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Περίληψη  

 

i 

 

Σε επίπεδν δηδαθηνξηθώλ εξεπλώλ θαη εηδηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα  ειάρηζηα  έρνπλ γξαθηεί  

πνπ λα εζηηάδνληαη  ζε   πηπρέο   ηνπ Κππξηαθνύ Πξνβιήκαηνο  θαηά ηα ηξία  πξώηα ρξόληα   

ηεο Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο (1960-1963). Δηδηθά ζην δήηεκα πσο ν ιόγνο ζπγθξνηεί ηε  

γλώζε  θαη ηελ  πξαγκαηηθόηεηα, πώο δηακνξθώλεη ηαπηόηεηεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Απνπζηάδεη κηα εξγαζία  εμεηδηθεπκέλε  πνπ λα κειεηά  πώο ν  έληππνο  ιόγνο  ηεο επνρήο, 

όπσο απνηππώλεηαη  κέζα  από ηελ εγρώξηα   ινγνηερλία,  ηνλ εκεξήζην ηύπν, ηα πεξηνδηθά, 

ηνλ  ηύπν πνηθίιεο ύιεο, ηα  πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ αθόκε θαη ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα,   απνδίδεη   ηελ πξώηε  πξνζπάζεηα  δηθνηλνηηθήο ζπλύπαξμεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Σπληάγκαηνο,  κέζα  από ηνλ ηξόπν πνπ ζπγθξνηεί ηελ εηθόλα «ηος  εθνικού εηαίπος», ηνπ  

Άιινπ,  θαη ηνπο ηξνπηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο «ενδύεηαι»  ή   «εκδύεηαι» ηελ Πνιηηόηεηα ηνπ. 

Η παξνύζα  δηδαθηνξηθή εξγαζία  πέξα από ηελ  ηζηνξηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ αλίρλεπζε  ηνπ 

πνιηηηθνύ, νηθνλνκηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ-πνιηηηζηηθνύ πιαηζίνπ  ηεο πεξηόδνπ 1960-1963  θαη  

ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπιινγηθώλ ηαπηνηήησλ ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Τνπξθηθήο  

Κνηλόηεηαο, ζα επηρεηξήζεη λα θαηαδείμεη πώο ν θάζε  ιόγνο, νη εηθόλεο θαη νη ιέμεηο  

ζπγθξνηνύλ  ηε   γλώζε   θαη ηελ  πξαγκαηηθόηεηα. Μέζα από ηελ  επηζηξάηεπζε πνηθίισλ  

εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ, όπσο  ηεο Αλάιπζεο Λόγνπ,  ηεο Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ θαη  ηεο 

Πνιηηηζκηθήο Δηθνλνινγίαο, αιιά θαη ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπ όξνπο 

«Otherness»  θαη «Orientalism»  ζα απνδνκεζνύλ   κύζνη,  πνπ  σο κεηέσξα ζεκαίλνληα ζηα 

πιαίζηα  ηνπ Κππξηαθνύ Πξνβιήκαηνο  επελδύνληαη  κε δηαθνξεηηθά πεξηερόκελα από ηηο δύν 

θνηλόηεηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε  ηεο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο ησλ δύν  

θνηλνηήησλ θαη ηνπ Κππξηαθνύ Πξνβιήκαηνο γεληθόηεξα. 

Η  Πνιηηόηεηα ζην θππξηαθό ζπγθείκελν ζπγθξνηείηαη  όρη σο θαζνιηθό  δηθαίσκα αιιά σο  

κηα δειεπηή δηάθξηζε θαη ηηκή, σο πνιηηηθό ηάιαλην ησλ ερόλησλ ηελ πνιηηηθή αξεηή, ζε  

ζπλδπαζκό κε ηε ζηξαηησηηθή ηδηόηεηα θαη  ηνλ πόιεκν  σο ύςηζην  πνιηηηθό  θαζήθνλ,  σο  

απόιπηα ηαπηηζκέλε κε ηνλ θνηλνηηζκό θαη  σο  άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ  αξρέγνλε  ηδέα 

ηνπ αίκαηνο  θαη ηεο θαηαγσγήο. Από ηελ  άιιε  ν Άιινο εθδύεηαη ηελ Πνιηηόηεηα ιόγσ 

θαηαγσγήο θαη αίκαηνο, ιόγσ έιιεηςεο ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ  

θαζήθνληνο, ιόγσ «θςγομασίαρ», ιόγσ απνπζίαο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αηδνύο θαη ηεο αηνκηθήο 

εζηθήο ζπλείδεζεο, ιόγσ παηδείαο θαη δηαλνεηηθώλ ηθαλνηήησλ, ιόγσ νηθνλνκηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ status θηι. Σε  θάπνηεο κεκνλσκέλεο  πεξηπηώζεηο  ζπγθξνηνύληαη  δηαθνξεηηθά ΕΛ
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πεξηερόκελα «μύθων» θαη θαηαγξάθνληαη ππνηππώδεηο ηξνπηζκνί απνδνρήο  ηεο Πνιηηόηεηαο  

ηνπ Άιινπ. 

Μέζα από πνηνηηθό πιηθό πνπ αληιήζεθε  από θεηκεληθά είδε ηνπ 1960-1963 από άηνκα πνπ  

δνπλ «εν ιδεολογία» - δειαδή ζε  κηα θαζνξηζκέλε   παξάζηαζε ηνπ  θόζκνπ  ηεο νπνίαο  «η 

θανηαζιακή  παπαμόπθωζη  εξαπηάηαι  από  ηην επίζηρ  θανηαζιακή  ζσέζη  ηος αηόμος  με ηιρ 

ζςνθήκερ  ύπαπξηρ  ηος» - ε δηαηξηβή θηινδνμεί λα αλαδείμεη κύζνπο, λα πεξηγξάςεη  ηηο 

παγησκέλεο αληηιήςεηο ηνπ θνηλνύ  λνπ, ηηο πνιηηηθέο  απνηηκήζεηο  ησλ ηδενινγηθώλ 

ζπλεπεηώλ ησλ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, ησλ θαηαζθεπώλ απηώλ, ζπκβάιινληαο πεξαηηέξσ 

ζηελ θαηαλόεζε ηνπ Κππξηαθνύ πξνβιήκαηνο. 
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Few doctoral studies undertaken in the Greek language have focused on the Cyprus Problem 

during the period 1960–1963. This crucial period constituted the first attempt at bicommunal 

coexistence under the constitution of the newly independent Republic of Cyprus (1960). The 

purpose of this thesis is to explore not only the political, economic, educational and cultural 

context of the period in question, as well as the formation of collective identities among the 

state’s predominant Greek and Turkish communities, but also to show how discourse, images 

and words constitute knowledge and reality and construct identities and social realities at this 

time. The thesis examines how varied forms of media constitute the image of the Other and 

institutionalize notions of otherness, difference, and citizenship by organizing spheres of 

inclusion/exclusion within the polity. The analysis proceeds by a close examination of the forms 

and typologies found in domestic literature, the daily and periodical press, proceedings of the 

House of Representatives and school textbooks. By deploying a variety of research tools drawn 

from Discourse analysis, Content analysis and Imagologie, and the theoretical frameworks of 

«Otherness» and «Orientalism», the thesis demonstrates how myths functioning as floating 

signifiers are deconstructed and invested with different significations by the Greek and the 

Turkish communities of Cyprus. 

 Not least marked among these conditions have been notions of citizenship on the island. In the 

Cypriot context, citizenship is not deemed a " universal right " rather it is  a ''sacred honor'' that 

resides at the heart of an ethnic community. This notion is predicated on an originary idea of  

belonging based on blood and proven  in war and sacrifice. In  this dispensation, the Other is 

deprived of  his or her citizenship  by  dint  of not sharing  the same origin or blood : 

concomitantly, the Other lacks  solidarity and a sense of duty, is prone to "desertion", has no 

shame and is devoid of  individual moral conscience for reasons of education, intellectual 

abilities, economic status and social class etc. In some isolated cases, some such ''myths'' may be  

invested with different contents and discursive  practices that seem to accept the Other's 

citizenship, if so only with qualification and,  to an  extent, superficially. 

It is hoped that this close analysis will contribute to a better understanding of the political culture 

of the two communities, and the ways by which aspects of this culture have impacted the course 

of the Cyprus Problem and practices within the polity since those early years of the Republic and 

down  to the present. ΕΛ
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Η δηεμαγωγή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή  ρωξίο  ηε ζπκβνιή  πνιιώλ 

αλζξώπωλ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείιω ζην πξνζωπηθό ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ θαη 

Πιεξνθνξηώλ, ηνπ αξρείνπ  θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Κύπξνπ, ηεο Βνπιήο ηωλ 

Αληηπξνζώπωλ, ηεο Κππξηαθήο θαη ηεο εβέξεηνπ Βηβιηνζήθεο,  ηνπ  Atatürk Kültür Merkezi, 

όπωο θαη ζην Νηθόια Καληδειάξε γηα ηελ πνιύπιεπξε βνήζεηα ηνπ.  

Έλα ηεξάζηην επραξηζηώ ζην αθαδεκαϊθό πξνζωπηθό ηωλ ηκεκάηωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ Θζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ, Γηώξγνο Καδακίαο, Alexander 

Beihammer, Chris Schabel, Επθξνζύλε Ρηδνπνύινπ-Ηγνπκελίδνπ, Μαξία Θαθώβνπ, 

Θεόδωξνο Μαπξνγηάλλεο), Σνπξθηθώλ θαη Μεζαλαηνιηθώλ πνπδώλ (Θενράξεο ηαπξίδεο,  

Μηράιεο Ν. Μηραήι, Christiane Bulut,  Börte Sagaster, Θωάλλεο Π. Θενραξίδεο, Martin 

Strohmeier, Thomas Alexander Sinclair, Παξαζθεπάο Κνλόξηαο, Επηύρηνο Γαβξηήι,  Ismail 

Kemal, Neşe Yaşın) θαη  Επηζηεκώλ ηεο Αγωγήο (Ζέιεηα Γξεγνξίνπ, Eιέλε Φηηάθα, 

Mαξηάλλα Παπαζηεθάλνπ, Χαξάιακπνο Χαξαιάκπνπο). Η θνίηεζε κνπ ζηα πξναλαθεξζέληα 

ηκήκαηα απνηέιεζε ηε βάζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο  πξνζέγγηζεο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο. 

Θδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Επηύρην Γαβξηήι, ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή ζηελ εθκάζεζε  ηεο 

ηνπξθηθήο γιώζζαο ήηαλ ηεξάζηηα, όπωο θαη ζηε Ζέιεηα Γξεγνξίνπ πνπ κνπ έδωζε ηελ 

επθαηξία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηεο καζήκαηνο Μεταποικιακή Θεωρία και Αναλστικά 

Προγράμματα λα αζρνιεζώ γηα πξώηε  θνξά κε ηελ εηθόλα ηνπ Άιινπ  ζην  κεηαπνηθηαθό 

θππξηαθό ζπγθείκελν. 

Έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ επηζηεκνληθό κνπ ζύκβνπιν Niyazi Kızılyürek  γηα ηε  κεζνδηθή  

θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε. Χωξίο ηε βνήζεηα ηνπ ζα ήηαλ αδύλαηε ε αλαιπηηθή θαη ζε βάζνο 

θαηαλόεζε ηωλ πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνηλωληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο. Από ην πξνπηπρηαθό ηνπ κάζεκα Ιστορία της Τοσρκοκσπριακής 

Κοινότητας είρα ηελ επθαηξία λα έξζω ζε επαθή  κε έλα άιιν  ξεπεξηόξην ηζηνξηνγξαθηθνύ 

ιόγνπ πνπ αλαδεηθλύεη πηπρέο ηεο Σνπξθνθππξηαθήο Κνηλόηεηαο πνπ ε ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία πξνζεγγίδεη  κε έλα άιιν ξεπεξηόξην ιόγνπ.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί  όηη ε  επζύλε  γηα  νηηδήπνηε  αξλεηηθό  ππάξρεη ζηε δηαηξηβή 

απηή,  βαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηε  γξάθνπζα.  
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Κεθάλαιο 1 :  

Ειζαγωγή 

 

1. Το Κςππιακό Ππόβλημα  - Kıbrıs  Sorunu  

 

Σν Κππξηαθφ Εήηεκα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «έλα από ηα πην καθξόρξνλα πξνβιήκαηα» ηνπ 

20
νπ  

θαη πιένλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα,
 1

 σο «θιαζηθό παξάδεηγκα αιιειεπίδξαζεο ησλ  εζληθώλ θαη 

δηεζλώλ δηαθνξώλ θαη ηεο δπζθνιίαο  νξηνζέηεζεο κεηαμύ ηνπο»,
2
 σο κία ζχγθξνπζε γηα ηελ 

εζληθή απηνδηάζεζε «ulusal  bir kendi kaderini tayin çatışması olmasıdır»,
3
 σο «πξόβιεκα 

εζληθήο επηβηώζεσο»,
4
 σο θάζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο,

5
 πνπ ιακβάλεη ρψξα, ζε 

                                                           
1
Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, Μαχξε Λίζηα, Αζήλα, 1999, ζει.13.  

2
[...] Thus the Cyprus question remains a classic example of the interplay of national and international disputes 

and of the difficulty of delineating between them. Βι. Βαγγέιεο Κνπθνπδάθεο, «United Nations Peacekeeping 

and Peacemaking and the Cyprus Question», The Western Political Quarterly, Vol. 29, No. 3, September 1976, p. 

457. 
3
Pınar Erkem Gülboy, Sömürgeden  ulus devlete (Από ηελ απνηθία ζην έζλνο-θξάηνο), Khora, Lefkoşa, 2015, s. 

415. 
4
Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο, Σν εζλνινγηθόλ πξόβιεκα ηνπ Διιεληζκνύ εηο ηελ θππξηαθήλ απηνύ θάζηλ, Δηαηξεία 

Κππξηαθψλ πνπδψλ, Λεπθσζία, 1964, ζει. 11. 
5
Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο, ό. π., ζει. 4. 

Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ «αλαδήηεζε ηξόπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ από ηε 

ζπλερηδόκελε εδαθηθή δηάβξσζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο». ρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηησηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 

1683 θαη ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Οζσκαλψλ λα ππεξαζπίδνληαη ηελ εδαθηθή  ηνπο αθεξαηφηεηα. Απνηειεί 

«έλα από ηα πξσηεύνληα πξνβιήκαηα ηεο δηεζλνύο δηπισκαηίαο θαηά ηνλ 19ν αηώλα». H επξσπατθή ζπλαίλεζε 

φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζπλεηέιεζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο. Βι. Donald Quataert, H Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία: Oη ηειεπηαίνη αηώλεο, 1700-1922, 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 2006, ζζ. 9-10, 100.   

[...]Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ππήξμε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο, πην εθηεηακέλεο θαη καθξνβηόηεξεο 

απηνθξαηνξίεο ζηελ ηζηνξία. Πεξηιάκβαλε ηα πεξηζζόηεξα από ηα εδάθε ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 

θαη θαηείρε ηκήκαηα ηεο βόξεηαο Βαιθαληθήο  θαη ηεο βόξεηαο αθηήο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο, πεξηνρέο ηηο νπνίεο  ην 

Βπδάληην  πνηέ δελ είρε εμνπζηάζεη. Οη θηήζεηο απηέο δελ ήηαλ εθήκεξεο-ε Οζσκαληθή  Απηνθξαηνξία γελλήζεθε 

πξηλ  από  ην 1300 θαη θξάηεζε κέρξη  θαη  κεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ  πνιέκνπ. Βι. Donald Quataert, ό. π., 

ζζ. 4-5.  

Suraiya Faroqhi,  Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ν θόζκνο γύξσ ηεο,  Δηθνζηφο Πξψηνο, 2009,  Αζήλα, ζζ. 19-

20.     

[...]Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηεο θιαζηθήο πεξηόδνπ ε νπνία έρεη νξηζηεί όηη θαιύπηεη ην δηάζηεκα από ηηο 

αξρέο ηνπ 14
νπ

 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηώλα, ζηήξηδε ηε ζπλνρή θαη εζσηεξηθή ηεο ιεηηνπξγία ζε ζεζκνύο νη νπνίνη 

ηξνθνδνηνύζαλ ην δεκόζην ηακείν θαη ηνλ ζηξαηό ηεο, ελίζρπαλ ην αίζζεκα ηεο θξαηηθήο επζύλεο έλαληη ησλ 

ππεθόσλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη θπξίσο, απέθιεηαλ θάζε δπλαηόηεηα γηα απηόλνκε ιεηηνπξγία αμησκαηνύρσλ ή 

ζπιινγηθώλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ δηθό ηεο ρώξν.[...] Ο θύξηνο ζηπινβάηεο ηνπ  ζπζηήκαηνο απηνύ ήηαλ ην 

ηηκαξησηηθό ζύζηεκα, ε εθαξκνγή  ηνπ νπνίνπ επέηξεπε  ζηελ Οζσκαληθή  Απηνθξαηνξία λα επεθηαζεί, αιιά θαη  

λα δηαηεξήζεη ηηο θαηαθηήζεηο ηεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ράξε ζηελ ηθαλόηεηα ηεο λα δηαηεξεί έλα αμηόκαρν 

θαη πνιππιεζέο ζηξάηεπκα πεδηθνύ, ηελ ίδηα ώξα πνπ ην ζώκα απηό ιεηηνπξγνύζε θαη σο κέξνο ηεο επαξρηαθήο 

δηνίθεζεο. 

[...] Χζηόζν, από ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηώλα ήδε -πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Κύπξνο εληάζζεηαη ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία-αξρίδνπλ λα γίλνληαη δηαθξηηά ηα ζεκαζία παξαθκήο ηνπ ηηκαξησηηθνύ ζπζηήκαηνο, κηα αιιαγή θαη 

παξαθκή ζηηο δνκέο ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ ππνλόκεπζε ηνπο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ηεο ζεζκνύο...    

Βι. Μηράιεο Ν. Μηραήι, Ζ εθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν : 1571-1878 : H ζηαδηαθή 

ζπγθξόηεζε ηεο ζε ζεζκό πνιηηηθήο εμνπζίαο, Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, Λεπθσζία, 2005, ζζ. 49, 51. 
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εππαζέζηαην γεσγξαθηθφ ρψξν, ζην αλά ηνπο αηψλεο  θαηαθηεκέλν λεζί ηεο Μεζνγείνπ,  ηελ 

Κχπξν «Ζ Κύπξνο καο πνπ ζηέλαδε ηόζνπο αηώλεο ζθιάβα»,
6
 κε  βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο   

δχν θνηλφηεηεο, ηελ Διιεληθή θαη ηελ Σνπξθηθή, φπνπ  ε κελ πξψηε, αληιψληαο  ηε δχλακε 

ηεο απφ ην εζσηεξηθφ, πξνηάζζεη ηελ πιεζπζκηαθή ηεο ππεξνρή, θαζφηη εθπξνζσπεί ηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ «γεγελνύο» πιεζπζκνχ, ελψ ε δεχηεξε, αληιψληαο  ηε δχλακε  

ηεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή, πξνηάζζεη ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε ηελ  Σνπξθία,
7
 αιιά 

θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθίαο σο δηαδφρνπ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ηεο 

νπνίαο  ε Κχπξνο απνηέιεζε θηήζε απφ ην 16
ν
 αηψλα κέρξη θαη ηηο  αξρέο ηνπ 20

νπ   
αηψλα 

φπνπ αλαθεξχζζεηαη βξεηαληθή απνηθία.  

Βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο απνηειεί κηα δηαθξηηή κνξθή ηνπ   

Δζληθηζκνχ, ν Δζλνηηθφο Δζληθηζκφο, αιιά θαη o αληίθηππνο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ απνηθηαθψλ θηήζεσλ (Βξεηαληθή Απνηθηνθξαηία) θαη ησλ πνιηηηθψλ 

δηεξγαζηψλ, επηδηψμεσλ θαη αλαγθαηνηήησλ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ.
8
 Αλαιπηηθφηεξα 

ζεκειηψδεο  ςεθίδα ζηελ θαηαλφεζε  ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο απνηειεί  ε ηαχηηζε ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο  ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα θαη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  κε ηελ 

Σνπξθία, πνπ ζηεξίρζεθε ζε  «κηα  βαιθαληθή αληίιεςε  ηνπ εζλνηηθνύ εζληθηζκνύ».
9
 Ζ 

βξεηαληθή απνηθηαθή εκπινθή, ηδηαίηεξα κεηά ην 1925 φπνπ ε Κχπξνο αλαθεξχρζεθε  απνηθία  

ηνπ αγγιηθνχ ζηέκκαηνο,  θαζηζηά αθφκε πην δπζνίσλε ηελ έθβαζε ηνπ Κππξηαθνχ 

Εεηήκαηνο. Οη Βξεηαλνί απνηθηνθξάηεο πξνζεγγίδνπλ ην Κππξηαθφ Εήηεκα κε βαζηθή 

επηδίσμε ηε «δηαηώληζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζηελ Κύπξν», ηε δηαζθάιηζε  ησλ δηθψλ ηνπο  

γεσζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ Βξεηαλία δξα  

                                                           
6
Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Κύπξνο :Αλαγθαίν ζεκείσκα, Αιεμάλδξεηα, 1962, ζει. 3. 

 «ρώκα βαζαληζκέλν ηεο γεο κνπ», «πνιπβαζαληζκέλα ρώκαηα» Βι. Ξάλζνο Λπζηψηεο, Θξόκβνη θαη ζηαιαρηίηεο 

(1955-1958), Λεπθσζία, 1960, ζζ. 15, 28. 

«γε ππξπσιεκέλε από ηα άξκαηα ησλ εληόρσλ» Βι. Ξάλζνο Λπζηψηεο, Απνδεκία, Λεπθσζία, 1961, ζει. 44. 

«Ζ δηαδνρή ησλ θαηαρηεηώλ ρξόληα ηώξα θαηαηξώεη ζαλ έλα θαξθίλσκα ηνλ ιαό θαη ηε Γε καο.» Βι. Κψζηαο 

Κιεάλζνπο, Πξνζθνξά, Λεπθσζία, 1962, ζει. 7. 

«Πνηόο Άδεο ζαο εμέξαζελ παηδθηά ησλ αξθαδξώπσλ  ηδη΄εθάκεηε πθηόλ θόιαζηλ ηεο Σδηύπξνπ καο ηνλ ηόπνλ;» 

Βι. Παχινο Ληαζίδεο, Γώδεθα παξά δέθα, Απγή, Κχπξνο, 1960, ζει. 33. 
7
Diana Markides-Weston, Κύπξνο 1957-1963, Μεζφγεηνο, Αζήλα, 2009, ζει. 39. 

«Both Cypriot communities acted like minorities unsure of their status» Βι. Nadav Morag, ibid,  p. 619. 
8
Ο φξνο παξαπέκπεη  ζην  κεηαπνιεκηθφ  δηεζλέο ζχζηεκα  πνπ θαζνξηδφηαλ απφ ην δίπνιν  ΖΠΑ – ΔΓ, ηελ 

ηδενινγηθή  αληηπαξάζεζε Αλαηνιήο –Γχζεο. To 1989  θαη ηδηαίηεξα ην 1991 απνηειεί  ηζηνξηθή ηνκή θαζφηη κε 

ηελ πηψζε  ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αλαηξέπεηαη  ν  θφζκνο ηεο  δηπνιηθήο  «ηζόξξνπεο  αληηπαξάζεζεο».  

Βι. Υξηζηφδνπινο Κ. Γηαιινπξίδεο, «Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο  ζ΄ έλα   κεηαβαιιφκελν  δηεζλέο  ζχζηεκα»,  

Υξηζηφδνπινο Κ. Γηαιινπξίδεο & Παλαγηψηεο Η. Σζάθσλαο (επηκ.), Ζ λέα  δηεζλήο  ηάμε, ε Διιάδα, ε Σνπξθία  

θαη ην Κππξηαθό, Η. ηδέξεο, Αζήλα, 1993, ζζ. 27-31.  

ηα ηέιε ηνπ 1949  ε Δπξψπε είρε ρσξηζηεί ζε δχν νηθνλνκηθά, ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά κπινθ. 

Βι. Serge Berstein & Pierre Milza, Ηζηνξία ηεο Δπξώπεο, η. 3, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 1997, ζει. 185. 
9
Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο  : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, φ. π., ζει. 14. 
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κεξηκλψληαο φρη κφλν γηα ηε «δηαζθάιηζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ηεο επηδηώμεσλ», αιιά θαη 

έρνληαο ππ΄ φςηλ «ηελ επξύηεξε ζπλνρή ηεο Γπηηθήο πκκαρίαο», φπνπ ζπλππάξρνπλ ηφζν ε 

Διιάδα φζν θαη ε Σνπξθία.
10

 Σέινο ε λενζχζηαηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία, πνπ ηδξχζεθε  ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, αλδξψλεηαη ζηα ςπρξνπνιεκηθά ρξφληα ηα νπνία  θέξνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζθξαγίδα ζηελ φιε εμέιημε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο. Βηβιηνγξαθηθά ε κελ ακεξηθαληθή 

πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ Εήηεκα απνηειεί θιαζηθφ παξάδεηγκα ςπρξνπνιεκηθήο 

δηπισκαηίαο,
11

 ελψ ε πνιηηηθή ηεο Μφζραο δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν  ζηελ  

ππεξάζπηζε ηεο  αλεμαξηεζίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηελ πεξίνδν 1960-1964 θαη 

απνηξέπεη ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ ζηα ζηελά φξηα ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο 

(NATO).
12

  

Καηά ηελ νζσκαληθή (1571-1878) θαη βξεηαληθή θπξηαξρία (1878-1960), ην Κππξηαθφ 

Εήηεκα νξίδεηαη ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία σο κία έθθαλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

αιπηξσηηζκνύ «irredentism»
13

 θαη ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο».
14

 Απφ ηελ άιιε ε Σνπξθηθή 

                                                           
10

ψηνο Κησξήο, Σνπξθνθύπξηνη: Από ην Πεξηζώξην ζην πλεηαηξηζκό (1923-1960), Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 

2013, ζζ. 511, 551. 

Robert Holland, Britain  and the Revolt in Cyprus  1954-1959, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 21. 
11

«Σhus, American policy in the Cyprus Question has been and remains a classic example of Cold War 

diplomacy». Βι.  Βαγγέιεο Κνπθνπδάθεο, «United States foreign policy and the Cyprus question : A case study 

in Cold War diplomacy», ζην Μηράιεο Αηηαιίδεο (επίκ.), Cyprus reviewed: The result of a seminar on the 

Cyprus problem held in June 3-6 1976 by the Jus Cypri Association and the Coordinating Committee of Scientific 

and Cultural Organizations, Jus Cypri Association, Nicosia, 1977, p. 101. 

Ζ Diana Markides αλαθέξεη φηη δελ ππήξμε επαξθήο  αλάκεημε  ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ  ψζηε λα  επηβάινπλ  

κηα ζπκθσλία ζηα θχξηα ζπληαγκαηηθά ζέκαηα θαη πσο ε πην πάλσ ζηάζε πξνθχπηεη απφ ηελ ακεξηθαληθή 

αληίιεςε φηη ε Κχπξνο κέρξη ην 1964 απνηειεί βξεηαληθή επζχλε. Βι.  Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 34.  
12

Υαξάιακπνο Σζαξδαλίδεο, «Ζ νβηεηηθή Έλσζε θαη ην Κππξηαθφ», Υξηζηφδνπινο Κ. Γηαιινπξίδεο & 

Παλαγηψηεο Η. Σζάθσλαο (επηκ.), Ζ λέα  δηεζλήο  ηάμε, ε Διιάδα, ε Σνπξθία  θαη ην Κππξηαθό, φ. π., ζει. 265. 

Σν NATO απνηειεί ζπκκαρία ησλ ΖΠΑ θαη ησλ  θξαηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Βι. Παλαγηψηεο Σζάθσλαο, 

«Σν  Γηεζλέο  χζηεκα  ζε  Μεηάβαζε θαη ε  «Νέα  Γηεζλήο  Σάμε». Πνιηηηθέο  θαη ηξαηεγηθέο  Παξάκεηξνη», 

Υξηζηφδνπινο Κ. Γηαιινπξίδεο & Παλαγηψηεο Η. Σζάθσλαο (επηκ.), Ζ λέα  δηεζλήο  ηάμε, ε Διιάδα, ε Σνπξθία  

θαη ην Κππξηαθό, φ. π., ζει. 65. 

ηηο 4 Απξηιίνπ 1949 ππνγξάθηεθε ην Βνξεηναηιαληηθφ χκθσλν απφ δχν βνξεηνακεξηθαληθά θξάηε θαη δέθα 

επξσπατθέο ρψξεο. ηα επφκελα ρξφληα δηακνξθψζεθε ν Οξγαληζκφο Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ (ΝΑΣΟ).  

Βι. Serge Berstein & Pierre Milza, ό. π., ζζ. 184-185. 
13

Αιέμαλδξνο Ξχδεο, «Cyprus :What kind of problem?», ζην Μηράιεο Αηηαιίδεο (επίκ.), Cyprus reviewed: The 

result of a seminar on the Cyprus problem held in June 3-6 1976 by the Jus Cypri Association and the 

Coordinating Committee of Scientific and Cultural Organizations, ibid, p. 21.  

Ζ Μεγάιε Ηδέα ζρεηίδεηαη κε ηελ αγφξεπζε ηνπ Ησάλλε Κσιέηηε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 1844 θαηά ηελ  

Eζλνζπλέιεπζε γηα ην δήηεκα ησλ εηεξνρζφλσλ, δειαδή ησλ αιχηξσησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ πνπ δελ 

ελζσκαηψζεθαλ ζην λενζχζηαην Διιεληθφ θξάηνο ην 1830, κεηά ηελ έλνπιε εμέγεξζε ηνπ 1821 πνπ είρε σο 

ζθνπφ ηελ απνηίλαμε ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο (1453-1830). Βι. Έιιε θνπεηέα, Σν "Πξόηππν Βαζίιεην" θαη 

ε Μεγάιε Ηδέα : ςεηο ηνπ εζληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα, 1830-1880, Δθδφζεηο Πνιχηππν, Αζήλα, 1988, 

ζει. 257. 

Απφ ηελ  άιιε ν Βαζίιεο Κξεκκπδάο  αλαθέξεη  πσο, αλ θαη ε Μεγάιε  Ηδέα  ηνπ Κσιέηηε  αλαθέξεηαη  «ζην 

ηδεώδεο  ηεο  κεγάιεο παηξίδαο θαη ηεο ελόηεηαο όισλ ησλ Διιήλσλ κέζα θαη έμσ από ην θξάηνο», ν φξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο θαη πσο ε ηδέα απηή δελ είρε αιπηξσηηθφ πεξηερφκελν. Δλψ ν  

Βαζίιεο Κξεκκπδάο ακθηζβεηεί ην  αιπηξσηηθφ πεξηερφκελν ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, παξαδέρεηαη  φηη ηηο επφκελεο 
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Κνηλφηεηα  ζεσξεί  πσο, παξά ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ ην 1878  απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο, ην λεζί παξακέλεη νζσκαληθφ έδαθνο θαη πσο κε κηα ελδερφκελε  απνρψξεζε ηεο  

απνηθηνθξαηηθήο δχλακεο ε επάλνδνο  ηεο Κχπξνπ ζηελ θπξηαξρία ηεο Σνπξθίαο, σο δηαδφρνπ 

ηεο ηζηνξηθήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, είλαη κνλφδξνκνο.  

Με ην άξζξν 20 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923 ε Σνπξθία απνπνηείηαη θάζε  

δηθαηψκαηνο ηεο επί ηεο Κχπξνπ θαη έηζη, ηδηαίηεξα ην δηάζηεκα 1925-1959, ε Διιεληθή 

Κνηλφηεηα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα Έλσζε κε ηελ Διιάδα.
15

   

Ζ δηεζλνπνίεζε «internationalization» ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο εγθαηληάδεηαη  κε ην 

Φήθηζκα 814 (ΗΥ) ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1954 ζηε  Γεληθή  πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
16

 

θαη επηθέξεη ξαγδαίεο αιιαγέο. Ζ δηεζλήο εθζηξαηεία ηεο εγεζίαο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο 

ζνξπβεί ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ε  νπνία εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο  ηεο γηα εκπινθή ηεο 

Σνπξθίαο ζην Κππξηαθφ,
17

 επηζχξνληαο ηελ απφηνκε φμπλζε ηεο επίζεκεο ηνπξθηθήο 

πνιηηηθήο.
18

 Παξάιιεια θαηαγξάθεηαη ην  ακεξηθαληθφ ελδηαθέξνλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
19

 

Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ πνξεία ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο απνηειεί ν Δλσηηθφο Αγψλαο ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ηελ πεξίνδν 1955-1959, πνπ είλαη γλσζηφο ζηελ ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία σο ν αγψλαο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Κππξίσλ Αγσληζηψλ (ΔΟΚΑ), ν 

                                                                                                                                                                                      
δεθαεηίεο έγηλε ε ζεκαία ηνπ ειιεληθνχ αιπηξσηηζκνχ. Βι. Βαζίιεο Κξεκκπδάο, Ζ κεγάιε ηδέα: 

Μεηακνξθώζεηο ελόο εζληθνύ ηδενινγήκαηνο, Σππσζήησ, Αζήλα, 2010, ζζ. 20, 25, 27. 

 «ην όξακαλ ηνπ Ρσκηνύ» Βι. Βαζίιεο Μηραειίδεο, Πνηήκαηα, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνχ, Λεπθσζία, 

1960, ζει. 49.  

Douglas Dakin, O αγώλαο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ αλεμαξηεζία 1821-1833, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο,  

Αζήλα, 1999, ζει. 391. 

Απφζηνινο Δ. Βαθαιφπνπινο, Νέα ειιεληθή ηζηνξία : 1204-1985, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 1987, ζζ. 

180-181, 199.  

Σάζνο Βνπξλάο, Ηζηνξία ηεο λεώηεξεο Διιάδαο : Από ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 σο ην θίλεκα ηνπ Γνπδί (1909), 

Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα, 1998, ζει. 9.  
14

Σν Κππξηαθφ Εήηεκα αληηκεησπίδεηαη «σο εζληθή ππόζεζε ηνπ ειιεληζκνύ». Βι. Πνιχβηνο Πνιπβίνπ, 

Μαθάξηνο : Σα ηξία ιάζε, Καζηαληψηεο, Αζήλα, 2009, ζει. 93. 

[...]Tarihin Bir İronisi :Kıbrıs' ta Helen Milliyetçiliğinin Yükselişi, Yunanistan΄da Megali İdea΄ nın Çöküşü.  

Βι. Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs (Ζ Κύπξνο ζηε δαγθάλα ηνπ εζληθηζκνύ), İletişim, İstanbul, 

2002, s. 49, 82. 

Ο Niyazi Kızılyürek επηζεκαίλεη κία αληηλνκία. Δθεί πνπ ε Μεγάιε  Ηδέα /Büyük Ülkü θαηαβαζξψλεηαη ζηελ 

κχξλε  κε ηα  γεγνλφηα ηνπ 1922, ζηελ Κχπξν  κε  πξσηνζηάηε ηελ Δθθιεζία  γίλεηαη ιάβαξν, θαηαγξάθνληαο 

απηή ηελ  αληηζεηηθή πνξεία.  
15

Ahmet  C. Gazioğlu, İngiliz idaresinde Kıbrıs (Ζ Κύπξνο ππό αγγιηθή δηνίθεζε), Ekin Basımevi, İstanbul, 1960, 

s. 35. 
16

Βαγγέιεο Κνπθνπδάθεο, «United Nations Peacekeeping and Peacemaking ....», ibid, pp. 457- 473. 
17

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 411. 
18

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 452. 
19

Βαγγέιεο Κνπθνπδάθεο, «United States foreign policy and the Cyprus question : A case study in Cold War 

diplomacy», ibid, p.102.  
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Αγψλαο ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ.
20

 Ο αγψλαο ηεο ΔΟΚΑ αλ θαη είρε σο βαζηθή επηδίσμε ηελ 

Έλσζε κε ηελ Διιάδα, ηελ ελζσκάησζε ζηνλ ειιεληθφ εζληθφ θνξκφ, επηηείλεη ηελ φμπλζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη επηθέξεη ηελ αλάδπζε  ηνπ αηηήκαηνο  ηεο δηρνηφκεζεο. 

Γηαρξνληθά ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα αληηζηξαηεχεηαη ηελ Έλσζε θαη ζηελ ηνπξθηθή  

ζπιινγηθή ζπλείδεζε  ε νξγάλσζε ηεο ΔΟΚΑ ζπγθξνηείηαη σο κία ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε 

«Ama 1 Nisan  1955 ΄de ortaya  çıkan terör örgütü  EOKA Kıbrıs halkının huzurunu 

kaçırdı».
21

 

Σελ ίδηα πεξίνδν ε κεηεμέιημε ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ζε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα,
22

 ηα 

πνιηηηθά εξείζκαηα ηεο ζπγθπξηαθά ή κε, ε αδπλακία ζσζηήο αμηνιφγεζεο απηήο ηεο 

κεηεμέιημεο απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα, ε αλάδπζε ηνπ λένπ «εζληθνύ» ζηφρνπ ηεο  

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο - απφ ην  «επαλάθηεζε ηεο Κύπξνπ ζηελ Σνπξθία» ζην αίηεκα ηεο 

δηρνηφκεζεο «Taksim sadece Taksim»
23

 σο κηαο κνξθήο απηνδηάζεζεο «kendi kendine 

belirleme»,
24

 ε ίδξπζε ηεο ΣΜΣ ην Ννέκβξην ηνπ 1957 θαη ε δηαθίλεζε νπιηζκνχ,25 ε 

πεξαηηέξσ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο κε ηελ εθινγή ηνπ Rauf Denktaş 

ζηελ πξνεδξία ηεο Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu,
26

 νη δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο ην 

Καινθαίξη ηνπ 1958,
27

 ε ζπγθξφηεζε ζπλζεθψλ επί ηνπ εδάθνπο πνπ ζα εθθφιαπηαλ ηε 

                                                           
20

«Ζ εμέγεξζηο ησλ Κππξίσλ ππήξμελ θαζνιηθή...». Βι. Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο, «Δ.Ο.Κ.Α. ΔΘΝΗΚΖ 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΤΠΡΗΧΝ ΑΓΧΝΗΣΧΝ», η. 3, Απξίιηνο 1963, ζει. 105.  
21

[...] Αιιά ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ΔΟΚΑ πνπ εκθαλίζηεθε ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1955 ζπγθιόληζε ην ιαό ηεο 

Κύπξνπ. Βι. Kamil Tuncel, Düşmana inat. Bir gün daha yaşamak (Πείζκα ζην αληίζεην. Μηα κέξα ζα δήζνπκε 

μαλά), Mavi Basın -Yayın, Lefkoşa, 2005, s. 53.  
22

Δλσ ζηηο 18 Απξηιίνπ 1943 ηδξχεηαη ην Ίδξπκα Σνπξθηθήο Μεηνλόηεηαο Κύπξνπ Kıbrıs Adası Türk Azınlık 

Kurumu (KATAK), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, ζηα πιαίζηα ησλ παξαζθεληαθψλ δηαβνπιεχζεσλ, ην δήηεκα 

ηεο πνιηηηθήο ηζνηηκίαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζα θπξηαξρήζεη  ζηηο ηνπξθηθέο πξνηάζεηο. (ψηνο Κησξήο, 

ό. π., ζζ. 177,730) 
23

Niyazi Kızılyürek, Şiddet mevsiminin saklı tarihi, Heterotopia Yayınları, Limasol, 2015, s. 15. [Ζ κπζηηθή 

ηζηνξία ηεο βίαηεο επνρήο] 
24

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 119. 
25

 Ζ Σνπξθηθή  Οξγάλσζε  Αληίζηαζεο (Türk Mukavemet Teşkilatı)  αλέιαβε λα δηακνξθψζεη κεηά ην 1958  ηηο  

γεσγξαθηθέο  πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ επηβνιή ηεο δηρνηφκεζεο «είηε Γηρνηόκεζε είηε Θάλαηνο»  «ya Taksim ya 

Ölüm». Πξνψζεζε πνιιέο πνιηηηθέο πνπ επεξέαζαλ φιεο αλεμαηξέησο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «Μίια Σνπξθηθά» «Türkçe konuş», «Από Σνύξθν ζε Σνύξθν» «Türkten Türke». ηελ 

νξγάλσζε απηή ζπκκεηείραλ  πνιιέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ ζα αλαδεηρζνχλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1960-1963 ζε δηάθνξα θνηλνηηθά ή θξαηηθά αμηψκαηα. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 563. 

Νενθιήο αξξήο,  Ζ άιιε πιεπξά, η. Β΄, Βηβιίν Α' (1955-1963), Γξακκή, Αζήλα, 1983, ζει. 409. 

Hikmet Afif Mapolar, Kıbrıs güncesi 40yılın anıları 2 (Κππξηαθό εκεξνιόγην Οη αλακλήζεηο 40 ρξόλσλ 2),Galeri 

Kültür Yayınları, 2002, s. 141. 
26

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 548, 551, 579, 583, 586, 589, 580, 587. 

ε δίθεο ησλ αγσληζηψλ ηεο ΔΟΚΑ ππήξμε Γεκφζηνο θαηήγνξνο. Σελ πεξίνδν 1960-1963 ππήξμε ν Πξφεδξνο 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο,  θαη ππ΄ αξηζκφλ δχν εγέηεο ηεο Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο.  
27

Μεηαμχ άιισλ ε ηνπξθηθή ζεξησδία  ζην Κηφλειη, ε  ειιεληθή ζεξησδία  ζην ίληα απνηεινχλ παξαδείγκαηα    

ηεο  θαηάξξεπζεο  ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 640-645. 

Αλαθνξά ζηα γεγνλφηα ηεο Αθάλεηαο, ηεο Βαζίιεηαο. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Buna ''tahrikçilik'' derler», 5  

Temmuz 1962. [Λέλε  απηφ  ''πξνθιεηηθφηεηα'']   
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δηρνηνκηθή δηεπζέηεζε ην  πξψην επηάκελν ηνπ 1958,
28

 ν δηνηθεηηθφο δηρνηνκηθφο εθηάιηεο 

ηνπ ζρεδίνπ Macmillan ην θζηλφπσξν  ηνπ 1958,
29

 ν Μαχξνο Οθηψβξεο ηνπ 1958,
30

 αιιά θαη 

ε ζπδήηεζε ηνπ Κππξηαθνχ ζηε ζχλνδν ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1958 δεκηνπξγνχλ 

αιπζηδσηά κηα ηεηακέλε θαηάζηαζε πνπ θαινχληαη νη  δχν κεηέξεο παηξίδεο  Διιάδα θαη 

Σνπξθία λα  εμνκαιχλνπλ.
31

  

Σειηθά κε ηηο πκθσλίεο Επξίρεο - Λνλδίλνπ ηνπ 1959, ηδξχεηαη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη  

νη δχν εζληθέο θνηλφηεηεο, ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή, θαζίζηαληαη  ζπληδξπηέο εηαίξνη  ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.32 Δλψ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1959 νη πξσζππνπξγνί Harold 

Macmillan, Adnan Menderes θαη Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ηεο Αγγιίαο, Σνπξθίαο θαη 

Διιάδαο αληίζηνηρα  «accept the documents annexed to this Memorandum as the agreed 

foundation for the final settlement of the problem of Cyprus»,33 θαη ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ Επξίρεο - Λνλδίλνπ ε  ζεηξά  Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή Βηβιηνζήθε  

ζε κπξνζνχξα ηεο αλέθεξε φηη ην  «δήηεκα ηεο Κύπξνπ ειύζε δηα ηεο δεκηνπξγίαο αλεμάξηεηνπ 

                                                                                                                                                                                      
Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 648. 

Niyazi Kızılyürek, a.g.e., s. 10, 95-134. 

 «Οη Οθηψ εζλνκάξηπξεο» Βι. Κσλζηαληίλνο Γηαγθνπιιήο (επηκ.),  Σα άπαληα ηνπ Μαξσλίηε πνηεηάξε Ησζήθ Α. 

Μηραήι, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Λεπθσζία, 2005, ζζ. 121-133. 

Πνίεκα ΓΔΗΛΗΝΟ ΣΟΤ 1958[...]σ γιπθεηά κνπ Ακκόρσζηνο! ζέξλεζαη μαλά ζην δξόκν ηνπ καξηπξίνπ. Βι. 

Ξάλζνο Λπζηψηεο, Θξόκβνη θαη ζηαιαρηίηεο (1955-1958), φ. π., ζει. 36. 
28

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 659. «βίαηνο  πιεζπζκηαθόο δηαρσξηζκόο» 
29

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 36. 

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 668. 
30

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1958 ζπλνιηθά 69 Βξεηαλνί ζα ράζνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ Κχπξν θαη 144 ζα ηξαπκαηηζηνχλ. 

Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 664. 
31

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 664, 665, 671, 673. 
32

Οη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, Δπάγγεινο Αβέξσθ θαη Fatin Zorlu, ζηηο 11 

Φεβξνπαξίνπ 1959 αλαθνίλσζαλ ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ζηελ Κχπξν κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο ζην μελνδνρείν Dolder ηεο Επξίρεο. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία πεξηειάκβαλε 4 έγγξαθα, ηo  

«Gentlemen’s Agreement», κηα κπζηηθή  ζπκθσλία  πνπ πξνέβιεπε  ηελ έληαμε  ηεο Κχπξνπ  ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ  

παξεκπφδηζε αλάπηπμεο θνκκνπληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηo «Treaty of Alliance» πνπ κεηαμχ άιισλ 

πξνέβιεπε ζηξαηησηηθή  παξνπζία ζηελ Κχπξν, ην «Treaty of Guarantee», ελψ ην ηέηαξην έγγξαθν αθνξνχζε 

ηελ εγγχεζε  ησλ Βαζηθψλ Άξζξσλ  ηνπ Κππξηαθνχ πληάγκαηνο απφ ηηο Βξεηαλία, Διιάδα θαη Σνπξθία. Βι. 

Alan James, «The making of the Cyprus Settlement 1958-1960», The Cyprus Review, Vol. 10, No. 2, Fall 1998, 

pp. 13-14. 

Ζ ιχζε ζπκθσλήζεθε ρσξίο Κχπξηνπο εθπξνζψπνπο ζηε Επξίρε. Βι. Thomas Ehrlich, ibid, pp. 47-48. 

ην Λνλδίλν, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηελ παξνπζία ηεο Βξεηαλίαο, νινθιεξψζεθε ε πκθσλία, κεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ησλ βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ  ζην Λνλδίλν  άξρηζε ε ηειηθή  δηάζθεςε  

κε ηε  ζπκκεηνρή θαη  ησλ  δχν εγεηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ, ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην Γ΄  θαη ην 

Fazıl Küçük, πνπ έιεμε  κε ηελ ππνγξαθή  ησλ πκθσληψλ Επξίρεο–Λνλδίλνπ ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1959. Βι. 

Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, «Σν Κππξηαθφ  απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν  σο ηελ αλεμαξηεζία», ζην Γηψξγνο 

Σελεθίδεο & Γηάλλνο Κξαληδηψηεο (επηκ.), Κύπξνο : Ηζηνξία, πξνβιήκαηα θαη αγώλεο ηνπ ιανύ ηεο, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο  "Δζηίαο", Αζήλα, 2009, ζζ. 188-189.  

Rauf Denktaş, The Cyprus triangle, K. Rustem & Brother, London, 1988, p. 25. 
33

Alan James, ibid, p. 4. 
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θππξηαθνύ θξάηνπο»,34 ζηα έληππα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο νη πκθσλίεο Επξίρεο -

Λνλδίλνπ απνηεινχλ κηα  δηεπζέηεζε  ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο,
35

 κηα πνιηηηθή ιχζε ηνπ 

Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο,
36

 πνπ  δελ επηιχεη  «ην εζληθό  καο πξόβιεκα»,
37

 ελψ  ηαπηφρξνλα 

ηνλίδεηαη φηη γελλήζεθε έλα κεγάιν πξφβιεκα  πνπ νλνκάδεηαη Σνπξθηθφ πξφβιεκα.
38

 Ο 

Σάθεο Υαηδεδεκεηξίνπ, κέινο ηεο εθδνηηθήο νκάδαο ησλ Κππξηαθώλ Υξνληθώλ,  ηνλίδνληαο 

φηη ε «απηνδηάζεζε ηεο Κύπξνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ύπαξμε ηεο» αλαθέξεη : 

 

[..] ήκεξα καο εμαλαγθάδνπλ λα δερηνχκε  θάηη πνπ  έγηλε  εξήκελ  καο, λα πηζηέςνπκε 

ζ΄ έλα θαζεζηψο πνπ εθεχξε ε δνινπινθία ηνπ θφζκνπ ηεο θζνξάο γηα λα καο 

μαλαζθίμε  ζηα  πινθάκηα  ηνπ. Καλείο καο δελ πηζηεχεη  ζ΄ απηή ηελ πνιηηεία, θη΄ φκσο 

απνηειεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο καο.[...]Με ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο πνπ 

ππνηάζζνπλ ηελ Κχπξν λνκηκνπνηήζεθε ν αδίζηαθηνο αξξσζηεκέλνο Σνπξθηθφο 

ζσβηληζκφο. ην θαλαηηζκφ ηνπο πξέπεη λ΄ αληηηάμνπκε  ηελ απνθαζηζηηθφηεηά καο 

κέρξη πνπ λα ηνλ πεξηνξίζνπκε  κέζα ζηα θπζηνινγηθά ηνπ πιαίζηα, βαζηθή πξνυπφζεζε 

εηξήλεο θαη ειεπζεξίαο γηα ηελ Κχπξν.39  

 

 

χκθσλα κε ηνλ Κχπξην αθαδεκατθφ Niyazi Kızılyürek ην  Κππξηαθφ Πξφβιεκα μεθηλά  απφ  

ην 1960 γηα ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα, εμαηηίαο ηεο  «ζπλεηδεζηαθήο ηαξαρήο» πνπ βηψλεη. Γηα 

ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα νη πκθσλίεο ζπκβνιίδνπλ ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

αιιά θαη ηε γέλλεζε ηνπ  Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο, αθνχ  απφ ην 1960 ε Κχπξνο απφ εζληθή 

ππφζεζε «milli dava» κεηαηξέπεηαη ζε πξφβιεκα «Kıbrıs sorunu».40 ηνλ αληίπνδα εμέρνπζεο 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ειίη ηεο Κχπξνπ θέξνληαη εμαξρήο λα ακθηζβεηνχλ 

ηε βησζηκφηεηα ηνπ θξαηηθνχ κνξθψκαηνο θαη λα αλακέλνπλ  κηα  κειινληηθή  αμηνπνίεζε  

πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηε δηρνηφκεζε.
41

 

                                                           
34

Ο θππξηαθόο  αγώλ  θαη νη θνκκνπληζηαί, Πνιηηηθή θαη  Κνηλσληθή Βηβιηνζήθε 2, Γπηηθφο-Αλαηνιηθφο Κφζκνο, 

Αζήλα, ζει. 3. 
35

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Ζ Διιεληθή Γχλακε Κχπξνπ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ  αζθάιεηα ηνπ  λεζηνχ», 

αξ. 96, 12 Απγνχζηνπ  1960, ζει. 13. 

Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθόο, «Δδψ είλαη ηα πεηξσκέλα  καο», η.13, Ηαλνπάξηνο 1961, ζει. 7. 
36

Πεξηνδηθφ Κππξηαθή  Δθπαίδεπζηο, «Υαηξεηηζκφο  ηνπ θ. Πξνέδξνπ  ηεο Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο πλειεχζεσο  

Γξνο  Κ. ππξηδάθη», η. 10,  1961, ζει. 216. 
37

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Απφ ηε  ζθνπηά ηεο  Νέαο Δπνρήο», η.18, Ηνχιηνο  1960, ζει. 5. 
38

ε άξζξν ηνπ Αι. Κσλζηαληηλίδε [...]Τπάξρεη ηώξα εδώ έλα κεγάιν πξόβιεκα πνπ νλνκάδεηαη Σνπξθηθό 

πξόβιεκα θαη πνπ ε Επξίρε έθαλε θαζεκεξηλό καο βίσκα.  Βι. Πεξηνδηθφ  Κππξηαθά Υξνληθά, «Φξίμνπ Βξαρά 

«Οθηψ Διιεληθά  Θέκαηα»», η. 25,  Ννέκβξεο  1962, ζει. 38. 
39

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά,  «Κππξηαθφ Πξφβιεκα», η. 9-10,  Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1961, ζζ.  385-386. 
40

Niyazi Kızılyürek, Doğmamış bir devletin tarihi : Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti (Ζλσκέλε Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

: Ζ ηζηνξία ελόο αγέλλεηνπ θξάηνπο), İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 104, 403. 

[...] Αιιά ηνηαύηε ιύζηο ηνπ Κππξηαθνύ δεηήκαηνο, επηδησρζείζα δη΄ εγθιεκαηηθώλ θαη αλεζίθσλ κέζσλ, δηεζλώο 

απαξαδέθησλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα ζεσξεζή πνηέ σο κία ιύζηο, δεζκεύνπζα ηνλ Διιεληθόλ Κππξηαθόλ ιαόλ.     

Βι. Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 3 Ννεκβξίνπ 1960. 
41

Νενθιήο αξξήο, ό. π., ζει. 548. 
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Σελ ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ αθνινχζεζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο κε θχξηα 

δηαδξακαηηδφκελα,
42

 ηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ηε πκθσλία Δγθαζίδξπζεο,
43

 ηελ πξνεηνηκαζία  

ηνπ ζπληάγκαηνο  θαη ηεο λνκνζεζίαο   κέζα  απφ  κία πεληακειή  πληαγκαηηθή  Δπηηξνπή,
44

 

ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Λνλδίλνπ
45

 θαη ηεο Μεηαβαηηθήο Δπηηξνπήο,
46

 ηε  

κνλνγξάθεζε  ηνπ πξνζρεδίνπ  ηνπ  ζπληάγκαηνο  ηνλ Απξίιην  ηνπ 1959 θαη ηε  ζπκθσλία  

γηα ην θαζεζηψο ησλ δχν βξεηαληθψλ βάζεσλ.
47

 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

θαηαγξάθεηαη ε δεκφζηα δηαθσλία ηνπ Γεψξγηνπ Γξίβα γηα ηηο πκθσλίεο αιιά θαη ε 

ζπλάληεζε εμνκάιπλζεο Μαθαξίνπ - Γξίβα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1959,
48

 ε λνκηκνπνίεζε ηνπ 

ΑΚΔΛ,
49

 ε άξλεζε ππνπξγνπνίεζεο ηνπ Rauf  Denktaş,
50

 ην πξαμηθφπεκα ζηελ Σνπξθία θαη  

                                                           
42

Λφγν ηεο απνηπρίαο ηεο Γηάζθεςεο  ηνπ Λνλδίλνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1960, ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο επεθηάζεθε   

γηα  έμε  κήλεο. Βι. Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 141. 
43

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει.136. 
44

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 687. 

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 242. 
45

Αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ θαζνξηζκφ  ησλ δηθαησκάησλ  θαη ην status  ηνπ βξεηαληθνχ ζηξαηνχ. 
46

Απνηειεί έλα ππνηππψδεο Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

Βι. Diana Markides-Weston,  ό. π., ζει. 141. 
47

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 712. 
48

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 173. 

Ο Γεψξγηνο Γξίβαο Γηγελήο  ππήξμε ν  ζηξαηησηηθφο  αξρεγφο ηεο ΔΟΚΑ. Σν 1959 απνρσξεί  απφ ηελ Κχπξν  

θαη ηελ ππφ εμέηαζε ηξηεηία επηρεηξεί  λα πνιηηεπηεί  ζηελ  Διιάδα. Απφ εθεί  αληηπνιηηεχεηαη ην Μαθάξην, ηνλ  

πξψην Πξφεδξν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Βι. Kyriacos C. Markides, The rise and fall of the  Cyprus 

Republic, Yale University Press, New Haven and London, 1977, p. 90. 
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Press, New York, 1982, pp. 40-41.  

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 698.   

Ο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄ ππήξμε  ηε  δεθαεηία ηνπ 1950 ν  εγέηεο  ηνπ  αληηβξεηαληθνχ  θηλήκαηνο ζηελ 

Κχπξν γηα ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη ν πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο ΔΟΚΑ. Σελ θξίζηκε  ηξηεηία 1960-1963 

ππήξμε ν ζξεζθεπηηθφο θαη πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο, θαζφηη θαηείρε ηαπηφρξνλα ην αμίσκα 

ηνπ Αξρηεπίζθνπνπ Κχπξνπ  θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ηνλ ειιεληθφ ηζηνξηνγξαθηθφ 

ιφγν ζπγθξνηείηαη σο «εζλάξρεο». Βι. Kyriacos C. Markides, ibid, pp. 35-75. 
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bu rakip Grivas΄ dır» Βι. Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 335. 

Charles Foley, Legacy of strife : Cyprus from rebellion to civil war, Penguin Books, Baltimore 1964, p. 161. 
49

Αλνξζσηηθφ Κφκκα Δξγαδφκελνπ Λανχ. Σέζεθε εθηφο λφκνπ  ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1955. Ζ απαγφξεπζε 

εμέπλεε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1959.  

Σν αξηζηεξφ  θφκκα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηα παξά ηηο  αγαζηέο ζρέζεηο  πνπ ππεξαίξεηαη  φηη δηαηεξεί κε ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηελ ελσζηνινγία. Βι. Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, «Σν 

ηδενινγηθφ πιαίζην  ηεο πνιηηηθήο  δσήο  ηεο Κχπξνπ :θξηηηθή ζεψξεζε», ζην Γηψξγνο Σελεθίδεο & Γηάλλνο  

Κξαληδηψηεο (επηκ.), Κύπξνο : Ηζηνξία,  πξνβιήκαηα  θαη αγώλεο  ηνπ  ιανύ ηεο, φ. π., ζζ. 458-459. 

Αλδξέαο Φάληεο, Ο εληαθηαζκόο (ελόο «γιπθύηαηνπ» νλείξνπ) ηεο Έλσζεο, Λεπθσζία, 1995, ζζ. 404, 406. 

Παχινο Γίγθιεο,  Πηθξέο αιήζεηεο: Κππξηαθό 1878-2004, Λεπθσζία, 2006, ζζ. 116, 159, 229. 

Ibrahim Aziz, Μαηηά ζην παξαζθήλην Perde aralığından, Πεξί ιχρλσλ αθάο, Λεπθσζία, 2011, ζει. 30. 

Λνπθάο Καθνπιιήο, Ζ αξηζηεξά θαη νη Σνπξθνθύπξηνη: Σν θππξηαθό από κηα άιιε ζθνπηά, Δθδφζεηο Καζνπιίδε, 

Λεπθσζία,1990, ζζ. 31, 109. 
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ε επηβεβαίσζε ηεο λνκηκνθξνζχλεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηε λέα θπβέξλεζε,
51

 ε ηδέα 

ηεο άηππεο νκνζπνλδηαθήο δνκήο,
52

  ε  ζχζηαζε ηνπ ΔΓΜΑ θαη ηνπ  Κππξηαθνχ Δλσηηθνχ 

Μεηψπνπ ζηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα θαη ηνπ Milli Cephe ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα,
 53
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75. 

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 710, 711. 
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ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 715. 
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Οη  ελέξγεηεο  ηνπ Γεψξγηνπ Γξίβα (Γηγελή) πξνθάιεζαλ ηε δηάζπαζε ηνπ. Βι. Kyriacos C. Markides, ibid, p. 90. 
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Κηηξνκειίδεο, «Σν ηδενινγηθφ πιαίζην  ηεο πνιηηηθήο  δσήο  ηεο Κχπξνπ :θξηηηθή ζεψξεζε», ό. π., ζει. 456.   

Βι. Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 163. 

άββαο  Υξίζηνπ, Ο γνιγνζάο θαη ε απνιύηξσζηο ηεο Κύπξνπ, Λάξλαθα, 1959, ζζ. 136-144. 
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βίαο.  Βι. Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 168. 

Kıbrıs İlhak Cephesi Βι. Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 328.  

Σν Δζληθό Μέησπν Milli Cephe αληιεί ηηο  θαηαβνιέο ηνπ  απφ ην  Κππξηαθό Σνπξθηθό  Δζληθό  Κόκκα Kıbrıs 

Türk Milli Birlik  πνπ  ηδξχζεθε ην  1945 θαη ην 1955 κεηνλνκάζηεθε  ζε  Ζ Κύπξνο είλαη Σνπξθηθή Kıbrıs 

Türktür Partisi. Βι. Μηράιεο  Αηηαιίδεο, «Οη ζρέζεηο  ησλ  Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», Γηψξγνο 
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420-421. 
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370. 
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ό. π., ζει. 438. 
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Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 37, 39. 
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Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, φ. π., ζει. 37. 
57

ρέδην Αθξίηαο Βι. Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 321. 

Μπζηηθφ  ηνπξθηθφ έγγξαθν  πνπ αλεπξέζεθε ζην ρξεκαηνθηβψηην ηνπ Fazıl Küçük.  

Βι. Γιαχθνο Κιεξίδεο, Ζ θαηάζεζή κνπ, η. Α΄, Αιήζεηα, Λεπθσζία, 1988, ζει. 499. 

Melih Esenbel, Kıbrıs :Ayağa kalkan adam 1954-1959, Bilgi, Ankara, 1993, s. 126. [Κχπξνο : Ο άλζξσπνο πνπ 
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Πξφβιεκα πξνζθξνχνπλ ζην ηη ε θάζε πιεπξά αληηιακβάλεηαη σο  πην αλζξψπηλν, πην  

ξεαιηζηηθφ, πην  δεκνθξαηηθφ.
58

 

Ζ βξαρχβηα δηθνηλνηηθή Κππξηαθή Γεκνθξαηία θιπδσλίδεηαη απφ πνηθίιεο ζπληαγκαηηθέο 

θξίζεηο, απφ ηηο πξνζθπγέο πνιηηψλ θαη ζεζκψλ ζην δηθαζηήξην,59 απφ ηε δηρνγλσκία ηνπ 

Αλψηαηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ,60 απφ ηελ έιιεηςε  λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηνίθεζε 

ησλ  ηνπηθψλ αξρψλ,
61

 αιιά θαη απφ ηνλ πνιηηηθφ πνιπθεξκαηηζκφ θαη ηηο πνηθίιεο πνιηηηθέο 
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Κνηλφηεηα θπξηαξρεί ε δηαξρία Fazıl Küçük-Rauf Denktaş,
62

 ε παξαζθεληαθή  δξαζηεξηφηεηα  

θαη  επηξξνή ηεο ΣΜΣ θαη ηδηαίηεξα  ε δξάζε ηνπ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο Celal Hordan,
63
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θαη ε ίδξπζε ηνπ αληηπνιηηεπηηθνχ Kıbrıs Türk Halk Partisi,
64

 ελψ ζηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα 
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Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Realist çareler», 24 Ocak 1963. 
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Δθεκεξίδα  Διεπζεξία, «Πξνζθπγή  Σνχξθνπ  Τπαιιήινπ  εηο  ην  πληαγκαη.  Γηθαζηήξηνλ», 5 Ηνπιίνπ  1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ πξνζθπγή ηνπ Υακπή  Εαραξία  εηο  ην πληαγκαηηθφλ Γηθαζηήξηνλ», 21 επηεκβξίνπ 

1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πξνζθπγαί  Σνχξθσλ ππαιιήισλ εηο  ην πληαγκαηηθφλ  Γηθαζηήξηνλ», 21 επηεκβξίνπ  

1961. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1963, ζει. 28. Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο  εμνπζηνδνηείηαη  φπσο  θαηαρσξίζεη  

πξνζθπγή  ζην  πληαγκαηηθφ  Γηθαζηήξην δπλάκεη  ηνπ άξζξνπ 139. 

Βι. Diana Markides-Weston,  ό. π., ζει. 321. 
60

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 349. 

Thomas Ehrlich, ibid, pp. 44-45. 
61

Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 223, 235, 240, 243, 372. 
62

Γηεηέιεζε Αληηπξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηελ πεξίνδν 1960-1963. Τπήξμε ν εθπξφζσπνο  ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  θαη   ππ΄ αξηζκφλ έλα  εγέηεο  ηεο. Πξηλ ηελ αλεμαξηεζία  μερψξηζε  πξνσζψληαο κέζα 

απφ ην θφκκα ηνπ  Ζ Κύπξνο Δίλαη Σνπξθηθή Kıbrıs Türktür Partisi ηε  δηρνηφκεζε. Μέζα απφ ηελ  θππξηαθή 

εθεκεξίδα  Halkın Sesi πξνψζεζε  αξρηθά ηηο θεκαιηζηηθέο  ηδέεο  θαη αξγφηεξα  ηελ ηδέα  ηεο  δηρνηφκεζεο.  
63

πλεξγάηεο ηνπ  Rauf  Denktaş θαη  Πξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο λενιαίαο Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı, ν νπνίνο  

επέβαιε κεηαμχ άιισλ  ζηνπο  ιίγνπο  ειιελφθσλνπο  ηελ  ππνρξεσηηθή  ρξήζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηελ  

ηηκσξεηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζ΄ απηνχο πνπ δελ αθνινπζνχζαλ ηηο εληνιέο ηεο ΣΜΣ. Καηφπηλ αηηήκαηνο  ηνπ 

Βξεηαλνχ Κπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ απαηηείηαη ν  επαλαπαηξηζκφο ηνπ ζηελ Σνπξθία. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., 

ζζ. 594, 695, 696. 

Υαξαθηεξίζηεθε  σο  «καύξε  θειίδα πνπ δελ παξαγξάθεηαη» «silinmezliği olan bir leke». Βι. Hikmet Afif 

Mapolar, a.g.e., s. 313. 
64

27 επηεκβξίνπ 1960 ίδξπζε ηνπ θφκκαηνο Kıbrıs Türk Halk Partisi (Λατθφ Κφκκα) κε κέιε ηνπο  Αhmet 

Muzaffer Gürkan, Ayhan M. Hikmet,  Hüseyin Dilaver, Behzat Altıok, Hikmet Mehmet θ.α.   

ηηο 3 Απξηιίνπ 1961 o  Βνπιεπηήο Ahmet Mithat Berberoğlu παξαηηείηαη απφ ηελ Σνπξθηθή Οκάδα ηεο Βνπιήο 

ησλ Αληηπξνζψπσλ. ε δηάζθεςε ηχπνπ αλαθέξεηαη ζε θπγφθεληξεο ηάζεηο πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ πνιηηηθή ειίη 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «Cemaat idarecileri arasında parçalanma». 

Βι. Ahmet An, TMT' nin kurbanları (Σα ζύκαηα ηεο ΣΜΣ), Birleşik Kıbrıs Partisi Yayınları, Lefkoşa, 2008, s. 53, 

57, 59.  

Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 158, 176, 221. 
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ν δηραζκφο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ.
65

 Πνιηηηθέο ελέξγεηεο ηεο κηαο θνηλφηεηαο πξνθαινχλ 

ηελ πνιηηηθή δπζθνξία ηεο άιιεο.
66

 Οη βφκβεο ζην ηέκελνο Bayraktar Camii,
67

 ε βφκβα ζην 

άγαικα ηνπ αγσληζηή ηεο ΔΟΚΑ Μάξθνπ Γξάθνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 1963,
68

 νη δνινθνλίεο 

ησλ  δηθεγφξσλ Ayhan Hikmet θαη Ahmet Gürkan,
69

 δεκηνπξγνχλ κηα δπζνίσλε πεξηξξένπζα 

αηκφζθαηξα πνπ επηζθηάδεη ηηο φπνηεο «ξσγκέο νηθείσζεο», φπσο ηελ επαλέλσζε ηνπ δήκνπ 

Κεξχλεηαο, ηελ επηζηξνθή ζηελ ειιεληθή αγνξά ησλ Σνχξθσλ θξενπσιψλ, ηελ επίζθεςε ηνπ  

Μαθαξίνπ ζηελ Σνπξθία ην Ννέκβξην ηνπ 1962, αιιά θαη ην κεζνιαβεηηθφ ξφιν  ηνπ 

Βξεηαλνχ Ύπαηνπ Αξκνζηή Arthur Clark.
70

 Σν «εκείο» θαη ην «απηνί» πνηέ δελ 

εμαιείθζεθε.71 Ζ πνιηηηθή ειίη ηεο Κχπξνπ παξνπζηάδεηαη αλέηνηκε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ αλαθήξπμε, απφ ηα έδξαλα ηεο Βνπιήο πξνσζψληαο  ην 

κχζν ηεο «κε ζπλύπαξμεο» ηνλίδεη ηνλ  θνηλνηηζκφ θαη  πηνζεηεί  ηελ πνιηηηθή ηεο έρζξαο θαη  

ηεο  αληηδηθίαο «husumet politikası».
72

 

                                                           
65

Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο ζηε Βνπιή πξνέξρεηαη απφ ην Παηξησηηθφ Μέησπν, 30 έλαληη 5 πνπ παξαρσξήζεθαλ ζην θφκκα ηεο 

Αξηζηεξάο,  ην ΑΚΔΛ. Ζ  ππνζηήξημε ζην  Μαθάξην απνηειεί ην κνλαδηθφ  ζπλεθηηθφ δεζκφ  ησλ κειψλ ηνπ 

Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ «a loosely organized coalition of nationalists that supported Makarios». 

Υαξαθηεξίζηεθε σο «Σξηηνθνζκηθή κνλνθνκκαηηθή δηακόξθσζε» Βι. Παζράιεο  Μ. Κηηξνκειίδεο, «Σν 

ηδενινγηθφ πιαίζην  ηεο πνιηηηθήο  δσήο  ηεο Κχπξνπ :θξηηηθή ζεψξεζε», ό. π., ζει. 459. 

Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, Σεζιαζκέλε πνξεία, Αιήζεηα, 2003, ζει. 128. 

Kyriacos C. Markides, ibid, p. 66. 

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 253. 
66

Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 33, 235. 

Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Fazıl Küçük εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ δπζθνξία απέλαληη ζηελ 

ελέξγεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπηζθφπνπ Μαθάξηνπ Γ΄ λα παξαζηεί  ζηε πλάληεζε 

ησλ Αδεζκεχησλ, ελψ ε Διιεληθή Κνηλφηεηα δπζαλαζρεηεί κε ηελ παξέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζε ζπληαγκαηηθά 

θαη θνηλνηηθά ζέκαηα. 
67

Σέκελνο πνπ ρηίζηεθε ζην ζεκείν φπνπ ν  Οζσκαλφο  ζηξαηηψηεο  θάξθσζε ηε  ζεκαία  ηνπ  θαηά ηελ 

πνιηνξθία ηεο Λεπθσζίαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1571. 

Βι. Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi (M.E. 1450- M.S. 1878) Ve Belli  başlı Antikiteleri (Ζ ηζηνξία ηεο Κύπξνπ 

θαη ηα πην ζεκαληηθά αξραηνινγηθά κλεκεία), M. Fikri Matbaasında, Lefkoşa, 1939, s. 138. 
68

Aγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ απφ ηε Λεχθα. Μλεκνλεχεηαη αθφκε θαη ζην απηνβηνγξαθηθφ έξγν Lefke sevgilim anılar 

ηνπ νκνρψξηνπ ηνπ Nazım Beratlı. Βι. Nazım Beratlı, Lefke sevgilim:anılar (Αγαπεκέλε κνπ Λεύθα : 

αλακλήζεηο), Işık, Lefkoşa, 2002,  s. 43. 
69

Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 250, 251, 306, 434. 

 Ahmet Gürkan Βι. Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 177. 

[…] πξόκαρνη ζνβαξνύ αλνίγκαηνο δηαθνηλνηηθήο  πξνζέγγηζεο. Βι. Μηιηηάδεο Υξηζηνδνχινπ, Ζ πνξεία κηαο 

επνρήο :  Ζ Διιάδα, ε θππξηαθή εγεζία θαη ην θππξηαθό πξόβιεκα, η. Β΄, Φιψξνο, Αζήλα, 1987, ζει. 317.  
70

Ζ πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ν Σνπξθηθφο Γήκνο Κεξχλεηαο πνπ ζπζηάζεθε ην 1958 απέηπρε. Βι. Diana 

Markides-Weston, ό. π., ζζ. 258, 262, 35.  
71

[..]''Biz'' ve ''onlar'' hiç bir zaman ortadan kalkmadı. Βι. Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi (Ζ ηζηνξία 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ),3. Kitap, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, s. 11. 
72

Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi, İstanbul, 2016, s. 307. [Μηα κλεζίθαθε θαη βίαηε ηζηνξία :  Αγψλαο status θαη  εζλνηηθή ζχγθξνπζε 

ζηελ Κχπξν] 

Μεηά  ηε  δεκηνπξγία  ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο θνηλσληθέο νκάδεο αξζξψλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ιφγν. Κηλνχληαη 

δηζηαθηηθά απφ ην «ethno-nation» ζην  «territorial state», ηνλίδνληαο ηε ζρέζε ηνπο  κε ηε γε  θαη  ηε δπλακηθή 
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Σα «Yπνδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αηηηώλ ηξηβήο κεηαμύ ησλ  δύν 

θνηλνηήησλ»,
73

 ηα 13 ζεκεία, πνπ ππέβαιε ν Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ 1963 θαη ηα αηκαηεξά δηαθνηλνηηθά γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ  ην Γεθέκβξην  

ηνπ 1963, ππξνδφηεζαλ ηνλ αλαγθαζηηθφ εγθιεηζκφ  θαη  ηελ πξνζθπγνπνίεζε ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο θαηά ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία, ηελ ππνθηλνχκελε απνζθίξηεζε, απνζηαζία, 

απφζρηζε θαηά ηελ ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία.
74

  

ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ην ζχλνιν ησλ ζπληαγκαηηθψλ  

δηθαησκάησλ ηεο επέρεη ζέζε ηείρνπο έλαληη ησλ πνιηηηθψλ θηινδνμηψλ ηεο Διιεληθήο  

Κνηλφηεηαο.75 Απφ ηελ άιιε ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία κηα κνλνδηάζηαηε θαη   κνλνιηζηθή 

πξνζέγγηζε, αλάγεη ηα ζπληαγκαηηθά απηά δηθαηψκαηα σο ηνλ πην ζεκαληηθφ ιφγν ηεο 

απνηπρίαο ηνπ 1963, κε ηδηαίηεξε κλεία ζηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο σο 

πνιηηηθνχ φπινπ απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
76

 Άιιεο ηζηνξηνγξαθηθέο 

πξνζεγγίζεηο  επηζεκαίλνπλ  φηη ηα 13 ζεκεία  ήηαλ αλάζεκα γηα ηελ  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, 

επεηδή παξέπεκπαλ «ζηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ  ζεκείσλ  ζηήξημεο   ηνπ δηαρσξηζκνύ,  

πάλσ ζηα νπνία νη Σνπξθνθύπξηνη  βάζηδαλ  ην ππάξρνλ status ηνπο»,77 δεδνκέλνπ φηη ηα 13 

ζεκεία ζα θαηέζηξεθαλ «ηελ θνηλνηηθή ηζνξξνπία, πνπ ήηαλ ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ 

ζπληαγκαηηθώλ θαη  πνιηηεηαθώλ  ξπζκίζεσλ  ηνπ 1960».78  

ηα ηέιε ηνπ 1963, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο  21 Γεθεκβξίνπ 1963, εγθαηληάδεηαη ε δεχηεξε 

θξίζε ζηελ Κχπξν.79 Ο Γεθέκβξηνο ηνπ 1963 απνηειεί ζεκαληηθφ  ηζηνξηθφ ζηαζκφ γηα ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ θνηλφηεηα απηή μεθηλά ην Κππξηαθφ 

                                                                                                                                                                                      
ηνπ «δήκνπ» έλαληη ηνπ «έζλνπο».  Οη ελ ιφγσ θσλέο, παξά ηελ φπνηα ππνηππψδε πξνζπάζεηα  άξζξσζεο ηνπο 

ην δηάζηεκα 1960-1963, δελ ζα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο  απήρεζεο κέρξη θαη ην 1974. 

Βι. Niyazi Kηzηlyürek,  «The Politics of Separation and the Denial of Interdependence », The Cyprus Review, 

Vol. 10, No. 2, pp. 35-36. 
73

ηα  ηέιε  ηνπ 1963  μέζπαζαλ  κεηαμχ  ησλ δχν θνηλνηήησλ έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Ζ πξφζεζε  ηνπ Πξνέδξνπ 

λα αιιάμεη 13 ζεκεία  ηνπ πληάγκαηνο θηλεηνπνίεζε ηνπο πνιεκνραξείο θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη απηφ πνπ 

πεξίκελαλ ήηαλ κφλν κηα ηπραία αθνξκή, πνπ ήξζε  παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Βι. Niyazi Kızılyürek, 

Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 272. 

Diana Markides-Weston,  ό. π., ζζ. 367, 427. 

πχξνο Παπαγεσξγίνπ, Σα θξίζηκα ληνθνπκέληα ηνπ θππξηαθνύ (1959-1967), η. Α', Δθδφζεηο Κ. Δπηθαλίνπ, 

Αζήλα, 2000, ζζ. 231-249. 
74

«νδεγνπκέλε από μέλα ζπκθέξνληα». Βι. Α. Γ. Μνχζθνο, Αληαπνδώζαηε πύξ! : Παηξησηηθό δξάκα εηο πξάμεηο 

ηέζζαξαο, Κχπξνο, 1965, ζει. 3. 
75

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs΄ ta istikrar ve huzur açlığı», 12 Ağustos 1963.[Ζ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη 

εζπρίαο ζηελ Κχπξν] 
76

πχξνο Παπαγεσξγίνπ, ό. π., ζει. 236. 

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e.,  s. 102. 
77

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 427. 
78

Πνιχβηνο Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο : Σα ηξία ιάζε, φ. π., ζει. 22.  
79

Franz Georg Maier, Cyprus: From earliest time to the present day, Elek Books Limited, London, 1968, p. 163. 

Diana Markides-Weston, ό. π.,  ζζ. 451- 452. 
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Πξφβιεκα.
80

 ηνλ ηνπξθηθφ ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν ηα γεγνλφηα ηνπ 1963 απνηεινχλ ην 

«ζεκείν  εθθίλεζεο γηα  ηνλ αγώλα»
 
ηεο θνηλφηεηαο απηήο  λα  δηεθδηθήζεη  ηε δηθή ηεο  θσλή 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηθήο ηεο κνίξαο, ζπζηήλνληαο ηε «Γηεύζπλζε ηεο Σνπξθνθππξηαθήο 

Γεληθήο Αζθάιεηαο», ηηο  «Κππξηαθέο Σνπξθηθέο Αξρέο» θηι.
81

 Ζ  ζπκθσλία  θαηάπαπζεο   ηνπ 

ππξφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1963,  ε  ράξαμε  ηεο Green Line Πξάζηλεο Γξακκήο,
82

 ε  

επίθιεζε ζην γεσγξαθηθφ δηαρσξηζκφ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ε ζχγθξνπζε ηεο ηδέαο ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο κε ηνπ εληαίνπ, ε απνγνήηεπζε  απφ ην κεηξνπνιηηηθφ ρψξν, ηα 

Σνπξθηθά Γεκνηηθά πκβνχιηα σο  φξγαλα ππνπεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο  ζηνπο ζχιαθεο, ε  

έλλνηα ηνπ  ζχιαθα  σο  «παξέθθιηζεο» αιιά θαη σο δεισηηθνχ ζηνηρείνπ κίαο δεηλνπαζνχζαο 

θνηλφηεηαο,  ην Φήθηζκα 186 ηνπ  πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη Δηξελεπηηθή Γχλακε ζηελ Κχπξν ρσξίο  λα αθπξψλεη  ηαπηφρξνλα  

ηε πλζήθε  Δγγπήζεσο, αιιά θαη ην Κππξηαθφ ζηελ αηδέληα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ απνηεινχλ ην πνιηηηθφ ζπλνλζχιεπκα πνπ επέθεξε ε  ζχειια  ηεο 21
εο

  Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1963.
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

Niyazi Kızılyürek, Doğmamış bir devletin tarihi : Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, a.g.e., s. 242. 

Rebecca Bryant, «Justice or respect? A comparative perspective on politics in Cyprus», Ethnic and Racial 

Studies, Vol. 24, No. 6, 2001, p. 907. 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, Ζ ερώ ηεο Νεθξήο Εώλεο : Οδνηπνξηθό ζηε δηαηξεκέλε Κύπξν, Scripta, Αζήλα, 2009, ζει. 

134. 
81

Mashoed Bailie & Naile Berberoğlu,«Electronic Media In The Service Of The National Struggle : A Political 

Economy Of  Communication In The Turkish Republic Of Northern Cyprus», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & 

Mehmet Kansu (hazırlayan), Second International  Congress for  Cyprus Studies, 24-27 November 1998, Cyprus 

Issue-History, Cenre for Cyprus Studies Publications, Gazimağusa, 1999, p. 204. 

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 440. 
82

πκθσλία θαηάπαπζεο ππξφο ή πκθσλία πξάζηλεο γξακκήο. Yπεγξάθε ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1963. Μεηαμχ 

άιισλ πξνλννχζε  ζην ζεκείν ηεο  Λεπθσζίαο φπνπ ραξάρηεθε ε δηαρσξηζηηθή πξάζηλε γξακκή  απφ ηνλ Άγγιν 

δηνηθεηή Young εθαηέξσζελ ειιεληθά θαη ηνπξθηθά θπιάθηα λα εθθελσζνχλ. Βι. Γιαχθνο Κιεξίδεο, Ζ 

θαηάζεζή κνπ, φ. π., ζζ. 248-249. 

Ζ Πξάζηλε Γξακκή επηβιήζεθε αλεπίζεκα ην 1958 ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1958.Σν 1963 πήξε ηε κνξθή «εκη-

κόληκεο» δηαίξεζεο πνπ ην 1974 έγηλε κφληκε. Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο, «The politics of memory and forgetting», 

Journal of Mediterranean Studies, Vol. 3, No. 1, 1993, pp. 139-154. 
83

Diana Markides-Weston, ό. π.,  ζζ. 480-481. 
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2. Η  πεπίοδορ  1960-1963 «λυδία λίθος» για ηο  κςππιακό ζςγκείμενο 

 

 

 

[...]Σν  επηρείξεκα εθ΄νπ  εβαζίδνλην  νη Σνχξθνη  εγέηαη  ήην  φηη ηα  γεγνλφηα  απέδεημαλ  

πιένλ  αλακθηζβεηήησο  φηη αη  δχν θνηλφηεηεο  δελ  εδχλαλην  λα δήζνπλ  ελ εηξήλε  θαη φηη  

ψθεηινλ  λα δηαρσξηζζνχλ  θπζηθψο.84 

 

 

 

H πεξίνδνο 1960-1963 απνηειεί ηε  κνλαδηθή πεξίνδν ζηελ ηζηνξία ησλ δχν θνηλνηήησλ, 

θαηά ηελ νπνία νη δχν θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή ζπλππάξρνπλ  

θάησ  απφ έλα δηθνηλνηηθφ λνκηθφ πιαίζην θαη έρνπλ απφ θνηλνχ ηε κνλαδηθή επζχλε άζθεζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο εθηειεζηηθήο, λνκνζεηηθήο  θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο, βαζηδφκελεο ζηηο 

πλζήθεο  Επξίρεο-Λνλδίλνπ πνπ ππεγξάθεζαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1959, παξά ην γεγνλφο 

φηη δελ ππήξρε κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Κχπξν ειεχζεξνο πνιηηηθφο βίνο, 

θνηλνβνπιεπηηθή πείξα, θνηλνβνπιεπηηθά ζέζκηα ή θνηλνβνπιεπηηθή παξάδνζε.
85

  

Ζ ελ ιφγσ πεξίνδνο  άιινηε «δνθηκάζηεθε» απφ ηα θαηάινηπα ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο  ησλ 

δχν θνηλνηήησλ,86 κε ηελ έλλνηα  φηη δνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ δχν 

θνηλνηήησλ δελ θαηφξζσζαλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ή ηνπιάρηζην λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα 

πνιηηηθά δεδνκέλα θαη νη δχν θνηλφηεηεο θαηέιεμαλ λα «νπηαζηάδνληαη»,
87

 θαη άιινηε ε 

                                                           
84

ην Παχινο Β. Πεηξίδεο, Ο Γεώξγηνο Παπαλδξένπ θαη ην θππξηαθό δήηεκα (1954-1965), University Studio 

Press, Θεζζαινλίθε, 1998, ζει. 399. Τπάξρεη κεηαθξαζκέλε ε έθζεζε ηνπ  Galo Plaza, ηνπ κεζνιαβεηή  ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ  γηα ηελ Κχπξν, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 26 Μαξηίνπ 1965.  
85

Γιαχθνο Κιεξίδεο, «Ζ Ννκνζεηηθή εμνπζία», Κππξηαθή δσή θαη θνηλσλία: ιίγν πξηλ ηελ αλεμαξηεζία θαη κέρξη 

ην 1984,  Γηαιέμεηο Λατθνχ  Παλεπηζηεκίνπ 3, Έθδνζε Γήκνπ Λεπθσζίαο, Λεπθσζία,  1993,  ζει. 19. 

H πεξίνδνο 1960-1963 απνηειεί ην απνηπρεκέλν ζηνίρεκα «γηα έλα δηθνηλνηηθό, δεκνθξαηηθό θξάηνο». Πξφινγνο 

ίαο Αλαγλσζηνπνχινπ ζην Νίθνο ηέιγηαο, Ο ζάλαηνο ηνπ αλεπηζύκεηνπ βξέθνπο: Σν εγρείξεκα ηεο 

πλεηαηξηθήο Γεκνθξαηίαο ζηα πξσηνζέιηδα ηνπ Σνπξθνθππξηαθνύ Σύπνπ 1960-1963, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 

Αζήλα, 2015, ζει. 15. 
86

Stanley Kyriakides, Cyprus constitutionalism and crisis government, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia, 1968, p. 91. Αλαθνξά ζην ςπρνινγηθφ θφβν ηεο δηρνηφκεζεο απφ πιεπξάο ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 281.  

«Γειψζεηο  ηνπ Δζλάξρνπ  Μαθαξίνπ  εηο θνηλήλ  κεηά  ηνπ Γξνο  Κηνπηζνχθ Γηάζθεςηλ  Σχπνπ» ζηηο  4 Ηνπιίνπ  

1959 […] Δίλαη  γεγνλόο όηη  από ηεο επνκέλεο  ηεο ππνγξαθήο  ηεο  πκθσλίαο ηνπ Λνλδίλνπ ήξρηζαλ ακέζσο  λα 

απνθαζίζηαληαη  κεηαμύ Διιήλσλ  θαη Σνύξθσλ  αη θηιηθαί  ζρέζεηο, αη νπνίαη  δηεηαξάρζεζαλ θαηά ηελ  ηειεπηαίαλ  

ηξηεηίαλ.  
87

Αιέμαλδξνο Ξχδεο, «Σν ςπρνινγηθό πιέγκα», Αιέμαλδξνο Ξχδεο, πχξνο Ληλαξδάηνο & Κψζηαο 

Υαηδεαξγχξεο (επηκ.), Ο Μαθάξηνο θαη νη ζύκκαρνί ηνπ, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα,  1974, ζει. 31. 

         Πξνθφπεο Βαλέδεο, Makarios: Pragmatism v. Idealism,  Abelard-Schuman, London, 1974, p. 114.  
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πνιηηηθή εκπεηξία ηεο  ελ ιφγσ πεξηφδνπ  ζπγθξνηήζεθε  απφ ην ζχγρξνλν ηζηνξηνγξαθηθφ 

ιφγν ησλ δχν θνηλνηήησλ κε ηέηνην  ηξφπν, ψζηε λα λνκηκνπνηήζεη  ηηο κεηέπεηηα πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο, ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηαίξεζεο θαη ηεο de facto δηρνηφκεζεο κέζα απφ κηα 

«δαηκνλνπνηεκέλε» ζπγθξφηεζε ηεο πεξηφδνπ 1960-1963 θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

επαλέλσζεο ηεο Κχπξνπ κέζα απφ κηα  επίπιαζηε εμσξατζκέλε ζπγθξφηεζε ηεο πεξηφδνπ 

1960-1963.
88

 

Γνκηθά ζηνηρεία ηεο  ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ δχν θνηλνηήησλ, πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ή ηνπιάρηζην λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα πνιηηηθά  δεδνκέλα, είλαη κεηαμχ 

άιισλ  ε άξλεζε ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο λα  απνδερηεί ηελ  αιιαγή  ηνπ πνιηηηθνχ  status 

ηεο  Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο, ην  εζληθφ ηδεψδεο  ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο πνπ απνηέιεζε  

εζληθή θαηαπίεζε θαη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ην δηθνηλνηηθφ κέιινλ, ν ξφινο ηνπ 

Δζλάξρε ζηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, αιιά θαη ην πνιηηηθφ αίηεκα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

γηα θαηνρχξσζε ηνπ θνηλνηηζκνχ ππφ εδαθηθνχο φξνπο πνπ απνηέιεζε επίζεο αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα  γηα  ην δηθνηλνηηθφ κέιινλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
        Ζ εθεκεξίδα θαπηεξηάδεη ην γεγνλφο φηη ν Μεηξνπνιίηεο Κπξελείαο Κππξηαλφο βαδίδεη ζ΄ έλα δξφκν εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο «Gibrianos΄un bukadar realite dışı bir yolda yürümesi». Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Realite 

haşindir...», 8 Ekim 1961.[Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζθιεξή] 
88

Ο Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ ΑΚΔΛ Αλδξέαο Εηαξηίδεο αλαθέξεη  «Ήκνπλ  επίζεο 

ηόηε θνληά ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα θαη κπνξώ ρσξίο δπζθνιία  λα πσ, όηη  νκαιά, θαλνληθά, ειεηηνύξγεζε   θαη ην  

Τπνπξγηθό πκβνύιην. Παξόιεο ηηο δπζθνιίεο  πνπ επαξνπζηαδόληνπζαλ». Βι. Παλίθνο Παηνλίδεο, ό. π., ζει. 97. 

Ο ηφηε  Πξφεδξνο  ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ Γι. Κιεξίδεο δεθαεηίεο  κεηά αλαθέξεη φηη ζηα πεξηζζφηεξα 

δεηήκαηα ςήθηδαλ  κάιινλ ζπκθψλα  κε ηελ θνηλσληθή  ηδενινγία  ηνπο παξά κε ηελ  θνηλνηηθή  θαηαγσγή ηνπο. 

Βι.  Γιαχθνο Κιεξίδεο, Ζ θαηάζεζή κνπ, φ, π.,  ζει.117. 

Γηάλλεο Παπαδάθεο θ.α., «Introduction: Μodernity, Ζistory and Conflict in Divided Cyprus, An overview», in 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο & Gisela Welz (ed.),  Divided Cyprus : Modernity, history, and an 

island in conflict, Indiana University Press, Bloomington, 2006, p. 13. 

[...]It has become commonplace in studies of Cyprus to note that in official histories, Greek-Cypriots emphasize 

remembering the past while Turkish-Cypriots emphasize forgetting. 

Rebecca Bryant, «Writing the Catastrophe : Nostalgia and Its Histories in Cyprus»,  Journal of Modern Greek 

Studies,  Vol. 26, No. 2, 2008,  p. 401. 

«good old days» Βι. Μαξία Υαηδεπαχινπ, «Different Relationships to the Land : Personal  Narratives, Political 

Implications and Future Possibilities in Cyprus», Βαγγέιεο Καιφηπρνο (επηκ.), Cyprus and its people : Nation, 

identity, and experience in an Unimaginable community, 1955-1997, Westview Press, America, 1998, p. 264. 
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2.1. «Λυδία λίθος»89 για ό, ηι  πποηγήθηκε   

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην  σο  απφξξνηα ηνπ δηαηξεκέλνπ παξειζφληνο 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 1960 αληαλαθιά ην δηαηξεκέλν παξειζφλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

δχν εζλνηηθψλ νκάδσλ,90 δηαηεξεί  ηελ ηζνξξνπία  κεηαμχ ησλ  δχν θνηλνηήησλ πνπ   δνπλ ελ 

δπζπηζηία,91 πεξηιακβάλεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλνηηθήο 

απηνλνκίαο,92 απνηειεί κηα ζαθή ελαληίσζε ζηελ αηκαηνρπζία,93 θαη ζπλππνινγίδεη ηα  

αληηθεηκεληθά  δεδνκέλα  ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο.94 Ο Πνιχβηνο Πνιπβίνπ αλαθέξεη  φηη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην  «ήηαλ ν  ππέξηαηνο Νόκνο ηεο Πνιηηείαο θαη  βαζηδόηαλ ζηελ ζπλύπαξμε  δύν 

θνηλνηήησλ, νη νπνίεο δελ ήηαλ  ζπκκέηνρνη  ζηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα. Έπξεπε  όκσο λα 

γίλνπλ  ζπλέηαηξνη ζην ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο κεηά ην 1960»,95 ελψ ν  Edward Johnson θάλεη 

ιφγν γηα   «επηβεβιεκέλε δεκνθξαηία» πνπ νη δχν θνηλφηεηεο ηεο δελ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηνπο 

φξνπο ηεο.96  

                                                           
89

[...]Ζ πεξίνδνο 1961-1963 είλαη ε ιπδία ιίζνο πάλσ ζηελ νπνία θξίλεηαη θαη ό, ηη πξνεγήζεθε θαη ό,ηη  

επαθνινύζεζε.  Βι. Νενθιήο αξξήο, ό. π., ζει. 621. 
90

Ησζήθ Ησζήθ, Cyprus : Ethnic Conflict and International Politics: From Independence to the Threshold of the 

European Union, Mcmillan press, London, 1997, p. 19. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

 Ηαλνπαξίνπ  1963, ζει. 25. Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηεο  

Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο 1961-1963 Halit Ali  Riza «Σνύην ζεκαίλεη όηη κηα de facto θαηάζηαζηο, ε νπνία  

εδεκηνπξγήζε  ηνλ Ηνύληνλ ηνπ 1958, εγέλεην  αξγόηεξνλ  απνδεθηή δηα δηεζλνύο ζπκθσλίαο, σο είλαη ε πκθσλία 

ηεο Επξίρεο.» 
91

Nancy Crawshaw, «Cyprus : The political  background», Ησάλλεο Κνπκνπιίδεο (επηκ.), Cyprus in transition, 

1960-1985, Trigraph, London, 1986, p. 1. 

Απφ ηελ άιιε ε Nancy Crawshaw ηνλίδεη φηη  ην ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεί «ην θιεξνδόηεκα ηεο δηθνηλνηηθήο 

δηακάρεο» παξά έλα κνληέιν νξζήο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Βι.  Nancy Crawshaw, The Cyprus revolt : 

Αn account of the struggle for union with Greece, George Allen & Unwin,  London, 1978, p. 361. 

Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο (επηκ.) Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο : αξρείν, γεγνλόηα & θείκελα, η. 6, Ίδξπκα 

Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1994, ζζ. 126-127.    

Παληαδήο Σεξιεμήο, Γηπισκαηία θαη πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνύ : Αλαηνκία ελόο ιάζνπο, Κέδξνο, Αζήλα, 2004, ζει. 

398. 
92

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 734. 
93

Salahi R. Sonyel, Cyprus : The Destruction of a Republic, British documents, 1960-65, Eothen Press, 

Huntingdon, Cambridgeshire, 1997, p. 16. 
94

Francois Crouzet, Ζ θππξηαθή δηέλεμε 1946-1959, η. Β΄, ΜΗΔΣ, Αζήλα, 2011, ζει. 1131. 
95

Πνιχβηνο Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο : Σα ηξία ιάζε, φ. π., ζει. 89.  

[...]Με ηε γέλλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γελληέηαη  θαη ε  απέρζεηα ησλ Διιελνθππξίσλ θαηά ηεο 

«αζήκαληεο κεηνλόηεηαο» ε νπνία απέηξεςε ηελ ηζηνξηθή δηεθδίθεζε ηεο έλσζεο. Απηή ε απέρζεηα (Ressentiment) 

ζα ζπληζηνύζε ηνλ θπξηόηεξν  παξάγνληα γηα δηαηώληζε  ηεο εζλνηηθήο δηέλεμεο. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 

735. 

«encouraged resentment and separation». Βι. ηαχξνο Παληειή,  A history of Cyprus : From  Foreign 

domination to trouble independence, East-West  Publications, London, 2000, p. 293. 
96

[...]It was, however, an imposed independence as neither the Greek nor Turkish Cypriots played any role in its 

terms.  Βι. Edward Johnson, «British Strategic Interests and Enosis in Colonial Cyprus», ζην Μηράιεο Μηραήι & 

Αλαζηάζηνο Σάκεο,  Cyprus in the Modern World, Vanias, Thessaloniki, 2005, ζει. 22.    
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«Σν εζληθό ηδεώδεο» ηεο  Διιεληθήο  Κνηλφηεηαο  σο  εζληθή θαηαπίεζε  

 

Ηζηνξηνγξαθηθά  έρεη επηζεκαλζεί φηη ην ελσηηθφ  ηδεψδεο απνηέιεζε εζληθή  θαηαπίεζε, ελψ 

ν ξφινο ηνπ σο θηλεηήξηνπ απειεπζεξσηηθνχ κνρινχ ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο  Κχπξνπ δελ 

θαίλεηαη λα ελζηεξλίδεηαη απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα.97 Ζ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο  

Γεκνθξαηίαο  απνηειεί «βαξηά ήηηα»98  γηα ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα  κηα δηεπζέηεζε 

απξφζπκε «βαδηδνληαο ζηα εξεηπηα κηαο αζεκειησηεο ηζαθεο».
99

 Απφ ηελ άιιε ε βαζηά  

πεπνίζεζε  φηη νη  πκθσλίεο  Επξίρεο-Λνλδίλνπ  αδίθεζαλ  ηελ Διιεληθή  Κνηλφηεηα  θαη ε 

αληίιεςε  φηη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα εκπφδηζε  ηελ Έλσζε,100  δεκηνπξγεί  «κηα πνιηηηθή 

νξγή» ε νπνία  κεηαθξάδεηαη απφ ηε  κηα  σο  «έληνλε  αληίδξαζε»  θαηά  ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο,101 θαη απφ ηελ άιιε  σο επηζπκία γηα απαιιαγή  απφ ηηο πκθσλίεο «πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζή ε πιήξεο απαιιαγή ηνπ ιανύ καο από ηα λέα Επξηρηθά δεζκά θαη ην Δζληθόλ καο 

δήηεκα λα πάξε ηελ νξζήλ θαη πξέπνπζαλ θαηεύζπλζηλ θαη λα ιπζή βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

Απηνδηαζέζεσο».
102

  Ο πνηεηήο Σίηνο  Μπάηεο κνηξνινγψληαο: 

 

Γελ είλ΄ απηή  ε Ηζάθε πνπ  γηα ρξφληα  

παιεχακε  λα θηάζνπκε. Σ΄αγέξη   

δελ ηξαγνπδά  ηα σξαία˙ θη νχηε  μέξεη 

ε αγάπε  πηα λα ζηάδε  απ΄ηα πιεκφληα. 

 

                                                                                                                                                                                      
Ο Salahi Sonyel  θαη ν  Sir David Hunt αλαθέξνπλ  φηη ε  αλεμαξηεζία, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είρε κεγεζχλεη 

ηηο  παιηέο δηαθνξέο θαη είρε νδεγήζεη ζηελ απνμέλσζε.  

Salahi Sonyel, ibid, p. 13.  

David Hunt (ed.), Footprints in Cyprus : Αn illustrated history, Trigraph, 1982, p. 284.   

Παχινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 252. Σνπνζέηεζε  ηνπ  Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ ζηηο 25 Ηνπλίνπ  1964 […] Ζ 

Επξίρε  απεδείρζε  κέζε ιύζηο, επηδεηλώζαζα ην πξόβιεκα. 

Kutlu Adalı, Dağarcık Η, Işık, Lefkoşe, 2000, s.  65. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959-Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 316. Αλαθνξά ζηε 

δνινθνλία ηνπ  Φίιηππνπ  Ηαθψβνπ απφ ηελ Παιινπξηψηηζζα  ζηε Μαλζνχξα. 

Jean-François Drevet, Chypre en Europe, Harmattan, Paris, 2000, p.123.  
97

Paul Cassia Sant, «Γηαηξεκέλν  παξειζφλ θαη ελσκέλν παξφλ : Αληηιήςεηο ηνπ ειιεληθνχ αγσληζηηθνχ  

εζληθηζκνχ  ζηελ Κχπξν»,  Νίθνο Πεξηζηηάλεο & Γηψξγνο Σζαγγαξάο (επηκ.), Αλαηνκία κηαο κεηακόξθσζεο : Ζ 

Κύπξνο κεηά ην 1974 : θνηλσλία, νηθνλνκία, πνιηηηθή, πνιηηηζκόο,  Intercollege Press, Λεπθσζία, 1995, ζει.168. 

Λνπθάο Αμειφο, Κύπξνο : Ζ αλνηρηή πιεγή ηνπ Διιεληζκνύ : απηνδηάζεζε-αλεμαξηεζία-δηρνηόκεζε, ηνραζηήο, 

Αζήλα,  1994, ζει. 31. 
98

Νίθνο Φπξνχθεο, Κύπξνο : Από ηελ απηνδηάζεζε ζηελ θαηνρή : Άξζξα, κειεηήκαηα θαη ζπλεληεύμεηο, 1958-1998, 

Αηγαίνλ-Κνπθίδα,  Λεπθσζία, 2005, ζει. 309. 
99

Πνίεκα εξεηπηα. Βι. Νίθε Λαδάθε-Φηιίππνπ, αηνλα, Κχπξνο, 1963.  
100

Rauf  Denktaş,  The Cyprus triangle, ibid, p. 24. 

[...] ε κηάιε Αγγιηηέξα έθακελ πξνόηεο θίινπο, ηδηνύιινλ ην Σνπξθνκαλληόλ. Βι. Νεφθπηνο  Υ. Μαπξίδεο, Ζ 

Αζάλαηε Σδηύπξνο : ηδηππξηώηηθα ηξανύδθηα, η. Γ΄, Νέα πάξηε, Ακκφρσζηνο, 1959, ζει.7.  
101

Niyazi Kızılyürek, Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2009, ζει. 55. 
102

Σν Δζληθό Εήηεκα θαη Δκείο, Διεχζεξνλ Δξγαηηθφλ Κέληξνλ Ακκνρψζηνπ, Μάξηηνο, 1964, ζει. 2. 
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Σηο κέξεο  δε κεηξνχλ κε ρειηδφληα. 

Σπθιφο ν γέξν Λαέξηεο˙ θαη  ην ρέξη 

ηνπ Δχκαηνπ ερζξηθφ ζθίγγεη καραίξη˙ 

ηα αηζζήκαηα ρισκνί ζσξνί απφ ρηφληα. 

 

Άγλσζηε πηα γηα κέλα εηνχη΄ ε ρψξα 

πνπ γέλλεζαλ ηεο πιάλεηάο κνπ νη θφπνη. 

 

Ύπνπινο  ιχθνο   ν Άξγνο  ηψξα, 

μεξάδηα θαη ηα  ιίγα  θαξπνθφξα, 

νη  Ηζαθήζηνη μέλνη αγξηαλζξψπνη 

θη αδηάληξνπε πνπηάλα  ε Πελειφπε.
103

 

 

Ο ξφινο ηνπ «Δζλάξρε» 

 

Σν  εζληθφ ηδεψδεο  ζην πξφζθαην παξειζφλ ηαπηίζηεθε κε ηελ εζλαξρηθή δξάζε, δεδνκέλνπ 

φηη ζηελ Κχπξν ε Απηνθέθαιή Δθθιεζία απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο εζληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο.
104

 Σψξα ν εζλαξρηθφο ξφινο κε ην «ηεξαηηθό βπδαληηλό πεξίβιεκα»
105

 θαη 

                                                           
103

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Άγλσζηε  Ηζάθε», η. 5, Μάξηηνο 1961, ζει. 192. 
104

[…] In Cyprus, the vehicle of this national awareness has been the autocephalous church.  Βι. Franz Georg 

Maier, ibid, p. 142.  

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 92. 

        Philip S. Le Geyt, Ο Μαθάξηνο ζηελ εμνξία, Λεπθσζία, 1961, ζει.72.  

Δπάλζεο  Υαηδεβαζηιείνπ, ibid,  p. 3. 

«The Church played a sinister part in the struggle» Βι. Franz Georg Maier, ibid, pp.142, 156.  

 Απηνθέθαιε Δθθιεζία : Ζ ίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ νθείιεηαη ζηνλ Απφζηνιν Παχιν θαη ην 

αιακίλην  Απφζηνιν  Βαξλάβα (45 κ.Υ.).  Ζ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ  αληηπξνζσπεχζεθε ζηελ Α΄ Οηθνπκεληθή  

χλνδν ζηε Νίθαηα (325 κ.Υ.) κε ηξεηο Δπηζθφπνπο. Με ηνλ 8ν θαλφλα ηεο ε Γ΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο  

επηβεβαηψλεη  ην απηνθέθαιν  ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ (431 κ.Υ.). Σν  απηνθέθαιν  επηβεβαηψλεηαη  θαη ζηελ 

Πελζέθηε Οηθνπκεληθή χλνδν (691 κ.Υ.) Βι. Βάζνο Καξαγηψξγεο, «Ζ Κχπξνο ζηελ αξραηφηεηα», ζην Γηψξγνο 

Σελεθίδεο &  Γηάλλνο  Κξαληδηψηεο (επηκ.), Κύπξνο : Ηζηνξία,  πξνβιήκαηα  θαη αγώλεο  ηνπ  ιανύ ηεο, ό. π., ζζ. 

35, 38. 

 Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ  απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κεηαθέξεηαη ζηελ Κχπξν ην ζχζηεκα 

ησλ millet, ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Σν ζχζηεκα απηφ αλαβαζκίδεη  ην ξφιν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ 

ζε ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ είρε  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεηηθήο πεξηφδνπ.  Απφ λσξίο δφζεθε  ζηελ Δθθιεζία ηεο 

Κχπξνπ  ην δηθαίσκα  ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ απφ ηνπο  νξζνδφμνπο. ηε ζπλέρεηα αλαγλσξίζηεθε ε πνιηηηθή 

εμνπζία ησλ αξρηεξέσλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, αθνχ  νξίδνληαλ σο νη εθπξφζσπνη  ηεο ζξεζθεπηηθήο  

θνηλφηεηαο ησλ νξζνδφμσλ κε ην  δηθαίσκα απεπζείαο πξφζβαζεο ζηελ Τςειή Πχιε (νπιηάλν). Βι. Niyazi 

Kızılyürek, Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, φ. π, ζζ. 21-24. 

 Σν 25% ησλ εδαθψλ αλήθεη ζηελ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ. Βι Stanley Mayes, ibid, p. 250. 

Ζ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ απνηειεί έλα ζεζκφ κε πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, έλα ζεζκφ 

πνιηηηθήο εμνπζίαο, έλα απηφλνκν πνιηηηθφ εμνπζηαζηηθφ ζεζκφ. Απφ ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα 

εληάζζεηαη ζηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δνκέο εμνπζίαο ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο. Χο αμησκαηνχρνη ηεο 

νζσκαληθήο δηνίθεζεο εξγάδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ πιεζπζκφ, εκπιέθεηαη ζηνλ 

εθρξεκαηηζκφ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ιεηηνπξγεί σο κηα επηκέξνπο θξαηηθή ππεξεζία δηαλνκήο θαη 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ ηνπ νζσκαληθνχ δεκνζίνπ. Με ηελ απνρψξεζε ησλ Οζσκαλψλ, ε αγγιηθή δηνίθεζε 

επέθεξε αιιαγέο. Ζ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ κεηαηξέπεηαη ζε θνξέα ησλ παηξησηηθψλ ηδεσδψλ ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο.  
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ν ζπληαγκαηηθφο ξφινο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο δηθνηλνηηθήο δεκνθξαηίαο ζπκπιέθνληαη ζε έλα 

πξφζσπν, ζην πξφζσπν ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ΄, ηνπηέζηηλ  ζπκπιέθνληαη ζην ίδην 

πξφζσπν δχν εηεξφθιεηεο ηδηφηεηεο. Ο Βξεηαλφο Ύπ. Αξκνζηήο P. E. Ramsbotham, 

αλαθεξφκελνο  ζην «κνλαζηεξηαθό παξειζόλ  ηνπ», ηνλίδεη φηη ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ  απαηηείηαη ηνλ 20
φ
 αηψλα.

106
  

Απφ ηελ άιιε ε απνλνκηκνπνίεζε ηνπ πξνεδξηθνχ αμηψκαηνο κνλνπσιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ηνπξθηθνχ ηχπνπ.
107

 Καηεγνξείηαη φηη ελεξγεί φρη σο Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

αιιά σο εγέηεο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.108 Ο εζλαξρηθφο ξφινο ηνπ  ζπλέηεηλε νχησο ψζηε 

                                                                                                                                                                                      
 Βι. Μηράιεο Ν. Μηραήι, Ζ εθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν : 1571-1878 : Ζ ζηαδηαθή 

ζπγθξόηεζε ηεο ζε ζεζκό πνιηηηθήο εμνπζίαο, φ. π., ζζ. 13, 58, 61, 63, 64, 65, 76, 85, 133, 134, 146, 307, 310,  

311, 312, 313, 317. 
105

«his hieratic Byzantine exterior» Βι. Πξνθφπεο Βαλέδεο, Makarios: Faith and Power, Abelard-Schuman, 

London, 1971, p. 150. 

[…] Γηάδνρνο κηαο καθξαίσλεο εθθιεζηαζηηθήο θιεξνλνκηάο, κ΄ όιν ην βπδαληηλό παηξηαξρηζκό ηεο. Βι. Πινπηήο 

έξβαο, Ζ ηξαγσδία ηεο Κύπξνπ: Πώο ηα θαηαθέξακε θαη θηάζακε ζην κεδέλ, Δθδφζεηο Κ. Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία, 

2005, ζει. 154. 

 Mehmet Hasgüler, Kıbrıslılık, Agorakitaplığı, İstanbul, 2009, s. 8. 
106

Φαλνχια Αξγπξνχ, Top secret :Ζ βξεηαληθή θεδεκόλεπζε ηνπ θππξηαθνύ...θαη πσο θζάζακε ζην ζρέδην 

«Αλάλ», Γεξκαλφο, Θεζζαινλίθε, 2004, ζζ. 166-167.  

Ζ Φαλνχια Αξγπξνχ παξαζέηεη κηα έθζεζε (Μάξηηνο 1971)  ηνπ απνρσξνχληνο  Βξεηαλνχ  Ύπ. Αξκνζηή P.E. 

Ramsbotham  πνπ ζθηαγξαθεί  ην ραξαθηήξα ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ. 

Ο  Stanley Mayes  ραξαθηεξίδεη ην θαζεζηψο ηνπ Μαθαξίνπ  «feudal  theocracy». Βι. Stanley Mayes, Cyprus 

and Makarios, Putnam, London, 1960, p. 250. 

Απφ ηελ άιιε ακθηζβεηνχληαη θαη ηα πνιηηηθά ηνπ ζέισ. 

[…]Ο Μαθάξηνο πηζαλώο δε ζέιεη  θαζόινπ ηελ έλσζε  κε ηελ Διιάδα, ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ «Ηδαληθνύ» 

γηαηί  ηόηε  ζάηαλε κόλν  πνιηηηθόο  αξρεγόο κηαο επαξρίαο, είλαη  ηώξα  πλεπκαηηθόο  θαη πνιηηηθόο  εγέηεο  ελόο 

αλεμάξηεηνπ  θξάηνπο. 

Βι. Κ. θιάβνο, «Ζ Κχπξνο θαη νη μέλνη», Ζ Νέα Οηθνλνκία, η.  9(213), Αζήλα, 1964, ζει. 739. 

Αλαδεκνζηεχεη  κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά ην άξζξν «Γπζηπρηζκέλε Κχπξνο» ηνπ πεξηνδηθνχ DIE ZUKUNFT 

ηεο Βηέλλεο (η. 6), πνπ εθδφζεθε  ην Μάξηην ηνπ 1964. 
107

Νίθνο ηέιγηαο, ό. π., ζει. 147. 

Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα εμέιεμε ην Μαθάξην.  

[...] Makarios΄u Kıbrıs Rum΄ları seçmiştir. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Müdahale şarttır», 7 Nisan 1961.  

Μηράιεο Μηραειίδεο, «Kıbrıs Türk işҫi sınıf ve Kıbrıs işҫi hareketi 1920-1963», Masis Kürkçügil (hazırlayan), 

Kıbrıs dün ve bugün, İthaki, İstanbul, 2003, s. 339. [«Σνπξθνθππξηαθή  εξγαηηθή ηάμε θαη θππξηαθή εξγαηηθή 

θίλεζε 1920-1963», Κύπξνο ρζεο θαη ζήκεξα] 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη ''Σατκο'' Νέαο Τφξθεο πξνβάιινπλ ηελ αληίζεζηλ  ησλ Σνχξθσλ εηο ηελ πξνεδξίαλ 

ηνπ Μαθαξίνπ», 24 Απγνχζηνπ 1963. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Makariosun  isim günü Türk Memurlara zorla tatil yaptırıldı», 23  Ocak 1962.[Καηά ηελ 

νλνκαζηηθή γηνξηή ηνπ Μαθαξίνπ κε ην δφξη επηβιήζεθε αξγία ζηνπο Σνχξθνπο Τπαιιήινπο.] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Göz boyama kabilinden»,  11 Haziran 1962. [Όπσο ην λα πνπιάο  θχθηα γηα κεηαμσηέο 

θνξδέιεο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bu ne biçim başkanlık», 20 Şubat 1963.[Απηφ ηη είδνπο πξνεδξία είλαη;]. Με αθνξκή 

νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Νηθφιαν  Καηαιάλν, ηνλ πξψην πνιηηηθφ εμφξηζην ησλ 

Βξεηαλψλ. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Birbirine uymıyan konuşmalar», 28 Şubat 1963. [Οκηιίεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ε κηα κε 

ηελ άιιε]. Ο ηνπξθηθφο ηχπνο επηθξίλεη ηνλ παξαιιειηζκφ ηνπ Μαθαξίνπ  κεηαμχ Αλάζηαζεο Υξηζηνχ θαη 

Έλσζεο. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Makarios meşruiyet dışına çıkıyor», 5 Haziran 1963. [Ο Μαθάξηνο βγαίλεη εθηφο 

λνκηκφηεηαο] 
108

Νihat Erim, Bildiğim ve gördüğüm ölçüler içinde Kıbrıs, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1975, s. 
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λα δηακνξθσζεί κηα «άθακπηε  ζηάζε» έλαληη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο θαη λα θνξηηζηεί 

αξλεηηθά ε ζρέζε Μαθαξίνπ θαη Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.109
 Ο Πινπηήο έξβαο πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη  «Ο Μαθάξηνο δελ πξαγκαηνπνίεζε  έζησ  θαη κηα  επίζθεςε  ζε 

ηνπξθνρώξηα ή ηνπξθνζπλνηθίεο».110 

Σν 1967 ν Ercüment Yavuzalp, σο Lefkoşe Büyükelçiliği Daimi  Maslahatgüzarı (Μφληκνο 

Δπηηεηξακκέλνο), θηάλεη ζηελ Κχπξν. ην απηνβηνγξαθηθφ ηνπ βηβιίν Kıbrıs yangınında 

büyükelçilik αλαθέξεη έλα πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ηνπ ην δηεγήζεθε ν Αληηπξφεδξνο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Fazıl  Küçük, ζην νπνίν δηαγξάθεηαη ε ζηάζε ηνπ Μαθαξίνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Σν  επεηζφδην αλάγεηαη  ζηελ επνρή  φπνπ κε βάζε ηηο 

πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ ε Κχπξνο θαιείην λα δηαβνπιεπηεί κε ηε Βξεηαλία γηα ην 

δήηεκα ησλ βξεηαληθψλ βάζεσλ. 

 

 

[…]Makarios Küçük΄e, "Ben  ipi kopacak noktaya kadar gererim. Kopacağı vakit 

gevşetirim.  Ο zamana kadar ne elde edilirse  kârdır. Merak etme ip daha kopmaz" 

demiş. 

Makarios, bu felsefeyi olaylardan sonra Türklere karşı hep uyguladı.İpin kopacağı 

zamanı  da genellikle  iyi hesapladı.111  

 

 

                                                                                                                                                                                      
203. [Ζ Κχπξνο ζην κέηξν πνπ ηελ γλψξηζα θαη ηελ είδα] 

Οη επηινγέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο Τπνπξγνχο ηεο λενζχζηαηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηδείλσζαλ ηηο ζρέζεηο 

ησλ δχν θνηλνηήησλ. 

 [...] Makarios, Bakan atanmaları için önerdiği kişiler nedeniyle, iki toplum arasındaki ilişkilere büyük zarar 

vermişti. Βι. Αhmet Gazioğlu, Enosis çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne: İngiliz Yonetiminde Kıbrıs Son İki 

Yıl, 1958-60, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP), Ankara, 2000, s. 155. [Απφ ηελ Έλσζε ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία : Ζ Κχπξνο ζηελ Αγγινθξαηία : Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα, 1958-1960] 
109

Stanley Kyriakides, ibid, pp. 59,73.  

Philip S. Le Geyt, ό. π.., ζει. 191. 

Αλαδεκνζηεχεη απφζπαζκα απφ ην εκεξνιφγην ηνπ Γξίβα  

[…] 23 Ηνπλίνπ 1955 : Έζηεηια επηζηνιή  ζηνλ «Γεληθόλ» ζπκβνπιεύνληάο ηνλ λα ιάβε  κέηξα  γηα ηελ  πξνζηαζία  

ηεο δσήο  ηνπ ύζηεξα  από πιεξνθνξίεο   πνπ  πήξα  όηη νη  Σνύξθνη  νξγαλώλνπλ  ηελ δνινθνλία ηνπ. 
110

[..]Ο Μαθάξηνο δε πξαγκαηνπνίεζε έζησ θαη κηα επίζθεςε ζε ηνπξθνρώξηα ή ηνπξθνζπλνηθίεο, ελώ ηα  

θαηάθεξλε λα επηζθέπηεηαη πιήζνο αθξηθαλναζηαηηθέο ρώξεο θαη  γελόκελνο  κε πνκπέο  δερηόο  από ην ιαό  απηώλ  

ησλ ρσξώλ, ηνπο βάθηηδε  ρξηζηηαλνύο  θαηά ρηιηάδεο.  Βι. Πινπηήο  έξβαο, ό. π., ζει. 111. 

Ο Denktaş δεηά παξαίηεζε Μαθαξίνπ. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İstifa etmesi gereken devlet başkanı»,  2 

Nisan 1963. Βι. Νίθνο ηέιγηαο, ό. π., ζει. 127. 
111

Ercüment Yavuzalp, Kıbrıs yangınında büyükelçilik, 1967-1970, Bilgi, Ankara, 1993, s. 175. [Πξεζβεία ζηε 

δίλε ηεο Κχπξνπ] 

Ο Μαθάξηνο  θαίλεηαη λα είπε ζηνλ Küçük «Δγώ ζα ηεληώλσ ην ζθνηλί  κέρξη ην ζεκείν  πνπ  ζα θνπεί. Σε  ζηηγκή 

πνπ ζα θνπεί ζα ην ραιαξώζσ, κέρξη ηόηε είλαη θέξδνο ό, ηη απνθηεζεί. Μελ αλεζπρείο ην ζθνηλί αθόκε δελ 

θόβεηαη.» 

Ο Μαθάξηνο πάληα εθάξκνδε απηή ηε θηινζνθία απέλαληη  ζηνπο Σνχξθνπο. Καη ην ρξφλν πνπ ην ζθνηλί ζα 

θνβφηαλ ζπλήζσο ην  ππνιφγηζε θαιά.  
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Πέξα απφ ηελ επηθίλδπλε πνιηηηθή  ηνπ «ηελησκέλνπ ζθνηληνύ»  ν Κχπξηνο εξεπλεηήο Mehmet 

Hasgüler επηζεκαίλεη αθφκε έλα ζηνηρείν. Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν  ζε έλα  πνιηηηθφ 

νηθνδφκεκα πνπ  ηδξχνπλ καδί δχν θνηλφηεηεο δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο είλαη ε θνζκηθφηεηα 

«laiklik». Αληί απηνχ ζηελ Κχπξν  ηελ  πνιηηηθή  νξίδεη έλαο  θιεξηθφο «bir papaz politikaya 

atıldı»,
112

  γεγνλφο πνπ ζπληείλεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο θαη ηεο 

άιιεο θνηλφηεηαο «Birisi inandığımız Allaha, ikincisi mucizeler yaratan Ataya...».
113

 

Σέινο ην 1963 απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν  φρη κφλν γηα  ηε λενζχζηαηε  Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

αιιά γηα ηελ  απνδνρή  ηνπ Μαθαξίνπ απφ ην πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δλψ ην 

1959, πνπ   «είρε αξθεηή ιατθή ππνζηήξημε  γηα λα  πξαγκαηνπνηήζεη  ζπκθσλίεο, πνπ έξρνληαλ  

ζε ηόζν  κεγάιε  αληίζεζε  κε ην ιατθό  αίζζεκα»,
114

 ήηαλ ρξήζηκνο  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πκθσληψλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ ζην πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, ην 1963 απνηειεί ην 

θπξηφηεξν εκπφδην γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ  λεζηνχ ζηε  ζθαίξα επηξξνήο  ησλ Γπηηθψλ.
115

 

 

Ζ Σνπξθηθή  Κνηλφηεηα απφ  ην πεξηζψξην  ζην ζπλεηαηξηζκφ  

 

Με ηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα «δελ νξίδεηαη σο κεηνλόηεηα 

αιιά σο  θνηλόηεηα πνπ  θαηέρεη  ζεζκηθό ξόιν  κε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή  ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο θαη πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα ιεηηνπξγηθήο απηνδηνίθεζεο».
116

 Δλψ 

αξζξνγξάθνο ηεο θππξηαθήο εθεκεξίδαο  Halkın Sesi αλαθέξεη φηη  ε  αληίιεςε πεξί 

πιεηνλφηεηαο  θαη κεηνλφηεηαο  ζηελ Κχπξν απνηειεί  κηα αληίιεςε  muzelik «κνπζεηαθή»,
117

 

                                                           
112

Μehmet Hasgüler, Coğrafyasına Teslim Olan Ada Kıbrıs, Ankara, 2004, s. 76. [Σν λεζί πνπ παξαδφζεθε ζηελ 

γεσγξαθία ηνπ] 
113

Απφζπαζκα απφ νκηιία ηνπ Fazıl Küçük. «Birisi inandığımız Allaha, ikincisi mucizeler yaratan Ataya...» 

Πξώηα δειώλνπλ πίζηε ζηνλ Allah θαη κεηά ζην ζαπκαηνπξγό Atatürk.   

Βι. Hüseyin Mehmet Ateşin, Doktor Fazıl Küçük ve Şeyh Nazım Kıbrısı Kıbrıs'ta Türklük ve Müslümanlık 

Kimliği'nin Şahsiyet Bulma Mücadelesinde Menfi ve Müsbet En Etkin İki Odak, Marifet Yayınları, İstanbul, 1997, 

s. 247. [ Γξ. Fazıl Küçük  θαη  Şeyh Nazım Kıbrısı: Οη  δχν πην δπλακηθέο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο εζηίεο ζηνλ 

αγψλα  ζπγθξφηεζεο ηεο ηνπξθηθήο θαη κνπζνπικαληθήο ηαπηφηεηαο.] 
114

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 136. 

«Μαθάξηνο λόκνο βαξύο ζηα θεθάιηα επάλσ καο ζηέθεη» Βι. Θενθιήο Κνπγηάιεο, Μνιπβηέο ζην πεξηζώξην 

:απνκλεκνλεύκαηα 1958-59, Υξ. Γ. ηαπξηλίδεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 19. 
115

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 485. 
116

Thomas William Adams &  Αlvin J. Cottrell, Cyprus between east and west, Johns Hopkins Press, Baltimore, 

1968, p. 76. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İki ayrı cemaat var», 1 Ağustos 1961.[ Τπάξρνπλ δχν μερσξηζηέο θνηλφηεηεο.] 

[...] bizi "ortak" olarak kabul etmeleri (λα απνδερηνύλ εκάο σο εηαίξνπο). Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Müdahale 

şarttır», 7 Nisan 1961. [Δπηηαθηηθή αλάγθε ε παξέκβαζε] 

Πέηξνο Ληάθνπξαο, Σν Κππξηαθό από ηε Επξίρε ζηε Λνπθέξλε : ε αλαδήηεζε νκνζπνλδηαθήο επίιπζεο, Η. 

ηδέξεο,  Αζήλα,  2007, ζζ. 51-52. 

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 712-713. 
117

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sütunlarda seyahat», 5 Eylül 1960.[Σαμίδη ζηηο ζηήιεο] 
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ππνδειψλνληαο φηη ε ελ ιφγσ αληίιεςε είλαη παξσρεκέλε, θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο 

ηνπξθηθήο εγεζίαο θαηαγξάθεηαη κηα αγθίζηξσζε ζηελ αξρή ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο,
118

 ν 

Διιαδίηεο δηπισκάηεο Κσζηήο Παιακάο  ζρνιηάδνληαο  ηηο  πκθσλίεο  θαη  ην λέν ζεζκηθφ 

ξφιν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, αλαθέξεηαη ζε  «λνκηθά θαηαζθεπάζκαηα» πνπ δελ  κπνξνχλ 

λα αιινηψζνπλ  πνζνηηθά δεδνκέλα, φπσο ηελ  πιεζπζκηαθή αλαινγία.  

 

 

[...] Ζ ηνπξθηθή θνηλφηεηα είλαη κεηνλφηεηα. Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη  φηη δελ  είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ  νη αξηζκνί  κε λνκηθά θαηαζθεπάζκαηα. Χο κεηνλφηεηα  ε 

ηνπξθηθή θνηλφηεηα λνκηκνπνηείηαη λα εμαζθαιίζεη ηζρπξφηαηεο δηαζθαιίζεηο.119  

 

 

 

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο σο «θνηλόηεηαο»  αλέηξεπε δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία δελ κπνξνχζε λα δερζεί φηη ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα «δελ  ήηαλ κεηνλόηεηα αιιά νπζηώδεο ηκήκα ηνπ θππξηαθνύ ιανύ».120 Ζ 

ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία εκκέλεη, ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ  θαηφξζσζε  «λα αλαπηύμεη ηεο 

απαξαίηεηεο εθείλεο πξσηνβνπιίεο» πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα «δπλακηθό  

παξάγνληα πνιηηηζκηθήο  αλάπιαζεο, αλζεθηηθή  ζπληζηώζα ζηε δηακόξθσζε   ηεο  ζύγρξνλεο 

πνιηηηζκηθήο   θπζηνγλσκίαο  ηνπ λεζηνύ».
121

 

Ζ πεξίνδνο 1960-1963, θαηέδεημε ηε δηαρξνληθή ζηάζε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο λα 

κνλνπσιεί  θαη λα νξίδεη ηηο πνιηηηθέο  πξαθηηθέο ηνπ λεζηνχ, ηε δπζθνξία ηεο γηα ηελ 

πνιηηηθή εμίζσζε, αιιά  θαη ην γεγνλφο φηη ε θξάζε  «ειιελνηνπξθηθή θηιία» απνηειεί  κφλν 

ζρήκα θξαζηηθφ  πνπ  ζηελ Κχπξν  δελ εχξηζθε  αληίθξηζκα θαη δελ ελείρε  πνιηηηθέο  

δηαζηάζεηο.122
 

 

 

 

 

                                                           
118

Πξφινγνο ίαο Αλαγλσζηνπνχινπ ζην Νίθνο ηέιγηαο, ό. π., ζει. 17. 
119

Γιαχθνο Κιεξίδεο, Ζ θαηάζεζή κνπ, φ, π.,  ζει. 256. 
120

Π. Καλειιφπνπινο ζην Κψζηαο Υαηδεαλησλίνπ,  Κύπξνο 1954-1974 : Aπό ην Έπνο ζηελ ηξαγσδία, Ησιθφο, 

Αζήλα, 2007,  ζει. 88. 
121

Λνπθάο Αμειφο, ό. π., ζει. 36. 
122

 Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 306. 

Νενθιήο αξξήο, ό. π., ζει. 814. 

[..]κσο  πνηέ  ζηελ ηζηνξία ηεο  Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ έγηλε  ζθέςε  γηα  ηελ νξγάλσζε  Διιελνηνπξθηθήο 

Δηαηξεία... Βι. Πινπηήο έξβαο, ό. π., ζει. 131.    
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Ο  θνηλνηηζκφο   ππφ εδαθηθνχο φξνπο 

 

Απφ ην  1958  ηφζν  ζην  επίπεδν  ηεο ειίη  φζν  θαη ζην επίπεδν  ηεο κάδαο ηεο  Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο έρεη εληαρζεί ε ζπιινγηζηηθή ηεο δηρνηφκεζεο.123 Ζ πεξίνδνο 1960-1963  

απνηειεί «ιπδία ιίζν» γηα  ηε ζπιινγηζηηθή ηεο  δηρνηφκεζεο  θαη θαηαδεηθλχεη ηελ πάγηα  

ζέζε ηεο  ειίη  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο γηα εδαθηθή πνιηηηθή απηνλνκία. Παξά  ην γεγνλφο  

φηη «ππήξρε  ζε ζεκαληηθό  βαζκό  ρσξηζηή πνιηηηθή  νξγάλσζε ησλ δύν θνηλνηήησλ», απηή ε 

πνιηηηθή νξγάλσζε δελ είρε  γεσγξαθηθή  βάζε. Μνλαδηθφ λνκηθφ  έξεηζκα απνηέιεζε ε 

πξφβιεςε γηα ηε ζπγθξφηεζε  ρσξηζηψλ  δήκσλ  ζηηο πέληε  κεγάιεο πφιεηο ηνπ  λεζηνχ,124 

ζηνηρείν  ην νπνίν  δελ ζα άθελε αλεθκεηάιιεπην ε  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Σφζν ν ιφγνο πεξί 

δηαθξίζεσλ  ζε  βάξνο ηεο,125 φζν θαη ε  πξνηεξαηφηεηα  ηεο «πεξί ζπζηάζεσο μερσξηζηώλ 

δήκσλ», σο  κηα κνξθή άηππεο  ππνηππψδνπο  εδαθηθήο δηρνηφκεζεο,
126

 ππνδειψλεη  ηελ 

αλάγθε γηα πνιηηηθή απηνλνκία θαη εδαθηθή δηθαηνδνζία.127  

Σν πξφζθαην παξειζφλ εηζήγαγε ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ ην 

θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο, ε επαλεγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ κεηά ηελ αλεμαξηεζία αθέζεθε 

ζηελ πξσηνβνπιία ησλ θνηλνηήησλ.
 128

 O  Κχπξηνο πνηεηήο Özker Yaşın ζην απηνβηνγξαθηθφ 

ηνπ πνίεκα Bir eski ev Peristeronada Έλα παιηό ζπίηη ζηελ Πεξηζηεξώλα (1958), απφ ηε 

ζπιινγή Babil daha uzakta (1963), εθθξάδεη ηε ραξά ηνπ γηα ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη ηνπ θαη 

εχρεηαη απηφ ην ζπλαίζζεκα λα κε ραζεί πνηέ,  επρή πνπ ζα δηαςεπζζεί ην Γεθέκβξην ηνπ 

1963: 

 

                                                           
123

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 551. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Makul bir teklife dair», 20 Nisan 1962. [ρεηηθά κε  κηα ινγηθή εηζήγεζε] 

Sabahattin İsmail, 100 soruda Kıbrıs sorunu, Dilhan Offset, Lefkoşa, 1992, s. 63. [100 εξσηήζεηο πάλσ ζην 

Κππξηαθφ πξφβιεκα] 

ε ζπλέληεπμε ηνπ Fazıl Küçük ζηηο 8 Ηνπλίνπ 1965 ηνλίδεηαη φηη ν θπζηθφο  δηαρσξηζκφο ησλ δχν θνηλνηήησλ   

απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αζθάιεηαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Βι. Παχινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., 

ζει. 329. 
124

Πνιχβηνο Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο : Σα ηξία ιάζε, φ. π., ζει. 18  
125

Diana Markides, ό. π., ζει. 311. 
126

Ο γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο σο «ην sine qua non» γηα ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο.  

Βι. Diana Markides, ό. π., ζει. 153. 
127

Diana Markides,  ό. π., ζει. 455. 
128

ηνλ ειιεληθφ ιφγν νη  Έιιελεο πξφζθπγεο πξηλ ην 1974 ζπγθξνηνχληαη  σο Σνπξθφπιεθηνη.  

Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο, Ζ ερώ ηεο Νεθξήο Εώλεο : Οδνηπνξηθό ζηε δηαηξεκέλε Κύπξν, φ. π., ζει. 228  

Diana Markides-Weston, ό. π. ,ζει. 150. 

Απφ ην 1958 «Türklerin 1958 yılında Rumlar΄a bırakarak kaçtıkları, bir daha  da dönmedikleri köyler» ζχκθσλα 

κε ηηο αλαθνξέο ηνπ Κχπξηνπ Kutlu Adalı πνιινί Σνχξθνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο 

«Melanarga, Vasili, Aysergi, Stillos, Spathariko, Piperısterona, Lefkonuk, Paşaköy, Analyonda, Kadalyonda, 

Çatalköy, Girıt Marot, Amarget, Mononero, Anarida, Somolof..». 

Βι. Kutlu Adalı, Dağarcık I, a.g.e., s. 86. 
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[…] Gerçekten mutluyum artık 

Tertemiz ışıklarla aydınlık içim   

Rabbim daim olsun evimde sevincim  

Bitmesin bu huzur ve rahatlık ....
129

 

 

Οη πιεζπζκηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη κε θφλην ηηο πνιηηηθέο επηδηψμεηο. Ο 

Κχπξηνο ηζηνξηθφο Κ. Κέληεο αλαθεξφκελνο ζηνλ Άγην Θεφδσξν, ειιεληθφ ρσξηφ  κε 

κεξηθνχο Σνχξθνπο θαηνίθνπο, επηζεκαίλεη φηη νη Σνχξθνη, κεηά ηηο δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο,  

εγθαηέιεηςαλ ην  ρσξηφ θαη  εγθαηαζηάζεθαλ   ζηελ Ακκφρσζην   θαη ηα άιια γχξσ ηνπξθηθά  

ρσξία.
130

 ηα ρσξία Küçük Kaymaklı Οκνξθίηα, Ortaköy Μηληδέιη θαη Gönyeli Κηφλειη 

θαηαγξάθεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 60 απμεκέλε ηνπξθηθή παξνπζία.131 O Δπάλζεο 

Υαηδεβαζηιείνπ αλαθεξφκελνο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο απφ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1958 ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ππνζηεξίδεη φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

ηνπξθηθή θξαηηθή πξσηνβνπιία.132 Παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί θαη ν 

παξάγνληαο θφβνο.133 Απφ ηελ άιιε ζηε δηδαθηνξηθή εξγαζία ηνπ ν ψηνο Κησξήο 

αλαθεξφκελνο ζε ρσξία ηεο επαξρίαο Πάθνπ επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά «Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο, παξά ηελ αηκαηεξή αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηηο δύν θνηλόηεηεο  ην 

θαινθαίξη ηνπ 1958 θαη ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα  ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εγεζίαο λα εμσζήζεη  

ζε κεηαθηλήζεηο ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο, ακέζσο κεηά ηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξόο θαη ζπγθεθξηκέλα  

ηνλ επηέκβξην  ηνπ  ίδηνπο έηνπο  28 από  ηηο 32 νηθνγέλεηεο πνπ εγθαηέιεηςαλ  ηελ θνηλόηεηα  

Αθνπξζνύ  εθδήισζαλ  ηελ έληνλε επηζπκία λα επηζηξέςνπλ  ζην ρσξηό ηνπο».134 

                                                           
129

[...] Πιένλ είκαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο 

    ην κέζα κνπ είλαη θσηεηλό κε νινθάζαξν θσο 

    Θεέ κνπ εηο πνιιά έηε ε αγαιιίαζε κνπ ζην ζπίηη κνπ  

    Να  κελ ηειεηώζεη απηή ε γαιήλε θαη ε μεγλνηαζηά.... 

 

Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], Çevre Yayınları, İstanbul, 1986, s. 118. [Όια ηα πνηήκαηα / 

Πξψηα μππλνχλ ηα πνπιηά] 
130

Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί  πνπδαί , «Σνπσλχκηα θαη παξαδφζεηο  ηνπ ρσξηνχ Αγίνπ Θενδψξνπ Καξπαζίαο», η. 

ΚΓ΄ Λεπθσζία, 1960, ζει. 171.  

χκθσλα κε ηε Bryant ε  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  εγθαηέιεηςε νξηζηηθά ηηο εζηίεο  ηεο  απφ ρσξηά φπσο ηελ Πάλσ 

Λαθαηάκηα, Αλαιηφληαο θηι. Δλψ ζε άιια επέζηξεςαλ κε ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Βι.  

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 654-655. 
131

ηέιια νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, Modern Greek Studies, University of 

Minnesota, Minneapolis, 2006, p.136.  
132

Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Britain and the international status of Cyprus 1955-59, Vol. I, University of 

Minnesota, Minneapolis, 1997, p. 166. 
133

Doros Alastos, Cyprus –What now ?, Zeno, 1964, p. 26. 
134

ψηνο  Κησξήο, ό. π., ζει. 655.  

ε ζρέζε κε ηηο  κεηαθηλήζεηο  πιεζπζκψλ  σο  απνηέιεζκα ησλ δηαθνηλνηηθψλ ηαξαρψλ θαη  ηεο δηακφξθσζεο 

ησλ  de facto Γήκσλ. Βι. Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 100, 149-150. 
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Απφ ηελ άιιε ε θππξηαθή  εθεκεξίδα  Διεπζεξία  ζε  άξζξα ηεο φπσο «Ο  επαλαπαηξηζκόο 

ησλ Σνπξθόπιεθησλ θαηνίθσλ Λεύθαο», «Οη Σνπξθόπιεθηνη  Λεύθαο.  Ζ ηζηνξία  αγώλσλ 3 

½εηώλ» αλαθέξεηαη ζηνπο Σνπξθφπιεθηνπο απφ  ηε Λεχθα πνπ «είδνλ απεξάληνπο θήπνπο λα 

θαηαζηξέθσληαη θαη εθαηνληάδαο νηθηώλ λα απνηεθξνύληαη».
135

 Απνηππψλεη ηηο αληηζέζεηο 

«Τπάξρεη δειαδή ελ λαη θαη ελ όρη όζνλ αθνξά εηο ην ζέκα ηεο επαλόδνπ ησλ Διιήλσλ, παξά 

ησλ ηδίσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ»,
136

 θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ θαηαγξάθνληαη εληφο ηεο 

Δπηηξνπήο Σνπξθόπιεθησλ Λεύθαο Μόξθνπ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απφζρηζε 32 αηφκσλ θαη 

ζηε ζχζηαζε κηαο άιιεο επηηξνπήο πνπ ζα αλαιάβαλε ηελ πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ ησλ Διιήλσλ ηεο Λεχθαο θαη ηεο απνδεκίσζεο ηνπο.
137

  

Ζ εθεκεξίδα Διεπζεξία ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν «Οη  Σνπξθόπιεθηνη θαη νη  παζόληεο  Πάθνπ»    

γλσζηνπνηεί φηη ζε  παξφκνηεο ελέξγεηεο πξνβαίλνπλ θαη νη «Σνπξθόπιεθηνη»  ηεο  Πάθνπ. 

ην ελ ιφγσ άξζξν παξαηίζεηαη  αλαθνίλσζε ηεο  Μνλίκνπ  Δπηηξνπήο  Σνπξθόπιεθησλ θαη 

παζόλησλ  Πάθνπ «όπσο ην ζπληνκώηεξνλ εθιέμνπλ θαηά ρσξίνλ έλα αληηπξόζσπόλ ησλ, ν 

νπνίνο λα ζπγθεληξώζε  ηα ζηνηρεία  δηα ηαο  δεκίαο  θαη λα  ππνβάιε  εηο  ηελ Δπηηξνπήλ  

γξαπηήλ έθζεζηλ  δηα  ηνλ θάζε  έλα  μερσξηζηά».
138

 ηνλ ηχπν επίζεο  γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

Σνπξθφπιεθηνπο  απφ  ηε Λεχθα, ην  Απιίθη  θαη  ην Ακπειηθνχ πνπ  εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Πεληάγπηα.
139

 ε άξζξν ηεο Διεπζεξίαο αλαθέξεηαη φηη νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ Κηήκα, 

Μαλδξηψλ θαη νπζθηνχο ηεο επαξρίαο Πάθνπ έγηλαλ  πξφζθπγεο  ζηα  γεηηνληθά ρσξηά 

Κνχθιηα, Σίκε, Αλαξίηα θαη Νηθφθιεηα.
140

  

Παξάιιεια  ζηνλ ηχπν  εληνπίδεηαη πιεηάδα  εηδνπνηήζεσλ,  αλαθνηλψζεσλ  φπνπ  πνιίηεο 

θαη  ησλ δχν θνηλνηήησλ  δίλνπλ  ή παίξλνπλ εθηάζεηο γεο ζπλαηλψληαο ζηε  δεκηνπξγία ελφο 

άηππνπ γεσγξαθηθνχ δηαρσξηζκνχ.
141

 

                                                                                                                                                                                      
Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη Σνπξθφπιεθηνη Κψκεο Κεπίξ», 25 Οθησβξίνπ 1960. 
135

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 επηεκβξίνπ 1960. 
136

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη Σνπξθφπιεθηνη  Λεχθαο. Ζ ηζηνξία  αγψλσλ 3 ½ εηψλ», 19 Ννεκβξίνπ 1961. 
137

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ο επαλαπαηξηζκφο ησλ Σνπξθφπιεθησλ  θαηνίθσλ  Λεχθαο», 14 επηεκβξίνπ 1960. 
138

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη Σνπξθφπιεθηνη θαη νη  παζφληεο  Πάθνπ», 24 επηεκβξίνπ 1960.   

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη Σνπξθφπιεθηνη Κψκεο Κεπίξ», 25 Οθησβξίνπ 1960. 
139

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Καηαλφεζηλ ηεο ζέζεσο ησλ απαηηνχλ νη Σνπξθφπιεθηνη», 11 Οθησβξίνπ 1960. 
140

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «πληάζζεηαη εηδηθφλ λνκνζρέδηνλ δη΄ απνδεκίσζηλ ησλ Σνπξθνπιήθησλ», 4 

Φεβξνπαξίνπ 1961. 
141

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Να δνζή  ηέξκα», 30 Ηαλνπαξίνπ 1962. 

[...] Δπηπξνζζέησο, θαηά ηα δηαξξεύζαληα από ηνπ 1960 θαη εληεύζελ 2½ έηε επξαγκαηνπνηήζε θαιπηέξα εμέιημηο 

πξνο ηελ θαηεύζπλζηλ ηεο εθαξκνγήο απηώλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο. Γηόηη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο 

πεξηόδνπ απηήο πνιιαί πεξηνπζίαη θαη πξόζσπα αλήθνληα θαη εηο ηαο δύν Κνηλόηεηαο, αη νπνίαη επξίζθνλην εληόο 

ησλ «ληε θάθην» νξίσλ, έρνπλ κεηαθνκηζζή εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ ησλ δήκνπ, πνιιά δε άηνκα έρνπλ αιιάμεη 

ηόπνλ δηακνλήο.  Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο Orhan Müderrisoğlu. Βι.  Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  ζπλεδξίαζε 

31
εο

  Γεθεκβξίνπ   1962, ζει. 271.  
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ε θνηλσληθφ επίπεδν ην 1963 νδήγεζε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζην ηέινο ηνπ ηζηνξηθνχ 

θαηλνκέλνπ ησλ κηθηψλ δηθνηλνηηθψλ ρσξηψλ.142 Ζ ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  

νηθνδνκψληαο ηε ζεζκνπνίεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ, ζπλέηεηλε νχησο ψζηε ε επέθηαζε ηεο  

δηαίξεζεο λα  επεξεάζεη  θαη ηε κάδα ησλ δχν θνηλνηήησλ, θάλνληαο αθφκε έλα βήκα γηα ηε 

δεκηνπξγία δηθήο ηεο «θξαηηθήο νληόηεηαο».
143

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 Μαΐνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δηδνπνίεζηο», 28 Ηαλνπαξίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γλσζηνπνίεζηο», 18 Απξηιίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γλσζηνπνίεζηο», 26 Απξηιίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γλσζηνπνίεζηο», 12 Μαΐνπ 1961, 4 Ηνπλίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Κηεκαηνινγηθφλ Γξαθείνλ Πάθνπ», 26 Μαΐνπ 1961, 3 Ηνπλίνπ  1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δηδνπνίεζηο», 21 Ηνπλίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Κηεκαηνινγηθφλ  θαη Υσξνκεηξηθφλ γξαθείνλ», 8 Απγνχζηνπ 1961.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δηδνπνίεζηο», 11 Ννεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δηδνπνίεζηο», 11 επηεκβξίνπ 1960, 11 Ννεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δηδνπνίεζηο», 2 Γεθεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γλσζηνπνίεζηο», 9 Γεθεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γλσζηνπνίεζηο», 18 Οθησβξίνπ  1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γλσζηνπνίεζηο», 11 Γεθεκβξίνπ 1960. 
142

Jan Asmussen, «'' Leaving the past''  The 1964 Exodus of  the Cyprus mixed villages. The Social And 

Historical Dimension», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet Kansu (hazırlayan), Second International  

Congress for  Cyprus Studies, 24-27 November 1998, ibid, p. 261. 

Richard Arthur Patrick, Political geography and the Cyprus conflict, 1963-1971, Dept. of Geography, Faculty of 

Environmental Studies, University of Waterloo, Waterloo, 1976, p. 12. 

Σν 1891 ππάξρνπλ  346 κηθηά ρσξηά, ην 1931 252 ρσξηά, ην 1960 114 ρσξηά, ην  1970  48 ρσξηά, ελψ κεηά ην 

1974 κφλν ην ρσξηφ Πχια. 
143

Πξφινγνο Αλδξέαο Κι. νθνθιένπο  ζην Νίθνο ηέιγηαο, ό. π, ζει. 22. 
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2.2. «Λςδία λίθορ» για  ό,ηι  επακολούθηζε  

Elveda Bareskeva! 

Elveda Atina !
144

 

 

Οη λέεο δηαζηάζεηο  ηνπ Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο θαη ε έλλνηα ηεο πξνδνζίαο 

Οη δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 1963-1964 θαηέδεημαλ φηη ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα δελ 

ήηαλ  κηα ηειεησκέλε ππφζεζε «fait  accompli».145 Μήλεο κεηά ηα γεγνλφηα  ηνπ 1963 ηίζεηαη 

πξνο δηεπθξίληζε ε λνκηθή ηζρχο ησλ πκθσληψλ Επξίρεο–Λνλδίλνπ.146 Ζ απνπζία πιένλ  ηεο 

κηαο εθ ησλ δχν θνηλνηήησλ απφ ηνλ θξαηηθφ ηζηφ θαη ν πξφσξνο εληαθηαζκφο ηεο φπνηαο 

πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο θνηλήο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο απνηεινχλ ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ 

Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο.147 Μεηά ηηο  δηαθνηλνηηθέο  ζπγθξνχζεηο, ην  πκβνχιην Αζθαιείαο  

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κε βάζε ην Φήθηζκα 186, απνζηέιιεη ην 1964  εηξελεπηηθή  απνζηνιή 

ζην λεζί  (UNFICYP=United Nations Force in Cyprus) θαη εγθαηληάδεηαη ε πξαθηηθή ησλ 

εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Κχπξν.148 

Αλ θαη κεηά ηελ αλεμαξηεζία απμάλεηαη ε  απνγνήηεπζε ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο γηα  ηελ 

Διιάδα, κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1963  κέρξη  θαη  ην 1974 δελ γίλεηαη απιά ιφγνο γηα 

απνγνήηεπζε αιιά  ζπγθξνηείηαη ε έλλνηα  ηεο  «πξνδνζίαο» «betrayal»  θαη ε   αίζζεζε  ηεο  

εγθαηάιεηςεο απφ ηε  Μεγάιε Παηξίδα. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1964  θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 

βνκβαξδηζκνχ ηεο Σειιπξίαο  απφ ηηο  ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαηαγξάθνληαη πηέζεηο γηα  ηε  κε 

θάζνδν ησλ Διιήλσλ.149 ηνλ αληίπνδα ν Κχπξηνο πνηεηήο Özker Yaşın  απφ ηελ 

Πεξηζηεξψλα απνθαξδησκέλνο απφ ηε κε επέκβαζε ησλ Mehmetcik, ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, 

κε πηθξία  αλαθσλεί  ζην πνίεκα ηνπ «έπξεπε λα έκπαηλαλ ζηελ Ακκόρσζην», «girmeliydiler  

Magusa΄ ya».
150
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Elveda / Αληίν Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 251. 
145

Νίθνο Λαλίηεο, Our destiny : A consideration of some crucial problems pertaining to Cyprus, Nicosia, 1963, p. 

30. 
146

Γηψξγνο Σελεθίδεο, «Ζ   λέα θάζε  ηνπ  Κππξηαθνχ  Πξνβιήκαηνο  απφ  ηεο ζθνπηάο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ»,  

Ζ Νέα Οηθνλνκία, η. 3(207), Μάξηηνο 1964, ζει. 221.   
147

Mashoed Bailie & Naile Berberoğlu, ibid, p. 204. 

ηέθαλνο Κσλζηαληηλίδεο, Δπηζθόπεζε ηεο Νεόηεξεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο : Κνηλσληθέο Γνκέο, Θεζκνί θαη 

Ηδενινγία : Από ηελ Οζσκαλνθξαηία θαη ηελ Αγγινθξαηία ζηελ Αλεμαξηεζία, Σαμηδεπηήο, Αζήλα, 2011, ζει. 304. 
148

Ησάλλεο Κνπκνπιίδεο, «Turks, English, Greeks  1571-1960», πχξνο Βξπψλεο (επηκ.), Cyprus Between East 

and West : A Political and Moral Dilemma: The Past as Prologue to the Present, Crete University Press, 

Herakleion, 1994, p. 47. 
149

Nikos A. Stamatakis, «History  and  Nationalism :   The  cultural reconstruction of the  Μodern  Greek Cypriot 

Identity», The Cyprus Review, Vol. 3, No. 1, Intercollege,  Spring 1991, p. 70. 
150

Ali Nesim, Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular (Κνηλσληθά ζέκαηα ζηελ Σνπξθηθή Λνγνηερλία ηεο 

Κύπξνπ), Lefkoşa, 1986, s. 92. 
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Ζ εκπεηξία ηεο αδηθίαο 

 

21 Aralık΄tan bu yana 

Türklerden 

Ölü :136, 

Yaralı : 603, 

Kayıp 148 kişi imiş, 

Ve 25.000΄ den fazla  

Evsiz kalanlar.
151

 

 

 

Ο Γεθέκβξηνο ηνπ 1963 ζεκαηνδνηεί, εθηφο απφ ηε  θαλεξή  ζχγθξνπζε  ησλ  «Denktaşçılar» 

θαη κε ηνπο «Doktorcular»,152 θαη έλα ζχλνιν αιιαγψλ γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, 

ηδηαίηεξα ζην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

Αλ θαη ζηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ε ζπιινγηθή ηζηνξηθή κλήκε θαη ε «εκπεηξία ηεο αδηθίαο» 

ζπγθξνηείηαη θπξίσο απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 1974,
153

 γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα νη  επψδπλεο 

κλήκεο  μεθηλνχλ  απφ ην 1963  θαη επηθεληξψλνληαη  θπξίσο  ζηελ πεξίνδν 1963-1974. Οη 

βησκαηηθέο ηνπο αλακλήζεηο αθνξνχλ ηελ exodus «έμνδν» θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ππαλάπηπθηε 

ηνπο δσή ζηνπο ζχιαθεο.
154

 Αθφκε θαη ν πιεζπζκφο πνπ παξακέλεη εθηφο ζπιάθσλ δεη ζε 
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Με βάζε ηνπο ζηίρνπο απφ ην πνίεκα ηνπ Özker Yaşın «Από ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 136 Σνύξθνη πέζαλαλ, 603 

ηξαπκαηίζηεθαλ, 148 αγλννύληαη θαη πεξηζζόηεξνη από 25.000 έγηλαλ πξόζθπγεο». 

Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 355.  

20.000 εθηνπηζκέλνη Βι. Thomas Ehrlich, Cyprus 1958-1967, Oxford University Press, London, 1974, p. 62. 

Pierre Oberling, ibid, pp. 91, 100. 

Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. 356. 

Σέινο απφ  ην 1959-1967 10,330  κέιε ηεο Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο κεηαλάζηεπζαλ. Βι. Mustafa Ergün 

Olgun,«Economic Overview», Ciement Dodd (ed.), The Political, Social, and Economic Development of 

Northern Cyprus, The Eothen Press, Huntingdon, England, 1993, pp. 270, 271. 

Richard Patrick, ibid, p. 340. 
152

Γηακάρε Fazıl Küçük & Rauf Denktaş Βι. Niyazi Kηzηlyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 273. 
153

Harry Anastasiou, «Communication across conflict lines: The case of ethnically divided Cyprus», Journal of 

Peace Research, Vol. 39, No. 5, September 2002, pp. 582-583. 
154

Salahi Sonyel, ibid, p. 55. 

Harry Anastasiou, ibid, p. 582. 

Σα γεγνλφηα ηνπ 1963-1964 απνηεινχλ νξφζεκν ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.  

Βι. Etienne Copeaux & Claire Mauss-Copeaux, Taksim!: Chypre divisee, 1964-2005, Aedelsa,  Lyon, 2005, p. 

41. 

«çarpışmalıyım  hürriyet için» πξέπεη λα παιέςσ γηα ηελ ειεπζεξία «Bu Lefkoşanın kadınları  Onlar da savaşın 

çilesini çekmektedirler» Απηέο νη γπλαίθεο ηεο Λεπθσζίαο θαη Απηέο ππνθέξνπλ ηα βάζαλα ηνπ πνιέκνπ.   

Βι. Süleyman Uluçamgil  & Orbay Deliceırmak, Asi : şiirler, 1966, s. 30, 36.[Αληάξηεο : πνηήκαηα] 

[...]Al  diyor  Enosisini geri  

Ver bana Bağımsız Kıbrısımı geri. 

Λέεη  πάξε πίζσ ηελ Έλσζε  ζνπ 

Γώζ' κνπ πίζσ  ηελ Αλεμάξηεηε Κύπξν κνπ.  

[...]Adayı  Türk  kantonlarına bölen 

Paraz Makarios'a dır.  

Δίλαη γηα  ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην  πνπ ρώξηζε ην λεζί ζε Σνπξθηθά θαληόληα.   
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ζπλζήθεο ζηέξεζεο.
155

 Μφλν ην 1,6% ηεο πεξηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ειέγρεηαη 

απφ ηελ «Πξνζσξηλή Σνπξθνθππξηαθή Γηνίθεζε» θαη πεξηέρεη  ζρεδφλ ην κηζφ πιεζπζκφ ηεο  

Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο.
156

  

 

Ζ νξηνζέηεζε ηεο ηνπξθηθφηεηαο   

 

ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ηα γεγνλφηα ηνπ 1963 ζπλδένληαη κε 

ηελ  θαηαβαξάζξσζε ησλ πκθσληψλ. ε νκηιία ηνπ Μειή Νηθνιαΐδε, πνπ ππήξμε 

εθπξφζσπνο ησλ Κππξίσλ ζηελ Παλειιήληα Δπηηξνπή Απηνδηαζέζεσο Κύπξνπ θαη  

Δζλαξρηθφο χκβνπινο,  ζην ζέαηξν Υαηδερξήζηνπ θαηά ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε πνπ 

νξγάλσζε ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1964 ε Δπηηξνπή Πλεπκαηηθψλ Καιιηηερληθψλ, 

Δπηζηεκνληθψλ, πλδηθαιηζηηθψλ θαη Φνηηεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηνλίδεη φηη  ε Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα, νη «αξρνκαλείο Σνπξθνθύπξηνη ηπξαλλίζθνη» θαη ν «όρινο ηεο»,  έζβεζε ζην αίκα 

ηηο πκθσλίεο «θαηαξξαθώλνληαο έηζη άζεια ηνπο νη ίδηνη  κέζα ζηελ θαηαζηξνθή θαη 

ζβήλνληαο ζην αίκα ηηο θαθνπνηέο πκθσλίεο».
157

   

                                                                                                                                                                                      
Βι. Kutlu Adalı, Nasrettin Hoca ve Kıbrıs, Beşparmak, Lefkoşa, 1971, s. 58. 

Arif Feridun, Unutulmasın diye, İstanbul, 2011, s. 129-131.[Λέγνληαο λα κελ μεραζηεί]  

[...]Peristerona'daki evimiz 

Yağma edilmiş. Σν ζπίηη  καο ζηελ Πεξηζηεξώλα γθξεκίζηεθε. Βι. Özker Yaşın, Oğlum Savaş'a mektuplar : Bir 

şahlanışın destanı II, Çevre, Lefkoşa, 1965, s. 146. 

[...] İlaç ve her  türlü tıbbi malzeme  

Rumların elinde. 

Σα θάξκαθα θαη όια ηα ηαηξηθά είδε 

είλαη ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ.  

Βι. Özker Yaşın, Kanlı Kıbrıs : Bir şahlanışın destanı, Varlık, İstanbul, 1964, s. 17. 

[...]Contrary to much writing on the subject, the issue is not that Greek-Cypriot writings are nostalgic and 

Turkish-Cypriot writings are anti-nostalgic, but that they are each nostalgic for different sites of memory. While 

Greek-Cypriot writings express longing for their way of life in the village before disaster, Turkish-Cypriot 

writings show no longing for the village, but a nostalgia for the solidarity and inter-dependency that existed in 

the period when they lived in enclaves between 1964 and 1974. 

Βι. Rebecca Bryant, «Writing the Catastrophe : Nostalgia and Its Histories in Cyprus», ibid,  p. 403. 

Δπαλεκθάληζε ιπξηθψλ πνηεκάησλ [...]Bu dönemin ilk üç yılında edebiyatımızda bir  durgunluk yaşanmış. 1963 

yılında başlayan Rum saldırıları ile eski coşkulu şiirler edebiyatımızda yeniden yer almaya başlamıstır. 

 Βι. Mustafa Yeniasır, a.g.e.,  s. 2288. 

[...] It would not only require many deaths to identify Cyprus as the patrie for the Turkish Cypriots but also the 

realisation that the Turkish Cypriots died for Cyprus, and for specific places in Cyprus. It was at the juncture of 

killing and dying for Cyprus that the Turks of Cyprus became the Turkish Cypriots.  Βι. Kudret Akay, «Past 

Experiences and Future Prospects», Αλδξέαο Ησάλλνπ, Αλδξέαο Θενθάλνπο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο (επηκ.), The 

Cyprus problem : Its solution and the day after : Proceedings of the international symposium and held on 3-6 

April, 1997, Research and Development Center Intercollege, Nicosia, 1998, p. 35. 
155

Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 476. 
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Μηράιεο Αηηαιίδεο, «Οη ζρέζεηο  ησλ  Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», ό. π., ζει. 428. 
157

Μειήο Νηθνιαΐδεο, Ζ Κύπξνο καο : Ζ νκνξθηά ηεο Ζ δσή ηεο Ο αγώλαο ηεο, Αζήλα, 1965, ζει. 125. 
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ηνλ ειιεληθφ ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, κε πξνεμάξρνληεο ηνπο 

αξρνκαλείο ηπξαλλίζθνπο ηεο, ζπκπεξηθέξεηαη σο θεξέθσλν ηεο Άγθπξαο. Σελ ίδηα ζηηγκή 

φκσο δελ ζπλππνινγίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα νη πνιηηηθέο απνηηκήζεηο ηνπ 

αζθπθηηθνχ ελαγθαιηζκνχ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο απφ ηελ Σνπξθία, κεηά ην 1963,  ζε 

ζρέζε κε ηελ έθβαζε ηνπ Κππξηαθνχ.
158

 Απφ  ην 1963  θαη κεηά ε  εζληθή ηαπηφηεηα ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε κεηέξα παηξίδα, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηνπξθηθφηεηα ηεο δελ νξίδεηαη πιένλ ζην πιαίζην ηνπ  θππξηαθνχ θξάηνπο  αιιά ζην πιαίζην  

ηνπ   ηνπξθηθνχ έζλνπο.
159

  

 

Ζ «απνκαθξπζκέλε επαξρία» ηνπ  ηνπξθηθνχ  θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ   

 

Μεηά ην 1957 ν νηθνλνκηθφο δηαρσξηζκφο θεξδίδεη έδαθνο θαη ην  νηθνλνκηθφ ράζκα αλάκεζα  

ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα εξκελεχεηαη απφ ηελ θάζε πιεπξά κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
160

  ε νκηιία ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 23 Απγνχζηνπ 1960 ν 

παληνπξθηζηήο Γξ. Derviş Manizade, Πξφεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ Σνπξθηθό Πνιηηηζηηθό 

σκαηείν ηεο Κύπξνπ Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Bölgesi, αλαθέξεη φηη  ν «tek 

derdi» κνλαδηθφο θαεκφο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο είλαη ε ζέιεζε ηεο λα ζπλαγσληζηεί ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν ζηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα, ελψ 15 ρξφληα κεηά ηνλίδεη φηη ε 

νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θφβηζε «korkuttu» ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα.
161

 Ζ έθβαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

                                                           
158

ηνλ ειιεληθφ ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ηζηνξηθά ζπκπεξηθέξεηαη σο θεξέθσλν ηεο 

Άγθπξαο. [... ] Ζ πξνζήισζή ηνπο ζηελ Σνπξθία ζπλερίζηεθε έληνλε θαη ήηαλ θαλεξό πώο ε Άθπξα θαζνδεγνύζε 

από ηελ αξρή ηελ ηνπξθνθππξηαθή πνιηηηθή. Βι. Γηάλλνο Ν. Κξαληδηψηεο,  Σν θππξηαθό πξόβιεκα : Ζ  αλάκεημε 

ηνπ ΟΖΔ θαη νη μέλεο επεκβάζεηο ζηελ Κύπξν, 1960-1974, Θεκέιην, Αζήλα, 1984, ζει. 41.  

[...] Δλώ δειαδή ε Διιελνθππξηαθή εγεζία είρε ηε δπλαηόηεηα λα δηαθσλεί κε ηελ Αζήλα, Σνπξθνθππξηαθή ήηαλ 

ηειείσο ππνηαγκέλε ζηελ Άγθπξα. Βι. Άξηζηνο Κάηζεο, Από ηελ αλεμαξηεζία ζηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα, 1978, ζει. 22. 
159

ία Αλαγλσζηνπνχινπ, «Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, θαζξέθηεο πνιιαπιψλ αλαθιάζεσλ : Σνπξθία θαη 

Σνπξθνθππξηαθή Κνηλφηεηα 1960-1983», Υξπζφζηνκνο  Πεξηθιένπο (επηκ.), Κππξηαθή Γεκνθξαηία 50 ρξόληα : 

Δπώδπλε Πνξεία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2010, ζζ. 314, 306. 

[...] Türklüğümüzü kaybetmek pahasına ..... imzalamadık. [...]Γελ ππνγξάςακε [...] κε θόζηνο λα ράζνπκε ηελ 

Σνπξθηθόηεηα καο.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk Cemaat meclisi dün toplandı», 24 Eylül 1960. [Υζεο  ζπλεδξίαζε ε Σνπξθηθή 

Κνηλνηηθή πλέιεπζε]  
160

Albert Meyer, The Economy of Cyprus,  Harvard University Press, Cambridge, 1962, p. 74. 

Mehmet Hasgüler, Kıbrıs' ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, İletişim, İstanbul, 2002, s. 219. [Σν ηέινο 

ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο θαη ηεο Γηρνηφκεζεο ζηελ Κχπξν] 
161

Derviş  Manizade, 65 yıl boyunca Kıbrıs, Kıbrıs Türk Kültür Derneği (İstanbul Subesi) Yayınları, İstanbul, 

1993, s .79.[Κχπξνο θαηά ηε δηάξθεηα 65 ρξφλσλ] 

Derviş  Manizade, Kıbrıs dün, bugün, yarın, Kıbrıs Türk Kültür Derneği (İstanbul Subesi) Yayınları, İstanbul, 

1975, s. 35. [Κχπξνο ρζεο, ζήκεξα, αχξην] 
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αγψλα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ησλ 

πκθσληψλ θαη κε ηελ έθβαζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο γεληθφηεξα. Ο Πξφεδξνο ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο Rauf Denktaş ην επηέκβξην ηνπ 1960 ηνλίδεη φηη  ε 

επηηπρήο  θαηάιεμε  ηνπ νηθνλνκηθνχ αγψλα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζα επηθέξεη θαη ηε 

δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ησλ πκθσληψλ.
162

 

Αλ θαη ε εμαθξίβσζε ηεο αθξηβνχο έθηαζεο ηνπ ράζκαηνο δελ είλαη δπλαηή, κεηά ην 1963 ε 

αλαινγία πξννδεπηηθά έρεη κεηαηνπηζηεί πεξαηηέξσ ππέξ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.
163

 Ο 

εγθιεηζκφο επέδξαζε  θαίξηα  θαη ζηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηεο Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο ν  νπνίνο  

απφ ην 1963 θαη κεηά ηίζεηαη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Σνπξθίαο.
164

 Έηζη ε Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα απφ ζπληζηψζα ηνπ  δεκνζηνλνκηθνχ  πξνγξάκκαηνο  ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

κεηαηξέπεηαη ζε «απνκαθξπζκέλε επαξρία» ηνπ ηνπξθηθνχ κεηξνπνιηηηθνχ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 
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Αhmet An, Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi (1930-1960):Basının aynasında Kıbrıslı Türklerin unutturulan 

siyasal geçmişi ve liderlik kavgası, Ozyay Matbaacılık, Lefkoşa, 2006, s. 685. [Ζ πνιηηηθή ηζηνξία ησλ  

Σνπξθνθππξίσλ : Σν πνιηηηθφ παξειζφλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ πνπ μεράζηεθε θαη ε δηακάρε γηα ηελ εμνπζία.] 
163

Εήλσλ ηαπξηλίδεο, The Cyprus conflict : National identity and statehood, CYREP, Nicosia, 1999, p. 82. 

Nadav Morag, «Cyprus and the clash  of Greek  and Turkish Nationalisms», Nationalism  & Ethnic Politics, Vol. 

10, No. 4, 2004, p. 611. 

Με βάζε ηo αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ν κέζνο φξνο  ησλ  εηζθνξψλ ην 1963 νξίδεηαη ζην 80,2% γηα  ηελ 

Διιεληθή  Κνηλφηεηα  θαη ζην 12.6% γηα  ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Βι. Stahis Panagides, «Communal Conflict 

and Economic Considerations: The Case of Cyprus», Journal of Peace Research, Vol. 5, No. 2, 1968, p. 137.  
164

Ercüment Yavuzalp, a.g.e., s. 131. 

Λεφληηνο, The Cyprus Question, Almquist and Wiksell, Sweden, 1971, p. 278. 
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3. Η πεπίοδορ  1960-1963  ζηον ιζηοπιογπαθικό και ακαδημαϊκό  λόγο  

 

ε επίπεδν δηδαθηνξηθψλ εξεπλψλ θαη εηδηθά  ζηελ ειιεληθή γιψζζα  ειάρηζηα  έρνπλ 

γξαθηεί  πνπ λα εζηηάδνληαη  ζε πηπρέο  ηνπ Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο θαηά ηα ηξία  πξψηα 

ρξφληα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ε επίπεδν δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ  θαηαπηάλνληαη 

κε  πηπρέο  ηεο  πεξηφδνπ 1960-1963 έρεη  θαηαηεζεί ε  δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Άληξε 

Κσλζηαληίλνπ  κε ηίηιν Σν ζέαηξν ζηελ Κύπξν από ην 1960 σο ην 1974: νη ζίαζνη, ε θξαηηθή 

πνιηηηθή θαη ε ίδξπζε ηνπ Θεαηξηθνύ Οξγαληζκνύ Κύπξνπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο 

αληίζηνηρεο ζεαηξηθέο δηεξγαζίεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Δπίζεο έρεη θαηαηεζεί ην 2013 

απφ ηνλ Άγγειν Μ. Υξπζνζηφκνπ ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Από ηνλ Κππξηαθό ηξαηό κέρξη θαη 

ηε δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (1959-1964) : ε δηνηθεηηθή δνκή, ζηειέρσζε, ζπγθξόηεζε 

θαη νξγάλσζε ηνπ Κππξηαθνύ ηξαηνύ θαη ε δεκηνπξγία έλνπισλ νκάδσλ-νξγαλώζεσλ ζηηο 

δύν θνηλόηεηεο. Ζ ελ ιφγσ δηαηξηβή αζρνιείηαη κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπλχπαξμεο  «ελ 

όπινηο».
165

 Σέινο ην 2015 θπθινθφξεζε ην βηβιίν Κξάηνο, ηδενινγία, πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

ζηελ Κύπξν, 1959-1974 βαζηζκέλν ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ  Παχινπ Μ. Παχινπ. 

Καηαπηάλεηαη κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή  ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνηλνηήησλ  ηεο Κχπξνπ  

θαηά ηελ πεξίνδν 1959-1974. Ζ δηαηξηβή ηνπ Παχινπ Μ. Παχινπ  «ζπληζηά κηαλ εκβάζπλζε 

ζηε  κειέηε  ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  ζπζηήκαηνο, ζε άκεζε  ζπλάξηεζε  κε ό,ηη  πεξηγξάθεηαη  σο 

εζληθό  πξόβιεκα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε  κεηαμύ  ησλ δύν, ζηελ πην  θαζνξηζηηθή πεξίνδν  ηεο 

θππξηαθήο ηζηνξίαο».
166

    

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ ζε ζσέζη με ηιρ πολιηικέρ ζςνθήκερ και ηα νέα επεςνηηικά 

επωηήμαηα 

 

 Δπηρεηξψληαο κηα βηβιηνγξαθηθή  επηζθφπεζε δηάθνξνη   ιφγνη  ζπλππάξρνπλ  ν έλαο δίπια 

ζηνλ άιιν  ή κάρνληαη  κεηαμχ  ηνπο  γηα ην  δηθαίσκα   λα θαζνξίζνπλ  ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. 

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί ζε ζρέζε γηα ηηο πκθσλίεο. Δλψ ζηε δηεζλή  βηβιηνγξαθία έρεη 

θαηαγξαθεί  φηη ε   παξαβίαζε ηεο  αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο  δελ απνθιίλεη  απφ ηελ αξρή   ηεο  
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πλέληεπμε απφ ηνλ Σνχξθν ππνςήθην  αμησκαηηθφ ηνπ Κππξηαθνχ  ηξαηνχ Ertogan Rifat. Βι. Άγγεινο Μ. 

Υξπζνζηφκνπ, Από ηνλ Κππξηαθό ηξαηό κέρξη θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (1959-1964), Λεπθσζία, 

2015, ζζ. 28, 30. 
166

Πξφινγνο ηνπ Σάθε Υαηδεδεκεηξίνπ ζην Παχινο Μ. Παχινπ, Κξάηνο, ηδενινγία, πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

ζηελ Κύπξν, 1959-1974, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2015, ζει. 19. 
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δεκνθξαηηθήο ζεσξίαο,167 ε επηινγή ηεο αλεμαξηεζίαο θαη  νη  δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

1960 ζηνλ ειιεληθφ ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν  νδήγεζαλ ζε θξάζεηο φπσο «Απηό δελ νλνκάδεηαη 

Γεκνθξαηία. Ολνκάδεηαη θαηάθηεζηο», «πεξησξηζκέλελ δεκνθξαηίαλ»,168 εληζρχνληαο ηελ 

αληίιεςε φηη νη πλζήθεο απηέο απνηεινχλ ηηο αηηίεο ηνπ 1963,169 ή επηζηξαηεχηεθαλ  

αλαιχζεηο  γηα λα ππεξηνλίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ειινρεχνπλ νη απζηεξέο δηαηάμεηο ηνπ.170 

Ζ επηινγή  ηεο  αλεμαξηεζίαο ραξαθηεξίδεηαη σο truce «αλαθσρή»,171 σο κηα επηινγή «κεηαμύ  

δύν αλαλαγθαίσλ θαθώλ».172  

ε δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο απνηππψλνληαη ηα αηζζήκαηα ησλ δχν θνηλνηήησλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πκθσλίεο. Απαληνχλ αλαθνξέο φπσο επήιζε  δπζθνξία  ιφγσ   ηεο εμίζσζεο,173 

νη ζπλζήθεο «απνγνήηεπζαλ θαη ηηο δύν θνηλόηεηεο»,174  «δελ θαίλνληαη  δπζαξεζηεκέλνη νη 

Έιιελεο κε ηελ αλεμαξηεζία»,175 ν  Tνπξθηθφο ιαφο ηεο Κχπξνπ «Kıbrıs Türk halkı» είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο  απφ ηηο πκθσλίεο θηι.176 Υαξαθηεξηζηηθή δε ε αλαθνξά ηνπ  Νazım Beratlı  

ζην απηνβηνγξαθηθφ ηνπ βηβιίν  «iki bayrak çekilmeye başlandı».177 
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Arend Lijphart, «Consociational Democracy», World Politics, Vol. 21, No. 2, January 1969, pp. 207-214. 
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Παχινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζζ. 197, 166. 
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Stanley Kyriakides, ibid, p. 123. 
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Elias Vlanton & Diane Alicia, «The 1959 Cyprus Agreement  : Oracle of  Disaster». & «Intelligence Report  

No. 8047 : Analysis  of  the Cyprus Agreements, July 14, 1959  by  The Bureau  of Intelligence  and Research  

Department of State»,  Journal of the Hellenic Diaspora, Vol. 11, No. 4, Winter 1984, p. 25. 
171

Δπάλζεο  Υαηδεβαζηιείνπ, ibid, p. 167. 
172

Stanley Mayes, ibid, pp. 90-91. 
173

Stavros Panteli, ibid, p. 293. 
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Rauf  Denktaş, The National Identities in Cyprus, Photocopy of typed text. Dissertation (MA) in International 

Relations and Diplomacy, School of Oriental and African Studies, University of London, 1997, p. 33. 

[…] H αληίδξαζε ησλ Διιελνθππξίσλ γηα ην ηζηνξηθό απηό γεγνλόο ήηαλ ριηαξή. Δίραλ δερζεί απξόζπκα ηε 

δηεπζέηεζε ηεο Επξίρεο κε ηελ πεπνίζεζε όηη νπνηαδήπνηε άιιε ιύζε ζα νδεγνύζε  ελδερνκέλσο ζηε δηρνηόκεζε. 

Οη Σνπξθνθύπξηνη ζα πξνηηκνύζαλ ηε δηρνηόκεζε. Παξ 'όια απηά αηέληζαλ ην κέιινλ κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. 

Βι. Nancy Crawshaw, «Cyprus : The political background», ibid, p. 1. 

[…] Αληίζεηα  από ηελ Διιελνθππξηαθή  εγεζία, πνπ  - όπσο αλαθέξακε  πην πάλσ -  αληηκεηώπηζε κε ζησηθόηεηα  

θαη πλεύκα ζπλεξγαζίαο ηε ιύζε Επξίρεο –Λνλδίλνπ, νη εγέηεο  ησλ Σνπξθνθππξίσλ  παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ηνπο παξείραλ νη πκθσλίεο, δέρηεθαλ ην λέν θαζεζηώο κε πνιιή δπζπηζηία θαη επηθπιαθηηθόηεηα, ζαλ έλα 

επηπιένλ βήκα πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ ηειηθνύ  ζθνπνύ  ηνπο, πνπ  δελ ήηαλ  άιινο  από ηε  δηρνηόκεζε.  

Βι. Νίθνο Κξαληδηψηεο, Αλνρύξσηε πνιηηεία : Κύπξνο 1960-1974, η. Α΄, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", Αζήλα, 

1985, ζει. 19. 
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Δπάλζεο  Υαηδεβαζηιείνπ, ibid, p. 167. 
176

Erol Manisalı, Dünden bugüne Kıbrıs, Cumhuriyet, İstanbul, 2000, s. 35. [Κχπξνο : Απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα] 

[….]Οη Σνπξθνθύπξηνη σο κεηνλόηεηα αηζζάλνληαλ εληνλόηεξα από ηνπο Διιελνθππξίνπο ηελ αλάγθε  

παξακεξηζκνύ  ησλ όπνησλ  ελδνθνηλνηηθώλ  δηαθνξώλ  ηνπο. Άιισζηε  ήηαλ ζε κεγάιν  κέηξν  επηπρηζκέλνη  κε ηα  

επηηεπρζέληα ζηε Επξίρε θαη ζην Λνλδίλν. Βι. Παχινο Ν. Σδεξκηάο, Ηζηνξία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο : Mε 

αλαδξνκή ζηε δσή ηεο κεγαινλήζνπ ζην δηάβα ησλ ρηιηεηηώλ, Libro, Αζήλα, 2001, ζει. 349. 

[…]Σν βηνηηθό  ηνπο επίπεδν  άξρηζε λα αλεβαίλεη  ζηαζεξά, θαη κεηαμύ ησλ θηιειεύζεξσλ  θύθισλ  ηνπ Σνπξθηθνύ  

πιεζπζκνύ  ππήξρε –ζηελ  πξώηε  ηνπιάρηζην πεξίνδν  ηεο Γεκνθξαηίαο –έλα έθδειν αίζζεκα αηζηνδνμίαο θαη κηα 

εηιηθξηλήο δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Έιιελεο ζπκπαηξηώηεο  ηνπο. Bι. Νίθνο Κξαληδηψηεο,  Αλνρύξσηε 

πνιηηεία : Κχπξνο 1960-1974, φ. π., ζζ. 20-21. 

Υξίζηνο Οηθνλνκίδεο, Απνκπζνπνηεκέλε ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ζηα ηειεπηαία 129 ρξόληα (1878-2007), 

Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία, 2008, ζει. 41. 
177

[...] άξρηζαλ λα πςψλνληαη νη δχν ζεκαίεο. Βι. Nazım Beratlı, a.g.e., s. 123. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



 

34 
 

Ζ αλάιπζε ηεο  ξεκαηηθήο θαηαζθεπήο  ησλ  ηαπηνηήησλ ηεο Διιεληθήο  θαη ηεο  Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο ζα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο 

ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ζηελ  εμέηαζε  ησλ  ηξνπηζκψλ  κε ηνπο νπνίνπο  κχζνη σο κεηέσξα 

ζεκαίλνληα επελδχνληαη κε δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο. 

Έλαο απφ ηνπο κχζνπο ηνπ ειιεληθνχ ηζηνξηνγξαθηθνχ ιφγνπ είλαη ν  κχζνο ηνπ «νκόθπινπ». 

Πέξα απφ  ηε ζπγθξφηεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο σο  όρινπ,178 ηελ εηθφλα ηνπ λσρειηθνχ  

Σνχξθνπ επηρεηξεκαηία «πάληα κηζνθνηκηζκέλνη»,179  σο  απνκεηλάξηα ησλ  Οζσκαλψλ, σο 

μέλν ζψκα απφ  ην θξάηνο,180 σο κεηνλφηεηα,181 αμίδεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε έλλνηα ηνπ 

«νκόθπινπ». Πψο κεηαθξάδεηαη ζηνλ ειιεληθφ ιφγν θαη πνηεο νη πνιηηηθέο  ζπλέπεηεο ηνπ 

«πξέπεη νη ζρέζεηο καο πξνο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο λα είλαη αδειθηθέο, γηαηί είλαη θη΄ απηνί 

Έιιελεο, πνπ κέζα ζηα ζθνηεηλά ρξόληα ηεο Σνπξθηθήο ηπξαλλίαο αιιαμνπίζηεζαλ».182 

Βηβιηνγξαθηθά νη  εξγαζίεο  ηνπ  Μελέιανπ  Υξηζηνδνχινπ, απφ  έξεπλα ηνπ πνπ δηεμήρζε  ην 

έηνο 1962 θαη εθθσλήζεθε ζην πκπόζην Λανγξαθίαο ην 1972,
183

 φπσο θαη ηνπ Παξαζθεπά 

ακαξά θαη ηνπ Κπξηάθνπ Υαηδεησάλλνπ ηε δεθαεηία ηνπ 90 ζπγθξνηνχλ ην κχζν  ηεο 

«εμάξζεσο ηεο θπιεηηθήο ζπγγέλεηαο».184 Έηζη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζπγθξνηείηαη φρη σο 

ππνθείκελν ηεο πνιηηηθήο αιιά σο πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν,185 αθελφο ιφγσ ησλ κνπζνπικαληθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ εθθπιηζκέλνπ «νκόθπινπ» ζηνηρείνπ ηεο.
186

 ηελ 
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Lawrence Α. Durrell, Πηθξνιέκνλα, Δθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα, 1959, ζει. 56. 
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Σάζζνο Παπαδφπνπινο, «Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία», Κππξηαθή δσή θαη θνηλσλία : ιίγν πξηλ ηελ αλεμαξηεζία 

θαη κέρξη ην 1984, φ. π., ζει. 35. 
181

Kıbrıs'ın tarihi gelişimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi, 

Ankara, 1984, s. 24. 
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Κπξηάθνο Υαηδεησάλλνπ, Ζ θαηαγσγή ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ην θππξηαθό, Δθδφζεηο Κ. Δπηθαλίνπ, 

Λεπθσζία, 1997, ζζ.10,11. 
183

Μελέιανο Ν. Υξηζηνδνχινπ, «Πεξί ησλ Ληλνβακβάθσλ», Υξχζαλζνο η. Κππξηαλνχ (επηκ.), πκπόζηνλ 

ιανγξαθίαο ηνπ πεξηνδηθνύ ''Λανγξαθηθή Κύπξνο'', Λεπθσζία, 1972, ζζ. 105-106. 

ηνπο θξππηνρξηζηηαλνχο δφζεθαλ απφ ην ιαφ, δηάθνξεο νλνκαζίεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε νλνκαζία ήηαλ 

«Ληλνπάκπαθνο».  

[…] ιακβαλόηαλ κεηαθνξηθά  από ην παλί  πνπ ήηαλ πθαζκέλν από ιηλάξη  θαη βακβάθη  θαη είρε ίζηα θαη αλάπνδε 

πιεπξά, ππνδειώλνληαο έηζη ηηο δύν όςεηο ηεο πίζηεο ηνπο : ηε ιηλή, ηε βαζαληζκέλε δει.  ρξηζηηαληθή  θαη ηελ 

πακπαθεξή, ηελ Σνπξθηθή.   

Βι. Παξαζθεπάο ακαξάο, Ζ ειιεληθή θαηαγσγή ησλ Σνπξθνθππξίσλ : ηζηνξηθή κειέηε, Αζήλα, 1987, ζει. 12. 

Ahmet An, Kıbrıs΄ta isyanlar ve anayasal temsiliyet mücadelesi : 1571-1948, Mez-Koop Yayınları, Lefkoşa, 

1996, s. 10. 
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Κπξηάθνο Υαηδεησάλλνπ, ό. π., ζει. 32. 
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Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο Ulus ötesi Kıbrıs, Λεπθσζία, 1993, ζει. 21. 
186

Φαίδσλαο Θ. Παπαδφπνπινο, Σνύξθνη, Μνπζνπικάλνη ή Κξππηνρξηζηηαλνί (Ληλνβάκβαθνη); Γλσξηκία κε ην 

ζύλνηθν ζηνηρείν, Λεπθσζία,  2002, ζζ. 156-157. 
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ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία απφ ηελ άιιε ηνλίδεηαη φηη ε Κχπξνο  είλαη απφ ηηο θαηεγνξίεο 

θξαηψλ κε πνιιά έζλε.
187

 

Βηβιηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί φηη  νη  δχν  θνηλφηεηεο  απνηεινχλ   «πξνέθηαζε» ησλ 

κεηέξσλ παηξίδσλ θαη φηη δηαθαίλεηαη κηα αδπλακία ηαχηηζεο κε ηνλ ηφπν ηνπο.188 Σελ ίδηα 

ζηηγκή νη ηζηνξηνγξαθηθνί ιφγνη πξνζπαζνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηφζν ηνπο εζληθνχο δεζκνχο 

ηεο άιιεο θνηλφηεηαο φζν θαη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηελ «θππξηαθή γε», ζπγθξνηψληαο κηα 

κνλνπσιηαθή ζρέζε κε ηνλ ηφπν.
189

 ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ακθηζβεηείηαη ε ίδηα ε 

ειιεληθφηεηα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.190 ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία ε Σνπξθία σο 

κεηέξα παηξίδα ραξαθηεξίδεηαη σο  «επίπιαζηνλ  πξντόλ».191 ηνλ ειιεληθφ ηζηνξηνγξαθηθφ 

ιφγν ε παξνπζία  ηεο άιιεο θνηλφηεηαο ζηνλ θππξηαθφ ρψξν είλαη ηπραία, θαηξνζθνπηθή, 

ζπγθπξηαθή, ζπκπησκαηηθή. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ηα πην θάησ απνζπάζκαηα πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα κε ηέηνην ηξφπν εθδχνληαο ηελ απφ θάζε  παηξησηηθφ 

αίζζεκα. 

 

[...]Οη Σνχξθνη πνηέ δελ αηζζάλζεθαλ  «ζπίηη ηνπο» ζηελ Κχπξν. Σνχην  είλαη άιισζηε 

θπζηθφ δηφηη πξφθεηηαη  γηα ηνπο απνγφλνπο  ησλ ζηξαηησηψλ  θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν. Ο αξηζκφο ηνπο, ζε ζρέζε  κε ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ, ζπλερψο κεησλφηαλ απφ ηφηε πνπ έιεμε ε Οζσκαληθή θπξηαξρία. Καη ηνχην 
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Yayınları, Lefkoşa, 1996, s. 168. 
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Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο Ulus ötesi Kıbrıs,  φ. π., ζει. 15. 

«Ζ Κύπξνο δελ γηλόηαλ αληηιεπηή σο απηνηειήο εδαθηθή νληόηεηα, όπνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

αλεμάξηεην θξάηνο αιιά σο εδαθηθό ππόινηπν ην νπνίν  λνεκαηνδνηείηαη  κόλν σο κέξνο ηεο  κεγάιεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ειιεληθνύ  ή θαη  ηνπ  ηνπξθηθνύ  έζλνπο». Βι. Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, φ. π., 

ζει. 144. 

«Οη ''δηαλννύκελνη εθπαηδεπηέο'' ηόζν ηεο ειιελνθππξηαθήο  ειίη όζν θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο ειίη εκπόδηζαλ   ηνλ 
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London - New York, 2004, p. 206. 
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ζπλεδξίαζε 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1961, ζει. 102. ε νκηιία ηνπ ν Βνπιεπηήο  ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο 

ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Βάζνο Λπζζαξίδεο αλαθέξεηαη ζε «ππνζεηηθνύο εζληθνύο αγώλαο» ηεο  Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο. 
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παξά ηελ πνιηηηθή ησλ βξεηαληθψλ αξρψλ πνπ ελεζάξξπλαλ ζπζηεκαηηθά ηελ είζνδν 

θαη εγθαηάζηαζε Σνχξθσλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ηνλ εθπαηξηζκφ  ησλ Διιελνθππξίσλ  

απφ ηνπο νπνίνπο 300,000 δνπλ ζήκεξα ζηελ Αγγιία. χκθσλα  κε επίζεκεο απνγξαθέο 

ησλ Βξεηαλψλ, ην 1881 ε αλαινγία ησλ Σνχξθσλ πξνο Έιιελεο ήηαλ 24,4%. ε έλαλ 

πιεζπζκφ 186,173  ςπρψλ, 45,458 ήηαλ Σνχξθνη θαη 137,631 ήηαλ Έιιελεο. Απφ ηε 

κηα απνγξαθή ζηελ άιιε ην πνζνζηφ απηφ κεησλφηαλ πξννδεπηηθά : 22,89% ην 1891,  

21,64% ην 1901, 20,59%  ην 1911, 19,75%  ην 1920, 18,46% ην 1931, 17,89% ην  1946  

θαη 17,5% ην 1956.
192

 

 

 

ε ζρέζε κε ηε ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε 

ζρέζε κε ηηο βξεηαληθέο βάζεηο ζπγθξνηείηαη ν αθφινπζνο ιφγνο  «Οη Σνύξθνη  δελ εμέθξαζαλ  

θακηά  «δπζθνξία» γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βξεηαληθώλ βάζεσλ ζηελ Κύπξν. Καη ζηελ πεξίπησζε  

απηή,  έκελαλ πηζηνί  ζηε γεληθή  ηνπο ζηάζε  πνπ  εθθξαδόηαλ  κε ηελ  ηέιεηα αδηαθνξία  ηνπο 

γηα  ηα θαζαξώο θππξηαθά ζπκθέξνληα, ζαλ   λα κελ  ηνπο αθνξνύζαλ  θαζόινπ ηα δεηήκαηα 

πνπ  είραλ  δσηηθή  ζεκαζία  γηα ηε  λήζν   θαη γηα ην κέιινλ  ηεο».193 
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θνπιηνχξα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Ο ζηξαηφο σο θνκκάηη ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο  

απνηειεί ην θξνπξφ ηεο  θππξηαθήο ππφζεζεο  «θαη ν ιαόο  εθεζπράζηεθε».194 Ο Αρηιιέαο 
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κπνξνύζε πνηέ λα νινθιεξσζεί, αλ νη Σνπξθνθύπξηνη δελ απoθηνύζαλ  ειεγρόκελεο από ηνπο 

ίδηνπο έλνπιεο δπλάκεηο».195 Απφ ηελ άιιε δελ ππάξρνπλ εθηελείο  βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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εξεπλήζεη. 

Γελ έρεη εμεηαζηεί, επίζεο, πψο ε θεκαιηθή αξρή  ηεο  θνζκηθφηεηαο  ζπλππάξρεη/ αληηπαιεχεη  

κε ην έληνλν ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε  

ειιεληθφηεηα θαη ε ρξηζηηαληθή νξζνδνμία θαηφξζσζαλ λα γίλνπλ έλα ζηε ζπιινγηθή  

ηαπηφηεηα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. 196 
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196
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 ην  απηνβηνγξαθηθφ βηβιίν ηνπ ν Αδάκνο Υαξίησλνο, ζέινληαο λα  επηθξίλεη απηφ πνπ ν  

Stanley Mayes ραξαθηήξηζε σο «feudal  theocracy»,
197

 ηνλίδεη γηα ηε λενζχζηαηε πνιηηεία  

«Μαθάξηνο …Μαθάξηνο  ην θξάηνο ηνπ Θενύ».198 ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ελψ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ χπαξμε  κε ''θνζκηθνχ'' ζπληάγκαηνο ζηελ Κχπξν «laik bir anayasa değildi»,199 

αμίδεη λα εμεηαζηεί πψο πξνηάζζεηαη ν  Ηζιακηζκφο σο αληίβαξν ζην Υξηζηηαληζκφ θαη πψο 

ζπκπιέθεηαη ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα  ηεο θάζε θνηλφηεηαο  κε  ην δηθαίσκα ηεο ζηελ  

Πνιηηφηεηα.    

Πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο εζηηάζηεθαλ ζηε κειέηε ησλ παξαθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,200 

ζην ξφιν ηεο πνιηηηθήο  ειίη,201 θαη  ζην φξακα ηεο Έλσζεο θαη ηεο Γηρνηφκεζεο.
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επηζεκαλζεί ν θφβνο ηεο θππξηνπνίεζεο,203 θαη ε αλάγθε γηα ζπζπείξσζε ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο ζηελ εζληθή ηεο ππφζεζε ελέηεηλε ηηο πξαθηηθέο θαηνρχξσζεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο, ηνπο κεραληζκνχο εζληθήο θνπιηνχξαο θαη εζληθήο επαηζζεηνπνίεζεο.204 Σέινο 

δηάθνξα πεξηερφκελα ιφγσλ ζπγθξνηνχλ ηηο έλλνηεο θππξηαθφ έζλνο, θππξηαθή ζπλείδεζε,  

θππξηαθή ηαπηφηεηα θαη θππξηαθφο παηξησηηζκφο. 205 

                                                                                                                                                                                      
202

H Έλσζε ζπκβφιηδε γηα ηνπο Έιιελεο πεξηζζφηεξν κηα πνιηηηζκηθή παξά πνιηηηθή έλσζε.  Βι. Thomas 

William Adams, & Alvin J. Cottrell, ibid, p. 8. 

Ζ ελαληίσζε ζηελ Έλσζε απνηειεί «πνιηηηθή απηνθηνλία» γηα θάζε εγέηε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.  

Βι. Osman Örek, Cyprus: Makarios on enosis?, Public Information Office of the Turkish Cypriot 

Administration, Nicosia, 1974, p. 8. 

Γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ε Έλσζε  απνηειεί «ππαξμηαθή απεηιή». Βι. Niyazi Kızılyürek, «Οκνζπνλδηαθή 

Κχπξνο : Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο», ύγρξνλα Θέκαηα, η. 68-70, 1999, ζει. 79. 

Ζ Έλσζε ηζνδπλακεί κε  köleleşme «ππνδνύισζε». Βι. Sabahattin İsmail, a.g.e., s. 45. 

Tν ζχλδξνκν ηεο Κξήηεο. Bι. Michael Moran, Rauf  Denktash at the United Nations speeches on Cyprus, 

Eothen Press, Huntington & Cambs, 1997,  p. 371. 

Γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ε Έλσζε ζεκαίλεη «for generations, their complete  destruction».  Βι. Osman 

Örek, ibid, p. 14. 

«Οη  πξάμεηο ηνπο, όπσο ε δηαηήξεζε  ηνπ  ειιεληθνύ  εζληθνύ ύκλνπ  θαη ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, δελ  άθεζαλ  πνηέ  

ηνπο Σνπξθνθύπξηνπο  λα πηζηέςνπλ  πσο ε ηδέα  ηεο έλσζεο  ήηαλ   λεθξή, παξ΄ όιεο ηηο αληίζεηεο δηαβεβαηώζεηο» 

Βι. Özdemir  Özgür, Ζ Κύπξνο ζηε δσή κνπ, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 2000, ζει. 96. 

«Δπηζεηηθόο ειιεληθόο εζληθηζκόο» Βι. Mehmet  Hasgüler, Kıbrıs'ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, 

a.g.e.,  s. 299. 

Οη ζπλδειψζεηο ηνπ φξνπ «δηρνηόκεζε» Βι. Δπάλζεο  Υαηδεβαζηιείνπ, ibid, p. 91. 

Φφβνο δηρνηφκεζεο   Βι. Εήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, p. 49. 
203

Niyazi Kızılyürek, «The politics of separation and the denial of interdependence», Cyprus Review, Vol. 10, No. 

2, 1998, p. 37.  

ηέιια νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. II, ibid, p. 627.  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ εμειιεληζκνχ Helenleştirmek. Βι. Erol Manisali, a.g.e., s. 37. 

«fears of subjection» «O θόβνο ηεο ππνηαγήο». Βι. Donald Horowitz, Ethnic groups in conflict, University of 

California Press, Berkeley & Los Angeles, 2000, p. 190. 
204

Turhan Feyzioglu & Necati M. Ertekün, The Crux of the Cyprus Question, Lefkoşa, 1987,  p. 9. 
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ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



 

39 
 

Βηβιηνγξαθηθά απαληνχλ αλαθνξέο θαη ζε ζρέζε κε ην κε  μεθάζαξν δηαρσξηζκφ  αλάκεζα 

ζηελ εζληθηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ζηελ πνιηηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε.206 Απφ ηελ πην πάλσ 

αλαζθφπεζε θξίλεηαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο Πνιηηφηεηαο  ηφζν φηαλ  αθνξά 

ηνλ Δαπηό φζν θαη φηαλ  αθνξά ηνλ  Άιιν θαη πνηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζρήκαηα 

ζπκπιέθνληαη κε απηή. 
 

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ ζε ζσέζη με  ηιρ  κοινωνικέρ ζςνθήκερ και ηα νέα επεςνηηικά 

επωηήμαηα 

 

ε ζρέζε κε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ  πξνζιακβάλεη  ε 

αλζξψπηλε επαθή αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία, ηδηαίηεξα ζε 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζχγρξνλεο ησλ γεγνλφησλ, απαληνχλ κεηαμχ άιισλ ε  αλαθνξά ηνπ 

ηειεπηαίνπ θπβεξλήηε ηεο Κχπξνπ Sir Hugh Foot «People who have been to the brink of fell 

dont' want to go over the edge»207  θαη ηνπ ηζηνξηθνχ Stanley Mayes  «it is miracle that 

relations between Greek and Turkish Cypriots are still as good as they are».
208

 Ζ ηέιια 

νπιηψηε, ε νπνία ππήξμε ε πξψηε γπλαίθα Τπνπξγφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζην 

βηβιίν ηεο Fettered independence παξαζέηεη αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Κχπξνπ Report on the Economic Situation of Cyprus  (16 επηεκβξίνπ 1963)  φπνπ  ζηελ 

παξάγξαθν 12 αλαθέξεηαη  φηη νη ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ δελ έρνπλ  ζηαζεξνπνηεζεί 

«have yet not been stabilized».209 

                                                                                                                                                                                      
[...]Ζ θππξηαθή ηαπηόηεηα νξίδεηαη σο ειιεληθή. Βι. ία Αλαγλσζηνπνχινπ, «The  complexities of  Greek 

Nationalism  in its Cypriot Version», Ayhan Aktar et al. (ed.), Nationalism in the troubled triangle : Cyprus, 

Greece and Turkey,  ibid, p. 203. 

πλέληεπμε  İhsan Ali  ζηα  Νέα 8/8/1975 «πξώηα ζθέθηνκαη σο Κύπξηνο  θαη κεηά σο Σνύξθνο». Βι. Dr. Ihsan 

Ali, Turkish Cypriot Leader and Champion of Peaceful Coexistence, Public Information Office, Nicosia, 1979, p. 

48. 

Σξηαληάθπιινο Γεξνδήζεο (επηκ.), Σν Κππξηαθό ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, η. Γ΄ 1959-1967, Γηεχζπλζε 

Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ, Αζήλα, 1994, ζζ. 34, 46, 133. 

Μία ρώξα έλαο ιαόο «Esas olarak tek ülke ve tek halk olmalıyız» Βι. Ahmet An, Kıbrıslılık bilincinin 

geliştirilmesi, Galeri Kütür Yayınları, Lefkoşa, 1998, s. 14. [Ζ αλάπηπμε ηεο θππξηαθήο ζπλείδεζεο] 

Harry Luke, ibid, p. 182. 
206

Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο Ulus ötesi Kıbrıs, φ. π., ζει. 67. 

[...] H Διιεληθή Κνηλόηεηα επηρεηξνύζε λα πξνβάιεη ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ελώ ε Σνπξθηθή ηελ 

έλλνηα ηεο δηαθνηλνηηθόηεηαο. Βι. Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, ό. π., ζει. 61. 

Αλδξέαο Γ. Καξαγηψξγεο, Education development in Cyprus, 1960-1977, Nicosia, 1986, p. 44. 
207

Hugh Foot, A start in freedom, Hodder and Stoughton, London, 1964, p. 187. 
208

Stanley Mayes, ibid, p. 90. 
209

ηέιια νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid, p. 262.  

Μηράιεο Μηραειίδεο, a.g.e., s. 339.  
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Ο T. W. Adams  ην  1964 ζηελ έθζεζε ηνπ U.S. Army Area Handbook for Cyprus γηα ην U. S. 

Army Research Office πέξα απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη αλαθέξεη  : 

 

 [...] Just as the Turkish and Greek communities are socially separate, they also are 

largely self-sufficient economically. Their agricultural, industrial and commercial 

functions rarely complement one another, and occupational distributions in the two 

communities overlap.210  

 

ηελ έθζεζε ηνπ  κεζνιαβεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ Gala Plaza, ελψ αλαθέξεηαη  «θαίλεηαη 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλάκεημηο ησλ δύν θνηλνηήησλ, θπξίσο εηο ηελ  εξγαζίαλ θαη ην 

εκπόξηνλ,  αιιά  θαη,  ελ ηηλη  κέηξσ,  εηο  ην θνηλσληθόλ  επίπεδνλ»,  ηνλίδεηαη  φηη  «κνινλόηη  

έρνπλ αλακηρζή,  από πνιιώλ  απόςεσλ  έρνπλ  δηαηεξήζε δηαθνξεηηθά  ραξαθηεξηζηηθά θαη 

είλαη ρσξηζκέλαη», φπσο θαη φηη νη θάηνηθνη ζπγθεληξψλνληαη ζε ρσξηζηνχο ηνκείο.
211

 

Παξφκνηα ζηνηρεία ππάξρνπλ θαη ζηα βηβιία ησλ Panagides  (1968) «Purely Greek or Turkish  

villages are side by side, only a few miles apart, or often adjacent to each other»
212

 θαη  

Richard Patrick.
213

 

O θαζεγεηήο ηζηνξίαο David Hunt καθξηά απφ ηα γεγνλφηα ηε δεθαεηία ηνπ 90 αλαθέξεηαη  

ζηελ απνμέλσζε ησλ δχν θνηλνηήησλ  «were marked by a growing estrangement»,
214

 ελψ ν 

Γάιινο δεκνζηνγξάθνο Jean-François Drevet, ηέσο αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ζπγγξαθέαο δπν βηβιίσλ γηα ηελ Κχπξν, αλαθέξεηαη ζηελ ζηαδηαθή επηδείλσζε 

ησλ ζρέζεσλ «Dans ce context, la periode  1960-63 correspond a une deterioration gradualle 

des relations entre les deux communautes».
215

 O Nadav Morag αλαθέξεη  φηη ιίγν  πξηλ ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο  ν αξηζκφο ησλ κηθηψλ ρσξηψλ  είρε κεησζεί   ζηα 

33.
216

 

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία, ν Δπάγγεινο Αβέξσθ – Σνζίηζαο, πνπ απφ ην 1956 σο ην 1963 

δηεηέιεζε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, ζην βηβιίν ηνπ Ηζηνξία ρακέλσλ επθαηξηώλ 

                                                           
210

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook for Cyprus, U.S. Government Printing Office, 

Washington, 1964, pp. 59, 64, 66. 
211

Παχινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζζ. 385-387. 

Βάζζνο Αξγπξνχ, Tradition and modernity in the Mediterranean: The wedding as symbolic struggle, Cambridge 

University Press, New York, 1996,  pp. 58-59. 

Ο ηξφπνο θαη ηα κνηίβα θαηαλνκήο ησλ θαηνίθσλ. Βι. Διέλε Λχηξα & Υάξεο Φάιηεο, Πξώελ Μηθηά Υσξηά 

ζηελ Κύπξν : Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Παξειζόληνο, ηνπ Παξόληνο θαη ηνπ Μέιινληνο, Όκηινο Ηζηνξηθνχ Γηαιφγνπ 

θαη Έξεπλαο, Λεπθσζία, 2011, ζει. 35.   
212

Stahis Panagides, ibid, pp. 134. 
213

Richard Patrick, ibid, p. 12. 
214

David  Hunt (ed.), ibid, p. 284. 
215

Jean-François Drevet, ibid, p. 123. 
216

Nadav Morag, ibid, p. 599. 
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αλαθέξεη «από ηηο  πξώηεο εκέξεο άξρηζαλ  λ΄ απνθαζίζηαληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ Διιήλσλ θαη 

Σνύξθσλ  ηεο Μεγαινλήζνπ».
217

 Ο Καξνχδεο ην 1977 ζην βηβιίν ηνπ αλαθέξεη «Άιισζηε θαη 

ζε ρξόληα αξκνληθήο ζπκβίσζεο νη Σνπξθνθύπξηνη δνύζαλ ζρεδόλ πάληα ζε μερσξηζηνύο  ηνκείο 

ησλ κηθηώλ,  νηθηζκώλ αζηηθώλ ή αγξνηηθώλ».
218

 Γηα ην ίδην ζέκα  ππάξρνπλ νη αλαθνξέο ηνπ  

Θενθάλε Γεκεηξίνπ πξψελ Τπαξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο,
219

 ε αλαθνξά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, 

αληαπνθξηηή ζην Γξαθείν Σχπνπ ηεο Αγγιηθήο Πξεζβείαο «ήηαλ πάληα  πξόζπκνο  λα 

ζπλαδειθσζεί  κε ηνπο Έιιελεο θαη λα δήζεη εηξεληθά καδί ηνπο όπσο ζπλέβαηλε  θαη ζην 

παξειζόλ»,
220

 αιιά θαη ε αλαθνξά ηνπ Υξήζηνπ Μηηζίδε, ν νπνίνο θαηαηάγεθε  ζην 

λεντδξπζέληα θππξηαθφ ζηξαηφ θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1961 πήξε ην βαζκφ ηνπ  

Αλζππνινραγνχ.
221

 ρεηηθά  κε ηε ζχλζεζε ησλ ρσξηψλ παξαηίζεληαη ζηνηρεία θαη ζην βηβιίν 

Σν θππξηαθό θαη νη ζπλσκόηεο ηνπ.222 Απφ ηηο ηνπξθηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  μερσξίδνπλ 

ηα απηνβηνγξαθηθά έξγα ησλ Kutlu Adalı θαη Νazım Beratlı,223 αιιά θαη ε αλαθνξά ηνπ 

                                                           
217

Δπάγγεινο Αβέξσθ-Σνζίηζαο, Ηζηνξία ρακέλσλ επθαηξηώλ : Κππξηαθό, 1950-1963, η. Β΄, Βηβιηνπσιείνλ ηεο 

'Δζηίαο', Αζήλα, 1982, ζει. 201. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959-Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία,1993, ζει. 281. 

Ζ έθζεζε πξνο ην 12
ν
 ζπλέδξην ηεο ΠΔΟ ην 1961 αλαθέξεη φηη ε ζπλεξγαζία Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ 

θπβεξλεηηθψλ εξγαηψλ είλαη αξθεηά θαιή.    

Βι. Ηζηνξία ΠΔ - ΠΔΟ 1941-1991, ΠΔΟ, Λεπθσζία, 1991, ζει. 255. 
218

Γηψξγνο Καξνχδεο, Μεηνλόηεηεο : Με εηδηθή αλαθνξά ζηελ Σνπξθνθππξηαθή κεηνλόηεηα, ηξάβσλ, Λεπθσζία,  

1977, ζει.147. 
219

Αλαθνξά ζηε θηιία ηνπ Ahmet Niyazi Αξρεγνχ ηεο Υσξνθπιαθήο  κε ην Γηάγθν Αλδξέα  θαη ζηε βνήζεηα 

πνπ ηνπ παξέζρε o Ahmet Niyazi, φηαλ δέρηεθε δνινθνληθή απφπεηξα. Βι. Θενθάλεο Γεκεηξίνπ, Πνιηηηθά 

εγθιήκαηα : Άγλσζηεο ηζηνξηθέο πηπρέο 1960-1978, Δθδφζεηο Κ. Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία, 2007, ζζ. 89-90. 
220

Διεπζέξηνο Ν.  Σδειέπεο, ό. π., ζει. 350.  

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία,1995 , ζζ. 488, 522. 
221

[...]Σνπνζεηήζεθα ινηπόλ σο Γηνηθεηήο ηνπ πξναλαθεξoκέλνπ Λόρνπ κε ππνδηνηθεηή ηνλ Σνπξθνθύπξην  

Αλζππνινραγό Οξζηνύπ, δελ ζπκάκαη  ην πιήξεο  όλνκα ηνπ. Δθείλν πνπ  ζπκάκαη  όκσο  πνιύ θαιά  είλαη όηη  από 

ηελ πξώηε εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο καο ζαλ κεηθηή ζηξαηησηηθή δύλακε, άξρηζαλ θαη ηα πξνβιήκαηα. Ο 

Σνπξθνθύπξηνο ππνδηνηθεηήο ηνπ Λόρνπ έδσζε  δηαηαγή  ζηνπο  Σνπξθνθππξίνπο νπιίηεο λα κελ  εθηεινύλ δηαηαγέο  

πνπ δελ εδίδνλην απνθιεηζηηθά από απηόλ, κε επαθόινπζν λα αξρίζνπλ  νη πξνζηξηβέο κεηαμύ καο. Μεηά ηηο πξώηεο  

απεηζαξρίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ  νπιηηώλ  θαη αθνύ εμαθξίβσζα ηα πξναλαθεξόκελα, σο ήηαλ θπζηθό θάιεζα ηνλ 

Σνπξθνθύπξην ζπλάδειθν  ζην γξαθείν  κνπ θαη ηνλ παξαηήξεζα. Αξρηθά  αληέθξνπζε ην όηη  απηόο  επζπλόηαλ  γηα 

ηηο  απεηζαξρίεο  ζην Λόρν  από ηνπο νκνεζλείο  ηνπ  νπιίηεο,  θαη θεύγνληαο  από ην γξαθείν   κνπ  ππνζρέζεθε όηη 

ζα αληηκεηώπηδε  ην πξόβιεκα. Από  ηελ  επόκελε  κέξα  όκσο  νη απεηζαξρίεο όρη κόλν  δελ  ζηακάηεζαλ  αιιά  

πνιιαπιαζηάζηεθαλ, ππνρξεώλνληάο  κε  λα αλαθέξσ  ην γεγνλόο ζην Γηνηθεηή ηνπ Κππξηαθνύ ηξαηνύ  ηξαηεγό  

Μελέιαν Παληειίδε. Βι. Υξίζηνο Μηηζίδεο, Γηά ππξόο θαη ζηδήξνπ, Λάξλαθα, 2008, ζζ. 120-121.  
222

Διεπζέξηνο Ν.  Σδειέπεο, ό. π., ζει. 351. 
223

Kutlu Adalı, Dağarcık I, a.g.e., s. 65, 86, 87, 89, 115, 119, 121, 139, 140, 140, 151, 152. 

Kutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e, s.  23. 

Nazım Beratlı, Lefke sevgilim : Αnılar, a.g.e, s. 12, 22, 24, 118-121. 

Καθέο ζρέζεηο ζην ρσξίν Άγηνο Θεφδσξνο ηεο Ακκνρψζηνπ.  Βι. Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyetinin 

doğuşu-çöküşü ve KKTC' nin kuruluşu 1960-1983, Akdeniz Haber Ajansi Yayınları, 1992, s.133-134. [Ζ 

γέλλεζε θαη ε πηψζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο 

Κχπξνπ.] 
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Σνχξθνπ Πξέζβε Yavuzalp Ercument ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν  

θνηλνηήησλ.224  

Oη κηθηνί γάκνη είλαη ζπάληνη. Βηβιηνγξαθηθά θαίλεηαη φηη ε δηαθνξά ηεο ζξεζθείαο  απνηειεί 

ην θπξηφηεξν εκπφδην θαη ζπνξαδηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ ηφζν ζηελ ηνπξθηθή φζν θαη ζηελ 

ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία θαη ινγνηερλία.225 Ζ δηαηξηβή απηή θαιείηαη λα εξεπλήζεη ην ελ ιφγσ 

ζηνηρείν  φρη κφλν σο  θνηλσληθφ ζηνηρείν, σο ηδεψδεο ηξφπνο νηθείσζεο, αιιά θαηά πφζν νη 

κηθηνί γάκνη ζπκπιέθνληαη άξξεθηα κε ηνλ έκθπιν ραξαθηήξα ηνπ Άιινπ θαη κε ηελ 

Πνιηηφηεηα ηνπ. 

Οη δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 1958 απνηεινχλ ηελ απαξρή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πξνζθπγηάο θαη ησλ επηβεβιεκέλσλ κεηαθηλήζεσλ. Έλα θαηλφκελν πνπ ηα επφκελα 20 ρξφληα 

ζα βηψζνπλ δηαδνρηθά θαη νη δχν θνηλφηεηεο. Ο Kutlu Adalı ζηηο αλαθνξέο ηνπ, πνπ πξνήιζαλ 

απφ επηηφπηα έξεπλα,  παξνπζηάδεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο δηθνηλνηηθέο  ζρέζεηο 

φζν θαη γηα ην θαηλφκελν ησλ κεηαθηλήζεσλ.226 ηνηρεία κπνξνχλ επίζεο λα αληιεζνχλ απφ 

ηα  απηνβηνγξαθηθά έξγα  ησλ  Κχπξησλ Νazım Beratlı  απφ ηε Λεχθα,
227

 θαη ηνπ İhsan Ali 

απφ ηελ Πάθν.
228

 Πψο ινηπφλ ζην ππφ εμέηαζε πιηθφ ζπγθξνηείηαη ην θαηλφκελν ηεο 

πξνζθπγηάο, ηδηαίηεξα φηαλ αθνξά ηνλ Άιιν; 

Ζ απνπζία ζηφρνπ γηα  θνηλσληθή  δηπινγισζζία θαη  ε πηνζέηεζε ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο 

ηεο κεηξφπνιεο απαληά ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελήο πεγέο.229 Ζ παξνχζα δηαηξηβή 
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Yavuzalp Ercüment, a.g.e., s. 232. 
225

Παχινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζζ. 386-387. 

Nazım Beratlı, Lefke sevgilim ..., a.g.e., s. 5, 7. 

Μηραιάθεο Σξηαληαθπιιίδεο, «Οη Μέξεο πξηλ απφ ηελ Αλαθήξπμε», Κππξηαθή δσή θαη θνηλσλία : ιίγν πξηλ ηελ 

αλεμαξηεζία θαη κέρξη ην 1984, φ. π., ζζ. 16-17. 

[...]Πξν πάλησλ όηαλ-θαζώο όρη ζπαλίσο ζπλέβαηλελ - ν θηεξσηόο ζεόο θαηώξζσλε λα εμαιείςε ηελ ζξεζθεπηηθήλ 

δηαθνξάλ κεηαμύ ηνπ «γθηανύξ» θαη ησλ πηζηώλ ζεξαπαηλίδσλ ηνπ Αιιάρ θαη κε ηα κηθξά βέιε ηνπ λα πιεγώζε ηελ 

θαξδηάλ Σνπξθάιιαο κε ηξόπνλ ώζηε κόλνλ σξηζκέλνο ξαγηάο λα κπνξή λα γίλε ν γηαηξόο ηεο πιεγήο ηεο.   Βι. 

Κσλζηαληίλνο Α. Κσλζηαληηλίδεο, Ζ αγγιηθή θαηνρή ηεο Κύπξνπ ηνπ 1878, Λεπθσζία, 1930, ζει. 58. 

Διέλε Λχηξα & Υάξεο Φάιηεο, Πξώελ Μηθηά Υσξηά ζηελ Κύπξν : Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Παξειζόληνο, ηνπ 

Παξόληνο θαη ηνπ Μέιινληνο, φ. π., ζει. 33. 
226

Kutlu Adalı, Dağarcık Η , a.g.e., s. 86. 
227

Nazım Beratlı, Lefke sevgilim ...., a.g.e., s. 22, 23, 43, 118, 120.  
228

«Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ πξάμε ηνπ απηή. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηό θαηξό πξηλ από ηα 

επεηζόδηα, ππνρξέσζε ηνπο Σνύξθνπο ζηηο πόιεηο λα  εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο  πνπ βξίζθνληαλ  ζηηο ειιεληθέο  

ζπλνηθίεο. Αλάγθαζε, επίζεο θαη ηνπο Σνύξθνπο πνπ δνύζαλ  ζε κηθηά ρσξηά λα ηα εγθαηαιείςνπλ,  κε ην  πξόζρεκα 

όηη νη Έιιελεο ζα ηνπο  έθαλαλ  επίζεζε».  Βι. İhsan Ali, Σα απνκλεκνλεύκαηα κνπ, Δθδφζεηο Εαβαιιή, 

Λεπθσζία, 1980, ζζ. 38, 39. 
229

Γήκεηξα Κάξνπιια-Βξίθθε, «50 ρξφληα γισζζηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία : Δλίζρπζε 

ειιεληθήο, θππξηαθήο ή επξσπατθήο ηαπηφηεηαο;», Υξπζφζηνκνο Πεξηθιένπο (επηκ.), Κππξηαθή Γεκνθξαηία 50 

ρξόληα ..., φ. π., ζζ. 139, 140. 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά πνπ παξαηίζεληαη 1 εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 45  δεκφζηνη ππάιιεινη   

θαη 7 ηδησηηθνί ππάιιεινη  καζαίλνπλ Σνπξθηθά. Βι. L. K. Koullis, Greek Education in Cyprus, Education Office 

Greek Communal Chamber, Nicosia, 1964, p. 68.  

Kutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e, s. 10, 43, 153, 154. 
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θαιείηαη λα εξεπλήζεη πνηα ξεπεξηφξηα ιφγσλ Interpretative Repertoires
230

 ζπγθξνηνχληαη ζε 

ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο  δηπινγισζζίαο θαη θαηά πφζν θαη πψο ζπλδέεηαη κε ηελ 

Πνιηηφηεηα.  

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ ζε ζσέζη με ηιρ  οικονομικέρ ζςνθήκερ και ηα νέα επεςνηηικά 

επωηήμαηα 

 

Απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο κειέηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπγθείκελνπ απνηειεί  ην βηβιίν ηνπ 

Meyer The economy of Cyprus φπνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη  ζηνλ νηθνλνκηθφ δηαρσξηζκφ 

πνπ μέζπαζε κεηά ην  1957. ε άξζξν ηνπ  δεκνζηνγξάθνπ Κ.  Υαδεαξγχξε αλαθέξεηαη φηη νη 

Έιιελεο απάληεζαλ κε έληαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ.
231

 Ο ηάζεο Παλαγίδεο αλαθέξεηαη 

ζην  ζπληειεζηή αληζφηεηαο «It was shown  that  a significant income  inequality  coefficient 

prevails between the Cyprus communities. It was then shown how allocation of resources on 

economic considerations (optimal economic allocation ) will improve Turkish  income and 

reduce the inequality coefficient».232 ηηο πην πξφζθαηεο  κειέηεο, ν Morag αλαθέξεη φηη ην 

ράζκα κεηαμχ ησλ δχν  θνηλνηήησλ έγηλε πην επξχ κεηά ηελ αλεμαξηεζία.233 ηελ ηνπξθηθή 

ηζηνξηνγξαθία ζπγθξνηείηαη φρη κφλν ν ιφγνο ηνπ αλειενχο «νηθνλνκηθνύ πνιέκνπ», ηνπ 

νηθνλνκηθνχ δηαρσξηζκνχ αιιά θαη νη επηδήκηεο ελέξγεηεο ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο.
234

  Ο Niyazi 

Kızılyürek  αλαθέξεηαη  ζηε δεκηνπξγία ηεο Σνπξθηθήο Αγνξάο Türk Çarşısı ην 1958, ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Σνπξθηθήο Αγνξάο κε ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζην 

                                                                                                                                                                                      
[...]Πξνζπάζεζε δειαδή ε Σνπξθηθή Γηνίθεζε λα εκπνδίζεη ηελ θπζηθή επηθνηλσλία λέσλ θαη γεξόλησλ ώζηε λα 

κελ επεξεάδνληαη νη λένη από ηνπο ειιελόθσλνπο παππνύδεο ή παηεξάδεο ηνπο.  

Βι. Παξαζθεπάο ακαξάο, ό. π., ζει. 37. 

Σν δήηεκα  ησλ εγθπθιίσλ ζηα Διιεληθά πξνθαιεί ηε δπζαξέζθεηα ησλ  Σνχξθσλ  ππαιιήισλ.  

Βι. Δθεκεξίδα Bozkurt 28 Οθησβξίνπ 1960. Βι. Ahmet An, Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi (1930-1960)...., 

a.g.e., s. 694. 

Yavuzalp Ercüment, a.g.e., s. 232. 
230

Κεληξηθή ζέζε ζηε ζεσξία ησλ Potter θαη Wetherell απνηεινχλ ηα «εξκελεπηηθά ξεπεξηόξηα».  

Κάζε ξεπεξηφξην επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Βι. Marianne W. 

Jorgensen  &  Louise J. Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, SAGE Publications, London, 2002, 

pp. 106-107.  
231

Κψζηαο Υαηδεαξγχξεο, «Σν θππξηαθφ ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ», Ζ Νέα Οηθνλνκία, η. 2(206), 

1964, ζει. 142. 
232

Stahis Panagides, ibid, p.141. 
233

Nadav Morag, ibid,  p. 610. 
234

Salih Öztoprak, Kıbrıs'ta Ζasıraltı Βelgeler 1925-1975, Yazır, Yenikent-Gonyeli, 2006, s. 58, 59.  [Άγλσζηα 

έγγξαθα : Κχπξνο 1925-1975] 

Derviş  Manizade, 65 yıl boyunca Kıbrıs, a.g.e., s. 79. 

Derviş Manizade, Kıbrıs dün, bugün, yarın, a.g.e., s. 35. 

An Ahmet, Kıbrıs Türk toplumunun geri kalmışlığı (1862-1962), Şadi Kültür ve Sanat Yayınları, Lefkoşa, 2006, 

s. 252, 253. [Ζ ππαλάπηπμε ηεο Σνπξθηθήο θνηλφηεηαο ηεο Κχπξνπ  1862-1962 ] 
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ιφγν πνπ ζπγθξνηεί ε πνιηηηθή ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ηαζζφκελε ππέξ ηεο 

νηθνλνκηθήο απφζρηζεο.
235

  Σέινο, ν ξφινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ πνιηηηθή 

ζθελή έρεη επηζεκαλζεί επηθαλεηαθά, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ 

επηρεηξεκαηία Νίθνπ Λαλίηε.236  

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα εξεπλεζεί  πψο ζπγθξνηνχληαη νη νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο κε ηνλ Άιιν; 

Πψο  ζπγθξνηείηαη ην  νηθνλνκηθφ status  ηεο θάζε θνηλφηεηαο θαη πψο ζπκπιέθεηαη κε ηελ 

έλλνηα  ηεο Πνιηηφηεηαο;237 

 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ  ζε ζσέζη με ηιρ  πολιηιζηικέρ ζςνθήκερ και ηα νέα επεςνηηικά 

επωηήμαηα 

 

Βηβιηνγξαθηθά πέξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε κεηά ην 1960,
238

 θαη ηηο πξψηεο 

ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε  ή  φρη Παλεπηζηεκίνπ,239 ν  ξφινο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ έρεη  εμεηαζηεί   ζηα πιαίζηα ελφο πην  επξέσο  ζπγθείκελνπ. Ο Λψξεο Κνπιιαπήο 

αλαθέξεη φηη ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο πεξηφδνπ 1960-1974 απνπζηάδεη ν φξνο 

Σνπξθνθχπξηνη. Οη ηειεπηαίνη εθιακβάλνληαη σο Σνχξθνη, έρνπλ πεξηζσξηαθή παξνπζία ζην 
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Niyazi Kızılyürek, Paşalar ve papazlar : Kıbrıs ve hegemonya, Khora, Lefkoşa, 2011, s. 66-76. 

Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Sorununda  iç ve dış etkenler, Işık Kitabevi, Lefkoşa, 2001, s.  62-70. 
236

Ζ Φαλνχια Αξγπξνχ παξαζέηεη ηειεγξάθεκα ηνπ αλαπιεξσηή Ύπαηνπ Αξκνζηή ζηελ Κχπξν Sir Alec  

Bishop πξνο ην ιφξδν Hood ζε ζρέζε κε  ην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία Νίθνπ Λαλίηε. ην ηειεγξάθεκα  ηνληδφηαλ  

«Πξνο ην παξόλ  ε επηρεηξεκαηηθή  θνηλόηεηα  πνπ ζθέπηεηαη όπσο  απηόο έρε  ιίγε ή θαζόινπ θσλή ζηα θνηλά ηεο 

Κύπξνπ».  Βι. Φαλνχια  Αξγπξνχ, ό. π., ζει. 108.  

Ahmet An, Kıbrıslılık bilincinin geliştirilmesi, a.g.e., s. 9. 
237

Πινπηήο έξβαο, ό. π., ζζ. 130, 131. 

Stahis Panagides, ibid, p. 140. 

The Cyprus dilemma : options for peace,  Institute for Mediterranean Affairs, New York, 1967, pp. 82-84. 

Εήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, p. 82. 

Richard Patrick, ibid, p. 14. 

An Ahmet, Kıbrıs Türk toplumunun geri kalmışlığı (1862-1962), a.g.e., s. 245, 249, 252, 253. 

Οη Έιιελεο σο ε θνηλσληθoνηθνλνκηθή ειίη ηνπ λεζηνχ. Βι. Nadav Morag, ibid,  pp. 608-611. 

Γεκήηξεο Μπίηζηνο, Cyprus :Σhe Vulnerable Republic, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1975, p. 119. 

Albert Meyer, ibid, p. 32. 
238

An Ahmet, Kıbrıs Türk toplumunun geri kalmışlığı (1862-1962), a.g.e., s. 238.  

Ali Suha, «Turkish Education in Cyprus», in Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) 

Türk Heyeti Tebliğleri :The First International Congress of Cypriot Studies, Σürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 

Ankara, 1971, s. 235-252. 

The Cyprus dilemma : options for peace, ibid, p. 85. 

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for Cyprus, ibid, pp. 135-136. 

Stahis Panagides, ibid, p. 135. 

Αλδξέαο  Καξαγηψξγεο, ibid, pp. 31, 42, 43. 

Kutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e, s. 140, 145. 
239

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959-Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 455. 

Α. Καξαγηψξγεο, ibid, p. 120. 
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ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή  θαιιηέξγεηα πξνθαηαιήςεσλ φπσο θαη ην 

ζηεξενηππηθφ  ζρήκα ηεο «ηνπξθηθήο απιεζηίαο».240 

Ο  ξφινο  ηεο πλεπκαηηθήο ειίη  έρεη επηζεκαλζεί  αθξνζηγψο.241 ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία  

ππάξρεη ε αλαθνξά φηη νη  δηαλννχκελνη  ηεο επνρήο,  κε θάπνηεο εμαηξέζεηο,  δελ έρνπλ 

θξηηηθφ ιφγν. ηελ ηνχξθηθε ηζηνξηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ζηε δξάζε ησλ Σνχξθσλ 

δηαλννχκελσλ θαη ζηελ παξφηξπλζε ηνπ İhsan Ali φπσο νη Σνχξθνη ιφγηνη πξνβνχλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο αληηπνιηηεπηηθνχ  θφκκαηνο.242 

Δληνπίδνληαη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο εθθνιαπηφκελνπο  επηζηήκνλεο  θαη ηα  θνηηεηηθά 

θηλήκαηα.243 Αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα ηνπξθηθά θνηηεηηθά θηλήκαηα απαληνχλ ζην έξγν 

Kıbrıs Türk yüksek öğrenim gençliği hareketleri φπνπ κεηαμχ άιισλ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

νκάδεο Κχπξησλ θνηηεηψλ πνπ ζπλδηθαιίδνληαη απφ ην 1945 ζπκκεηέρνληαο ζην ύλδεζκν 

Απνθνίησλ Κππξηαθώλ Λπθείσλ Kıbrıs Liselerinde Mezunlar Derneği,  γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Σνπξθηθό Πνιηηηζηηθό σκαηείν ηεο Κύπξνπ Kıbrıs Türk Kültür Derneği φπσο θαη  ζην Σκήκα 

Νενιαίαο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Άγθπξαο Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği Gençlik 

Kolu, αιιά θαη ζην πξψην ζπλέδξην ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Κσλζηαληηλνύπνιεο  İstanbul  

Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti ην 1962.244 Σέινο ηφζν ε ειιεληθή φζν θαη ε ηνπξθηθή 

ηζηνξηνγξαθία αλαθέξνληαη  ζηνλ   επηδήκην  ξφιν ηνπ  εγρψξηνπ ηχπνπ.245 
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Λψξεο Κνπιιαπήο, «Ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί  ηεο  ειιελνθππξηαθήο  εθπαίδεπζεο  κε  έκθαζε  ζην 

κάζεκα  ηεο  ηζηνξίαο», ύγρξνλα ζέκαηα , η. 68-70, 1999, ζει. 284. 
241

Έθζεζε Βξεηαλνχ Lawrence Durrell φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο «Cypriot culture» κέζσ  ελφο 

ζπκβνπιίνπ Καιψλ Σερλψλ «Arts Council» θαη ελφο Eζληθνχ Θεάηξνπ «National Theatre». Βι. Φαλνχια  

Αξγπξνχ, ό. π., ζει. 230. 

Mehmet Hasgüler, Coğrafyasına teslim olan ada Kıbrıs, a.g.e., s. 76. 
242

Derviş Manizade, Kıbrıs dün, bugün, yarın, a.g.e., s. 35. 

Ahmet An, TMT'nin kurbanları, a.g.e., s. 52. 
243

Ζ Δζληθή Φνηηεηηθή Δλψζε Κππξίσλ Θεζζαινλίθεο  (ΔΦΔΚΘ) ηδξχζεθε ην 1954. Βι. Αληψλεο Μαλδξίηεο, 

Κππξηαθό θνηηεηηθό θίλεκα ζηε Θεζζαινλίθε, Λάξλαθα, 2000, ζει. 3. 

Οη εζληθέο θνηηεηηθέο ελψζεηο Κππξίσλ (ΔΦΔΚ) πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο πφιεηο φπνπ ππήξραλ παλεπηζηεκηαθέο 

ζρνιέο (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) απνηεινχζαλ ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία πνπ ζπγθέληξσλαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο 

θνηηεηέο θππξηαθήο θαηαγσγήο. Ζ ΔΦΔΚ Αζήλαο ζπζηάζεθε ζηηο 7 Μαΐνπ 1949. (ζζ. 20, 28) 

[...] Σέινο σο απνηέιεζκα ηεο θνηηεηηθήο αγαλάθηεζεο ζπγθξνηήζεθε ζηελ Αζήλα από θνηηεηέο-ηέσο κέιε ηεο 

ΔΟΚΑ, ν "Παλζπνπδαζηηθόο ύλδεζκνο Αγσληζηώλ Κύπξνπ" (ΠΑΚ). Ζ νξγάλσζε εμέθξαδε ηελ αδηάιιαθηε 

γξακκή ηεο "'Δλσζεο θαη κόλνλ ηεο Έλσζεο"...(ζει. 44) 

Βι. Μηραήι-Παλαγηψηεο Κπξηάθνο Μσξατηίδεο, Σν θνηηεηηθό θίλεκα ζηελ Διιάδα: Πνιηηηθή 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ζπιινγηθή δξάζε: 1956-1964, ρνιή Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ, Σκήκα Ηζηνξίαο, 

Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, επηέκβξηνο 

2015, ζζ.  44. 

Βξάβεπζε Κππξίσλ θνηηεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ απφ πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Βι. Πέηξνο ηπιηαλνχ, Οη Κύπξηνη θνηηεηέο ζηελ Αζήλα θαη ν Αγώλαο ηνπ 1955-1959, Αηγαίνλ, Λεπθσζία, 2010, 

ζει. 53.  
244

Öntaç Düzgün & Tamer Öncül, Kıbrıs Türk yüksek öğrenim gençliği hareketleri, 1960-1981, Nacı Talat Vakfi 

Yayınları, 1999, s. 8- 9. [Νενιαηίζηηθεο θηλήζεηο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ] 

Αξγφηεξα νη θνηηεηέο εληάζζνληαη  ζε λέεο νξγαλψζεηο. Βι. Öntaç Düzgün &Tamer Öncül, a.g.e., s. 11. 
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Πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πνιηηηζηηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιφγσ πνιηηηζηηθψλ δηεξγαζηψλ κε  κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 

αλαίξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Άιινπ, ε δηαηξηβή απηή θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη πνηνηηθφ 

πιηθφ απφ ην ελ ιφγσ πεδίν - ινγνηερλία, ζέαηξν, ηνπνζεηήζεηο πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ζηνλ 

ηχπν,  θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο - θαη λα εξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηνπο ηξνπηζκνχο 

ζπγθξφηεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ Άιινπ θαη ηεο  Πνιηηφηεηαο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 355. 

Φνηηεηέο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο επηζηξέθνπλ ζηελ Κχπξν ην 1964. Βι. Rebecca Bryant, «Justice or 

respect?...», ibid, p. 908. 
245

Ο Υξηζηφθνξνο Υξηζηνθφξνπ αλαθέξεη  «ιεο ζρεδόλ νη εθεκεξίδεο "δηαπηζηώλνπλ"  ή εθθξάδνπλ  ηελ άπνςε 

όηη νη πκθσλίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ Κππξηαθνύ ιανύ. Γέρνληαη όκσο πσο είλαη αλάγθε λα 

γίλνπλ απνδεθηέο». Βι. Υξηζηφθνξνο Υξηζηνθφξνπ, «Πψο ιεηηνχξγεζαλ ηα κέζα  καδηθήο πιεξνθφξεζεο», ζην 

Κππξηαθή δσή θαη θνηλσλία : ιίγν πξηλ ηελ αλεμαξηεζία θαη κέρξη ην 1984, φ. π., ζζ. 185, 189. 

Τπνδαπιίδεη ηελ έληαζε ε εθεκεξίδα Nacak. «gerginliği körüklemekten, ne kadar da zevk alıyor». Βι. Ahmet 

An, TMT'nin kurbanları, a.g.e, s. 54. 

O An Ahmet εμέδσζε ην Kıbrıs'ta fırtınalı  yıllar, 1942-1962 θαη ην Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi (1930-

1960):Basının aynasında Kıbrıslı Türklerin unutturulan siyasal geçmişi ve liderlik kavgası, φπνπ 

αλαδεκνζηεχνληαη πνιιά απνζπάζκαηα απφ ηνπξθφθσλεο  εθεκεξίδεο ηεο Κχπξνπ π.ρ. Cumhuriyet, Halkın Sesi 

θηι. 

Salahi Sonyel, ibid, p. 15. 
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4. Θεωπηηικά Ππολεγόμενα-Παποςζίαζη εννοιών 

 

4.1. Κοινωνικόρ Κονζηποςξιονιζμόρ (Social Constructionism)  

 

 

Ο Κνηλσληθφο Κνλζηξνπμηνληζκφο  έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ θνηλσληνινγία. Έρεη ζπλδεζεί κε ηε 

κεηακνληέξλα πεξίνδν ζηελ Πνηνηηθή Έξεπλα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαδείμεη ην ξφιν ηεο 

γιψζζαο  ζηε ζπγθξφηεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Μία απφ ηηο πξψηεο δεκνζηεχζεηο, 

πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ήηαλ ην βηβιίν ησλ Berger 

θαη Luckmann (1966).
246

  

Ο Κνηλσληθφο Κνλζηξνπμηνληζκφο δχλαηαη λα απνδνκήζεη θαηεγνξίεο θαη ηαμηλνκήζεηο. 

Καιεί «λα αλαγλσξίζνπκε ηε δηαθνξεηηθόηεηα, ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ηελ ηνπηθόηεηα ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο».
247

 Καηαπηάλεηαη κε πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη εκπεηξίαο πνπ  θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα (culture) ζηελ νπνία 

πθίζηαηαη θαη δξα.
248

 Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο είλαη αληη-νπζηνθξαηηθή «anti-

realist».
249

 Αδξνκεξψο, θξαηά κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ηηο γλψζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

δεδνκέλεο, ηνλίδεη ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα, ηε ζχλδεζε γλψζεο θαη  

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο θαη ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο  κε ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο.
250

  

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηνλ Κνλζηξνπμηνληζκφ, πνπ απνδερφκελνο φηη ππάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αζρνιείηαη κε ην πψο  θαηαζθεπάδεηαη ε γλψζε,
251

 πψο νη 

άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη «γλώζε θαη  θνηλσληθή δξάζε  πάλε καδί».
252

  

 

                                                           
246

Chris  A. M. Hermans, «Social Constructionism  and Practical Theology : An  Introduction», Chris A. M. 

Hermans et al. (ed.), Social Constructionism and Theology, Brill, Leiden, 2002, p. xii. 
247

[...]to recognize the diversity, fragmentariness and localness of experience and subjectivity. Βι. Vivien Burr, « 

Overview:Realism, Relativism, Social Constructionism and Discourse», Ian Parker (ed.), Social Constructionism, 

Discourse and Realism, SAGE Publications Ltd, London, 1998, p. 17. 
248

James Giles,  «Social Constructionism and Sexual Desire»,  Journal for the Theory of Social Behaviour, Vol. 

36, No. 3, 2006, p. 225. 
249

Tom Andrews, «What is Social Constructionism?», The Grounded Theory Review, Vol. 11, Νν. 1, 2012, p. 39. 
250

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, pp. 5-6. 
251

Chris  A. M. Hermans, ibid, p. vii. 
252

Αλδξέαο Κπξηάθνπ, Οη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη ν νηθνγελεηαθόο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ καζεηξηώλ θαη 

καζεηώλ ηεο Β' ηάμεσο ιπθείνπ από αζηηθέο θαη αγξνηηθέο  πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 2010, ζει. 49. 

«the personal narrative is also a political praxis» Βι. Μαξία Υαηδεπαχινπ, «Different Relationships to the Land 

: Personal  Narratives, Political Implications and Future Possibilities in Cyprus», Βαγγέιεο Καιφηπρνο (επηκ.), 

Cyprus and its people : Nation, identity, and experience in an Unimaginable community, 1955-1997, Westview 

Press, America, 1998, p. 252. 
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4.2. Λόγορ, Θέζειρ Υποκειμένος  & Έγκληζη ζηην Ανάλςζη Λόγος ( Discourse Analysis)  

 

 

Ζ Αλάιπζε Λφγνπ αλήθεη ζηνλ Κνηλσληθφ Κνλζηξνπμηνληζκφ.
253

 Ζ θχξηα επηδίσμε  ηεο 

Αλάιπζεο Λφγνπ είλαη λα πξνβάιιεη  θαη λα πεξηγξάςεη  ηηο παγησκέλεο  αληηιήςεηο ηνπ 

θνηλνχ λνπ noun masculine, απνδνκψληαο δνκέο (deconstruction) πνπ ζεσξνχληαη  

δεδνκέλεο,
254

 θαη αλαδεηθλχνληαο  φηη θάζε  δεδνκέλε  κνξθή  νξγάλσζεο ηνπ θφζκνπ είλαη 

απφξξνηα  πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ  πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο  θνηλσληθέο ζπλέπεηεο (social 

consequences).
255

 Έλαο απφ ηνπο  ζηφρνπο  ηεο Αλάιπζεο  Λφγνπ  είλαη λα πξνβάιιεη θαη λα  

αλαιχζεη  ηνπο κχζνπο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη  πξνυπνηίζεληαη ζηελ νκηιία  θαη ζε άιιεο 

θνηλσληθέο  πξαθηηθέο  θαη ζπγθξνηνχλ  ηελ θνηλσλία  σο αληηθεηκεληθή  πξαγκαηηθφηεηα.
256

 

Έλα  βαζηθφ  εξψηεκα είλαη πψο  νξηζκέλνη  κχζνη   εκθαλίδνληαη  σο  αληηθεηκεληθά  αιεζείο,  

ελψ  άιινη  παξνπζηάδνληαη   σο  αδχλαηνη.
257

  Ζ  Αλάιπζε Λφγνπ εμεηάδεη  ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη κχζνη επελδχνληαη κε δηαθνξεηηθά  πεξηερφκελα απφ  δηαθνξεηηθνχο θνξείο 

δξάζεηο, ζ΄ κηα επίπνλε δηαδηθαζία επηθξάηεζεο ηεο δηθήο ηνπο εξκελείαο γηα ηελ  

θνηλσλία.
258

 

Αο απνζαθεληζζεί  αξρηθά  ε έλλνηα ηνπ  «ιόγνπ». Ο ιφγνο δελ είλαη  ην ίδην πξάγκα  κε ηε 

γιψζζα. Ζ γιψζζα είλαη ηαπηφρξνλα  ην φξγαλν  θαη ην πξντφλ ηεο νκηιίαο.
259

 Ζ γιψζζα 

δχλαηαη λα είλαη ην φρεκα παξαγσγήο γλψζεο.
260

 Ζ γιψζζα θαηαζθεπάδεη αληηθείκελα, 

                                                           
253

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid,  pp. 4, 176-178. 
254

Σν θίλεκα ηνπ  Απνδνκηζκνχ ελψ αξρηθά  θάλεη ηελ εκθάληζε  ηνπ ζην ρψξν ηεο  ινγνηερλίαο, ηεο ηέρλεο, ηεο 

θξηηηθήο θαη ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, επεθηείλεηαη ζηελ ςπραλαιπηηθή, παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή 

ζεσξία. Ζ Απνδφκεζε είλαη ε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί  «what the text excludes by 

showing what it includes». Βι. Hugh J. Silverman (ed.), Derrida and Deconstruction, Continental Philosophy II, 

Routledge, New York & London, 1989, pp. 3-4. 
255

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 48. 

 [...]actual discourse is determined by socially constituted orders of discourse, sets of conventions associated 

with social institutions. Βι. Norman Fairclough,  Language and power, Longman, London, 1989, p. 17. 
256

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 40. 
257

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ ησλ Laclau θαη Mouffe θαη ηε ζεσξία ηνπο γηα ηηο εγεκνληθέο   πξαθηηθέο 

ηνπ ιφγνπ (hegemonic practices of discourse), κέζσ  ηνπ  εγεκνληθνχ  θιεηζίκαηνο πηνζεηνχληαη ζεκαζηνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη απνθιείνληαη άιιεο ζεκαζηνινγηθέο δπλαηφηεηεο.  Βι. Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. 

Phillips, ibid, p. 186. 

Κιεηδηά γηα ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηνπ λνήκαηνο : θνκβηθά ζεκεία, θχξηα ζεκαίλνληα θαη κχζνη.  

Βι. Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 50.  
258

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 40. 
259

Ferdinand de Saussure, Μαζήκαηα γεληθήο γισζζνινγίαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1979, ζει. 49. 

Ζ δηάθξηζε ηνπ Ferdinand de Saussure κεηαμχ ηνπ ζεκαίλνληνο  θαη ηνπ ζεκαηλνκέλνπ, ηνπ νλφκαηνο θαη  ηνπ 

ππνδεινχκελνπ. Βι.  Michel Foucault, Ζ αξραηνινγία ηεο γλώζεο, Δμάληαο, Αζήλα, 1987, ζει. 137. 

O Ferdinand de Saussure  ππνζηήξημε  φηη ηα ζεκεία απνηεινχληαη  απφ δχν δηαζηάζεηο ηε κνξθή  signifiant 

ζεκαίλνλ θαη ην πεξηερφκελν signifie ζεκαηλφκελν. Βι.  Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, pp. 

9-10. 
260

Stuart Hall & Bram Gieben, Ζ δηακόξθσζε ηεο λεσηεξηθόηεηαο : νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκόο, 

αββάιαο, Αζήλα, 2003, ζει. 425.  
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βηψκαηα θαη  ππνθείκελα. Σα θπζηθά αληηθείκελα  αζθαιψο  ππάξρνπλ  αιιά απνθηνχλ λφεκα  

κφλν κέζσ ηνπ ιφγνπ. Οη γλψζεηο καο θαη νη παξαζηάζεηο καο  γηα ηνλ θφζκν  δελ είλαη απιέο 

αληαλαθιάζεηο αιιά πξντφληα ηνπ ιφγνπ.
261

  

Ο  ιφγνο απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ ζρεκαηίδεη ζπζηεκαηηθά  ηα αληηθείκελα  γηα ηα νπνία  

κηιά, «πνπ έρεη δηθέο ηεο κνξθέο αιιεινπρίαο θαη δηαδνρήο».
262

 Έλα γεγνλφο πνπ  

εθηπιίζζεηαη  ζε έλα  ηδηαίηεξν  ζεκείν  ζην ρξφλν  είλαη δπλαηφ λα λνεκαηνδνηεζεί  κε βάζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ή ιφγνπο.
263

 Έλαο ιφγνο  κπνξεί λα  παξάγεηαη  απφ πνιιά  

άηνκα  θαη ζε  δηαθνξεηηθά  ζεζκηθά πιαίζηα.
264

 Ο ιφγνο discourse είλαη έλα «socially 

constructed meaning-systems» «θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν  ζύζηεκα λνήκαηνο»,
265

 πνπ 

«ελέρεη  εμνπζία ή αληίζηξνθε   αληίζηαζε».
266

  

Σν βαζηθφ δηαθχβεπκα δελ είλαη θαηά  πφζν  έλαο ιφγνο  είλαη αιεζήο ή ςεπδήο αιιά  πφζν 

απνηειεζκαηηθφο είλαη  ζην λα νξγαλψλεη θαη λα ξπζκίδεη ζρέζεηο εμνπζίαο.
267

  Ζ θνηλσληθή 

εληνιή ηνπ ιφγνπ «social order of discourse» απνηειεί  ην θεθξπκκέλν απνηέιεζκα  ηεο 

εμνπζίαο ηνπ.
268

  

 

 

[..] Ζ ηδενινγία είλαη  ε αλαπαξάζηαζε  ησλ θνηλσληθψλ  ζρέζεσλ  πνπ  θαζνδεγεί  ην 

πξάηηεηλ, δειαδή ν ιφγνο πνπ ηαμηλνκεί ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πνπ – θαηά ζπλέπεηα  

- θαζνδεγεί - αλαιφγσο  -  ην πξάηηεηλ.
 269

 

[...] Χο θνηλσληθή ηαμηλφκεζε  πνπ θαζνδεγεί  ην πξάηηεηλ,  ε ηδενινγία ελέρεη  πάληνηε  

έλαλ  αμηνινγηθφ ραξαθηήξα.
270

  

 

                                                                                                                                                                                      
[...] discourse view of  language as '' language as a form of social practice'' . Βι. Norman Fairclough, ibid, p. 22. 

 [...]langue as a system or code which is prior to actual language use, which is the same for all members of a  

language community, and which is the social side of language as opposed to parole, which is individual. Βι. 

Norman Fairclough, ibid, p. 20. 
261

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 21. 
262

Michel Foucault, Ζ αξραηνινγία ηεο γλώζεο, φ. π., ζζ. 77, 254. 
263

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 9. 
264

Stuart Hall & Bram Gieben, ό. π.,  ζζ. 425. 
265

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 21. 
266

Paul Chilton θαη Christina Schaeffner ζην Ruth Wodak et al., The Discursive Construction of National Identity, 

Edinburgh University Press, Edinburgh, 1999, p. 3. 

Stuart Hall & Bram Gieben, ό. π.,  ζζ. 429-430. 
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Stuart Hall & Bram Gieben, ό. π.,  ζζ. 431. 
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[...] The idea of 'power behind discourse' is that the whole social order of discourse is put together and held 

together as a hidden effect of power. Βι. Norman Fairclough, ibid, p. 55. 
269
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Ζ Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ έρεη πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ην 1970, φρη κφλν 

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ηεο γισζζνινγίαο θαη  ησλ ζπνπδψλ πεξί γιψζζαο, αιιά θαη ζην πιαίζην 

άιισλ θιάδσλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.
271

 χκθσλα  κε ηελ  Κξηηηθή  Αλάιπζε Λφγνπ ν  

ιφγνο ζπγθξνηεί θαη ζπγθξνηείηαη. Πέξα απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ νη νπνίεο 

θαηαζθεπάδνπλ παξαζηάζεηο  ηνπ θφζκνπ, θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο,
272

  

θαηαπηάλεηαη κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ απηέο νη πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ ζηελ πξνψζεζε  

ζπκθεξφλησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ «in furthering the interests of particular social 

groups».
273

 Ζ Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ απνθαιχπηεη ηηο ζρέζεηο «θαηαπίεζεο, αληζόηεηαο, 

εθκεηάιιεπζεο», ζρέζεηο νη νπνίεο δελ απνηππψλνληαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζα  θαη ζην ιφγν 

κφλν, αιιά παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ ην ιφγν θαη ηε γιψζζα.
274

 

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Michel Foucault 

 

Ο ιφγνο  απνηειείηαη  απφ δειψζεηο, νη νπνίεο  δελ είλαη  ππνρξεσηηθά  φιεο ίδηεο. Απφ νκάδα 

απνθάλζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ  απφ θνηλνχ  γηα λα  ζρεκαηίζνπλ έλα «ζρεκαηηζκό  ιόγνπ», ν 

νπνίνο  σο ζχζηεκα  θαλφλσλ λνκηκνπνηεί  θάπνηεο  απνθάλζεηο ζε  ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά πιαίζηα. ηα πιαίζηα ηνπ δηακνξθψλνληαη ηα  αληηθείκελα 

ηεο γλψζεηο «object of knowledge».
275

  

χκθσλα κε ην Foucault ε γλψζε δελ απνηειεί απιή αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε 

αιήζεηα ζε κεγάιν βαζκφ  είλαη κηα θαηαζθεπή ηνπ ιφγνπ, νη  ιφγνη ξπζκίδνληαη απφ θαλφλεο 

πνπ ζέηνπλ φξηα ζην λφεκα θαη ε εμνπζία είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην ιφγν θαη κε ηελ 

αιήζεηα.
276
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272
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ζει. 152. 
275

Stuart Hall & Bram Gieben, ό. π.,  ζζ. 425-426. 
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1994, p. 296. 
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«Θέζεηο Τπνθεηκέλνπ» & «Ηδενινγηθό Τπνθείκελν» 

 

χκθσλα κε ηηο «Θέζεηο Τπνθεηκέλνπ» (Subject Positions) θαη ηε ζεσξία ηεο  «ηνπνζέηεζεο» 

(positioning) ηεο Φνπθσδηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ, θάζε ζχζηεκα ιφγνπ  πεξηγξάθεη ηα άηνκα ή 

ηα ππαηλίζζεηαη  κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, κε ζπγθεθξηκέλεο «ζέζεηο ππνθεηκέλνπ» (Subject 

Positions) «Our subjectivities are the ways in which we experience ourselves through the 

discourses that constitute us and the commitments we make to working on ourselves to 

transform ourselves into what we want to be».
277

 Αλ επηρεηξεζεί έλαο παξαιιειηζκφο ησλ 

φξσλ «Θέζεηο Τπνθεηκέλνπ» (Subject Positions)  θαη  «social roles» κε ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν, 

ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί  φηη ν δάζθαινο θαη ν καζεηέο  ζπγθξνηνχληαη θαη γίλνληαη δηαθξηηνί 

κε βάζε απηφ πνπ θάλνπλ «are what they do».
278

  

Σν ππνθείκελν είλαη ππνρξεσκέλν λα δξα «discoursally in preconstituted subject 

positions».
279

 Γηα ην  Foucault, ην ππνθείκελν είλαη  απνηέιεζκα  ηνπ ιφγνπ,
280

 απνηειεί  

«πξντόλ ηεο ηζηνξίαο» θαη ηεο  «εμνπζίαο», κηαο εμνπζία πνπ δελ απνηειεί κφλν έλα αξλεηηθφ  

κεραληζκφ ειέγρνπ αιιά είλαη θαη «παξαγσγηθή».
281

 Ο Foucault ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαζππφηαμεο ησλ ππνθεηκέλσλ κέζσ ηεο εμνπζίαο-γλψζεο ηελ απνθαιεί πεηζαξρία «Such 
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Rusla Anne Springer & Michael E. Clinton, «Doing Foucault: Inquiring into nursing knowledge with 

Foucauldian discourse analysis», Nursing Philosophy, Vol. 16, 2015,  p. 90. 
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Norman Fairclough, ibid, p. 38. 
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Norman Fairclough, ibid, p. 169. 
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Chris Barker and Dariusz Galasinski, Cultural Studies and Discourse Analysis : A Dialogue on Language and 

Identity, SAGE, London, 2001, p. 13. 

[..]the subject is not as stable universal entity but an effect of  discourse that constructs an 'I' in grammar. 

Subjectivity is held to be a discursive  production and  the speaking  subject  is dependent  on  the prior  existence 

of  discursive  subject  positions,  that  is,  empty  spaces  or functions  in  discourse  from  which  to  comprehend  

the  world.  Living persons are required to 'take up' subject positions in discourse in order to  make  sense  of  the  

world  and  appear  coherent  to  others. A  subject position is that perspective or set of regulated discursive 

meanings from which discourse makes sense. To speak is to take up a subject position and to be subjected to the 

regulatory power of that discourse. 
281

Chris Barker and Dariusz Galasinski, ibid, p. 31. 

[…]The  argument  that  subjectivity  is  a  discursive  construction  owes much to Foucault's genealogy of the 

modern subject in which the self is radically  historized,  i.e.  the  subject  is  wholly  and  only  the  product  of 

history. For Foucault (1972), discourse (as regulated ways of speaking/ practice)  offers  speaking persons 

subject positions from which to make sense of the world while 'subjecting' speakers to the regulatory power of 

those  discourses.  A  subject  position  is  that  perspective  or  set  of  regulated discursive meanings from which 

discourse makes sense. To speak is  to  take  up  a  pre-existent  subject  position  and  to  be  subjected  to  the 

regulatory power of that discourse. Foucault  (1977, 1979,  1980)  describes  a  subject  which  is  the  product 

of  power through the  individualization  of  those  subject  to  it.  For Foucault,  power  is not  simply  a  negative  

mechanism  of  control  but  is productive  of  the  self.  The  disciplinary  power  of  schools,  work  

organizations,  prisons,  hospitals,  asylums  and  the  proliferating  discourses of  sexuality  produce  subjectivity  

by  bringing  individuals  into  view. The  body  is  the  site  of  disciplinary  practices  which  bring  subjects  into 

being,   these   practices   being   the   consequences   of   specific   historical discourses  of  crime,  punishment,  

medicine,  science,  sexuality  and  so forth. 
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regimen of discipline arise through discursive rules that serve to subjugate (shape, form, and 

transform) the subject through discourse».
282

 

 ην  καξμηζηηθφ  δνκηζκφ  ηνπ  Althusser  ην ππνθείκελν  ζπλδέεηαη  κε ηελ ηδενινγία θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο έγθιεζεο.
283

 Σν άηνκν γίλεηαη ηδενινγηθφ ππνθείκελν  κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο έγθιεζεο. Έγθιεζε (interpellation) επνκέλσο  είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε γιψζζα 

δηακνξθψλεη κηα θνηλσληθή ζέζε γηα ην άηνκν, θαζηζηψληαο ην έηζη ηδενινγηθφ  

ππνθείκελν.
284

 Καηά ηνλ Althusser,  ε ηδενινγία  πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ  ησλ θαηαζηαιηηθψλ 

θαη ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ  θξάηνπο, ειέγρεη  φιεο ηηο δηαζηάζεηο  ηνπ  θνηλσληθνχ.
285

 

Ο Althusser πηζηεχεη φηη θαηά θαλφλα πηνζεηνχληαη νη ζέζεηο απηέο, δελ ππάξρεη  δπλαηφηεηα 

αληίζηαζεο, αθνχ  ν ιφγνο  είλαη εμνπζία θαη ηδενινγία  θαη «δελ ππάξρεη  πξαθηηθή  παξά δηα  

ηεο ηδενινγίαο  θαη ππό  ηελ θπξηαξρία ηεο»,
286

 πηπρή  ηεο  ζεσξίαο ηνπ  πνπ ζπλαληά 

αληηδξάζεηο.
287

  

Δλψ ε ζεσξία ηνπ ιφγνπ  ηνπ Foucault  δέρεηαη  φηη ην ππνθείκελν   θαζνξίδεηαη   απφ  ηηο   

δνκέο,  ε  Κξηηηθή Αλάιπζε  Λφγνπ ηνλίδεη  φηη   νη άλζξσπνη  είλαη θαη   «θύξηνη θαη ζθιάβνη 

ηεο  γιώζζαο».
288

 Οη επηθξηηέο ησλ ζεσξηψλ ηνπ Foucault θαη ηνπ Althusser ηνλίδνπλ φηη ηo 

πεδίν ηνπ ιφγνπ δελ ειέγρεηαη απφ κία θαη κφλε ηδενινγία. Σα ππνθείκελα δελ  

θαηαιακβάλνπλ κηα κνλαδηθή  ζέζε  ππνθεηκέλνπ,  φηαλ  εγθαινχληαη  ηδενινγηθά. Οη 

«Θέζεηο Τπνθεηκέλνπ» (Subject Positions)  είλαη πνιπδηάζηαηεο  «multi-dimensional».
289

 Οη 

δηάθνξνη  ιφγνη απνδίδνπλ  δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ζέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη αληηθαηηθέο 

κεηαμχ ηνπο «contradictory».
290
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4.3. Λογοηεσνικοί ηύποι & Σηεπεόηςπο ζηην Πολιηιζμική  Εικονολογία  (Imagologie)   

 

H εμέηαζε  ηεο  εηθφλαο  ηνπ  μέλνπ απνηειεί  έλαλ  ηδηαίηεξν  θιάδν  ηεο πγθξηηηθήο  

Γξακκαηνινγίαο, ηε πγθξηηηθή ηεξενηππνινγία ή ηελ Πνιηηηζκηθή Δηθνλνινγία  

(Imagologie).
291

 Οη  εηθνλνινγηθέο ζπνπδέο έρνπλ απνθηήζεη έλα δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, 

αθνχ  αλαπηχζζνληαη γχξσ  απφ  δηαθνξεηηθνχο  άμνλεο  πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηελ ηζηνξία  

ηεο  ινγνηερλίαο, ηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη λννηξνπηψλ, ηελ πνιηηηθή ςπρνινγία, θαη ηελ  

θνηλσληνινγία ηεο  ινγνηερλίαο.
292

 Ζ Ησάλλα Οηθνλφκνπ -Αγνξαζηνχ  απνδίδεη  ζηα ειιεληθά 

ην φξν Imagologie σο  «πγθξηηηθή  ηεξενηππνινγία  ησλ εζληθώλ  εηθόλσλ ζηε ινγνηερλία», 

ελψ ε Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ ζηελ εξγαζία ηεο πξνηείλεη γηα ηελ απφδνζε  ηνπ φξνπ  

Imagologie  ηνλ φξν  «Πνιηηηζκηθή  Δηθνλνινγία». 

Αληηθείκελν ηεο Πνιηηηζκηθήο  Δηθνλνινγίαο είλαη  ε εμέηαζε  ησλ πνιηηηζκηθψλ  εηθφλσλ  

δειαδή ησλ εηθφλσλ, ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ μέλνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ.
293

 ηελ  

εηθνλνινγηθή αλάιπζε  κεηαμχ άιισλ ηίζεληαη ππφ αλάιπζε δεηήκαηα γιψζζαο, δειαδή 

ηίζεηαη ππφ αλάιπζε  ε ρξήζε ησλ ιέμεσλ  θαη ησλ ιεθηηθψλ  ζρεκαηηζκψλ, ηίζεληαη ππφ 

αλάιπζε ηα δεηήκαηα ηεο παξαγσγήο  ηνπ θεηκέλνπ,  φπσο  ε  ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

Άιινπ σο ζπκβφινπ,   θαη   νη φξνη  εθθψλεζεο  ηεο Δηεξφηεηαο.
294

 

 

Λνγνηερληθνί ηχπνη (Stock types), «Φεπδνπνιπθσλία»  θαη ην «Αιιηώο» ηνπ  Bakhtın 

 

ηε ινγνηερληθή παξάδνζε απαληνχλ νη ιεγφκελνη ινγνηερληθνί ηχπνη, δειαδή ηα 

ηππνπνηεκέλα πξνζρεκαηηθά πξφζσπα stock types, caracteres litteraires. 

 

[….]Απφ ηελ αξραηφηεηα,  θαη θπξίσο  απφ ηελ επνρή   ηεο  ξσκατθήο  θσκσδίαο,    

δηακνξθψζεθε κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ινγνηερληθψλ ηχπσλ, δειαδή  

ραξαθηεξηζηηθψλ  πξνζψπσλ,  ηα νπνία επαλαιακβάλνληαλ  ζηα έξγα  κε ειάρηζηεο   

κεηαβνιέο, ρσξίο ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζην κχζν. Ζ παξνπζία απηψλ ησλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζψπσλ  ή ηχπσλ  είλαη ηδηαίηεξα έληνλε  ζε ινγνηερληθά είδε  πνπ 

πξννξίδνληαη  γηα ην  επξχηεξν  θνηλφ,  φπσο ε  θσκσδία θαη ην ιατθφ κπζηζηφξεκα. Σα  

πξνζρεκαηηθά απηά πξφζσπα (stock types, caracteres litteraires) εκπινπηίδνληαλ  

                                                           
291

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, Ο άιινο ελ δησγκώ : Ζ εηθόλα ηνπ Δβξαίνπ ζηε ινγνηερλία: δεηήκαηα ηζηνξίαο θαη 

κπζνπιαζίαο, Θεκέιην, Αζήλα,  1998, ζει. 11. 
292

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζζ. 239, 241. 
293

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 242. 
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αλάινγα  κε ηελ επνρή θαη δελ  έπαςαλ  λα ρξεζηκνπνηνχληαη  ζε  δηάθνξα  ινγνηερληθά  

είδε. 
295

 

 

Μπζηζηνξηνγξάθνη, παξά ηελ πξφζεζε ηνπο γηα πνιπθσλία, εγθισβίδνπλ ηνπο  

κπζηζηνξεκαηηθνχο ηνπο ήξσεο  ζε πξνυπάξρνληεο ινγνηερληθνχο  ηχπνπο κε  απνηέιεζκα  

φινη νη  ιφγνη  λα  ππνηάζζνληαη  ζε κηα  θσλή  πνπ θαιχπηεη  φιεο  ηηο άιιεο.  Απηφ ν 

Bakhtin ην νλφκαζε ςεπδν-πνιπθσλία.
296

 ε αληίζεζε κε ηελ ςεπδν-πνιπθσλία ην  «αιιηώο» 

πεξηιακβάλεη  φια  ηα πιηθά  ηνπ  κπζηζηνξήκαηνο  ζην κνξθνινγηθφ  επίπεδν, κεηαμχ  άιισλ  

θαη ηα  πξφζσπα, θαη θαιείηαη  λα  δηαθέξνπλ φινη  θαη φια   απφ  ην  πξνζδνθψκελν  θαη  ην 

ζχλεζεο, «λα δηεγείξνπλ ηε ζθέςε, λα ηελ μαθληάζνπλ  θαη λα  ηε δξαζηεξηνπνηνύζνπλ-  δειαδή   

λα  δξαζηεξηνπνηήζνπλ  ηνλ ιόγν ηνπ  άιινπ».
297

 

 

Μηα ηδηαίηεξε θφξκα ηεο εηθφλαο : ηεξεφηππν 

 

ηηο  θνηλσληθέο επηζηήκεο ν  φξνο ζηεξεφηππν  αλαθέξεηαη  ζε αλζξψπηλεο  νκάδεο θαη  έρεη  

ζπλδεζεί  κε  ηε θπιεηηθή  πξνθαηάιεςε. Aλαθέξεηαη  ζε ζπιινγηθέο  παξαζηάζεηο  πνπ  

θπθινθνξνχλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη εληνπίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θείκελα. Ο φξνο  ζηεξεφηππν 

έρεη ζπλδεζεί κε ην Walter Lippmann, ν νπνίνο επεζήκαλε φηη αληηιακβαλφκαζηε  ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  κέζα  απφ εηθφλεο  πνπ είλαη  ζρεκαηηζκέλεο  ήδε  ζηα  θεθάιηα καο 

(pictures in our heads).
298

 Σα ζηεξεφηππα είλαη κηα «αθαηέξγαζηε νκάδα λνεηηθώλ  

απεηθνλίζεσλ  ηνπ θόζκνπ», πξνθαηαζθεπαζκέλεο  ηδέεο «πνπ δελ ζηεξίδνληαη  ζηελ  εκπεηξία,  
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Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 112. 
296

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 260. 
297

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 262. 
298

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζζ. 157-158. 

[…]ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ν όξνο ζηεξεόηππν αλαθέξεηαη ζε αλζξώπηλεο νκάδεο : εζλόηεηεο, έζλε, ηάμεηο, 

θύια θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θπιεηηθή πξνθαηάιεςε. Πξόθεηηαη γηα ηηο ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο πνπ θπθινθνξνύλ 

ζηελ θνηλόηεηα θαη εληνπίδνληαη ζηα πην δηαθνξεηηθά θείκελα, θαη όρη κόλν ζηα ινγνηερληθά. […] Ο όξνο  

ζηεξεόηππν έρεη ζπλδεζεί  κε ηνλ Walter Lippmann, ν νπνίνο  επεζήκαλε, ζην έξγν ηνπ  Ζ δεκόζηα  γλώκε  (1922), 

όηη αληηιακβαλόκαζηε ηελ πξαγκαηηθόηεηα κέζα από εηθόλεο πνπ είλαη ζρεκαηηζκέλεο ήδε ζηα θεθάιηα καο 

(pictures in our heads), εηθόλεο από δεύηεξν ρέξη, πνπ δηακεζνιαβνύλ ζηε ζρέζε καο κε ην πξαγκαηηθό. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα  δελ αληηιακβαλόκαζηε  παξά εθείλν  πνπ ν  πνιηηηζκόο  ζηνλ νπνίν  αλήθνπκε  έρεη  πξνζδηνξίζεη  

από πξηλ γηα καο.  

[…] Γηα ηε ςπρνινγία, ην  ζηεξεόηππν είλαη κηα ηδέα  πνπ ππάξρεη  εθ ησλ  πξνηέξσλ θαη, ρσξίο λα έρεη  απνθηεζεί  

από ηελ εκπεηξία, επηβάιιεηαη ζηα κέιε κηαο νκάδαο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπαξάγεηαη ρσξίο λα  

κεηαβάιιεηαη.  Πξόθεηηαη  δειαδή  γηα κηα  ςεπδή  ηαμηλνκηθή  έλλνηα, απιή  θαη αδηαθνξνπνίεηε, παξαπιαλεηηθή 

θαη από δεύηεξν ρέξη, πνπ αληηζηέθεηαη ζηηο κεηαβνιέο. Σα ζηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ θνηλσληθέο νκάδεο 

ζηεξίδνληαη ζε γεληθεύζεηο, απνδίδνληαο ζ΄ απηέο γεληθά, πάγηα θαη ζηαζεξά επαλαιακβαλόκελα  ραξαθηεξηζηηθά 

γηα όια  ηα κέιε  κηαο δνζκέλεο  νκάδαο, ρσξίο λα  ιακβάλνληαη  ππόςε  νη παξαιιαγέο πνπ ππάξρνπλ  αλάκεζα  

ζηα  κέιε  απηήο ηεο νκάδαο, δειαδή  ρσξίο  ηνλ παξάγνληα  ηεο εμαηνκίθεπζεο  ηνπ  αλζξώπηλνπ  πξνζώπνπ.  
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δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκέιηα, θπξηαξρνύλ  ζηα  κέιε  κηαο νκάδαο  θαη έρνπλ  ηε  δπλαηόηεηα  

λα  αλαπαξάγνληαη ακεηάβιεηεο».
299

 

Σα ζηεξεφηππα απνηεινχλ κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο, ηαθηνπνηεκέλε, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ζπκπαγήο εηθφλα ηνπ θφζκνπ, πξνζαξκφδνπλ ηε ζηέςε θαηά ηξφπν ζπιιεθηηθφ θαη 

επηκεξηζηηθφ κε  απνηέιεζκα λα ηελ αιινηψλνπλ θαη λα ηελ παξακνξθψλνπλ, εθθξάδνπλ θαη 

εμππεξεηνχλ ηα θνηλσληθνπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ζπλδένληαη κε ξφινπο 

αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, θαη αιιάδνπλ θάησ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα. Πξνεγνχληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο, ζπλεπάγνληαη κφλν απφςεηο ζρεηηθά κε 

δηαθνξέο κεηαμχ νκάδσλ θαη δελ ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο  

θξίζεηο.
300
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Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζζ. 160-161. 

[..]Ζ ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο  επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί  ηνλ όξν  ζηεξεόηππν  κε ηε  ζεκαζία πνπ απνθηά 

ζηελ ςπρνινγία, ζηελ νπνία ηα ζηεξεόηππα νξίδνληαη σο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη  ζηελ 

εκπεηξία, δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκέιηα, θπξηαξρνύλ ζηα κέιε κηαο νκάδαο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπαξάγνληαη ακεηάβιεηεο. Μέζα από ηηο πξνθαηαζθεπέο  απηέο  αλαθύεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ Άιιν. Ζ δεκηνπξγία  

ησλ ζηεξενηύπσλ  ηνπνζεηείηαη  ζην ζηάδην ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ  θόζκνπ  θαη ηνπ εαπηνύ  ζηελ παηδηθή  ειηθία, θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, δειαδή ζηε δηάθξηζε θαινύ θαη θαθνύ, «επηηξεπηνύ» θαη   

«απαγνξεπκέλνπ».  
300

Walter Lippmann, Κνηλή γλώκε, Κάιβνο, Αζήλα, 1988, ζει. 94, 97. 

Δπαγγειία Καληαξηδή, Δηθόλα ηεο γπλαίθαο : Γηαρξνληθή έξεπλα ησλ αλαγλσζηηθώλ βηβιίσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ, Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, 1991, ζζ. 29-30.   
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5. Σκοποί και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

 

Ζ Κχπξνο ελ έηε 2018 παξακέλεη εκηθαηερφκελε   θαη νη πνηθίιεο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ φξσλ 

«Κππξηαθό Πξόβιεκα», «Κππξηαθό Εήηεκα», «δίθαηε ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ Πξνβιήκαηνο» 

απνηππψλνπλ ηα πνηθίια ξεπεξηφξηα ιφγσλ πνπ επηζηξαηεχνληαη ηφζν απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο  

φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θάζε θνηλφηεηαο. Ζ εξγαζία απηή εζηηάδεηαη  ζε  κηα 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηνπ Κππξηαθνχ, ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε πεξίνδνο 1960-1963 απνηειεί ην απνηπρεκέλν ζηνίρεκα «γηα έλα δηθνηλνηηθό, 

δεκηνπξγηθό θξάηνο», κηαο θαη ε ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ ζεκαηνδνηεί κία 

ζεηξά αιιαγψλ ζην ιφγν πνπ αξζξψλνπλ ηα κέιε ησλ δχν θνηλνηήησλ.
301

 

Μέζα  απφ έλα  εηεξνγελέο  πνηνηηθφ πιηθφ πνπ αληιήζεθε  απφ θππξηαθά  θεηκεληθά είδε ηεο 

πεξηφδνπ 1960-1963 (ειιελφθσλα θαη ηνπξθφθσλα), απφ άηνκα πνπ  δνπλ «ελ ηδενινγία», 

θαηαγξάθνληαη πνηθίια ξεπεξηφξηα ιφγσλ, νη ξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη νη ηδενινγηθέο, 

πνιηηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ  ησλ ξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ λα απνδνκεζνχλ θαη λα 

αληρλεπηνχλ νη ηξνπηζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε έλλνηα ηεο Δηεξφηεηαο ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν 

ζπκπιέθεηαη κε ηελ απνλνκηκνπνίεζε ηεο Πνιηηφηεηαο. 

Ζ εμέηαζε ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, ησλ ινγνηερληθψλ εηθφλσλ ηνπ Άιινπ, ησλ  

ηδενινγηθψλ ηνπο  απερήζεσλ,302 κε αλάινγεο εηθφλεο ηνπ Άιινπ ζε ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο 

καξηπξίεο π.ρ. ζηνλ ηχπν, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζηα  θνηλνβνπιεπηηθά πξαθηηθά είλαη 

επηβεβιεκέλε, θαζφηη ν εξεπλεηήο  αθελφο πξέπεη  «λα εγγξάςεη ηε ινγνηερληθή  ζθέςε ζε κηα  

γεληθή αλάιπζε  πνπ αθνξά ηνλ πνιηηηζκό  κηαο ή πεξηζζόηεξσλ θνηλσληώλ»,303 θαη αθεηέξνπ 

ηνηνπηνηξφπσο δχλαηαη λα κεηξηάζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα ππνθεηκεληθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη  

νη πνηνηηθέο εξκελεπηηθέο κέζνδνη έξεπλαο ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα   ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο.   

                                                           
301

[...] Ζ ιύζε  ηνπ Κππξηαθνύ Πξνβιήκαηνο θξύβεηαη ελ κέξεη  ζηνλ ζύληνκν βίν ηνπ αλεπηζύκεηνπ βξέθνπο. Βι. 

Νίθνο ηέιγηαο, ό. π., ζει. 213.  
302

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 247. 
303

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 246. 

[...]Σα «ζύλζεηα  είδε ιόγνπ» (γηα παξάδεηγκα  ην κπζηζηόξεκα, ην ζέαηξν, ν  πνιηηηθόο  θαη ν  επηζηεκνληθόο  

ιόγνο,  θηι πξνθύπηνπλ από κηα αξθεηά ζύλζεηε δηαδηθαζία πνιηηηζκηθώλ (θαιιηηερληθώλ ηδενινγηθν-θνηλσληθώλ) 

αληαιιαγώλ, θπξίσο  ζην επίπεδν  ηνπ γξαπηνύ  ιόγνπ. Ζ δηαδηθαζία  απηή  έρεη  δύν θάζεηο  : θαηά  ηελ πξώηε, ηα  

ζύλζεηα  είδε  απνξξνθνύλ  «απιά  είδε  ιόγνπ» πάζεο  θύζεσο  (ηα  νπνία  έρνπλ  δεκηνπξγεζεί  θαη ιεηηνπξγνύλ  

ζε δηαθνξεηηθέο σο πξνο  ηα  ζύλζεηα  είδε,  ζπλζήθεο,  δεδνκέλνπ όηη  είλαη άκεζα  ζπλδεδεκέλα  κε ηελ θνηλσληθή  

πξαγκαηηθόηεηα  θαη θαιύπηνπλ βαζηθέο θαη πην  απζόξκεηεο  επηθνηλσληαθέο  αλάγθεο) θαη θαηά   ηε δεύηεξε  ηα 

κεηαηνλίδνπλ. Βι. Γεκήηξεο Αγγειάηνο, 
 
Ζ "θσλή" ηεο κλήκεο : Γνθίκην γηα ηα ινγνηερληθά είδε, Νέα χλνξα, 

Αζήλα, 1997, ζει.160. 
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Οη αλαγλψζεηο ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ φπσο θαη ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εξεπλεηή πξέπεη 

λα ζπλππνινγίδνπλ ην ηξίπηπρν εμνπζία-γλψζε-ιφγνο.304 Γελ εξεπλάηαη  ε νξζφηεηα ή κε ησλ 

ιφγσλ ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ. Ο ζηφρνο είλαη  λα δηεξεπλεζνχλ  νη  θνηλσληθέο ζπλέπεηεο  

ησλ δηαθφξσλ  ξεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, λα  απνδνκεζνχλ  κχζνη πνπ  

σο κεηέσξα ζεκαίλνληα ζηα πιαίζηα ηνπ Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο επελδχνληαη κε 

δηαθνξεηηθά  πεξηερφκελα απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε  

ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ησλ δχν  θνηλνηήησλ θαη ηνπ Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο γεληθφηεξα. 

ηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ησλ δχν  θνηλνηήησλ ζα απνηππσζεί  

θαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ  δείγκα ηνπ  ινγνηερληθνχ, πνιηηηθνχ, δεκνζηνγξαθηθνχ, ζρνιηθνχ 

ιφγνπ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, κηαο θνηλφηεηαο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί σο «ην βνπβό ζώκα 

ηεο Κύπξνπ».305 ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη  παξάιιεια κε ην  δηρνηνκηθφ ιφγν ηνπ 

Άιινπ, πνπ πνηθηινηξφπσο  έρεη αλαπαξαρζεί ζε ειιελφθσλα θεηκεληθά είδε, λα πξνβιεζνχλ 

θαη  άιια ξεπεξηφξηα ιφγσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα ίδηα ηα  κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304

Louise Phillips & Marianne W. Jorgensen, ibid, p. 14. 
305

Πξφινγνο ίαο Αλαγλσζηνπνχινπ ζην Νίθνο ηέιγηαο, Ο ζάλαηνο ηνπ αλεπηζύκεηνπ βξέθνπο:.., φ. π., ζει. 15. 
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6. Επεςνηηικά Επωηήμαηα – Υποθέζειρ 

 

Βαζηθφ εξψηεκα ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία απνηειεί ην πψο νη πνιίηεο  ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αληηιακβάλνληαη ηε δηακνξθσζείζα πξαγκαηηθφηεηα κεηά ηηο 

πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ θαη ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα κειεηεζνχλ νη ηξφπνη  κε ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα ηεο κειέηεο, δειαδή  

απηνί πνπ αξζξψλνπλ ιφγν, θαηαζθεπάδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ  εζληθνχ «Άιινπ», κέζσ ηεο 

άξζξσζεο ελφο ιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο πνπ 

εξκελεχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Δμεηάδνληαη νη ζρεκαηηζκνί ηνπ ιφγνπ πνπ ζπγθξνηνχλ ηα 

ππνθείκελα ζρεηηθά κε ηελ Δηεξφηεηα θαη ηελ Πνιηηφηεηα.     

Ζ δηαηξηβή θαιείηαη λα εμεηάζεη ζε πνην πιαίζην παξνπζηάδεηαη ν Άιινο (ηδηφηεηα, 

ραξαθηεξηζηηθφ αλζξψπνπ, θαηάζηαζε, δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηθνξά, πιηθφο πνιηηηζκφο). 

Με πνηνπο  ηξνπηζκνχο  «ελδύνληαη» ή «εθδύνληαη» ηελ Πνιηηφηεηα  νη δχν θνηλφηεηεο ηεο 

Κχπξνπ; Πνηεο  πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ην ππφ εμέηαζε πιηθφ πνπ  

αθνξνχλ ην ηζηνξηθφ,  θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν θαη  ζρεηίδνληαη  κε ην 

δίπνιν  Δαπηφο-Άιινο;  

Πψο εηζάγεηαη ν Άιινο ζ΄ έλα ινγνηερληθφ  θείκελν; Με βάζε ηηο αθεγεκαηηθέο αθνινπζίεο 

πψο θαηαλέκεηαη ε ζεηξά ηνπ Δγψ vs Άιινο; Πψο ζπγθξνηείηαη ν  ρψξνο ηνπ Άιινπ  θαη πνηεο 

νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηνπ; Πψο ζπγθξνηνχληαη νη πξάμεηο εθθψλεζεο  ηεο Δηεξφηεηαο  

κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα θνζηνχκηα, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηνλ ηξφπν νκηιίαο  θαη φ, ηη άιιν  

απνηειεί  δηαρσξηζηηθή γξακκή; ε πνηνπο  πνιηηηζκηθνχο κχζνπο  ζηεξίδεηαη ην εθάζηνηε  

ζελάξην θαη  θαηά πφζν ζελάξηα  αλαηξέπνπλ  ηνπο  πνιηηηζκηθνχο  κχζνπο; Πνην είλαη  ην 

ζχζηεκα αμηψλ ηνπ Άιινπ;  

Πνηνη ιφγνη ζπλππάξρνπλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν  ή κάρνληαη  κεηαμχ  ηνπο  γηα ην   δηθαίσκα 

λα θαζνξίζνπλ ηελ αιήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ Πνιηηφηεηα ηνπ Άιινπ; Πνηνη θαλφλεο  

δηακφξθσζεο ελφο ζρεκαηηζκνχ ηνπ ιφγνπ  επηηξέπνπλ  θάπνηεο απνθάλζεηο  λα εκθαλίδνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα  πιαίζηα; Πνηεο νη πνιηηηθέο  απνηηκήζεηο  ησλ ηδενινγηθψλ  ζπλεπεηψλ  ησλ 

ιφγσλ ζε ζρέζε κε ηελ Πνιηηφηεηα; Με πνηνπο  ηξνπηζκνχο αλαγνξεχεηαη ην ππνθείκελν  ζε 

θνξέα δξάζεο, εζηθφ ππνθείκελν δξάζεο ή  παζεηηθφ  ππνρείξην;  Πνηεο  ζπγθεθξηκέλεο  

ζέζεηο  ππνθεηκέλνπ  πηνζεηνχλ  ζθφπηκα θαη ελεξγεηηθά  ηα  άηνκα; Με  πνηνπο  ηξφπνπο  ηα 

ππνθείκελα παίξλνπλ ην δηθαίσκα  ηεο νκηιίαο; Με  πνηνπο  ελαιιαθηηθνχο ιφγνπο  ηα  

ππνθείκελα  ηνπ  ιφγνπ  ζα  κπνξνχζαλ λα είραλ  θαηαζθεπαζηεί; Πψο  ζπλδένληαη  ή δελ 

ζπλδένληαη  ηα ζπκβάληα  θαη νη δηαδηθαζίεο  κε  ηα  ππνθείκελα   θαη ηα  αληηθείκελα  θαη 
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πνηα  ε ηδενινγηθή  ζπλέπεηα  ησλ γξακκαηηθψλ κνξθψλ; Πνηνο ν βαζκφο  δηαξξεκαηηθφηεηαο  

θαη  δηαθεηκεληθφηεηαο  ζηα  θείκελα πνπ εμεηάδνληαη;  Δληνπίδεηαη αλαπαξαγσγή  ιφγσλ ή 

αιιαγή ιφγσλ κέζα απφ λέα ζπλδπαζηηθά ζηνηρεία;  

Ζ βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο είλαη  φηη ε κειέηε  ηνπ ιφγνπ  ηνπ  Άιινπ δχλαηαη 

λα αλαηξέςεη ηα ξεπεξηφξηα ιφγσλ θαη κχζσλ πνπ  ζπγθξνηεί ζην ιφγν ηεο  ε θάζε θνηλφηεηα 

γηα ηελ άιιε θνηλφηεηα, θαηαδεηθλχνληαο ηνπο κχζνπο πνπ ζπγθξνηνχλ ην Κππξηαθφ 

Πξφβιεκα.  

ε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ε βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο 

είλαη φηη ην πνηνηηθφ πιηθφ ζα θαηαδείμεη κηα παξαδνμφηεηα. Παξά ην γεγνλφο  φηη  έπξεπε ε  

εθπαίδεπζε λα είρε δηαδξακαηίζεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πγηνχο 

Πνιηηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο δηθνηλνηηθήο δεκνθξαηίαο,
306

 νπηηθή ε νπνία απαηηνχζε θαη ηε 

ζπζηξάηεπζε  ησλ άιισλ  πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη δπλάκεσλ, ηα εζληθά φλεηξα 

θαηέζηεζαλ ηελ ελεξγή Πνιηηφηεηα αζχκβαηε κε ηελ Δηεξφηεηα. 
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Δπζπκία Υξίζηνπ, «H έλλνηα ηεο πνιηηφηεηαο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε», Ν. Σζαγγαξίδνπ, . πκεσλίδνπ, 

Κ. Μαχξνπ, Δ. Φηηάθα & Λ. Κπξηαθίδεο, ‘Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθήο Αιιαγήο: Έξεπλα, Πνιηηηθή, Πξάμε’, 

Πξαθηηθά 11
νπ

 πλεδξίνπ Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ, 4-5 Ηνπλίνπ 2010, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία, 

2010, ζζ. 66-73.   
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7. Το  ςπό έπεςνα ςλικό  και ηα κπιηήπια  επιλογήρ ηος 

 

 

Σν πνηνηηθφ πιηθφ αληιήζεθε απφ άηνκα πνπ δνπλ «ελ ηδενινγία», δειαδή ζε κηα 

θαζνξηζκέλε  παξάζηαζε ηνπ  θφζκνπ,  ηεο νπνίαο  «ε θαληαζηαθή  παξακόξθσζε  εμαξηάηαη  

από  ηελ επίζεο  θαληαζηαθή  ζρέζε  ηνπ αηόκνπ  κε ηηο ζπλζήθεο  ύπαξμήο  ηνπ».
307

 Σφζν ηα 

ινγνηερληθά  εγρεηξήκαηα φζν θαη ηα  βηβιία πνηθίιεο χιεο απνηεινχλ κία κεγάιε  πνηθηιία  

θεηκέλσλ πνπ απερνχλ ηηο ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο,308 έρνπλ ζθνπφ λα εληζρχνπλ ηελ 

«ηδενινγηθή απήρεζε»309 θαη νη θσλέο  ηνπο λα  βξνπλ  έλα  «επήθννλ νπο»,310 δεδνκέλνπ φηη   

ν ιφγνο  ηνπο είζηζηαη   λα απερεί  απηφλ  ηεο νκάδαο ζηελ νπνία  απεπζχλεηαη.311  

Αλ θαη νξηζκέλεο ινγνηερληθέο κνξθέο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ζηεξενηππηθέο ρξήζεηο 

απφ φ, ηη άιιεο,
312

 αλαληίξξεηα ηα ινγνηερληθά ζέκαηα απνθαιχπηνπλ  πνηθίιεο θνηλσληθέο  

ζπκπεξηθνξέο.
313 Απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πεδίν ιφγνπ, εμνπζίαο θαη ηδενινγίαο. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ινγνηερληθήο  παξαγσγήο  ακέζσο  κεηά απφ έλα  πφιεκν  είλαη 

ινγνηερληθά είδε  φπσο  ηα εκεξνιφγηα, ηα  νδνηπνξηθά θαη ηα  ρξνληθά.
314

 Έηζη ηελ ελ ιφγσ 

ηξηεηία θπθινθνξνχλ κεηαμχ άιισλ : Ζ Κππξηαθή Βαζηίιιε, Σν ηξαγνύδη ησλ μππλεκέλσλ 

αλζξώπσλ, Απνκλεκνλεύκαηα αγώλνο Δ.Ο.Κ.Α. 1955-1959 θηι.
315

 Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ  

πνιέκνπ  «είλαη ζηνηρείν  ηεο θνηλσληθήο  ζπλνρήο,  αθνύ  θάζε  αλζξώπηλε  θνηλόηεηα  ζ΄ 

απηέο  ζηεξίδεηαη,  απηέο  ηε ζπλέρνπλ,  θαη  απηέο  δηαηεξεί σο θιεξνλνκηά».
316

 Σα θείκελα ησλ 

ινγνηερλψλ γηα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο απνηεινχλ κηα καξηπξία γηα ηελ  ηζηνξία  ησλ πξάμεσλ, 

ησλ ηδεψλ, ησλ λννηξνπηψλ  αιιά  θαη ησλ  ινγνηερληθψλ ηδεψλ.
317

  

Πην θάησ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θππξηαθνχ ινγνηερληθνχ ζπγθείκελνπ θαη 

ζα ηεζνχλ νη  βάζεηο γηα λα δηαζηαπξσζεί αξγφηεξα ε ινγνηερληθή  εηθφλα ηνπ Άιινπ κε 

ζχγρξνλεο θαη  παξάιιειεο καξηπξίεο.
318

 

                                                           
307

Louis Althusser, Θέζεηο (1964-1975),  φ. π., ζει. 103. 
308

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 25. 
309

Ό. π., ζει. 102. 
310

Γηψξγνο Κεραγηφγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, ό. π., ζει. 469. Με αθνξκή  ηηο δηαθνηλνηηθέο  ηαξαρέο  ηνπ 

1963 ν Παληειήο Μεραληθφο γξάθεη ην πνίεκα «Χδή γηα έλα ζθνησκέλν Σνπξθάθη», φπνπ κεηαμχ άιισλ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηζφηηκε απνδνρή ηνπ Άιινπ, πνίεκα ην νπνίν ζα δεκνζηεπηεί κε δέθα ρξφληα 

θαζπζηέξεζε. Οη Κεραγηφγινπ-Παπαιενληίνπ αλαθέξνπλ φηη ην ελ ιφγσ πνίεκα «ζα ελνρινύζε πνιινύο ζηελ 

Κύπξν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60» 
311

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 111. 
312

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 10. 
313

Ό. π., ζει. 65. 
314

Ό. π., ζει. 87. 
315

Γηάλλεο Λεχθεο, Σν ηξαγνύδη ησλ μππλεκέλσλ αλζξώπσλ θη άιια πνηήκαηα, Λεκεζφο, 1963, ζει. 12. 
316

Ό. π., ζει. 109. 
317

Ό. π., ζει. 63. 
318

Ό. π., ζει. 246. 
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Σα άξζξα, νη ζηήιεο ησλ εκεξήζησλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ εληχπσλ απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ πνπ επηηειεί ηε  «ιεηηνπξγία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο».319 

 

 

[...] ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο - έηζη  φπσο 

ηελ αληηιακβάλεηαη ή ζέιεη λα ηελ αληηιακβάλεηαη ν παξαγσγφο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ - θαη ηνπ δέθηε, κεηαμχ ηεο θνηλήο γλψκεο - φπνηα ζεσξεί σο ηέηνηα ν πνκπφο- 

θαη ηνπ δέθηε, θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε  κεηαμχ ηεο γλψζεο πνπ απνθηά ν πνκπφο θαη 

ηεο άγλνηαο ηνπ δέθηε. 

 

 

 

Απφ ηελ άιιε ηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ απνηεινχλ δείγκα ηεο 

αμηνπνίεζεο «ηνπ επηζηεκνληθνύ πεδίνπ  ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηζηνξίαο σο κεζόδνπ γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ θππξηαθνύ πξνβιήκαηνο». Ζ θππξηαθή θνηλνβνπιεπηηθή ηζηνξία σο 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ζπλδπάδεη ζηνηρεία «από ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, 

ηελ ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ηε ζπληαγκαηηθή πξαθηηθή».320 Οη αληηιήςεηο ησλ 

βνπιεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ππφ κειέηε θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλεδξηάζεηο απνηεινχλ 

δείγκα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ, ηνπ ιφγνπ ηεο πνιηηηθήο ειίη ησλ δχν 

θνηλνηήησλ.  

Σέινο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηεινχλ «πνιηηηθό, πιεξνθνξηαθό θαη παηδαγσγηθό κέζν» θαη 

«πξντόλ θαη παξάγνληαο θνηλσληθώλ δηαδηθαζηώλ».321 Ο ζρνιηθφο ιφγνο κεηαθέξεη ηελ 

«επίζεκε επηδνθηκαζία» θαη παξνπζηάδεηαη «ζηελ ηάμε κε έλα πεξίβιεκα απζεληίαο ζε παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη αθόκε θξηηηθή ζθέςε».322  

 

 

 

 

 

 

                                                           
319

σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο, Διιεληθή γιώζζα θαη δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο .., φ. π., ζει. 35. 
320

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλύπαξμε..., φ. π., ζει. 5. 
321

Κπξ. Μπνλίδεο & Δ. Υνληνιίδνπ, «Έξεπλα ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ : Απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

ζε πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο - Σν παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο»,  Μηράιεο Η. Βακβνχθαο - Αληψλεο Γ. 

Υνπξδάθεο (επηκέιεηα),  Παηδαγσγηθή επηζηήκε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε: ηάζεηο θαη πξννπηηθέο: Πξαθηηθά 

Ε΄ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ Ρέζπκλν 3-5 Ννεκβξίνπ 1995, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 1997, ζει. 188. 
322

Δπαγγειία Καληαξηδή, «Σα ζηεξεφηππα γηα ην ξφιν ησλ δχν θχισλ  κέζα  απφ ηηο εηθφλεο  ησλ 

αλαγλσζηηθψλ»,  ύγρξνλε εθπαίδεπζε, η. 62, Ηαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο 1992,  ζει. 59. 
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8. Η μεθοδολογία ηηρ επεςνηηικήρ διαδικαζίαρ -Μεθοδολογικά επγαλεία 

 

 

Απφ ηελ εηζαγσγή έρεη επηζεκαλζεί φηη ε παξνχζα δηαηξηβή κειεηά  πψο ν  έληππνο  ιφγνο  

ηεο επνρήο, φπσο απνηππψλεηαη  κέζα  απφ ηελ εγρψξηα   ινγνηερλία,  ηνλ εκεξήζην ηχπν, ηα 

πεξηνδηθά, ηα έληππα πνηθίιεο χιεο, ηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο  ησλ Αληηπξνζψπσλ αθφκε θαη 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, απνδίδεη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα δηθνηλνηηθήο ζπλχπαξμεο  ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζπληάγκαηνο, κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθξνηεί ηελ εηθφλα ηνπ  Άιινπ, «ηνπ  εζληθνύ 

εηαίξνπ»  θαη ηνπο ηξνπηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο «ελδύεηαη» ή «εθδύεηαη» ηελ Πνιηηφηεηα. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζην πξψην ηεο κέξνο (θεθ. 2-3) έρεη σο αληηθείκελν ηεο ηελ παξνπζίαζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δπλακηθψλ  ζπληειεζηψλ (Διιεληθή  Κνηλφηεηα & Σνπξθηθή  Κνηλφηεηα) 

θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ κε αλαθνξέο ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ-

πνιηηηζηηθφ ζπγθείκελν. Σν δεχηεξν ηεο κέξνο (θεθ. 4-7) έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηακφξθσζεο θαη ησλ ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξεπλψκελνπ πιηθνχ 

(ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ινγνηερλία-βηβιία πνηθίιεο χιεο, εκεξήζηνο ηχπνο-πεξηνδηθφο ηχπνο, 

πξαθηηθά θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ). Σν ηξίην ηεο κέξνο (θεθ. 8-9) έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε ησλ ηξνπηζκψλ ζπγθξφηεζεο ηεο Δηεξφηεηα θαη  ησλ ηξνπηζκψλ 

λνκηκνπνίεζεο θαη απνλνκηκνπνίεζεο ηεο  Πνιηηφηεηαο ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν. Σέινο ην 

ηέηαξην ηεο κέξνο (θεθ. 10) έρεη σο αληηθείκελφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ αμηνπνηήζεθε ην 

αξρείν ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηφκνη  Πξαθηηθά 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ (16 Απγνύζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960), (16 Ννεκβξίνπ 

1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960), (Α΄ Βνπιεπηηθή πεξίνδνο-ύλνδνο Α΄ 1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 

Απγνύζηνπ 1961), (Α΄ Βνπιεπηηθή πεξίνδνο-ύλνδνο Β΄ 16 Απγνύζηνπ 1961- 31 Γεθεκβξίνπ 

1961), (Α΄ Βνπιεπηηθή πεξίνδνο-ύλνδνο Β΄ 1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962), (Α΄ 

Βνπιεπηηθή πεξίνδνο-ύλνδνο Γ΄ 16 Απγνύζηνπ 1962 -31 Γεθεκβξίνπ 1962), (Α΄ Βνπιεπηηθή 

πεξίνδνο-ύλνδνο Γ΄ 1 Ηαλνπαξίνπ 1963- 15 Απγνύζηνπ 1963)  θαη (Α΄ Βνπιεπηηθή πεξίνδνο-

ύλνδνο Γ΄ 16 Απγνύζηνπ 1963-31 Γεθεκβξίνπ 1963) πνπ εθδφζεθαλ απφ ην ηππνγξαθείν ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηελ πεξίνδν 1963-1992. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

κειεηήζεθαλ ηεχρε θππξηαθψλ πεξηνδηθψλ, πνπ θπιάζζνληαη θπξίσο ζηε  Βηβιηνζήθε ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ΄, φπσο Απόζηνινο Βαξλάβαο Ηαλνπάξηνο  1960-Αχγνπζηνο 1963, 

Δπεηεξίο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ 1960-1962, Καηξνί ηεο Κύπξνπ, Κππξηαθή 

Δθπαίδεπζηο, Κππξηαθά Υξνληθά Ννέκβξηνο 1960-Οθηώβξηνο 1963, Κππξηαθαί  πνπδαί  1960-
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1963, Μαζεηηθή Δζηία 1960-1963, Μαζεηηθνί Αληίιαινη Οθηώβξηνο 1962–Φεβξνπάξηνο 1964, 

Μόξθσζηο 1960-1963, Νέα Αγξνηηθή Δπηζεώξεζηο Ηαλνπάξηνο 1960 - Απξίιηνο 1963, Νέα 

Δπνρή, Γειηία Οκίινπ Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ 1962-1963, Παηδηθή  Υαξά  Μάξηηνο  1962-

Απξίιηνο 1963, Πλεπκαηηθή Κύπξνο 1960-1963 θαη Φηινινγηθή Κύπξνο 1960-1963.  

Παξάιιεια απνδειηηψζεθαλ  νη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο  Διεπζεξία  θαη  Halkın Sesi  (15 

Απγνχζηνπ 1960- 20 Γεθεκβξίνπ 1963), πνπ αξρεηνζεηνχληαη ζην Γξαθείν Σχπνπ θαη 

Πιεξνθνξηψλ.  

Ζ αλαζθφπεζε ησλ Γειηίσλ ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ ησλ εηψλ 1960-1963 θαη 

ε αμηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηεο εβέξεηνπ Βηβιηνζήθεο, ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Φαλεξσκέλεο, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ηεο Milli Kütüphanesi-Atatürk Kültür Merkezi ζπλέβαιαλ 

νχησο ψζηε  λα εληνπηζηνχλ  ινγνηερληθά θαη βηβιία πνηθίιεο χιεο πνπ εθδφζεθαλ ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν.  

Σέινο ζε ζρέζε  κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  αμηνπνηήζεθε  ην αξρείν πνπ δηαηεξεί ε εβέξεηνο  

Βηβιηνζήθε θαη ε Milli Kütüphanesi-Atatürk Kültür Merkezi. πνξαδηθά εγρεηξίδηα  

εληνπίδνληαη  θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,  ζηελ Κππξηαθή Βηβιηνζήθε 

θαη ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λάξλαθαο. 

Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ελλνηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ ζπλέβαιε ζηελ απνδειηίσζε ηνπ  πιηθνχ. Ζ 

αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ  κέζσ ηεο ηππνινγηθήο αλάιπζεο typology  αθνξά  ζηε 

δφκεζε ηνπ  πιηθνχ ζε θαηεγνξίεο ή ζεκαηηθά πεδία.323 Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ 

κε ηε ζεσξεηηθή-εξκελεπηηθή  θσδηθνπνίεζε theoretical hermeneutical coding ζηνρεχεη  ζηελ 

απφδνζε λνήκαηνο ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα, ην νπνίν λα αλαθέξεηαη ζε εξκελείεο, ηδέεο, 

αληηιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο.324 Ζ δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο 

Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ, θαζψο ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηκεχεη σο πιαίζην γηα ηε 

δηαινγή ηνπ αλαιπηένπ πιηθνχ. Οη θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά 

δεηνχκελα είλαη νη αθφινπζεο : «Σαπηνηηθή ζπγθξόηεζε Δαπηνύ», «Σαπηνηηθή ζπγθξόηεζε 

Άιινπ», «Πνιηηηθό ζπγθείκελν», «Οηθνλνκηθό ζπγθείκελν», «εθπαηδεπηηθό-πνιηηηζηηθό 

ζπγθείκελν», «εζλνηηθή Δηεξόηεηα», «ζξεζθεπηηθή Δηεξόηεηα», «γισζζηθή Δηεξόηεηα», 

«θνηλσληθνηαμηθή δηαξζξσηηθή Δηεξόηεηα», «Πξάμεηο  εθθώλεζεο ηεο Δηεξόηεηαο», «θαίξεο  

ζπκπεξίιεςεο (inclusion) ηεο Πνιηηόηεηαο (citizenship)», «θαίξεο  απνθιεηζκνύ (exclusion) 

ηεο Πνιηηόηεηαο (citizenship)».  

                                                           
323

Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, ό. π., ζει. 176. 
324

Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, ό. π., ζει. 183. 
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Κάησζη παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζεσξεηηθά  εξγαιεία πνπ  θαζνδεγνχλ θαη βάζεη  ησλ 

νπνίσλ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο. Αμηνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ  

ππφβαζξν θηινζνθηθέο παξαδνρέο γηα ην ξφιν ηεο γιψζζαο ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή  ηνπ 

θφζκνπ ρσξίο φκσο λα αθνινπζεζνχλ πηζηά κεζνδνινγηθέο νδεγίεο θαη εηδηθέο ηερληθέο 

αλάιπζεο. Σν θηινζνθηθφ νπινζηάζην ηνπ Κνηλσληθνχ Κνλζηξνπμηνληζκνχ  ζα αλαδείμεη 

λέεο ζπλδειψζεηο πνπ ε κνλφπιεπξε πεξηγξαθηθή-ηζηνξηθή αλάιπζε ζα αδπλαηνχζε λα 

αλαδείμεη.325  

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε επηκέλεη ζηελ αλαγθαηφηεηα λα ππνινγηζζεί ην ππνλννχκελν, ην 

ππνβφζθνλ, ην πθέξπνλ πεξηερφκελν, ην «κε-εηπσκέλν» θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ 

εμππεξεηεί.
326

 Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν ζην θαηλνχξην αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζπρλφηεηα πνπ απαληά. 327 Βαζηθφ δεηνχκελν είλαη νη ηξφπνη εθθνξάο ηνπ ιφγνπ (πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα, απφ πνηνπο, γηα πνηνπο ιφγνπο, πφηε),328 ε κειέηε ιέμεσλ 

επηβαξεκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα λνεκαηηθά πιέγκαηα πνπ επηδέρνληαη θπξίαξρεο εξκελείεο, 

φπσο «κεηνλόηεηα», «ζύλνηθνη», «ηξνκνθξάηεο»,329 θαη πψο δηακνξθψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο  

αληηιήςεηο θαη ηδέεο.330  

Πέξα απφ ηελ πεξηγξαθηθή, ηζηνξηθή, εξκελεπηηθή κέζνδν γλσζηή απφ ηελ παξάζεζε 

ηζηνξηθψλ πεγψλ ζε ηζηνξηθέο κειέηεο,331 πνπ αμηνπνηείηαη ζην πξψην κέξνο φπνπ επηρεηξείηαη 

κε βάζεη ην ππφ εμέηαζε πιηθφ ε αλαζχλζεζε  ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

ζπγθείκελνπ φπσο θαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ δχν βαζηθψλ εζσηεξηθψλ δπλακηθψλ 

ζπληειεζηψλ, κέζα απφ κηα πνιπκεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή mixed method 

research,332 κέζα απφ ηελ επηζηξάηεπζε πνηθίισλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ηεο 

Αλάιπζεο Λφγνπ,  ηεο Αλάιπζεο  Πεξηερνκέλνπ θαη  ηεο εηθνλνινγηθήο έξεπλαο, αιιά ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο φξνπο  «Otherness»  θαη «Orientalism»,  ε 

παξνχζα δηαηξηβή ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη  πψο  ιεηηνπξγνχλ  ζπλδπαζηηθά  ε  Πνηνηηθή  

Αλάιπζε  Πεξηερνκέλνπ, ε  Αλάιπζε  Λφγνπ αιιά θαη  ε εηθνλνινγηθή έξεπλα,  θαη πψο  

κπνξεί  απηφο  ν ζπλδπαζκφο  λα ζπκβάιιεη  πιεξέζηεξα  ζηελ αλίρλεπζε  ηεο  ηδενινγίαο  

                                                           
325

Louise Phillips  & Marianne W. Jorgensen, ibid, p. 4. 
326

Michel Foucault, Ζ αξραηνινγία ηεο γλώζεο, φ. π., ζει. 41. 
327

Κπξ. Μπνλίδεο & Δ. Υνληνιίδνπ, ό. π., ζει. 198. 
328

Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, ό. π., ζει. 151. 
329

Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, ό. π., ζει. 152. 
330

Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, ό. π., ζει. 45. 
331

Κπξ. Μπνλίδεο & Δ. Υνληνιίδνπ, ό. π., ζει. 197. 
332

Θεφδσξνο Ησζεθίδεο, ό. π., ζει. 274. 

δηεπηζηεκνληθόηεηα Βι. Βαγγέιεο Καιφηπρνο, «Ζ Κχπξνο θαη ν Λαφο ηεο: Έζλνο, Σαπηφηεηα θαη Δκπεηξία ζε 

κηα Με-Φαληαζηαθή Κνηλφηεηα (1955-1997)», ύγρξνλα Θέκαηα, η. 68-70, 1999, ζει. 45. 
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ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ  θαη λα  θαηαδείμεη  ηνπο ηξνπηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ν Άιινο  εθδχεηαη  

ηελ Πνιηηφηεηα. 

Θα αμηνπνηεζεί  ε  εηθνλνινγηθή έξεπλα ζηα πιαίζηα αλάιπζεο ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο 

ηνπ 1960-1963. Ζ εηθνλνινγηθή έξεπλα κπνξεί  λα  θαηαδείμεη ηδέεο θαη λννηξνπίεο  πνπ  

θπξηαξρνχλ  ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή θαη νη νπνίεο παξάγνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ ηηο 

εηθφλεο  πνπ  πεξλνχλ ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή. Απνηειεί εξγαιείν γηα ηε ινγνηερληθή 

εηθφλα ηνπ Άιινπ, εξγαιείν γηα ηε κειέηε ησλ εηθφλσλ σο θαηαζθεπψλ.333 Ζ εηθνλνινγηθή  

αλάιπζε, πνπ απνηειεί κηα γισζζηθή εμήγεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζπιινγηθήο 

αληίιεςεο ηνπ Άιινπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί  εμεηάδνληαο ηελ νξγάλσζε  ηνπ θεηκέλνπ  ζε 

δηάθνξα επίπεδα : ζην ζεκείν ησλ ιέμεσλ  (ρξήζε βαζηθνχ ιεμηινγίνπ), ησλ ηεξαξρήζεσλ  

θαη ηέινο  ηνπ ζελαξίνπ. Βαζηθφ δεηνχκελν εμέηαζεο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή  είλαη νη πξάμεηο  

εθθψλεζεο  ηεο Δηεξφηεηαο.    

Σν ζεσξεηηθφ νπινζηάζην ηεο Αλάιπζεο ιφγνπ επηθνπξηθά, σο κηα δεχηεξε αλάγλσζε, ζα 

θαηαδείμεη ζε επηιεγκέλα απνζπάζκαηα ηνπο ηξνπηζκνχο θαηαζθεπήο  ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ «Άιινο» θαη «Πνιηηόηεηα». Θα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο  θαη 

αλάδεημεο  ησλ ζπλδειψζεσλ, ηνπο απνζησπεκέλνπο ιφγνπο, ηελ  θαηαγξαθή θαη ηελ 

εξκελεία ησλ  επθξηλψλ θαη ιαλζαλφλησλ λνεκάησλ,  ιακβάλνληαο ππφςε  ην ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. Απνθπζηθνπνηψληαο ηελ ηδενινγία, δεδνκέλνπ φηη ε  

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηθεληξψλεηαη ζηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, ηεο εηθφλαο, ησλ 

ιεθηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,  θαη  εξκελεχνληαο ηα λνήκαηα  πνπ απνηππψλνπλ  κε ιαλζάλνληα ή 

ξεηφ  ηξφπν ζηηο αληηιήςεηο ζα  αλαδεηρζνχλ  νη ζπλδειψζεηο  θαη ζα απνδνκεζνχλ πηπρέο 

ηνπ Κππξηαθνχ Πξνβιήκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ησλ δχν θνηλνηήησλ. 

Έρεη επηζεκαλζεί φηη νη εξεπλεηέο-αλαιπηέο, φηαλ αλήθνπλ ζπρλά θαη νη ίδηνη ζην πνιηηηζκηθφ 

ζπγθείκελν πνπ εξεπλνχλ, δπζθνιεχνληαη λα εμεηάζνπλ  πψο θαη γηαηί  νξηζκέλεο  πξνηάζεηο  

θαη φρη άιιεο γίλνληαη απνδεθηέο σο αιεζείο  ή θπζηθνπνηνχληαη. Γελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί 

νχηε ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή, νχηε ε αξρηθή επηζήκαλζε  ζην 

ηξίπηπρν εμνπζία-γλψζε-ιφγνο, θαη θαη΄ επέθηαζε ην ελδερφκελν λα παξαρζεί έλαο 

ηδενινγηθφο ιφγνο απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή. Σνηνπηνηξφπσο θαη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο  

θαιείηαη λα ζπλππνινγίζεη  ηηο  ζπλέπεηεο  ηεο δηθήο  ηνπ ζπκβνιήο.334  

                                                           
333

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 241. 

[...]Οη εηθόλεο πνπ κειεηά ε πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία κπνξνύλ λα είλαη εμίζνπ ην έξγν ελόο ζπγγξαθέα 

πξνζεισκέλνπ ζηα πνιηηηζκηθά ζηεξεόηππα όζν θαη ελόο ζπγγξαθέα πνπ θξαηά κηα θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο.(ζει. 242.) 
334

Louise Phillips & Marianne W. Jorgensen, ibid, pp. 21-22.  
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Πέξα απφ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ηνπξθφθσλνπ  

δείγκαηνο, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ν εξεπλεηήο, πνπ  αλήθεη ζηελ άιιε θνηλφηεηα, θαιείηαη λα κεηαθέξεη ην αθξηβέο 

πεξηερφκελν θαη ηηο ζπλδειψζεηο  ηνπ εθάζηνηε ιφγνπ,  εγρείξεκα  πνπ ελέρεη δπζθνιίεο.  

Ζ κειέηε ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο ''Έιιελεο'' θαη ''Σνχξθνη'' γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δχν 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο Κχπξνπ. Ζ παξάζεζε απνζπαζκάησλ απφ πξσηνγελείο ή 

δεπηεξνγελείο πεγέο αθνινπζεί πηζηά ηα θείκελα, ρσξίο παξέκβαζε ζηε ζχληαμε ή ηελ 

νξζνγξαθία. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη  ρξεζηκνπνηείηαη ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα. 

 

 

 

 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Ιζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 
 

67 
 

Κεθάλαιο 2 :    

Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές   

 

1. Ελληνική  Κοινόηηηα  

 

1.1. Σο όραμα ηης κσρίαρτης εθνοηικής  ομάδας  

 

 

[…]Γηαηί   νη πξόγνλνί  κνπ  ζέξλνπλ  καδί ηνπο  μεθηηζκέλεο  ζεκαίεο  

[…] Καη θάλνπκε  είδσια ηα ιόγηα  ησλ πξνγόλσλ  καο
1
 

 

 

[...] Θα θαζξεθηηζηεί μαλά ζ΄ απηή ηελ θαξδηά ε ιακπξάδα ηνπ Απξηιηνύ;
2
 

 

Θεκειηώδεο  πνιηηηθό αμίσκα ηεο  Διιεληθήο  Κνηλόηεηαο είλαη όηη   ε «ζζημνία ηδξ  Νήζμο 

δζαηδνφηηεζ πενζηνάκςξ ιε οπενδθάκεζακ υηζ είιεεα βέκκδια ηαζ ενέιια ζοκεπμφξ 

επακαζηάζεςξ, ηέηκα ηδξ αζςκίμο θοθήξ ηςκ Δθθήκςκ, ζάνηα απυ ηδκ ζάνηα ηςκ, ηαζ μζημφκ 

εη ηςκ μζηχκ ηδξ Δθθδκζηήξ Παηνίδμξ», θαη σο ηέηνηνη αμηνύλ ηελ ελζσκάησζε κε ην 

κεηξνπνιηηηθό ρώξν. ηελ ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία ε 1
ε
 Απξηιίνπ 1955, πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηελ έλαξμε  ηνπ αγώλα ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Κππξίσλ Αγσληζηώλ (ΔΟΚΑ), ακμίβεζ «έκα 

ζδζαίηενμ  ηεθάθαζμ ζηδκ ζζημνία  ηςκ εεκζηχκ αβχκςκ ηδξ Κφπνμο».
3
 ηελ πξώηε ηνπ 

πξνθήξπμε ν αξρεγόο ηεο ΔΟΚΑ Γεώξγηνο Γξίβαο, ν νπνίνο ππέγξαθε  ηηο πξνθεξύμεηο ηνπ 

κε ην ςεπδώλπκν Γηγελήο, γλσζηνπνηνύζε «Με  ηδκ αμήεεζακ ημο  Θεμφ, ιε πίζηζκ εζξ ημκ 

ηίιζμκ  αβχκα ιαξ, ιε ηδκ  ζοιπανάζηαζζκ μθμηθήνμο ημο Δθθδκζζιμφ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζακ ηςκ 

Κοπνίςκ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝ  ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΓΗΑ  ΣΖΝ ΑΠΟΣΗΝΑΞΗΝ  ΣΟΤ ΑΓΓΛΗΚΟΤ  

ΕΤΓΟΤ».
4
 

Ο ελσηηθόο αγώλαο πνπ δηελήξγεζε ηελ πεξίνδν 1955-1959 ππό ηελ θαζνδήγεζε  ηεο  ΔΟΚΑ 

δελ  ήηαλ ν πξώηνο  αγώλαο. ηνλ ειιεληθό  ηζηνξηνγξαθηθό ιόγν  ε πξώηε ΔΟΚΑ ηδξύζεθε  

ην 1931 κε ηελ νξγάλσζε Δεκζηή Ρζγμζπαζηζηή  Έκςζζξ  Κφπνμο  κε  πνιηηηθή ζηόρεπζε  ηελ 

                                                           
1
νθνθιήο Λαδάξνπ, Δκδμζηυπζμ : πμζήιαηα, Κύπξνο, 1961, ζει. 9. 

2
Ξάλζνο Λπζηώηεο, Απμδδιία, ό. π., ζει. 44. 

3
πύξνο Παπαγεσξγίνπ (επηκ.), Ανπείμκ ηςκ πανάκμιςκ εββνάθςκ ημο Κοπνζαημφ αβχκμξ 1955-1959 : έββναθα 

Γζβεκή, Δ.Ο.Κ.Α., Π.Δ.Κ.Α., Α.Ν.Δ. ηαζ πμζηίθα άθθα, Κ. Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία,  1984, ζει. 15. 
4
πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Ανπείμκ ηςκ πανάκμιςκ εββνάθςκ .., ό. π., ζει. 59. 
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«ιεηά ημο Δθθδκζημφ πμθζηεζαημφ ζοκυθμο εκχζεςξ ηδξ Κφπνμο».
5
 Αλ εμαηξεζεί ην 

απνηπρεκέλν  βξαρύβην «λεζήηςια ημο 1931», ε Βξεηαληθή Απνηθηνθξαηηθή θπξηαξρία κέρξη 

ην 1955 θύιηζε  κέζα  ζε ζπλερείο  εηξεληθνύο αγώλεο  γηα ην εζληθό  κέιινλ ηνπ ηόπνπ, κε 

δηαβήκαηα, κε  ηηο παξαηηήζεηο ησλ Διιήλσλ Βνπιεπηώλ ηνπ  Ννκνζεηηθνύ πκβνπιίνπ σο 

έλδεημε δηακαξηπξίαο,
6
 κε ηελ έθθξαζε αιιειεγγύεο θαη ζπκκεηνρήο ζηνπο εζληθνύο αγώλεο 

ηεο Διιάδαο (π.ρ. θαηά ηνπο  Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο),
7
 κε πξεζβείεο ζην εμσηεξηθό, κε ηελ 

                                                           
5
Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Σμ επακαζηαηζηυ πκεφια ηςκ Κοπνίςκ, Αιεμάλδξεηα, 1962, ζει. 23. 

6
Θεζκηθό εθεύξεκα, ππνηππώδεο λνκνζεηηθό ζώκα  ηεο  βξεηαληθήο  απνηθηνθξαηίαο  ζηελ Κύπξν από ην 1878-

1931 πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαη Κύπξηνη, κε ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή αλαινγία κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ, 

«δζα κμιμεεηζηχκ ιέηνςκ ιεηαννφειζζζξ ή ζοιπθήνςζζξ ημο δζμζηδηζημφ ζοζηήιαημξ», λόκσλ θαη δηαηαγκάησλ 

πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εηξήλε, ηελ ηάμε  θαη ηελ θαιή  δηνίθεζε. Βι. Φίιηνο Εαλλέηνο, Ηζημνία ηδξ κήζμο 

Κφπνμο, η. Β', Δθδόζεηο Κ. Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία, 1997, ζζ. 73, 74, 162, 278.  

[…] Ζ παναπχνδζδ  ημο Νμιμεεηζημφ  οιαμοθίμο  ζηδκ Κφπνμ απμηεθμφζε ιζα πνμζπάεεζα ηςκ Βνεηακχκ  κα 

δδιζμονβήζμοκ  ζημοξ ηαημίημοξ  ηδκ εκηφπςζδ  ηδξ εκενβήξ  ημοξ ζοιιεημπήξ  ζηζξ θεζημονβίεξ  ηδξ δζμίηδζδξ,  

πςνίξ  υιςξ  ζε ηακέκα  ζδιείμ  κα απμηηήζμοκ  μοζζαζηζηυ νυθμ  ζηδ δζαηοαένκδζδ  ημο κδζζμφ. 

[…]Δκημφημζξ, ζφκημια ημ ημζκυ ιέηςπμ ηςκ αζνεηχκ ιεθχκ δζαζπάζηδηε, ιε ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ 

«ζοιθενμκημθμβζηήξ πμθζηζηήξ» απυ  ημοξ Οεςιακμφξ  αμοθεοηέξ  εκηυξ  ημο οιαμοθίμο. Με ηδκ πάνμδμ  ημο 

πνυκμο, υιςξ, ηαζ  ηδκ αφλδζδ  ημο εεκζηζζιμφ ζημ κδζί, δ αββθμημονηζηή  ζοκενβαζία  βζκυηακ  υθμ ηαζ πζμ  

ζοπκή,  αηυια  ηαζ ζε κμιμζπέδζα  ήζζμκμξ  ζδιαζίαξ, ιε ζηυπμ  ηδκ παναπχνδζδ  πμθζηζηχκ  ακηαθθαβιάηςκ  

απυ ημοξ  Βνεηακμφξ  εκηυξ  ημο οιαμοθίμο. (ζζ. 161, 414) 

 […]Σμ πνχημ  ζμαανυ  γήηδια  πμο  απαζπυθδζε ημ Νμιμεεηζηυ οιαμφθζμ  ηαζ δζαηδνήεδηε  ζπεδυκ  ηαε΄ υθδ 

ηδ θεζημονβία ημο,  ήηακ  ημ ζπεηζηυ  ιε ημ  θυνμ  οπμηεθείαξ, (ζεθ. 559) 

[...] Οζ Έθθδκεξ, πένακ ημο  εκςηζημφ  γδηήιαημξ,  επέιεκακ ζηδκ επζαμθή  ηδξ «ανπήξ ηδξ  ακαθμβζηυηδηαξ» εκηυξ  

ηδξ δζμίηδζδξ,  (ζεθ. 561)  

[...]Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ  δ επζηνάηδζδ εκυξ ηθίιαημξ ζοκεκκυδζδξ ζηζξ εθθδκμημονηζηέξ ζπέζεζξ, ιε ηδκ πνμζέββζζδ  

Βεκζγέθμο-Αηαημφνη, επί εδηείαξ ημο Storrs, είπε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ηαζ ζηδ ζοκενβαζία Δθθήκςκ ηαζ Σμφνηςκ 

αμοθεοηχκ ζημ Νμιμεεηζηυ  οιαμφθζμ. (ζεθ. 560) 

Βι. Υξίζηνο Κ. Κπξηαθίδεο, Σμ Κοπνζαηυ Νμιμεεηζηυ οιαμφθζμ, 1878-1937: ίδνοζδ, θεζημονβία ηαζ 

ημζκμαμοθεοηζηέξ ακηζπαναεέζεζξ: ζοκηαβιαηζηέξ εθεοεενίεξ οπυ πενζμνζζιυ ηαζ αιθζζαήηδζδ, Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Λεπθσζία, 2016. 

Πεξηθιήο Μηραειίδεο, ημζπεζχδδξ ημπμβναθία δ πμθζηζηή βεςβναθία ηδξ κήζμο Κφπνμο : πνμξ πνήζζκ ζδίςξ ηςκ 

ιαεδηχκ αοηήξ : ιεηά 40 εζημκμβναθζχκ, Δθδόζεηο Κπξηαθίδε, Λεπθσζία, 2009, ζει. 41. 
7
Παύινο  Σδεξκίαο, «Σν  απειεπζεξσηηθό  θίλεκα  ησλ Κππξίσλ (εηθνζηόο αηώλαο) : Μηα αλαζθόπεζε», ζην 

Ησάλλεο Θενραξίδεο (επηκ.), Πναηηζηά ημο Σνίημο Γζεεκμφξ Κοπνμθμβζημφ οκεδνίμο (Λεοηςζία 16-20 Απνζθίμο 

1996), η. Γ΄ Νεόηεξν Σκήκα, Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ, Λεπθσζία, 2000-2001, ζει. 624. 

 [...]Ζ ζοιιεημπή  Κοπνίςκ  ζημοξ  εθθδκζημφξ  απεθεοεενςηζημφξ  πμθέιμοξ ηαζ ζηα  επακαζηαηζηά ηζκήιαηα ηςκ 

πμζηζθχκοιςκ αθοηνςηζηχκ μνβακχζεςκ ηδξ Κνήηδξ, ηδξ Θεζζαθίαξ ηαζ ηδξ Μαηεδμκίαξ ήηακ ζοκεπήξ  απυ ηδκ 

επμπή ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821. Βι. Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ,  Ζ Κφπνμξ ηαζ μζ Βαθηακζημί Πυθειμζ : οιαμθή 

ζηδκ ζζημνία ημο ηοπνζαημφ εεεθμκηζζιμφ, Κέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1997, ζει. 13 

«Έκαξ ζδιακηζηυξ ζηαειυξ ζηδκ ζζημνία ημο ηοπνζαημφ  εεεθμκηζζιμφ ήηακ δ ζοιιεημπή  ζηδκ ηνδηζηή επακάζηαζδ 

ημο 1866-1869». Βι. Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ,  Φαεζκυκ ζδιείμκ αηοπμφξ πμθέιμο: Ζ ζοιιεημπή ηδξ Κφπνμο ζημκ 

Δθθδκμημονηζηυ πυθειμ ημο 1897, Κέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ, Λεπθσζία, 2001, ζζ. 215-216.  

Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ (επηκ.), Οζ Κφπνζμζ εεεθμκηέξ ημο Β' Παβημζιίμο Πμθέιμο: Σα ιδηνχα, μζ ηαηάθμβμζ ηαζ μ 

θυνμξ ημο αίιαημξ, Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο,  Λεπθσζία, 2012, ζζ. 548-552. 

Κιεόβνπινο Η. Μπξηαλζόπνπινο, Εςή ηαζ ηάθμξ Υνζζηυδ. χγμο, Υξ. Γεσξγίνπ, Λεκεζόο, 1951, ζει. 40. 

ην πνίεκα Δζξ ημκ δνςσηχξ πεζυκηα Υν. χγμκ «επμθέιδζεξ  ιζάθδκ κα δδξ Δθθάδακ» Βι. Βαζίιεο Μηραειίδεο, 

Πμζήιαηα, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνύ, Λεπθσζία, 1960, ζει.  61.  

Λνΐδνο Φηιίππνπ, Κφπνζμζ αβςκζζηαί, Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1953, ζει. 3. 
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ίδξπζε ην 1949 ηεο πληνληζηηθήο  Δπηηξνπήο Κππξηαθνύ Αγώλα (ΔΚΑ), ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ελσηηθνύ δεκνςεθίζκαηνο ηνλ Ηαλνπαξίνπ  ηνπ 1950 θαη  ηελ πξνώζεζε ηνπ Κππξηαθνύ ζηνλ 

ΟΖΔ.
 8

 

Σν  όξακα  ηεο   Διιεληθήο  Κνηλόηεηαο,
9
 σο  ηεο   θπξίαξρεο εζλνηηθήο  νκάδαο ηνπ λεζηνύ, 

εδξάδεηαη θαη ην πξνζηάδεη  «μ αδέηαζημξ  κυιμξ  ηδξ  Ηζημνζηήξ Αθήεεζαξ» ηαζ δ « 

ζημζπεζχδδξ  Ακενχπζκδ Αλζμπνέπεζα»,
10

 είλαη πξντόλ ζπλαηζζήκαηνο θαη όρη  ζηξαηεγηθήο,
11

 

αθνύ «εδχ  ηάεε  εθθδκζηή  θέλδ  ήηακ  ηαζ ιζα  πνάλδ  πίζηδξ, ηάεε  εθθδκζηή πεζνμκμιία ηαζ 

ιζα πνυηθδζδ ζ΄ υθμοξ ημοξ κυιμοξ ηςκ ζζημνζηχκ πζεακμηήηςκ»,
12

 ελώ ν πξόζθαηνο  

απειεπζεξσηηθόο αγώλαο  μεπήδεζε  από ηε «ζοκείδδζδ ημο εεκζζιμφ»,
13

  ραξαθηεξίδεηαη από 

καδηθόηεηα «βζαηί ιε  πένζα  ιζαξ Μανμφθθαξ, ηάπμζμο Ακηνέα, άκααε ζε ιζα  ζηζβιμφθα ηυζδ  

δα ιέζ΄ ζη΄ Αηνςηήνζ έλδ αενμπθάκα  ηαζ ηαηακε θαιπάδεξ»,
14

 κα πάλσ απ΄ όια «πεηνςιέκμ  

                                                                                                                                                                                      
[...] ηα κζάηα ημο μ Μπυγαξ  πμθέιδζε ζημκ  Δθθδκζηυ  ζηναηυ ημοξ Βμοθβάνμοξ ηαζ ημοξ Σμφνημοξ. [...] Ήηακ  μ 

εεεθμκηήξ ζηναηζχηδξ «Μπυγαξ Ηςάκκδξ». «Μπνάαμ μνέ  Κοπνζυπμοθμ», ημο  θχκαλε  ηηοπχκηαξ ημκ ζηδκ πθάηδ  

μ αλζςιαηζηυξ. «Να δχζδ  μ Θευξ  ζφκημια  κα ηαηεαμφιε  ηαζ  ζημ  δζηυ  ζμο  ημ κδζί» λακαζοιπθήνςζε.  

Βι. πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Σέζζενα δζδβήιαηα, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 8. 
8
ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 208.  

πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Ανπείμκ ηςκ πανάκμιςκ εββνάθςκ .., ό. π., ζει. 15. 
9
[...]Απυ πμθέιμοξ δεκ λέναιε.[…] Έκα υκεζνμ-παναιφεζ-ικήιδ ανζζηυηακ ηοθζβιέκμ βφνς ιαξ ζακ μιθάθζμξ  

θχνμξ. Βι. Ήβε Μειεάγξνπ, Ακαημθζηή Μεζυβεζμξ, Λεπθσζία,1969, ζει. 27. 

Δπίζεκα  ε απαξρή  ηνπ  αηηήκαηνο  ηεο Έλσζεο αλάγεηαη  ζην 1830. Βι. Pınar Erkem Gülboy, a.g.e, s. 197. 

«As early as 1830, substantial sentiment was voiced on the Island for enosis.» Βι.Thomas Ehrlich, ibid, p. 9. 

Από ην 1878 ε ηδέα ηεο Έλσζεο θαζίζηαηαη πνιηηηθό δήηεκα. Βι. Ησζήθ Ησζήθ, «Post-Colonial Period 1960-

1974: Expectations and Failures», Μηράιεο Μηραήι & Αλαζηάζηνο Σάκεο (επηκ.), Cyprus in the Modern World, 

Vanias, Thessaloniki, 2005, p. 53. 

Παξνπζίαζε ηνπ ελσηηθνύ αγώλα από ην Βνπιεπηή Αζελώλ Γηάλλε Π. Κνπηζνρέξα.  

Βι. Γηάλλεο Π. Κνπηζνρέξαο, Σμ ζζημνζηυ ηδξ Κφπνμο: Πμνεία πνμξ ηδκ Έκςζδ, Αζήλα, 1965. 

Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, 1948 : Ο εθθδκζηυξ ειθφθζμξ ηαζ δ Κφπνμξ, Power Publishing, Λεπθσζία, 2012, ζει. 44. 
10

Αζελά Σαξζνύιε, Κφπνμξ, η. Β΄, Δθδόζεηο Άιθα, Αζήλα, 1963, ζει. 12. 

«Ζ Έκςζζξ ένπεηαζ ςξ θμβζηή ηαζ  δεζηή ζζημνζηή  ακαβηαζυηδξ»  

Βι. άββαο Λντδίδνπ, Κφπνμξ ιεβάθδ ζδέα ημο εθθδκζζιμφ ζήιενμκ, Γξαθείν Δζλαξρίαο, Λεπθσζία, 1949, ζει. 8. 
11

 «This was a policy dictated by sentiment rather than strategy»   

Βι. Νίθνο Λαλίηεο, Our destiny : A consideration of some crucial problems pertaining to Cyprus, Nicosia, 1963, 

p. 5. 

Αλ θαη κε ηελ Έλσζε ζα ζπλεπαγόηαλ  «δ ιεηαηνμπή εκυξ θαμφ ι΄ έκημκδ ηαζ ακαπηοβιέκδ πνμζςπζηυηδηα ζε 

πθδεοζιυ ιαηνζκήξ επανπίαξ εκυξ ηνάημοξ ζοβηεκηνςηζημφ  ι΄ απανπαζςιέκδ βναθεζμηναηία ηαζ ιε δζάθμνα 

πμθζηζηά ηαζ μζημκμιζηά «ηαηεζηδιέκα» πμο αθέπακε ηδκ Κφπνμ απθχξ ζα πχνμ επέπηαζδξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ 

ηςκ οπμηαηαζηδιάηςκ ημοξ», νη Κύπξηνη ήζειαλ ηελ Έλσζε, θάηη ην νπνίν νη «Δθθαδζημί δε εέθδζακ κα ημ 

ακηζθδθεμφκ». Βι. Αιέμαλδξνο  Ξύδεο, «Σν  ςπρνινγηθό  πιέγκα», ζην  Αιέμαλδξνο Ξύδεο, πύξνο 

Ληλαξδάηνο, Κώζηαο Υαηδεαξγύξεο (επηκ.), Ο Μαηάνζμξ ηαζ μζ ζφιιαπμί ημο, υ. π., ζει. 32. 
12

Ρόδεο Ρνύθνο, Ζ πάθηζκδ επμπή : Σμ ιοεζζηυνδια ημο Κοπνζαημφ αβχκα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", Αζήλα, 

1960, ζει. 40. 
13

Γηώξγνο  Φ. Πηεξίδεο, ηθδνμί ηαζνμί :Γζδβήιαηα, Κέδξνο, Αζήλα, 1963, ζει. 13. 
14

Γηάλλεο  Κ. Παπαδόπνπινο, Συηε πμο πμθειμφζαιε, Πλεπκαηηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 14. 

Από ηελ άιιε, ηζηνξηνγξαθηθνί ιόγνη αλαθέξνληαη ζηνλ απνθιεηζκό από ηνλ  έλνπιν αγώλα ηεο ΔΟΚΑ ηόζν 

ηνπ αξηζηεξνύ θηλήκαηνο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο όζν θαη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο ζην ζύλνιν ηεο. 
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ζπεδζαζιέκμ απυ ημ Θευ».
15

 Σελ ίδηα ζηηγκή ην όξακα ηεο Έλσζεο επηζθίαδε, απαμίσλε, 

ππνηηκνύζε ηηο αληηδξάζεηο ηεο άιιεο θνηλόηεηαο, νη δε αληηδξάζεηο ηεο, νη «μελνθίλεηεο» 

αληηδξάζεηο  ηεο εθιακβάλνληαλ  σο  «αππυιαηα»,
16

 «ηγζ΄ μζ Σμφνηγζμζ πζυκ αππυκμοκηαζ, ηγζαζ 

ηάικμοκ πακαΰνηα».
17

 

Σν αίηεκα ηεο Έλσζεο, αλ θαη δελ ήηαλ έλαο γεσπνιηηηθόο ζηόρνο, αιιά ε έθθξαζε «ηδξ 

δζαηήνδζδξ ημο ηνυπμο γςήξ»,
18

 ε εθπιήξσζε ελόο «ανπαίμο πυεμο ζζημνζηχξ  

δζηαζμθμβδιέκμο»,
19

 όηαλ ην ελ ιόγσ αίηεκα έθεξε  πξν ησλ ππιώλ  ηε δηρνηόκεζε ηνπ 

λεζηνύ θαη ην αηκαηνθύιηζκα, θαίλεηαη όηη ε Διιεληθή Κνηλόηεηα ηάρζεθε ππέξ ηεο  εηξήλεο, 

αλ ην ηίκεκα  ηεο  Έλσζεο  ήηαλ ε ζπλερηδόκελε  βία.
20

 Παξά ηηο όπνηεο αλαθνξέο   «μ 

εεκζηυξ  μναιαηζζιυξ εα πναβιαημπμζδεή ιζα ιένα»,
 21

 ην ελ ιόγσ όξακα, κεηά  ηηο ηειεπηαίεο  

πνιηηηθέο  εμειίμεηο, ηελ ππνγξαθή ησλ  πκθσληώλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ θαη ηε δεκηνπξγία  ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, είρε  θαηαθνπξειηαζηεί. Σν αλεθπιήξσην  όξακα ηεο  θπξίαξρεο  

εζλνηηθήο  νκάδαο απνηππώλεηαη κεηαμύ άιισλ ζην πνίεκα πμοδή ηνπ Μάθε Φ. Καινδώε  

«ημκ πνχημ ιαξ αβχκα μζπηνά απμηφπαιε, ια δ θήεδ, αξ ημκ ζηεπάζεζ  πένα  ςξ πένα»,
22

 θαη 

ζην πνίεκα  Ακαγήηδζδ ηνπ Θενθιή  Κνπγηάιε  «Σμ ιάηζ  ημο Κφηθςπα  πέηνςζε  ιπνμξ  ζηδκ 

Ηεάηδ  ηςκ ζδακζηχκ ιαξ».
23

 ηελ ειιεληθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε ειεπζεξία νξίδεηαη 

εζλνηηθά,
24

 θαη «αηνζαχξ  εζξ αοηυ  ζοκίζηαηαζ  μ ζοβηθμκζζιυξ  ροπήξ :  εοπανίζηδζζξ,  

ζοκαίζεδζζξ  ηδξ  πνμβεκυιεκδξ αδζηίαξ, κμζηαθβία, εθπίξ».
25

 

                                                                                                                                                                                      
[...] Ο απμηθεζζιυξ ηδξ Ανζζηενάξ απυ ημκ ακηζαπμζηζαηυ  αβχκα ήηακ ιζα  δζαδζηαζία πμο  λεηίκδζε αιέζςξ ιεηά  

ημ εκςηζηυ  δδιμρήθζζια αθμφ  ημ ΑΚΔΛ, πανά ηζξ  υπμζεξ πνμζπάεεζεξ βζα ημζκέξ εκένβεζεξ  ιε ηδ Γελζά, δεκ 

πέηοπε κα ζοιιεηέπεζ ζε ηαιζά απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ  ηδξ εεκανπίαξ βζα  δζεεκμπμίδζδ  ημο ηοπνζαημφ (πνεζαείεξ, 

επαθέξ  ζημκ ΟΖΔ).   

Βι. Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, υ. π., ζζ. 289. 
15

Diana Markides-Weston, υ. π., ζει. 28.  
16

«Γζαηί ημφημζ αππμεήηαζζκ μζ Σμφνημζ  ιεξ ηδκ Κφπνμκ». Βι. Νεόθπηνο Υ. Παπαραξαιάκπνπο, Σμ μνθακυ παζδί 

ηαζ δ ηαηζά ιοηνζά, κέξνο Β΄, Λεπθσζία, Απξίιηνο 1964, ζει. 13. 
17

Νίθνο Μειηώηεο, Μμθχκ Λααέ : Σμ έπμξ ηδξ Κφπνμο, Ζ Κηβσηόο, Βαξώζηα-Ακκόρσζηνο, 1959, ζει. 44. 

Σν πνίεκα ηνπ  Ακάζηαζδξ  Καιπάκα πξσηνδεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Δθδιενίξ 3 επηεκβξίνπ 1952.  
18

[...] it is a catchword which Greek-Cypriots understand to mean the preservation of their way of  life. Βι. 

Patrick Richard, ibid, p. 27. 
19

Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο, «Ζ θξίζηο ηεο θππξηαθήο ζπλεηδήζεσο», Φζθμθμβζηή Κφπνμξ, Διιεληθόο 

Πλεπκαηηθόο  κηινο Κύπξνπ, 1964, ζει. 206. 
20

Peter Loizos, Unofficial views: Cyprus society and politics, Intercollege Press, Nicosia, 2001, p. 25. 
21

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Κφπνμξ : Ακαβηαίμ διείςια, ό. π., ζει. 10. 
22

Μάθεο Φ. Καινδώεο,  Κοπνζαηά ιμηίαα : πμζήιαηα, Κύπξνο, 1962, ζει. 22. 
23

Θενθιήο Κνπγηάιεο, Μμθοαζέξ ζημ πενζεχνζμ : απμικδιμκεφιαηα 1958-59, Υξ. Γ. ηαπξηλίδεο, Λεπθσζία, 

1960, ζει. 15. 
24

[...]For Cypriots freedom was defined ethnically - as  freedom for a particular group. Βι. Rebecca Bryant, 

«Justice or respect? A comparative perspective on politics in Cyprus», ibid, p. 897. 
25

Δθεκεξίδα  Δθεοεενία, «πλαηζζήκαηα», 17 Απγνύζηνπ 1960. 
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Παξά ηελ  ππνγξαθή ησλ πκθσληώλ πνπ απαγόξεπαλ ηελ Έλσζε, νη αλαθνξέο ζ΄απηή δελ 

είλαη νπθ νιίγεο από ηελ πνιηηηθή ειίη. Tν θαηλόκελν όπνπ θξαηηθνί αμησκαηνύρνη 

αλαθέξνληαη ζηελ Έλσζε,
26

 ε  αλαθνξά  «εζξ ημκ δνυιμκ ημο εεκζημφ ηαεήημκημξ»,
27

 ε 

ζηεξενηππηθή  θξάζε «μ αβχκ δεκ έθδλεκ»,
28

 ε έθδνζε  ησλ απνκλεκνλεπκάησλ  ηνπ 

Γεώξγηνπ Γξίβα ην  Γεθέκβξην ηνπ 1961 είλαη κεξηθέο από απηέο.
29

 Ζ ζπγθξόηεζε ηεο 

Έλσζεο σο ειιεληθνύ θαη θππξηαθνύ ζηόρνπ ηελ Άλνημε ηνπ 1965,
30

 ε  απνθήξπμε ηεο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1968 κέζα από ηελ πνιηηηθή ηνπ  εθηθηνύ, θαζηζηώληαο ηελ Έλσζε «εοηηαίμ» 

αιιά όρη «εθζηηυ»,
 31

 όπσο  θαη ε θάζνδνο ηνπ Γηγελή ην 1971 γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

αγώλα γηα ηελ Έλσζε απνηεινύλ κεηαμύ άιισλ ηηο θύξηεο θύθλεηεο πξάμεηο πξηλ ηνλ  

εληαθηαζκό ηεο Έλσζεο,
32

  πνπ επήιζε κε ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κύπξν ην 1974 θαη ηελ  

παξάλνκε θαηνρή ηνπ 36,2% ησλ θππξηαθώλ εδαθώλ από ηελ Σνπξθία κέρξη θαη ζήκεξα.
33

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νεάξρνπ Νέαξρνο (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 219. 
27

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 174. 

Αλδξέαο Φάληεο, Κοπνζαηυ 1960-1974 : Ακαγδηχκηαξ ηδκ αθήεεζα, κέξνο Α΄(1960-1968), Λεπθσζία, 1999, ζει. 

55. 

Σνπνζέηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Παηξησηηθνύ Μεηώπνπ Βάζνπ Λπζζαξίδε «Ο Κοπνζαηυξ  θαυξ [..] ιε ααζζηά 

ηαεήημκηα αηυιδ ακεηπθήνςηα» Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (16 

Απγνύζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  ζπλεδξίαζε 20
εο

 Ννεκβξίνπ 1961, ζει. 563. 
28

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νεάξρνπ Νέαξρνο (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 431. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νεάξρνπ Νέαξρνο (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 362. 

Γηάλλεο Ζ. Ησάλλνπ, «Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζε αλαδήηεζε θξαηηθήο ηαπηόηεηαο», Υξπζόζηνκνο Πεξηθιένπο 

(επηκ.), Κοπνζαηή Γδιμηναηία 50 πνυκζα : επχδοκδ πμνεία, Δθδόζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2010, ζει. 97. 

«ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ Δθεοεενίαξ ιαξ» Βι. Δπξηπίδεο  Νενθιένπο &  Αλδξέαο Αζελνδώξνπ, Αοημί πμο δεκ 

θφβζζακ : ζε πνάλεζξ ηέζζενεζξ, Κύπξνο, 1963,  ζει. 7. 
29

Diana Markides, υ. π., ζει. 244. 
30

Hal Kosut, Cyprus, 1946-68, Facts on File, New York, 1970, p. 170. 
31

Niyazi Kızılyürek, Γζχνβμξ Βαζζθείμο : ημπαζιμί βζα ημ πεεξ ηαζ ημ αφνζμ, Δηεξνηνπία, Λεπθσζία, 2014, ζει. 

50. 
32

Kyriacos C. Markides, ibid, p. 94. 
33

ηνλ ηνπξθηθό  ιόγν ε ηνπξθηθή εηζβνιή ζπγθξνηείηαη σο ηνπξθηθή επέκβαζε πξνθεηκέλνπ  λα πξνζηαηεύζνπλ  

ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα.
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1.2. Η ρηηορική ηης πρώην καηαπιεζηικής αποικιοκραηίας από ηις κσριαρτούμενες  

ζσλλογικόηηηες :  «Ιδέα  πολιηιζμικής ανωηερόηηηας»  

 

Γηα  82 ρξόληα νη  δύν θνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ, σο  θπξηαξρνύκελεο ζπιινγηθόηεηεο, ήηαλ ζηε 

ζέζε ηνπ  «οπμδεέζηενμο» έλαληη ηνπ απνηθηνθξαηηθνύ δπλάζηε θαη βίσλαλ όινπο απηνύο ηνπο 

«ηνμπζζιμφξ ηαηάηηδζδξ» ηεο ξεηνξηθήο ηεο θαηαπηεζηηθήο απνηθηνθξαηίαο - «δβειμκία»,  

«νδημνζηή αεςμπμίδζδξ», «ηαλζκυιδζδ ηδξ νάηζαξ», «ιμκάδεξ ελεθζλζιυηδηαξ»,  

«δαζιμκμπμίδζδ ημο άθθμο», «γςμπμίδζδ ημο ζεαβεκμφξ», «αζζεδηζημπμίδζδ».
34

 Ο Frantz 

Fanon ζην έξγν ηνπ  Σδξ βδξ μζ ημθαζιέκμζ  αλαθέξεηαη ζην απνηθηαθό ιεμηιόγην, ζηε γιώζζα 

ηνπ άπνηθνπ, όηαλ κηιάεη  γηα ηνλ απνηθηνθξαηνύκελν, πνπ «είκαζ ιζα  βθχζζα  γςμθμβζηή», 

αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ απνηθηνθξαηνύκελνπ  «κα ελμιμζςεεί  ιε ημκ απμζηζαηυ 

ηυζιμ».
 35

 

ην θππξηαθό ζπγθείκελν ελδύεηαη  απηό  ην ξόιν ε Διιεληθή Κνηλόηεηα πνπ απνηειεί ηε  

γεγελή «μζημκμιζηά επζηναημφζα μιάδα» κε ηε καθξαίσλε «αοηυκμιδ πμθζηζηή 

                                                           
34

Mary Louise Pratt,  Imperial eyes: Travel writing and transculturation, Routledge,  New York & London, 

2008, p. 32 «categorization of humans», p.72 «civilizing mission», p. 123 «discourse of accumulation, 

abundance, and  innocence», p. 210 «estheticization». 
35

Frantz Fanon, Σδξ βδξ μζ ημθαζιέκμζ, Κάιβνο, Αζήλα, 1982, ζζ.16, 17, 35. 

Frantz Fanon, Black skin, white masks= Peau noire, masques blancs, Pluto Press, 1986, London, p. 18. 

Λεύθηνο Νενθύηνπ, «Ζ θιεξνλνκηά  ηεο απνηθηνθξαηίαο  ζηελ Κύπξν θαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε», ζην 

Αζαλάζηνο Γαγάηζεο ... [θ.ά.] ( επηκέιεηα έθδνζεο ), φβπνμκεξ Σάζεζξ ζηδκ Δηπαζδεοηζηή Ένεοκα ηαζ Πναηηζηή : 

Πναηηζηά VIII Παβηφπνζμο οκεδνίμο Παζδαβςβζηήξ Δηαζνίαξ Κφπνμο, Μάηνο 2004, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ζει. 

100. 

Ashis Nandy, Exiled at home, The intimate enemy, Oxford University Press, 2005, p. 64. 

[...] Postcoloniality extends beyond these facets and signifies the positioning of Cyprus ambivalently between the 

''West'' and ''West'' and the ''East,'' combining within its borders the White hegemonic Christian and the Muslim 

other.  

Ζ Διιεληθή Κνηλόηεηα σο ν Υξηζηηαλόο Λεπθόο εγεκόλαο θαη ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα σο ν Μνπζνπικάλνο 

Άιινο. Βι. Φιόγα Αλζίαο, «Researching Society and Culture in Cyprus : displacements, hybridities, and 

dialogical frameworks», in Γηάλλεο Παπαδάθεο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο & Gisela Welz (ed.),  Divided Cyprus .., 

ibid,  p.177. 

Από ηελ άιιε θαη ζηηο δύν θνηλόηεηεο ζπγθξνηνύληαη αληηαπνηθηαθνί ιόγνη. Ο καζεηήο ηνπ Παγθππξίνπ 

Γπκλαζίνπ (Κεληξηθνύ) Μηράιεο Παζηαξδήο (η.'1 θιαζ.) ζην πνίεκα ηνπ 1958 αλαθέξεηαη ζηνπο πνιηηηζκέλνπο 

βαξβάξνπο  «μζ «πμθζηζζιέκμζ» αάναανμζ ημο αζχκα ιαξ», ελώ ν Özker Yaşın κε ζαξθαζκό αλαθέξεηαη ζην 

δεκνθξαηηθό αγγιηθό έζλνο [...] demokrat İngiliz Milletinin!  Σμο δδιμηναηζημφ Αββθζημφ Έεκμοξ!  

Βι. Özker Yaşın, Mehmetçik Kıbrıs'ta, Çevre, Lefkoşa, 1960, s. 8. 

Πεξηνδηθό Μαεδηζηή Δζηία, «1958», αξ. 30, Οθηώβξηνο-Γεθέκβξηνο 1961, ζει. 4.  

[...]This in reproducing the colonialist  rhetoric, in  confronting  the rest of  the world, Greek Cypriots perpetuate  

the conditions of  their own domination. They  reproduce  the very ideology  that  constitutes them as  "backward" 
Middle Easterners Βι. Βάζζνο Αξγπξνύ, Tradition and modernity in the Mediterranean: The wedding as 

symbolic struggle, Cambridge University Press, New York, 1996, p. 58. 
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ακηζπνμζχπεοζδ».
36

 ηηο  6 επηεκβξίνπ  1962  ζηελ εθεκεξίδα Halkın Sesi αλαθέξεηαη όηη νη 

Έιιελεο δηαθαηέρνληαη «απυ κμμηνμπίακ οπεναπμζηζμηναηζηήκ»
37

: 

 

[…] bizim  ortaklarda super-sömürgeci zihniyeti  hakimdir; ama iyi bilsinler, ki bütün 

çeşitleriyle  birlikte  sömürgecilik iflas etmiştir.
38

  

 

 

ηηο 7 επηεκβξίνπ 1962 αλαδεκνζηεύεηαη ην ελ ιόγσ ζρόιην από ηελ ειιελόθσλε  

εθεκεξίδα Δθεοεενία ζηε ζηήιε Λαηςκζηά  όπνπ  ραξαθηεξίδεηαη γεινίνο ν ηζρπξηζκόο πεξί  

λννηξνπίαο ππεξαπνηθηνθξαηηθήο ηνλίδνληαο ην δεκνθξαηηθό ηνπο παξειζόλ «έπμιεκ ςξ 

Έθθδκεξ ακαπηφλακηεξ απυ ηςκ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ ηαζ δζδάλακηεξ εζξ υθμκ ημκ ηυζιμκ ημοξ 

δδιμηναηζημφξ εεζιμφξ, ηα δδιμηναηζηά ηαζ θζθεθεφεενα ζδεχδδ». ηελ ειιεληθή ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε ην παξειζόλ απνηειεί ζπλώλπκν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ν εθπνιηηηζκόο νξίδεηαη σο 

ειιεληθόηεηα.
39

  

Ο ειιεληθόο  ηζηνξηνγξαθηθόο ιόγνο, αλαθεξόκελνο ζηελ πεξίνδν 1960-1963, ζπγθξόηεζε  

θπξίσο ξεκαηηθέο πξαθηηθέο  πνπ  κεηέζεηαλ ηηο επζύλεο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ζε άιινπο παξάγνληεο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε ζπληαγκαηηθή δηάξζξσζε. Μηα 

ηεηξηκκέλε πξαθηηθή είλαη ε κεηάζεζε ησλ επζπλώλ ζε ηξίηα θέληξα π.ρ. ε ζύειια ηνπ 

Γεθέκβξε ηνπ  1963 «οπήνλε ημ απμηέθεζια ημο ακμζηημφ πανειααηζζιμφ ηςκ δοκάιεςκ ημο 

ζιπενζαθζζιμφ ηαζ ηδξ απμζηζμηναηίαξ».40 Άιιεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο θαηέδεημαλ ηνλ 

επηδήκην ξόιν ηνπ  δξόκνπ ηεο  αζπλέπεηαο,  ηελ απνπζία θαζηέξσζεο  πιήξνπο  πνιηηηθήο 

ηζνηηκίαο κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ, θαη ηνλ αλαζηαιηηθό ξόιν ηεο  πεξηθξνλεηηθήο 

ππεξνςίαο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο. 41 Ζ ζηάζε  ηεο  «αβένςπδξ  πμθζηζζιζηήξ 

                                                           
36

Μηράιεο  Αηηαιίδεο, «Οη ζρέζεηο  ησλ  Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», υ. π., ζει. 420. 
37

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Λαθσληθά», 7 επηεκβξίνπ 1962. 

Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 188. 

Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. 85. 
38

Γηαθαηέρνληαη από κηα λννηξνπία ππεξαπνηθηνθξαηηθή ζε ζρέζε κε ό, ηη αθνξά ην ζπλεηαηξηζκό καο, αιιά λα 

μέξνπλ θαιά όηη  ε απνηθηνθξαηία θαη ό, ηη ζρεηίδεηαη κε απηή ρξενθόπεζε.   
39

Rebecca Βryant, «On the condition  of  Postcoloniality  in Cyprus» in Γηάλλεο Παπαδάθεο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο  

& Welz Gisela (ed.), Divided Cyprus ..., ibid, pp. 59-60. 
40

Νίθνο Φπξνύθεο, Σμ ηοπνζαηυ δνάια (1958-1986) : άξζξα-κειεηήκαηα, Δπηθαηξόηεηα, Αζήλα, 1987, ζει. 37. 
41

Πινπηήο έξβαο, υ. π., ζζ. 34, 129.  

ειιελν – θππξηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο  Βι. Niyazi Kızılyürek, Γθαφημξ Κθδνίδδξ :  Ζ πμνεία ιζαξ πχναξ, ό. π., 

ζει. 81. 

Άγγεινο Βιάρνο, Μζα θμνά ηζ έκα ηαζνυ, έκαξ δζπθςιάηδξ... : 50 Κοαενκήζεζξ, η. Γ΄, Δζηία, Αζήλα, 1999, ζει. 

481. 
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ακςηενυηδηαξ», ε πεξηθξνλεηηθή ππεξνςία σο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνιηηηθήο 

θνπιηνύξαο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο  δελ επηηξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ ηα ζπκθέξνληα 

θαη νη θόβνη, νη αλάγθεο θαη νη ζέζεηο ηεο άιιεο θνηλόηεηαο.
42

 Ζ  Διιεληθή Κνηλόηεηα  

κεηαρεηξίδεηαη ξήκαηα όπσο  «ακεπεχιεκ», «οπμζηχιεκ»,
43

 ζέινληαο λα ηνλίζεη ην βαξύ 

θνξηίν πνπ έρεη επσκηζζεί  αλερόκελε  ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα θαη ηα αηηήκαηα ηεο. ηνλ 

ειιεληθό ιόγν ζπγθξνηώληαο ζηα πιαίζηα ηεο «the violence of  objectification» ηελ Σνπξθηθή 

Κνηλόηεηα σο  «οπυθμζπμ»,
44

 ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα εθδύεηαη ηα πνιηηηθά ηεο δηθαηώκαηα, 

πξνθαιώληαο αιπζηδσηά ηελ αληίδξαζε, αθόκε θαη ηελ άινγε αληίδξαζε ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλόηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Ο Εαθίξ  Είθλη Πξόεδξνο  ηεο  Έλσζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο ζε ζπλέληεπμε ηνπ  

ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 1962 ζηνλ  Π. Σεξιεμή  ζηειηηεύεη   ηελ αδηαιιαμία  ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο. 

Βι. Παληαδήο Σεξιεμήο, υ. π., ζει. 400. 

Λνπθάο Καθνπιιήο, υ. π., ζει. 104. 
42

Αιέμεο Ζξαθιείδεο,  Σμ ηοπνζαηυ : ζφβηνμοζδ ηαζ επίθοζδ, ό. π., ζζ. 22,78, 89. 

Καίζαξαο Μαπξάηζαο,  ρεζξ ημο εθθδκζημφ εεκζηζζιμφ ζηδκ Κφπνμ : Ηδεμθμβζηέξ ακηζπαναεέζεζξ ηαζ δ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ηδξ εθθδκμηοπνζαηήξ ηαοηυηδηαξ 1974-1996, Καηάξηη, Αζήλα, 1998, ζζ. 83-84. 

Άγγεινο Βιάρνο, Γέηα πνυκζα Κοπνζαημφ, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", Αζήλα, 1980, ζει. 264. 

«failed to ensure the rights of Turkish Cypriots» Βι. Stanley Kyriakides, ibid, p.120.  

Michael Moran, ibid, pp. 80, 81, 

 [...] 'The Cypriot Greeks', went on Clark, 'do not seem able to avoid giving the impression that they are superior. 

Βι. Salahi Sonyel, ibid, p.15. 

Robert Henry Stephens, Cyprus a place of arms : Power politics and ethnic conflict in the eastern 

Mediterranean, Pall Mall Press, London, 1966, p.173. 

Christian Heinze, Cyprus conflict 1964-1985, K. Rustem, 1986, p. 11. 

[...] Goodwill, honesty and trust was needed. But none of these came from the Greek side.  Βι. Cyprus : Turkish  

reply  to  Archbishop Makarios’ proposals, Aid Society of New York, New York, 1964, p. 4. 
43

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Λαθσληθά», 2 Ηνπιίνπ 1961. 
44

Zelia Gregoriou, «De-scribing hybridity in "unspoiled Cyprus" : Postcolonial tasks for the theory of education», 

Comparative Education, Vol. 40,  No. 2, May 2004, p. 244. 
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1.3. Ο οριζμός  ηης κσπριακής ηασηόηηηας ως ελληνικής & Η ιδέα ηοσ  Ίωνα Δραγούμη 
 

 

[…]Κνηλά  ηδεώδε  ελώλνπλ ηνλ ιαόλ καο
45

 

 

 

ηελ ειιεληθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ππάξρεη κηα δηαθξηηή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο όξνπο 

«Κφπνζμζ» θαη «Δθθδκμηφπνζμζ». Δλώ ν όξνο  «ηοπνζαηυξ θαυξ», ν ιαόο ηεο  Κύπξνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα πξνβιεζνύλ ηα  πνιηηηθά ζέισ ελόο  ιανύ νκνηνγελή νκνεζλή «ημ 

ηίιζμ Γδιμρήθζζια  ημο θςηεζκμφ Γεκκάνδ ιε ημ  πνοζάθζ  ηδξ ροπήξ  οπέβναρε μ θαυξ ζμο»,
46

 

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα πξνβάιινπλ ηελ  ελαληίσζε ηνπ ιανύ απηνύ ζηηο πκθσλίεο Επξίρεο 

Λνλδίλνπ  «εθανιμγυιεκδ  πανά ηδκ εέθδζζκ  ημο εκδζαθενμιέκμο θαμφ»,
47

 ρξεζηκνπνηείηαη  

γηα λα πξνβάιινπλ  ηνπο αγώλεο ηνπ «Πνςηαπνζθζά  πμο  βέκκδζεξ, ηδξ  Κφπνμο ημκ αβχκα,»
48

 

θαη ηνπο λεθξνύο ηνπ «Καζ ηυηε  ζεζξ Αεάκαημζ, εα  θηενμοβάηε  πάθζ, κηοιέκμζ  ηδκ ανιαηςζζά, 

εα  παίνκεηε  ηδκ ζηνάηα, ηαζ δίπθα ζαξ  ιζα  ιμοζζηή, ηναβμφδζα εαζαξ  ράθθδ, εκχ ιονζάδεξ  

μ Λαυξ, ηδκ Λεοηενζάκ  εηνάηα»,
49

 θαη ηέινο επηθαιείηαη γηα λα λνκηκνπνηεζνύλ πνιηηηθέο 

πξνζέζεηο  «θαιαάκςκ  οπ΄υρζκ ημ βεκζηυκ  ζοιθένμκ  ημο  Κοπνζαημφ  θαμφ, εα  παναβκςνίζς  

μζακδήπμηε  ζοκηαβιαηζηήκ  δζάηαλζκ»,
50

 ν  όξνο  «Δθθδκμηφπνζμζ» μελίδεη, αθνύ  απνηειεί 

βξεηαληθό απνηθηνθξαηηθό ιεθηηθό επηλόεκα,
51

 θαη αλαθέξεηαη  ζε κηα πεξίνδν ηεο  ηζηνξίαο 

ηεο  Κύπξνπ  πνπ έρεη παξέιζεη, ηνπηέζηηλ ζηελ Αγγινθξαηία. Ο Γξ. Υ. Υαξαιάκπνπο, σο  

κέινο ηεο  Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο, κε αθνξκή ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ζηελ 

εθεκεξίδα  ηεο  θπβέξλεζεο  κε ηνλ  όξν απηό ηνλίδεη : 

 

                                                           
45

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959-Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 469. 
46

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Κφπνμξ, Αιεμάλδξεηα, 1962, ζει. 36. 
47

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νεάξρνπ Νέαξρνο (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 137. 
48

Κώζηαο σθξάηνπο, Ήνςεξ : πμζήιαηα, Π. Οηθνλόκνπ, Αζήλα, 1959, ζει. 14. 
49

 . π., ζει. 6. 
50

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νεάξρνπ Νέαξρνο (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 587. 
51

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηθηνθξαηίαο, νη Βξεηαλνί πξόηεηλαλ κηα ελαιιαθηηθή  πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηηο 

ηαπηόηεηεο ησλ ληόπησλ. Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο θ.α., «Introduction: Μodernity, Ζistory and Conflict in 

Divided Cyprus, An overview», in Γηάλλεο Παπαδάθεο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο & Gisela Welz (ed.),  Divided 

Cyprus..., ibid, p. 7. 

Agnes Smith, Through Cyprus in 1887, Opheltis Publications, Nicosia, 1996,  pp. 112, 229. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Ιζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 
 

76 
 

[…] Σν πξάγκα  δη΄ εκέ απνηειεί  αζπλέπεηαλ πξνο  ηαο αξράο εκώλ  σο Διιήλσλ, θαη 

σο κέινο ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο Βνπιή δηακαξηύξνκαη δηα ηελ ρξεζηκνπνίεζηλ ηνπ  

όξνπ «Διιελνθύπξηνο», εηζεγνύκαη δε όπσο ε Βνπιή εκώλ δεηήζε από ηελ 

Κπβέξλεζηλ ηελ εηο ην κέιινλ νξζήλ ρξεζηκνπνίεζηλ ηνπ όξνπ, νξζώο  δε είλαη Έιιελ, 

θαη όρη Διιελνθύπξηνο.
 52

  

 

 

H  «δζαπνμκζηή πανμοζία» θαη ε «πνήζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ» απνηεινύλ  ζηνηρεία πνπ  

ζπγθξνηνύλ  ηελ  θππξηαθή  ηαπηόηεηα  σο  ειιεληθή,   όπσο απνηππώλεηαη  ζην  Σναβμφδζα 

ηςκ Κναηδηδνίςκ ηνπ Αληώλε σηεξηάδε (D.P. 811) : 

 

 

Απηό ην ρώκα  πνπ παηείο, ν αέξαο π΄ αλαπλέεηο, 

απ΄ ηνλ θαηξό πνπ  πιάζηεζαλ, ήηαλ  πάληα  δηθά  καο ! 

 

ηνλ ηόπν  ηνύην  πνύκαζηε, ηνλ ηόπν πνπ  παηνύκε, 

ηνλ  είραλ νη  πξνγόλνη  καο, νη  πάππνη  θη΄ νη  πξνπάππνη. 

Πνπ  θνπβεληηάδαλ  ζαλ  θη΄ εκαο, ηε γιώζζα  πνπ  κηινύκε, 

-ηε γιώζζα  ηελ ειιεληθή-, ζαλ  καξηπξνύλ  θη΄  νη ηάθνη.
53

  

 

 

 

ηα  Πμζδηζηά Άπακηα 1928-1962 ηνπ Σεύθξνπ Αλζία  απνλνκηκνπνηείηαη ε νπνηαδήπνηε άιιε 

εζλνηηθή νκάδα λα έρεη εζληθέο επηδηώμεηο, θαζόηη  ε παξνπζία ηεο  ζην λεζί απνηειεί  αηπρή 

ζπγθπξία «μοθηάκμζ, πμο ημοξ έδςζε ιζα εέζδ ζημκ  ηνμπυ ηδξ  Ηζημνίαξ δ γφιςζδ   η΄ δ 

εφεθθα ηςκ ηαζνχκ».
54

 ηνλ αληίπνδα ε Διιεληθή Κνηλόηεηα  λνκηκνπνηείηαη  «θυβς 

θοθεηζηχκ ηθδνμκμιζηχκ ηίηθςκ».
55

  

 

[...] Δθ΄ όζνλ  ε Διιάο εγέλεην θξάηνο, ειεπζέξα πνιηηεηαθώο ζηεξεσζείζα Παηξίο,  νη 

Κύπξηνη ιόγσ  θπιεηηθώλ θιεξνλνκηθώλ ηίηισλ, αμηνύζαλ ηελ  κεηά ηεο Μεηξόο ησλ 

Έλσζηλ.
56

 

                                                           
52

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Ο Γξ Υαξαιάκπνπο εηζεγήζε όπσο παύζε ε ρξεζηκνπνίεζηο ηνπ όξνπ 

«Δθθδκμηφπνζμξ»», 29 Μαξηίνπ 1961. 

Παύινο Μ. Παύινπ, υ. π., ζει. 170. 

Ο Γξ Υξ. Υαξαιάκπνπο ππήξμε πξόεδξνο ηεο ΟΔΛΜΔΚ. Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, υ. π., ζει. 435. 
53

Αληώλεο σηεξηάδεο, Σναβμφδζα ηςκ ηναηδηδνίςκ (Ζιενμθυβζμ Α΄), Πάθνο, 1961, ζει. 26.  
54

Σεύθξνο Αλζίαο, Πμζδηζηά άπακηα 1928-1962 Αεήκα-Κφπνμξ-Λμκδίκμ, Aegean Press, Λνλδίλν, 1962, ζει. 502. 
55

«μ πθδεοζιυξ ηδξ κήζμο βεκυιεκμξ ηαεανυξ εθθδκζηυξ» Βι. Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ζ ηαηαβςβή ηςκ 

Κοπνίςκ, Νένο Κόζκνο, Λεπθσζία, 1936, ζει. 351.  
56

Μηραήι Ν. Πηζζάο, Σμ επακαζηαηζηυ πκεφια ηςκ Κοπνίςκ, ό. π., ζει. 21.  
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Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσληώλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ γίλεηαη ιόγνο  γηα  κηα Κύπξν  σο  

έλα  δεύηεξν  ειιεληθό  θξάηνο,
57

 σο ειιεληθή επαξρία.
58

 ε αξρηεπηζθνπηθή εγθύθιην ζηηο 9 

Απξηιίνπ 1961 ν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄ ζπγθξνηεί ηελ Κύπξν σο  «ημζηίδα  ημο  

Eθθδκμπνζζηζακζημφ πμθζηζζιμφ»,
59

 ελώ ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ αξρεγό ηεο ΔΟΚΑ Γεώξγην 

Γξίβα ηνλίδεη όηη κε ηηο πκθσλίεο  «δδιζμονβείηαζ  ιζα ιζηνά Eθθάξ».
60

 ηελ εξγαζία ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ππξηδάθε, Κφπνζμζ ααζζθείξ ημο 4 αζ. π.π. (411-311/10 π.π.) :Μεηά εζζαβςβήξ 

πενί ημο εθθδκζημφ παναηηήνμξ ηδξ ανπαίαξ ηοπνζαηήξ ζζημνίαξ αιιά θαη ζηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή ηνπ Μηραήι Ν. Πηζζά Σμ επακαζηαηζηυ πκεφια ηςκ Κοπνίςκ αλαθέξεηαη  όηη «μζ 

Κφπνζμζ οπήνλακ εκ ηδ Ακαημθή ηεηαβιέκμζ Αηνίηεξ ηδξ  Δθθδκζηήξ  ζδέαξ» θαη «αηναίμ 

πνμπφνβζμ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ».
61

 Ζ Διιάδα  ρξεηάδεηαη ηα «αβκά  ζημζπεία ημο ημζμφημο  

πμθζηζζιμφ», θαζόηη ε  Κύπξνο  «δζεηήνδζε ηδκ  εθθδκζηήκ  πανάδμζζκ βκδζζςηένακ».
62

 Γη' 

απηό θαη ν πνηεηήο παξνκνηάδεη ηελ Κύπξν  κε  έλα άγαικα πνπ   «ι΄ εθθδκζημφ αβάθιαημξ  εε 

κάιμζαγε  ημνιυ». 

 

 

[...] Γύξσ ηνπ ηώξα  λένη, πην  κεγάινη  πιέθνληαλ  ζθνπνί. Μα θη έηζη  λάκελε  πάιη  ζα 

ην  ραηξόηαλ. Μ΄ ειιεληθνύ αγάικαηνο  ζε λάκνηαδε  θνξκό  πνπ ν ηερλίηεο  ηνπ  άθηζε  

γηα ύζηεξα  λα ζθαιίζε ηε ζεία  θεθαιή θαη ησλ  ρεξηώλ  ην άπισκα σο λα  βξε  ηεο 

αξκνλίαο  ηνπ παλώξηνπ  αλέθθξαζηνπ θόζκνπ  ηνπ ηελ  πινπνηεκέλε  κνξθή.
63

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Ο Μηραήι Ν. Πηζζάο θξαηήζεθε  ζην ζηξαηόπεδν  ζπγθέληξσζεο ηεο  Κνθθηλνηξηκηζηάο ην Ννέκβξην  ηνπ 1956. 

ρέζε κε Κόκκα ησλ Υηηώλ Βι. Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, υ. π., ζζ.149, 166, 234.   
57

Πεξηνδηθό Φςηεζκμί Ονίγμκηεξ, «Ζ ζέζε ησλ λέσλ», η. 3, Ηαλνπάξηνο 1963, ζει. 120. 

Πεξηνδηθό Πκεοιαηζηή Κφπνμξ, «Πώο βιέπσ ηελ έθδνζηλ ηεο «Πλεπκαηηθήο Κύπξνπ»», αξ. 1, Οθηώβξηνο 1960, 

ζει. 2.  
58

Πεξηνδηθό Κοπνζαημί Καζνμί, «Γηα ηηο πλεπκαηηθέο καο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα», αξ.13(112),  24 Μαξηίνπ 

1961, ζει. 5. 
59

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 50. 
60

Γεώξγηνο Γξίβαο, υ. π., ζει. 387. 
61

Κσλζηαληίλνο  Γ. ππξηδάθεο, Κφπνζμζ ααζζθείξ ημο 4 αζ. π.π. (411-311/10 π.π.) : Μεηά εζζαβςβήξ πενί ημο 

εθθδκζημφ παναηηήνμξ ηδξ ανπαίαξ ηοπνζαηήξ ζζημνίαξ, Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ, Λεπθσζία, 1963, ζζ. 9, 

155.  

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Σμ επακαζηαηζηυ πκεφια ηςκ Κοπνίςκ, ό. π., ζει. 21. 
62

Πεξηνδηθό  Καζνμί ηδξ Κφπνμο, «Οη πλεπκαηηθέο ζρέζεηο  Κύπξνπ  Διιάδνο», αξ. 96,  12 Απγνύζηνπ  1960, 

ζει. 21. 

Πεξηνδηθό Μαεδηζηή εζηία, «Ζ εθδξνκή  καο  ζηελ Διιάδα», η. 30,  Οθηώβξηνο – Γεθέκβξηνο  1961, ζει. 45.  

Πεξηνδηθό  Καζνμί ηδξ Κφπνμο, «Οη πλεπκαηηθέο ζρέζεηο  Κύπξνπ  Διιάδνο», αξ. 96,  12 Απγνύζηνπ  1960, ζει. 

21. 
63

Αρηιιέαο Αηκίιηνο,  Ζ ζοιθςκία ημο θοηνςιμφ, Γίθξνο, Κύπξνο, 1960, ζει. 25. 
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Ζ Κύπξνο, σο έλα δεύηεξν αθκάδνλ ειιεληθό θέληξν, εδξάδεηαη πάλσ ζηε ζέζε  πνπ 

αλέπηπμε ν Ίσλαο Γξαγνύκεο ην 1916, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε απνθαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 

θπιήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα από  ηε κνξθή  ελόο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηώλ.
64

  

ηνλ αληίπνδα,  ε Σνπξθηθή  Κνηλόηεηα ζπγθξνηεί ην  ιόγν πεξί ηεο ύπαξμεο πνιιώλ 

θνηλνηήησλ ζηελ Κύπξν, αληί ηνπ θππξηαθνύ ιανύ επηζηξαηεύεη  ηελ έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο 

«varlık»,
65

 ε νπνία επηζηξαηεύεηαη αθόκε θαη γηα ηνπο Αξκέληνπο θαη ηνπο Μαξσλίηεο. 

Πξνζπαζνύλ  λα  απνθξνύζνπλ όηη ε  θππξηαθή ηαπηόηεηα  νξίδεηαη  σο ειιεληθή  θαη όηη νη 

κόλνη πνπ έρνπλ ιόγν γηα ηα πνιηηηθά θαη όρη κόλν γελόκελα είλαη ε Διιεληθή Κνηλόηεηα. 

Δλώ ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ζπγθξνηεί έλα ιόγν  πνπ εδξάδεηαη  πάλσ  ζηε ζέζε όηη ε 

θππξηαθή ηαπηόηεηα εκπεξηθιείεη, ζπκππθλώλεη  πνιιέο δηαθξηηέο  θνηλόηεηεο, ε  ειιεληθή  

ξεηνξηθή επηζηξαηεύεη κηα  κνλνδηάζηαηε, κνλόπιεπξε εθδνρή ηεο θππξηαθήο ηαπηόηεηαο γηα 

λα απνθξνύζεη ηελ αλνκνηνγέλεηα «heterogeneity», ηελ αζπλέρεηα «discontinuity» θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία «regional diversity» πνπ πξνβάιιεη ε  Σνπξθηθή Κνηλόηεηα.
66

 

 

 

 

 

                                                           
64

[…] ζμ βζα  ημ έεκμξ, αοηυ  πνέπεζ, είκαζ ακάβηδ, κα γήζεζ  ιε μπμζαδήπμηε  πμθζηζηή ιμνθή ή ιε  πμθθέξ 

ιμνθέξ ηαζ λέκεξ ίζςξ, ηαζ  ημιιαηζαζηά  αηυιδ, ακ δεκ  βίκεηαζ  αθθζχξ, βζα κα δδιζμονβήζεζ ηάηζ. Βι. Ίσλ 

Γξαγνύκεο, Δθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ, Φηιόκπζνο, Αζήλα, 1993, ζει. 41. 

Άγγεινο Βιάρνπ, Γέηα πνυκζα Κοπνζαημφ, ό. π., ζει. 264.  

Υξίζηνο Οηθνλνκίδεο, υ. π., ζει. 45.  

Φξίμνο Π. Βξαράο, Οηηχ εθθδκζηά εέιαηα, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1962, ζει. 9. 
65

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizi nasıl görünyorlar», 20 Eylül 1961. [Πώο καο βιέπνπλ] 
66

Βι. Julie Scott, «Mapping the past: Turkish Cypriot narratives of time and place in the Canbulat museum 

northern Cyprus», History and Anthropology, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 228. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 538. 

Ο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄ αλέθεξε ζε δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1961 πξνο ηνπο 

εθπξνζώπνπο  ηνπ αξαβηθνύ, θππξηαθνύ θαη ηνπ παξνηθηαθνύ ηύπνπ  όηη ζηνλ όξν Κύπξηνη πεξηθιείνληαη θαη ηα 

κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, ελώ ζε  εξώηεζε  ζηηο  5 Ηνπλίνπ 1962  γηαηί δελ  ζπκπεξηέιαβε  θαη Σνύξθν  

Τπνπξγό θαηά ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Ακεξηθή  δήισλε  «θμζ είιεεα  Κφπνζμζ». Βι. Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο 

Νεάξρνπ (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 1961-Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα 

Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζζ. 538, 646. 
ηελ πξνζπάζεηα  ηεο  ε  εθεκεξίδα Δθεοεενία   λα  επηζεκάλεη ηηο θαηαζηξνθηθέο  ζπλέπεηεο  πνπ  ζα έρεη  γηα 

όιν ηνλ θππξηαθό ιαό ε  αθξαία πνιηηηθή θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ζηνλ όξν  θππξηαθόο ιαόο. «απενβάγμκηαζ  ηαηά δ΄μθυηθδνμκ  ημκ Κοπνζαηυκ  θαυκ». 

Βι. Δθεκεξίδα  Δθεοεενία, «Λαθσληθά» 2 Γεθεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Λαθσληθά», 2 Ννεκβξίνπ 1960.  

Αληξέαο Φάληεο, υ. π., ζει. 335.  

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 341. 
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1.4. Σο ιδεολογικό περιετόμενο  ηοσ ζύνοικοσ ζηοιτείοσ 

 

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία θαη γεληθόηεξα ζηελ ειιεληθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε  ε 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο «πανείζαηηεξ ιεζμκυηδηεξ» θαη ηα κέιε ηεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «επήθοδεξ»,
67

 σο «απμιεζκάνζα ιζαξ επζδνμιήξ, ηαηάηηδζδξ».
68

 Δθεί πνπ 

ε Διιεληθή Κνηλόηεηα απνηειεί ηνπο  «αθεκηάδεξ»,
69

 εθεί πνπ ν πνηεηήο  Σεύθξνο Αλζίαο 

εγθαιεί  λα αθνπζηεί  «δ  ιονζυζημιδ ηναοβή» ηνπ  «Δίιαζ  μ θαυξ. Κ΄ είκαζ ημ ζπίηζ  ιμο. 

Θειεθζςιέκμ ζε ηυηηαθα, πηζζιέκμ βζα καπεζ ζηέπδ ημκ βαθάγζμκ μονακυ ηαζ ηδκ Δθθάδα 

μζηυζδιμ, ζθναβίδα ηδξ  ροπήξ ημο»,
70

 ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  απνδίδνληαη ραξαθηεξηζκνί  

πνπ ηελ απνζπλδένπλ  από  ην  θππξηαθό  ζπγθείκελν. ηελ  πνιηηηθή θνπιηνύξα  ηεο 

Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα εμσζεί  «ηα πνάβιαηα εζξ ηα  άηνα»,
71

 όηαλ  

ραξαθηεξίδεη ηελ Κύπξν σο παηξηθό έδαθνο, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί κηα «ιεζμρδθία  πμο δεκ 

έπαζλε  πμηέ  ηακέκα ζπεδυκ νυθμ  ζηδκ  ειπμνζηή  ή πκεοιαηζηή  γςή  ημο  κδζζμφ».
72 

πσο  

έρεη επηζεκάλεη θαη ν  ώηνο Κησξήο ε ζηάζε  ππνηίκεζεο  ησλ  δηεθδηθήζεσλ ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλόηεηαο ππήξμε θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο ηνπ ηνπξθηθνύ 

εζληθηζκνύ ζηελ Κύπξν,
73

 αθνύ νπδέπνηε  «ακηζιεηςπίζηδηακ ςξ  ζοζηαηζηυ  ζημζπείμ  ημο 

ηοπνζαημφ πχνμο».
74

 

 

[...]Δκείο, λα ζαο πσ, ηειεηώζακε  κ΄ απηό ην λεζί, 

εκάο ηέιεησζε ην ρακόγειό καο κ΄ απηό  ην λεζί. 

ια όζα δήζακε, 

όια όζα αγαπήζακε, 

                                                           
67

άββαο Υξίζηνπ, υ. π., ζει. 36.  
68

Γηώξγνο Καξνύδεο, υ. π., ζζ. 170, 179. 

άββαο Λντδίδεο, οκέπεζαζ ηςκ ζοιθςκζχκ Εονίπδξ-Λμκδίκμο : Κξίζηο εθ ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ δήκσλ, νη 

Σνύξθνη θαη ε Κύπξνο, ε απεηιή επεκβάζεσο, Αζήλα, 1963, ζει.16. 
69

Κύπξνο Υξπζάλζεο, Παβηοπνζμκίηεξ, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία,1963, ζει. 8. 

           Οκηιία ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Παηξησηηθνύ Μεηώπνπ Βάζνπ Λπζζαξίδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ 

Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ  1961, ζει. 

102. 
70

Σεύθξνο Αλζίαο, Πμζδηζηά άπακηα 1928-1962, ό. π., ζει. 512. 
71

Πεξηνδηθό Κφπνμξ /Cyprus Greek-American Review,  «Φπιεηηθόο δηαρσξηζκόο », αξ. 43, Μάηνο 1961, ζει. 1. 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Πξνηνύ ζεξίζνπλ άιινη», 16 Απξηιίνπ 1961. 
72

Πεξηνδηθό Νέα Δπμπή  «Οη  άλζξσπνη  ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο ηέρλεο ηεο Διιάδαο ζην  πιεπξό  ηνπ θππξηαθνύ 

ιανύ», η. 58, Γεθέκβξηνο 1963, ζει. 28. 
73

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 191. 
74

. π., ζει. 196. 

[…] Σα άκεδ αοηά είκαζ ακάιζηηα ηαε΄υηζ έηζζ δεέθδζακ αζ πνμζηάηζδεξ Γοκάιεζξ. Γεκ είκαζ βκδζίςξ Δθθδκζηά, εη 

ημο θαιπνμφ πνμβμκζημφ ακεχκμξ. 

Βι. Μηραήι Ν. Πηζζάο, Σμ επακαζηαηζηυ πκεφια ηςκ Κοπνίςκ, ό. π., ζει. 38.  
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όια όζα είπακε δηθά καο, 

ζα επαλαιακβάλνπληαη  ζηελ  απνπζία καο 

κ΄ άιινπο λα ηα δνπλ, 

άιινπο λα η΄ αγαπνύλ, 

άιινπο λα ηα ιελ  δηθά ηνπο.
75

 

 

 Ο όξνο «ημ ζφκμζημκ ζημζπείμκ» απαληά ζπρλά ζηνπο ιόγνπο ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο  Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ΄. Πνηεο είλαη νη πνιηηηθέο απνηηκήζεηο ηνπ όξνπ 

«ζφκμζημξ»,
76

 θαη πνύ εδξάδεηαη ε επαγγειιόκελε ζπλεξγαζία, ε εηξεληθή  θαη αξκνληθή  

ζπκβίσζε «ιεηά  ηςκ Σμφνηςκ  ζοκμίηςκ».
77

 Ζ θξάζε «Σμ ζφκμζημκ  ζημζπείμκ δφκαηαζ κα 

ααδίζδ ημκ ζδζηυκ  ημο δνυιμκ  υπςξ  ηαζ εζξ ηδκ ανπαζυηδηα μζ Φμίκζηεξ»
78

 ζπκππθλώλεη όιε  

ηελ πνιηηηθή νπζία ηνπ δεηήκαηνο. Ζ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  απνηειεί πνιηηηζκηθή ςεθίδα  όρη 

πνιηηηθό ππνθείκελν, είλαη ζπλ-νηθνη, είλαη πνιηηηζκηθό ζπκθξαδόκελν, θαηάινηπν ησλ 

πξόηεξσλ ραιεπώλ θαηξώλ, ηνπ θππξηαθνύ νίθνπ-ρώξνπ, πάξνηθνη ρσξίο πνιηηηθά 

δηθαηώκαηα,  εμνύ θαη ε δηάθξηζε Κύπξηνη –Σνπξθνθύπξηνη.
79

 

Από ηελ άιιε ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα αληηιακβαλόκελε ηελ νπηηθή θάησ από ηελ νπνία 

γίλεηαη  αληηιεπηή  «azınlık nazarı  ile bakarak» ππεξακύλεηαη.
80

 Θεκειηώδεο  αληίιεςε ζην 

ιόγν πνπ ζπγθξνηεί ε πνιηηηθή ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο είλαη όηη ζην λεζί  

ζπλππάξρνπλ δύν  δηαθξηηέο  θαη ηζόηηκεο  θνηλόηεηεο «eşit ve ortak bir hüviyete sahibiz».
81

  

 

                                                           
75

Πνίεκα Καζκμφνβζεξ «ηζβιέξ» ηνπ Κώζηα Μόληε. Βι. Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Καηλνύξγηεο 

«ηηγκέο»», αξ. 8, Μάηνο 1961, ζει. 376.  
76

Ζ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα σο ζύλνηθνο ζπλδέεηαη κε ηε ξαζπκία, ζπγθξνηείηαη σο θεξέθσλν άλνκσλ ζρεδίσλ,  

αληηζηξαηεύεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θππξηαθνύ πιεζπζκνύ, θαη δελ λνκηκνπνηείηαη λα έρεη ηα πνιηηηθά 

δηθαηώκαηα πνπ  εμαζθάιηζε  ζηηο πξόζθαηεο πκθσλίεο. Οη  ζύλνηθνη  έρνπλ δηθαηώκαηα  «πένακ  ημο δζηαίμο» 

Βι. Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπακηα Ανπζεπζζηυπμο Κφπνμο Μαηανίμο Γ', η. Δ΄, 

Ηαλνπάξηνο 1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 202. 

[…]Ο Έθθδκ θμνμθμβμφιεκμξ δεκ εα ακεπεή κα ζοκηδνή ημ ζφκμζημκ ζημζπείμκ. Βι. Δθεκεξίδα Δθεοεενία, 

«Λαθσληθά», 3 Φεβξνπαξίνπ 1961. 

[..]οπμεάθρεςξ ηςκ ζοκμίηςκ ιαξ οπυ μνβάκςκ ημο Βνεηηακζημφ ζιπενζαθζζιμφ. Βι. Δθεκεξίδα Δθεοεενία, 

«Λαθσληθά», 6 Ηνπλίνπ 1961. 
77

Πεξηνδηθό  Απυζημθμξ  Βανκάααξ, «Ζ επέηεηνο  ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ», Μάξηηνο – Απξίιηνο  1960, ζει. 105. 
78

Πεξηνδηθό Καζνμί ηδξ Κφπνμο, «Οη πλεπκαηηθέο ζρέζεηο  Κύπξνπ  Διιάδνο», αξ. 96,  12 Απγνύζηνπ  1960, ζει. 

21. 
79

Özdemir Özgür, υ. π., ζει. 71. 
80

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tedirginlik», 15 Şubat 1963. [Αλεζπρία] 

«Azınlıklar Masası» Βι. Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 10. 

ία Αλαγλσζηνπνύινπ, «The Complexities  of Greek Nationalism  in its Cypriot Version»,  in Nationalism in the 

Troubled Triangle : Cyprus, Greece and Turkey, Palgrave Macmillan, New York, 2010,  p. 203. 
81

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 272. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs΄ ta yaşıyan halklar», 20 Ekim 1963. [Οη ιανί πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İyi geçinmenin şartları», 1 Eylül 1960. [Καλόλεο θαιήο ζπλύπαξμεο] 
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1.5. Η Σοσρκική Κοινόηηηα  ως οδόθραγμα  ζηο δρόμο  ηης Ελληνικής Κοινόηηηας  

 

Σν αίηεκα ηεο Έλσζεο ζπλδέζεθε κε ην κύζν  «ιεβάθδ, υιςξ,  ιάγα ηςκ ήζοπςκ  ηαζ 

ηαθμηαβάεςκ Σμφνηςκ ηδξ κήζμο  εα δεπεή  ηδκ Έκςζζκ». Ο ελ ιόγσ κύζνο αλ θαη θηλείηαη 

ζηα  «υνζα ηδξ αθεθμφξ πίζηδξ», έπαημε  θαζνξηζηηθό  ξόιν  ζηελ  πνιηηηθή  δξάζε ηεο 

Διιεληθήο Κνηλόηεηαο. ην θάησζη απόζπαζκα ε Έλσζε ζπλδέεηαη κε ηε «θφηνςζδ» ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο από ηελ παξαδνζηαθή, κνπζνπικαληθή εγεζία ηεο. 

 

[..] Ζ κεγάιε, όκσο, κάδα ησλ ήζπρσλ  θαη θαινθαγάζσλ Σνύξθσλ ηεο λήζνπ  ζα δερζή 

ηελ Έλσζηλ  όρη κόλνλ  άλεπ  δπζθνξίαο αιιά  θαη κε  θξπθήλ  ραξάλ  σο εθ ηεο  

ειπίδαο όηη ζα  ζπλεπηθέξε  απηή ηελ απαιιαγήλ  ησλ από  ηνπο δηαθόξνπο Μνπλήξ,  

Δγηνύκπ, Μαρκνύη Εειαιεληίλ  θαη ηνπο  νιίγνπο  άιινπο Παιαηνηνύξθνπο άξρνληαο.82 

 

 

Ηζηνξηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί  όηη ε  ηζηνξηθή  δηεθδίθεζε ηεο  Διιεληθήο  Κνηλόηεηαο γηα 

Έλσζε  ηνπνζέηεζε  ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  εθηόο ηνπ πνιηηηθνύ γίγλεζζαη,83 θαη θαηέδεημε 

ηελ πξόζεζε ηεο  γηα κνλνκεξή δηακόξθσζε  ηεο ηζηνξίαο.  

 

[...]πλνπηηθά, όηαλ δηακνξθσλόηαλ ε θππξηαθή ηζηνξία, πξνβιήζεθαλ νη 

Σνπξθνθύπξηνη γηα λα παξεκπνδηζηνύλ νη Διιελνθύπξηνη λα δηακνξθώζνπλ  ηελ δηθή 

ηνπο ηζηνξία.  

Απηό ην πνιηηηθό γεγνλόο είλαη κηα από ηηο αηηίεο ηνπ ηξέθεη ηελ νξγή ησλ 

Διιελνθππξίσλ πξνο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Δίλαη όκσο  δηθαηνινγεκέλε απηή ε νξγή; 

Αζθαιώο όρη! Γηόηη όηαλ νη Διιελνθύπξηνη πξνζπαζνύζαλ λα δηακνξθώζνπλ ηελ 

θππξηαθή ηζηνξία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα μεθίλεζαλ λα γξάθνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, 

αθήλνληαο ''έμσ'' ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Καηά ζπλέπεηα ηα εμσηεξηθά πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα κπόξεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηνπο Σνπξθνθππξίνπο ζαλ νδόθξαγκα  ζην 

δξόκν ησλ Διιελνθππξίσλ. Απ΄ απηό ην γεγνλόο πεγάδεη ε αδπλακία ησλ 

Διιελνθππξίσλ  λα δηακνξθώζνπλ  κόλνη  ηνπο  ηζηνξία.84 

 

Αλ θαη ε ηζηνξηθή δηεθδίθεζε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο γηα Έλσζε ηνπνζέηεζε ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα εθηόο ηνπ πνιηηηθνύ γίγλεζζαη,85 θαη ε εκπινθή ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλόηεηαο ζηνλ ελσηηθό αγώλα ηεο ΔΟΚΑ ζπγθξνηείηαη σο ηερλεηόο αληίπαινο, εθεύξεκα 

                                                           
82

Αιέμεο Κύξνπ, Δθθδκζηή Δλςηενζηή  Πμθζηζηή, Βηβιηνπσιείνλ ηεο 'Δζηίαο', Αζήλα, 1984, ζει. 391. 
83

Niyazi Kızılyürek, Οζ Σμονημηφπνζμζ, δ Σμονηία ηαζ ημ Κοπνζαηυ, ό. π., ζει. 12. 
84

Niyazi Kızılyürek, Οθζηή Κφπνμξ, Λεπθσζία, 1990, ζζ. 33-34. 
85

Niyazi Kızılyürek, Οζ Σμονημηφπνζμζ, δ Σμονηία ηαζ ημ Κοπνζαηυ, ό. π., ζει. 12. 
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ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηώλ,86 ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα απέλαληη  ζην αίηεκα ηεο Διιεληθήο 

Κνηλόηεηαο είλαη μεθάζαξε. ε ηνπξθηθή καληηλάδα ν δεκηνπξγόο ηεο  δηεξσηάηαη  ηη  

ζεκαίλεη  Έλσζηο  θαη πώο  απηή ζπλάδεη κε ηελ αλάγθε ηεο  Σνπξθηθήο  Κνηλόηεηαο  λα  

ζενπνηεί ηελ ηνπξθηθόηεηα ηεο «Enosis ne demekmiş Ben Türklüğe taparım».87  

Ηζηνξηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί όηη δελ ζπλππνινγίζηεθε όηη ην αίηεκα  ηεο  Έλσζεο 

απνηέιεζε ηε γελεζηνπξγό αηηία γηα ηνλ ηνπξθηθό εζληθηζκό,  πνπ έιαβε  έλα ραξαθηήξα  ελόο 

αληηδξαζηηθνύ εζληθηζκνύ «bir  kontra-milliyetçilik».88 Γηα ηελ Σνύξθηθε Κνηλόηεηα ε Έλσζε  

ηζνδπλακεί κε «δμοθεία πεζνυηενμο είδμοξ»,89 «ακάεεια˙ έκαξ απανάδεηημξ ηαζ αθαγμκζηυξ 

ζςαζκζζιυξ»,90 ηνλ ειιεληθό  «colonization»,91 πνπ  ζηεξίδεηαη κόλν πάλσ ζην γεγνλόο όηη  ε 

Διιεληθή Κνηλόηεηα απνηειεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ «sadece nüfus 

çoğunluklarına dayanarak»,92 θαη  δεδνκέλνπ όηη αλάκεζα ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  

επηθξαηεί ην «φκδνμιμ ηδξ Κνήηδξ» Girit-Sendromu, θάζε αλαθνξά ζηελ Έλσζε 

αλαδσπύξσλε ηα παιηά πάζε.93 

Ο πξόζθαηνο ελσηηθόο αγώλαο ελέδπζε κε  αθόκε πην  κειαλά ρξώκαηα απηό ην αίηεκα.94 Ο  

Κύπξηνο πνηεηήο Mustafa  Muzzaffer  Özboşnak  ηνλίδεη όηη ε Έλσζε ηα έθαλε όια γεο  

                                                           
86

Πεξηνδηθό  Καζνμί ηδξ Κφπνμο, «Σν  ρξνληθό  ηνπ  Αγώλα», αξ. 92, 15 Ηνπιίνπ 1960, ζει. 12. 

Αλαθνξά ζην ζώκα ησλ Δπηθνπξηθώλ. Αζηπλνκηθό ζώκα πνπ απνηειείην από κέιε ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο 

γηα  λα θαηαζηείιεη ε απνηθηνθξαηηθή βξεηαληθή δύλακε ηνλ έλνπιν αγώλα ηεο ΔΟΚΑ. 
87

Erdoğan Saracoğlu, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru : Bildiriler, KKTC Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı, Lefkoşa, 1989, s. 18 [Σνπξθηθή Λατθή Λνγνηερλία θαη Λανγξαθία ηεο Κύπξνπ: Φπιιάδηα] 
88

Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 230. 
89

«tantamount to slavery of the worst kind»  Βι. Rauf  Denktaş, The Cyprus triangle, ibid, p. 23. 
90

Αιέμεο Ζξαθιείδεο, Σμ ηοπνζαηυ : ζφβηνμοζδ ηαζ επίθοζδ, ό. π., ζει. 98.  
91

Rauf Denktaş, The Cyprus triangle, ibid, p. 24. 
92

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yirminci asır sömürgeciliği», 19 Eylül 1963.[Ζ απνηθηνθξαηία ηνπ 20
νπ

 αηώλα] 
93

Niyazi Kızılyürek, Κφπνμξ : Σμ αδζέλμδμ ηςκ εεκζηζζιχκ, ό. π., ζει. 64. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kuşbeyinlilerin kurnazlığı», 12 Haziran 1963. [Ζ πνλεξηά ελόο θνθνξόκπαινπ] 

[...] Girit geliyor gözümün önüne. Ζ Κνήηδ ένπεηαζ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιμο. Βι. Rauf  R. Denktaş, 12’ye 5 kala 

Kıbrıs : Kıbrıs davası hakkında düşünceler, notlar ve hatıralar, Ankara, 29 Ekim 1966, p. 21.  

Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 231. 
94

«βζα ηδκ Έκςζδ βζα 4 πνυκζα πφεδηε αίια,  βζα  4 πνυκζα  ιεηαηνάπδηε δ πχνα  ζε ηυθαζδ»,«Enosis için dört yıl 

kan döküldü, dört yıl memleket cehenneme döndü». Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Bağımsız Değil mi ?», 

21 Ekim 1960. 

 «Ζ  1
δ
  Απνζθίμο  είκαζ  δ ιένα πμο μζ Σμφνημζ  δδιζμφνβδζακ  έπμξ». Βι. Δθεκεξίδα Bozkurt, «1 Nisan Türkün 

destanlar yarattığı gündür»,1 Nisan 1963. 

Από  ην 1955 ε  ηάμε, ε αζθάιεηα,  ε εζπρία  ράζεθαλ θαη ε Κύπξνο  από έλα  μεθνκκέλν θνκκάηη  από ηνλ  

παξάδεηζν  «cennetten kopmuş bir parça gibi» έγηλε θόιαζε «cehennem». Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Usandık 

bu kepazeliklerden», 10  Haziran 1961. [Απεπδήζακε απ΄ απηέο ηηο γεινηόηεηεο.] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Mücadele demokrasi için olsaydı», 24 Ekim  1961. [Αλ ήηαλ αγώλαο γηα ηε 

δεκνθξαηία] 

Γηα ρξόληα έβαδαλ ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνξβά γηα απηό ην αίηεκα «''Enosis'' le kelle koltukta savaşanları». 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Doğru yol», 15 Kasım  1961.[σζηόο δξόκνο] 
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καδηάκ  «Enosis olsun diye  uğraşıp  didindiler Böylece her  şeyini allak bullak ettiler».95 Ζ 

ρξήζε ηνπ όξνπ ηξνκνθξαηία γηα ηελ πεξίνδν ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ λνκηκνπνηείηαη ζηελ 

ηνπξθηθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε, 96  ηόζν γηαηί ην πεξηερόκελν ηνπ ελ ιόγσ αγώλα δελ ζπλάδεη 

κε ηηο πνιηηηθέο ζηνρεύζεηο ηεο, όζν θαη γηαηί γηα 4 ρξόληα κ΄ απηό ηνλ όξν ν απνηθηνθξαηηθόο  

βξεηαληθόο  ιόγνο  ζπγθξνηνύζε  ηνλ ελ ιόγσ αγώλα.97  

Αθόκε θαη κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνλίδεηαη ν αλαζηαιηηθόο  ξόινο ηνπ θαληάζκαηνο ηεο 

Έλσζεο «Enosisden gelen anlaşmazlıklara  bir hal  çaresi».98 ηνλ ηνπξθηθό ηύπν ηνλίδεηαη 

όηη θαλείο δελ  κπνξεί  λα ζηνηρεηνζεηήζεη όηη  ππάξρεη ηνπξθηθόο θίλδπλνο «Türk tehlikesi», 

παξά  κόλν  ν θίλδπλνο ηεο Έλσζεο «Enosis tehlikesi»,99 αθνύ ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα 

πξεζβεύεη ηελ  θεκαιηθή αξρή «εζνήκδ ζηδ πχνα εζνήκδ ζηδκ μζημοιέκδ» «Yurtta sulh cihanda 

sulh».  

Πνιύ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ηόζν ε ηνπνζέηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

Πάθνπ ηνπ ΑΚΔΛ Υξύζε Γεκεηξηάδε, ηνπ Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο  πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο 

ηνπ Παηξησηηθνύ Μεηώπνπ Βάζνπ Λπζζαξίδε όζν θαη ηνπ  Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο Κεξύλεηαο ηνπ  Milli Cephe Ahmet Mithat Berberoğlu. Ο Βάζνο  Λπζζαξίδεο 

ππνλνώληαο όηη ηόζν ν  Κππξηαθόο ιαόο  όζν θαη ν Αιγεξηλόο αθόκε  παιεύνπλ γηα ηελ 

απηνδηάζεζε ηνπο, αλαθέξεη «μ Κοπνζαηυξ θαυξ έπεζ αηυια κα δζακφζδ ιαηνυκ δνυιμκ, 

ζηθδνυκ αβχκακ, ιέπνζξ υημο επζηφπδ αοηυ δζα ημ μπμίμκ  ιάπεηαζ μ Αθβενζκυξ θαυξ».
100

 Με 

αθνξκή ην ςήθηζκα γηα ηνλ Αιγεξηλό  ιαό  ν  Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πάθνπ  

ηνπ ΑΚΔΛ Υξύζεο   Γεκεηξηάδεο αλαθέξεη : 

 

                                                                                                                                                                                      
Kutlu Adalı, Köy raporları 1961, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, Lefkoşa, 1961, s. 13. 
95

Suna Atun & Bülent Fevzioğlu, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında : Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler-Belgeler 

-Araştırmalar, cilt 3, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı Samtay Vakfı Yayınları, Gazımağusa, 2003, 

s.126. [Πιεξνθνξίεο - Έγγξαθα- Έξεπλεο ζε ζρέζε κε ηα  έπε  θαη ηα κνηξνιόγηα ζηελ Σνπξθηθή  Λατθή 

Λνγνηερλία ηεο Κύπξνπ] 
96

Νίθνο ηέιγηαο, Ο αβχκαξ ηδξ ΔΟΚΑ 1955-59 ζηα Πνςημζέθζδα ημο Σμονημηοπνζαημφ Σφπμο, Ηλζηηηνύην 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Λεπθσζία, 2014, ζζ. 25-27. 
97

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (15 Απγνύζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  25
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 229.  
98

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Anlaşmazlıkların kökü», 24  Haziran 1961.[Ζ ξίδα ησλ αζπκθσληώλ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Eoka Türk-Rum işbirliğini bozuyor», 22 Eylül 1963. [Ζ ΔΟΚΑ ράιαζε ηελ 

ηνπξθνειιεληθή  ζπλεξγαζία] 
99

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Hayır, öyle değildir», 25  Haziran 1961.[ρη, δελ είλαη έηζη] 
100

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 10. 
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[..]Ο έληηκνο ζπλάδειθνο νκηιώλ δηα  ηνλ αγώλα ηνπ Αιγεξηλνύ ιανύ  απέθπγε  λα 

αλαθεξζή  εηο ην γεγνλόο  όηη ν αγώλ  ηνπ Αιγεξηλνύ  ιανύ  είλαη  αγώλ  δη΄ 

απηνδηάζεζηλ ηνπ.[..]Απηή  είλαη  ε αξρή  ηελ νπνίαλ   θαη εκείο  πηζηεύνκελ,  θαη δηα  

ηελ νπνίαλ  εγσλίζζε  ν  Κππξηαθόο ιαόο.[..]Έρνπκελ πηθξάλ  πείξαλ ηνπ ηη  κπνξεί λα 

καγεηξεπζή γύξσ από ηελ ιέμηλ «δηθαία ιύζηο» από ηνπο  ηκπεξηαιηζηάο  θαη ηα όξγαλα 

ησλ.
101

 

 

Αληαπαληώληαο ν Βνπιεπηήο  Ahmet Mithat Berberoğlu επηθξίλεη ην γεγνλόο όηη   «ςνζζιέκμζ  

έκηζιμζ Έθθδκεξ ζοκάδεθθμζ, θαιαάκμκηεξ ημ Αθβενζηυκ  ςξ αθμνιήκ, εηυθιδζακ  κα μιζθήζμοκ 

πςνίξ κα θάαμοκ οπ΄υρζκ  ηςκ ημκ υνημκ, ημκ μπμίμκ έδςζακ   δοκάιεζ  ημο οκηάβιαημξ  ηδξ 

Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ».
102

  

Σα απνζπάζκαηα απνηππώλνπλ ηε ζηάζε ησλ δύν θνηλνηήησλ απέλαληη ζην άξζξν 185 

παξάγξαθνο 2  «Ζ ηαεμθζηή  ή ιενζηή έκςζζξ  ηδξ Κφπνμο   ιεε΄ μζμοδήπεηε  άθθμο Κνάημοξ  ή 

δ  πςνζζηζηή  ακελανηδζία  απμηθείμκηαζ».
103

 Από ηε κηα απνηππώλεηαη  ε «πμθζηζηή μνβή» γηα 

ηε καηαίσζε ηεο Έλσζεο, ελόο πάζνπο κε ηζηνξηθό παξειζόλ,
104

 κέζα από ηε θξάζε «έπμοιεκ 

πζηνάκ  πείνακ ημο ηζ  ιπμνεί κα ιαβεζνεοεεί», θαη από ηελ άιιε ε  εκκνλή ζηελ απνθπγή 

αθόκε θαη έκκεζσλ αλαθνξώλ πνπ λα επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην ημκ «απανάδεηημ ηαζ 

αθαγμκζηυ ζςαζκζζιυξ» πνπ εγθπκνλεί ε πινπνίεζε ηεο Απηνδηάζεζεο-Έλσζεο γηα ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ππνδειώλεη ηελ απνζηξνθή ηεο γη΄ απηό ην όξακα. 

                                                           
101

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 12. 
102

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 13. 
103

ύληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Λεπθσζία 1960, ζει. 72. 
104

İhsan Ali, υ. π., ζει.13. 

Πνχηδ  Απνζθίμο  1955 

(Απυννδηδ ζοκμιζθία) ηνπ Γεκήηξε Υακπνπιίδε  

 

Οζ ροπέξ ηςκ ιανηφνςκ ημο Κοπνζαημφ   αβχκα 

βμκαηζζηέξ πνμζεφπμκηαζ. 

Πνμζεφπμκηαζ  γδηχκηαξ απ΄ ηδ Θεία Πνυκμζα 

κα λεηαεανίζεζ  ηδ εέζδ  ηδξ 

ζπεηζηά ιε  ηδκ ζηάζδ  πμο πήνε 

ζε ημφημ  ημκ απεθεοεενςηζηυ  ηςκ Κοπνίςκ αβχκα. 

Μπαξ ηαζ ημ  πήνε ηάπα 

βζα  πνςηαπνζθζάηζημ  ρέια 

ηαζ  βζ΄ αοηυ δεκ έζηενλε  

κα αβδ ζε ηαθυ.... 

Βι. Πεξηνδηθό Μυνθςζζξ, «Πνχηδ  Απνζθίμο  1955 (Απυννδηδ ζοκμιζθία)», Ηαλνπάξηνο 1962, ζει.16. 
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Ζ  ζπκπεξίιεςε  ηεο εηδηθήο  πξόλνηαο γηα απνθιεηζκό ηεο Έλσζεο  από ηηο πλζήθεο 

Επξίρεο- Λνλδίλνπ  απνηέιεζε από ηε κηα  «ενίαιαμ»  γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα,105 θαη 

από ηελ άιιε  εμίζσζε ζηελ  ειιεληθή ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ηζηνξηνγξαθία ηελ Σνπξθηθή 

Κνηλόηεηα  σο ην  «ενδζηεοηζηυ  ηαζ  εεκζηυ  επενυ»  πνπ αληηηίζεην  ζηελ Έλσζε.106 Ζ 

θαηάιεμε ηνπ ελσηηθνύ αγώλα «Ζ Έκςζζξ πμο πάζαιεκ έκκεκ γδιζά;»,
107

 ε δξάζε ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ,
108

 ε  ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, νη ζπληαγκαηηθέο ηεο πξόλνηεο πνπ αθνξνύλ ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα, θαη ε 

εμίζσζε ησλ δύν θνηλνηήησλ ηξέθνπλ ην αξλεηηθό ζπλαίζζεκα ηεο κλεζηθαθίαο hınç «δ 

εφιδζδ ζα θυθμξ εα κηφκεηαζ  ηδ ζηέρδ ιμο  ημ πυκμ ιμο κα ηνέθδ»,
109

 ηεο νξγήο «ημ  αίια ζηα 

ιάηζα ιμο  ηζ΄ έκαξ  ηοθχκαξ μνβήξ  αοζζμιακά ιέζα  ιμο»,
110

 θαη ηνπ πόλνπ «αξ ηνφρομιεκ  

ημκ πυκμκ ιαξ».
111

 Σν αξλεηηθό ζπλαίζζεκα ηεο κλεζηθαθίαο θαη ε ζετθή λνκηκνπνίεζε ηνπ   

απνηππώλεηαη θαη ζην πην  θάησ πνίεκα ηνπ Αιέμε  Καπιάλε : 

 

[...] Καη ζα ξζε  ε ώξα λα πιεξσζνύλ 

                                                           
105

[...] Ζ ημονημηοπνζαηή  πμθζηζηή εθίη  πνυηαλε απυ ημ 1923 ηαζ εκηεφεεκ ηνεζξ  ααζζημφξ  ζηυπμοξ. Πνχημκ,  ηδκ 

απμηνμπή ηδξ έκςζδξ. Γεφηενμκ, ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ φπανλδξ ηςκ Σμονημηοπνίςκ ςξ ιζαξ ζζυηζιδξ  ηαζ  

δζαηνζηήξ  ημζκυηδηαξ. Καζ ηνίημκ, ηδκ ηαημπφνςζδ  πςξ δ  Κφπνμξ  δεκ εα  ζοκζζημφζε δοκδηζηή απεζθή  βζα ηδκ  

ζηναηδβζηή αζθάθεζα  ηδξ Ακαημθίαξ.  Βι. ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 712. 
106

Rauf  Denktaş, The Cyprus triangle, ibid, p. 22. 

«αοημί μζ ηφνζμζ  πνμζπάεδζακ  κα πανειπμδίζμοκ  ημκ εεκζηυ-απεθεοεενςηζηυκ ιαξ  αβχκα» Βι. Απόζπαζκα 

από ηνπνζέηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Παηξησηηθνύ Μεηώπνπ Βάζνπ Λπζζαξίδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 6
εο

  

Φεβξνπαξίνπ   1961, ζει. 102. 

Πεξηνδηθό Κοπνζαηά Υνμκζηά, «Δηθνζηόο αηώλαο», η. 2,  Γεθέκβξηνο 1960, ζει. 52. 
107

Παύινο Ληαζίδεο, Γχδεηα πανά δέηα,  ό. π., ζει. 42. 
108

[...]Καηά ηδκ ζδίακ  ηεηναεηή  πενίμδμκ  μ Δθθδκζηυξ  Κοπνζαηυξ θαυξ   οπέθενε ηα  πάκδεζκα  εη ιένμοξ  ηςκ  

Άββθςκ ηαζ Σμονημηοπνίςκ. Πθείζημζ  Έθθδκεξ εθμκεφεδζακ  ή  απζβπμκίζεδζακ, άθθμζ εθοθαηίζεδζακ  ηαζ άθθμζ  

έπαζακ ηαξ πενζμοζίαξ ηςκ, ιενζηαί δε Δθθδκζηαί Δηηθδζίαζ ηαηεζηνάθδζακ ή εθεδθαηήεδζακ οπυ θακαηζηχκ 

Σμφνηςκ. Βι. Μηράιεο  Κνπκάο, Ηζημνία ηαζ βεςβναθία ηδξ Κφπνμο, Ακκόρσζηνο  1959, ζει. 43. 
109

Λεύθηνο Κξίλαο, Ακηάνηζηδ θθυβα ηαζ ζημνπζζιέκα βζαζειζά: πμζήιαηα, 1959, ζει. 35. 

Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. xix, 12, 14, 271, 

280, 555, 592. 

Με αθνξκή ηελ είζνδν ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1922 ζην ηνπξθηθό ρσξηό Φώηα 

ηεο Κύπξνπ ν Έιιελαο αζηπλνκηθόο, πνπ θνηηνύζε ηνλ Σνύξθν λα θάλεη ζπζία, πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

«Gözleri kinle ve korkuyla bakıyordu»«Σα ιάηζα ημο ημζημφζακ  ιε ιίζμξ  ηαζ θυαμ». Βι. Orbay Deliceırmak 

(hazırlayan), Süleyman Uluçamgıl bütün eserleri, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Yayınları, Lefkoşa, 1998, s. 159. [Süleyman Uluçamgıl όια ηα έξγα ηνπ] 

[...]ηζ΄ έκα ααζακζζηζηυ αίζεδια ιείςζδξ πθήβςζε ημ θαυ ιαξ, ζακ ακηίηνοζε ηα Σμονηζηά πνμκυιζα. 

Βι. Πεξηνδηθό Κοπνζαηά Υνμκζηά, «Δζληθηζηηθό εζληθό θαη παλαλζξώπηλν ηδεώδεο», η. 16, Φιεβάξεο 1962, 

ζει. 161. 

[...] Απ΄ η΄αρυ ηδξ Εονίπδξ πμηήνζ ανβμπίκς ηατιυ ηαζ πμθή, 

Βι. Πεξηνδηθό Μυνθςζζξ, «ρη ηέξκα ζηε Επξίρε», Οθηώβξηνο 1963, ζει. 21.   
110

Κώζηαο Κιεάλζνπο, Πνμζθμνά, ό. π., ζει.12. 
111

Παύινο Γ. Πηθξνδάθλεο, Ο πυκμξ ημο ανηάηδ :πμζδηζηή ζοθθμβή, ό. π., ζει. 45. 
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απηά, ζηελ ηδηθή  ησλ άζσηε ρώξα. 

Τπάξρεη  Θεόο δηθαηνζύλεο.
112

   

 

ε πξνθήξπμε ηεο Οξγάλσζεο  Δθθδκζηή Ονβάκςζδ Κοπνίςκ κε ηίηιν «ΠΑΤΑΣΔ ΠΤΡ», 

κεηά ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνύζεηο ηνπ 1963, επηρεηξώληαο ηελ πνιηηηθή ππνβάζκηζε ηεο  

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο,
113

 ηνλίδεηαη «Βαζζηή  βναιιή  πμθζηζηήξ  έκακηζ  ηςκ Σμφνηςκ 

παναιέκεζ κα  ηαηακμήζμοκ  μφημζ υηζ δεκ απμηεθμφκ  πανά  ιίακ  απθήκ ιεζμκυηδηα  ηαζ  υηζ 

επμιέκςξ  δεκ  δζηαζμφκηαζ κα έπμοκ  ηα οπενπνμκυιζα ηα μπμία ζήιενμκ έπμοκ».
114

 

ηνλ ειιεληθό ιόγν ην ζπλαίζζεκα ηεο κλεζηθαθίαο ζα επηθέξεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο εζηθήο ηάμεο.
115

 Σν κίζνο θαηά ηνπ ερζξνύ είλαη ζεκηηό.
116

 Σα 

«οπενπνμκυιζα» ηνπ Άιινπ γελνύλ έλα αξλεηηθό κελ ζπλαίζζεκα,
117

 ην νπνίν κπνξεί λα κε 

ζπλάδεη κε ην πεξηερόκελν ηεο  ζξεζθείαο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, αιιά λνκηκνπνηείηαη, 

γηαηί ε Διιεληθή Κνηλόηεηα θέξεη ζηνπο ώκνπο ηεο ην βαξύ θνξηίν ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

κέηξνπ πνπ ε ύβξεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο έρεη δηαηαξάμεη. Σν ζπλαίζζεκα ηεο 

κλεζηθαθίαο απνηειεί ηελ θηλεηήξην δύλακε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θάζαξζεο. Ζ λέκεζηο θαη ε 

άηε κνηξαία ζα επηθέξνπλ ηε ζπληξηβή ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, όρη κε ηελ έλλνηα ηεο 

εμόλησζεο θαη ηνπ αθαληζκνύ  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, αιιά κε ηε ζπληξηβή ηνπ 

επίπιαζηνπ πνιηηηθνύ status ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο  πνπ επέβαιαλ εηζηζειηθά  νη  

πκθσλίεο  Επξίρεο-Λνλδίλνπ.    

                                                           
112

Αιέμεο Καπιάλεο, Φθμβζζιέκμζ φικμζ ηςκ αεακάηςκ  κεηνχκ ηδξ ΔΟΚΑ : πνηήκαηα, η. Β΄,  Κύπξνο, 1959, 

ζει. 25. 
113

Niyazi Kızılyürek, Ζ Οιμζπμκδία ζημκ ηυζιμ Ζ Οιμζπμκδζαηή Κφπνμξ, Heterotopia, Λεκεζόο, 2015, ζει. 

125. 

Απνζπάζκαηα από ζπλέληεπμε Niyazi Kızılyürek 

[...]Καζ δεκ εεςνμφζακ ημοξ Σμονημηοπνίμοξ ςξ πνυαθδια, μφηε ημοξ ιζζμφζακ, βζαηί απθμφζηαηα δεκ ημοξ 

οπμθυβζγακ.[...]Αοηυ άνπζζε κα βίκεηαζ ιεηά ημ 1959, υηακ μζ Δθθδκμηφπνζμζ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ μζ  

Σμονημηφπνζμζ έπμοκ μκηυηδηα, πήνακ ζδιακηζηά δζηαζχιαηα, ζζυηδηα ηαζ ιάθζζηα ακέημρακ ημκ δνυιμ πνμξ ηδκ 

Έκςζδ. Αηυιδ ηαζ ηα βεβμκυηα ημο 1963-64, δ αία, ημ ζπέδζμ «Αηνίηαξ», δεκ  ήηακ  απμηέθεζια ημο ιίζμοξ ηςκ 

Δθθδκμηοπνίςκ απέκακηζ ζημοξ Σμονημηοπνίμοξ. Ήηακ  απμηέθεζια ηδξ πζηνίαξ ηαζ ηδξ έηπθδλδξ βζα  ημ υηζ  μζ 

Σμονημηφπνζμζ απέηηδζακ μκηυηδηα. ηδκ Κφπνμ είπαιε ζφβηνμοζδ ηαζ πυθειμ πςνίξ ιίζμξ. Ήηακ έκαξ πυθειμξ 

ζηάημοξ, μζ Δθθδκμηφπνζμζ ήεεθακ κα δείλμοκ  ζημοξ Σμονημηοπνίμοξ ηα υνζά ημοξ. Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, υ. π., 

ζει. 892.  

Δθθδκζηή Ονβάκςζδ Κοπνίςκ Βι. Κεθάιαην 3, ζζ. 131-132. 

ρέδην Αθξίηαο Βι. Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 321. 
114

πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Σα ηνίζζια κημημοιέκηα ημο ηοπνζαημφ…, ό. π., ζει. 278. 
115

ηνλ ειιεληθό ιόγν νη Έιιελεο έρνπλ ην Θεό καδί ηνπο, γηαηί δελ βξίζθνληαη κε  ην κέξνο ηεο ύβξεσο. Βι. 

Πεξηνδηθό Φζθμθμβζηή Κφπνμξ, «Ο αλζξσπηζκόο ηνπ Μαθξπγηάλλε θη΄ ε νπζία ηνπ λενειιεληζκνύ», Διιεληθόο 

Πλεπκαηηθόο  κηινο Κύπξνπ, 1961, ζει. 48.    
116

Walter Lippmann, υ. π., ζει. 166. 
117

«ηδ ικήιδ ημο ανεηή δεκ ηδ ζημθίγεζ». Βι. Γάληεο, Ζ Θεία Κςιςδία :Ζ ηυθαζδ, Δθδόζεηο Διέλεο Καδαληδάθε, 

Αζήλα, 1969, ζει. 36.   
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2. Σοσρκική   Κοινόηηηα 

  

2.1. Γεωγραθική εγγύηηηα  vs Δημογραθική αναζθάλεια  

 

Παξά ην  γεγνλόο  όηη ε Κύπξνο  ζηελ ειιεληθή  ζπιινγηθή ζπλείδεζε ζπγθξνηείηαη σο «ηδξ 

Ανηαδίαξ αθαζηάνζ»,
118

 αλαηνιηθή Διιάδα,
119

 κε κεηαθνξέο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ ειιαδηθό 

γεσγξαθηθό ρώξν «Θ΄ ακεαμφιε ιαγί ζημκ Σαΰβεημ»,
120

 ζηε βπδαληηλή θιεξνλνκία «ημο 

Βογακηζκμφ μονακμφ  ζμο ηδκ αρζδςηή πηοπή»,
121

 θαη  ε ειιεληθόηεηα  ηεο αλαβιύδεη από θάζε 

ζηνηρείν ηνπ θππξηαθνύ ρώξνπ «Θα ζμο  ημκ πμφκε ηα  αμοκά, ηα πχιαηα, μζ ανάπμζ, εα ζμο  

ημκ πμφκε  μζ κεηνμί πμο ηνφαμκηαζ  ζηα αάεδ ζημκ  ηυπμκ  ημκ δζηυκ  ιαξ»,
122

 ε  παηξίδα   κε  

γεσγξαθηθνύο όξνπο πεξηγξάθεηαη καθξηλή «ιαηνοκήξ παηνίδαξ»,
123

 «παζδζά ηάπμζαξ ιδηέναξ 

πμο η΄ άνπαλε μ ζίθμοκαξ ιζαξ ηαηήξ διέναξ ηαζ η΄ άνζλεκ  ιαηνοά»,
124

  «ελυνζζηδ βδ»,
125

 

ππνγξακκίδνληαο όηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνύ ζηάζεθε κεγάιε πιεγή,  πεγή δπζηπρίαο 

θαη αηηία καθξαίσλεο δνπιείαο.
126

 Πέξα από ηε κε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε  ν Γηεπζπληήο ηεο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ Φξ. Π. Βξαράο επηζεκαίλεη αθόκε έλα αλαζηαιηηθό 

ζηνηρείν «Γζαηί, απθμφζηαηα, δεκ οπήνλε ηαζ δεκ οπάνπεζ ίζςξ έεκμξ ιζηνυηενμ  πθδεοζιζαηά  

απυ ημ  εθθδκζηυ  ηαζ  ηυζμ  ιυκμ,  πςνίξ ζοββεκείξ  ηαζ ιε πζμ πενζθνμκδιέκα  ζοιθένμκηα».
127

 

Δθεί πνπ ε κε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε θαη ε πιεζπζκηαθή  αηνλία ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν  

πξνβάιινληαη σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηνλ ειιεληθό ηζηνξηνγξαθηθό, ινγνηερληθό ιόγν, 

ε γεσγξαθηθή εγγύηεηα  κε ηελ Σνπξθία, ε νπνία θαζηζηά ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα θαη ην 

ηνπξθηθό έζλνο ηε κεγάιε πιεηνλόηεηα «büyük çoğunluğu»,
128

 αιιά θαη ε  άξλεζε ελίνηε ηεο 

                                                           
118

Άληεο Πεξλάξεο & Κύπξνο Υξπζάλζεο (επηκ.), Ωδέξ ηαζ ιπαθθάκηεξ ζημκ Γνδβυνδ Αολεκηίμο, Δζληθή 

Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλώλ Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1963, ζει. 32. 
119

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Σμ επακαζηαηζηυ πκεφια ηςκ Κοπνίςκ, ό. π., ζει. 8. 
120

Μηράιεο Παζηαξδήο, Πμζήιαηα ΗΗ, Κύπξνο, 1964, ζει. 61. 
121

Ησάλλεο Ο. Οηθνλνκίδεο, Νεακζημί παθιμί: πμζήιαηα, Λεπθσζία, 1961, ζει. 12. 
122

Παύινο Γ. Πηθξνδάθλεο, Ο πυκμξ ημο ανηάηδ :πμζδηζηή ζοθθμβή, ό. π., ζει. 6. 
123

Κύπξνο Υξπζάλζεο, Παβηοπνζμκίηεξ, ό. π., ζει. 8. 
124

Παύινο Γ. Πηθξνδάθλεο, υ. π., ζει. 6. 
125

Ξάλζνο Λπζηώηεο, Απμδδιία, ό. π., ζει. 48.  
126

Αλζίαο Σεύθξνο,  Ζ γςκηακή Κφπνμξ: Λαμβναθζηά εέιαηα, Anthias Publications, London, 1963, ζει.16. 
127

Φξίμνο Π. Βξαράο, Οηηχ εθθδκζηά εέιαηα, ό. π., ζει. 11. 
128

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Κader Βirliği Τaptıklarımız», 3 Kasım 1962. [Απηά πνπ έλσζαλ ηε κνίξα καο] 

Ζ γεσγξαθία κε πνιηηηθνύο όξνπο ήηαλ κε ην κέξνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο. Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο, Ζ δπχ 

ηδξ Νεηνήξ Εχκδξ : Οδμζπμνζηυ ζηδ δζαζνειέκδ Κφπνμ, υ. π., ζει. 220. 

[...]Δπζιέκς πμθφ επί ημο ζδιείμο  υηζ μζ  πενζζημζπίγμκηεξ  ηδκ Δθθδκζηήκ αοηήκ εζπαηζάκ θαμί είκαζ ηαηά 95% 

πενίπμο Ηζθαιζημί ηαζ υηζ  ηαζ αοηή δ εκ ηδ Νήζς λέκδ ιεζμκυηδξ είκαζ επίζδξ Ηζθαιζηή. 
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Σνπξθίαο λα αζθήζεη πηέζεηο ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα,  ζπλέηεηλαλ  ζηε  δεκηνπξγία ελόο 

αηζζήκαηνο έπαξζεο θαη αδηαιιαμίαο, ηδηαίηεξα από ηελ ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο.
129

 

ηελ ηνπξθηθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε γεσγξαθηθή  εγγύηεηα κε ηελ  Σνπξθία σο εζληθό 

θέληξν αλαθνξάο  θαη  ε πξόηεξε νζσκαληθή-ηνπξθηθή παξνπζία  ζην λεζί λνκηκνπνηνύλ ηελ 

παξνπζία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο ζην λεζί θαη ηελ αλάγθε ηεο  λα  ζπλ-νξίδεη ηα  πνιηηηθά 

γελόκελα ηνπ λεζηνύ.
 130

 

Από ηελ άιιε ε δεκνγξαθηθή  ζύλζεζε, πνπ πξνθαιεί ηε δεκνγξαθηθή  αλαζθάιεηα ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο κηαο  θαη απνηειεί ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ λεζηνύ, θαζηζηά 

επηηαθηηθή αλάγθε ηε ζπγθξόηεζε δηαθξηηήο εζληθήο νληόηεηαο «milli bir varlık mücadelesi», 

θαη ηε ζύκπιεπζε κε ηελ  Σνπξθία, ζηελ νπνία νθείιεη ηελ εζληθή νληόηεηα ηεο.
131

 ηελ 

ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία ζηειηηεύεηαη ε «πνμζήθςζδ  ημοξ ζηδκ Σμονηία»,
132

 ην γεγνλόο όηη ε 

εγεζία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο είλαη μεθάζαξα εγεζία δεύηεξεο δηαινγήο, αθνύ 

εμππεξεηεί νπζηαζηηθά ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη  από ηελ Άγθπξα.
133

  

Ζ αλαζθάιεηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο εληείλεηαη κε ηηο δνινθνλίεο θαη  ηνπο μπινδαξκνύο 

πνπ δηαπξάηηνπλ κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο θαη πνπ  εθιακβάλνληαη από ηελ Σνπξθηθή 

                                                                                                                                                                                      
Βι. Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο, Σμ εεκμθμβζηυκ πνυαθδια ημο Δθθδκζζιμφ εζξ ηδκ ηοπνζαηήκ αοημφ θάζζκ, ό. π., 

ζει. 8. 

Γηαδηθαζία αδειθνπνίεζεο δήκσλ. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Anavatan Belediyeleri Kıbrıs T. Belediyelerine 

sonuna kadar yardımcı olacaklarını ilan ettiler», 13 Ocak 1963. [Οη Γήκνη ηεο Μεηέξαο παηξίδαο δήισζαλ όηη ζα 

είλαη ζπλνδνηπόξνη κέρξη ηέινπο ζηνπο Σνπξθηθνύο Γήκνπο ηεο Κύπξνπ]  

Αδειθνπνίεζε Γήκνπ  Κσλζηαληηλνύπνιεο κε ηνλ Σνπξθηθό Γήκν Ακκνρώζηνπ,  όπσο  θαη ηνπ Γήκνπ   

Άγθπξαο κε ηνλ Σνπξθηθό Γήκν Λεπθσζίαο. 
129

[...] The Turkish Cypriot  elites were able to  act with a confidence that reflected their belief  that any potential 

threat to  their  political  position by  the Greek Cypriots would be  immediately  reacted to  by  their  external  

ethno-guarantor, Turkey.Βι. Sean Byrne, ibid, p. 7. 
130

«Bir bayrak dalgalanıyor 

Her millî günde.. 

Bir bayrak ki  

Yüzbinlerin gönlünde». 

«Μζα ζδιαία ηοιαηίγεζ ε ηάεε εεκζηή ιένα ...Μζα ζδιαία πμο είκαζ ζηδκ ηανδζά 100.000». Βι. Πνίεκα 

«KIBRISTA BAYRAK» ηνπ Özker Yaşın ζηελ Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 9 Eylül 1963. [Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖΝ 

ΚΤΠΡΟ] 
131

Βι. Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. 50. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bu Gazetenin Yolu», 25 Aralık 1962.[Ο δξόκνο απηήο ηεο εθεκεξίδαο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Anavatana bağlıyız», 2 Nisan 1961. [Δίκαζηε εμαξηεκέλνη από ηε κεηέξα παηξίδα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Ankara΄ya Niçin Gidiliyor», 6 Ocak 1963. ηελέο επαθέο κε Άγθπξα από ην 1946. 

[Γηαηί πεγαίλνπκε ζηελ Άγθπξα] 
132

Γηάλλνο Ν. Κξαληδηώηεο, Σμ ηοπνζαηυ πνυαθδια ...., ό. π., ζει. 41. 

ηέιια νπιηώηε, Fettered independence Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid,  p. 135. 
133

Αδακαληία Πόιιηο, «Colonialism  and Neo-Colonialism  : Determinants  of ethnic conflict   in  Cyprus»,  in 

Peter Worsley and Παζράιεο Κηηξνκειίδεο (ed.), Small states in the modern world : Σhe conditions of survival, 

Cyprus Sociological Association : New Cyprus Association, Nicosia, 1979, p. 62. 
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Κνηλόηεηα σο  ηξνκνθξάηεζε  θαη ηεο  θνηλόηεηαο  ηνπο «Memleketimizi yenibaştan kana 

boyanmak, Türk cemmatini yıldırmak»,
134

 κε ηνλ  έιεγρν  ησλ ηεισλείσλ θαη ησλ ιηκαληώλ 

από ηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα θηι.
135

 ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ην αίζζεκα ηεο 

αλαζθάιεηαο εληζρύεηαη θαη από ηελ επηινγή ησλ θξαηηθώλ αμησκαηνύρσλ.
136

 

 Παξά ηελ όπνηα ππεξνρή ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  πξνζπαζεί λα 

αηνλήζεη ηε δεκνγξαθηθή αλαζθάιεηα αμηνπνηώληαο ηελ πξόλνηα ηνπ άξζξνπ 173 θαη   

επηδηώθνληαο ηελ αιιαγή ηνπ ρσξνκεηξηθνύ ράξηε θαη ηελ ππαγσγή ρσξηώλ ζε άιια 

δεκνηηθά όξηα κε  ζηόρν  ηε δεκηνπξγία   ελόο ζηνηρείνπ  ηνπξθηθήο  εδαθηθήο  δηθαηνδνζίαο. 

Ζ ηνπξθηθή εδαθηθή δηθαηνδνζία ζα επέθεξε  ηε δηαηήξεζε  ηεο  νκνηνγέλεηαο ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλόηεηαο θαη  ηνλ έιεγρν ηεο  από ηελ εγεζία ηεο.
137

 

Ζ  δεκηνπξγία ρσξηζηώλ ηνπξθηθώλ δήκσλ  ζηηο   πέληε  θπξηόηεξεο  πόιεηο  ηνπ λεζηνύ  

απνηειεί ην θεληξηθό ζηνηρείν  ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο κεηαμύ ηνπ 1957-1963.
 138

 Πέξα από  

                                                           
134

 Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kime bu tehditler?», 31 Ekim  1961.[Γηα πνηνλ είλαη απηέο νη απεηιέο;] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Mağusada bir Rum vuruldu», 10 Ekim 1961.[Κηππήζεθε ζηελ Ακκόρσζην έλαο 

Έιιελαο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,  «Silahlı ve maskeli şahısların tecavüzüne uğradı», 7 Aralık 1963.[Έθαλαλ επίζεζε 

άηνκα πνπ έθεξαλ όπια θαη κάζθεο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk semtinde Rumların tecavüzüne uğradı», 11 Aralık 1963. Ζ πεξίπησζε ηνπ  Tuncer 

Hüseyin πνπ εμέξρεην από ην θαθελείν.[ Έιιελεο επηηέζεθαλ ζε ηνπξθηθή ζπλνηθία] 

 Δθεκεξίδα Cumhuriyet  30 Απγνύζηνπ 1960. Βι. Ahmet An, TMT'nin kurbanları, a.g.e., s. 51. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Solcu Haravgi gazetesinin bir mürettibi öldürüldü», 26 Ekim  1961.[Γνινθνλήζεθε ν 

ζηνηρεηνζέηεο ηεο αξηζηεξήο εθεκεξίδαο Υαξαπγή] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gaddarca  bir  cinayet daha Eski bir Eokacı ve Rum  D. Birlik Partisinin  bir  üyesi  

vurularak öldü», 20  Ağustos 1961. [Αθόκε έλα απάλζξσπν έγθιεκα : Πξώελ Αγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ θαη κέινο 

ηνπ θόκκαηνο Γδιμηναηζηή Έκςζδ, αθνύ ρηππήζεθε, ζθνηώζεθε.] 
135

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Limanların, gümrüklerin kontrolü», 23 Kasım 1960. [Ο έιεγρνο ησλ ιηκαληώλ θαη ησλ 

ηεισλείσλ] 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 24
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 73. 
136

Ahmet Gazioğlu, Enosis çemberinden Kıbrıs Cumhuriyetine ...., a.g.e., s. 155. 
137

Diana Markides, υ. π., ζει. 455.  

Ζ Diana Markides αλαθέξεη όηη ην δήηεκα ηνπ γεσγξαθηθνύ   δηαρσξηζκνύ  δελ είρε αθνκνησζεί, αθνύ πνιινί 

Σνύξθνη  δελ αλαγλώξηδαλ ηνπο ηνπξθηθνύο δήκνπο πνπ πξνζσξηλά είραλ ζπζηαζεί κέρξη ηε λνκηθή δηεπζέηεζε 

ηνπ δεηήκαηνο θαη αξληόληαλ  λα πιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο  ηνπο. 

Βι. Diana Markides, υ. π., ζζ. 220-221. Παξαπέκπεη  ζηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο Halkın Sesi, 16 Φεβξνπαξίνπ 

1961  & Bozkurt 16 Φεβξνπαξίνπ 1961. 
138

Diana Markides, υ. π., ζει. 488. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 97. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (16 Απγνύζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 27
εο

 Απγνύζηνπ  1962, ζει. 9. Γηα όγδνε  θνξά παξάηαζε ηεο ηζρύνο ησλ πεξί Γήκσλ Νόκνο. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (16 Απγνύζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 31
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 269. Οη Έιιελεο Βνπιεπηέο ηάζζνληαη  ππέξ ησλ «Μζηηχκ οιαμοθίςκ 

δζα ηδκ δζμίηδζζκ ηςκ Γήιςκ».  
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ηε δεκηνπξγία ρσξηζηώλ ηνπξθηθώλ  δήκσλ  ζηηο  πέληε  θπξηόηεξεο  πόιεηο, πξνβάιιεηαη ε 

αλάγθε αιιαγήο  ηνπ ρσξνκεηξηθνύ ράξηε, ππαγσγήο ρσξηώλ ζε άιια δεκνηηθά όξηα.
139

  Ο  

Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ Milli Cephe Kemal Deniz ζηηο  2 

Ηνπλίνπ 1961 αλαθέξεη όηη  «Σμ Αβημθέιζ οπάβεηαζ δζμζηδηζηχξ εζξ ηδκ πενζμπήκ Μυνθμο ακηί 

ηδξ Λεφηαξ».
140

 Δληόο ηεο Βνπιήο πξνβάιιεηαη επίζεο ην αίηεκα λα ζπκπεξηιεθζεί έθηαζε 

αλήθνπζα ζηελ θνηλόηεηα Κνηζηάηε  ζηελ  θνηλόηεηα απηή θαη όρη ζηελ Αγ. Βαξβάξα  ζηελ 

νπνία  βξίζθεηαη.
141 

ε  εξώηεζε ηνπ ζηηο  2 Μαξηίνπ 1961 ν Βνπιεπηήο Kemal Deniz αλαθέξεη ηα αθόινπζα : 

 

 

[..]Παξά ην γεγνλόο όηη άπαληεο νη θάηνηθνη ηνπ ρσξίνπ Καδηβεξά είλαη Σνύξθνη, ελ 

ηνύηνηο,  ην ρσξηόλ απηό απεζπάζζε εθ ηεο πεξηνρήο ηεο Λεύθαο θαη πεξηειήθζε από 

δηνηθεηηθήο πιεπξάο εηο ηελ πεξηνρήλ Μόξθνπ, νη δε Σνύξθνη ρσξηθνί δελ δύλαληαη λα 

δηεμάγνπλ ηαο εξγαζίαο ησλ ιόγσ γισζζηθώλ  δπζθνιηώλ.
142

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Κππξηαθή Γεκνθξαηία,  Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνύζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1963, ζει. 22.  

Δξώηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Milli Cephe Halit Ali Riza  ζηηο 25 Οθησβξίνπ 1960  ζρεηηθά κε ηνλ  πεξί Γήκσλ 

Νόκν.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (15 Απγνύζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  1
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 243. 
139

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 5
εο

  Ηνπλίνπ 1962, ζει. 304. 
140

Γελλήζεθε ην 1920 θαη πέζαλε ην 2000.Τπήξμε εθδόηεο ησλ εθεκεξίδσλ Ateş, Vatan, θαη Köylü θαη 

Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ Milli Cephe 1960-1963. Βι. Γεσξγία Αλδξνλίθνπ, 

Πεκήκηα Υνυκζα Κοπνζαημφ Κμζκμαμοθίμο : Οζ ακηζπνυζςπμζ ημο θαμφ  Kıbrıs Meclisi'nin Elli Yili : Halkın 

Temsilcileri Fifty years of Cyprus parliament : There presentatives of the people, Τπεξεζία  Δξεπλώλ, Μειεηώλ 

θαη Δθδόζεσλ, Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, Λεπθσζία, 2010, ζει. 171. 
Δμειέγε Βνπιεπηήο  θαηά ηηο  αλαπιεξσκαηηθέο  εθινγέο  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο ην επηέκβξην  ηνπ 1960. 

Βι. Ahmet An, Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi (1930-1960):Basının aynasında Kıbrıslı Türklerin unutturulan 

siyasal geçmişi ve liderlik kavgası, a.g.e., s. 689. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (16 Απγνύζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 25
εο

  Απγνύζηνπ   1961, ζει. 389. 

Αγθνιέκεο   :  Σνπξθηθό ρσξηό ζην δξόκν  Αζπξνκεξίηε –Πέηξαο Βι. Νέαξρνο  Κιεξίδεο,  Υςνζά ηαζ πμθζηείεξ 

ηδξ Κφπνμο : βζα κα βκςνίζςιε ηδκ Κφπνμ ιαξ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 4. 
141

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (16 Απγνύζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ 1961, ζει. 578. 
142

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Μαξηίνπ  1961, ζει. 182. 
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 Ο Kemal Deniz ζηηο  9 Ηαλνπαξίνπ  1961 αλαθέξεη  : 

 

[...]Παξά ην γεγνλόο όηη ην ρσξηό Υακίη επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο επαξρίαο 

Λεπθσζίαο, κέγα κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελ ιόγσ ρσξίνπ επξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο επαξρίαο Κπξελείαο θαη θαηά ζπλέπεηα  ππάγεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γηθώκνπ. Ζ 

θνξνινγία  δεκόζηαο πγείαο ήηηο επηβάιιεηαη δπλάκεη  ησλ πεξί δεκνζίαο πγείαο λόκσλ  

δηα πεξηνπζίαλ εληόο μέλεο  πεξηνρήο είλαη πνιύ πςειή,  θαη γίλεηαη  θαη΄ έηνο αθνξκή 

πξνθιήζεσο πνηθίισλ δηαθνξώλ.
143

  

 

 

Ο Kemal Deniz   ζηηο 17 Μαξηίνπ 1961 αλαθέξεη : 

 

[..]γε εθηάζεσο πεξίπνπ 700 ζηξεκκάησλ αλήθνπζα εηο ηελ θνηλόηεηα  Κνπξνύ 

Μνλαζηήξ επξίζθεηαη  εληόο ησλ ζπλόξσλ ηνπ ρσξηνύ Αγθαζηίλαο. Ζ πεξίιεςηο  αγξώλ 

αλεθόλησλ εηο ελ ρσξίνλ εληόο ησλ ζπλόξσλ άιινπ ρσξηνύ  νδεγεί εηο παξεμεγήζεηο 

όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκήλ θόξσλ, σο νη πεξί αγξνθπιαθήο θαη πδξεύζεσο εηο 

σξηζκέλαο δε πεξηπηώζεηο θαη εηο επεηζόδηα.
144

 

 

 

ηελ ηνπξθηθή ζπιινγηζηηθή  ε  δηρνηόκεζε ησλ  δνκώλ  θαη ησλ  ιεηηνπξγηώλ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο εδξάδεηαη ζηηο πκθσλίεο.
145

 Ζ ηνπξθηθή πνιηηηθή ειίη εληζρύεη κε θάζε ηξόπν 

                                                           
143

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 27
εο

  Απξηιίνπ  1961, ζει. 270. 

Απαληώληαο ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ  αλέθεξε : 

 […] μ ζζπονζζιυξ υηζ ιέβα ιένμξ  ηδξ πενζμοζίαξ ημο πςνίμο Υαιίη οπάβεηαζ  εκηυξ  ηςκ μνίςκ  ημο Γζηχιμο  ηδξ 

επανπίαξ  Κονδκείαξ είκαζ ακαηνζαήξ. Ζ έηηαζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηςκ  ηαημίηςκ  ημο πςνζμφ Υαιίη,  ήηζξ εονίζηεηαζ 

δζαζημνπζζιέκδ  εκηυξ ηδξ πενζμπήξ ημο πςνζμφ Γζηχιμο, είκαζ  ιυκμκ 65 ζηάθαζ,  ηείκηαζ δε αοηαί  πθδζζέζηενμκ 

πνμξ ημ Γίηςιμκ πανά πνμξ ημ Υαιίη. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 

Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνύζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Απξηιίνπ  1961, ζει. 270. 
144

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (16 Απγνύζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε  25
εο

 Απγνύζηνπ  1961, ζει. 386. 
145

Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 64. 

Αίηεκα γηα μερσξηζηή  αζηπλνκηθή ππεξεζία. Βι. Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 115. 

Ο  Παλαγηώηεο Παπαδεκήηξεο  αλαθέξεη  όηη ζηηο 14 Μαΐνπ  1963  ζηελ  εκεξήζηα  δηάηαμε  ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο ν Βνπιεπηήο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο Hazım Remzi έζεζε ην δήηεκα ηεο 

ζύζηαζεο  αζηπλνκηθήο νξγάλσζεο  από ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα. Βι. Παλαγηώηεο  Παπαδεκήηξεο,  Ζ 

ηοπνζαηή δδιμηναηία, 1960-1963:οκεπείξ ηαοβάδεξ Δθθήκςκ ηαζ Σμφνηςκ ιέπνζ πμο ιίθδζακ ηα υπθα ζηζξ 

21.12.1963: Σμ ζπέδζμ Ακάκ ζε ζπεηζηυ έκεεημ, πθήνδξ ακάθοζδ ημο ζπεδίμο ιε απθά θυβζα, Λεπθσζία, 2004, ζει. 

148. 

Αίηεκα γηα μερσξηζηή  νηθνλνκηθή βνήζεηα από ΖΠΑ. Βι. Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 116.  
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Ιζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 
 

92 
 

ηελ αληίιεςε όηη «δ δζαίνεζδ ημο κδζζμφ οπμζπυηακ ιζα γςή ιε αζθάθεζα».
146

 Ζ θπξίαξρε  

ηδενινγία ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ ζηελ Κύπξν ελώ  από ηε κηα αληηκάρεηαη  ην αίηεκα γηα 

Έλσζε, από ηελ άιιε δηακνξθώλεη  ην δηθό ηεο εζληθό ζηόρν πνπ είλαη ε δηρνηόκεζε ηεο 

Κύπξνπ.
147

 Ο Arif Hasan Tahsin παξαζέηεη  γξάκκα αλώηεξνπ ζηειέρνπο ηεο ΣΜΣ πνπ 

απνηππώλεη ηελ επζέσο αλάινγε ζρέζε ησλ δύν νξακάησλ,  Έλσζεο- Γηρνηόκεζεο. 

 

[...] Παξά ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, νη Έιιελεο  θξόληηζαλ  λα 

θξαηήζνπλ δσληαλό  ην ηδαληθό  ηεο  Έλσζεο. ε αληηπαξάζεζε   πξνο απηό,   σο αξρή,  

ε εγεζία  ηεο ΣΜΣ  θξάηεζε  δσληαλό  ην ηδαληθό  ηεο Γηρνηόκεζεο  θαη έηζη ε 

ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε επθαηξίαο [γηα ηελ επίηεπμε ηεο Γηρνηόκεζεο] 

κεηαηξάπεθε  ζε θπζηνινγηθό  θαζήθνλ  γηα ηελ ΣΜΣ.
148

 

 

 

Ζ ηξνκνθξαηία σο πνιηηηθό εξγαιείν,
149

 ε πνιηηηθή βία πνπ εμνπζίαδε ηνπο δξόκνπο,
150

 νη 

απαγνξεπκέλεο δώλεο,
151

 ζπλέηεηλαλ ζηελ ππνρώξεζε  ηεο ξεηνξηθήο ππέξ ηνπ  «Οιυζπμκδμο 

Μμκηέθμο» θαη ηελ ελίζρπζε ηδηαίηεξα κεηά ην 1962 ηεο ξεηνξηθήο ππέξ ηνπ «Μμκηέθμο ηδξ 

Ηκδίαξ».
 
ύκθσλα κε ηνλ ηνπξθηθό  ηύπν, ην «Μμκηέθμ ηδξ Ηκδίαξ» θαη ν δηαρσξηζκόο ηεο 

ρώξαο ζε Ηλδία θαη Παθηζηάλ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Κύπξν «Kıbrıs için  de 

yapabilecek budur».
152

 

 ηελ ηνπξθηθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε απάκβιπλζε ηεο δεκνγξαθηθήο αλαζθάιεηαο 

ζπλδέεηαη  κε ηελ αληίιεςε  όηη ν ζηξαηόο θαη γεληθόηεξα ηα ζώκαηα αζθαιείαο απνηεινύλ 

παξάγνληα εξεκίαο γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα θαη ην λεζί  γεληθόηεξα,  όπσο θαη κε ηελ 

πνιηηηθή αλαγθαηόηεηα  ηεο απαγθίζηξσζεο από ηελ θππξηαθή ηαπηόηεηα πνπ ζα κπνξνύζε 

λα αθνκνηώζεη ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα.
153

 ε εξώηεκα θαηά πόζν κπνξνύκε λα δήζνπκε  

                                                           
146

Niyazi Kızılyürek, «Τπό ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ έζλνπο», ζην Νίθνο Πεξηζηηάλεο θαη Γηώξγνο Σζαγγαξάο 

(επηκ.), Ακαημιία ιζαξ ιεηαιυνθςζδξ ..., ό. π., ζει. 409. 
147

Niyazi Kızılyürek, Οζ Σμονημηφπνζμζ, δ Σμονηία ηαζ ημ Κοπνζαηυ, ό. π., ζει. 72. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk Cemaat Meclisi Başkanı Delegelere Mektup Gönderdi», 11 Eylül 1963. [Ο 

Πξόεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο έζηεηιε επηζηνιή ζηνπο ζπλέδξνπο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Taksime doğru», 19 Ekim 1963.[Πξνο ηε δηρνηόκεζε] 
148

Niyazi Kızılyürek, Κφπνμξ : Σμ αδζέλμδμ ηςκ εεκζηζζιχκ, ό. π., ζει. 86. 
149

Νίθνο ηέιγηαο, Ο εάκαημξ ημο ακεπζεφιδημο ανέθμοξ: υ. π., ζει. 199. 
150

Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 201. 
151

Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 203. 
152

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Herşey Açığa vuruldu», 29 Mayıs 1962. [Καζεηί  απνθαιύθζεθε] 

Νίθνο ηέιγηαο, υ. π., ζει. 67.
 

153
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk ordusu her zaman ve her yerde huzur ve sukûnun tek sembol ve garantisidir», 4 

Ekim 1962. [Ο ηνπξθηθόο ζηξαηόο πάληα θαη παληνύ απνηειεί  κνλαδηθό ζύκβνιν θαη εγγύεζε γαιήλεο θαη 

εξεκίαο]  
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εηξεληθά  σο  Κύπξηνη «"Kıbrıslı olarak  yaşıyalım" diyorlar»,
154

  αξζξνγξάθνο ηεο Halkın 

Sesi απαληά πσο δελ κπνξνύλ σο θνηλόηεηα  λα δώζνπλ ζεηηθή απάληεζε, γηαηί ζα  «έαναγακ» 

ζην θαδάλη  ηεο Διιεληθήο  Κνηλόηεηαο όπσο ζα δήισλε δεθαεηίεο  αξγόηεξα ν  εγέηεο  ηεο  

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο Rauf Denktaş.
155

 Κελνί πεξηερνκέλνπ ζεσξνύληαη θαη νη όξνη  

«Δθθδκμηφπνζμζ» «Σμονημηφπνζμζ».
156

 Από ηελ άιιε ε ηνπξθόθσλε αληηπνιηηεπόκελε 

εθεκεξίδα  Cumhuriyet ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1961  κε  ηίηιν «Ζ Κφπνμξ ακήηεζ ζημοξ Κοπνίμοξ» 

«Kıbrıs Kıbrıslarındır» επελδύεη  πνιηηηθά  ζηνλ όξν Κύπξηνη  κε ηελ Κύπξν  σο έλα θξάηνο  

κε   πνιιά έζλε.
157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Kώζηαο Υαηδεαλησλίνπ, υ. π., ζει. 101. 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «The National Struggle Museums of a divided city», Ethnic and Racial Studies,  Vol. 17, 

No. 3, 1994, p. 404. 

Αξζξνγξάθνο ηεο Halkın Sesi εηζεγείηαη όπσο νη αξρεγνί ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο απνζηέιινληαη από ηα δύν 

κεηξνπνιηηηθά θξάηε. [...] Σürkiye ve Yunanistandır, bu iki devletin göndereceği emniyet şefleri de halkın 

emniyetini temimat altına almış olacaktır. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İçişlerine Müdahale Sayılmaz», 16 Mayıs 

1961. [Γελ ζεσξείηαη επέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο] 

Fazlıoğlu Cemal Oğuz Öcal, Kıbrıs'a seferim var, Sinan Matbaası, İstanbul, 1958, s. 5. [Έρσ  απνζηνιή ζηελ 

Κύπξν] 
154

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Huzuru bulabilmek», 30 Kasım 1961. [Σν  λα κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ εξεκία] 
155

Pier Blanc, Ο δζαιεθζζιυξ ηδξ Κφπνμο : Ζ βεςπμθζηζηή εκυξ δζπαζιέκμο κδζζμφ, Οιθόο, Αζήλα,  2002, ζει. 73. 

C. H. Dodd, «The Ascendancy  of the  Right 1985-1993», Ciement Dodd (ed.), The Political, Social,..., ibid,  p. 

149. 

«If  we are deceived  into  thinking  we are  Cypriots we shall boil in the Greek-Cypriot pot». 
156

Pier Blanc,  υ. π., ζει. 73. 

Niyazi Kızılyürek, «A federal Cyprus : Problems and Prospects», Αλδξέαο Ησάλλνπ, Αλδξέαο Θενθάλνπο, Νίθνο 

Πεξηζηηάλεο (επηκ.), The Cyprus problem : Its solution and the day after : Proceedings of the international 

symposium and held on 3-6 April, 1997, ibid, p. 158. 
157

Ahmet An, Kıbrıs'ta fırtınalı yıllar, 1942-1962, a.g.e., s. 168. 
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2.2. Εηετρονιζμένη ειζαγωγή ζηη νεωηερικόηηηα  

 

Ο όξνο  λεσηεξηθόηεηα είλαη δεισηηθόο  κηαο  ηζηνξηθήο  πεξηόδνπ  πνπ ζπλδέεηαη  κε ηελ 

αλάδπζε ηνπ  έζλνπο θξάηνπο, ηελ αλάπηπμε  ησλ αζηηθώλ θαπηηαιηζηηθώλ θνηλσληώλ, κε ηε 

βηνκεραληθή  επαλάζηαζε, ηελ νξγάλσζε  ηεο  θνηλσληθήο  δσήο  «ιε υνμοξ  ακαβκχνζζδξ  

ηςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ», ηηο  αζηηθέο  κεηαλαζηεύζεηο, θαη ηελ απεξηόξηζηε πίζηε ζηνλ 

νξζό ιόγν, πνπ εθηείλεηαη  ρξνλνινγηθά  από  ην 18
ν
 αηώλα  κέρξη  ηηο  ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο 

ηνπ 20
νπ

 αη.
158

 

Ζ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ραξαθηεξίδεηαη ηζηνξηνγξαθηθά σο ε  ρακέλε ηεο  λεσηεξηθόηεηαο. Ζ 

δπλακηθή ηεο λεσηεξηθόηεηαο ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο. Βηβιηνγξαθηθά επηζεκαίλεηαη όηη ε 

άληζε θαη εηεξνρξνληζκέλε εηζαγσγή ηεο λεσηεξηθόηεηαο απνηππώλεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή πζηέξεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο έλαληη  ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο. Από 

ηελ άιιε έρεη επηζεκαλζεί όηη o εζληθηζκόο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο «Enosis Milliyetçiliği» 

απνηειεί απνηέιεζκα κηαο δπλακηθήο λεσηεξηθόηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ σο «Karşı Milliyetçiliği» πνπ είλαη απόηνθνο κηαο ππνηππώδνπο 

λεσηεξηθόηεηαο «Zayıf modernleşme».
159

 

Μεηαμύ άιισλ νη παξάγνληεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηελ θαζπζηεξεκέλε έιεπζε ηεο 

λεσηεξηθόηεηαο είλαη ε  θαζπζηεξεκέλε  εμέιημε ηεο Σνπξθίαο σο εζληθνύ  θξάηνπο,
160

 ε 

θαζπζηεξεκέλε ζπγθξόηεζε απηόλνκεο πνιηηηθήο αληηπξνζώπεπζεο ηεο Σνπξθηθήο 

                                                           
158

Άλλε Αζεκάθε, Γεξάζηκνο Κνπζηνπξάθεο & Ησάλλεο Κακαξηαλόο, «Οη έλλνηεο ηεο  λεσηεξηθόηεηαο θαη ηεο  

κεηαλεσηεξηθόηεηαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε γλώζε : Μηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε», Σμ αήια ηςκ 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, η. 60, Καινθαίξη 2011, ζει. 101. 

Ο εζληθηζκόο ππήξμε θαηλόκελν ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηώλα, ην ξνκαληηθό ππνπξντόλ ηνπ εζληθνύ θξάηνπο ζηελ 

αθκή ηνπ. Βι. Σνπνζέηεζε Gertrude Himmelfarb ζην Martha Craven Nussbaum, Τπέν παηνίδμξ: παηνζςηζζιυξ ή 

ημζιμπμθζηζζιυξ; Δθδόζεηο Scripta, Αζήλα, 1999, ζει. 92. 

Οη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο λενηεξηθόηεηαο. Βι. Anthony Giddens, Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ κεμηενζηυηδηαξ, Δθδόζεηο 

Κξηηηθή, Αζήλα, 2001, ζζ. 79, 83.  
159

Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Niyazi Kızılyürek ζην  ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει.19. 

«geri bir etnik grup» «eşitsiz modernleşme» Βι. Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü 

kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. xvii, 43, 50. 

Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e.,  s. 77. 

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, Galeri Kültür, Lefkoşa, 1999, s. 30-31. 

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 722. 

Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türk kimliği'nin oluşması : Neden ortak bir Kıbrıslı kimliği yok? Işık Kitabevi, Lefkoşa, 

1999, s. 21. [Ζ ζπγθξόηεζε  ηεο ηαπηόηεηαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ : Γηαηί  δελ ππάξρεη  θνηλή  θππξηαθή  

ηαπηόηεηα;] 
160

Μηράιεο  Αηηαιίδεο , «Οη ζρέζεηο  ησλ  Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», ό. π., ζει. 419. 
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Κνηλόηεηαο,
161

 ε  απνπζία  κεζαίαο  αζηηθήο ηάμεο «πμο  δοκδηζηά  εα θεζημονβμφζε ςξ  

θμνέαξ ιζαξ  κεςηενζζηζηήξ ακηίθδρδξ», αιιά  θαη  ην γεγνλόο όηη ε δηαδηθαζία  εζληθήο  

ζπγθξόηεζεο ηεο ππνλνκεύεηαη θαηά  ηελ πεξίνδν ηεο Βξεηαληθήο Απνηθηνθξαηίαο κέζα από 

ηελ απνςίισζε ησλ θπξηόηεξσλ  θνηλνηηθώλ ηεο  ζεζκώλ.
162

 Οη  πλεπκαηηθνί άλζξσπνη δελ 

δηαδξακάηηζαλ ην ξόιν πνπ έπξεπε  λα επηηειέζνπλ  θαη θαηεγνξνύληαη γηα  νιηγσξία.
163

 

Αθόκε  θαη ην εγρείξεκα  δεκηνπξγίαο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ην 1904 κε ην  Sanat Okulu 

από ην Dr. Hafız  Cemal Lokman Hekim απνηέιεζε έλα εγρείξεκα βξαρύβην.
164

 

Ζ άληζε θαη εηεξνρξνληζκέλε εηζαγσγή  ηεο λεσηεξηθόηεηαο ζπλέηεηλε ζηελ  πνιηηηθή, 

πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πζηέξεζε ηεο  Σνπξθηθήο  Κνηλόηεηαο.
165

 Ζ  

πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή κεηνλεμία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ήηαλ θαζνιηθά  

αλαγλσξηζκέλε.
166

 πσο επηζεκαίλεη θαη ν Σom Nairn, ην πξόηππν ηνπ δηαθνξεηηθνύ 

νηθνλνκηθνύ εθζπγρξνληζκνύ κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ ζα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή 

δηαξζξσηηθή δηάζηαζε ηνπ κειινληηθνύ αληαγσληζκνύ ηνπο.167 

ζν ελδπλακσλόηαλ ην ελσηηθό θίλεκα ηόζν πεξηζζόηεξν απμάλνληαλ νη πνιηηηθέο, 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο. Από ηελ Ονβάκςζδ ηδξ 

Μμοζμοθιακζηήξ / Ηζθαιζηήξ Κμζκυηδηαξ Cemaat-ı İslam Teşkilatı ην 1913,
168

 ζην Ίδνοια 

Σμονηζηήξ Μεζμκυηδηαξ Κφπνμο ΚΑΣΑΚ ην 1943 (Kıbrıs  Adası  Türk  Azınlık Kurumu), ζην  

Σμονηζηυ Λασηυ Κυιια Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi ην 1944 θαη ζηελ Οιμζπμκδία 

Σμονηζηχκ Ονβακχζεςκ  Kıbrıs  Türk  Kurumları Federasyonu ην 1949. Σελ  ίδηα δεθαεηία 

                                                           
161

. π., ζει. 420. 

Πεξίπησζε Sir Münür Βι. Kudret Akay, «Past Experiences and Future Prospects», Αλδξέαο Ησάλλνπ, Αλδξέαο 

Θενθάλνπο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο (επηκ.), The Cyprus problem : Its solution and the day after : Proceedings of the 

international symposium and held on 3-6 April, 1997, ibid, p. 34. 
162

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζζ. 51, 58, 72, 77. 

[...]Έηζζ, δ κεςηενζηυηδηα ημο 19
μο

 αζχκα ζηδκ Κφπνμ είκαζ  εθθδκζηή, δ  δζαιυνθςζδ ηδξ ιεζαίαξ αζηζηήξ ηάλδξ 

είκαζ εθθδκζηή, υπςξ επίζδξ εθθδκζηή είκαζ ηαζ  δ πμθζηζηή ηζκδημπμίδζδ πμο ααζίγεηαζ ζηζξ ζδέεξ ημο έεκμοξ  ηαζ 

ημο  εεκζηζζιμφ. Βι. Niyazi Kızılyürek, Οζ Σμονημηφπνζμζ, δ Σμονηία ηαζ ημ Κοπνζαηυ, ό. π., ζει. 28. 

Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, υ. π., ζζ. 30, 36.   
163

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Herşeyden önce aydın»,  30 Aralık 1961.[Πξνπάλησλ νη δηαλννύκελνη] 
164

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi ve  Kıbrıs΄ta  Türk  Δserleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,  Ayyıldız 

Matbaasında, Ankara, 1964, s. 125. [Ζ ηζηνξία ηεο Κύπξνπ  θαη ηα Σνπξθηθά έξγα ζηελ Κύπξν] 
165

 «πμθζηζζηζηή ηαεοζηένδζδ» Βι. Διεπζέξηνο Ν.  Σδειέπεο, υ. π., ζει. 141. 

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζζ. 72, 722. 
166

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζζ. 52, 58. 
167

Σom Nairn, «Cyprus and the theory of nationalism», in Peter Worsley and Παζράιεο Κηηξνκειίδεο (ed.) Small 

states in the modern world ..., ibid, p. 31. 
168

Haşmet Muzaffer Gürkan, Bir Zamanlar Kıbrıs'ta : Tarih Yazıları 1860-1945, Galeri Kültür Yayınları, 

Lefkoşa,  2006, s. 225. [ηελ Κύπξν θάπνηε : Ηζηνξηθά Κείκελα 1860-1945] 

Cemmat-ı İslamiye Teşkilatı Βι. Harid Fedai & Mustafa Haşim Altan (hazırlayan), Fadıl Niyazi Korkut : 

Hatıralar,  Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, 2000, s. 31. [Fadıl Niyazi Korkut :Αλακλήζεηο ] 
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ηδξύνληαη ην 1942 ε  Έκςζδ Σμφνηςκ Δνβαηχκ Türk  Amele  Birliği θαη ην 1943 ε  Έκςζδ 

Σμφνηςκ Γεςνβχκ  Kıbrıs  Türk  Çiftçiler Birliği.
169

  

Οη δηεξγαζίεο ηνπ ειιεληθνύ εζληθνύ θηλήκαηνο, ηδηαίηεξα από ηε δεθαεηία ηνπ 1950 αιιά 

πνιύ πεξηζζόηεξν νη εμειίμεηο ηνπ 1958, επηηάζζνπλ ηελ αλαδίπισζε ηεο Σνπξθηθήο  

Κνηλόηεηαο. ηα πιαίζηα απηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1958-1959 ηδξύεηαη κέζσ ηνπ Kıbrıs Türk 

Kültür Derneği  ην  Atatürk  Enstitüsü, παξαρσξνύληαη  ππνηξνθίεο από ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε θαη πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζηηο γπλαίθεο ησλ ρσξηώλ 

«kadın kursları».
170

 Ζ Έλσζε Κύπξησλ Πνιηηηθώλ Δπηζηεκόλσλ  κε πξόεδξν ηνλ İsmet Kotak 

δηνξγαλώλεη ζπλέδξην κε ζέκα ηελ αλόξζσζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο.
171

  

Πλεπκαηηθνί  άλζξσπνη, όπσο ν Bener Hakkı Hakeri,  αξζξνγξαθνύλ ζηνλ εκεξήζην ηύπν 

«Biz sanatçılar nasıl bir toplum istiyoruz?».
172

 Ο Afif  Mapolar  θαη o  Özker Τaşın 

αλαγλσξίδνπλ ζην  πξόζσπν ηνπ  Kemal Atatürk έλα κεγάιν εγέηε πνπ δύλαηαη κε ηελ 

παξαθαηαζήθε ηνπ  λα νδεγήζεη ζηε λενηεξηθόηεηα ηελ θνηλόηεηα ηνπο, λα απαιιάμεη ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα από ηε βξαδπθηλεζία,  ηελ απαηζηνδνμία θαη ηνλ πεζηκηζκό.
173

 Πξνο ην 

ζθνπό απηό ηo 1960 ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αιιάδνπλ θαη αθνινπζνύλ ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Σνπξθίαο.
174

 Ο αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Halkın Sesi C. 

Turanlı αλαθέξεηαη ζηελ αμηόινγε πξόνδν ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε 

ησλ βηβιίσλ  πνπ είλαη ζύκθσλα  κε ηα πξσηνβάζκηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Σνπξθίαο 

«Son  yıllarda ilk öğretim işlerimizde, bilhassa Οkullara Türkiye müfredat programına uygun 

kitapların da kabulünden sonra, hissedilir bir ilerleme kaydedildiği şüphesizdir».
175
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Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 217-218. 
170

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi ve  Kıbrıs΄ta  Türk  eserleri, a.g.e., s. 125. 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο, ν αλαιθαβεηηζκόο κεηαμύ ησλ Διιήλσλ  ήηαλ ζην 16,1%  θαη ησλ 

Σνύξθσλ ζην 23,6%, ελώ ην 80,5 % ησλ Διιήλσλ θαη  ην 19.5 %  ησλ Σνύξθσλ  ήηαλ  κε  παλεπηζηεκηαθό ηίηιν.  

Βι. Λεόληηνο Ηεξνδηαθόλνπ, Σμ ηοπνζαηυ πνυαθδια : Πμνεία πνμξ ηδ πνεςημπία, Δθδόζεηο Παπαδήζε, Αζήλαη, 

1975, ζει. 358. 

Αλόξζσζε ρσξηώλ Βι. Rebecca Bryant, «An Aesthetics of Self: Moral Remaking and Cypriot Education»,  

Comparative Studies in Society and History, Vol. 43, No. 3, 2001, p.  603. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk köylüsü», 19 Haziran 1963.[Σνπξθηθά ρσξηά] 

«köy kalkınması davası» Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «En büyük problem», 23 Eylül 1960. [Σν πην κεγάιν 

πξόβιεκα] 
171

Öntaç Düzgün & Tamer Öncül, a.g.e., s. 10. 
172

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«İstediğimiz toplum», 20 Şubat 1962.[Ζ θνηλόηεηα πνπ ζέινπκε ] 
173

Ali Nesim, Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular, a.g.e., s. 62.  
174

Behrooz Morvaridi, «Social  Structure  and Social  Change»,  Ciement Dodd (ed.), The political.., ibid, p. 263. 
175

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İlk öğretim ve gösteriş», 26 Eylül 1960. 
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ηνλ ειιεληθό ηύπν γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νηθνλνκηθό θαη πνιηηηζηηθό καξαζκό ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, αιιά θαη ζηελ απνηπρία «ακαπνμζανιμβήξ ηςκ πνμξ ηαξ ζοβπνυκμοξ  

ελεθίλεζξ».
176

 Από ηελ άιιε ζε άξζξα ηεο εθεκεξίδαο Δθεοεενία αλαθέξεηαη όηη θαηαξηίδεηαη 

ζηελ Άγθπξα «πνυβναιια εηπαζδεφζεςξ»
177

 θαη καθξνπξόζεζκν  «Πξόγξακκα Αλαπηύμεσο»  

ζύκθσλα κε ην νπνίν  ζα  δνζνύλ ζε  αγξόηεο  εξγαιεία,  ζπόξνη,  θαη ζηνπο  βηνηέρλεο κηθξέο 

πηζηώζεηο. ην πιαίζην  ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ν επηζεσξεηήο ηεο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο ηεο  Σνπξθίαο θ. Φεηρή  νζάι   παξαρσξεί πηζηώζεηο  ζε αγξόηεο  ηεο  Σνπξθηθήο 

Κνηλόηεηαο.
178

 

Αθόκε θαη κεηά ηελ  αλαθήξπμε  ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα πόξξσ 

απέρεη από ηηο  αλάγθεο  ηεο  επνρήο. Αξζξνγξάθνο ηεο Halkın Sesi αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε 

εθβηνκεράληζεο «sanaileşmek zorundayız». Παξάιιεια ζηειηηεύεηαη ην γεγνλόο όηη ε  

ειαθξηά  βηνκεραλία δελ ηπγράλεη ηεο δένπζαο ππνζηήξημεο «Mevcut hafif sanayii bile 

desteklememek» θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ  έιιεηςε πιάλνπ αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο 

«plansızlık».
179

  ε ρσξία, όπσο ην ρσξηό Αιεύθα θαη ειιάηλ η΄ Άπε ηεο πεξηνρήο Σειιπξίαο 

«οπάνπμοκ άκενςπμζ, μζ μπμίμζ γμοκ εοηεθεζηένακ γςήκ πανμιμίακ ιε ηδκ ηςκ Αθνζηακχκ»,
180

 

ζπίηηα ζηεξνύληαη «οβεζμκμιζηχκ δζεοημθφκζεςκ» θαη νη κάλδξεο ησλ βνζθώλ βξίζθνληαη 

εληόο ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο.
181

 Σν λεξό, ε ελέξγεηα  θαη νη  άιιεο εγθαηαζηάζεηο είλαη 

αλεπαξθείο, κε  ζηέγαζε ζπρλά άζιηα, εθπαηδεπηηθά πξόηππα εηεξνρξνληζκέλα.
182

 

 

                                                           
176

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Λαθσληθά», 4 Ηνπιίνπ 1962. 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Σα  γεγνλόηα», 2 Μαξηίνπ 1962. 
177

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Καηαξηίδεηαη εηο Άγθπξαλ καθξνπξόζεζκνλ πξόγξακκα αλαπηύμεσο ησλ εδώ 

Σνύξθσλ», 10 Φεβξνπαξίνπ  1961. 

Ο Robert Henry Stephens αλαθέξεηαη ζηελ πξόζεζε ηνπ Fazıl Küçük λα ζηείιεη κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ζηελ 

Σνπξθία λα εθπαηδεπηνύλ, γηα λα κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ θαη πςειόβαζκεο ζέζεηο ζην δεκόζην. Βι. Robert 

Henry Stephens, Cyprus a place of arms power..., ibid, p. 175. 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Οη Γεκόζηνη Τπάιιεινη», 4 Ηνπιίνπ 1961. 
178

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Ζ Aγξνηηθή  Tξάπεδα  ηεο Σνπξθίαο  ήλνημε  πηζηώζεηο  εηο  Σνύξθνπο  αγξόηαο  ηεο  

Κύπξνπ», 5 Απγνύζηνπ 1961.  
179

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanaileşmek zorundayız», 3 Ocak 1961.[Δίκαζηε αλαγθαζκέλνη λα 

εθβηνκεραληζηνύκε] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Türk Toplumunu  Nasıl Kalkındırabiliriz?», 19 Şubat 1962. [Πώο κπνξνύκε λα 

αλαπηύμνπκε ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ηεο Κύπξνπ;] 
180

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 26
εο

  Φεβξνπαξίνπ 1962 , ζει. 134. 
181

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πναηηζηά ηδξ Βμοθήξ ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 5
εο

  Ηνύιηνο 1962, ζει. 345. 
182

Charles Foley & W. I. Scobie, The struggle for Cyprus, Hoover Institution Press, Stanford & Calif, 1975, p. 

161. 
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2.3. Οι αλύηρωηες  διεκδικήζεις & Η ζσλλογιζηική  ηης διτοηόμηζης  

 

''Ağrı'' nedir çocuklar? 

Memleketimizin en yüce dağı. 

Özker Yaşın
183

 

 

Ζ  ζπιινγηζηηθή ηεο  δηρνηόκεζεο «ya taksim ya ölüm» ζθπξειαηήζεθε πάλσ  ζε έλα θξάκα   

πξνζδνθηώλ, εκκνλώλ θαη αλαζθαιεηώλ. Από ηε κηα ζπκππθλώλεη ηηο αιύηξσηεο  

δηεθδηθήζεηο  ηεο  Σνπξθηθήο  Κνηλόηεηαο γηα κηα Σνπξθία  κε πην δηεπξπκέλα ζύλνξα, θαη 

από ηελ άιιε ζπγθξνηεί ηνπο ππαξμηαθνύο θόβνπο θαη ηηο θπιεηηθέο κλήκεο ηεο  Σνπξθηθήο  

Κνηλόηεηαο. Tν «ζφκδνμιμ ηδξ Κνήηδξ» θαη ην «ζφκδνμιμ ηςκ Γανδακεθίςκ», ε πεπνίζεζε 

νπζηαζηηθά όηη νη  δπηηθέο δπλάκεηο επηβνπιεύνληαη ην νζσκαληθό  θαη θαηόπηλ ην ηνπξθηθό 

θιένο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζπιινγηζηηθή ηεο δηρνηόκεζεο.
184

 

ηελ ηνπξθηθή  ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ε κε εγθαηάιεηςε  ηνπ αηηήκαηνο  γηα Έλσζε από ηελ 

Διιεληθή Κνηλόηεηα ζα νδεγνύζε ζηελ  απηνδηάζεζε  θαη ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο θαη 

θαη΄ επέθηαζε ζηε δηρνηόκεζε  «Enosis'e karşı TAKSİM!».
185

  

                                                           
183

[...] Παζδζά, ηζ είκαζ  ημ ''Ağrı''; Σν πην ςειό βνπλό ηεο παηξίδαο καο (ξνο Αξαξάη).  

Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 63. 
184

Σν  «ζφκδνμιμ  ηδξ Κνήηδξ» σο  ηδενινγηθό  εξγαιείν  ζηε  δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηνπ  ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ 

ζην λεζί. Βι. ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 86. 

Oı εδαθηθέο  απώιεηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο  κεηαμύ 1909-1914 ζπλέβαιαλ  ζηε  δηακόξθσζε  κηαο 

ππαξμηαθήο θνβίαο αλάκεζα ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα. Βι. Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Niyazi Kızılyürek ζην ώηνο 

Κησξήο, υ. π., ζει. 18. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir Alçaklık Örneği», 15 Şubat 1962. [Έλα κηθξνπξεπέο παξάδεηγκα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Denyada 2 Türk çobana ateş açıldı», 15 Mayıs 1963. [Ππξνβνιήζεθαλ ζηε Γέλεηα 2 

Σνύξθνη βνζθνί] 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Ο Νηελθληάο επεηέζε ρζεο θαηά ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ», 6 Μαΐνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Ζ «Nαηδαθ» έγξαςε ρζεο : Φηιηθή πξνεηδνπνίεζηο  ηνπ θ. Ηλνλνύ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ 

ζπληάγκαηνο», 7 Ηνπιίνπ 1962. 

Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κάρεο ζηε δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ είλαη  ε  εθζηξαηεία ησλ 

Γαξδαλειίσλ/Çanakkale όπνπ νη δπλάκεηο ηεο Δγθάξδηαο πλελλόεζεο (Αγγιία, Γαιιία) απέηπραλ λα 

θαηαιάβνπλ ηα ζηελά ησλ Γαξδαλειίσλ/ Çanakkale. ηελ ηνπξθηθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε  απνηειεί  έκπξαθηε  

απόδεημε ησλ δπηηθώλ κεζνδεύζεσλ γηα ηελ απνζύλζεζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Βι. ώηνο Κησξήο, 

υ. π., ζει. 468. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «2 günde yedi şehit verdik», 27 Ocak 1962. Σα γεγνλόηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1958 

απνηεινύλ κηα λέα πεξίπησζε Γαξδαλειίσλ «yeni bir Çanakkale». [ε δύν κέξεο δώζακε 7 ήξσεο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Taşa silah çekenler», 27  Ocak 1962. [Απηνί πνπ απεηινύλ κε όπιν ηελ πέηξα ] 

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Γξηκεία επίζεζηο θαηά ησλ Άγγισλ εηο Σνπξθνθππξηαθήλ εθεκεξίδαλ», 17 Φεβξνπαξίνπ 

1963. 

ύλδξνκν ησλ εβξώλ Βι. Αιέμεο Ζξαθιείδεο, «Imagined Enemies: The Aegean Conflict», Mediterranean 

Politics, Vol. 16, No. 2, July 2011, p. 234. 
185

«Απέκακηζ ζηδκ Έκςζδ είκαζ δ ΓΗΥΟΣΟΜΖΖ» Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Self-determination Türküsü», 4 

Ağustos 1961.[Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη ηεο Απηνδηάζεζεο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Buna ne buyrulur»,  12 Haziran 1962. [Ση πξνζηάδεη απηό;] 
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Λόγσ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 27
εο

 Μαΐνπ 1960, κε ηνλ νπνίν αλαηξάπεθε ζηελ Σνπξθία ε 

θπβέξλεζε  Adnan Μenderes, ε εθαξκνγή ησλ πκθσληώλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ ζα βξηζθόηαλ  

ζηα ρέξηα όρη απηώλ πνπ επηθύξσζαλ ηε ζπκθσλία αιιά  ζηα ρέξηα απηώλ πνπ  ηελ  

επέθξηλαλ σο ππνρώξεζε από ηε δηρνηόκεζε ζηε Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε, 

ζηνηρείν πνπ αλαπηέξσλε ηηο πξνζδνθίεο κηαο κεξίδαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο.
186

 

Πξνζδνθίεο πνπ ζύληνκα ζα δηαςεπζζνύλ, θαζόηη θαη ε λέα θπβέξλεζε δηαβεβαηώλεη όηη ζα 

ηεξήζεη ηηο δπξηρηθέο  δεζκεύζεηο ηεο.
187

 Από ηελ άιιε, ζε θύιιν  ηνπ 1963, ε εθεκεξίδα 

Halkın Sesi αλαθέξεη όηη ε Σνπξθία κειεηά  ην ζρέδην ηεο δηρνηόκεζεο.
188

 

Πνηεηηθά εγρεηξήκαηα  ηεο πεξηόδνπ αλαπνινύλ κηα Σνπξθία κε πνιύ πην δηεπξπκέλα ζύλνξα 

ζε ζρέζε κε απηά  πνπ νξίδνπλ νη πξόζθαηεο ζπλζήθεο πνπ ππέγξαςε, όπσο ζην πνίεκα Γεκ 

ηέθεζςζε Bitmedi όπνπ ν Özker Yaşın αλαθέξεη όηη ε επηζπκία καο αθόκε δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε «henüz  gerçekleşmedi özlemimiz», ν  ηεξόο πόιεκνο δελ ηέιεησζε 

«bitmedi  kutsal savaş»,
189

 αιιά θαη ζην ζηίρν ηνπ Κύπξηνπ θνηηεηή «unutmamalısın bizleri» 

«δεκ πνέπεζ κα λεπάζεζξ  ειάξ».
190

 ην πνίεκα Ζ Λεοηςζία ημ Παθζηάνζ ηςκ Πυθεςκ 

Şehirlerin  Efesi Lefkoşa ε Urkiye  Mine Balman νξακαηίδεηαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θνηλόηεηαο ηεο σο Milleti-Hakime, σο δηνηθνύζαο θνηλόηεηαο «Yeniden başlamalı 

saltanatımız».
191

 

πλήζεο ξεκαηηθή πξαθηηθή ηεο ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο είλαη όηη ζηελ Κύπξν 

ππάξρεη έλα θαζεζηώο «Derebeyliğin hüküm sürdüğü bir memlekette mi yaşıyoruz» 

δνπινπαξνηθίαο, «diktatörlük» δηθηαηνξίαο, «terrör rejimi» ηξνκνθξαηίαο,
192

 ηνλίδνληαο όηη ε  

θαιή βνύιεζε  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο πξνζθξνύεη θαζεκεξηλά ζε δηάθνξεο δηνηθεηηθέο 

                                                           
186

Melek Fırat, Οζ Σμονημεθθδκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ημ Κοπνζαηυ, Η. ηδέξεο, Αζήλα, 2012, ζει. 139. 
187

Diana Markides-Weston, υ. π., ζει. 199. 
188

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Taksim projesini ele almaktır», 4 Ekim 1963. [Αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο 

Γηρνηόκεζεο] 
189

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım],  a.g.e., s. 154. 
190

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), Süleyman Uluçamgıl bütün eserleri, a.g.e., s. 106. 
191

Zübeyir Yılmaz & Ramazan Okumuş, Kıbrıs Türk şiiri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1992, s. 54. [Ζ 

Σνπξθηθή πνίεζε ηεο Κύπξνπ] 

Niyazi Kızılyürek, Οζ Σμονημηφπνζμζ, δ Σμονηία ηαζ ημ Κοπνζαηυ, ό. π., ζει. 21. 
192

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Derebeyliğin hüküm sürdüğü bir memlekette mi yaşıyoruz», 1 Eylül 1963.[Ενύκε ζε 

κηα ρώξα πνπ βαζηιεύεη ε δνπινπαξνηθία] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İşte demokrasi», 5 Ocak 1963.[Ηδνύ δεκνθξαηία] 

[...]Bugün Kıbrıs΄ taki rejim, fiili bir dıktatörlüğe doğru hızla seyrediyor. Σμ ηαεεζηχξ ζηδκ Κφπνμ ζήιενα, 

μδεφεζ ιε ηαπφηδηα πνμξ ιία πναβιαηζηή δζηηαημνία. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bu Rejimin Adı Ne?», 2 Haziran 1963. [Πνην είλαη ην όλνκα απηνύ ηνπ θαζεζηώηνο;] 
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θαη  αζηπλνκηθέο δξάζεηο,  αιιά θαη ζηελ έιιεηςε θαιήο ζέιεζεο από κέξνπο ηεο Διιεληθήο 

Κνηλόηεηαο.
193

 

Ζ επίθιεζε ζηε  βία, ζε ζπλδπαζκό κε ην ππνβόζθνλ ζύλδξνκν ηεο Κξήηεο θαη ηεο Ρόδνπ, 

εληείλεη ηε ζπιινγηζηηθή ηεο δηρνηόκεζεο θαη ζεκεηώλεηαη ηόζν ην 1958 γηα λα 

λνκηκνπνηεζεί  ε ίδξπζε ρσξηζηώλ Γήκσλ, όζν θαη ην 1963 γηα ηελ απόζπξζε ηεο Σνπξθηθήο  

Κνηλόηεηαο.
194

 Δλδεηθηηθέο νη κπξνζνύξεο ηεο επνρήο κεηά ηα αηκαηεξά γεγνλόηα ηνπ 1963-

1964, όπσο ε κπξνζνύξα Planned massacre of Turks in Cyprus όπνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

ειιεληθέο  βηαηνπξαγίεο.
195

 

ηνλ αληίπνδα ζηνλ ειιεληθό ηύπν από πνιύ λσξίο αλαθέξνληαη ζηνπο «Μεκηενζηήξ  

κμμηνμπίαξ  ηαζ ειπκεφζεςξ» ζπλνίθνπο  πνπ νξακαηίδνληαη ηε δηρνηόκεζε.
196

 ηελ ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία, ην επεηζόδην Deniz ζηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ 1959
 
επηβεβαηώλεη  από πνιύ λσξίο 

όηη ε ΣΜΣ είλαη αθόκε ελεξγή θαη όηη ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα εθνδηάδεηαη όρη κόλν γηα 

ιόγνπο πξνζηαζίαο αιιά γηα λα επηηεζεί ελ επζέησ ρξόλσ ελαληίνλ ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο 

θαη λα  πινπνηήζεη ηα δηρνηνκηθά ηεο ζρέδηα.
197

 H δηρνηόκεζε  ζηε  ζπιινγηθή  ζπλείδεζε  

ηεο Διιεληθήο  Κνηλόηεηαο δελ  λνκηκνπνηείηαη θαη δελ εδξάδεηαη πνπζελά. Αληίζεηα απνηειεί 

κηα πξάμε επηβνιήο, εμαλαγθαζκνύ, πινπνίεζεο κηαο επηζπκίαο  πνπ  παξαβηάδεη ηα  δίθαηα 

ελόο ιανύ. Πνιύ ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο 

πλέιεπζεο  «is trying  to dictate  its  will  upon  the Greek population  of Cyprus  by its  

efforts  for partition».
198

Απέλαληη ζ΄ απηό  ην ελδερόκελν ν ειιεληθόο ηύπνο  αλαθέξεη 

«εέθμοκ ίζςξ κα ααοηαθίγςκηαζ ιε ηδκ ζδέακ, υηζ ιπμνμφκ  κα δζπμημιήζμοκ ιζακ ιζηνάκ Νήζμ 

                                                           
193

Cyprus : Turkish  reply  to  Archbishop Makarios’ proposals, 1964, p. 25. 

 «is rather due to the lack of good-will to make use of it» Βι. Christian Heinze, ibid, p.11. 
194

Αδακαληία Πόιιηο, «The social construction of ethnicity and nationality: The case of Cyprus», Nationalism 

and Ethnic Politics, Vol. 2, No. 1, 1996, p. 78. 

Γηα ηα γεγνλόηα ηνπ 1963 «Kanlı Noel» «Bloody Christmas». Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο, «Nation, narrative and 

commemoration: political ritual in divided Cyprus», History and Anthropology, Vol. 14, No. 3, 2003, p. 264. 

Diana Markides-Weston, υ. π., ζει. 451. 

Αιέμεο Ζξαθιείδεο, Σμ ηοπνζαηυ : ζφβηνμοζδ ηαζ επίιπζε, υ. π., ζει. 22. 
195

Planned massacre  of Turks in Cyprus, Turkish Aid Society of New York, 1964.  
196

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Λαθσληθά», 14 Γεθεκβξίνπ 1960. 
197

ηηο 18 Οθησβξίνπ 1959 αθηαησξόο ηνπ Βξεηαληθνύ Βαζηιηθνύ Ναπηηθνύ ζπλέιαβε αλνηθηά ηεο Καξπαζίαο 

ην ηνπξθηθό πινηάξην «Deniz» πνπ κεηέθεξε κεγάιεο πνζόηεηεο ππξνκαρηθώλ από ηελ Σνπξθία. Βι.  Diana 

Markides, «Ζ Μεηαβαηηθή Πεξίνδνο, Φεβξνπάξηνο 1959-Αύγνπζηνο 1960», ζην: Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ (επηκ.), 

1960-2010: Ηζημνία ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ, η. 1, 1960-1969: Ζ δεθαεηία ηεο εγθαζίδξπζεο, Λεπθσζία 2010, 

ζζ. 25-26. 

 ηαύξνο Παληειή, ibid, p. 287. 
198

Πεξηνδηθό Cyprus to-day, «An interview  with the  President of the Greek Communal Chamber Dr. C. 

Spyridakis», Vol. 1, Νν. 4, July –August 1963, p.7. 
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ηαζ εδαθζηχξ»,
199

 θαη ηνλίδεη όηη δελ έρνπλ  θάλεη βίσκα ηνπο ηηο θεκαιηθέο αξρέο  «γμοκ 

αηυιδ  ιε ηα υκεζνα  ηδξ ζδιαίαξ  ημο Βαναανυζζα  ηαζ  ηδξ ακαζηήζεςξ  ηδξ Οεςιακζηήξ 

Αοημηναημνίαξ. Σμ έδεζλακ εζξ ημ γήηδια ημο ακηγαηίμο ηδξ  ονίαξ ηαζ εζξ ημ  Κοπνζαηυκ».
200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ελ ιόγσ θσηνγξαθία θνζκεί ην εμώθπιιν ηεο κπξνζνύξαο Planned massacre of Turks in Cyprus πνπ 

εθδόζεθε από ηελ TURKISH AID SOCIETY OF NEW YORK INΚ (ύλδεζκνο Κππξίσλ ηνπξθηθήο 

θαηαγσγήο) ην 1964. Ζ κνλαδηθή απηή θσηνγξαθία, κε ηα πηώκαηα ησλ παηδηώλ ηνπ Σνύξθνπ  αμησκαηηθνύ  

Nihat İlhan πνπ  δνινθνλήζεθαλ ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 1963 ζηελ Κύπξν, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θόξν από 

ηνπο πξνπαγαλδηζηηθνύο κεραληζκνύο  ηεο Σνπξθίαο. 
201

 

 

 

 

 

                                                           
199

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Πηθξία  θαη  ειπίο», 3 Μαξηίνπ 1961. 
200

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Θαξζείλ ρξε», 10 Μαξηίνπ  1961. 
201

Νενθιήο αξξήο, υ. π., ζει. 892. 

Planned massacre  of Turks in Cyprus, Turkish Aid Society of  New York, 1964.  
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2.4.Κεμαλική ιδεολογία ως πηγή έμπνεσζης  και  αναθοράς & Ανηικομοσνιζηική  οπηική  
 

 

Ζ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα από πνιύ λσξίο πηνζέηεζε ηεο θεκαιηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
202

 Ο 

αληίθηππνο ηεο θεκαιηθήο ηδενινγίαο αλάγεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 20.
203

  πσο θαη ζηελ 

Σνπξθία, ην 1928 εηζάγεηαη ην ιαηηληθό αιθάβεην. ηα ηέιε ηνπ 30 ε επηθξάηεζε ησλ 

θνζκηθώλ εζληθηζηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη γεγνλόο θαη θαη΄ επέθηαζε ν παξαγθσληζκόο ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ ζηνηρείσλ.
204

  ηηο θαηαγξαθέο ηνπ  Kutlu Adalı απνηππώλεηαη ε πηνζέηεζε 

ησλ θεκαιηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ «Harf devrimi»,
205

 «Kıyafet devrimi»
206

 θαη «Medeni 

kanun»,
207

 νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηνλ Kutlu Adalı  εμαζθάιηζαλ ηελ ειεπζεξία  θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα  πνπ απνιάκβαλαλ νη Σνπξθάιεο θαη ζπλέηεηλαλ αθόκε θαη ζηε ζύζηαζε 

γπλαηθείσλ  ζπιιόγσλ.
208

  

Από ηε άιιε, θαηαγξάθνληαη θαη παξεθθιίζεηο, όπσο θαηαγγέιιεη ν Kutlu Adalı. ε ηνπξθηθό 

θαθελείν, ιίγν πξηλ ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δελ ππήξρε εηθόλα ηνπ 

                                                           
202

Με ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ηδξπηή ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Kemal Atatürk γίλεηαη κηα πνιηηηζκηθή ζηξνθή 

«medeniyet değiştirme» κε θαηεύζπλζε ηα δπηηθά ηδαληθά «Batıya ve Batılılaşmaya yönelen» Βι. Niyazi 

Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 175. 

Οη ηδξπηηθέο αξρέο ηνπ Κεκαιηζκνύ πηνζεηήζεθαλ ζηηο 10 Μαΐνπ  ηνπ 1931 ζην ζπλέδξην ηνπ Ρεπμοιπθζηακζημφ 

Λασημφ ηυιιαημξ Cumhuriyet Halk Partisi. Απηέο είλαη ν ξεπνπκπιηθαληζκόο, ε θνζκηθόηεηα, ν εζληθηζκόο, ε 

ιατθόηεηα, ν  θξαηηζκόο θαη ε επαλαζηαηηθόηεηα. Ζ θνζκηθόηεηα  θαη ε άκεζε ζπλέπεηα ηεο ν ηνπξθηθόο 

εζληθηζκόο απνηεινύλ ηελ θαξδηά ηνπ Κεκαιηζκνύ. Βι. Niyazi Kızılyürek, Κειαθζζιυξ : Ζ βέκεζδ ηαζ δ ελέθζλδ 

ηδξ επίζδιδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ ζφβπνμκδξ Σμονηίαξ, ό. π., ζζ. 55-57. 

[...] Biz Kıbrıs Türkleri de burada bünyemize uygun bir şekilde Atatürk inkilaplarına uymağa çalışacağız. 

Μεηαμύ άιισλ ηνλίδεηαη  όηη ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ζα εξγαζηεί  νύησο ώζηε λα εθαξκόζεη  ηηο κεηαξξπζκίζεηο  

ηνπ  Kemal Atatürk ιακβάλνληαο ππόςε ηα δηθά ηεο δεδνκέλα.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Mustafa Kemal Derneği Başkanı Dr. Mustafa Dikengil dün bir basın toplantısı 

yaptı», 16  Eylül 1960.[Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Mustafa Kemal Γξ. Mustafa Dikengil παξαρώξεζε ρζεο  

δηάζθεςε ηύπνπ] 

Πνίεκα İzinde ηνπ  Behçet Kemal Çağlar / ηα ίπκδ ημο Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 10 Kasım 1960. 
203

[...]Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαφηζζδ  ηςκ Σμονημηοπνίςκ ιε ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο Κειάθ Αηαημφνη κα εηδζχλεζ  ημκ 

εθθδκζηυ  ζηναηυ  απυ ηδ Μ. Αζία ηδκ πενίμδμ  1919-22 μδήβδζε ιζα ιεβάθδ ιενίδα ημοξ κα αζπαζηεί ιε πάεμξ ηζξ 

ανπέξ ημο ηειαθζζιμφ. Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, υ. π., ζει. 676.  
204

Niyazi Kızılyürek, «The Turkish Cypriot Community and Rethinking of Cyprus», Μηράιεο Μηραήι & 

Αλαζηάζηνο Σάκεο (επηκ.), Cyprus in the Modern World, ibid, pp. 234-35. 

Αλαθνξά  ζηνλ  ηδηνθηήηε ηεο  εθεκεξίδαο Söz 1931 Mehmet Remzi θαη ζηνλ αγώλα ηνπ  λα  δηαζθαιίζεη κέζα 

από ηηο ιεθηηθέο εθθνξέο ην status  πνπ επηζπκνύζε γηα ηελ θνηλόηεηα ηνπ. Παξά ηηο  απνηθηνθξαηηθέο  

επηζεκάλζεηο ζπλερίδεη  λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν Türk  θαη όρη İslam. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Makarios΄ un 

silindiri», 6 Haziran 1963. [Ο νδνζηξσηήξαο ηνπ Μαθαξίνπ] 
205

Αληηθαηάζηαζε  ηνπ αξαβηθνύ αιθαβήηνπ από ην ιαηηληθό. 

Βι. Hasan Behçet, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi : (1571-1968), Lefkoşa, 1969, p. 130. 
206

Καηάξγεζε ησλ  ζξεζθεπηηθώλ θαη παξαδνζηαθώλ ελδπκαζηώλ.  
207

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζιακηθνύ δηθαίνπ κε κηα δηαζθεπή ηνπ ειβεηηθνύ αζηηθνύ θώδηθα. Βι. Niyazi Kızılyürek, 

Κειαθζζιυξ ....., ό. π., ζει. 63. 
208

Κutlu Adalı, Dağarcık ΗΗ, a.g.e., s. 99. 
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Kemal Atatürk θαη ζε ζρνιείν βξηζθόηαλ αλαξηεκέλε ε εηθόλα  ηεο βαζίιηζζαο ηεο Αγγιίαο 

Διηζάβεη ΗΗ.
209

 Παξάιιεια ν Kutlu Adalı αλαθέξεηαη ζηα παηρλίδηα ησλ Γεκνθξαηηθώλ 

«Demokratçılık oyunu» κεηά ην 1950, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηελ αλάγλσζε ζηα αξαβηθά 

ηνπ θαιέζκαηνο ηνπ κνπεδίλε γηα ηελ έιεπζε ησλ πηζηώλ ζηελ πξνζεπρή  «Ezanı Arapça 

okuyacağız»,  θαη ην γεγνλόο όηη αθόκε ζε ηνπξθηθά ρσξηά, παξά ηελ πξνηξνπή ησλ γνληώλ 

ηνπο, ηα θνξίηζηα δελ απνρσξίδνληαη  ηε καληίια  çarşaf.
 210

 

ηνλ αληίπνδα, ζηελ ειιεληθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ν κεηξνπνιηηηθόο ρώξνο ηαπηίδεηαη  κε 

ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία.
211

 Ο παηξησηηζκόο είλαη ζπλπθαζκέλνο  κε ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε. 

Μέζσ ηνπ θαζνδεγεηηθνύ ξόινπ ηεο ε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ, δηακέζνπ  ηεο ρξηζηηαληθήο  

πίζηεο, επεξεάδεη ηηο ηδέεο θαη ηε δσή, ζπλδξάκνληαο πξνο ηνλ αγώλα γηα εζληθή θαη 

πλεπκαηηθή επηβίσζε.
212

 Ζ Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαζίζηαηαη ζηνηρείν ηεο ηαπηόηεηαο ηεο  

Διιεληθήο Κνηλόηεηαο θαη ν αγώλαο ηεο γηα Έλσζε είλαη  ζεόπλεπζηνο, όπσο ζην πνίεκα 

Ακαθμνά ζημ εευ  «Κζ΄ Δζφ, δίηαζμξ, εοθμβάξ ημκ αβχκα ιαξ».
213

 Ο Αξρηκ. Κσλζηαληίλνο  . 

Λεπθσζηάηεο, Γηεπζπληήο  ηεο Ηεξαηηθήο  ρνιήο  Απυζημθμξ  Βανκάααξ,  επί ηε ιήμεη  ησλ 

εξγαζηώλ  ηνπ ζρνιηθνύ  έηνπο  1960-1961, αλαθέξεη  όηη  ν «ηθήνμξ  οπήνλε μ μδδβυξ ηδξ 

θοθήξ ηαζ ημ ζηήνζβια ηδξ», όηη ε  ζξεζθεπηηθή αλαγέλλεζε απνηειεί  «εειέθζμ πάζδξ 

                                                           
209

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s.139-140. 
210

Σν 1950  ζηελ Σνπξθία αλέξρεηαη  ζηελ εμνπζία ην Γεκνθξαηηθό Κόκκα  κε ζύλζεκα ηνπ  ηελ ειεπζεξία  ηεο 

πίζηεο. Βι. Niyazi Kızılyürek, Κειαθζζιυξ : Ζ βέκεζδ ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ επίζδιδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

Σμονηίαξ, ό. π., ζει. 113. 

Ο  Afif Mapolar  αλαθέξεηαη ζηε  δξάζε  ηνπ  Celal Hordan κέζα από ηελ νξγάλσζε λενιαίαο Gençlik Teşkilatı. 

πγθεθξηκέλα  αλαθέξεηαη  ζην θαηλόκελν  όπνπ νη  πεξηζζόηεξεο  γπλαίθεο  ζηα ηνπξθηθά ρσξηά δελ ζέινπλ λα 

εγθαηαιείςνπλ  ηε καληίια «çarşaf». Oı άληξεο ηνπ Celal Hordan  γπξλνύζαλ από  ζπίηη ζε ζπίηη, από  απιή ζε 

απιή  θαη αξρηθά κε επγεληθό ηξόπν  θαη κεηά  κε βίαην ηξόπν, αλ αξληόληνπζαλ, έπαηξλαλ  ηε καληίια από ην 

θεθάιη ησλ θνξηηζηώλ. Βι. Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 317. 

Κutlu Adalı, Dağarcık ΗΗ, a.g.e., s. 99, 100, 101. 
211

Μειήο Νηθνιαΐδεο, Γφμ δζαθέλεζξ πάκς ζημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 9. 

[...]The Turkish Cypriot museum is a modern concrete building specifically constructed for this purpose. The 

absence of any religious symbolism contrasts with the centrality of religious symbolism in the Greek Cypriot 

museum; this reflects one of the main differences in the nationalisms of their respective 'motherlands'. 

Ζ δεζπόδνπζα ζέζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζπκβόισλ ζηνλ ειιεληθό εζληθηζκό ζε αληίζεζε κε ηνλ ηνπξθηθό. Βι. 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «The National Struggle Museums of a divided city», ibid, p. 404. 
212

Πεξηνδηθό Απυζημθμξ Βανκάααξ, «Παγθύπξηνλ πλέδξηνλ Δθπαηδεπηηθώλ-Καηερεηηθώλ. Ζ εηζαγσγηθή νκηιία 

ηνπ θ Μ. Μαξαζεύηε», η. 3-4,  Μάξηηνο – Απξίιηνο  1960, ζει. 91. 

[...] Γεκζηά ημ ενδζηεοηζηυ ζοκαίζεδια ηςκ Δθθήκςκ, ιαγί  ιε ηδκ επίιμκδ  αβάπδ  ηςκ πνμξ ηδκ παηνίδα, ήζακ  μζ 

δφμ ηνμπμί πμο ηοθίζηδηακ ακάιεζα ζημοξ αζχκεξ, ηναηχκηαξ απάκς ζημοξ ηνμπμφξ αιεηάαθδημ ημκ Δθθδκζηυ 

παναηηήνα χζηε κα δζαηδνδεή δ Δθθδκζηή θοθή δζα ιέζμο  ηυζςκ αζχκςκ ηαζ κα ιδ παεή υπςξ πάεδηακ ηυζεξ 

άθθεξ θοθέξ ζημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια. Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαεήιαηα ζζημνίαξ βζα ηδκ Γ΄ δδιμηζημφ, Α. Π. 

Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 48. 
213

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Σα ακενχπζκα, Αιεμάλδξεηα, 1963, ζει.16.  
Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 189. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Ιζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 
 

104 
 

πνμυδμο» αιιά θαη ηεο επλννύκελεο Πνιηηείαο,  δεδνκέλνπ όηη ν ελνξηαθόο θιήξνο  κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη «εζξ εκανέημοξ  ηαζ πνδζημφξ  ακενχπμοξ ηαζ πμθίηαξ ηαηά  ηδκ επίβεζμκ   γςήκ  

ηςκ».
214

  

Ζ πξνζπάζεηα επίζεο ζπγθξόηεζεο ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο  σο ηεο δύλακεο  πνπ  καδί κε  

ηελ Σνπξθία κπνξνύλ λα απνζνβήζνπλ ηνλ θνκκνπληζηηθό θίλδπλν θαη λα απνηειέζνπλ ηνπο  

πξνκαρώλεο ηεο Γύζεο «εζξ ηδκ Μέζδκ Ακαημθήκ ημ απυνεδημκ ηείπμξ ηςκ δοηζηχκ»,
215

 

εκπίπηεη ζηελ θεκαιηθή  ηδενινγηθή ζεώξεζε. Μέρξη  ην 1948 ην ζύλνιν ηεο  πνιηηηθήο ειίη 

ηεο Σνπξθηθήο  Κνηλόηεηαο  έρεη πξνζρσξήζεη  ζηε ζπιινγηζηηθή  ηνπ ηνπξθηθνύ  εζληθηζκνύ, 

πηνζεηώληαο κηα δεμηά  αληηθνκνπληζηηθή  ξεηνξηθή.
216

  

Δλώ ζηνλ ηνπξθηθό ιόγν ζπγθξνηείηαη ν ιόγνο πεξί ηεο θνζκηθόηεηαο «layık olmağa 

bakmalıyız»,
217

 θαη ν αληηθνκκνπληζηηθόο ιόγνο, δεδνκέλνπ όηη ν θνκκνπληζκόο είλαη 

αζύκβαηνο κε ηνλ θεκαιηζκό,
218

 ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα ηνλίδεηαη όηη   ηξέθνπλ 

ζπκπάζεηα  απέλαληη ζηνλ θνκκνπληζκό, όηη   από ην 1930 έρεη  εηζρσξήζεη ην κηθξόβην ηνπ  

                                                           
214

«θζθυενδζημ θαυ» Βι. Αξρηκ. Κσλζηαληίλνο Λεπθσζηάηεο, Λμβμδμζία επί ηδ θήλεζ ηςκ ενβαζζχκ ημο ζπμθζημφ 

έημοξ 1960-61,  Λεπθσζία, 1961, ζζ. 4-6. 

«Πνέπεζ  κα ηαηαζηήζςιεκ  ηδκ παηνίδα ιαξ Κνάημξ Θεμφ» Βι. Οκηιία αξρηκ. Μ. Κνπξζνπκπά κε ζέκα: Ο ηεξέαο 

σο εζληθόο παξάγσλ Βι. Πεξηνδηθό Απυζημθμξ Βανκάααξ, «Σέηαξηνλ Ηεξαηηθόλ πλέδξηνλ Αξρηεπηζθνπηθήο 

Πεξηθέξεηαο»,   Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο 1961, ζει. 226.  

ηνλ ηνπξθηθό ιόγν ν ξόινο ηεο Δθθιεζίαο σο πνιηηηθνύ ζεζκνύ είλαη θαηαζηξνθηθόο. Ο εθ Σνπξθίαο  

εθπαηδεπηηθόο Kızım Nami Duru, πνπ ην 1925 ήξζε ζηελ Κύπξν σο δηεπζπληήο ηνπ Σνπξθηθνύ Λπθείνπ,  ζε 

ζπλέληεπμε ηνπ πνπ παξαρώξεζε  ζηελ εθεκεξίδα  Halkın Sesi αλαθέξεη όηη ήηαλ αδειθηθέο νη ζρέζεηο ησλ δύν 

θνηλνηήησλ «Κardeşçe Τaşadıkları» θαη όηη ήηαλ θαηαζηξνθηθόο ν ξόινο ησλ ηεξέσλ θαη ησλ αληαξηηθώλ 

νκάδσλ «Papazlarına ve Komitecilerini». Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «86 yaşındaki Kazım Nami Durunun 

hatıratı», 30 Nisan 1961. [Οη αλακλήζεηο ηνπ 86ρξνλνπ Kazım Nami Duru] 
215

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Οη Σνύξθνη  εμαθνινπζνύλ  λα  πξνβάιινπλ εαπηνύο  σο  ηελ κόλελ  δπηηθήλ έπαιμηλ  

ελ Κύπξσ», 25 Οθησβξίνπ  1961. 
216

ώηνο Κησξήο, υ. π., ζει. 275. 
217

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tarih inkar edilemez», 3 Eylül 1961. [Ζ ηζηνξία δελ κπνξεί λα δηαςεπζζεί] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gerçeklere saygı», 1 Temmuz 1963.[εβαζκό απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα] 

[...]Ζ ζδζυηδηα ημο ιέθμοξ Κμζκμηζηήξ οκέθεοζδξ πνμδζαβναθυηακ ςξ αζοιαίααζηδ ιε ιζα ζεζνά απυ πμθζηεζαηέξ 

ζδζυηδηεξ (αμοθεοηέξ, ζηναηζςηζημί, ιέθδ δδιμηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηθπ.). Λυβς  ηςκ ηειαθζηχκ πνμηφπςκ, εζδζηά βζα 

ηα ιέθδ ηδξ ΣΚΚ, πνμδζαβναθυηακ ςξ αζοιαίααζηδ ηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ενδζηεοηζημφ θεζημονβμφ (άνενμ 101, 

παν. 1 ημο οκηάβιαημξ.). Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, υ. π., ζει. 205.   

Απόζπαζκα από ηε ζπλέληεπμε ηνπ Mehmet Çağlar [...] ηδκ Σμονημηοπνζαηή  Δηπαίδεοζδ ηδξ πενζυδμο 1959-

74 ημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ήηακ πνμαζνεηζηυ ηαζ πνμζθενυηακ ιυκμ ζηδ ημζπεζχδδ Δηπαίδεοζδ. ηδκ 

Σμονηία ήηακ οπμπνεςηζηυ ηαζ ζημ Γδιμηζηυ ηαζ ζημ Γοικάζζμ. ε αοηυ ημ  επίπεδμ δ Σμονημηοπνζαηή  

Δηπαίδεοζδ ήηακ πμθφ πζμ ημζιζηή απ΄ υηζ  εηείκδ  ηδξ Σμονηίαξ. Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, υ. π., ζει. 888. 
218

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Τüz kızartıcı yalanlar», 14  Temmuz 1961.[100  εμνξγηζηηθά ςέκαηα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk işciler PEO΄ ya yardım etmeği reddettiler», 13 Temmuz 1963.[Οη Σνύξθνη εξγάηεο 

αξλήζεθαλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ ΠΔΟ] 

H πνιηηηθή κόδα ηεο επνρήο ήηαλ ε πνιηηηθή εμόλησζε πνιηηηθώλ αληηπάισλ κε ην πξόζρεκα «Δζφ είζαζ 

ημιιμοκζζηήξ» «Sen komünistsin». Βι. Hikmet Afif Mapolar, a.g.e.,  s. 79. 

Thomas William Adams, AKEL: The communist party of Cyprus, Hoover Institution Press, Stanford, Calif,1971, 

p. 44. 
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θνκκνπληζκνύ  θαη  έρνπλ ηάζε πξνο ηα  αξηζηεξά.
219

 Αλ θαη ε εθεκεξίδα  Δθεοεενία 

ππνζηεξίδεη όηη ε ξνπή πξνο ηνλ θνκκνπληζκό είλαη απόξξνηα ηνπ δπξηρηθνύ θαζεζηώηνο, 

εληνπίδεη όηη ε ίδηα ξνπή ππάξρεη «εκ ηνοπηχ» θαη ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα.
220

  

Δίλαη γεγνλόο όηη ε θεκαιηθή ηδενινγία απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο θαη αλαθνξάο γηα ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα θαη ην ήζνο ηνπ Σνύξθνπ θεκαιηζηή απνηειεί πξόηππν ηνπ ρξεζηνύ 

πνιίηε.
221

 Δληνύηνηο, όπσο επηζεκαίλεη θαη ν εθπξόζσπνο ηεο πλεπκαηηθήο ειίη ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο  Hikmet Afif Marolar, ε ιαηξεία ηνπ Atatürk  πόξξσ  απέρεη από  ηελ 

ελζπλείδεηε θαηαλόεζε ησλ αξρώλ ηνπ «Çünkü Kıbrıs  Türkündeki Atatürk  sevgisi başkadır, 

Atatürk anlayışı ise, daha başkadır».
222
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Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İşte bu olmadı», 21 Nisan 1961.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Komünizm karşısında»,  1 Aralık 1961. [Απέλαληη ζηνλ θνκκνπληζκό] 
220

Δθεκεξίδα Δθεοεενία, «Λαθσληθά», 8 Ηνπλίνπ 1961. 
221

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «SOSYAL DÜŞMANLAR», 26 Eylül 1963.[Κνηλσληθνί ερζξνί] 

Halil Sadrazam, a.g.e., s. 99. 

Hüseyin Mehmet Ateşin, a.g.e, s. 245. 
222

Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 130. 

Niyazi Kızılyürek, Κειαθζζιυξ  ...., ό. π., ζει. 65. 
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Κεθάλαιο 3:  

Ιζηορικό πλαίζιο 1960-1963  

 

1. Πολιηικό ζσγκείμενο  

 

σναινεηική δημοκραηία,  λειηοσργική ομοζπονδία ή ενιαίο κράηος  

 

Σν ύληαγκα ην νπνίν ζπλεηάρζε ζην πιαίζην ησλ πκθσληώλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ  

απνηειείηαη από ηέζζεξηο θύξηεο νκάδεο  δηαηάμεσλ. Ζ  πξώηε νκάδα δηαηάμεσλ  αλαγλσξίδεη  

«εηο εθάζηελ ησλ δύν  θνηλνηήησλ» ρσξηζηή ύπαξμε, ε δεύηεξε νκάδα θαζνξίδεη  ηε 

ζπκκεηνρή  ησλ δύν θνηλνηήησλ ζηνλ  θπβεξλεηηθό ηζηό θαη εμαζθαιίδεη  ζε νξηζκέλα ζέκαηα 

«κεξηθήλ  δηνηθεηηθήλ απηνλνκίαλ  εηο  εθάζηελ θνηλόηεηα», ζηελ ηξίηε νκάδα  θαζνξίδνληαη  

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη  νη ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο, ελώ ε  «ηέηαξηε  θπξία  ζεηξά 

δηαηάμεσλ απνηειεί  πεξίπινθνλ ζύζηεκα  εγγπήζεσλ θπξηαξρίαο ηνπ Σπληάγκαηνο».
1
  

Πνηθίια ξεπεξηόξηα ιόγσλ ζπγθξνηνύληαη  ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ θππξηαθνύ θξάηνπο. 

πλαηλεηηθή δεκνθξαηία, ιεηηνπξγηθή νκνζπνλδία ή εληαίν θξάηνο ; Ο Arendt Lijphart ν 

ζεσξεηηθόο ηεο πλαηλεηηθήο Γεκνθξαηίαο, κέζα από ην  πξόηππν ηεο πλαηλεηηθήο 

Γεκνθξαηίαο, πξνηάζζεη έλα ελ δπλάκεη πξόηππν ζπκβίσζεο  «κεηαμύ  βαζηά ρσξηζκέλσλ 

εζληθώλ νκάδσλ κε δπλάκεη αληίζεηεο ηάζεηο  πιεηνςεθηθήο εμνπζίαο από ηελ πιεπξά ηεο 

αξηζκεηηθά ηζρπξόηεξεο νκάδαο, θαζώο θαη ρσξηζκνύ  θαη απνκάθξπλζεο  από ηελ αξηζκεηηθά 

ππνδεέζηεξε θαη αζζελέζηεξε». Ζ επειημία  πνπ απαηηείηαη  ζε απηέο  ηηο  πεξηπηώζεηο   δελ 

κπνξεί λα αλεπξεζεί ζηνλ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο. Τπό ην ζύζηεκα ηεο πλαηλεηηθήο 

Γεκνθξαηίαο ελζαξξύλεηαη ε δηαλνκή εμνπζίαο αλάκεζα ζηελ πιεηνλόηεηα θαη ηε κεηνλόηεηα 

κέζσ ηεο ρξήζεο επηλνήζεσλ, πνπ κπνξνύλ εθ  ηεο θύζεσο  ηνπο  λα πεξηνξίδνπλ  ηελ  ηζρύ  

ηεο πιεηνλόηεηαο. Ο  Arendt  Lijphart πξνηείλεη κεηαμύ άιισλ «ηελ ηζόξξνπε  δηαλνκή 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ηελ ηζόξξνπε αληηπξνζώπεπζε ζηα θνηλνβνπιεπηηθά ζώκαηα θαη ην 

δηθαίσκα  αξλεζηθπξίαο  ηεο  κεηνλόηεηαο». Tν νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ηεο  πλαηλεηηθήο 

Γεκνθξαηίαο δελ είλαη ηόζν πνιύ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεζκηθή ξύζκηζε αιιά  ε ζθόπηκε 

θνηλή πξνζπάζεηα ηεο πνιηηηθήο ειίη λα ζηαζεξνπνηήζεη ην ζύζηεκα.
2
 Έρεη πξνηαζεί όηη ην 

                                                           
1
Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 389. 

2
Arend Lijphart, ibid, p. 213. 

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 15, 16. 
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ζύζηεκα απηό απεηθνλίδεη ην πξόηππν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο όπσο  πηνζεηήζεθε κε ηηο 

ζπκθσλίεο ίδξπζεο ηνπ 1959, παξά ηελ αλεπηηπρή εμέιημε ηνπ.
 3
 

Από ηελ άιιε ν Niyazi Kızılyürek ζην βηβιίν ηνπ Ζ Οκνζπνλδία ζηνλ θόζκν Ζ Οκνζπνλδηαθή 

Κύπξνο, ζηεξηδόκελνο ζε κειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δνκή ηνπ θππξηαθνύ θξάηνπο, 

ραξαθηεξίδεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηνπ 1960 σο «ιεηηνπξγηθή νκνζπνλδία» : 

 

[...] Μπνξεί ζην ύληαγκα ηεο Κύπξνπ λα κελ αλαθέξεηαη ξεηά ε ιέμε «νκνζπνλδία», 

εληνύηνηο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη κηα ιεηηνπξγηθή νκνζπνλδία βαζηζκέλε ζηελ 

αξρή ησλ ρσξηζηώλ θνηλνηήησλ.
4
 

 

Οη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο αιιειεμαξηώκελεο αξκνδηόηεηεο, ηόζν ησλ νξγάλσλ ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, όζν θαη κεηαμύ ηεο λνκνζεηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο,  

επηζθξαγίδνπλ  ηελ ππεξνρή  ηεο δπαξρηθήο  αξρήο «dual chief executive», αιιά θαη  ην 

γεγνλόο όηη ε  θξαηηθή  βνύιεζε θαιείηαη  λα ζπκππθλώλεη  ηε βνύιεζε  ησλ  δύν  

θνηλνηήησλ.
 5

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ν «δηθνηλνηηθόο» ραξαθηήξαο ηνπ Κππξηαθνύ πληάγκαηνο ή ν  

«θνηλσληθόο δπαδηζκόο» πνπ ην δηαηξέρεη δελ πθέξπεη ηε δηάζπαζε  ηεο εληαίαο θπξηαξρίαο 

ηνπ θξάηνπο ζε δύν μερσξηζηέο θπξηαξρίεο ησλ δύν θνηλνηήησλ, ε Διιεληθή Κνηλόηεηα 

επηδηώθεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθνηλνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, ηελ πιήξε ελνπνίεζε ηνπ 

θαη αξλείηαη λα δερζεί  όηη ην ύληαγκα ηεο Κύπξνπ ζεκειηώλεηαη ζηελ πνιηηηθή ηζόηεηα ησλ 

δύν θνηλνηήησλ.
6
 Ο Κξίησλ Σνξλαξίηεο, ν νπνίνο δηεηέιεζε Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο από ην 1960-1984, ηνλίδεη όηη ε «κνξθή ηνπ θξάηνπο ηνπ ηδξπζέληνο 

δηα ηνπ Σπληάγκαηνο  ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο νπδεκία  δύλαηαη  λα  ρσξήζε  ακθηβνιία  

όηη είλαη  ε ηνπ εληαίνπ  θαη νπρί ηνπ ζπλζέηνπ θξάηνπο» θαη απνξξίπηεη ηνλ όξν  

                                                           
3
Πέηξνο Ληάθνπξαο, ό. π., ζει. 178. 

Arend Lijphart, ibid, p. 216.  

Υαξαθηεξηζηηθά  Σπλαηλεηηθήο  Γεκνθξαηίαο Ortaklıkçı Demokrasileri Βι. Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 90. 
4
Niyazi Kızılyürek, Ζ Οκνζπνλδία ζηνλ θόζκν Ζ Οκνζπνλδηαθή Κύπξνο, ό. π., ζζ. 121, 123. 

5
«Intelligence Report  No. 8047 : Analysis  of  the Cyprus Agreements, July 14, 1959  by  The Bureau  of 

Intelligence  and Research  Department of State», ibid, pp. 10, 15. 

Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο, ό. π., ζει. 17.  

Kudret Özersay, «Uluslararası Hukukta Objektif  Rejim (Statü) Yaratan  Anlaşmalar  ve 1959-1960 Kıbrıs 

Anlaşmaları»,  Journal of Cyprus Studies,  cilt 8/9, 2002/2003, s. 119, 121. 

Γεκήηξεο Μέιηζζαο, Ζ νξγάλσζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηελ θππξηαθή πνιηηεία, η. Α' Σν εθινγηθό ζώκα Ζ 

Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα, 1996, ζει. 52. 
6
Niyazi Kızılyürek, Ζ Οκνζπνλδία ζηνλ θόζκν..., ό. π., ζζ.123, 125. 

Πνιύβηνο Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο :Τα ηξία ιάζε, ό. π., ζει. 33. 

Κύπξνο Υξπζνζηνκίδεο, Τν θξάηνο ηεο Κύπξνπ ζην δηεζλέο δίθαην, άθθνπια, Αζήλα, 1994, ζει. 73. 
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«ζπλεηαηξηζκόο».
7
 Βαζηθό δηαθύβεπκα ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ην Ννέκβξην ηνπ 1963 είλαη ε κεηακόξθσζε  ηεο δηθνηλνηηθήο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ζε έλα θξάηνο ζην νπνίν ην «θπξίαξρν ζώκα» ζα είλαη ε Διιεληθή Κνηλόηεηα.
8
 

 

Ζ έλλνηα  ηεο  «Πνιηηόηεηαο» ζην ύληαγκα  ηεο Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο 

 

Ο θάζε  πνιίηεο  κπνξεί  λα επηιέμεη  ηελ θνηλόηεηα  ζηελ νπνία  ζέιεη  λα αλήθεη, αθόκε  θαη 

αλ  ε  επηινγή  ηνπ δελ ζπκβαδίδεη  κε  ηηο επηινγέο  ηεο  ζξεζθεπηηθήο  ηνπ  νκάδαο (άξζξν 2 

παξάγξαθνο 3). ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξώηεο ή ηεο  δεύηεξεο  παξαγξάθνπ  ηνπ 

άξζξνπ 2 ηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα απνηεινύλ «άπαληεο νη πνιίηαη ηεο Γεκνθξαηίαο, νίηηλεο  

είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη έρνπζηλ σο κεηξηθήλ γιώζζαλ ηελ ειιεληθήλ ή κεηέρνπζηλ  ησλ 

ειιεληθώλ  πνιηηηζηηθώλ  παξαδόζεσλ  ή αλήθνπζηλ  εηο  ηελ Eιιεληθήλ  Οξζόδνμνλ  

Δθθιεζίαλ», ελώ ηελ  Σνπξθηθή Κνηλόηεηα απνηεινύλ  «άπαληεο νη πνιίηαη  ηεο Γεκνθξαηίαο, 

νίηηλεο  είλαη  ηνπξθηθήο θαηαγσγήο θαη έρνπζηλ σο κεηξηθήλ γιώζζαλ ηελ ηνπξθηθήλ ή 

κεηέρνπζηλ  ησλ ηνπξθηθώλ πνιηηηζηηθώλ παξαδόζεσλ ή είλαη κσακεζαλνί». 

 Ζ Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  εθιέγνπλ  αληίζηνηρα «εθ ησλ  κειώλ απηώλ 

Κνηλνηηθήλ  Σπλέιεπζηλ» (άξζξν 86), ε νπνία ηίλη ηξόπσ παξαπέκπεη ζην ζύζηεκα ησλ 

«millet» ηνπ νζσκαληθνύ  δηνηθεηηθνύ νηθνδνκήκαηνο. ιεο  νη  εθινγέο  δηελεξγνύληαη κε  

βάζεη  ρσξηζηνύο θνηλνηηθνύο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο (άξζξν 63 θαη 94) θαη ρσξηζηή  

ςεθνθνξία (άξζξν 1, 39, 62, 86, 173 θαη 178).
9
  

Οη έκθπιεο δηαζηάζεηο ηεο Πνιηηόηεηαο απνηππώλνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 7(α)  

ζύκθσλα  κε ην  νπνίν  «ε  ύπαλδξνο γπλή  αλήθεη  εηο ηελ  θνηλόηεηα  ηνπ  ζπδύγνπ  απηήο». 

Σελ  θνηλόηεηα ησλ παηδηώλ νξίδεη επίζεο ν παηέξαο κέρξη ην 21
ν
 έηνο  ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηώλ. 

 

 

 

 

                                                           
7
Κξίησλνο Γ. Σνξλαξίηεο, Ζ γέλεζηο  ηνπ Κππξηαθνύ  θξάηνπο  θαη ε κνξθή απηνύ, Λεπθσζία, 1974, ζει. 16. 

8
Niyazi Kızılyürek, Ζ Οκνζπνλδία ζηνλ θόζκν..., ό. π., ζει. 128. 

9
Οη πκθσλίεο ηεο Επξίρεο δελ επέηξεπαλ ζηνπο  πνιηηηθνύο  ηεο κηαο θνηλόηεηαο λα έρνπλ εθινγηθή  πεξηθέξεηα 

ζηελ άιιε θνηλόηεηα. Βι. Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 138. 

«Intelligence Report  No. 8047 : Analysis  of  the Cyprus Agreements, July 14, 1959  by  The Bureau  of 

Intelligence  and Research  Department of State», ibid, p. 20. 
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Σα εζληθά αηζζήκαηα  ησλ πνιηηώλ 

 

Σαπηόρξνλα ην ζύληαγκα πεξηθξνπξεί θαη ζέβεηαη ηα εζληθά αηζζήκαηα ησλ πνιηηώλ. Απαληά 

άξζξν  γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ  εζληθώλ ενξηώλ (άξζξν 5), ππάξρεη πξόλνηα  γηα ηελ αλάξηεζε 

ησλ  εζληθώλ ζεκαηώλ ζε νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα πνιηηώλ (άξζξν 4 παξάγξαθνο 4). Αθόκε  

θαη ζε νξγαληζκνύο  θνηλήο σθειείαο νη πνιίηεο «έρνπζη  ην δηθαίσκα λα αλαξηώζη  θαηά  ηαο 

ενξηάο  ηαπηνρξόλσο  νκνύ  κεηά ηεο ζεκαίαο ηεο Γεκνθξαηίαο  ηελ ειιεληθήλ  ή ηελ ηνπξθηθήλ  

ζεκαίαλ»  (άξζξν 4 παξάγξαθνο 2). 

 

Ο θνηλνηηζκόο  ζην ζύληαγκα  

 

Οη πκθσλίεο επεδίσθαλ ηελ αλαγλώξηζε θαη ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε «δηαθξίζεσο 

κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ θαη ηε δηαηήξεζηλ θάπνηαο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ αληηζηνίρσλ 

δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ησλ», έηζη ν δηθνηλνηηθόο ραξαθηήξαο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο είλαη εκθαλήο ζε όια ηα επίπεδα εμνπζίαο.
10

  

ύκθσλα  κε ην άξζξν 125 παξάγξαθνο 3 νπνηαδήπνηε  απόθαζε  ηεο  Δπηηξνπήο Γεκόζηαο  

Τπεξεζίαο ιακβάλεηαη  «δη΄ απνιύηνπ  πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ  απηήο». ηαλ  ε  απόθαζε 

αθνξά απνθιεηζηηθά Σνύξθνπο «απηή ιακβάλεηαη δη΄ απνιύηνπ πιεηνςεθίαο, εηο ελ δένλ λα  

πεξηιακβάλσληαη αη ςήθνη ηνπιάρηζηνλ δύν ηνπξθηθώλ κειώλ ηεο επηηξνπήο», όηαλ ε  

απόθαζε αθνξά Έιιελα «απηή ιακβάλεηαη δη΄ απνιύηνπ πιεηνςεθίαο, εηο  ελ  δένλ λα 

πεξηιακβάλσληαη  αη ςήθνη ηνπιάρηζηνλ  ηεζζάξσλ  ειιεληθώλ κειώλ ηεο επηηξνπήο» (άξζξν 

125 3(3)). Ζ νκόθσλνο  πξόηαζε πέληε  ειιεληθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο  «πξνθεηκέλνπ  πεξί 

επηινγήο Έιιελνο» ή  ε νκόθσλνο πξόηαζε ηξηώλ ηνπξθηθώλ κειώλ  «πξνθεηκέλνπ  πεξί  

επηινγήο Τνύξθνπ  δεζκεύνπζη  ηελ επηηξνπήλ» ( άξζξν 125 3(4)). 

ύκθσλα  κε ην άξζξν 171 παξάγξαθνο 1 «εηο  ηαο  ξαδηνθσληθάο  θαη  ηειενπηηθάο  εθπνκπάο  

κεηαδίδνληαη  πξνγξάκκαηα  δη΄ακθνηέξαο ηαο θνηλόηεηαο, ηελ ειιεληθήλ  θαη ηελ  ηνπξθηθήλ». 

Ζ δηάξθεηα ησλ ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα «δελ ζα είλαη  

βξαρπηέξα ησλ εβδνκήθνληα  πέληε  σξώλ  εβδνκαδηαίσο» (άξζξν 171 (2)). ιεο  νη επίζεκεο 

ξαδηνθσληθέο  θαη ηειενπηηθέο  εθπνκπέο  γίλνληαη ζηηο  δύν  θξαηηθέο  γιώζζεο (παξάγξαθνο 

4). 
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Πέηξνο Ληάθνπξαο, ό. π., ζει. 241. 

 Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 388. 
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ύκθσλα  κε ην άξζξν 173 (1) ρσξηζηνί δήκνη ζα  δεκηνπξγεζνύλ  ζηηο  5 κεγαιύηεξεο  

πόιεηο  ηεο Γεκνθξαηίαο «ππό  ηνλ όξνλ  όηη ν  Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζέινπζηλ  εληόο ηεζζάξσλ  εηώλ από  ηεο  ελάξμεσο ηεο ηζρύνο  ηνπ  Σπληάγκαηνο  εμεηάζεη  ην 

δήηεκα, αλ ν  ρσξηζκόο  νύηνο ησλ δήκσλ ησλ εηξεκέλσλ πόιεσλ ζα  ζπλερηζζή  ή όρη». 

ύκθσλα κε ην άξζξν 173 παξάγξαθνο 3 ζε θάζε  πόιε «ζπλίζηαηαη  νξγαληζκόο  ζπληνληζκνύ  

απνηεινύκελνο  εθ ησλ  δύν  κειώλ εθιεγνκέλσλ ππό  ηνπ  ζπκβνπιίνπ  ηνπ  ειιεληθνύ  δήκνπ,  

δύν κειώλ εθιεγνκέλσλ ππό  ηνπ  ζπκβνπιίνπ ηνπ  ηνπξθηθνύ  δήκνπ θαη  ελόο  πξνέδξνπ  

εθιεγνκέλνπ  θνηλή  ζπκθσλία  ππό  ησλ δύν  ζπκβνπιίσλ  ησλ ελ  ιόγσ  δήκσλ ηεο πόιεσο». 

Από ηελ άιιε, θάπνηεο δηαηάμεηο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο  

θαη εληζρύνπλ ηε δηθνηλνηεηόηεηα «Δλ πεξηπηώζεη πξνζσξηλήο απνπζίαο ή πξνζσξηλνύ  

θσιύκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο» 

αληηθαζίζηαληαη από ηνλ Πξόεδξν  ή ηνλ Αληηπξόεδξν  ηεο  Βνπιήο  αληίζηνηρα (άξζξν 36 

παξάγξαθνο 2).  

Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο επηθξίζεθαλ, θαζόηη δηαβάιινπλ εθ ησλ 

έζσ ηελ ακεξνιεςία ηνπ ζεζκνύ.
11

 ύκθσλα κε ην  άξζξν 155 παξάγξαθνο 3 ην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην «θαη΄απνθιεηζκόλ παληόο άιινπ δηθαζηεξίνπ θαζνξίδεη ηελ ζύλζεζηλ ηνπ  

δηθαζηεξίνπ, όπεξ θξίλεη  πάζαλ αζηηθήλ ππόζεζηλ, εηο  ελ  ελάγσλ  θαη ελαγόκελνο  αλήθνπζηλ  

εηο  δηαθνξεηηθάο  θνηλόηεηαο θαη ηνπ  δηθαζηεξίνπ, όπεξ  θξίλεη  πάζαλ  πνηληθήλ ππόζεζηλ, εηο  

ελ  θαηεγνξνύκελνο  θαη βιαβέλ  πξόζσπνλ αλήθνπζηλ εηο δηαθόξνπο  θνηλόηεηαο. Τν 

δηθαζηήξηνλ  ηνύην  ζα απαξηίδεηαη  εθ  δηθαζηώλ αλεθόλησλ  εηο ακθνηέξαο, ηελ  ειιεληθήλ 

θαη  ηελ ηνπξθηθήλ θνηλόηεηαο». ύκθσλα  κε ην άξζξν 159 (1) όηαλ  ν ελάγσλ  θαη ν  

ελαγόκελνο, αλήθνπλ ζηελ  ίδηα θνηλόηεηα ην δηθαζηήξην απαξηίδεηαη  «εθ δηθαζηνύ ή  

δηθαζηώλ αλεθόλησλ  εηο ηελ  θνηλόηεηα  ηαύηελ». 

 

Δθηειεζηηθή εμνπζία : 

 

Σν πνιίηεπκα  ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη  «πξνεδξηθό» (άξζξν 1) κε  επίζεκεο  

γιώζζεο  ηελ Διιεληθή θαη ηελ Σνπξθηθή (άξζξν 3 παξάγξαθνο 1) θαη  κε  «ηδίαλ ζεκαίαλ» 

(άξζξν 4 παξάγξαθνο 1). Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία δηαζθαιίδεηαη «ππό ηνπ Πξνέδξνπ  θαη ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο» (άξζξν 46), νη νπνίνη κεηαμύ άιισλ ραίξνπλ ηνπ  
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Ο İhsan Ali ππνζηεξίδεη όηη  ηα ρσξηζηά  δηθαζηήξηα  δελ  εμππεξεηνύλ θαλέλα ζθνπό. Αληίζεηα ππήξρε 

θίλδπλνο   λα κελ απνλεκεζεί ζσζηά ε δηθαηνζύλε. θνπόο ηεο πξόλνηαο απηήο είλαη  ε  απνκάθξπλζε  ηεο κηαο 

θνηλόηεηαο  από ηελ άιιε. Βι. İhsan Ali, ό. π., ζει. 25.  
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δηθαηώκαηνο νξηζηηθήο αξλεζηθπξίαο «νηνπδήπνηε λόκνπ ή απνθάζεσο ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ελ όισ ή ελ κέξεη» επί ζεηξά ζεκάησλ (άξζξν 50), όπσο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο 

αλαπνκπήο ή νξηζηηθήο αξλεζηθπξίαο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (άξζξν 57).
12

 Ο 

Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο  ηεο Γεκνθξαηίαο  «ηδία  εθάηεξνο ή από θνηλνύ  έρνπζη ην 

δηθαίσκα  ηεο νξηζηηθήο  αξλεζηθπξίαο  νηνπδήπνηε  λόκνπ  ή  απνθάζεσο  ηεο Βνπιήο  ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ελ όισ ή ελ  κέξεη»  ζε ζρέζε  κε ζέκαηα πνπ  αθνξνύλ εμσηεξηθέο  ππνζέζεηο, 

ζέκαηα άκπλαο θαη αζθάιεηαο (άξζξν 50 παξάγξαθνο 1).  

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην απνηειείηαη από 7 Έιιελεο Τπνπξγνύο θαη 3 Σνύξθνπο 

Τπνπξγνύο. Από ηα 10 Τπνπξγεία   «ελ  εθ ησλ  θάησζη  ππνπξγείσλ, ήηνη ην ππνπξγείνλ  ησλ 

εμσηεξηθώλ, ην  ππνπξγείνλ  ακύλεο ή ην  ππνπξγείνλ  ησλ νηθνλνκηθώλ αλαηίζεηαη  εηο ηνύξθνλ 

ππνπξγόλ» (άξζξν  46). Οη απνθάζεηο  ηνπ  Τπνπξγηθνύ  πκβνπιίνπ  ιακβάλνληαη  «δη’ 

απνιύηνπ  πιεηνςεθίαο» (άξζξν 46). Οη Έιιελεο Τπνπξγνί  «ζα δηαηεξώζη ην αμίσκα απηώλ, 

κέρξηο νπ  παπζώζηλ»  από  ηνλ Πξόεδξν, νη δε Σνύξθνη  Τπνπξγνί   από ηνλ Αληηπξόεδξν  

(άξζξν 59). 

 

Ννκνζεηηθή εμνπζία : 

 

Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία ηεο Γεκνθξαηίαο αζθείηαη  «ππό  ηεο Βνπιήο  ησλ  Αληηπξνζώπσλ»  

(άξζξν 61). Ο αξηζκόο ησλ Βνπιεπηώλ νξίδεηαη  «εηο  πεληήθνληα»  «ηα εβδνκήθνληα επί  ηνηο  

εθαηόλ  εθιέγνληαη  ππό  ηεο ειιεληθήο   θνηλόηεηνο   θαη  ηα  ηξηάθνληα  επί ηνηο  εθαηόλ  ππό  

ηεο ηνπξθηθήο  θνηλόηεηνο θερσξηζκέλσο  εθ ησλ  κειώλ εθαηέξαο  ηεο  θνηλόηεηνο» (άξζξν 62 

παξάγξαθνο 2). 

Ο Πξόεδξνο  ηεο Βνπιήο  ησλ Αληηπξνζώπσλ  είλαη Έιιελαο  θαη εθιέγεηαη  «ππό  ησλ παξά  

ηεο  ειιεληθήο  θνηλόηεηνο  εθιεγνκέλσλ  βνπιεπηώλ»,  ν δε  Αληηπξόεδξνο είλαη Σνύξθνο  θαη  

εθιέγεηαη  «ππό ησλ παξά ηεο ηνπξθηθήο θνηλόηεηνο εθιεγνκέλσλ βνπιεπηώλ» (άξζξν 72 

παξάγξαθν 1). Σόζν ν  Πξόεδξνο  όζν  θαη ν  Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο  εθιέγνληαη  «θαηά  

ηα αλσηέξσ  θερσξηζκέλσο». 
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Έθζεζε ηνπ κεζνιαβεηή  ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ  G. Plaza γηα ηελ Κύπξν πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο  26 Μαξηίνπ 

1965. [..]Ωξηζκέλαη επίζεο απνθάζεηο, ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη  ηνπ Αληηπξνέδξνπ  απαηηνύλ  ηελ 

ζπλαίλεζηλ ακθνηέξσλ : επί παξαδείγκαηη, ε  εθινγή ηεο ζεκαίαο (Άξζξν 4), ε δεκνζίεπζηο  ησλ λόκσλ (Άξζξν 

51)..... Βι. Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζζ. 391-392. 

O Κπξηαθίδεο επηζεκαίλεη  όηη  ν ζεζκόο ηνπ Αληηπξνέδξνπ  απηόκαηα απνθιείεηαη   από ηελ  αλάιεςε  ησλ 

πξνεδξηθώλ αξκνδηνηήησλ, επεηδή  είλαη Σνύξθνο. Βι. Stanley Kyriakides, ibid,  p. 59. 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξάγξαθνο 1, κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη  ηνπ  

Αληηπξνέδξνπ  ηεο Βνπιήο, πξέπεη  λα  θαηαξηηζηεί  Δπηηξνπή  Δπηινγήο  απνηεινύκελε  από 

ηνλ  Πξόεδξν ηεο  Βνπιήο, ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Βνπιήο, 6 Έιιελεο Βνπιεπηέο θαη 2 

Σνύξθνπο Βνπιεπηέο, ε νπνία θαηά «ηνλ θαηαξηηζκόλ θαη  δηνξηζκόλ  δένλ  λα ιακβάλσληαη  

ππ΄ όςεη  αη πξνηάζεηο αη  ππνβαιιόκελαη  ππό  ηεο  ειιεληθήο  θνηλνηηθήο  νκάδαο θαη ηεο 

ηνπξθηθήο νκάδνο ή ππό  ησλ πνιηηηθώλ θνκκαηηθώλ νκάδσλ ελ ηε Βνπιή ησλ  Αληηπξνζώπσλ» 

(άξζξν 73 παξάγξαθνο 3). 

Οη λόκνη θαη νη απνθάζεηο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδνληαη «δη΄ απιήο  

πιεηνςεθίαο».  Από ηελ  άιιε θάζε  ηξνπνπνίεζε  ηνπ εθινγηθνύ  λόκνπ  ή ςήθηζε  λόκνπ  

πνπ  αθνξά «εηο  ηα δεκαξρεία  θαη παληόο  λόκνπ επηβάιινληνο  θόξνπο ή ηέιε» «απαηηεί  

ρσξηζηήλ  απιήλ πιεηνςεθίαλ ησλ ππό  ηεο  ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο  θνηλόηεηνο   αληηζηνίρσο  

εθιεγνκέλσλ  βνπιεπηώλ ησλ κεηερόλησλ  ηεο ςεθνθνξίαο» (άξζξν 78 παξάγξαθνο 2). 

 

Γηθαζηηθή Δμνπζία 

 

 Σν Αλώηαην πληαγκαηηθό  Γηθαζηήξην απνηειείηαη από έλα  Έιιελα, έλα  Σνύξθν  θαη έλα  

νπδέηεξν  δηθαζηή. Πξόεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ  είλαη ν  νπδέηεξνο   δηθαζηήο  (άξζξν 133). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 137  ν Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο  «ελεξγνύληεο  

ηδία εθάηεξνο ή από θνηλνύ δηθαηνύληαη  λα πξνζθύγσζηλ ελώπηνλ  ηνπ  Αλσηάηνπ  

Σπληαγκαηηθνύ  Γηθαζηεξίνπ, θαηά  ηνπο  όξνπο  ηνπ παξόληνο  άξζξνπ,  επί  ησ ιόγσ  όηη  

λόκνο  ή  απόθαζηο  ηεο Βνπιήο  ησλ Αληηπξνζώπσλ  ή  δηάηαμηο  ηηο απηώλ πνηείηαη δπζκελή  

δηάθξηζηλ  εηο βάξνο  κηαο εθ ησλ  δύν  θνηλνηήησλ» (άξζξν 137 παξάγξαθνο 1). 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο  «ελ ζρέζεη  πξνο  νηνλδήπνηε  λόκνλ  ή απόθαζηλ  ηεο ειιεληθήο  

Κνηλνηηθήο  Σπλειεύζεσο» θαη ν Αληηπξόεδξνο  ηεο Γεκνθξαηίαο  «ελ ζρέζεη πξνο  νηνλδήπνηε  

λόκνλ  ή απόθαζηλ  ηεο  ηνπξθηθήο  Κνηλνηηθήο  Σπλειεύζεσο, δύλαηαη  πξν  ηεο  δεκνζηεύζεσο  

ηνπ λόκνπ ή ηεο απνθάζεσο απηήο, λ΄ αλαθεξζώζηλ εηο ην Αλώηαηνλ Σπληαγκαηηθόλ  

Γηθαζηήξηνλ, ίλα  ηνύην γλσκαηεύζε,  θαηά  πόζνλ  ν ελ  ιόγσ  λόκνο  ή ε απόθαζηο  ή 

σξηζκέλε  δηάηαμηο  απηώλ επξίζθεηαη  εηο  αληίζεζηλ  ή  αζπκθσλίαλ πξνο  ηηλα  δηάηαμηλ  ηνπ 

Σπληάγκαηνο» (άξζξν 142 παξάγξαθνο 1). Σν Αλώηαην πληαγκαηηθό Γηθαζηήξην δελ ΕΛ
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απνθαζηζηά θαη΄ αλάγθε ηε  ιύζε   ηνπ  νπνηνπδήπνηε αδηεμόδνπ πνπ κπνξεί λα αλαθύςεη, 

θαζόηη δύλαηαη  κόλν  λα επηιύζεη  πξνβιήκαηα εξκελείαο θαη όρη  πνιηηηθέο  δηαθνξέο.
13

 

Σν Αλώηαην  Γηθαζηήξην απνηειείηαη από  δύν  Έιιελεο  δηθαζηέο, έλα  Σνύξθν  θαη έλα  

νπδέηεξν  δηθαζηή. Πξόεδξνο είλαη ν  νπδέηεξνο  δηθαζηήο  θαη  δηαζέηεη  δύν  ςήθνπο. 

(άξζξν 153 παξάγξαθνο  1(1) ). 

 

Γεκόζηα Τπεξεζία 

  

Ζ Γεκόζηα  Τπεξεζία  απνηειείηαη «θαηά  εβδνκήθνληα   επί ηνηο  εθαηόλ  εμ Διιήλσλ  θαη 

θαηά ηξηάθνληα επί ηνηο  εθαηόλ  εθ  Τνύξθσλ» (άξζξν 123 παξάγξαθν  1). Από  ηελ άιιε  

απηή  ε πνζνηηθή θαηαλνκή  εθαξκόδεηαη  «θαζ΄νλ  κέηξνλ  θαζίζηαηαη ηνύην  πξαθηηθώο  

δπλαηόλ, εηο  άπαληαο ηνπο  βαζκνύο  ηεο  ηεξαξρίαο  ελ ηε  δεκνζία  ππεξεζία» (άξζξν 123 

παξάγξαθνο 2). Από ηελ Δπηηξνπή Γεκόζηαο Τπεξεζίαο  «επηά  εθ ησλ  κειώλ ηεο  επηηξνπήο  

είλαη  Έιιελεο θαη ηξεηο  Τνύξθνη» (άξζξν 124 παξάγξαθνο 2).  

 

ηξαηόο-Γπλάκεηο Αζθαιείαο 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 129 ε  Κππξηαθή  Γεκνθξαηία  έρεη  ζηξαηό  δύν  ρηιηάδσλ  αλδξώλ, εθ 

ησλ  νπνίσλ  ην 60% είλαη  Έιιελεο  θαη 40% είλαη  Σνύξθνη (παξάγξαθνο 1).
14

 Οη δπλάκεηο  

αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο απνηεινύληαη από ηελ αζηπλνκία θαη ηε ρσξνθπιαθή. Οη 

δπλάκεηο αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο «ζπληίζεληαη θαηά εβδνκήθνληα επί ηνηο εθαηόλ εμ   

Διιήλσλ θαη θαηά ηξηάθνληα επί ηνηο εθαηόλ εθ Τνύξθσλ» (άξζξν 130 παξάγξαθνο 2). 

ύκθσλα δε κε  ην  άξζξν 130 παξάγξαθνο 2 «θαηά  ηελ  αξρηθήλ  όκσο πεξίνδνλ  θαη ηλα  κε  

απνιπζώζηλ  νη Τνύξθνη, νίηηλεο  ππεξεηνύλ εηο ην αζηπλνκηθόλ  ζώκα  ηελ 11
ελ

  Φεβξνπαξίνπ, 

1959» ην πνζνζηό ησλ Σνύξθσλ  κπνξεί λα δηαηεξεζή θαη΄αλώηαηνλ όξηνλ εηο ηεζζαξάθνληα 

επί ηνηο εθαηόλ» θαη θαη’  επέθηαζε  ην πνζνζηό  ησλ Διιήλσλ  «δύλαηαη  λα κεησζή   κέρξη  

εμήθνληα  επί ηνηο  εθαηόλ» (άξζξν 130 παξάγξαθνο 2). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξάγξαθνο 1 νη αξρεγνί  θαη ππαξρεγνί  ηνπ ζηξαηνύ,  ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηεο ρσξνθπιαθήο δηνξίδνληαη από θνηλνύ από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ 

                                                           
13

Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 392. 
14

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 20
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 85. 
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Αληηπξόεδξν. ύκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 2  όηαλ  ν αξρεγόο  ηνπ ζηξαηνύ, ηεο αζηπλνκίαο 

ή ηεο  ρσξνθπιαθήο   αλήθεη  ζηε κηα θνηλόηεηα, ν  ππαξρεγόο  αλήθεη  ζηελ άιιε θνηλόηεηα.  

 

Οη δηαηάμεηο πνπ  αθνξνύλ  ηηο   Μεηέξεο Παηξίδεο θαη ηελ πξώελ απνηθηνθξαηηθή δύλακε 

 

ε αληίζεζε κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, νη  πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ, εκπιέθνπλ θαη 

λνκηκνπνηνύλ ηελ Σνπξθία  ζηηο θππξηαθέο ππνζέζεηο.
15

  Ζ Σνπξθία, ε Διιάδα θαη ε  

Βξεηάληα εγγπώληαη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο Κύπξνπ.
16

 Ζ 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ηάζζεηαη ππέξ ηεο κέγηζηεο  ηνπξθηθήο  θαη βξεηαληθήο  επηξξνήο  «σο 

εγγύεζε  απέλαληη  ζε  κηα κειινληηθή  θπξηαξρία ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ή σο εγγύεζε  

απέλαληη ζηηο πξνζπάζεηεο  γηα  επίηεπμε  ηεο Έλσζεο».
17

 Ζ θαζνιηθή  ή κεξηθή  έλσζε ηεο 

Κύπξνπ  κε  νηνδήπνηε  άιιν  Κξάηνο  ή ε  ρσξηζηηθή αλεμαξηεζία απνθιείνληαη (άξζξν 185 

παξάγξαθνο 2). 

ύκθσλα  κε ην άξζξν 108 νη  δύν Κνηλνηηθέο πλειεύζεηο δύλαληαη λα δερζνύλ  «παξά  ηεο  

ειιεληθήο ή ηεο  ηνπξθηθήο  Κπβεξλήζεσο αληηζηνίρσο επηρνξεγήζεηο» αιιά θαη «πξνζσπηθόλ,  

όπεξ ε ειιεληθή  ή ε ηνπξθηθή  Κπβέξλεζηο  αληηζηνίρσο  ζέινπζη  παξάζρεη» (παξάγξαθνο 2). 

Με βάζε ην άξζξν IV ηεο πλζήθεο εγγπήζεσο «εθάζηε ησλ ηξηώλ εγγπεηξηώλ δπλάκεσλ  

επηθπιάζζεη  εαπηή  ην δηθαίσκα όπσο  ελεξγήζε κε κόλνλ ζθνπόλ  ηελ  επαλαθνξάλ  ηεο δηα 

ηεο παξνύζεο ζπλζήθεο δεκηνπξγεζείζεο θαηαζηάζεσο». Δίλαη δπλαηόλ, όκσο, εμαηηίαο ηνπ ελ 

ιόγσ άξζξνπ ή ελεξγεηώλ πνπ απνξξένπλ από ην ελ ιόγσ άξζξν λα νδεγεζνύλ ζε ξήμε  νη 

εγγπήηξηεο δπλάκεηο.
18

 Με βάζε ηε πλζήθε ζπκκαρίαο θαη ην άξζξν III εγθαζηδξύεηαη ζηελ 

                                                           
15

[...] Historically, the Zurich and London Agreements stemmed from Turkey's incursion into Cypriot affairs in 

opposition to the Treaty of Lausanne and in violation of every principle concerning non-interference. Βι. Doros 

Alastos, ibid, p. 18. 
16

[...] Generally, the Cyprus solution as embodied in these documents, established a permanent influence of the 

Greek, Turkish and UK Governments in the affairs of Cyprus... Βι.  «Intelligence Report  No. 8047 : Analysis  of  

the Cyprus Agreements, July 14, 1959  by  The Bureau  of Intelligence  and Research  Department of State», ibid, 

p. 10. 

Alan James, «The  Making  of the  Cyprus Settlement 1958-1960», The Cyprus Review, Vol. 10, No. 2, p. 16. 

Ζ ηνπξθηθή  αξζξνγξαθία δελ ζα  δηζηάζεη λα δεηήζεη ζπλδηνίθεζε, ηξηαξρία ζηελ Κύπξν  «üçlü bir idare 

altında bulundurmaları», ησλ ηξηώλ εγγπεηξηώλ δπλάκεσλ  Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Müdahale şarttır», 7 

Nisan 1961.  
17

Hubert  Faustmann, ibid, p. 107. 
18

«Intelligence Report  No. 8047 : Analysis of  the Cyprus Agreements, July 14, 1959  by  The Bureau  of 

Intelligence  and Research  Department of State»,, ibid, p. 27. 

Μηιηηάδεο Υξηζηνδνύινπ, Ζ πνξεία  ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ  θαη ε Κύπξνο, η. Β΄, ό. π., ζζ. 132-133. 

Ζ Κύπξνο κε ην θαζεζηώο ηνπ 1960 θαζίζηαηαη «κηα πξνθερσξεκέλε δώλε  Διιελνηνπξθηθνύ πνιέκνπ»  

Βι. Σξηαληάθπιινο Γεξνδήζεο (επηκ.), ό. π., ζει. 31.  Απόζπαζκα  από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Βνπιεπηή Ζιία  

Ζιηνύ  (ζπλεδξία 2 Φεβξνπαξίνπ 1959). 
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Κύπξν ην Σξηεκεξέο ηξαηεγείν. Σε  δηνίθεζε  ηνπ Σξηκεξνύο ηξαηεγείνπ ζα αλαιακβάλεη  

εθ  πεξηηξνπή «δηα  πεξίνδνλ  ελόο έηνπο  έθαζηνο,  Έιιελ, Τνύξθνο θαη Κύπξηνο αλώηαηνο 

αμησκαηηθόο, όζηηο ζα δηνξίδεηαη  αληηζηνίρσο ππό  ησλ  θπβεξλήζεσλ  ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

Τνπξθίαο  θαη ππό  ηνπ Πξνέδξνπ  θαη  ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο  Κύπξνπ». Με 

βάζε ην πκπιεξσκαηηθό  Πξσηόθνιιν  ππ. αξηζκό 1 (Η) ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Σξηεκεξέο 

ηξαηεγείν, από ηηο δύν κεηξνπνιηηηθέο ρώξεο Διιάδα θαη Σνπξθία, απόζπαζκα ειιεληθό 

(ΔΛΓΤΚ) θαη ηνπξθηθό (ΣΟΤΡΓΤΚ), ζπγθεθξηκέλα 950 Έιιελεο αμησκαηηθνί, 

ππαμησκαηηθνί  θαη  νπιίηεο  θαη  650 Σνύξθνη  αμησκαηηθνί, ππαμησκαηηθνί  θαη νπιίηεο.
19

 

ην άξζξν 170 παξάγξαθνο 2 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο «βάζεηο θαη ηαο  ζηξαηησηηθάο  

δηεπθνιύλζεηο  ηαο παξαρσξεζείζαο  εηο ην Ζλσκέλνλ Βαζίιεηνλ». Σα ελ ιόγσ άξζξα δύλαληαη 

λα ζεσξεζνύλ, ζύκθσλα κε ηελ  έθζεζε ηνπ  κεζνιαβεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ Galo Plaza  

γηα ηελ Κύπξν, «πξόζζεηνλ  ζηξαηησηηθήλ  εγγύεζηλ  ηεο αθεξαηόηεηνο ηεο  Κύπξνπ  θαη ηεο  

ηεξήζεσο ηνπ  Σπληάγκαηνο ηεο».
20

 

 

Η ανηιμεηώπιζη ηης  λύζης  

 

Δλώ ν Κύπξηνο ινγνηέρλεο Afif Mapolar, όπσο θαη ε πνιηηηθή ειίη, θξαζηηθά ηνπιάρηζην, 

κεηά  ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο λνπζεηώληαο  θαινύλ ηνπο Κππξίνπο  λα  

δήζνπλ σο  θαινί ζπκπαηξηώηεο  «ρσξίο λα  ςειαθίδνπκε  ην  ρζεο», «Bu memlekette  düne  

dokunmadan iyi  vatandaşlar olarak  yaşamak zorundayız»,  ην  ρζεο  είλαη παξόλ ζε  θάζε 

ξεκαηηθή πξαθηηθή, ηδηαίηεξα ζηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα. ην «δέληξν ηεο ιεπηεξηάο»
 
ηνπ 

Αρηιιέα Ππιηώηε πνπ έκεηλε θνύηζνπξν, ζην όλεηξν ηνπ Κώζηα Κιεάλζνπο ζην ΔΚΑΣ ΟΗ 

ΒΔΒΖΛΟΗ πνπ ε  θαηάιεςε  ηνπ ηνλ  ζπλζιίβεη «Μα  έηζη  πνπ αληηθξύδσ  ηελ νηρηξή  

παξακόξθσζε  ηνπ …θη  έλαο  ηπθώλαο  νξγήο βπζζνκαλά  κέζα  κνπ», θαη ζην «ηέξαο  ηεο 

αθύζηθεο  γέλλαο».
21

 

                                                           
19

Melek Fırat, ό. π., ζει. 136. 
20

Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 395. 
21

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Beşikteki  çocuklara kadar….», 6 Kasım 1960. [Μέρξη ηα παηδηά πνπ είλαη ζηελ 

θνύληα] 

Πνίεκα Ο ζάλαηνο ηνπ ηξαγνπδηζηή Ννέκβξηνο 1960. Κείκελα : έλα βηβιίν κε εξγαζίεο κειώλ ηεο Έλσζεο 

Λνγνηερλώλ Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1990, ζει. 58. 

 «είρα έλα όλεηξν θη΄ αθέξηνο  ηνπ δόζεθα  αιεζηλά   θη΄ αλζξώπηλα». Βι.  Κώζηαο  Κιεάλζνπο, Πξνζθνξά, ό. π., 

ζζ. 12-13. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 281. 
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Ζ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζπγθξνηείηαη θπξίσο κε απαμίσζε, αθνύ γίλεηαη 

ζπλώλπκν ηεο πνιηηηθήο αλεζηθόηεηαο.
22

 Ζ Πίηζα Γαιάδε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή  Σηηγκέο  

εθεβείαο, ε νπνία είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Κύπξην έθεβν ηνπ 1955-1959, αλαθέξεη όηη ηα 

«ρακόγεια ησλ θνξηηζηώλ σξίκαζαλ» θαη ηα «ρακόγεια ησλ αγνξηώλ ζθιήξπλαλ»,
23

 αθνύ  

«λίθεζεο θαη ζνπ  θιέςαλ  θαη ζνπ  θιέςαλ  ηε λίθε», ελώ ν Νέαξρνο Κιεξίδεο ραξαθηεξίδεη 

ηελ αλεμαξηεζία  σο  «θάπνηα ιεπηεξηά[…..]πνπ λα δείρλε  κνλάρα ην κίζνο  θαη ηελ εθδίθεζε 

ηνπο  ελάληηα ζηνπο Έιιελεο».
24

 ηα δηεγήκαηα Σθιεξνί Καηξνί ν Γηώξγνο Πηεξίδεο 

πεξηγξάθνληαο  ην θιίκα  κεηά ηνπο  ενξηαζκνύο   αλαθέξεη : 

 

 

[…]Μεηά ηνπο γηνξηαζκνύο ζηε ρώξα γύξηζαλ ζην  ρσξηό, όπνπ  θαηαπηάζηεθαλ, ν 

θαζέλαο  κε ηνλ  εδηθό  ηνπ  ηξόπν, κε ηε δηθή  ηνπ αληίιεςε,  λα δήζνπλε  ζηελ  πξάμε  

θείλν  πνπ όινη  ήηαλε ζύκθσλνη  λα νλνκάδνπλ  ζπλέρηζε  ηνπ αγώλα  κε εηξεληθά 

κέζα.
25

 

 

ην  πνίεκα  ηνπ Άλζνπ Λπθαύγε νη πνιίηεο πνπ επηθξνηνύλ ηηο πκθσλίεο ραξαθηεξίδνληαη 

σο  όρινο «Αο  βξνληάλε  ηα  ηύκπαλα  ζηηο πιαηείεο  θη΄ αο  παλεγπξίδεη ν όρινο»,
26

  ελώ ζηνλ 

                                                                                                                                                                                      
ζπιινγηθή ακλεζία Βι. Βαγγέιεο Καιόηπρνο, «Ζ Κύπξνο θαη ν Λαόο ηεο: Έζλνο, Σαπηόηεηα θαη Δκπεηξία ζε 

κηα Με-Φαληαζηαθή Κνηλόηεηα (1955-1997)», Σύγρξνλα Θέκαηα, η. 68-70, 1999, ζει. 53. 
22

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Φξνληθά, «Άγλσζηε  Ηζάθε», η. 5, Μάξηηνο 1961, ζει. 192. 

[..]Οη  Επξίρεο  θαη ηα Λνλδίλα  δελ κπνξνύλ  λα μεγξάςνπλ  από  ηεο θαξδηέο  ησλ Διιήλσλ  ηεο Κύπξνπ  ηα 

όλεηξα Βι. Πεξηνδηθό Μόξθσζηο, «Όκλνο πξνο  ηνλ  πνιπύκλεηνλ Γηγελή»,  Ννέκβξηνο 1963, ζει. 5. 

[….] ζθιάβνο  ηώξα  γίλεθε  ηεο  αλεμαξηεζίαο. Βι. Πεξηνδηθό  Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 

25 Μαξηίνπ  1959, ζει. 27. 

 […]θαη αο ηνπ πνύκε  «Γηαζηαζίλ» πνπ  κε ςηιή  καο θνύξεςε  ελώ  εκείο  πεγαίλακε  αηζίσο γηα καιιί.  

Βι. Πεξηνδηθό  Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ  1959, ζει. 27. 

ηνλ  αξηζηεξό ιόγν  νη  πκθσλίεο ζπγθξνηνύληαη   «σο  έθθξαζε  ηεο  επηζπκίαο ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ  

δπλάκεσλ λα επηβάινπλ  ζηελ Κύπξν   κηα θαηάζηαζε  ηεο αξεζθείαο ηνπο, κηα  θαηάζηαζε  πνπ ζα  εμαζθάιηδε  : 

Α)Τνλ δηα  παληόο  απνθιεηζκό  ηνπ δηθαηώκαηνο  ηεο απηνδηάζεζεο. 

Β) Τε δηα  παληόο  ύπαξμε  ηκπεξηαιηζηηθώλ  πνιεκηθώλ  βάζεσλ  ζηελ Κύπξν. 

Γ) Τε δηαηώληζε  ηεο αλσκαιίαο  ζηηο ζρέζεηο  κεηαμύ  ησλ θνηλνηήησλ  ηεο λήζνπ  κε ηελ παξνρή  

αληηδεκνθξαηηθώλ  δηθαησκάησλ  ζηε κεηνλόηεηα  ζε βάξνο  ηεο πιεηνλόηεηαο».  

Βι.  Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή ,«Απνθαζηζηηθόο ν ρξόλνο πνπ πέξαζε», η. 11, Ηαλνπάξηνο  1960, ζει. 3.  

[...] Τα Μερκεηδίθ πεξπαηνύλ ζηνπο δξόκνπο  ηεο Κπξηαθήο. Τνπο δηώμακε θαη μαλαγύξηζαλ. […]Τη  ζίγνπξα 

παηνύλ ηα πόδηα ηνπο, κάζαλ ηνπο δξόκνπο θαιύηεξα από καο, θνίηα πσο ζηξίβνπλ δεμηά, βέβαηνη  πνπ βγαίλνπλ .. 

Άιινη δπό, ηώξα, λα… Άθνπ, πσο αληερεί, ζαλ θπξίαξρν, ην βήκα ηνπο.  

Βι. Ήβε Μειεάγξνπ, Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο, ό. π., ζει. 90. 

Πεξηνδηθό Κππξηαθνί Καηξνί, «H απνθξάδα  κέξα ηνπ ειιεληζκνύ  θη  ν καξκαξσκέλνο  βαζηιηάο ηνπ», αξ.18 

(117),  2 Ηνπλίνπ 1961, ζει. 22. 
23

Πίηζα Γαιάδε, Σηηγκέο εθεβείαο: πνηήκαηα, Φέμεο, Αζήλα, 1963, ζζ. 21, 24. 

«hayal kırıklığı» απνγνήηεπζε  Βι. Niyazi Kızılyürek, Paşalar ve papazlar : Kıbrıs ve hegemonya, a.g.e., s. 19.  
24

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Ο Γηγελήο Αθξίηαο: Ο θαηλνύξηνο κπζηθόο ήξσαο ησλ Διιήλσλ: Ηζηνξία θαη ζξύινη ζην 

Βπδάληην θαη ζηελ Κύπξν, Α. Π. Πνιίηεο, Βαξώζηα, 1961, ζει. 112. 
25

Γηώξγνο  Φ. Πηεξίδεο, Σθιεξνί θαηξνί : δηεγήκαηα, ό. π., ζει. 83. 
26

Άλζνο Λπθαύγεο, Κξαπγέο, Αζήλα, 1961, ζει. 37. 
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Κώζηα Κιεάλζνπο κε πην  απαμησηηθνύο  όξνπο  «Ξερείιεζαλ νη ππόλνκνη ηεο αλαίδεηαο θη΄ ε 

δπζνζκία  ησλ  «ζξηάκβσλ» πεξηθέξεηαη κέζα  ζηνπο δξόκνπο επηδεηθλύνληαο κε θνκπαζκό έλα  

παξάπιαζκα  λίθεο».
27

 ηνλ αληίπνδα ν  Μηραήι Μαξαζεύηεο  αλαθέξεηαη  ζ΄ απηνύο  πνπ 

ελώ ζηελ αξρή  είδαλ ηηο πκθσλίεο  σο ηνλ ηξόπν γηα λα αλέιζνπλ ζηελ εμνπζία, ε κε 

επόδσζε ησλ ζηόρσλ ηνπο ηνπο έθαλε λα ζηξαθνύλ θαηά ησλ πκθσληώλ. 

 

 

[…]Με πεξηθξόλεζηλ αο θιείζσκελ ηα ώηα εηο ηαο θξαπγάο ησλ  παηξηδνθαπήισλ, νη 

νπνίνη κε αλαηδή δεκνθνπίαλ θαη επζελήλ  πνιηηηθνινγίαλ  θαηαθξίλνπλ  ηαο 

πκθσλίαο σο  δήζελ  θαηαζηξεπηηθάο, έζησ  θαη εαλ  επεδήηεζαλ  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  

ηαο πκθσλίαο απηάο σο  βάζξνλ  γηα λα  αλέιζνπλ  εηο ηελ  αξρήλ.
28

    

 

 

Σέινο ν Σάθεο Υαηδεδεκεηξίνπ ηνλίδεη όηη νη λέεο ηζηνξηθέο εμειίμεηο, «δεκηνύξγεζαλ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα εθηεηακέλεο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη επξνθάιεζαλ νμύηαηα  

θνηλσληθά πξνβιήκαηα».
29

 

Πέξα από ηνλ εληαθηαζκό ηεο Έλσζεο «Πεηάμακε  ηε ζηνιή, μεπιύλακε  ηα ρέξηα  απ΄η΄ 

ακάξηεκα, αθήζακε ηα πξνζσπεία θαη αιιάμακε  παηξίδα»,
30

 ηε «θηιππνςία», ην «ςπρνινγηθό 

θελό»,31 ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε  ηεο  Διιεληθήο  Κνηλόηεηαο  νη  ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ 1959 δελ  λνκηκνπνηνύληαη  θαη δελ εδξάδνληαη ζε  θαλέλα άξζξν  ηνπ Υάξηε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,
32

 δελ ζπλππνινγίδνπλ ηηο «επηθξαηνύζεο ηνπηθέο ζπλζήθεο»,
33

 θαη 

απνηεινύλ αηηίεο πνιηηηθώλ πξνζηξηβώλ,
34

 αληηιήςεηο νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ θαη από ηε 

κεηέπεηηα ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία. Ζ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία επηθεληξώλεηαη ζηε 

ζπληαγκαηηθή δνκή ε νπνία εκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θπβεξλεηηθνύ κεραληζκνύ 

θαη θαζηζηά αδύλαηε ηε δηαθπβέξλεζε,
35

 θαη ζην γεγνλόο όηη απνηειεί ιαλζαζκέλε πξαθηηθή 

                                                           
27

Κώζηαο  Κιεάλζνπο, ό. π., ζει. 12. 
28

Πεξηνδηθό  Απόζηνινο  Βαξλάβαο, «Ζ επέηεηνο  ηεο  1
εο

 Απξηιίνπ», η. 3-4, Μάξηηνο –Απξίιηνο  1960, ζει. 104. 
29

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Φξνληθά, «Ζ "αηζηνδνμία" ζηελ ηέρλε», η. 12, Οθηώβξηνο  1961, ζει. 517. 
30

Πίηζα Γαιάδε, ό. π., ζει. 55. 
31

Παληαδήο Σεξιεμήο, ό. π.,  ζζ. 398, 402. 
32

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 23 επηεκβξίνπ  1960. 

Γηάλλεο Π. Κνπηζνρέξαο, Τν ηζηνξηθό ηεο Κύπξνπ: Πνξεία πξνο ηελ Έλσζε, Αζήλα, 1965, ζει. 12. 
33

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, The Zurich and London Agreements and the Cyprus Republic, Imprimerie A. 

Klissiounis, Athenes, 1961, p. 9. 
34

άββαο Λντδίδεο, ό. π., ζει. 16. 

 […]Οη ζπλζήθεο ηεο Επξίρεο θαη  ηνπ Λνλδίλνπ, πέξα  από ην όηη θαηαξγνύζαλ ηε βαζηθή αληίθαζε ηνπ 

«Κππξηαθνύ Εεηήκαηνο» ππέξ  ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο αληεπαλάζηαζεο, ηνπ λεναπνηθηζκνύ,  όμπλε όιεο ηηο άιιεο 

αληηζέζεηο. Βι. Νίθνο Φπξνύθεο, Κύπξνο : Από ηελ απηνδηάζεζε ζηελ θαηνρή..., ό. π., ζει.  403. 
35

 Γηάλλνο Ν. Κξαληδηώηεο, Τν θππξηαθό πξόβιεκα..., ό. π., ζει. 35.  

Διεπζέξηνο Σδειεπήο, ό. π., ζει. 122. 
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όηη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ζπλππάξρνπλ  νη δύν  απηέο θνηλόηεηεο είλαη «κε ηελ εμαζθάιηζε  

ζπληαγκαηηθνύ  θαη πνιηηηθνύ θνηλνηηθνύ δηαρσξηζκνύ».
36

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αξρή ηνπ 

θνηλνηηθνύ δηαρσξηζκνύ,
37

 νη πξόλνηεο ηνπ ζπληάγκαηνο απνηεινύλ πεγή πξνζηξηβώλ θαη 

είλαη επηδήκηεο  γηα ηελ επεκεξία ηνπ  ιανύ.
38

  ηε δηεζλή ηζηνξηνγξαθία δελ ππεξηνλίδεηαη ν 

αξλεηηθόο ξόινο  ηνπ ζπληάγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ έθβαζε ηνπ  θαζεζηώηνο ηνπ 1960 «is 

capable of being implemented».
39

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζύληαγκα δελ είλαη ιεηηνπξγηθό σο 

«απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο αληίιεςεο γηα ην ραξαθηήξα  ηεο λενζύζηαηεο Γεκνθξαηίαο».
40

 Από 

ηελ άιιε ην  State Department θαη ε αξκόδηα ηνπ  ππεξεζία, ην Bureau of Intelligence and 

Research (Γξαθείν Πιεξνθνξηώλ θαη Έξεπλαο), ζπλέηαμε θαη ππέβαιιε  ζηηο 14 Ηνπιίνπ  

1959 ηελ έθζεζε  «Analysis of the Cyprus Agreements»  όπνπ κεηαμύ άιισλ ππνδεηθλύεη ηε 

«κεγάιε δπζθακςία» ησλ άξζξσλ  ηνπ ζπληάγκαηνο.
41

  

Από ηελ άιιε, ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα θάλεη  ην  δηθό ηεο  απνινγηζκό γηα  όζα πξνεγήζεθαλ,  

ηνλ αγώλα ελαληίνλ ησλ απνηθηνθξαηώλ, ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνύζεηο ηνπ 1958, ελώ ε 

έιεπζε ησλ Mehmetcik πνπ θέξλεη γαιήλε, ηθαλνπνίεζε  θαη  ελζνπζηαζκό «Nihayet  savaş  

bitmiştir ve Mehmetcik’ in Kıbrıs’ a ayak basışı Kıbrıs Türkü için bir özlemin doğuşu, bir 

coşku ve bir doyum olmuştur» επηζθηάδεη ηελ αλαθήξπμε  ηεο  Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο.
42

 Ο 

Oğuz Kusetoğlu ζην πνίεκα  Δζείο από ηόηε πνπ θύγαηε Siz Göçüp gideli πεξηγξάθεη ηελ 

αιιαγή  ηεο θνηλσλίαο  κεηά ην 1960 θαη ηνλ πόλν  πνπ  αηζζάλνληαη  απηνί πνπ  κέλνπλ πίζσ  

θαη θιαίλε  πάλσ ζηα κλήκαηα «Çıldırasıya ağladık mezarlarınızda», ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή  

είλαη αλαγθαζκέλνη ζην πεξηβάιινλ ηνπο λα αλέρνληαη ζαζξνύο αλζξώπνπο «çirkef yürekli 

insanlarla doldu çevremiz».
43

 ην παξειζόλ ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  γηα  ράξε  ησλ 

γεσζηξαηεγηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ηεο εδαθηθήο  αθεξαηόηεηαο ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ  ηεο 

ρώξνπ πνπ  θηλδύλεπε  από ηηο  ξσζηθέο επηβνπιέο, είδε ελ κηα  λπθηί  ην  πνιηηηθό status ηεο  

λα θαηαξξέεη κε ηε κεηάβαζε ηεο Κύπξνπ από ηελ νζσκαληθή ζηε βξεηαληθή  θπξηαξρία.
44

 H 

δηθνηλνηηθή βάζε ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάξζξσζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απνηειεί 

                                                           
36

Γιαύθνο Κιεξίδεο, Ζ θαηάζεζή κνπ, ό. π., ζει. 126. 

Γηάλλνο Ν. Κξαληδηώηεο, Τν θππξηαθό πξόβιεκα........., ό. π., ζει. 37.  
37

Γιαύθνο  Κιεξίδεο, ό. π., ζει. 130. 
38

πύξνο Παπαγεσξγίνπ, ό. π., ζζ. 231-232. 
39

Zήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, p. 54. 
40

Diana Markides,  ό. π., ζει. 502. 
41

Μηιηηάδεο Υξηζηνδνύινπ, Ζ πνξεία  ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ  θαη ε Κύπξνο, η. Β΄, ό. π., ζει. 132. 
42

Ali Nesim, Kıbrıs Türk Edebiyatında Sosyal Konular, a.g.e., s. 90. 
43

Ali Nesim, a.g.e., s. 12  
44

Δθεκεξίδα Bozkurt «Kıbrıs ingiltereye Nasıl Terkedilmişti?», 16 Απγνύζηνπ 1960. [Πώο εγθαηαιείθζεθε ε 

Κύπξνο ζηελ Αγγιία] 
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επηβξάβεπζε γηα ηελ πνιηηηθή ηαιαηπσξία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

εζηθήο ηάμεο, δεδνκέλνπ όηη ζηελ  ηνπξθηθή  ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε Κύπξνο απνηειεί 

ηνπξθηθή θηίζε.
45

 

 

Καινούρια κσπριακή  πολιηική πραγμαηικόηηηα 

 

Δκκνλή  ζην ζύληαγκα  πνπ ηε λνκηκνπνηεί  σο   «Σπληδξπηηθή  Κνηλόηεηα» 

 

Ζ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ηάζζεηαη θαηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο.
46

 

Θεσξεί  ηα δηθαηώκαηα πνπ ηεο  παξαρσξήζεθαλ  από ηηο πκθσλίεο  «σο ηελ  ειάρηζηε  

πξνζηαζία  ηεο ζέζεο ηεο  σο ζπληδξπηηθήο θνηλόηεηαο» παξά  σο κεηνλόηεηαο πνπ  ρξεηάδεηαη  

πξνζηαζία».
47

Από ηελ άιιε  πιεπξά ζπλεηδεηνπνηεί  όηη  «ε απόθηεζε  θαη ε δηαηήξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ  απηώλ  εμαξηάην  ζρεδόλ  απνθιεηζηηθά από  απηνύο  ηνπο πεξηνξηζκνύο  ζηελ 

ππόζηαζε  ηεο  θππξηαθήο  αλεμαξηεζίαο» θαη δελ επλννύζε ζε θακία πεξίπησζε  ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο,  παξά κόλν ηε ρξήζε «πξνζσξηλώλ δηεπζεηήζεσλ».
48

 

Υαξαθηεξηζηηθή ε αθήγεζε ηνπ Γιαύθνπ  Κιεξίδε ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ην  1962 νη 

Σνύξθνη  Βνπιεπηέο  δέρηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ  ην δηθαίσκα  ρσξηζηήο πιεηνςεθίαο γηα 

ηνπο θνξνινγηθνύο λόκνπο, αλ  ε Βνπιή  ζπκθσλνύζε λα επηρνξεγεί  ηελ  παηδεία θάζε 

θνηλόηεηαο κε αλαινγία 70:30. Ζ πξόηαζε  όκσο  απηή  δελ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Πξόεδξν 

Μαθάξην, ν νπνίνο επέκελε ζηελ άπνςε ηνπ όηη ε εγθαηάιεηςε  από ηνπο Σνύξθνπο 

Βνπιεπηέο ηνπ δηθαηώκαηνο  ρσξηζηήο  πιεηνςεθίαο έπξεπε  λα γίλεη κε ηξνπνπνίεζε  ηνπ 

πληάγκαηνο θαη όρη κε ππνγξαθή ζρεηηθνύ Πξσηνθόιινπ όπσο πξόηεηλε  ε Σνπξθηθή 

Κνηλόηεηα.
49

  

                                                           
45

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tarih  inkar edilemez», 3  Eylül 1961. [Ζ ηζηνξία δελ κπνξεί λα δηαςεπζζεί] Ζ 

Επξίρε νινθιήξσζε ηε Λσδάλε. 

Kemal Rüstem (hazırlayan), Güzel Kıbrıs resimlerle, Rüstem, Lefkoşa, 1961, s. 89. 
46

πύξνο Παπαγεσξγίνπ, ό. π., ζει. 249. 

[...] Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile, Türk bakanlara da eşit şartlar içinde icra yetkisi tanınmalıdır.Σν κόλν 

ελδερόκελν πνπ βιέπεη  επκελώο είλαη ηελ πεξίπησζε κεηεμέιημεο ηνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο κε ηέηνην  ηξόπν 

νύησο ώζηε νη Σνύξθνη Τπνπξγνί θαη ν Σνύξθνο Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο  λα αζθνύλ ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία  ππό  ίζνπο όξνπο κε ηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα.  

 Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bunun Arkası gelir», 23 Haziran 1962.[Έπεηαη ζπλέρεηα] 
47

Βαγγέιεο  Κνπθνπδάθεο, Κύπξνο : Έλα ζύγρξνλν πξόβιεκα ζε ηζηνξηθή πξννπηηθή, Παηάθε, Αζήλα, 2008, 

ζει.179. 
48

Λεόληηνο Ηεξνδηαθόλνπ, ό. π., ζει. 352. 
49

Υξίζηνο Οηθνλνκίδεο, Απνκπζνπνηεκέλε ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ζηα ηειεπηαία 129 ρξόληα (1878-2007), 

Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία, 2008, ζει. 221. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Ιζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 

120 
 

Δκκνλή ζηελ  αλαηξνπή ηνπ θαζεζηώηνο ηεο άιιεο θνηλόηεηαο 

 

Από ηελ άιιε  ε  Διιεληθή Κνηλόηεηα απνβιέπεη ζηελ  αλαηξνπή ησλ πκθσληώλ. Σν 1962 ε 

Διιεληθή Κνηλόηεηα απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο γηα ηελ εμεύξεζε   

«πξαθηηθώλ ιύζεσο» ζηα ζπληαγκαηηθά πξνβιήκαηα, πνπ αθόκε θαη ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  

παξαδερόηαλ όηη ππήξραλ.
50

 Μεηά ην Μάην ηνπ 1963, ε έκθαζε ζηηο επηδηώμεηο ηεο Διιεληθήο 

Κνηλόηεηαο κεηαθηλήζεθε από «ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ  

δηαηάμεσλ  ηνπ Σπληάγκαηνο ζηελ αλαδήηεζε κεζόδσλ γηα ηξνπνπνίεζε ησλ Σπκθσληώλ 

Επξίρεο–Λνλδίλνπ».
51

 Σν 1963 ν άββαο Λντδίδεο, πξώελ ζύκβνπινο  Δζλαξρίαο, Βνπιεπηήο 

Αζελώλ ζην Σπλέπεηαη ησλ ζπκθσληώλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ : θξίζηο εθ ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ 

δήκσλ, νη Τνύξθνη θαη ε Κύπξνο, ε απεηιή επεκβάζεσο ππνδεηθλύεη όπσο θαηαγγειζνύλ  νη 

πκθσλίεο  «σο αζπκβηβάζησλ πξνο ηνλ  Φάξηελ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ» θαη ηα  δηθαηώκαηα 

ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο λα θαζνξίδνληαη  «βάζεη  ηνπ  πεξί κεηνλνηήησλ  Γηεζλνύο 

Γηθαίνπ».
52

 

ηνλ ειιεληθό ιόγν ηνλίδεηαη όηη ε Διιεληθή Κνηλόηεηα επηρεηξεί λα πξνβάιιεη ηελ έλλνηα 

ηνπ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ελώ ε Σνπξθηθή ηελ έλλνηα ηεο δηαθνηλνηηθόηεηαο.
53

 Σν δήηεκα 

είλαη θαηά πόζν πξνζπάζεζε λα λνκηκνπνηήζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο πξαθηηθέο θαη θηινδνμίεο 

θαιππηόκελε πίζσ από ηελ Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε, θαηά πόζν  ηειηθά  ζπλεηδεηνπνίεζε ηηο  

βαξύηαηεο  επζύλεο πνπ είρε  σο  ε  ηζρπξή νηθνλνκηθά, πνιηηηθά,  αξηζκεηηθά θνηλόηεηα   λα  

αζθεί  νξζά θαη ζπλαηλεηηθά  ηελ Πνιηηόηεηα ηεο. 

ηελ Κύπξν ηα ζπκθέξνληα θαη ε επηβίσζε ηεο  πνιηηηθήο ειίη ηεο θάζε θνηλόηεηαο 

«εμαξηηόηαλ  από ηε δηαηώληζε ηεο δηρνζηαζίαο».
54

 Έηζη  πηνζεηνύλ  ηελ πνιηηηθή ηεο 

ερζξόηεηαο «düşmanlık politikası»,
55

 απεκπνινύλ ηελ πνιηηηθή εηξήλε, θαη ζεσξνύλ  ηε 

δεκνθξαηία  σο εκπόδην  γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθώλ ππνζέζεσλ «milli dava».
56

 Σo θξάηνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη ην 1960 είλαη κηα δεκνθξαηία ρσξίο πνιίηεο «yurttaşsız cumhuriyet»,
57

 κε 

                                                           
50

Αιέμεο Ζξαθιείδεο, Τν θππξηαθό : ζύγθξνπζε θαη επίιπζε, ό. π., ζει. 88. 
51

Diana Markides, ό. π., ζει. 373. 
52

άββαο Λντδίδεο, ό. π., ζει. 16. 
53

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλύπαξμε..., ό. π., ζει. 61. 
54

Αδακαληία Πόιιηο, «Ζ  θνηλσληθή  θαηαζθεπή  ηεο εζλνηηθόηεηαο ...., ό. π., ζζ. 34.  
55

Niyazi Kızılyürek, «Birinci Cumhuriyet’ ten yeni Kıbrıs’ ta», Μasis Kürkcügil (derleyen), Kıbrıs dün ve bugün, 

a.g.e., s. 27. [Από ηελ Πξώηε Γεκνθξαηία ζηε λέα Κύπξν] 
56

Niyazi Kızılyürek, «Birinci Cumhuriyet’ ten yeni Kıbrıs’ ta», a.g.e.,  s. 25. 
57

Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 13. 
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έληνλε ηελ απνπζία θαιήο ζέιεζεο «lack of goodwill», λνκηκνθξνζύλεο, αθνζίσζεο, θαη 

θαηαλόεζεο από ηηο δύν πνιηηηθέο ζπληζηώζεο. 
58

 

 

Εθνικιζηική  ηασηόηηηα  vs Πολιηική Ιδιόηηηα ηοσ Πολίηη 

 

ην ζύληαγκα ηνπ 1960 παξαηεξείηαη ε νινθιεξσηηθή απνπζία ηεο ιέμεο ιαόο.
59

 πσο  

επηζεκαίλεη  θαη ν  Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, ε  πξσηαξρηθή θαη θαζνξηζηηθή βάζε «ηεο 

πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ ππεθόσλ ηνπ  λένπ θξάηνπο» είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ κέινπο θνηλόηεηαο 

θαη όρη  ε ηδηόηεηα  ηνπ  αηόκνπ-πνιίηε.
60

 πλεγνξώληαο ε ηέιια νπιηώηε ηνλίδεη όηη  

θαλέλαο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ  κπνξεί λα έρεη  θαλέλα δηθαίσκα, εθηόο αλ 

αλήθεη ζηε κία ή ηελ άιιε θνηλόηεηα.
61

 Από ηελ άιιε, ν Κύπξνο Υξπζνζηνκίδεο ηνλίδεη όηη 

κε «ην άξζξν 63 ηνπ Σπληάγκαηνο ε ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπ ιανύ 

πξνβάιιεηαη θαη είλαη  πξνϋπόζεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο  θνηλόηεηαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο 

θνηλόηεηαο γεληθά». Ζ Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε απνηειεί «αλαγθαίν ελλνηνινγηθό ζηνηρείν ηνπ 

ιανύ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο» θαη ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ απνηειεί ηνλ θππξηαθό ιαό, 

ηνπηέζηηλ ην θνξέα «ηεο εζσηεξηθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία».
62

 

Έλα θξάηνο  πνπ  βαζίδεηαη  όρη  ζηελ έλλνηα  ηνπ έζλνπο  αιιά ηνπ πνιίηε  θαη ηεο  θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηώλ  πξέπεη  λα θξαηάεη  ίζεο απνζηάζεηο από όιεο  ηηο εζλόηεηεο  πνπ βξίζθνληαη  

θάησ  από ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη λα δίδεη ζεκαζία ζηελ ηζαγέλεηα «vatandaşlık».
63

 Δληνύηνηο, 

ε Κύπξνο δελ γηλόηαλ αληηιεπηή σο απηνηειήο εδαθηθή νληόηεηα όπνπ ζα κπνξνύζε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα αλεμάξηεην θξάηνο, αιιά σο «εδαθηθό ππόινηπν» ην νπνίν  

λνεκαηνδνηείηαη κόλν σο κέξνο ηεο  κεγάιεο νηθνγέλεηαο ηνπ ειιεληθνύ  ή  θαη  ηνπ  

ηνπξθηθνύ  έζλνπο.
64

 

                                                           
58

Nancy Crawshaw, ibid, p. 365.  

Καίζαξαο Μαπξάηζαο, ό. π., ζει. 94. 
59

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλύπαξμε..., ό. π., ζει. 10. 
60

Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, «Ο ηδενινγηθό  πιαίζην  ηεο πνιηηηθήο  δσήο ηεο Κύπξνπ : θξηηηθή  ζεώξεζε», ό. π., 

ζει. 455. 
61

ηέιια νπιηώηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid, p. 115.  
62

Κύπξνο  Υξπζνζηνκίδεο, ό. π., ζει. 78. 
63

Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Τν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, ό. π., ζει. 122.  

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 305. 
64

Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Τν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, ό. π., ζει. 144. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959-Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 285. 

Ζ εηζήγεζε ηνπ Σνύξθνπ δηπισκάηε Kırca όπσο  δνζεί  δηπιή ηζαγέλεηα ζηνπο Κύπξηνπο Έιιελεο θαη Σνύξθνπο. 

[…]ζηελ πεξίπησζε  πνπ ζα  αλαγλσξηδόηαλ ε επρέξεηα  απηή ζηνπο Τνπξθνθππξίνπο  ζα ήηαλ  εθηθηή ε  απνζηνιή  

βνπιεπηώλ ηεο Τνπξθνθππξηαθήο Κνηλόηεηνο ζηε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ηεο Τνπξθίαο. (ζει. 285)  
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Ο κε μεθάζαξνο δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηελ  εζληθηζηηθή ηαπηόηεηα  θαη ζηελ  πνιηηηθή 

Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε ζπληείλεη ζην λα είλαη θάηη μέλν ε θππξηαθή παηξίδα θαη ζηε 

δηακόξθσζε ηεο αληίιεςεο όηη ε ηαύηηζή κε ην θξάηνο ηζνδπλακεί ζηελ νπζία κε ηελ  

απάξλεζε ηεο εζληθηζηηθήο ηαπηόηεηαο.
65

 Ζ ξνκαληηθή αληίιεςε ηνπ έζλνπο, ηνπηέζηηλ ε 

ηαύηηζε ηεο εζληθόηεηαο θαη ηεο  Ηδηόηεηαο ηνπ Πνιίηε, νδεγεί ζηελ «ππνλόκεπζε ηεο  

θππξηαθήο πνιηηείαο» θαη ζηελ ππνλόκεπζε ηεο αληίιεςεο ησλ ηζόηηκσλ πνιηηώλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο.
66

  

Ζ λνκηκνθξνζύλε  πξνο  ηηο θνηλόηεηεο απνδεηθλύεηαη  ηζρπξόηεξε  από ηε λνκηκνθξνζύλε  

πνπ νθείινπλ ζην θππξηαθό θξάηνο.
67

 Σα δηάθνξα ζεζκηθά όξγαλα ηνπ θξάηνπο ζεσξνύληαη 

«ξπζκίζεηο πνπ επηλνήζεθαλ από ηνπο ζπληαγκαηηθνύο εκπεηξνγλώκνλεο» γηα λα κπνξεί ε 

Διιεληθή θαη Σνπξθηθή Κνηλόηεηα λα κνηξαζηεί ηελ εμνπζία.
68

 Πνιύ ραξαθηεξηζηηθό  

πεξηζηαηηθό ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηνί νη  δηάθνξνη θξαηηθνί αμησκαηνύρνη 

απνηειεί ε αληίδξαζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, όηαλ κεηά ηε δνινθνλία ησλ Κύπξησλ 

δεκνζηνγξάθσλ Ayhan Hikmet θαη Muzaffer Gürkan, ν  Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ  απνθαιύπηεη 

όηη ηνπο δέρηεθε ζην γξαθείν ηνπ παξνπζηάδνληαο νξηζκέλεο  καγλεηνηαηλίεο. 

 

[...]ύκθσλα κ΄ απηέο νη δνινθνλεζέληεο Ατράλ Υηθκέη θαη Μνπδαθέξ Γθηνπξθάλ  

είραλ επηζθεθηεί  ηνλ Γησξθάηδε  θαη  είραλ  δεηήζεη  ηε βνήζεηα ηνπ. ε θαλνληθέο  

ζπλζήθεο, απηή ε ελέξγεηα ησλ δηθεγόξσλ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθή. 

Αιιά ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο  εθείλεο ζηελ Κύπξν, θαη ζύκθσλα κε ηηο επηθξαηνύζεο 

ζην ιαό αμίεο, δελ κπνξνύζε λα ζεσξεζεί  θπζηνινγηθή.
69

 

 

Οη  δύν  δηθεγόξνη  δελ  ζπλάληεζαλ  ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ γηα λα ηνπ  δηνρεηεύζνπλ  

πιεξνθνξίεο. πλάληεζαλ ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ, γηαηί ήηαλ ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, γηα λα ηνπ εθζέζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη λα δεηήζνπλ ηε ιήςε 

                                                                                                                                                                                      
Kıbrıs'ın tarihi gelişimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, a.g.e., s. 1.  

«παξακεζόξηνο ηεο λόηηαο Διιάδαο» Βι. Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyetinin ...., a.g.e., s. 82. 

[...]Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ζηελ Κύπξν νη Έιιελεο έρνκε επαπμεκέλεο εζληθέο επζύλεο, πνπ 

απνξξένπλ από ηελ αθξηηηθή καο ηνπνζέηεζε. Βι. Πεξηνδηθό Κππξηαθνί Καηξνί, «Μηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ 

Διιάδα», αξ. 23(122), 11 Απγνύζηνπ 1961, ζει. 24.  
65

Niyazi Kızılyürek, Ζ  Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο, ό. π., ζει. 67. 

Niyazi Kızılyürek, Οιηθή Κύπξνο, ό. π., ζει. 40. 

Καίζαξαο Μαπξάηζαο, ό. π., ζει. 55. 

Pier Blanc, ό. π., ζει. 98. 
66

Niyazi Kızılyürek, «Οκνζπνλδηαθή Κύπξνο : πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο», ό. π., ζει. 79.  

Πινπηήο έξβαο, ό. π., ζει. 129. 
67

Γιαύθνο Κιεξίδεο, ό. π.,  ζει. 227. 
67

Γηάλλεο Ζ. Ησάλλνπ, ό. π., ζει. 97. 
68

«simply arrangements devised by constitutional experts» Βι. Εήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, pp. 42-43. 
69

Tahsin Arif Hasan, Ζ άλνδνο ηνπ Νηελθηάο ζηελ θνξπθή, Γηαθάλεηα, Λεπθσζία, 2001, ζει. 90. 
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κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο ηάμεο.
70

 Δληνύηνηο, ζύκθσλα κε ηηο «επηθξαηνύζεο ζην ιαό αμίεο», ε 

λνκηκνθξνζύλε  πξνο  ηελ θνηλόηεηα είλαη ππεξάλσ ηεο λνκηκνθξνζύλεο πνπ νθείινπλ ζην 

θππξηαθό θξάηνο. Ζ νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε  ζα νδεγνύζε ζηελ  πξνπειάθηζε ηνπ πνιίηε  

θαη ζηελ απνδόκεζε ηνπ «σο πξνδόηε». Ζ ίδηα λννηξνπία απαληά θαη ζηελ πεξίπησζε  ησλ 

αγξνθπιάθσλ «desteban-korucu». Αλ ν  αγξνθύιαθαο  δηθαίσλε  πνιίηε ηνπ  «άιινπ  έζλνπο»  

ηόηε  ζηηγκαηηδόηαλ σο  «πξνδόηεο ηεο παηξίδαο» «vatan haini». Ο Kutlu Adalı αλαθέξεηαη ζε 

κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο πνπ δελ θαηαβάιινπλ ηα ηέιε ηνπο, όηαλ ν αγξνθύιαθαο 

είλαη από ηελ άιιε θνηλόηεηα.
71

 Έηζη ην αίζζεκα ηεο αιιεινάξλεζεο ζπγθξόηεζε όρη ηελ 

έλλνηα ηνπ «ζπκπαηξηώηε» αιιά ηνπ «γείηνλα».
 72

 

Ζ έλλνηα ηεο Ηδηόηεηαο ηνπ Πνιίηε θαη νη  επζύλεο πνπ απνξξένπλ από απηή γηα θάζε πνιίηε 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ππνλνκεύνληαη θαη από ην ιόγν πνπ αξζξώλνπλ νη εθπξόζσπνη 

ηεο πνιηηηθήο ειίη. Ο Πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄ 

ζηηο 31 Μαξηίνπ 1961 ζε νκηιία ηνπ ζηελ εθδήισζε ηεο ΟΥΔΝ γηα ηελ επέηεην  ηεο 1
εο

 

Απξηιίνπ αλαθέξεη «είρνλ ην ζάξξνο θαη ηελ γελλαηόηεηα λα αλαιάβσ κόλνο ηελ επζύλελ 

έλαληη ηεο ηζηνξίαο θαη λα  ππνγξάςσ  ηαο ζπκθσλίαο»,
73

 ελώ  ζε  ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ 

αληαπνθξηηή  ηεο εθεκεξίδαο Φηιειεύζεξνο δήισλε «Οπδείο, πιελ  εκνύ, έρεη ηελ επζύλελ  ηεο  

ππνγξαθήο ησλ ζπκθσληώλ»,
74

 ππνδειώλνληαο όηη ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, 

ελζπλεηδήησο, ηνπ έρνπλ εθρσξήζεη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα, εθόζνλ ν Μαθάξηνο γίλεηαη 

αληηιεπηόο σο θάηη ηεξό.
75

 Ο Μαθάξηνο θαζίζηαηαη ν θαζ΄ ύιελ  αξκόδηνο γηα λα απνθαζίδεη, 

ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο - νη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κεηαηξέπνληαη ζε «άβνπιε άθσλε νκάδα». 

                                                           
70

Ibrahim Aziz, ό. π., ζει. 207. 
71

Κutlu Adalı, Dağarcık I, a.g.e., s. 121. 
72

Niyazi Kızılyürek, «Τπό  ηελ ςεπδαίζζεζε  ηνπ έζλνπο», ό. π., ζει. 409. 

Εήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, p.15. 

Harry Luke, ibid, p. 182. 

«Hain -i vatan» πξνδόηεο ηεο παηξίδαο, «Rum  Casusu» Έιιελαο θαηάζθνπνο Βι. Hikmet Afif Mapolar, a. g. e., 

s.118. 
73

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 43.  
74

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 491. 
75

ία Αλαγλσζηνπνύινπ, «The  complexities  of Greek Nationalism  in its Cypriot Version», ibid, p. 201. 

[...] Ζ δεκηνπξγία ηεο ζπγθαηάζεζεο δελ είλαη  θαηλνύξγηα ηέρλε. Δίλαη  πνιύ παιηά θαη  ππνηίζεηαη όηη πέζαλε κε 

ηελ εκθάληζε  ηεο δεκνθξαηίαο. Αιιά δελ πέζαλε. Βι. Walter Lippmann, ό. π., ζει. 224. 
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ε θνηλέο δηαζθέςεηο ηύπνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο γίλεηαη  αλαθνξά  ζε Έιιελεο θαη Σνύξθνπο θαηνίθνπο όρη πνιίηεο.
76

 Οη 

πξναλαθεξζείζεο ξεκαηηθέο πξαθηηθέο ελέρνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ αλάγθε  

απόζεηζεο ηεο επζύλεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο λα 

δηαθπιάζζνπλ ηελ θξαηηθή ηνπο ππόζηαζε, δεδνκέλνπ όηη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ δύν 

θνηλνηήησλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλύπαξμε  ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο  γηα ηελ ππόζηαζε   

θαη πξνζηαζία ηνπ  δεύηεξνπ.
77

 

Βηβιηνγξαθηθά  έρεη επηζεκαλζεί  ε απνπζία ζηόρνπ  γηα  θνηλσληθή  δηπινγισζζία  θαη  ε 

πηνζέηεζε ηεο  γισζζηθήο πνιηηηθήο ηεο  κεηξόπνιεο.
78

 Ζ ρξήζε θαη ε  ππόζηαζε ηεο 

γιώζζαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε  κε ηελ αληίζηνηρε  εζλνηηθή  ηαπηόηεηα.
79

 Παξά ηελ 

απνγξαθή  ηνπ 1960 όπνπ  ην  38% ησλ  Σνύξθσλ κηινύλ Διιεληθά ελώ κόλν  ην 1%  ησλ  

Διιήλσλ  κηιά Σνπξθηθά,
80 

ζε εξώηεζε δεκνζηνγξάθνπ  «Γεδνκέλνπ  όηη  αη δύν επίζεκνη 

γιώζζαη  ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη  ε Διιεληθή  θαη ε Τνπξθηθή  πξόθεηηαη  κήπσο  λα εηζαρζή  ε 

δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο εηο ηα  Τνπξθηθά ζρνιεία  θαη ηεο Τνπξθηθήο εηο ηα Διιεληθά;»,
81

 ν 

Πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄ απαληά «Γελ 

                                                           
76

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 281. 
77

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ηδαληθά ηνπ Διιεληθνύ Κππξηαθνύ ιανύ ζήκεξα;», η. 

6, Απξίιηνο 1961, ζει. 235. 
78

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 3 Γεθεκβξίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Γαιιηθή εηο  ηα ηνπξθηθά  ζρνιεία», 18 Οθησβξίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Resmi Dil Türkçe», 1 Nisan 1961.[Σα Σνπξθηθά είλαη επίζεκε γιώζζα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türkçeye dikkat etmiyoruz», 19 Şubat 1962. [Γελ κεξηκλνύκε γηα ηα Σνπξθηθά] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Hava Yolları Münhaller», 13 Ekim 1963. ηελ αλαθνίλσζε ησλ Κππξηαθώλ 

Αεξνγξακκώλ αλαθέξεηαη όηη αθόκε θαη  ε ππνηππώδεο γλώζε ηεο γιώζζαο ηεο άιιεο θνηλόηεηαο ζα  ζεσξείηε 

πιενλέθηεκα. [Κελέο ζέζεηο ζηηο Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türkçe lisanına saygısızlık», 22 Ocak 1962. [Έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηελ ηνπξθηθή 

γιώζζα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tahkir EDİLİYORUZ»,1 Eylül 1962. [Σαπεηλσλόκαζηε] 
79

Γήκεηξα Κάξνπιια Βξίθθε, ό. π., ζζ. 139-140. 

[…]Τν  πην  ζπνπδαίν  αλαθνξηθά  κε ηε γιώζζα  είλαη ε  ηθαλόηεηά  ηεο  λα παξάγεη  θαληαζηαθέο  θνηλόηεηεο, 

ζπγθξνηώληαο νπζηαζηηθά  ηδηαίηεξεο  ζρέζεηο  αιιειεγγύεο. Βι. Benedict Anderson, Φαληαζηαθέο θνηλόηεηεο : 

Σηνραζκνί γηα ηηο απαξρέο θαη ηε δηάδνζε ηνπ εζληθηζκνύ, Νεθέιε, Αζήλα, 1997, ζζ. 194, 134. 
80

Richard Patrick, ibid, p.  13. 

Υσξηά ηεο επαξρίαο Πάθνπ πνπ κηινύλ Διιεληθά ζην ζπίηη, αλ θαη μέξνπλ Σνπξθηθά π.ρ.   Aktepe/Αζπξνγηά, 

Soğucak/ Μακνύληαιη, Bozalan/ Λαπεζηνύ, Faslı/Φαζιί, Kalkanlı/ Πάλσ Αξόδεο. ε ρσξηά, όπσο  

Akıncılar/Λνπξνπηδίλα, Dereliköy/Πνηακηά, Gürpınar/ Αγία Μαξίλα, πεξηζζόηεξν νη ειηθησκέλνη κηινύλ 

Διιεληθά. Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık I, a.g.e., s. 154. 
81

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Μηα λέα ζπλέληεπμηο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ», 26 Οθησβξίνπ 1960. 
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αληηκεησπίδνκελ επί ηνπ παξόληνο ηνηνύηνλ ζέκα», ελώ ην πξόβιεκα ηεο γιώζζαο ζηελ 

αζηπλνκηθή αθαδεκία δηεπζεηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο.
82

 

Δληνύηνηο, ηελ θξίζηκε απηή ηξηεηία ππάξρνπλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πνπ  

πξνζθέξνπλ καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο  Σνπξθηθήο, όπσο καξηπξεί ε δηαθήκηζε ηνπ Αλδξέα Η. 

Λντδίδε  Γηεπζπληή ηεο   Δκπνξηθήο  Αθαδεκίαο  Κύπξνπ,
83

 ε δηαθήκηζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

Ξέλσλ Γισζζώλ,
84

 ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Ξέλσλ Γισζζώλ Λεκεζνύ
85

 θαη ηνπ Αλώηεξνπ 

Δκπνξηθνύ Ηλζηηηνύηνπ.
86

 ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ησλ Ηλζηηηνύησλ Ξέλσλ Γισζζώλ,
87

  

καζήκαηα Σνπξθηθώλ  πξνζθέξνληαη ην 1961  ζε όιε ηελ Κύπξν: 
 
  

 

ΛΔΤΚΧΗΑ 75 

ΛΔΜΔΟ 16 

ΑΜΜΟΥΧΣΟ 19 

ΛΑΡΝΑΚΑ - 

ΚΔΡΤΝΔΗΑ 9 

ΠΑΦΟ  12 

 

ύκθσλα  κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ ζρνιηθώλ εηώλ 1962-1963 θαη 1963-1964 ζηα 

Ηλζηηηνύηα Ξέλσλ Γισζζώλ ππήξραλ 94 θαη 53 αληίζηνηρα εγγξαθέο ζηα καζήκαηα  

Σνπξθηθώλ. Σα ελ ιόγσ ηκήκαηα είλαη ηκήκαηα ελειίθσλ.
88

  Από ηελ άιιε, ην  Δκπνξηθό 

                                                           
82

Πεξηνδηθό Κππξηαθνί Καηξνί, «Ζ αζηπλνκηθή  ζρνιή  θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο», αξ. 5(104), 2 Γεθεκβξίνπ  

1960, ζει. 10. 
83

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οηθνλνκηθά, Δκπνξηθά, Λνγηζηηθά θαη Ξέλαη  Γιώζζαη», 1 Οθησβξίνπ 1960. 
84

Πεξηνδηθό Κππξηαθά  Φξνληθά, «Γξαθείνλ  Διιεληθήο  Παηδείαο Ηλζηηηνύηα Ξέλσλ  Γισζζώλ Κύπξνπ», η. 12, 

Οθηώβξηνο   1961, ζει. 482. 

Πεξηνδηθό  Καηξνί ηεο Κύπξνπ,  «Παλεπηζηήκην  ζηελ Κύπξν», αξ. 68, 1960, ζει. 7. 
85

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σν Ηλζηηηνύην Ξέλσλ Γισζζώλ Λεκεζνύ», 21 Οθησβξίνπ 1961. 
86

Πεξηνδηθό  Κππξηαθνί Καηξνί, «Αλώηεξνλ Δκπνξηθόλ Ηλζηηηνύηνλ», αξ. 2 (101),  15 Οθησβξίνπ 1960, ζει. 48. 
87

Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή, «Ηλζηηηνύηα Ξέλσλ Γισζζώλ», αξ. 24, Φεβξνπάξηνο  1961, ζει. 7. 

Πεξηνδηθό Φσηεηλνί Οξίδνληεο,  «Οη  μέλεο  γιώζζεο», αξ. 3, Ηαλνπάξηνο 1963, ζει. 91. 

[...]Σην Ηλζηηηνύην παξερόηαλ θαη ε δπλαηόηεηα δηδαζθαιίαο ηεο Τνπξθηθήο, θαηά ηα πξώηα ρξόληα. Μεγάινο 

αξηζκόο λέσλ θαη ελήιηθσλ Διιελνθππξίσλ επέδεημε ελδηαθέξνλ. Από ηα κέζα ηνπ 1961 (νπόηε άξρηζαλ ηα πξώηα 

ζεκάδηα ζνβαξήο έληαζεο κεηαμύ ησλ δύν Κνηλνηήησλ) ην ελδηαθέξνλ κεηώζεθε αηζζεηά, παξά ηε κεγάιε αύμεζε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ  θνηηνύλησλ ζην Ηλζηηηνύην. Μεηά ηα γεγνλόηα ηνπ 1963-1964, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Τνπξθηθή 

κεηώζεθε θαηαθόξπθα. Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, ό. π., ζει. 274.  

[...]Τέινο, δήηεκα ζπλεξγαζίαο ησλ δύν Κνηλνηήησλ ζε ζέκαηα γιώζζαο δελ ηέζεθε, νύηε αθόκε θαη  θαηά ηελ 

πξώηε  πεξίνδν ηεο Αλεμαξηεζίαο (1960-1963). Σπλαθόινπζα, δελ ελζαξξύλζεθε ε εθκάζεζε ηεο Τνπξθηθήο από 

ηνπο Διιελνθππξίνπο θαη  ηεο Διιεληθήο από ηνπο  Τνπξθνθππξίνπο. Σηα (Διιελνθππξηαθά) Ηλζηηηνύηα Ξέλσλ 

Γισζζώλ πξνζθεξόηαλ ε Τνπξθηθή, όκσο ν Κ. Σππξηδάθηο απέθιεηζε νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα πξνώζεζε 

δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζήο ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΤΚΣΚ.  Βι. Παύινο Μ. Παύινπ, ό. π., ζει. 349.  
88

Ministry  of Education  Annual Report 1966-67 (with  reference to and  statistical  data of, the  year 1962-

1966), Ministry  of Education, Nicosia.  
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Λύθεην Haydarpaşa θαη ην Ηλζηηηνύην Atatürk θνηλνπνηνύλ ζηνλ ηύπν όηη παξαδίδνπλ 

καζήκαηα Διιεληθώλ.
 89

 

 

Κσπριακή Σασηόηηηα 

 

Παξά ηελ πνιηηηθή αλαγθαηόηεηα γηα έλα «κεηα-εζληθό παηξησηηζκό» θαη κηα εληαία θη 

αλεμάξηεηε θππξηαθή πνιηηηθή ηαπηόηεηα, ηελ πεξίνδν απηή  ραξαθηεξίδεη  έλα ηξνκνθξαηηθό 

θιίκα εθθνβηζκνύ ησλ Κύπξησλ παηξησηώλ θαη θαζνιηθή είλαη ε αληίδξαζε ζε θάζε αλαθνξά  

γηα δεκηνπξγία θππξηαθήο ηαπηόηεηαο.
90

 

Ζ  θππξηαθή  ηαπηόηεηα ζπγθξνηείηαη  σο έλα βξεηαληθό επηλόεκα. Δίλαη  απόηνθν  ηνπ  

δπξηρηθνύ παδαξέκαηνο πνπ δελ λνκηκνπνηείηαη από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία.
91

 Βηβιηνγξαθηθά έρεη 

ππνδεηρζεί όηη ην ύληαγκα ζηεξείηαη επαξθνύο θνηλήο θππξηαθήο ηδενινγίαο,
92

 θαη όηη δελ 

ζπληείλεη  ζηε δεκηνπξγία «πνιηηηθήο ζύλδεζεο» αλάκεζα ζηνλ  πιεζπζκό  ηεο Κύπξνπ.
93

 Από 

ηελ άιιε από ηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο  πνπ  απηή ε θππξηαθή ηαπηόηεηα, απηή ε  «λεζησηηθή 

λννηξνπία» κλεκνλεύεηαη είλαη ζηελ πεηζκαηηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Fazıl Küçük ζηνλ Πξόεδξν Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην Γ΄ ζην δήηεκα 

ησλ βξεηαληθώλ βάζεσλ. Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1959 ε βξεηαληθή πνιηηηθή επηθεληξώλεηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα λα ζηεξήζεη από ην Μαθάξην ηελ ππνζηήξημε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, 

επηδηώθνληαο λα πείζεη ηνλ Σνύξθν Αληηπξόεδξν λα απνδερζεί δεκόζηα ηηο βξεηαληθέο 

πξνηάζεηο γηα ηηο βξεηαληθέο βάζεηο.
94

 

                                                           
89

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Atatürk Enstitüsü Müdürlüğünden», 8 Ekim  1961. [Από ηε Γηεύζπλζε ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Atatürk] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Haydarpaşa  Σicaret  Lisesi Müdürlüğünden», 27 Ağustos  1960. [Από ηε Γηεύζπλζε 

ηνπ  Δκπνξηθνύ Λπθείνπ Haydarpaşa] 
90

Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Τν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, ό. π., ζει. 148.  

Özdemir Özgür, ό. π., ζει. 202.  

ηέθαλνο Κσλζηαληηλίδεο, Δπηζθόπεζε ηεο Νεόηεξεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο.., ό. π., ζει. 282. 

Ζ  ηαπηόηεηα «Kıbrıs Kıbrıslı»  «Κύπξηνο ηεο Κύπξνπ» ζα  πθίζηαην αλ ππήξρε θππξηαθό έζλνο.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Cezayir ve Kıbrıs», 15 Nisan 1962. [Αιγεξία θαη Κύπξνο] 

Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 95. 
91

Φαλνύιια Αξγπξνύ, Top secret... ό. π., ζει. 226. 

Ζ θππξηαθή ηαπηόηεηα  ζπλδέζεθε  κε ην  Βξεηαλό ζπγγξαθέα  Lawrence Durrell, ν νπνίνο  από ηελ 1 

επηεκβξίνπ 1954 θιήζεθε θαη  αλέιαβε θαζήθνληα σο επηθεθαιήο ησλ Τπεξεζηώλ Πιεξνθόξεζεο  ηεο 

Κύπξνπ. […] Ζ «Κππξηνζύλε» ζπκπεξηιακβάλεην   θαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Επξηρηθνύ παδαξέκαηνο. Βι. Φαλνύιια 

Αξγπξνύ, Από ηελ έλσζε ζηελ θαηνρή, Dorographics, Λεπθσζία, 1995, ζει.137. 

«Πιήξεο δηαρσξηζκόο ηεο Κππξηαθήο από ηεο Διιεληθήο πνξείαο- Γεκηνπξγία Κππξηαθήο εζληθήο ζπλεηδήζεσο». 

Βι. Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο, «Ζ θξίζηο ηεο θππξηαθήο ζπλεηδήζεσο», ό. π., ζει. 206.  
92

Γήκεηξα Κάξνπιια Βξίθθε, ό. π., ζει. 137. 
93

Niyazi Kızılyürek, «Birinci Cumhuriyet’ ten yeni Kıbrıs’ ta», a.g.e., s. 25. 
94

Diana Markides-Weston,  ό. π., ζει. 187. 
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Μεηά ηε  δεκηνπξγία  ηνπ θππξηαθνύ θξάηνπο θνηλσληθέο νκάδεο αξζξώλνπλ έλα δηαθνξεηηθό 

ιόγν. Κηλνύληαη δηζηαθηηθά από ην «ethno-nation» ζην  «territorial state» ηνλίδνληαο ηε 

ζρέζε ηνπο  κε ηε γε  θαη  ηε δπλακηθή ηνπ «δήκνπ» έλαληη ηνπ «έζλνπο».  Οη ελ ιόγσ θσλέο, 

παξά ηελ όπνηα ππνηππώδε πξνζπάζεηα  άξζξσζεο ηνπο ην δηάζηεκα 1960-1963, δελ ζα 

ηύρνπλ ηδηαίηεξεο  απήρεζεο κέρξη θαη ην 1974.
95

 Μεηά  ηε  δεκηνπξγία  ηνπ θππξηαθνύ 

θξάηνπο ν θππξησηηζκόο αξρίδεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ειίη, ε νπνία επειπηζηεί όηη 

ζα έρεη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα από ηελ ύπαξμε κηαο αλεμάξηεηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
96

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα όκσο έρεη «ιίγε ή θαζόινπ θσλή ζηα θνηλά ηεο Κύπξνπ».
97 

 Από 

ηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν μερσξίδνπλ νη πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Νίθνπ Λαλίηε. Οη 

απόςεηο  ηνπ ηζρπξνύ νηθνλνκηθνύ παξάγνληα Νίθνπ Λαλίηε επηθεληξώλνληαη ζηελ ηδέα όηη ε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο δύν θνηλόηεηεο είλαη αλαγθαία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό, ηελ  

νηθνλνκηθή αλάπηπμε  θαη ηελ πξόνδν.
 98

 

ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα νη πξώηεο αλαθνξέο ζηελ θππξηαθή ηαπηόηεηα  «Kıbrıslılık» 

πξνέξρεηαη από ηνλ θόζκν ηνπ ηύπνπ.
99

 Οη Κύπξηνη δεκνζηνγξάθνη Ayhan Hikmet θαη Ahmet 

Muzaffer Gürkan εθδίδνπλ ηελ εθεκεξίδα Γεκνθξαηία Cumhuriyet θαη ρσξίο λα αξλνύληαη 

ηελ εζλνηηθή ηαπηόηεηα ηνπο, αλαπηύζζνπλ έλαλ θππξηαθό παηξησηηζκό πέξαλ ηνπ 

εζληθηζκνύ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζην ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ πνιηηώλ θαη ηελ 

εηξεληθή ζπκβίσζε.
100

 Σειηθά νη δπλάκεηο ηεο «κεηξηνπάζεηαο», «ηεο  αλνρήο» θαη  «ηεο  

επζπιαρλίαο» δελ θαηνξζώλνπλ λα επηθξαηήζνπλ.
 101

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Πεξηνδηθό Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Δπίθαηξα», αξ. 68, 29 Ηαλνπαξίνπ 1960, ζει. 6.  
95

Niyazi Kηzηlyürek,  «The Politics of Separation and the Denial of  Interdependence», The Cyprus Review, Vol. 

10, No. 2, pp. 35-36.  
96

Καίζαξαο Μαπξάηζαο, ό. π., ζζ. 87, 91. Ο Καίζαξαο Μαπξάηζαο παξαπέκπεη ζην 13
ν
 ηεύρνο  ηνπ 

Νενθππξηαθνύ Σπλδέζκνπ ηνπ  1980. 
97

Φαλνύια  Αξγπξνύ, Top secret..., ό. π., ζει. 108. 
98

O Νίθνο Λαλίηεο γελλήζεθε ην 1917. Τπεξέηεζε ζηελ θπβέξλεζε ην δηάζηεκα 1941-1942 θαη εηνίκαδε 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Κύπξνπ. Σν 1943 ίδξπζε ηελ Δηαηξεία Αδεξθώλ Λαλίηε. 

Γεκνζίεπζε  άξζξα ζηελ εθεκεξίδα Cyprus Mail  ην Μάξηην ηνπ 1963 όπνπ αλαθεξόηαλ  ζηελ «ηδέα ηεο Κύπξνπ 

σο παηξίδαο», ζηε ζέζε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο «in a position of leadership», ζηνλ «απαξραησκέλν  

εζληθηζκό πνπ ππάξρεη ζηελ Κύπξν» θαη ηόληδε ηε δηαθνξά αλάκεζα  ζηε  «leadership» θαη ζηε «domination». 

Σόληδε όηη έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηελ θππξηαθή ζεκαία θαη ζηηο θππξηαθέο γηνξηέο.  

Βι. Νίθνο Λαλίηεο, ibid, pp. 23, 27-28, 30-31. 

Καίζαξαο Μαπξάηζαο, ό. π., ζει. 87. 
99

Ahmet An, Kıbrıslılık bilincinin geliştirilmesi, a.g.e., s. 137. 
100

Niyazi Kızılyürek (επηζηεκ. επηκέιεηα), Οη δεκνζηνγξάθνη ηεο Γεκνθξαηίαο : Ayhan Hikmet θαη Ahmet 

Muzaffer Gürkan : Οη θνλεπζέληεο ππεξαζπηζηέο ηεο Αλεμαξηεζίαο, Heterotopia, Λεκεζόο, 2015, ζζ. 11-12. 
101

Hugh Foot, A start in freedom, ibid, p. 187. 
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Αποηστία  ζσγκρόηηζης κοσληούρας διαθάνειας 

 

Σα πξνβιήκαηα  κε ηηο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο  ηνπ ιανύ  θαη ην  δηθαίσκα  ηεο  ειεύζεξεο  

έθθξαζεο,
102

 ε θαηνρή δεκόζησλ αμησκάησλ από αμησκαηνύρσλ κε ζθνηεηλό παξειζόλ π.ρ. ε 

«ξππαξή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Λνγνδόληε»,
103

 ην αζηπλνκνθξαηνύκελν θξάηνο,
104

 ην πειαηεηαθό 

ζύζηεκα,
105

 νη δνινθνληθέο απόπεηξεο,
106

 νη πξνζσπηδνθόξνη,
107

 νη ζπλζήθεο  «πνπ εθηξέθνπλ  

ην έγθιεκα θαη ηε δηαθζνξά»,
108

 δπζρεξαίλνπλ θάζε πξνζπάζεηα ζπγθξόηεζεο θνπιηνύξαο 

δηαθάλεηαο.
109

 Tν θξάηνο «νκνηάδεη» κε έλα ςπρξνπνιεκηθό ζπλεηαηξηζκό,
110

 όπνπ πνζόηεηεο 

                                                           
102

Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή,  «Να παηαρζεί ην έγθιεκα» , η. 40, Ηνύλεο  1962, ζει. 5. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 11 Μαξηίνπ 1961 «Ζ  επηδξνκή  θαηά  ηππνγξαθείνπ ελ Λεπθσζία,  εηο ην 

νπνίνλ  εθηππνύληαη  ε Αξκεληθή  εθεκεξίο  «Φηελαξάλ»» 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ο  δηθεγόξνο  θ. Κ. ηαθαιιήο  ππέζηε  επίζεζηλ δη΄ αιύζεσο  πιεζίνλ  ηεο νηθίαο ηνπ ελ  

Λάξλαθη», 13 Απγνύζηνπ 1961. 

Λεόληηνο Ηεξνδηαθόλνπ, Τεζιαζκέλε πνξεία, ό. π., ζζ. 61-62, 67, 70. 
103

Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή,  «Μάζθα, Πηζηόιη, Απηόκαην  δνινθνλνύλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία», αξ. 41, Ηνύιεο 

1962, ζει. 6. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνύζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 5
εο

  Ηνπιίνπ 1962 , ζει. 347. 
104

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Hesap soruyoruz», 10 Şubat 1962. [Εεηνύκε ινγαξηαζκό] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk dükkanlarına ani baskınlar devam», 17 Ekim 1963. [πλερίδνληαη νη μαθληθέο 

έθνδνη ζε ηνπξθηθά θαηαζηήκαηα] 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνύζηνπ  1963-31 Γεθεκβξίνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 10
εο

  Γεθεκβξίνπ 1963, ζει. 107.  Ο Βνπιεπηήο Kemal Deniz  θάλεη ιόγν γηα  «παξάλνκνλ θαη 

ρνληξνεηδή ηξόπνλ». 

Ζ απάληεζε ηνπ  Τπνπξγνύ  Δζσηεξηθώλ είλαη νη κέζνδνη  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  «εηο  όιαο  ηαο 

πεπνιηηηζκέλαο  ρώξαο  ηνπ θόζκνπ». 
105

Πεξηνδηθό  Κππξηαθά Φξνληθά, «Κελή ζέζε», η. 32-33,  Ηνύλεο –Ηνύιεο 1963, ζει. 294. 
106

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σξεηο  Κύπξηνη  θνηηεηαί   θαηεδηθάζζεζαλ ελ  Αζήλαηο  εηο  ηεηξάκελνλ θπιάθηζηλ», 

4 Απξηιίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İp ucu bulunmuyor»,  4 Mayıs 1962. [Γελ εληνπίδεηαη ε άθξε ηνπ λήκαηνο] 

Γαβξηήι Μελάο, Ζ εζληθή απηνκαηαίσζε ηνπ ειιεληζκνύ ζηελ Κύπξν : Ηζηνξηθή επηζθόπεζε 1959-1974, Αξκόο, 

Αζήλα, 2007, ζει. 165. 

Αδάκνο Υαξίησλνο, ό. π., ζει. 25. 
107

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πξνζσπηδνθόξνη», 19 επηεκβξίνπ  1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πξνζσπηδνθόξνη εηο  θαθελεία  ηεο Αρεξίηνπο», 8 Γεθεκβξίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δπηδξνκή ελόπισλ πξνζσπηδνθόξσλ εηο θαθελείνλ», 27 Γεθεκβξίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πξνζσπηδνθόξνη  επεηέζεζαλ ελαληίνλ  Σνύξθνπ  Μνπθηάξνπ», 1 Ηνπιίνπ 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Baf΄ ta iki cemaat mensupları arasında dün sokak kavgası çıktı», 4 Mayıs 1963. [Υζεο 

ζεκεηώζεθε θαβγάο ζην δξόκν κεηαμύ  κειώλ ησλ δύν θνηλνηήησλ ζηελ Πάθν] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Denya cinayetinin iç yüzü», 11 Mayıs 1963. [Γνινθνλία ζηε Γέλεηα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bodamya΄ da maskeliler bir kadını sopa ile dövdü», 6 Aralık 1963. [ηελ Πνηακηά 

καζθνθόξνη ρηύπεζαλ κε ξόπαιν κηα γπλαίθα] 
108

Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή, «Από ηε  ζθνπηά ηεο «Νέαο Δπνρήο»», αξ. 16, Ηνύληνο  1960, ζει. 5. 
109

Γηάλλεο Ησάλλνπ, Θεσξία ηεο ζπλσκνζίαο θαη θνπιηνύξα ηεο δηρνηόκεζεο : Γνθίκην γηα ηνλ πνιηηηθό πνιηηηζκό 

ηεο Κύπξνπ, Δθδόζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2009, ζει. 103. 
110

ία Αλαγλσζηνπνύινπ, Τνπξθηθόο εθζπγρξνληζκόο : Ηζιάκ θαη Τνπξθνθύπξηνη ζηε δαηδαιώδε δηαδξνκή ηνπ 

Κεκαιηζκνύ, Βηβιηόξακα, Αζήλα, 2004, ζει. 198. 

Δθεκεξίδα  Διεπζεξία, «Γελ ππήξρε ζρέδηνλ λα θνλεπζνύλ Αζεαηλίηαη ππό Σνύξθσλ εμ Αγίαο Κεπίξ», 7 

Απγνύζηνπ 1962.  
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νπιηζκνύ ηνπνζεηνύληαη ζε θξύπηεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ λεζηνύ,
111

 δξαζηεξηνπνηνύληαη 

παξαζηξαηησηηθέο  νξγαλώζεηο θαη  ζύλδεζκνη,
112

 ελώ ηελ ίδηα πεξίνδν δξνκνινγείηαη θαη ε  

ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηώλ θαη ε αξρή ηνπ θαθειώκαηνο ησλ 

πνιηηώλ.
113

  

Σν έγθιεκα σο ζρεδόλ ζπζηαηηθό  ζηνηρείν ηεο  θαζεκεξηλήο  δσήο,
114

 δελ έκεηλε αζρνιίαζην 

θαη από ηελ πλεπκαηηθή ειίη. Ο Κώζηαο Κιεάλζνπο αλαθέξεηαη ζ΄ απηνύο  πνπ «κ΄ απάζεηα  

θη αλνρή  θιείλνπλ  ηα κάηηα  όηαλ βξνρή  πέθηεη  πηζηόιη»,
 115

  ελώ ν Özker Yaşın ζ΄ απηνύο 

πνπ εληνπίδνληαη ζην θξεβάηη ηνπο κέζα ζε κηα ιίκλε θαηαθόθθηλνπ αίκαηνο όρη από κηα 
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Μαθάξηνο Γξνπζηώηεο, Ζ πξώηε δηρνηόκεζε : Κύπξνο 1963-1964, ό. π., ζει. 19. 

Halil Ibrahim Salih, Cyprus: Αn Analysis of Cypriot Political Discord , Theo. Gaus' Sons, Brooklyn, 1968, p. 92. 
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Ζξαθιείδεο, Τν θππξηαθό : ζύγθξνπζε θαη επίιπζε, ό. π., ζει. 82. 

Ο  Γησξθάηδεο δε ζα δηζηάζεη λα θαηαγγείιεη  δεκόζηα ηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο  γηα ην ζέκα απηό 

ζηηο  15 Απξηιίνπ 1961. Βι. Κώζηαο Υαηδεαλησλίνπ, ό. π., ζει. 100. 

Παλαγηώηεο Παπαδεκήηξεο, Ζ θππξηαθή δεκνθξαηία (1960-1963)..., ό. π., ζει. 25.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πόζα  όπια  παξεδόζεζαλ», 28 επηεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kanunlar  nasıl yürütülür», 11 Ocak 1962. [Οη λόκνη πώο εθαξκόδνληαη]  
112

Mashoed Bailie & Naile Berberoğlu, ibid, p. 216.  

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο  Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961-Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 654. 

Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 266-267. 

Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. 470-472.  

Salih Öztoprak, a.g.e., s. 58. 

Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή,  «Από ηε  ζθνπηά ηεο  'Νέαο Δπνρήο'», αξ. 9, Οθηώβξεο 1959, ζει. 3. 

Ο Γεώξγηνο Λαγνδόληεο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1960 ηνπνζεηήζεθε σο ππεύζπλνο ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ  

Λεπθσζίαο. (ζει. 20) Σνλ Απξίιην ηνπ 1961 δηνξίζηεθε  επηθεθαιήο  ηνπ Σκήκαηνο  Δπηρεηξήζεσλ  ηεο ΚΤΠ. 

(ζει. 22) Ο Γεώξγηνο Λαγνδόληεο ρξεκαηνδνηνύζε δηάθνξεο κηθξέο νξγαλώζεηο, όπσο ηνλ Οξγαληζκό 

Πξνζηαζίαο Διιήλσλ Κππξίσλ (ΟΠΔΚ) ηνπ Νίθνπ ακθώλ θαη ηνλ Αληηθνκκνπληζηηθό ύλδεζκν Δζληθήο 

Νενιαίαο (ΑΔΝ). Ο Γεώξγηνο Λαγνδόληεο  ρξεζηκνπνίεζε ηηο νξγαλώζεηο απηέο γηα αληηθνκκνπληζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ σο πξνζηάηε ηνπ ππνθόζκνπ κε εθβηαζκνύο, απεηιέο, 

μπινδαξκνύο θαη θόλνπο. (ζει. 23). Βι. Μαθάξηνο Γξνπζηώηεο, ό. π., ζει. 23. 

Ζ κπζηηθή νξγάλσζε  κε ηελ επσλπκία  Κππξηαθό Δλσηηθό Μέησπν (ΚΔΜ) θπθινθνξεί  θπιιάδηα ελαληίνλ  

ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ θαη ηεο ειιεληθήο  θπβέξλεζεο, απνθεξύζζνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο αληίπαινπο ηεο  Έλσζεο. 

Βι. Λεόληηνο Ηεξνδηαθόλνπ, Τν θππξηαθό πξόβιεκα, ό. π., ζει. 347. 
113

ηα  ηέιε ηνπ 60 ζε ζπλάληεζε  πνπ έγηλε ζην γξαθείν ηνπ  Γησξθάηδε  απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε  ηεο ΚΤΠ. 

ηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο ΚΤΠ δηεπζπληήο νξίζηεθε ν Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο, πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ  

Κνκκνπληζκνύ  ν  Πέηξνο ηπιηαλίδεο, πξντζηάκελνο δηνηθεηήο ν Αλδξέαο Υαηδεζάββαο, ππεύζπλνο  ζην 

Γξαθείν  Αζθάιεηαο ν Νεόθπηνο  Μηραειίδεο θαη πξντζηάκελνο ζην Γξαθείν Αιινδαπώλ ν Αρκέη Κεκάι. 

Παξάιιεια  κε ηελ ΚΤΠ ηδξύζεθε θαη επίζεκα  ε παξαθξαηηθή νξγάλσζε  ηνπ δηθηύνπ Stay Behind. Ο Άλδξνο  

Νηθνιαΐδεο ήηαλ ππεύζπλνο Σκήκαηνο Αληηθνκκνπληζκνύ θαη ν Νίθνο  Ησάλλνπ Φσκάο  ηνπ  Σκήκαηνο  

Σερληθώλ Μέζσλ  γηα ηηο ππνθινπέο  θαη  γηα ηελ  παξαθνινύζεζε  ησλ  ηνπξθηθώλ  δξαζηεξηνηήησλ.  

Βι. Μαθάξηνο  Γξνπζηώηεο, ό. π., ζει. 21. 

ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ  1961,  επέηεην  ηνπ  Δλσηηθνύ Γεκνςεθίζκαηνο, ζεκεηώζεθαλ  ζνβαξά επεηζόδηα. ε 

πνξεία ζηνπο δξόκνπο  ηεο  Λεπθσζίαο «Αζηπλνκηθνί  θσηνγξάθηδαλ  έλα-έλα  όζνπο  έπαηξλαλ  κέξνο  ζηελ  

πνξεία. Ήηαλ  ε αξρή  ησλ θαθειισκάησλ  ησλ πνιηηώλ  από ηελ Κ.Υ.Π..» (ζει. 53)  

Βι. Παλαγηώηεο Παπαδεκήηξεο, Ηζηνξηθή Δγθπθινπαίδεηα ηεο Κύπξνπ, ό. π., ζει. 53. 
114

Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή, «Δγθιήκαηα ρσξίο ηηκσξία», αξ. 42, Αύγνπζηνο 1962, ζει. 8. 
115

Σν  1962 ν  Κώζηαο Κιεάλζνπο δεκνζηεύεη ην πνίεκα  Μνληέξλνη Ηνύδεο. Βι. Κείκελα : έλα βηβιίν κε εξγαζίεο 

κειώλ ηεο Έλσζεο Λνγνηερλώλ Κύπξνπ, ό. π., ζει. 29. 
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ζθαίξα αιιά από ζθαίξεο «Vurdular Tek kurşunla değil kurşunlarl Kan içinde yatağı Kıpkızıl 

kan içinde...».
116

 

Ζ Κππξηαθή  Πνιηηεία αληηκεησπίδεη ζνβαξά  πξνβιήκαηα κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο. Σν λέν 

θξάηνο ζηεξείηαη ηζηνξηθήο λνκηκνπνίεζεο,
 

αθνύ ε θππξηαθή αλεμαξηεζία δελ 

λνκηκνπνηήζεθε πνηέ ηδενινγηθά,
 
ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή νη πξώελ αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ 

αηζζάλνληαη παληνδύλακνη, γεγνλόο πνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ε ζέιεζε  ελόο ή  

πεξηζζνηέξσλ αγσληζηώλ λα είλαη  ππεξάλσ  ησλ  Νόκσλ.
117

 Σν ζύλνιν  ησλ  πξώησλ  

Διιήλσλ Τπνπξγώλ ή Τθππνπξγώλ  είλαη δεμηνί, εγεηηθά ζηειέρε ή κέιε ηεο ΔΟΚΑ, ελώ  

ηθαλόο αξηζκόο αμηόινγσλ ζηειερώλ ηεο ΔΟΚΑ επαλδξώλεη ζεκαληηθνύο ηνκείο ηνπ θξαηηθνύ 

ηνκέα ή κεγάισλ επηρεηξήζεσλ «θαηεπλάδνληαο έηζη θαη απνπξνζαλαηνιίδνληαο ηα 

απνγνεηεπκέλα  από  ηελ έθβαζε  ηνπ  αγώλα κέιε θαη νπαδνύο ηεο».
118

  

Ζ εκπινθή ησλ αγσληζηώλ ηεο ΔΟΚΑ απνηειεί αλαζηαιηηθό ζηνηρείν γηα ηε δηθνηλνηηθή 

δεκνθξαηία, ηόζν γηαηί  βαζηθά ζηειέρε  ηεο ΔΟΚΑ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε  

πηζηεύνπλ όηη  νη πκθσλίεο  ηνπ 1960 ηνπο είραλ αδηθήζεη,
119

  όζν θαη  γηαηί ζηε ζπιινγηθή 

κλήκε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο νη αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ ζπγθξνηνύληαη σο 

«ηξνκνθξάηεο»,
120

  «αδίζηαθηνη» πνπ ηώξα απιά «ελδύζεθαλ» έλα λέν ξόιν, ζην δηνηθεηηθό 

                                                           
116

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 128. 

Σν πνίεκα ηνπ Θξήλνο Ağıt αλαθέξεηαη ζηε δνινθνλία ηνπ Ayhan ην 1962, ελώ ην πνίεκα  Salim ζηε δνινθνλία 

ηνπ  İhahi Salim  ην 1963. (ζει. 132) 
117

Πνιύβηνο Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο : Τα ηξία ιάζε, ό. π., ζζ. 19, 50, 94. 

Παλαγηώηεο  Παπαδεκήηξεο & Αληώλεο Νενθύηνπ, ό. π., ζει. 261. 
118

Λνπθάο Αμειόο, ό. π., ζει. 34. 

Peter Loizos, The  Greek Gift : Politics  in a  Cypriot Village, Bibliopolis, Mannheim & Mohnesee, 2004, p. 136. 
119

Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Τν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, ό. π., ζει. 39. 

ηέθαλνο Κσλζηαληηλίδεο, Τν Κππξηαθό πξόβιεκα : Γνκέο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη εζληθό ζέκα, Κέληξν 

Διιεληθώλ Δξεπλώλ, Καλαδάο, 1995, ζει. 72. 
120

Ahmet C. Gazioğlu, «Turkish Cypriot Nationalism, Relations With Turkey And Efforts To Get  Organized 

Against The Enosis Campaign», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet Kansu (hazırlayan), Second 

International  Congress for  Cyprus Studies, ibid, p. 167.   

ην λεθξνηαθείν ηεο Οκνξθίηαο ππάξρνπλ ηα Μλεκεία Ζξώσλ  «Küçük  Kaymaklı  kabristanlığındaki Şehit  

Mezarları». Δίλαη ν ηόπνο όπνπ είλαη  ζακκέλα  27  κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο  πνπ δέρηεθαλ  επίζεζε  

από αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ ηελ πεξίνδν 1956-1960.Τπάξρνπλ  24 άληξεο θαη 3 γπλαίθεο  πνπ 

δνινθνλήζεθαλ ηελ πεξίνδν 23/4/1956- 27/1/1961. Από απηνύο νη 7 ήηαλ αζηπλνκηθνί, νη 2 καζεηέο θαη κηα 

λνηθνθπξά.  

Βι. Halil Sadrazam, Kıbrıs'ta varoluş mücadelemiz şehitliklerimiz ve anıtlarımız, Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfi 

Yayınları, İstanbul, 1990, s. 154-155. [Ζ παξνπζία ζηελ Κύπξν  νη αγώλεο  νη ήξσεο θαη ηα κλεκεία καο] 

ύκθσλα κε ην Derviş Manizade, νη αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ πνπ ζην πξόζθαην παξειζόλ απαζρνινύληαλ ζηα 

βνπλά, απηή ηε θνξά, κπαίλνληαο ζηελ θξαηηθή κεραλή έδεημαλ όηη άξρηζαλ λα θάλνπλ δνινπινθίεο  κε ην ίδην 

πλεύκα ζηα ηκήκαηα ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο. Βι. Derviş Manizade, Baştan sona Kıbrıs gerçeği, Kıbrıs Türk 

Kultur Derneği Yayınları, İstanbul, s. 31, 41.[Ζ θππξηαθή πξαγκαηηθόηεηα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο] 
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κεραληζκό, ζηε δεκόζηα ππεξεζία, ζην ζηξαηό θηι., δηαηεξώληαο ηνλ παιηό ηνπο 

ραξαθηήξα.
121

 

Ζ θιεξνλνκία ηεο ΔΟΚΑ (κπζηηθή εζσηεξηθή δνκή, αθνζίσζε, ηπθιή ππαθνή) επελεξγεί 

θαηαιπηηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο ηόζν ησλ θπβεξλόλησλ όζν θαη ηεο 

ιατθήο βάζεο.
122

  

 

[...] ε πεηζαξρεκέλε νξγάλσζηο ηελ νπνίαλ καο  εθιεξνδόηεζελ ν απειεπζεξσηηθόο 

αγώλ [...] κεηεηξάπε εηο θαηξίαο θαη θαπεηαλάηα, έθαζηνλ ησλ νπνίσλ, σο ιέγεηαη, 

ελδηεθέξζε θαη ελδηαθέξεηαη θπξίσο δηα ηελ ηνπνζέηεζηλ  κεξηθώλ ζηειερώλ, ή θίισλ  

εηο δηαθόξνπο  θπβεξλεηηθάο ζέζεηο».
123

  

 

 

ην κπζηζηόξεκα Ζ Φάιθηλε Δπνρή ν Ρόδεο Ρνύθνο απνδίδνληαο κπζνπιαζηηθά ηηο 

δνινθνλίεο από κέιε ηεο ΔΟΚΑ θάλεη ιόγσ γηα πξάμεηο δηθαηνζύλεο «Απειεπζεξσηηθόο  

αγώλαο ήηαλ  ηνύηνο. Καηά  ηε γεληθή  αληίιεςε, ε εθηέιεζε  ελόο πξνδόηε  δελ ήηαλ θόλνο γηα 

ηαπεηλά ειαηήξηα : ήηαλ κηα  αλαγθαία, όζν θαη δπζάξεζηε, πξάμε δηθαηνζύλεο».
124

  

Από ηελ άιιε  ν Μαθάξηνο ζε κηα  πξνζπάζεηα λα απνδπλακώζεη ην θιένο  ησλ αγσληζηώλ 

ηεο ΔΟΚΑ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» ζηηο ηάμεηο ησλ αγσληζηώλ ηεο 

ΔΟΚΑ. ηα ζρέδηα ηνπ απηά, όπσο ππνζηεξίδεη ζην βηβιίν ηνπ Δμνκνιόγεζε ν  Αδάκνο 

Υαξίησλνο,  εκπιέθεη θαη ηνλ  Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ Πνιύθαξπν Γησξθάηδε.
125

 

                                                           
121

Sabahattin İsmail, a.g.e,  s. 72. 

Γεώξγηνο Γξίβαο, Απνκλεκνλεύκαηα αγώλνο Δ.Ο.Κ.Α. 1955-1959, ό. π., ζει. 404.  

Γεώξγηνο Ξ. Ησαλλίδεο, «Πνιηηηθά Κόκκαηα θαη Ρνπέο ηεο 25εηίαο», Κππξηαθή δσή  θαη θνηλσλία.., ό. π., ζει. 

65.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Eoka΄cılar bugün  Limasol΄da toplanıyor»,  4 Aralık 1961. [Οη αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ 

ζήκεξα ζα ζπγθεληξσζνύλ ζηε Λεκεζό] 
122

Λεόληηνο  Ηεξνδηαθόλνπ, Τεζιαζκέλε πνξεία, ό. π., ζει. 52.  
123

Πεξηνδηθό  Κππξηαθνί Καηξνί, «Σν θαζήθνλ  ηεο εζληθήο εγεζίαο», αξ.101(2), 15 Οθησβξίνπ 1960, ζει. 4. 
124

[...]Σε κηα  πεξίπησζε  πηάζαλε ηνλ εθηειεζηή, θαη βξέζεθε λαλαη  έλα ζεκλό  παιηθάξη  είθνζη  δύν  ρξόλσλ, 

θπβεξλεηηθόο  ππάιιεινο κε άζπηιν κεηξών. Ήηαλ νινθάλεξα  ζίγνπξνο όηη  δελ είρε  παξά  ην θαζήθνλ ηνπ ζαλ  

παηξηώηεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο  ελόο νινθιεξσηηθνύ  πνιέκνπ γηα  ηε ιεπηεξηά.  

Βι. Ρόδεο Ρνύθνο, Ζ ράιθηλε επνρή : Τν κπζηζηόξεκα ηνπ Κππξηαθνύ αγώλα, ό. π., ζει. 169. 

ην Τν θξεζθύγεην κεηαμύ άιισλ παξνπζηάδεηαη ε εζηθνπνίεζε-λνκηκνπνίεζε  ησλ  εθηειέζεσλ από κέιε 

ηεο ΔΟΚΑ «Γπζηπρώο επαλάζηαζε δελ πάεη  κε ηε  ζπλεζηζκέλε  εζηθή. Λνμνδξνκεί  πξνζσξηλώο. Κη΄ έρεη  ηε 

δηθαηνινγία ηεο». Βι. Κύπξνο Υξπζάλζεο, Τν θξεζθύγεην (ηξίπξαθην), Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 

15.  

Σν ζέκα ησλ εθηειέζεσλ αλαπηύζζεηαη θαη ζην Τν δίιεκκα.  Βι. Κύπξνο Υξπζάλζεο, Ζ αλάζηαζε ηνπ αληάξηε· 

Τν δίιεκκα : δύν κηθξά κνλόπξαθηα, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963.  
125

Αδάκνο Υαξίησλνο, ό. π., ζει. 117. 

Γελλήζεθε ζηηο  24 Ννεκβξίνπ  1930. Φνίηεζε  ζηελ Δκπνξηθή ρνιή ακνπήι. ε ειηθία  24 ρξνλώλ γίλεηαη 

κέινο ηεο ΔΟΚΑ κε ην ςεπδώλπκν «Κηθέξσλ». πλειήθζε  πνιιέο  θνξέο από ηηο  βξεηαληθέο δπλάκεηο θαη 

θαηόξζσλε λα απνδξά, εμνύ θαη ην ςεπδώλπκν «Φνπληίλη». πκκεηείρε ζηε κεηαβαηηθή Κπβέξλεζε ηνπ 1959 σο 

Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη σο  Τπνπξγόο  Δζσηεξηθώλ  θαηά ηελ πεξίνδν  ηνπ 1960-1963. Καηά ηελ πεξίνδν  1960-

1963 ζύζηεζε ηε κπζηηθή νξγάλσζε Διιεληθή Οξγάλσζε Κππξίσλ κε ην ςεπδώλπκν Αθξίηαο. ηηο 15 Μαξηίνπ  
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" Anavatanlar"  - Η  περίπηωζη ηοσ Emin Dırvana 

 

Δλώ νη θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο θξάηεζαλ κηα  ζηάζε  ζύγθιηζεο, νη  

εγεζίεο ησλ δύν θνηλνηήησλ ζηελ Κύπξν αθνινύζεζαλ  ην δξόκν ηνπ εζληθηζκνύ.
126

 Ζ 

Διιάδα θαη ε Σνπξθία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αγγιία  ζπλαηλνύλ ζηε δεκηνπξγία ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,  σο κηαο ιύζεο  πνπ ζα ζπκβάιιεη  ζηε  ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο θηιίαο ησλ ηξηώλ,
127

 σο κειώλ ηνπ ΝΑΣΟ. Έηζη νη πξέζβεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο ζηελ Κύπξν δελ νθείινπλ λα ππεξεηνύλ ηελ Διιεληθή ή ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα 

αιιά λα αθνινπζνύλ κηα «πνιηηηθή ζπκβηβαζκνύ».
128

 Ο Emin Dırvana απνηέιεζε ηνλ πξώην 

πξέζβε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κύπξν κεηά ηελ αλεμαξηεζία.
129

 Μεηξηνπαζήο θαη πεπεηξακέλνο 

                                                                                                                                                                                      
1970 δνινθνλείηαη. Βι. Παλαγηώηεο Παπαδεκήηξεο & Νενθύηνπ Αλδξέαο, Πνιύθαξπνο Γησξθάηδεο: Ο Φνπληίλη 

ηεο Δ.Ο.Κ.Α., Λεπθσζία, 1998, ζζ. 15,17, 54, 119, 122,180, 310, 416. 

 Ζ νξγάλσζε  Διιεληθή Οξγάλσζε Κππξίσλ, αλ θαη πξνηάζεθε  όηη ηδξύζεθε  ελάληηα  ζε  πηζαλή  ελέξγεηα ησλ 

Σνύξθσλ, ππάξρεη ε παξαδνρή όηη  ελδέρεηαη  λα  ζπζηάζεθε  γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε  ηνπ Γησξθάηδε.  

Βι. Παληειάθεο Παληαδήο, Τν νδνηπνξηθό κηαο κνηξαζκέλεο παηξίδαο, Λάξλαθα, 2007,  ζει. 27. 

Ο Denktaş ήηαλ ν «νκόινγνο» ηνπ Πνιύθαξπνπ Γησξθάηδε  ζηελ άιιε όρζε. Βι. Παύινο Ν. Σδεξκηάο, Ηζηνξία 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο: Με αλαδξνκή ζηε δσή ηεο κεγαινλήζνπ ζην δηάβα ησλ ρηιηεηηώλ, ό. π., ζει. 341. 

«Με ηαο νιίγαο γλώζεηο ηεο Μέζεο Δθπαηδεύζεσο θαη ρσξίο πξνεγνύκελελ  πείξαλ,  ν Μαθάξηνο ηνλ έθακε 

Υπνπξγόλ  Δζσηεξηθώλ».  Βι. Διεπζέξηνο Παπαδόπνπινο, Ζ καξηπξία κνπ ελώπηνλ ηεο Adhoc επηηξνπήο ηεο 

Κππξηαθήο Βνπιήο δηα ηνλ "Φάθεινλ Κύπξνπ" : Πξνδόηεο θαη πξνδνζίεο εηο βάξνο ηεο παηξίδνο κνπ, ηεο γιπθείαο 

Κύπξνπ, η. Α΄, Λεπθσζία, 2010, ζει. 99. 

«έλαο από  ηνπο πην θαλαηηθνύο ηξνκνθξάηεο ηεο Δ.Ο.Κ.Α.» Βι. Pierre Oberling, ibid, p. 68. 

Planned massacre  of Turks in Cyprus, ibid, p. 3. 
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Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s. 266. 
127

Παξαηίζεηαη θείκελν ηνπ Bülent Ecevit, ην νπνίν αλαδεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία ζην έλζεην 

Ηζηνξηθά ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2008 όπνπ αλαθέξεηαη σο αηηία ίδξπζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  ε ζπλέρηζε  ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο «θηιίαο» αλάκεζα  ζε ηξεηο ρώξεο  κέιε  ηνπ ΝΑΣΟ.  

Βι. Niyazi Kızılyürek, Οη Τνπξθνθύπξηνη, ε Τνπξθία θαη ην Κππξηαθό, ό. π., ζει. 89. 

Παύινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζει. 165. 

Cyprus Turkish  reply  to  Archbishop Makarios’ proposals, 1964, p. 11. 

[...] Yunan Genel  seçimlerinde Konstantin Karamanlis΄ in kazanmış olması, Yunan Milletinin Zürih ve Londra 

antlaşmalarını΄da tasvip ettiğini ıspatlamaktadır.  Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi «Yunan Seçimleri», 2 Kasım1961.  

Ζ λίθε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή  ζηηο ειιεληθέο εθινγέο θαηαδεηθλύεη  όηη ην Διιεληθό Έζλνο  επηδνθηκάδεη  

ηηο ζπκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ.  

Νίθνο ηέιγηαο, ό. π., ζει. 103. 

Özler A. Baha, Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş anlaşmaları, İstanbul, 1959, s. 12. [Οη ζπκθσλίεο  ηεο ίδξπζεο  

ηεο  Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο] 
128

Ο Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο Δπάγγεινο Αβέξσθ, ζε  απαληεηηθή επηζηνιή  ηνπ, πνπ παξαηίζεηαη 

ζηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο  20
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1962, αλαθέξεη  απόζπαζκα 

από ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο ζε αληαπνθξηηή ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο  : 

[…]Μεξηθνί  λνκίδνπλ  όηη ν Τνύξθνο  Πξέζβεο  (ελ Κύπξσ) νθείιεη  λα ππεξεηή  κόλνλ ηνπο  Τνπξθνθππξίνπο, 

ελώ θαζήθνλ  ηνπ είλαη λ΄ αθνινπζή κηαλ  πνιηηηθήλ ζπκβηβαζκνύ….(ζει. 171) 

Βι. Σξηαληάθπιινο Γεξνδήζεο (επηκ.), ό. π.,  ζει. 171.  
129

O Emin Dırvana  απόζηξαηνο αμησκαηηθόο, ν νπνίνο  θαηάγεηαη θαη ν ίδηνο  από ηελ  Κύπξν, θαηαβάιιεη  ηε 

κεγίζηε  ζεηηθή  πξνζπάζεηα  κέρξη  ην επηεκβξίνπ  ηνπ 1962 πνπ  παξακέλεη  ελ ππεξεζία.   

Βι. Melek Fırat, ό.π., ζει. 144. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ο Σνύξθνο  πξεζβεπηήο  επεζθέθζε  ρζεο  ελ  Πεξηζηεξώλα  ειιεληθόλ  θαθελείνλ  θαη 

αξραίνλ λαόλ», 28 Γεθέκβξην 1962.  
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είρε  ζπληειέζεη  ώζηε  λ΄ ακβιπλζνύλ πνιιέο  από ηηο δπζρέξεηεο πνπ ήξζε ζε επαθή ζηα 

πξώηα ηεο βήκαηα ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
130

 Γελ δηζηάδεη λα δεκνζηεύζεη  ζηελ εθεκεξίδα  

Milliyet  ηεο  Κσλζηαληηλνύπνιεο  ζηηο 13 Μαΐνπ  1964 άξζξν πνπ  θαηεγνξνύζε ηνλ  

Πξόεδξν  ηεο Σνπξθηθήο πλέιεπζεο Rauf Denktaş γηα ακέιεηα θαζεθόλησλ θαη εκκνλή ζην 

λα  αιιεινηξώγεηαη κε ηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα.
131

 ηα ρξόληα πνπ δηεηέιεζε  πξέζβεο πνιύ 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο ζπλαηλεηηθήο ηνπ πνιηηηθήο ππήξμε ε ελαληίσζε  ηνπ 

απέλαληη ζηελ πξόζεζε ηνπ Rauf Denktaş  λα αλαθεξύμεη ηελ 7
ε
 Ηνπλίνπ  «Ζκέξα Δζληθνύ 

Αγώλα».
132

 Παξά ηηο εληάζεηο ηνπ Σνύξθνπ πξέζβε  ν  Αληηπξόεδξνο  ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλνηηθήο Βνπιήο  Γξ. Necdet Ünel πξνβαίλεη  ζε αληίζεηεο  ελέξγεηεο. Ζ αληίδξαζε ηεο 

Άγθπξαο είλαη  άκεζε. Ο Γξ. Necdet Ünel εμαλαγθάδεηαη ζε παξαίηεζε.
133

 

Ζ  αληηθαηάζηαζε  ηνπ Emin Dirvana από ην Mazhar Özkol  επηθέξεη   «αιιαγή ζηνλ ηόλν θαη 

ζηελ έκθαζε» ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο  ηεο  Άγθπξαο, ε νπνία γίλεηαη  αληηιεπηή κε ηελ 

ηύπνπ  «Sudetenland» ζπκπεξηθνξά  ηεο Άγθπξαο  πξνο ηελ Κύπξν, ηόζν κε ηηο  πξνζπάζεηεο 

ηεο  λα απνηξέςεη  ζεηηθή έθβαζε ζε ζρέζε κε ηνπο  Γήκνπο ην Γεθέκβξην ηνπ 1962 θαη ην 

Μάην ηνπ 1963,  όζν θαη  κε ηε δηαθνξεηηθή αλάγλσζε  ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πλζήθεο  

Δγγπήζεσλ  πνπ  πξνβάιιεη κνλνκεξή επέκβαζε.
134

 ε κηα ζηηρνκπζία κεηαμύ ηνπ δηπισκάηε 

Γεκήηξε Μπίηζηνπ  κε ηνλ Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄, ν δεύηεξνο θαίλεηαη λα ιέεη  ζε 

ζρέζε κε κηα  ζπκβηβαζηηθή ιύζε  γηα ην ζέκα ησλ Γήκσλ «αλ ην επηηξέςεη ε Άγθπξα» 

ππνδειώλνληαο ην πξαγκαηηθό θέληξν πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηνλ αλαζηαιηηθό ηνπ ξόιν.
 135

 

 

                                                                                                                                                                                      
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türkiye Büyükelçisi Emin Dirvana Kıbrıs΄ tan ayrılıyor», 29 Ağustos 1962. 

 [Ο Σνύξθνο πξεζβεπηήο  Emin Dirvana απνρσξεί από ηελ Κύπξν] 
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ηέιια νπιηώηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid, p. 236.  

Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik kıskacında Kıbrıs, a.g.e., s.  268. 

 Ζ ηέιια  νπιηώηε  αλαθέξεηαη  ζε κηθηό  ρσξηό πνπ  αηηείηαη βνήζεηαο  από ηνλ  Σνύξθν πξέζβε. Βι. ηέιια 

νπιηώηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid, p. 236.  
131

Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. 624. 

Γεκήηξεο Μπίηζηνο, Κξίζηκεο ώξεο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", Αζήλα, ζζ. 130-131. 
132

Παξαπέκπεη  ζηηο δηαθνηλνηηθέο  ζπγθξνύζεηο  ηνπ 1958. ηηο 7 Ηνπλίνπ  1958 εμεξξάγε βόκβα  ζηα γξαθεία  

ηνπ  ηνπξθηθνύ πξνμελείνπ ζην λεζί ε νπνία απνηέιεζε ην πξόζρεκα-έλαπζκα γηα εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο   

πεξηνπζηώλ κειώλ ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο θαη ηε δνινθνλία  δύν  κειώλ ηεο  Διιεληθήο Κνηλόηεηαο.  

Βι. ώηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 639.  

«Kara Haziran» Βι. Niyazi Kızılyürek, Şiddet mevsiminin saklı tarihi, a.g.e., s. 10, 84-90. 
133

Salih Öztoprak, a.g.e., s. 56. 

Ο Emin Dirvana είλαη επηθξηηηθόο  κε ηε θξάζε ηνπ Rauf  Denktaş  «επειπηζηνύκε λα θύγεηε  σο Κπβεξλήηεο από 

ην λεζί» Βι. ώηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 718.   
134

Diana Markides-Weston, ό. π., ζζ. 268, 360, 362, 364. 
135

Γεκήηξεο Μπίηζηνο, Cyprus ..., ibid, p. 115. 
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2. Οικονομικό ζσγκείμενο  

 

Ζ Κχπξνο ραξαθηεξίδεηαη σο  «κηα θαζπζηεξεκέλε  θαη  ππαλάπηπθηε»  πεξηνρή  κε  έληνλν 

ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα  ηεο  νηθνλνκίαο ηεο, κηαο θαη ην 52%  ηνπ πιεζπζκνχ  ηεο  

θαηαπηάλεηαη   κ΄ απηή,
1
 ελψ απνηειεί «κηα εθ ησλ  πιένλ βαξέσο θνξνινγεκέλσλ ρσξψλ ηνπ 

θφζκνπ», αθνχ ην 23% επί  ηνπ ζπλφινπ ηνπ θππξηαθνχ  εηζνδήκαηνο θαηαβάιιεηαη  ππφ 

κνξθή έκκεζσλ θαη  άκεζσλ θφξσλ.
2
 ε άξζξν ηνπ Γξ. Πέηξνπ  Α. Λντδίδε αλαθέξεηαη φηη  ε 

φιε έθηαζε ηεο Κχπξνπ είλαη 3.572 ηεηξ. κίιηα ή 6.915.392 θπβεξλεηηθέο ζθάιεο. Ζ έθηαζε 

θαηαλέκεηαη  σο  αθνινχζσο.
3
  

 

 κάλες 

Γεσξγηθή γε θαηερφκελε  ππφ ηδησηψλ  4.530.986 

Κπβεξλεηηθά  δάζε  1.206.010 

Βνζθφηνπνη θαη  αθαιιηέξγεηεο  θπβεξλεηηθέο γαίεο 698.280  

Πφιεηο, ρσξηά, δξφκνη, πνηακνί θηι 480.116  

ύνολο  6.915.392  

 

Ζ νιηθή έθηαζε  ηεο θαιιηεξγήζηκνπ γεο αλέξρεηαη ζηα 3,197,748  ζηξέκκαηα  εθ ησλ  

νπνίσλ  652,468 (20%) ηνπ νιηθνχ είλαη ππφ ηελ θαηνρή ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
4
 ε  

ζρέζε  κε ηε  δεπηεξνγελή  παξαγσγή  απφ  ην 1954 θαηαγξάθεηαη  αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

30% ζηνλ αξηζκφ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ.
5
 Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα θαηέρεη 

πεξηζζφηεξα απφ 70 εξγνζηάζηα θαη ζρεδφλ 300 βηνκεραληθέο  επηρεηξήζεηο. Γελ ππάξρεη    

έζησ θαη κηα βηνκεραλία ειιελνηνπξθηθήο ηδηνθηεζίαο.
6
 ηα ηέιε  ηνπ 1961 ππάξρνπλ 

                                                           
1
πχξνο πχξνπ «Ζ γεσξγηθή  θαηάζηαζε ηεο  Κχπξνπ  θαη ηα  επηβαιιφκελα  κέηξα  γηα ηελ  βειηίσζε  ηεο»,  

Νέα Αγξνηηθή  Δπηζεψξεζηο, Ηαλνπάξηνο 1960, η. 157, ζει. 39. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 1
εο

 Μαξηίνπ 1963, ζει. 61. 
2
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 1
εο

 Μαξηίνπ 1963, ζει. 59. 
3
Πέηξνο Λ. Λντδίδεο, «Ζ Γεσξγία ηεο Κχπξνπ θαη αη δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο ηεο»,  Νέα Αγξνηηθή  

Δπηζεψξεζηο, Ηνχιηνο  1961, η. 175,  ζει. 263. 
4
Πεξηνδηθφ  Ο πλεξγαηηζηήο, «Οη λνήκνλεο πξνηηκνχλ  ηα δεδνκέλα», η. 24, επηέκβξηνο 1963, ζει. 13. 

Έλα πνζνζηφ πάλσ απφ 60%  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο θαηνηθεί  ζηα  ρσξηά  θαη  αζρνιείηαη  κε ηε  γεσξγία. 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε απνγξαθή  ηνπ 1960, ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο είλαη  ηδηφθηεηεο  γεσξγηθήο 

γεο  100.000 ηεκαρίσλ ζπλνιηθήο  έθηαζεο  πεξίπνπ  650.000 θππξηαθψλ ζηξεκκάησλ.  

Βι.  Υξίζηνο Οηθνλνκίδεο, φ. π., ζει. 239 
5
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 10
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 161. 
6
Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ση  αλαθνηλνί  ν πξφεδξνο  ηνπ  Σνπξθηθνχ  Δπηκειεηεξίνπ  δηα  ηελ  ζπλεξγαζίαλ  

Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ;», 1 Μαξηίνπ 1962. 
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εγγεγξακκέλεο 334 ζπληερλίεο. Μφλν νη 40 πεξίπνπ είλαη ηνπξθηθέο. Λεηηνπξγνχλ επίζεο θαη 

294 παξαξηήκαηα πνπ κφλν ηα 10 είλαη ηνπξθηθά, ζπλνιηθά απφ ηνπο 64181  εγγεγξακκέλνπο 

εξγαδφκελνπο  νη 5000 είλαη Σνχξθνη.
7
 Ο πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ  Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Ν. Γ. Γεκεηξίνπ ζρνιηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ 1959 επηζεκαίλεη «Ζ ζπγθξφηεζηο κηαο λέαο 

πνιηηείαο είλαη ελ πάζε πεξηπηψζεη έξγνλ δπζρεξέο,  ππφ ηαο ηδηαδνχζαο δε ζπλζήθαο, αηηηλεο 

εθπεγάδνπλ εθ ηεο δνζείζεο εηο ην Κππξηαθφλ ιχζεσο δπλάκεη ησλ  πκθσληψλ Επξίρεο  θαη 

Λνλδίλνπ, ην έξγνλ  ηνχην θαζίζηαηαη   έηη δπζρεξέζηεξνλ».
8
 Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  δηαηεξεί  

ην δηθφ  ηεο Σνπξθηθφ  Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Türk Ticaret Odası απφ ην 1958.
9
 Πξφεδξνο 

ηνπ Kıbrıs Türk Ticaret Odası είλαη ν  Kemal Rüstem.
10

 Ζ Κχπξνο κε ηελ αλαθήξπμε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ επηδήκηα πνιηηηθή ηεο πξνζθάησο 

απειζνχζαο Βξεηαληθήο Απνηθηνθξαηίαο,
11

 αιιά θαη ηελ   επεθηεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε 

απφ ηελ απφζπξζε ηεο.
12

 Βνπιεπηέο επηθξίλνπλ ηελ «αληηαγξνηηθή» πνιηηηθή ηεο,
13

 ηελ 

«εγθιεκαηηθή αδηαθνξία» ηεο απνηθηνθξαηηθήο  θπβέξλεζεο  έλαληη  ησλ ειαηνπαξαγσγψλ 

πνπ «επέηξεςε  λα  νξγηάδε  ε  λνζεία  ηνπ ειαηφιαδνπ»,
14

 θαη ην γεγνλφο φηη επέηξεςε «ηνλ 

νηθνλνκηθφλ αλαξρηζκφλ  ηνπ  laisser faire δη΄ νηνλδήπνηε βηνκήραλνλ ή επηρεηξεκαηίαλ».
15

 

Δπίζεο Βνπιεπηέο επηζεκαίλνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο  απνηθηνθξαηίαο πνπ εληείλνπλ ηε  

δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ  π.ρ.  ν  Γαζκφο Πξνηηκήζεσο πνπ απνιάκβαλαλ φια ηα 

εηζαγφκελα πξντφληα απφ ηελ  Αγγιία θαη  ηηο ρψξεο ηεο  Βξεηαληθήο Κνηλνπνιηηείαο,
16

 φπσο 

                                                           
7
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

  Γεθεκβξίνπ  1962, ζει. 147. 

Αλδξέαο Φάληεο,  Σν θππξηαθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηα ρξφληα ηεο Αγγινθξαηίαο : 1878-1960, η. Β΄,  

Λεπθσζία, 2005, ζει. 815.  
8
Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο, «Δπηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ελφο πξφζθνξνπ εδάθνπο», η. 16, Απξίιηνο  1961, ζει. 

13. 
9
Diana Markides-Weston, φ. π., ζει. 152. 

Şemsi Belli, Yavru vatan'dan notlar, Başşehir, Ankara, 1960, s. 74. 
10

Δθεκεξίδα  Halkın Sesi, «Üç Konu Bir Arada»,  24  Haziran 1962. [Σξία ζέκαηα καδί] 

Ahmet An, Kıbrıs Türk toplumunun geri kalmışlığı (1862-1962), a.g.e., s. 239-240, 244. 
11

«Νφκνο δηα ηελ Καηάξγεζηλ ηνπ  πεξί Δπηβνιήο Φφξνπ επί Αηγψλ (Διεπζέξαο Βνζθήο) Νφκνπ» Βι.  Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 

30
εο

 Μαξηίνπ  1961, ζει. 198.   
12

Diana Markides-Weston, φ. π., ζει. 185. 
13

Έθζεζε θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο επί ησλ  γεσξγηθψλ δεηεκάησλ  Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 

275. 
14

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  16
εο

  Γεθεκβξίνπ  1960, ζει. 261. 
15

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  25
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 227. 
16

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε 1
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 232. 
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θαη ν  Πεξί Φξεάησλ  Νφκνο φπνπ  θάζε ηδηψηεο δηαηξεηήο  κπνξεί λα είλαη θάηνρνο  «άδεηαο 

δηαηξεηνχ». «Δίλαη αηπρέο ην γεγνλφο φηη δηαξθνχζεο  ηεο θαηαζηάζεσο   εθηάθηνπ αλάγθεο  νη 

πιείζηνη ησλ ηδησηψλ δηαηξεηψλ θαη κέρξη πξνζθάησο ηηλέο ηνχησλ έδξσλ άλεπ αδείαο».
17

 

Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο φπσο θαη ην θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο επηζχξνπλ κηα ζεηξά 

νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη πξνβιεκάησλ.
18

 Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο  ηνπ 1958 εμαλάγθαζαλ 

ηνπο ιαραλνπψιεο, ηνπο θξενπψιεο θαη ηνπο ηρζπνπψιεο ηεο Κεληξηθήο Γεκνηηθήο Αγνξάο λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Αιάκπξα.
19

 ηνλ Διιεληθφ Σνκέα Λεπθσζίαο ιεηηνπξγνχλ ηξεηο 

δεκνηηθέο  αγνξέο, ζηνλ Άγην Αληψλην, ζηνπο Αγ. Οκνινγεηέο θαη ζηνλ  Αγ. Αλδξέα.  Ζ 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, εληείλνληαο ηνλ αγψλα ηεο γηα νηθνλνκηθφ δηαρσξηζκφ, ζπζηήλεη ην 

1958 ηελ Σνπξθηθή Αγνξά Türk Çarşısı, εγρείξεκα πνπ ζα θαηαξξεχζεη κε ηελ αλαθήξπμε 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
20

  

Οη πκθσλίεο επέθεξαλ κηα ζεηξά αιιαγψλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή. Σν πηζησηηθφ  

νηθνδφκεκα ηεο Κχπξνπ αιιάδεη άξδελ. Σν εληαίν θππξηαθφ ζπλεξγαηηθφ θίλεκα απνηειεί 

παξειζφλ. Σν ζχληαγκα θαζνξίδεη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα  ζα είλαη   θνηλνηηθά.
21

 Kαηά  ην 

1959 120 πεξίπνπ Σνπξθηθέο πλεξγαηηθέο Δηαηξείεο «απεζρίζζεζαλ  δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ  

ηεο πλζήθεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ  θαη  ίδξπζαλ  ρσξηζηήλ  πλεξγαηηθήλ  Σξάπεδαλ,  αθνχ  

έιαβνλ εθ ηνπ  Γεληθνχ Απνζεκαηηθνχ  ην νπνίν  αλήξρεην  ηφηε  εηο £460,000,  πνζφλ 

£70,000».
22

 

                                                           
17

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1960, ζει. 315. 
18

Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ Ακπειίθνπ  νη Σνχξθνη θάηνηθνη δελ κπνξνχλ  λα 

επσκηζζνχλ κφλνη ηνπο ηνλ πδξεπηηθφ θφξν.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 23
εο

  Οθησβξίνπ   1961, ζει. 493. 

Özay & Selçuk Arif, Echoes from the past: Σhe Turkish Cypriot community of Limassol and its heritage. 

Geçmişten yankılar Leymosun: Kıbrıs Türk cemaati ve mirasi Ζρψ απφ ηα παιηά :Ζ Σνπξθνθππξηαθή Κνηλφηεηα 

ηεο Λεκεζνχ θαη ε θιεξνλνκηά ηεο, Terra Cypria, Limassol, Cyprus, 2008, ζει. 30. 

Thomas William Adams, «The  first  Republic  of Cyprus  : A Review  of an unworkable  constitution», Western  

Political  Quarterly, Vol. XIX , No. III, 1996, p. 488. 
19

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 23
εο

 Ννεκβξίνπ 1962, ζει. 138. 
20

Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Sorununda iç ve dış etkenler, a.g.e., s. 57. 

Niyazi Kızılyürek, Paşalar ve papazlar ..., a.g.e., s. 66, 72. 
21

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Δπείγεη ε ίδξπζηο Σξαπέδεο Βηνκεραληθήο Πίζηεσο ελ Κχπξσ», η. 2, Φεβξνπάξηνο  

1960, ζει. 7.  

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for Cyprus…, ibid, p. 351. 

Μηράιεο Αηηαιίδεο, «Οη ζρέζεηο  ησλ  Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», φ. π., ζει. 426. 
22

Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο, «Ζ ηζηνξία ησλ ελ Κχπξσ Σξαπεδψλ», η.13, Ηαλνπάξηνο  1961,  ζει. 11.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Αη  Σνπξθηθαί  ζπλεξγαηηθαί εηαηξείαη», 12 Φεβξνπαξίνπ 1961. 
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Παξά  ην γεγνλφο φηη ην  εγρείξεκα  ηνπ νηθνλνκηθνχ δηαρσξηζκνχ απέηπρε θαη ήηαλ επηδήκην  

πξψηηζηα γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα,
23

 ην πνιηηηθφ θιίκα επεξεάδεη εθθάλζεηο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ βίνπ. Μεηαμχ άιισλ ε Παγθχπξηα πλδηάζθεςε ησλ Γεκφζησλ 

Τπαιιήισλ αλαιακβάλεη αγψλα «πξνζβνιήο ησλ δηαηάμεσλ 70:30»,
24

 νκάδα Σνχξθσλ 

δαζνθπιάθσλ θάλεη πξνζθπγή ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο,
25

 ε ηνπξθηθή νκνζπνλδία  Kıbrıs Türk İşçi  Birlikleri Federasyonu 

κέζσ ηνπ γξακκαηέα ηεο απνξξίπηεη φηη νη Σνχξθνη εξγάηεο κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχληαη απφ 

ηνλ Έιιελα εθπξφζσπν ηεο ειιεληθήο νκνζπνλδίαο εξγαηψλ,
26

 θαηαγξάθνληαη θαηαγγειίεο 

ελαληίνλ Σνχξθσλ ηνπ ρσξηνχ  Bulgurlu Αξκελνρψξη γηα παξάλνκε βφζθεζε εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ ρσξηνχ,
27

 θαηαγγειίεο ελαληίνλ  Διιήλσλ γηα εηεξνβαξείο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

Σνχξθσλ παξαγσγψλ θαη Διιήλσλ κεηαπσιεηψλ,28
 θαη παξάπνλα γηα Έιιελεο ππαιιήινπο 

πνπ θξαηνχλ ζηελ αλέρεηα θαη ηελ αλεξγία ην ρσξηφ Gökçebel  Φάιεηα.
29

 

Δλψ ζηνλ εγρψξην ηχπν έρεη πξνηαζεί φηη νη θηλήζεηο ησλ ειεπζέξσλ θαη δεκνθξαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφνδν ησλ ζρέζεσλ θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

θνηλνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Κχπξν 

αληηθαηνπηξίδεη θαη ην ξφιν πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ζηα  πνιηηηθά δεηήκαηα, ν 

ιφγνο ησλ εγεζηψλ ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ  αλαπαξάγεη ην ιφγν ηεο  πνιηηηθήο  ειίη «γηα  

απαιιαγή ηνπ ηφπνπ καο απφ  ηε Επξηρηθή  δνπιεία  θαη νινθιήξσζε  ηεο  Δζληθήο  

Λεπηεξηάο».
30

 Δληνχηνηο ζηα ζεηηθά κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε αλάγλσζε ηνπ ραηξεηηζκνχ ηνπ 

                                                           
23

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γηαθνηλνληθή  πλεξγαζία», 16 Οθησβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kendi kendimizi koruyamaz mıyız ?» 7 Aralık 1962.Ο Afif Mapolar αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Σνπξθηθήο Αγνξάο θαη ζηελ επηθξάηεζε εθ λένπ ησλ Διιήλσλ ιηαλνπσιεηψλ.     

Niyazi Kızılyürek, Paşalar ve papazlar : Kıbrıs ve hegemonya, a.g.e., s. 72, 76. 
24

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Καη  εηο  απεξγίαλ ζα θαηέιζνπλ νη Γεκφζηνη  Τπάιιεινη  δηα  ην 70:30», 9 Απξηιίνπ 

1963.  

ηηο 22 Μαΐνπ 1960 νη Έιιελεο Γεκφζηνη Τπάιιεινη  νξγάλσζαλ ζπιιαιεηήξην  ζηε  Λεπθσζία   θαη ζε  

ςήθηζκα  ηνπο ηνλίδνπλ φηη ε εθαξκνγή  ηνπ 70:30 ζα  έπιεηηε  θαίξηα  ηα δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ  Γεκνζίσλ  

Τπαιιήισλ. Βι. Παλαγηψηεο Παπαδεκήηξεο, Ζ θππξηαθή δεκνθξαηία (1960-1963).., φ. π., ζει. 126. 

Παληαδήο Σεξιεμήο, φ. π.,  ζζ. 399-400. 
25

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «πκβηβαζηηθή ιχζηο δηα ηνπο 12 Σνχξθνπο δαζνθχιαθαο», 1 Μαξηίνπ 1961. 
26

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Türk İşçi  Birlikleri  Federasyonu Genel Sekreterliğinden Açıklama», 5 

Temmuz 1963. [Αλαθνίλσζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Οκνζπνλδίαο] 
27

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Adım adım Türk Köyleri – Bulgurlu (Armenechor)», 25 Temmuz 1962. 
28

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 8 Ekim 1960. 
29

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Adım adım Türk Köyleri – Gökçebel  (Falya)», 21 Ağustos 1962. 
30

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Ζ ΔΣΤΚ θαηέζηε παλίζρπξνο θαη αθαηαλίθεηνο έπαιμηο. Υαηξεηηζκφο  Γ.Ο.Γ.  ηεο 

ΔΚ θ. Α. Βαζηιείνπ», η. 42, Ηνχληνο 1963, ζει. 37. 

Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο, «''Με  κεηαθηλεζήηε νπδέ θαηά βήκα εθ ηνπ νρπξνχ ηεο Οξγαλψζεψο ζαο''», η. 29, 

Μάηνο 1962, ζει. 29. 
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Γ.Γ. ησλ Σνπξθηθψλ πληερληψλ ζηηο 15 Απξηιίνπ  ζην Ε΄ Παγθχπξην πλέδξην ηεο ΔΣΤΚ,
31

 

φπσο θαη ε δηαθήξπμε ηεο θνηλήο ζχζθεςεο ησλ ηεζζάξσλ ζπληερληαθψλ νκνζπνλδηψλ 

(ΠΔΟ, ΔΚ, ΠΟΑ, KTİSF).
32

  

Απφ ηελ άιιε, θαηαγξάθνληαη θνηλέο ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ Κχπξηνπ εξγαδνκέλνπ θαη πνιίηε, π.ρ. ην θνηλφ δηάβεκα Διιήλσλ θαη  Σνχξθσλ 

ηεισλνθπιάθσλ,
33

 ε απεξγία ησλ αξηνπνηψλ,
34

  ε θνηλή απεξγία ηνπ  ηκήκαηνο  Οηθνδνκηθψλ 

Καηαζθεπψλ,
35

 νη θνηλέο απεξγίεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ,
36

 ηα θνηλά δηαβήκαηα  ησλ  

θπβεξλεηηθψλ εξγαηψλ,
37

 ε  απεξγία ησλ εξγαηψλ θνξηψζεσο ηεο Μεηαιιεπηηθήο Δηαηξείαο 

ζην Ξεξφ κε αθνξκή δπζηχρεκα θαηά ην νπνίν ζθνηψζεθε ν εθ Γαιήλεο  εξγάηεο  Αλδξέαο 

Σαιίπεο  κε ην εξγνιαβηθφ ζχζηεκα  εξγαζίαο,
38

 νη θνηλέο αληηπξνζσπίεο Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ  θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ Κψκε Κεπίξ γηα ηελ χδξεπζε ηνπ ρσξηνχ ηνπο,
39

 ηνπ ρσξηνχ 

Πεξηζηεξψλα ζρεηηθά κε ην δξφκν Λεπθσζίαο -Αζηξνκεξίηε,
40

 ηνπ ρσξηνχ  Γέλεηα γηα  

                                                                                                                                                                                      
Annual Report of  the  Ministry  of Labour  and Social  Insurance for the year  1963, Republic of Cyprus, 

Nicosia, 1964, pp.139-140. 

Οη λνζνθφκνη θαη νη  καίεο είλαη νξγαλσκέλνη ζε κηα ζπληερλία, Διιεληθή θαη Σνπξθηθή.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 10
εο

 Μαΐνπ  1962, ζει. 280. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Şoförler Makarios΄u  Ziyaret Etti», 29 Aralık 1960. [Οη νδεγνί επηζθέθηεθαλ ην 

Μαθάξην] 
31

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «''Με κεηαθηλεζήηε νπδέ θαηά βήκα εθ ηνπ νρπξνχ ηεο Οξγαλψζεψο ζαο''», η. 29, 

Μάηνο  1962, ζει. 29. 
32

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Οη εξγαηνυπάιιεινη ηεο Κχπξνπ ζην πιεπξφλ ηεο ΔΣΤΚ», η. 22, Οθηψβξηνο 1961, 

ζει. 33. Γίλεηαη αλαθνξά ζην Necati Taşkın  Γ.Γ. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu.  
33

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Κνηλφλ  δηάβεκα Διιήλσλ θαη  Σνχξθσλ ηεισλνθπιάθσλ», 2 Ηνπιίνπ 1961. 
34

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δλψ  νη  αξηνπνηνί  ζπλερίδνπλ  ηελ απεξγίαλ  ε θπβέξλεζηο  ειπίδεη  εηο  βειηίσζηλ ηεο  

αξηνπξνκήζεηαο», 2 Μαξηίνπ 1963. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Ekmekçi müddetsiz olarak grev yapacaklar», 21 Şubat 1963. [Αξηνπνηνί ζα 

απεξγήζνπλ επ΄ αφξηζηνλ] 
35

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Inşaat Dairesi Türk ve Rum işçileri grev yaptı»,  6 Temmuz 1962. [Έθαλαλ απεξγία νη 

εξγάηεο ηνπ  Σκήκαηνο  Οηθνδνκηθψλ Καηαζθεπψλ] 
36

24
ε
 απεξγία ηεο Γεσξγηθήο Σξάπεδαο ζηηο 8 Απγνχζηνπ 1961.

  

 Βι. Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο, «ΔΣΤΚ -  Γεσξγηθή Σξάπεδα», η. 20, Αχγνπζηνο  1961, ζει. 8.  

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Ζ ηειεπηαία πξνθήξπμηο  ηεο  θεληξηθήο απεξγηαθήο  επηηξνπήο», η. 23, Ννέκβξηνο 

1961, ζει. 5.   

Ζ απεξγία ηεο  Οζσκαληθήο Σξάπεδαο δηήξθεζε 48 εκέξεο  θαη έιαβε ηέινο  ζηηο  25 Οθησβξίνπ 1961.  

Ζ απεξγία μεθίλεζε ζηηο 7 επηεκβξίνπ 1961. (Βι. Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο, «Ο αγψλαο καο ζα δηθαησζεί»,  η. 

21, επηέκβξηνο 1961).   
37

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Απφ ηε  ζθνπηά ηεο Νέαο Δπνρήο», η. 20, Οθηψβξεο 1960, ζει. 5. 
38

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Απεξγία εξγαηψλ θνξηψζεσο εηο Ξεξφλ», 30 επηεκβξίνπ  1960. 
39

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Διιελνηνπξθηθή αληηπξνζσπεία δηα ηελ χδξεπζηλ ρσξηνχ», 9 επηεκβξίνπ 1960. 
40

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γηακαξηπξία Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ηεο Πεξηζηεξψλαο», 19 Φεβξνπαξίνπ  1961.  
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έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ,
41

  ην  πλεχκα ζπλεξγαζίαο ζηα ρσξηά  Aşağı Binatlı  Κάησ 

Πνιεκίδηα,
42

 Gilan Κνηιάλη,
43

 Silifke πιίθνπ
44

  θαη Demirci Άγηνο Ηζίδσξνο.
45

  

Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη επλντθέο  

«δηα λα ελζαξξχλνπλ  ην Κππξηαθφλ  θεθάιαηνλ  εηο  παληφο  είδνπο  επελδχζεηο»,
 46

 θαη ε 

εηζξνή  μέλσλ επελδχζεσλ  απνζαξξχλεηαη   απφ ηελ πεξηξξένπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε,
47

 ελψ  

ηελ ίδηα ζηηγκή ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζπλαιιάγκαηνο θπγαδεχνληαη «δηα ηελ εηζαγσγήλ 

θξέαηνο, γαιαθηνθνκηθψλ  πξντφλησλ θαη  ππνπξντφλησλ, κε απνηέιεζκα  ηελ  πιήξε 

εμάξζξσζηλ θαη ηνλ νηθνλνκηθφλ  εμαλδξαπνδηζκφλ  θαη θαηαζηξνθήλ  ηεο εηο  λεπηαθήλ  

θαηάζηαζηλ  επξηζθνκέλεο θηελνηξνθίαο».
48

 Απφ ηελ  άιιε ηεξάζηηα  νηθνλνκηθή αηκνξξαγία  

ππέζηε  ε νηθνλνκία  ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο  ρηιηάδσλ ηδησηηθψλ 

απηνθηλήησλ.
49

  

Ζ θππξηαθή νηθνλνκία δηαηεξεί ζηελφηαηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο  κε ηελ Διιάδα, ηελ Αγγιία, 

ηε Βξεηαληθή Κνηλνπνιηηεία θαη ηελ Σνπξθία.
50

 Ζ εθεκεξίδα  Διεπζεξία  αλαθέξεη  φηη κεηά  

απφ θαζπζηέξεζε ξσζηθνχ  θνξηίνπ 2500 ηφλσλ πνζφηεηαο  δάραξεο, νη έκπνξνη πξνηίκεζαλ 

λα εηζάγνπλ δάραξε  απφ ηελ Σνπξθία, αθνχ ε ηηκή είλαη θαηά δχν  ιίξεο  ηνλ ηφλν πην 

θηελή.
51

 Απφ ηελ άιιε Σνχξθνη Βνπιεπηέο αλαθέξνληαη  ζηελ απφξξηςε αηηήζεσλ γηα 

εηζαγσγή  ηζηκέληνπ   απφ ηελ  Σνπξθία, φηαλ  εηζάγνληαη ηζηκέληα  απφ ρψξεο  νη νπνίεο  δελ  

είλαη  κέιε  ηνπ ΟΔΟ. Ο  Τπνπξγφο  Δκπνξίνπ Αληξέαο Αξανχδνο  απνθξνχεη ηελ 

                                                           
41

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 12
εο

 Ηνπλίνπ 1962, ζει. 318. 
42

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Adım adım Türk Köyleri – Aşağı Binatlı  (Polemitya)», 27 Temmuz 1962. 
43

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Adım adım Türk Köyleri – Gilan  (Ceylan)», 30 Temmuz 1962. 
44

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Adım adım Türk Κöyleri – Silifke  (Siliku)», 1 Ağustos 1962. 
45

 Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Adım adım Türk Κöyleri – Demirci  (Aysideros)», 11 Eylül 1962. 
46

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 27 επηεκβξίνπ 1961. 
47

Diana Markides-Weston, φ. π., ζει. 372. 

Σελ πεξίνδν Μάξηηνο-επηέκβξηνο 1960 θπγαδεχηεθε ζην εμσηεξηθφ πνζφ £3,250,000 απφ ηηο μέλεο ηξάπεδεο 

ηεο Κχπξνπ. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 

Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 23
εο

  Μαξηίνπ   1961, ζει. 189. 
48

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  24
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 114. 
49

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 12
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1962, ζει. 18. 
50

Νψληαο Πεξ. αθειιαξφπνπινο Αγσγή ηνπ Κχπξηνπ πνιίηνπ, Λεπθσζία, 1963, ζει. 74. 

Παξφιν πνπ ππάξρεη αξθεηή νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Κχπξνπ, δηεμάγεηαη 

εκπφξην  κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Αλ θαη ε Κχπξνο εηζάγεη εκπνξεχκαηα αμίαο  £ 40 εθ. πεξίπνπ,  νη εηζαγσγείο  

απφ ηελ Σνπξθία δελ ππεξβαίλνπλ  ηηο 180.000 ιίξεο ην ρξφλν. 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «ην ηνπξθηθφ πεξίπηεξν ηεο 8
εο

 Γηεζλνχο Δθζέζεσο Κχπξνπ»,  αξ. 21(120), 

14 Ηνπιίνπ 1961, ζει. 13. 
51

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Δηδηθαί  άδεηαη δη΄εηζαγσγήλ δαράξεσο  απφ ηελ Σνπξθίαλ», 19 Ηνπιίνπ 1961. 
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θαηεγνξία θαη ηζρπξίδεηαη φηη πξνηηκήζεθαλ άιιεο ρψξεο, φπσο ε Σζερνζινβαθία, ε 

Αίγππηνο  θαη ν Λίβαλνο,  γηαηί  «αη  εηζαγσγαί  απηαί   εγέλνλην  δη΄αληαιιαγήο Κππξηαθψλ 

πξντφλησλ».
52

 

Φπρξνπνιεκηθφ απνθχεκα  ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο  ησλ ΖΠΑ απνηειεί  ε  νηθνλνκηθή  

βνήζεηα ζε  θξάηε πνπ  θηινδνμεί  λα ζηαζνχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ εμάπισζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ. ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1960 ππνγξάθηεθε κεηαμχ Κχπξνπ – ΖΠΑ  ζπκθσλία  

φπνπ ε  ΖΠΑ «αλαιακβάλεη  ηελ δσξεάλ  παξνρήλ εηο ηελ  Κπβέξλεζηλ  πνζφηεηνο  ζίηνπ  εθ 

40,000 ηφλλσλ  θαη θξηζήο  εθ 10,000  ηφλσλ».
53 

Παξάιιεια  γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επίζθεςε  

ηνπ Ακεξηθαλνχ πξεζβεπηή Fraser Wilkins θαη ζηα έξγα πνπ γίλνληαη κε ακεξηθαληθή βνήζεηα 

ζην ρσξηφ Παιαηρψξη φπσο θαη ζην ηνπξθηθφ ρσξηφ Δπερψ (Λεπθσζία).
54

  

Απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ απνηππψλεηαη ην δνθεξφ  

νηθνλνκηθφ ζθεληθφ ηνπ 1960. Γεληθή «θαηάπησζε»,
55

 αλεξγία,
56

 αγξνηηθά ρξέε,
57

 έμαξζε ηεο 

ηνθνγιπθίαο,
58

 νμχηαην πδξεπηηθφ
59

 θαη αξδεπηηθφ πξφβιεκα,
60

 κεηαλάζηεπζε,
61

 θαη 

ειάηησζε ηεο ειαηνπαξαγσγήο ζπλζέηνπλ ην  θππξηαθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην.
62

 

                                                           
52

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 97. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  12
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 125. 
53

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  8
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 171. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  25
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 211. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 31
εο

  Απγνχζηνπ  1962, ζει. 12. 
54

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Δθηεινχκελα έξγα εθ ηεο  ακεξηθαληθήο βνήζεηαο»,  αξ.20 (119),  30 Ηνπλίνπ 

1961, ζει. 20. 
55

Δπίζεκνλ Δπηζθφπεζηλ ηνπ 1959, πνπ εθδφζεθε απφ ην Σκήκα ηαηηζηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ππάξρεη ε έθθξαζε  «general decline». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, 

(15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε 28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ   1960, ζει. 79. 
56

Δδεθίαο Παπατσάλλνπ Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ ΑΚΔΛ «Ο αξηζκφο  ησλ αλέξγσλ  

ζήκεξα αλέξρεηαη εηο ηαο 12,000 πεξίπνπ.» Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, 

( 15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  12
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 144. 

Υξχζεο Γεκεηξηάδεο Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πάθνπ ηνπ ΑΚΔΛ Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Ννεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  29
εο

  

Ννεκβξίνπ 1960,  ζει. 134. 

Παλίθνο ηβηηαλίδεο θαη Γεψξγηνο Ησαλλίδεο Βνπιεπηέο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πάθνπ ηνπ Παηξησηηθνχ 

Μεηψπνπ  «Γεδνκέλνπ φηη ε Πάθνο ελ ζπγθξίζεη κε ηαο άιιαο επαξρίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ιφγσ ηεο επί ζεηξάλ 

εηψλ  παξακειήζεσο ηεο ππφ ηεο απνηθηνθξαηίαο  έρεη  ηελ κεγαιπηέξαλ  αλάγθελ έξγσλ αλαπηχμεσο  θαη ηδίσο 

αξδεπηηθψλ  θαη πδξεπηηθψλ έξγσλ, θαη β) ην κεγαιχηεξνλ  πνζνζηφλ αλέξγσλ θαη΄ αλαινγίαλ πιεζπζκνχ»   

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 

1960),  ζπλεδξίαζε  29
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 137. 
57

Σν ζχλνιν ησλ ρξεψλ μεπεξλά ηα 15 εθαηνκκχξηα ιίξεο. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  16
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 268. 
58

Υακπήο Μηραειίδεο Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ακκνρψζηνπ ηνπ  ΑΚΔΛ.   
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Αλ θαη  ν γεσξγηθφο θφζκνο  απνηειεί  ηε κεγαιχηεξε  θαη ηελ  πιένλ  παξαγσγηθή ηάμε ηνπ 

ηφπνπ, ππνθέξεη θαη θαιείηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ απφηνθν ηεο αληηαγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο απνηθηνθξαηίαο «Ζ θπγή θαη ε απάξλεζηο ηνπ  

γεσξγηθνχ επαγγέικαηνο  ππφ ηνπ πιεζπζκνχ  ηεο αγξνηηθήο  ππαίζξνπ  είλαη δήηεκα  ην νπνίνλ  

έπξεπε λα αληηκεησπηζζή απφ ησλ πξψησλ εκεξψλ ηεο εγθαζηδξχζεσλ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο».
63

 Ζ αλνκβξία, νη θπηηθέο αξξψζηηεο θαη ε θξίζε ζηε δηάζεζε νξηζκέλσλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ νμχλνπλ ην πξφβιεκα.
64

 Σν 1960 ην κέγεζνο ηεο δεκηάο ζηελ παξαγσγή 

                                                                                                                                                                                      
[...]Σν 1960, κφλνλ εηο ηνπο 8 πξψηνπο κήλαο, είρακελ απνθάζεηο γηα 317 θαηαλαγθαζηηθέο πσιήζεηο […] 

Κηελνηξφθνο  απφ ηελ Ξπινθάγνπ  ήιζελ  εηο ηελ Λάξλαθα  δηα λα πάξε δάλεην £45 θαη ππνρξεψζε  λα ππνγξάςε   

δάλεην δηα £60 γηα ηξεηο κήλεο. Γεσξγφο  απφ ηελ Αζεαίλνπ, επίζεο εηο ηελ Λάξλαθα,  γηα δάλεηνλ £90 ππερξεψζε 

λα ππνγξάςε εηο ηνλ ηνθνγιχθν γξακκάηηνλ £130 γηα έμε κήλεο.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε 28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ   1960, ζει. 83. 
59

Δδεθίαο Παπατσάλλνπ Βνπιεπηήο εθινγηθήο  πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ ΑΚΔΛ  «Σα 42% ησλ ρσξίσλ  ηεο 

Κχπξνπ ζήκεξα δελ έρνπλ λεξφ, δηςνχλ». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ( 

15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  19
εο

  Οθησβξίνπ 1960,  ζει. 190. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 23
εο

 Μαξηίνπ  1961, ζει. 184. 
60

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 12
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 139. 
61

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ   1960, ζει. 74. 

Δλψ ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 1959 κεηαλάζηεπζαλ 2610 άηνκα, ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 1960 κεηαλάζηεπζαλ  

7884 άηνκα. Βι. Έθζεζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζε ζρέζε κε 

αλεξγηαθφ πξφβιεκα Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  

1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε 7
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 272. 

Ahmet An, TMT' nin kurbanları, a.g.e.,  s. 57. 

Turhan Feyzioglu & Necati M. Ertekun, ibid,  p. 29. 

Πνίεκα κε ηίηιν Κππξηαθφ  ηνπ Γηψξγνπ Σάζζνπ  έρεη  ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε.  

Βι. Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Κππξηαθφ»,  η. 54, Αχγνπζηνο 1963, ζει. 24.  

«Απφ ηεο εγθαζηδξχζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο κέρξη ζήκεξνλ έρνπλ εθδνζή 36464 δηαβαηήξηα».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 49. 

Σν  1962 ην κήλα Μάξηην  800-1000  κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Απζηξαιία, 

Γεξκαλία, Καλαδά, Βξεηαλία θαη Βφξεηα Αθξηθή. Βι.  Hasan A. Bınatlı, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, Halkın 

Sesi Basımevi, Lefkoşa, 1980, s. 35.  

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s. 83-86. 
62

σηήξεο Γηαλλάθεο Βνπιεπηήο εθινγηθήο  πεξηθέξεηαο Λάξλαθαο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ   

«ε ειάηησζηο ηεο ειαηνπαξαγσγήο ε νπνία, εθηφο ηεο αηηίαο εθ ηεο αλνκβξίαο, πξνέξρεηαη θπξίσο εθ ησλ 

δηαθφξσλ εληνκνινγηθψλ θαη άιισλ θπηηθψλ αζζελεηψλ»  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 

1960),  ζπλεδξίαζε  29
εο

  Ννεκβξίνπ   1960, ζει. 135. 
63

Έθζεζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο επί ησλ  γεσξγηθψλ δεηεκάησλ.  Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, 

ζει. 275.  

Πεξηνδηθφ Νέα Αγξνηηθή  Δπηζεψξεζηο, «Σν  θππξηαθφλ  αγξνηηθφλ  πξφβιεκα», επηέκβξηνο  1962, η. 189, ζει. 

343. 
64

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  16
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 268.  
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θξηζαξηνχ είλαη £11,865 θαη ζηηαξηνχ £579,380.
65

 Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο Fazıl Plümer   

αλαθέξεη φηη έγηλαλ 300.000 αηηήζεηο απφ  κέξνπο ηνπ αγξνηηθνχ  πιεζπζκνχ  γηα νηθνλνκηθή 

βνήζεηα.
66

 Αθφκε θαη ινγνηερληθά ή πνηθίιεο  χιεο έληππα  αθνπγθξάδνληαη  ηνλ θαεκφ ηνπ 

αγξφηε. O Νεφθπηνο Μαπξίδεο γεσξγφο, αγξνηηθφο πνηεηήο απφ  ηε Νέα πάξηε ηεο 

Μεζανξίαο  νξακαηίδεηαη  ην ιπηξσκφ  ηνπ γεσξγηθνχ  θφζκνπ απφ ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε 

ζην πνίεκα Ο Ρεζπηέξεο, θη ν Πνχξθνο.
67

  

Ζ Κχπξνο θαη΄ αλαινγία πιεζπζκνχ θαη έθηαζεο απνηειεί ηελ πξψηε ακπεινπξγηθή  ρψξα  

ζηνλ θφζκν. Ζ ακπεινπξγηθή ηάμε απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ηάμε ηνπ  γεσξγηθνχ θφζκνπ, ηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ζπληεξεί  έλα απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο 

θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηεο Κχπξνπ. Αλ θαη ηα πξντφληα ηεο απνηεινχλ «έλα εθ ησλ 

βαζηθσηέξσλ εηδψλ εμαγσγήο», ηψξα  «πθίζηαην δνθηκαζίαλ ιφγσ ηεο ρακειήο παξαγσγήο θαη 

ηεο ηηκήο».
68

 

Σα αγξνηηθά ρξέε απνηεινχλ έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα θαη νμχηεξα αγξνηηθά πξνβιήκαηα ηελ 

επνρή  εθείλε.
69

 Ζ Γεσξγηθή Σξάπεδα Κχπξνπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία εμέδσζε δάλεηα  

                                                                                                                                                                                      
Λφγσ ηεο αλνκβξίαο ε παξαγσγή ραξνππηψλ θαηά ην 1960 ζηελ επαξρία Λεκεζνχ κεηψζεθε θαηά 75%.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ 

1960),  ζπλεδξίαζε  22
εο

 Γεθεκβξίνπ  1960, ζει. 318. 

Αξξψζηηα  «παλψιεο ησλ ίππσλ» Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 

Απγνχζηνπ   1960-15 Ννεκβξίνπ   1960),  ζπλεδξίαζε  19
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 174. 
65

Έθζεζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο επί ησλ  γεσξγηθψλ δεηεκάησλ  Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, 

ζει. 276. 
66

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «300.000 ρσξηθνί  δεηνχλ νηθνλνκηθή βνήζεηα», αξ.3(102), 4 Ννεκβξίνπ 1960, 

ζει. 5. 
67

Νεφθπηνο Υ. Μαπξίδεο, Ο θηιφζνθνο ξεζπέξεο, Νέα πάξηε (Μεζανξίαο) Ακκφρσζηνο, 1961, ζει. 32. 
68

«επεξεάδεη εηζνδήκαηα πνπ αλέξρνληαη ζηα £2,000,000 εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 48 %  αλαινγνχλ  εηο ηελ 

επαξρίαλ Πάθνπ ηα  δε ππφινηπα ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ  εηο ηελ επαξρίαλ Λεκεζνχ». (ζει. 250) 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  1
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζζ. 248, 250.   

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  22
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 318. 
69

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  επηεκβξίνπ 1960, ζει. 19.  

Σν επηέκβξην ηνπ 1960 γηα λα απνηξαπεί  ε πψιεζε  κεγάιεο αγξνηηθήο θηεκνζχλεο ςεθίζηεθε Ο πεξί 

Οθεηιεηψλ (Αλαβνιή  θαη  Πεξηνξηζκφο  Πσιήζεσλ Αθηλήηνπ  Πεξηνπζίαο).Σν 1961 απεζηάιε απφ ηελ  

θπβέξλεζε λνκνζρέδην Ο πεξί Οθεηιεηψλ (Αλαβνιή θαη Πεξηνξηζκφο Πσιήζεσλ Αθηλήηνπ Πεξηνπζίαο) 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο  1961. Ζ θπβέξλεζε δεηά λα  παξαηαζεί ν λφκνο κέρξη ηηο  31 Γεθεκβξίνπ 1961.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  επηεκβξίνπ  1961, ζζ. 430, 433. 

Τπφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή ρακειφηεξεο θνξνινγίαο επί ηεο αγξνηηθήο αθίλεηεο  

πεξηνπζίαο. Νφκνο πνπ ςεθίζηεθε ην Μάξηην ηνπ 1932 θαη βξηζθφηαλ ζε ηζρχ θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε βνπιή 

πξνλννχζε πην ςειή θνξνινγία.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 5
εο

  Οθησβξίνπ  1961, ζει. 441. 
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ηεο ηάμεσο ησλ £569,405 γηα ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα θαη £195,883 γηα ηελ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα.
70

 ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 1960 (Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο) ζηελ επαξρία 

Λεπθσζίαο θηλήζεθαλ 565 αγσγέο γηα ρξέε ρσξηθψλ θαη  πνπιήζεθε θηλεηή  πεξηνπζία 194 

ρσξηθψλ (132 Διιήλσλ  θαη  62 Σνχξθσλ).
71

 Ο Βνπιεπηήο  Kemal Deniz  αλαθέξεη φηη  ην 

70%  ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απνηειείηαη απφ ρσξηθνχο. Σν 60 ή 70% εμ απηψλ είλαη 

θαηαρξεσκέλνη.
72

 

Οη νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο ηεο λήζνπ δελ παξεκπνδίδνληαη κφλν απφ ηελ αλνκβξία, «ήηηο  

ζπλερίδεηαη απφ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εηψλ»,
73

 αιιά θαη απφ ην πδξεπηηθφ θαη αξδεπηηθφ 

πξφβιεκα. Αλαθνξέο φπσο ην πφζηκν λεξφ ηνπ ρσξηνχ Αγία Μαξίλα (Πφιεσο Υξπζνρνχο) 

είλαη επεξεαζκέλν θαηά ην 88% ππφ αθαζαξζηψλ,
74

 25 ρσξία ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ  

ζηεξνχληαη πφζηκνπ χδαηνο, «Ύδσξ δη΄ απηνθηλήηνπ» κεηαθέξεηαη απφ ηε Γηνίθεζε Λεκεζνχ 

ζηα ρσξηά Ύςσλαο, Μέζα Γεηηνληά, Μνπηαγηάθα, Αξκελνρψξη, Μαλδξηά, Αγίνο Θεξάπσλ θαη 

Μνλαγξνχιιη»,
75

 απνηππψλνπλ ηε δεηλή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη πνιιέο  

πεξηνρέο.  

 Οη ζπρλέο αλαθνξέο ζην αλεξγηαθφ πξφβιεκα απνηππψλνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο.
76

 

Δλψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπίζθνπνο 

Μαθάξηνο Γ΄ ηελ 21
ελ

 Απγνχζηνπ 1961 αλαθέξεη φηη  ν αξηζκφο  ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ  

θαηά ην 1959-1960 αλήιζε πέξαλ ησλ 9000 ρηιηάδσλ  θαη «ήην ν κεγαιχηεξνο  βαζκφο 

                                                           
70

[...]Σα πθηζηάκελα θαηά ηελ 31/10/60 δάλεηα, θαηαλέκνληαη θαηά εζληθφηεηα σο εμήο   

Δηο Έιιελαο 76,11% 

Δηο Σνχξθνπο 23,89% 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 

1960),  ζπλεδξίαζε  6
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 151. 
71

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Φεβξνπαξίνπ  1961,  ζει. 142. 
72

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ  1960, ζει. 83. 
73

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 15
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 294. 
74

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  15
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 300. 
75

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 263. 

Αξκελνρψξη  «ην ρσξηφ απηφ ζήκεξα θαηνηθνχλ Σνχξθνη». Βι. Νέαξρνο  Κιεξίδεο,  Υσξηά θαη πνιηηείεο.., φ. π., 

ζει. 46. 
76

[…] Ζ αλεξγία  θαηά  ηα ηειεπηαία ηξία  έηε  παξνπζηάδεη  ζπλερή αληνχζαλ. Σνλ Ηνχιηνλ  ηνπ  1959  είρνκελ εηο 

ηα Γξαθεία Δμεπξέζεσο Δξγαζίαο 4,279 εγγεγξακκέλνπο  αλέξγνπο  εξγαηνυπαιιήινπο. Σνλ Ηνχιηνλ ηνπ  1960 ν 

αξηζκφο  αλέβε  εηο  ηαο 6,165. Απφ  απηνχο ζπκθψλσο  πξνο  ηα ζηνηρεία  ηνπ Γξαθείνπ  Δξγαζίαο  νη  5,900 ήζαλ 

κνλίκσο  άλεξγνη. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 

Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε 16
εο

  επηεκβξίνπ 1960, ζει. 41. 
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αλεξγίαο, φζηηο είρε πνηε παξνπζηαζζή ελ ηε λήζσ».
77

 Σν αλεξγηαθφ πξφβιεκα ζηελ Κχπξν 

ραξαθηεξίδεηαη  απφ  δηάθνξα είδε αλεξγίαο θαη  επηδέρεηαη  πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνηήζεηο.  

Ζ αλεξγία  είλαη  ελ  κέξεη  θπθιηθή ζπλέπεηα ησλ πεξηνδηθψλ θξίζεσλ, ηερλνινγηθή ιφγσ  ηεο 

κεραλνπνίεζεο ησλ  μέλσλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ,
78

  δεκνγξαθηθή θαη δηαξζξσηηθή πνπ 

νθείιεηαη  ζηε κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο δηάξζξσζεο ηεο ρψξαο ιφγσ ηνπ ηεηξαεηνχο αγψλα 

ηεο ΔΟΚΑ θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο Βξεηαληθήο Απνηθηνθξαηίαο ζην λεζί. Δλψ νη 

κεγαιχηεξνη  εξγνδφηεο  ζηελ Κχπξν θαηά ηελ ηειεπηαία  δεθαεηία  είλαη, θαηά  ζεηξά 

κεγέζνπο εξγνδφηεζεο, νη ζηξαηησηηθέο  αξρέο, ε θπβέξλεζε θαη ηα κεηαιιεία,
79

 θαηά ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν πεξηνξίδνληαη νη ζηξαηησηηθέο εξγαζίεο θαη ε εθηέιεζε δεκφζησλ 

έξγσλ.
80

 Σαπηφρξνλα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ Κχπξηνη κεηαλαζηεχνπλ εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο 

ζεκεηψλεηαη εγθαηάζηαζε Κππξίσλ απφ ηελ Αίγππην, δηνγθψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ αλαδεηεί δνπιεηά.
81

 

Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηα αγξνηηθά ρξέε,
82

 ε ζηελφηεηα ρξήκαηνο, ε  έιιεηςε αγξνηηθήο 

πίζηεο, ε ζηελφηεηα ηεο «επηηνθίνπ αγνξάο»,
83

  ε αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο,
84

  ην κέγεζνο 

ηνπ αλεξγηαθνχ πξνβιήκαηνο «10,000 πιένλ άλεξγνη»,
85

 ηνπ πδξεπηηθνχ–αξδεπηηθνχ 

                                                           
77

Πεληαεηέο Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο : Πξνζθψλεζηο Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπηζθφπνπ 

Μαθαξίνπ Πξνο ηελ Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζψπσλ ηελ 21
ελ

 Απγνχζηνπ 1961, Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Λεπθσζία, 

1961, ζει. 34. 
78

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1960 απαζρνινχληαη ζηα Κππξηαθά Ακηαληνξπρεία Ακηάληνπ  750 εξγάηεο. Βι. Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  

25
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 217. 
79

Πεληαεηέο Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο .., φ. π., ζει. 34. 

«Ζ θαηά ηηλα πεξηφδνπ, 1953-1956,  κεγάιε δήηεζηο  εξγαηηθψλ ρεηξψλ  εηο ηαο Βξεηηαληθάο Βάζεηο εδεκηνχξγεζελ 

ελ ηερλεηφλ εξγαηηθφλ δπλακηθφλ κεγαιχηεξνλ ηνπ θπζηνινγηθνχ». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ( 1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηνπλίνπ 1961, ζει. 377. 
80

Έθζεζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζε ζρέζε κε ην αλεξγηαθφ 

πξφβιεκα. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 

Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 272. 
81

Έθζεζε Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζε ζρέζε κε ην αλεξγηαθφ 

πξφβιεκα. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 

Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 272. 
82

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 27
εο

  επηεκβξίνπ  1961, ζει. 430. 
83

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

  Απγνχζηνπ  1961, ζει. 373. 
84

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 8
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζζ. 523, 525. 
85

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Φεβξνπαξίνπ 1961, ζει. 144. 

ηελ Πάθν ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ησλ πληερληψλ Οηθνδφκσλ  απφ ηνπο 1500 εγγεγξακκέλνπο κφλν νη 300 

εξγνδνηνχληαη. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 

Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 20
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 51. 
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πξνβιήκαηνο,
86

 ε ππνηππψδεο θαη ε «πξφζθαηνο» βηνκεραληθή εμέιημε πνπ νθεηιφηαλ ζε 

«ηδησηηθήλ πξσηνβνπιίαλ», ε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ  εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ε αλνκβξία ησλ  

ηειεπηαίσλ 3 ρξφλσλ, νη κνιχλζεηο π.ρ. ερηλφθνθθνο,
87

 ε αλεπαξθήο ξπκνηνκηθή ππνδνκή, ηα 

ππνηππψδε  έξγα ππνδνκήο θαη θνηλήο σθειείαο,
88

 ζπλζέηνπλ ην νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο 

Κχπξνπ  ηνπ 1961 φπνπ   ν  αξηζκφο ησλ Κχπξησλ  θνξνινγνχκελσλ  είλαη κεηαμχ 12,000-

13,000.
89

   

Απφ ηελ άιιε κέζα απφ ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηε Βνπιή 

ησλ Αληηπξνζψπσλ ην 1962 ζθηαγξαθείηαη κηα πην ειπηδνθφξα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ο Μαθάξηνο αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ζην Πάγην Σακείν πνπ έρεη 

ελεξγεηηθφ ππφινηπν, ζηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίνπ θαη ζηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ζηε 

ζπκκεηνρή  ζε δηεζλείο  νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, ζηα αξδεπηηθά έξγα, ζην λέν ιηκάλη ζηελ 

Ακκφρσζην, ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, φπσο ηελ 

θνλζεξβνπνηία, ζηε  κείσζε ηεο  αλεξγίαο απφ ην 1961, θαη ζηελ ίδξπζε  απφ ην επηέκβξην 

ηνπ 1961 ηνπ πκβνπιίνπ Παξαγσγηθφηεηαο Κχπξνπ.
90

 ηα ζεηηθά επίζεο θαηαγξάθεηαη  ε 

ππνγξαθή  ηνπ ζρεδίνπ  εξγαζίαο γηα ηελ ίδξπζε  ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ.
91

 

Παξά ηελ ειπηδνθφξα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηππψλεηαη ζηελ νκηιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηελ ίδηα ρξνληά ε νηθνλνκία  ππέζηε  πιήγκα απφ ηελ 

                                                           
86

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

  Απγνχζηνπ   1961, ζει. 372. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 1
εο

  επηεκβξίνπ  1961, ζζ. 391-392. 

«Απφ 8300 ζηέκκαηα  θήπσλ πνπ αξδεχνληαη εηο ηελ πεξηνρήλ Ακκνρψζηνπ  4300 ζηξεκκάησλ έρνπλ αικπξίζεη ή 

κηζναικπξίζεη ηα λεξά». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 

1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε  20
εο

  Ηαλνπαξίνπ 1961, ζει. 51. 
87

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 24
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 113. 
88

 Ζ Κχπξνο  δελ δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν ιηκάλη. Βι. Πεληαεηέο Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο, φ. π., ζει. 

22. 

ην 98% ησλ θαηνίθσλ  ησλ πφιεσλ  θαη ζην 18% ηεο ππαίζξνπ παξέρεηαη  ειεθηξηθφ ξεχκα. Βι. Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

  Απγνχζηνπ 1961, ζει. 382. 

 […] Τπνινγίδεηαη φηη εληφο  ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο ζα παξαρσξεζή ειεθηξηθφλ ξεχκα εηο 200 πεξίπνπ ρσξηά.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηνπλίνπ  1961, ζει. 376. 
89

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 11
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 609. 
90

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 26
εο

  Οθησβξίνπ  1962, ζζ. 85-94. 
91

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 14
εο

  επηεκβξίνπ  1962, ζει. 20. 
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θαθήο πνηφηεηαο εζπεξηδνεηδψλ ζηε βξεηαληθή αγνξά,
92

 ην νμχ πξφβιεκα δηάζεζεο ηνπ  

γάιαθηνο,
93

 ηελ  ραιαδνζχειια  πνπ έπιεμε  ρσξία ηεο  Λεκεζνχ,
94

  ηε θπηηθή αζζέλεηα  ζηελ 

Πέγεηα, ηελ θαζίδεζε εδαθψλ ζην Κνηιάλη θαη ηελ θαηαζηξνθή ακπειψλσλ θαη νηθηψλ,
95

 ηε  

ζπλέρηζε  ηνπ ακπεινπξγηθνχ πξνβιήκαηνο  ηδηαίηεξα  ζε Λεκεζφ θαη Πάθν,  ηνπ  

πδξεπηηθνχ,
96

 θαη ηελ  αλεξγία ησλ απνθνίησλ Γπκλαζίσλ πνπ απμήζεθε θαηά 11% απφ ην 

1961.
97

 

Σν 1963 ζεκαδεχεηαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα ηεξκαηηζκφ ηεο επηρνξήγεζεο  ηνπ 

ςσκηνχ,
98

 ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζε άξζξα ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Σακείνπ Αζθαιείαο ησλ 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ,  πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην  1956, γηα  λα κελ θαιχπηεη ε θπβέξλεζε 

πιένλ  έζησ θαη  ην 50% ησλ δεκηψλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ησλ κεηφρσλ ηνπ Σακείνπ,
99

 ηα 

αγξνηηθά ρξέε πνπ  αλέξρνληαη  ζηηο £15.600.000,
100

 ην ραιάδη, ηε  ζθσξίαζε, ηε ζενκελία 

ηνπ Πεξνλφζπνξνπ,
101

 ηηο θπηηθέο  αξξψζηηεο  θαη  ηηο ρακειέο ηηκέο  νξηζκέλσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ.
102

 

Δλψ ηζηνξηνγξαθηθά επηζεκαίλεηαη φηη ε Κχπξνο  ην 1960 είρε φιν θη φιν  δχν θαξάβηα  θαη 

άξρηδε κφιηο  ηφηε  λα  δεκηνπξγεί  ηελ  εκπνξηθή λαπηηιία  ηεο  κε ηελ  χςσζε ηεο ζεκαίαο  

ηεο, κηαο ζεκαίαο πνπ ζχκθσλα κε ην Νίθν Φπξνχθε απνηειεί κηα ζεκαία «ελφο 

λεναπνηθηαθνχ  εμεξηεκέλνπ θξαηηδίνπ θαη φρη κηαο πξαγκαηηθά εζληθήο ζεκαίαο», ζε πινία 

                                                           
92

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 26
εο

  Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 109. 
93

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

  Γεθεκβξίνπ  1962, ζει. 146. 
94

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 5
εο

 Ηνπλίνπ 1962, ζει. 303. 
95

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 14
εο

  επηεκβξίνπ   1962,  ζει. 19. 
96

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 25
εο

  επηεκβξίνπ  1962, ζει. 31. 
97

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 28
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 248. 
98

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 17
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1963, ζει. 7. 
99

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 16
εο  

Μαΐνπ  1963, ζει. 159. 
100

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 29
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1963, ζει. 18. 
101

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

  Ηνπλίνπ  1963, ζει. 240. 
102

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1963-31 Γεθεκβξίνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Απγνχζηνπ 1963, ζει. 4. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1963-31 Γεθεκβξίνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 15
εο

 Ννεκβξίνπ 1963, ζει. 69. 
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εθνπιηζηψλ εμ Διιάδνο,
103

 κφιηο  ην 1963  ζεζπίδνληαη λφκνη πνπ ζα δηέπνπλ ην νηθνλνκηθφ 

απηφ πεδίν.
104

 

 

Σν  νηθνλνκηθφ status quo  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο   

 

ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηή ε χπαξμε  αξλεηηθψλ  

θνηλσληθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, θαηαδεηθλχνληαο φρη κφλν ηελ εζλνηηθή 

αιιά θαη ηελ ηαμηθή ππνηίκεζε απφ ηνλ θπξίαξρν ειιεληθφ ιφγν.
105

 Οη εθάζηνηε 

ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο, αλάινγα κε ηνλ εζληθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο πνιηηηθέο 

ή άιιεο επηδηψμεηο ηνπο, ζπγθξνηνχλ πνηθίια ξεπεξηφξηα. ιφγσλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή  

θαηάζηαζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Ο Νίθνο Κξαληδηψηεο, εμέρσλ πξφζσπν ηεο ειίη ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο, Πξέζβεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα ηελ ελ ιφγσ 

πεξίνδν,  αλαθεξφκελνο ζηα πξψηα βήκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηζεκαίλεη φηη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «άξρηζε λα αλεβαίλεη ζηαζεξά».
106

 Απφ ηελ άιιε ν 

Nadav Morag, πην  απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ ελ ιφγσ ηξηεηία, αλαθέξεη φηη κεηά ηελ 

αλεμαξηεζία ην νηθνλνκηθφ  ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ δηεπξχλζεθε.
107

 

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία ππάξρεη ε παξαδνρή φηη ε πιεηνλφηεηα ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο δελ επσθειήζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο πεξηφδνπ 1961-1973,
108

 φπσο 

                                                           
103

Ζ   δεκηνπξγία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο  κηαο «δεχηεξεο Διιάδαο» απνδίδεηαη θαη ζηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ γηα εμππεξέηεζε θαη νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ηνπ  

λενζχζηαηνπ  θππξηαθνχ λενινγίνπ. Βι. Νίθνο Φπξνχθεο, Κχπξνο : Απφ ηελ απηνδηάζεζε ζηελ θαηνρή..., φ. π., 

ζζ. 402-403, 410. 
104

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Ηνπλίνπ  1963, ζει. 216. 
105

Νίθνο Πεξηζηηάλεο, «Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δηθνηλνηηθνχ ζπλαηλεηηθνχ θξάηνπο», Υξπζφζηνκνο Πεξηθιένπο, 

(επηκέιεηα), Κππξηαθή Γεκνθξαηία 50 ρξφληα .., φ. π., ζει. 252. 

Ο Μηράιεο Αηηαιίδεο αλαθέξεη φηη αλέθαζελ ε θππξηαθή αζηηθή ηάμε «bourgeoisie» ήηαλ πεξηζζφηεξν Έιιελεο 

παξά Σνχξθνη. Απφ ηελ άιιε, ζε ζρέζε κε ην 1961, αλαθέξεη φηη ελψ ην κέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο είλαη 20% ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο, έλαο Σνχξθνο εξγάηεο ή 

αγξφηεο δελ είλαη πην θησρφο απφ ηνλ αληίζηνηρν Έιιελα.  

Βι. Μηράιεο Αηηαιίδεο, «Οη ζρέζεηο ησλ Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», φ. π., ζει. 433. 
106

Νίθνο  Κξαληδηψηε,  Αλνρχξσηε πνιηηεία : Κχπξνο 1960-1974, φ. π., ζει. 21. 

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν πξνβάιιεηαη  ην  επηρείξεκα φηη ελδπλακψζεθε νηθνλνκηθά  ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  εθείλε 

ηελ θξίζηκε ηξηεηία θαη πσο  απηφ πξνθάιεζε ην θζφλν θαη ηελ αλεζπρία ηεο  άιιε  θνηλφηεηαο. 

[...]Bu anlaşma ile Türklere verilen haklara dayanan Türk aydınları ve iş  adamlarının ilk  üç yıl içerisinde 

sosyal ve economic alanda yaptıkları  ileri atılımlar, Makarios´un ve Kıbrıs Rumlarının gözünü kortuttu.  

Βι.  Derviş Manizade, Kıbrıs dün, bugün, yarın, a.g.e., s. 35. 
107

Nadav Morag, «Cyprus and the clash  of Greek  and Turkish Nationalisms», ibid, p. 610. 
108

Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο, «χγθξηζε  ηεο νηθνλνκίαο ζηηο  θαηερφκελεο πεξηνρέο  κε ηελ νηθνλνκία  ζηηο 

ειεχζεξεο  πεξηνρέο», Νίθνο Πεξηζηηάλεο θαη Γηψξγνο Σζαγγαξάο (επηκέιεηα), Αλαηνκία κηαο κεηακφξθσζεο...., 

φ. π., ζει. 372. 
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θαη ε επηζήκαλζε φηη ε νηθνλνκηθνθνηλσληθή πζηέξεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο δελ 

νθεηιφηαλ ζε νπνηαδήπνηε θπιεηηθή ή ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε απφ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, αιιά ζηελ πνιηηηθή ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο πνπ εμππεξεηψληαο θαθψο 

λννχκελα ζπκθέξνληα  απηνπαξνπζηαδφηαλ σο «ε θησρνκεηνλφηεηα,  ε παξακειεκέλε  θαη ε  

παξαγλσξηζκέλε  απφ «ην Μαθαξηαθφλ θαζεζηψο»».
109

 χκθσλα κε ηνλ Patrick Richard ε 

νηθνλνκηθή δηαθνξά ησλ δχν θνηλνηήησλ νθείιεηαη ζε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο 

παξά ζε «any policy of 'explotation' by Greek-Cypriots».
110

 Απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη ε  

                                                                                                                                                                                      
Οη Σνχξθνη ην 1963 θαηείραλ ην 13%  ηεο γεσξγίαο, ην 6% ηεο  βηνκεραλίαο, ην  1% ησλ  εμνξχμεσλ 

κεηάιιεπζεο (ην 75% ήηαλ ζε κε θππξηαθά ρέξηα), ην  3%  ησλ εηζαγσγψλ  θαη ην 0.2%  ησλ εμαγσγψλ. 

Βι. Diamond Jenness,The economics of Cyprus  : A Survey  to  1914, McGill University Press, Montreal, 1962, 

pp. 59, 62. 

ε ζρέζε κε ηελ θππξηαθή  νηθνλνκία θαη ηηο εζληθέο  νκάδεο  : 

 

Παξαγσγή  ΔΛΛΖΝΔ ΣΟΤΡΚΟΗ 

Αθαζάξηζηε αμία αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ 1963 

87,4 12,6 

Αθαζάξηζηε αμία  κεηαπνηεηηθήο  

παξαγσγήο  1962 

91,8 6,1 

Αθαζάξηζηε αμία   εμνξχμεσλ  24,1 1,2 

Δκπφξην :Αθαζάξηζηε αμία  

εηζαγσγψλ 1963 

85,4 2,8 

Δκπφξην :Αθαζάξηζηε αμία  

εμαγσγψλ 1963 

71,3 0,2 

Βι. Patrick Richard, ibid, p. 14. 

 

 ΔΛΛΖΝΔ ΣΟΤΡΚΟΗ 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΓΖ 79,3 20,7 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 87,4 12,6 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΧΝ 

90 10 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 86 14 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 93,8 6,2 

ΔΗΑΓΧΓΔ 96,1 3,9 

ΔΞΑΓΧΓΔ 99,5 0,5 

ΦΟΡΟ  

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΡΟΟΓΧΝ 

94,1 5,9 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

93,9 6,1 

ΗΑΣΡΟΗ 86,1 13,9 

ΟΓΟΝΣΟΓΗΑΣΡΟΗ 81,3 18,7 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟΗ 91,6 8,4 

Βι. Εήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, p. 83.  

Nadav Morag, ibid, pp. 608-610. 

Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Sorununda iç ve dış etkenler, a.g.e., s. 63, 66, 67, 68. 
109

Γηψξγνο Καξνχδεο, φ. π., ζει. 17. 
110

Patrick Richard, ibid,  p.15. 

Γηψξγνο Καξνχδεο, φ. π., ζει. 58. 
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παξαδνρή φηη ε «κπσπηθή  θαη εγθιεκαηηθή» πνιηηηθή, επίζεκε θαη αλεπίζεκε, ηεο  Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο, νδήγεζε ζηελ  αθφκε  κεγαιχηεξε  δηεχξπλζε  ησλ αληζνηήησλ.
111

 

 

 

[..] Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Σνχξθνπο ζηελ Κχπξν είλαη  ζε κεγάιν  

βαζκφ νηθνλνκηθφ–θνηλσληθή, κε ηνπο Σνχξθνπο ζπκπηεζκέλνπο ηζηνξηθά ζε έλα  

ρακειψηεξν βηνηηθφ  επίπεδν. Απηή  είλαη  κηα πνιχ  θαθή  βάζε  γηα ηε ζπλελλφεζε  

ησλ δχν ιαψλ θαη ε αζηηθή εγεζία ηεο Κχπξνπ δελ θαηάιαβε πνηέ ην ζέκα θαη δελ 

θαηαπηάζζεθε πνηέ κε απηφ έζησ θη΄ αλ ν ίδηνο ν Μαθάξηνο, κηιψληαο πξνο ηνλ  

γξάθνληα  θαηά  θαηξνχο, έδεημε φηη θαηαλνεί  ηε ζπνπδαηφηεηα  ηνπ  πξνβιήκαηνο. Σν 

φηη  νη Σνπξθνθχπξηνη εηζθέξνπλ  ππφ  θαλνληθέο ζπλζήθεο  ζηελ άκεζε  θνξνινγία  

έλα πνζνζηφ πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη πνπ εθηηκάηαη απφ πέληε έσο νθηψ ηνηο εθαηφ ηνπ 

ζπλφινπ, δελ είλαη έλδεημε δπλάκεσο  αιι΄ αδπλακίαο ησλ Διιήλσλ, αθνχ δεκηνπξγεί  

κηα  κφληκε  αηηία  γηα  ακθηζβεηήζεηο  αλάκεζα  ζηηο  δχν  εζλφηεηεο.
112

 

 

 

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επηβίσζε «νπηζζνδξνκηθψλ  ζεζκψλ 

κεηαμχ  ησλ Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ»,
113

 φπσο θαη ζην γεγνλφο φηη ζην πξφζθαην παξειζφλ γηα 

λα θαηνξζψζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε «ηνπο ξπζκνχο  ηνπ ειιελνθππξηαθνχ εθζπγρξνληζκνχ»,  

νη Σνχξθνη  εγέηεο  θαηέιεμαλ  λα   βαζίδνληαη   ζε κηα  «δηαθξηηηθή ππέξ ηνπο  κεηαρείξηζε» 

απφ ηηο  βξεηαληθέο  αξρέο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηα ρξφληα ηεο ΔΟΚΑ σο «εθεδξία ησλ 

Βξεηαλψλ»,
114

 παξάγνληεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε «κεηέσξε θαηάζηαζε» ζηελ νπνία 

πεξηήιζαλ κε ηελ απνρψξεζε ησλ Βξεηαλψλ. Απφ ηελ άιιε ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία 

επηζεκαίλεηαη έληνλα φηη αλ απνιάκβαλαλ ηα νθέιε ηνπ Evkaf ε ζέζε ηνπο ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή  ζήκεξα, φπσο  θαη  φηη ηνπο θφζηηζε ε πξφηεξε  απνηθηαθή «κεξνιεςία».
115

 

Υάξε ζηηο πλζήθεο  Επξίρεο-Λνλδίλνπ  ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζα απνιάκβαλε ζέζεηο  ζηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ κε ζεκαληηθφηαην θξηηήξην ηελ πνζφζησζε 70:30 ή 60:40, ξήηξα πνπ ζα 

ηεο απέθεξε πέξα απφ νηθνλνκηθά νθέιε θαη αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο status.
116

 ηελ 

                                                           
111

Λνπθάο Καθνπιιήο φ. π., ζει. 130. 
112

Κψζηαο Υαηδεαξγχξεο, φ. π., ζει. 141. 

Μηράιεο  Μηραειίδεο, a.g.e., s. 336. 
113

Αιέμεο Κχξνπ, Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, φ. π., ζει. 391. 
114

Παλίθνο Παηνλίδεο, φ. π., ζει. 222. 
115

Σν Evkaf είλαη ν πην  ηζρπξφο  θνηλσληθφο ζεζκφο  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Οη  δηνξηζκνί  γίλνληαλ  απφ 

ηνπο  Άγγινπο. ηηο  14 Απξηιίνπ 1956  ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα αλέβαιε ηε δηαρείξηζε ηνπ.  

Βι. Niyazi Kızılyürek, Κχπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκψλ, φ. π., ζει. 57. 

Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 50, 209.  

ψηνο Κησξήο, φ. π.,  ζζ. 53-72. 
116

Μηράιεο  Αηηαιίδεο, φ. π.,  ζει. 426. 
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ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία ε  αλαινγία 70:30 ζηε δεκφζηα ππεξεζία  είρε παξακείλεη ζην 25%  

θαηά ηελ ηξηεηία 1960-1963  ιφγσ ηεο έιιεηςεο  Σνχξθσλ  κε επαξθή πξνζφληα.
117

 

 

 

[..]Δθηφο ηνχηνπ, ε πνιηηηζηηθή θαζπζηέξεζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο πξνθαινχζε  

πξφζζεηεο δπζθνιίεο  γηαηί  δελ ππήξραλ αξθεηά ζηειέρε  ηεο γηα λα  επαλδξψζνπλ   ηηο 

ζέζεηο πνπ  νη ζπκθσλίεο παξαρσξνχζαλ  απηφκαηα ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο.
118

 

 

 

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία πξνβάιιεηαη επίζεο ην επηρείξεκα πσο αλ εθαξκνδφηαλ  ε 

αλαινγία 70:30  απζηεξά, νη πξνζνληνχρνη Έιιελεο  ππνςήθηνη  ζα  παξαγθσλίδνληαλ απφ 

ηνπο ιηγφηεξν πξνζνληνχρνπο Σνχξθνπο.
119

  Ζ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία, απφ ηελ άιιε, 

αλαθέξεη φηη είρε πξνζνληνχρν πξνζσπηθφ γηα πνιιέο απφ ηηο ζέζεηο θαη φηη ε θαζπζηέξεζε 

ζηελ πινπνίεζε ηεο αλαινγίαο ήηαλ κηα ηαθηηθή  ησλ Διιήλσλ κε ζθνπφ ηελ «αέλαε 

καηαίσζε  απηνχ ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ηνπο πξνλνκίνπ».
120

 Αλ θαη παξαδέρνληαη  φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ππήξραλ έκπεηξα άηνκα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ 

                                                                                                                                                                                      
Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 253. 

Δπάγγεινο Παλαγηψηνπ, Πηθξέο κλήκεο : Οη καχξεο κέξεο ηνπ 1974, Πάθνο, 2011, ζει. 32. 

Έλαο  ζεκαληηθφο  ηφπνο επαθήο  Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ  είλαη  νη  Κεληξηθέο Φπιαθέο. ηηο Κεληξηθέο Φπιαθέο 

ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ππεξηεξνχλ, αθνχ  απαζρνινχληαη πεξίπνπ δηαθφζηα  άηνκα κε πνζνζηφ  

45%  Έιιελεο  θαη 55% Σνχξθνη. Βι. Παλαγηψηεο Παπαδεκήηξεο  &  Αληψλεο Νενθχηνπ,  φ. π., ζει.  320. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Ζ νξγάλσζε, ηα πξνβιήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζηπλνκηθήο δπλάκεσο 

Κχπξνπ», αξ. 4(103), 18 Ννεκβξίνπ 1960,  ζζ. 5-9. 
117

χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο ζην πξνεδξηθφ ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1962 ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο 

ησλ Αληηπξνζψπσλ Γιαχθνο Κιεξίδεο ηφληδε φηη ε εθαξκνγή ηεο αλαινγίαο 70:30 πξνρσξά νκαιά θαη ε 

ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο είλαη : Έιιελεο 74,8% Σνχξθνη 25,2%. Βι. Γιαχθνο Κιεξίδεο, φ. 

π., ζει. 447. 

ε ζρέζε κε ηηο αλψηεξεο ζέζεηο ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1963 ήηαλ ζην 27% γηα ηνπο 

Σνχξθνπο. Βι. ηέιια νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid, p. 165, 159.  

Diana Markides, φ. π., ζει. 420. 

πχξνο Παπαγεσξγίνπ,  φ. π., ζει. 244. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ην απφζπαζκα  απφ ην Βξεηαληθφ Κνηλνβνχιην,  απφ ηελ νκηιία  ηνπ  Francis Noel-Baker  κεηά  

ηε κνλνγξάθεζε  ησλ θεηκέλσλ   γηα ηελ αλεμαξηεζία.   

[..] Σν πνζνζηφ ησλ Σνχξθσλ εηο ηελ Κχπξνλ  είλαη 18%  θαη φρη  30% θαη κηα  κάιινλ  κηθξά αλαινγία  απφ  ηα 

18% είλαη  θαηάιιεινη  δηά δηνηθεηηθήλ  εξγαζίαλ  θαη νιίγνη εμ απηψλ  θαηάιιεινη  δη΄ αλσηέξαο δηνηθεηηθάο 

ζέζεηο  σο ην  γλσξίδεη πνιχ θαιά ν Τθππνπξγφο ησλ Απνηθηψλ. Βι. Παλαγηψηεο Παπαδεκήηξεο, Ηζηνξηθή 

εγθπθινπαίδεηα ηεο Κχπξνπ, φ. π.,  ζει. 311. 
118

Διεπζέξηνο Ν. Σδειέπεο, φ. π., ζει. 141. 
119

John Reddaway, Burdened with Cyprus the British connection, Weidenfeld & Nicolson, London,  1986, p. 145. 
120

 «The Turks, however,  claimed that their  people were often passed over, even when  qualified,  especially in  

the agricultural  services»  ζην  Robert Henry Stephens, ibid, p. 175. 

Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, Σν θππξηαθφ πξφβιεκα: Πνξεία πξνο ηε ρξεσθνπία, φ. π., ζει. 358. 
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πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο,
121

 θαηεγνξνχλ ηνπο  Έιιελεο φηη  δεκηνπξγνχλ 

ζηαηηζηηθά  γηα λα δείμνπλ φηη ήδε ην 25% ησλ  Σνχξθσλ θαηέρεη ζέζεηο ζηελ αλψηεξε θαη 

θαηψηαηε  ηεξαξρία, αιιά  ην πνζνζηφ  ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο  θπκαηλφηαλ  κεηαμχ 17%  - 

20.50 %.
122

 

Απφ ηελ άιιε, είλαη πνιχ  ραξαθηεξηζηηθφ ην απηνβηνγξαθηθφ ζρφιην ζην Hayatımda Kıbrıs : 

Bir Kıbrıslı Türk Diplomatın Tanıklığı ελφο Κχπξηνπ δηπισκάηε, ηνπ Özdemir A. Özgür, φπνπ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ ίδην φηη πνιιέο θνξέο θξαηηθέο επηινγέο ππαγνξεχνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο «πξαθηηθνχο ιφγνπο» θαη δελ ελέρνπλ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ή  θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο. 

 

[...] Αιιά ν Ζιηάδεο  κνπ δήηεζε  λα θαηαιάβσ  πσο, φζν  θαιφο θη αλ  κπνξνχζε λα 

είλαη  έλαο Σνπξθνθχπξηνο, ε ζέζε ηνπ Λνλδίλνπ πξννξηδφηαλ  γηα έλαλ Διιελνθχπξην, 

γηα πξαθηηθνχο  ιφγνπο, φπσο ι.ρ. ην γεγνλφο φηη  ην κεγαιχηεξν  κέξνο ηνπ εκπνξίνπ  

κε ηνλ Ζλσκέλν  Βαζίιεην  ην αζθνχζαλ  Διιελνθχπξηνη  θαη φηη ε γιψζζα πνπ 

θπξηαξρνχζε ήηαλ αλαγθαζηηθά ε ειιεληθή. Με δηαβεβαίσζε πσο ε επφκελε ζέζε 

εκπνξηθνχ  αθνινχζνπ ζα ήηαλ ζηελ  θππξηαθή πξεζβεία ηεο Βφλλεο θαη πσο ζα΄ θαλε 

ηα πάληα  γηα λα κε  βνεζήζεη   λα πάξσ  απηή ηε ζέζε. Καηάιαβα πσο ηα επηρεηξήκαηα  

ηνπ  ήηαλ  ινγηθά  θαη δε ζθέθηεθα  πσο ππήξρε  ζέκα εζλνηηθήο  δηάθξηζεο.
123

 

 

 

Δλψ θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ Κππξηαθνχ ζηα Ζλσκέλα Έζλε ν Άγγινο δηπισκαηηθφο 

απεζηαικέλνο Selwyn Lloyd αλαθέξεηαη ζην ξφιν πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηειέζεη  ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζηελ πξφνδν ηνπ λεζηνχ,124 ε κπσπηθή πνιηηηθή ζηφρεπζε ηεο πνιηηηθή 

ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο είλαη ε πξφνδνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο κέζσ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ δηαρσξηζκνχ, νξνζεζίαο, απνθνπήο.
125

 Πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο νη εηζεγήζεηο δχν 

                                                           
121

Salih Halil Ibrahim, Cyprus : Σhe impact of diverse nationalism on a state, University of Alabama Press, 

Tuscaloosa & AL, 1978, p. 21. 
122

John Reddaway, ibid, p. 145. 
123

Özdemir Özgür, φ. π., ζει. 52. 
124

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yıkıcı Rum Siyaseti», 27 Ekim 1963. [Καηαζηξνθηθή ειιεληθή πνιηηηθή] 
125

Niyazi Kızılyürek, Κχπξνο: Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκψλ, φ. π., ζει. 85. 

«Dolayısıyla 1960 Cumhuriyeti sermaye ve emek hareketliliğini sınırlamadığı için cılız Kıbrıs  Türk 

burjuvazisinin ve sürdürdüğü kampanyanın ayakta kalmasına imkân yoktu». 

χκθσλα κε ην Mehmet Hasgüler, ήηαλ αλέθηθην λα νξζνπνδήζεη ε θακπάληα πνπ ζπληεξνχζε ε αδχλακε 

κπνπξδνπαδία ησλ Σνχξθσλ, επεηδή δελ έγηλε θαηνξζσηφ λα πεξηνξηζηεί ε θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Bι. Mehmet Hasgüler, Kıbrıst'ta Enosis ve Taksim…, a.g.e.,  s. 220. 

χκθσλα κε ηνλ Albert Meyer, ν νηθνλνκηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο Eιιεληθήο θαη ηεο Tνπξθηθήο 

Kνηλφηεηαο, επηηαρχλζεθε κεηά ην 1957. χληνκα φκσο κεηαζηξάθεθε απηή ε ξνπή. Ζ ηνπξθηθή πιεπξά 
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αμησκαηνχρσλ  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο 

πλέιεπζεο αλαθέξεη ζηνλ εμ Διιάδνο δηπισκάηε Γεκήηξε Μπίηζην «δελ ζα είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο παξά φηαλ κνηξαζζνχλ φια ζην πνζνζηφ πνπ κνηξάζζεθαλ νη πνιηηηθέο  

εμνπζίεο. Σν εκπφξην, ε βηνκεραλία, φια»,
126

 ελψ ν Βνπιεπηήο  ηεο  εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

Πάθνπ ηνπ Milli Cephe Aziz Ahmet Altay ζε εξψηεζε ηνπ ζηηο 21 επηεκβξίνπ 1960  

δηεξσηάηαη  «Γελ ζα ήην  νξζφηεξνλ φπσο νη Σνχξθνη  θαη  νη Έιιελεο άλεξγνη εγγξαθνχλ εηο 

ρσξηζηά κεηξψα;» κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο Σάζζν Παπαδφπνπιν λα αληαπαληά  «ε Κχπξνο 

απνηειεί  εληαίνλ θξάηνο».
127

  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ηδξπζεί  ην  Kıbrıs Türk Ticaret Odası ην 1958,
128

 ην Σνπξθηθφ  

Τπνπξγείν Μνλνπσιίσλ ζα ηδξχζεη ζηε Λεπθσζία  κε ηε  ζχκπξαμε ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο νηλνπνηείν παξαγσγήο φπνπ ζα πεξηιακβάλεη δηα ζπγρσλεχζεσο θαη ηελ Δηαηξεία 

θαηαζθεπήο νίλσλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «Yüksel»,
129

 θαη  αληί ηεο COCA COLA θαη ηεο 

PEPSI COLA  ζα εκθηαισζεί ε Bel-Cola.
130

 ηνλ ηνπξθηθφ ηχπν  πέξα  απφ ην γεγνλφο φηη   

επηθξίλεηαη ε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο πνπ δελ θηινμελνχλ ζηα 

θαηαζηήκαηα ηνπο ηνπξθηθά πξντφληα,
131

 γίλνληαη εθθιήζεηο λα πξνζηαηεπζεί ε ληφπηα  

βηνκεραλία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη  ηα ηειεπηαία ρξφληα  ε  παξαγσγηθή  δπλαηφηεηα ράζεθε 

θαη εξγνδνηνχληαη πιένλ κφλν 5-10 εξγάηεο.
132

 Ζ Κππξηαθή Δηαηξεία Σνπξθηθψλ Σζηγάξσλ 

                                                                                                                                                                                      
θαηαλφεζε φηη νηθνλνκηθά δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ νηθνλνκηθφ δηαρσξηζκφ, ελψ  ε ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα επηρείξεζε λα αθήζεη ζηελ άθξε ηελ αιαδνληθή ηεο  ζηάζε.  

Βι. Albert Meyer, ibid, pp. 74-75. 

Δθζηξαηεία απφ Σνχξθν ζε Σνχξθν «Türkten Türke kampanyası», Δθζηξαηεία απνηακίεπζεο ησλ νηθνλνκηψλ ζε 

Σνπξθηθέο πλεξγαηηθέο ή Σξάπεδεο. «Tasarrufların Türk Kooperatiflerinde ya da  Bankalarında biriktirilmesi 

kampanyası». 

Βι.  Salih Öztoprak, a.g.e., s. 58-59. 
126

Γεκήηξεο Μπίηζηνο, φ. π., ζει. 130. 
127

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 260. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε 28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ 1960, ζει. 75. 

Μέρξη ηα ηέιε επηεκβξίνπ  ελεγξάθεζαλ 53,763 άλεξγνη ζε αλαινγία 60,80 % θαη  30,20%. Καηά ηελ ίδηα 

πεξίνδν ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο 7,035 Έιιελεο θαη 3,052 Σνχξθνη.   

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζζ. 260-261. 
128

Yurttaşlık Bilgisi ΗI, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 12. 
129

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σνπξθηθφλ  νηλνπνηείνλ  ζα ηδξπζή ελ Λεπθσζία», 18 Ννεκβξίνπ 1960.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Τπφ εγγξαθήλ Σνπξθηθή Δηαηξεία Οηλνπλεπκαησδψλ», 29 Γεθεκβξίνπ  1960. 
130

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οηθηξφλ άξζξνλ πεξί  Κχπξνπ,  πιήξεο αλαθξηβεηψλ, εδεκνζηεχζε  πξνζθάησο  εηο 

γαιιηθήλ επηζεψξεζηλ», 13 επηεκβξίνπ 1963. 

Albert Meyer,  ibid, p. 74. 
131

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Boşuna  Laf  Etmiyoruz», 28  Eylül 1960. [Δκείο δελ κηιάκε άζθνπα] 
132

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yerli sanayii koruma», 27 Aralık 1960. [Πξνζηαζία εγρψξηαο βηνκεραλίαο] 
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Türk Tütünleri Kıbrıs Ltd Şirketi θαιεί φπσο  ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν  ηνπξθηθά  ηζηγάξα, 

θαζφηη παξάγνληαη απφ ηνπξθηθφ θαπλφ  θαη  κε  ηνλ θφπν  Σνχξθσλ εξγαηψλ.
133

  

Αλ θαη ζηνλ ηχπν θαηαγξάθνληαη πεξηζηαηηθά φπνπ νη δηαθνηλνηηθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλαλαζηξνθέο ηηκσξνχληαη απφ αθξαία ζηνηρεία θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ,
134

 ε Σνχξθηθε  

πλεξγαηηθή  Πηζησηηθή  Δηαηξεία Γελάγξσλ  δαλείδεη  ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο  ηνπ 

ρσξηνχ,
135

 πνιίηεο αλαζέηνπλ ηελ ππεξάζπηζε ηνπο  ζην δηθαζηήξην ζε δηθεγφξν  ηεο άιιεο  

θνηλφηεηαο,
136

  ε  ηερληθή δηεχζπλζε  ηνπ ηνπξθηθνχ  εξγνζηαζίνπ  νηλνπλεπκάησλ Hayat   

έρεη αλαηεζεί  εδψ θαη 6 ρξφληα ζην Υεκηθφ Μεραληθφ ηαχξν Η. Αγγειίδε,
137

 Σνχξθνη 

πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ  ζε  ειιεληθά πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία,
138

 ε Σνπξθηθή  Δηαηξεία  

Τπνδεκάησλ  ηεο   Κχπξνπ Kıbrıs Türk Kundura Şirketi δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ηνπξθηθέο θαη 

ειιεληθέο   αγνξέο,
139

 ειιεληθά παλεγχξηα αθφκε θαη κε πην αθξηβφ θξαζί  πξνζειθχνπλ θαη 

ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο θηι.
140

 

 

                                                           
133

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Muhterem Μüşterilerimiz, Size hitap ediyoruz», 12 Kasım 1960. [Αμηφηηκνη Πειάηεο 

καο, απεπζπλφκαζηε ζε ζαο] 
134

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «22εηήο λένο εμ Αγίαο Μαξίλεο αλεπξέζε  θνλεπκέλνο δηα καραίξαο  εηο  ζήξαγγα  

χδαηνο», 16 Ηνπιίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πξνζσπηδνθφξνη  επείιεζαλ  καζεηήλ  ζρνιείνπ  Μ. Παηδείαο», 29 επηεκβξίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 8 επηεκβξίνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πξνζσπηδνθφξνη επείιεζαλ  Έιιελα εθ Πέηξαο,  εξγαδφκελνλ εηο  ηνλ  ηνπξθηθφλ  

ρσξηφλ Αγθνιέκη», 25 Ηνπιίνπ 1963. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 18 Απγνχζηνπ 1963. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά» 25 επηεκβξίνπ 1963. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Irkçılığı kim yapatıyor», 15 Mayıs 1961. [Πνηνο πηνζεηεί ηελ πνιηηηθή ηνπ θπιεηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gittikçe kuduruyorlar»,  9 Aralık 1961. [Όζν πάεη ζθπιηάδνπλ]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir Türke ateş edildi», 28 Aralık 1961. [Ππξνβνιήζεθε έλαο Σνχξθνο]  

Ο Ömer Ali Muhtemel πσινχζε ηζηγάξα ζε ειιεληθφ καραιά.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Defterada Rumlar bir Türk’e 500 Lira zarar yaptı»,  29 Haziran 1962.  

[ηε Γεπηεξά Έιιελεο πξνμέλεζαλ δεκηά ηεο ηάμεο ησλ £500 ζε Σνχξθν]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rum vatandaşlarımızın yeni bir ''işbirliği'' örneği», 14 Temmuz 1963.  

[Νέν παξάδεηγκα ''ζπλεξγαζίαο'' ησλ Διιήλσλ ζπκπαηξησηψλ καο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir Türk satıcı Rum semtinde tecavüze uğradı», 27 Temmuz 1963.  

[Σνχξθνο πσιεηήο δέρζεθε επίζεζε ζε ειιεληθφ καραιά.] Ζ πεξίπησζε ηνπ Ramadan Hasan.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türke mal satmak istiyen Rum dövüldü», 13 Ekim 1963.  

[Υηππήζεθε Έιιελαο πνπ ζέιεζε λα πσιήζεη εκπφξεπκα ζε Σνχξθν] 
135

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γελ αληεκεησπίζζε  εηζέηη  ε ίδξπζε νξγαληζκνχ  δηαζέζεσο  γεσξγηθψλ πξντφλησλ»,  

26 Οθησβξίνπ 1960. 
136

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σα ελ Λεπθσζία θαθνπξγηνδηθεία», 3 Φεβξνπαξίνπ 1961. 
137

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γήισζηο» 26 Απξηιίνπ 1963. 
138

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 18 Απγνχζηνπ  1963. 
139

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Müjdesi», 27 Ağustos 1960. [Υαξάο επαγγέιηα] 
140

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Olmuyor efendim ; olmuyor», 29 Ağustos 1960. [Γελ γίλεηαη Κχξηε, δελ γίλεηαη] 
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3. Εκπαιδεσηικό & Πολιηιζηικό  ζσγκείμενο 

  

 

Ζ εθπαίδεπζε ζπλπθαίλεηαη κε ηελ αλαιινίσηε αθήγεζε ηνπ Δαπηνχ,
1
 απνηειεί κηα 

«ηδενινγηθή πξαθηηθή», έλα αθφκε πεδίν ηεο «εζηθήο πεηζαξρίαο  ηεο  εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο» 

«moral discipline of nationalist ideology».
2
 Γηαηεξψληαο ηελ «ηεξόηεηα» ηεο ζπληζηά  

αλαγθαίν θνκκάηη  γηα ην εζληθφ  κέιινλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο.
3
 Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αθεγήζεηο ησλ κεηέξσλ παηξίδσλ,
4
 θαη επηκειψο ζπγθξνηεί θαη ζπληεξεί 

ηηο «ζησπέο» ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηα πιαίζηα ηεο «choicelessness».
5
  

ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ ε «εζληθή απηνζπλαίζζεζε» απνηειεί  βαζηθή  

πξνυπφζεζε  ηεο ηζηνξηθήο  δηθαίσζεο  θαη ηεο εζηθήο  θαη πλεπκαηηθήο πξνθνπήο ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο. 

 

[...] Γηα ηνλ Κππξηαθφ Διιεληζκφ δελ απνηειεί κνλάρα ππφζεζε δσήο ε αλάγθε 

θσηηζκέλεο θαη ζσζηήο ειιεληθήο παηδείαο· ζπληζηά θαη ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

ηζηνξηθήο ηνπ δηθαίσζεο θαη ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξνθνπήο ηνπ.
6
 

 

 

Ζ «εζλνπξεπήο αγσγή» παξαγθσλίδεη θάζε πξνζπάζεηα «θνηλήο θξαηηθήο ζηνρνζεζίαο», ε 

θππξηαθή ζπλείδεζε θαζίζηαηαη ην «απεπθηαίν» θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα 

απνθεχγεη  νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο.
7
 

 

 

                                                           
1
Niyazi Kızılyürek,  Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, Δθδφζεηο Παπαδήζε, φ. π., ζζ. 141-142. 

Έλλνηα ηεο «εζληθήο θαζαξόηεηαο»  Βι. Λψξεο Κνπιιαπήο, ό. π., ζει. 284. 
2
Rebecca Bryant, Imagining the modern : The cultures of nationalism in Cyprus, ibid, p. 158. 

3
Rebecca Bryant, Imagining the modern : The cultures of nationalism in Cyprus, ibid, pp. 125-126. 

4
Rebecca Βryant, «On the Condition  of  Postcoloniality  in Cyprus», ibid, p. 62. 

Έλλνηα  «πεξηθεξεηαθνύ έζλνπο» Bι. Nadav Morag, ibid, p. 606. 
5
Rebecca Bryant, Imagining the modern : The cultures of nationalism in Cyprus, ibid,  p. 171. 

Λψξεο Κνπιιαπήο, ό. π., ζει. 284. 

Niyazi Kızılyürek,  Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, φ. π., ζζ. 141-142. 
6
Φξίμνο Π. Βξαράο, Οθηώ ειιεληθά ζέκαηα, φ. π., ζζ. 8-9. 

7
Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα  ησλ Αξραίσλ  Διιεληθώλ  ζηελ  Κύπξν, 

Έθδνζε Γξεγφξε, Αζήλα, 1997 ζει. 164. 

Γ. Α. Καξαγηψξγεο, ibid, p. 31. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, Ηαλνπάξηνο 

1961-Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 188. ΕΛ
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3.1. Η εκπαίδεσζη μεηά ηη Ζσρίτη 

 

Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνλ απνηθηαθφ θινηφ επηθέξεη αιιαγέο θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
8
 Σν χληαγκα πξνλνεί ρσξηζηέο Κνηλνηηθέο πλειεχζεηο, πνπ κεηαμχ 

ησλ άιισλ θνηλνηηθψλ ζεκάησλ, θχξηα επζχλε ηνπο είλαη ε δηεχζπλζε ηεο  εθπαίδεπζεο ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπο (Άξζξα 86-111). χκθσλα δε κε ην άξζξν 108 ηφζν ε  Διιεληθή φζν θαη ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δηθαηνχληαη  λα ιακβάλνπλ απφ ηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή Κπβέξλεζε 

επηρνξεγήζεηο «δηα ηα εθπαηδεπηηθά, κνξθσηηθά, αζιεηηθά θαη θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα» ηνπο.
9
 

Οη Κνηλνηηθέο πλειεχζεηο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα αζθνχλ λνκνζεηηθή εμνπζία (άξζξν 87 

παξάγξαθνο ζη΄)  «επί ηεο επηβνιήο πξνζσπηθώλ εηζθνξώλ θαη πξνζσπηθώλ ηειώλ  εηο  ηα 

κέιε ηεο αληηζηνίρνπ θνηλόηεηνο»,
10

 κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηδξπκάησλ πνπ 

έρνπλ ππφ  ηνλ έιεγρν ηνπο.
11

 

Γνκηθφ ζηνηρείν ηεο  θππξηαθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ν  θνηλνηηθφο ηεο  ραξαθηήξαο ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο.
12

 Παξαδνζηαθά δηθνηλνηηθά ηδξχκαηα, φπσο ην Γηδαζθαιηθφ Κνιιέγην, 

δηρνηνκνχληαη. Σν Γηδαζθαιηθφ  Κνιιέγην (Σκήκα Αξξέλσλ) ηδξχζεθε  ην 1937 ζηε Μφξθνπ  

ππφ αγγιηθή δηεχζπλζε. Καηά ην πξψην έηνο θνίηεζαλ κφλν θνηηεηέο ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο αιιά ζηε ζπλέρεηα  ην Κνιιέγην  έγηλε δηθνηλνηηθφ. Σν Σκήκα  Θειέσλ  ηδξχζεθε  

ζηε Λεπθσζία ην 1943 ππφ  ειιεληθή δηεχζπλζε,  ελψ  αξγφηεξα ην 1948  έγηλε δηθνηλνηηθφ  

                                                           
8
Ali Suha, «Turkish Education in Cyprus», in Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri ..., a.g.e., s. 235-252. 

The Cyprus dilemma : options for peace, ibid, p. 85. 

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for  Cyprus.., ibid, pp. 135-136. 

Α. Καξαγηψξγεο, ibid, pp. 31, 42, 43. 

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s. 140, 145. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Έλαο ρξφλνο ειεχζεξεο παηδείαο», αξ. 20 (119), 30 Ηνπλίνπ 1961, ζει. 4.  

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Σν ζρνιηθφλ έηνο 1960-1961 : Απνινγηζκφο θαη  πξννπηηθαί», αξ. 22 (121), 28 

Ηνπιίνπ 1961, ζει. 5.  

«Ζ απειεπζέξσζε  ηεο εζληθήο καο παηδείαο ζηάζεθε αζθαιώο ην ιακπξόηεξν γέξαο ηνπ κεγάινπ  Αγώλνο» 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Πξνβιήκαηα θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Διιεληθήο Παηδείαο ελ Κχπξσ», η. 

10, Ηνχληνο 1961, ζει. 240.    
9
ύληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φ. π., ζει. 42. 

10
ύληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φ. π., ζει. 36. 

11
Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα..,  φ. π., ζει. 109. 

Ali Suha, a.g.e., s. 244. 
12

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο άξλεζεο ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο λα δερζεί κηθξφ 

αξηζκφ καζεηψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο πνπ είραλ ππνβάιεη αίηεζε γηα θνίηεζε ζε λπρηεξηλά ηκήκαηα 

Σερληθψλ ρνιψλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. Βι.  Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 127. ΕΛ
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ππφ αγγιηθή δηνίθεζε. Σνλ Ηαλνπάξην  ηνπ 1958  «κεηεθέξζε  εηο ην  λένλ  ελ Λεπθσζία 

νίθεκα» «δηα  θνηηεηάο  ακθνηέξσλ  ησλ  θνηλνηήησλ θαη θύισλ».
13

  

ηηο 9 Ηνπλίνπ 1958 νη Σνχξθνη ζπνπδαζηέο απνρψξεζαλ απφ ην  Γηδαζθαιηθφ Κνιιέγην  θαη 

ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο,  απφ ην επηέκβξην, ζην  παιηφ  θηίξην  ηνπ Terra Santa ζηελ 

Πχιε Πάθνπ, ζην Türk Öğretmen Koleji.
14

 Σν Γηδαζθαιηθφ Κνιιέγην πεξηήιζε ζηελ 

Διιεληθή Κνηλφηεηα  ηελ  1 Μαΐνπ  1959  θαη  ηα εγθαίληα  ηνπ σο  Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο 

ηειέζηεθαλ ζηηο  5 Οθησβξίνπ  1959. Ζ  ίδξπζε ηεο  Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο  Κχπξνπ, κε 

ηελ αλάιεςε  ηεο ειιεληθήο παηδείαο  απφ ην  Διιεληθφ  Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηελ 1 

Μαΐνπ 1959, ραξαθηεξίδεηαη σο «κηα εθ ησλ ζεκαληηθσηέξσλ εθπαηδεπηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ».
15

 Πέξα απφ ηε δηρνηφκεζε ηνπ Γηδαζθαιηθνχ Κνιιεγίνπ, ιεηηνπξγεί κηα 

Γεσξγηθή ρνιή  ζηε  Μφξθνπ γηα ηνπο Έιιελεο θαη κηα ζηελ  Πέξγακν γηα ηνπο Σνχξθνπο.
16

 

Βηβιηνγξαθηθά ππάξρεη ε παξαδνρή φηη νη δχν κεηέξεο-παηξίδεο εμάγνληαο  ην εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο ζχζηεκα ζηελ Κχπξν, εμήγαγαλ καδί θαη ηνλ εζληθηζκφ ηνπο.
17

 Ζ εμάξηεζε θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο  πνιηηηζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν απφ ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Σνπξθία ζπληεξεί ηε δηαθνξά ησλ εζλνηήησλ, «πξνιεηαίλεη ηε δηρνηόκεζε θαη  αλαηξέπεη 

ηηο πξνζπάζεηεο  γηα ηελ  επηβίσζε  ηνπ εληαίνπ  θξάηνπο».
18

   

                                                           
13

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο  Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο Κύπξνπ, «Σν ηζηνξηθφλ ηνπ Γηδαζθαιηθνχ Κνιιεγίνπ», 1959-

1960, ζει. 9. 

Σν 1935 θαηαξγείηαη  ην  Παγθύπξηνλ Γηδαζθαιείνλ θαη ην 1937 ην Γηδαζθαιείνλ Θειέσλ  Φαλεξσκέλεο  θαη ε 

κφξθσζε ησλ δηδαζθάισλ αλειήθζε απφ ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε ηνπ λεζηνχ. ην Γηδαζθαιείν  «εηζήξρνλην  

ζπνπδαζηαί  πάζεο  εζληθόηεηνο θαη ζξεζθεύκαηνο», ε δε  δηδαζθαιία γηλφηαλ ζηα αγγιηθά. 

Βι. Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο, «Δθπαηδεπηηθαί κεηαξξπζκίζεηο ελ Κχπξσ», Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, η. 1, 

Οθηψβξηνο 1959, ζζ. 6-7. 
14

Bahire Özad, «Öğretmen Koleji 1937-1974», Bozkurt İsmail, Ateşin Hüseyin & Kansu Mehmet (hazırlayan), 

İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 27-27 Kasım 1998, cılt. IV. Halkbilim- Çeşitli Konular,  

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa, 1999. s. 361. [Γηδαζθαιηθφ 

Κνιιέγην 1937-1974]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Türk Öğretmen Koleji Müdürlüğünden»,12 Eylül 1960. 

Απφθνηηνη εηψλ 1960-1968. Βι. Hasan Behçet, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi : (1571-1968), Lefkoşa, 1969, s. 306. 
15

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο  Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ, «Σν ηζηνξηθφλ ηνπ Γηδαζθαιηθνχ Κνιιεγίνπ», 1959-

1960, ζει. 7. 

Ζ ΔΚΚ θαη ε ΣΚΚ δηαδέρζεθαλ ηα αληίζηνηρα Μεηαβαηηθά Δθπαηδεπηηθά πκβνχιηα, ηα νπνία είραλ 

αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν.  

Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 212.    
16

Ζ Αγξνηηθή ρνιή Μφξθνπ  κεηαηξέπεηαη ζε Γεσξγηθφ Γπκλάζην. Βι. Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο, «Ζ εζληθή 

εμέγεξζηο ηεο Κχπξνπ θαη ηα Διιεληθά ζρνιεία απηήο», Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, η. 4, 1960, ζει. 168. 

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for Cyprus,  ibid, p. 136. 
17

Γηάλλεο Παπαδάθεο, Ζ ερώ ηεο Νεθξήο Εώλεο : Οδνηπνξηθό ζηε δηαηξεκέλε Κύπξν, φ. π., ζει. 110. 
18

Γεκήηξεο Μέιηζζαο, ό. π., ζει. 167. 

Αλαθνξά ζηελ απνπζία νπζηαζηηθνχ αληηιφγνπ απφ ην ρψξν ηεο αξηζηεξάο.  ΕΛ
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ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ  

Σν Διιεληθφ Γξαθείν Παηδείαο αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ  

ζρνιείσλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο  Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο  πλέιεπζεο.  Πξφεδξνο  ηεο 

Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο είλαη ν  Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο,
19

 ελψ  Γηεπζπληήο  ηνπ 

Διιεληθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο ν Κιεάλζεο Γεσξγηάδεο.
20

 Γεληθνί  Γηεπζπληέο ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο είλαη νη  Κψζηαο Πειαβάθεο, Υξηζηφδνπινο Παπαρξπζνζηφκνπ, Θεφθιεηνο  Α. 

νθνθιένπο, ελψ Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηεο ηνηρεηψδνπο Παηδείαο  ν Αλδξέαο Κνχξνο.
21

 Σν 

Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δθπαίδεπζεο ειέγρεη  532 Γεκνηηθά, 34 Γπκλάζηα, 3 

Σερληθέο ρνιέο θαη  1 ρνιή Γηδαζθάισλ.
22

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηαδξακαηίδεη ην Δθπαηδεπηηθφ  

πκβνχιην. Απαξηίδεηαη  απφ 11 κέιε,  απφ ηα νπνία  6 ex officio (Γηεπζπληήο Γξαθείνπ 

Παηδείαο, 2 Σκεκαηάξρεο, 2 Πξντζηάκελνη θαη ν  Γηεπζπληήο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο). 

ην πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ επίζεο εθπξφζσπνη ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ  

(ΟΔΛΜΔΚ  θαη  ΠΟΔΓ)  θαη 3  πνιίηεο  πνπ νξίδνληαη απφ  ηελ Διιεληθή  Κνηλνηηθή  

πλέιεπζε Κχπξνπ.
23

 

                                                                                                                                                                                      
Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζζ. 153, 210. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ 11-14 Απξηιίνπ 

1961», η. 10,  Ηνχληνο 1961, ζει. 214.    
19

Ο Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο δηεηέιεζε γπκλαζηάξρεο ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ, κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

θαη Δζλαξρηθνχ  πκβνπιίνπ  θαη πξψηνο πξφεδξνο ηεο ΟΔΛΜΔΚ. (ζει. 44) 

Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αλεμαξηεζίαο θέξεη ην ζηίγκα  ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ππξηδάθε πνπ δηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ (1959-1960), 

πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο  πλέιεπζεο (1960-1965) θαη ν πξψηνο Τπνπξγφο Παηδείαο (1965-1970).  

Βι. Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα.., φ. π., ζει. 109. 
20

Γηεηέιεζε Πξψηνο Δθπαηδεπηηθφο Λεηηνπξγφο,  κε πινχζην  ζπγγξαθηθφ έξγν. 

Αλδξέαο Κι. νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ηύπνπ 1945-1960, η. η΄, κέξνο Α΄, Δθδφζεηο 

Νηθνθξέσλ, Λεπθσζία, 2011,  ζζ. 22, 566. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, 6
ε
 έθδνζε, Λεπθσζία, 1960. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο Δλεηνθξαηίαο, δηά ηελ Γ΄ θαη 

Γ΄ηάμηλ  ρνιώλ Μέζεο Παηδείαο, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1962. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Υξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Υξόλσλ, δηά ηελ Α΄ θαη Β΄ 

ηάμηλ  ρνιώλ Μέζεο Παηδείαο, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1962. 
21

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν», 20 Απγνχζηνπ 1960. 
22

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for  Cyprus…, ibid, p. 135. 

ηνηρεία  παξαηίζεληαη  επίζεο ζηα πξαθηηθά  ηεο  Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ.   

ρνιηθή ρξνληά 1960-1961 :  Γεκνηηθά ρνιεία : 525 Διιεληθά θαη 229 Σνπξθηθά. 

Αξηζκφο άιισλ ζρνιείσλ :  38 Διιεληθά  θαη 20 Σνπξθηθά. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 6
εο

  Οθησβξίνπ  1961, ζει. 460. 
23

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα…, φ. π., ζει. 109. ΕΛ
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Σε δεθαεηία ηνπ 1960 εηζάγνληαη λένη ζεζκνί θαη λφκνη. Ζ  ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε κε ην 

Νφκν 14 ηνπ 1962 θαζίζηαηαη  ππνρξεσηηθή  γηα φια  ηα παηδηά  ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ.
24

 Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1961 απνθνηηνχλ νη πξψηνη καζεηέο ησλ Οθηαηαμίσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ.
25

 

ηελ χπαηζξν ηδξχνληαη Νπθηεξηλά Δπηκνξθσηηθά  Κέληξα.
26

  

Παξάιιεια ην Διιεληθφ Γξαθείν Παηδείαο πξνβαίλεη ζηε ζχζηαζε θαηλνηφκσλ γξαθείσλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλεμαξηεζία εηζάγεηαη ζηελ Κχπξν ν ζεζκφο ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Αλαπηχμεσο κε ηε δεκηνπξγία ην 1961 ηνπ Γξαθείνπ  Πξνγξακκαηηζκνχ.
27

 Πέξα απφ  ην 

Γξαθείνπ  Πξνγξακκαηηζκνχ  δηεξεπλψληαη θαη δξάζεηο ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ εζληθφ 

θνξκφ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ αλαθέξεηαη θαη ε επηζηνιή ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Φξίμνπ Βξαρά φπνπ ηνλίδεηαη ε αλάγθε ζχζηαζεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Πλεπκαηηθψλ ρέζεσλ.
28

 

Αλ θαη ε  βαζηθή επηδίσμε είλαη  ε πξνζπάζεηα «νιηθήο κεηαθέλσζεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο 

ζην λενζύζηαην  θξάηνο», πνπ  κεηνπζηψλεηαη ζε κηα πνιηηηθή ηαχηηζεο κε ην εζληθφ θέληξν,
29

 

ακέζσο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηίζεηαη ην δίιιεκα θαηά πφζν ε Διιεληθή Κνηλφηεηα πξέπεη λα ζπλερίζεη  λα 

εθαξκφδεη πιήξσο ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά  πξνγξάκκαηα ή λα εηζαγάγεη θαηλνχξηεο κνξθέο 

                                                           
24

Δηήζηα έθζεζηο 1966-1967 (Με Αλαθνξάλ  θαη ηαηηζηηθά ηνηρεία ησλ εηώλ 1962-1966), Τπνπξγείνλ Παηδείαο, 

ζει. 14.  

Πεξηνδηθφ  Γειηίνλ  Οκίινπ  Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, «Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζηο ελ Κχπξσ θαη 

αιιαρνχ», η. 4, Γεθέκβξηνο 1963, ζει. 35. 
25

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα…, φ. π., ζει. 110. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Δμαίξεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νθηαηαμίσλ ζρνιείσλ», αξ. 21(120), 14 Ηνπιίνπ 

1961, ζει. 3. 
26

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθνί Καηξνί, «Έλαο  ρξφλνο ειεχζεξεο  παηδείαο», αξ.20(119),  30 Ηνπλίνπ 1961, ζει. 56. 
27

Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα…, φ. π., ζει. 108. 
28

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 28 Απγνχζηνπ 1960. 
29

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, Ζ εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ κπξνζηά ζηελ πξόθιεζε ηεο Δπξώπεο, Σππνγξαθεία 

ηέιηνπ Λεηβαδηψηε, Λεπθσζία, 1996, ζει. 12. 

ήθεο Μπνπδάθεο, «Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν αλάκεζα ζηνλ εζλνθεληξηζκφ θαη ηνλ  

επξσπατζκφ, κηα ηζηνξηθνζπγθξηηηθή  πξνζέγγηζε»,  Ζ θππξηαθή εθπαίδεπζε από  ην 1960 κέρξη ..., φ. π., ζει. 72. 

[…]ε ζθέςηο  καο εζηξέθε  πξνο  ηελ πλεπκαηηθήλ  θαη  πνιηηηζηηθήλ  θαηεύζπλζηλ  θαη ηελ  αλάπηπμηλ  ζηελσηάησλ  

δεζκώλ κεηά ηεο Διιάδνο  σο  πξνο  κόλελ  νξζήλ  πνιηηηθήλ,  ε νπνία,  ελώ  αθ΄ ελόο  ζα  απνηειεί  αληίδνην  ηεο  

γελνκέλεο  εθ  ησλ  αξρηθώλ  ζθνπώλ καο  ππνρσξήζεσο,  ζα  ερξεζίκεπε  ηαπηνρξόλσο  θαη σο  ην  κέζνλ  

εζληθήο  αλαηάζεσο  θαη εζληθήο  ζπγθξνηήζεσο  καο. 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Γηα ηηο πλεπκαηηθέο  καο ζρέζεηο  κε ηελ Διιάδα», αξ.13 (112),  24 Μαξηίνπ 

1961, ζει. 5. ΕΛ
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εθπαίδεπζεο.
30

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζ΄ απηή ηε δεθαεηία θαηαγξάθεηαη ε  αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

ηεο ηερλνθξαηηθήο παηδείαο θαη ησλ θιαζζηθψλ  γπκλαζίσλ,
31

 έηζη  φπσο  απνηππψλεηαη κέζα 

απφ ηελ ζχγθξνπζε ηνπ Κιεάλζε Γεσξγηάδε, Γηεπζπληή ηνπ Διιεληθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο 

κε ηνλ Σάζζν Παπαδφπνπιν, Τπνπξγφ Δξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηεχζπλζε  ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλψ κέρξη ηε ζρνιηθή ρξνληά 1961-1962 ιεηηνπξγνχλ δχν  

κφλν Σερληθέο ρνιέο, ηε ζρνιηθή ρξνληά 1962-1963 ηδξχνληαη Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο  

ρνιέο ζηνλ Ξεξφ θαη ζηε Λάξλαθα  θαη ην 1963-1964 ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο θαη ηελ 

Ακκφρσζην.
32

  

Σέινο ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ηεο ελ ιφγσ 

πεξηφδνπ θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Πνιχ πην εχθνια παξαηεξνχληαη 

απνθιίζεηο ζην πεξηερφκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ  Πξνγξάκκαηνο ζε άιια ζέκαηα παξά ζε ζέκαηα 

γισζζηθά,
33

 θαζφηη ν «fetishization of language» απνηειεί θνκκάηη ηεο εζληθηζηηθήο 

δηεξγαζίαο θαη ε εζληθή αγσγή είλαη έξγν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο.
34

 

KIBRIS TÜRK MAARİF DAİRESİ 

Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο παηδείαο  ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο πινπνηείηαη κε ξαγδαίεο  αιιαγέο 

πάλσ ζε λέα  βάζε.  Πιένλ ε Σνπξθηθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε είλαη απφιπηα ειεχζεξε λα 

νξίδεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο.
35

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπξθηθήο 

παηδείαο απνηππψλεηαη ζην 5εηέο  πξφγξακκα  Kıbrıs Türk Maarifinin inkişafına  dair beş 

                                                           
30

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, «χληνκε ηζηνξηθή ζεψξεζε ηεο ειιεληθήο θππξηαθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληεθνληαεηίαο 1960-2010», Ζ θππξηαθή εθπαίδεπζε από ην 1960 κέρξη ην 2010: Πξαθηηθά 

Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Λεπθσζία, 2012, ζει. 22. 
31

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σν ζέκα πξνζαξκνγήο ηεο παηδείαο ηεο λήζνπ πξνο ηελ ηερλνθξαηηθήλ επνρήλ δελ 

είλαη θαη ηφζνλ απινχλ», 5 Απγνχζηνπ  1962. 
32

Δηήζηα έθζεζηο 1966-1967... φ. π., ζει. 33. 

Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Δθπαηδεπηηθή πξνζαξκνγή», Οθηψβξηνο 1963, ζει. 29.  

η. Ν. πξίκεο, Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Βι.  Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Μαζήκαηα Δπνπηείαο», 

Οθηψβξηνο 1963, ζει. 29.  
33

Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα…, φ. π., ζει. 11. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 455. 
34

Rebecca Bryant, Imagining the modern : The cultures of nationalism in Cyprus, ibid, p. 140. 

Υξηζηίλα Κνπινχξε, Ηζηνξία θαη γεσγξαθία ζηα ειιεληθά ζρνιεία (1834-1914): Γλσζηηθό αληηθείκελν θαη 

ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο, Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο, Αζήλα, 1988, ζει. 87. 
35

Ali Suha, a.g.e., s. 244. 

[…]Σν αίηεκα γηα απηνλόκεζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εθπαίδεπζεο από ηε βξεηαληθή  θεδεκνλία ππήξμε δηαρξνληθή  

δηεθδίθεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Σνπξθνθππξίσλ από ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Άιισζηε ην ζπγθεθξηκέλν 

αίηεκα, καδί κε ηελ εθρώξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Evkaf  θαη ηελ επαλαζύζηαζε  ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Μνπθηή, είραλ 

ηεξαξρεζεί σο ηα θνξπθαία πνιηηηθά αηηήκαηα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο.  

Βι.  ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 296. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Θζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 

160 

 

yıllık plan 1962-1967, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο ηεο Σνπξθηθήο  

Κνηλφηεηαο.
36

 Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο είλαη ν Rauf  Raif Denktaş,  

Αληηπξφεδξνο ν Necdet Ünel, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο ζηελ Σνπξθηθή Κνηλνηηθή 

πλέιεπζε ν Γξ. Ali Fikret, θαη  Γηεπζπληήο ηνπ Σνπξθηθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο  Kıbrıs Türk 

Maarif Dairesi θαη Πξφεδξνο ηνπ  Türk Maarif Encümeni ν Hüsnü Feridun.
37

 Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιηνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  Tali  Okullar 

İdare  Heyeti  ηελ πεξίνδν 1961-1963  απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε :   Nazım  Ali  İleri, 

Tahsin  Salih  Gözmen, Ali Vasıf, Hatice  Necati θαη  Hüseyin İrfan.
38

 

O Παχινο Μ. Παχινπ εμεηάδνληαο ηελ νξγαληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ Κνηλνηηθψλ πλειεχζεσλ  

θαη ησλ αληίζηνηρσλ Γξαθείσλ Παηδείαο, επηζεκαίλεη κηα αληίζεζε. Αλ θαη ην Γξαθείν 

Διιεληθήο Παηδείαο ππάγεηαη ζηελ Διιεληθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε, ε ζρέζε είλαη  

εμσηεξηθή.
39

Απφ ηελ άιιε, ην Σνπξθηθφ Γξαθείν Παηδείαο Kıbrıs Türk Maarif Dairesi είλαη 

νξγαληθφ ηκήκα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο. Ζ Σνπξθηθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε  

ειέγρεη θαη δηεπζχλεη ηελ εθπαίδεπζε  κέζα  απφ  ην  Γηεπζπληή ηεο Δθπαίδεπζεο. Μαδί ηνπ ν 

Βνεζφο Γηεπζπληήο, ν Δπηθεθαιήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο θαη Δηδηθήο 
                                                           
36

Hasan Behçet, a.g.e., s. 273, 276. 

ηνλ ηχπν  κεηαμχ άιισλ γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο 

επηδηφξζσζεο ή αλαβάζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπηδηφξζσζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ δαζθάινπ ηνπ ρσξηνχ Dilekkaya Αγηά ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο Λεπθσζίαο, ηνπ 

ζρνιείνπ ζην ρσξηφ Yoğurtçular (Γαιαηαξηά) ζηελ Πάθν, ηνπ ζρνιηθνχ  θηεξίνπ ζην ρσξηφ Αξεδηνχ Aratya ηεο 

επαξρίαο Λεπθσζίαο, αλαθνξά ζηηο ηερληθέο δπζθνιίεο ζην Γπκλάζην Gazi (Gazi Ortaokulu). Αλαθνξά ζην λέν 

κνληέξλν θηήξην πνπ ζα ζηεγάδεηαη  ην Λχθεην Αξξέλσλ Λεπθσζίαο Lefkoşa Türk Erkek lisesi. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tali okullarımız dün yeni ders yılına başladı», 28 Eylül 1960. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Teklifname davet olunur», 2 Eylül 1960, 16 Eylül 1960. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gazi Ortaokulu Müdürlüğünden», 24 Eylül 1960. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Οθησβξίνπ  1961, ζει. 461. 
37

Yurttaşlık Bilgisi VΗ, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 9. 

Ζ Σνπξθηθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε Türk Cemaat Meclisi πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη 

αληίζηνηρα κε ηελ παηδεία, ηα νηθνλνκηθά, ηε δηαρείξηζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηνπ Evkaf, ην 

ζπλεξγαηηζκφ, ηα  θνηλσληθά θαη ηα  δεκνηηθά δεηήκαηα : Maarif Dairesi, Maliye Dairesi, Vakıflar ve Din  İşleri 

Dairesi, Kooperatif İşleri Dairesi, Sosyal İşler ve Belediye İşleri Dairesi.  

Kıbrıs Türk Maarif Dairesi 1959-1960 Βι. Hasan Behçet, a.g.e., s. 109, 265-266. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tali okullarımız dün yeni ders yılına başladı», 28 Eylül 1960. [Σα ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο μεθίλεζαλ ρζεο ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά.] 
38

Hasan Behçet, a.g.e., s. 143. 
39

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζζ. 373-374. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Ζ Διιεληθή Κνηλνηηθή πλέιεπζηο θαη ην έξγνλ ηεο θαηά ηελ πξψηελ πεξίνδνλ 

1960-1961 », αξ. 23(122), 11 Απγνχζηνπ 1961, ζζ. 4-6.  

Ο Πάλνο Αδακίδεο είλαη ν Γηεπζπληήο ησλ Γξαθείσλ ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο. Γξαθεία ηεο  

Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο : Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη Γηνίθεζεο, Παηδείαο, Οηθνλνκηθψλ, Αλαθνπθίζεσο 

Παζφλησλ, πλεξγαηηζκνχ, Γήκσλ θαη Δπεκεξίαο, Καλνληζκψλ, Θξεζθείαο. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Δθπαίδεπζεο.
40

 Σν Σνπξθηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δθπαίδεπζεο ειέγρεη ηελ πεξίνδν 

1961-1962 10 Νεπηαγσγεία, 227 Γεκνηηθά, 14 Γπκλάζηα, 5 Λχθεηα, 3 Σερληθέο ρνιέο, κηα 

ρνιή Γηδαζθάισλ θαη 43 Νπρηεξηλά ρνιεία.
41

 Ζ Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα είλαη δσξεάλ,
42

 ελψ ε Γπκλαζηαθή Δθπαίδεπζε αλεμαξηήησο νηθνγελεηαθνχ 

βαιαληίνπ, απαηηεί ηελ θαηαβνιή εηήζησλ  δηδάθηξσλ ηεο ηάμεο ησλ 6 ιηξψλ.
43

  

εκαίλνληα πξφζσπα  ηνπ Kıbrıs Türk Maarif Dairesi θαηαπηάλνληαη κε πνηθίιεο εθθάλζεηο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Ο επηζεσξεηήο εηθαζηηθψλ 

καζεκάησλ Cevdet Çağdaş ίδξπζε ην πξψην ηνπξθηθφ κνπζείν ζηελ Κχπξν.
44

 Ο Ali Süha, 

πνπ δηεηέιεζε επηζεσξεηήο öğretim müfettişliği θαη Πξντζηάκελνο ησλ Σνπξθηθψλ Γπκλαζίσλ 

Türk Ortaokulları Yönetici, ζπκκεηέρεη σο αληηπξφεδξνο καδί κε ην Vergi H. Bedevi ζην 

Kıbrıs Türk Tarih Kurumu.
45

 

Σα ηνπξθηθά ζρνιεία δέρνληαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ Άγθπξα,
46

 φπσο θαη  

εθπαηδεπηηθνχο,  θπξίσο  δηεπζπληέο  γηα πεξίνδν  ηξηψλ ρξφλσλ.
47

 Ζ  θάζνδνο εθπαηδεπηηθψλ 

(Hüseyin Metin, Mümtaz Cönger, İbrahim Zeki Burdurlu) απφ ηε κεηξφπνιε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πέξα απφ ην γεγνλφο φηη θαηνρπξψλεηαη 

ζπληαγκαηηθά (άξζξν 108 παξάγξαθνο 2), πξνζιακβάλεη  δηαζηάζεηο εζληθνχ  ρξένπο 

«görev».
48

  

 

 

 
                                                           
40

Ali Suha, a.g.e., s. 244. 
41

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for.., ibid, p. 135. 

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζζ. 380-381. 
42

Ολνκαζηηθφο θαηάινγνο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  αλά πεξηνρή   

Βι. Hasan Behçet, a.g.e., s. 278-281. 
43

Ali Suha, a.g.e., s. 245. 
44

Gülgün Serdar, 1571'den 1964'e Kıbrıs Türk Edebiyatında, gazavetname, destan, efsane, kahramanlık şiiri, 

Ulus, Lefkoşa, 1986, s. 204. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «"Cyprus under the Turks" eserinin yazarı Kıbrısta», 21 Mayıs 1963. [ηελ Κχπξν ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ '' Ζ Κχπξνο θάησ απφ ηνπο Σνχξθνπο''] 
45

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs  Türk  Tarih Kurumu dün kuruldu», 3 Temmuz 1961. 
46

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζηο  έδσζε ρζεο εηο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο βνήζεηαλ 102,685 

ιηξψλ», 12 Μαΐνπ  1962. 
47

Thomas William Adams, U.S. Army Area Handbook  for.., ibid, p. 135. 
48

Παχινο Παξαζθεπάο (επηκ.), Γειηίν Βηβιηνγξαθηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ, η. Γ΄, Βηβιηνγξαθηθή Δηαηξεία Κχπξνπ, 

Έθδνζε αξ.10, Λεπθσζία, 1991,  ζζ. 189, 193. 

Πνίεκα Kıbrıs aynı vatan / Κύπξνο ίδηα παηξίδα ηνπ  İbrahim Zeki Burdurlu  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 29 Ekim 1963. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ΚΡΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΜΗ  ΔΘΚΟΘΝΟΣΘΚΑ ΧΟΛΕΘΑ 

Δλψ ε Πνιηηφηεηα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα «θπζηνινγηθά» θαη «αξηηκειή» παηδηά, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κε «θπζηνινγηθώλ παηδηώλ», εθεί δειαδή φπνπ δελ δηαθπβεχεηαη  ε έλλνηα ηεο 

Πνιηηφηεηαο, αθνχ έρεη επηζθηαζηεί απφ ηελ αλαπεξία, θαη εθεί φπνπ ηα ζρνιεία δελ 

απνηεινχλ πεδίν ζχγθξνπζεο ιφγσλ, αιιά πεδίν θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο, αθνχ ε 

«θαηάζηαζε» ησλ παηδηψλ απνθιείεη εμαξρήο  ηελ χπαξμε  πνιηηηθνχ ιφγνπ, Διιελφπνπια  

θαη Σνπξθφπνπια κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζ΄ έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
49

 Οη 

πεξηπηψζεηο πνπ Διιελφπνπια θαη Σνπξθφπνπια θνηηνχλ καδί  ην  δηάζηεκα 1960-1963 είλαη 

ιίγεο. Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 1963  ιεηηνπξγνχλ  δηθνηλνηηθά ζρνιεία γηα ηα θσθά θαη 

ηπθιά παηδηά,
50

 φπσο θαη ε Αλακνξθσηηθή  ρνιή.  Ζ  Αλακνξθσηηθή  ρνιή Λαπήζνπ 

Lapta Islah  Okul απνηειείηαη  απφ  24 Σνχξθνπο θαη  46 Έιιελεο, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ  

πξνζσπηθφ απφ 22 Έιιελεο θαη 3 Σνχξθνπο. Σα δηθνηλνηηθά ζρνιεία ελ νιίγνηο είλαη ζρνιεία 

κε «πξνβιεκαηηθά» παηδηά ζε κηα εθπαίδεπζε «πεξηζσξηνπνηεκέλε, ζθνηεηλή, ζηηγκαηηζκέλε, 

απνηπρεκέλε», ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε.
 51

 

Σα Κνηλά ρνιεία, φπσο ε Αλακνξθσηηθή ρνιή Λαπήζνπ,
52

 ε ρνιή Σπθιώλ,
53

 ε ρνιή 

Κσθάιαισλ,
54

 ππάγνληαη «εηο ην Κνηλόλ Δθπαηδεπηηθό Γξαθείν». Απφ ηελ άιιε, δελ είλαη 

                                                           
49

Μέρξη ην 1955 Σνχξθνη πήγαηλαλ ζε ειιεληθά δεκνηηθά θαη γπκλάζηα, θαη  Έιιελεο  πήγαηλαλ ζε  ηνπξθηθά  

ζρνιεία π.ρ. ζηα ρσξηά  Γάιη, Πνηακηά, Λνπξνπηδίλα, Πεξηζηεξψλα. Αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γ. Α. 

Φαζζνπιηψηε (1894-1944) πνπ δίδαμε γηα δχν ρξφληα ζε ηνπξθηθφ ιχθεην ηεο Λεκεζνχ.  

Βι. An Ahmet, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 32-33. 

πσο αλαθέξεη ν Πινπηήο έξβαο ηελ πεξίνδν ηεο χζηεξεο Αγγινθξαηίαο ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο  ηνπξθηθά  

ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο δελ ππήξραλ θαη νη  Σνχξθνη  δε δίζηαδαλ  λα ζηέιλνπλ  ηα παηδηά  ηνπο  ζ΄ ειιεληθά  

γπκλάζηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρνιήο ηαθαιιή. Παξάιιεια αλαθέξεη φηη ζε ηνπξθηθφ ιχθεην, ν θ. 

Κπδσλφπνπινο, παιηφο  Μηθξαζηάηεο πξφζθπγαο, δίδαζθε  ειιεληθή  θηινινγία  θαη ηζηνξία. 

Βι. Πινπηήο έξβαο, ό. π., ζει. 25. 
50

Μεηά απφ εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεκεζνχ ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Αηκίιηνπ  

Φξάγθνπ ζε ζρέζε ηε ρνιή Κσθάιαισλ, ε νινκέιεηα ηεο βνπιήο ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1961 ηπγράλεη ηεο 

αθφινπζεο ελεκέξσζεο. Ζ ρνιή  δηαζέηεη  70 ζέζεηο (55 Έιιελεο θαη 15 Σνχξθνη). Τπάξρνπλ  αθφκε 60 παηδηά  

ηα νπνία αλακέλνπλ εηζδνρή. Ζ ρνιή  ηδξχζεθε πξηλ απφ 7 ρξφληα  θαη  δελ ππάξρνπλ αθφκε  απφθνηηνη.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961), ζπλεδξίαζε 1
εο

  επηεκβξίνπ   1961, ζει. 396. 

Γ. Α. Καξαγηψξγεο, ibid, p. 44. 
51

Διέλε Φηηάθα (επηκ.), Πεξάζηε γηα έλαλ θαθέ :ρέζεηο νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ ζηελ θόςε ηεο  

δηαθνξεηηθόηεηαο, Σαμηδεπηήο, Αζήλα, 2008, ζει. 12. 
52

24 Σνχξθνπο θαη 46 Έιιελεο καζεηέο. Βι.  Δθεκεξίδα Halkın Sesi, ««işkence okulu»», 8 Ekim  1960. 

Σν ζρνιείν έρεη 78 παηδηά απφ ηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Βι. Annual Report  of the Ministry of 

Labour and Social Insurance for the year  1963, Republic of Cyprus, Nicosia, 1964, p. 19. 
53

Σν ζρνιείν έρεη 25 παηδηά απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα θαη 7 απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Βι. Annual Report 

of the Ministry of Labour and Social Insurance for the year  1963, Republic of Cyprus, Nicosia, 1964, p. 18. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ιίγεο  νη πεξηπηψζεηο φπνπ ν ηνπξθηθφο ηχπνο ππνζηεξίδεη  φηη απηά ηα ζρνιεία  ηεινχλ  «ππό  

πιήξε ειιεληθήλ θπξηαξρίαλ».
55

 Γηα λα ηνληζηεί  ε αλάγθε λα δηρνηνκεζεί ε Αλακνξθσηηθή 

ρνιή ραξαθηεξίδεηαη  σο «ζρνιείν βαζαληζηεξίσλ» «işkence okulu».
56

 

Απφ ηελ άιιε δηθνηλνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα  πγηέο πιαίζην, φπσο  ε 

Αγγιηθή ρνιή,
57

 ε  Ακεξηθαληθή Αθαδεκία,
58

 θαη ην Κνηλνηηθνχ ρνιείνπ Φξάλθιηλ 

Υάνπδ.
59

 Ο Ahmet  C. Gazioğlu ζηελ εθεκεξίδα Halkın Sesi  παξαζέηεη απφζπαζκα απφ ην 

βηβιίν ηνπ  Antony Nutting «I saw for myself» φπνπ ν  Βξεηαλφο δηπισκάηεο Antony Nutting 

θαιεί λα πηνζεηεζεί ην πλεχκα πνπ δηαπλέεη ηελ Αγγιηθή ρνιή.
60

 Σέινο κηα απφ ηηο 

ειάρηζηεο δηαθεκίζεηο θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ εληνπίδεηαη ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία φπνπ 

θνηλνπνηείηαη αλαθνίλσζε ηνπ  Κνηλνηηθνχ   ρνιείνπ  Φξάλθιηλ Υάνπδ  ζηελ Ακκφρσζην  :  

 

 

[...]Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ ΜΗΚΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ δέρεηαη καζεηάο θαη καζεηξίαο  

ακθνηέξσλ ησλ  θνηλνηήησλ απφ 4  σο  12 εηψλ  δηα  ην ζρνιηθφλ έηνο  1960-1960 δηα  

γεληθήλ εθπαίδεπζηλ.
61

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
54

Σν ζρνιείν έρεη  64  παηδηά απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα θαη  18 απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Βι. Annual 

Report of the Ministry of Labour and Social Insurance for the year 1963, Republic of Cyprus, Nicosia, 1964, p. 

18. 
55

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Nacak επηκέλεη λα δηνξηζζή Σνχξθνο σο πξέζβεο ελ Οπάζηγθησλη ή σο  

αληηπξφζσπνο εηο ηελ Ο.Ζ.Δ.», 10 επηεκβξίνπ 1960. 
56

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, ««İşkence okulu»», 8 Ekim  1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «πθνθαληηθά δεκνζηεχκαηα  ησλ  ηνπξθηθψλ  εθεκεξίδσλ», 4 Ηνπιίνπ 1961. 

  Δθεκεξίδα  Halkın Sesi, «Unutulan bir konu», 5 Eylül  1960. [Έλα ζέκα πνπ μεράζηεθε] 
57

Ο ηδξπηήο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο (1900) είλαη ν Canon Frank Darvall Newham. Σν 1936 ε ρνιή πεξλά θάησ 

απφ ηνλ έιεγρν ησλ Βξεηαλψλ απνηθηνθξαηψλ. Ζ βαζηθή γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ηα Αγγιηθά. Αλ θαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο ρνιήο είλαη ρξηζηηαληθφο, είλαη θαηνρπξσκέλε ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ 

θάζε καζεηή. Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ν έιεγρνο ηεο ρνιήο πεξλά ζηελ θππξηαθή 

θπβέξλεζε. Βι. Yıltan Taşçı, İngiliz Okulu’nda öǧrenim görmüş Kıbrıslı Türk deǧerler : biyografi-röportaj, 

Deniz Plaza Yayınları, İstanbul, 2010. 

Σελ πεξίνδν ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ  ζηελ Αγγιηθή ρνιή ζεκεηψλνληαη απνρσξήζεηο  Διιήλσλ καζεηψλ, ελψ ζε 

αλαθνηλψζεηο ε Αγγιηθή ρνιή απνθαιείηαη  «θακνπθιαξηζκέλν θέληξν ηνπ απνηθηζκνύ».  

Βι. Δθεκεξίδα Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Απφ ηελ δξάζηλ ησλ Διιελνπαίδσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ζρνιείσλ», η. 4, 

1960, ζει. 170.   

Απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά  1962-1963 ιεηηνπξγεί σο κηθηή ζρνιή  αλεμαξηήησο θχινπ θαη εζληθφηεηαο.  

Βι. Hasan Behçet, a.g.e., s. 157. 
58

Hasan Behçet, a.g.e., s.158. 
59

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Υνξεγίαη  εηο  κε  θπβεξλεηηθά  δηαθνηλνηηθά  ζρνιεία», 30 επηεκβξίνπ 1961.  
60

An Ahmet, Kıbrıs Türk toplumunun geri kalmışlığı (1862-1962), a.g.e., s. 238. 
61

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΝ ΥΟΛΔΗΟΝ ΦΡΑΝΚΛΗΝ ΥΑΟΤΕ ΑΜΜΟΥΧΣΟ», 9 

επηεκβξίνπ 1960. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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3.2. Όηαν η εκπαίδεσζη ζσμπλέκεηαι με ηα πολιηικά δρώμενα 

Σν ζρνιείν απνηειεί φξγαλν επεμεξγαζίαο δηαλννπκέλσλ δηαθφξσλ βαζκψλ, ζπκβάιιεη κε 

ηνλ ηζηνξηθφ θαη παηδαγσγηθφ-θαλνληζηηθφ ηνπ ιφγν ζηε  δεκηνπξγία θαη ζηε δηάδνζε «κηαο 

θαηαζθεπαζκέλεο ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε δηάθνξα θξίζηκα ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο δσήο», θαη 

απνζθνπεί ζηελ ππαγφξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ζπκπεξηθνξάο ζε φζνπο έρνπλ 

κεξίδην ζηελ «εζληθή ζπλείδεζε».
62

 ηα πιαίζηα απηά νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο 

νξγαληθνί δηαλννχκελνη.
63

 

                                                           
62

Antonio Gramsci, Οη δηαλννύκελνη, ηνραζηήο, Αζήλα, 2005, ζζ. 53, 57, 58, 59, 60. 

Ο Antonio Gramsci ηνλίδεη φηη «Όινη νη άλζξσπνη είλαη  δηαλννύκελνη˙ κα δελ έρνπλ  όινη  ηνπο ιεηηνπξγία 

δηαλννύκελνπ κέζα ζηελ θνηλσλία». χκθσλα κε ηνλ Antonio Gramsci, θάζε θνηλσληθή  νκάδα δεκηνπξγεί  καδί 

ηεο νξγαληθά έλα ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα δηαλννπκέλσλ πνπ ηηο πξνζδίδνπλ νκνηνγέλεηα θαη ζπλείδεζε ηεο  

απνζηνιήο ηεο,  φρη κφλν ζην νηθνλνκηθφ πεδίν αιιά θαη ζην θνηλσληθφ θαη ζην πνιηηηθφ. Ο Antonio Gramsci 

αλαθέξεηαη ζε νξγαληθνχο θαη παξαδνζηαθνχο δηαλννχκελνπο. Ο παξαδνζηαθφο ηχπνο δηαλννχκελνπ  

εθπξνζσπείηαη  απ΄ ην ιφγην, ην θηιφζνθν θαη ηνλ θαιιηηέρλε. Ο ηξφπνο χπαξμεο ηνπ λένπ  δηαλννχκελνπ  

βαζίδεηαη ζηε δξαζηήξηα αλάκεημε ηνπ ζηελ «πξαρηηθή  δσή, ζα δεκηνπξγόο, νξγαλσηήο θαη  ''κόληκα πεηζηηθόο'' 

πξνπαγαλδηζηήο». 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ δηαλννχκελσλ κε ηνπο θνξείο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ν  νξγαλσηηθφο θαη  ζπλδεηηθφο ηνπο 

ξφινο, ε εγεηηθή, νξγαλσηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, νξγαλψλνληαο θαη 

ελεκεξψλνληαο ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο «resistive group», ηνπο θαζηζηά  «ππαιιήινπο» ηεο θπξίαξρεο 

θνηλσληθήο νκάδαο. Βι. Renate Holub, Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism, Routledge,  

London, 1992, pp. 23, 165. 

Μάθεο Σξηθνχθεο, Πνιηηηθή θαη θηινζνθία ζην Γθξάκζη, Δμάληαο, Αζήλα, 1985, ζει. 106. 

Franco Lombardi, Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπ Αληόλην Γθξάκζη, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1986, ζει. 57. 

Jenni Simon, «Locating Gender and Resistance Through a Feminist Application of Gramsci’s ‘‘Organic 

Intellectual’’: An Analysis of Time Magazine’s 2002 ‘‘Person(s) of the Year’’», Southern Communication 

Journal, Vol. 78, No. 1, January–March  2013, p. 59. 

Antonio Gramsci, Οη δηαλννύκελνη,  φ. π., ζει. 62. 

Γεψξγηνο Μακάθεο, «Δζληθηζκφο, πνιηηηθή θαη δηπισκαηία : Σν  παξάδεηγκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο 

Μεξακβέιινπ  ηεο Κξήηεο», ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, η. 125, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2002, ζει. 109.
  
 

63
Οη δηαλννχκελνη ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν : 

ηελ Κχπξν νη ''δηαλννχκελνη  εθπαηδεπηέο''  εκπφδηζαλ ηνλ Κχπξην,  πνπ γηα αηψλεο  δνχζε ζ΄ απηφ ην λεζί, λα 

ηαπηηζηεί  κε ηνλ ηφπν ηνπ. Βι. Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, φ. π., ζει. 36. 

Niyazi Kızılyürek, Paşalar ve papazlar : Kıbrıs ve hegemonya, a.g.e., s. 32. 

Οη ηεξσκέλνη σο δηαλννχκελνη : 

[...] Μηά θνξά ηνλ ξώηεζα γηαηί απηόο ζα ζξεζθεπηηθόο εγέηεο ηεο Διιελνξζνδόμνπ  εθθιεζίαο αλακεηγλπόηαλ  

ζηα πνιηηηθά. Μνπ εμήγεζε όηη  από  ακλεκνλεύησλ ρξόλσλ νη ηεξσκέλνη  ζηελ Κύπξν  ήζαλ νη  δηαλννύκελνη ηεο 

ρώξαο θαη όηη  ν θόζκνο πξνζέβιεπε  ζ΄ απηνύο  ζα ηνπο εζληθνύο εγέηεο. Απηό βέβαηα είλαη  αιεζηλό θαη ζπλέβεθε  

θαη ζ΄ άιιεο ρώξεο, αιιά ε απνθέληξσζε  ηεο παηδείαο ζα πξέπεη λα έρε  παξαγάγε  θη άιινπο εγέηεο  πνιύ πην 

θαηάιιεινπο εμ΄ επαγγέικαηνο γηα ηελ ηέρλε ηεο πνιηηηθήο. Μνπ είπε όηη δε λόκηδε όηη ππήξρε  νπνηνζδήπνηε  άιινο 

ζηελ Κύπξν γηα λα  επσκηζζή  ηηο επζύλεο  ηνπ εγέηε  ησλ Διιελνθππξίσλ  θαη όηη  γη΄ απηό  ην ιόγν  πνπ  εμειέγε  

από ην  ιαό,  όρη κόλν  ζαλ  πλεπκαηηθόο  εγέηεο αιιά  θαη ζαλ Δζλάξρεο.  

Βι. Philip S. Le Geyt, Ο Μαθάξηνο ζηελ εμνξία, Λεπθσζία, 1961, ζει. 72. 

Ο ζεζκφο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, νη εθθιεζηαζηηθνί εγέηεο σο δηαλννχκελνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε  

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, δελ είλαη  δχλακε γήηλε.  Βι. Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο, Οθηώ άξζξα, Λπξηθή Κχπξνο, 

Λεπθσζία, 1959, ζει. 20. 

Δθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη  «αλεπίθαηξνη» ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ  

θαη ηα λέα πνιηηηθά δεδνκέλα. Μεηαμά άιισλ ν θηιφινγνο Η. Καηζνχξεο ζπλέγξαςε θαη  δίδαμε   ην κνλφπξαθην  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Ζ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα θαη ηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο δελ είλαη 

αζχκβαηε κε ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ Κππξίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ην πεξηζηαηηθφ πνπ 

πεξηγξάθεη ν Νέαξρνο Κιεξίδεο ζην βηβιίν ηνπ Ζ αξραία πνιηηεία ηεο Σακαζζνύ, φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ πξψην δάζθαιν ηνπ ζρνιείνπ ησλ Πεξάησλ Ησάλλε Σδνπβαλάθε πνπ  ην 

1861 αλήξηεζε πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ ζρνιείνπ παλί πνπ αλέγξαθε «ΠΑΣΡΗ –ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ»  

θαη ν Σνχξθνο Μνπξίδεο (Σνχξθνο επηζεσξεηήο επαξρίαο) ηνλ αλάγθαζε λα ηελ θαηεβάζεη.
64

 

ην πξφζθαην παξειζφλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο 

ησλ θνηλνηήησλ ηνπο,
65

 φπσο  γηα  παξάδεηγκα ε  πεξίπησζε  ηνπ  Σνχξθνπ  εθπαηδεπηηθνχ  

Selcuk Osman, πνπ  ήηαλ πίζσ απφ ηε  δεκηνπξγία ηεο ηνπξθηθήο  νξγάλσζεο Volkan,
 66

 ή ηνπ 

αγσληζηή ηεο  ΔΟΚΑ-εθπαηδεπηηθνχ Φψηε Πίηηα.
67

   

                                                                                                                                                                                      
δξάκα  Μαξία ε πγθιεηηθή  κε θφλην  ηελ ηνπξθηθή θαηάιεςε ηνπ 1571, ελψ ζε άξζξν ηεο Καίηεο Καξακάλνπ, 

θαζεγήηξηαο ζην Α΄ Γπκλάζην Θειέσλ Λεκεζνχ, αλαθέξεηαη  ην παξάπνλν ηνπ Καλάξε «Ο Καλάξεο  είρε έλα 

παξάπνλν ! όηη δελ κπόξεζε πνηέ,  κ ΄ όιε ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζη, λα πηάζε λα ζθνηώζε έλα Σνύξθν  κε  ηα ρέξηα 

ηνπ». 

Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1961-1962, «Πξφγξακκα Δνξηαζκνχ  επί ηε  Δζληθή Δπεηείσ  ηεο 25
εο 

Μαξηίνπ», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο,  Λεπθσζία, 1963, ζει. 24. 

Βι. Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο, «86 ρξφληα απφ ηφηε πνπ πέζαλε ν Κσλζηαληίλνο Καλάξεο»,  αξ. 8, επηέκβξηνο 

1963, ζει. 295. 
64

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Ζ αξραία πνιηηεία ηεο Σακαζζνύ ζηα πξν θαη κεηά Υξηζηόλ ρξόληα, Δθδφζεηο Εαβαιιή, 

Λεπθσζία, 1963, ζζ.13-14. 
65

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1955-56, «Καζεγεηαί ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ θαηαδηθαζζέληεο  εηο 

θπιάθηζηλ  ή  απνζηαιέληεο  εηο θξαηεηήξηα», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 18. 

 Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Toplumda öğretmenin rolü», 5 Aralık 1960. [Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ 

θνηλφηεηα] 

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1955-56, «Καηάινγνο πεζφλησλ θαη θαηαδηθαζζέλησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ θαηά ηνλ  ππέξ  ειεπζεξίαο Αγψλα», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 

1961, ζζ. 18-19. 

Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο, «Ζ εζληθή εμέγεξζηο ηεο Κχπξνπ θαη ηα Διιεληθά ζρνιεία απηήο», Κππξηαθή 

Δθπαίδεπζηο, η. 4, 1960, ζζ. 165-169.  

Αλαθνξά ζηε δξάζε ησλ καζεηψλ  ζην  πνίεκα   Γξεγόξεο Απμεληίνπ  θαη Κπξηάθνο  Μάηζεο (Πξώην ρέδην) 

«όηαλ ηα  θνξηηζάθηα  ηνπ Γπκλαζίνπ …».  

Βι. Κψζηαο Μφληεο, Πνίεζε  ηνπ Κώζηα Μόληε, Λεπθσζία, 1962, ζει. 42. 

Πνίεκα  ηνλ καζεηή Υξύζαλζν Μπισλά. Βι. νθνθιήο  Λαδάξνπ, ό. π., ζει. 19. 

[..] ηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηξαπκαηίζηεθε έλαο Σνύξθνο αζηπλνκηθόο ζε επηρείξεζε ελαληίνλ ηνπ Παγθύπξηνπ  

Γπκλαζίνπ, πνπ νη  εμεγεξκέλνη  γπκλαζηόπαηδεο είραλ κεηαηξέςεη ζε θξνύξην. Κπθινθόξεζε  ε θήκε  όηη  απηόο ν 

αζηπλνκηθόο είρε ζθνησζεί, θαη ζρεκαηίζηεθε κηα νκάδα από Σνύξθνπο δηαδεισηέο γηα λα επηηεζεί θαηά ηεο   

ειιεληθήο ζπλνηθίαο, όπνπ πξνέβε ζε δηάθνξεο αδηθνπξαγίεο,  ιεειαηώληαο  θαηαζηήκαηα θαη βάδνληαο  θσηηά   ζε 

απηνθίλεηα. Βι. Francois Crouzet, ό. π, ζει. 987. 

Franz Georg Maier, ibid, p. 156. 

Αλαθνξά ζηα γεγνλφηα ηεο 27
εο

 Ηαλνπαξίνπ θαη ζηελ απνρή ησλ Σνχξθσλ καζεηψλ απφ ηα καζήκαηα.  

[...]Öğrenciler derslerini boykot ederek sokaklara döküldü.   

Βι. Niyazi Kızılyürek, Şiddet mevsiminin saklı tarihi, a.g.e., s. 19. 
66

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 498.   

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ Σνχξθσλ δαζθάισλ ήηαλ κέιε ηεο ΣΜΣ. Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 142. 
67

[…] Ζ κλήκε  ζαο αηώληα,  αηώληνλ  κεγαιείνλ  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ηε ζχζθεςε ησλ Κχπξησλ Αληηπξνζψπσλ πνπ θιήζεθαλ ζην Λνλδίλν απφ ηνλ 

Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην Γ΄ ηελ 16
ε
  Φεβξνπαξίνπ  1959  γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο  πκθσλίεο 

ηεο Επξίρεο, πξνηνχ απηέο ππνγξαθνχλ απφ ηελ  Διιεληθή Κνηλφηεηα, κεηαμχ  απηψλ  πνπ 

ζπκκεηείραλ ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο Γπκλαζηάξρεο Λεπθσζίαο, ν Κπξηάθνο 

Υαηδεησάλλνπ Γπκλαζηάξρεο Ακκνρψζηνπ, ν Κιεάλζεο Γεσξγηάδεο Γπκλαζηάξρεο 

Κπξελείαο θαη ν Παχινο Παπιίδεο Γπκλαζηάξρεο  Πάθνπ.
68

  

Ζ εκπινθή εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο θαη  ε έθδνζε ςεθηζκάησλ  ππέξ  πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζα 

είλαη  κηα  ζπλήζεο ηαθηηθή ζηηο  επφκελεο  δεθαεηίαο, έηζη φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ  

απηνβηνγξαθηθή, εμνκνινγεηηθή αλαθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ  

Γαβξηήι Μελά.
69

 

Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο εκπιέθνληαη θαη ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο βξαρχβηαο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο.
70

 Γελ απνπζηάδνπλ δε θαη ηα πεξηζηαηηθά φπνπ εθπαηδεπηηθνί εθδηψθνληαη, 

                                                                                                                                                                                      
ακάξα, Ζιία, Κάξπε, ζπλάδειθε καο Πίηηα. Βι. Αιέμεο Καπιάλεο, Φινγηζκέλνη ύκλνη ησλ αζαλάησλ λεθξώλ 

ηεο «Δ.Ο.Κ.Α.» : πνηήκαηα, η. Β΄, Κχπξνο, 1959, ζει. 33. 

Γελλήζεθε ζην Φξέλαξνο ηελ 28
ε 

Φεβξνπαξίνπ 1935. Σν επηέκβξην ηνπ 1947 ελεγξάθε ζην Διιεληθφ  

Γπκλάζην Ακκνρψζηνπ. (ζει.182) Σν επηέκβξην ηνπ 1953 εηζήρζε ζην ππφ βξεηαληθή δηεχζπλζε  Γηδαζθαιηθφ 

Κνιιέγην Μφξθνπ απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ηνλ Ηνχλην  ηνπ 1955. Σν επηέκβξην ηνπ 1955 δηνξίζηεθε  

δηδάζθαινο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Άρλαο. (ζει. 183) Σν Ννέκβξην ηνπ 1955 έθαλε επίζεζε θαηά ηνπ 

αζηπλνκηθνχ ζηαζκνχ  Άρλαο, σο αξρεγφο  ηεο νκάδαο ηεο ΔΟΚΑ  ζηελ Άρλα. Τπφ  ηε δηπιή ηνπ  απηή ηδηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ ππεχζπλνπ  ηεο ΔΟΚΑ εξγάδεηαη  κέρξη  ηελ 19
εο

  Οθησβξίνπ  1956 φπνπ 

αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηε δηδαζθαιηθή ηνπ έδξα. Χο θαηαδεηνχκελνο αλέιαβε  ηε δηεχζπλζε ηνπ  ελφο εθ 

ησλ ηξηψλ ππνηνκέσλ ηεο Δπαξρίαο Ακκνρψζηνπ. Σελ 10
ελ

 Ηαλνπαξίνπ 1957 ζπλειήθζε, ηελ 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

1957 κεηαθέξζεθε ζηα Κξαηεηήξηα  Κνθθηλνηξηκηζηάο  θαη αξγφηεξα  ζηα Κξαηεηήξηα Πχιαο. Σελ 13
ε
 Μαξηίνπ 

1958 δξαπέηεπζε. ηηο 2 επηεκβξίνπ 1958 κεηά απφ κάρε κε ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο ζθνηψζεθε ζηνλ  

Αρπξψλα  ηνπ Ληνπεηξίνπ. (ζει. 184)  

Βι. Μηράιεο Η. Μαξαζεχηεο, «Φψηεο Πίηηαο, ν ήξσαο δηδάζθαινο», Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, η. 4, 1960.    
68

Γαβξηήι  Μελάο,  Ζ εζληθή απηνκαηαίσζε ηνπ ειιεληζκνύ ζηελ Κύπξν : Ηζηνξηθή επηζθόπεζε 1959-1974, η. Α΄, 

Αξκφο, Αζήλα, 2007, ζζ. 61-62. Ο Γαβξηήι  Μελάο ππήξμε κέινο ηνπ Κεληξηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΟΔΛΜΔΚ. 
69

[…]Ήηαλ παξόληεο ζηε  ζπλεδξία νη θαζεγεηέο θαη όισλ  ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ, γύξσ 

ζηνπο 120. Θέκα ηεο ζπλεδξίαο, όπσο αλαθνηλώζεθε  ζηελ αξρή ηεο, ήηαλ ε έθδνζε  ςεθίζκαηνο  κε ην νπνίν   ζα 

εθθξαδόηαλ ε ππνζηήξημε ηνπ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ πξνο ηελ ππνςεθηόηεηα ηεο 

Απηνύ Μαθαξηόηεηνο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ, 

[…]Θεσξώ εληειώο απαξάδεθηε ηελ εκπινθή ηνπ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ ζηνλ πξνεθινγηθό αγώλα.[…] Σόικεζα 

λα  δηαθσλήζσ, έλαο καδί  κε άιινπο  δύν, ηνλ Γεώξγην Υαηδεληθνιάνπ  θαη ηνλ Αλδξέα  Υξηζηνθίδε,  αλάκεζα  

ζηνπο 120. 

Βι. Γαβξηήι  Μελάο, ό. π., ζζ. 140-141. 

Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, ό. π., ζει. 193. 
70

[...] Ζ απνπζία παλεπηζηεκίνπ, κεηέηξεπε ηνπο καζεηέο γπκλαζίσλ ζηελ θύξηα δεμακελή άληιεζεο ζηειερώλ γηα 

όζνπο ήζειαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε λενιαία. Βι.  Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 130. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1961 ε ΠΟΔΓ ππνρξεψζεθε λα εθδψζεη αλαθνίλσζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ πνιηηηθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηε δηείζδπζε κέζα ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Βι.  Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει.161. ΕΛ
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δέρνληαη  δνινθνληθέο απφπεηξεο, επεηδή  νη  απφςεηο ηνπο ζπγθξνχνληαη κε απηέο  ηεο  ειίη  

ησλ δχν θνηλνηήησλ.
71

 Πνιχ  ραξαθηεξηζηηθή  ε  απφθαζε ηνπ  Γξαθείνπ Διιεληθήο Παηδείαο 

ην 1962  ζρεηηθά  κε ην  κε  δηνξηζκφ  ηνπ Παπαθψηε σο  ζενιφγνπ,  πνπ αληηκάρεην ην 

Μαθάξην,
72

 ε απφπεηξα δνινθνλίαο ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ  1961 ηνπ  Γηεπζπληή ηνπ Σνπξθηθνχ 

Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ  ζην ρσξηφ Κνξλφθεπνο αηή Εηγηά, πνπ ήηαλ νπαδφο ηνπ İhsan Ali,
73

 

αιιά θαη ε δνινθνλία ηνπ Σνχξθνπ δηδαζθάινπ ζηα Κλψδαξα.
74

  

Απφ ηελ άιιε ζην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ζηειηηεχεηαη ε επηδήκηα ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο άιιεο θνηλφηεηαο. O ηνπξθηθφο ηχπνο θαηαγγέιιεη φηη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί κεηαθέξνπλ 

φπια θαη  φηη καζαίλνπλ ηνπο καζεηέο λα είλαη θαηά ησλ πκθσληψλ,
75

 επηθξίλεη επηζηνιή ηεο  

Οξγάλσζεο Διιήλσλ Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαηδεύζεσο Κύπξνπ πξνο ηνλ Κχπξην Πξέζβε 

ζηελ Διιάδα. ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ν ζπληάθηεο αλαθέξεη φηη βαδίδνπλ πηζηά  πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ εζληθψλ ηνπο πφζσλ.
76

 Απφ ηελ άιιε ε εθεκεξίδα Διεπζεξία  αλαθέξεηαη ζε 

εκπξεζηηθφ ιφγν Σνχξθνπ εθπαηδεπηηθνχ.
77

 

                                                                                                                                                                                      
χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Halkın Sesi κέιε ησλ νξγαλψζεσλ ''Enerjik Milli Gençlik "Άιθηκνο 

Δζληθή Νενιαία" (ππφ ηελ επηξξνή ηνπ Π. Γησξθάηδε) θαη ''Kıbrıs Rum Talebe Cemiyeti'',νξγάλσζε καζεηψλ 

πνπ πξφζθεηηαη ζηελ αξηζηεξά, δηέλεηκαλ θπιιάδηα πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.              

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Onlar ve Biz», 7 Ekim 1960. [Απηνί θαη Δκείο] 

Γηα ΑΟΝ  Βι. Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, ό. π., ζει. 237. 

[…]Οπδέπνηε δηεπθξηλίζηεθε επίζεκα αλ ζ΄ αθνινπζείηαη ε πξν ησλ ζπκθσληώλ ηεο Επξίρεο γξακκή, ή άιιε 

ζηεξίδνπζα ηελ ζεκεξηλήλ πνιηηηθήλ θαηάζηαζηλ. […]Δλδεηθηηθή πάλησο  ηεο ζπγρύζεσο  ε νπνία επηθξαηεί  θαη 

ηνπ θηλδύλνπ δεκηνπξγίαο εζθαικέλσλ αληηιήςεσο - ηλα νη εθδειώζεηο καζεηώλ  θαη καζεηξηώλ-αδηάθνξνλ πνίσλ 

ζρνιείσλ – θαηά ηελ επέηεηνλ ηνπ Γεκνςεθίζκαηνο  ηεο 15
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1950.  

Βι. Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Έλαο  ρξφλνο ειεχζεξεο  παηδείαο», αξ.20 (119), 30 Ηνπλίνπ 1961, ζει. 6. 

Γξαζηήξηα ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηα πνιηηηθά δξψκελα. Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 

140. 
71

H ''θνπιηνχξα ηεο αληίζηαζεο'' (δηψμεηο ή απεηιέο ελαληίνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ) απνηειεί ζεκειηψδεο θαη 

δηαρξνληθφ  ραξαθηεξηζηηθφ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Βι. Γεψξγηνο Μακάθεο, ό. π., ζει. 109. 
72

Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, Σεζιαζκέλε πνξεία, φ. π., ζζ. 60-61. 
73

Γελλήζεθε ζηελ Πάθν ην 1934. Ο γηαηξφο İhsan Ali ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1953, σο  Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο 

Δθνξείαο  ηνπ Γπκλαζίνπ Πάθνπ απνδερζείο ην γπκλάζην ηνπ λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα  ππνζηήξημεο  ηεο 

θπβέξλεζεο, πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο εγεζίαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., 

ζει. 310. Ο İhsan Ali  ραξαθηεξίδεηαη  σο «θνκκνπληζηήο» Βι. Diana Markides, ό. π., ζει. 239. Ο İhsan Ali  

ραξαθηεξίδεηαη  σο «πνιέκηνο ηνπ Küçük». Βι. Ahmet An,  Kıbrıs Türk liderliğinin oluşması : 1900-1942, Galeri 

Kültür, Lefkoşa, 1997, s. 283.    

Θενθάλεο Γεκεηξίνπ, ό. π., ζει. 95. 
74

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 25 επηεκβξίνπ 1963. 
75

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tabanca Taşıyan Rum Öğretmenin İstinafı Reddolundu», 31  Ekim  1962. [Ζ έθεζε 

ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ πνπ νπινθνξνχζε απνξξίθζεθε] 

Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζζ. 146-147. 
76

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İşte itiraf ediyorlar», 7 Kasım  1961. [Ηδνχ νκνινγνχλ] 

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ Κύθθνπ, 1961-1962, 1962-1963, Λεπθσζία, 1964, ζει. 28.  
77

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ο αληηπξφεδξνο Γξ Κηνπηζθνχθ ζπθνθαληεί ηνπο Έιιελαο, φηη επηδηψθνπλ  

θαηαζηξνθήλ  ησλ Σνχξθσλ!», 16 Ηαλνπαξίνπ 1962. ΕΛ
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3.3. Ανηιθέζεις  ζηο  εκπαιδεσηικό  ζσγκείμενο 

 

Οη αληηζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα δχν θνηλνηηθά εθπαηδεπηηθά ζπγθείκελα δηαδξακαηίδνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο. Θεζκνί, φπσο ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ θαη ην Evkaf, ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, άιινηε επηηάρπλαλ θαη 

άιινηε επηβξάδπλαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο.
78

 Αλ νη ζεζκνί  νξίδνληαη σο νη θαλφλεο  δηθαίνπ  αιιά  θαη νη  νξγαληζκνί  πνπ 

δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζε νκάδεο αλζξψπσλ, ηέηνηνη ζεζκνί ζην θππξηαθφ 

ζπγθείκελν  είλαη  κεηαμχ άιισλ νη ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί, φπσο ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ θαη 

ην Evkaf, αιιά θαη νκάδεο, φπσο  νη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο.
 79

 

 ηα ρξφληα ηεο βξεηαληθήο απνηθηνθξαηίαο νη δχν ηζρπξνί ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί ησλ δχν 

θνηλνηήησλ έηπραλ δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο, γεγνλφο πνπ επεξέαζε πνηθηινηξφπσο ηελ 

αλάπηπμε ησλ δχν θνηλνηήησλ. Ζ  Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ σο  ζεζκφο  δηαδξακαηίδεη  απφ  ηελ  

πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο ησλ Οζσκαλψλ ζην λεζί, θαη  ηδηαίηεξα  κε ηελ αλαγλψξηζε  ηνπ   

Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ σο εζλάξρε (1884), «επνπηηθό» ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ε επαηζζεζία ηεο ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα είλαη έθηνηε 

δηαρξνληθή.
80 

Δλψ ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ επί Βξεηαληθήο Απνηθηνθξαηίαο ζπλερίδεη λα 

                                                           
78

Ahmet An, «An overview of the research on the identity of the Turkish  Cypriot», Murat Bülbülcü (hazırlayan), 

Edebiyat eleştirisi ve inceleme : Literary criticism and study,  Freebirds, Girne, 2009, s.  562. 

Δθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 1960 : 

 

 ΔΛΛΖΝΔ ΣΟΤΡΚΟΗ 

ΑΝΑΛΦΑΒΖΣΟΗ 16,1 23,6 

ΓΔΝ ΠΖΓΑΝ ΠΟΣΔ ΥΟΛΔΗΟ 28,8 37,1 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ : ΦΟΗΣΟΤΝ 55,1 47,9 

ΓΤΜΝΑΗΟ-ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΥΟΛΔ : ΦΟΗΣΟΤΝ 

14,2 13,7 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ : ΦΟΗΣΟΤΝ 0,59 0,61 

 

Βι. Stahis Panagides, ibid, p. 135. 

Απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ […]Oysa  o dönemde adada üniversite mezuru olan toplam 3274 kişiden 640´i Türk  

(% 19,5); 2634´u ise Rum´du (% 80,5). Βι. Sabahattin İsmail, 100 soruda Kıbrıs sorunu, a.g.e., s. 60. 
79

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα, φ. π.,  ζει. 15. 
80

Ali Suha, a.g.e., s. 246.  

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, ό. π., ζει. 28. 

Πεξηθιήο Μηραειίδεο, ό. π., ζει. 44 ΕΛ
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ραίξεη ηελ απηελέξγεηα ηεο,
81

 ν αληίζηνηρνο ηζιακηθφο ζεζκφο ην Evkaf, πνπ ειέγρεη ηελ 

ηνπξθηθή εθπαίδεπζε, βξίζθεηαη ππφ θαηαδπλάζηεπζε «tahakkümüne».
82

 Σν 1878 αιιάδεη ην 

θαζεζηψο  ηνπ Evkaf θαη  ηε δηνίθεζε ηνπ εμνινθιήξνπ αλαιακβάλνπλ νη δχν Δθπξφζσπνη 

ηνπ Evkaf  (Μurahhas), έλαο Σνχξθνο θαη έλαο Άγγινο. Έηζη, νη Άγγινη αξρίδνπλ λα έρνπλ κε 

ηελ «θαζεζησηηθή αιιαγή» ηνπ 1878 ιφγν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Απφ 

ηηο πξψηεο ηνπο ελέξγεηεο  ήηαλ  ε ζχζηαζε ην 1884  ηνπ «Moslem Board of Education».
83

 Ζ  

θαηαδπλάζηεπζε ηνπ Evkaf απνηππψλεηαη ζε δηάθνξεο βξεηαληθέο απνθάζεηο νη νπνίεο 

παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ ηζιακηθνχ ζεζκνχ.
84

 Μφιηο ην 1955 θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 22 Ηνπιίνπ 1955 παξαρσξείηαη  ε εθρψξεζε δηαρείξηζεο ζηελ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα.
85

 ηηο  15 Απξηιίνπ  1956  ε Evkaf  Yüksek Meclisi αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε  ηνπ 

Evkaf.
86

 ηηο 9 Ηνπλίνπ 1959  ε παηδεία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο παξαδίδεηαη ζ΄ απηή.
87

  

Δλψ ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ αλεκπφδηζηα κέζσ ηεο παηδείαο ζθπξειαηεί ην εζληθφ αίζζεκα 

ηεο θνηλφηεηαο ηεο, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο ηνπξθηθήο παηδείαο ππνλνκεχεηαη ε εζληθή 

ηαπηφηεηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
88

 Δπηθαινχκελε ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  ηε  ιηγφηεξν 

δηεπξπκέλε δηδαθηέα χιε,
89

 ηνπο  Βξεηαλνχο δηεπζπληέο  ζηα ηνπξθηθά ιχθεηα, αθφκε θαη ηε 

κε ρξήζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ απφ ηε κεηξφπνιε θάπνηεο ζρνιηθέο ρξνληέο, ηζρπξίδεηαη φηη 

αλ αλαγλσξίδνληαλ ζηνπο ίδηνπο ηα δηθαηψκαηα πνπ  αλαγλσξίζηεθαλ  ζηνπο Έιιελεο  ηφηε  ε 

νηθνλνκηθή  θαη ε θνηλσληθή ζέζε ηνπο  ζα ήηαλ θαιχηεξε.
 90

 

                                                           
81

Απφ ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ ππέζηε αληηεθθιεζηαζηηθνχο λφκνπο ήηαλ ηελ πεξίνδν  

κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ 1931. Γηα παξάδεηγκα ν αληηεθθιεζηαζηηθφο λφκνο  ηνπ 1935, κε απνθνξχθσκα ην λφκν 

34 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο Αξρηεπίζθνπνο έπξεπε λα εγθξίλεηαη απφ ηνλ Άγγιν Κπβεξλήηε  θαη  λα  

είλαη  Κχπξηνο. Νφκνο  πνπ ήηαλ ζε ηζρχεη κέρξη ην 1946.  

Βι. Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, ό. π., ζει. 23. 
82

Hüseyin Mehmet Ateşin, a.g.e., s. 161.  

«Bu kötü idare yüzünden Evkaf malları büyük zararlara uğradı». Βι. Kıbrıs tarihi notları, Türk Maarif 

Müdürlüğü, 1962, s. 112. [ εκεία ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο] 
83

Ali Suha, a.g.e., s. 241. 
84

Mustafa Haşim Altan, Belgelerle Kıbrıs Türk vakıflar tarihi : 1571-1974, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 1986, s. 1184. 

[Ζ ηζηνξία ησλ ηνπξθηθψλ βαθνπθηθψλ γαηψλ ζηελ Κχπξν κε έγγξαθα ] 

Απφ ην 1928  ην Evkaf  θαζίζηαηαη  θξαηηθφ ηκήκα «Hükümet daire». 
85

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 470. 
86

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e., s. 112. 
87

Hasan Behçet, a.g.e., s. 175. 
88

Kutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s. 145. 
89

Αλάγλσζε ηνπ Κνξαλίνπ ζηα αξαβηθά. Βι. Agnes Smith, Through Cyprus in 1887, Opheltis Publications, 

Nicosia, 1996,  p. 176. 

Σν 1948 γηα πξψηε θνξά νη Βξεηαλνί επέηξεςαλ  ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα λα θέξεη  εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ 

Σνπξθία γηα λα δηδάμνπλ  ζηα ζρνιεία ηνπο. Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 876.  
90

Pierre Oberling, a.g.e., s. 57-58. ΕΛ
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Οη  ζπλδηθαιηζηηθέο  νξγαλψζεηο  ΟΔΛΜΔΚ
91

 θαη ΠΟΔΓ
92

 ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο θαηά  

ηελ πεξίνδν  απηή  αζθνχλ πηέζεηο θαη  εμειίζζνληαη «ζε ζεκαληηθνύο  παξάγνληεο πνιηηηθήο 

πίεζεο».
93

  ε αληίζεζε κε ηηο νξγαλψζεηο Διιήλσλ δηδαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ πνπ  είλαη  

νξγαλσκέλεο πάλσ ζε «επαγγεικαηηθή βάζε» θαη «ηειείσο αλεμάξηεηεο από ηελ πνιηηηθή 

εγεζία» ε Έλσζε Σνχξθσλ Γηδαζθάισλ Türk Öğretmenler Birliği, κε πξφεδξν ην Nazım 

Refet,
94

 ζχκθσλα κε αλαδεκνζηεπκέλν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Akın ζηελ εθεκεξίδα 

Διεπζεξία,
95

 είλαη «ελ δηαιύζεη». χκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν ηεο Διεπζεξίαο, ε 

γελεζηνπξγφο αηηία ηεο παξαπαίνπζαο  απηήο νξγάλσζεο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη δέζκηα ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο.
96

  

Σέινο ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  είλαη δηαζθνξπηζκέλε  εληφο ηνπ λεζηνχ θαη ν  

αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ δηδαζθάισλ είλαη θαη΄ αλαινγία  

κεγαιχηεξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο απμάλεη ηηο δαπάλεο θαη δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο.  

                                                                                                                                                                                      
Pierre Oberling, ibid, p. 72. 

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi ve  Kıbrıs΄ta  Türk  Eserleri, a.g.e., s. 122, 123. 

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 114. 

Σε ζρνιηθή ρξνληά  1936-1937 ηα Σνπξθηθά ιύθεηα «Türk lisesi» κεηαηξέπεηαη ζε  «İslam lisesi». Βι. Hasan 

Behçet, a.g.e., s. 190. 

O Κutlu Adalı ζε κηα πεξηήγεζε ηνπ ζηελ πεξηνρή Σειιπξίαο ην 1958 αλαθέξεηαη ζε καζεηέο ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο πνπ  είλαη μππφιεηνη,  ρσξίο πνδηά  ζην ζρνιείν, θαη  ηα καιιηά ηνπο  ζθεπάδνπλ ηα απηηά ηνπο.  

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e, s. 9. 
91

Ζ Οξγάλσζε Διιήλσλ Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαηδεύζεσο Κύπξνπ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ  

Μαθαξίνπ Γ΄ κε ζηφρν «ηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο παηδείαο». Βι. Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, ό. π., ζει. 36. 

ηηο 29 Ννεκβξίνπ 1953 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηδξπηηθή ζπλέιεπζε  ηεο ΟΔΛΜΔΚ.  

Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 433.  

Απεξγία ΟΔΛΜΔΚ 4 Ννεκβξίνπ 1963- 14 Ννεκβξίνπ 1963. Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1963-1964, 

Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1965, ζει. 13. 

Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Ζ Ο.Δ.Λ.Μ.Δ.Κ.», Απξίιηνο 1963, ζει. 40.  
92

Ζ Παγθύπξηα Οξγάλσζε Διιήλσλ Γαζθάισλ (ΠΟΔΓ) ηδξχζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 1953 θαη εγγξάθεθε γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Νφκνπ γηα ηηο πληερλίεο ζηηο 3 Ηνπλίνπ 1953. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1959-1974 ε ΠΟΔΓ αξηζκνχζε πεξί ηηο 2.000 κέιε. Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 425.  
93

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, ό. π., ζει. 106. 

χζηαζε ''Μηθηήο Δπηηξνπήο ΟΔΛΜΔΚ-ΠΟΔΓ'' ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1963. Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 

451.   
94

Süheyla Küçük, Dr. Küçük'le bir ömür, Lefkoşa, 2009, s. 118. 
95

Ζ πξψηε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  ήηαλ ε  Öğretmenler Birliği ηε δεθαεηία ηνπ 20. 

H νξγάλσζε απηή ήηαλ νξγάλσζε ησλ δαζθάισλ. Σν 1959 εληάζζνληαη θαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

άιισλ βαζκίδσλ θαη έηζη ηδξχεηαη ην Türk Öğretmenler Kurumu.Σν 1968 ζα δηαζπαζηεί ζηηο δχν βαζκίδεο  

İlkokul Öğretmenler Birliği θαη   Orta  ve Tali Öğretmenler  Birliği. Βι. Hasan Behçet, a.g.e., s. 267. 

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 454.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Dünkü öğretmenler toplantısında konuşan Denktaş : "Türk Varlığını şerefle 

korumalısınız" dedi», 5 Eylül 1961. [Ο Denktaş πνπ κίιεζε ζηε ρζεζηλή ζπλάληεζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  είπε '' 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηε κε ζεβαζκφ ηελ Σνπξθηθή Πεξηνπζία''] 

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 114. 
96

Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 23 Ηαλνπαξίνπ  1963. ΕΛ
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3.4. Δράζεις  ως  ηροπιζμός  νομιμοποίηζης ηων  πολιηικών προζδοκιών  

 

-… θη  εηνηκάδνληαη γηα  λέν  ενξηαζκφ. ην ηέκελνο Μπατξαθηάξε απηή  ηε θνξά, γηα  ηελ 

επέηεην  ηεο  θαηαιήςεσο ηεο πφιεσο. 

- ηνλ Μπατξαθηάξε ! Καηαληά  πξφθιεζε, κέζα  ζηελ θαξδηά  ησλ  ζπηηηψλ  καο. 

- πληεξνχλ  ηνλ εζληθηζκφ ηνπο,  Γηψξγν... 

-ρη αθξηβψο. Μάιινλ ην αληηζηάζκηζκα, ζά 'ιεγα, θαη ην εκπφδην πνπ αληηηάζζνπλ ζηελ 

ηζηνξηθή επηηαγή ηνπ ηφπνπ.    

-Σν αληηζηάζκηζκα απηφ είλαη  έλαο θχξηνο ζπληειεζηήο πνπ δε ζηεξείηαη  ελ ηνχηνηο 

πεξηερνκέλνπ. Ο εζληθηζκφο ηνπο απνηειεί ζήκεξα κηα πξαγκαηηθφηεηα. ηελ  αξρή   ήηαλ  

έλαο κχζνο,  ζχκθσλνη, πνπ  αλεθάιπςαλ νη Άγγινη  γηα λα  πιήμνπλ  εθ ησλ  έζσ  ηνλ αγψλα 

καο. Κη απηνί  νη ίδηνη  ην ρξεζηκνπνίεζαλ  σο έξεηζκα  γηα λα θαιχςνπλ   πίζσ  ηνπ   ηελ 

έκθπηε ξνπή  ηνπο  ζηε βία  θαη λα  δψζνπλ  δηέμνδν  ζην  απσζεκέλν  κίζνο ηνπο  ελαληίνλ 

καο,  πξάγκαηα  πνπ  απνηεινχζαλ νπζηαζηηθά  ην αιεζηλφ  θίλεηξν ηνπ ππνηηζέκελνπ αγψλα 

ηνπο. Αιιά,  ζνπ  επαλαιακβάλσ, ε  θαηάζηαζηο  δηαθνξνπνηήζεθε….. Ήξζαλ  νη 

πκθσλίεο…. ην χληαγκα…. Ζ  βία   θαη ην έγθιεκα  επεξγεηήζεθαλ,  ε κεηνλφηεο  γίλεηαη  

«θνηλφηεο»,  απνθνκίδεη  ππεξβνιηθά  πξνλνκηαθήλ ζέζηλ. Καη θπζηθφ  επαθφινπζν, εθ  ησλ 

πζηέξσλ απνθηά   ν αγψλαο ηνπο ηδενινγηθφ  πεξηερφκελν…. Γη΄ απηφ  ζνπ ιέσ,  Γηψξγν …. 

ζήκεξα  πηζηεχνπλ  …. Ηδίσο  ε λέα  γελεά  πηζηεχεη  κε θαλαηηζκφ  ζηελ  θαηαγσγήλ  ηεο  

θαη ζ΄έλα  πεπξσκέλν  ηνπ  ηφπνπ  απφιπηα  ηαπηηζκέλνλ  κε ηεο  επηηαγέο  απηήο ηεο  

θαηαγσγήο. Αληηιακβάλεζαη  ηελ θξίθελ  ησλ πκθσληψλ ! ρη  κφλνλ  εγθαηαιείςακε  έλα 

φξακα  αηψλσλ αιιά  ζεκειηψζακε  γη΄απηνχο  κηα παηξίδα άιιε,  κέζα  ζηε δηθή  καο, 
97

 

 

 

Σν 1969 ε  Ήβε Μειεάγξνπ εμέδσζε ην κπζηζηφξεκα Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο. Μέζα απφ ηελ 

ζηηρνκπζία ησλ δχν Διιήλσλ κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζην 

ηέκελνο Μπατξαθηάξε γηα ηελ επέηεην ηεο θαηάιεςεο ηεο Λεπθσζίαο ραξαθηεξίδεηαη  ν   

εζληθηζκφο ηεο άιιεο θνηλφηεηαο σο «αληηζηάζκηζκα». Πψο ινηπφλ ν «εζληθηζκόο ηνπο 

απνηειεί ζήκεξα κηα πξαγκαηηθόηεηα»; Πνηεο δξάζεηο δξνκνινγoχληαη φιν απηφ ην δηάζηεκα  

γηα λα δνζεί  «πεξηερόκελν» ζηνλ εζληθηζκφ  ησλ δχν θνηλνηήησλ; Πψο ε κλήκε θαη ηδηαίηεξα 

ε ηζηνξηθή κλήκε θαη ε ηζηνξηθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ζπγθξνηνχληαη  κέζα απφ ηηο  

«δξάζεηο ησλ αλζξώπσλ» ; 

 

 

 

 

                                                           
97

Ήβε Μειεάγξνπ, Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο, Λεπθσζία, 1969, ζει. 183. ΕΛ
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 «Ενδογενείρ δπάζειρ» : Άμεζες με ηην εκπαιδεσηική διαδικαζία και παιδεία ποσ 

προάγοσν ηην «εθνική αλήθεια» 

Χξνιφγην πξφγξακκα : 

Ζ ηαχηηζε ηεο κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά ζρνιεία κε ηελ ειιαδηθή  δελ  

απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ λεζηνχ, αιιά απνβιέπεη ζηε  δηαηήξεζε  

ηνπ δηαθανχο  πφζνπ  γηα ηελ Έλσζε.
98

 Ζ θππξηαθή ηζηνξία  έρεη  κηα πνιχ πεξηζσξηαθή ζέζε 

ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, νπζηαζηηθά δελ δηδάζθεηαη ζηα θξαηηθά ζρνιεία σο μερσξηζηφ 

κάζεκα θαη ζεσξείηαη κέξνο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο.
99

 ε σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο 1961-1962  ζηνλ πίλαθα καζεκάησλ εκθαλίδεηαη  ην κάζεκα  Ηζηνξία θαη  Αγσγή ηνπ 

Πνιίηε  καδί θαη  ρσξηζηά ην κάζεκα Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ,
100

 ελψ  ζε  σξνιφγην πξφγξακκα  

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1962-1963 ην κάζεκα Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ  ζην σξνιφγην πξφγξακκα 

θέξεη ηνλ αξηζκφ  ½ ζηε Σ΄ ηάμε ηνπ θιαζζηθνχ.
101

 Σν κάζεκα  Αγσγή ηνπ Πνιίηε κειεηά  

κεηαμχ άιισλ ηηο έλλνηεο έζλνο,  παηξίδα,  ιαφο,  θπιή, ειιεληθή  παηξίδα,  ειιεληθφ έζλνο,   

ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε,  νχησο ψζηε ν «εθθνιαπηόκελνο» πνιίηεο λα «έρε επίγλσζηλ ησλ 

θνηλσληθώλ θαη εζληθώλ ηνπ θαζεθόλησλ».
102
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Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, ό. π., ζει. 163. 
99

Καίζαξαο Μαπξάηζαο, ό. π., ζει. 83. 

Πξφγξακκα σξψλ καζεκάησλ ηκήκαηνο αξξέλσλ θαη ζειέσλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

1959-1960. Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ 1 πεξίνδνο ζηε η΄ ηάμε θιαζζηθνχ.  

Βι.  Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1959-1960, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 35.  

Βι.  Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1960-1961, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1962, ζζ. 38-39. 

Σε ζρνιηθή ρξνληά 1959-1960 απνλέκεηαη ην βξαβείν   ''Βξαβείνλ δηαγσληζκνχ Κππξηαθήο Πνηήζεσο''. 

Βι.  Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1959-1960, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 52.  

Απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά  1959-1960 κέρξη ηε  ζρνιηθή ρξνληά 1962-1963 απνλέκεηαη ην βξαβείν  "Βξαβείνλ 

Κππξηαθήο Ηζηνξίαο".  

[...]"Βξαβείνλ Κππξηαθήο Ηζηνξίαο"(ηδξπζέλ  ππό  ηνπ δεκνδηδαζθάινπ  θ. Βάζνπ  Παπαθηιίππνπ  εηο κλήκελ ησλ  

εζληθώλ αγσληζηώλ ηεο Κππξηαθήο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1955 θαη απνλεκόκελνλ εηο ηνπο επηδείμαληαο ηελ κεγίζηελ  

επίδνζηλ  εηο ηελ Ηζηνξίαλ  ηεο Κύπξνπ ηειεηνθνίηνπο καζεηάο).  

Σε  ζρνιηθή  ρξνληά 1963-1964 απαληά κφλν ην κάζεκα Ηζηνξία, ελψ ην βξαβείν "Βξαβείνλ Κππξηαθήο Ηζηνξίαο" 

δελ απνλεκήζεθε.  

Βι.  Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1963-1964, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1965, ζζ. 34, 42.  

Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, ό. π., ζζ. 51-52. 
100

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1961-1962, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο,  Λεπθσζία, 

1963, ζει. 17.  

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1962-1963, «Θέκαηα ππνβιεζέληα  εηο ηαο απνιπηεξίνπο εμεηάζεηο Ηζηνξία –

Αγσγή, Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, 1964, ζει. 37. 
101

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ  έηνπο 1962-1963, «Χξνιφγηνλ Πξφγξακκα Κιαζζηθνχ Σκήκαηνο», Παγθχπξηνλ 

Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, 1964, ζει. 19. 
102

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ, «Αγσγή ηνπ πνιίηνπ», 1960-1961, ζει. 205. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Απφ ηελ άιιε, ην 1962 ε δηεχζπλζε ηνπ Σνπξθηθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο εθδίδεη ην βηβιίν 

Yurttaşlık bilgisi Παηξηδνγλσζία. Σν εγρεηξίδην απηφ έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο  

λα γίλνπλ ζπγθαηαβαηηθνί «anlayışlı bir vatandaş».
103

 Σν ελ ιφγσ κάζεκα αζρνιείηαη κεηαμχ 

άιισλ κε ηε δηάθξηζε ηεο Κχπξνπ Kıbrıs σο παηξίδαο «yurdumuz» θαη ηεο Σνπξθίαο Türkiye  

σο κεηέξαο παηξίδαο «Anavatanımız». 

ρνιηθέο εθδειψζεηο - εκηλάξηα- Μεηεθπαίδεπζε- Απνζηνιέο καζεηψλ : 

Ζ νξγάλσζε κηαο ζρνιηθήο ενξηήο ή γεληθφηεξα πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηξησηηθά 

κνλφπξαθηα,
104

 νη ζρνιηθνί ινγνηερληθνί δηαγσληζκνί κε ζέκα ηελ ΔΟΚΑ,
105

 ν ζεζκφο ησλ 

νξγαλσκέλσλ απνζηνιψλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθνχο αγψλεο ζηελ Διιάδα,
106

 νη 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζηελ Διιάδα,
107

 απνηεινχλ έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν κεηαθέλσζεο ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο ζην λενζχζηαην θξάηνο, σο απαξαίηεηε «εζληθή πξνζθνξά εηο ηα 

ειιελόπνπια».
108

 Μεηαμχ άιισλ ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζκψλ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ αλεβαίλεη ην 

κνλφπξαθην δξάκα  Μαξία ε πγθιεηηθή  ζε ζπγγξαθή  θαη δηδαζθαιία ηνπ θηιφινγνπ  Η. 

Καηζνχξε,
109

 ελψ ζηηο 24  Γεθεκβξίνπ 1963 ζην Θέαηξν Royal αλεβαίλεη απφ ηα παηδηά ηνπ 

Διέλεηνπ ην Σν θαιύηεξν ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν.
110

 Γηνξηέο επελδχνληαη κνπζηθά κε 

                                                           
103

Yurttaşlık Bilgisi I,Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 1. 
104

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Σν παηξησηηθφ κνλφπξαθην», Γεθέκβξηνο 1960, αξ. 3, ζει. 143. 

[...] «Αδνύισην λεζί». Έλα ηξίπξαθην παηξησηηθό δξακαηάθη δηά ηα δεκνηηθά ζρνιεία γξακκέλν από ηνλ 

ζπγγξαθέα Α. Γ. Μνύζθνλ. Σν πεξηερόκελόλ ηνπ  επάξζε  από  ηνλ ηειεπηαίνλ Κππξηαθόλ αγώλα θαη αθηεξώλεηαη  

εηο ηνλ καζεηήλ Αληώλελ Παλαγή πνπ  εθνλεύζε ππό ησλ Άγγισλ ηελ 19.11.1956.  

Βι. Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Νέαη Δθδφζεηο», Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1960, ζει. 21. 
105

Σν πξψην βξαβείν δφζεθε ζην καζεηή ηνπ ζρνιείνπ Αζηηθή Αγίνπ Αλησλίνπ  Παζράιε Μ. Κηηξνκειίδε.   

Βι. Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά, «Ήζνπλ  αιεζηλφο Έιιελαο», Γεθέκβξηνο 1962, η. 4, ζζ. 16, 21.  

Σν δεχηεξν βξαβείν  δφζεθε ζην καζεηή  ηαχξν Λνχξα ηεο η΄ α ηνπ Διέλεηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Βι. Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά, «Έλαο κηθξφο αγσληζηήο», Ηαλνπαξίνπ 1963, η. 5, ζζ. 8, 11.  
106

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 625. 
107

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Μηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Διιάδα», αξ. 23(122), 11 Απγνχζηνπ 1961, 

ζει. 24.   
108

Κψζηαο Γ. Ησαλλίδεο, Φσλεηηθά γπκλάζκαηα θαη παηδαγσγηθά ηξαγνύδηα δηά ηαο παηδαγσγηθάο αθαδεκίαο, 

ζρνιεία θαη σδεία, η. Β΄, Γξαθείν Παηδείαο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 1. 
109

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ  έηνπο 1961-1962, «Πξφγξακκα Δνξηαζκνχ  επί ηε Δζληθή Δπεηείσ  ηεο 25
εο

 

Μαξηίνπ»,  Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 24. 
110

Τπφζεζε  : ν θαηαδεηνχκελνο αγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ ηακάηεο δίλεη ηελ θφξε ηνπ  Δηξήλε  ζηελ νηθνγέλεηα 

ζπλαγσληζηή ηνπ.  Βι. ίκνο πκεσλίδεο, Σν θαιύηεξν  ρξηζηνπγελληάηηθν  δώξν, 1963. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Θζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 

174 

 

ηξαγνχδηα, φπσο  ηε εκαία,
111

 Δηο ηνλ Ηεξόλ Λόρνλ,
112

 Πίλδνο,
113

 επηβεβαηψλνληαο  ηε 

«λνκηκνθξνζύλε πξνο ηελ Διιάδα».
114

 

Ζ πξαθηηθή ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ζηα ηνπξθηθά ζρνιεία, απφ ηελ πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο 

απνηθηνθξαηίαο, φπσο θαη ε δηδαζθαιία ησλ  εζληθψλ ρνξψλ,
115

  απνηεινχλ έλα θαηλφκελν θαη  

αλαδσππξψλνπλ  ηνλ εζληθφ δήιν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Απηέο νη ζεαηξηθέο  βξαδηέο, κε 

έξγα φπσο Bayraktar Türküsü Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ηνπ ζεκαηνθόξνπ ηνπ Özker Yaşın,  

İsimsiz  Kahramanlar  Αλώλπκνη ήξσεο ηνπ  Mehmet  Irmak,
116

  İstiklal Αλεμαξηεζία ηνπ 

Reşat Nuri Güntekin, πξνάγνπλ  ηελ  αμία ηνπ θξνλήκαηνο   θαη  ηεο   εζληθήο ελφηεηαο.
117

  

Ζ  εζληθή δσή ηνπ θππξηαθνχ ιανχ είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ  εζληθή παηδεία,
118

 έηζη θαη νη 

δηαιέμεηο ζε καζεηέο,
119

 ε επηκφξθσζε θαη ε κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θηλείηαη ζηηο ίδηεο 

ηδενινγηθέο γξακκέο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1960 ην Διιεληθφ Γξαθείν Παηδείαο  δηνξγαλψλεη 

επηκνξθσηηθά καζήκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Η. Ν. Θενδσξαθφπνπινπ (αθαδεκατθνχ), Δ.  

Παπαλνχηζνπ (πξψελ γεληθνχ δηεπζπληή Τπνπξγείνπ Παηδείαο Διιάδαο) θαη  Κ. πεηζηέξε 

(θαζεγεηή).
120

 Ο Γξ. Α. Κνχξνο, Σκεκαηάξρεο ηνηρεηψδνπο  Δθπαίδεπζεο  ζην Γξαθείν 

Διιεληθήο Παηδείαο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1961 δίλεη δηάιεμε κε ζέκα  Ζ Διιελνρξηζηηαληθή  

                                                           
111

Κψζηαο Γ. Ησαλλίδεο, ό. π., ζει. 205. 
112

Κψζηαο Γ. Ησαλλίδεο, ό. π., ζει. 254. 
113

Κψζηαο Γ. Ησαλλίδεο, ό. π., ζει. 256. 
114

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, Ζ εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ κπξνζηά ζηελ πξόθιεζε ηεο Δπξώπεο, φ. π., ζει. 35. 
115

Mümtaz Cönger, Türk milli oyunlarından örnekler 1, Lefkoşa, 1960, s. 56-58. [Παξαδείγκαηα απφ ηνπο 

Σνπξθηθνχο εζληθνχο ρνξνχο]  
116

Mehmet Irmak, İsimsiz Kahramanlar, Halkın Sesi, Lefkoşa, 1959. 
117

Yaşar Ersoy, Kıbrıs Türk tiyatro hareketi : Σoplumsal, sosyal ve siyasal olaylarla iç içe, Ateş, Lefkoşa,1998, s. 

50. 
118

Πεξηνδηθφ  Γειηίνλ  Οκίινπ  Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, «Δπηζηνιαί», η. 1,  Ηνχληνο 1962, ζει. 47. 
119

Μαζεηηθέο Γηαιέμεηο - Γηαιέμεηο Φηινινγηθνχ Οκίινπ  

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1960-1961, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1962, ζζ. 48-49. 

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1961-1962, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1963, ζει. 28.  
120

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Σα επηκνξθσηηθά καζήκαηα ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο  Παηδείαο», Οθηψβξηνο 

1960, αξ. 1, ζει. 44.  

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Σα επηκνξθσηηθά καζήκαηα», αξ. 22 (121), 28 Ηνπιίνπ 1961.  

Σν Α΄ Παλειιήλην πλέδξην Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ δηνξγαλψζεθε ην δηάζηεκα 11-14 Απξηιίνπ 1961 ζηελ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Κχπξνπ.  

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ 11-14 Απξηιίνπ 

1961», η. 10,  Ηνχληνο 1961, ζει. 214. 

Α΄ Παλειιήλην πλέδξην Γηδαζθάισλ (1962) Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ, 

«Γηάθνξνη πξνζθσλήζεηο ηνπ θ. Γηεπζπληνχ ηεο ρνιήο», 1961-1962, ζει. 61.    ΕΛ
ΕΝ
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Παξάδνζε, ηελ νπνία ηνλ ίδην ρξφλν εθδίδεη ν Καιιηηερληθφο κηινο Γηδαζθάισλ 

Λεκεζνχ.
121

  

Ο ζεζκφο ηεο Μεηεθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ Γηδαζθάισλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ αξηζκεί 

θνληά ζαξάληα ρξφληα δσήο. Θεκειησκέλνο απφ ην Ν. Δμαξρφπνπιν ην 1923 ζε βάζε 

αθαδεκατθή, εληζρχεηαη έθηνηε κε ηελ πνιχηηκε πείξα θνξπθαίσλ Διιήλσλ Παηδαγσγψλ 

(Καξαρξίζηνο, αθειιαξίνπ, Καιιηάθαο). Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν δηεπζχλεηαη απφ ηνλ 

θαζεγεηή Κ. πεηζηέξε. Ζ κεηεθπαίδεπζε απνηειεί «ηζηνξηθή αλαγθαηόηεηα» θαη εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ ησλ πλεπκαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο 

κε ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν.
 
Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο παξαρσξείηαη 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ππνηξνθηψλ, ε Διιάδα ζπγθεληξψλεη γηα πξψηε θνξά επίζεκα 

Κππξίνπο κεηεθπαηδεπνκέλνπο θαη ε κεηεθπαίδεπζε ηνπο απνθηά αθαδεκατθφ ραξαθηήξα.
122

 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ : 

 Ζ ίδξπζε ελφο θνηλνχ παλεπηζηεκίνπ,  πνπ ζα  ζπλέηεηλε ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ηεο 

εληαίαο παηξίδαο «yurt bilinci», απνηειεί απεπθηαίν εγρείξεκα.
123

 Ζ ηδέα ηεο ζχζηαζεο 

παλεπηζηεκίνπ αλάγεηαη ζην 1935.
124

 Ο Καξαγηψξγεο ζην ζχγγξακκα ηνπ γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ αλαθέξεη φηη νη πξψηεο αλαθνξέο γηα ζχζηαζε παλεπηζηεκίνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ  πξφηαζε  ηνπ  Baron Kinross κέζσ ελφο γξάκκαηνο  ζηνπο Times ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 1949, αιιά θαη ζε ηνπνζεηήζεηο νκηιεηψλ ζε ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 1962 ζηε Λεπθσζία.
125

 

                                                           
121

Αλδξέαο Κνχξνο, Ζ ειιελνρξηζηηαληθή παξάδνζηο, Δθδφζεηο Εαβαιιή, Κχπξνο, 1961, ζει. 3. 
122

Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Ζ κεηεθπαίδεπζε  ηνπ  Κχπξηνπ  Γαζθάινπ  ζην Παλεπηζηήκην  Αζελψλ», 

αξ. 11, Οθηψβξηνο  1961, ζζ. 33-34. 
123

Mehmet Hasgüler, Coğrafyasına teslim olan ada Kıbrıs, a.g.e., s. 76. 

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 781. 

Σν πεξηνδηθφ Μόξθσζηο αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ : «ζα ήην εζληθώο θαη πνιηηηθώο επηδήκηνλ». Βι. Πεξηνδηθφ 

Μόξθσζηο, «εκεηψκαηα», Αχγνπζηνο–επηέκβξηνο  1961, ζει. 24. 

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 455. 
124

Ο θπβεξλήηεο ηεο Κχπξνπ ν Sir Richmond Palmer ζε επηζηνιή ηνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1935 πξνο ηνλ  

εθπαηδεπηηθφ ζχκβνπιν ηνπ Τπνπξγείνπ Απνηθηψλ Arthur Mayhew αλαθέξεη φηη ε ζχζηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη αθφκε θαη ζηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο. Βι. Παλαγηψηεο Κ. 

Πεξζηάλεο, «Ζ βξεηαληθή απνηθηαθή  εθπαηδεπηηθή  πνιηηηθή  θαη ηα  ζρέδηα  γηα ίδξπζε  Παλεπηζηεκίνπ  ζηελ 

Κχπξν θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (1935-1939) : θέςεηο γηα ηνπο ηξφπνπο δηακφξθσζεο ηεο  

βξεηαληθήο απνηθηαθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ», ζην Ησάλλεο 

Θενραξίδεο (επηκ.), Πξαθηηθά ηνπ Σξίηνπ Γηεζλνύο Κππξνινγηθνύ πλεδξίνπ, φ. π., ζει. 32. 
125

Γ. Α. Καξαγηψξγεο, ibid, p. 120. 

Ο Παχινο Μ. Παχινπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα ησλ Baron Kinross θαη  W. E. Sinnett.   

Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζζ. 768-769, 794-795. ΕΛ
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Ζ ηδέα ηεο ζχζηαζεο παλεπηζηεκίνπ ζρνιηάδεηαη πνηθηινηξφπσο. ην Α΄ Παγθχπξην 

Παλζπνπδαζηηθφ πλέδξην ηνλίδεηαη ε  αλάγθε  λα κειεηεζεί κε «πξνζνρή». 

 

[...]Δθείλν κφλν πνπ γεληθά θαηλφηαλ ήηαλ κηα επηθχιαμε γηα ην ζπνπδαίν απηφ ζέκα. 

Κακηά απφθαζε δελ ειήθζε αιιά ην δήηεκα αλεηέζε ζε επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζή θαη 

ζα κειεηήζε κε πξνζνρή ην ζέκα. Δθείλν πνπ απνθαζίζζεθε πξνο ην παξφλ λα γίλε 

ήηαλ ε ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ.
126

 

 

Απφ ηελ άιιε, πεξηνδηθά είλαη επλντθά δηαθείκελα απέλαληη ζηελ αλάγθε ίδξπζεο ηνπηθνχ 

παλεπηζηεκίνπ.
127

 ην πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή Κύπξνο ε Μαξγαξίηα Γαικάηε  αλαθέξεη  φηη 

«Ζ Κύπξνο ρξεηάδεηαη έλα Παλεπηζηήκην όπνπ λα ππάξρεη θαη Ηλζηηηνύην Αλαηνιηθώλ  

Γισζζώλ», ελψ ζην πεξηνδηθφ  Κππξηαθά Υξνληθά ν Σάθεο Υαηδεδεκεηξίνπ επηζεκαίλεη φηη 

ην «επηρείξεκα όηη ε δεκηνπξγία ελόο Παλεπηζηεκίνπ ζα εκπόδηδε  ηε ζπνπδή ζηελ Αζήλα,  θαη 

ηελ άκεζε  επαθή  κε ηνλ λενειιεληθό πνιηηηζκό είλαη απνθαιππηηθό ηεο ζηελόθαξδεο πνιηηηθήο 

καο».
128

 

Δλψ ν ζπλεξγάηεο ηεο αζελατθήο εθεκεξίδαο Σν Βήκα Δπάγγεινο Π. Παπαλνχηζνο  

ππνζηεξίδεη φηη «ήκεξα πνπ δελ έγηλε ε πνιηηηθή Έλσζε,  δελ ζπκβνπιεύσ  λ' απνθηήζνπλ  ην 

δηθό ηνπο Παλεπηζηήκην»,
129

 ν  Necdet Nereli,  Βνεζφο  Γηεπζπληήο  ηνπ Δκπνξηθνχ Λπθείνπ 

Haydarpaşa ζηελ Κχπξν, ηνλίδεη φηη δελ απνηειεί εκπφδην ην γεγνλφο φηη ζηελ Κχπξν  δνπλ  

                                                                                                                                                                                      
O Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ John F. Kennedy απεχζπλε ζνβαξή  πξφηαζε  λα βνεζήζεη  ην Μαθάξην  ζηελ ίδξπζε  

παλεπηζηεκίνπ ζηελ Κχπξν. Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 794.  
126

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Σν Πξψην Παγθχπξην Παλζπνπδαζηηθφ πλέδξην θαη νη  εξγαζίεο ηνπ», αξ. 

96, 12 Απγνχζηνπ  1960, ζει. 17. 

ην Β΄ πνπδαζηηθφ πλέδξην ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1961 ζπδεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο παλεπηζηεκίνπ. Βι. 

Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Δηδήζεηο  θαη ζρφιηα», Αχγνπζηνο – επηέκβξηνο  1961, ζει. 24. 
127

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Μεξηθέο ζθέςεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ίδξπζεο παλεπηζηεκίνπ ζηελ Κχπξν», η. 19, 

επηέκβξηνο  1960, ζει.11. 

Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κύπξνπ,  «Παλεπηζηήκην ζηελ Κχπξν», αξ. 68, 1960, ζει. 7. 

[..]Δπί πιένλ πξνβάιιεη ην δήηεκα ηεο ηδξύζεσο Παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίνλ λα ρξεζηκεύζε σο θέληξνλ 

αθηηλνβνιίαο ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ εηο ηελ Αλαηνιηθήλ Μεζόγεηνλ. Ζ αθηηλνβνιία  όκσο ηνπ ειιεληθνύ  

πνιηηηζκνύ δελ είλαη  δήηεκα  απιώο  εθπαηδεπηηθόλ.  Δίλαη  δήηεκα  γεληθώηεξνλ πνιηηηθόλ. Γηα  ηνύην  ε ίδξπζηο  

επηζηεκνληθώλ θέληξσλ εξεπλώλ θαη ε  ίδξπζηο  ή  ελίζρπζηο  νξγαληζκώλ, νη νπνίνη  λα πξνάγνπλ  ηνλ ειιεληθόλ 

πνιηηηζκόλ πξέπεη  λα είλαη  εθ ησλ  πξώησλ κειεκάησλ ηεο Κνηλνηηθήο  Βνπιήο.  

Βι. Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Παλεπηζηήκην  ζηελ Κχπξν», αξ. 68, 29 Ηαλνπαξίνπ 1960, ζει. 8.  
128

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Δζληθηζηηθφ εζληθφ θαη παλαλζξψπηλν ηδεψδεο», η. 16, Φιεβάξεο 1962, ζει. 

163. 
129

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Διιάδα θαη Κχπξνο»,  27 Απγνχζηνπ  1960. ΕΛ
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δχν  μερσξηζηέο θνηλφηεηεο,
130

 θαη ε εθεκεξίδα Halkın Sesi ζηειηηεχεη ηελ θνληφθζαικε 

πνιηηηθή ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζ΄ ζρέζε κε ην ζέκα ηεο ίδξπζεο παλεπηζηεκίνπ.
131

  

 

«Εξωγενείρ δπάζειρ» : Έμμεζες με εκπαιδεσηική διαδικαζία και  παιδεία  

 

Οη δχν θνηλφηεηεο επηζηξαηεχνπλ θάζε ινγήο δξάζεηο γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα πνιηηηθά 

ηνπο ζέισ. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο απηέο νη δξάζεηο επελδχνληαη κε έλα ηζηνξηθφ πεξηερφκελν 

κε  κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αλαίξεζε ηεο  λνκηκφηεηαο ηνπ Άιινπ, κέζα απφ κηα ζεηξά θνηλψλ 

κεζνδνινγηθψλ θαη άιισλ πξαθηηθψλ.
132

 Ζ αλέγεξζε νηθεκάησλ,
133

 ε ζπγγξαθή ηζηνξηθψλ 

δνθηκίσλ, ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ,
134

 ε επηζηξάηεπζε 

πξνπαγαλδηζηηθψλ κεραληζκψλ θαη νη εθδφζεηο «δηαθώηηζεο» ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο,
135

 

ην ζηξαηεπκέλν ζέαηξν, θαη νη νξγαλψζεηο λενιαίαο είλαη  έλα δείγκα ησλ δξάζεσλ απηψλ.  

 

                                                           
130

Sabahattin  İsmail, Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşu...., a.g.e., s. 85. 
131

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Üniverstie İdeali İçindeyiz», 17 Kasηm 1962. [Αζπαδφκαζηε ηελ ηδέα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ] 

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 797. 
132

Niyazi Kızılyürek, Οη Σνπξθνθύπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθό, φ. π., ζζ. 141-142. 

χκθσλα κε ηε Julie Scott ε κλήκε είλαη πεξηζηαζηαθή θαη λέεο εξκελείεο θαη έλλνηεο ελεξγνπνηνχληαη ζην 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν ηεο επηηέιεζεο, σο ηζηνξίεο πνπ πξνζηίζεληαη γηα λα εμσξαΐζνπλ, λα ακθηζβεηήζνπλ, λα 

εμεπκελίζνπλ. Βι. Julie Scott, «Mapping the past: Turkish Cypriot narratives of time and place in the Canbulat 

museum, northern Cyprus, History and Anthropology, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 224. 

Ζ κλήκε θαη ε ιήζε βξίζθνληαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε. Ζ κλήκε ζπλδέεηαη κε ηε λνκηκνπνίεζε «of the politically 

desired future». Βι. Γηάλλεο Παπαδάθεο, «Nation, narrative and commemoration: political ritual in divided 

Cyprus», ibid, p. 254. 

Ο Benedict Anderson ηνλίδνληαο  ηνπο πνιηηηζκηθνχο  δεζκνχο  ηνπ εζληθηζκνχ  κε ην ζάλαην  

 […] ΓΔ ΘΑ ΒΡΔΗ  ΚΑΝΔΗ πην  παξαζηαηηθά  εκβιήκαηα  ηεο ζύγρξνλεο  θνπιηνύξαο  ηνπ εζληθηζκνύ από  ηα 

θελνηάθηα θαη ηα  κλεκεία  ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε. Βι. Benedict Anderson, ό. π., ζζ. 31-32. 
133

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σα εγθαίληα ηνπ Οηθήκαηνο ηνπ πλδέζκνπ Αγσληζηψλ Λεκεζνχ»,  11 Φεβξνπάξηνπ  

1962. 
134

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs΄ta Türk Eserleri», 22 Nisan  1961. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηεο Ακκνρψζηνπ ν Σνχξθνο δηνηθεηήο Kilis Beyi Cambulat Paşa πέθηεη ζην 

πεδίν ηεο κάρεο. Με αθνξκή ηελ ελ ιφγσ ζπζία ζε ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνλίδεηαη ε αλάγθε αλέγεξζεο ηζηνξηθψλ  

κλεκείσλ πνπ λα ππνγξακκίδνπλ ηελ ηνπξθηθφηεηα ηνπ λεζηνχ.  

Βι.Yurttaşlık Bilgisi I, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 35, 36. 
135

[…]Παξά ην γεγνλόο όηη ε Σνπξθηθή Κνηλόηεο έρεη απνηαζή επαλεηιεκκέλσο εηο ην Τπνπξγείνλ  Δκπνξίνπ  δη΄ ελ 

Σνπξηζηηθόλ Γξαθείνλ εηο ηνλ Σνπξθηθόλ Σνκέα, πιεξνθνξνύκεζα κεηά ιύπεο όηη κέρξη ζήκεξνλ ην αίηεκα  δελ 

έρεη ιεθζή ππ΄όςηλ. Δίλαη αλακθηζβήηεηνλ όηη ε ίδξπζηο ηνηνύησλ ηνπξηζηηθώλ παξαξηεκάησλ  εηο δηάθνξα κέξε 

ηεο πόιεσο καο, ε νπνία δηαξθώο κεγαιώλεη ήην σθέιηκνο. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  12
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 128. Ο Τπνπξγφο αλαθέξεη φηη ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο δελ επλνεί θάηη ηέηνην. ΕΛ
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Φνξείο δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο 

εκαληηθέο δξάζεηο δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο απνηεινχλ νη εζληθέο γηνξηέο, ε νλνκαηνδνζία  

ησλ δξφκσλ, ηα  κνπζεία, ηα κλεκεία θηι.
136

 ηηο  3 Ηνπλίνπ  1961  ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δεκνζηεχεηαη Νφκνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο 

ηηηινθνξνχκελνο «Ο  πεξί  επηζήκσλ  αξγηώλ θαη εκεξώλ αθηεξσκέλσλ εηο κλήκελ ησλ 

ηεζλεώησλ Νόκνο». Μεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη  ε 7
ε
  Ηνπλίνπ  σο  

«Ζκέξα  Δζληθνύ Αγώλνο» θαη ε 9
ε
 επηεκβξίνπ   σο «Ζκέξα Καηαθηήζεσο».

137
 

Γιππηηθά  ζπκπιέγκαηα, αλδξηάληεο ή γιππηηθέο πξνζσπνγξαθίεο   απνηεινχλ επίζεο δξάζεηο 

ηζηνξηθήο θαη πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Ο Nazım  Beratlı  ζην  απηνβηνγξαθηθφ ηνπ  βηβιίν  

Αγαπεκέλε κνπ Λεύθα Lefke  Sevgilim αλαθέξεη φηη ην 1962 ζην θήπν  ηνπ ιπθείνπ Gazi Lisesi 

εγθαηληάζηεθε ε γιππηηθή πξνζσπνγξαθία ηνπ Atatürk.
138

 Μέζα απφ  αλαδεκνζηεπκέλν 

άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Bozkurt  ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία γίλεηαη γλσζηή ε πξφζεζε ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο λα  θάλεη έξαλν γηα αλέγεξζε κλεκείνπ πξνο ηηκήλ ησλ πεζφλησλ ηεο  

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
139

 To 1961 έξρεηαη ζηελ Κχπξν ν Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ Mevlana 

ηνπ Ηθφληνπ (Mevlana Müzesi Müdürü) θαη ν Τπεχζπλνο Σνπξθηθψλ Ηζιακηθψλ Σερλψλ 

Mehmet Önder (Türk İslam Sanatları uzmanı), θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπο, ιακβάλεηαη ε 

απφθαζε ζχζηαζεο  κνπζείνπ Kıbrıs Türk Müzesi  θνληά ζηελ Πχιε Κεξχλεηαο ζην  Mevlevi 

Tekkesi. Σν Kıbrıs Türk Müzesi νινθιεξψλεηαη  ζηηο 30 Απξηιίνπ 1963 φπνπ θαη αλνίγεη ηηο 

πχιεο  ηνπ.
140

 Απφ ηελ άιιε,  πινχζηα  είλαη θαη ε δξάζε ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. ηηο 25 

επηεκβξίνπ 1960 ν Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απνθαιχπηεη ζηελ ηφηε Πιαηεία 

Μεηαμά (ζήκεξα Πιαηεία Διεπζεξίαο) ηελ πξνηνκή  ηνπ πξψηνπ πνιηηηθνχ  εμφξηζηνπ  ηεο 

Κχπξνπ Νηθφιανπ Καηαιάλνπ.
141

 Απνθαιχπηεη κλεκεία πνιιψλ αγσληζηψλ ηεο ΔΟΚΑ, φπσο 

                                                           
136

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Leymonsun Türk Kesimi Sokaklarına Verilen İsimler», 2 Mayıs 1961. [Σα νλφκαηα 

πνπ δφζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Λεκεζνχ ζηνλ Σνπξθηθφ Σνκέα] 

[...]Ζ  αληηπαξάζεζε γηα ηελ κεηνλνκαζία νδώλ ζηελ Λεπθσζία  ρξνλνινγείηαη από ην  1912. Ζ ειιεληθή  δεκνηηθή 

πιεηνςεθία είρε  απνθαζίζεη   ηόηε λα κεηνλνκάζεη  ηηο νδνύο  πνπ είραλ «θνθόερα ηνπξθηθά νλόκαηα».  

Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 445.  

Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 108. 
137

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Σνπξθηθή Κνηλνη. πλέιεπζηο θαζηεξψλεη σο αξγία  :  ηελ 7
ελ

 Ηνπλίνπ, επέηεηνλ  

ηνπξθνθππξηαθνχ  νξγίνπ  αίκαηνο  θαηά  ησλ Διιήλσλ», 4 Ηνπλίνπ 1961.  
138

Nazım Beratlı,  Lefke sevgilim anılar, a.g.e., s. 110. 
139

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη Σνχξθνη ζα αλεγείξνπλ Μλεκείνλ», 2 Μαξηίνπ 1961. 
140

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., 1999, s. 75. 
141

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 221. ΕΛ
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ζηηο 2 Οθησβξίνπ  1960 ηελ πξνηνκή ηνπ Γξεγφξε Απμεληίνπ,
142

 ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 1960 ην 

κλεκείν ησλ Ζιία  Παπαθπξηαθνχ  θαη Αιέθνπ  Κσλζηαληίλνπ,
143

 ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1961 

ηελ πξνηνκή ηνπ Φψηε Πίηηα ζην Φξέλαξνο,
144

 ζηηο 2 Απξηιίνπ 1961 ηελ πξνηνκή ηνπ 

Κπξηάθνπ Μάηζε,
145

 ζηηο 24 επηεκβξίνπ 1961 ηελ  πξνηνκή ηνπ  Υαξάιακπνπ Μνχζθνπ,
146

 

ζηηο 22 Οθησβξίνπ 1961 ηελ  πξνηνκή  ηνπ Παλαγηψηε Σνπκάδνπ ζηα Κάησ Βαξψζηα,
147

ζηηο 

12 Ννεκβξίνπ 1961 ην  κλεκείν ησλ Πεηξάθε Γηάιινπξνπ  θαη Παλαγηψηε Κάζπε,
148

 ζηηο 13 

Μαΐνπ 1962 ην κλεκείν  πεζφλησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Πάθνπ  ζην Κηήκα,
149

 ζηηο 28 

Οθησβξίνπ 1962 ηνλ αλδξηάληα ηνπ Μάξθνπ Γξάθνπ θηι.
150

 Σέινο ζηηο 31 Μαξηίνπ 1962 

ηεινχληαη ηα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα.
151

 

Ζ ηζηνξία σο εξγαιείν  ζηνλ  εζληθηζηηθφ  ιφγν απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν  ησλ ηαπηνηήησλ.
152 

Καη νη δχν θνηλφηεηεο ηελ πεξίνδν απηή ζπζηήλνπλ ηζηνξηθέο εηαηξείεο, πξνβαίλνπλ ζε 

εθδνηηθέο  πξνζπάζεηεο πνπ κνλαδηθφ ζθνπφ έρνπλ  λα  θαηαδείμνπλ θαη λα  λνκηκνπνηήζνπλ  

ηηο πνιηηηθέο  επηδηψμεηο ηνπο θαη ηνλ ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν ηνπο. ηηο 2 Ηνπιίνπ 1961 ηδξχεηαη 

ζηε Λεπθσζία ε Σνπξθηθή  Ηζηνξηθή  Δηαηξεία Kıbrıs  Türk  Tarih Kurumu.
153

 Σν ζπκβνχιην 

απνηεινχλ νη Nazım  Ali İleri, Vergi H. Bedevi, Ali Süla,  Kemal  Durmuş, M. Νaim 

Aytaçoğlu,  H. Zihni İmamzade   θαη  Fikri Karayel.
154

 Απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηεο Kıbrıs 

Türk Tarih Kurumu είλαη ε  έθδνζε ελφο βηβιίνπ πνπ ζα θέξεη ηνλ ηίηιν  Ζ Κύπξνο κέζα ζηελ 

                                                                                                                                                                                      
Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Δδψ θαη πελήληα ρξφληα», αξ. 93, 22 Ηνπιίνπ 1960, ζει. 28. 
142

Ό. π., ζει. 231. 
143

Ό. π., ζει. 250. 
144

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθόπνπ Κύπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, 

Ηαλνπάξηνο 1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 35. 
145

Ό. π., ζει. 47. 
146

Ό. π., ζει. 143. 
147

Ό. π., ζει. 155. 
148

Ό. π., ζει. 176. 
149

Ό. π., ζει. 248. 
150

Ό. π., ζει. 430. 
151

Ό. π., ζει. 219. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Σν Μνπζείνλ ηνπ Κππξηαθνχ Αγψλνο», αξ. 12(111), 10 Μαξηίνπ 1961, ζει. 17.  
152

Σν παξειζφλ  νξίδεηαη σο  «επηλνεκέλν»,  θαη  ε  ηζηνξία, σο ε αληίιεςε ηνπ θνηλνχ  παξειζφληνο, ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλαδήηεζε ηεο θαηαγσγήο θαη  ζπρλά παξνπζηάδεηαη σο ην  θχξην  ζηνηρείν ησλ εζληθψλ νκάδσλ.  

Βι. Νίθνο Α. ηακαηάθεο, ibid, pp. 63, 64. 
153

 Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Κχπξνο εηο ηνλ 21
νλ

  Γηεζλέο Βπδαληηλνινγηθφλ πλέδξηνλ», 23 επηεκβξίνπ 1961. 
154

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Türk Tarih Kurumu dün kuruldu», 3 Temmuz 1961. [Ηδξχζεθε ρζεο ε 

Σνπξθηθή Ηζηνξηθή Δηαηξεία Κχπξνπ] 

Δθπξφζσπνη ηνπ Σνπξθηθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Kıbrıs Türk Tarih Kurumu  ζπλαληήζεθαλ  κε ην  Sır  

Harry Luke πνπ  ζπλέγξαςε  έξγν γηα ηελ ηζηνξία ηεο  Κχπξνπ κε ηίηιν  Cyprus under the Turks. Βι. Δθεκεξίδα 

Halkın Sesi, «"Cyprus under the Turks" eserinin yazarı Kıbrısta», 21 Mayıs 1963. [ηελ Κχπξν ν ζπγγξαθέαο 

ηνπ έξγνπ "Cyprus under the Turks"] ΕΛ
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Σνπξθηθή Ηζηνξία Türk Tarihi  içinde Kıbrıs.
155

 Ο Vergi Bedevi εθδίδεη ηα ηζηνξηθά δνθίκηα  

Kıbrıs tarihinin hiçbir  devrimde  Yunan adası  olmamıştır,
156

  Cyprus  has never  been  Greek 

Island θαη  En eski devirlerden itibaren Kıbrıs–Anadolu münasebetlerine bir bakış.
157

  Ο Γξ S. 

Şükrü Pamirtan ζην έξγν ηνπ Türk ve İslamda Kıbrıs adası αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε ηνπ Ηζιάκ 

κε ην λεζί ηεο Κχπξνπ.
158  

Παξά ηελ ίδξπζε ηνπ Kıbrıs Türk Tarih Kurumu απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1961 ζην πεξηνδηθφ 

Κππξηαθαί πνπδαί θαηαγξάθεηαη ην αθφινπζν πεξηζηαηηθφ. ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1960 ε Δηαηξεία Κππξηαθψλ πνπδψλ θαηαξηίδεη  δχν Δπηηξνπέο : ηελ 

Δπηηξνπή Βπδαληηλψλ πνπδψλ (Υαηδεςάιηεο, Κχξξεο, Υαηδεïσάλλνπ, νθνθιένπο,  

Ηληηάλνο) θαη ηελ Δπηηξνπή Ηζηνξηθψλ Δπηζηεκψλ (ππξηδάθεο, Γίθαηνο, Καξαγηψξγεο, 

Κχξξεο, Υαηδεςάιηεο). Καη νη δχν Δπηηξνπέο ζέιεζαλ λα εγγξαθνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχο. Δλψ ε Δπηηξνπή Βπδαληηλψλ πνπδψλ Κχπξνπ «ήδε εμειέγε 

νκνθώλσο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ ΥΗΗ Βπδαληηλνινγηθνύ  πλεδξίνπ ηεο Αρξίδνο (10-

16.9.1961) σο  επίζεκνλ  κέινο  ηεο Association Internationale des Etudes Byzantines δηά ησλ 

παξηζηακέλσλ εηο ην πλέδξηνλ Κππξίσλ Βπδαληηλνιόγσλ θαη κειώλ ηεο Δ.Β..Κ. θ.θ. Κ. 

Κύξξε θαη  Κ. Υαηδεςάιηε», ε Δπηηξνπή  Ηζηνξηθψλ Δπηζηεκψλ  Κχπξνπ «ζπλήληεζελ άξλεζηλ 

εθ κέξνπο ηεο Comite Internatinal des Sciences Historiques». ε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ 

Γξακκαηέα ηεο Comite Internatinal des Sciences Historiques πξνο ην Γξακκαηέα ηεο 

Δπηηξνπήο Ηζηνξηθψλ Δπηζηεκψλ Κχπξνπ (20 επηεκβξίνπ 1961) θαινχζε φπσο κεηάζρεη 

ηνπιάρηζην «εηο Σνπξθνθύπξηνο Ηζηνξηθόο πξνηνύ ε αίηεζηο ηεο ππνβιεζή εθ λένπ». Σν ζρφιην 

ηεο Δπηηξνπήο Ηζηνξηθψλ Δπηζηεκψλ Κχπξνπ ζην πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί ήηαλ «Ζ 

Γηεζλήο Δπηηξνπή θαίλεηαη αγλννύζα όηη νπδείο Σνπξθνθύπξηνο ηζηνξηθόο πθίζηαηαη ελ 

Κύπξσ».
159

   

ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ζην ηνκέα ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ θαζνξηζηηθή είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο Δηαηξείαο Κππξηαθψλ πνπδψλ, ηνπ  Διιεληθνχ  Πλεπκαηηθνχ  Οκίινπ  Κχπξνπ  

θαη ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Φηινιφγσλ Κχπξνπ. Ζ Δηαηξεία Κππξηαθψλ πνπδψλ  απνηειεί 

                                                           
155

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü  üzerine yazılar, a.g.e., s. 128. 
156

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «400 yıllık kani», 20 Aralık 1963. [Σν αίκα 400 ρξφλσλ] Αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ 

λεαξνχ θαζεγεηή  Bedevi. 
157

Μηα καηηά ζηηο ζρέζεηο Κύπξνπ -Αλαηνιίαο από  ηελ αξραηόηεηα.  
158

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Tarih konuşuyor», 31  Ocak 1961. [Ζ ηζηνξία κηιά] 
159

Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί, «Κππξηαθή Βηβιηνγξαθία» η. ΚΔ΄, Λεπθσζία, 1961, ζει. 300. ΕΛ
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επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε πξννξηζκφ ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο Κππξνινγίαο 

(αξραηνινγία, ηζηνξία, ιανγξαθία, ιατθή ηέρλε θηι).
160

 ηνλ ηνκέα ησλ θππξνινγηθψλ 

ζπνπδψλ κλεκνλεχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Γεψξγηνπ Παπαραξαιάκπνπο σο Γηεπζπληή ηνπ  

Κέληξνπ  Δπηζηεκνληθψλ Κππξνινγηθψλ Δξεπλψλ.
161

 Ο ηαζίλνο, χλδεζκνο Διιήλσλ  

Φηινιφγσλ Κχπξνπ, ζέηεη σο  ζθνπφ  ηε «κειέηε ηνπ αξραίνπ Κππξηαθνύ  πνιηηηζκνύ  ελ 

ζπλαξηήζεη ή ζπζρεηηζκώ πξνο ηνλ θαζόινπ Διιεληθόλ Κιαζζηθόλ Πνιηηηζκόλ».
162

 Ο 

θππξηαθφο πνιηηηζκφο επηβάιιεηαη λα κειεηεζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ελίζρπζεο «ηνπ Διιεληθνύ 

απηνύ ραξαθηήξνο» θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζηξνθήο ηεο αιήζεηαο.
 
 

ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα μερσξίδνπλ επίζεο νη  απνζηνιέο  απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν 

γηα ηελ αλέγεξζε βηβιηνζεθψλ. Σν 1958 ν Aziz Beker, Γεληθφο Γηεπζπληήο Βηβιηνζεθψλ ηνπ 

Σνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ην βηβιηνζεθνλφκν İsmet Parmaksızoğlu επηζθέπηνληαη 

ηελ Κχπξν κε ζθνπφ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αξκφδηνπο. Γχν  ρξφληα αξγφηεξα απνζηέιινληαη 

απφ ηελ Σνπξθία 3000 βηβιία  γηα ηε λενζχζηαηε βηβιηνζήθε Maarif  Merkez  Kütüphanesi-

İare Servisi Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Παηδείαο-Τπεξεζία Γαλεηζκνύ. Ζ ηνπξθηθή βηβιηνζήθε 

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Halk Kütüphanesi (Λατθή Βηβιηνζήθε Οκνζπνλδίαο 

Σνπξθηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ), πνπ ιεηηνπξγνχζε απφ ην  1953, ην 1961, κεηά ηελ 

αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,  νλνκάδεηαη Δζληθή Βηβιηνζήθε Kıbrıs Türk Μilli  

Kütüphanesi.
163

 

Απφ ηελ άιιε ν ηαζίλνο αλαθέξεηαη ζηηο ππνηππψδεηο βηβιηνζήθεο ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο.
164

 Πέξα απφ  ηηο  βηβιηνζήθεο  πνπ  ήδε ιεηηνπξγνχλ π.ρ. Βηβιηνζήθε Παγθππξίνπ 

Γπκλαζίνπ (1927), Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Λεπθσζίαο (1927), Βηβιηνζήθε Φαλεξσκέλεο  (1933), 

                                                           
160

Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί, «Λνγνδνζία επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ έηνπο 1961», η. ΚΣ΄, Δηαηξεία 

Κππξηαθψλ πνπδψλ, 1962, ζει. ix. 

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Ζ πλεπκαηηθή παξάδνζε θαη δσή ηεο Κχπξνπ», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο κηινο 

Κχπξνπ, 1963, ζζ.18-19. 

Πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Πλεπκαηηθφο Απνινγηζκφο ηνπ 1962», αξ. 29, Φιεβάξεο 1963, ζει.170. 

Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο κηινο Βι. Αζελά Σαξζνχιε, Κύπξνο, η.  Α΄, Δθδφζεηο Άιθα, Αζήλα, 1955, ζει. 142. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Κχπξνο  εηο ην  21
νλ

  Γηεζλέο  Βπδαληηλνινγηθφλ πλέδξηνλ», 23 επηεκβξίνπ  1961. 
161

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Λανγξαθηθέο εξγαζίεο ηνπ Γεψξγηνπ Παπαραξαιάκπνπο», αξ. 27, 

Γεθέκβξεο 1962, ζει. 94. 

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a. g. e., s. 124. 
162

ύλδεζκνο Διιήλσλ Φηινιόγσλ Κύπξνπ ηαζίλνο, Δθδφζεηο Εαβαιιή, Λεπθσζία, 1962,  ζζ. 3, 8. 

Γηα ην ελδερφκελν ίδξπζεο Διιελνθππξηαθνχ Κέληξνπ. Βι.  Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Γηα ηηο πλεπκαηηθέο 

καο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα », αξ. 13(112), 24 Μαξηίνπ 1961, ζζ. 5, 6.  
163

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 52. 
164

ύλδεζκνο Διιήλσλ Φηινιόγσλ Κύπξνπ ηαζίλνο, φ. π., ζει. 6. ΕΛ
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Η Α.
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Βηβιηνζήθε ηνπ Κππξηαθνύ Μνπζείνπ (1935), Γεκνηηθή  Βηβιηνζήθε Λεκεζνύ (1945), Γεκνηηθή  

Βηβιηνζήθε Πάθνπ (1946), Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Ακκνρώζηνπ (1953),  κεηά  ην 1960 ηδξχεηαη  

ε Βηβιηνζήθε Διιεληθνύ  Γξαθείνπ  Παηδείαο (1960), ε  Γεκνηηθή  Βηβιηνζήθε Λάξλαθνο 

(1961) θαη ε  Βηβιηνζήθε  Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο  πλειεύζεσο  Κχπξνπ (1961).
165

  

Πξνπαγαλδηζηηθνί κεραληζκνί  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ εξγαζηψλ κε απνθνξχθσκα  ηε ζπδήηεζε  ηνπ πεξί 

Ραδηνθσληθνύ Ηδξύκαηνο Κύπξνπ (Σξνπνπνηεηηθνύ) λόκνπ ηνπ 1963, αιιά θαη ζε ζηήιεο  

εληχπσλ ζηειηηεχεηαη ε φιε δξάζε ηνπ ΡΗΚ,
166

 ην ζέκα ηεο πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο, ηεο 

ινγνθξηζίαο «sansür tatbikine kalkışarak»,
167

 ησλ κνλνκεξψλ εηδήζεσλ,
168

 ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε ην θαηά πφζν είλαη πξέπνλ λα ιακβάλεη νδεγίεο απφ ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ 
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Γηψξγνο. Φ. Πηεξίδεο, Βηβιία θαη βηβιηνζήθεο, Έθδνζε Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Ακκνρψζηνπ, Ακκφρσζηνο, 

1962, ζζ. 43-44.  

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθά Υξνληθά, «Μηα «νηθεία επηηξνπή»  θάλεη έλα θαηάινγν», η. 32-33, Ηνχλεο-Ηνχιεο 1963, 

ζει. 313.  

Πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Πλεπκαηηθφο Απνινγηζκφο ηνπ 1962», αξ. 29, Φιεβάξεο 1963, ζει. 168. 
166

Ζ Κππξηαθή Ραδηνθσληθή Τπεξεζία κεηαηξέπεηαη ζε Ίδξπκα ην 1959. Ζ πνιηηηθή ηνπ Ηδξχκαηνο  θαζνξίδεηαη 

απφ ην ζπκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ  δηνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη  απνηειείηαη απφ κέιε θαη 

ησλ δχν θνηλνηήησλ. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 22
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1962, ζει. 33. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  17
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 151. Ο Σνχξθνο Βνπιεπηήο Halit Ali Riza θαηαγγέιιεη φηη ν δηνξηζκφο  

ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή έγηλε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη φρη απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. 

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Σν ζέαηξν θαη ηα ξαδηνθσληθά είδε  ηνπ  ζην Ραδηνθσληθφλ Ίδξπκα Κχπξνπ  

Σκήκα Ραδηνθσλίαο, θαηά ην έηνο 1962», αξ. 29, Φιεβάξεο 1963, ζζ. 178-179. 

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθά Υξνληθά, «Δθζέζεηο  πνπ εθζέηνπλ », η. 32-33, Ηνχλεο-Ηνχιεο 1963, ζει. 354. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs televizyonunun rezaleti», 11 Aralık 1963. [Σν αίζρνο ηεο θππξηαθήο 

ηειεφξαζεο] 

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλύπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ..., φ. π., ζει. 125. 
167

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Öyle bir dert ki», 4 Şubat 1961. [Σφζνο είλαη ν θαεκφο πνπ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «EOKA film çeviriyor», 9 Nisan 1962. [Ζ ΔΟΚΑ γπξίδεη ηαηλία] Ο Βίαο Μαξθίδεο, σο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΡΗΚ, θέξλεη αληηξξήζεηο γηα ηνπξθηθφ πξφγξακκα αθηεξσκέλν ζηα γεγνλφηα ηνπ 1958. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 80. Δπέκβαζε Έιιελα ιεηηνπξγνχ ζηηο  ηνπξθηθέο εθπνκπέο. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

 Μαξηίνπ 1961, ζει. 164. Αλάγλσζε εξψηεζεο Βνπιεπηή εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ακκνρψζηνπ 

ηνπ Milli Cephe (1960-1961) Hasan Güvener «Ο Γηεπζπληήο Ραδηνθσλίαο θαη Σειενξάζεσο εκπόδηζε ηελ 

κεηάδνζηλ πξνγξάκκαηνο εηο κλήκελ ησλ πεζόλησλ ηελ 27
ελ

 θαη 28
ελ

 Ηαλνπαξίνπ 1958, θαηά ηελ δηάξθεηαλ 

γελλαίνπ αγώλνο θαηά ησλ Άγγισλ». 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ρ.Η.Κ. θαη πλεπκαηηθή ειεπζεξία», η. 17, Μάξηηνο 1962, ζει. 293. 
168

«κεηαδίδνληαη  κνλνκεξώο εηδήζεηο» Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 

Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  ζπλεδξίαζε 14
εο

  επηεκβξίνπ  1962, ζει. 20. 

«κνλνπώιην ζηα ρέξηα νξηζκέλσλ πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ απηνπξνβνιή  ησλ, απνζησπνύλ εηδήζεηο, θαη  

απνθιείνπλ ηελ κεηάδνζε  θεηκέλσλ όζσλ πέξαζαλ ζηε καύξε ράξηα ηνπο» Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, 

«Απέλαληη ζηε βία», η. 19, Μάηνο 1962, ζει. 341. ΕΛ
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Δζσηεξηθψλ,
169

 θαη επηθξίλνληαη πξνγξάκκαηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα εζληθά 

αηζζήκαηα ηεο άιιεο θνηλφηεηαο.
170

 ηελ εθεκεξίδα Halkın Sesi o Özker Yaşın ζρνιηάδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν Έιιελαο αμησκαηνχρνο ηνπ ΡΗΚ αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο,  ππνζηεξίδεη φηη δελ πξέπεη ζηελ ηειεφξαζε λα παξαραξάζεηαη ε ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ θαηαγγέιιεη φηη δελ είλαη ακεξφιεπηνο «Türk haklarını tartarken 

galiba teraziniz bozuluyor».
171

  

Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, αληηιακβαλφκελε ην ρξήζηκν εξγαιείν πνπ έρεη ε Διιεληθή 

Κνηλφηεηα ππφ ην έιεγρν ηεο, πνδεγεηψληαο ην  δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ θνξέα ηνπ λεζηνχ  

θαη θαη΄ επέθηαζε ηε ιατθή εηπκεγνξία, αηηείηαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο δηθνχ ηεο  ξαδηνζηαζκνχ 

θαη δηθνχ ηεο ζηαζκνχ ηειεφξαζεο. Σν ελ ιφγσ αίηεκα απνξξίπηεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην.
172

 

Ζ «δηαθώηηζε» ηεο μέλεο θνηλήο γλψκεο γηα ην «δίθαην» ηεο θάζε θνηλφηεηαο νδεγεί ζηελ 

έθδνζε νδεγψλ, ιεπθσκάησλ θαη βηβιηαξίσλ. Ζ Διιεληθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε  θπθινθνξεί 

ζε έμε  ρηιηάδεο  θχιια  ην  «Ζ Διιεληθή θιεξνλνκηά  ηεο  Κύπξνπ»
173

 (The Greek Heritage of 

                                                           
169

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 31
εο

 Μαΐνπ 1963, ζζ.183-206. Ζ ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζέκα θαηά πφζν ν Τπνπξγφο  

Δζσηεξηθψλ  πξέπεη  λα ιάβεη ηελ εμνπζία  λα  δίλεη  γεληθέο  νδεγίεο  ή φρη ζην ΡΗΚ. 
170

Με αθνξκή ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κεηαδίλνληαη έξγα, φπσο  

Ήηαλ όινη  ηνπο αλδξείνη, Πνιεκνύζαλε όινη, πκθσλία ηεο Λεβεληηάο, κε ζαθείο αλαθνξέο  ζηνλ αγψλα  ηεο 

ΔΟΚΑ. Ο αγψλα  ηεο ΔΟΚΑ εληάζζεηαη  θαη ζηε ινγνηερλία  ηνπ  ΡΗΚ, κέζα απφ ηε λνπβέια  Ο  παηέξαο θη ΄ν 

αδεξθόο  κνπ ν Νίθνο, ην δηήγεκα  Σαμίδεπε, ην βηβιίν ΕΖΣΑ. ΗΓΜΑ. ΡΔ. ηα ζπξκαηνπιέγκαηα ηεο ζθιαβηάο, ην 

ζεαηξηθφ έξγν  Ζ πξνδνζία, ην απηνβηνγξαθηθφ έξγν  Οκνξθίηα, φπσο  θαη κέζα απφ πνιιά πνηεηηθά έξγα. 

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Δηδήζεηο», αξ. 1, Οθηψβξεο 1960, ζζ. 52-53. 

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «"Ο απειεπζεξσηηθφο καο αγψλαο ζηε ινγνηερλία καο" ηνπ ΡΗΚ», αξ. 33, Ηνχλεο 

1963, ζζ. 319-320. 

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «"Ο απειεπζεξσηηθφο καο αγψλαο ζηε ινγνηερλία καο" ηνπ ΡΗΚ», αξ. 34-35, 

Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1963, ζζ. 348-349. 

Πξνβάιιεηαη ηζηνξηθφ πξφγξακκα γηα ηε κάρε ηνπ Ναβαξίλνπ φπνπ πξνάγεη ηελ ηνπξθηθή ερζξφηεηα «Türk 

düşmanlığı». Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs radyosunu rumca yayınları», 9 Ekim 1961. [Οη ειιεληθέο 

εθπνκπέο ηνπ θππξηαθνχ ξαδηνθψλνπ] 
171

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Televizyonda başımızdan geçenler», 2 Şubat 1961. [Απηά πνπ πεξλνχλ απφ ην 

θεθάιη καο ζηελ ηειεφξαζε]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Televizyonda başımızdan geçenler», 3 Şubat 1961. 
172

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη Σνχξθνη εδήηεζαλ ίδξπζηλ ηδηθνχ ησλ Ραδηνζηαζκνχ  θαη ζηαζκνχ ηειενξάζεσο», 

2 Μαξηίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Νiçin istedik?», 8 Mart 1961. [Γηαηί δεηήζακε;] 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 3 Μαξηίνπ 1961. 

ε άιιν άξζξν ηνλίδεηαη φηη πάιη νη ηνπξθηθέο εθπνκπέο βξίζθνληαη ππφ μέλε δηεχζπλζε «Demek ki, televizyonun 

Türkçe yayınlarını gene yabancılar idare etmektedir», ππνγξακκίδνληαο ηελ απνπζία Σνχξθσλ ππαιιήισλ απφ  

ηε δηεπζπληηθή  κεραλή. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Televizyonda Türk Memur Kalmadı», 22 Eylül 1960. [Γελ 

έκεηλαλ Σνχξθνη ππάιιεινη ζηελ ηειεφξαζε] 
173

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Τπεχζπλα θη΄ αλεχζπλα», η. 31, Μάηνο 1963, ζει. 254. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Θζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 

184 

 

Cyprus). Ο Γεψξγηνο Δπζηξαηηάδεο   ζην πεξηνδηθφ  Μόξθσζηο αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ελφο  

ηζηνξηθνηνπξηζηηθνχ εηθνλνγξαθεκέλνπ ιεπθψκαηνο ζηα αγγιηθά κε ηίηιν Republic of 

Cyprus and Greece πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηελ  ειιεληθφηεηα  ηεο Κχπξνπ  θαη ηε  δνζείζα  

ιχζε.  χκθσλα κε ηνλ Δπζηξαηηάδε ζα ππάξρεη θαη παξάξηεκα ζηα ειιεληθά κε ηίηιν 

Δζληθόλ Κππξηαθόλ Λεύθσκα πνπ ζα εθθξάδνληαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ Αγψλα, ην 

Κππξηαθφ Εήηεκα θαη ηελ Κππξηαθή Πνιηηεία.
174

 πσο ε Διιεληθή Κνηλφηεηα επηζηξαηεχεη  

ην The Greek Heritage of Cyprus θαη ην Cyprus, the Island of Aphrodite, ε Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα επηζηξαηεχεη ην Σνπξθηθόλ Σνπξηζηηθόλ Βηβιηάξηνλ θαη ην  Güzel Kıbrıs Resimlerle 

Ωξαία Κύπξνο κε εηθόλεο.
175 

 

ηξαηεπκέλν Θέαηξν  

Πέξα απφ ηηο εθδφζεηο, ηε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, ηνπο πξνπαγαλδηζηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

ε ζεαηξηθή εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί ππφ ην πξίζκα ησλ πνιηηηθψλ αλαγθαηνηήησλ.
176

 Οη 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο απφ ην κεηξνπνιηηηθφ ρψξν είλαη αλαγθαίεο «γηα ηελ αλαλέσζε θαη  

πνδεγέηεζή καο».
177

 Ζ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε ηνπ  Δζληθνχ ζεάηξνπ ηεο Διιάδαο πξνζιακβάλεη δηαζηάζεηο  «γεληθήο ιατθήο 

θηλεηνπνίεζεο» θαη επέρεη  ζέζε  «ιατθνύ  πξνζθπλήκαηνο». 

 

[…]Αο ειπίζσκελ φηη ζα αληηιεθζψζηλ νη πάληεο ηελ ηνηαχηελ ζεκαζίαλ θαη ζα  

θξνληίζσζηλ, ψζηε ε ελ κέζσ εκσλ παξνπζηα  ηνπ Δζληθνχ ζεάηξνπ ηεο Διιάδνο  λα 

απνηειέζε εζληθφλ ιατθφλ πξνζθχλεκα, θαη φηη ε ζπξξνή ζεαηψλ εηο πάζαο ηαο 

παξαζηάζεηο απηνχ ζα απνηειέζε γεληθήλ ιατθήλ ηνπ ειιεληθνχ Κππξηαθνχ ιανχ  

θηλεηνπνίεζηλ.
178
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Πεξηνδηθφ Μφξθσζηο, «Πξνζερήο έθδνζηο ηζηνξηθνηνπξηζηηθνχ εηθνλνγξαθεκέλνπ ιεπθψκαηνο», Μάξηηνο 

1963, ζει. 20. 
175

The Greek heritage of Cyprus : Α handbook on the island's past and present, Greek Communal Chamber, 

Nicosia, 1963. 

 Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σνπξθηθφλ Σνπξηζηηθφλ Βηβιηάξηνλ», 17 Ννεκβξίνπ  1961. 

Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Cyprus : Σhe Island of Aphrodite, Cosmos, Nicosia, 1962.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Resimlerle  Güzel Kıbrıs»,  28 Kasım  1961. 
176

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Κππξηαθή Βηβιηνγξαθία Γεκνζηεπκέλσλ Θεαηξηθψλ Έξγσλ», αξ. 26, 

Ννέκβξηνο 1962, ζζ. 49-51. 
  

177
Κξαηηθφ Θέαηξν Άγθπξαο. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Devlet Tiyatrosu»,  24 Temmuz 1961.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kral Oidipus»,  31 Temmuz 1961.  

Νίθνο Υαηδετσάλλνπ Κνχξξαο, Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή γιώζζα θαη ινγνηερλία, Δθδφζεηο Εαβαιιή, 

Λεπθσζία, 1960, ζει. 99. 
178

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Σν κέγηζηνλ θαιιηηερληθφλ γεγνλφο ηνπ έηνπο» αξ. 25 (124), 8 επηεκβξίνπ 

1961, ζει. 56. ΕΛ
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ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα παξαηεξνχληαη νη αθφινπζεο ζεαηξηθέο  θηλήζεηο. Σν Κππξηαθφ 

Θέαηξν  πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ηελ πεξίνδν  1951-1961  αλεβάδεη δηάθνξα έξγα, φπσο  Ο 

Κνπκπάξνο κνπ  ν Σδπξθαθόο ηνπ Α. Ρνδίλε.
179

 Οη Δλσκέλνη  Καιιηηέρλεο, πνπ  ηδξχνληαη ηελ 

άλνημε  ηνπ 1957,
180

 ην θαινθαίξη   ηνπ 1960 αλεβάδνπλ ζην Θέαηξν αζε ηελ επηζεψξεζε  

Αρ Μνπζηαθά ηνπ Κ. Άιθηκνπ (Κψζηα Μφληε).
181

 Σελ ελ ιφγσ επνρή ηα ζεαηξηθά 

ζπγθξνηήκαηα πξνζηξέρνπλ ζηνπο παιηνχο επηζεσξεζηνγξάθνπο κε ηε θηινδνμία λ΄ 

αλαβηψζνπλ ηελ θππξηαθή επηζεψξεζε.
182

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1960  ηδξχεηαη  ην Νέν Θέαηξν 

θαη  αλεβάδεη έξγα, φπσο Σα δέληξα πεζαίλνπλ όξζηα  (29 Οθησβξίνπ 1960) θαη Σδνπάλα  ηνπ 

Παχινπ Ξηνχηα (26 Ννεκβξίνπ 1960).
183

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1961 δηαιχεηαη ην Νέν Θέαηξν 

θαη ηδξχεηαη  ε Νέα θελή,
184

 αιιά θαη  ην Θέαηξν Σέρλεο  πνπ  ιεηηνπξγεί κέρξη ηελ Άλνημε  

ηνπ 1962.
185

 Σνλ Ηνχιηνπ ηνπ 1961 ηδξχεηαη ν Οξγαληζκφο Θεαηξηθήο Αλάπηπμεο Κχπξνπ 

(ΟΘΑΚ) πνπ δηαιχεηαη  ην  1968.
186

 Μέρξη ην 1968 αλεβάδεη έξγα, φπσο ν Καξατζθάθεο ηνπ  

Γ. Φσηηάδε, Ο Καλάξεο ζηε Λάπεζν ηνπ Κ. Υξπζάλζε θαη  Ζ  θπξία κε η΄ άζπξα γάληηα ηνπ 

Α. Σεξδάθε.
187
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Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, Σν ζέαηξν  ζηελ Κύπξν από ην 1960 σο  ην  1974. Οη ζίαζνη, ε θξαηηθή  πνιηηηθή θαη 

ε ίδξπζε  ηνπ Θεαηξηθνύ Οξγαληζκνύ Κύπξνπ, ρνιή Καιψλ Σερλψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Φεβξνπάξηνο 2004, ζει. 79. 
180

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 79. 
181

Διεπζεξία Διεπζεξία, «Αρ Μνπζηαθά !», 16 Απγνχζηνπ 1960. 

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 83. 
182

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Κππξηαθή βηβιηνγξαθία δεκνζηεπκέλσλ ζεαηξηθψλ έξγσλ», αξ. 25, 

Οθηψβξεο 1962, ζζ. 49-51. 

Δπηζεψξεζε Δδώ  ΔΟΚΑ  ηνπ Κψζηα Μαξθίδε : 

Αλαθεξφκελνο ζην Rauf Denktaş   

«θαθό ρξόλν ζα΄ρεη», «Κάηζε λα θαο θάηζε λα πηήο θάηζε λα ηξαγνπδήζεο, αθνύ  πξώηα ηελ άδεηα απ΄ ηνλ Νηεθηάο 

δεηήζεο» Βι. Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδώ ΔΟΚΑ, Λάξλαθα, 1961, ζει. 53. 

Αλαθεξφκελνο ζην Fazıl Küçük  

[...]Δηο ηνλ Κνπηζηνύθ, πνιηηηθή ράξηζε θαξηέξα 

θαη  κηα  πνπ ν  λνπο  ηνπ γηόκηζε θνππαληζηόλ  αέξα 

πεο  ηνπ ηελ  παξνηκία  καο λ΄ αθνύζνπλ  θη΄ νη Αγάδεο  

«Σδε  Μαξηθθνύ  ηνλ άληξαλ ηεο κε ηνπο πξακαηεπηάδεο». 

 Βι. Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδώ ΔΟΚΑ, Λάξλαθα, 1961, ζει. 63. 

Βι. Σάζνο Αξηζηνηέινπο, Ηζηνξία ηεο θππξηαθήο ζάηηξαο, Γηφλπζνο, Λεπθσζία, 1991-1992,  ζζ. 120-123,125. 

Δπηζεψξεζε :  Αρ Μνπζηαθά  ηνπ Κψζηα  Μφληε 

Βι. Πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Μηα αλαβίσζε», αξ. 1, Οθηψβξεο 1960, ζει. 46. 
183

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 86. 
184

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 93. 
185

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 95. 
186

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζζ. 130, 169. 

Γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ ΟΘΑΚ είλαη ν   Γεψξγηνο Φηιήο. 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «ρήκαηα θαη πξαγκαηηθφηεηα», η. 30, Απξίιηνο 1963, ζει. 221.  
187

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 174. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ  : Εζωηερικοί δσναμικοί ζσνηελεζηές  & Θζηορικό πλαίζιο 1960-1963 

 

186 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο  ην ζέαηξν  αλαδηνξγαλσκέλν  πάλσ ζε θαζαξή  επαγγεικαηηθή  βάζε  θαη 

κε  επηζηεκνληθή  θαζνδήγεζε  θάλεη  ηα πξψηα  ζηαζεξά  ηνπ βήκαηα  κέζα απφ ην Θέαηξν 

Σέρλεο θαη ην  ΟΘΑΚ.
188

 Σν δήηεκα  είλαη πψο  ην ξεπεξηφξην  πνιιέο θνξέο ζπκπιέθεηαη  κε  

ηηο ππφ εμέηαζε δξάζεηο πνιηηηθήο θαη ηζηνξηθήο λνκηκνπνίεζεο. Οη επηινγέο  ηνπ ΟΘΑΚ  

αθνινπζνχλ ηελ αζελατθή ζεαηξηθή δσή φρη κφλν ζηα πιαίζηα  ηεο  «εύθνιεο ιύζεο»  αιιά  

θαη ζηα πιαίζηα ηεο «πξνζήισζεο» ζην εζληθφ θέληξν.
189

 Ζ πξνζήισζε ζην εζληθφ θέληξν 

ζπκπιέθεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «παξαθνινύζεζεο». ηελ παξάζηαζε Ζ  θπξία  κε η΄ άζπξα  

γάληηα ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1962 ν Φξίμνο Βξαράο παξαθνινπζψληαο ηελ ελ ιφγσ παξάζηαζε  

αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε «παξαθνινύζεζεο» ηνπ ΟΘΑΚ.
190

 

Σελ Άλνημε ηνπ 1963 ε Διιεληθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε απνπεηξάηαη λα ηδξχζεη Κνηλνηηθφ 

Θέαηξν, δειαδή ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.
191

 Παξά ηε καηαίσζε ηνπ, ε  «πξναγσγή  ησλ 

ζρέζεσλ κε ην  ζεαηξηθό θόζκν  ηεο Διιάδνο», ζηφρνο ελ πνιινίο πνιηηηθφο,
192

 απνηειεί 

δείγκα ηνπ πιαηζίνπ  θάησ απφ ην νπνίν  ζα  αλαπηπζζφηαλ. Αλ θαη θαηαγξάθνληαη 

πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ,
193

 ην ζέαηξν ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο «πνιηηηζκηθήο ελόηεηαο 

ησλ Διιήλσλ», κε εηζεγήζεηο αθφκε θαη γηα πξνιεπηηθή ινγνθξηζία «γηα λα νξζνπνδήζεη ην 

ζέαηξν καο».
194

 

ηηο αξρέο ηνπ 1960 νη ηνπξθηθέο ζεαηξηθέο πξνζπάζεηεο αλαδσππξψλνληαη. Νένη ζχιινγνη 

θαη ζίαζνη θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο.
195

 Ηδξχνληαη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη ζε Λεκεζφ Limasol  

Türk  Kültür Derneği θαη Ακκφρσζην Gazimağusa Kültür  Derneği, θαη αλεβάδνπλ έξγα,  

                                                                                                                                                                                      
Σν ζεαηξηθφ  Ο  Καλάξεο  ζηε Λάπεζν κεηαδφζεθε  απφ ην Ραδηνθσληθφ  Ίδξπκα  Κχπξνπ  ζηηο 2  επηεκβξίνπ  

1962. Βι. Κχπξνο Υξπζάλζεο, Ο Καλάξεο ζηε Λάπεζν θαη Ζ αλάζηαζε :δύν κηθξά κνλόπξαθηα, Λπξηθή Κχπξνο, 

Λεπθσζία, 1962, ζει. 8. 
188

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Πλεπκαηηθή θαη Καιιηηερληθή Εσή»,  η. 34, Γεθέκβξηνο 1961,  ζει. 25. 
189

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 243. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «ρήκαηα θαη πξαγκαηηθφηεηα», η. 30, Απξίιηνο 1963, ζει. 221. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Γηα ην ζέαηξν», η. 32-33, Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1963, ζει. 277. 
190

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζζ. 192-193.  

Ο Φξίμνο Βξαράο δηεηέιεζε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Διιήλσλ Απνθνίησλ Κύπξνπ  θαη 

Γηεπζπληήο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κχπξνπ.  Βι. Αλδξέαο Κι. νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θππξηαθνύ ηύπνπ 1945-1960, η. η ΄, φ. π., ζζ. 166, 566. 
191

ε ζρέζε κε ην Κνηλνηηθφ Θέαηξν  Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Κνηλνηηθφ Θέαηξν», η. 16, Γελάξεο 

1962, ζζ.182-183.  

Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 142. 
192

 Βι. Άληξε Υ. Κσλζηαληίλνπ, ό. π., ζει. 145. 
193

Γηψξγνο Κεραγηφγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, Ηζηνξία ηεο λεόηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο, φ. π., ζει. 528. 
194

 Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «ρήκαηα  θαη Πξαγκαηηθφηεηα», η. 30, Απξίιηνο 1963, ζει. 221. 
195

Yaşar Ersoy, a.g.e., s. 57. ΕΛ
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φπσο ε Υνπξέκ νπιηάλ Hürrem Sultan θαη ν Πνξζεηήο Fatih.
196

 ηε Λεπθσζία ηδξχεηαη ν 

χιινγνο Καιψλ Σερλψλ  Güzel  Sanatlar Derneği,
197

 ελψ ε Σνπξθηθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε 

πξνβαίλεη  ζηηο δηθέο ηεο ελέξγεηαο γηα  ηελ ίδξπζε Σνπξθηθνχ  Κνηλνηηθνχ  Θεάηξνπ γηα ηελ 

«πξναγσγήλ, κέζσ ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο, ηνπ Σνπξθηθνύ πνιηηηζκνύ ελ Κύπξσ».
198

 

Αλ θαη ζηνλ ηχπν θαηαγξάθεηαη ν εκπξεζκφο ηνπξθηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζην νπνίν 

πξνβιήζεθε ειιεληθή ηαηλία,
199

 θαη  ζε ζεαηξηθφ  θνκκάηη αλαθέξεηαη ε θξάζε «Papaz 

Makarios değil Şeydandır asıl adın» «Μαθάξηε δελ είζαη Παπάο, αηαλάο είλαη ην πξαγκαηηθό 

ζνπ όλνκα»,
200

 κεηά ην 1960, ιφγσ ηεο «δηαδηθαζίαο εμνκάιπλζεο» «bir yumuşama süreci» 

ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θνηλνηήησλ, δελ απαληνχλ έξγα κε εζληθφθξνλα ραξαθηήξα.
201

 Απφ ηελ 

άιιε,  ην ηξίπξαθην ηνπ Cemal Ertürk Bir Serseri Έλαο αιήηεο (1961) απνηειεί  νξφζεκν, 

αθνχ κεηά απφ απηφ παξαηεξείηαη ζηξνθή ζε ζέκαηα κε εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα.
202

 Σν 

Φεβξνπάξην  ηνπ 1963  ηδξχεηαη ην πξψην ηδησηηθφ ηνπξθηθφ  ζέαηξν ζηελ Κχπξν  θαη ζηηο  

26 Φεβξνπαξίνπ 1963 εθδίδεηαη γηα πξψηε θνξά  ην  πεξηνδηθφ  ζεάηξνπ Πξώηε θελή İlk 

Sahne.
203

 Ο  Σπθιόο Kör ηνπ  Vedat N. Tör  είλαη ην πξψην έξγν πνπ αλεβαίλεη.
204

 

 
                                                           
196

Yaşar Ersoy, a.g.e., s. 67. 
197

Yaşar Ersoy, a.g.e., s. 68. 

Şemsi Belli, Yavru vatan'dan notlar, a.g.e., s. 75. 
198

Διεπζεξία Διεπζεξία , «Ηδξχεηαη Σνπξθηθφλ Κνηλνηηθφλ Θέαηξνλ», 16 Ννεκβξίνπ  1962.   

Rauf Raif Denktaş, Türk Cemaat Meclisi İcra Heyeti Başkanı Rauf Raif Denktaş'ın T.C. Meclisinin 1΄ inci devre 

4΄ üncü çalışma yılının başlaması dolayısıyle Cemaat Meclisinin faaliyetleri hakkında irat ettiği nutuk : 15 Eylül 

1963, Türk Cemaat Meclisi, Lefkoşa, 1963.[Ζ νκηιία πνπ εθθψλεζε ν Πξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο  

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο Rauf Raif Denktaş ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  Κνηλνηηθήο 

πλέιεπζεο κε αθνξκή ηελ αξρή ηεο 1
εο

 πεξηφδνπ ηνπ 4
νπ

 εξγαζηαθνχ έηνπο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο 

πλέιεπζεο]  
199

Διεπζεξία Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 8 επηεκβξίνπ 1960. 
200

Σν Bayraktar Türküsü ηνπ Özker Yaşın αλέβεθε ην 1959 ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα Zafer θαη πξνθάιεζε 

ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ Σνχξθνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο. Ο κελ πξψηνο θαινχζε λα κελ παηρηεί «oynamayın», ελψ ν δεχηεξνο λα 

παηρηεί  «oynayın». Βι. Yaşar Ersoy, a.g.e., s. 51-52. 

Özker Yaşın, Bayraktar türküsü : manzum oyun, üç perde, Kıbrıs Postası, Lefkoşa, 1959, s. 30. 

''Katil Makaryos'' Μαθάξηε Φνληά   Βι. Özker Yaşın, Bayraktar türküsü .., a.g.e.,  s. 36. 
201

Yaşar Ersoy, a.g.e., s.  68. 

Αλεβαίλνπλ έξγα φπσο Para Delisi Ενπξιόο κε ηα ιεθηά, Bir  İlan  Hatası Σν ιάζνο κηαο αγγειίαο, Erkek Güzel 

Αληξηθή νκνξθηά, Dalgın Tabib Αθεξεκέλνο γηαηξόο, Kürsüden Uzakta Μαθξηά από ηελ έδξα θηι 
202

Kıbrıs Türk Edebiyatı ( II. Kitap), Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, Kurtıs, İstanbul, 2007, s. 150. 
203

Yaşar Ersoy, a.g.e., s. 70. 

Yaşar Ersoy, «Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihi», İsmail Bozkurt, Huseyin Ateşin & Mehmet Kansu (hazırlayan), İkinci 

Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 27-27 Kasım 1998, cılt. III, Türkçe Bildiriler  Edebiyat -Sanat, Doğu 

Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa, 1999, s. 329. 
204

Yaşar Ersoy, Kıbrıs Türk tiyatro hareketi :.., a.g.e., s. 70. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İlk Sahne  Kör », 23 Şubat 1963.  ΕΛ
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Οξγαλψζεηο λενιαίαο   

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία θαη ινγνηερλία κλεκνλεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο λενιαίαο, ησλ 

καζεηψλ ζηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ.
205

 Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε πνηεηηθή ζπιινγή Ήξσεο ηνπ 

Κψζηα σθξάηνπο πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1959. ην πνίεκα ηνπ κε ηίηιν Μπαιάληα  

ζηηο λεάληδεο  ηεο ΟΥΔΝ κλεκνλεχεηαη ν ξφινο  ηεο ΟΥΔΝ, θαη ηδηαίηεξα ησλ θνξηηζηψλ ηεο 

«Νεάληδεο ε Πίζηε ζαο, ζα θσηεηλό θαληήιη».
206

 Ζ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Έλσζε Νέσλ 

ηδξχζεθε ην 1946  θαη  απφ απηή ζηξαηνινγήζεθαλ   πνιιά κέιε ηεο ΔΟΚΑ.
207

 Καη ε 

νξγάλσζε λενιαίαο ΠΔΟΝ (Παγθχπξηα Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο), πνπ  ηδξχζεθε ην 1951  

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μαθαξίνπ, ζηειέρσζε  ηελ ΔΟΚΑ.
208

 Σφζν  ε Οξζφδνμε 

Υξηζηηαληθή Έλσζε Νέσλ φζν θαη άιιεο νξγαλψζεηο ην 1962 ζα ηεζνχλ θάησ απφ ηελ 

νκπξέια ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο Κχπξνπ. Σν Δζληθφ πκβνχιην Νενιαίαο 

Κχπξνπ, πνπ ηδξχζεθε ζηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 1962 θαη κέρξη ην 1967 απνηειείην απφ 10 

                                                           
205

Πίηζα  Γαιάδε, ηηγκέο εθεβείαο.., φ. π., ζει. 21. Ζ πνηεηηθή ζπιινγή είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Κχπξην έθεβν  

ηνπ 1955-1959. 

Σα πνηήκαηα ηνπ Κ. Π. Κχξξε ζην  πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Έθεβνο πλέσλ ηα ινίζζηα», η. 6,  Απξίιηνο 1961, ζει. 236. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Νεηάηα ηεο Κχπξνπ», η. 6, Απξίιηνο  1961, ζει. 237. 

Λεχθηνο Κξίλαο, Αληάξηηθε Φιόγα, φ. π., ζει. 23. Σν πνίεκα ηνπ Νεθξηθή Ωδή είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο λεθξνχο 

καζεηέο ηεο  ρνιήο ακνπήι Μάξθν Γξάθν, Ηάθσβν Παηάηζν, Ρνηζίδε. 

Ο Γεψξγηνο Κ. Δπζηξαηηάδεο ίδξπζε ην 1955 ηελ Δζληθή Μαζεηηθή Οξγάλσζε  πνπ απνηειείην απφ καζεηέο ηνπ 

Παγθππξίνπ Λπθείνπ Λάξλαθαο. πλερίδεη  ηε δξάζε ηεο ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο 

Κχπξνπ. Βι.  Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «''Δ.Μ.Ο.''», Μάηνο 1963, ζει. 8. 

άββαο  Υξίζηνπ, ό. π., ζει. 133. 

ΔΦΟΚ Δζληθή Φνηηεηηθή Οξγάλσζε Κνιιεγίνπ 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Απφ ηελ δξάζηλ ησλ Διιελνπαίδσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ ζρνιείσλ», η. 4, 

1960, ζει. 171.   

Ζ ΦΔΚΑ (Φηιηθή Έλσζε  Κππξίσλ Αγσληζηψλ) ηδξχζεθε ζηε Λάξλαθα απφ νκάδα λεαξψλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1956. Βι. Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Ζ ζπκβνιή ηεο ''ΦΔΚΑ'' εηο ηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ», Απξίιηνο 1963, ζει. 13.  
206

Κψζηαο σθξάηνπο, Ήξσεο πνηήκαηα, φ. π., ζει. 33. 

[...] Νεάληδεο ε Πίζηε ζαο, ζα θσηεηλό θαληήιη, 

εθώηηδελ ηνλ νπξαλό, κ΄αγγειηθά θηεξά, 

κα βάιζακν ζθνξπίδνληαο, κε ηα γιπθά ζαο ρείιε, 

ε δπκσκέλε ζαο ςπρή, Απηόλ αο θαξηεξά. 
207

Αξρηκαλδξίηεο Φψηηνο . Κσλζηαληηλίδεο, Μλεκόζπλα εξώσλ ηνπ θππξηαθνύ απειεπζεξσηηθνύ αγώλνο, 

Λεπθσζία, 1963, ζει. 77. Αλαθνξά ζηνλ Ηάθσβν Παηάηζν  πνπ  γαινπρήζεθε κέζα ζηηο Υξηζηηαληθέο 

Οξγαλψζεηο ηεο Λεπθσζίαο θαη ζην ηπιηαλφ Λέλα  ηεο  ΟΥΔΝ Λεπθσζίαο. (ζει. 35) 

Ο αγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ Μηραιάθεο Παξίδεο ήηαλ κέινο ηεο  ΟΥΔΝ Λάξλαθαο. Βι. Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, 

«Ο ήξσαο ηεο Βάβιαο Μηραιάθεο», Απξίιηνο 1963, ζει. 20. 

Μηραήι Δ. Μηραειίδεο, Πέξαζε θάπνηνο ζηξαηηώηεο, Λεκεζφο, 1962, ζει. 35. Αλαθέξεηαη ζηνλ ηδξπηή ηεο 

ΟΥΔΝ, πξψην ηδξπηή  θαηερεηηθψλ ζρνιείσλ  ζηελ Κχπξν, ην νινκψληα  Παλαγίδε. 
208

Ahmet  C. Gazioğlu, İngiliz idaresinde Kıbrıs, a.g.e., s. 42. ΕΛ
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νξγαλψζεηο,
209

  θαηαπηάλεηαη κεηαμχ άιισλ κε ηε δηαθψηηζε επί ηνπ  Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο 

θαη κεξηκλά «δηα ηα πξνβιήκαηα ησλ Σνπξθνπιήθησλ δηα ηεο ηδξύζεσο  ηεο Πξνλνίαο 

Σνπξθνπιήθησλ».
210

 Σν Δζληθφ πκβνχιην Νενιαίαο Κχπξνπ πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία 

εβδνκαδηαίαο εθπνκπήο κε ηίηιν Νεαληθνί Παικνί, φπσο θαη ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

Φσηεηλνί Οξίδνληεο. Σν πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο μεθίλεζε λα  εθδίδεηαη ην Ννέκβξην 

ηνπ 1962 κε ζθνπφ λα «θαηαζηή όξγαλνλ πγηνύο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο 

δηαπαηδαγσγήζεσο».
211

 ηηο 6 επηεκβξίνπ ηδξχεη ην Κππξηαθφ Δπηκειεηήξην Νέσλ.
212

  

Σν Α΄ Παγθχπξην Παλζπνπδαζηηθφ πλέδξην νξγαλψζεθε ην 1960 απφ ηηο ηξεηο ελψζεηο 

Κχπξησλ Φνηηεηψλ, ησλ Αζελψλ, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ.
213

  Καηά ην Β΄ 

πνπδαζηηθφ πλέδξην, ζην νπνίν παξίζηαηαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Φνηηεηηθήο 

Έλσζεο Κππξίσλ Α. Παλαγηψηνπ, ζπδεηείηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο Οκνζπνλδίαο 

Κππξηαθψλ Φνηηεηηθψλ Οξγαλψζεσλ.
214

 ηελ ηδξπηηθή ζπλέιεπζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Νενιαίαο Κχπξνπ ην 1962 παξεπξίζθεηαη θαη ν Γηάγθνο Θσκά σο εθπξφζσπνο ηεο 

ζπνπδαζηηθήο λενιαίαο. 

Απφ ηελ άιιε, ηε δεθαεηία ηνπ 50, καζεηέο ιπθείνπ,  απφθνηηνη ιπθείνπ, λεαξνί θαζεγεηέο 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο πξνρσξνχλ ζηε ζχζηαζε νξγαλψζεσλ λενιαίαο θαη 

πξσηνζηαηνχλ ζηνλ αγψλα ηεο θνηλφηεηαο ηνπο λα ππεξαζπηζηνχλ ηα εζληθά ηνπο 

                                                           
209

ΟΥΔΝ, Θξεζθεπηηθά Οξζφδνμα Ηδξχκαηα, Καηερεηηθά ζρνιεία, Παλαγξνηηθή Έλσζηο Κχπξνπ, 

πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Κχπξνπ, Έλσζηο πιιφγσλ Διιήλσλ Απνθνίησλ Κχπξνπ, ψκα Κππξίσλ 

Πξνζθφπσλ, ψκα Κππξίσλ νδεγψλ, Παγθχπξηνο Οξγάλσζηο Διιήλσλ Γηδαζθάισλ, Παγθχπξηνο πληερλία  

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Βι.  Σξόπνη ζπκπαξαζηάζεσο πξνο ηα πθηζηάκελα ζσκαηεία : 3
ν
  ζεκηλάξην Δ..Ν.Κ. εηο 

Ηεξάλ Μνλήλ Μαραηξά 3-4 Μαΐνπ 1967, Δζληθφ πκβνχιην Νενιαίαο Κχπξνπ, Λεπθσζία, 1967, ζει. 50. 
210

Σξόπνη ζπκπαξαζηάζεσο..., ζει. 51. 
211

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Υαηξεηηζκφο  ηεο Α. Μ. ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ  Μαθαξίνπ  πξνο  ην πεξηνδηθφλ 

«Φσηεηλνί Οξίδνληεο»», αξ. 1, Ννέκβξηνο 1962, ζει. 5. 
212

Μίθεο Α. Μηραειίδεο, Δζληθόλ πκβνύιηνλ Νενιαίαο Κύπξνπ, Δθδφζεηο Εαβαιιή, Λεπθσζία, 1967, ζζ. 1, 2, 

8. 

Σξόπνη ζπκπαξαζηάζεσο..., ζει. 50. 
213

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Σν Πξψην Παλζπνπδαζηηθφ πλέδξην», αξ. 96, 12 Απγνχζηνπ 1960, ζει. 16.   
214

Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Σν Β΄ πνπδαζηηθφλ πλέδξηνλ», Αχγνπζηνο – επηέκβξηνο 1961, ζει. 24.  

Δπηζηνιή ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΔΦΔΚ πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο Κ. Καξακαλιή. Βι.  Παχινο Μ. 

Παχινπ, ό. π., ζει. 163.   

ην Γηεζλέο εκηλάξην Ηζηνξίαο πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Παηδαγσγηθή  Αθαδεκία Κχπξνπ  ην 1962  

απεχζπλε ραηξεηηζκφ  εθ κέξνπο  ηεο Δζληθήο  Κππξηαθήο Φνηηεηηθήο Δλψζεο  ν Καζεγεηήο θ. Πεξζηάλεο.  

Βι. Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Γηεζλέο εκηλάξηνλ ηζηνξίαο ελ Κχπξσ», Οθηψβξηνο 1962, ζει. 18.  

πλεδξία εθπξνζψπσλ ησλ πιιφγσλ πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκίσλ, Παγθχπξηνο χλδεζκνο  Δπηζηεκφλσλ.  

Βι. Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Δπηζηεκνληθφο χλδεζκνο», Απξίιηνο 1963, ζει. 41.  ΕΛ
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δηθαηψκαηα.
215

 ηηο 28 επηεκβξίνπ 1953 ηδξχεηαη ε Σνπξθηθή Δζληθή Έλσζε Νενιαίαο  

Κύπξνπ Türk Milli Gençlik Birliği θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ηε δηαδέρεηαη ε Σνπξθηθή 

Οξγάλσζε Νενιαίαο Κύπξνπ Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı.
216

 Ζ νξγάλσζε έρεη κεηαμχ άιισλ 

σο βαζηθά θαζήθνληα ηηο εθζηξαηείεο  «vatandaş Türkçe konuş» θαη «Türkten Türke», ησλ 

νπνίσλ εγείηαη ν Celal Hordan. Με ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Celal Hordan αλαιακβάλεη ν Γξ. 

Hasan Güvener.
217

 Πέξα απφ ηελ Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı ηδξχνληαη νη Δλώζεηο 

Απνθνίησλ Λπθείνπ  Lise Mezunları Birlikleri,
218

 ην 1961 ην Σκήκα Νενιαίαο ηνπ Σνπξθηθνύ 

Πνιηηηζηηθνύ σκαηείνπ ηεο Κύπξνπ   Kıbrıs  Türk  Kültür Derneği Gençlik Kolları θαη ζηηο 11 

Μαΐνπ ηνπ 1962 ην Σνπξθηθό Δζληθό πκβνύιην Νενιαίαο Κύπξνπ Kıbrıs Türk Milli Gençlik 

Konseyi.
219

  

Ο πξνζθνπηζκφο απφ ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο είρε έλα ραξαθηήξα δηθνηλνηηθφ, κε 

εμαίξεζε ηα ζρνιεία ηεο Αγγιηθήο ρνιήο ζε Λεπθσζία θαη  Λάξλαθα, ηεο  American 

Academy θαη ηνπ ζρνιείνπ  Saint Joseph, φπνπ  νη πξνζθνπηθέο εξγαζίεο ήηαλ κηθηέο. Οη 

Σνύξθνη Πξόζθνπνη Κύπξνπ  Kıbrıs Türk Erkek İzcilik δηνξγαλψλνπλ ην 1961 ην πξψην 

θεζηηβάι πξνζθφπσλ,
220

 ελψ ε  Δθνξεία  πλδέζκνπ  Διιήλσλ Πξνζθφπσλ Κχπξνπ  εθδίδεη  

ην 1963 ην Πάληα Δκπξόο,  κεληαία  έθδνζε  εζληθήο θαη  εζηθήο  αγσγήο. 
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Ali Nesim, «Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & M. Kansu (yayıma 

hazırlayanlar), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, cilt IV Türkçe Bildiriler 

Halkbilim-Çeşitli Konular, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Gazimağusa, s. 283. [Σνπξθηθφ Κίλεκα Νενιαίαο 

Κχπξνπ] 
216

Ali Nesim, «Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi», a.g.e., s. 285. 
217

Ali Nesim, «Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi», a.g.e.,  s. 287.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «K.T.G.T. Basın Toplantısı», 8 Eylül 1960. [Γηάζθεςε Σχπνπ Οξγάλσζεο Σνπξθηθήο 

Νενιαίαο Κχπξνπ] 
218

27-28 Ocak, 1958: Kıbrıs Liseleri Türk Mezunları Birliği şehitleri anma gecesi, 27 & 28 Ocak 1962. [Νχρηα 

κλήκεο ησλ Ζξψσλ 27
εο

 & 28
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1958] 
219

Ali  Nesim, «Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi», a.g.e., s. 287, 289, 293. 

Πεξηνδηθφ Κύπξνο Cyprus Greek-American Review, «Οη Σνχξθνη θνηηεηαί ελαληίνλ ηνπ Γξνο Κηνπηζνχθ», αξ. 

33, Ηνχιηνο 1960, ζει. 4.  
220

Esen Bahadır, Kıbrıs Türk izcilik tarihinden kesitler, Gazimağusa, 2006, s. 27, 30, 57. [Φεθίδεο απφ ηελ 

ηζηνξία ηνπ πξνζθνπηζκνχ ησλ Σνχξθσλ ηεο Κχπξνπ] ΕΛ
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3.5. Δράζεις επιθανειακής ενζσναίζθηζης ποσ  ζηερούνηαι  πολιηικού περιετομένοσ  

 

[...]Μέζα  ζηηο πηθξίεο ηεο  κεηαεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ,  νη θαιιηηέρλεο  ηεο Κχπξνπ  λα  

κπνξνχλ  λα ζπλεξγάδσληαη  ζηνλ ηνκέα  ηεο ηέρλεο, δείρλνληαο ζπκβνιηθά  ηνλ δξφκν  ηεο 

θαιήο ζειήζεσο θαη ζπκθηιηψζεσο  ε νπνία ζπλήζσο αθνινπζεί.
221

 

 

Δλψ  ε  εζληθή  πξνζήισζε ζηα εζληθά  νξάκαηα επηηάζζεη «ελδνγελείο δξάζεηο»  άκεζεο  κε  

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη επηθνπξηθά «εμσγελείο δξάζεηο» έκκεζεο κε ηελ  

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνάγνπλ ηελ «εζληθή αιήζεηα», θαηαγξάθνληαη θαη 

επηθαλεηαθέο  δξάζεηο απνδνρήο  ηνπ Άιινπ. Οη δξάζεηο απηέο ησλ κειψλ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ δελ ελέρνπλ ην ζηνηρείν ην πνιηηηθφ. Γηα  παξάδεηγκα  ε επίζθεςε ζε ειιεληθφ 

ζρνιείν ηνπ Μνξθσηηθνχ Αθφινπζνπ ηεο Σνπξθηθήο Πξεζβείαο,
222

 ε πξνζθνξά ηνπ  

Βνπιεπηή Halit Ali Riza  κηαο  ιίξαο ππέξ ηνπ ηακείνπ  πξνλνίαο  ηνπ Διιεληθνχ  Γπκλαζίνπ  

Μφξθνπ ζηε κλήκε ηνπ Δπζηάζηνπ Μαθξπγηψξγε,
223

 ε επίζθεςε ησλ καζεηψλ  θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο ζε έθζεζε Σνχξθσλ Εσγξάθσλ ζην 

Κππξηαθφ Μνπζείν,
224

 ην ζεκηλάξην κεηεθπαίδεπζεο  Δθπαηδεπηψλ Πξνζθφπσλ,
225

 ε πξφηαζε 

γηα θνηλή πξνζθνπηθή εθδήισζε Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ πξνζθφπσλ   κεηά απφ ζπλνκηιία ηνπ  

Γεληθνχ Δθφξνπ ησλ Πξνζθφπσλ Κχπξνπ Νηίκε Γ. Γεκεηξίνπ  θαη ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο,
226

 ε πξνζπάζεηα ειιελνηνπξθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ηνκέα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ,
227

 ην θνηλφ ζεκηλάξην γηα ηελ 

Πνιηηηζηηθή ζπλάληεζε  Αλαηνιήο θαη Γύζεο,
228

 ε  πξφζιεςε ηνπ  θαζεγεηή  Δξηνγξνχι Σαλίξ  
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Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Ζ θίλεζε  ηεο δσγξαθηθήο  ην 1961», αξ. 16, Γελάξεο 1962, ζει. 191. 
222

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1961-1962, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, 

1963, ζει. 20.  
223

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Κνηλσληθή δσή», 6 Οθησβξίνπ 1960. 
224

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk ressamları sergisi ilgi çekiyor», 5 Mayıs 1961. [Ζ έθζεζε ησλ Σνχξθσλ 

δσγξάθσλ ηξάβεμε ην ελδηαθέξνλ] 
225

Σν λεντδξπζέλ  Κέληξν  Δθπαίδεπζεο  Πξνζθφπσλ  δηνξγάλσζε   ζεκηλάξην   κεηεθπαίδεπζεο  εθπαηδεπηψλ 

πξνζθφπσλ. ην  ζεκηλάξην απηφ ζπκκεηείραλ  6 Σνχξθνη,  3 Ηζξαειίηεο,  17 Κχπξηνη   10 απφ ηελ  Διιεληθή  

Κνηλφηεηα, 4 απφ ηελ  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  θαη 3  Άγγινη. Βι. Πεξηνδηθφ  Μόξθσζηο, «εκηλάξηνλ  

κεηεθπαηδεύζεσο  Δθπαηδεπηώλ Πξνζθόπσλ», Απξίιηνο 1963, ζει. 41. 
226

Δθεκεξίδα Διεπζεξία,  «Έιιελεο  θαη Σνχξθνη Πξφζθνπνη», 6 Απξηιίνπ  1963. 
227

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Άγλσζηα  παξαζθήληα  ηεο ζπγγξαθήο  ηνπξθηθήο  ηζηνξία  ηεο Κχπξνπ», η. 9-

10, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1961, ζει. 428.  
228

Σν δηάζηεκα 18 επηεκβξίνπ–5 Οθησβξίνπ 1962 πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γηεζλέο Ηζηνξηθφ εκηλάξην  Ζ 

πνιηηηζκηθή ζπλάληεζε Αλαηνιήο θαη Γύζεο απφ ηε Γεξκαληθή Δπηηξνπή ηεο Γηεζλνχο Παλεπηζηεκηαθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Unesco.  ΕΛ
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ζην Ηλζηηηνχην Ξέλσλ Γισζζψλ Ακκνρψζηνπ,
229

 ε ζπκκεηνρή δηθεγφξσλ θαη απφ ηηο δχν 

θνηλφηεηεο ζηε λεθξψζηκε πνκπή  ησλ Κχπξησλ δηθεγφξσλ  Hikmet-Gürkan, ε  πξφηαζε ηνπ  

Μ. Καινκνίξε γηα  δηθνηλνηηθή Κξαηηθή Οξρήζηξα,
230

  ε  θνηλή  έθζεζε δσγξαθηθήο ζηελ 

Γθαιεξί Απόθαζε κε ηε ζπκκεηνρή 4 Σνχξθσλ θαιιηηερλψλ,
231

 ε θαηαγξαθή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο άιιεο θνηλφηεηαο,
232

 ε  ζπλεξγαζία  ηνπ θαζεγεηή Κ. Π. 

Αλαζηαζηάδε  κε ηνλ  θαζεγεηή ηεο  Σνπξθηθήο Φηινινγίαο ηεο Αγγιηθήο  ρνιήο Halid 

Akarca γηα ηελ έθδνζε  ηνπ βηβιίνπ Σνπξθηθόλ Βηβιίνλ,233 φπσο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο 

Γηεπζχληξηαο ηεο Αλψηεξεο Δκπνξηθήο ρνιήο Κπξήλεηαο Νηφβεο Η. Φξάγθνπ κε ηελ  πξψελ  

ζπλάδειθν  ηεο Nilufer İbrahim,234 ε ζπκβνιή ηνπ  Fadıl Korkut ζε  άξζξν πνπ  επηκειείηαη ν  

Α. Κ. Ηληηάλνπ  θηι.
235

  

                                                                                                                                                                                      
O Vergi H. Bedevi ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλαθέξεηαη ζε ακθνξείο  πνπ  αλεπξέζεθαλ  ην 1951 ζηελ πεξηνρή 

Φηιηά ηεο Μφξθνπ απφ ηνλ αξραηνιφγν Hetty Goldman πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ νκνηφηεηα κε ακθνξείο πνπ  

αλεπξέζεθαλ  ζε λεθξνηαθεία  ηεο  Νφηηαο Αλαηνιίαο. 

Βι. Vergi H. Bedevi, «En eski devirlerden itibaren Kıbrıs – Anadolu  münasebetlerine  genel bir bakış», Kıbrıs΄ 

ın  tarih boyunca  Anadolu  ile  ilgisi, Kıbrıs Türk Maarif Yayını, Lefkoşa, 1962, s. 5.  [χλνςε ησλ ζρέζεσλ  

Κχπξνπ θαη Αλαηνιίαο απφ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ] 

 [...]κίιεζε ν θαζεγεηήο ηνπ ηνπξθηθνύ  Γηδαζθαιηθνύ θνιιεγίνπ  Λεπθσζίαο θ. Βεξγθή Μπέηεβη κε  ζέκα  «ύλνςε  

ησλ ζρέζεσλ Κύπξνπ θαη Αλαηνιίαο από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ», πνπ πξόβαιε  αζηήξηθηεο  θαη  

αληηεπηζηεκνληθέο  απόςεηο κε  εκθαλή  πνιηηηθή ζθνπηκόηεηα .[..] Σν  νπζηαζηηθόηεξν κεηνλέθηεκα  ηεο  δηάιεμεο  

ηνπ Μπ., ην νπνίν  ήιεγμε  ν Κ. Κ.,  ήηαλ  ε  άγλνηα  ησλ  πεγώλ  θαη εκθαλήο  παξαράξαμε   όισλ  ησλ  γεγνλόησλ  

γηα  λα δεηρηεί  όηη  ε  Κύπξνο νπδέπνηε  είρε  εζληθή  ζπλείδεζε, θαη  όηη  ήηαλ  πάληα  εζληθά  θαη  θπιεηηθά  

νπδέηεξα ρώξα  εζεινδνύισλ  πνπ αιιάδνπλ  θαηαθηεηέο  ρσξίο  ηελ ειάρηζηε  αληίδξαζε. 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «εκηλάξην γηα ηελ «πνιηηηζηηθή ζπλάληεζε Αλαηνιήο θαη Γχζεο»», η. 25, 

Ννέκβξεο 1962, ζει. 35. 
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Δθεκεξίδα Διεπζεξία,  «Σν Ηλζηηηνχην Ξέλσλ Γισζζψλ Ακκνρψζηνπ», 19 Οθησβξίνπ 1960. 
230

 Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Μηα  ζπλέληεπμε  κε ηνλ αθαδεκατθφ θ. Μ. Καινκνίξε», αξ. 13, Οθηψβξεο 

1961, ζει. 39. 
231

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk ve Rum  ressanlarının ilk  müşterek sevgisi  yarın  açıyor», 22 Ekim  1961. 

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Πλεπκαηηθή θαη Καιιηηερληθή Εσή»,  η. 34, Γεθέκβξηνο 1961,  ζει. 25. 

Μεηαμχ άιισλ ζπκκεηέρνπλ νη Σδεδβηέη Γδεβηαη, Φηθξί Γηξέθνγινπ, Γ. Θεκηζηνθιένπο, Μ. Νηθνδήκνπ, Μαξία 

Κσλ. Ππιηψηε, Σ. ηεθαλίδεο, Οηθνλφκνπ, . Βφηζεο θαη ν Υξ. άββαο. 

Ο αξζξνγξάθνο ηνπ πεξηνδηθνχ Κππξηαθνί Καηξνί θάλεη αλαθνξά ζηνλ Ηζκέη Γθηνπλέη  θαη ζην έξγν ηνπ Φεγγάξη  

ζην ιηκάλη ηεο Κεξύλεηαο. Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «Οη έθζεζε  ησλ 33 Κππξίσλ δσγξάθσλ», αξ. 8 

(107), 13 Ηαλνπαξίνπ 1961, ζει. 5. 
232

Ζ  έθζεζε ζην Mevlevi Tekkesi πεξηιακβάλεη  90 πίλαθεο, απφ 13 κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.  

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά,  «Υξνληθφ ηνπ Απξίιε», η. 19, Μάηνο 1962, ζει. 350.  

Ζ Νέα Δπνρή αλαθέξεηαη ζε νκαδηθή  έθζεζε δσγξάθσλ  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  ζην Κππξηαθφ  Μνπζείν.  

Βι. Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Σν Πλεπκαηηθφ  θαη Καιιηηερληθφ 1961», η. 35, Ηαλνπάξηνο 1962, ζει. 29. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γχν επηηπρείο παξαζηάζεηο ηνπ Σνπξθηθνχ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ ελ Αζήλαηο», 24 

επηεκβξίνπ 1961. 
233

Κ. Π. Αλαζηαζηάδεο, Σνπξθηθόλ βηβιίνλ Türkçe kitabı, Λεπθσζία, 1960, ζει. 3. 
234

Νηφβε Η. Φξάγθνπ, Διιελν-ηνπξθηθή κέζνδνο, Λεπθσζία, 1960. 
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Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί, «Γακαζθελφο  Α΄ Αξρηεπίζθνπνο  Κχπξνπ  θαη Πξφεδξνο  Μεηξφπνιεο 

Κηηίνπ», η. ΚΓ΄, Δηαηξεία Κππξηαθψλ πνπδψλ, 1960, ζει. 82.   ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή επίζεο ε πεξίπησζε πνπ παξαηίζεηαη  ζηε ηξίγισζζε έθδνζε Ζρώ από 

ηα παιηά: Ζ ηνπξθνθππξηαθή θνηλόηεηα ηεο Λεκεζνύ θαη ε θιεξνλνκηά ηεο. Ο  Cemal πήγε  ζε 

ειιεληθφ  γπκλάζην  θη έηζη  κηινχζε,  έγξαςε  θαη δηάβαδε  άπηαηζηα  ηελ ειιεληθή  γιψζζα, 

ηφζν ζηελ θαζνκηινπκέλε  φζν  θαη ζηελ θαζαξεχνπζα  θαη ηελ αξραΐδνπζα. Σν πξσί  

εξγαδφηαλ  σο  πιαλνδηνπψιεο  θαη ηα απφγεπκα  δίδαζθε  Σνπξθηθά  ζηνπο Έιιελεο   θαη 

Διιεληθά ζηνπο Σνχξθνπο.236   

                                                           
236

Ozay & Selcuk Arif, ibid, p. 25. ΕΛ
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Κεθάλαιο 4 : 

Σσολικά εγσειπίδια 

 

 

 

1. Τα ςπό εξέηαζη ζσολικά εγσειπίδια  

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή εξγαζία αμηνπνηεί θππξηαθέο ζρνιηθέο εθδφζεηο ηεο ππφ εμέηαζε 

πεξηφδνπ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα καζεηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη εθδφζεηο ησλ Γξαθείσλ 

Παηδείαο ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Σνπξθηθήο Kνηλφηεηαο.
1
 Σαπηφρξνλα, ιακβάλνληαο ππφςηλ 

ην γεγνλφο φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα  

θππξηαθά ζρνιεία, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη  έλαο βαζηθφο ηξνπηζκφο ζπγθξφηεζεο ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο είλαη ππφ ην πξίζκα  ηνπ νξηεληαιηζηηθνχ ιφγνπ, ζα εμεηαζηεί θαη 

δείγκα ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ ειιεληθνχ κεηξνπνιηηηθνχ ρψξνπ γηα λα αλαδεηρζνχλ 

πεξαηηέξσ  πηπρέο ηνπ νξηεληαιηζηηθνχ ιφγνπ. 

Αλ θαη ηα  εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δχν θνηλνηήησλ ζηεξίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ,
2
 πξνρσξνχλ θαη ζηηο  δηθέο ηνπο εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο. Ζ 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ηππψλεη ιίγα  βηβιία  ζηελ Κχπξν.
3
 Ο εθ Σνπξθίαο εθπαηδεπηηθφο 

Hikmet İlaydın θπθινθνξεί ην Ek Okuma Kitabı θαη ην Edebiyatımıza toplu bir bakış ve 

şiirlerden örnekler ην 1960.
4
 Σν Γξαθείν Σνπξθηθήο Παηδείαο πξνβαίλεη ζηηο δηθέο ηνπ 

εθδφζεηο.
5
 To  1961 o Fevzi Selen  θπθινθνξεί ην Hayat Bilgisi Öğretimi ζηα πιαίζηα ζεηξάο 

εγρεηξηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
6
 Απηφ ην εγρεηξίδην εηνηκάζηεθε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

                                                           
1
Σν ζχλνιν ησλ θππξηαθψλ ζρνιηθψλ εθδφζεσλ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα καζεηψλ ή 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη νη εθδφζεηο ησλ Γξαθείσλ Παηδείαο ηεο  Διιεληθήο θαη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ  

έγηλε θαηνξζσηφ λα εληνπηζηνχλ,  παξαηίζεληαη ζηε Βηβιηνγξαθία. 
2
Γ. Α. Καξαγηψξγεο, ibid, p. 44. 

3
Γ. Α. Καξαγηψξγεο, ibid, p. 44. 

4
Παχινο Παξαζθεπάο (επηκ.), ό. π., ζει. 191. 

Ek Okuma Kitabı = Βηβιίν  αλάγλσζεο  επηζεκάησλ. 

Edebiyatımıza Toplu Bir Bakış ve Şiirlerden Örnekler= Δπηζθόπεζε ηεο ινγνηερλίαο  καο  θαη παξαδείγκαηα από  

ηελ πνίεζε.  
5
Barbara Hodge & G. Lewis, Cyprus school history textbooks: A study in education for international 

misunderstanding, Education Advisory Committee of the Parliamentary Group for World Government, London, 

1966, p. 40. 
6
Fevzi Selen, Hayat Bilgisi Öğretimi, Öğretmen kitapları serisi 1, Kıbrıs Türk Maarif Müdürlüğü, Lefkoşa, 1961, 

s. 3, 8. ΕΛ
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καζήκαηνο Hayat Bilgisi (Πξαγκαηνγλσζία), πνπ πεξηιακβάλεηαη  ζην  πξφγξακκα ησλ  

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  Σν ελ ιφγσ κάζεκα άξρηζε λα δηδάζθεηαη  απφ ην 1959 ζηηο ηξεηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ  κε ζθνπφ  λα γλσξίζνπλ  ηα παηδηά γεγνλφηα θαη πξάγκαηα πνπ 

ηνπο πεξηβάιινπλ.
7
 Σν 1962 εθδίδεηαη κηα  ηζηνξηθή εξγαζία, ππφ ηε κνξθή αληηγξάθνπ,  κε 

ηίηιν εκεηώζεηο ζηελ Κππξηαθή Ιζηνξία Kıbrıs Tarihi Notları, φπσο θαη ην Kıbrıs΄ın tarih 

boyunca Anadolu ile ilgisi.
8
  Ο  Ahmet An αλαθέξεη φηη ην Kıbrıs Tarihi Notları ηειηθά δελ 

αμηνπνηήζεθε ζηα ζρνιεία.
9
 

Σν 1962 ε δηεχζπλζε ηνπ Σνπξθηθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο εθδίδεη  ηε ζεηξά  βηβιίσλ Yurttaşlık  

bilgisi γηα ην κάζεκα ηεο Παηξηδνγλσζίαο.
10

 Σν βηβιίν θαηαπηάλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

ζεκαηηθέο : ζηελφ πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, γεηηνληά, ρσξηφ, δεκαξρείν, ηνπηθηζκφο, 

θπθινθνξηαθφ), ζεζκνί πνπ θξαηνχλ δσληαλή ηελ θνηλφηεηα, εζληθή θνηλφηεηα, έζλνο, 

δηάθξηζε εμνπζηψλ, δεκνθξαηία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο «vatandaşlık ödevleri», Κχπξνο 

θαη Κνηλνπνιηηεία, Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ραξαθηεξηζηηθά, Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ 

θαη Σνπξθηθή Κνηλνηηθή Βνπιή θηι. 

Αλ θαη ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζρνιηθέο ρξνληέο δηεθπεξαηψζεθαλ ρσξίο ηε ρξήζε 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ή κε ζρνιηθά εγρεηξίδηα πνπ ήηαλ  απφιπηα ειεγρφκελα απφ ην  βξεηαλφ 

δπλάζηε -εθηππσκέλα ζηε Βξεηαλία-, ηα βηβιία πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηα  ηνπξθηθά 

ζρνιεία ηεο  Κχπξνπ  είλαη ηα  ίδηα  κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ 1929. Σα βηβιία πνπ δηδαζθφηαλ  ζηα  ιχθεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο  είλαη ηα  ίδηα κε απηά ηεο  Κχπξνπ θαη είλαη γξακκέλα ζε ιαηηληθφ 

αιθάβεην.
11

 Απφ ηελ άιιε ηελ πεξίνδν  1951-1957  δχν  κηθξέο κπξνζνχξεο πνπ έθεξαλ ηνλ 

ηίηιν Σνπξθηθή θαη Κππξηαθή Ιζηνξία Türk ve  Kıbrıs Tarihi  ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηνπ λεζηνχ θαη είραλ ζπγγξαθεί  απφ δχν  ληφπηνπο δαζθάινπο.
12

  

                                                           
7
Ωξνιφγην πξφγξακκα  θαηαλνκήο  δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ  γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 1960-1961. Βι. Hasan Behçet, 

a.g.e., s. 220. 
8
Ζ ζρέζε ηεο Αλαηνιίαο  κε ηελ Κχπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο. 

9
Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 128. 

 «bu metinler öğrenemediğimiz nedenlerle okullarda okutulmamıştır» «επεηδή απηά  ηα θείκελα δελ κπνξνύζακε 

λα ηα κάζνπκε δελ δηδάρζεθαλ ζηα  ζρνιεία». 
10

Παχινο Παξαζθεπάο (επηκ.), ό. π., ζει. 195. 
11

Hasan Behçet,  a.g.e., s. 133. 
12

Σα κεηξνπνιηηηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηππψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ Atatürk, ελψ νη αλαθνξέο ζηελ Κχπξν 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. Μεηξνπνιηηηθά εγρεηξίδηα, φπσο ηα Ιζηνξία Γεκνηηθνύ Tarih İlkokul 5 ησλ Osman Egilmez ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Ζ ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ απνηειεί χςηζηε πνιηηηθή αλαγθαηφηεηα. Σν 1939 εθδίδεηαη απφ ηνλ 

θαζεγεηή  ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο Halil Fikret Alasya ην εγρεηξίδην ιπθείνπ Kıbrıs Tarihi 

(M.E. 1450 M.S. 1878) ve Belli başlı antikiteleri, ην 1951 απφ ην δάζθαιν Fikri Karayel ην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν γηα ην ιαφ θαη ηα παηδηά Halk ve çocuklara resimli  Kıbrıs Tarih 

bilgisi θαη παξακνλέο ηεο αλαθήξπμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εθδίδεηαη ην εγρεηξίδην 

ηζηνξίαο ηνπ  εθ Σνπξθίαο θαζεγεηή ηζηνξίαο Hüseyin Metin. Ο Hüseyin Metin πνπ  δίδαμε 

ζην  Adana Erkek Lisesi θαη ζην  Kıbrıs Mağusa Namık Kemal Lisesi θπθινθνξεί  ην Kıbrıs 

tarihine toplu bir bakış Μηα ζθαηξηθή καηηά ζηελ ηζηνξία ηεο Κύπξνπ. ην  εηζαγσγηθφ ηνπ 

ζεκείσκα, αλαθεξφκελνο ζην ζθνπφ ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ηνλίδεη φηη ε  γλψζε ηεο ηζηνξίαο ησλ 

πξνγφλσλ  ζα  απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ πξαγκάησζε απφ ηηο  επφκελεο  γελεέο πην 

κεγάισλ επηηεπγκάησλ «Türk çocuğu ecdadını  tanıdıkça, daha  büyük, işler yapmak için 

kendinde kuvvet bulacaktır». Σν 1960 εθδίδεηαη απφ ηνλ Ahmet Gazioğlu, θαζεγεηή  ηζηνξίαο  

ηνπ Atatürk Enstitüsü, ην İngiliz İdaresinde Kıbrıs Η Κύπξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγγιηθήο 

δηνίθεζεο. Σν ελ ιφγσ βηβιίν εθηππψλεηαη ην επηέκβξην ηνπ 1960 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

απφ ηελ Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu θαη γηα ρξφληα απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή γη΄ 

απηφ ην ζέκα. Σέινο ηα  γεγνλφηα ηνπ 1963 επηβάιινπλ ηελ αλάγθε έθδνζεο λέσλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο.
13

  

                                                                                                                                                                                      
θαη Niyazi Aksit, Ιζηνξία Γπκλαζίνπ Tarih Ortaokul II ηνπ Hilmi Oran, Ιζηνξία Γπκλαζίνπ Tarih Ortaokul III 

1962 ηνπ Hilmi Oran θαη Ιζηνξία Λπθείνπ Tarihi Lise III 1963 ηνπ Niyazi Aksit, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία 

πνπ είλαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο. 

Βι. Barbara Hodge & G. Lewis, ibid, pp. 40,  42, 44,  46,  47.  
13

Γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ εηζάγεηαη απφ ηελ Σνπξθία θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνρξεσηηθφ 

εγρεηξίδην, κεηά ην 1965, ην βηβιίν ηνπ Vehbi Zeki Serter Kıbrıs Tarihi. Tν 1966 o Vergi Bedevi  εθδίδεη ην 

βηβιίν Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ Από ηε Γέλεζε Μέρξη ηελ Δπνρή καο  Başlangıcından Zamanımıza Kadar Kıbrıs 

Tarihi, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 70 εθδίδνληαη ηα βηβιία ηνπ Vehbi Zeki Serter, δξαζηήξηνπ κέινπο ηεο ΣΜΣ θαη 

κεηέπεηηα πξνέδξνπ ηνπ Kıbrıs Türk Tarihi Kurumu. Σν 1970 ην  Orta Dereceli Okullar İçin  Kıbrıs Tarihi σο  

ζρνιηθφ εγρεηξίδην γηα ην γπκλάζην θαη ην 1973 ην Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi κε ζέκα ηελ ηζηνξία ησλ αγψλσλ  

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. 

Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, ό. π., ζει. 193. 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «History Education in Divided  Cyprus : Α Comparison  of Greek Cypriot and Turkish  

Cypriot Schoolbooks on the ‘’History of Cyprus‘’»,  PRIO Cyprus Center Report 2, International Peace Research 

Institute, Olso, 2008, p. 12.  

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 129-131.  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή. Ζ Διιεληθή 

Κνηλφηεηα εθδίδεη έλα ζχλνιν δηθψλ ηεο εγρεηξηδίσλ, ηδηαίηεξα γηα ην δεκνηηθφ, αιιά θαη  

εγρεηξίδηα  γηα ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο  Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ.
14

   

Λεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ Παηδείαο, Γεληθνί Γηεπζπληέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, Δπηζεσξεηέο 

ηνηρεηψδνπο Παηδείαο, θαζεγεηέο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο πξνβαίλνπλ ζηε ζπγγξαθή 

εγρεηξηδίσλ. Ο Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο  Παηδείαο,  

εθδίδεη δηάθνξα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο γηα ηε κέζε εθπαίδεπζε. Ο Φξίμνο . Μαξαζεχηεο, 

θαζεγεηήο ηεο  Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, εθδίδεη ην  Ύιε θαη δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο θαη 

γεληθήο γεσγξαθίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ ν πξψελ 

Γηεπζπληήο ηεο Αζηηθήο ρνιήο Ακκνρψζηνπ θαη Δπηζεσξεηήο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 

Μηράιεο Κνχκαο εθδίδεη  ην Ιζηνξία θαη γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ. Πνιπγξαθφηαηνο επίζεο 

εθπαηδεπηηθφο είλαη θαη ν ζπληαμηνχρνο δάζθαινο-δηεπζπληήο Νέαξρνο Κιεξίδεο φπνπ 

κεηαμχ άιισλ ζπγγξάθεη ηα Μαζήκαηα εθθιεζηαζηηθήο  ηζηνξίαο γηα ηελ  Δ΄ Γεκνηηθνύ, ηα 

Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ην δεκνηηθό, ην Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο 

Κύπξνπ, ηα  Θξεζθεπηηθά καζήκαηα  θηι. 

ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ζπγγξαθείο εθπαηδεπηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη φρη κφλν, 

θαηαδεηθλχνπλ ηα θελά πνπ  εληνπίδνπλ ζε κεηξνπνιηηηθά  βηβιία θαη επηζεκαίλνπλ φηη 

ρξήδνπλ αλαζεψξεζεο κε βάζε ηε ζχγρξνλε ειιελνθππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα.
15

 Ο Αλδξέαο 

Μηηζίδεο, θαζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ηνλίδεη φηη ε παηδεία θαιείηαη ζπκβαδίζεη 

ηφζν κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζεσξίεο, φζν  θαη κε ην ηη επηηάζζνπλ νη λέεο 

πνιηηηθέο αλαγθαηφηεηεο πνπ  δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσλψλ Επξίρεο-

Λνλδίλνπ.  

 

 

 

                                                           
14

Αλαθνξά  ζην  Δγρεηξίδην ηζηνξίαο δεκνηηθνύ  ηνπ Νέαξρνπ  Κιεξίδε (1964).  

Βι. Barbara Hodge & G. Lewis, ibid, pp. 11, 13. 

Σν 1962 δηεμήρζε έξεπλα, κε εξσηεκαηνιφγηα ζε 120 ζρνιεία, κε  ζέκα ηελ  θαηαιιειφηεηα ησλ βηβιίσλ  

Ηζηνξίαο (Ν. Κιεξίδε) θαη Θξεζθεπηηθψλ (Η. Κ. Γηαλέιιε) ηα  νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηε Γ΄ ηάμε.  

Βι. Πεξηνδηθφ Γειηίνλ Οκίινπ Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, αξ. 1, Ηνχληνο 1962, ζει. 43.     
15

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, Δθδφζεηο Εαβαιιή, Λεπθσζία, 

1956, ζει. 6. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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[…]ε  αλαζεψξεζηο ηεο φιεο ελ ησ ζρνιείσ δηδαθηηθήο ελεξγείαο, εηο  ηξφπνλ ψζηε λα 

ιάβε απηή ηελ κνξθήλ, ηελ νπνίαλ απαηηνχλ ηφζνλ ηα λεψηεξα πνξίζκαηα ηεο 

επηζηήκεο, φζνλ θαη ε ζχγρξνλνο Διιελνθππξηαθή  πξαγκαηηθφηεο.
16

 

 

 

 

Δπίζεο εληνπίδεη φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ δηέπεηαη απφ ηελ παηξηδνγλσζηηθή 

αξρή  θαη θαιεί  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κεξηκλήζνπλ  «δηα ηελ  ζπκπιήξσζηλ  ησλ θελώλ, ηα 

νπνία  παξνπζηάδνπλ  ηα ελ ιόγσ  εγρεηξίδηα». 

 

 

[…]Γπζηπρψο, ηα παξ΄ εκηλ ελ ρξήζεη εγρεηξίδηα ησλ δηαθφξσλ επί  κέξνπο  καζεκάησλ  

ησλ Θξεζθεπηηθψλ  αγλννχλ  σο επί  ην πιείζηνλ  ηελ ηδηαηηέξαλ  εκψλ  παηξίδα,  θαη 

ηνχην δηφηη ηαχηα ζπλεηάρζεζαλ ππφ Διιήλσλ κε Κππξίσλ ζπγγξαθέσλ θαη 

πξννξίδνληαη  δη΄ φια ηα  απαληαρνχ  Διιεληθά ρνιεία. Γηα ηνχην είλαη ππνρξέσζηο 

παληφο Έιιελνο  Κππξίνπ δηδαζθάινπ, φπσο  θξνληίδε  δηα ηελ  ζπκπιήξσζηλ  ησλ 

θελψλ, ηα νπνία  παξνπζηάδνπλ  ηα ελ ιφγσ  εγρεηξίδηα.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Αλδξέαο Μηηζίδεο,  Η δηδαθηηθή ησλ ζξεζθεπηηθώλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 5. 
17

Αλδξέαο Μηηζίδεο, ό. π., ζζ. 21-22. 

[...]Σν  Παηξηαξρείνλ  ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο αλεθήξπμε ηελ αλεμαξηεζίαλ  ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαηά ην 

έηνο 1850.[...] Η Δθθιεζία  ηεο Κξήηεο παξακέλεη θαη κεηά ηελ έλσζηλ ηεο λήζνπ κεηά ηεο κεηξόο Παηξίδνο 

εκηαπηόλνκνο ππαγνκέλε εηο ην Παηξηαξρείνλ.[...] Πιελ ηεο Δθθιεζίαο  ηεο Διιάδνο θαη ησλ Παηξηαξρείσλ  

ππάξρνπλ  θαη  άιιαη  απηνθέθαινη Δθθιεζίαη  απνηεινύζαη  κεη΄  απηώλ ηελ  Αλαηνιηθήλ  Οξζόδνμνλ  Δθθιεζίαλ. 

Σνηαύηαη είλαη : 1) Η Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ. Αλεγλσξίζζε απηνθέθαινο  από  ηνπ  Δ΄ αηώλνο  (431 κ. Χ.)  θαη 

ζπλεηέιεζε ηα κέγηζηα  εηο  ηελ δηαηήξεζηλ ηεο ειιεληθόηεηνο ηεο κεγαινλήζνπ. 

Βι. Βαζίιεηνο Δ. Πεηξνχληαο, Δθθιεζηαζηηθή Ιζηνξία  γηα ηελ Γ΄ ηάμηλ ησλ εμαηάζεσλ γπκλαζίσλ, Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσο ρνιηθψλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1960, ζζ. 153,154, 157. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  : Σςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Τςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

199 

 

2. Η ζσολική ζωή ωρ «πειθαρχικός θεσμός» 

Σα ζρνιεία είλαη ζεζκνί θνηλσληθνχ ειέγρνπ πνπ επηδηψθνπλ λα ππαγνξεχνπλ, λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα επηβάινπλ ηελ «θαηάιιειε» ζπκπεξηθνξά.
18

 Σν ζρνιείν σο  

«πεηζαξρηθόο ζεζκόο»  δνκεί  ηνλ θνηλσληθφ  ρψξν  θαη πξνβάιιεη  έλα ηξφπν  ζθέςεο  ν 

νπνίνο ζπλάδεη κε ηε «ινγηθή ηεο πεηζαξρίαο», επηθπξψλνληαο θαη επηβάιινληαο  

θπζηνινγηθέο θαη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο.
19

Γελ ξπζκίδεη κφλν ηελ αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε αιιά  απνζθνπεί  λα  εμνπζηάδεη άκεζα  ηελ αλζξψπηλε  θχζε.
20

  

ην  ζρνιηθφ  πεδίν κεηαιακπαδεχεηαη ην «επίζεκν κεηξών ηεο γλώζεο ηεο θνηλσλίαο»,
21

 πνπ  

ζθπξειαηείηαη κέζα απφ κηα επίπνλε δηαδηθαζία επηηέιεζεο θηινζνθηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ, 

πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ επηινγψλ,
22

 θαη επέρεη ζέζε θνξέα ηεο «επίζεκεο 

επηδνθηκαζίαο»,
23

 βξαβείνπ  κηαο ηδενινγηθήο  κάρεο,
24

 ηεο  κάρεο  πνπ  πξνεγήζεθε γηα ην 

πνηνο ζα νξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηε γλψζε  θαη ηελ αιήζεηα.  

ην θππξηαθφ ζπγθείκελν, νη εθπξφζσπνη ηεο ηδενινγίαο πνπ ήζειαλ ην εζληθφ  ηδεψδεο σο ην 

χςηζην αγαζφ θαηείραλ λεπξαιγηθέο ζέζεηο εμνπζίαο, έηζη είραλ ηνλ πξψην ιφγν γηα ηελ 

άζθεζε θαη ηελ επηηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

 

                                                           
18

Ηζηνξηθά ε επνπηεία έρεη δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Βι. Andrew Hope, «Biopower 

and school surveillance technologies 2.0», British Journal of Sociology of Education, Vol. 37, No.7, 2016,  p. 

886. 
19

Michael Hardt & Antonio Negri, Απηνθξαηνξία, Scripta, Αζήλα, 2002, ζει. 49. 

ίκνο  Κ. πκεσλίδεο, ρνιηθέο Γηαηάμεηο, Λεπθσζία, 1961, ζζ. 13-14, 30-33. 

[...] ε εθπαίδεπζε  παύεη πηα λα είλαη έλαο πνιηηηθόο ηξόπνο θαηνρύξσζεο ηεο γλώζεο θαη κεηαηξέπεηαη  ζε έλα 

πνιηηηθό κεραληζκό ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ηεο γλώζεο. Βι. Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ, ««Γηδαθηηζκφο» ή 

δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο;», Κππξηαθή Δθπαίδεπζε, η. 125, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο, 2002, ζει. 91.  

[...] Καζώο, ινηπόλ, ε ζρνιηθή Ιζηνξία ηειεί ππό θαζεζηώο θξαηηθήο επηηήξεζεο θαη πνιηηηθήο νκεξίαο, ε 

παηδαγσγηθή  απηνλνκία ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ  έρεη ζπξξηθλσζεί  δξακαηηθά. Βι. Σξηαληάθπιινο Μεηαθίδεο, «Ζ 

ζρνιηθή Ηζηνξία ζε θαζεζηψο θξαηηθήο επηηήξεζεο θαη πνιηηηθήο  νκεξίαο», Κππξηαθή Δθπαίδεπζε, η. 125, 

Ηνπι.-Απγ. 2002, ζει. 102. 
20

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 18. 
21

Don Alexander, «Curriculum turmoil in liberal democracies», Journal of Curriculum Studies, Vol. 23, No. 1, 

1991, p. 71. 
22

Μαίξε Κνπηζειίλε, «Σν  κεηαλενηεξηθφ  αλαιπηηθφ  πξφγξακκα θαη ε  δηδαθηηθή πξάμε»,  Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο, η. 2, 2004, p.7. 
23

Δπαγγειία Καληαξηδή, ό. π., ζει. 59. 
24

Don Alexander, ibid, p. 74. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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[…]νη εθπξφζσπνη ηεο ηδενινγίαο πνπ ήζειε  ην εζληθφ  ηδεψδεο  σο  ην ππέξηαην αγαζφ 

αζθνχζαλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ σο αλψηεξνη  

ιεηηνπξγνί ζην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην θαη – κεηά ηελ Αλεμαξηεζία – ζηελ  Κνηλνηηθή 

πλέιεπζε  θαη αξγφηεξα  ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Γηα ην ξφιν  απηφ κέρξη  ην 1980 

ζεσξείηαη  φηη ε   επηινγή  ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ζηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ  Παηδείαο  

είρε άκεζε ζρέζε κε ηε δηάζεζε δηαηήξεζεο ή φρη ηεο ''εζληθήο'' εθπαηδεπηηθήο  

πνιηηηθήο.
25

 

 

Όπσο επηηάζζεη ε επηθξαηνχζα ηδενινγία, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα απνθεχγεη ηελ 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία  «θππξηαθήο ζπλείδεζεο» θαη νη 

«δηαρσξηζηηθέο ζηάζεηο» εθθξάδνληαη σο ελζπλείδεηεο  επηινγέο απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο.
26

 

Δλψ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαιείηαη λα είλαη ιφγνο αγάπεο θαη ελζπλαίζζεζεο,
27

 

θαιιηεξγεί ηελ ηνπξθηθή ερζξφηεηα «düşmanlık politikası» θαη ην ζηεξενηππηθφ ιφγν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ην πην θάησ απφζπαζκα  πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821, φπνπ κε 

αθνξκή ηελ εμέγεξζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζηελ Κχπξν 

πξνιεπηηθά, θαηαζηαιηηθά αιιά θαη θαηξνζθνπηθά νδεγήζεθε ζηελ αγρφλε ε εζλαξρνχζα 

αξρή, ν Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Κππξηαλφο, θαη νη ζξεζθεπηηθνί θαη πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη 

ηεο  δηνηθνχκελεο θνηλφηεηαο. 

 

 [...] Ζ πιαηεία  ηνπ αξαγηνχ  ήηαλ  ειεχζεξε  κνλάρα  γηα ηνπο  Σνχξθνπο, πνπ ήζειαλ   

λα παξαθνινπζήζνπλ ην κεγάιν δξάκα, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηε ζθαγή ησλ  

Διιήλσλ, κε  ηελ νπνίαλ  ζα έλνησζαλ  ραξά  θαη επραξίζηεζε.
28

 

 

Απφ ηελ άιιε βαζηθφ δηαθχβεπκα  ηεο  ηνπξθηθήο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο  είλαη  φηη ην λεζί 

θαη νη άλζξσπνη ηνπ δελ είλαη Έιιελεο απνλνκηκνπνηψληαο θάζε πνιηηηθή αμίσζε ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. Θέζε  πνπ  απαληά ζην έξγν ηνπ  Κχπξηνπ δαζθάινπ  İsmet  Konur  

Kıbrıs Türkleri Οη Σνύξθνη ηεο Κύπξνπ πνπ  εθδφζεθε ζηελ Σνπξθία απφ  ηηο εθδφζεηο Remzi 

                                                           
25

Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα..., φ. π.,  ζζ. 273-274. 
26

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα..., φ. π., ζει. 164. 
27

[…]Καζήθνλ όζελ ηνπ δηδαζθάινπ, αλαθέξεη θαη ην Νένλ Αλαιπηηθόλ πξόγξακκα ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο 

Παηδείαο είλαη λα επσθειήηαη  πάζεο  πεξηζηάζεσο, νύησο ώζηε ην απόζηαγκα ηεο ζείαο δηδαζθαιίαο ηνπ Χξηζηνύ, 

ήηνη ε αγάπε πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο θαη απηνύο αθόκε ηνπο ερζξνύο καο, λα ελζηαιαρζή εηο ηαο παηδηθάο 

ςπράο  θαη λα εύξε  ηελ  εθδήισζηλ  ηεο  εηο  ηαο πξάμεηο ηνπ θαζ΄εκέξαλ βίνπ.   

Βι. Αλδξέαο Μηηζίδεο,  Η δηδαθηηθή ησλ ζξεζθεπηηθώλ, Λεπθσζία, 1961, ζζ. 10-11. 
28

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαζήκαηα  εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο γηα ηελ  Δ΄ Γεκνηηθνύ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, ζει. 
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Kitabevi ην 1938.
29

Αλ θαη ιφγσ ηεο θξηηηθήο πνπ αζθεί ζηε  βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή 

δχλακε ην ελ ιφγσ εγρεηξίδην δελ  θπθινθφξεζε ζην λεζί, ε ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ηε κε 

ειιεληθφηεηα ηνπ λεζηνχ πηνζεηείηαη θαη αλαπαξάγεηαη θαηά θφξνλ ζηηο  θαηνπηλέο ηνπξθηθέο 

ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο.
30

 ηα  πιαίζηα ηεο  δηαθεηκεληθφηεηαο  ζην Kıbrıs tarihi notları  

: en eski zamanlardan Osmanlı devrine kadar ν ζπγγξαθέαο ελζσκαηψλεη απφζπαζκα απφ 

ηνλ ηξαγηθφ πνηεηή Αηζρχιν φπσο θαη κηα βξεηαληθή αλαθνξά ηνπ 1880 γηα λα λνκηκνπνηήζεη 

ην ιφγν ηνπ   ζρεηηθά  κε ηε κε ειιεληθφηεηα  ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.
31

 

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  θαη θαη΄ επέθηαζε ηα «ζχλεξγα» ηνπο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

είλαη θάηη πέξα απφ έλα παηδαγσγηθφ θείκελν, θαηάινγνο χιεο γηα δηδαζθαιία. Απνηειεί  

κεραληζκφ θαηαπίεζεο πνπ εμππεξεηεί  φζνπο βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία, ηνπηέζηηλ θεξέθσλν  

ηνπ  εγεκνληθνχ ιφγνπ.  

 

[..] Σα  καζήκαηα  ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ην  πεξηερφκελφ  ηνπο,  νη ζρέζεηο 

ηνπο, ε θαηνρχξσζε ή ε θαηάξγεζε ηνπο θαη ε αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

δηδαζθαιίαο ηνπο  απνηεινχλ έλα  θνηλσληθφ  γεγνλφο  κε ηελ έλλνηα φηη  εθθξάδνπλ  

επηινγέο ηδενινγηθνχ θαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, πέξα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε 

παηδαγσγηθέο - εθπαηδεπηηθέο νξηνζεηήζεηο  ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ  ζεζκνζέηεζε   ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εκθαίλεη ηελ επηθξαηνχζα  

ηδενινγία  ζε  ζπγθεθξηκέλν  ρψξν  θαη ρξφλν  αιιά  θαη  ηηο θνηλσληθέο  ζρέζεηο  πνπ 

επηηξέπνπλ   ηε ζεζκνζέηεζε  θαη ηελ άζθεζε  ηεο εθπαηδεπηηθήο  πνιηηηθήο.
32

 

 

Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Διιεληθψλ ζην 

ηνπξθηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα 

κεηά ην 1955, επηθέξεη αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν θαη ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Δλψ ζε πξνγξάκκαηα  ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 1952-1953 απαληά ην κάζεκα 

Διιεληθά «Rumca» ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ε δξάζε ηεο 

ΔΟΚΑ νδεγεί ζηελ  θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ. Πην  ζπγθεθξηκέλα, ην  Γηνηθεηηθφ 

                                                           
29

Οη πξψηεο 22 ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ είλαη  αθηεξσκέλεο ζηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. O İsmet Konur κεηαλάζηεπζε  

απφ ηελ Κχπξν ζηελ Σνπξθία   θαη εξγάζηεθε  σο  θαζεγεηήο ηζηνξίαο ζην  Denizli Lisesi.Σν 1946 εθδίδεη απφ 

ηηο εθδφζεηο Seyhan Basımevi ζηα Άδαλα ην Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs΄taki Türk eserleri. 

Βι. Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 138. 
30

Mete Hatay & Γηάλλεο Παπαδάθεο, ibid,  p. 32. 
31

Kıbrıs tarihi notları.., a.g.e., s. 16, 25. 
32

Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα..., φ. π., ζει. 161.  ΕΛ
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Η Α.
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πκβνχιηνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο Tali  Okullar İdare  

Heyeti  ην 1956  θαηαξγεί  ην κάζεκα  ησλ Διιεληθψλ  απφ ηα  γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα, 

απφθαζε ε νπνία δελ αλεθιήζε  κε ηελ  ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
33

 Ζ πην πάλσ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ελέρεη πνηθίιεο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο  θαη απνηειεί αθφκε έλα  θιαζζηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ πψο  ην ζρνιείν σο  ζεζκφο ζθπξειαηεί απφ ηε κηα  ηηο άκεκπηεο θαη απφ ηελ 

άιιε ηηο επίκεκπηεο θαηαθξηηέεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο  ζπκπεξηθνξέο. 

Tα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ν ιφγνο πνπ ζπγθξνηνχλ απνηεινχλ  παξάδεηγκα  «βηνεμνπζίαο»  

θαη ην αληηθείκελν ηεο εμνπζίαο ηνπο  είλαη   «ν θνηλσληθόο  βίνο  ζην ζύλνιν ηνπ».
34

Πψο 

ζπγθξνηείηαη ε «ινγηθή ηεο πεηζαξρίαο» εληφο ηνπ θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπγθείκελνπ 

φπνπ απφ ηε κηα  ε  εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμππεξεηεί  πνιηηηθνχο  ζηφρνπο  νη  νπνίνη δελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε ν «ειιελνθεληξηθόο» ή  

«ηνπξθνθεληξηθόο» ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο  πκθσλίεο Επξίρεο-

Λνλδίλνπ.
35

 Ο ηζηνξηνγξαθηθφο ιφγνο ηεο  Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο  πξέπεη  λα  ζπλάδνπλ κε 

ηελ  θεκαιηθή ηζηνξηνγξαθία  θαη ηελ Σνπξθηθή Ηζηνξηθή Θεψξεζε Türk  Tarih Tezi. Απφ ηε  

δεθαεηία ηνπ 30 ν Kemal  Atatürk  κε ην  ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπιινγηθφ  έξγν  Οη 

                                                           
33

Hasan Behçet, a.g.e., s. 141, 220, 225, 229, 248-249. 

Σν ζπκβνχιην απνηεινχλ ηα αθφινπζα κέιε : Nazım Ali İleri, Ali  Vasıf, Ümit Süleyman, Hamit  Orundalı, 

Kemal Deniz, Ahmet Rauf, Mustafa Kenan, Dolun Ali Riza, Hale Avkıran. 
34

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 18. 

Βηνεμνπζία «είλαη όιεο νη ζηξαηεγηθέο θαζηέξσζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ θπζηθνπνηεκέλνπ ηξόπνπ δσήο»  

Βι. Βάζζνο Αξγπξνχ, «"Keep Cyprus Clean": Littering, Pollution, and Otherness», Cultural Anthropology, Vol. 

12,  No. 2, May 1997, p. 168.  

ηε λεψηεξε επνρή, ζχκθσλα κε ην Foucault, ε  θπζηθή  δσή αξρίδεη  λα  εκπεξηθιείεηαη  ζηνπο κεραληζκνχο  

θαη  ζηνπο  ππνινγηζκνχο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ε πνιηηηθή  κεηακνξθψλεηαη  ζε  βηνπνιηηηθή, θαζηζηψληαο  

ηε ζεκαζία ηεο  βηνινγηθήο  δσήο  θαη ηεο πγείαο ηνπ έζλνπο  σο πξφβιεκα ηεο  θπξίαξρεο εμνπζίαο. Ο ζξίακβνο  

ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζπλδέεηαη κε  ηνλ πεηζαξρηθφ  έιεγρν  ηεο  βηνεμνπζίαο, πνπ κέζα απφ κηα ζεηξά θαηάιιεισλ 

ηερλνινγηψλ, δεκηνπξγεί  «πεηζήληα ζψκαηα». Βι. Giorgio Agamben, Homosacer : Κπξίαξρε εμνπζία θαη γπκλή 

δσή, Δθδφζεηο Scripta, Αζήλα, 2005, ζζ. 19-20. 

χκθσλα κε ην Foucault, ε  βηνεμνπζία εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα κε ζθνπφ ηνλ «έιεγρν 

ησλ πιεζπζκψλ» κέζα απφ έλα ζχλνιν κεραληζκψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο θαζίζηαληαη αληηθείκελν κηαο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο, κηαο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο εμνπζίαο.  

Βι. Andrew Hope, ibid, p. 887. 

 «Δμάιινπ, ζηα ζρνιεία, αιιά θπξίσο έμσ από ηα ζρνιεία,  ηα Διιελόπνπιια ηεο Κύπξνπ δηδάζθνληαη πσο ηα 

παξακνλεύεη έλαο ζαλάζηκνο ερζξόο: ν Αθειιεληζκόο». Βι. Υξηζηφθνξνο Υξεζηίδεο (Γακσλίδεο), Η 

απηνθαηαζηξνθή ησλ Διιελνθππξίσλ ή ν ζξίακβνο ηεο δηρόλνηαο, Αζήλα, 1973, ζει. 21. 

Σν έζλνο  δηδάζθεη  ηνπο πνιίηεο  ηνπ πψο λα είλαη  εζληθνί. Βι. Rebecca Bryant, «Justice or respect? A 

comparative perspective on politics in Cyprus», ibid, p. 895. 

Αδακαληία Πφιιηο, «The social construction of ethnicity and nationality: The case of Cyprus», ibid, p. 70. 
35

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, Η εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ κπξνζηά ζηελ πξόθιεζε ηεο Δπξώπεο, φ. π., ζζ. 26-27. ΕΛ
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Θεκειηώδεηο Άμνλεο ηεο Σνπξθηθήο Ιζηνξίαο (Türk Tarihinin Ana Hatları) θαη ηελ ίδξπζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο (Türk  Tarih Kurumu) πξνζπαζεί  λα εληζρχζεη  ηελ 

θνζκηθφηεηα  θαη  ηε ζπγθξφηεζε ηεο λέαο  εζληθήο  ηαπηφηεηαο. Τπφ ην πιαίζην απηφ  

κειεηάηαη ε πξν ηζιακηθή  ηνπξθηθή ηζηνξία θαη  απνξξίπηνληαη νη αμίεο ηνπ νζσκαληθνχ 

παξειζφληνο.
36

 Καη εδψ αθξηβψο έγθεηηαη κηα κεγάιε αληηλνκία, ην νζσκαληθφ θαζεζηψο  πνπ 

απνξξίπηεηαη είλαη απηφ πνπ λνκηκνπνηεί ηψξα ηελ παξνπζία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηελ 

Κχπξν. Σν 1939 θπθινθνξεί ην πξψην βηβιίν ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ απφ κέινο ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο, απφ ην  Halil Fikret Alasya, θαη  κέρξη ηα ηέιε ηεο  δεθαεηίαο ηνπ  50 απνηειεί  

ην εγρεηξίδην  δηαπαηδαγψγεζεο ηεο ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Δλψ ινηπφλ θπθινθνξεί 

ηε δεθαεηία ηεο δηακφξθσζεο ηεο Σνπξθηθήο Ηζηνξηθήο Θεψξεζεο, ζην βηβιίν ηνπ ε 

νζσκαληθή πεξίνδνο δελ απνηειεί κηα  «ζθνηεηλή πεξίνδν» θαη αλαθεξφκελνο ζηελ Σνπξθηθή  

Κνηλφηεηα  ρξεζηκνπνηεί  ηνπο φξνπο «Οζσκαλνί» θαη  «Σνύξθνη». Παξά ηηο φπνηεο 

απνζηάζεηο  απφ ηελ  θεκαιηθή ηζηνξηνγξαθία, ηδηαίηεξα ζε  ζρέζε κε ηελ νζσκαληθή 

πεξίνδν, δηαηεξεί ηελ πίζηε ηνπ ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηθή ζεψξεζε.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Niyazi Kızılyürek, Κεκαιηζκόο : Η γέλεζε θαη ε εμέιημε..., φ. π.,  ζζ. 68-69. 
37

Mete Hatay & Γηάλλεο Παπαδάθεο, «A critical comparison of Greek Cypriot and Turkish Cypriot  official  

historiographies  (1940s to the present)», in Rebecca Bryant & Γηάλλεο Παπαδάθεο (ed.), Cyprus and the politics 

of memory: history, community and conflict, I. B. Tauris, London, 2012, pp. 30, 32, 33. ΕΛ
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3. Τα ζσολικά εγσειπίδια ωρ πολιηιζμικά  πποϊόνηα ηος εθνικιζμού  

 

 [...]Θεκέιησζαλ  ζθνιεηά,  λ΄ αληζηνξνχλ 

ηελ πξνγνληθή δφμα.
38

 

    Δπγελία Πεηξψλδα 

 

O εζληθηζκφο έρεη παίμεη ηζρπξφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ  πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ  ηφζν 

ησλ γξαπηψλ φζν θαη ησλ πξνθνξηθψλ.  Ζ πνίεζε, ην κπζηζηφξεκα, ε  κνπζηθή, νη πιαζηηθέο 

ηέρλεο ελίνηε απνηεινχλ πνιηηηζκηθά  πξντφληα  ηνπ εζληθηζκνχ θαη εθθξάδνπλ ην  θφβν θαη 

ην κίζνο γηα ηνλ Άιιν.
39

 ην θππξηαθφ ζπγθείκελν ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ιεηηνπξγεί σο 

ζεξαπαηλίδα ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο θαη ε εζληθηζηηθή ηδενινγία σο ζεξαπαηλίδα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ εζληθηζηηθή ηδενινγία λνκηκνπνηεί κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  πνπ 

είλαη γλσζηή σο ειιελνθεληξηθή ή ηνπξθνθεληξηθή παηδεία, ελψ ηαπηφρξνλα ε 

ειιελνθεληξηθή ή ηνπξθνθππξηαθή παηδεία ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε απηήο ηεο 

ηδενινγίαο.
40

 

Σν εθπαηδεπηηθφ  νηθνδφκεκα  ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζπγθξνηείηαη  πάλσ  ζηελ  αξρή ηνπ 

ειιεληθνχ εζληθηζκνχ.
41

 ηα κεηξνπνιηηηθά εγρεηξίδηα ε εζληθή εηθφλα  νηθνδνκήζεθε  πάλσ 

ζηελ αξρή  ηεο  ζπλέρεηαο ηνπ  Διιεληθνχ  έζλνπο κέζα ζην ρξφλν : απφ  ηελ αξραία Διιάδα 

κέζσ ηεο κεζαησληθήο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζηε λεφηεξε Διιάδα.
42

 Οη αθεγήζεηο ηνπ 

εζληθνχ παξειζφληνο θαη ηνπ εζληθνχ κέιινληνο, αιιά θαη νη ηξνπηζκνί ζπγθξφηεζεο ηεο 

εζληθήο ελφηεηαο θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ αλαπηπζζφκελε θππξηαθή εθπαίδεπζε απφ ηελ 

πεξίνδν  ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο φπνπ δηεηζδχνπλ κέζσ ησλ  δαζθάισλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

                                                           
38

Δπγελία Πεηξψλδα, Έμνδνο, Κέδξνο, Αζήλα, 1961, ζει. 23. 
39

Benedict Anderson, ό. π., ζει. 213. 
40

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, Η εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ κπξνζηά ζηελ πξόθιεζε ηεο Δπξώπεο, φ. π., ζει. 26. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαηξηβήο απηήο ε ηδενινγία  νξίδεηαη σο  ε  πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

θηινζνθία, νη αμίεο  θαη ηα  ηδεψδε, νη πλεπκαηηθέο  θαη ςπρηθέο  ζηάζεηο  θαη νη  δηάθνξνη  ηξφπνη έθθξαζεο  

κηαο θνηλσλίαο. Βι. Μαίξε  Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα..., φ. π., ζει. 15. 
41

Μαίξε Ησαλλίδνπ Κνπηζειίλε, Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  θαη ην  κάζεκα..., φ. π., ζει. 121. 
42

Ο Παπαξξεγφπνπινο  ηε δεθαεηία  ηνπ 1850-1860  εληάζζεη  ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία  κέζα  ζηνλ  θαλφλα  

ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο. Βι. Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, «National identities on the move: Examples from the 

historical worlds of Greater Britain and Hellenism», Comparative Education, Augustus 2009, Vol. 45, Νν. 3, p.  
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εγρεηξηδίσλ απφ ηε κεηξφπνιε, ή κέζσ ησλ ληφπησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ  εθπαηδεχνληαη ζην 

κεηξνπνιηηηθφ ρψξν.
 43

 

Σν εζληθηζηηθφ πλεχκα δηαπλέεη  θαη ηελ ηνπξθηθή εθπαηδεπηηθή  πνιηηηθή ζηελ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα κέζα απφ ηελ αξρή ηνπ παληνπξθηζκνχ «Türkçülük».
44

 Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο ν 

ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο Öğretmen  sınıfta dört soru sordu sınıf birağızdan cevap verdi   «Ağrı 

nedir çocuklar? Memleketimizin  en yüce dağı».
45

 ην  πνίεκα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεηαη 

λα ζέηεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζηα παηδηά. Όηαλ ν δάζθαινο  ξσηά ηη  ζεκαίλεη  «Ağrı»  νη 

καζεηέο κ΄ ελα ζηφκα  απαληνχλ   «ην πην  ςειό βνπλό ηεο Παηξίδαο καο». Σν ίδην εζληθηζηηθφ 

πλεχκα απαληά  θαη ζηελ απηνβηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ V. Volkan : 

 

[…] I can still  hear what  we learned in elementary  school  on Cyprus : "Cyprus was  

once  connected  with  Anatolia, but  it sank  into  the sea. It rose, only  to sink  again. 

When it rose for  the  third  time  after its  third submersion, it was, alas, no longer 

connected with Anatolia." 
46

 

 

 

Παξάιιεια νη  ζπγγξαθείο  ησλ  ηνπηθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ,  αμηνπνηψληαο  θαη 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλνηηθή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. πγθξνηνχλ ηνπο 

ηξνπηζκνχο ζπγθξφηεζεο ηνπ εζληθνχ παξειζφληνο θαη  ηνπ  εζληθνχ  κέιινληνο  βαζηδφκελνη   

ζηελ  ηδηαίηεξε  ηζηνξία  ηνπο σο «daughter land», ηα  ηδηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  ηφπνπ 

ηνπο θαη ηηο  ηδηαίηεξεο  πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο.
47

 Σν 1960 εθδίδεηαη απφ ηνλ  θαζεγεηή  

ηζηνξίαο  ηνπ  Atatürk Enstitüsü Ahmet Gazioğlu  İngiliz idaresinde Kıbrıs.  ηνλ επίινγν 

θαιεί ηελ θνηλφηεηα ηνπ λα είλαη ελσκέλε θαη λα επαγξππλεί, γηαηί ε Διιεληθή Κνηλφηεηα 

                                                           
43

Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, ibid, pp. 436, 445-446. 
44

Μehmet Hasgüler,  Coğrafyasına teslim olan ada Kıbrıs, a.g.e., s. 76. 

Ο Hikmet İlaydın αλαθεξφκελνο ζην ηνπξθηθφ έζλνο θαη ζηνπο Σνχξθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο : 

[...]esirlik nedir bilmiyorlardı. δελ γλώξηζαλ ηη είλαη ε δνπιεία.  

Βι. Hikmet İlaydın, Ek okuma kitabı, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, Lefkoşa, 1960, s. 62. 
45

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 63. 
46

χκθσλα κε απηά πνπ δηδάρζεθε ζην δεκνηηθφ, ε Κχπξνο ήηαλ θάπνηε ελσκέλε κε ηελ Αλαηνιία, αιιά 

βπζίζηεθε ζηε ζάιαζζα. Αλαδπφηαλ κφλν γηα λα βπζηζηεί μαλά. Όηαλ ζα αλαδπφηαλ γηα ηξίηε θνξά, κεηά ηελ 

ηξίηε βχζηζε ηεο, δελ ζα ζπλδεφηαλ πιένλ κε ηελ Αλαηνιία. Βι. Vamik Volkan, Cyprus-War and Adaptation : A 

Psychoanalytic History of  Two Ethnic Groups in Conflict, University Press of Virginia, Charlottesville, 1979, p. 

13. 
47

Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, ibid, p. 450. ΕΛ
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δηαηεξεί σο ζηφρν ζην θεθάιη ηεο ηελ Έλσζε «Enosisi kafalarında bir hedef olarak saklıyan 

Rumlara karşı daima uyanık, daima kuvvetli birbirlik halinde kalmak gerektiği 

inancındayım».
48

 Απφ ηελ άιιε ζην Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ ν Κιεάλζεο Γεσξγηάδεο,  

ζρνιηάδνληαο  ηηο πξνζθάησο  ππνγξαθείζεο πκθσλίεο, αλαθέξεη   : 

 

[..] Γηφηη  παξ’ φινλ  ην γεγνλφο, φηη  ε επειζνχζα ιχζηο  δελ απνηειεί  νινθιήξσζηλ  

ησλ  πφζσλ θαη  ησλ νλείξσλ ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ σο νπηνί  δηεγξάθνλην  εηο  ηαο  

θαξδίαο γελεψλ γελεψλ, παξακέλεη, φκσο αλακθηζβήηεηνλ θέξδνο, φηη  απεδηψρζεζαλ  

νη θπξίαξρνη θαη  αλαπλένκελ  ήδε  ειεχζεξνη  θαη θπξίαξρνη ηνπ ηφπνπ  καο  εηο κηαλ  

Γεκνθξαηίαλ, ε νπνία καο δίδεη ην δηθαίσκα πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ ρψξαλ  

εθείλσλ, ε νπνία δη΄ εκάο απνηειεί κεηξηθφλ Έζλνο. Ζ δηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ  

ηνχηνπ δηαηήξεζηο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη εζληθψλ δεζκψλ κεηά ηεο Διιάδνο ζα  απνηειή 

θαλφλα  δη΄ φιαο ηαο  επεξρνκέλαο γελεάο, ησλ Κππξίσλ, νη νπνίνη  εηο  ηελ  κειέηελ ηεο 

Κππξηαθήο  ηζηνξίαο  ζα βιέπνπλ ηελ ηζηνξίαλ  ελφο ιανχ, ν νπνίνο, απνζπαζζείο εθ 

ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, θαη σο θξάηνο ειεχζεξνλ ζα δηαηεξήζε ηελ εζληθήλ ηνπ  

ζπλείδεζηλ.
49

 

 

 

Οη πξνζθσλήζεηο επίζεο ησλ δχν θνηλνηήησλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηππψλνπλ ηηο 

ελδφκπρεο εζληθέο πξνζδνθίεο ηεο θάζε θνηλφηεηαο. ε ζρέζε κε ηα  ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο  

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο έρεη επηζεκαλζεί ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζε κηα πεξηζσξηαθή παξνπζία ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη  κε άκεζε 

επηδίσμε  θαη ηελ  πεξηζσξηαθή  παξνπζία  ζην πνιηηηθφ  γίγλεζζαη. 

 

 [...]ηα  ε/θ  ζρνιηθά  εγρεηξίδηα ηεο πεξηφδνπ 1960-1974 -ζ ΄απηά ηνπιάρηζηνλ  πνπ 

εληνπίζηεθαλ - απνπζηάδεη ν  φξνο  «Σνπξθνθχπξηνη». Οη ηειεπηαίνη  εθιακβάλνληαη    

σο «Σνχξθνη», έρνπλ  κηα  κάιινλ  πεξηζσξηαθή  παξνπζία  ζην ηζηνξηθφ  γίγλεζζαη  

ελψ  παξαηεξείηαη   θαη κηα  ζπζηεκαηηθή  θαιιηέξγεηα  πξνθαηαιήςεσλ.
50

 

 

 

                                                           
48

Ahmet  C. Gazioğlu, İngiliz idaresinde Kıbrıs, a.g.e., s. 313. 
49

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 4. 
50

Λψξεο Κνπιιαπήο, ό. π., ζει. 284. ΕΛ
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Ζ κε ζπκπεξίιεςε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηνλ φξν «Κύπξηνη» ππνδειψλεη φηη ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ λνκηκνπνηείηαη λα έρεη ιφγν ζηα δεηήκαηα ηεο Κχπξνπ.
51

 ην 

ηνπξθηθφ ιφγν κέζα απφ ηελ πξνζθψλεζε «Rum» ππνδεηθλχεηαη ε ζησπεξή ηαπηφηεηα ησλ 

κειψλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο σο «πξώελ ππεθόνπο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο».
52

 ε 

ζρέζε επνκέλσο κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα επηζεκαλζεί ε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ρξήζεο ηνπ φξνπ «Rum»  θαη  ε  ζπγθξφηεζε  ησλ  δχν  θνηλνηήησλ  

κε φξνπο ηνπ απψηεξνπ παξειζφληνο, αλάγνληαο έηζη ηα ζχγρξνλα πνιηηηθά ηεο ζέισ κέζα 

απφ πξίζκα ηνπ πξφηεξνπ θαζεζηψηνο ηεο σο  Γηνηθνχζαο Κνηλφηεηαο Millet-i Hakime.
53

 

Σν κάζεκα  ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθίαο απνηεινχλ ηηο πιένλ αμηφινγεο πξνυπνζέζεηο 

ηεο εζληθήο αγσγήο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Δπηηεινχλ θνηλή 

ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ζην ζρνιηθφ ρψξν, δεδνκέλνπ φηη δηαδξακαηίδνπλ ξφιν πξσηεχνληα 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηινπαηξίαο, θαζφηη ε ηζηνξία επηβεβαηψλεη  ηελ ελφηεηα ζην ρξφλν  θαη 

ε γεσγξαθία ηελ ελφηεηα ζην ρψξν. Μέζα απφ ηα καζήκαηα απηά αληινχληαη ηα απνδεηθηηθά 

εθείλα ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ηφζν ηζηνξηθφ φζν θαη γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν, θαη  

πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο γηα λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηηο εζληθηζηηθέο πνιηηηθέο 

επηδηψμεηο ηνπο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ εζληθνχ  παξειζφληνο  απφ ηελ ηζηνξία  θαη ηνπ εζληθνχ 

παξφληνο απφ ηε γεσγξαθία, άιινηε δίλνληαο έκθαζε ζηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία θαη 

ζχλζεζε θαη άιινηε ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, νδεγεί ζε έλα εηεξφθιηην κέιινλ.
 54

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «History Education in Divided Cyprus : A Comparison  of Greek Cypriot and  Turkish  

Cypriot Schoolbooks on the ''History  of Cyprus''», ibid, p. 8. 

Mete Hatay & Γηάλλεο Παπαδάθεο, ibid, p. 30. 
52

Γηάλλεο Παπαδάθεο, ibid, p. 13. 
53

[...]Η Σνπξθηθή θπβέξλεζε επέδεημε ηε δένπζα επηµέιεηα,  νύησο ώζηε λα δηνηθήζεη δίθαηα ην λεζί.  

«Türk hükümeti, adayı  adil  bir şekilde  idare etmek  için büyük titizlik  göstermiştir». 

Βι. Vergi H. Bedevi, «En eski devirlerden itibaren Kıbrıs–Anadolu  münasebetlerine genel bir bakış», Kıbrıs΄ın  

tarif  boyunca Anadolu ile  ilgisi, a.g.e., s. 11. 
54
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4. Το  μάθημα   ηηρ  γεωγπαθίαρ ωρ  μέπορ  ενόρ  εςπύηεπος   πολιηικού  λόγος 

 

Σν κάζεκα  ηεο γεσγξαθίαο δελ ζπγθξνηείηαη κφλν απφ γεσγξαθηθέο  γλψζεηο  αιιά απνηειεί    

θαη κηα  πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ  πξαθηηθψλ, αθνχ  ζπρλά  πεξηέρεη  ηηο  αμίεο   θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ηε  ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο. Σν κάζεκα ηεο  γεσγξαθίαο απνηειεί  κέξνο  

ελφο  επξχηεξνπ   πνιηηηθνχ θαη  θνηλσληθνχ ιφγνπ.
55

  

 

Ζ έλλνηα ηεο ηαμηλφκεζεο  

 

Ο γεσγξαθηθφο ιφγνο ζπλπθαίλεηαη κε ηηο αξρέο  ηεο  ηαμηλφκεζεο  θαη ηεο ζχγθξηζεο.
56

 Σν  

θιίκα ρξεζηκνπνηείηαη ζην γεσγξαθηθφ  ιφγν γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηφπνπο θαη αλζξψπνπο, 

αθνχ νη θιηκαηνινγηθέο δψλεο ελέρνπλ ηα δηθά  ηνπο  κελχκαηα.
57

 Ζ  «racialising» ησλ  

αλζξψπσλ κε φξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο (θπξίσο ηνπ θιίκαηνο) θαη ηεο  ηνπνζεζίαο ζηα  

θείκελα γεσγξαθίαο δηεπθνιχλεη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο, θαζηζηψληαο ηνπο «αθαλείο» σο 

αλζξψπνπο.
58

 Με ηε θξάζε «Δηο ην ζαπκάζηνλ ειιεληθόλ θιίκα απνδίδεηαη ην ζαύκα  ηνπ 

αξραίνπ  ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ»,
59

 ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην Γεσγξαθία, Μαζεκαηηθή θαη Φπζηθή 

κεηά ζηνηρείσλ Γεσινγίαο θαη Οξπθηνινγίαο ν θπζηθφο λφκνο γίλεηαη  ηζηνξηθφο λφκνο  θαη 

ηνλίδεηαη ε επίδξαζε  ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ  πεξηβάιινληνο ζηνλ άλζξσπν.
60

 Απφ ηελ 

άιιε αλάινγα κε ηελ επηδεμηφηεηα ελφο ιανχ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί έλα θπζηθφ πιενλέθηεκα, 

φπσο ζηελ  πεξίπησζε  ηεο  αιηεπηηθήο παξαγσγήο ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηνηθνχληαλ απφ 

Έιιελεο θαη ζήκεξα αλήθνπλ ζηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα. Ο Παλαγηψηεο Γαβξεζέαο ζην   

Γεσγξαθία Ηπείξσλ : Αζίαο, Αθξηθήο, Ακεξηθήο, Ωθεαλίαο, Αληαξθηηθήο  αλαθέξεη : 
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Avril M. C. Maddrell, «Discourses of race and gender and the comparative method in geography school texts 

1830 – 1918», Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 16, No. 1, 1998, p. 81. 
56

Avril M. C. Maddrell, ibid, p. 88. 
57

Avril M. C. Maddrell, ibid,  p. 94. 
58

Avril M. C. Maddrell, ibid, p. 94. 
59

Δπάγγεινο ηακάηεο, Γεσγξαθία, Μαζεκαηηθή θαη Φπζηθή κεηά ζηνηρείσλ Γεσινγίαο θαη Οξπθηνινγίαο δηα ηελ 

Γ΄ ηάμηλ ηνπ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962, ζει. 103. 
60

Υξηζηίλα Κνπινχξε, ό. π., ζζ. 64-65. ΕΛ
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[…] Αη  αιηεπφκελαη φκσο  ζήκεξνλ  πνζφηεηεο  είλαη  θαηά  πνιχ  κηθξφηεξαη  εθείλσλ, 

αη νπνίαη ειηεχνλην πξηλ εθδησρζνχλ εθ ηεο Αζηαηηθήο Σνπξθίαο θαη ηδίσο  εθ ησλ  

παξαιίσλ  ηεο Πξνπνληίδνο νη εθεί  απφ αηψλσλ δηακέλνληεο  Έιιελεο,  νη  νπνίνη  ήζαλ  

επηδεμηψηαηνη αιηείο.
 61

 

 

Ο απνηθηνθξαηηθφο θαη ηκπεξηαιηζηηθφο ιφγνο εδξαίσζε ηηο «γεσγξαθηθέο θαη θπιεηηθέο 

νξηνζεηήζεηο ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο»,
62

 ζπγθξνηψληαο κχζνπο, φπσο  «Μόλνλ 

εηο ηελ Δπξώπελ ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο εμεηιίρζε επί ηα βειηίσ»,
63

  ζπλδένληαο έηζη ηελ 

ππεξνρή ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ κε ηα εχθξαηα θιίκαηα φπνπ αλαπηχρζεθε.
64

 Απφ ηελ 

άιιε ε  Αλαηνιή, σο επξσπατθή  επηλφεζε «Ο ζξύινο  πεξί  ησλ ακπζήησλ  ζεζαπξώλ  ηεο 

Αλαηνιήο εθέληξηδε ηελ θαληαζίαλ  ησλ ηνικεξώλ εγεκόλσλ»,
65

 ζπγθξνηείηαη  σο «έλαο  ηόπνο  

ξνκαληηζκνύ, εμσηηθώλ πιαζκάησλ, αμέραζησλ αλακλήζεσλ θαη ηνπίσλ, ζεκαληηθώλ  

εκπεηξηώλ».
66

  

Απέλαληη  ζηνπο θηιάξγπξνπο, ιαίκαξγνπο θαη  αλνξζνινγηθνχο  Αλαηνιίηεο, ζηνλ ηνπξθηθφ 

ζρνιηθφ ιφγν ζην κάζεκα ηεο Παηξηδνγλσζίαο νη Σνχξθνη ζπγθξνηνχληαη σο «πνιηηηζκέλνη 

άλζξσπνη» πξνηάζζνληαο κηα άιιε εξκελεία θαη δηάζηαζε ηνπ πνηνο νξίδεηαη σο 

πνιηηηζκέλνο. Οη Σνχξθνη, σο πνιηηηζκέλν έζλνο πνπ είλαη, δηαθαηέρνληαη  απφ ην ζηνηρείν 

ηεο  εγθξαηείαο. 

 

 [...]İhtiyaclarımızı azaltmak, luzumsuz lüks eşya almaktan vazgeçmek, tutumlu  

olmanın temel şartıdır […] Biz Türkler ise, gayet medeni insanlarız. Onun için bize 

medeni insanlar gibi  tutumlu  olmak  yaraşır.
67

 

 
                                                           
61

Παλαγηψηεο  Γαβξεζέαο,  Γεσγξαθία Ηπείξσλ : Αζίαο, Αθξηθήο, Ακεξηθήο, Ωθεαλίαο, Αληαξθηηθήο  ηάμε Γ΄, 

Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962, ζει. 12. 

Παλαγηψηεο  Γαβξεζέαο, Γεσγξαθία Δπξώπεο δηά ηελ Β' ηάμηλ εμαηάμησλ γπκλαζίσλ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσο 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962, ζει. 52. 
62

Michael Hardt &Antonio Negri, ό. π., ζει. 74. 

«Παξαιαβώλ ιανύο  ακαζεζηάηνπο» Βι. Αιέμαλδξνο Η. Κνζκά, ό. π., ζει. 108. 
63

Παλαγηψηεο Γαβξεζέαο, Γεσγξαθία Δπξώπεο .., φ. π., ζει. 6. 
64

Υξηζηίλα Κνπινχξε, ό. π., ζει. 66. 
65

Δ. Κ. Αλδξνπιηδάθεο, Παγθόζκηνο ηζηνξία (θαη ειιεληθή) δηα ηνπο ππνςήθηνπο ησλ ζρνιώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

παηδαγσγηθώλ αθαδεκηώλ, αλση. εκπνξηθήο, Παληείνπ θ.ι.π., η. Β΄, Αζήλα, 1961, ζει. 80. 
66

Edward W. Said, Οξηεληαιηζκόο, Δθδφζεηο Νεθέιε, Αζήλα, 1996, ζει.11. 
67

[..]Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε  λα κεηώζνπκε ηηο αλάγθεο καο, λα ζηακαηήζνπκε λα παίξλνπκε  πεξηηηά  αληηθείκελα 

πνιπηειείαο, λα είκαζηε εγθξαηείο[...]Δλώ εκείο νη Σνύξθνη, είκαζηε πνιχ πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη. Γη΄ απηφ 

αξκφδεη ζε καο λα είκαζηε  εγθξαηείο όπσο νη πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη.  Βι. Yurttaşlık Bilgisi I, Türk Maarif 

Müdürlüğü, 1962, s. 8. ΕΛ
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Ο γεσγξαθηθφο ιφγνο ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν 

 

ην Ύιε θαη δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο θαη γεληθήο γεσγξαθίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ  

Φξίμνπ Μαξαζεχηε γίλνληαη ζπλερείο αλαθνξέο ζηελ Διιάδα θαη ζηα θπζηθά ηεο θαηλφκελα 

ελψ  κε  βάζε  ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο Κχπξνπ γεηηνληθέο ρψξεο είλαη άιιεο, 

ηνλίδνληαο ηε ζχκπιεπζε  Κχπξνπ θαη  Διιάδαο. Ζ Σνπξθία αλαθέξεηαη  θπξίσο  σο  ΝΑ 

Αζία. Μφλν κηα θνξά αλαθέξεηαη σο Σνπξθία. Ζ ιεθηηθή εθθνξά «ΝΑ Αζία», εθδχεη ηελ 

Σνπξθία  απφ έλα  θνκκάηη ηεο  θξαηηθήο θαη  εδαθηθήο ηεο  ππφζηαζεο.
68

  

ηνλ αληίπνδα ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηεο Κχπξνπ κε ηελ Σνπξθία θαη νη ζηελέο ηνπο ζρέζεηο 

ζην δηάβα ησλ αηψλσλ,  έηζη φπσο πξνβάιινληαη απφ ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν,  θαηαδεηθλχνπλ ην 

πφζν αβάζηκν  είλαη ην αίηεκα  ηεο  νπνηαζδήπνηε  πνιηηηθήο, δηνηθεηηθήο ζρέζεο Κχπξνπ θαη 

Διιάδαο θαη εληείλεη ην  κχζν  πνπ  θέξεη ηελ Κχπξν λα είλαη  πξνέθηαζε  ηεο Αλαηνιίαο. 

«İşte, adanın  Türkiye  ile  olan bu yakınlığı en  eski devirlerden beri  Kıbrıs΄ la  Türkiye  

arasında  sıkı  münasebetlerin  başlamasını ve devamını sağlamıştır». Ο ηνπξθηθφο  ιφγνο 

επηρεηξεί, κέζσ ηεο γεσγξαθηθήο λνκηκνπνίεζεο, κέζσ ησλ ζρνιηθψλ ραξηψλ, λα 

ζπγθξνηήζεη ην δηθφ ηνπ ιφγν, δεδνκέλνπ φηη νη ράξηεο απνηππψλνπλ ηελ  απφζηαζε 

«uzaklığı» κε ηηο γείηνλεο ρψξεο θαη  λνκηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά ζέισ.
 69

 

Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δίλεη έκθαζε ζηε θπζηθή θαη ηζηνξηθή γεσγξαθία κε έκθαζε ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ελψ ε Διιεληθή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή γεσγξαθία κε έκθαζε 

ζην πιεζπζκφ.
70

 Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε κηα θνηλφηεηα γίλεηαη ππέξκαρνο ηεο θπζηθήο 

                                                           
68

Φξίμνο Μαξαζεχηεο, Ύιε θαη δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο θαη γεληθήο γεσγξαθίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, Λεπθσζία, 

1962, ζζ. 40, 81, 90. 
69

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s. 1. 
70

Σα θπξηφηεξα ζέκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ε θπζηθή γεσγξαθία : ην θπζηθφ ηνπίν, ε γεσινγία, ε 

γεσκνξθνινγία, ε γεσγξαθηθή ζέζε θηι. 

Σα θπξηφηεξα ζέκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ε ηζηνξηθή γεσγξαθία: ν πιεζπζκφο κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο, 

ην ζχζηεκα νηθηζκψλ, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θηι. 

Σα θπξηφηεξα ζέκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ε πνιηηηθή γεσγξαθία : ηα ζχλνξα θξαηψλ, νη θαηεγνξίεο 

θξαηψλ, ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα, νη δηρνηνκήζεηο θαη απνζρίζεηο θξαηψλ θηι. 

Σα θπξηφηεξα ζέκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ε πνιηηηζηηθή γεσγξαθία : κνξθψκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

αζθάιεηα θαη άκπλα, κε ηε ζξεζθεία, κε ηε κπζνινγία θαη ηελ παξάδνζε, ηα αξραηνινγηθά κνξθψκαηα,  

κνξθψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηάθνπο, εζληθνχο αγψλεο εξψσλ θαη εγεηψλ θηι.  

Βι. Γηψξγνο Καξνχδεο, ύγρξνλε γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ, η. 1. Φπζηθή γεσγξαθία ηεο Κχπξνπ (Σν θπζηθφ ηνπίν 

ηεο Κχπξνπ), ΔΛΑ Κέληξν Μειεηψλ, Δξεπλψλ & Δθδφζεσλ, Λεπθσζία, 1997,  ζζ. 7, 18, 23. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  : Σςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Τςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

211 

 

γεσγξαθίαο θαη ε άιιε ηεο πνιηηηζηηθήο γεσγξαθίαο, ε θάζε θνηλφηεηα  ππνλνκεχεη  ην ιφγν 

ηεο άιιεο  θνηλφηεηαο. Δλψ  ινηπφλ ε Σνπξθηθή  Κνηλφηεηα αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη  ε  

Κχπξνο  ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα  ήηαλ ελσκέλε κε ηελ Anadolu,
71

 ε  Διιεληθή  Κνηλφηεηα  

απνδέρεηαη σο ηζηνξηθά αιεζή ηελ πιεξνθνξία, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ε Anadolu 

ζπγθξνηείηαη σο «Μηθξά Αζία» παξαπέκπνληαο ζην  ειιεληθφ παξειζφλ ηεο πεξηνρήο : 

 

[….]Ζ ζέζε απηήο  θαη ε  γεσινγηθή ηεο ζχλζεζηο δηθαηνινγνχλ ηελ πιεξνθνξίαλ, ηελ 

νπνίαλ καο δίδεη ν Πιίληνο, Λαηίλνο ηζηνξηθφο ηνπ πξψηνπ κ.Υ. αηψλνο, φηη ε Κχπξνο 

ήην ελσκέλε κε ηελ  Μ. Αζίαλ, θαη ε  νπνία επηζηεκνληθψο  απνδεηθλχεηαη αιεζήο.
72

 

 

Πνιχ ελδεηθηηθφ είλαη θαη ην πην θάησ απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηζηνξίαο ηνπ Κιεάλζε 

Γεσξγηάδε Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, πνπ 

εθδφζεθε  ην 1962  γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ησλ ρνιψλ Μέζεο Παηδείαο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

θπζηθφ πινχην ηεο Κχπξνπ : 

 

[…] Ο πινχηνο  ηεο  επίζεο ήην  ηφζνλ κεγάινο ψζηε  ήην  πνιχ θπζηθφλ λα γίλεηαη   

ζηφρνο θαηαθηεηηθψλ επηζέζεσλ  εθ κέξνπο εθείλσλ, νη νπνίνη  θαηά  θαηξνχο εγίλνλην 

νη  ηζρπξνί  εηο  ηελ  Μεζφγεηνλ. Έηζη  εμεγείηαη ε  ζπρλή  αιιαγή  θπξηάξρσλ  θαη  έηζη  

αθφκε εμεγείηαη ην γεγνλφο, φηη φινη απηνί  νη  θπξίαξρνη απέθπγαλ λα αθνκνηψζνπλ 

ηνλ πιεζπζκφλ. Δθείλν δηα ην νπνίνλ ελδηαθέξνλην ήην ε ζηξαηεγηθή ζέζηο ηεο Κχπξνπ  

θαη ν  πινχηνο ηεο θαη φρη ε αθνκνίσζηο  ηνπ πιεζπζκνχ.
73

 

                                                                                                                                                                                      
Γηψξγνο Καξνχδεο, ύγρξνλε γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ, η. 2. Ηζηνξηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή γεσγξαθία ηεο 

Κχπξνπ, ΔΛΑ Κέληξν Μειεηψλ, Δξεπλψλ & Δθδφζεσλ, Λεπθσζία, 1998,  ζζ. 7, 42, 94, 95, 96, 98, 99,  110.     

Υξηζηίλα Κνπινχξε, ό. π., ζει. 63. 
71

[...]Kıbrıs bir ada şeklini almış ve Andoludan bu suretle ayrılmıştı. Η Κύπξνο πήξε ηε κνξθή λεζηνύ θαη 

απνθόπεθε κ΄ απηό ηνλ ηξόπν από ηελ Αλαηνιία. Βι. Hüseyin Metin, Kıbrıs tarihine toplu bir bakış, Halkın Sesi, 

Lefkoşa, 1959, s. 11. 
72

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, δηα ηελ Α΄ θαη 

Β΄ ηάμηλ  ρνιώλ Μέζεο Παηδείαο, η. Α΄,  Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1962, ζζ. 3-5. 

Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο,  Λόγνο επηκλεκόζπλνο θαηά ην ελ ησ Παγθππξίσ Γπκλαζίσ θηινινγηθόλ κλεκόζπλνλ 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ακάληνπ, Δθδφζεηο «Κππξηαθήο Δθπαηδεχζεσο», Λεπθσζία, 1961, ζει. 9. 

Ζ Μ. Αζία σο «ε θαξδηά ηεο κεζαησληθήο Διιεληθήο Απηνθξαηνξίαο» Βι. Λνΐδνο Φηιίππνπ, Κύπξηνη αγσληζηαί, 

Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Κχπξνπ, Λεπθσζία, 1953, ζει. δ'. 

[...]άιιν ε Μηθξαζία (πνπ σο ηα 1922 είρε ηε ζθξαγίδα ησλ Διιήλσλ) θη΄ άιιν ε Σνπξθία. Βι. Πεξηνδηθφ 

Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Πεξηζζφηεξνο ζεβαζκφο», αξ. 3, Γεθέκβξηνο 1960,  ζει. 144.  
73

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, φ. π., ζει. 10. ΕΛ
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Ο Κιεάλζεο Γεσξγηάδεο αλαθέξεηαη  ζηνλ πινχην  θαη ζηε ζηξαηεγηθή  ζέζε ηεο Κχπξνπ σο 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο  πνπ απνηέιεζαλ πεγή  δπζηπρίαο γηα ην λεζί. 

Δληνχηνηο, ν θαηξνζθνπηζκφο θαη νη πξαθηηθέο ησλ θαηαθηεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Οζσκαλψλ) δελ επεξέαζαλ θαη δελ αθνκνίσζαλ ην ληφπην πιεζπζκφ. Απφ ηελ άιιε, ε 

πνιηηηζηηθή γεσγξαθία είλαη έξγν ησλ αλζξψπσλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν γεσγξαθηθφο  

ρψξνο  δελ  ζπλάδεη  κε ηα πνιηηηθά  ζέισ  ν  εζληθηζηηθφο ιφγνο επηζηξαηεχεη ηελ επηζηήκε 

ηεο αξραηνινγίαο θαη ην θχξνο ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ησλ εξκελεηψλ ησλ 

αξραηνιφγσλ, «Χσξίο ηελ  αξραηνινγία  δελ ζα  μέξακε γηαηί  είκαζηε  ζήκεξα   Έιιελεο, πώο  

λα εμεγήζνπκε απηό ην θαηλόκελν πνπ από  γεσγξαθηθήο απόςεσο ηνπιάρηζην θαίλεηαη θάπσο 

παξάδνμν»,
74

 δεδνκέλνπ φηη ε Ηζηνξία θαη ε Αξραηνινγία «είλαη νη επγισηηόηεξνη θαη 

αμηνπηζηόηεξνη κάξηπξεο πεξί ηεο Διιεληθήο ζπλεηδήζεσο».
75

 Απφ ηελ άιιε ν θαζεγεηήο  

ηζηνξίαο  θαη γεσγξαθίαο Halil Fikret Alasya, ζην εγρεηξίδην ιπθείνπ  Kıbrıs Tarihi (M.E. 

1450 M.S. 1878) ve Belli başlı antikiteleri ην 1939 θαη ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ ην 1964,  

θάλεη αλαθνξά ζε έλα ζχιινγν ηνπξθηθψλ κλεκείσλ (π.ρ. ηδακηά camii, ηεκέλε tekke, βξχζεο 

çeşme, κλήκαηα mezar, καπζσιεία türbesi, θηήξηα ηχπνπ Bedestan)
76

 πνπ απνηεινχλ 

έκπξαθηε απφδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο  παξέκβαζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηνλ θππξηαθφ 

ρψξν. ηε Λεπθσζία ην  Bayraktar Camii, ην Bedestan, ην  Büyük Han, ν  Büyük Medrese, ε  

Büyük Medrese Çeşmesi, ν Mevlevi Tekkesi, ην Ömeriye Cammi θαη  ην Sarayönü Cammi 

απνηεινχλ αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ ηνπξθηθή πνιηηηζηηθή 

παξέκβαζε ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο. Ζ ίδηα πνιηηηζηηθή παξέκβαζε απαληά θαη ζηηο 

ππφινηπεο επαξρίεο : ζην Mehmet Çelebi’nin mezarı  ζηελ Ακκφρσζην, ζην  Hala Sultan 

Tekkesi ζηε Λάξλαθα, ζην Camii Kebir  ζηε Λεκεζφ, ζην Hazreti Ömer Türbesi  ζηελ 

Κεξχλεηα θαη ζην  Dalide Ziya Paşa Camii ζηελ Πάθν.
77

 

                                                           
74

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Ζ ζεκαζία ηεο αξραηνινγίαο ζηελ Κχπξν», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο 

Κχπξνπ, 1961, ζει. 171. 
75

Ηλψ Μηραειίδνπ Κ. Νηθνιάνπ, Tituli agonistici hellenistici et romani ad res Cyprias pertinentes, Δηαηξεία 

Κππξηαθψλ πνπδψλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 63. 
76

Ζ θαξδηά κηαο νζσκαληθήο πφιεο είλαη ην Bedestan. Σν Bedestan είλαη ζθεπαζηή αγνξά, θηίξην κλεκεηαθφ.  

Δθεί εκπνξεχνληαη ηα πην αθξηβά ή  πνιχηηκα είδε θαη θπιάζζνληαη ηα ρξήκαηα ή ηα ρξπζαθηθά. Οιφγπξα  ζην 

θεληξηθφ Bedestan ππάξρνπλ καγαδηά. Βι. Halil İnalcık, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600,   

Weidenfeld & Nicolson, London, 1973, pp.  8, 143. 
77

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi (M.E. 1450- M.S. 1878) .., a.g.e., s. 129-156. 

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi ve Kıbrısta Türk Eserleri, a.g.e., s. 172-215. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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5. Μεηάπλαζη  ηος  ιζηοπικού ςλικού  ζε αςηόνομο μύθο 

 

Ζ ηζηνξία θαη ε ηαπηφηεηα απνηεινχλ δχν ζπληζηψζεο ηνπ εζληθηζκνχ.
78

 Σα ηζηνξηθά  

γεγνλφηα  κεηαπιάζνληαη ζε απηφλνκνπο κχζνπο  άιινηε  γηα λα πξνβάιινπλ ηελ θαζαξφηεηα 

θαη ηε ζπλέρεηα θαη άιινηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αλνκνηνγέλεηα θαη ηελ ζχκπησζε.
79

 Οη  

ηζηνξηθέο εθδνρέο απνζθνπνχλ  ζην λα εμσξαΐζνπλ, λα ακθηζβεηήζνπλ, λα εμεπκελίζνπλ   κε  

απψηεξν ζθνπφ λα ζέζνπλ ηηο  βάζεηο ηνπ πνιηηηθνχ κέιινληνο, ελψ ε  έλλνηα ησλ  ηζηνξηθψλ 

ερζξψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηηο αθεγήζεηο  ησλ εζληθψλ αγψλσλ.
80

  

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηεινχλ έλα ιακπξφ πεδίν φπνπ δηάθνξνη κχζνη σο κεηέσξα  

ζεκαίλνληα επελδχνληαη κε δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα.
81

 Οη κχζνη εξκελεχνπλ  ηελ  θαηαγσγή  

κηαο θνηλφηεηαο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηά ηεο.
82

 Ζ επηιεθηηθή  κλήκε, πνπ   εμππεξεηεί   

πνιηηηθνχο  ζθνπνχο,
83

  ελεξγνπνηεί λέεο  έλλνηεο  θαη εξκελείεο  «ζην θνηλσληθό  ζπγθείκελν  

ηεο επηηέιεζεο».
84

 Κάησζη επηζεκαίλνληαη επηλνεκέλα  πξφζσπα θαη ιφγνη πνπ ζπγθξνηνχληαη 

ζηα θππξηαθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Πνηεο ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ ηα επηλνεκέλα πξφζσπα θαη 

πνηνη ιφγνη ζπγθξνηνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα; Πψο κεηαπιάζεηαη ε κπθελατθή, ε 

                                                           
78

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «Nation, narrative and commemoration: political ritual in divided Cyprus», ibid, p. 253. 

[...] According to Fairclough (2003) the phenomenon of nominalization (making something a noun) can be seen 

as a type of grammatical meta- phor where processes are represented as entities. For example, one focuses on 

'destruction' instead of explaining who destroys or whose livelihood is destroyed. Memory and history are nouns 

but, as I explained earlier, they are also social processes deeply embedded in social power dynamics. Their 

absolute use as nouns, as entities, allows the evasion of referring to agents. There is no indication who writes the 

history, whose memory is silenced and, consequently, the sanctified and hegemonic role of the history is 

maintained. Βι. Miranda Christou, «The Language of Patriotism: Sacred History and Dangerous Memories», 

British Journal of Sociology of Education, Vol. 28, No. 6, November 2007, p. 718. 
79

Γηάλλεο Παπαδάθεο θ.α., «Introduction: Μodernity, Ζistory and Conflict in Divided Cyprus, An overview», in 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο & Gisela Welz (ed.),  Divided Cyprus.., ibid, p. 19. 
80

Γηάλλεο  Παπαδάθεο, «The National Struggle Museums of a divided city», ibid,  p. 411. 
81

[...]ηελ πεξίπησζε πάιη όπνπ δειώλνπκε θάηη αιεζώο ή ςεπδώο, αθξηβώο όπσο θαη ζηελ  πεξίπησζε όπνπ  

ζπκβνπιεύνπκε  θαιά ή θαθά, νη ζηόρνη θαη νη εθαξκνγέο  ηεο εθθνξάο, θαζώο θαη ην γεληθό πιαίζην, έρνπλ 

ζεκαζία˙ απηό  πνπ θξίλεηαη  αιεζέο ζε έλα ζρνιηθό βηβιίν, κπνξεί λα κελ θξηζεί  έηζη  ζε κηα εξγαζία ηζηνξηθήο 

έξεπλαο.     

Βι. John Langshaw Austin, Πώο λα θάλνπκε πξάγκαηα κε ηηο ιέμεηο, Δζηία, Αζήλα, 2003, ζει. 167. 
82

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, ό. π., ζει. 257. 
83

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «Nation, narrative and commemoration: Political ritual in divided Cyprus», ibid, p. 254. 
84

Julie Scott, «Mapping the past: Turkish Cypriot narratives of time and place in the Canbulat museum, northern 

Cyprus, History and Anthropology, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 224. 

Miranda Christou, «A Double Imagination: Memory and Education in Cyprus», Journal of Modern Greek 

Studies, Vol. 24, 2006, pp. 285–306. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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βπδαληηλή, ε αξαβηθή, ε νζσκαληθή παξνπζία ζην λεζί, ε  κεηαξξπζκηζηηθή πεξίνδνο ηνπ  

Tanzimat θαη πνηεο νη πνιηηηθέο απνηηκήζεηο ηνπο; 

 

Γεσινγηθή επνρή  «Ηώθαηλε Δπνρή» 

 

 Βηβιηνγξαθηθά έρεη πξνηαζεί  φηη νη  δχν θνηλφηεηεο αληηιακβάλνληαλ  ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

«πξνέθηαζε» ησλ κεηξνπνιηηηθψλ ηνπο θέληξσλ. Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  πξνζπαζψληαο  λα  

λνκηκνπνηήζεη  απηή ηε ζρέζε  επηθαιείηαη ηελ πεξίνδν  ηνπ γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο 

Κχπξνπ γηα  λα  ππνζηεξίμεη φηη θαηά ηελ Ζψθαηλε Δπνρή  ην  λεζί ηεο Κχπξνπ ήηαλ 

ελσκέλν κε ηελ Anadolu «En  son jeolojik tetkiklere  göre Kıbrıs  adası EOCENE devrinde 

Anadolu ile iltisakı olan bir kita  idi», δίλνληαο θαη γεσγξαθηθή, γεσινγηθή  δηάζηαζε ζηνλ 

φξν πξνέθηαζε.
85

 Ο Halil Fikret Alasya αλαθέξεη φηη ν πξψηνο  απηφρζνλαο ιαφο είρε έξζεη 

απφ ηελ Αζία.
86

 Καη νη δχν αλαθνξέο ζθνπφ έρνπλ λα  ππνδείμνπλ ηνλ άξξεθην γεσγξαθηθφ, 

πνιηηηθφ δεζκφ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Αλαηνιία. Αλ θαη ε ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία  απνδέρεηαη 

ην πην πάλσ  γεσινγηθφ γεγνλφο, ην  επελδχεη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Ζ Κχπξνο ήηαλ 

ελσκέλε κε ηε Μηθξά Αζία «ε Κύπξνο ήην  ελσκέλε  κε  ηελ  Μ. Αζίαλ».
87

  

Οπζηαζηηθά  θαη  νη δχν φξνη, Anadolu θαη Μηθξά  Αζία, αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο, αιιά λνεκαηνδνηνχληαη εληειψο δηαθνξεηηθά. Ζ Anadolu απνηειεί ην θέληξν 

φπνπ, κεηά ηηο  ζπγθξνχζεηο  κε  ην  βπδαληηλφ  ζηξαηφ (1071), ηνπξθηθά  θχια  αξρηθά  

εγθαηαζηάζεθαλ  θαη  αξγφηεξα εδξαίσζαλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ πεξηνρή.
88

 ηε ζχγρξνλε 

επνρή έγηλε  ζπλψλπκν ηνπ Πνιέκνπ ηεο Αλεμαξηεζίαο Kurtuluş Savaşı (1919-1923), έηζη 

φπσο  ζπγθξνηείηαη ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ε πξνζπάζεηα ηνπ κεηέπεηηα πξνέδξνπ ηεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο  Kemal Atatürk λα  κελ απνδερηεί ηηο πξφλνηεο  ησλ πκθσληψλ κεηά 

ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν πνπ σο Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία  ηε βξήθαλ  ζην πιεπξφ ησλ 

εηηεκέλσλ. ηνλ  αληίπνδα  ζηελ ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία γίλεηαη  ρξήζε  ηνπ φξνπ  Μηθξά  

                                                           
85

[...] ύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο γεσινγηθέο δηεξεπλήζεηο ην λεζί ηεο Κύπξνπ ζηελ  εώθαηλε επνρή ήηαλ ελσκέλν 

κε ηελ Αλαηνιία.  

[...]En son jeolojık tetkiklere göre Kıbrıs adası EOCENE devrinde Anadolu ile iltisakı olan bir kıta idi ki 

 Βι. Hüseyin Metin, a.g.e., s. 11. 
86

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi ve  Kıbrıs΄ta  Türk  eserleri, a.g.e., s. 15. 
87

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, φ. π., ζει. 5. 
88

Barbara Hodge & G. Lewis, ibid, p. 40. ΕΛ
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Αζία. Ο φξνο  Μηθξά  Αζία  ππνδειψλεη ηφζν  ηελ παξνπζία κέρξη  ην 1922 ησλ Διιήλσλ ζηα 

παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο αιιά  θαη ηηο πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο  δηεξγαζίεο  πνπ ζην απψηεξν 

παξειζφλ, κέζα  απφ  ηνλ Α΄ Διιεληθφ Απνηθηζκφ πεξίπνπ ηνλ 11ν αη. π.Υ. κέρξη θαη ηνλ 9ν 

αη. π.Υ., επέθεξαλ  θαη ηνλ εμειιεληζκφ ηεο πεξηνρήο: 

 

[…] επεηδή δε απμεζέληεο  εηο  πιεζπζκφλ  δελ  εδχλαλην λα δήζνπλ  εηο  ηελ εληεχζελ  

ηνπ Αηγαίνπ Διιάδα, εγθαηάζηεζαλ θαη εθείζελ απηνχ απνηθίαο πνιιάο θαη  επδαίκνλαο  

εηο  ηελ εχθνξνλ δπηηθήλ Αζίαλ. 

Πξψηνλ  νη Αηνιείο εθ Βνησηίαο δηα  ηεο  ζξαθηθήο  παξαιίαο  θαη  ησλ λήζσλ  Θάζνπ, 

ακνζξάθεο, Ίκβξνπ θαη Λήκλνπ δηαβάληαο εηο Σξσάδα έθηηζαλ  ηελ Άβπδνλ  έλαληη  

ηεο εζηνχ θαη εηο ηελ Μαγλεζίαλ, ηελ Κχκελ, φρη  πνιχ καθξάλ ησλ  άξδεσλ. 

Καηφπηλ  νη Γσξηείο δηά  ησλ Κπθιάδσλ θαη  ηεο Ρφδνπ  δηαπεξαησζέληεο, απνηθίζαληεο  

δε ηα Κχζεξα, ηελ Κξήηελ, ηελ Κσ θαη ηελ Κάξπαζνλ θαηέιαβνλ  επί  ηεο  δπηηθήο 

Αζίαο ηελ Κλίδνλ  θαη  ηελ Αιηθαξλαζζφλ  απνηειέζαληεο  ηελ αζηαηηθήλ  Γσξίδα. 

Σέινο εθ ηεο  Αηηηθήο θαη Δπβνίαο νξκεζέληεο  Ίσλεο  απψθηζαλ  ηελ αζηαηηθήλ Ησλίαλ,  

ηελ κεγίζηελ θαη θαιιίζηελ ησλ απνηθηψλ ηνχησλ; πεξηιακβάλνπζαλ  ηαο  λήζνπο Υίνλ, 

άκνλ θαη δψδεθα  πφιεηο νκνζπφλδνπο,  ησλ νπνίσλ  ν θνηλφο  λαφο  εγέξζε  επί  ηνπ 

αθξσηεξίνπ  ηεο Μπθάιεο  ππφ ην φλνκα Παληψληνλ · νλνκαζηφηεξαη εμ  απηψλ ήζαλ : 

Φψθαηα, κχξλε, Κιαδνκελαί, Κνινθψλ, Έθεζνο, Μίιεηνο. 

[…] Αη κηθξαζηαηηθαί απνηθίαη ππεξέβεζαλ ηαο  κεηξνπφιεηο ησλ θαηά  ηελ δχλακηλ  

θαη ηνλ πνιηηηζκφλ. Υσξίο δε λα  απνιέζνπλ  ηίπνηε εθ ηεο  αξραίαο  απηψλ ππνζηάζεσο 

κεηαμχ ησλ βαξβάξσλ, αλέπηπμαλ ηελ ηδηνθπίαλ ηεο θπιήο θαη θαηέζηεζαλ ηελ  ρψξαλ 

εζηίαλ  ησλ  επηζηεκψλ, ησλ  ηερλψλ θαη ηεο  πνηήζεσο. κπξλαίνο  ππήξμελ ν Όκεξνο, 

Μηιήζηνο ν Θαιήο θαη  Αιηθαξλαζζεχο ν Ζξφδνηνο.
89

 

 

Δπνκέλσο, ε  γεσγξαθηθή  εγγχηεηα  αιιά θαη ε γεσινγηθή ζχλδεζε Κχπξνπ  θαη Αλαηνιίαο 

ππνλνκεχεηαη ζηνλ ειιεληθφ  ιφγν  κέζα  απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ  ελ ιφγσ γεσγξαθηθνχ 

ρψξνπ, σο ελφο  ρψξνπ  ζηνλ νπνίν   κεηαιακπαδεχηεθε  ην  ειιεληθφ θιένο  θαη ν  ειιεληθφο 

πνιηηηζκφο. 

Πέξα απφ ηε γεσινγηθή ζχλδεζε, ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη νη πξψηνη 

θάηνηθνη αθίρζεζαλ απφ ηελ Αλαηνιία. Πξνβάιιεηαη φηη ν ίδηνο  ηχπνο ζθειεηνχ πνπ απαληά 

ζηελ Αλαηνιία (γεξνδεκέλνη, πεξηνξηζκέλνπ χςνπο, βξαρπθέθαινη), απαληά θαη ζηα  

ζηξψκαηα  ηεο  λενιηζηθήο επνρήο ηεο Κχπξνπ.
90

 Οη  ελ ιφγσ  γεγελείο  πιεζπζκνί, ζηνλ 
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Ησάλλεο Γ. Φσθίηεο, Παγθόζκηνο νηθνλνκηθή ηζηνξία, Δθδνηηθφο νίθνο  Ν. Αιηθηψηεο & Τηνί, Αζήλα, 1962, 

ζει. 41.  
90

Kıbrıs tarihi notlar..., a.g.e., s. 3. ΕΛ
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ειιεληθφ ιφγν, αθνκνηψλνληαη πιήξσο κε ηελ θαηνπηλή κπθελατθή θάζνδν «αθσκνίσζαλ θαη 

ηνπο πξώηνπο θαηνίθνπο»,
91

 δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ειιεληθφ ιφγν «Από όινπο ηνπο ιανύο πνπ 

ήξζαλ  ζην λεζί  καο κόλν  νη Έιιελεο επέδεζαλ».
92

 

 

Μπθελατθή παξνπζία  

 

H κπθελατθή παξνπζία ζην λεζί  γίλεηαη ζπλψλπκν ηεο αξξαγνχο παξνπζίαο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ «unbroken existence»,
93

 ηεο δηακφξθσζεο ηεο θπιεηηθήο νκνηνκνξθίαο, ηεο  

εζλνινγηθήο ζχζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ,
94

  θαη  ηεο κεηαζηξνθήο πξνο ηε Γχζε.
95

  

 

[…]Απφ φινπο ηνπο ιανχο πνπ ήξζαλ  ζην λεζί  καο κφλν νη  Έιιελεο επέδεζαλ. Μφλν 

απηνί αθήθαλ ηε γιψζζα ηνπο, ηε ζξεζθεία ηνπο θαη ηα έζηκά ηνπο  θαη  έβαιαλ  ηα  

ζεκέιηα  ηεο θαηνπηλήο  Ηζηνξίαο  ηεο  Κχπξνπ.
96

 

 

Απφ  ηελ άιιε ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν  ε κπθελατθή θάζνδνο ζθηαγξαθείηαη κέζα ζε ζπλζήθεο 

αληημνφηεηαο «bu elverişsizlik içinde».
97

 ε αληίζεζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ ζα επηρεηξεζεί 

αξγφηεξα ε αξαβηθή θαη ε νζσκαληθή θάζνδνο, ην θίλεηξν ησλ Μπθελαίσλ (Αραηψλ) είλαη ε 

κε εχξσζηε, παξαθκηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Δπίζεο ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ηνλίδεηαη φηη ε 

κπθελατθή  παξέκβαζε ζηνλ θππξηαθφ ρψξν είλαη κφλν πνιηηηζηηθή «είραλ  εηζαγάγεη  ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπο» «medeniyetini sokmuşlardı», ππνγξακκίδνληαο φηη νη Μπθελαίνη ίδξπζαλ  

                                                           
91

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ιζηνξία - Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 9. 
92

ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ γηα ηελ Γ' Γ', Δ' θαη η' ηάμε ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, 

Λεπθσζία, 1959, ζει. 10. 
93

Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, ibid, p. 444. 

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ε ελ ιφγσ ζέζε θξίλεηαη ηειείσο αληηεπηζηεκνληθή. Βι. Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türk 

kimliği'nin oluşması : Neden ortak bir Kıbrıslı kimliği yok?, a.g.e., s. 63.  

[...] This is, of course, a basic tenet of nationalism and, I would argue, of patriotism that breaks or ruptures in 

history are ignored for the sake of unity. One fundamental aspects of the nation-state's legitimization--both to the 

citizens and of other national entities-is the search for an uninterrupted the history of the country. 

Βι. Miranda Christou, «The Language of Patriotism: Sacred History and Dangerous Memories», British Journal 

of Sociology of Education, Vol. 28, No. 6, November 2007, p. 717. 
94

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, φ. π., ζει. 23. 
95

«turns to the West definitely» «draws apart from the East» «The life and culture of the Cypriots was dominated 

by the Greek Spirit» Βι. Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο, A survey of the history of Cyprus, Geka Press, Nicosia, 

1962, pp. 4, 5. 
96

ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει. 10. 
97

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s. 10. ΕΛ
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αλεμάξηεηεο πφιεηο  ρσξίο θαλέλα πνιηηηθφ δεζκφ  κε ηελ Διιάδα,
98

 θαη φηη ε κφλε ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ηηο δχν ρψξεο είλαη ε χπαξμε ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο ζην λεζί  ζην δηάβα ησλ 

αηψλσλ  «Yunan kültürü».
99

  

ηελ  ηνπξθηθή ζπιινγηζηηθή  εμέρνπζα  ζέζε θαηέρεη ε  «ζεσξία ηνπ μίθνπο».
100

 Ο ειιεληθφο 

ηζηνξηνγξαθηθφο ιφγνο, νηθεηνπνηνχκελνο ηελ πην πάλσ ζπιινγηζηηθή, δελ ζπγθξνηεί ηε 

κπθελατθή θάζνδν κφλν σο κηα εηξεληθή θάζνδν, κεηαλάζηεπζε,
101

 ε νπνία ζα ζέζεη ηα 

ζεκέιηα ηεο θαηνπηλήο ηζηνξίαο ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη σο θαηάθηεζε ηζρπξνπνηψληαο θαη 

λνκηκνπνηψληαο πεξαηηέξσ ηελ ειιεληθή παξνπζία ζην λεζί, «ν βαζηιεύο ησλ Αραηώλ 

Αηηαξαζίγηαο, ηνλ νπνίνλ νη ηζηνξηθνί  ηαπηίδνπλ  κε ηνλ Αηξέα, θαηέθηεζε  ηελ Κύπξνλ  πεξί  ην 

1225 π.Χ.».
102

 

 

Φνίληθεο  

 

ηα ειιεληθά εγρεηξίδηα  αμίδεη λα  εξεπλεζεί  ν ηξφπνο  πνπ  ζπγθξνηνχληαη νη Φνίληθεο  ζην 

θππξηαθφ ζπγθείκελν  αιιά  θαη ε φπνηα  ζχλδεζε κπνξεί λα  γίλεη κεηαμχ ησλ Φνηλίθσλ θαη 

ησλ κειψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
103

 Οη Φνίληθεο δελ αλακεηγλχνληαη ζηηο εζσηεξηθέο 

                                                           
98

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s. 11. 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ην γεγνλφο φηη ηα Κππξηαθά Βαζίιεηα  είλαη νξγαλσκέλα  δηνηθεηηθά  θαη νηθνλνκηθά  θαηά 

ην πξφηππν  ησλ κπθελατθψλ  βαζηιείσλ ππνδειψλεη φηη  ε Κχπξνο ελαξκφληζε  ηνπο  δηνηθεηηθνχο  ηεο 

ζεζκνχο  κε βάζε  ηα κπθελατθά  πξφηππα.  Βι. Γεψξγηνο Β. Υαξαιάκπνπο, Ο εζληθόο "εαπηόο" θαη ν εζληθόο  

'άιινο" ζηα ειιελνθππξηαθά ζρνιηθά βηβιία Ιζηνξίαο ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο : Μηα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ππν ην 

πξίζκα ηεο παηδαγσγηθήο ηεο εηξήλεο, Αδειθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, 2009, ζει. 158. 

Μπθελατθφο  πνιηηηζκφο, ν πνιηηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε  ζηελ Διιάδα απφ ηνλ ΗΣ΄ σο ηνλ ΗΓ΄ π.Υ. αηψλα, 

δειαδή  ζηελ Όςηκε Δπνρή  ηνπ Υαιθνχ -  ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία. 

Οη Γσξηείο ήηαλ ην  επηθξαηέζηεξν  ζηνηρείν  ηνπ  πιεζπζκνχ  ζηα λφηηα θαη  ζηα δπηηθά  ηκήκαηα ηεο Διιάδαο. 

πνπ σθειήζεθαλ  απφ  ηε κπθελατθή  θαηάξξεπζε.  

Βι.John Chadwick, Μπθελατθόο θόζκνο, Gutenberg, Αζήλα, 1997, ζζ. ηε΄, 388. 
99

Hüseyin Metin, Kıbrıs tarihine toplu bir bakış, a.g.e.,  s. 18, 41. 
100

χκθσλα κε ηε  «ζεσξία  ηνπ μίθνπο»  ε  πνιεκηθή  θαηάθηεζε  δηθαηνινγεί  ηίηιν  ηδηνθηεζίαο. Βι. Νενθιήο 

αξξήο,  Η άιιε πιεπξά, η. Α΄, Γξακκή, Αζήλα, 1977, ζζ. κα΄-κβ΄.    
101

[…] Αθνύ ηέιεησζε ν Σξστθόο Πόιεκνο νη Έιιελεο γύξηζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Γξήγνξα  όκσο  θαηάιαβαλ  όηη 

εθηόο από ηελ παηξίδα ηνπο ππάξρνπλ θη΄ άιινη ηόπνη πινύζηνη όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ επίζεο θαιά. Ο 

πινύηνο ηεο Κύπξνπ  ηνπο ηξαβά. Έηζη  θαηά  ην 1400 π.Χ.  αξρίδεη ε κεηαλάζηεπζε  ησλ Διιήλσλ.  Βι. ηαχξνο . 

Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζζ. 10-11. 
102

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, φ. π., ζει. 26. 
103

[...]Η επηθξάηεζηο ησλ Γσξηέσλ θαη ε ππ΄ απηώλ θαηάιπζηο ηνπ θξάηνπο ησλ Αραηώλ εηο ηελ Πεινπόλλεζνλ θαη  

ηελ Κξήηελ είρελ  σο άκεζνλ  ζπλέπεηαλ  θαη ηελ εμαζζέλεζηλ απηώλ εηο ηελ ζάιαζζαλ, κε πιήξε ηελ παξαθκήλ  

ησλ πεξί  ηα ηέιε  ηνπ ΙΑ΄ αηώλνο  π.Χ. Απνηέιεζκα ηεο παξαθκήο ηαύηεο ήην  λα θπξηαξρήζνπλ εηο ηελ Μεζόγεηνλ ΕΛ
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ππνζέζεηο, δνπλ βίν ρσξηζηφ, «ζπλεηάζζνλην  κε ηνπο θαηαθηεηάο»,
104

 θαη πξνζπαζνχλ κε ηνπο 

Πέξζεο λα «εθβαξβαξώζνπλ ηελ λήζνλ»,
105

 «Πάληεο νη Φνίληθεο βαζηιείο ηεο αιακίλνο 

εηξγάζζεζαλ  κεηά  δήινπ δηα λα  επηηύρνπλ  ηνλ  εθβαξβαξηζκόλ  ηεο πόιεσο».
106

 

ην βηβιίν Αγσγή ηνπ Πνιίηνπ  ηεο  Δ΄ ηάμεο  Γεκνηηθνχ  ν Νέαξρνο Κιεξίδεο, κεηά ηελ 

ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ, αλαθέξεηαη  ηνηνπηνηξφπσο ζηελ πιεζπζκηαθή  

ζχλζεζε ηνπ λεζηνχ «500.000 ρηιηάδεο από απηνύο είλαη Έιιελεο θαη νη ππόινηπνη  είλαη 

Μσακεζαλνί, Αξκέληνη, Μαξσλίηεο, Άγγινη θη άιινη μέλνη. Όινη απηνί είλαη πνιίηεο ηεο 

Κύπξνπ». Σα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζπγθξνηνχληαη σο «Μσακεζαλνί»,
107

 

εθδχνληαο ηνπο απφ θάζε εζληθφ αίζζεκα, θαιψληαο ηνπο λα πεξηνξηζηνχλ ζηνλ πνιηηηζηηθφ 

ηνπο ξφιν, ζαλ άιινηε  νη Φνίληθεο, ππνηηκψληαο  ην γεγνλφο φηη πνιιέο  θνξέο,  φηαλ κηα 

ζπληζηψζα παξαγθσληζηεί απφ ην εζσηεξηθφ, κηα εμσγελήο δχλακε κπνξεί επθνιφηεξα λα 

πεηχρεη ηνλ πξνζεηαηξηζκφ ηεο.  ην ζχγρξνλν ζπγθείκελν ην ξφιν απηφ  ζα κπνξνχζε λα 

αλαιάβεη ε  Σνπξθία.  

 

Βπδαληηλή παξνπζία 

 

Όπσο αλαθέξζεθε  θαη ζηελ εηζαγσγή  ε δηαίξεζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο είλαη πξντφλ ηεο 

αθαδεκατθήο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα πνπ 

ελζσκάησζε  ηε βπδαληηλή πεξίνδν ζηελ ειιεληθή ηζηνξηθή ζεψξεζε.
108

  Έηζη ε  Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία ζπγθξνηείηαη σο Διιεληθή Απηνθξαηνξία θαη κέζα απφ ηελ ππαγσγή ηεο 

                                                                                                                                                                                      
νη Φνίληθεο, ιαόο δξαζηήξηνο θαη ξηςνθίλδπλνο πνπ θαηώξζσζαλ λα δηαπιεύζνπλ  κε ηα κηθξά πινία ησλ θαη  

απηάο ηαο Ηξαθιείνπο  ζηήιαο (Γηβξαιηάξ) θαη λα θηάζνπλ  εηο ηνλ  Αηιαληηθόλ  σθεαλόλ. Μνλαδηθή  αζρνιία ησλ 

ήην  ην εκπόξηνλ. Γη΄ απηό ίδξπνλ  εκπνξηθνύο  ζηαζκνύο εηο ηνπο ιηκέλαο ησλ ρσξώλ, αη νπνίαη δηέζεηνλ  πξντόληα 

πξνο εμαγσγήλ, θαη  αλειάκβαλνλ  ην εκπόξηνλ εηο ηαο ρείξαο  ησλ. Δλώ ινηπόλ  πξνο ηεο παξαθκήο ησλ Αραηώλ ε 

δξαζηεξηόηεο ησλ Φνηλίθσλ πεξησξίδεην πξνο λόηνλ ηεο Φνηλίθεο θαη πξνο δπζκάο, κεηά ηελ παξαθκήλ 

πεξηέιαβνλ νπηνί νιόθιεξνλ  ην Αηγαίνλ θαη  ίδξπζαλ εκπνξηθνύο ζηαζκνύο εηο ηαο λήζνπο  θαη ηελ επεηξσηηθήλ 

Διιάδα. Μεηαμύ ησλ λήζσλ ήην θαη ε Κύπξνο. 

Βι. Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, δηά ηελ 

πξώηελ ηάμελ  ζρνιείσλ Μέζεο παηδείαο, η. Α΄, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1965, ζει. 27. 
104

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ιζηνξία - Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 12. 
105

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Χξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Χξόλσλ, φ. π., ζει. 71.  
106

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 49. 
107

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Αγσγή ηνπ πνιίηνπ,  γηα ηελ Δ' ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ, ζει. 13. 
108

Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, ibid, p. 444. ΕΛ
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Η Α.
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Κχπξνπ ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία απνηειεί «ηκήκα ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο» 

θαη  ηνηνπηνηξφπσο  δηαηεξεί  «αλόζεπηνλ  ηνλ εζληθόλ  απηήο  ραξαθηήξα».
109

 

Αλ θαη ν εζληθηζκφο έρεη ηε καγηθή  ηθαλφηεηα  λα κεηακνξθψλεη  ην ηπραίν  ζε πεπξσκέλν,
110

 

ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ε   βπδαληηλή παξνπζία  ζην λεζί  ζπγθξνηείηαη σο  έλα ηπραίν  

ζπγθπξηαθφ γεγνλφο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ απηνθξάηνξα  Θενδνζίνπ  ην 395 ε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία ρσξίζηεθε «ayrılmasından sonra Kıbrıs, coğrafi mevkii icabı Doğu Roma 

İmparatorluğunun (Bizansın) hissesine düşmüş».
111

 Με ξεκαηηθέο θξάζεηο φπσο «έπεζε ζην 

κεξίδην ηνπ Βπδαληίνπ» ή ζηα ρξφληα πνπ ππαγφηαλ  ζηε Βπδαληηλή  Απηνθξαηνξία  δηνηθείην 

απφ έλα  δηνηθεηή πνπ δηνξηδφηαλ  απφ ηνλ θφκε ηεο Αληηφρεηαο,
112

 πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο  

φηη  δελ ππήρζεη άκεζα ζην βπδαληηλφ θξαηηθφ κεραληζκφ, ζε αληίζεζε κε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία πνπ ελέπιεμε  αθφκε θαη ηνλ ίδην  ην ζεζκφ  ηεο  Δθθιεζίαο  ηεο  Κχπξνπ  

ζηελ θξαηηθή  γξαθεηνθξαηηθή κεραλή ηεο.  

 

Αξαβηθή παξνπζία, ηνπξθηθά θχια ζηε Μηθξά Αζία & «γέλλεζε ηνπ θππξηαθνύ δεηήκαηνο» 

 

Οη  Άξαβεο θαη νη  αξαβηθέο  επηδξνκέο νηθεηνπνηνχληαη απφ ηελ ηνπξθηθή  ηζηνξηνγξαθία  θαη 

ζπγθξνηνχληαη σο «Türk».
113

 Σν καπζσιείν ηεο Ummü Haram ζπγθξνηείηαη σο  ηνπξθηθφ γηα 

λα λνκηκνπνηεζεί ε ηνπξθηθή πνιηηηζηηθή παξέκβαζε  ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν. Πέξα απφ 

ηελ αλάδεημε  ηνπ σο ηζιακηθνχ ζξεζθεπηηθνχ κλεκείνπ, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηνπ  σο  

κλεκείνπ  πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ  «απαξρή ηεο  ηνπξθηθήο παξνπζίαο  ζην λεζί».  

Σν  ηζηνξηθφ απηφ γεγνλφο λνεκαηνδνηείηαη ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία κε ζαθείο πνιηηηθέο 

πξνεθηάζεηο. Σν ηζηνξηθνπνιηηηθφ απηφ γεγνλφο  έρξηζε ηελ Κχπξν σο ρψξα ηνπ Ηζιάκ «islam 

ülkesi».
114

 Ζ δχλακε ηνπ αίκαηνο «the power of blood»,
115

 πνπ  απνηειεί  θεληξηθφ ζεκείν ζηε 

ξεηνξηθή ηνπ ηνπξθηθνχ ιφγνπ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ  νζσκαληθή θαηάθηεζε,  απαληά 

                                                           
109

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει.  95. 
110

Benedict Anderson, ό. π., ζει. 33. 
111

Hüseyin Metin, Kıbrıs tarihine toplu bir bakış, a.g.e.,  s. 69. 
112

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi (M.E. 1450- M.S. 1878) .., a.g.e., s. 24. 

St. Hilarion castle : a guide, Department of Antiquities, Nicosia, 1963,  p. 2. 
113

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e., s. 26. 
114

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e., s. 57. 
115

Rebecca Bryant,  Imagining the modern ..., ibid, p. 190. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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θαη ζηηο  αξαβηθέο  επηδξνκέο. Μλεκνλεχνληαη  νη 24  αξαβηθέο επηδξνκέο θαη  ην αίκα πνπ  

ρχζεθε.
116

 

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν πέξα απφ ην αίκα  πνπ  κεηαζρεκάηηζε ηελ Κχπξν ζε κηα ηζιακηθή ρψξα, 

κλεκνλεχεηαη θαη ε κάρε ηνπ Μαληδηθέξη/ Malazgirt (1071) κεηαμχ ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ ειηδνχθσλ. Μεηά ηε λίθε  ηνπ ηνπξθηθνχ θχινπ  επηηπγράλεηαη ε 

εγθαζίδξπζε ηνπ ζηε Μηθξά Αζία θαη παξάιιεια  μεθηλά θαη ην «θππξηαθό  δήηεκα» γηα ηνλ 

ηνπξθηζκφ θαη νη αηκαηεξνί αγψλεο «kanlı savaşlar»,  αθνχ ε Αλαηνιία δελ δεη ρσξίο ηελ 

Κχπξν θαη ε Κχπξνο ρσξίο ηελ Αλαηνιία «Kıbrıs΄ın Anadolu΄suz ve Anadolunun da Kıbrıs΄sız 

yaşayamıyacağı».
117

 

 Απφ ηελ άιιε, νη αξαβηθέο επηδξνκέο ζπγθξνηνχληαη κε ηνλ πην δνθεξφ ηξφπν ζηελ  

ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία. Με θξάζεηο  φπσο απνηέιεζε πεξίνδν «ηξόκνπ θαη θξίθεο»,
118

 κε  

βαζηθά εξγαιεία ηε «θσηηά» θαη ην «ζίδεξν»,
119

 πξνηάζζεηαη ν πξσηφγνλνο, θαηξνζθνπηθφο, 

ιεζηξηθφο ραξαθηήξαο ησλ αξαβηθψλ επηδξνκψλ. Απφ ηελ άιιε, απνηειεί  επηηαθηηθή  

αλάγθε  ε ππνγξάκκηζε ηεο  δηαηήξεζεο ηνπ ειιεληθνχ  ραξαθηήξα  ηεο  Κχπξνπ.  

 

[…]Μεξηθνί  ππνζηεξίδνπλ, φηη  θαηά  ην καθξφλ  ηνχην  δηάζηεκα  ησλ επηδξνκψλ ε  

Κχπξνο  έραζε  ηνλ  ειιεληθφλ  απηήο  ραξαθηήξα θαη,  απεζπάζζε  απφ ηελ Βπδαληηλήλ 

απηνθξαηνξίαλ. Σνχην είλαη ηειείσο αλαιεζέο θαη απνδεηθλχεηαη κε πνιιάο  απνδείμεηο, 

φηη νχηε ε Κχπξνο έραζε  ηνλ ειιεληθφλ ηεο  ραξαθηήξα, νχηε  ην Βπδάληηνλ έπαπζε λα 

ζεσξή  ηελ Κχπξνλ  ηκήκα  ηεο ειιεληθήο  Βπδαληηλήο  απηνθξαηνξίαο.
120

 

 

Οζσκαληθή παξνπζία 

 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο Κχπξνπ ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο  

κεηαπιάζεηαη  ζ'  έλα  κχζν  λνκηκνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ ζέισ  ηεο  Σνπξθηθήο  

Κνηλφηεηαο. Με ηελ θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ ην λεζί ελψζεθε κε ηε κεηέξα παηξίδα «nihayet 
                                                           
116

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs tarihi (M.E. 1450- M.S. 1878) .., a.g.e., s. 22. 
117

Hüseyin Metin, Kıbrıs tarihine toplu bir bakış, a.g.e.,  s. 87. 
118

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 27. 

Παλαγηψηεο Γαβξεζέαο,  Γεσγξαθία Ηπείξσλ ...., φ. π., ζει. 121. 

Γηψξγνο Βιέζζαο & Γ. Γνχθα, Φπζηθή θαη ρεκεία : πξνο ρξήζηλ ησλ καζεηώλ ηεο Δ' θαη ' ηάμεσο ησλ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, Αηιαληίδνο, Αζήλα, 1959. Κακηά αλαθνξά ζε Άξαβα επηζηήκνλα. 
119

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 88. 
120

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο Δλεηνθξαηίαο, φ. π., ζζ. 37-

38. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%B9


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  : Σςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Τςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

221 

 

Anavatana ilhak edilmiş», έγηλε θαζ΄ νινθιεξίαλ, δηά παληφο θπζηθφ θνκκάηη ησλ Σνχξθσλ 

«tamanıyle Türkün öz malı».
121

 Σν αίκα ησλ Οζσκαλψλ ζηξαηησηψλ πνπ ζθνηψζεθαλ θαηά 

ηελ πνιηνξθία ζπγθξνηείηαη σο «aziz» ηεξφ  θαη «kutsal» ζείν, θαη  κεηαηξέπεη ην λεζί ζε 

παηξίδα «bir vatan haline getirdi».
122

 Ο νζσκαληθφο ζηξαηφο ζπγθξνηείηαη σο ηνπξθηθφο. Οη 

ληφπηνη ηνπο θαινδέρζεθαλ.
123

 Σα θίλεηξα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ δελ είλαη απνηθηνθξαηηθά 

αιιά γηα λα  ζηαζεξνπνηεζεί ε ηνπξθηθή εμνπζία.
124

  

Δλψ ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν νη Υξηζηηαλνί ππήθννη ράξε ζην νζσκαληθφ δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα 

θαη ηα  πξνλφκηα πνπ απνιάκβαλαλ βειηίσζαλ  ην  νηθνλνκηθφ ηνπο status θαη πινχηηζαλ,
125

 

ζηνλ ειιεληθφ ιφγν, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο,
126

 θπξηαξρεί ε ακαπξσηηθή εηθφλα ηεο 

νζσκαληθήο δηνίθεζεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ «Σνπξθηθή απιεζηία»,
127

 ζην γεγνλφο φηη  κφιηο 

«ήξζαλ  νη Σνύξθνη ζηελ Κύπξν   ηελ κεηάηξεςαλ  ζε θόιαζε»,
128

 αιιά θαη κε αθνξκή ηελ 

αθήγεζε γηα ηνλ Δλεηφ δηνηθεηή ηεο Ακκνρψζηνπ   Βξαγαδίλν πξνβάιιεηαη φηη είλαη άπηζηνη 

ζηηο ζπκθσλίεο ηνπο.
 129

 Ζ νζσκαληθή  παξνπζία  ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδπζε  ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο  Κχπξνπ ζε εζλαξρηθφ ζεζκφ. Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε δξάζε ηεο κεηά  ηελ 

ελεηηθή θαζνιηθή θαηαδπλάζηεπζε ηπγράλεη δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο ζρνιηθνχο 

ιφγνπο ησλ δχν θνηλνηήησλ. ηνλ ηνπξθηθφ ζρνιηθφ ιφγν ηνλίδεηαη φηη ε πνιηηηθή ηεο δξάζε  

πιήηηεη ηελ αξρή ηεο ιατθφηεηαο,
130

 θαη φηη ιεζηεχεη ην ιαφ θαηαρξψκελε ηα πξνλφκηα πνπ 

ηεο έρνπλ παξερσξήζε.
131

  

Απφ ηελ άιιε, ζηνλ ειιεληθφ ιφγν νη Οζσκαλνί ραξαθηεξίδνληαη  σο Σνχξθνη απφ ηε ζηηγκή 

ηεο εκθάληζεο ηνπο ζηελ ηζηνξηθή δηήγεζε. Ζ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

                                                           
121

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s.  69. 
122

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s. 114. 
123

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s. 60, 61, 63. 

[…] Σέινο, έλαο κεζπζκέλνο Έιιελαο θαηέβαζε από ην παιάηη ηε ζεκαία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ θη αλέβαζε ηελ 

ηνπξθηθή. Βι. Κάηηα Υαηδεδεκεηξίνπ, Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Λεπθσζία, 2010, ζει. 237. 
124

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e.,  s. 72. 
125

Barbara Hodge & G. Lewis, ibid, p. 44. 
126

[..] Δλ  ζπλερεία πεξηήιζελ ππό  ηνπο Οζσκαλνύο  Σνύξθνπο, παξά  όκσο  ηελ ππ΄ απηνύο  καθξάλ  θαη θνβεξάλ 

δνπιείαλ, ν Διιεληζκόο  δηεηεξήζε  αθκαίνο  εηο  ηαο  θπξησηέξαο  πόιεηο, ζηνηρείνλ  πνιηηηζκνύ  θαη αλζξσπηζκνύ  

ηεο Οζσκαληθήο  Απηνθξαηνξίαο. Βι. Παλαγηψηεο Γαβξεζέαο,  Γεσγξαθία Ηπείξσλ .., φ. π., ζει. 18. 
127

Νέαξρνο  Κιεξίδεο, Μαζήκαηα εθθιεζηαζηηθήο  ηζηνξίαο γηα ηελ  Δ ΄Γεκνηηθνύ, φ. π., ζζ. 66, 71. 
128

ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει. 64. 
129

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 214 
130

Kıbrıs tarihi notları..., a.g.e., s. 80. 
131

Hüseyin Metin, a.g.e.,  s. 154. ΕΛ
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ηνπξθηθνχ έζλνπο μεθηλά κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1571. Οη 

Σνχξθνη ζπγθξνηνχληαη σο ν πξναηψληνο ερζξφο ηνπ ειιεληζκνχ.
132

 ηνλ ειιεληθφ ιφγν 

εμπκλνχληαη νη ζπλερείο αγψλεο ηεο «εζλαξρνύζεο εθθιεζίαο», ε νπνία ζπλδέεηαη κε ''Σν 

δξάκα ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ''.
133

 Ζ Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, κέζσ ηεο πνηκαληηθήο δξάζεο ηεο, αθφκε 

θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο δξάζεο, πξνζηαηεχεη ηνπο  ππεθφνπο ηεο  Κχπξνπ αλεμαξηήησο 

ζξεζθείαο «Σελ πξνζηαζία ηνπ δεηνύζαλ  θαζεκεξηλά,  όρη κόλνλ  νη  θαηαηξεγκέλνη θαη 

αδηθνύκελνη  Έιιελεο, αιιά  θαη απηνί  νη Σνύξθνη».
134

  

Σέινο κηα  βαζηθή  ζπληζηψζα  ηεο  χζηεξεο  νζσκαληθήο  πεξηφδνπ ζηα ηνπξθηθά  ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα είλαη ε θίλεζε ηνπ Tanzimat (Μεηαξξύζκηζε) κε ην κεηαξξπζκηζηηθφ δηάηαγκα 

«Islahat Fermanı». Σν κεηαξξπζκηζηηθφ δηάηαγκα «Islahat Fermanı» απνηειεί  έλα 

ηζηνξηθνπνιηηηθφ γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο ζηα δπηηθά 

έζλε, απνηειεί βήκα πξνο ηε δχζε.
 135

 

 

                                                           
132

Ζ νλνκαζία "Σνχξθνο" επηβιήζεθε εθ ησλ έμσ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απνζθνπψληαο ζηελ 

ππνηίκεζε  ησλ Οζσκαλψλ.  

Βι. Γεψξγηνο Β. Υαξαιάκπνπο, ό. π., ζζ. 247, 258, 318.    
133

ηηο 9 Ηνπιίνπ 1821 ν Οζσκαλφο δηνηθεηήο  θάιεζε  φινπο ηνπο Υξηζηηαλνχο  επίζεκνπο  ζην  ζεξάη  θαη ηνπο 

δηάβαζε ην θηξκάλη κε ηελ θαηαδίθε ηνπο. Πξψηνη εθηειέζηεθαλ ν Αξρηεπίζθνπνο θαη νη Μεηξνπνιίηεο. Οη 

εθηειέζεηο θιεξηθψλ θαη ιατθψλ ζπλέρηζαλ γηα έλα κήλα. Βι. Γηψξγνο Γεσξγήο, «Απφ ηελ πξψηε  ζηε δεχηεξε  

Αγγινθξαηία (1191-1878)», ζην Γηψξγνο Σελεθίδεο & Γηάλλνο  Κξαληδηψηεο (επηκ.), Κύπξνο : Ιζηνξία,  

πξνβιήκαηα  θαη αγώλεο  ηνπ  ιανύ ηεο, φ. π., ζζ. 128-129. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ιζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 227. 

Ζ 9
ε
  Ηνπιίνπ 1821 ζηνλ ειιεληθφ ιφγν  ζπγθξνηείηαη σο «κία επέηεηνο  ρξένπο», «ζύκβνινλ  εηο ηελ ηζηνξίαλ  

ησλ εζληθναπειεπζεξσηηθώλ καο αγώλσλ». 

Βι. Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Δπί ηε επεηείσ ηεο 9
εο

 Ηνπιίνπ ηνπ 1821», Ηνχληνο - Ηνχιηνο 1962, ζει.13. 

Απφ ηελ άιιε, ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπζρεηίδνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1821 κε ην 

θαηλφκελν ηεο ππνλφκεπζεο αμησκαηνχρσλ απφ άιινπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη κε ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ησλ Αξρηεξέσλ, παξά κε κηα εζληθή δξάζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. 

Βι. Μηράιεο Ν. Μηραήι, Η εθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν : 1571-1878 : Η ζηαδηαθή 

ζπγθξόηεζε ηεο ζε ζεζκό πνιηηηθήο εμνπζίαο, φ. π., ζζ. 220, 236, 237.  

χγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηνλίδνπλ φηη ε Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ σο νζσκαληθφο ζεζκφο  πνιηηηθήο  

εμνπζίαο δελ επηζπκεί ηελ αλαηξνπή ηνπ νζσκαληθνχ  πιαηζίνπ  δηνίθεζεο.  

Βι. Μηράιεο Ν. Μηραήι, Η εθθιεζία ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν : 1571-1878 : Η ζηαδηαθή 

ζπγθξόηεζε ηεο ζε ζεζκό πνιηηηθήο εμνπζίαο, φ. π., ζει. 313.    
134

Νέαξρνο  Κιεξίδεο, Μαζήκαηα εθθιεζηαζηηθήο  ηζηνξίαο γηα ηελ  Δ΄ Γεκνηηθνύ, φ. π., ζει. 114. 

Πξαθηηθή πνπ πηνζεηείηαη θαη ζην ζχγρξνλν ζπγθείκελν. «Σνύξθνη απεπζύλνληαη ζην Μαθάξην γηα βνήζεηα» 

«Turks are against the tension and often call on Makarios for help».Βι. Υξηζηφδνπινο Παπαρξπζνζηφκνπ, «The 

reality about Cyprus», Cyprus TO-DAY, Vol. 1, No. 6, November-December. 1963, Press and Information Office, 

Ministry of Interior, Nicosia, 1963, pp. 33-34.  
135

Yurttaşlık Bilgisi ΙI, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 19. 

Hüseyin Metin, a.g.e.,  s. 151. ΕΛ
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Απνηθηνθξαηηθή παξνπζία 

 

Ο ζρνιηθφο ιφγνο επηδξά αλαζηαιηηθά, ζπληείλεη ζηε δηαηψληζε ησλ ζηεξενηππηθψλ 

θαηαινίπσλ ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ζηε κνλνπψιεζε ηνπ πφλνπ. Μηα πνιηηηθή 

αλαγθαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο θπιεηηθέο  

κλήκεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν κνλνπσιψληαο ηελ πξνζθπγηά, ηνλ πφλν  θαη ηε 

δπζηπρία «monopoly on pain».
136

  

 

[...]Καηά ηελ ηδίαλ ηεηξαεηή πεξίνδνλ ν Διιεληθφο Κππξηαθφο ιαφο ππέθεξε ηα  

πάλδεηλα εθ κέξνπο ησλ Άγγισλ  θαη  Σνπξθνθππξίσλ. Πιείζηνη  Έιιελεο εθνλεχζεζαλ 

ή  απηγρνλίζζεζαλ, άιινη εθπιαθίζζεζαλ θαη άιινη έραζαλ ηαο πεξηνπζίαο ησλ, κεξηθαί 

δε Διιεληθαί Δθθιεζίαη θαηεζηξάθεζαλ ή ειεειαηήζεζαλ ππφ θαλαηηθψλ Σνχξθσλ 

[…] Ζ ιχζηο απηή δελ ζεσξείηαη ηειηθή απφ ηνλ Διιεληθφλ Κππξηαθφλ ιαφλ  φζηηο  

απνηειεί  ηα  4)5 ηνπ νιηθνχ  πιεζπζκνχ  ηεο λήζνπ.
137

 

 

ηα πιαίζηα ηεο «monopoly on pain» ε πεξίνδνο ηεο Βξεηαληθήο Απνηθηνθξαηίαο 

ζπγθξνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν  πνπ  πξνβάιιεηαη φηη ην κφλν ζχκα  είλαη ε κηα ή ε άιιε 

πιεπξά. Έηζη απαληνχλ ξεκαηηθέο πξαθηηθέο φπσο «επεηδή αδηθεζήθακε» «büyük 

haksızlıklara uğradığından»,
138

 ή ν Διιεληθφο Κππξηαθφο ιαφο «ππέθεξε ηα πάλδεηλα», 

«Πιείζηνη Έιιελεο εθνλεύζεζαλ ή απηγρνλίζζεζαλ, άιινη  εθπιαθίζζεζαλ  θαη άιινη  έραζαλ   

ηαο πεξηνπζίαο ησλ». ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία πξνβάιιεηαη φηη ηελ πεξίνδν ηνπ αγψλα  

ηεο ΔΟΚΑ,  πνπ ζπγθξνηείηαη σο «πεξίνδνο ηξνκνθξαηίαο» «tedhiş yıllarında»,  κέιε ηεο 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα γηα  λα  δηαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα  ηνπο μεξηδψζεθαλ  απφ ηε γε  ηνπο, 

βηψλνληαο ηελ πξνζθπγηά.
139

 

 

                                                           
136

Γηάλλεο Παπαδάθεο θ.α., «Introduction: Μodernity, Ζistory and Conflict in Divided Cyprus, An overview», in 

Γηάλλεο Παπαδάθεο, Νίθνο Πεξηζηηάλεο & Gisela Welz (ed.),  Divided Cyprus.., ibid, p. 13. 
137

Μηράιεο  Κνχκαο, Ιζηνξία θαη γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 43. 
138

Yurttaşlık Bilgisi V, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 25. 
139

Yurttaşlık Bilgisi II, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962,  s. 4. 

«Tedhiş yıllarında emniyeti sağlamak için bol vaidlerle Türk köylüsü toplağında sökülüp alındı»  ΕΛ
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Κεθάλαιο 5:  

Λογοηετνία-Βιβλία ποικίλης ύλης 

 

1. Αναζκόπηζη ηων Γεληίων  ηης Βιβλιογραθικής Δηαιρείας Κύπροσ  

 

Διιεληθή Κνηλόηεηα  

 

To 1960 απνηειεί  «θνξπθαίν ζεκείν ζηε ζρέζε  ηνπ Κππξηαθνχ  ειιεληζκνχ  θαη ηεο  ηέρλεο  

ηνπ κε  ηελ πλεπκαηηθή  θαη θαιιηηερληθή δσή  ηνπ ππφινηπνπ  ειιεληζκνχ».
1
 Ζ  λέα  πνηεηηθή 

γεληά «θιέγεηαη  απφ ηνπο  πφζνπο  θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ βαζαλίδνπλ  ηνλ θππξηαθφ  ιαφ». Ζ 

γεληά πνπ γεύηεθε ηελ πίθξα ηεο απνγνήηεπζεο, ύζηεξα  από  ηε δηάςεπζε  ησλ  ειπίδσλ  

ηεο,
2
 ζπγθινλίζηεθε «έζθημε  ηα ρείιε  αγαλαρηηζκέλε», θαη  ζηαδηαθά «θάπνηε  κε κηα  θξαπγή  

δηακαξηπξίαο, θάπνηε  κ΄ έλα  ζηγαλφ παξάπνλν,  θάπνηε  κε κηα  αγρψδε  ή νξγηζκέλε θσλή», 

εκπλεόκελε από ηε «ιατθή ςπρηθφηεηα», από ηελ εκκνλή ζηα εζληθά αιιά θαη ζηα  

νπκαληζηηθά ηδαληθά,
3
 ζπλερίδεη ηελ πκλνινγία ησλ εξώσλ  ηεο ΔΟΚΑ αξλνύκελε ηε ζθιεξή  

πξαγκαηηθόηεηα.  

Αξλνύκελε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα θαηαθεύγεη ζε ρώξνπο θαληαζηηθνύο ή αλαδεηεί  

δηέμνδν γηα λα εθθξάζεη ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα.
4
 Ζ επηθξάηεζε ελόο «αληηεξσηθνχ 

ζηνηρείνπ», ησλ δπλάκεσλ ηεο θζνξάο, ησλ εξώσλ ηεο θζνξάο,
5
 ηεο παξαθκήο θαη ηνπ 

αλεθπιήξσηνπ «πφζνη πνπ κείλαλ ζηείξνη»,
6
 ηεο απαηζηνδνμίαο απνηεινύλ επίζεο ζπλζεηηθά 

                                                           
1
Γηώξγνο Κεραγηόγινπ (επηκ.), Γεχηεξε παλειιήληα πνηεηηθή ζπλάληεζε : Νεφηεξνη Κχπξηνη Πνηεηέο, 1960-1982, 

Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1982, ζει. 19. 

Νίθε Λαδάθε-Φηιίππνπ, Μειεηήκαηα ινγνηερλίαο, Λεπθσζία, 1992, ζει. 8. 
2
Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή, «Πλεπκαηηθόο θαη θαιιηηερληθόο απνινγηζκόο γηα ην 1960», η. 23, Ηαλνπάξηνο 1961, ζει. 

27. 

Σν  αίηεκα ηεο Έλσζεο ζπκβνινπνηείηαη σο Σξνία ζην  πνίεκα  Λνπθάο Υξηζηνθίδεο ηνπ Γιαύθνπ Αιηζέξζε. 

Βι. Πεξηνδηθό Φηινινγηθή Κχπξνο, «Λνπθάο Υξηζηνθίδεο», Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο Όκηινο Κύπξνπ, 1963, 

ζει.13. 
3
Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή, «Πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή δσή», η. 48, Φεβξνπάξηνο 1963, ζει. 18 & Κώζηαο 

Κιεάλζνπο, Πξνζθνξά, Λεπθσζία, 1962. 
4
Πεξηνδηθό Νέα Δπνρή, «Σν πλεπκαηηθό  θαη  θαιιηηερληθό 1961», η. 35, Ηαλνπάξηνο 1962,  ζει. 28. 

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Με ινγηζκό θαη κ΄ όλεηξν», αξ. 1,Οθηώβξηνο 1960, ζει. 41.  
5
Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Κππξηαθό Πξόβιεκα», η. 9-10, Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο 1961, ζει. 383. 

6
Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Κππξηαθό Πξόβιεκα», η. 9-10, Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο 1961, ζει. 385. 

Λεόληηνο Υαηδεθώζηαο, Μεηαίρκηα (πνηήκαηα), Θεζζαινλίθε, 1963, ζει. 15. ΕΛ
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ζηνηρεία ηεο ελ ιόγσ πεξηόδνπ, έηζη όπσο απνηππώλνληαη κεηαμύ άιισλ ζην πνίεκα  Κξαπγέο 

ηνπ  Άλζνπ Λπθαύγε θαη ζην Σα δχν βνπλά  ηνπ Παληειή Μεραληθνύ.
 7

 

Ζ αλεμαξηεζία επηθέξεη πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή αλαζπγθξόηεζε, πξσηόγλσξε νηθνλνκηθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, θαη απνηειεί πεξίνδν έληνλσλ δπκώζεσλ.
8
 Σελ ελ 

ιόγσ πεξίνδν δξαζηεξηνπνηνύληαη δύν εηαηξείεο ινγνηερλώλ, ε Δηαηξεία Κππξίσλ  

Λνγνηερλψλ,
9
 ε ηδξπηηθή  ζπλέιεπζε  ηεο  νπνίαο ιακβάλεη  ρώξα  ζην Θέαηξν Μέιπσ  ζηηο  

27 Μαΐνπ 1962,  θαη ε Δζληθή Δηαηξεία  Διιήλσλ Λνγνηερλψλ  Κύπξνπ,
10

 ε νπνία εθδίδεη ηελ 

πξώηε ζπιινγηθή  ηεο έθδνζε ην 1963. Ζ πξώηε ζπιινγηθή  ηεο έθδνζε κε ηίηιν Ωδέο θαη 

κπαιιάληεο  ζηνλ Γξεγφξε  Απμεληίνπ  πεξηιακβάλεη 13 πνηήκαηα.
11

 

Σελ ελ ιόγσ πεξίνδν εθπξόζσπνη ηεο πλεπκαηηθήο ειίη (Α. Γεσξγηάδεο Κππξνιένληαο, Φξ. 

Βξαράο, Κύπξνο Υξπζάλζεο) αλαθηλνύλ εληνλόηεξα ην δήηεκα ηεο έθδνζεο θππξηαθνύ  

βηβιίνπ. Ζ Δηαηξεία Κππξίσλ  Λνγνηερλώλ  ηείλεη πεξηζζόηεξν  ζηελ ηδέα  δεκηνπξγίαο  ελόο 

εθδνηηθνύ νξγαληζκνύ κε θεθάιαην ρνξεγεκέλν από θάπνηα επίζεκε αξρή, ε Δζληθή Δηαηξεία  

Διιήλσλ Λνγνηερλώλ Κύπξνπ ηείλεη πεξηζζόηεξν ζηελ πηνζέηεζε ζπιινγηθώλ εθδόζεσλ, 

ελώ ν Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο Όκηινο Κύπξνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ηδέα ίδξπζεο δηθνύ 

ηνπ εθδνηηθνύ νξγαληζκνύ. Σν Σκήκα Πνιηηηζηηθήο-Πλεπκαηηθήο Αλαπηύμεσο Κύπξνπ ηεο 

                                                           
7
Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Άλζνπ Λπθαύγε : Κξαπγέο, Πνηήκαηα», η.15, Γελάξεο 1962, ζει. 142. 

Παληειήο Μεραληθόο, Σα δπν βνπλά, Δθδόζεηο Εαβαιιή, Λεπθσζία, 1963. 

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 468. «ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαη ε ηδενινγηθή  

δηάςεπζε δηαρένληαη ζε αξθεηά πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο». 

ην  «Σα  δχν βνπλά»  ππάξρεη έθδειε ε αλαδήηεζε ηεο  θπγήο θαη ν πόλνο απνηειεί αλαπόζπαζην  ζηνηρείν 

ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή, ελώ καθαξίδεη όινπο όζνη ζηάζεθαλ πάλσ από ηηο πίθξεο ηεο δσήο. Βι. Πεξηνδηθό  

Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Σν βηβιίν», αξ. 37, Οθηώβξηνο 1963, ζει. 26. 
8
Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 447, 489. 

«δε ζα δηζηάζσκε ηε πέλα  καο  λα ηε θάλσκε  θεληξί» Βι. Λεύθηνο Κξίλαο, Αληάξηηθε θιφγα θαη ζθνξπηζκέλα 

γηαζεκηά: πνηήκαηα, 1959, ζει. 4. 
9
Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Δηαηξεία Κύπξησλ Λνγνηερλώλ», η. 20, Ηνύλεο 1962, ζει. 386. 

10
Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σν θππξηαθό  βηβιίν», αξ. 33, Ηνύλεο 1963, ζει. 323. 

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «ρόιηα θαη ζθέςεηο», αξ. 30, Μάξηηνο 1963, ζει. 240. 

Ζ Δηαηξεία είλαη αληεπηζηέιινλ κέινο ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ ηεο Αζήλαο  κε δηθαίσκα λα 

παξαθάζεηαη αληηπξόζσπνο ηεο ζηηο ζπλειεύζεηο ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ ηεο Αζήλαο. 

Βι. Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Δζληθή Δηαηξία Διιήλσλ Λνγνηερλώλ Κύπξνπ», αξ. 34-35, Ηνύιηνο-

Αύγνπζηνο 1963, ζζ. 375-376. 
11

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Αλζνινγίεο θαη  αγώλαο», η. 32-33, Ηνύλεο-Ηνύιεο 1963, ζει. 311. 

Άληεο Πεξλάξεο & Κύπξνο Υξπζάλζεο (επηκ.), Ωδέο θαη κπαιιάληεο ζηνλ Γξεγφξε Απμεληίνπ, Δζληθή Δηαηξεία 

Διιήλσλ Λνγνηερλώλ Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1963. ΕΛ
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ΔΚΚ ηελ ίδηα πεξίνδν θαζηεξώλεη βξαβείν γηα ην θαιύηεξν ινγνηερληθό θαη  επηζηεκνληθό 

βηβιίν ηεο  ρξνληάο.
12

  

Με βάζε ηελ αλαζθόπεζε ησλ δειηίσλ ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ  ησλ εηώλ 

1960-1963 θαη ηδηαίηεξα ηνπ πιηθνύ πνπ έγηλε θαηνξζσηό λα εληνπηζηεί θαη λα εμεηαζηεί, 

πέξα από ηηο  αηνκηθέο εθδόζεηο, θαίλεηαη όηη κεγάινο όγθνο βηβιίσλ εθδίδεηαη  από  ηηο 

εθδόζεηο  Α. Π. Πνιίηε  (Λεπθσζία-Βαξώζηα), Νέα πάξηε (Ακκόρσζηνο), Εαβαιιή 

(Λεπθσζία), Η. Γ. Καζνπιίδε (Λεπθσζία) θαη από ηε Λπξηθή Κύπξν.
13

 Ο Δθδνηηθόο 

Οξγαληζκόο Άγγεινπ Π. Πνιίηε ελδηαθέξεηαη  απνθιεηζηηθά γηα ην  ζρνιηθό  βηβιίν θαη ην  

παηδηθό-λεαληθό.
14

     

Κνκβηθόο είλαη θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνπσιείσλ.
15

 Ζ λνπβέια  Δθ πξνκειέηεο  ηππώλνληαη  

ζηελ Αζήλα από ηηο εθδόζεηο Η. ηδέξε  αιιά θπθινθνξεί  ζην λεζί κέζσ ηνπ βηβιηνπσιείνπ 

Φηιηππίδε.
16

 Ζ πνηεηηθή ζπιινγή Φινγηζκέλνη χκλνη ησλ αζαλάησλ λεθξψλ ηεο ΔΟΚΑ 

εθδόζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1959 θαη δηαλέκεηαη από  ην Βηβιηνπσιείν ηνπ άββα Ησάλλνπ 

ζηα Βαξώζηα. Μέξνο ησλ πσιήζεσλ ζα εδίδεην από ην δεκηνπξγό ηνπ Αιέμε Καπιάλε γηα 

ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο νηθίαο ηεο κεηέξαο ηνπ πεζόληνο ζην Κνύξδαιη αγσληζηή  ηεο ΔΟΚΑ 

Αιέθνπ Κσλζηαληίλνπ.  

θηαγξαθώληαο ην πιαίζην ησλ  ειιελόγισζζσλ ινγνηερληθώλ  αλαδεηήζεσλ, πεξίνπηε ζέζε 

θαηέρεη ε πνηεηηθή παξαγσγή, ηεο νπνίαο ηε ζεκαηηθή ηεο ζθξαγίδνπλ νη πνιηηηθέο  

πεξηπέηεηεο ηνπ λεζηνύ. Ζ Κύπξνο έξρεηαη ζην πξνζθήλην ηεο πνίεζεο.
17

 Παξάιιεια  απαληά 

                                                           
12

Πεξηνδηθό  Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σν θππξηαθό  βηβιίν», αξ. 33, Ηνύλεο 1963, ζει. 323. 
13

Δμέδσζε ζπλνιηθά 36 βηβιία κεηαμύ ησλ εηώλ 1958-1963 κε δηκεληαίεο απηνηειείο εθδόζεηο. Ο Κύπξνο 

Υξπζάλζεο δηεπζύλεη ηε Λπξηθή Κύπξν.  

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Οη εθδόζεηο  ηεο «Λπξηθήο Κύπξνπ»», αξ. 33, Ηνύλεο 1963, ζει. 311. 

Ζ Λπξηθή Κύπξνο απνηειεί «δηαιερηηθφ θξίθν αλάκεζα  ζηηο  άπεηξεο  κλήκεο  ησλ  αλζξψπσλ ηνπ λεζηνχ  καο». 

Βι. Αλδξέαο Υαηδεζσκάο, Βηβιηνγξάθεζε θαη παξνπζίαζε ησλ εθδφζεσλ ηεο "Λπξηθήο Κχπξνπ", 1958-1963, 

Διιεληθόο Πλεπκαηηθόο Όκηινο Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1991, ζζ. 7, 8-9, 
14

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Πλεπκαηηθόο απνινγηζκόο ηνπ 1962», αξ. 29, Φιεβάξεο 1963, ζει. 167.  
15

[...]Γηα πξνζθνπηθά βηβιία, ινγνηερληθά θαη ζρνιηθά απνηαζήηε ζην Βηβιηνπσιείνλ Ι. Γ. Καζνπιίδε Οδφο 

Ληπέξηε 37, Λεπθσζία. Βι. Πεξηνδηθό Μφξθσζηο, Οθηώβξηνο 1963, ζει. 29     
16

Πεξηνδηθό  Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σν βηβιίν», αξ. 33, Ηνύλεο 1963, ζει. 333. 
17

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 455. 

Δπηθαλεηαθή εηθόλα ηεο θππξηαθήο ππαίζξνπ ζην  Δθ πξνκειέηεο 1963 ηνπ Α. Γεσξγηάδε  Κππξνιένληα. Βι. 

Πεξηνδηθό  Κππξηαθά Υξνληθά, «Α. Γεσξγηάδε  Κππξνιένληα "Δθ πξνκειέηεο"», η. 31, Μάηνο  1963, ζει. 267. 

Ζ  ζπιινγή  Δλδνζθφπην ηνπ  νθνθιή  Λαδάξνπ (1961) έρεη σο πεγή έκπλεπζεο ηε γελέζιηα γε, ηνπο αγώλεο 

ηεο θαη  ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Βι. Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Γύν πνηεηηθέο ζπιινγέο», η. 7, Μάηνο 1961, 

ζει. 322. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΔΡΟΣ ΓΔΥΤΔΡΟ  : Σσνθήκες διαμόρθωζης & Τσπικά ταρακηηριζηικά ηοσ 

ερεσνώμενοσ σλικού 

 

227 

 

θαη κηα ζηνραζηηθή  ιπξηθή  πνίεζε πνπ επηθεληξώλεηαη ζε ππαξμηαθά  ζέκαηα,
18

  ρσξίο όκσο 

λα είλαη πάληα ηειείσο απνζπλδεδεκέλε από ην πνιηηηθό ζηνηρείν, όπσο θαη κηα κεηαπνιεκηθή  

πνιηηηθή  πνίεζε, όπσο  απνηππώλεηαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή Πξνζθνξά 1962 ηνπ αξηζηεξήο 

ηδενινγίαο Κώζηα Κιεάλζε.
19

 Ζ δεκηνπξγηθή πεδνγξαθία εμειίζζεηαη.
20

 Σν θππξηαθό  

πεδνγξάθεκα ζηελ νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ - δηήγεκα, λνπβέια, κπζηζηόξεκα - είλαη έλα 

είδνο πνιύ ζπάλην,
21

 θαη σο επί ην πιείζηνλ «δελ είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο επνρήο καο».
22

 Σα 

κπζηζηνξήκαηα είλαη πνζνηηθά πεξηνξηζκέλα ζε ζύγθξηζε κε ηα ζύληνκα δηεγήκαηα θαη ηηο 

λνπβέιεο.
23

 Σνλ αλαλεσκέλν αθεγεκαηηθό ιόγν ζπκπιεξώλεη ηε δεθαεηία απηή ε  έθδνζε 

ηαμηδησηηθώλ αθεγεκάησλ, όπσο ην Πξνο ηα  ζχλνξα.
24

  

ηε δηεγεκαηνγξαθηθή  παξαγσγή θπξηαξρνύλ  δύν ηάζεηο, αλ θαη δελ  είλαη  πάληα απόιπηα  

δηαθξηηέο. Από ηε κηα ε ζηξνθή ζε ζέκαηα από ην θππξηαθό  ηζηνξηθό  πξόζθαην  παξειζόλ  

θαη  παξόλ, θαη  από ηελ άιιε ε ελαζρόιεζε κε ππαξμηαθά θαη νηθνπκεληθά ζέκαηα, θαη 

πξνβιήκαηα ηνπ κεηαπνιεκηθνύ αλζξώπνπ.
25

  

                                                                                                                                                                                      
«απφ ηα θαιληεξίκηα ηεο Λεπθσζίαο». Βι. Θενδόζεο Πηεξίδεο, Πξσηνκαγηά, Κέδξνο, Αζήλα, 1961, ζει. 7. 

Πνηεηηθή ζπιινγή Σα δπφ βνπλά [...] ε Κχπξνο ζαλ γεσγξαθηθφο ρψξνο κε ηελ δηθή ηνπ ζέζε κέζα ζην παγθφζκην, 

κε ην δηθφ ηνπ πξνβιεκαηηζκφ.[...] ηεξηγκέλνο πάλσ ζηελ Κχπξν, δίλεη  ηελ Κχπξν κε ηα πάζε  ηεο, ηνπο  θαυκνχο  

ηεο, ηα νλείξαηά ηεο.  Βι. Παλίθνο Παηνλίδεο, Σνκέο ζε ζέκαηα ιφγνπ, ό. π., ζει. 213. 
18

«ιπξηθή θξαπγή πφλνπ». Βι. Σάζνο ηεθαλίδεο, Ο γπηφο ησλ πδάησλ (ή Απνθάιπςε) : λνπβέιια, Απνθάιπςε, 

Λεπθσζία, 1960, ζει. 7. 

«Μειαγρνιία ... ζ΄ αγαπψ» Βι. Νίθε Λαδάθε-Φηιίππνπ, Γξφκνη Αγάπεο: πνηήκαηα, Κόζκνο, Κύπξνο, 1960, ζει. 

5. 
19

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζζ. 460, 470. 
20

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 490. 

Ηξσηθή ζπκθσλία Βι. Κίθα Οιπκπίνπ, Γεθαεπηά Κχπξηνη πεδνγξάθνη, Λεπθσζία, 1983, ζζ. 7-9. 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο Βι. Κίθα Οιπκπίνπ, φ. π., ζζ. 36-37. 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο Βι. Παλίθνο Παηνλίδεο, Σνκέο ζε ζέκαηα ιφγνπ, ό. π., ζζ. 202-203.  

Αλψλπκε Πφιε Βι. Παλίθνο Παηνλίδεο, Σνκέο ζε ζέκαηα ιφγνπ, ό. π., ζζ.  200-201.  

Η θπξία Ρίκα Βι. Παλίθνο Παηνλίδεο, Σνκέο ζε ζέκαηα ιφγνπ, ό. π., ζζ.  130-131. 
21

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Σν βηβιίν : Σάζνπ ηεθαλίδε: "Ο γπηόο ησλ πδάησλ"», η. 5, Μάξηηνο 1961, 

ζει. 226.  

«παξνπζίαδε ζηελ Κχπξν πάληα κηα ζρεηηθή αλαηκία». Βι. πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Ο αγψλαο, ηα θείκελα ηνπ θαη 

ην ρξένο καο: κειέηε,  Λεπθσζία, 1963, ζει. 11. 
22

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Κππξηαθή Πεδνγξαθία Έηνο Μεδέλ», η. 27, Ηαλνπάξηνο 1963, ζει. 92. 
23

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζζ. 490, 506. 
24

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζζ. 519-520. 

Θεόθιεηνο νθνθιένπο, Πξνο ηα ζχλνξα ... ηαμεηδησηηθφ, Λπξηθή Κύπξνο, 1960. 
25

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 491. 

Λεόληηνο Υαηδεθώζηαο, Σν κλεκφζπλν ηεο αδεξθήο κνπ θη' άιια δηεγήκαηα. Θεζζαινλίθε, 1962, ζει. 10. ΕΛ
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Σελ πεξίνδν απηή ε πνηνηηθή ζάηηξα έρεη  πεξάζεη ζηα ρέξηα δόθηκσλ  πνηεηώλ.
26

 Από ην  

επηζεσξεζηαθό  έξγν ηνπ Κώζηα Μόληε ηεο πεξηόδνπ  1941-1978  κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ  

ηα ζθσπηηθά ζρόιηα ηνπ ζε ζρέζε κε ην πνιηηηθό ζθεληθό «Τπνπξγφο  ησλ Δζσηεξηθψλ! 

Φξίθε νη αζρνιίεο θαη ην ράιη  κνπ, Αθέι, Κέθ, Πέθ, εξγαηηθφλ, ηηκάξηζκνο, εκπφξηα, ζην θεθάιη 

κνπ»,
27

 «Με κηα πξνο ηνλ Μαθαξηψηαην αλνηρηή  επηζηνιή αξζξνγξαθεί πιένλ θη΄ ν Ιρζάλ 

Αιή!»,
28

 ηα θαπζηηθά ζρόιηα ηνπ γηα ην ζύληαγκα αλαθεξόκελνο ζηνπο Σζηγγάλνπο «Γη΄ 

απηνχο, ινηπφλ, ζην χληαγκα θαζφινπ δε κηιάκε νχηε ζε πνηα θνηλφηεηα ζ΄ αλήθνπλ 

θαζνξίδνπκε»,
29

 όπσο θαη ην ζρόιην ηνπ γηα ηελ μέλε εκπινθή  : 

 

 

[...] Νηάνπ νη Αγγινηνύξθνη,  

ληάνπ  νη Ακεξηθάλνη [..]  

ληάνπ -ώτκελα !- 

 θ΄ ε ειεύζεξε παηξίο.
30

 

 

 

Ο αγώλαο ηεο ΔΟΚΑ απνηειεί «ζεκειηψδεο θίλεηξν εκπλεχζεσο».
31 

Σα πξόζσπα ηεο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο, ηζηνξηθά ή επηλνεκέλα, κπαίλνπλ ζε δξάζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ράξε ζηνπο ρεηξηζκνύο  θαη ηελ νπηηθή ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο κε ζθνπό λα αλαδείμνπλ πνιηηηθά  

ζέισ,
32

 ηελ πνιηηηθή  πίθξα γηα ηελ έθβαζε ηνπ αγώλα, αιιά  θαη ηελ πίζηε  όηη νη πξνζθάησο 

δηακνξθσζείζεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζα είλαη παξνδηθέο, θαζόηη δελ εδξάδνληαη  ζην λόκν ηεο 

                                                           
26

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 470. 

Αλαθεξόκελνη ζην Σα δχν βνπλά ηνπ Παληειή Μεραληθνύ νη Κεραγηόγινπ & Παπαιενληίνπ αλαθέξνπλ «είλαη 

απφ ηνπο ειάρηζηνπο πνηεηέο ηεο επνρήο ηνπ πνπ δηαζέηνπλ νμεία θαη απξνθαηάιεπηε  πνιηηηθή καηηά  θαη είλαη  ζε  

ζέζε λα δνπλ θαη λα ζηειηηεχζνπλ θαηαζηάζεηο ηνπ θππξηαθνχ ρψξνπ κε ηε ζπκβνιή ηεο ζάηηξαο» Βι. Γηώξγνο 

Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 468. 

«νη γηαηξνί  γηαηξψγνληαη» Βι. Λεύθηνο Κξίλαο, Αληάξηηθε θιφγα θαη ζθνξπηζκέλα γηαζεκηά .., ό. π., ζει. 91. 
27

Κώζηαο Μόληεο, Άπαληα Γ΄ ζεαηξηθά, Ίδξπκα Αλαζηάζηνπ Γ. Λεβέληε, Λεπθσζία, 1986, ζει. 50. 
28

Κώζηαο Μόληεο, Άπαληα Γ΄ ζεαηξηθά, ό. π., ζει. 74. 
29

Κώζηαο Μόληεο, Άπαληα Γ ΄ ζεαηξηθά, ό. π., ζει. 80. 
30

Κώζηαο Μόληεο, Άπαληα Γ ΄ ζεαηξηθά, ό. π., ζει. 85. 
31

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σν βηβιίν», αξ. 16, Γελάξεο 1962, ζει. 184. 

«εζληθφ νξφζεκν». Βι. πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Ο αγψλαο, ηα θείκελα ηνπ θαη ην ρξένο καο: κειέηε, ό. π., ζει. 14. 

Αμηνιόγεζε ηνπ παξειζόληνο ελ νλόκαηη ηνπ κέιινληνο. Βι. Υαξά Μπαθνληθόια, Η Δ.Ο.Κ.Α. ζηε ζεαηξηθή 

ινγνηερλία ηεο Κχπξνπ, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ - πκβνύιην Ηζηνξηθήο Μλήκεο ΔΟΚΑ 

1955-1959, Λεπθσζία, 1998, ζει. 121. 
32

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ, φ. π., ζει. 118. ΕΛ
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εζηθήο, όπσο ζην Οη κπαιάληεο κηαο εξσηθήο  επνρήο,
33

  Θξφκβνη θαη ζηαιαρηίηεο (1955-

1958),
34

 Γξεγφξεο Απμεληίνπ,
35

 αιιά θαη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ Κύπξνπ Υξπζάλζε 

Δλληά  πηθξά  θαη ξσκαιέα  δηεγήκαηα όπνπ  έρεη απνθιεηζηηθό  ζέκα  «ηνλ αγψλα ηνπ  

Κππξηαθνχ ιανχ» αιιά όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Αλδξέαο Υξηζηνθίδεο ρσξίο ηηο  «θελέο  

θξάζεηο ησλ θαπήισλ ησλ εζληθψλ αγψλσλ».
36

  ηε  λνπβέια  Ο Γπηφο ησλ Τδάησλ  ηνπ   

Σάζζνπ ηεθαλίδε ελώ θπξηαξρεί έλα θιίκα ζνπξξεαιηζηηθό, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αγώλα 

θαη ηδηαίηεξα ζην ζάλαην ηνπ αγσληζηή ηεο ΔΟΚΑ Γξεγόξε Απμεληίνπ.
37

 Παξάιιεια 

παξαηεξείηαη ε ιπξηθή  αμηνπνίεζε  ησλ απειεπζεξσηηθώλ αγώλσλ ηεο Κύπξνπ κέζα από ηελ 

πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ,
38

 όπσο  ηνπ Α΄ Πηεξίδεηνπ  Πνηεηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ 

ινγνηερληθνύ πεξηνδηθνύ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, όπνπ ην πξώην βξαβείν απνλέκεηαη ζην Γηάλλε 

Κ. Παπαδόπνπιν κε ην Σφηε πνπ πνιεκνχζακε.
39

 ην  βηβιίν  Η  Κππξηαθή Βαζηίιιε ν  

Γηεπζπληήο ηεο Ηεξαηηθήο ρνιήο «Απφζηνινο Βαξλάβαο» Αξρηκ. Κσλζηαληίλνο Λεπθσζηάηεο 

πεξηιακβάλεη δηάθνξα άξζξα, έγγξαθα ηα νπνία ν ίδηνο  δεκνζίεπζε  ζηηο εθεκεξίδεο  κε 

ςεπδώλπκν  θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο θξάηεζεο ηνπ, σο πνιηηηθνύ θξαηνπκέλνπ,  ζηηο  Κεληξηθέο 

Φπιαθέο «εηο  αλάκλεζηλ κηαο εξσηθήο πηπρήο ηνπ ελδφμνπ απειεπζεξσηηθνχ  εκψλ αγψλνο».
40

 

Αλ θαη ζε  ζύγθξηζε κε  ηα ππόινηπα  ινγνηερληθά γέλε, ε ζεαηξηθή παξαγσγή θαη ηδηαίηεξα  

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηεο θαίλεηαη όηη πξνζθέξεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

θππξηαθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο,
41

 θαηαγξάθνληαη κεηαμύ άιισλ ηα αθόινπζα έκκεηξα 

ινγνηερληθά εγρεηξήκαηα ζε θππξηαθό γισζζηθό ηδίσκα : Η  Αζάλαηε  Σδηχπξνπ, θππξηαθά 

                                                           
33

Πεξηνδηθό  Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σν βηβιίν», αξ. 16, Γελάξεο 1962, ζει. 184. 
34

Ο πνηεηήο Ξάλζνο Λπζηώηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ έλησζε «ηνλ πφλν θαη ηελ αγσλία  κέζα 

ζην δξάκα ηνπ  θπιαθηζκέλνπ παηδηνχ» ηνπ. Βι. Μειήο Νηθνιαΐδεο, Η Κχπξνο καο : Η νκνξθηά ηεο Η δσή ηεο Ο 

αγψλαο ηεο, Πλεπκαηηθή Εσή, Αζήλα, 1965, ζει. 75. 

Γεληθόηεξα ν Μειήο Νηθνιαΐδεο επηζεκαίλεη «ν έληερλνο Κππξηαθφο ιφγνο δελ πζηέξεζε ζηελ πνηεηηθή  αλάπιαζε  

θαη  κνξθνπνίεζε  ηνπ  κεγάινπ  αγψλα  θαη ηνπ πςεινχ ηνπ πλεχκαηνο». (ζζ. 74-75) 
35

Πεξηνδηθό Κππξηαθά Υξνληθά, «Σα ζέαηξν ηνπ Αγώλα», η. 17, Μάξηηνο 1962, ζζ. 295-297. 
36

Πεξηνδηθό  Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σα βηβιία», αξ. 1, Οθηώβξεο 1960, ζζ. 50-51. 

Ο Κύπξνο Υξπζάλζεο δηεηέιεζε κεηαμύ άιισλ Γξακκαηέαο ηνπ Διιεληθνύ Πλεπκαηηθνύ Οκίινπ  Κύπξνπ, 

δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο ησλ Κππξηαθψλ πνπδψλ, γξακκαηέαο θαη γεληθόο ππεύζπλνο  ηεο ύιεο ηεο Πλεπκαηηθήο  

Κχπξνπ, πξντζηάκελνο ησλ  ζρνιηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ησλ  Διιεληθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λεπθσζίαο. 

Υξεζηκνπνηεί κεηαμύ άιισλ ην ςεπδώλπκν Κ. Λεδξαίνο. 
37

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Σα  βηβιία», αξ. 5, Φιεβάξεο 1961, ζει. 252. 
38

Πεξηνδηθό Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Πλεπκαηηθόο απνινγηζκόο ηνπ 1962», αξ. 29, Φιεβάξεο 1963, ζει. 168. 
39

Γηάλλεο  Κ. Παπαδόπνπινο, Σφηε πνπ πνιεκνχζακε, Πλεπκαηηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963. 
40

Πεξηνδηθό Απφζηνινο  Βαξλάβαο, «Δθδόζεηο», αξ.1-2, Ηαλνπάξηνο-Φιεβάξεο 1962, ζει. 52.  
41

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζζ. 522, 528. ΕΛ
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ηξαγνύδα  ηνπ Νεόθπηνπ Υ. Μαπξίδε,
42

  «γλσζηφ παηδί   ηεο αγξνηηάο απφ ηελ ηνπνιαιηά  ηνπ, 

ηελ ηίκηα  θαη εξγαηηθή  δσή  ηνπ  θαη ηνλ  άδνιν  παηξησηηζκφ  ηνπ»,
43

 ην Γψδεθα παξά δέθα,
44

 

Οη θακνί ηνπ ρσξθάηε: θππξηαθή δηαιεθηηθή πνίεζε,
45

 Ο θηιφζνθνο ξεζπέξεο,
46

 Οη 

παξαληδηειιηέο ηνπ ξεζπέξε ζηνλ γπηφλ ηνπ,
47

 θαη Ο πφλνο ηνπ αξθάηε.
48

 

Δπηπξόζζεηα ζα αμηνπνηεζνύλ βηβιία πνηθίιεο ύιεο ηζηνξηθνύ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ πνπ είηε  

κπνξεί λα ζθηαγξαθήζνπλ ην πνιηηηθό, θνηλσληθό, νηθνλνκηθό, πνιηηηζηηθό πιαίζην είηε 

κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο ηξνπηζκνύο 

ζπγθξόηεζεο ηεο Δηεξόηεηα θαη ηεο Πνιηηόηεηαο. Μεηαμύ άιισλ ζα αμηνπνηεζνύλ ηα The 

Zurich and London agreements and the Cyprus Republic (1961), Απνκλεκνλεχκαηα αγψλνο 

Δ.Ο.Κ.Α. 1955-1959, (1961), Η δσληαλή Κχπξνο : Λανγξαθηθά ζέκαηα (1963), Οθηψ ειιεληθά 

ζέκαηα (1962), Σνπηθέο ηζηνξίεο : Ιζηνξία ηεο Λχζεο (1960), Η πξψηε 25εηεξίδα ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ ηακηεπηεξίνπ δηδαζθάισλ Κχπξνπ ιηδ 1936-1961 (1962), Our destiny : Α 

consideration of some problems pertaining to Cyprus (1963), Η καηεπηηθή ζηελ Κχπξν 

αλάκεζα ζηνλ ιαφ (1963), αιιά θαη ηα εγρεηξίδηα εθκάζεζεο ησλ δύν θξαηηθώλ γισζζώλ, 

όπσο ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ηεο Αγγιηθήο ρνιήο  Κ. Π. Αλαζηαζηάδε Σνπξθηθφλ βηβιίνλ 

γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, ην  Διιελν-ηνπξθηθή  κέζνδνο  ηεο Νηόβεο Φξάγθνπ  θαη ην Η ηνπξθηθή : 

άλεπ δηδαζθάινπ ηνπ Κ. Υ" Κιείηνπ γηα όπνην «είλαη, ή ζέιεη λα γίλε Κπβεξλεηηθφο 

ππάιιεινο».
49

 

Σέινο εληνπίζηεθαλ εθδνηηθά εγρεηξήκαηα ινγνηερληθά ή κε πνπ δελ κπνξνύλ λα 

ζπκβάιινπλ  ηδηαίηεξα ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, όπσο ε λνπβέια Δθ πξνκειέηεο  1963 

ηνπ  Α. Γεσξγηάδε Κππξνιένληα,
50

 Οη  πνηεηάξεδεο  ηεο Κχπξνπ  1961 ηνπ  Κώζηα Κύξξε,
51

 

                                                           
42

Νεόθπηνο Υ. Μαπξίδεο, Η Αζάλαηε Σδηχπξνο : ηδηππξηψηηθα ηξανχδθηα, η. Γ΄, Νέα πάξηε, Ακκόρσζηνο, 1959. 
43

Πεξηνδηθό Μφξθσζηο, «Πλεπκαηηθή  ζεαηξηθή  θαη θαιιηηερληθή θίλεζηο», Μάηνο 1960, ζει. 15. 
44

Παύινο Ληαζίδεο, Γψδεθα παξά δέθα, Απγή, Κύπξνο, 1960. 
45

Κώζηαο Μαξθίδεο, Οη θακνί ηνπ ρσξθάηε: θππξηαθή δηαιεθηηθή πνίεζε, Λάξλαθα, 1961. 
46

Νεόθπηνο Υ. Μαπξίδεο, Ο θηιφζνθνο ξεζπέξεο, Νέα πάξηε (Μεζανξίαο), Ακκόρσζηνο, 1961. 
47

Νεόθπηνο Υ. Μαπξίδεο, Οη παξαληδηειιηέο ηνπ ξεζπέξε ζηνλ γπηφλ ηνπ..., Νέα πάξηε (Μεζανξίαο), 

Ακκόρσζηνο, 1962. 
48

Παύινο Γ. Πηθξνδάθλεο, Ο πφλνο ηνπ αξθάηε :πνηεηηθή ζπιινγή, Λεκεζόο, 1960. 
49

Κ. Υ" Κιείηνο, Η ηνπξθηθή : άλεπ δηδαζθάινπ, Λεπθσζία, 1959, ζει. 3. 
50

Αλδξέαο Γεσξγηάδεο Κππξνιέσλ, Δθ πξνκειέηεο: λνπβέιια καδί κε 4 δηεγήκαηα, ηδέξεο, Αζήλα, 1963. Ζ 

λνπβέια  θαηαπηάλεηαη  κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Κώζηα κεηά ην ζάλαην ηεο γπλαίθαο ηνπ λα θέξεη λέα  γπλαίθα 

από ην ρσξηό ηνπ.  
51

Κώζηαο Κύξξεο, Οη πνηεηάξεδεο ηεο Κχπξνπ, Λεπθσζία, 1961. ΕΛ
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ε λνπβέια  Έηζη άξρηζε ε Κπξηαθή,
52

  ε λνπβέια Σν εκεξνιφγην ηνπ γαιάδηνπ θνξηηζηνχ,
53

 θαη 

ηα πνηήκαηα ηνπ Σώλε Μειά γηα ηνλ πξόσξν ρακό ηνπ αγνξηνύ ηνπ Σαθφπεηξεο. 

 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα : 

 

θηαγξαθώληαο ην πιαίζην ησλ  ηνπξθόγισζζσλ ινγνηερληθώλ  αλαδεηήζεσλ πεξίνπηε ζέζε 

θαηέρεη θαη ζ΄ απηή ηελ θνηλόηεηα ε πνηεηηθή παξαγσγή. Δμαηηίαο ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ 

αιιά θαη ησλ πνιηηηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζεκεηώλνληαη ηδηαίηεξα από ηε δεθαεηία ηνπ 50 εληόο 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο, ε πνίεζε επεξεαδόκελε από «λέεο δηαλνεηηθέο δηαζηάζεηο»  

αιιάδεη πεξηερόκελν θαη κνξθή.
54

 ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξόηεζεο εζληθήο 

ηαπηόηεηαο  «kimlik mücadelesi»,
55

 θαη ηεο δηακόξθσζεο ηεο κλήκεο ζρεηηθά  κε ηνλ Άιιν,
56

 

από ην 1950 νη πνηεηέο αλαδεηνύλ ηελ έκπλεπζε ηνπο ζηα πξνγνληθά εδάθε,
57

 ζηελ νκνξθηά 

ηεο κεηέξαο παηξίδαο,
58

 ζηελ αγάπε γηα ηε γε, ζηε ζεκαία
59

 ζηελ Σνπξθία σο ζύκβνιν 

                                                           
52

Κύπξνο Υξπζάλζεο, Έηζη άξρηζε ε Κπξηαθή ... :  λνπβέιια, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1961. 
53

Υξπζάλζεο Κύπξνο, Σν εκεξνιφγην ηνπ γαιάδηνπ θνξηηζηνχ : λνπβέιια, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1961. 

         
54

Mehmet Kansu, «1960’lı Yıllardan İtibaren Ada’daki Siyasal Gelişmelerden Etkilenen ve Değişen Kıbrıs Türk 

Şiiri’ne İlişkin Kısa Değinmeler», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet Kansu (hazırlayan), İkinci 

Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 24-27 Kasım 1998, cilt. III, Türkçe Bildiriler Edebiyat-Sanat, Doğu 

Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa, 1999, s. 179.  

Metin Turan, «Çağdaş Kıbrıs Türk Romanında  Tarih ve Kimlik Sorunu», İsmail Bozkurt (hazırlayan), Üçüncü 

Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000:Proceedings of the 3rd International Congress 

for Cyprus Studies 13-17 November 2000, cilt. II, Dil - Edebiyat/ Linguistics & Literature, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa, 2000, s. 309. 
55

Metin Turan,  a.g.e., s. 309. 
56

Neşe Yaşın, Şiirle Hatırlamak Kıbrıslı Türk Şiirinde Paradigma Değişimi,  Söylem, Lefkoşa, 2013, s. 35, 79. 

ηέθαλνο ηεθαλίδεο, «Introduction : Nostalgia for the future», in ηέθαλνο ηεθαλίδεο (ed.) Cultures of 

memory, memories of culture, University of Nicosia Press, Nicosia, 2007, pp. 1-13. 
57

Necat Birinci, «Osman Türkay’ın Şiirinde Kıbrıs», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet Kansu 

(hazırlayan), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 24-27 Kasım 1998, cilt. III, a.g.e.,, s. 101. 
58

Neşe Yaşın, Şiirle Hatırlamak Kıbrıslı Türk Şiirinde Paradigma Değişimi, a.g.e., s. 90. 
59

Aπνηειεί ζύκβνιν ηεο παηξίδαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Βι. Gülgün Serdar, «Kıbrıs Türk Şiiri΄nde Aşk», İsmail 

Bozkurt (hazırlayan), Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, a.g.e., s. 377. 

Mustafa Yeniasır, «Süleyman Süleyman Uluçamgil'in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri», Turkish Studies, Vol. 4, No. 

3, Spring 2009, s. 2293-2294. 

Ay Bayrak Altında Αρ Κάησ απφ ηε εκαία Βι. Vedat Ş. Polo, Funda : şiirler , Lefkoşa, 1961, s. 31-32. 

İz Απνκεηλάξη Βι. Orbay Mehmet, Peykin Telsizinden : şiirler, Nacak, Lefkoşa, 1961, s. 37. 

Bener Hakkı Hakeri, Lefkoşa' nın fethi,  Yaratış, Limasol, 1962, s. 13. [Ζ θαηάθηεζε ηεο Λεπθσζίαο] ΕΛ
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ειεπζεξίαο,
60

 αιιά θαη ζην μεζεθσκό ελαληίνλ ηεο απνηθηνθξαηίαο,
61

 κε θνξπθαίνπο  

εθπξνζώπνπο ηνπο  Özker Yaşın, Osman Türkay θαη  Mustafa İ. Adıloğlu.
62

 

 Ζ πνηεηηθή παξαγσγή ηεο πεξηόδνπ 1960-1969 ραξαθηεξίδεηαη από  εζληθηζηηθό πεξηερόκελν 

«ulusal içerikli».
63

 Ζ πεξίνδνο1960-1974 ζηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία απνηειεί πεξίνδν 

εζληθήο αληίζηαζεο «Ulusal Direniş Dönemi».
64

 Ζ εζληθηζηηθή πνίεζε «Milliyetçi Şiir» 

απνδίδεη ινγνηερληθά ην πόζν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο σο «yavruvatan» λα απειεπζεξσζεί 

από ηε κεηέξα παηξίδα «anavatan».
65

 Παξάιιεια ζηα πιαίζηα ηεο  ζπγθξόηεζεο θαη ηεο 

ελίζρπζεο ηεο  εζληθήο ηαπηόηεηαο  ε πνηεηηθή παξαγσγή θαιείηαη  λα κεηαθέξεη ζηελ 

Σνπξθηθή Κνηλόηεηα  ηελ ηνπξθηθή επνπνηία.
66

 

Πνηεηέο, όπσο ν Taner Baybars θαη ν Osman Türkay, δηαθνξνπνηνύληαη από ηε «Milliyetçi 

Şiir» θαη ζηέθνληαη δίπια  ζηα έζλε πνπ  θαηαπηέδνληαη.
67

 Ο  Osman Türkay ζην Sömürge 

Απνηθία ην 1960 «αλνίγεη ην νηθνπκεληθφ παξάζπξν», δηεγείηαη ηα αηζζήκαηα ησλ 

μεζεθσκέλσλ,
68

 εηξσλεύεηαη ηηο πνιηηηθέο ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη ηηο  επηηειέζεηο, ηα ζύλεξγα  

πνπ ζπλπθαίλνπλ ην απνηθηνθξαηηθό ηεο πεξίβιεκα «ζξφλνο» «ζηέκκα» θηι.
69

 Ο Osman 

Türkay  πξνζεγγίδεη  ηα  γεγνλόηα ζηελ Κύπξν αθελόο σο κηα ειιελν-ηνπξθηθή ζύγθξνπζε   

θαη αθεηέξνπ σο έλα  πόιεκν  απέλαληη ζηελ απνηθηνθξαηία  γηα ηε ιεπηεξηά.
70

 

                                                           
60

Mustafa Yeniasır, a.g.e., s. 2292. 
61

Bülent Fevzioğlu, «Kıbrıs Türk Şiirinden Üç Trajik Yaşam Öyküsü», İsmail Bozkurt (hazırlayan), Üçüncü 

Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000 ..., a.g.e., s. 281. 

[...] demokrat İngiliz Milletinin!  Σνπ δεκνθξαηηθνχ Αγγιηθνχ Έζλνπο!  Βι. Özker Yaşın, Mehmetçik Kıbrıs'ta, 

Çevre, Lefkoşa, 1960, s. 8. 
62

Gülgün Serdar, a.g.e., s. 376. 
63

Mehmet Kansu, «1960’lı Yıllardan İtibaren Ada’daki Siyasal Gelişmelerden Etkilenen ve Değişen Kıbrıs Türk 

Şiiri’ne İlişkin Kısa Değinmeler», a.g.e.,  s. 182. 
64

Suna Atun, Kıbrıs Türk Edebiyatı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazımağusa, s. 7. 
65

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 21. 
66

Ali Nesim, a.g.e.,  s. 63. 
67

Metin Turan, «Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Ortak Ana Temalar», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet 

Kansu (hazırlayan), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 27-27 Kasım 1998, cilt. III,   a.g.e., s. 186. 
68

Can Özgür, «Çağdaş Kıbrıslı Şairlerin Dilinde Yerel Özellikler», İsmail Bozkurt (hazırlayan), Üçüncü 

uluslararasi Kıbrıs Araştırmaları kongresi 13-17 Kasım 2000.., a.g.e., s. 354. 
69

Suna Atun, a.g.e., s. 69.  

Gülgün Serdar, Şairlerimiz Şiirlerimiz Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri, Ateş, Lefkoşa, 2000, s. 56-57. 
70

Ali Nesim, a.g.e., s. 87. ΕΛ
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Οη Fikret Demirağ, Kaya Çanca, Mehmet Kansu θαη Zeki Ali αξλνύκελνη ηνλ πόιεκν 

απνηεινύλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο soyut şiiri αθεξεκέλεο πνίεζεο.
71

  Σν  πνίεκα  «Sütlimam» 

«Ήξεκε ζάιαζζα» ζηε ζπιινγή İkinin Yaşamı ηνπ  Mehmet Kansu  ην 1960 απνηειεί δείγκα  

αλαλεσηηθήο θίλεζεο.
72

 Γεληθόηεξα ηα πνηεηηθά ηνπ εγρεηξήκαηα Tutku Πάζνο, İkinin Yaşamı,  

Esperanza Διπίδα  ραξαθηεξίδνληαη από  ζπλαηζζεκαηηζκό  θαη εμσηηζκό.
73

 Πνηεηέο 

θαηαπηάλνληαη κε ην ζέκα ηνπ έξσηα θαη ηεο κνλαμηάο,
74

 όπσο ε πνηεηηθή  ζπιινγή ηνπ Özker 

Yaşın Babil daha uzakta,
75

 ε πνηεηηθή  ζπιινγή İkinci Demet θαη  ηδηαίηεξα ην πνίεκα Farklı 

İnsan ηνπ Cevdet Çağdaş.
76

 

Όπσο ζηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα ν αγώλαο ηεο ΔΟΚΑ απνηειεί «ζεκειηψδεο θίλεηξν  

εκπλεχζεσο» έηζη θαη ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ε  άθημε  ησλ  Mehmetcik απνηειεί νξόζεκν 

ζηε δσή θαη ζηελ πνίεζε  ηεο. Ο  Özker Yaşın  αθνπγθξαζκέλνο απηή ηελ αιιαγή πνπ 

ζπληειείηαη ζηελ θνηλόηεηα ηνπ, εθδίδεη ην 1960 ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Mehmetçik Kıbrıs΄ ta 

Σα Mehmetcik ζηελ Κχπξν θαη εθθξάδεη ηελ αγάπε  θαη ηε λνζηαιγία ηεο  θνηλόηεηαο ηνπ γηα 
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Vedat Yazıcı, «Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Bariş İzleği», İsmail Bozkurt (hazırlayan), Üçüncü uluslararasi 

Kıbrıs Araştırmaları kongresi 13-17 Kasım 2000..., a.g.e., s. 407.  

Can Özgür, a.g.e.,  s. 354. 
72

Gülgün Serdar, Şairlerimiz Şiirlerimiz ...., a.g.e., s. 78. 
73

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 30. 

Hasan Şefik Altay (hazırlayan), Kıbrıs Türk şiiri antolojisi, Kıbrıs Türk Maarif Dairesi, Lefkoşa, 1965, s.  42. 
74

Πνίεκα Aşka çağrı Έθθιεζε ζηνλ έξσηα «İhtiyarlıyoruz  tükeniyoruz  Gel»  «γεξλάκε ηειεηψλνπκε έια» ζει. 

133. 

Πνηεηηθή ζπιινγή  Son Σέινο πνίεκα Son 1963.  

Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s.155. 

Fuat Veziroğlu, Çukur yanaklı, Lefkoşa, Beşparmak, 1961, s. 7, 10. 

Ο πνηεηήο Fuat Veziroğlu  ην 1961 ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Çukur Yanaklı Με κάγνπιν ζάπην θαηαπηάλεηαη 

κε έλα εξσηηθό  ζέκα. Βι. Gülgün Serdar, Şairlerimiz şiirlerimiz geçmişten günümüze Kıbrıs Türk şiiri, a.g.e., s. 

74. 

Hikmet Afif Mapolar, a.g.e, s. 194. 

Σν πνίεκα ηνπ Vedat Polo Funda Ρείθη 1961 αλαθέξεηαη ζηνλ έξσηα ελόο δεθαηεηξάρξνλνπ. Βι. Gülgün 

Serdar, Şairlerimiz şiirlerimiz geçmişten günümüze Kıbrıs Türk şiiri, a.g.e., s. 60. 

Orbay Mehmet, Bursa gözlüm : şiirler, 1962, s. 3. 

Πνίεκα Sarhoş Μεζπζκέλνο  «Masada  yalnızlığım ve ben» «ην ηξαπέδη ε κνλαμηά κνπ θαη εγψ».  Βι. Özker 

Yaşın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 114. 

Yalnızlık κνλαμηά  Βι. Fikret Demirağ, Açar yörüngeler çiçeği : şiirler, Yaratış, Lefkoşa, 1963, s. 26. 
75

Πνηεηηθή πιινγή Η Βαβπιψλα είλαη αθφκα καθξηά  

Suzan Yılmaz (ed.) Şiirler  Poets,  Modern Kıbrıslı Türk edebiyatı dizisi /A series of modern Turkish Cypriot 

literature 1, Freebirds, Girne, 2009, pp. 86-87. 

Mehmet Yaşın, «Three Generations, Three Identities, Three "Patriae" Within  Twentieth-Century Cypriot 

Poetry», Βαγγέιεο Καιόηπρνο (επηκ.), Cyprus and its people : Nation, identity, and experience in an 

Unimaginable community, 1955-1997, ibid, p. 228. 
76

Πνίεκα Γηαθνξεηηθφο άλζξσπνο Βι. Kıbrıs Türk Edebiyatı ( II. Kitap), a.g.e., s. 82. ΕΛ
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ηελ εζληθή ζεκαία  θαη ηε  κεηέξα  παηξίδα.
77

 Γηεγείηαη ηνπο θαεκνύο ηεο θνηλόηεηαο ηνπ θαη 

επεπθεκεί ηηο ελέξγεηεο ηεο ΣΜΣ.
78

 Ζ  ζεκαία απνηειεί ζύκβνιν θάζε πλεπκαηηθήο θαη 

πιηθήο αμίαο,
79

 αιιά παξάιιεια εθπξνζσπεί θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ έζλνπο «Milletin 

onurunu temsil eder».
80

 Σα Mehmetcik πξνζθσλνύληαη «ήξσεο» θαη απνηππώλεηαη ν  

ελζνπζηαζκόο  γηα ηελ θάζνδν ηνπο.
81

 Ξερσξίδεη ε ππνδνρή ησλ Mehmetcik, ην θαισζόξηζκα 

ηνπ θνξηηζηνύ,
82

 ελώ δεζπόδνπζα ζέζε ζηε ζπιινγή έρεη ε ζησηθή αληηκεηώπηζε ησλ 

κεηέξσλ,
83

 όπσο ζην πνίεκα Al Karanfiller Πάξε γαξχθαιια πνπ  αλαθέξεηαη ζηε  κάλα πνπ 

ζπκάηαη ηα  γξάκκαηα πνπ ηεο έγγξαθε ν ζθνησκέλνο  γηνο ηεο  από ηελ Σνπξθία.
84

  

Ζ θππξηαθή γε εμεηάδεηαη ζηελ πνίεζε από πνηθίιεο παξακέηξνπο. O Özker Yaşın ζην πνίεκα 

Gitme oğul Γηε κε θεχγεηο αλαθέξεηαη ζ΄ απηνύο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ θππξηαθή γε,
85

 ελώ  ν 

Osman Türkay  ζην Ömrümün Dağlarından Απφ ηα βνπλά ηεο δσήο κνπ,
86

  θαη ηδηαίηεξα ζην 

Beşparmak Πεληαδάθηπινο αλαθέξεηαη ζηε δσή ζην ρσξηό.
87

 ηα πνηήκαηα  ηνπ Osman 

Türkay δεκηνπξγείηαη  έλαο  πλεπκαηηθόο  ζηελόο  δεζκόο  αλάκεζα  ζηελ παηξίδα  θαη ηελ  

θνηλσληθή ζπιινγηθόηεηα  πνπ θάλεη  παηξίδα  έλα  γεσγξαθηθό θνκκάηη. ύκθσλα κε ηνλ 

πνηεηή ππάξρεη ν ίδηνο δεζκόο κεηαμύ ησλ έξγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ  ζε έλα ηόπν κε ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ζηνλ ηόπν απηό.
88

 Μέζα από ηα 

εδάθε ηεο Μεζανξίαο, κέζα από ηε γε θαη ηελ παηξίδα ηνπ πεηπραίλεη ηελ νινθιήξσζε θαη 

ηελ ηαύηηζε κε ηε γε ηνπ.
89

  

Ζ κπζηζηνξεκαηηθή παξαγσγή είλαη πεληρξή  κε θύξηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο Numan Levent, 

Hikmet Afif Mapolar, Orbay Mehmet Deliceırmak θαη  Fikret Demirağ. Σν κπζηζηόξεκα  ηνπ  

                                                           
77

Ali Nesim, a.g.e., s. 90. 
78

Hüseyin Tuncer, «Kıbrıs΄ta Vuruşanlar΄ın Dramı», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet Kansu 

(hazırlayan), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 27-27 Kasım 1998, cilt. III,   a.g.e., s. 129. 

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 38. 
79

Gülgün Serdar, Şairlerimiz şiirlerimiz geçmişten günümüze Kıbrıs Türk şiiri, a.g.e., s. 58. 
80

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 78. 
81

Gülgün Serdar, «Kıbrıs Türk Şiiri΄nde Aşk», a.g.e., s. 378. 
82

Gülgün Serdar, Şairlerimiz şiirlerimiz geçmişten günümüze Kıbrıs Türk şiiri, a.g.e., s. 73. 
83

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 70. 
84

Neşe Yaşın, a.g.e.,  s. 90. 

Hüseyin Tuncer,  «Kıbrıs΄ ta Vuruşanlar΄ ın Dramı», a.g.e., s. 129. 
85

Ali Nesim, a.g.e., s. 13. 
86

Ali Nesim, a.g.e., s. 38-39. 
87

O Πεληαδάθηπινο σο ζύκβνιν. Βι. Mustafa Yeniasır, a.g.e., s. 2295. 
88

Necat Birinci, «Osman Türkay’ ın Şiirinde Kıbrıs», a.g.e., s. 114. 
89

Ali Nesim, a.g.e., s. 40. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Numan Levent Αλαδεηείηαη λχθε Bir gelin aranıyor θαηαπηάλεηαη   κε  ηε δσή ζην ρσξηό,  ην 

ζηήζηκν  ηνπ  ζπηηηνύ θαη ην δήηεκα ηεο πξνίθαο.
90

 Ο Orbay Mehmet Deliceırmak ζην El 

kapılarında ηα μέλα ρέξηα (1960) αλαθέξεηαη ζε έλα λεαξό θνξίηζη πνπ ηπγράλεη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο ζην ρώξν  εξγαζίαο θαη ζην εξσηηθό πεδίν.
91

 ηε κπζηζηνξεκαηηθή παξαγσγή 

ηεο πεξηόδνπ πεξηιακβάλεηαη  θαη ην κπζηζηόξεκα  ηνπ Fikret Demirağ Yağmur Ağaçları. Ο 

Hikmet Afif Mapolar ην 1958 εμέδσζε ηε κπζηζηνξεκαηηθή απηνβηνγξαθία Οη ηξεηο καο 

Üçümüz όπνπ  πεξηγξάθεη ην μεθιήξηζκα  ηεο νηθνγέλεηαο  ηνπ  από ηνπο ηνθνγιύθνπο, ελώ  

ππάξρνπλ θαη άκεζεο αλαθνξέο ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν θνηλνηήησλ. Σν 1962 εθδίδεη ην 

κπζηζηόξεκα Beyaz Gül Άζπξν Σξηαληάθπιιν όπνπ νηθνδνκείηαη πάλσ ζηε κπζηθή νκνξθηά 

ηεο  Αθξνδίηεο, αλ θαη ε εξσίδα ηνπ δελ είλαη ε Αθξνδίηε.
92

 

Πέξα από ηε ινγνηερληθή παξαγσγή, ε έθδνζε κηαο ζεηξάο αλαθνξώλ ηνπ Kutlu Adalı κε 

ηίηιν Köy Raporları έρεη ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή αμία.
93

 Σν 1963 εθδίδεηαη από ην ηκήκα 

εθδόζεσλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο Basın İrtibat Bürosu Yayınları  σο 

ζύκκεηθην έξγν κε ηνλ ηίηιν Dağarcık - Geçtiğim Köylerden Notlar εκεία απφ ηα ρσξηά πνπ 

πέξαζα.
94

 

 

 

                                                           
90

Kıbrıs Türk Edebiyatı ( II. Kitap), Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, a.g.e., s. 147, 253. 
91

Mihrican Aylanç, «Kıbrıs Türk Romanının  Gelişimi», Journal  of Cyprus Studies, Vol. 10, No. 26/27, 2004, s. 

102. 

Zübeyir Yılmaz & Ramazan  Okumuş, Kıbrıs Türk nesri, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1996, s. 238.  

H κηθξή Lerzan θαη ε κεηέξα ηεο πέξαζαλ ηε δσή ηνπο ζε μέλα ρέξηα. Οη πξώηεο ζειίδεο  απνηππώλνπλ ηηο  

παηδηθέο ζθέςεηο ηεο Lerzan, ζπκίδνπλ παηδηθό εκεξνιόγην. O παηέξαο ηεο δελ δέρεηαη λα ηελ ζηείιεη ζην 

ζρνιείν,  αθνύ πηα δελ δηδάζθεηαη ην θνξάλη  «''Kız okul istemez'' diyordu.''Okullarda artık kuran 

okutulmuyor''».  Βι. Orbay Mehmet, El kapılarında : roman, Nacak, 1960, s. 5, 35, 37. 
92

Γελλήζεθε  ην 1919 ζην ρσξηό Σέκπινο  ηεο  επαξρίαο Κεξύλεηαο. Σν 1931 παξνπζηάδεηαη κε ην ςεπδώλπκν  

Muzaffer Gökmen κε  ηα  πξώηα ηνπ δηεγήκαηα  ζηελ ειιελόθσλε θππξηαθή εθεκεξίδα Δκπξφο. Σν  1962 

εθδίδεη ηελ εθεκεξίδα  Devrim Δπαλάζηαζε.  

Βι. Mihrican Aylanç, a.g.e., s. 100, 101. 

Arif Mapolar, Üçümüz : roman, Çardak, Lefkoşa, 1956, s. 27-28. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Beyaz gül», 1 Ocak 1962. 

Emine Adalη, «Hikmet Afηf  Mapolar», Νέα Δπνρή, η. 195, 1989, ζζ. 64-65.  
93

Οη αλαθνξέο ην 1961 θαιύπηνπλ 30 ηνπξθηθά ρσξηά θαη ην 1962 άιια 17. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Köyden 

rapor»,  29 Haziran 1962. 

Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 194. 

Πεξηγξάθεη  ηε δσή, ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ρσξηώλ θαη ηηο ζρέζεηο ησλ δύν θνηλνηήησλ. 
94

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 128.  ΕΛ
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2. Φσλεηικές μνήμες : Η  λογοηετνία ως μαρησρία 

 

Οη θπιεηηθέο κλήκεο άιινηε ηξέθνπλ ηε ινγνηερλία θαηαπνιεκώληαο ηε ιήζε θαη άιινηε   

ζπγθξνηνύληαη κέζα ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή. ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλόηεηαο ε ιύζε πνπ δόζεθε ην 1959 παξαβηάδεη ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. ην 

νπηζζόθπιιν ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο Ήξσεο ηνπ Κώζηα σθξάηνπο ε θηγνύξα πνπ  

ζπκβνιίδεη ηνλ Σνύξθν δίλεη «καλδήιηνλ ιεπθφλ» πνπ αλαγξάθεη πάλσ «ΑΒΑΝΟ 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» ζην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ελώ ην άγαικα ρύλεη δάθξπα πνπ 

κνξθνπνηνύληαη θαη  παίξλνπλ ην ζρήκα ηεο Κύπξνπ.
95

 ην Ο δήκηνο : Σν εκεξνιφγην ηνπ 

Φνχζθνπ θαη ζην άξθα, αίκα, πειφο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ύπνπιν ξόιν ησλ Βξεηαλώλ 

απνηθηνθξαηώλ.
96

 Οη πξόζθαηεο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνύζεηο, πνπ εηζήγαγαλ ζηε ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε ησλ δύν θνηλνηήησλ ην θαηλόκελν ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο αηκαηνρπζίαο, δελ ζα 

ήηαλ δπλαηό λα κελ απνδνζνύλ ζηα ινγνηερληθά εγρεηξήκαηα. Σν πνίεκα ηνπ Λεύθηνπ Κξίλα 

Μάξηπξεο είλαη  αθηεξσκέλν  ζην δνινθνλεζέληα  από ηνπο Σνύξθνπο ζείν ηνπ Αληώλε  

Ησάλλνπ Μπιάθθε,
97

 ελώ ν Νέαξρνο Κιεξίδεο ζην Ο Γηγελήο Αθξίηαο  αλαθέξεηαη ζηελ 

«Σνπξθηθή Θεξησδία ζην Κηφλειη».
98

 ην Δλληά πηθξά θαη ξσκαιέα δηεγήκαηα γίλεηαη αλαθνξά 

ζην θαηλόκελν ησλ αλαγθαζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ θαη ζην Σν θαιχηεξν ρξηζηνπγελληάηηθν δψξν 

ζηα νξθαλά ησλ αγσληζηώλ ηεο ΔΟΚΑ.
99

 

Από ηελ άιιε ζε ηνπξθηθή καληηλάδα απνηππώλνληαη νη κε αγαζηέο ζρέζεηο ηνπ  Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ Πνιύθαξπνπ Γησξθάηδε κε ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα, όπσο θαη ζε ζεαηξηθό θαη 

καληηλάδα νη ηεηακέλεο ζρέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπηζθόπνπ 

Μαθαξίνπ Γ΄ κε ηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα.
100
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 Βι. Παξάξηεκα, ζει. 480.  
96

Σάζζνο Φαξόπνπινο, Ο δήκηνο : Σν εκεξνιφγην ηνπ Φνχζθνπ, Γίθξνο, Αζήλα, 1962, ζει. 123. 

Κώζηαο σθξάηνπο, άξθα, αίκα, πειφο, Λεπθσζία, 1962, ζει. 103. 
97

Λεύθηνο Κξίλαο, φ. π., ζει. 35. 
98

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Ο Γηγελήο Αθξίηαο: Ο θαηλνχξηνο κπζηθφο ήξσαο ησλ Διιήλσλ: Ιζηνξία θαη ζξχινη ζην 

Βπδάληην θαη ζηελ Κχπξν, ό. π., ζει. 112.  
99

Κύπξνο Υξπζάλζεο, Δλληά πηθξά θαη ξσκαιέα δηεγήκαηα, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1961, ζει. 25. 
100

Erdoğan Saracoğlu, a.g.e., s. 19. ΕΛ
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Γεδνκέλνπ όηη ε επηθξάηεζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο εξκελείαο ελόο ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο  

ζπλεγνξεί αληίζηνηρα ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο ηδενινγίαο,
101

 νη ινγνηέρλεο δηεθδηθνύλ ηελ 

«έγθπξε θαη «αιεζηλή» καξηπξία»  γηα  λα εληζρύζνπλ ηνλ ηδενινγηθό ηνπο  ιόγν κέζα από έλα 

ζύλνιν ηξνπηζκώλ. O Διιαδίηεο Ρόδεο Ρνύθνο ζην κπζηζηόξεκα ηνπ Υάιθηλε επνρή, 

εκθαλίδεηαη κε ην πξνζσπείν ηνπ Γίσλα, σο εθδόηεο ηεο ρεηξόγξαθεο θαη (βηαζηηθά 

γξακκέλεο καξηπξίαο ηνπ πιαζκαηηθνύ ήξσα Αιέμε Μπαιαθάξα). πλζέηνληαο έλα 

κπζηζηόξεκα κε ηελ «έγθπξε θαη «αιεζηλή» καξηπξία ελφο Κχπξηνπ αγσληζηή, πνπ δεη απφ 

κέζα ηα γεγνλφηα» δηεθδηθεί ή πξνζνηθεηώλεηαη ην ραξαθηήξα ηνπ ρξνληθνύ, ηεο  πξνζσπηθήο 

καξηπξίαο ή ηνπ ηζηνξηθνύ ληνθνπκέληνπ, αλ θαη δελ παύεη λα είλαη κπζνπιαζηηθό θείκελν.
102

 

ην κπζηζηόξεκα Ηξσηθή πκθσλία ηεο Δηξέλαο Αδακίδνπ ζην πξώην κέξνο κεηαπιάζεηαη  

κπζηζηνξεκαηηθά  ε πεξίπησζε  ηνπ λεαξνύ  καζεηή  ηνπ  Γπκλαζίνπ  Ακκνρώζηνπ  ήξσα 

ηεο ΔΟΚΑ Πεηξάθε  Γηάιινπξνπ.
103

 Σα γεγνλόηα ζην Σν θιάκα ηνπ κσξνχ θη άιια δηεγήκαηα 

ηνπ Λεόληηνπ Υαηδεθώζηα εθηπιίζζνληαη ζηε Βόξεηα Ηηαιία  ηελ άλνημε ηνπ 1944 θαηά ην  

Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν. Ζ ηζηνξία ηνπ ζπκίδεη πνιύ ηε δσή ηνπ ζπγγξαθέα, δεδνκέλνπ όηη 

θαηά ην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν θαηεηάγε θαη απηόο εζεινληηθά  ζην  Κππξηαθό  ύληαγκα.  

 

Ζ νζσκαληθή  δηνίθεζε  

 

Σν «δξάκα ηεο ηνπξθνθξαηίαο» ζπγθξνηείηαη ζπρλά ζε ινγνηερληθά ή ηζηνξηθά  θείκελα.
104

 Ο 

Σάζζνο Φαξόπνπινο ζην Ο δήκηνο: Σν εκεξνιφγην ηνπ Φνχζθνπ πξνζπαζώληαο λα 

εξκελεύζεη ηελ πην πάλσ πξαθηηθή αλαθέξεη :  

                                                           
101

Κύξθνο Γνμηάδεο, φ. π., ζει. 177. 
102

Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, «Οη  Κιεηζηέο πόξηεο  ηνπ Κ. Μόληε  σο  αληίινγνο ζηα Πηθξνιέκνλα  ηνπ   L. 

Durrell θαη ζηε Υάιθηλε Δπνρή ηνπ Ρ. Ρνύθνπ», Δηεξφηεηα  θαη Δθπαίδεπζε: Ο θηιφινγνο θαη νη παηδαγσγηθέο  

πξνθιήζεηο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, Δθδόζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2008, ζζ. 239, 242. 

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, φ. π., ζει. 507. 
103

Κίθα Οιπκπίνπ, Γεθαεπηά Κχπξηνη Πεδνγξάθνη, Λεπθσζία, 1983, ζει. 7. 
104

Ζ Μαξία ε πγθιεηηθή δηαδξακαηίδεηαη κε  θόλην ηελ άθημε ησλ Οζσκαλώλ ην 1571 ζηελ Κύπξν.  

[...]Όηαλ θαηέιαβνλ ηελ Λεπθσζία επεδφζεζαλ εηο ζθαγάο, εηο αηηκψζεηο, εηο ιεειαζίαο θαη ηέινο δηαιέμαλε  

ρηιίνπο λένπο θαη λέαο θαη ηνπο κπαξθάξαλε ζε πινία γηα λα ηνπο ζηείινπλ  εηο  ηελ  Κσλζηαληηλνχπνιηλ  σο δψξνλ 

εηο ηνλ νπιηάλνλ θαη ηνπο εθεί Μεγηζηάλαο. Μέζα ζην πινίν κεηαμχ ησλ λεαλίδσλ βξίζθεηαη θαη ε ΜΑΡΙΑ Η 

ΤΓΚΛΗΣΙΚΗ, ε νπνία ζθεπηφκελε ηελ ηξνκεξάλ αηίκσζη, επξνηίκεζε λα βάιε  θσηηά  ζηελ ππξηηηδαπνζήθε ηνπ 

πινίνπ θη έηζη αλαηίλαμε ηνχην εηο  ηνλ αέξα  θαη  εζθνηψζεζαλ φινη  θαη φιεο  πνπ  βξίζθνλην κέζα ζ΄απηφ. 

Βι. Ησάλλεο Καζνπιίδεο, Μαξία ε πγθιεηηθή: δξάκα εηο πξάμεηο ηξεηο, Λεπθσζία, 1962, ζει. 3. ΕΛ
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[…] ην δξάκα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηνπ λεζηνύ, δελ δόζεθε ε πξέπνπζα δεκνζηόηεηα, δε 

ζπδεηήζεθε, δε δηθαηώζεθε ε Ρσκηνζύλε, από θακηά Κνηλή Γλώκε, δελ εμαληιήζεθε  

ην ζέκα. Έθιεηζε ε πιεγή, κ΄ άθεζε ην πύν κέζα. Κη  ε θάζε γεληά κεηαδίδεη  ζηελ άιιε 

ηνλ απαξεγόξεην πόλν ηεο θπιήο  ηεο.
105

 

 

 

Ο λαόο ηεο Παλαγηάο ηεο Γαινύζαο πνπ γθξεκίζηεθε από ηνλ Παζά ηεο Κύπξνπ γηα λα 

θηηάμεη πδξαγσγείν,
106

 ε πξνζσλπκία Καλαθαξηά,
107

 ην ''ζαηαληθό πάησκα'' ηνπ κνλαζηεξηνύ  

ηαπξνβνπλίνπ,
108

 ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπγθξνηείηαη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο 

Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ε  νζσκαληθή  δηνίθεζε. Γηόινπ  άζρεηε  δελ είλαη θαη ε ζπγθξόηεζε 

ηεο ελ ιόγσ πεξηόδνπ σο  «Σνπξθνθξαηίαο», ζπγθξνηώληαο έηζη  ην ιόγν  ησλ δηαρξνληθώλ 

ερζξώλ ηεο  ειιεληθήο θπιήο.    

ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ε νζσκαληθή δηνίθεζε  ζπγθξνηείηαη σο πεξίνδνο επλνκίαο  θαη 

ηζνλνκίαο όπνπ όινη νη ππήθννη αλεμαξηήησο θπιήο θαη ζξεζθείαο ραίξνπλ  ζεβαζκνύ. Όπσο 

είλαη αλακελόκελν απηή ε εθδνρή ηεο ηζηνξίαο ζπληεξείηαη θαη ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή,  

πξνζιακβάλεη  δε άιιεο δηαζηάζεηο θαη  εμηδαληθεύεηαη. ην πνίεκα  Şehirlerin Efesi  Lefkoşa 

Λεπθσζία Σν Παιηθάξη ησλ Πφιεσλ ηεο Urkiye Mine Balman ε νζσκαληθή δηνίθεζε  

ηαπηίδεηαη κε ηελ επαλνίθεζε, ηελ αλνηθνδόκεζε, ηελ ηεξνπνίεζε ηεο Λεπθσζίαο ζην 

πξόηππν κηαο ηζιακηθήο πόιεο, ε νπνία όκσο ζην πνίεκα ζπγθξνηείηαη σο  ηνπξθηθή πόιε 

«Bir Türk şehri».
 109

 

 

 

                                                           
105

Σάζζνο Φαξόπνπινο, Ο δήκηνο : Σν εκεξνιφγην ηνπ Φνχζθνπ, Γίθξνο, Αζήλα, 1962, ζει. 123.  

Υξηζηόθνξνο Παιαίζεο πνηεηάξεο ηεο Κύπξνπ πνπ πέζαλε ην 1949. ην αθεγεκαηηθό ηνπ πνίεκα ΣΑ 

ΑΓΓΟΝΗΑ ΤΝΟΜΗΛΗΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΒΟΚΧΝ απνηππώλεηαη ην «δξάκα ηεο ηνπξθνθξαηίαο».  Βι. Κπξηάθνο 

Υαηδεησάλλνπ, Κππξηαθά δηαιεθηηθά θείκελα, Ακκόρσζηνο, 1961, ζει. 79. 
106

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Σνπηθέο ηζηνξίεο : Ιζηνξία ηεο Λχζεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 5. 
107

Αζελά Σαξζνύιε, Κχπξνο, η. Β΄, ό. π., ζει. 60. 
108

Αζελά Σαξζνύιε, φ. π., ζει. 175. 

Ζ Αζελά Σαξζνύιε θαη ζηνλ πξώην ηόκν πνπ εθδόζεθε ην 1955 αλαθέξεηαη ζε κλεκεία πνπ ζπληεξνύλ ηε 

θπιεηηθή κλήκε, όπσο νη λανί πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε ηδακηά (ζει. 184), ε Παλαγηά ηνπ Άξαθα (ζει. 277), ε 

Παλαγηά ε Μνιπβνζθέπαζηε (ζει. 287), ε εθθιεζηά ηεο Υξπζνξξντάηηζζαο (ζει. 377), ε Υξπζνθάβα ζηελ Άλσ 

Κεξύλεηα (ζζ. 402-403), ε εθθιεζία  ηεο  Αγίαο Δηξήλεο ζηε Λάπεζν (ζει. 430) θηι. 
109

Zübeyir Yılmaz & Ramazan Okumuş, Kıbrıs Türk şiiri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1992, s. 54.  ΕΛ
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Ο κύζνο ησλ Δπηθνπξηθώλ 

 

Ο ειιεληθόο ηζηνξηνγξαθηθόο ιόγνο ζε ζρέζε κε ηνλ ελσηηθό αγώλα θαη ηελ Δπηθνπξηθή 

Αζηπλνκία ζπγθξνηεί κεηαμύ άιισλ ηνπο αθόινπζνπο κύζνπο : «πλεηάρζεζαλ   ράξηλ 

ρξεκαηηζκνχ κε ηνλ θαηαθηεηή»,
110

 «βαλαχζνπ κεηαρεηξίζεσο ηπγραλφλησλ απφ κέξνπο ησλ 

Σνχξθσλ αζηπλνκηθψλ»,
111

 νη «πιείζηνη  ησλ Σνχξθσλ  ηνχησλ ήζαλ  ηειείσο  αγξάκκαηνη  θαη 

δελ είρνλ αλεπίιεπηνλ ηδησηηθφλ βίνλ»,
112

 θαη όηη σο Δπηθνπξηθνί ήηαλ «αλεπίδεθηνη ηνηαχηεο 

καζήζεσο».113   

Ο κπζηζηνξηνγξάθνο Ρόδεο Ρνύθνο δαλείδεηαη απηά ηα κεηέσξα ζεκαίλνληα (θαθόο Σνύξθνο, 

θαθνί Δπηθνπξηθνί)  θαη επελδύεη ζ΄ απηά κε δηαθνξεηηθά  πεξηερόκελα ιόγσλ. Ζ δνπιεία ηνπ  

Δπηθνπξηθνύ είλαη κηα θαιή, θεξδνθόξα δνπιεία, πνπ δίλεηαη ζ΄ έλα άλζξσπν  

ηαιαηπσξεκέλν ρσξίο πνηληθό κεηξών, πνπ έρεη έθεζε ζηα γξάκκαηα, αιιά  νη ζπλζήθεο δελ 

ηνπ  επέηξεςαλ λα κνξθσζεί,  θαη  πνπ ην κόλν πνπ ζέιεη είλαη  λα έρεη  ηα ζηνηρεηώδε  γηα λα 

κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ηε δηθηά ηνπ δσή : 

 

[…]Δίρα ζπλαληήζεη ηνλ Αιή ιίγεο κέξεο πξσηύηεξα, θη απόξεζα βιέπνληαο ηνλ 

ληπκέλν Δπίθνπξν Αζηπλνκηθό. Ζ ζηνιή ηνπ πήγαηλε σξαία. Με πιεζίαζε  

ρακνγειώληαο θηιηθά θαη κνπ εμήγεζε πσο είρε  θαηαηαρηεί  ζηελ Αζηπλνκία γηαηί ν 

κηζζόο ήηαλ κεγάινο : από ηηο νηθνλνκίεο ηνπ είρε θηόιαο αγνξάζεη  έλα πνδήιαην. Σνπ  

επρήζεθα θαιή ηύρε θη έθαλα λα πξνρσξήζσ αιιά κε ζηακάηεζε θαη αθνύ  

βεβαηώζεθε πώο δε καο άθνπγαλ, είπε ρακειόθσλα  θαη δσεξά : «Με λνκίζεηο, θύξηε 

Αιέμε, όηη είκαη ερζξόο ησλ Ρσκηώλ. Μεξηθνί  δηθνί καο δελ ηνπο ρσλεύνπλ, είλ΄ 

αιήζεηα, αιιά όρη όινη  καο. Θέινπκε λα δήζνπκε  καδί ζαο εηξεληθά».
114

 

 

 

                                                           
110

πύξνο Παπαγεσξγίνπ, Σα θξίζηκα ληνθνπκέληα ηνπ θππξηαθνχ ..., ό. π., ζει. 219. 
111

Κσλζηαληίλνο ππξηδάθεο, «Ζ εζληθή εμέγεξζηο ηεο Κύπξνπ θαη ηα ειιεληθά ζρνιεία απηήο», Κππξηαθή 

Δθπαίδεπζηο, η. 4, 1960, ζει. 168. 
112

Γεώξγηνο Γξίβαο, Απνκλεκνλεχκαηα αγψλνο Δ.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Αζήλα, 1961, ζει. 98. 

Ο ιόγνο ύπαξμεο ηνπο δελ ήηαλ  ε ηήξεζε  ηεο  ηάμεο  αιιά  «δηα ηελ δνινθνλίαλ Διιήλσλ» (ζει. 149).   

ην Κιεηζηέο Πφξηεο ηνπ Κώζηα Μόληε νη Δπηθνπξηθνί ζπγθξνηνύληαη σο εμήο : 

 «Σνπο κάδεπαλ φπσο κπνξνχζαλ, γξακκαηηζκέλνπο θη΄ αγξάκκαηνπο, ηίκηνπο θαη ηπρνδηψρηεο, αθειείο θαη 

ηξνθίκνπο ησλ θπιαθψλ». Βι. Κώζηαο Μόληεο, Κιεηζηέο πφξηεο, Δζληθό πκβνύιην Νενιαίαο Κύπξνπ, 

Λεπθσζία, 1964, ζει. 20. 
113

Γεώξγηνο  Γξίβα, φ. π., ζει. 98. 
114

Ρόδεο Ρνύθνο, φ. π., ζει. 173. ΕΛ
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Σν 1956 όηαλ μεζπνύλ νη πξώηεο  ζνβαξέο  ηαξαρέο, νη δύν ήξσεο, ν Αιή  θαη  ν θαζεγεηήο 

Αιέμεο, ζα ζπλαληεζνύλ μαλά. Απηή ηε θνξά ζηηο  θπιαθέο, ν έλαο σο θξαηνύκελνο  θαη ν 

άιινο σο αζηπθύιαθαο. Ο Αιή  εδώ  αλαιακβάλεη σο  κεζάδνληαο  λα παξαδώζεη έλα κήλπκα 

(ην κήλπκα- ην ζρέδην  ηεο απόδξαζεο) θάπνηνπ ζπκπνιεκηζηή ηνπ  Αιέμε. 

 

[..]Μηα κέξα πξόζεμα πώο ν αζηπθύιαθαο πνπ θξνπξνύζε απόμσ από ην  θειί  κνπ 

ήηαλ ν  Αιή. 

[..]ε κηα ζηηγκή,  σζηόζν,  όηαλ δε καο έβιεπε  θαλέλαο, πέξαζε ην ρέξη  ηνπ  κέζα από  

ηα θάγθεια ηνπ θειηνύ  κνπ  θη έξημε  έλα θνκκαηάηη  ραξηί.
115

 

 

ην ηέινο ν  Αιή ηηκσξείηαη  από  ηελ ΣΜΣ γηα ηελ πξάμε ηνπ απηή. Ζ θηγνύξα ηνπ Αιή δελ 

θαηνξζώλεη όκσο λα θπξηαξρήζεη ζην κπζηζηόξεκα. Σν εγεκνληθό θιείζηκν ηνπ ειιεληθνύ 

ιόγνπ κε ηηο ιεθηηθέο εθθνξέο «δχζηπρνπ ηνπ Αιή», «Σνχξθνη θαλαηηθνί», «θνληάδεο», 

«Έιιελεο  θίινπο», «αλζειιεληθέο ηαξαρέο» επηζθηάδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ Αιή. 

 

[..] Όηαλ έγηλα ιίγν θαιύηεξα άξρηζε λα κνπ δηαβάδεη  εθεκεξίδεο θαη λα κνπ  ιέεη ηα 

λέα. Μνπ δηεγήζεθε ην ζάλαην ηνπ δύζηπρνπ ηνπ Αιή : ηνλ ζθόησζαλ Σνύξθνη  

θαλαηηθνί, πνπ είραλ αλαθαιύςεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ γηα καο, ππξνβνιώληαο ηνλ κέζα 

ζηελ Σνπξθηθή ζπλνηθία ηελ ώξα πνπ ήηαλ θαβάια ζην θαηλνύξην ηνπ πνδήιαην. Πξηλ  

μεςπρήζεη, σζηόζν, είρε  πξνιάβεη  λα πεη  κπξνζηά ζ΄  αμηόπηζηνπο κάξηπξεο  όηη είρε 

δεη ηνπο θνληάδεο, θη όηη ήηαλ Σνύξθνη. Έηζη, αθόκα θη νη ηειεπηαίεο ηνπ ιέμεηο 

ρξεζίκεςαλ  γηα λ΄ απαιιάμνπλ  ηνπο Έιιελεο  θίινπο  ηνπ από  θάζε  ππόλνηα πνπ ζα 

κπνξνύζε λάρε  γίλεη  πξόζρεκα  γηα θαηλνύξηεο  αλζειιεληθέο ηαξαρέο.
116

 

 

Ο ελ ιόγσ κύζνο  απνδνκείηαη κε  βάζε ην ιόγν πνπ  ζπγθξνηεί  θαη ε  ζπγγξαθέαο Δηξέλα  

Ησαλλίδνπ ζην Ηξσηθή πκθσλία.  

 

[..]Με βιέπεηο πνπ βξίζθνκαη ηώξα εδώ. Οξθίδνκαη ζηνλ Αιιάρ πσο Ρσκηό δε ζθόησζα 

από ηόηε πνπ άξρηζε ην  θίλεκα θη νύηε πνηέ  ζα ζθνηώζσ, γηαηί  γελλήζεθα  θη   έδεζα 

όια κνπ ηα ρξόληα ζε ηνύην ηνλ ηόπν θαη ηνλ λνηώζσ ζα δηθό κνπ. Δίπαλ  πσο  ζα κε 

ζθόησλαλ θάηη άιινη Σνύξθνη θαλαηηθνί, γη΄ απηό αλαγθάζηεθα λάξζσ λα δνπιέςσ  

ζηε θπιαθή. Αιιά είκαη κόλν θύιαθαο θαη πνηέ δελ θαθνκεηαρεηξίδνπκαη ηα 

παιιεθάξηα.
117
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Ρόδεο Ρνύθνο, φ. π, ζει. 317. 
116

Ρόδεο Ρνύθνο, φ. π, ζει. 364. 
117

Δηξέλα Ησαλλίδνπ, φ. π., ζει. 113. ΕΛ
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Αλ θαη  απνδνκείηαη ν κύζνο, ε ζπγγξαθέαο δελ θαηνξζώλεη λα ελεξγνπνηήζεη ην ιόγν  ηνπ 

Άιινπ. Ο Αρκέη εμεγώληαο γηαηί θαηαηάγεθε ζηελ αζηπλνκία επηζηξαηεύεη ιεθηηθέο εθθνξέο 

κε πνηθίιεο πνιηηηθέο απνηηκήζεηο : «ηνλ ηφπν θαη ηνλ λνηψζσ ζα δηθφ κνπ», «αλαγθάζηεθα», 

«παιιεθάξηα» θηι.  

Καηά ηε ζπλνκηιία ηνπ Αρκέη κε ηνλ αγσληζηή ηεο ΔΟΚΑ Νηθόια,  απνθαιύπηεηαη όηη ν 

Κσλζηαληήο, έλαο άιινο αγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ, είρε  απνθαιύςεη  ηα πάληα ζηνπο Άγγινπο  

θαη πσο  ζα ζπιιάκβαλαλ ηνλ αξρεγό ηεο ΔΟΚΑ. Ο Αρκέη θαηόξζσζε ηόηε λα ζπλαληήζεη 

ηνλ αξρεγό θαη λα ηνπ  δώζεη  ηελ πιεξνθνξία. ην παξειζόλ ν αξρεγόο ηεο ΔΟΚΑ ηνπ είρε 

ζώζεη ηε  δσή. Ο κνλόινγνο ηνπ Νηθόια, αιιά θαη ν δηάινγνο ηνπ αξρεγνύ κε ηελ 

αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Νηθόια, ηελ Διέλε, απνθαιύπηεη πόζν ξεπζηέο είλαη νη ηαπηόηεηεο, αλ 

θαη ε ζπγγξαθέαο δελ απαγθηζηξώλεηαη εληειώο από ην ζηεξενηππηθό ιόγν  : 

 

[..] ν λένο ηάρε ρακέλα. Μήπσο ηνλ θνξότδεπε ν δεζκνθύιαθαο ή ηνλ γεινύζαλ  η΄απηηά 

ηνπ;  Δθείλνο, έλαο άπηζηνο, λα θάκε ηέηνηα κεγάιε πξάμε, όηαλ ν αδεξθόο ηνπ 

….Έζθημε κε ιύζζα ηηο γξνζηέο  ηνπ  ζηε ζύκεζε  ηνπ  πξνδόηε.
118

 

[..]Δθείλνο ήηαλ πνπ πέηπρε  λα ζαο ηνλ δώζνπλ  λα ηνλ ζάςεηε…, έλαο Σνύξθνο, έλαο 

ερζξόο καο, πνπ  ζα κπνξνύζε λα θάκε απηό πνύθακε ν Κσλζηαληήο θαη ρεηξόηεξα 

αθόκα, ρσξίο λαλ΄ αηηκία, αθνύ ήηαλ ερζξόο καο. Κη όκσο  καο πόλεζε θαη καο βνήζεζε 

πεξηζζόηεξν  θη από  δηθό καο, απηόο, έλαο άπηζηνο, όηαλ ν Κσλζηαληήο  γηλόηαλ 

πξνδόηεο γηα λα κελ ππνθέξε !
119

 

 

Οη Δπηθνπξηθνί, επνκέλσο, ζην επξύηεξν πεδίν ηνπ ιόγνπ, ζπγθξνηνύληαη  ζε  ηξεηο   ζθαίξεο  

ύπαξμεο.
120

 ηελ θαζαπηό αληηθεηκεληθόηεηα απνηεινύλ έλα αζηπλνκηθό ζώκα πνπ 

απνηειείην από κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο. ηελ θαζαπηό αλαθνξηθόηεηα, ζ΄απηή ηελ 

ελδηάκεζε  ζθαίξα,  ππάξρνπλ  δηάθνξνη Δπηθνπξηθνί. Πξόθεηηαη γηα ηνπο Δπηθνπξηθνύο  σο 

αληηθείκελν ηεο γλώζεο. Αλάινγα κε ην ιόγν πνπ ζπγθξνηείηαη ζπγθξνηνύληαη θαη 

δηαθνξεηηθνί Δπηθνπξηθνί. Αλ επηζηξαηεπζνύλ νη όξνη ζεκαίλνλ  θαη ζεκαηλόκελν, ηόηε  έλα 

ηέηνην ζεκαίλνλ  κπνξεί  λα είλαη  ν Δπηθνπξηθόο. Πνηθίινη ιόγνη πξνηείλνπλ  δηαθνξεηηθά 

                                                           
118

Δηξέλα Ησαλλίδνπ, φ. π., ζει. 114. 
119

Δηξέλα Ησαλλίδνπ, φ. π., ζει. 130. 
120

Κύξθνο Γνμηάδεο, φ. π., ζζ. 158-159. 

Σξεηο ζθαίξεο  ηεο ύπαξμεο : Καζαπηό αληηθεηκεληθόηεηα, θαζαπηό αλαθνξηθόηεηα & θαζαπηό ιόγνο.  ΕΛ
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Η Α.
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πεξηερόκελα  γηα ηε  λνεκαηηθή επέλδπζε  απηνύ ηνπ  ζεκαίλνληνο.
121

   ηηο Cyprus annual 

reports ηνπ Βξεηαληθνύ Γξαθείνπ Απνηθηώλ  απνηεινύλ αζηπλνκηθέο δπλάκεηο θαηά ησλ 

ηξνκνθξαηώλ ηεο ΔΟΚΑ.
122

 Από ηελ άιιε, ν  Έιιελαο πξέζβεο Άγγεινο Βξάρνο, σο γεληθόο  

πξόμελνο ζηε Λεπθσζία, ζηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ γξάθεη γηα ηνπο Δπηθνπξηθνύο : 

 

[…] Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ άθημε κνπ ζηελ Λεπθσζία  άξρηζε ε  Αγγιηθή  δηνίθεζε  λα  

ζρεκαηίδεη ηηο πξώηεο κνλάδεο «Δπηθνπξηθήο Αζηπλνκίαο» ζηξαηνινγώληαο  

απνθιεηζηηθά  Σνύξθνπο.  

[..] Οη Σνύξθνη «επηθνπξηθνί»  ζα είραλ  θύξην θαζήθνλ  λα  θαηαδηώθνπλ ηελ ΔΟΚΑ   ε 

νπνία  ήηαλ θπζηθό  λα  ηνπο  ζεσξήζεη  ζαλ  ερζξνύο  θαη λα  ηνπο ρηππάεη.
123

 

 

ηνλ θαζαπηό ιόγν, ζην  κελ ειιεληθό  ιόγν νη Δπηθνπξηθνί ζπγθξνηνύληαη ραξαθηεξίδνληαο 

ζην ζύλνιν ηελ Tνπξθηθή Kνηλόηεηα  σο απαίδεπηε θαη αηκνδηςή,  ελώ ζηνλ ηνπξθηθό ιόγν 

σο ζώκαηα αζθαιείαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζεκαηνθύιαθεο ηεο ηνπξθηθόηεηαο  θαη ηεο 

επηβίσζεο ηεο θνηλόηεηαο ηνπο ζην λεζί. πλαζπίδνληαη κε  όπνην πνιεκά  ηελ  ηξνκνθξαηηθή 

ΔΟΚΑ θαη ηνπο πνιηηηθνύο ζθνπνύο ηεο, θαη αξλνύληαη θαηεγνξεκαηηθά όηη  ε ελέξγεηα ηνπο 

απηή, λα θαηαηαγνύλ ζηελ Δπηθνπξηθή Αζηπλνκία,  κπνξεί λα εμεγεζεί κόλν ζηα πιαίζηα  ηεο 

αλαγθαηόηεηαο ηεο θηώρεηαο «fakr-ü zaruret».
124

  

Μέζα από ην εγεκνληθό θιείζηκν ηνπ ειιεληθνύ ιόγνπ, ε κε ακαπξσηηθή  ζπγθξόηεζε  

απηνύ πνπ εξγάδεηαη ζηελ Δπηθνπξηθή Αζηπλνκία  επηζθηάδεηαη από ην ζηεξενηππηθό ηύπν 

ηνπ Δπηθνπξηθνύ.
 

ηνλ αληίπνδα, ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ηα κέιε ηεο ΔΟΚΑ 

ζπγθξνηνύληαη σο θνξείο βίαο,  πνπ ζθνηώλνπλ όπνην δελ ελζηεξλίδεηαη ηα  ηδαληθά ηνπο.
125

 

ην εγεκνληθό θιείζηκν ηνπ ηνπξθηθνύ  ιόγνπ ην ηδαληθό θαη ν αγώλαο ησλ αγσληζηώλ ηεο  

ΔΟΚΑ εκπεξηθιείεη ό, ηη  πην ζθνηεηλό θαη δνθεξό. 
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Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 42.  

Πεξηνδηθό Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Από  ην εκεξνιόγην  ηνπ Αγώλα», η. 5, Μάξηηνο  1963, ζει. 223. 
122

Colonial reports, Cyprus  reports for the year 1956, Hes Majesty's Stationery Office, London, 1957, p. 65. 
123

Άγγεινο Βιάρνο,  Μηα θνξά θη έλα θαηξφ, έλαο δηπισκάηεο... : 50 Κπβεξλήζεηο, ό. π., ζει. 293. 
124

Nazım  Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 199. 
125

«Öldürülenlerin çoğu İngilizlerle, ülkülerini benimsemeyen ya da ideolojisi başka kendi soydaşları!»  

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 9. ΕΛ
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Ο κύζνο ηεο  ζπλύπαξμεο ή  ηεο κε ζπλύπαξμεο  

Σα ξεπεξηόξηα ιόγσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ζρέζεηο ησλ δύν θνηλνηήησλ ππνδειώλνπλ θαη ην 

ηδενινγηθό ππόβαζξν ηεο θάζε ιεθηηθήο εθθνξάο: άιινηε κε ππεξηνληζκό ηεο θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο  «αληεγθιήζεηο βαζηθέο δελ ππήξραλ αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο  θαη ηνπο Σνχξθνπο  

ηεο Κχπξνπ  ζην πξψην ήκηζπ  ηνπ εηθνζηνχ αηψλα»,
126

 άιινηε κε ππεξηνληζκό ηεο 

νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο «Η αλάγθε  θαη ε ζπλήζεηα ππνηάδαλε ηελ αδχλαηε ηζέπε ζην 

θαινζηεθνχκελν ρσξηφ»,
127 

άιινηε κε ππεξηνληζκό ελόο πεξηζηαηηθνύ/κηαο ηεηακέλεο 

πεξηόδνπ «Αη ζρέζεηο  κεηαμχ  Διιήλσλ  θαη Σνχξθσλ  εηο ηα ρσξηά είλαη πνιχ θαιχηεξαη παξά 

εηο ηαο πφιεηο. Δηο πνιιά ρσξία αη θηιηθαί ζρέζεηο δελ  δηεηαξάρζεζαλ νχηε θαηά ηελ πεξίνδνλ 

εθηάθηνπ αλάγθεο, φηε ζπλέβεζαλ ζιηβεξά  δηαθνηλνηηθά επεηζφδηα»,
128

 θαη άιινηε κε 

ππεξηνληζκό ηνπ επίπιαζηνπ ραξαθηήξα ηεο ζπλύπαξμεο ησλ δύν θνηλνηήησλ. Ζ Αζελά 

Σαξζνύιε ζπγθξνηεί ηηο ζρέζεηο ησλ δύν θνηλνηήησλ «επί ηνπξθνθξαηίαο» κέζα από ηελ 

αλαθνξά ηεο  ζην  κνλαζηήξη ηνπ Οκόδνπο. Σν κνλαζηήξη ηνπ Οκόδνπο ήηαλ έλα κνλαζηήξη 

πνπ έραηξε πξνλνκίσλ  θαη  Έιιελεο θαη Σνύξθνη δνύζαλ εηξεληθά. Οη ζπλερείο όκσο 

αλαθνξέο  ζην  κπόιηθν  ρξπζάθη πνπ απέζηειιαλ  ζηνπο  παζάδεο  ηνλίδνπλ ην  πόζν 

επίπιαζηε ήηαλ απηή ε ζπλύπαξμε θαη ε  νηθνλνκηθή επεκεξία, κε απνθνξύθσκα ηνλ εηδερζή 

απνθεθαιηζκό  ηνπ  γέξνληνο Γνζίζενπ,   νηθνλόκνπ ηεο  κνλήο ηνπ Οκόδνπο  ην 1821: 
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Πινπηήο έξβαο, φ. π., ζει. 23. 

Ο Michael Walzer ηνλίδεη όηη ν ραξαθηήξαο ηεο ζρέζεο Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ ππό ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε δελ 

βαζηδόηαλ ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό, βαζηδόηαλ ζηελ ακνηβαία ηνπο ππνηέιεηα. 

Βι. Michael Walzer,  Πεξί αλεθηηθφηεηαο : Γηα ηνλ εθπνιηηηζκφ ηεο δηαθνξάο, Καζηαληώηεο, Αζήλα, 1998, ζει. 

105.     
127

Κύπξνο Υξπζάλζεο, Δλληά πηθξά θαη ξσκαιέα δηεγήκαηα, ό. π., ζει. 25.  

Stahis Panagides, ibid, p. 134. 
128

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. η΄, 

Ηαλνπάξηνο 1963-4 Μαξηίνπ 1964, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1996, ζει. 268. 

«Πνιιά έρνπλ επηηεπρζή απφ ηεο πκθσλίαο ηνπ Λνλδίλνπ. πνπδαηφηεξνλ ηνχησλ είλαη  ε απνθαηάζηαζηο  

θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ ηεο Νήζνπ». Βι. Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο 

Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 1959-Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα 

Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 303. ΕΛ
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[..] Ο δήκηνο ηνπ Αρκέη  αγάο έιεγε  ύζηεξα από  ηνλ απνθεθαιηζκό  ηνπ κε  θαπρεζηά : 

«Σξεῖο θνξέο ἐθαηέβαζά ηνπ ηελ κε ην γηαηηαγάλληλ κνπ θ’ ἡ θ’εθαιή ηνπ ελ  

εθόβθεηνπλ˙ εδηζπίξθαζα (απειπίζηεθα) θ’ έζθαμα  ηνλ  ζαλ η΄ αξλίλ. Δλ’ θνξησκέλνο 

καïθά (καγηθά) ν ζθ’ ύιινο, ακκά κε ηα καïθά ηνπ κε ν Γξηζηόο ηνπ ηνλ 

εγιπηώζαζηλ.
129

 

 

 

ηνλ ηνπξθηθό ιόγν ηνλίδεηαη ν θαηαζηξνθηθόο ξόινο ηεο ζηάζεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο 

θαη ηνπ αηηήκαηνο ηεο γηα  Έλσζε «The two Communities have always lived together-

harmoniously if Greeks did not press for political ends unacceptable to Turks such as ENOSIS 

and precariously when they did so».
130

 O Kutlu Adalı ελώ αλαθέξεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

ρσξηνύ Dağlarbaşı (Μαιιηά ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο) πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

Έιιελεο,
131

 θαη ζε  θνηλή  ζπλεδξία Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ κε ζθνπό  λα αλαζηείινπλ  ηα 

κέηξα γηα ηελ απαγόξεπζε ηεο βόζθεζεο ζηα δάζε,
132

 επηθξίλεη ην γεγνλόο όηη  Έιιελεο  

βάδνπλ δειεηήξην κέζα ζηηο παηάηεο, ζηα μεξά ζηαθύιηα θαη ηα ξίρλνπλ ζηνπο θάκπνπο  πνπ  

γπξλνύλ νη Σνύξθνη βνζθνί.
133

 Αλαθέξεηαη  ζηνλ παηέξα  ηνπ  Rauf Denktaş Hakim Raif ν 

νπνίνο ζπλέβαιε νύησο ώζηε νη θάηνηθνη ηνπ  Bağlarbaşı  λα  μαλαπάξνπλ ηα  ρσξάθηα ηνπο  

θαη ην  ρσξηό  λα γίλεη πάιη ηνπξθηθό,
134

 ζην ρσξίν  Fasli (Φάζιη ρσξηό ηεο Πάθνπ) όπνπ  νη 

Έιιελεο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην λεξό,
135

 θαη ζηελ  πεξίπησζε ησλ 

θαηαρξεσκέλσλ Aliyafodezliler (Άγηνο Φώηηνο Πάθνπ) από Έιιελεο θαηνίθνπο ηεο 

Πηηζηιηάο.
136

 Ο Süleyman Uluçamgil ζε  γξάκκα ηνπ ζε κηα θίιε ηνπ  από ηε κύξλε 

αλαθέξεηαη ζε  Έιιελεο  ησλ γύξσ ρσξηώλ πνπ  θαηαθεύγνπλ ζην ρσξίν ηνπ  γηα δνπιεηά. 

Μέζα  από ην απόζπαζκα νη  επηγακίεο  ζπγθξνηνύληαη σο  πξαθηηθή  πνιηηηθήο  εμόλησζεο 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο. 
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Αζελά Σαξζνύιε, Κχπξνο, η. Β΄, ό. π., ζει. 245. 
130

Απόζπαζκα από επηζηνιή ηνπ Fazıl Küçük ζηνλ Lyndon Johnson Aληηπξόεδξν ησλ ΖΠΑ ζηηο 28 Απγνύζηνπ 

1962. Bι. ζην ηέιια νπιηώηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. IΗ, ibid, p. 393.  
131

Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 93. 
132

Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 31. 
133

Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 65. 
134

Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 90. 
135

Κutlu Adalı, Dağarcık ΙΙ, a.g.e., s. 121. 
136

Κutlu Adalı, Dağarcık ΙΙ, a.g.e., s. 135. ΕΛ
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[...] Βizim köyde hiç Rum yok. Ama köyde bazı adamlar Rumca konuşabiliyorlar. 

Eskiden bize civar Rum köylerinden ırgatlık için gelirlerdi. O zaman öğrenmişler. 

Babam da biliyor biraz. Biliyorsun Rum kızlarının güzelliğinden sana bahsetmiştim. 

Babam bu ırgat diye gelenlerden bir kızla sevişmiş. 

[...] Önceleri hep Türk΄müş. Fakat Türkler yanlarında çalışmak için gelen Rumlara ev, 

tarla vermişler. Rum kızları ile evlenmiye başlamışlar. Zamanla Türkler azaldı.
 137

 

 

Ζ πεξίνδνο 1960-1963 σο αληηθείκελν ηεο  γλώζεο ζπγθξνηείηαη αλάινγα  κε  ην   ππνθείκελν 

ηεο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ. Πέξα από ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ ήδε ηεηειεζκέλνπ, ηνπ 

πεπξαγκέλνπ ππάξρεη πάληα ην δήηεκα ηνπ  ηδενινγηθνύ  δηαθπβεύκαηνο. O Μαθάξηνο  ζηηο  

12 Φεβξνπαξίνπ 1961 δειώλεη  όηη  ε  ζπκβίσζε είλαη αξκνληθή,
138

  ελώ ζηηο  26 Απξηιίνπ 

1961 όηη παξαηεξείηαη θπιεηηθόο δηαρσξηζκόο θαη όηη «δελ ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψο».
139

 O Νazım Beratlı αλαπνιώληαο ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ Λεύθα 

αλαθέξεη  όηη  είλαη αδύλαην λα μεράζεη  ηνλ Κπξηάθν Γξάθν  πνπ  ζπλέρηδε λα δεη καδί ηνπο  

κέρξη ην  1963,  αλ θαη  ν γηνο  ηνπ  ππήξμε  πνιύ  δηάζεκνο  αγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ.
140

 Ο  

Stanley Mayes
 
αλαθέξεη όηη νη δύν θνηλόηεηεο  δνπλ «side by side» θαη όηη  κηα κόληκε 

δηαίξεζε ζα ήηαλ «unnatural».
141

 ηνλ ειιεληθό ιόγν  ηα κηθηά ρσξηά παξνπζηάδνληαη  σο 

έλα πξόηππν εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, ελώ ζηνλ ηνπξθηθό ιόγν πξνζθέξνληαη σο απόδεημε  όηη 

ε  ζπλύπαξμε  είλαη αλέθηθηε.
142

  

Σν δεηνύκελν επνκέλσο είλαη πώο  κεηαπιάζεηαη  απηόο ν εηεξόθιεηνο ιόγνο ζ΄ ζρέζε κε ην 

κύζν ηεο ζπλύπαξμεο ή κε ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή. ην  κπζηζηόξεκα ηνπ Ρόδε Ρνύθνπ 

αξρηθά αλαθέξεηαη  όηη ε  «ηνπξθηθή θνηλφηεηα εμαθνινπζνχζε λα δεη  δίπια ζηνπο Έιιελεο» 
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[..] ην ρσξηφ καο δελ ππάξρνπλ θαζφινπ Έιιελεο. Αιιά ζην ρσξηφ θάπνηνη άλζξσπνη μέξνπλ λα κηινχλ 

Διιεληθά. Απφ παιηά έξρνληαλ ζε καο απφ ηα γχξσ ειιεληθά ρσξηά γηα εξγαηνδνπιεηέο. Σφηε έκαζαλ. Καη ν 

κπακπάο κνπ μέξεη ιίγα. Ξέξεηο, κνπ είρε κηιήζεη γηα ηελ νκνξθηά ησλ Διιελίδσλ. Ο κπακπάο κνπ  εξσηεχηεθε  κηα 

θνπέια απφ απηέο πνπ ήξζαλ γηα εξγαηνδνπιεηά.[..] Κάπνηε ήηαλ φινη Σνχξθνη. Αιιά νη Σνχξθνη έδσζαλ ζηνπο 

Έιιελεο πνπ ήξζαλ λα εξγαζηνχλ θνληά ηνπο, ζπίηη, ρσξάθη. Άξρηζαλ λα παληξεχνληαη  κε Διιελίδεο. Με ηνλ θαηξφ 

νη  Σνχξθνη κεηψζεθαλ. 

Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 11. 
138

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Δ΄, 

Ηαλνπάξηνο 1961- Γεθέκβξηνο 1962, Ίδξπκα Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1995, ζει. 488. 
139

Ό. π., ζει. 522. 
140

Nazım Beratlı, Lefke sevgilim anılar, a.g.e., s. 24. 
141

Stanley Mayes, Cyprus and Makarios, ibid, p. 90. 
142

Διέλε Λύηξα & Υάξεο Φάιηεο, Πξψελ Μηθηά Υσξηά ζηελ Κχπξν : Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Παξειζφληνο, ηνπ 

Παξφληνο θαη ηνπ Μέιινληνο, ό. π., ζει. 8.   ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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θαη όηη «δηαηεξνχζαλ πνιχ θαιέο γεηηνληθέο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα ζηα ρσξηά».
143

 ην κπζηζηόξεκα 

επίζεο νη καζεηέο ηνπ Διιεληθνύ ζρνιείνπ πεξηζάιπνπλ  έλα θησρό ηνπξθάθη,  ην νπνίν  ζηε 

ζπλέρεηα  θεύγεη από ην  ζρνιείν θαη βξίζθεη δνπιεηά.
144

 Όηαλ επηζηξέθεη  ζην ζρνιείν γηα λα 

επραξηζηήζεη ηα ππόινηπα παηδηά, αλαθέξεηαη ζηελ αλαζθάιεηα πνπ ληώζνπλ νη ππόινηπνη 

Σνύξθνη. 

 

[..] Γε ζα πηζηέςσ πνηέ ηα ςέκαηα πνπ ιέλε κεξηθνί γηα ζαο [..] Πσο αλ εζείο  νη Ρσκηνί  

πάξεηε ηελ Κύπξν, ζα καο ηπξαλλάηε θαη ζα καο θόςεηε ην ςσκί καο θαη  δε ζα καο 

αθήζεηε λα δήζνπκε ήζπρα.  

[..] Έρνπκε δήζεη καδί ηόζνλ θαηξό, ηίπνηα δε καο ρσξίδεη.
145 

 

 

 

Δληνύηνηο, ζην κπζηζηόξεκα ηνπ Ρόδε Ρνύθνπ, κέζα από ην ιόγν ηνπ Αιή, δελ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν ιόγν ηνπ Άιινπ, αιιά ν ζπγγξαθέαο «ζηεξενηππηθά» αλαπαξάγεη 

«θαηαζθεπέο  ηνπ ζπιινγηθνχ  θαληαζηαθνχ» ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο.
146

 

O Παύινο Ληαζίδεο ην 1960 εθδίδεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Γψδεθα παξά δέθα ζε θππξηαθή 

δηάιεθην. ην πνίεκα ΔΒΑΣΟΤ ΔΟΤ ραξαθηεξίδεη ηε πκθσλία «θαιή» θαη θαιεί  ηνλ 

Αιή ζηελ ηαβέξλα  : 

                                                           
143

Ρόδεο Ρνύθνο, φ. π, ζει. 41. 

Οη Έιιελεο θάηνηθνη  δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν  κέξνο ηνπ ρσξηνύ  ην νπνίν έθεξε ην όλνκα «Gavur Mahallesi»   ή  

«Rum Mahallesi» Βι. Νazım Beratlı, a.g.e., s.119. 
144

[...] Οη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ Άιινπ, ζε ζρέζε κε ηνλ παξαηεξεηή, απνηεινχλ  

ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ πεδίν, πνπ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε  ζην πιαίζην  ηνπ έκθπινπ  ιφγνπ. Σίζεηαη  έλα επηπιένλ  

δήηεκα  εηεξφηεηαο φηαλ ν  Άιινο  είλαη γέλνο ζειπθνχ – Σζηγγάλα, ραλνχκηζζα, νδαιίζθε, Δβξαηνπνχια -,  δειαδή 

πξφζσπν ζην νπνίν πξνβάιινληαη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο, ή παηδί - δειαδή άηνκν αδηακφξθσην, ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε αγσγή πνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο.  

Βι. Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ, φ. π., ζει. 256. 
145

Ρόδεο Ρνύθνο, φ. π, ζει. 101. 

 […]Καη νη  Διιελνθχπξηνη,  αιιά  θαη νη Σνπξθνθχπξηνη  καζαίλνπλ  λα πεξηγξάθνπλ  αξλεηηθά νη κελ ηνπο  δε,  

ήδε  απφ  ηελ παηδηθή  ηνπο ειηθία. Οη Σνπξθνθχπξηνη,  γηα παξάδεηγκα αθνχλε  γηα ηνπο Διιελνθχπξηνπο  φηη  δελ 

κπνξεί  λα ηνπο  εκπηζηεπζεί θαλείο, θη  φηη  «domuzdan post, gavurdan dost olmaz»  πνπ ζεκαίλεη  φηη   «όπσο δελ 

κπνξεί λα γίλεη  πεηζί  απ΄ ην δέξκα ελόο γνπξνπληνύ,  έηζη  δελ κπνξεί  λα γίλεη θίινο έλαο άπηζηνο »[..]Τπάξρεη 

κεγάιε θαρππνςία θαη έιιεηςε  εκπηζηνζχλεο, πνπ απνξξέεη  θαη ηξνθνδνηείηαη  απφ ηε  καθξνρξφληα επίζεκε θαη 

αλεπίζεκε εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή αγσγή, θαζψο θαη  απφ ηηο ηζηνξηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

Οη Σνχξθνη έρνπλ ηελ ηάζε λα  ζεσξνχλ ηνπο Έιιελεο αλάμηνπο εκπηζηνζχλεο, ελψ νη Έιιελεο  έρνπλ ηελ ηάζε  λα 

ζεσξνχλ ηνπο Σνχξθνπο βάξβαξνπο. Βι. Özgür Özdemir, φ. π., ζει. 17. 

«fears of subjection» Βι. ζην Donald Horowit, ibid, p. 190. Ο Rauf Denktaş ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Nacak 

ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1961 εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ εθ ησλ έζσ  ππνδνύισζε πνπ επηρεηξνύλ νη Έιιελεο. 

«Rumlar  "kale içten fethedilmeli" düsturuna inanmışlar,  onu tatbik ediyorlar».   

Βι.  Salih Öztoprak, a.g.e., s. 59. 
146

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ, φ. π., ζζ. 261-262. ΕΛ
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[..] Ζ ζπθθσλία ηεο Επξίρεο  ελ θαιή  

[..] Φηιίαλ πθηόλ. Δ Εαβξνδίγγν  ώξα θαιή  

ηδηαί αμηαπιάκ ρατξξν ζνπ  θνπκπάξε Αιή. 

Με ζηελ ηαβέξλαλ πα λα πηνπκελ ηνπ  Πεηξή  

[..]Σδηείλνη πνπ  καο αππώλνπλ  ελ  νη θεξηηκηνί 

 αλλνίμεηε ηα κάδθηα ζαο Σνύξηδηνη, Ρσκηνί.
147

 

 

 

Ο Παύινο Ληαζίδεο ζην πνίεκα ηνπ εζηηάδεηαη ζηνλ  ππεξηνληζκό ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο, 

ελώ ε ιεθηηθή εθθνξά «Με ζηελ ηαβέξλαλ πα λα πηνχκελ ηνπ  Πεηξή» απνηππώλεη έλα κόληκν 

παξάπνλν ηεο άιιεο θνηλόηεηαο : Έιιελεο θαη Σνύξθνη ζπλαλαζηξέθνληαη θπξίσο ζηα 

ειιεληθά  θαθελεία,  ζηα ειιεληθά κπαθάιηθα, ζηα ειιεληθά παλεγύξηα όρη ην αληίζεην. 

Από ηελ άιιε, ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερληθή παξαγσγή μερσξίδεη  ε  πην  θάησ  καληηλάδα : 

 

[...]Su doldurdum şişeyi  

Döneceyig köşeyi  

Dr Küçük tanımaz  

Magaryos eşeğini.
148

 

 

ηε καληηλάδα ηνλίδεηαη όηη ε ππνκνλή πνπ ππέδεημε ε Σνπξθηθή Κνηλόηεηα πιένλ έρεη 

ζηεξέςεη «Γέκηζα ηε κπνπθάια λεξφ». Ζ πην θάησ καληηλάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ Γ΄ γηα θαηάξγεζε ησλ Γήκσλ, απόθαζε ε νπνία  

επηθπξώλεηαη θαη από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 1963. Ο Fazıl Küçük 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία ηνπ σο Αληηπξόεδξνο θαη αζθεί ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο κε 

ηελ αηηηνινγία όηη είλαη αληηζπληαγκαηηθή ε πην πάλσ απόθαζε. Έηζη θαη ε καληηλάδα θιείλεη 

κε ηνλ αθόινπζν ζηίρν   «Ο Küçük δελ αλαγλσξίδεη ην γατδνχξη ην Μαθάξην». 
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Παύινο Ληαζίδεο, Γψδεθα παξά Γέθα, Κύπξνο, 1960, ζει. 42. 
148

Saracoğlu Erdoğan, a.g.e., s. 94. 

[...]ην Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ, ηζρπξηδφκελνλ φηη επσθειείηαη  ηνπ πεξί Υσξίσλ (Γηνίθεζηο θαη Βειηίσζηο) Νφκνπ  

πξνέβε εηο ηελ δεκηνπξγίαλ πεξηνρψλ βειηηψζεσο εηο ηαο πεξηνράο ησλ δήκσλ θαη ζπγρξφλσο θαη εηο ηαο πεξηνράο 

ησλ Σνπξθηθψλ δήκσλ, ηελ δε 3
ελ

 Ιαλνπαξίνπ 1963  έιαβελ απφθαζηλ φπσο  δηνξίζε  εηο ηαο πεξί σλ ν ιφγνο 

πεξηνράο πκβνχιηα Βειηηψζεσο.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνύζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1963, ζει. 29. 

Οθηώ παξαηάζεηο ηνπ πξνζσξηλνύ  πεξί Γήκσλ λόκνπ. Βι. Diana Markides-Weston, φ. π., ζει. 216. ΕΛ
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Η Α.
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Σν πξναηώλην  αίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ 

[...] γηαηί  ήκαζηηλ  ‘Έιιελεο   

νη Κύπξηνη   ηδηαί κεηο. 

 

Παύινο Γ. Πηθξνδάθλεο
149

 

 

Οη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο, αξραηνινγηθέο  θαη ηζηνξηθέο αλαθνξέο,
150

 νη εξκελεπηηθέο εθδνρέο 

ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο, ε βησκαηηθή ζρέζε κε ην ρώξν θαη ε επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα 

νκνηνγέλεηα,
151

 ην πξναηώλην αίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ,
152

 ε πξνγνληθή πξνίθα,
153

 ε 

λεθξνθόξα γε,
154

 νη θπιεηηθνί θιεξνλνκηθνί ηίηινη,
155

 ελίνηε θαη ζε ζπλδπαζκό κε κηα 

επαξρηώηηθε αθέιεηα,
156

 δελ ζα ήηαλ δπλαηό λα κελ απνηεινύλ δνκηθά ζηνηρεία  ηνπ 

ινγνηερληθνύ ιόγνπ, ηεο ινγνηερληθήο   έθθξαζεο  θαη παξαγσγήο. Ζ  εζληθή  απηνζπλείδεζε 

ηόζν ζηελ Διιεληθή όζν θαη ζηελ Σνπξθηθή Κνηλόηεηα ζπγθξνηείηαη σο κηα έλλνηα  

πξναηώληα πνπ νη εθάζηνηε πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνύ δελ θαηνξζώλνπλ λα ηε 

κεηαβάιινπλ. Πνιύ ραξαθηεξηζηηθόο ν ηξόπνο πνπ ζπγθξνηείηαη ε ζπκκεηνρή  Κππξίσλ  κε 

ηα ζηξαηεύκαηα  ησλ Πεξζώλ θαηά ηεο Διιάδαο, όπνπ ε κε ξσκαιέα ζηάζε ηνπο νθείιεηαη 

όρη ζηελ έιιεηςε αγσληζηηθόηεηαο αιιά ζηελ εζληθή απηνζπλείδεζε ησλ Κππξίσλ.
157

 Σν 

ζεαηξηθό κνλόπξαθην ηνπ  Κύπξνπ Υξπζάλζε Η κάρε  ησλ  Μχισλ, πνπ εθδόζεθε ην 1960, 

αλαθέξεηαη ζηελ απηνζπζία  θαη ηνλ εξσηζκό ησλ Κξεηηθώλ θαη ελόο Κύπξηνπ ζηξαηηώηε πνπ 

βξέζεθαλ λα πνιεκνύλ ζην πιάη ησλ άιισλ Διιήλσλ ελάληηα ζηνπο Σνύξθνπο, ηνλίδνληαο  

έηζη ηε ζπκκεηνρή ησλ Κππξίσλ ζηνπο  εζληθνύο αγώλεο ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ ρώξνπ.
158 
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Παύινο Γ. Πηθξνδάθλεο, Ο πφλνο ηνπ αξθάηε : πνηεηηθή ζπιινγή, Λεκεζόο, 1960, ζει. 20. 
150

Νάληηα Υαξαιακπίδνπ, «Δηθόλεο ηνπ Άιινπ ζηελ Κππξηαθή πεδνγξαθία», εκείν, η. 4, 1996, ζει. 250. 
151

Νάληηα Υαξαιακπίδνπ, φ. π., ζει. 253. 
152

«ε ζπλείδεζηο ηεο ελφηεηνο κεηά ησλ άιισλ Διιήλσλ δηα δεζκψλ θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, γιψζζεο»  

Βι. Θεόθιεηνο νθνθιένπο, Η εζληθή ζπλείδεζηο ησλ Κππξίσλ επί Φξαγθνθξαηίαο, Γξαθείν Δζλαξρίαο, 

Λεπθσζία, 1949, ζει. 8. 
153

Λεύθηνο Κξίλαο, φ. π., ζει. 15. 
154

Λεύθηνο Κξίλαο, φ. π., ζει. 18. 
155

Μηραήι  Ν. Πηζζάο,  Σν επαλαζηαηηθφ πλεχκα ησλ Κππξίσλ, ό. π., ζει. 21. 
156

Θεόθιεηνο νθνθιένπο, Πξνο ηα ζχλνξα ... ηαμεηδησηηθφ, Λπξηθή Κύπξνο, 1960, ζει. 29. 

Αληξέαο Ηαθσβίδεο, Βηνιέηηεο ζηε Βεξελίθε, Λεπθσζία, 1962, ζζ. 17, 151, 182. 
157

ηαύξνο  . Υαηδεθπξηάθνπ, Ιζηνξία ηεο Κχπξνπ γηα ηελ Γ' Γ', Δ' θαη η' ηάμε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ό. π., 

ζει. 21. 
158

Κύπξνο Υξπζάλζεο, Η κάρε ησλ Μχισλ, ό. π., ζει. 5. 

 Αλδξέαο Υαηδεζσκάο, φ. π., ζει. 16. ΕΛ
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[…]Γεθάδεο ρξόληα πλίγεη ην ιαηκό καο, πόηε ησλ Φξάγθσλ ε ζειηά, ηώξα  ηνπ 

Σνύξθνπ ε θνύρηα. Μα  δε βνιεί  λα βγεη  ε  ςπρή  καο. Μήηε  θξαγθεύνπκε θη αο 

ζηέιλνπλ θξαγθνπαπάδεο κε  θνληάξηα, κήηε  ηνπξθεύνπκε  θη΄ αο μέλεη ην γηαηαγάλη  ην 

ιαηκό καο.  

 

 

ηνλ αληίπνδα, Σνύξθνη πνηεηέο εθθξάδνπλ ην ζπκό ηνπο γηα ηα Γαξδαλέιηα Çanakkale,
159

 

όπνπ αλππνςίαζηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο «haince ve habersizce» κεηαθέξζεθαλ 

γηα λα πνιεκήζνπλ ζην ζηξάηεπκα ησλ Βξεηαλώλ ελαληίνλ ηεο ηόηε Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο.
160

 Ο Κύπξηνο πνηεηήο Süleyman Uluçamgil ζε γξάκκα ηνπ πξνο ηε θίιε ηνπ  

Yıldız αλαθέξεηαη ζηελ πξόζεζε ηνπ λα ζπγγξάςεη έλα κπζηζηόξεκα, θαιύπηνληαο ηα 

γεγνλόηα από ην 1918 σο ην 1960. Με αθνξκή απηό ην κπζηζηόξεκα ζπκάηαη  ηνλ Α΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν  «Βirinci  Dünya Harbi΄ nda İngilizler Çanakkale΄ ye Kıbrıs΄ tan asker  

olarak Türkleri de götürmüştü. Bizim köydende üç kişi gitmiş ve Türk cephesine kaçmışlar 

çoğu»,
161

  θαη αλαθσλεί θακηά ζθαίξα δελ βγήθε από Σνύξθν ζε Σνύξθν «İngiliz kodu bizi 

Çanakkaleye Hiç kurşun sıkar mı kardaş kardaşa».
162

 Σν ιεμηιόγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ηαπηίδεηαη  κε όξνπο δαλεηζκέλνπο από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε ζπγγέλεηα «kardaş kardaşa».
163

   

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ Γαξδαλειίσλ δελ είλαη ε έιιεηςε εξσηζκνύ, είλαη ε εζληθή  

απηνζπλείδεζε πνπ νδήγεζε ηνπο Σνύξθνπο πνπ «κεηαθέξζεθαλ» ζηα Γαξδαλέιηα λα 

θεξζνύλ ηνηνπηνηξόπσο. Ζ ίδηα ε επηινγή ηνπ ξήκαηνο «κεηαθέξζεθαλ» «götürmüştü» 

ππνγξακκίδεη ηελ εμαπάηεζε θαη ηνλ εμαλαγθαζκό. 

                                                           
159

Gülgün Serdar, «Kıbrıs Türk Şiiri΄nde Aşk», a.g.e., s. 374. 
160

Mustafa Yeniasır, a.g.e., s. 2295. 
161

Οη Βξεηαλνί ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν κεηέθεξαλ θαη Σνύξθνπο από ηελ Κύπξν σο ζηξαηηώηεο ζηα 

Γαξδαλέιηα. Καη από ην ρσξίν καο  πήγαλ  ηξία άηνκα  θαη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο  πξνζρώξεζαλ ζην 

Σνπξθηθό κέησπν. 
162

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 13. 

Atımı bağlattılar bir delikli taşa Γέζκεπζαλ ην άινγν καο ζε κηα θνύθηα πέηξα  

Otuz iki düvele bir Kemal Paşa Έλαο Kemal Paşa κε 32  δακαιίδεο 

 İngiliz kodu bizi Çanakkaleye Οη Βξεηαλνί εκάο ζηα Γαξδαλέιηα           

Hiç kurşun sıkar mı kardaş kardaşa Αδεξθόο ζε αδεξθό  ζθαίξα  δελ θαξθώλεη  
163

Γήκεηξα Γθέθνπ-Μαδηαλνύ (επηκ.), Δαπηφο θαη άιινο: Δλλνηνινγήζεηο, ηαπηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζηελ Διιάδα 

θαη ηελ Κχπξν, Gutenberg, Αζήλα, 2003, ζει. 41. 

[...]'national blood', makes all men brothers Βι. Ana Maria Alonso, «The Effects of Truth: Re-Presentations of 

the Past and the Imagining of Community», Journal of  Historical Sociology, Vol. 1, No. 1,  March 1988, p. 40.  
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3. Ο  έρωηας ως ιδεώδης ηρόπος οικείωζης 

 

[…] Αλ ηύρε  ηδη΄είπεγ θακκηά ξσκαίζζα 

πσο έζεηο Σνύξθνλ λα ζ΄αγαπά, 

ηδαη ε θαξθηά ζνπ θξνύδεη πνπ κέζα, 

πε κνπ ην, κεγ θξπθηήο Κηνύιζαπά.  

 

Βαζίιεο Μηραειίδεο
164

 

Η Υηψηηζζα 

 

 

ε ινγνηερληθά έξγα ν έξσηαο ζπγθξνηείηαη σο ηδεώδεο ηξόπνο νηθείσζεο ηνπ Άιινπ.  Ο 

Άιινο  σο «απαγνξεπκέλν  εξσηηθφ  πξφζσπν»  εθπξνζσπεί  ηελ «απαγνξεπκέλε  νκάδα» θαη 

ε  επηζπκία  γηα ηνλ Άιιν  νδεγεί  «ζε άξζε ηεο απαγνξεπκέλεο  επηζπκίαο  κέζα  ζηνλ 

Δαπηφ».
165

 ην θππξηαθό ζπγθείκελν  ην «απαγνξεπκέλν  εξσηηθφ  πξφζσπν» απαληά κεηαμύ 

άιισλ  ζηελ παξαινγή  Σνχξθνο αγάπεζε ηε Ρσκηνπνχια,
166

 ζηελ πεξίπησζε ηεο  Μαξηθθνύο 

από ηελ Δθηαθώκε ηεο Καξπαζίαο πνπ  απαξλείηαη ηνλ Αληώλε ηεο γηα ηνλ Αρκέη Αγάλ,
167

 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ  κνπεδίλε θαη ηεο αληςηάο ηνπ  Δκηλέ,
168

 ηνπ Παθίηε Μνπζηαθά κε ηελ 

Διέλε θηι.
169

 

                                                           
164

Κπξηάθνο Υαηδεησάλλνπ, φ. π., ζει. 100. 
165

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ, φ. π., ζει. 302. 
166

Κσλζηαληίλνο Γ. ππξηδάθεο & ηαύξνο Καξαθάζεο, φ. π., ζει. 324. 
167

Πεξηνδηθό  Μαζεηηθή Δζηία, «Ζ Μαξηθθνύ», αξ. 26,  Απξίιηνο –Ηνύληνο  1960, ζζ. 215-216. 

Βι. Κσλζηαληίλνο Γηαγθνπιιήο, Αλζνινγία Κππξίσλ πνηεηάξεδσλ θαη ιατθψλ πνηεηψλ : (ξίκεο, πνηήκαηα, 

ηζαηηίζκαηα, εξσηηθά, θνθηά, γλσκηθά, εξσηαπνθξίζεηο), Λεπθσζία, 2011, ζζ. 21-28.  

Αλδξέαο Π. Γεσξγηάδεο, Κψκε Κεπήξ : Αξρνληνρψξη ηεο Καξπαζίαο, Λεπθσζία, 2001, ζζ. 116-124.  

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 33. 
168

[...]Καη φλησο ηελ απηήλ εζπέξαλ ηνλ επαλέθεξαλ εηο ηελ πάηξηνλ ζξεζθείαλ ηνπ νη νκφθπινη ηνπ ζξαχζαληεο 

δηά θνπάλνπ ηελ νζίαλ απηνχ θεθαιήλ ! 

Βι. Πεξηνδηθό  Μφξθσζηο, «Ο αείκλεζηνο Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ Μαθάξηνο Βνο θαη Οζσκαλνί εμσκόηαη θαη 

απνζηάηαη», Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1963, ζζ. 13, 14. 
169

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 33. 

Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, «Δηθόλεο Σνπξθνθππξίσλ θαη Σνύξθσλ ζε πεδνγξαθήκαηα Διιελνθππξίσλ», Νέα 

Δπνρή, η. 284, Άλνημε 2005, ζει. 10. 

Φνίβνο ηαπξίδεο, Βηβιηνγξαθία θππξηαθήο ιατθήο πνίεζεο : θπιιάδεο θαη απηνηειείο εθδφζεηο 1884-1960, 

Κέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ, Λεπθσζία, 2002, ζζ. 395, 420-421, 423. 

Harid Fedai & Mustafa Haşim Altan (hazırlayan), a.g.e., s. 1-2.  

Kutlu Adalı, Köy raporları 1962, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, Lefkoşa, 1962, s. 46. ΕΛ
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 ην «απαγνξεπκέλν εξσηηθφ πξφζσπν» πνπ εθπξνζσπεί ηελ «απαγνξεπκέλε νκάδα» 

ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο απώιεηαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηόηεηαο. Ο Αλδξέαο Θ. Επκπξήο 

αλαθέξεηαη ζηελ αξρνληνπνύια Σνπξθάιια νπξαγηά πνπ εξσηεύεηαη ην Γηαλλάθε θαη 

βαθηίδεηαη Υξηζηηαλή.
170

 Ο Κutlu Adalı αλαθέξεηαη ζε κηα Υξηζηηαλή ηνπ ρσξηνύ Gündoğdu 

(Αληξνιύθνπ Πάθνο) πνπ αγάπεζε  ην  Hasan θαη  πνπ  ε  άξλεζε ηνπ  παηέξα  ηεο  ηελ έθαλε 

λα  θύγεη από  ην ζπίηη θαη λα γίλεη Μνπζνπικάλα,
171

 όπσο θαη ζην ρσξηό  Αγία Μαξίλα 

θπιινύξαο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε καξσλίηηθν ρσξηό κέζσ ησλ γάκσλ.
172

  Ο Süleyman 

Uluçamgil ζπλδέεη  ηελ πην πάλσ θνηλσληθή  πξαθηηθή κε ηελ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο «Zamanla Türkler azaldı».
173

 Ο Kutlu Adalı  ραξαθηεξίδεη  ηε ζύλαςε 

γάκσλ  κεηαμύ Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ σο  ηε «ρεηξφηεξε  θνηλσληθή θαηάζηαζε». Αλαθέξεη  

ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 

[..] Οη Σνύξθνη  θαη  νη Έιιελεο  ν έλαο κε ηνλ άιινλ  κπεξδεύνληαλ θαη  ελώλνληαλ, 

έπαηξλαλ  ηελ θόξε,  έδηλαλ ηελ θόξε , ζπγγέλεπαλ ! 
174

 

 

 

Ο έξσηαο εκπνηίδεηαη θαη εμαγλίδεηαη από ην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα, αθνύ ε εξσηηθή 

αγάπε, όπσο θαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, παξνπζηάδεηαη πάληα «ζπληαηξηαζκέλε κε ηε  

ρξηζηηαληθή πίζηε».
175

  Έηζη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ  δηαπξάηηεηαη  χβξηο θαη ε εξσηηθή αγάπε 

δελ ζπλάδεη κε ηε ρξηζηηαληθή πίζηε επέξρεηαη ε ηίζηο. Αλάκεζα ζηα ραξηηά ηνπ Γηνλύζηνπ 

νισκνύ  βξέζεθε κηα ζπιινγή κε  δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Κύπξνπ. Πεξηέρεη δεθαπέληε 

πνηήκαηα κεηαμύ απηώλ ην  «Κφξε ζθνησκέλε απφ ηνλ παηέξα ηεο, φηαλ αγαπά έλαλ 

                                                                                                                                                                                      
Όηαλ ήηαλ κηθξόο ν Nazım Beratlı, είρε αγαπήζεη κηα Διιελίδα. Σν 1958 νη  Σνύξθνη έδησμαλ  ηνπο Έιιελεο από 

ηε Λεύθα «Αιιά επεηδή  ήηαλ Διιελίδα  έπξεπε λα εθδησρζεί θαη εθδηψρζεθε». Σελ ίδηα κνίξα είρε  θαη ε  πξώηε 

γπλαίθα ηνπ ζείνπ ηνπ πνπ  ήηαλ επίζεο Διιελίδα, ε Όιγα.  

Βι. Nazım Beratlı, Lefke sevgilim anılar, a.g.e., s. 5, 7. 
170

Κσλζηαληίλνο Γ. Γηαγθνπιιήο, Λατθέο πεγέο κειέηεο ηεο Κππξηαθήο Ιζηνξίαο, Λεπθσζία, 1980, ζει. 31. 
171

Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 23. 
172

Κutlu Adalı, Dağarcık ΙΙ, a.g.e., s. 19. 
173

«Οη Σνχξθνη κεηψζεθαλ» Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 11. 
174

Κutlu Adalı, Dağarcık Ι, a.g.e., s. 140.  «En kötüsü toplumsal durum idi. Türk’lerle Rum’lar iyice birbirlerine 

karışıp kaynaşmışlar, kız alıp kız vermişler, hısım akraba olmuşlardı». 
175

Μειήο Νηθνιαΐδεο, Γχν δηαιέμεηο πάλσ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 11. ΕΛ
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Η Α.
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Σνχξθν».
176

 ην  Ο Γήκηνο  ε Υξηζηηαλή πνπ  παληξεύηεθε  Μνπζνπικάλν μπινθνξηώλεηαη  

από ηνλ άληξα ηεο «ηελ έδεξλε».
. 
Μεηαλησκέλε γηα «λα ηνλ εμεπκελίζεη, άλαβε  θαληήιηα ζε  

εηθνλίζκαηα, θάπληδε ιηβάλη  θαη πξνζεπρφηαλε».
177

 

ε άιιεο πεξηπηώζεηο πξνβάιινληαη νη έκθπιεο δηαζηάζεηο ηνπ έξσηα. ε γξάκκα ηνπ ν  

Κύπξηνο θνηηεηήο Süleyman Uluçamgil αλαθέξεη όηη έρεη  έλα αδεξθό  ην Νηθόια.  Ο 

Νηθόιαο είλαη κέινο ηεο ΔΟΚΑ θαη είλαη  θαξπόο ηνπ έξσηα ηνπ παηέξα ηνπ κε κηα  Διιελίδα 

εξγάηξηα. Μέζα από ηελ ηξνπηθόηεηα «πάληα»,
178

 εληζρύεη  ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ όηη νη όξνη 

θάησ από ηνπο νπνίνπο ν έξσηαο ζπγθξνηείηαη σο ηξόπνο νηθείσζεο είλαη έκθπια 

πξνθαζνξηζκέλνο,  ν άξξελ είλαη πάληα Σνύξθνο θαη ε ζήιπ πάληα  γπλαίθα. Ο Ζξαθιήο 

Μήιιαο επηζεκαίλεη όηη ηόζν νη Έιιελεο άξξελεο όζν θαη νη Σνύξθνη άξξελεο ζπλάπηνπλ 

ζρέζε  κε  ην εηεξόθπιν Άιιν, εθθξάδνπλ ην ζαπκαζκό ηνπο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ, πόηε όκσο 

ζηε ινγνηερλία ν άξξελ δελ ζα εγθαηαιείςεη ηελ εζληθή ηνπ ηαπηόηεηα.  Όπνηνο θαη αλ  είλαη 

ν  ιόγνο, ζύκθσλα κε ην Μήιια «γεγνλφο είλαη φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο απέλαληη ζηνλ «Άιιν»  

ιεηηνπξγεί  ζαλ δεισηηθφ  κηαο ηαπηφηεηαο».179  

 

 

 

 

 

                                                           
176

Αζελά Σαξζνύιε, Κχπξνο, η. Β΄, ό. π., ζει. 380. 
177

Σάζζνο Φαξόπνπινο, φ. π., ζει. 119. 

Δθηπιίζζεηαη ζηε Λεπθσζία  ηελ πεξίνδν 1945-1948. Βι. Γηώξγνο Κεραγηόγινπ & Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, 

φ. π., ζει. 511. 
178

[..]Απηφ  πάληα  έηζη  γηλφηαλ εμάιινπ. Μπακπάδεο Σνχξθνη, κακάδεο  Διιελίδεο.  

Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 11.  

Ζ γπλαίθα ηνπ Άιινπ είλαη απηή πνπ ζπλάπηεη εξσηηθέο ζρέζεηο κε ην «δηθό καο» άληξα.  

 [..]Cinsellik  konusunda da  önemli  bir  benzerlik  görülmektedir. Hep ΄΄öteki΄΄  kadınlar  ΄΄bizim΄΄  erkekler aşık  

olmakta bizim  kadınlar ise kendi  istekleriyle  hiçbir  durumda ΄΄öteki΄΄  erkeklere aşık  olmak  bir  yana sempati  

bile  duymamaktadırlar. Βι. Ζξαθιήο  Μήιιαο, Türk Romanı ve "Öteki" : Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı 

Üniversitesi, İstanbul, 2000, s. 343. 
179

Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 271. 

«Η αλδξνθξαηνχκελε  θνηλσλία φπνπ  ηα  παηδηά  αθνινπζνχλ  ηελ ηαπηφηεηα ή ηε  ζξεζθεία ηνπ παηέξα κπνξεί  λα  

έρεη ζπκβάιεη ζηε  δηακφξθσζε  απηνχ  ηνπ ηακπνχ». Βι. Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζζ. 270-271. 

[...]Carol Delaney felicitously phrases it, “women may symbolize the nation, but men represent it” (1995:190).   

Βι. Rebecca Bryant, «Writing the Catastrophe : Nostalgia and Its Histories in Cyprus», ibid,  p. 416. 

Ζ Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε έρεη εγγελώο αλδξνθξαηηθό ραξαθηήξα.  

Βι. Μάξσ Παληειίδνπ Μαινύηα, Σν θχιν ηεο δεκνθξαηίαο : Ιδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη έκθπια ππνθείκελα, 

αββάια, Αζήλα, 2002, ζει. 23.    ΕΛ
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Κεθάλαιο 6:  

Ημεπήζιορ Σύπορ-Πεπιοδικόρ Σύπορ 

 

 

1. Υαπακηηπιζηικά Δημοζιογπαθικού Λόγος «Journalistic Discourse» 

 

 

[…] ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο είλαη έλαο  δηαθεθξηκέλνο ιφγνο, πνπ νη φξνη ηνπ θαζνξίδνληαη  

θπξίαξρα  απφ ην είδνο ηεο  επηθνηλσλίαο, ην φπνην είλαη επηθνξηηζκέλνο λα επηηειέζεη, αιιά 

θαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην είδνο απηφ ηεο επηθνηλσλίαο (πνκπφο, δέθηεο, 

κνξθή θεηκέλνπ, Μέζν) θαη ηελ επίζεκα θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε θαλνληθφηεηα ηεο 

γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηε «ζπζθεπαζία» θαη ηνλ πιεξνθνξηαθφ ξφιν πνπ έηζη θαη 

αιιηψο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη.
1
 

 

 

Ο δεκνζηνγξαθηθφο  ιφγνο  απνηειεί  έλα είδνο  δηαθεθξηκέλν απφ  ηα άιια είδε  ηνπ ιφγνπ 

(ινγνηερληθφ, ζξεζθεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θηι).
2
 Μεηαμχ άιισλ νη φξνη πνπ  δηακνξθψλνπλ  ή  

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ είλαη ν παξαγσγφο ηνπ  

δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ,  ε  πνιηηηθντδενινγηθή γξακκή  ηνπ Μέζνπ, νη  ηερληθνί παξάγνληεο 

(ζέζε, κέγεζνο), ε επηθαηξφηεηα, ν ζθνπφο, αιιά θαη ε «ζπζθεπαζία» ηνπ. Παξάιιεια ε 

απζηεξή  πξνζαξκνγή  ηεο  κνξθήο  ηνπ  δεκνζηνγξαθηθνχ  ιφγνπ πξνο  ηηο αξρέο  θαη ηνπο 

θαλφλεο  ηεο επίζεκεο  ξπζκηζηηθήο  Γξακκαηηθήο ηεο εζληθήο  γιψζζαο ζπλππάξρεη  ζην 

βαζκφ ηνπ δπλαηνχ κε ηελ πνηθηιία  κνξθψλ θαη δνκψλ ηεο εθάζηνηε γιψζζαο.  

Ο σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο εγείξεη ην δήηεκα  ηεο  ηζνηηκίαο  ή κε  ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

φξσλ πνπ  δηακνξθψλνπλ  ή  ζπκβάιινπλ  ζηε  δηακφξθσζε  ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ 

ηνλίδνληαο  ηε κε ηζφηηκε  ζπκβνιή ηνπο. 

 

 

 

                                                           
1
σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο, «Όξνη θαη φξηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ», Γιώζζα, η. 38, Υεηκψλαο 1996, ζει. 

31. 
2
Ό. π., ζζ. 23-32. ΕΛ
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[…]πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε νη φξνη πνπ δηακνξθψλνπλ ην δεκνζηνγξαθηθφ  ιφγν 

είλαη : ην  είδνο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ Μ.Μ.Δ., ν ξφινο ηνπ Πνκπνχ, ε θχζε ηνπ Μέζνπ, 

ε δηαίζζεζε ηνπ Γέθηε, ην ζέκα, ν ζθνπφο, ε θαλνληθφηεηα ηεο επίζεκεο 

θσδηθνπνηεκέλεο γιψζζαο ελφο θξάηνπο θαη ε  αηζζεηηθή  αληίιεςε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο. Οη φξνη απηνί δελ ζπκκεηέρνπλ θαη δε ζπκβάιινπλ 

ηζφηηκα ζηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπˑ ν βαζκφο  ζπκκεηνρήο  θαη  

ζπκβνιήο  ηνπ θαζελφο  απφ απηνχο ειέγρεηαη  θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαηέρνληεο ηα 

κέζα παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο  ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, δειαδή ησλ παξαγσγψλ 

ηνπ ιφγνπ θαη ησλ Μέζσλ εθπνκπήο.
3
 

 

ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν πξαγκαηψλεηαη έλα είδνο επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία, ελψ 

εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο  

επηθνηλσλίαο παξαγφλησλ (πνκπφο, δέθηεο, θαλάιη), δελ επνδψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε  

πνκπνχ θαη δέθηε θαη δελ κπνξεί λα  ζεσξεζεί ε πιεξνθφξεζε ν κνλαδηθφο φξνο ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ.  

Ζ κνξθή  ηνπ  δεκνζηνγξαθηθνχ  ιφγνπ  θηλείηαη κεηαμχ κε εκθαλψο πξνζδηνξηζκέλσλ νξίσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο  φξνπο. Ο δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο  είλαη θαηά 

θχξην ιφγν δεκφζηνο ιφγνο, εκθαλίδεηαη σο  αληηθεηκεληθφο, ζνβαξφο  θαη  νπζηαζηηθφο ζηα  

πιαίζηα πάληα ηεο ππνθεηκεληθήο εξκελείαο, «πεηζαλαγθαζηηθόο» αιιά φρη θαη΄ αλάγθε 

«απηαξρηθόο», κε επηζηεκνληθφο, ελψ ε δνκή ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ  γίλεηαη  κε 

θξηηήξην ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε ηνπ δέθηε, ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηνλ 

εληππσζηαζκφ.  

Σα είδε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ είλαη ν εηδεζενγξαθηθφο ιφγνο πνπ πεξηιακβάλεη  ηηο 

εηδήζεηο  πνπ δεκνζηεχνληαη  ζηνλ ηχπν, ηηο εηδήζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη  απφ ζρφιην θαη θάζε 

είδνο ξεπνξηάδ, ν ζρνιηνγξαθηθφο ιφγνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα άξζξα, ηα ζρφιηα, ηα 

ρξνλνγξαθήκαηα, ηηο επηθπιιίδεο, ηηο θξηηηθέο  θαη ηα παξαπνιηηηθά ζεκεηψκαηα, ν ιφγνο ησλ 

ηίηισλ πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο ηίηινπο ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ   θαη  ν ιφγνο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ.
4
   

Αλ επηρεηξεζεί κηα ζχλνςε ησλ επηινγψλ ησλ παξαγσγψλ θαη δηακνξθσηψλ ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ κπνξεί λα  επηζεκαλζεί  φηη ην  ζχλνιν  ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ ιφγνπ 

                                                           
3
Ό. π., ζει. 27. 

4
σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο, Διιεληθή γιώζζα θαη δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο : Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, Gutenberg, Αζήλα, 2000, ζζ. 49-52.  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ  : ςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Σςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

255 

 

θαη έλα κεγάιν κέξνπο ηνπ ζρνιηνγξαθηθνχ  παξνπζηάδνληαη  αλψλπκα -ρσξίο φκσο λα ράλεη 

απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ην πεξηερφκελν-, φπσο επίζεο θαη ε πξνηίκεζε ζ΄ έλα ζχλνιν  

πξαθηηθψλ πνπ πεηπραίλνπλ κεηαμχ άιισλ κεγαιχηεξν πνζφ πξφζιεςεο λνεκάησλ απφ ην 

δέθηε, φπσο ε ηξαρχηεηα, ε νίεζε, ε ζπληνκία, ν ειιεηπηηθφο θαη ζπλζεκαηηθφο ιφγνο, ε 

ξεηνξεία, ε ςεπδναληηθεηκεληθφηεηα, ε εζηθφηεηα, αιιά θαη  ε πεξηγξαθή ελφο  γεγνλφηνο 

πνπ πξνζιακβάλεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο  πνπ  ηνλίδεηαη  ην αλεπαλάιεπην.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
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2. Σαςηόηηηα Ημεπήζιος & Πεπιοδικού  Σύπος 

 

Παξά ηελ θνηλή  δηάζθεςε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ  ηχπνπ, ηελ έθδνζε θνηλήο αλαθνίλσζεο,
6
 ηε 

15κειή θνηλή απνζηνιή δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία,
7
 ν ηχπνο ηεο ελ ιφγσ 

πεξηφδνπ ζπλδέζεθε κε ηε ζηεξενηππηθή εηθφλα θαη ηελ  άγλνηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο άιιεο θνηλφηεηαο,
8
 ηελ παξαγσγή αξζξνγξαθίαο θάησ απφ ηνλ 

«αζθπθηηθό  θινηό ηεο  ζησπήο»,
9
 πνπ αθήλεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ απιεξνθφξεηνπο, θαη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ εληχπσλ σο κεραλνξξάθν «θνπηάια», παξαπέκπνληαο ζηνλ ηληξηγθαδφξηθν 

ξφιν ηνπο «Gazete değil kepçe».
10

 

                                                           
6
Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Türk ve Rum basın temsilcilerin toplantısı», 22 Ocak 1961.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Kıbrıs  Türk ve Rum basın Mümessillerinin beyannamesi», 24 Ocak 1961. 

Ο ηνκέαο ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαιχπηεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο Διεπζεξία πνπ  δηεπζχλεηαη απφ ην Γ. 

Υαηδεληθνιάνπ, ηε  Μάρε (ηνπ Ν. ακςψλ), ην Φηιειεύζεξν (ηνπ Ν. Παηηίρε), ηε  Υαξαπγή (φξγαλν ηνπ ΑΚΔΛ) 

θαη ηηο εβδνκαδηαίεο Κύπξνο, Αιήζεηα, Θάξξνο, πλαγεξκόο, Φσο, Αιιαγή, Νένη Καηξνί, Δζληθή θηι. Βι. 

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Ζ πλεπκαηηθή παξάδνζε θαη δσή ηεο Κχπξνπ», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο 

Κχπξνπ, 1963, ζει. 18. 

 ηνλ εκεξήζην ηχπν «πέξ΄ απ΄ ηελ παιεά ηνπνζέηεζε, Γεμηά ή Αξηζηεξά  δηαθαίλεηαη πιεζώξα ζέζεσλ θη΄ έηζη 

βιέπνπκε ηηο 4 Γεμηέο  ηνπνζεηεκέλεο ζε  δηαθνξεηηθή  βάζε».  

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ο ξφινο ηνπ Σχπνπ», η. 5, Μάξηηνο 1961, ζει. 223.  

ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα θπθινθνξνχλ  νη  θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο  Halkın Sesi Ζ θσλή ηνπ ιανύ, Bozkurt 

Γθξίδνο ιύθνο, Akın Δπέιαζε (1962), θαη νη εβδνκαδηαίεο Nacak Σζεθνύξη, Cumhuriyet Γεκνθξαηία (1960-962), 

Devrim Δπαλάζηαζε (1963). Βι. Hasan Behçet, a.g.e., s. 253-254. 

 Ζ αληηπνιηηεπηηθή αξζξνγξαθία ηεο Cumhuriyet επέζπξε ηε δνινθνλία ησλ εθδνηψλ ηεο Ayhan Hikmet θαη  

Ahmet Muzaffer Gürkan  ηνλ Απξίιην ηνπ 1962.  

Με ζέζεηο φπσο «Καλέλαο Κύπξηνο δελ ζέιεη λα δεη  μαλά  εηθόλεο εμεληάρξνλσλ βνζθώλ κε ιησκέλν  ην θεθάιη 

δίπια ζην πεγάδη», ηάζζεηαη θαηά ηεο δηαθνηλνηηθήο βίαο θαη ππέξ ηεο  αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάθακςεο ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο καθξηά απφ πξνβνθάηνξεο. Βι. Niyazi Kızılyürek (επηζηεκ. επηκέιεηα), Οη 

δεκνζηνγξάθνη ηεο Γεκνθξαηίαο .., φ. π., ζζ. 12, 48, 79, 84, 100.  

Μέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηηο παξεκβάζεηο ε Halkın Sesi δελ δηζηάδεη λα ζηειηηεχζεη θαη ηελ ''επηδήκηα'' 

αξζξνγξαθία  ηεο  εθεκεξίδαο Cumhuriyet.
 
 Βι.  Δθεκεξίδα Halkın Sesi,  «''Cumhuriyet'' Hangi yoldadır?», 8 

Ağustos 1961. [Ζ ''Cumhuriyet'' ζε πνην δξφκν είλαη;] 

Δθεκεξίδα, Halkın Sesi,  «''Cumhuriyet'' gazetesi boyundan büyük laf ediyor», 9 Ağustos 1961. [Ζ κεγαιεγνξία 

ηεο εθεκεξίδαο ''Cumhuriyet'' ] 

Απφξξνηα ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ δχν Σνχξθσλ εγεηψλ Küçük -Denktaş ηε δεθαεηία ηνπ 60 είλαη θαη ε έθδνζε 

ηεο εβδνκαδηαίαο εθεκεξίδαο Nacak κε ζιφγθαλ «Her eve bir Nacak» «ε θάζε ζπίηη κηα Nacak» κε 

αξζξνγξάθνπο ηνπο Kutlu Adalı θαη Fuat Veziroğlu θαη εθδφηε ην Rauf Denktaş. 

Βι. Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 195-196. 

 Ζ NACAK απεπζπλφηαλ ζηνπο αγξφηεο, εξγάηεο θαη ζηε λενιαία ηεο θνηλφηεηαο ηεο. Βι. Νίθνο ηέιγηαο, Ο 

ζάλαηνο ηνπ αλεπηζύκεηνπ βξέθνπο...,  φ. π., ζει. 28.
 
 

7
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıslı Türk ve Rum  gazeteciler bugün Yunanistana gidiyorlar», 14  Haziran 1961.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Anavatan Türkiye», 6  Haziran 1961. 
8
Diana Markides-Weston, ό. π., ζει. 244. 

9
Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Απέλαληη ζηε βία», η. 19, Μάηνο 1962, ζει. 341. 

10
Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Gazete değil kepçe», 6 Ocak 1961. [Γελ είλαη εθεκεξίδα είλαη θνπηάια] ΕΛ
ΕΝ
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Ζκεξήζηνο Σχπνο 

 

Σν πξψην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία θπθινθφξεζε ην Μάξηην ηνπ 1906. Ξεθίλεζε σο  

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα. Απφ ην 1936 άξρηζε ηελ έθδνζε ηεο σο κεγάιε  θαζεκεξηλή  

εθεκεξίδα κέρξη ηηο 19 Ηνπιίνπ  1974 πνπ αλέζηεηιε νξηζηηθά  ηελ έθδνζε  ηεο. Απνηειεί  

«έθθξαζε  ησλ νλείξσλ, ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δηιεκκάησλ» ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.
11

 

Γεκηνπξγνί ηεο εθεκεξίδαο είλαη νη αδεξθνί Κχξνο θαη Γεκνζζέλεο  Θ. ηαπξηλίδεο.
12

  

Ζ  εθεκεξίδα  Halkın Sesi ππήξμε  ε  κεγαιχηεξε  ζε  θπθινθνξία εθεκεξίδα ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο κε εθδφηε θαη ηδηνθηήηε ην λεσηεξηζηή, ηνλ θαηεμνρήλ εθθξαζηή ηνπ 

εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο αλάκεζα ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ην Fazıl Küçük. Απνηέιεζε ην 

εθθξαζηηθφ φξγαλν ησλ λεσηεξηζηψλ θαη ηνπ θεκαιηζκνχ ζηελ Κχπξν.
13

 ηεξηδφκελνο ζε  

βξεηαληθά αξρεία ν ψηνο Κησξήο αλαθέξεη φηη ηε δεθαεηία ηνπ 40, φπνπ θαη ηδξχζεθε, 

δερφηαλ ζπζηεκαηηθά  νηθνλνκηθή  ζηήξημε  απεπζείαο  απφ ην ηνπξθηθφ  πξνμελείν  ζηε 

Λεπθσζία, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 50 θαηεγνξήζεθε απφ ην Βξεηαλφ Κπβεξλήηε  ηεο Κχπξνπ 

φηη  ππνζάιπεη  ηελ εζλνηηθή  βία.
 14

 

 

Πεξηνδηθφο  Σχπνο 

 

Σν 1961 ζηάζεθε πνιχ θησρφ απφ ηελ άπνςε ηεο πνηεηηθήο θαη ινγνηερληθήο πξνζθνξάο θαη 

ε πεδνγξαθηθή παξαγσγή ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε. Ζ θησρή εθδνηηθή  θίλεζε επεξεάζηεθε 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηφζν ε πνίεζε φζν θαη ε  πεδνγξαθία  εθθξάδνληαη  απφ ηηο ζειίδεο 

ησλ πεξηνδηθψλ.
15

  

                                                                                                                                                                                      
Σν πεξηνδηθφ Μόξθσζηο επηθξίλεη ην βαλδαιηζκφ «ησλ ηνπξθνπαίδσλ καζεηώλ» ζηελ Δθθιεζία ησλ Αγίσλ  

Παίδσλ θαη ππνδεηθλχεη σο εζηθφ απηνπξγφ ηνλ ηχπν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  πνπ ελζπείξεη ην κίζνο «αληί  

πάζε ζπζία λα  θξνληίδε δηα ηελ εμνκάιπλζηλ θαη ηε δεκηνπξγίαλ θαιώλ  θαη εηξεληθώλ  ζρέζεσλ  κεηαμύ ησλ   δπν 

ελνίθσλ ζηνηρείσλ δηα ηελ  πξόνδνλ θαη  επεκεξίαλ  ηεο Νέαο Πνιηηείαο».  

Βι.  Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο,  «εκεηψκαηα»,  Μάηνο 1961, ζει.18. 
11

Αλδξέαο Κι. νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ηύπνπ 1900-1914, η. Γ΄, κέξνο Α΄, Δθδφζεηο 

Intercollege, Λεπθσζία, 2003, ζζ. 131, 133, 359. 
12

Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Δζλαξρηθνχ πκβνπιίνπ. 
13

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 320. 
14

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζζ. 186, 556. 
15

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Σν πλεπκαηηθφ  θαη  θαιιηηερληθφ 61», η. 35, Ηαλνπάξηνο 1962, ζει. 28. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν μερσξίδεη ηδηαίηεξα ζηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα κηα πιεζψξα εληχπσλ.
16

 

ηε  Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Διιεληθνχ Πλεπκαηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1960 

ν Κχπξνο Υξπζάλζεο πξνηείλεη ηελ θπθινθνξία κηαο εηήζηαο έθδνζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Πλεπκαηηθνχ Οκίινπ Κχπξνπ  πνπ λα  πεξηιακβάλεη  θαη θαιιηηερληθή  θαη ινγνηερληθή χιε  

Κππξίσλ. Σν  πκβνχιην ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ απνθαζίδεη  ηελ έθδνζε εηήζηαο έθδνζεο  κε ηνλ  

ηίηιν Φηινινγηθή Κύπξνο θαη νξίδεη επηηξνπή έθδνζεο ηνπ ηνπο Κ. ππξηδάθε, Θ. νθνθιένπο 

θαη Κ. Υξπζάλζε.
17

 Σν  πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κύπξνπ, πνπ ζπλδέζεθε  κε ην  «εζληθό θίλεκα 

ηεο Κύπξνπ»,
18

 θαη πνπ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1960 κεηνλνκάδεηαη ζε Κππξηαθνί θαηξνί, είλαη  

πεξηνδηθφ πνηθίιεο χιεο  κε «αλαλεσκέλεο όκσο δπλάκεηο θη΄ επξύηεξα  ελδηαθέξνληα».
19

 Σα  

πεξηνδηθά Καηξνί ηεο Κύπξνπ θαη Νέα Δπνρή, ζχκθσλα κε ηνλ Κχπξν Υξπζάλζε, «θάηη 

πξνζθέξνπλ θαη ζηνλ πλεπκαηηθό ηνκέα» αιιά  θαη ηα δχν  «έρνπλ βαζηθή  επηδίσμε  ηελ 

πνιηηηθή, θη’ όια  η΄ άιια είλαη δηάλζηζκα  πνπ  βνεζνύλ  απιώο  ηνλ πνιηηηθό  ζηόρν».
20

 Σν 

πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά ηδξχζεθε ην 1923 θαη πξφζθεξε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πθνπηξή 

θαη Κπξηαδή  «αμηόινγεο ππεξεζίεο θπξίσο ζηε Λανγξαθία», ελψ ην πεξηνδηθφ Κππξηαθαί 

πνπδαί απέζπαζε ην Βξαβείν Αθαδεκίαο Αζελψλ κε πξσηεξγάηεο ηνπο Κ. ππξηδάθε, Γ. 

Παπαραξαιάκπνπο, Θ. νθνθιένπο θηι.
21

  

Σελ ελ ιφγσ ηξηεηία κεηαμχ άιισλ θπθινθνξνχλ θαη ηα αθφινπζα πεξηνδηθά ηα νπνία ζα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ. Σν πεξηνδηθφ 

Απόζηνινο Βαξλάβαο, σο εθθιεζηαζηηθφ πεξηνδηθφ, φξγαλν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, 

απνηειεί δείγκα ηνπ ιφγνπ πνπ αξζξψλεη ν ζεζκφο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. Ζ Κππξηαθή 

Δθπαίδεπζηο ην δηκεληαίν παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ πνπ αλήθεη ζηηο εθδφζεηο ηνπ Γξαθείνπ 

Διιεληθήο Παηδείαο, ε Μόξθσζηο ην κεληαίν πεξηνδηθφ φξγαλν ησλ πγηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

                                                           
16

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ», η. 7, Μάηνο 1961, ζζ. 322-326. 

Αλδξέαο Κι. νθνθιένπο, πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ θππξηαθνύ ηύπνπ 1945-1960, η. η ΄, κέξνο Α΄, φ. π., ζζ. 

129-132, 452-497, 532-560, 561-569. 
17

Δηθνζαεηεξίο Διιεληθνύ  Πλεπκαηηθνύ Οκίινπ Κύπξνπ 1947-1967,  Λεπθσζία, 1968, ζει. 6.  
18

Νίθνο Υαηδετσάλλνπ Κνχξξαο, Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή γιώζζα θαη ινγνηερλία, Δθδφζεηο Εαβαιιή, 

Λεπθσζία, 1960, ζει. 98. 
19

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Δηδήζεηο», αξ. 2, Ννέκβξηνο 1960, ζει. 99. 
20

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Ο πεξηνδηθφο ηχπνο  ηεο Κχπξνπ», αξ. 2, Ννέκβξηνο 1960, ζει. 88. 
21

Νίθνο Υαηδετσάλλνπ Κνχξξαο, ό. π., ζει. 98. ΕΛ
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αξρψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ,
22

 γνλέσλ θαη παηδηψλ, ηα δειηία ηνπ Οκίινπ 

Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ  θαη νη Δπεηεξίδεο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ 

απνηεινχλ δείγκα ηνπ ιφγνπ πνπ αξζξψλεη ν ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ.
23

 Σέινο ζα αμηνπνηεζεί ην 

πεξηνδηθφ Νέα αγξνηηθή επηζεώξεζηο κε εθδφηε θαη δηεπζπληή ην γεσπφλν πχξν πχξνπ, απφ 

ην Σκήκα Γεκνζηεχζεσλ ηεο Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο ηα  αγγιφθσλα πεξηνδηθά 

The Greek Heritage of Cyprus θαη ην δηκεληαίν πεξηνδηθφ Cyprus to-day, φπσο θαη ην Cyprus 

: The Island of Aphrodite ηνπ Αρηιιέα Λπκπνπξίδε.
 24

 

Μέζα απφ ηελ εθεκεξίδα Halkın Sesi θαη  ηηο θαιιηηερληθέο ηεο ζηήιεο εληνπίδνληαη 

αλαθνξέο, απνζπάζκαηα θαη ζρνιηαζκφο ησλ πεξηνδηθψλ εληχπσλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

(Varlık,
25

 Çardak,
26

 Beşparmak, Uyarı, Çevre, İz, Şölen). Αλ θαη  πξηλ απφ 15-16 ρξφληα ν 

Afif Mapolar είρε εθδψζεη ην πεξηνδηθφ Ocak (Δζηία) θαη κέζα απφ ηα πεξηνδηθά Gençlik 

(Νενιαία), Beşparmak, Uyarı θαηαγξάθεηαη κηα πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζπγθξφηεζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο,
27

 ν Afif Mapolar ζρνιηάδνληαο ηηο θαιιηηερληθέο 

δξάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ επηθξίλεη ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ δξάζεηο βξίζθνληαη 

αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην.  

To πεξηνδηθφ Beşparmak (Πεληαδάθηπινο) πξσηνεθδφζεθε ζηηο 15 Μαξηίνπ 1959  κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Kutlu Adalı. 

Αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε «Ödül» (Βξαβείν).
28

 Γχν βξαρχβηα πεξηνδηθά  ήηαλ ην  Uyarı 

                                                           
22

Δίλαη εγθεθξηκέλν  απφ ην Γξαθείν Διιεληθήο Παηδείαο  γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο,  κε δηεπζπληή ην Υξ. Π. 

Δμαδάθηπιν.  
23

Πεξηνδηθφ  Γειηίνλ  Οκίινπ  Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ, «Δπηζηνιαί», αξ. 1, Ηνχληνο 1962, ζει. 47. 

Ο Όκηινο Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ ηδξχζεθε ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1960. Απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή εηαηξεία  κε  

Πξφεδξν ηνλ Α. Γ. Υξηζηνδνπιίδε θαη  Αληηπξφεδξν  ηελ θαζεγήηξηα ηεο Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο Κχπξνπ 

Αληηγφλε Μηραειίδνπ. Σν Γειηίνλ Οκίινπ  Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ απνηειεί ην φξγαλν ηνπ Οκίινπ 

Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ. Δίλαη εμακεληαίν πεξηνδηθφ παηδαγσγηθήο έξεπλαο. 
24

Πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Γήισζηο  ηνπ  πξνέδξνπ  ηεο Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο  πλειεχζεσο  Γξνο  Κ. 

ππξηδάθε επί ηε ηδξχζεη ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηεχζεσλ θαη ηε  εθδφζεη  ηνπ Α΄ ηεχρνπο  ηνπ πεξηνδηθνχ   

"Cyprus to-day " ηε  2
α
 Φεβξνπαξίνπ, 1963 ψξα 12 κ.», αξ. 30, Μάξηηνο 1963, ζει. 239. 

Πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή  Κύπξνο, «Cyprus to-day», αξ. 30, Μάξηηνο 1963, ζει. 240. 
25

Varlık (Ύπαξμε) Βι.  Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Okurken», 10 Eylül 1960.[Γηαβάδνληαο] 
26

Çardak (Κιεκαηαξηά) Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizde sanat hareketleri», 18 Kasım 1961.[Οη θαιιηηερληθέο 

καο θηλήζεηο] 
27

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s. 5. 
28

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizde sanat hareketleri», 30 Kasım 1961. 

Hasan Şefik Altay (hazırlayan), Kıbrıs Türk şiiri antolojisi, a.g.e., s. 15, 59, 76,112. 

Şemsi Belli, Yavru vatan'dan notlar, a.g.e., s. 80, 81. ΕΛ
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(Δξέζηζκα)  ηνπ  Hasan  Daniş κε ηε ζηήξημε ηεο Kıbrıs  Türk  Kurumları Federasyonu θαη ην 

Çevre (Κύθινο) πνπ ηδξχζεθε ηελ 1 Μαξηίνπ 1960 απφ ηνπο Ö. Yaşın, N. Levent θαη A. 

Mapolar.
29

 H έθδνζε ησλ πεξηνδηθψλ Şölen (πκπόζην) θαη İz (Απνκεηλάξη) ζηα ηέιε ηνπ 1961 

απνηειεί έλα θαιιηηερληθφ γεγνλφο «bir sanat olayı olarak».
30

 Οδεγεί ζην θιείζηκν ηνπ 

πεξηνδηθνχ Ödül πνπ εμέθξαζε κηα άιιε επνρή, θαη ζηελ αλαλέσζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

νξηδφλησλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
31

 To πξψην ηεχρνο ηνπ Şölen  εθδίδεηαη   ηελ 1 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1961 θαη είλαη  έλα πεξηνδηθφ  θαιιηηερληθφ θαη απφςεσλ «sanat ve fikir  

dergisi».
32

 Μεηαμχ άιισλ θηινμελνχληαη ηα  δηεγήκαηα Aynalı kadın ηνπ Nevzat Özveren,
33

 

Karanlığın götürdüğüm adam ηνπ Mehmet Kansu,
34

 Bir çiçekçi kaldırımı ηνπ Fikret 

Demirağ,
35

 νη θαιιηηερληθέο παξεκβάζεηο ηνπ Osman Türkay
36

 θαη ε κπζνινγηθή Νηφβε  ηνπ   

Oğuz Kusetoğlu.
37

 Σέινο ην πεξηνδηθφ İz εθδίδεηαη ζηε Λεκεζφ  θαη δηεπζχλεηαη απφ ην 

Numan Levent.
38

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizde sanat hareketleri», 2 Aralık 1961. 
30

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Niçin yaşamıyorlar»,  17 Aralık 1961. 

 Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Fikir kulübü»,  21 Mayıs 1962. [ηνραζηηθή ιέζρε] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Selam Çocuklar size», 9 Aralık 1961. [Υαίξε παίδεο] 
31

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «''Bursa gözlüm'' üstüne», 22 Mayıs  1962.[ρεηηθά κε ην ''Bursa gözlüm''] 
32

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanat köşemiz», 9 Kasım 1961. [Ζ θαιιηηερληθή καο γσληά] 
33

Όκνξθε γπλαίθα Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Şölen ve Aynalı kadın», 5 Nisan 1962.  
34

Ο άλζξσπνο πνπ κεηέθεξα ζηα ζθνηάδηα  Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Şubat Sayısında Şölen», 24 Şubat 1962.  
35

Έλα θαιληεξίκη  αλζνπσιείν Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Şölen΄ in dördüncü sayısı», 10 Mayıs 1962. 
36

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Şubat sayısında Şölen», 24 Şubat 1962. 
37

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Şölen΄ in dördüncü sayısı», 9 Mayıs 1962. 
38

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanat Armağanına dair», 10 Şubat 1962. [ρεηηθά κε ηνλ Καιιηηερληθφ Αλακλεζηηθφ 

Σφκν] 

Μεηά ην ηξίην ηεχρνο ην πεξηνδηθφ εθδίδεηαη απφ ηηο κνληέξλεο εγθαηαζηάζεηο ησλ εθδφζεσλ Halkın Sesi σο 

16ζέιηδν έληππν. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanatımızın  bereketli günleri», 28 Nisan 1962. [Οη παξαγσγηθέο 

κέξεο  ηεο  ηέρλεο καο] 

ην πεξηνδηθφ θηινμελνχληαη έξγα ησλ Afif Mapolar, Bener Hakkı Hakeri, Kutlu Adalı, Özker Yaşın, Ayhan 

Gazioğlu, Fersan Hakkı, Erkan Manavoğlu, Numan A. Levent.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanat köşesi», 13 Şubat 1962. [Καιιηηερληθή γσληά] ΕΛ
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3. Ειδηζεογπαθικόρ λόγορ & σολιογπαθικόρ λόγορ  

 

Μηα είδεζε είλαη ην εμαγφκελν πξντφλ ηνπ γλψζηε θαη ηνπ γλσζηνχ, ζην νπνίν ν ξφινο ηνπ 

παξαηεξεηή είλαη πάληα επηιεθηηθφο θαη ζπλήζσο δεκηνπξγηθφο. Ο ηχπνο είλαη ην απνηέιεζκα 

κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο επηινγψλ ζρεηηθά κε ην πνηεο εηδήζεηο ζα ηππσζνχλ, ζε πνηα ζέζε  ζα 

ηππσζνχλ, πφζν  ρψξν ζα θαηαιάβεη  ε θαζεκηά, θαη πνηα έκθαζε ζα δνζεί ζηελ θαζεκηά.
39

  

ηνλ εηδεζενγξαθηθφ ιφγν δεζπφδεη ε  είδεζε θαη ην ξεπνξηάδ. ηηο 21 Απγνχζηνπ 1960 κε 

ηίηιν «Δίλαη θαηξόο ν Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο λα θηκσζεί»,
40

 απνηειεί είδεζε ε πεξηήγεζε 

ηνπ ελ ιφγσ  Μεηξνπνιίηε ζε ρσξηά θαη ε ελσηηθή ηνπ εθζηξαηεία. Αλ θαη δελ απνηειεί ην 

θχξην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο βξίζθεηαη ζην πξσηνζέιηδν, ζε πεξίνπηε ζέζε, θαη κε 

δπζαλάινγε γξακκαηνζεηξά ζε ζρέζε κε ηνπο ηίηινπο άιισλ άξζξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξσηνζέιηδν. Ζ απνζηξνθή πξνο ην ζεζκφ ηεο  εζλαξρνχζαο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ, ε 

απνζηξνθή πξνο ηελ ελσηηθή πνιηηηθή είλαη δχν θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ ην ελ ιφγσ γεγνλφο ζε  

πεξίνπηε ζέζε.  

ηνλ αληίπνδα, ζηελ ειιελφθσλε εθεκεξίδα  είδεζε απνηειεί ην αίηεκα δεκνςεθίζκαηνο 

ππφ ηελ επνπηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Αιγεξίνπ. Αλ 

θαη δελ αθνξά ηελ εγρψξηα πνιηηηθή ζθελή βξίζθεηαη ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο 

Διεπζεξία, γηαηί  ε αλάγθε ηνπ Αιγεξηλνχ ιανχ γηα δεκνςήθηζκα, λα ζηειηηεχζεη ηηο  

απνηθηνθξαηηθέο  πνιηηηθέο, φπσο ηε γαιιηθή πνιηηηθή φπνπ «ζηεξεί ηελ απηνδηάζεζηλ ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη επηζπκεί λα επηβάιε θαζεζηώο ηείλνλ πξνο ηελ 

βαιθαλνπνίεζηλ ηνπ Αιγεξίνπ», ηαπηίδεηαη  κε ηελ αλάγθε  ηεο  Διιεληθήο Κνηλφηεηαο λα  

ζηειηηεχζεη ην γεγνλφο φηη  νη πξνζθάησο ππνγξαθείζεο πκθσλίεο ππνλνκεχνπλ ην 

δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ.
41

 Σν  δήηεκα  ηνπ  Αιγεξίνπ δελ πξνζεγγίδεηαη 

θαη  δελ  ηπγράλεη ηεο ίδηαο πνιηηηθήο  εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ Halkın  Sesi, ε νπνία  ηνλίδεη 

φηη κφλν νη αηζεξνβάκνλεο ζα κπνξνχζαλ  λα  επηλνήζνπλ θάπνηα νκνηφηεηα  κεηαμχ ηεο  

Κχπξνπ θαη ηνπ Αιγεξίνπ «Hayal  içinde  yaşıyanlar için Cezayir ile Kıbrıs arasında 

                                                           
39

Walter Lippmann, Κνηλή γλώκε, φ. π., ζζ. 82, 313.    
40

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Girne papazının susturulması zamanıdır», 21 Ağustos 1960. 
41

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΗ ΣΟΤ ΑΛΓΔΡΗΟΤ ΑΠΖΣΖΔ 

ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ ΤΠΟ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟΝ ΣΧΝ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ», 23 Απγνχζηνπ 1960. ΕΛ
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benzerlik  kurmak hiç de  zor sayılmaz».
42

 ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν επηζεκαίλεηαη φηη ην δήηεκα  

ηνπ Αιγεξίνπ εδξάδεηαη  ζηε δηακάρε κεηαμχ  ηνπ  Αιγεξηλνχ ιανχ θαη κηαο μέλεο 

εγθαηεζηεκέλεο ζηα εδάθε ηνπο δχλακεο, ζε  αληίζεζε κε ηελ Κχπξν  φπνπ θαηαγξάθεηαη  

κηα δηακάρε πνιηηηθψλ αηηεκάησλ κεηαμχ δχν θνηλνηήησλ. 

 Σφζν ε ηνπνζέηεζε ηεο είδεζεο φζν θαη νη ιεθηηθέο εθθνξέο πνπ κεηαρεηξίδνληαη νη δχν 

εθεκεξίδεο γηα λα αλαθεξζνχλ ζηε «Γηαθήξπμε  ησλ εθπξνζώπσλ  ηνπ ειιεληθνύ  θαη 

ηνπξθηθνύ ηύπνπ» ελέρνπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο απνηηκήζεηο. ηελ ειιελφθσλε  εθεκεξίδα  

ε δηαθήξπμε είλαη ζην νπηζζφθπιιν θαη έρεη ην αθφινπζν πεξηερφκελν: «Πηζηεύνκελ 

απνιύησο εηο ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εηιηθξηλνύο θαη θηιηθήο ζπκβηώζεσο  θαη ζπλεξγαζίαο ησλ 

ζπλνίθσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηόπνπ καο, δηα ηελ γεληθήλ επεκεξίαλ θαη πξόνδνλ ηνπ ιανύ καο».
43

 

ηελ ηνπξθφθσλε εθεκεξίδα ε δηαθήξπμε βξίζθεηαη ζην πξσηνζέιηδν κε ηηο πην θάησ 

ιεθηηθέο εθθνξέο «Halkımızın umumin saadet ve terakkisi namına Türk ve Rum Cemaatlarının 

samimiyet ve sıkı dostluk içinde beraberce yaşayıp işbirliği yapmaları luzumuna tamamen 

kani bulunuyoruz».
44

 ηελ ειιελφθσλε δηαθήξπμε ππάξρεη ε ιεθηηθή εθθνξά «ζύλνηθα 

ζηνηρεία», κηα ιεθηηθή εθθνξά πνπ δελ ελέρεη θακηά πνιηηηθή  ρξνηά, δελ εγθπκνλεί πνιηηηθνχο  

ζπλεηξκνχο θαη δελ  εθθνιάπηεη πνιηηηθά ζέισ, ζε αληίζεζε κε ηε ιεθηηθή εθθνξά «Σνπξθηθή 

θαη Διιεληθή Κνηλόηεηα» ηεο ηνπξθφθσλεο δηαθήξπμεο πνπ  ελέρεη  πνιηηηθέο επηδηψμεηο θαη 

ππνγξακκίδεη ην status θάησ απφ ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη πνιηηηθά ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα.  

πλήζεο πξαθηηθή ηδηαίηεξα ζηα αηρκνγξαθήκαηα ζηεινγξαθήκαηα ηνπ ζρνιηνγξαθηθνχ 

ιφγνπ ησλ εθεκεξίδσλ είλαη ε ρξήζε ςεπδψλπκσλ «takma adı», φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Reşat Kazım κε ην ςεπδψλπκν  C. Turanlı (Σνπξαληθφο) ζηε ζηήιε Gelişigüzel (Όπσο 

ηύρεη),
45

 ή ηνπ M. Kazım Bedevi κε ην ςεπδψλπκν Yavuz (Γεηλφο) ζηε ζηήιε Günün Cilveleri 

(Σα θακώκαηα ηεο εκέξαο) ηεο  εθεκεξίδαο Halkın Sesi.
46

 ε  αληίζεζε  κε ηε ζηήιε  Görüşler 

(Απόςεηο) ηεο εθεκεξίδαο Halkın Sesi φπνπ ν Afif Mapolar εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ 

                                                           
42

 Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Cezayir Barışı», 4 Temmuz 1962. [Ζ εηξήλε ηνπ Αιγεξίνπ] 
43

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΓΗΑΚΖΡΤΞΗ ΣΧΝ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ», 24 Ηαλνπαξίνπ 1961.   
44

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Türk ve Rum Basın Mümessillerinin Beyannamesi», 24 Ocak 1961. 
45

Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 233.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Birleştiğimiz tek nokta», 6 Kasım 1960. [Σν κνλαδηθφ ζεκείν πνπ καο ελψλεη] 
46

Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s.  259. 

Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 117. ΕΛ
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ελππφγξαθα,
47

 νη ζηήιεο Günün yazısı (Σν δεκνζίεπκα ηεο εκέξαο) θαη Yorum (ρόιην) δελ 

θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε αιιά ηεο εθεκεξίδαο γεληθά.
48

 ηελ εθεκεξίδα 

Διεπζεξία ε ζηήιε Λαθσληθά, πνπ  ζρνιηάδεη κε έλα πην ζθσπηηθφ ηξφπν ηελ επηθαηξφηεηα, 

είλαη επίζεο αλππφγξαθε.  

Μέζα  απφ ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ νη αξζξνγξάθνη πξνζεγγίδνπλ  έλα ζχλνιν  δεηεκάησλ 

ή αλαδεηθλχνπλ λέα, ζπγθξνηψληαο ην ιφγν ηνπ θππξηαθνχ  δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ. Μεηαμχ 

άιισλ πξνζεγγίδνπλ ηνλ ηξφπν  κε ηνλ νπνίν νη  δχν  θνηλφηεηεο θαινχληαη λα δηαπξέςνπλ 

φρη κφλν ζηνλ πνιηηηθφ αιιά  θαη ζηνλ θαιιηηερληθφ, αζιεηηθφ ζηίβν. Με  αθνξκή  ηνλ αγψλα  

ηεο Μηθηήο Κχπξνπ κε ην Ηζξαήι ζηηο  13/27 Ννεκβξίνπ 1960  ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο  

ελνπνίεζεο ησλ αζιεηηθψλ δπλάκεσλ, αθνχ ην ζχληαγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζιεηηζκνχ 

είλαη  ειαζηηθφ.
49

 

 

Ηδηαίηεξα ζηηο δηεζλείο καο εκθαλίζεηο επηβάιιεηαη ε ζπγθξφηεζε  πξαγκαηηθά  

αληηπξνζσπεπηηθψλ νκάδσλ  αλ δε  ζέινπκε  νη ιέμεηο «Μηθηή» ή «Δζληθή» λα ράζνπλ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ηε ζεκαζία ηνπο. Ό, ηη  απαηηείηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

είλαη ε επίδεημε πλεχκαηνο  αιιεινθαηαλφεζεο  απφ κέξνπο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Κξηηήξην γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο αζιεηηθήο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο πξέπεη  λα 

απνηεινχλ ηα πξνζφληα θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ αζινπκέλσλ  ππεθφσλ  ηεο Γεκνθξαηίαο, 

αλεμαξηήησο  θπιήο  ή ζξεζθείαο.
50

 

                                                           
47

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Beşikteki çocuklara kadar», 6 Kasım 1960.[Μέρξη ηα παηδηά πνπ είλαη ζηελ θνχληα] 
48

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Dış Dünyanın Takdir Ettiği», 1 Nisan  1962.[Σν εμσηεξηθφ επηθξνηεί ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «TATBİK EDİLMEYEN SİSTEM», 1 Nisan  1963.[Αλεθάξκνζην ζχζηεκα] 
49

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Αη πξνεηνηκαζίαη  δηα  ηνλ  θαηαξηηζκφλ κηθξήο Κχπξνπ», 10 επηεκβξίνπ 1960. 

ε  άξζξν ηεο ε Halkın Sesi δεηά αλεμάξηεηε εζληθή  νκάδα «müstakilen Milli takım gösterme hakkı». 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rum Futbol Federasyonu Kıbrıs Milli Takımını temsil edemez», 9 Kasım 1960. [Γελ 

κπνξεί  λα αληηπξνζσπεχεη ηελ νκάδα ηεο Δζληθήο Κχπξνπ ε νκνζπνλδία πνδνζθαίξνπ ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο] 

Ζ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ ηδξχζεθε ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1934 θαη «ηπγράλεη κόλε θαη 

απνθιεηζηηθώο  αξκνδία  δηα  ηελ εθπξνζώπεζηλ  ηνπ  Κππξηαθνύ  Πνδνζθαίξνπ». Σα ηδξχζαληα ζσκαηεία ήηαλ  

ε Αζιεηηθή Έλσζε Λεκεζνχ, ε Αλφξζσζε Ακκνρψζηνπ, ν Αζιεηηθφο  Πνδνζθαηξηθφο  Όκηινο Διιήλσλ 

Λεπθσζίαο, ν Άξεο Λεκεζνχ, ε Έλσζε Πεδνπνξηθνχ ΑΜΟΛ (ΔΠΑ) Λάξλαθαο, ν Οιπκπηαθφο Λεπθσζίαο, ε 

Σνπξθηθή  Λέζρε Λεπθσζίαο (Lefkoşa Türk Spor Kulübü) κε εθπξφζσπν ηνλ  Memduh Asaf θαη ην ΣΡΑΣ 

Λεπθσζίαο.  ηηο 29 Οθησβξίνπ 1955 ηδξχεηαη  ε  Σνπξθηθή Οκνζπνλδία Πνδνζθαίξνπ Κχπξνπ Kıbrıs  Türk  

Futbol Federasyonu. Βι.  Ahmet An, İlk Kıbrıs Türk  futbol takımları  ve Çetinkaya΄ nın  tarihi, (1902-1963), 

Ateş, Lefkoşa, 2000, s. 33,77. [Οη πξψηεο ηνπξθηθέο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο ηεο Κχπξνπ θαη ε ηζηνξία ηεο 

Çetinkaya.]  

Πεξηνδηθφ Μόξθσζηο, «Αζιεηηθή ειίο», Οθηψβξηνο 1962, ζει.19.  
50

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Οη ζπλαληήζεηο  ηεο κηθηήο Κχπξνπ», η. 23, Ηαλνπάξηνο 1961, ζει. 39. ΕΛ
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Ο  Νίθνο  Αξγχξεο ζην πην πάλσ  αζιεηηθφ ξεπνξηάδ επηθαινχκελνο  ηελ   «Αζιεηηθή  ηδέα»  

θαη ηελ «αιιεινθαηαλόεζε», αλαθέξεη φηη απηά πξέπεη λα είλαη ηα κνλαδηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

αλάδεημε  θάπνηνπ  πνδνζθαηξηζηή ζηελ Δζληθή Κχπξνπ. Δληνχηνηο, ε  ρξπζή ηνκή δελ 

κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε κηα επηθαλεηαθή αιιεινθαηαλφεζε, αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ  ζρνιηάδεη  

ν  Νίθνο  ηαθθάιεο  ζην πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά ηελ έθζεζε  Διιήλσλ  θαη Σνχξθσλ  

Εσγξάθσλ ζηε γθαιεξί Απφθαζε. Ο  Νίθνο  ηαθθάιεο  ππνζηεξίδεη «Καιύηεξα  όκσο απηά 

ηα πξάγκαηα  λα κελ  ηνλίδνληαη  αιιά  λα γίλνληαη απιά θαη  αζόξπβα  θαη   λα παξνπζηάδνληαη  

ζαλ  θπζηθά. Θα κπνξνύζε κηα έθζεζε Κππξίσλ Εσγξάθσλ  λα πεξηιακβάλεη  έξγα Διιήλσλ, 

Σνύξθσλ  θη αλ  ππήξρε  θαη θαλέλαο Κηλέδνο δσγξάθνο  πνπ λα δεη  εδώ,  θη΄ απηνύ».
51

 Καη  

αθξηβψο  απηφ έιεηπε  απφ ηελ θππξηαθή θνπιηνχξα, ν ρεηξηζκφο ησλ θαηαζηάζεσλ «απιά» 

θαη «αζόξπβα», ρσξίο επηβεβιεκέλεο πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ή επηθαλεηαθέο πξνζεγγίδεηο πνπ 

δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα  αληηθεηκεληθά δεδνκέλα.
52

 

Απηφ ην «απιά θαη αζόξπβα» πξνυπνζέηεη φηη φινη νη πνιίηεο πεξηβάιινληαη απφ ηέηνηεο  

ζπλζήθεο  πνπ  ηνπο  δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε  κηα  «θνηλή  ζπιινγηθόηεηα», 

φπσο θνηλέο επεηείνπο, θνηλά ζχκβνια, θνηλφ εζληθφ χκλν, ζηέγαζε ησλ Κππξίσλ ππφ κηα 

παλεπηζηεκηαθή ζεκαία «ilmin bayrağı» θηι.
53

 Αληί απηνχ ε 9
ε
 Ηνπιίνπ ζπγθξνηείηαη  ζην 

πεξηνδηθφ Κππξηαθνί θαηξνί σο ε πξψηε εζληθή επέηεηνο ηεο Κχπξνπ,
54

 σο ε πξψηε 

ελζπλείδεηε πξάμε  ζχκπιεπζεο κε ηνπο εζληθνχο αγψλεο ηνπ  κεηξνπνιηηηθνχ  ρψξνπ « ε 

ζπζία ηεο  9
εο 

Ηνπιίνπ  εληάζζεη ηαπηόρξνλα ηελ Κύπξν  κέζα ζηελ δξακαηηθή  θαη αγσληώδε  

πνξεία ηνπ  λένπ Διιεληζκνύ, πξνδηαγξάθεη ην εζληθό  ηεο κέιινλ  θαη ηελ πνξεία ηνπ  έπξεπε  

λα αθνινπζήζε γηα ηελ πξαγκάησζε  ησλ επηδηώμεσλ  ηεο»,
55

 ελψ ζε δηάθνξεο  δηαζπιινγηθέο  

νξγαλψζεηο ε Κχπξνο παξνπζηάδεηαη ρσξίο εζληθφ χκλν, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζθσπηηθά  

αλαθέξεη ν  δεκνζηνγξάθνο «δελ  καο βξήθε «ζπζηαξηζκέλνπο»» : 

 

                                                           
51

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ο κήλαο πνπ πέξαζε», η. 13,  Ννέκβξηνο 1961, ζει. 43. 
52

Πεξηνδηθφ Cyprus to-day, «An interview with the President of the House of Representatives Mr Glafkos 

Clerides», Vol. 1, No. 3,  May–June 1963, p. 7. 
53

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Üniverstie ideali içindeyiz», 17 Kasım 1962.  
54

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθνί Καηξνί, «Ζ  9
ε
 Ηνπιίνπ Κππξηαθή Δζληθή Δπέηεηνο», αξ.21(120),  14 Ηνπιίνπ 1961, ζει. 

55. 
55

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Ζ λενειιεληθή παξάδνζε θαη ε Δλάηε Ηνπιίνπ 1821», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο  

Όκηινο Κχπξνπ, 1963, ζει. 38. ΕΛ
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[...]ηηο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε θηιαξκνληθή  παηαλίδεη   ηνπο χκλνπο  ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ρσξψλ πξνηνχ αξρίζεη ην παηρλίδη αιιά … ειιείςεη χκλνπ  

πξνηηκήζακε  λα θάλνπκε  ηελ πάπηα !!!.
56

  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θνηλνηηθήο  λννηξνπίαο απνηειεί θαη ν  ηξφπνο  πνπ  πξνζεγγίδεη 

ν ειιεληθφο ηχπνο ηελ ελέξγεηα ηεο ηνπξθηθήο αληηπνιίηεπζεο λα πξνζιάβεη  νξγαλσκέλε 

κνξθή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «δελ ζα αλακεηρζώκελ εηο  εζσηεξηθάο  ππνζέζεηο ησλ 

Σνύξθσλ». Ζ  ίδξπζε  ελφο  λένπ θππξηαθνχ  θφκκαηνο,  πνπ ζα κπνξνχζε κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ θηινζνθία θαη δξάζε λα  ακβιχλεη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ,  ζα έπξεπε  λα ήηαλ 

έλα  πνιηηηθφ εγρείξεκα πνπ ζα  έπξεπε λα είρε ηελ αλάινγε πνιηηηθή αληαπφθξηζε.
57

  

Σν απνηέιεζκα, φκσο, ησλ ηνπξθηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ εθινγψλ  ππνγξακκίδεη απηή ηε  λέα 

ζπληζηψζα  ηνπ  πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο θαη  ραηξεηίδεηαη απφ ηνλ 

ηχπν ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο «επράξηζηνλ ην γεγνλόο»,
58

 φπσο  θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Rauf Denktaş  ζηελ πξνεδξία ηεο Kıbrıs  Türk  Kurumları Federasyonu.
59

  

Σν έγθιεκα σο ζρεδφλ  ζπζηαηηθφ  ζηνηρείν ηεο  θαζεκεξηλήο  δσήο απνηππψλεηαη ζην ηχπν 

θαη ελίνηε κε  αλαθνξέο ζηνλ πξφηεξν πνιηηηθφ βίν ηνπ  εθιηπφληνο, «δηθαηνινγείηαη», έκκεζα 

λνκηκνπνηείηαη έλα έγθιεκα π.ρ. ν ηξαπκαηηζκφο κε θπλεγεηηθφ ηνπ Hüseyin Osman,
60

 ε 

δνινθνλία  ηνπ αζηπλνκηθνχ  Μηιηηάδε Μαξλέξνπ πνπ δηαλζίδεηαη κε ηελ πιεξνθνξία φηη 

ήηαλ  «κεηαμύ ησλ πξώησλ Κππξίσλ αζηπλνκηθώλ ελαληίνλ  ηεο  δσήο ησλ νπνίσλ  εγέλνλην 

απόπεηξαη  θαηά ηελ έθηαθηνλ θαηάζηαζηλ»,
61

 ν κε πνιηηηθά θίλεηξα μπινδαξκφο Έιιελα 

θαηνίθνπ ηνπ ρσξηνχ Σχκπνπ θηι.
62

 

 Οη δηακάρεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο θαη  ηδηαίηεξα  ε κνξθή ηεο  

ζχγθξνπζεο  δεμηάο-αξηζηεξάο, πνπ  έιαβε ρψξα  κεηά  ηε δεθαεηία ηνπ 40 θαη θνξπθψζεθε  

                                                           
56

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθνί Καηξνί, «Ζ επίζθεςε ηεο ηζξαειηλήο νκάδαο ζηελ Κχπξν», αξ.4(103), 18 Ννεκβξίνπ 

1960, ζει. 55. 
57

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 4 Οθησβξίνπ 1960.  
58

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γηαθνηλνηηθή  ζπλεξγαζία», 16 Οθησβξίνπ 1960. 
59

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 1 Ννεκβξίνπ 1960. 
60

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gönelli' li  bir Türk yaralı olarak bulundu», 4 Eylül  1960. [Σνχξθνο  απφ ην Κηφλειη 

βξέζεθε ηξαπκαηηζκέλνο] 
61

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σέσο αζηπλνκηθφο ινρίαο εππξνβνιήζε ζαλαζίκσο ρζεο εηο νδφλ ηεο Λεκεζνχ», 30 

Οθησβξίνπ  1960. 
62

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Limasolda bir Rum daha vurularak öldürüldü», 26 Eylül  1960. [Έιιελαο ζηε Λεκεζφ 

ππξνβνιήζεθε μαλά θαη δνινθνλήζεθε] ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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κεηά ην 1955, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα κελ αμηνπνηεζεί απφ ηελ ηνπξθηθή  ξεηνξηθή, δεδνκέλνπ 

φηη νη  αλαθνξέο  γηα  αλαδσπχξσζε ηεο δηακάρεο δεμηψλ-αξηζηεξψλ, ππνδαπιίδνπλ θαη ην 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
63

 Ζ αλαζθάιεηα απηή εληείλεηαη κέζα απφ 

ηηο αθεγήζεηο πνπ αλαδσππξψλνπλ ην  «ζύλδξνκν  ηεο Κξήηεο», ην  «ζύλδξνκν  ηεο Ρόδνπ» 

θαη  ην  «ζύλδξνκν  ηεο Θξάθεο». Ζ ελ ιφγσ αξζξνγξαθία απνηειεί ηδενινγηθφ εξγαιείν γηα 

ηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζην λεζί θαη ηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο  

ηεο ζέζεο φηη είλαη πνιχ επηζθαιήο ε πνιηηηθή ζέζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλφηεηαο, φηαλ 

αλαπηχζζεηαη θάησ απφ ην εληαίν θξάηνο ρσξίο ρσξηζηφ θνηλνηηθφ θαζεζηψο, φηαλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλνηηθήο απηνλνκίαο ηεο.
64

 

Μέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελεξγεηψλ σο «βαξβαξόηεηαο» απαμηψλνληαη αγψλεο ή 

κεξνιεπηηθά αμηνινγνχληαη ή γεληθεχνληαη πξάμεηο, ζηειηηεχνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ 

πνιηηηζκηθή ζηάζκε ηνπ Άιινπ.
65

 Γεκνζηνγξάθνο  ηεο εθεκεξίδαο Halkın Sesi αλαθέξεη φηη 

νη αγψλεο ηεο δηθήο ηνπ θνηλφηεηαο δελ ζα δηεμαρζνχλ  κε ην λα ζθνηψλνπλ  αλζξψπνπο,  

φπσο  θαληαζηψλνληαη  απηνί. Με  ηε ιεθηηθή εθθνξά  «απηνί» αλαθέξεηαη ζηελ  Διιεληθή 

Κνηλφηεηα θαη ππνζηεξίδεη  φηη  ν  δηθφο ηνπο αγψλαο ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή «mantığa 

dayanarak».
66

 ε άιιν άξζξν Σνχξθνο αξζξνγξάθνο  δηεξσηάηαη  ηη ζεκαίλεη ε ιέμε  

βαξβαξφηεηα, γηαηί  βαθηίδνπλ ηα γεγνλφηα  ηνπ 1821 βαξβαξφηεηα,  θαη φρη ηα γεγνλφηα ζηε 

                                                           
63

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Olaylar arasında», 1 Temmuz 1962. [Αλάκεζα ζηα γεγνλφηα] 

Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, 1948 : Ο ειιεληθόο εκθύιηνο θαη ε Κύπξνο, φ. π., ζζ. 107, 111, 142,144, 146, 147, 148, 162, 

187, 190, 193, 198, 199, 200, 223, 224, 301, 302.  
64

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rodos Türkleri üzerinde büyük manevi baskı», 29 Temmuz 1962. [Ζ κεγάιε εζηθή 

πίεζε πάλσ ζηνπο Σνχξθνπο ηεο Ρφδνπ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Medeniyet dedikleri», 16 Kasım 1962. [Απηφ πνπ απνθαινχλ πνιηηηζκφ]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rodos ve Kıbrıs», 17 Ağustos 1963. [Ρφδνο  θαη Κχπξνο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Girit΄ i Türklerden nasıl almışlardı», 12 Aralık 1963-18 Aralık 1963. [Πψο πήξαλ ηελ 

Κξήηε  απφ ηνπο Σνχξθνπο] Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Hikayenin sonrası», 21 Kasım 1963.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rodos ve Kıbrıs», 17 Ağustos 1963. [Ρφδνο  θαη Κχπξνο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «86 yaşındaki Kazım Nami Durunun hatıratı», 30 Nisan 1961. [Οη αλακλήζεηο ηνπ 

86ρξνλνπ Kazım Nami Durunun] 
65

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Spiritakis ithamlarını geri al!», 21 Haziran 1961. [ππξηδάθε, πάξε πίζσ ηηο 

θαηεγνξίεο ζνπ! ]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Medeniyet bu mudur?», 14 Mayıs 1961. [Απηφ είλαη  πνιηηηζκφο;] Γηεξσηάηαη  θαηά  

πφζν  απνηειεί δείγκα  πνιηηηζκέλεο  ζπκπεξηθνξάο  ε  δνινθνλία ηνπ 27 Άγγινπ, παληξεκέλνπ κε δχν παηδηά.   

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, 9 Ηνπιίνπ 1961, 3 Απξηιίνπ 1962. 
66

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bukadar mı dokundu?»,  29 Eylül 1962. [Σφζν πείξαμε;] ΕΛ
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κχξλε  ή  ηε δξάζε ηεο ΔΟΚΑ. Γηεξσηάηαη γηαηί απνθαινχλ «παιηθαξηά»  απηνχο  πνπ 

θηππνχλ  αζψνπο άλαλδξα απφ πίζσ, ππνλνψληαο ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ.
67

   

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ε Διιεληθή Κνηλφηεηα έρεη πηνζεηήζεη ηελ απνηθηνθξαηηθή ξεηνξηθή θαη 

πξαθηηθή. Έηζη ζε άξζξα ηεο Halkın Sesi θαηεγνξείηαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηε  κέζνδν  ηνπ 

δηαίξεη θαη βαζίιεπε «parçala ve idare»,
68

 ζπκπεξηθέξεηαη κε  λννηξνπία  απαμίσζεο «hor 

bakmak zihniyet» θαη κε ξαηζηζκφ «ırkçılık zihniyeti».
69

 Αθφκε θαη ην αίηεκα ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο γηα Έλσζε κε ηελ Διιάδα γίλεηαη αληηιεπηφ σο κηα πξνζπάζεηα απνηθηνπνίεζεο 

εθ λένπ  ηεο Κχπξνπ «Onlar Kıbrısı bir yeni sömürge haline getirmek istiyorlar».
70

 ηνλ 

αληίπνδα ε  κε  ζπκπεξίιεςε ηεο αιχηξσηεο Κχπξνπ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, ζχκθσλα κε ηνλ 

ειιελφθσλν ηχπν, κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί κε ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζε δηάθνξα επξχηεξα, 

επξσπατθά πιαίζηα. Δθεί κπνξεί λα ζπλαληήζεη ηελ Διιάδα, εθεί ζα ζπλππάξρεη ην εζληθφ θαη 

ην παλαλζξψπηλν ηδεψδεο θαη ζα ππεξθαιαγγηζηεί  ν ηνπξθηθφο  ζσβηληζκφο  θαη ηα  πξνλφκηα 

ηνπ.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

«masum ve silahsız insanları arkadan kahbece vurmasını ''kahramanlık'' sayarken». [ζεσξψληαο αλδξεία ην λα 

θηππνχλ άλαλδξα απφ  πίζσ αζψνπο θαη άνπινπο αλζξψπνπο]. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «''Barbarlık'' ne 

demek?», 12 Temmuz 1963. [Ση ζεκαίλεη βαξβαξφηεηα;] 
68

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Lagudondis΄ in İfşaatı», 23 Temmuz 1962. [Ζ απνθάιπςε  ηνπ Λνγνδφληε] 
69

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rakamlar konuşuyor», 9 Aralık 1963. [Οη αξηζκνί κηινχλ] 
70

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yirminci asır sömürgeciliği», 19 Eylül 1963. [Ζ απνηθηνθξαηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα] 
71

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Δζληθηζηηθφ εζληθφ θαη παλαλζξψπηλν ηδεψδεο», η. 16, Φιεβάξεο 1962, ζει. 

163. Ζ Κχπξνο ππέθεξε απφ «ρακειό  επίπεδν εκπινθήο  ζην δηεζλή ρώξν». Βι. Diana Markides-Weston, ό. π., 
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4. Ο λόγορ ηηρ  ζςνένηεςξηρ 

Ο ιφγνο ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ νπζία είλαη έλαο ιφγνο  εξσηεκαηηθφο  πνπ θπξηαξρνχλ  νη 

εξσηεκαηηθέο θξάζεηο.
72

 ηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν πνιχ ζπάληα ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο αλήθεη ζηελ άιιε  θνηλφηεηα, ελψ ηα δεηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη δελ 

έρνπλ ηδηαίηεξν πνιηηηθφ πεξηερφκελν. ε πνιχ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θηινμελνχληαη ζε 

έληππα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζπλεληεχμεηο πνιηηψλ, αμησκαηνχρσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα,  φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο γπλαίθαο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο Süheyla Küçük,
73

 θαη  ηνπ  Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

Fazıl Plümer. ηνλ αληίπνδα ε ηνπξθφθσλε εθεκεξίδα Halkın Sesi θηινμελεί ζπλέληεπμε ηνπ 

Υξηζηφθνξνπ  άββα, Κχπξηνπ  δσγξάθνπ πνπ δηαπξέπεη  ζε Λνλδίλν θαη Παξίζη.
74

 

Με ηίηιν «300.000 ρσξηθνί  δεηνύλ νηθνλνκηθή βνήζεηα» ην πεξηνδηθφ Κππξηαθνί θαηξνί, 

αλαθέξεη φηη  έγηλαλ  300.000 αηηήζεηο απφ  κέξνπο  ηνπ  αγξνηηθνχ  πιεζπζκνχ  γηα 

νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη βιέπνληαο επκελψο  ην έξγν ηνπ Fazıl Plümer ζρνιηάδεη : 

 

[..]ε ζπλέληεπμή καο κε ηνλ ππνπξγφ Γεσξγίαο θ. Φαδίι Πινπκέξ δηαπηζηψζακε φηη ην  

ππνπξγείν ηνπ απνδίδεη εμαηξεηηθή ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα ζηα πξνβιήκαηα  

αξδεχζεσο, δηαηεξήζεσο  ηνπ εδάθνπο, ειαηηψζεσο  ηνπ  θφζηνπο  παξαγσγήο,[...]
75

 

 

Σν ίδην πεξηνδηθφ ιίγν κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ θηινμέλεη ζπλέληεπμε ηεο Süheyla 

Küçük ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζθηαγξαθεζεί ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο. Παξά ηελ αλαθνξά «πηζηεύσ απόιπηα ζηα ηδεώδε ηνπ» θαη ηε δηθηά 

ηεο ζπκβνιή, σο Πξφεδξνπ ηεο Σνπξθηθήο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ, ε ζπλέληεπμε εζηηάδεηαη 

ζηνλ νηθνγελεηαθφ βίν ηνπ Fazıl Küçük θαη ζηε ζπλήζεηα ηνπ λα θαπλίδεη πνιχ. Απφ ηελ άιιε 

ε εθεκεξίδα Halkın Sesi θηινμελεί ζπλέληεπμε ηνπ Υξηζηφθνξνπ άββα, ηνπ θαιιηηέρλε πνπ 

επηκειήζεθε θνηλή έθζεζε δσγξαθηθήο. Ο Υξηζηφθνξνο άββα δειψλεη φηη ε έθζεζε έρεη σο 

ζηφρν λα πξνζεγγίζεη ε κηα θνηλφηεηα ηελ άιιε κέζσ ηεο ηέρλεο «sanat yönünden bir birine 

yaklaştırmaktır». 

                                                           
72

σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο, Διιεληθή γιώζζα θαη δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο .....,  φ., π., ζει. 52. 
73

Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «νπρετιά Κνπηζηνχθ», αξ. 72, 26 Φεβξνπαξίνπ 1960, ζει. 7. 
74

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk ve Rum  ressamlarının ilk  müşterek sergisi  yarın  açıyor», 22 Ekim  1961. 
75

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί Καηξνί, «300.000 ρσξηθνί  δεηνχλ νηθνλνκηθή βνήζεηα», αξ.3(102), 4 Ννεκβξίνπ 1960, 
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5. Ο λόγορ  ηων εικόνων 

Δλψ νη ηξνπηζκνί ζπγθξφηεζεο ηνπ Δαπηνχ παξαπέκπνπλ ζηελ εγξήγνξζε, ηελ 

αγσληζηηθφηεηα  θαη ηελ επαγξχπλεζε, ζηνπο παξάιιεινπο αγψλεο κε ην κεηξνπνιηηηθφ 

ρψξν,
76

 νη ηξνπηζκνί ζπγθξφηεζεο ηνπ Άιινπ παξαπέκπνπλ ζην παξάηαηξν, ζην θαρεθηηθφ, 

ζην αηκνζηαγέο θαη ζην ππνρζφλην. Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ε εηθνλνγξάθεζε  θαη νη 

γεινηνγξαθίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα άξζξα ηνπ ηχπνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ζπγθξφηεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ κχζσλ.
77

 Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ε 

εηθνλνγξάθεζε θαη νη γεινηνγξαθίεο απνηεινχλ ηξνπηζκνχο ζπγθξφηεζεο  θνηλσληθψλ 

θαηαζθεπψλ. Μεηαμχ άιισλ ζηα ειιελφθσλα έληππα μερσξίδεη  ζην πεξηνδηθφ  Νέα Δπνρή ην 

θσηνγξαθηθφ ζηηγκηφηππν απφ εθδήισζε ηεο επεηείνπ ηεο Πξσηνκαγηάο ηνπ 1950 ζηε 

Λεπθσζία,
78

 φπνπ ηνλίδνληαη νη αγαζηέο  ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ. Απηή ε επηθαλεηαθή  

πξνζέγγηζε εκπνδίδεη ηνπο πνιίηεο απηνχ ηνπ θξάηνπο λα αληηιεθζνχλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 

επζχλεο έλαληη ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο, λα γίλεη αληηιεπηφ ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο «Πνιηηφηεηα» θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. ην 

ίδην  έληππν ε θσηνγξαθία φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηνηθία  ηνπ Υαιήι Υνπζεΐλ Σαγθνχιε 

ζηε Λεκεζφ θαη ε ιεδάληα «Δδώ κέζα δεη ζηξηκσγκέλνο ρεηκώλα-θαινθαίξη  καδί  κε ηε 

γπλαίθα  ηνπ  θαη ηα  έμε  παηδηά ηνπ»,
79

 απνηππψλεη ηνλ πεξηζσξηαθφ, παξαθκηαθφ ηξφπν πνπ 

ζπγθξνηείηαη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. Ζ 

ηαμηθή  δηάζηαζε είλαη κηα άιιε παξάκεηξνο, έλα  άιιν είδνο  ιφγνπ  πνπ επηζηξαηεχεηαη απφ 

ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα κε πνηθίιεο πνιηηηθέο απνηηκήζεηο. 

                                                           
76

Με αθνξκή ηελ πνιηνξθία ηεο Λεπθσζίαο απφ ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1570  ε  εθεκεξίδα 

Halkın Sesi θηινμελεί κηα εηθφλα Οζσκαλνχ ζεκαηνθφξνπ. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi,  9 Eylül 1960.  

Ζ εηθφλα ηνπ νπινθφξνπ Mehmetçik πνπ παηά πάλσ ζηελ Κχπξν θηινμελείηαη ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο 

ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1960 θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηε θξάζε «Γηα εηξήλε ζηε ρώξα, γηα εηξήλε ζηελ νηθνπκέλε». 

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 16 Ağustos 1960.  

Μλεκείν Ζξψσλ Γαξδαλειίσλ  «Çanakkale Şehitleri anıtı» Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 23 Ağustos 1960.  

ηνλ αληίπνδα ε κνξθή ηνπ Έιιελα, σο θξνπξνχ, πνπ αληιεί δχλακε απφ ην Θεφ θαη απφ ηνπο αδηάιεηπηνπο 

αγψλεο ηεο ειιεληθήο θπιήο. Βι Δθεκεξίδα Διεπζεξία, 25 Μαξηίνπ 1961, 28 Οθησβξίνπ 1961, 27 Οθησβξίνπ 

1963. 

Βι. Παξάξηεκα ζζ. 490, 539-542. 
77

Δθεκεξίδα Bozkurt, 19 Kasım 1963. Δθεκεξίδα Δζληθή 17 Απγνχζηνπ 1960. Δθεκεξίδα Φηιειεύζεξνο, 21 

Ννεκβξίνπ 1963. 
78

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Ζ  εξγαηηθή πξσηνκαγηά», η. 15, Μάηνο  1960, ζει. 11. 
79

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Σν ζηεγαζηηθφ καο  πξφβιεκα», η. 29, Ηνχιηνο 1961, ζει. 11. ΕΛ
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ηνλ αληίπνδα ζηελ ηνπξθφθσλε εθεκεξίδα Halkın Sesi ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ  

δεκνζηεχεηαη  ζε ζρέζε κε ηελ άιιε θνηλφηεηα  κπνξεί λα  ηαμηλνκεζεί ζε δχν θαηεγνξίεο: 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ απνηππψλεη ηνλ επηδήκην ξφιν  ηεο άιιεο θνηλφηεηαο θαη απηφ πνπ 

απνηππψλεη θνηλέο δξάζεηο κε πνιηηηθήο θχζεσο απφ  κέιε ησλ δχν θνηλνηήησλ.
80

 ηα 

πιαίζηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ απνηππψλεηαη ν επηδήκηνο ξφινο ηεο άιιεο 

θνηλφηεηαο κπνξεί λα επηζεκαλζεί ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ δειηία πνιηηηθψλ ηαπηνηήησλ 

κειψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο φπνπ ζηελ εζληθφηεηα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Έιιελ»,
81

 απφ 

ηνπξθηθά ζπίηηα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αρπξψλεο ππνδειψλνληαο ηε ζπλερή πξνζπάζεηα 

αθνκνίσζεο, εμφλησζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο,
82

 ην πιηθφ απφ ηε ζχιιεςε  ηνπ 

Βνπιεπηή ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο Γηψξγνπ Ρνδνζζέλνπο,
83

 ην πιηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ακθηιεγφκελν Κχπξην Αζηπλφκν Γηψξγν Λνγνδφληε ππνδειψλνληαο φηη ζηελ Κχπξν «ε 

κάζθα, ην πηζηόιη θαη ην απηόκαην, έρνπλ πάξεη ην λόκν ζηα ρέξηα ηνπο» κε θχξηνπο ππνθηλεηέο 

ηελ πνιηηηθή ειίη θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.
84

 Παξάιιεια 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ηεο ΔΟΚΑ ηφζν θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ φζν 

θαη ηψξα πνπ έρνπλ ελδπζεί ηνλ εηξεληθφ καλδχα. Απφ ηελ ελ ςπρξψ δξάζε ηνπο,
85

 ζηελ 

ππφγεηα ζχγρξνλε δξάζε ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή εμφλησζε ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο.
86

 Ζ δξάζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε βάξνο ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο,
87

 ππνγξακκίδνληαο  ην θαζεζηψο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλεη ν θππξηαθφο ιαφο ζην 

ζχλνιν ηνπ. Σέινο ζηνλ ηχπν δεκνζηεχεηαη έλα ζχλνιν επηζηνιψλ κε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, 

ελίνηε κε επηθπιάμεηο σο πξνο ηε γλεζηφηεηα ηνπο, πνπ θέξνληαη λα δηαλεκεζήθαλ, λα έρνπλ 

απνζηαιεί ζε πνιίηεο, αμησκαηνχρνπο θηι.,
88

 ή θαηαγξάθνληαη αλαδεκνζηεχζεηο 

εηθφλσλ/θσηνγξαθηψλ απφ  εγρψξηα ή κε  έληππα.
89

 

                                                           
80

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 24 Δkim 1961, 28 Şubat 1962, 28 Şubat 1963.  
81

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 13 Aralık 1960, 18 Nisan 1961, 22 Ağustos 1961.  
82

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 7 Şubat 1963.  
83

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 25 Şubat 1961, 14 Nisan 1961. 
84

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή  «Μάζθα, Πηζηφιη, Απηφκαην  δνινθνλνχλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία», η. 41, Ηνχιεο  

1962, ζει. 6. 
85

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 20 Kasım 1960. 
86

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 21 Kasım 1960. 
87

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 19 Ocak 1961, 28 Şubat 1961,  22 Nisan 1961, 26 Nisan 1961 (αλαθνίλσζε ΟΠΔΚ). 
88

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 14 Temmuz 1963, 18 Ağustos 1963, 11 Ekim 1962.   
89

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 25  Haziran 1963. Αλαδεκνζίεπζε απφ εθεκεξίδα Κσλζηαληηλνχπνιεο Milliyet.  ΕΛ
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6. Ο λόγορ ηων διαθημίζεων  

Παξά ηηο ζπλερείο  εθθιήζεηο  απφ ηνλ ηνπξθφθσλν ηχπν,  φπσο πξνζηαηεπζεί ε νηθνλνκία 

ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο θαη λα ζηεξηρζνχλ νη Σνχξθνη θαηαζηεκαηάξρεο θαη ηα ηνπξθηθά 

πξντφληα,
90

 ηφζν ε ειιελφθσλε φζν θαη ε ηνπξθφθσλε εθεκεξίδα θηινμελνχλ ζηα έληππα 

ηνπο δηαθεκηδφκελα πξντφληα ηεο άιιεο θνηλφηεηαο. Γελ απνπζηάδεη δε ην θαηλφκελα δχν 

φκνηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα λα δηαθεκίδνληαη πιάη πιάη παξά ην γεγνλφο φηη νη 

αληηπξφζσπνη - εηζαγσγείο  ηνπο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο.
91

     

ην πεξηνδηθφ Cyprus:Σhe island of Aphrodite ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηαθήκηζε ηεο 

Οζσκαληθήο Σξάπεδαο θαη ε δηαθήκηζε αζθαιεηψλ ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα ησλ  Orphanides & 

Murat.
92

 ηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία απαληά κεηαμχ άιισλ ε δηαθήκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαιηζψλ ηνπ αιάρε Αιή  Ρηδά θαη ε λνζηηκφηαηε  Fry’s Turkish Delight.
93

 Ζ εθεκεξίδα 

Halkın Sesi θηινμελεί πιήζνο δηαθεκίζεσλ, φπσο ηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο Γάια Βιάραο,
94

 

ηεο ΚΔΟ,
95

 ησλ ηζηγάξσλ Κππξηαθά ηνπ Γηαλέιινπ θαη Βεξγφπνπινπ,
96

 ησλ αδεξθψλ 

Λαλίηε,
97

 ηνπ  Αληξέα Λνΐδνπ,
98

  ηεο καξγαξίλε ηνπ Αληξέα Ηγλαηίνπ,
99

 ηεο  γαιιηθήο καγηάο 

ηνπ  Μηραήι ηαπξηλνχ θηι.
100

  

 
                                                           
90

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 31 Aralık 1960. Πξνεηδνπνίεζε Güneş Türk Makarına Fabrikası ηεο Δηαηξείαο 

Σνπξθηθψλ Μαθαξνληψλ Ήιηνο.   

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Her şeydan evvel cemaat»,  24 Haziran 1962. [Πάλσ απ΄ φια ε θνηλφηεηα] 

[…] ρεηηθά κ΄απηό νθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε όηη θξάηνο θαη θεθαιαηνθξαηία επλννύζαλ  απηόλ ηνλ 

νηθνλνκηθό δηακειηζκό - ζεκειηαθό  ππόβαζξν, όπσο  είπακε, ηνπ πνιηηηθνύ δηακειηζκνύ. Βι. Πινπηήο έξβαο, ό. 

π., ζει. 131.                                                         
91

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 18 Ağustos 1963.  
92

Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Cyprus: Σhe island of Aphrodite, Cosmos Press, Nicosia, 1963. 
93

Δθεκεξίδα Διεπζεξία,  9 Ννεκβξίνπ 1962, 5 Γεθεκβξίνπ 1962. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, 20 Ηαλνπαξίνπ 1963. 
94

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Γάια Βιάραο», 20 Kasım 1960. 
95

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «ΚΔΟ», 24 Aralık 1960.  
96

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Κππξηαθά», 12 Mayıs 1961. 
97

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 15 Haziran 1961. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 21 Kasım  1961. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 

«Coca -Cola içiniz», 13 Ağustos 1961.[Πηείηε Coca -Cola]  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Πνξηνθαιάδα Λεκνλάδα», 17 Kasım  1961. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tohumluk 

ırlanda patatesi»,  9 Aralık 1961.[πνξηθή ηξιαλδηθή παηάηα ] 

 Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Lanitis Mağazaları»,  4 Temmuz 1962. [Καηαζηήκαηα Λαλίηε] 
98

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Avcılar», 17 Kasım  1961. [Κπλεγνί] 
99

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Taze Margarini şimdi her zaman temin edebilirsiniz», 6 Ağustos 1961. [Σψξα 

κπνξείηε λα εμαζθαιίδεηε  πάληα θξέζθα καξγαξίλε] 
100

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Fransız ekmek mayaları», 22 Haziran 1962.                                            

Άιιεο δηαθεκίζεηο  Halkın Sesi 21/7/1962,  21/10/1962, 2/12/1962,  3/1/1963,  19/11/1963. ΕΛ
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7. Η λογοηεσνική παπαγωγή ηος ηύπος  

 

Η. Διιεληθή Κνηλφηεηα   

ηα πεξηνδηθά θηινμελνχληαη δηεγεκαηνγξαθίεο πνπ ελζσκαηψλνπλ δηάθνξνπο ηξνπηζκνχο  

ζπγθξφηεζεο ηνπ Άιινπ. ηα  Κππξηαθά Υξνληθά ζην «Ζ λνπβέιια ηεο Δηξήλεο» ηεο Ήβεο 

Μειεάγξνπ ε  παξνπζία  ηνπ Άιινπ εηζάγεηαη  κέζα απφ ηελ ερεηηθή  εηθφλα ηνπ Σνχξθνπ  

πσιεηή πνπ  θψλαδε ζπξηά θη ήξεκα «αιεπηηδεο …Παγσκέλν».
101

 Μηα  ερεηηθή  εηθφλα  

εηζάγεη επίζεο  ηνλ Άιιν  θαη ζην  έξγν ηνπ Γηψξγνπ Φηιίππνπ Πηεξίδε «Ο αιήρ, ν Σνύξθνο,  

ζα γεκίζεη  ηνπο καραιάδεο  κε ηελ ηαρή ηνπ, πνπ ηελ επαλαιακβάλεη απαξάιιαρηε, είθνζη 

ρξόληα ηώξα, [...] Αηξάλλ !».
102

 ην πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία ζην δηήγεκα «Έλα αζηέξη ζην 

ζθνηάδη» ν ηξνπηζκφο ζπγθξφηεζεο ηνπ  ρψξνπ ηνπ  Άιινπ είλαη ην ζθνηάδη, κε  ην  Μερκέη 

ηνλ Σνχξθν  εγέηε λα εθθσλεί ιφγνπο θαη ηνλ ηνπξθηθφ φριν λα ιεηηνπξγεί  σο θεξέθσλν  

«Κάπνπ  βαζεηά,  θάπνηνο εγέηεο ηνπο κηινύζε. Σνπο έιεγε γηα ηνπο παηξηώηεο ηνπο πνπ πξηλ 

θάκπνζα ρξόληα έρπζαλ ην αίκα ηνπο γη΄ απηό  ην λεζί. Μα νη ηέζζεξεηο ζηνπο πέληε «γξπ» δελ 

θαηαιάβαηλαλ. Σν κόλν πνπ ήμεξαλ ήηαλ όηη κπξνζηά ηνπο είραλ πινύζην  ρσξάθη γηα ζέξηζκα 

...». Απφ ηελ άιιε  κέζα  ζην ζθνηάδη ζπγθξνηείηαη  ε εηθφλα ηνπ Υαζάλ πνπ ζθνηψλνληαο ην 

Μερκέη ζψζεη ηνλ Έιιελα θίιν ηνπ  Μηράιε θαη ηνπο Έιιελεο ηεο γεηηνληάο ηνπ, θαη γίλεηαη 

ην αζηέξη κέζα ζην ζθνηάδη.
103

  

ηα ινγνηερληθά εγρεηξήκαηα ζπγθξνηείηαη θαη αληρλεχεηαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ζε 

ζρέζε κε ηελ άιιε θνηλφηεηα, ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζην ζχγρξνλν ζπγθείκελν. ην  «Ο  

δξάθνο  ηνπ Νεξνύ»,  ην θππξηαθφ δηήγεκα ηνπ Αρηιιέα Αηκηιίνπ,  γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

ζπαρήδεο, ζην βαιή, ζην ζνπιηάλν θαη ζηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Παλαγή πνπ γιχησζε ην ρσξηφ 

απφ ην βαιή.
104

 ηελ  Παηδηθή  Υαξά  ν  Υξ. Καξαγηψξγεο ζην «Σν γιπθνράξακα ηεο 

ιεπηεξηάο»   αλαθέξεη : 
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Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ζ λνπβέιια ηεο Δηξήλεο », η. 6, Απξίιηνο  1961, ζει. 266. 
102

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Σν ηειεπηαίν θφζκεκα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζει. 

121. 
103

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Έλα αζηέξη ζην ζθνηάδη», αξ. 35, Μάηνο –Ηνχληνο 1963, ζει. 186. 
104

Πεξηνδηθφ  Ο πλεξγαηηζηήο, «Ο δξάθνο ηνπ λεξνχ », η. 2 (26), Ννέκβξηνο 1963, ζζ. 33-34. ΕΛ
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[...] Σφηε ζα δείξνπκε ηα ηνπξθάθηα εκείο, είπε ν ηξαηήο. Σνπο ηηο  βξέμακε  θαη ρζεο,  

θαη ζήκεξα δελ μεκχηεζαλ  ζηελ  γεηηνληά. Μφλν ν Αιήο  πέξαζε θαβάιια ζη΄άινγν  κε 

ηνλ παηέξα ηνπ θαη κνπβγαιε ηελ γιψζζα. Πνχ ζα κνπ πάε  φκσο ...
 105

 

 

 

Δλψ ζην πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο απαληά δηαζθεπή ηνπ έξγνπ  ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε 

«Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ 1821» απφ ηνλ Αλδξέα Κνχξν φπνπ ζπγθξνηείηαη ε θηγνχξα ηνπ Σνχξθνπ 

Κηφξνγινπ πνπ ζην ηέινο θαιείηαη  απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν  Κππξηαλφ  «ηνλ ηόπν καο  πν δα 

θ΄αη δα λα θακ΄ ό, ηη κπνξήζε λα κελ γηλή κηαιιύηεξνλ θαθόλ ζηελ Ρσκηνζύλελ»,
106

 ζην 

πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Κπξηάθνπ Μ. Καξακάλνπ «Μαξία 

πγθιεηηθή» ζπγθξνηείηαη ν ζηεξενηππηθφο, νξηεληαιηζηηθφο ιφγνο «δελ ήηαλ δπλαηόλ λα 

είραλ αιιάμεη νη Σνύξθνη  θαη λα έγηλαλ πνιηηηζκέλνο ιαόο από ηνλ θαηξό πνπ πήξαλ ηελ 

Κσλ/πόιε»,
107

 φπσο θαη ζην νκφηηηιν «Μαξία ε πγθιεηηθή» ηνπ Πεξηνδηθνχ Πάληα Δκπξόο 

«ηαζήηε  κπξνζηά  ζ΄ απηνύο ηνπο  βαξβάξνπο  θαη  δνύινπο  ησλ θηελώδηθσλ  νξέμεσλ».
108

 

ε άιια ινγνηερληθά εγρεηξήκαηα ν Άιινο ζπγθξνηείηαη κέζα ζην ζχγρξνλν πνιηηηθφ 

ζθεληθφ, φπσο ζην πεξηνδηθφ Νέα επνρή ζην θππξηψηηθν ζθεηζ ηνπ Θξάζνπ Μαθξπγηάλλε  

«Απνχ θάεη έθαελ» φπνπ ν  Νηαδήο σο  ππάιιεινο  ηνπ  Σνπξθηθνχ Γεκαξρείνπ, κεηά ηελ 

άξλεζε ηνπ Αξκέληνπ θαηαζηεκαηάξρε λα πιεξψζεη £10, απεηιεί ηνλ θαηαζηεκαηάξρε.
109

 

ην δηήγεκα ηνπ Μηράιε Γ. Πηηζηιιίδε «Ζ  Αξρφληηζζα» ν Σνχξθνο παπισκαηάο Υνπζεΐλ  

ζα θαηεγνξεζεί  γηα ηελ θινπή ησλ ρξπζαθηθψλ ηεο ζπηηνλνηθνθπξάο ηνπ Καιιηφπεο.
110

 

Σέινο ζην δηήγεκα ηεο Ηάλζεο Δ. Λπθνχξγνπ «Πιεξψζεθε» ν Γηνπζνχθεο ν νπνίνο  ζπλερίδεη 

ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηε ζπλαλαζηξνθή  κε ηνπο Έιιελεο θίινπο ηνπ ζην ηέινο ζθνηψλεηαη απφ 

ηνλ παηέξα ηνπ.
111

 Ο  παηέξαο ηνπ  απνηειεί κηα  ζθιεξή  θηγνχξα, αθνχ  έπηλε,  ζθφησζε απφ 

ην μχιν ηε κεηέξα ηνπ,  θαη ζην ηέινο  «σο  θαιφο  παηξηψηεο»  ζθφησζε ην γην ηνπ  πνπ 

ζπλέρηζε λα έρεη επαθέο  κε  ηνπο Έιιελεο.   

                                                           
105

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Σν γιπθνράξακα ηεο ιεπηεξηάο», η. 3, Μάξηηνο 1962, ζζ. 12-13 
106

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ  1821», η. 1, Οθηψβξηνο  1960, ζει. 27. 

107
Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Μαξία πγθιεηηθή», η. 13,  Γεθέκβξηνο  1963, ζει. 516. 

108
Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο, «Μαξία ε  πγθιεηηθή», αξ. 2, Μάξηηνο 1963, ζει. 77 & 

Πεξηνδηθφ Ο πλεξγαηηζηήο , «Ζξσίδεο ηεο Κχπξνπ», η. 3 (27), Γεθέκβξηνο  1963, ζζ. 37-38. 
109

Πεξηνδηθφ Νέα  επνρή, «Απνχ θάεη έθαελ», αξ. 1, Μάξηεο 1959, ζει.73. 
110

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ζ Αξρφληηζζα», η. 28, Φεβξνπάξηνο  1963, ζζ. 115-119. 
111

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Πιεξψζεθε», αξ. 26, Ννέκβξηνο 1962, ζζ. 55-56. ΕΛ
ΕΝ
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Καη ζην κπζνπιαζηηθφ ρψξν ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ  

ζπγθξνηείηαη σο απνηθηνθξαηηθφ φξγαλν. ην Οη  Απξνζθύλεηνη  ηνπ Μηράιε  Πηηζηιιίδε 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχιιεςε ησλ αγσληζηψλ ηεο ΔΟΚΑ Λντδίδε θαη Καξαδήκα πνπ  

επηρεηξνχλ λα μεθνξηψζνπλ ππξνκαρηθά απφ ηε βάξθα θαη λα ηα θξχςνπλ απφ ηνλ Έιιελα 

αζηπλφκν  πνπ πξφζθεηηαη ζην απνηθηαθφ θαζεζηψο θαη ηνπο Σνχξθνπο Δπηθνπξηθνχο Κεκάι 

θαη Απηνπιιάρ.
112 

ην δηήγεκα «Σξεηο –Σέζζεξηο  κέξεο πξηλ απ΄  ηα  Υξηζηνχγελλα»  ν  

Κψζηαο Μφληε αλαθέξεη «Έβγαλαλ ηα ζπξηάξηα, θύηαμαλ έλα-έλα ηα έγγξαθα. Όηαλ ήηαλ 

Διιεληθά θαη ηα ππνςηαδόληνπζαλ  ηα  πεξλνύζαλ ζηνλ Σνύξθν  λα ηα  δηαβάζε».
113

  ην 

«Οκνξθίηα» ηνπ Υξηζηφδνπινπ Παπαρξπζνζηφκνπ ν Άιινο αλάγεηαη ζε ζχκβνιν 

εζεινδνπιίαο «Σν «Κύξην» είλαη ν Άγγινο αλαθξηηήο, πνπ ζηε θαληαζία ηνπ Σνύξθνπ  

δεζκνθύιαθα  πξνβάιιεη  ζαλ θπξίαξρνο,  αθέληεο !»,
114

  ελψ ζην «Γθνχη ήβληγθ εξ!» 

ραξαθηεξίδνληαη «κάζηηγα», «Παξακνλή  ησλ Υξηζηνπγέλλσλ  ηνπ 1956. Σελ Κύπξν καζηίδνπλ 

αιύπεηα ε αλνκβξία, ε θαηαλαγθαζηηθή αλεξγία, νη Άγγινη ζηξαηησηηθνί θη΄ νη  Σνύξθνη 

επηθνπξηθνί».
115

  

Σέινο ζην απφζπαζκα απφ ην αλέθδνην κπζηζηφξεκα ηεο Σαηηάλαο Γθξίηζε - Μηιιηέμ   

«Δλψπηνο  ελσπίσ» θαη ζην  «Νηνύξαο ν Σνπξθνκεξίηεο» ν  Άιινο  ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ νη ήξσεο ζηε κχξλε απφ ηνλ Σνχξθν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ρψξνπ «Δίρε  έξζεη  θη΄ απηή  απ΄ ηελ Αλαηνιή  όπνπ  ηεο είραλε  ζθνηώλεη  ηνπο  έμε γηνύο θαη 

ηνλ άληξα  ηεο, όπνπ  γηα λα  ηεο  μεθνιιήζνπλε  νη Σνύξθνη από  η ΄ απηηά  ηα ζθνπιαξίθηα  ηεο  

ηα  μεζθίζαλε  θη΄ έκεηλε  εθείλε  ε  άγξηα  ιαβσκαηηά».
116

 Ο πχξνο Παπαγεσξγίνπ ζην 

«Νηνύξαο ν Σνπξθνκεξίηεο» κε αθνξκή ηελ εθδίσμε ησλ Διιήλσλ απφ ηε κχξλε, ζπγθξνηεί   

ηελ εηθφλα ηνπ  εζληθνχ Άιινπ  «ν Σνύξθνο ζην ζπκό ηνπ  πάληα έρεη  δπν θσηηέο,  κηα ζηελ  

ςπρή ηνπ θαη  κηα ζην ρέξη».
117

 

                                                           
112

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο, «Οη  απξνζθχλεηνη», αξ. 5, Ηνχληνο 1963, ζζ. 204-205. 

Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Ση  γίλνληαλ  ζηηο θπιαθέο  θαη  ηα θξαηεηήξηα», η. 93, 22 Ηνπιίνπ 1960 ζει. 38. 
113

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Σξεηο–ηέζζεξηο κέξεο πξηλ απ΄ ηα Υξηζηνχγελλα», αξ. 3, Γεθέκβξηνο 1960, 

ζζ. 107-109. 
114

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Οκνξθίηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζει. 167. 
115

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Γθνχη ήβληγθ εξ!», η. 26, Γεθέκβξηνο 1962, ζει. 85. 
116

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά , «Δλψπηνο  ελσπίσ», η. 28,  Φεβξνπάξηνο 1963, ζζ. 104-111. 
117

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Νηνχξνο ν Σνπξθνκεξίηεο», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1963, 

ζει. 78. ΕΛ
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ΗΗ. Σνπξθηθή Κνηλφηεηα 

 

Ζ ινγνηερληθή παξαγσγή βξίζθεη  πεδίν έθθξαζεο ζηηο ινγνηερληθέο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ 

θαη ζηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά.
118

 Ζ εθεκεξίδα Halkın Sesi θηινμελεί πνηθίιεο ζηήιεο, φπσο  

Sanat Köşemiz, Edebiyat köşesi, Hep daldan bir yaprak, Sanat yaprağı, κε  ινγνηερληθφ 

πεξηερφκελν νη νπνίεο επηκεινχληαη απφ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο (Mehmet Kansu, Fikret 

Demirağ, Ersin Taşer) ηεο πλεπκαηηθήο ειίη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, αιιά θαη ην 

ινγνηερληθφ έλζεην Halkın Sesi Sanat Armağanı.
119

 Μέζα απφ ηηο ζηήιεο απνηππψλεηαη ε 

ινγνηερληθή παξαγσγή (Fikret Demirağ,
120

 Oktay Öksüzoğlu,
121

 Bener Hakkı Hakeri, Mehmet 

Kansu, Özker Yaşın), νη ινγνηερληθέο έξηδεο,
122

 θαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνψζεζεο ησλ ληφπησλ πνλεκάησλ θαη θαιιηηερληθψλ 

εγρεηξεκάησλ.
123

   

Πέξα απφ ηα πνηήκαηα πνπ πξνβάιινπλ ηα εζληθά ζχκβνια,
124

 ηηο εζληθέο επεηείνπο,
125

 ηνλ 

Kemal Atatürk,
126

 ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε,
127

 ηα παηδηθά πνηήκαηα σο εζληθά εκβαηήξηα,
128

 

θαηαγξάθνληαη πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν,
129

  πνηήκαηα κε 

νηθνπκεληθή  παλαλζξψπηλε δηάζηαζε,
130

 αιιά θαη εξσηηθά πνηήκαηα.
131

  

                                                           
118

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Türk edebiyatı», 26 Ağustos 1961. [Σνπξθηθή ινγνηερλία ηεο Κχπξνπ] 
119

Ζ ινγνηερληθή γσληά καο, Λνγνηερληθή γσληά, Έλα θύιιν από θάζε ζηάια, Καιιηηερληθό θύιιν. 

Ο Ersin Taşer γελλήζεθε ην 1945.Σν 1963 ελψ είλαη καζεηήο ηνπ Σνπξθηθνχ Λπθείνπ Türk Erkek Lisesi 

δηεπζχλεη ηε ζηήιε Sanat Köşeşi  θαη γξάθεη άξζξα ζηε ζηήιε Her Daldan Bir Yaprak. Βι. Δθεκεξίδα Halkın 

Sesi, «Sanat Köşesi», 6 Ocak 1963.    
120

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanat  Köşemiz», 27 Nisan 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Fikret Demirağ ve ''Tutku'' su», 28 Eylül 1961. [Fikret Demirağ θαη ''Πάζνο''] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Demirağ΄ın şiirleri», 9 Nisan 1962.[Σα πνηήκαηα ηνπ Demirağ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Demirağ΄ın şiirleri», 10 Nisan 1962. 
121

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Seni hayalimde gördüm», 19 Mayıs 1961. [ε είδα ζην φλεηξν κνπ] 
122

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanatta yanlış yürüyoruz», 1 Aralık 1960. [ηελ ηέρλε βαδίδνπκε ιάζνο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 23 Ekim 1960, 21 Mayıs 1962. 
123

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Fikir kulübü üstüne», 18 Temmuz 1962. [ε ζρέζε κε ηε ηνραζηηθή ιέζρε] 
124

Πνίεκα ηνπ Derviş Manizade. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 17 Ağustos 1960. 
125

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «27 Mayıs», 12 Eylül 1960. [27
ε
  Μαΐνπ] 

126
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İzinde», 10 Kasım 1960. [ηα ρλάξηα ηνπ] 

127
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk derler bize», 30 Aralık 1962. [Μαο ιέλε Σνχξθνπο] 

128
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Girne kapısında», 13 Mayıs 1962. [ηελ Πχιε Κεξχλεηαο] 

129
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «''Gitme Oğul'' Der Kıbrıs Toprağı», 25 Aralık 1960.[Ζ θππξηαθή γε ιέεη ''γηέ κε 

θχγεηο''] 
130

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «''Bursa gözlüm'' üstüne», 23 Mayıs 1962. [ε ζρέζε κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ''Bursa 

gözlüm'' ] ΕΛ
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Μεηαμχ άιισλ μερσξίδνπλ ηα πνηήκαηα Al karanfiller ηνπ Özker Yaşın,
132

Mehmetciler 

Kıbrıs΄ta ηνπ Zekai A. Özal,
133

 İnansaydın ηνπ Mehmet Kansu,
134

 Çığlık Suratlı Adamların 

Şarkısı ηνπ Fikret Demirağ,
135

 Seni Hayalimde Gördüm ηνπ Oktay Öksüzoğlu,
136

 Girne  

Kapısında ηνπ Vedat Polo,
137

 Umut  ηνπ Süleyman Uluçamgil,
138

 Lefkoşa΄ nın Fethi ηνπ Bener 

Hakkı Hakeri,
139

 θαη Saygı duruşu ηνπ Özker Yaşın.
140

 Φηινμελνχληαη επίζεο δηεγήκαηα,  

φπσο ην  Bir gelin aranıyor ηνπ Numan Levent, ην Kaybolan birşey yok θαη Rüya gibi ηνπ 

Bener Hakkı Hakeri, αιιά θαη  ην κπζηζηφξεκα  Beyaz gül ηνπ Αfif Mapolar.
141

 Ζ εθεκεξίδα 

Halkın Sesi πέξα απφ ηηο ινγνηερληθέο ηεο ζηήιεο παξνπζηάδεη απνζπαζκαηηθά θάπνην 

κπζηζηφξεκα ζε  θαζεκεξηλή βάζε. Ζ εθεκεξίδα ιίγν κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θηινμελεί ζηελ ελ ιφγσ ζηήιε κέρξη ηηο 16 Ννεκβξίνπ έλα κπζηζηφξεκα απφ ην 

κεηξνπνιηηηθφ ρψξν, ην κπζηζηφξεκα ηνπ Oğuz Özdeş. Σν κπζηζηφξεκα ηνπ Oğuz Özdeş  

απφ ην Kırşehir ηεο Σνπξθίαο  εθδφζεθε ην 1959 κε ηίηιν Σν ρξένο πξνο ηελ παηξίδα Vatan  

Borcu.
142

 Ζ εθζηξαηεία ησλ Γαξδαλειίσλ Çanakkale Savaşı φπσο θαη  ν πφιεκνο ηεο 

Αλεμαξηεζίαο Kurtuluş Savaşı ζηελ ηνπξθηθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαηέρνπλ πεξίνπηε ζέζε. 

Έηζη θαη ην κπζηζηφξεκα θαηαπηάλεηαη κε ηνλ αγφγγπζην αγψλα ησλ Σνχξθσλ αμησκαηηθψλ 

λα ππεξεηνχλ ηελ παηξίδα θαη λα επαγξππλνχλ,  δεδνκέλνπ φηη  θαηαζθνπίεο θαη ίληξηγθεο 

επνθζαικηνχλ λα πιήμνπλ ην ηνπξθηθφ έζλνο. Μέζα απφ ηε θηγνχξα ηνπ Σνχξθνπ 

αμησκαηηθνχ εμπκλνχληαη νη λίθεο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθηθήο 

                                                                                                                                                                                      
 Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kansu΄ nun Piramit acısı», 16 Temmuz 1962. [Ζ πνηεηηθή ζπιινγή ''Piramit acısı'' ηνπ 

Kansu] 
131

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 8 Eylül 1960, 15 Eylül 1960. 
132

Πάξε γαξύθαιια Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Al karanfiller», 28 Ocak 1961. 
133

Σα Mehmetcik ζηελ Κύπξν Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 5 Eylül 1960. 
134

Αλ  πίζηεπεο Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 15 Eylül 1960. 
135

Σν ηξαγνύδη ησλ αλζξώπσλ πνπ θξαπγάδνπλ Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 27 Nisan 1961.  
136

ε είδα  ζην όλεηξν κνπ Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 19 Mayıs 1961. 
137

Πύιε Κεξύλεηαο Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 13 Mayıs 1962. 
138

Διπίδα Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 30 Eylül 1962. 
139

Ζ κάρε ηεο Λεπθσζίαο Βι.  Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk derler bize», 30 Aralık 1962. 
140

ηάζε ζεβαζκνύ Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 10 Kasım 1963. 
141

Απφδνζε ηίηισλ: Αλαδεηείηαη λύθε, αλ όλεηξν, Γελ ππάξρεη ηίπνηα ρακέλν, Άζπξν ηξηαληάθπιιν.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,  12 Kasım 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanat Köşesi», 3 Mayıs 1962.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sanat Köşesi»,  23 Ocak 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Beyaz gül», 1 Ocak 1962. 
142

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Vatan borcu»,  26 Ağustos 1960. ΕΛ
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ηζηνξίαο. Ζ θηγνχξα ηνπ ηαγκαηάξρεο Ümit, ην πξσηλφ ηεο 30
εο

  Απγνχζηνπ 1923,
143

 ε 

ζπλάληεζε ηνπ Σνχξθνπ αμησκαηηθνχ  κε ηελ θφξε ηνπ κεηά ηνλ πφιεκν, αιιά θαη ε 

ηειεπηαία εηθφλα πξηλ θιείζεη ην κπζηζηφξεκα, ν δξφκνο κε ηα ινπινχδηα «çiçekli yollar 

açılıyordu» πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά, απνηππψλνπλ ηελ ειπηδνθφξα πνξεία ηνπ ηνπξθηθνχ 

έζλνπο  ράξε ζηηο  ζπζίεο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ, νη νπνίνη ππεξέηεζαλ ην ρξένο ηνπο έλαληη 

ηεο παηξίδαο ηνπο.
144

 Αθνχ έρεη εθπιεξψζεη ην θαζήθνλ ηνπ ζηελ παηξίδα, μέγλνηαζηνο ν 

Ümit αθηεξψλεη ρξφλν ζηελ θφξε ηνπ.
145

  

 

[...]Ümit, kızının  elinden tuttu ve çok yavaş bir sesle: 

- Haydi yavrum, gidelim artık, dedi. 

Suzan hiç cevap vermeden  yürüdü. 

Biraz sonra otomobil hareket etti. 

 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1962 θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή κέρξη ηηο 28 

Μαξηίνπ 1962 ην κπζηζηφξεκα  Άζπξν ηξηαληάθπιιν Beyaz gül  ηνπ Κχπξηνπ  Afif Mapolar. 

Σν  κπζηζηφξεκα εθδφζεθε ηελ ίδηα ρξνληά απφ ηηο εθδφζεηο Çardak. To Beyaz gül ή Akdeniz 

Masalıdır Παξακύζη ηεο Μεζνγείνπ  πξνήιζε  απφ ηηο δηεγήζεηο ηεο  γηαγηάο  ηνπ Afif Mapolar 

Potuk, πνπ  δηέκελε ζηελ Κεξχλεηα,
146

  κηα  λχρηα ηνπ 1931,  φηαλ  νη Βξεηαλνί Aπνηθηνθξάηεο  

είραλ επηβάιιεη «sokağa çıkma  yasakları».
147

 Ζ εξσίδα ηνπ  αλαδχεηαη  απφ ηνπο  αθξνχο  

ηεο ζάιαζζαο. Αλ θαη νη ςαξάδεο πνπ ηελ εληνπίδνπλ ππνςηάδνληαη φηη είλαη κπάζηαξδν ηεο 

Αθξνδίηεο ή ε αλαγελλεκέλε κπζνινγηθή Αθξνδίηε, ν κπζηζηνξηνγξάθνο ζπεχδεη λα 

δηεπθξηλίζεη φηη ε εξσίδα ηνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε κπζνινγηθή Αθξνδίηε. «Bu 

Afrodit΄in doğuşu değildi. Güneş, ışıklarını Akdeniz köpüklerine vurmuştu ama, köpüklerdeki 

beyaz kaynaşmalar hiç de Afrodit΄e benzemiyordu».
148

 

 

                                                           
143

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Vatan borcu», 6 Kasım 1960. 
144

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Vatan borcu», 16 Kasım 1960. 
145

O  Ümit  θξαηνύζε  ην ρέξη ηεο θόξεο ηνπ θαη  κε αξγόζπξηε θσλή  : 

-Άληε παηδί κνπ, πιένλ αο πάκε, είπε. 

  Ζ Suzan πεξπάηεζε ρσξίο  λα απαληήζεη. Λίγν κεηά ην απηνθίλεην μεθίλεζε. 
146

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Olur mu, böyle olur mu!», 20 Ocak 1962. 
147

«θαη' νίθνλ πεξηνξηζκόο». 
148

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Beyaz gül», 1 Ocak 1962. ΕΛ
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8. Νεανική δημιοςπγία  

 

Έληππα -Παξεκβάζεηο  

 

εκαληηθά  εξγαιεία αλίρλεπζεο ηνπ ιφγνπ ηεο λενιαίαο ηεο Eιιεληθήο Kνηλφηεηαο 

απνηεινχλ ηεχρε καζεηηθψλ ή λεαληθψλ πεξηνδηθψλ θαη  ζρνιηθψλ επεηεξίδσλ πνπ έγηλε 

θαηνξζσηφ λα εληνπηζηνχλ. Δλδεηθηηθά επεηεξίδεο ζρνιηθψλ εηψλ ηνπ Παγθππξίνπ 

Γπκλάζηνπ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο θαη ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ,
149

 φπσο θαη ηεχρε απφ 

ηα πεξηνδηθά  Μαζεηηθή Δζηία (κεληαίν πεξηνδηθφ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ 

Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ),
150

  Μαζεηηθνί Αληίιαινη (πεξηνδηθφ ησλ καζεηξηψλ ηνπ  Παγθππξίνπ  

Γπκλάζηνπ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο),  Παηδηθή Υαξά (κεληαίν πεξηνδηθφ ηεο ΠΟΔΓ),  

Φσηεηλνί Οξίδνληεο (κεληαίν λεαληθφ πεξηνδηθφ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο Κχπξνπ) θαη 

ην πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο (επίζεκν φξγαλν Δθνξείαο πλδέζκνπ Διιήλσλ Πξνζθφπσλ 

Κχπξνπ). 

ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζηα  κέζα ηεο  δεθαεηίαο ηνπ  1950 πξσηνεθδφζεθε ην πεξηνδηθφ 

Παηδί Çocuk πνπ θαηαπηαλφηαλ κε παηδηθά ζέκαηα. Απφ ηελ 1 επηεκβξίνπ 1961 

επαλεθδίδεηαη ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ahmet Savalaş. Σα  άξζξα ζηνρεχνπλ ζηε 

εζληθή ζπλείδεζε «milli  bilinçlenmeyi» θαη  ην  πεξηνδηθφ εγγξάθεηαη  ζηνλ  θαζεγεηή  ηνπ 

Atatürk Enstitüsü Cengiz Kan. Δθδίδεηαη αξρηθά απφ ην Türk Öğretmen Kolleji Σνπξθηθφ 

Γηδαζθαιηθφ Κνιιέγην θαη αξγφηεξα απφ ηελ Türk Eğitim Müdürlüğü Γηεχζπλζε Σνπξθηθήο 

Παηδείαο.
151

 Γίπια ζηα άξζξα ησλ ληφπησλ εθπαηδεπηηθψλ ππάξρνπλ απηά ησλ Nihal Yalaza 

                                                           
149

Κψζηαο Γ. ηεθάλνπ (επηκ.), Κππξηαθή Βηβιηνγξαθία : Βηβιηνγξαθηθόλ Γειηίνλ εηώλ 1960-1961, Λεπθσζία 

Κχπξνο, 1962, ζζ. 360-362 
150

Απφ ην ηεχρνο αξ. 24 (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1959) κέρξη ην ηεχρνο αξ. 29 (Απξίιηνο – Ηνχληνο 1961) 

απνηειεί ην εθθξαζηηθφ φξγαλν ησλ καζεηψλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ.  

Απφ ην ηεχρνο αξ. 30 (Οθηψβξηνο -Γεθέκβξηνο 1961) κέρξη ην ηεχρνο αξ. 35 (Μάηνο –Ηνχληνο 1963) απνηειεί ην 

εθθξαζηηθφ φξγαλν ησλ ζρνιείσλ Κεληξηθνχ θαη Κχθθνπ.  

Σν ηεχρνο αξ. 36 (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο1963) απνηειεί ην εθθξαζηηθφ φξγαλν ησλ ζρνιείσλ Κεληξηθνχ - 

Φαλεξσκέλεο θαη Νεαπφιεσο. 
151

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Çocuk Dergisi», 18 Aralık 1960. [Πεξηνδηθφ Çocuk] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Çocuk Dergisi», 18 Ekim 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yeni yayınlar», 14 Şubat 1962. [Νέεο εθδφζεηο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Ölümsüz Bayraktar», 12 Nisan 1962. ΕΛ
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Taluy θαη İbrahim Alaeddin Gövsa  απφ ηελ Σνπξθία.
152

 Δίλαη έλα  πεξηνδηθφ γηα  ηα  παηδηά 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, θαη μερσξίδνπλ ηα άξζξα γηα ηνλ Atatürk, ηα άξζξα γηα ηνλ 

πξνζθνπηζκφ, γηα ηελ εμχκλεζε ησλ αζάλαησλ ζεκαηνθφξσλ «Ölümsüz Bayraktar», φπσο  

θαη ε εηθφλα ηνπ Fatih Sultan Mehmet Μσάκεζ ηνπ Πνξζεηή πνπ απαληά ζε εμψθπιιν ηνπ 

πεξηνδηθνχ.
153

  

Δθηφο απφ ην πεξηνδηθφ  Çocuk,  ηελ πεξίνδν εθείλε  θπθινθνξνχλ ηα αθφινπζα παηδηθά  

έληππα :  Utku, Bayrak, Gençlik, Kemalizm, Girne Anafartalar Ortaokulu. Σν πεξηνδηθφ  Utku 

(Θξίακβνο) απνηειεί ην πεξηνδηθφ ηνπ Λπθείνπ Θειέσλ Λεπθσζίαο  Lefkoşa Türk Kız Lisesi 

θαη μερσξίδνπλ νη εθζέζεηο ησλ καζεηξηψλ απφ ηηο επηζθέςεηο ζην κεηξνπνιηηηθφ ρψξν, ην 

άξζξν γηα ηελ  θηινηερλία ησλ Σνχξθσλ θαη ηα  πνηήκαηα ησλ θνξηηζηψλ Hale  Resa θαη  Ayşe 

Cemal.
154

  Σν πεξηνδηθφ εκαηνθόξνο Bayraktar απνηειεί ην πεξηνδηθφ ηνπ  Σνπξθηθνχ 

Λπθείνπ Λεπθσζίαο  Lefkoşa Türk Lisesi. Καηαπηάλεηαη κε πνηθίια ζέκαηα.
155

 Ζ Gençlik 

(Νενιαία) εθδίδεηαη  απφ ηελ έλσζε απνθνίησλ Türk Liseleri Mezunlar  Birliği.
156

 Σν 

πεξηνδηθφ Kemalizm Κεκαιηζκόο εθδίδεηαη απφ ην δάζθαιν M.Türkeli ηνπ  Γεκνηηθνχ  Köprü 

Atatürk İlkokul. Σν πεξηνδηθφ Kemalizm  θηινμελεί πνηήκαηα ησλ παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Köprü Atatürk İlkokul.
157

 ην πεξηνδηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ Κεξχλεηαο Gırne 

Anafartalar Ortaokulu  πεξηιακβάλνληαη αλακλήζεηο απφ ην ζρνιείν θαη ην ρσξηφ.
158

 Σέινο  

κέζα απφ ηηο  ζηήιεο ηεο  Halkın Sesi, φπσο  Küçüklerin sütunu (Ζ ζηήιε ησλ κηθξώλ), 

Gençlik ne düşünüyor? (Ζ λενιαία ηη ζθέθηεηαη;) θαη Sanat Köşesi θαηαγξάθνληαη  καζεηηθέο 

θαη λεαληθέο θσλέο ινγνηερληθήο ή κε θχζεσο. Απφ ηελ άιιε, ζεκαληηθφ εξγαιείν  

αλίρλεπζεο  ηνπ ιφγνπ ηεο λενιαίαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, σο  κηα  κειέηε πεξίπησζεο, 

πνπ κπνξεί σζηφζν  λα ζπκβάιιεη ζηα ππφ εμέηαζε  εξσηήκαηα,  απνηειεί νιφθιεξν ην έξγν 

                                                           
152

Harid Fedai, Kıbrıs Türk Kültürü, Ankara, 2002,  s. 307. 
153

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Çocuk», 20 Mart 1962. 
154

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kızlarımızın dergisi: Utku», 21 Νisan 1962.[Σν πεξηνδηθφ ησλ θνξηηζηψλ καο  : 

Θξίακβνο] 
155

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bayraktar dergisi», 4 Mayıs 1961. 
156

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizde sanat hareketleri», 21 Kasım 1961. 
157

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kemalizm İsimli Bir Dergi Ve Düşündürdükleri», 1 Aralık 1961. 
158

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Anafartalar», 2 Haziran 1962. ΕΛ
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ηνπ καζεηή  θαη κεηέπεηηα  θνηηεηή  Süleyman Uluçamgil,  πνπ  ζε  ειηθία 20 ρξνλψλ έπεζε 

λεθξφο  ζηηο  δηαθνηλνηηθέο  ζπγθξνχζεηο  ηνπ 1964.
159

 

 

Οη  ιφγνη   πεξί ησλ  πκθσληψλ  θαη πεξί  ηνπ πνιηηηθνχ κέιινληνο ηεο Κχπξνπ 

 

Σα εθθξαζηηθά φξγαλα ησλ  καζεηψλ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο, θαη ηα λεαληθά 

πεξηνδηθά απνηεινχλ έλα ιακπξφ πεδίν φπνπ απνηππψλνληαη νη πνιηηηθέο απνηηκήζεηο ησλ  

ιφγσλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη νη ιφγνη πνπ ζπγθξνηνχλ νη  εθθνιαπηφκελνη  πνιίηεο 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

ην ιφγν ησλ εθθνιαπηφκελσλ πνιηηψλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο απνηππψλεηαη ην αίζζεκα 

ηφζν ηεο αδηθίαο φζν θαη ηεο ειπίδαο γηα έλα «γαιαλόιεπθν κέιινλ». Τπάξρνπλ αλαθνξέο 

φπσο νη «κεγάιεο  Γπλάκεηο  καο ππνρξέσζαλ  λα ηηο δερζνύκε»,
160

 αιιά  θαη  ε αλαθνξά ηνπ  

καζεηή  Μηραήι Φνηληθαξίδε φηη ν θππξηαθφο ιαφο απέθηεζε  «κεξηθώο» ηελ  αλεμαξηεζία  

ηνπ.
161

 Σφζν ζην πνίεκα ηνπ καζεηή Κχξνπ Ρσζζίδε ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ  Παγθππξίνπ  

Γπκλαζίνπ Κχθθνπ κε ηίηιν ε  Απνγνήηεπζε  «λα πέθηνπλ  μεξνί ησλ νλείξσλ ηνπ  νη 

θήπνη»,
162

 φζν θαη ζην πνίεκα ηεο καζήηξηαο Ρέαο Γεκεηξίνπ ηεο Σ΄ ηάμεο  κε  ηίηιν  Καη 

ηώξα ;....  απνηππψλεηαη  απηφ πνπ βηβιηνγξαθηθά απνδίδεηαη σο «ζπλεηδεζηαθή ηαξαρή»,
163

 

ζ΄ ηνχηα «ηα ρώκαηα ηα αηκαηνπνηηζκέλα  ζπλείδεζε   Διιεληθή».
164

 

 

Σν απνηέιεζκα  ήηαλ βαξχ, 

θαη καο  έθαλε  λα ζπκεζνχκε  ηα ρξφληα  καο˙   
ν ήιηνο γηα  πάληα έρεη  ραζή 

                                                           
159

Ο θνηηεηή Süleyman Uluçamgil  γελλήζεθε  ζηηο  28 Μαξηίνπ ηνπ 1944 ζην  ρσξηφ Dağyolu / Φψηα θαη  

έπεζε  λεθξφο ζηηο 21 Ηνπιίνπ  1964 ζην ρσξηφ Bozdağ / Άγηνο Θεφδσξνο ηεο Σειιπξίαο. ε ειηθία 14 ρξνλψλ  

ζπκκεηείρε  ζηα επεηζφδηα  ηεο 27
εο

-28
εο

 Ηαλνπαξίνπ  1958. To  δηάζηεκα  1960-1963  πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξεο 

δεκνζηεχζεηο ζηε Nacak. Σν δηάζηεκα 1962-1963 θνίηεζε ζην ηκήκα Ννκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη αιιεινγξαθνχζε κε ην ινγνηέρλε θαη κεηέπεηηα επηκειεηή ηνπ έξγνπ ηνπ Orbay 

Deliceırmak. Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. XI-XV. 
160

Πεξηνδηθά Παηδηθά Υαξά, «Σφηε πνπ ήζαζηε πνιχ κηθξνί», η. 8, Απξίιηνο 1963, ζει. 9. 
161

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1959-1960, «Γείγκαηα ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ εηο ελ ησ 

ζρνιείσ δηαγσληζκνχο  δη΄ απνλεκφκελα ππ΄ απηνχ βξαβεία», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 84. 
162

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, αξ. 30, Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο 1961, ζει. 5. 
163

Niyazi Kızılyürek,  Doğmamış bir devletin.., a.g.e., s. 104. 
164

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Μνξθέο ηνπ Αγψλνο  ΜΗΥΑΛΑΚΖ  ΠΑΡΗΓΖ», η. 6, Απξίιηνο 1963, ζει. 
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θαη  θχγαλε  καθξπά  φια  η΄ αεδφληα  καο˙ 
κνχριηαζαλ νη θαξδηέο, 

θαη  μχπλεζε  ν λαξθσκέλνο  εαπηφο καο˙   
πνηέ δελ θαληαζηήθακε  

πψο  ζαηαλ  ηνπηνο  ν ζθνπφο  καο  ! … 

Ζ ζχειια  πήξε  ην  ρψκα  

πνπ ζθέπαδε  ηα ζαπηκέλα  θνξκηά  ησλ λεθξψλ   

θαη ηα άζπξα  θφθθαια  ζηήζαλ  ρνξφ  

πάλσ  ζην καχξν ζίδεξν – ηεο  γεο  ην γπκλφ  ζθειεηφ -. 

Μεηξήζεθαλ  νη ρξφλνη  νη  πεξαζκέλνη 

θη είκαζηε  φινη πηα  πνιχ γεξαζκέλνη˙ 
ηψξα  πνπ ζα  πεζάλνπκε, πνπ ζα  καο  ζάςνπλ ; 

δελ ππάξρνπλε  ρψκαηα  λα καο  ζθεπάζνπλ. 

Πψο ζα ιπψζνπλε  νη ζάξθεο  καο; 

Ση  ηχρε  ζηηο  ςπρέο  καο  ηηο  καχξεο ! …
165

 

 

 

Ζ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αθήλεη ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα κεηέσξε θαη 

εκβξφληεηε  «πώο  ζαηαλ  ηνπηνο  ν ζθνπόο  καο!», αθνχ ην λέν θξάηνο ζηεξείηαη «ηζηνξηθήο  

λνκηκνπνίεζεο»,
166

 απνθακσκέλε  «θη είκαζηε  όινη πηα  πνιύ γεξαζκέλνη» θαη  ζπληεηξηκκέλε  

«Ση  ηύρε  ζηηο  ςπρέο  καο  ηηο  καύξεο!». 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ζπγθξνηείηαη ν κχζνο ηεο χπαξμεο ελφο πληάγκαηνο πνπ δελ  

«θαηνρπξώλεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα», ελψ ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν θπξηαξρεί  ν κχζνο ηεο 

παξαβίαζεο ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 1948 απφ ηελ Διιεληθή 

Κνηλφηεηα.
167

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη απηφ  πνπ  αγλνήζεθε  θαη απφ ηηο  δχν 

θνηλφηεηεο ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη φξνη ησλ πκθσληψλ  ζπλππνιφγηζαλ   «ηα αληηθεηκεληθά  

δεδνκέλα  ηνπ θππξηαθνύ δεηήκαηνο». 

 

[…] Πξέπεη λα  ππνγξακκηζηεί,  σζηφζν,  φηη νη αηέιεηεο,  γηα λα  κε ιερζεί  θάηη  

ρεηξφηεξν,  ησλ πκθσληψλ  ηεο  Επξίρεο  θαη ηνπ Λνλδίλνπ  απνξξένπλ,  θαηά  ηξφπν  

ζρεδφλ  αλαπφθεπθην,  απφ ηα  αληηθεηκεληθά  δεδνκέλα  ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο,
168
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Πεξηνδηθφ Μαζεηηθνί Αληίιαινη, «Καη ηψξα;...», αξ. 1, Οθηψβξηνο 1962 – Ηαλνπάξηνο 1963, ζει. 5. 
166

Πνιχβηνο Γ. Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο : Σα ηξία ιάζε, φ. π., ζει. 94.  
167

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs'ta çiğnenen İnsan Hakları», 10 Aralık 1963. [Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πνπ 

θαηαπαηνχληαη  ζηελ Κχπξν] 
168
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ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί θαηά θφξνλ  φηη «Ζ ζπληαγκαηηθή δνκή  ηεο  

λέαο δεκνθξαηίαο εκπόδηδε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θπβεξλεηηθνύ κεραληζκνύ».
169

 ην 

κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ζε έθζεζε κε ζέκα  «The Duty of Cyprus Youth to the Republic» ν 

καζεηήο ηέθαλνο Υαξαιάκπνπο ηεο ηάμεο η΄1 ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ Κχθθνπ 

αλαθέξεη  «The newly - born Republic of Cyprus is threatened by numerous dangerous and for 

this reason every youth must feel the burden or responsibility on his shoulders»,
170

 ελψ ζε 

έθζεζε  καζεηψλ κε ζέκα  «Δπί  πνίσλ ζεκειηώδσλ αξρώλ πξέπεη λα ζηεξηρζή ε λέα Κππξηαθή 

πνιηηεία;»
171

 ν καζεηήο  Αιέμαλδξνο Μαξθίδεο έγγξαθε: 

 

[..]Ζ εθαξκνγή  φκσο  ηεο  πξσηίζηεο  αξρήο,  επί  ηα νπνίαο  πξέπεη  λα ζηεξηρζή  ε 

λέα πνιηηεία, ήηνη ηεο αξρήο ηεο εμαζθαιίζεσο ησλ αλζξσπίλσλ  δηθαησκάησλ,  δελ 

παξεκπνδίδεηαη  εθ ηεο θχζεσο ηνπ πνιηηεχκαηνο.[..] Ώζηε δηα λα  επεκεξήζε  ε λέα  

θππξηαθή πνιηηεία  πξέπεη  λα  θαηνρπξψζε  ηα αλζξψπηλα  δηθαηψκαηα ησλ  πνιηηψλ 

ηεο, ήηνη  ηελ πνιηηηθήλ  ειεπζεξίαλ  ησλ. 

 

 

ην πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο αλαθέξνληαο ν Κιεάλζεο Γεσξγηάδεο φηη  «ε ιύζε πνπ 

δόζεθε - αλ εκείο ην ζέινπκε - δελ καο απνκαθξύλε από  ην ειιεληθό έζλνο, αιι΄ αληίζεηα  

θαηνρπξώλεηαη  λνκηθά  κε ηελ  ζπλζήθε ηεο Επξίρεο  ην δηθαίσκα   λ΄ αλήθνπκε   νη Έιιελεο  

ζην έζλνο  ηνύην», ζπκπιεξψλεη : 

 

[…]Πξέπεη νη λένη  λα ην θάκνπλ ζπλείδεζε πψο, αλ ζαλ θξάηνο  απνηεινχκε μερσξηζηή 

νληφηεηα, φκσο ζαλ έζλνο παξακέλνπκε αλαπφζπαζην ηκήκα  ηεο  ειιεληθήο  παηξίδαο, 

κε ηελ νπνία καο ζπλδένπλ  δεζκνί  αίκαηνο  αθαηάιπηνη  θαη πξναηψληνη. Καη  αλ απηφ  

ην θάλνπλ  ζπλείδεζε νη λένη καο, ζα αληηιεθζνχλ  ηελ ζέζε  πνπ πξνλνκηαθά  θξαηνχλ 

ζηε δεκνθξαηία πνπ ηψξα γελληέηαη. Καη ε πξνλνκηαθή ηαχηε ζέζε είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηελ ζεηηθή  εξγαζία  ηνπο   έλα  δεχηεξν  ειιεληθφ  θξάηνο   πνπ  λα 

έρε φιεο  ηηο αξεηέο  ηνπ  πξψηνπ[…].
172
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Γηάλλνο Ν. Κξαληδηψηεο, Σν θππξηαθό πξόβιεκα ...,  φ. π., ζει. 35. 
170

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, αξ. 30, Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο  1961, ζει. 71. 
171

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ  έηνπο  1959-1960, «Γείγκαηα ηνπ επηπέδνπ  ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ εηο ελ ησ 

ζρνιείσ δηαγσληζκνχο  δη΄ απνλεκφκελα ππ΄ απηνχ βξαβεία», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1961, ζζ. 81-

82. 
172

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο,  «Ζ ζέζε ησλ λέσλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία», η. 3, Ηαλνπάξηνο 1963, ζει. 
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Ο καζεηήο  Α. Μ. Υξηζηνδνπιίδεο ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ (Κεληξηθφ) κέζα απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ «Ζ εθδξνκή καο ζηελ Διιάδα» ηνλίδεη  «πώο ε ίδηα  απηή  θιόγα  αλάβεη  ζηηο  

ςπρέο  όισλ ησλ Διιήλσλ, θη ηδίσο  ζηηο επαξρίεο,  πηόηεξνο  αλάβεη κέζα καο ν  πόζνο»  : 

 

[…] ηελ Διιάδα δελ ζπλαληήζακε έλα μέλν έδαθνο. Βξήθακε ηελ ίδηα  ηελ παηξίδα 

καο, αηζζαλφκαζηε ην δηθφ καο έδαθνο. Κη αιήζεηα, δελ είλαη  δηθφ  καο  έδαθνο; Γελ 

είλαη απ΄ απηφ πνπ μεθίλεζαλ νη πξψηνη Έιιελεο γηα λα κεηαδψζνπλ θαη ζην λεζί καο 

ηελ Διιεληθή θιφγα, πνπ δίθαηα κπνξνχκε λα ππεξεθαλεπψκαζηε πψο ηελ  θξαηήζακε  

ςειά  χζηεξα  απφ αηψλσλ θαθνπρίεο; Ύζηεξα δε απφ ηελ επίζθεςε καο απηή, χζηεξα 

απφ ηελ πξνζσπηθή καο δηαπίζησζε πψο ε ίδηα απηή θιφγα αλάβεη ζηηο ςπρέο  φισλ 

ησλ Διιήλσλ, θη ηδίσο ζηηο επαξρίεο, πηφηεξνο  αλάβεη κέζα καο ν  πφζνο  λα ηελ 

θξαηήζνπκε  ςειά, πην  ςειά,  κε  κηα δεκηνπξγηθή  εξγαζία  γηα ηελ  πξαγκαηηθή  

αλάπηπμε  ηνπ ηφπνπ  καο .
173

 

 

Ο καζεηήο Α. Μ. Υξηζηνδνπιίδεο, αλαθέξνληαο  «πώο ε ίδηα  απηή  θιόγα  αλάβεη  ζηηο  ςπρέο  

όισλ ησλ Διιήλσλ, θη ηδίσο  ζηηο επαξρίεο,  πηόηεξνο  αλάβεη κέζα καο ν  πόζνο»,  ζπγθξνηεί 

ηελ Κχπξν  σο  επαξρία  ηνπ Διιεληζκνχ, σο  δηνηθεηηθή ππνδηαίξεζε  ηνπ  ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Απφ ηελ άιιε, ζπγθξνηψληαο  ηελ Κχπξν σο επαξρία,  ππφ ηελ έλλνηα  ηεο πεξηνρήο  

πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ πνιηηηζηηθή-πλεπκαηηθή ηνπ κεηξφπνιε, ππνγξακκίδεη φηη δελ 

κεηνλεθηεί,  αληίζεηα φπσο  επηζήκαλε θαη ν  Κιεάλζεο Γεσξγηάδεο  ε Κχπξνο σο επαξρία   

ζπλδξάκεη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο κεηξφπνιεο  «απηνί  έδηδνλ  εηο απηνύο».
174

 

Σα έζλε  ζπρλά έρνπλ  κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηνπο αλζξψπνπο απ΄  φ, ηη ηα θξάηε.  Σα έζλε  

κεηξνχλ εζηθά, ελψ ηα θξάηε  κεηξνχλ εγγελψο εζηθά.
175

 Ο Süleyman Uluçamgil ζην  πνίεκα 

ηνπ  Kıbrıs–Türkiye αλαθέξεη φηη  πηζηεχεη ζε κηα παηξίδα  «İnanıyorum  bir tek vatana», 

αθνχ φ, ηη θαη αλ ππάξρεη αλάκεζα  ζηελ Κχπξν θαη ηελ Σνπξθία, φ, ηη  θαη αλ ηνπο ρσξίδεη, 

πάληα ζα ππάξρνπλ ηα  «ίδηα ζύλνξα» «hep aynı sınırlarda».
176
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Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Ζ εθδξνκή καο ζηελ Διιάδα», αξ. 30, Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο  1961, ζει. 45. 
174

Κιεάλζεο  Π.  Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ηζηνξία - Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 12. 
175

Σνπνζέηεζε Kwame Anthony Appiah  

Βι. Martha Craven Nussbaum, Τπέξ παηξίδνο: παηξησηηζκόο ή θνζκνπνιηηηζκόο; φ. π., ζει. 43.  
176
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Ηζηνξηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί φηη  θαη νη δχν θνηλφηεηεο είραλ ζην πίζσ κέξνπο ηνπ 

κπαινχ ηνπο  ηε δηάιπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,
177

 αθνχ ε «ζπληήξεζε  θαη ε 

θαιιηέξγεηα  ελόο εζλνθεληξηθνύ  πνιηηηθνύ  ιόγνπ  κε ηελ παξάιιειε  απαμίσζε  ηνπ  

θππξηαθνύ θξάηνπο   θαη ζηηο  δύν θνηλόηεηεο δεκηνύξγεζαλ  ζηνπο πνιίηεο  ηελ αίζζεζε  όηη  ε 

ιύζε  πνπ δόζεθε ην 1960  δελ  ήηαλ  νξηζηηθή»,
178

 ζηνηρείν ην νπνίν  εληνπίδεηαη θαη ζηηο 

καζεηηθέο δεκηνπξγίεο   «ζύληνκα  λα γεπηνύκε  ηνπο  ώξηκνπο  θαξπνύο  ηνπ».
179

 Ο καζεηήο  

Ρεγίλνο Μεγάιεκνο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Λπθαβεηνχ, ζρνιηάδνληαο ηελ επίζθεςε ηεο 

θφξεο ηνπ Βαζηιηά Παχινπ ηεο Διιάδαο Πξηγθίπηζζαο Δηξήλεο, εμνκνινγείηαη  «Γηα κηα 

ζηηγκή  λνκίζακε  πώο  πξαγκαηηθά  είκαζηε ελσκέλνη κε ηελ  κεηέξα Διιάδα»,
180

 ελψ ζε άιιν 

ηεχρνο  εθθξάδεηαη ε επηζπκία λα ηνπο επηζθεθηνχλ απφ ηε  βαζηιηθή  νηθνγέλεηα  φρη σο 

θηινμελνχκελνη αιιά «γηα  λα ηηκήζνπλ  ηνπο  παλεγπξηθνύο  ενξηαζκνύο  πνπ ζα θάκνπκε ζαλ  

γίλνπλ νη πόζνη καο πξαγκαηηθόηεο  θη ελσζή  ε Κύπξνο  κηα γηα πάληα κε  ηελ Μάλα 

Διιάδα».
181

 

ηνλ αληίπνδα,  ν  καζεηήο  ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  ηεο Ακκνρψζηνπ  Gazi İlkokulu Şükun 

Şevket ζηε ζηήιε Küçüklerin Sütunu (Ζ ζηήιε ησλ κηθξώλ) ηεο  εθεκεξίδα Halkın Sesi κε ην 

πνίεκα ηνπ Bayrak (εκαία) ππνδειψλεη ηελ πξνζήισζε ηνπ  ζηελ εζληθή ηνπ  

αηκαηνβακκέλε  ζεκαία. 

 

Göklerde dalgalanan  

Türk kanıyla boyanan 

Al Bayrağım dalgalan 

Türklerin yurtlarında. 

Beyazla kırmızıya boyandın 

Ayla yıldızı gökten aldın 

Ey şanlı Türk Bayrağı.
182
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πχξνο Παπαγεσξγίνπ, Σα θξίζηκα ληνθνπκέληα ηνπ θππξηαθνύ ..., φ. π., ζζ. 270, 272. 
178

Γηάλλεο Ζ. Ησάλλνπ, «Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζε αλαδήηεζε θξαηηθήο ηαπηφηεηαο», ό. π., ζει. 97. 
179

Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά, «Σφηε πνπ ήζαζηε πνιχ κηθξνί», η. 8, Απξίιηνο 1963, ζει. 9.   
180

Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά, «Οη κηθξνί καο ζπλεξγάηεο», η. 4, Γεθέκβξηνο  1962,  ζει. 20.   
181

Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά, «Ζ ειιεληθή Κχπξνο παλεγπξίδεη θαη λνζηαιγεί»,  η. 3, Ννέκβξηνο  1962, ζει. 14. 
182

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bayrak», 13 Mart 1962. 

εκαία κνπ πνπ θπκαηίδεηο ζηνπο  νπξαλνύο 

εκαία κνπ πνπ  βάθηεθεο κε  ηνπξθηθό αίκα 

εκαία κνπ  πνπ  θπκαηίδεηο  

ζηα εδάθε ησλ Σνύξθσλ. 
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Ο καζεηήο απφ πνιχ λσξίο είρε κπεζεί ζηελ ηνπξθηθή ζπιινγηζηηθή, ν ιφγνο ηνπ  

απνθξπζηαιιψλεη ην πιαίζην αλαθνξάο, ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ην πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην (ζεκειηαθφ αίκα, ε ηνπξθηθή ζεκαία σο δεισηηθφ ζηνηρείν ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ) 

ηεο θνηλφηεηαο  θαη ηνπ έζλνπο ζην νπνίν αλήθεη.     

Σν επηέκβξην ηνπ 1962 ζην έλζεην  ηεο  εθεκεξίδαο Halkın Sesi Sanat Armağanı  

θηινμελείηαη ην πνίεκα Deli Şehir ηνπ Süleyman Ulaçamgil, αλαθεξφκελν ζηελ πφιε ηεο 

Λεπθσζίαο. Ζ Λεπθσζία ραξαθηεξίδεηαη σο ηξειή πφιε (deli şehir). ην πνίεκα απνδίδνληαη  

ηα  ζηνηρεία  κε ηα νπνία  κεηαπιάζεηαη θαη ελ ηέιεη κπζνπνηείηαη ε πφιε ηεο Λεπθσζίαο ζηε 

ζθέςε ηνπ λεαξνχ πνηεηή: ην δηθαζηήξην, ν ινχζηξνο ζην ιηζφζηξσην «Kaldırımda boyacı 

Boyacı diyor», ην δεζηφ θαινθαηξηλφ πξσηλφ, ηα θνξίηζηα  πνπ  ζηφκα έρνπλ  θαη κηιηά δελ 

έρνπλ, πνπ κάηηα έρνπλ αιιά  καληίιηα  δελ έρνπλ, νη ακαλέδεο  ζηηο ηαβέξλεο, ε κπξσδηά ηνπ 

ςσκηνχ, ην πιηγνχξη, ε ηζίθλα θηι. ην πνίεκα Deli Şehir o Süleyman Ulaçamgil ζπγθξνηεί 

ηα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηνπ θππξηαθνχ ρψξνπ (θαπειεηά, κπξσδηά ηνπ ςσκηνχ, κηλαξέδεο), 

ηνλίδνληαο  ηε λεπξαιγηθή ζέζε  ηνπ κηλαξέ  σο ζπκβφινπ ηεο ηνπξθηθήο  παξνπζίαο ζην λεζί 

«Lefkoşanın içinde Minaresi başka mahallerde Kendisi başka».
183

 

Ο  Süleyman Uluçamgil ζην  πνίεκα ηνπ  «Ξέξσ  δελ ζα  μεράζεηο» «Unutmıyacaksın  

bilirim» αλαθέξεη  φηη  ε  Σνπξθία απνηειεί ην ζχκβνιν  γηα έλα ειεχζεξν βίν «Sen özgür  

yaşantılarımızın  sembolü». Ζ Κππξηαθή  Γεκνθξαηία  δελ λνκηκνπνηείηαη ζηα κάηηα ηνπ  

λεαξνχ θνηηεηή, αθνχ δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ.
184

 ηελ  πνιηηηθή 

θνπιηνχξα αιιά  θαη  ζηελ  ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ε κφλε δχλακε 

πνπ δχλαηαη θαη λνκηκνπνηείηαη λα δηαθπιάζζεη ηα ζπκθέξνληα, αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ 

πνιηηηθή παξνπζία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν είλαη κφλν ε  ίδηα ε 

Σνπξθία.  

                                                                                                                                                                                      
πήξεο  από ηνλ νπξαλό ην θεγγάξη  θαη ην αζηέξη 

Ω ηπρεξή  Σνπξθηθή εκαία. 
183

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Halkın Sesi - Sanat Armağanı», 30 Eylül 1962.  
184

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 106. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Κεθάλαιο 7:  

Ππακηικά κοινοβοςλεςηικών ζςνεδπιάζεων 

 

1. Ο Πολιηικόρ  Λόγορ  «Political Discourse» ωρ  ππακηική εξοςζίαρ 

 

 

[…]Ζ εμνπζία αζθείηαη  κε ην ιφγν πεξηζζφηεξν  απ΄  φ, ηη  κε ηε θπζηθή επηβνιή θαη ηελ 

ηερληθή ππεξνρή (ηε κπτθή δχλακε ή ηα φπια). Ζ εμνπζία αζθείηαη  ζε  κεγάιν βαζκφ  κε ηηο 

ηδέεο, άξα  κε ηε γιψζζα, κε ηηο ιέμεηο.1  

 

 

Ο πνιηηηθφο ιφγνο έρεη σο θχξην  ζηφρν ηνπ  λα  θαηαζθεπάζεη  ηε ζπλνρή  ησλ δεθηψλ  ζε 

νκάδα, λνκηκνπνηψληαο έηζη ην δηθαίσκα  ηνπ νκηιεηή  ζην ιφγν.2 Οη εθπξφζσπνη  ηεο  

πνιηηηθήο εμνπζίαο έρνπλ «κεγάιε θνηλσληθή  λνκηκφηεηα»  θαη επηβάιινληαο  ηε  «λνκηκφηεηα  

ηνπ πνκπνχ», ηεο νπνίαο  θάλνπλ ρξήζε θαη θαηάρξεζε, κεηαηξέπνπλ  «ηε  γιψζζα  ζε φπιν  

γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο θαη βίαο».3 Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία απφζπαζεο εμνπζηνδφηεζεο 

απφ ηνπο δέθηεο, ν πνκπφο θαζίζηαηαη ν θαζ΄ χιελ  αξκφδηνο γηα λα απνθαζίδεη, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή  νη δέθηεο κεηαηξέπνληαη ζε «άβνπιε άθσλε νκάδα».
4
 Καηά ηε δηαδηθαζία απφζπαζεο 

απηήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο επηζηξαηεχεηαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ  πνιηηηθνχ 

ιφγνπ.  

Ο πνιηηηθφο  ιφγνο  ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεθηηθφ πιεζσξηζκφ (πιενλαζκνί, θαηάρξεζε 

ζπλσλχκσλ, δηαηχπσζε βεβαησηηθή, δενληνινγηθή θαη ζαπκαζηηθή, έληνλε  ζπλαηζζεκαηηθή   

θφξηηζε  θαη κεγαινζηνκία), ν νπνίνο δελ  επηζηξαηεχεηαη γηα λα πείζεη,  αιιά γηα λα  

                                                           
1
Άλλα Φξαγθνπδάθε, Γιψζζα θαη ηδενινγία : Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, Δθδφζεηο 

Οδπζζέαο, Αζήλα, 1993, ζει. 151. 
2
Ό. π., ζει. 185. 

3
Ό. π., ζει. 154.  

4
Ό. π., ζει. 185. 

[...] Ζ δεκηνπξγία ηεο ζπγθαηάζεζεο δελ είλαη  θαηλνχξγηα ηέρλε. Δίλαη  πνιχ παιηά θαη  ππνηίζεηαη φηη πέζαλε κε 

ηελ εκθάληζε  ηεο δεκνθξαηίαο. Αιιά δελ πέζαλε. Βι. Walter Lippmann, φ. π., ζει. 224. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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επηθέξεη ζπλνρή.5 Ο Αλαζηάζηνο Ησάλλεο Γ. Μεηαμάο αληί ηνu ιεθηηθνχ πιεζσξηζκνχ  

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν  «δηαθεχγνλ ζηπι» θαη  παξαζέηεη κηα άιιε ιεηηνπξγία ηνπ 

 

 

[…]Γελ απνθιείεηαη φκσο κηα νκηιία λα είλαη εζειεκέλα πιεζσξηθή θαη πνιχπινθε. 

Όηαλ ζέιεη, κέζα απφ ην πξφζρεκα κηαο δήζελ πνιπζχλζεηεο ινγηθήο, λα παξάγεη  

ζνθνθαλείο ζπλεμαξηήζεηο, δεκηνπξγψληαο ζηνπο ηξίηνπο ηελ εληχπσζε φηη δελ 

θαηαιαβαίλνπλ, επεηδή ηα ίδηα  ηα πξάγκαηα  απφ ηε θχζε  ηνπο  «είλαη» δχζβαηα.6 

 

 

Ο πνιηηηθφο ιφγνο επίζεο ρεηξίδεηαη ιέμεηο κε εζηθή δηάζηαζε. Οη ιέμεηο αμίεο 

«θαηαζθεπάδνπλ κελχκαηα άηξσηα ζε θάζε ρεηξηζκφ» θαη «ην αμηνινγηθφ  ηνπο βάξνο 

ιεηηνπξγεί  απφ κφλν ηνπ θαηαζηξνθηθά ζην λφεκα» «ΣΟ ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΘΝΟ ΟΤΓΔΠΟΣΔ 

ΔΕΖΔΝ ΤΠΟΓΟΤΛΟΝ».
7
 O πνιηηηθφο ιφγνο είλαη έληνλα ζπκθπξκαηηθφο ζηηο έλλνηεο, αθνχ 

ρξεζηκνπνηεί  ηηο ιέμεηο παξά  ην λφεκα ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ ζπλψλπκεο ιέμεηο κε 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία,
8
 ελψ ε επθεκηζηηθή δηαηχπσζε έρεη ζπρλά ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ηνπ κελχκαηνο ή ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ πνκπνχ  κε ηηο ιέμεηο.
9
 Ζ κεηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν δίλεη κεγάιε δχλακε ζηνλ νκηιεηή «ηνπο θαινχκελ λα έιζνπλ καδί καο δηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ηα δηθαηψκαηα νινθιήξνπ ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ ςεθίδνληεο  ηνλ Νφκνλ πεξί 

Φφξνπ Δηζνδήκαηνο»,
10

 φπσο θαη  ηζρπξφ απνηέιεζκα  έρνπλ νη  ππνθαηαζηάζεηο πνπ  

εκθαλίδνπλ ππνθείκελα  ησλ κελπκάησλ αθεξεκέλεο έλλνηεο  θαη εζηθέο αμίεο.
11

 Ζ  

                                                           
5
Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 158. 

6
Αλαζηάζηνο Ησάλλεο Γ. Μεηαμάο, Πξνεηζαγσγηθά γηα ηνλ πνιηηηθφ ιφγν : Γεθαηέζζεξα καζήκαηα γηα ην ζηπι, 

Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα, 2001, ζει. 190. 
7
Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 162. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 716. 
8
Γηα παξάδεηγκα ν φξνο «έζλνο» ρξεζηκνπνηείηαη  φρη σο ηζηνξηθή έλλνηα, αιιά σο ζπλψλπκν ηεο ιέμεο  «θπιή», 

θαηαξγψληαο  ηελ ηζηνξία θαη ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο. Βι. Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 168. 
9
Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 170. 

Ννκηκνπνίεζε ηεο βίαο ελαληίνλ ησλ αγσληζηψλ ηεο ΔΟΚΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1955-1959 απνηειεί ην 

επίζεην «ηξνκνθξάηεο». Οη Βξεηαλνί απνηθηνθξάηεο επηρεηξνχλ λα «λνκηκνπνηήζνπλ κε ηηο ιέμεηο ηελ εμφλησζε  

ηνπο». 
10

Σνπνζέηεζε Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ Γιαχθνπ Κιεξίδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961), ζπλεδξίαζε 18
εο

  

Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 672. 
11

Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζζ. 170-171. 

[...] Πηζηεχσ φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ ζα εμππεξεηεζνχλ εάλ νη θαηαιιειφηεξνη  πάληνηε επηιέγσληαη  δηά ηαο 

θαηαιιήινπο ζέζεηο. Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Βάζνπ Λπζζαξίδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  : ςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Σςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

288 

 

αμηνινγηθή  δηρνηφκεζε  είλαη επίζεο  ζπλήζεο  ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Ζ δηρνηνκηθή  ινγηθή 

πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ νξηνζεηεκέλε θαη  ζηαηηθή  αμηνιφγεζε  ηνπ θαινχ  θαη 

ηνπ θαθνχ.12   

 

[…]Ζ δηρνηνκηθή αμηνιφγεζε θάλεη ηε δήισζε παλίζρπξε, γηαηί θαηαζθεπάδνληαο ηελ 

επαιήζεπζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζην θαιφ θαη ζην θαθφ, γίλεηαη νξζνινγηθή θαη 

αδηάςεπζηε.13 

 

ηε ζπλεδξία ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 1961 o Βνπιεπηήο ηνπ Milli Cephe Halit Ali Riza πξνηείλεη 

φπσο ζην Ηαηξηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο 

πξνο απνθπγήλ νπνηαζδήπνηε παξεμήγεζεο :  

 

 

[...]Γελ ππάξρεη  ινγηθψηεξνλ  πξάγκα  απφ  ην λα  εξγάδσληαη  νκνχ  εηο  ην 

Γηνηθεηηθφλ  πκβνχιηνλ Έιιελεο θαη Σνχξθνη ηαηξνί. Σνπλαληίνλ, ηνχην δεκηνπξγεί  

ελαξγέζηεξνλ  ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο.
14

 

 

 

 

ηε ζπλεδξία  ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ  1961 ν Βνπιεπηήο ηνπ Milli Cephe Halil  Ali  Riza 

ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε κε ηηο  εμνπζίεο ηεο   θνηλφηεηαο ηνπ : 

 

 

[...]Σαο εμνπζίαο  καο κε θαλέλα  ηξφπνλ δελ  ηαο  ερξεζηκνπνηήζακελ  δηα ην θαθφλ, 

ηφζνλ  δε  νη Έιιελεο  ζπλάδεξθνη  φζνλ  θαη νιφθιεξνο  ε Διιεληθή Κνηλφηεο  

δχλαληαη  λα  είλαη  βέβαηνη φηη  νπδέλ δηθαίσκα ή  εμνπζίαλ καο ζα  ρξεζηκνπνηήζσκελ 

θαζ΄ νηνλδήπνηε  ηξφπνλ δηα ην θαθφλ. Γλσξίδνκελ  δηαηί καο παξερσξήζεζαλ αη 

εμνπζίαη  απηαί. Απηαί  καο εδφζεζαλ  δηά  λα ρξεζηκνπνηψληαη  κε ζθνπφλ  λα  

δηαζθαιίδσκελ  ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία  καο παξερψξεζε  ην χληαγκα  ή  άιιαη  

ζρεηηθαί  ζπκθσλίαη.
15

          

                                                                                                                                                                                      
Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  ζπλεδξίαζε 25

εο
  Απξηιίνπ 1962, ζει. 

236. 
12

Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 175. 
13

Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 177. 
14

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 538. 
15

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 670. ΕΛ
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ην πξψην απφζπαζκα γίλεηαη επίθιεζε ζηε δηρνηνκηθή αμηνιφγεζε έιινγε-άινγε πξαθηηθή. 

Με βάζε ην απφζπαζκα επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε - ηαχηηζε ηεο έιινγεο πνιηηηθήο κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ αζθεί ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. ην δεχηεξν απφζπαζκα απαληά ε δηαρσξηζηηθή 

θξάζε «Σαο εμνπζίαο  καο κε θαλέλα  ηξφπνλ  δελ  ηαο  ερξεζηκνπνηήζακελ  δηα ην θαθφλ», 

ηαπηίδνληαο ην θαιφ  κε ηηο ελέξγεηεο  ηεο θνηλφηεηαο ηνπ.  

Σέινο ν πνιηηηθφο ιφγνο γίλεηαη  ζπρλά  απηαπφδεηθηνο  κε ηελ θαηαθπγή ζηελ παξαηήξεζε, 

ηε θχζε θαη ηνλ θνηλφ λνπ, θαζηζηψληαο ηε δήισζε άηξσηε, ηελ αιήζεηα  ηεο ακεηάθιεηε  

θαη ρσξίο ηελ αλάγθε θακηάο απφδεημεο.
16

  Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε ηνπνζέηεζε ηνπ Βνπιεπηή 

ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Μηραιάθε αββίδε ζηε 

ζπλεδξία ηεο 18
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961 :   

 

 

[...] Πξαγκαηηθψο  κε εθπιήηηεη  ε  πξφηαζηο  ησλ  ζπλαδέιθσλ  νη νπνίνη  καο  δεηνχλ  

λα  θάκσκελ  θάηη πξσηνθαλέο  εηο ηνλ  θφζκνλ. Γειαδή  λα  ςεθίζσκελ  έλα  Νφκνλ  

Φφξνπ  Δηζνδήκαηνο  ν νπνίνο  θάζε  ρξφλνλ  λα ιήγε.
17

 

 

   

 

Ο Βνπιεπηήο Μηραιάθεο αββίδεο, κε ηηο  θξάζεηο «κε εθπιήηηεη»,  «πξσηνθαλέο εηο ηνλ 

θφζκνλ», ππνγξακκίδεη πφζν απέρεη απφ ηνλ θνηλφ λνπ θαη ηε ζπλήζε πεπαηεκέλε ε πην πάλσ 

πξφηαζε ςήθηζεο ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ λφκνπ κε πεξηνξηζκέλε ηζρχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Άλλα Φξαγθνπδάθε, φ. π., ζει. 180. 
17

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, φ. π,  ζει. 665. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  : ςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Σςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

290 

 

2. Η πολιηική κοςληούπα ηων μελών ηηρ Βοςλήρ ηων Ανηιπποζώπων 

 

ηηο 31 Ηνπιίνπ 1960 δηεμήρζεζαλ νη πξψηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο κε πνιπεδξηθφ  

πιεηνςεθηθφ  εθινγηθφ ζχζηεκα, μερσξηζηά γηα θάζε θνηλφηεηα, ζε μερσξηζηνχο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο. Ζ Γεκνθξαηηθή  Έλσζε δελ δηεθδίθεζε ηηο εθινγέο, ελψ ην ΑΚΔΛ κεηά απφ κηα  

«εθινγηθή ζπλελλφεζε», ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1960, δέρηεθε λα πεξηνξηζηεί ζε πέληε κφλν 

έδξεο. «Με ηε ζπκθσλία απηή  ην ΑΚΔΛ ζηεξήζεθε  νπζηαζηηθά  θάζε  πξσηνβνπιίαο ζηε 

ξχζκηζε ηνπ πνιηηηθνχ  βίνπ  ηεο Κχπξνπ  θαη πεξηνξίζηεθε  ζε ακπληηθή  ζηξαηεγηθή».
18

 Έηζη 

ην Παηξησηηθφ  Μέησπν  θαηήξηηζε ζπλδπαζκνχο  γηα ηηο ηξηάληα κφλν  έδξεο απφ ηηο  35.  

Δλψ ζηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα 5 Έδξεο  θαηέιαβε  ην  ΑΚΔΛ θαη 30 έδξεο  ην Παηξησηηθφ 

Μέησπν, ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ηηο 15 βνπιεπηηθέο έδξεο ηεο θαηέιαβε ην Milli Cephe. 

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία νη 15 βνπιεπηηθέο έδξεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «αλήθαλ εθ 

πξννηκίνπ» ζην Milli Cephe.
19

 ηηο 20 Ηνπιίνπ 1960 ν Rauf  Denktaş  δηνξγάλσζε δηάζθεςε 

ηχπνπ  θαη  αλαθνίλσζε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Milli Cephe.
20

  ηηο 31 Ηνπιίνπ  1960 νη 

ππνςήθηνη ζε Πάθν, Λεκεζφ  θαη Ακκφρσζην ηνπ  Milli Cephe  θέξδηζαλ κε  κεγάιε 

πιεηνςεθία, ελψ ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο θαη  Κεξχλεηαο δελ δηεμήρζεζαλ 

εθινγέο. Μεηά ηελ ππνπξγνπνίεζε ησλ Βνπιεπηψλ Niyazi Manyera, Osman Örek θαη Fazıl  

Mustafa Plümer θαη ηηο αλαπιεξσκαηηθέο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ εθιέγεηαη ρσξίο 

αλζππνςήθην ζηελ Ακκφρσζην σο Βνπιεπηήο ηνπ  Milli Cephe ν Πξφεδξνο  ηνπ Σνπξθηθνχ 

Γεκαξρείνπ Ακκνρψζηνπ Nebil Nabi, ελψ ζηε Λεπθσζία σο Βνπιεπηήο ηνπ  Milli Cephe  ν 

Γηεπζπληήο ηεο Türk Bankası  Ibrahim Orhan θαη  σο αλεμάξηεηνο ν Κemal Deniz.
21

   

ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, παξά ηηο 

αληηζέζεηο ζε βαζηθά ζέκαηα, ην λνκνζεηηθφ έξγν δηεμαγφηαλ θαλνληθά θαη «έλα πιήζνο 

                                                           
18

Salih Öztoprak, a.g.e., s. 52. 

Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, «Σν ηδενινγηθφ πιαίζην  ηεο πνιηηηθήο  δσήο  ηεο Κχπξνπ :θξηηηθή ζεψξεζε», φ. π., 

ζει. 459. 
19

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλχπαξμε..., φ. π., ζζ. 15-17. 
20

Ζ ιίζηα κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ : Osman Örek, Fazıl Plümer, Ümit Süleyman, Halit Ali Riza, Selçuk 

Sömek, Niyazi Manyera, Burhan Nalbantoğlu, Hasan Güvener, Aziz Altay, Halit Kazım, Orhan Müderrisoğlu, 

Necdet Hüseyin, Ramadan Cemil, Hüseyin Derviş θαη Ahmet Mithan Berberoğlu. 

Βι. Ahmet Gazioğlu, Enosis çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne : İngiliz Yonetiminde Kıbrıs Son İki Yıl 1958-

60, a.g.e., s. 204-205. 
21

Ahmet An, Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi (1930-1960)...., a.g.e., s. 689. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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λφκσλ  ζπκπιήξσλε  θάζε ηφζν  ηελ εζσηεξηθή  δνκή  ηεο λέαο Πνιηηείαο».
22

 Ο ηφηε Πξφεδξνο 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ  Γιαχθνο Κιεξίδεο δεθαεηίεο αξγφηεξα είρε επηζεκάλεη φηη 

ην δηθαίσκα αλαπνκπήο λφκνπ  πξνο αλαζεψξεζε  αζθήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν  1960-1963 

κφλν κηα θνξά απφ  ηνλ Πξφεδξν  θαη κηα απφ ηνλ  Αληηπξφεδξν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 

Βνπιή δελ ζεψξεζε ζθφπηκν  λ΄ αιιάμεη  ηελ πξνεγνχκελε  ζέζε ηεο.
23

 

                                                           
22

Νίθνο Κξαληδηψηεο, Αλνρχξσηε πνιηηεία ...., φ. π., ζει. 27. 

Μειέηε θαη ςήθηζε  Ννκνζρεδίσλ ζε Νφκν : 

Πεξί Δηδηθεχζεσο Αλαπιεξσκαηηθήο Πηζηψζεσο Νφκνο ηνπ 1960. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε 16
εο

  επηεκβξίνπ 1960, 

ζει. 27.    

Πεξί Οθεηιεηψλ (Αλαβνιή θαη Πεξηνξηζκφο ησλ Πσιήζεσλ Αθίλεηνπ Πεξηνπζίαο) Νφκνο ηνπ 1960. Bι. Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε 

28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ 1960, ζει. 86. 

Πεξί Δηδηθεχζεσο Αλαπιεξσκαηηθήο Πηζηψζεσο (Αξ. 4) Νφκνο ηνπ 1960. £22,449 ζα δηαηεζνχλ γηα ζρέδηα 

πδαηνπξνκήζεηαο θαη αξδεπηηθά ζρέδηα. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, 

(15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  20
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 200. 

Πεξί Θξεζθεπηηθψλ Οκάδσλ θαη Πνιηηψλ (Σξφπνο Δπηινγήο) Νφκνο ηνπ 1960. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζζ. 284, 285. 

Πεξί Πλεπκνλνθνληάζεσο  (Απνδεκηψζεσο) Νφκνο 1960.  Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  22
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 111. 

Πεξί  Δηδηθεχζεσο Αλαπιεξσκαηηθήο Πηζηψζεσο  Νφκνο (Αξ. 6) ηνπ 1960. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  8
εο

  Γεθεκβξίνπ   

1960, ζει. 176. 

Πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνο ηνπ 1960. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 

Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  13
εο

  Γεθεκβξίνπ  1960, ζει. 258. 

Πεξί Τπνπξγψλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ 

(Απνδεκίσζηο) Νφκνο ηνπ 1960. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 

Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  20
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 314. 

Πεξί Σεισλεηαθψλ Γαζκψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 1960. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο 

ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960 - 30 Γεθεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  23
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 335. 

Πεξί πλερίζεσο ησλ Πξνλνηψλ ησλ πεξί Φφξσλ ή Σειψλ Νφκσλ Νφκνο ηνπ 1960. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960), ζπλεδξίαζε 30
εο

  

Γεθεκβξίνπ  1960, ζει. 356. 

1961 : Οη λνκνζεηηθέο δηεξγαζίεο, αλ θαη ζπλερείο, δελ έρνπλ επηιχζεη φια ηα λνκηθά πξνβιήκαηα θαη θελά. 

Δίραλ πξνθεξπρζεί εθινγέο κε βάζε ηνλ απνηθηαθφ λφκν πεξί Υσξηψλ (Γηνίθεζηο θαη Βειηίσζηο) Νφκνο  θαη εθεί 

φπνπ δελ ππήξραλ αλζππνςήθηνη  ηα πκβνχιηα είραλ εθιεγεί.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 2
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 514. 
23

Γιαχθνο Κιεξίδεο, φ. π., ζει. 133. 

Πεξί Δηδηθεχζεσο Αλαπιεξσκαηηθήο Πηζηψζεσο Νφκνο (Αξ. 7) ηνπ 1960. Πξνέβιεπε πνζφ £165,246 «πξνο 

επίηεπμηλ πιεξσκψλ πξνο Κπβεξλεηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο απνιπζέληαο ή ησλ νπνίσλ ε ππεξεζία 

αλεζηάιε  ζπλεπεία  πνιηηηθψλ  ιφγσλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πεξηφδνπ εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηελ  ππ΄ απηψλ 

απψιεηαλ ησλ ακνηβψλ ησλ έλεθα ηεο απνιχζεσο ή αλαζηνιήο». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  20
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, 

ζει.  302.  ΕΛ
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Ηζηνξηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί φηη ε ζηείξα εζληθνθξνζχλε πνηέ  δελ  ελέθπςε ζην 

θαηλφκελν ηεο «θνηλήο παηξίδαο»,
24

  αλ θαη  ε  θππξηαθή ζπλείδεζε  κεηαμχ  ησλ Κππξίσλ  ζα 

βνεζνχζε   πνιχ  ζ΄ έλα  εηξεληθφ θαη θαιχηεξν  κέιινλ.
25

 

 

 

  

[...]Γηαηί ν πνιίηεο ηεο Μεγαινλήζνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ή ηα  

πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα έρεη θαηαγσγή ειιεληθή ή ηνπξθηθή. Απηφ, ην ππξεληθφ   

ζηνηρείν  ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  δελ κπνξεί   λα ην   κεηαβάιεη   θακία επίθηεηε  θαη 

εθ ησλ πζηέξσλ πξνθχπηνπζα ηδηφηεηα. Δίηε αγξφηεο, είηε επηρεηξεκαηίαο, είηε  

ζπληεξεηηθφο, είηε ξηδνζπάζηεο, παξακέλεη, αθφκα θαη αλ θξαζηηθά ή ηππηθά  ηελ  

απαξλεζεί, Έιιελαο  ή Σνχξθνο.
26

 

 

 

 

Καηά πφζν θαη πψο απηφ ην ππξεληθφ ζηνηρείν απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ ηεο θππξηαθήο Βνπιήο, ζπλππνινγίδνληαο φηη ζην πιαίζην ηεο αλεμάξηεηεο 

θππξηαθήο πνιηηείαο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ε θνηλή πνιηηηθή ηαπηφηεηα.
27

 Πψο 

δηαγξάθεηαη ε πνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ Κχπξησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ιανχ,  έηζη φπσο 

απνηππψλνληαη κέζα απφ ηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ηελ πεξίνδν  15 

Απγνχζηνπ 1960- 17 Γεθεκβξίνπ  1963. 

 

                                                                                                                                                                                      
Έγηλε αλαπνκπή ηνπ λφκνπ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν φπνπ θαηαςεθίζηεθε κε 20 ςήθνπο έλαληη 13 ππέξ. Βι. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  30
εο

  Γεθεκβξίνπ  1960, ζζ. 373-374. 

Πεξί  Απνθαηαζηάζεσο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Νφκνο ηνπ 1961: 

Σνπνζέηεζε  Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ Milli Cephe Halit Ali  Riza […] Τπφ ηελ 

ζεκεξηλήλ ηνπ κνξθήλ ν λφκνο, εάλ ηεξεζή σο  έρεη, εκπνδίδεη  ηελ ππαγσγήλ πνιιψλ Σνχξθσλ ππνζηάλησλ 

πξάγκαηη παξνκνίαο δεκίαο εηο ηελ ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλελ θαηεγνξίαλ. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  ζπλεδξίαζε 5
εο

  

Οθησβξίνπ  1961, ζει. 445. 

Ο Αληηπξφεδξνο αλαπέκπνληαο ην λφκν πεξί Απνθαηαζηάζεσο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Νφκνο ηνπ 1961 

αλαθέξεη φηη είλαη «κεξνιεπηηθφο». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 

Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  ζπλεδξίαζε 2
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζζ. 518-519.  

Ζ αλαπνκπή  απνξξίπηεηαη κε 7 ππέξ θαη 20 ςήθνπο ελαληίνλ. 
24

Πινπηήο έξβαο,  Κνηλή παηξίδα, Πξφνδνο, Αζήλα, 1997, ζει. 4. 
25

Özdemir Özgür, φ. π., ζει. 275. 
26

Λνπθάο Αμειφο, φ. π.,  ζει. 33. 
27

Ζ πξφσξε  θξίζε  πνπ μέζπαζε ζηα ηέιε ηνπ 1963  δελ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία θνηλήο  πνιηηηθήο  ηαπηφηεηαο.  

Βι. ηέθαλνο Κσλζηαληηλίδεο, Δπηζθφπεζε ηεο Νεφηεξεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο ..., φ. π., ζει. 304. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  : ςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Σςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

293 

 

Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ησλ κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ  

 

Ο θαχινο θχθινο ηεο δπζπηζηίαο «Suspicion Syndrome», ε άξλεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο  θαη ε απνπζία ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ ζπλαζπηζκψλ απνηεινχλ βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ  βαζηθή ζπληζηψζα  ηεο θππξηαθήο  πνιηηηθήο ειίη.  

 

«Suspicion Syndrome» 

 

Σν ζχλδξνκν ηεο ππνςίαο «Suspicion Syndrome» φπνπ  δνκήζεθαλ νη ειιελνηνπξθηθέο  

ζρέζεηο κεηαθέξεηαη θαη ζηελ Κχπξν.
28

 Ο θαχινο  θχθινο ηεο  δπζπηζηίαο νμχλεη ζπλερψο ηηο  

ακνηβαίεο ππνςίεο «mutual suspicions» ησλ δχν θνηλνηήησλ.
29

 Οη  ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί, ε  

λννηξνπία πνπ δεκηνχξγεζε ε έλνπιε αληίζηαζε, ην «αίζζεκα ηεο αζηπλνκνθξαηίαο»,
30

 νη 

θπιεηηθέο κλήκεο θαη ηα «αηζζήκαηα  ηεο ηζηνξηθήο θαρππνςίαο θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο»,
31

 

ν κχζνο ηεο αδπλακίαο ζπλχπαξμεο, ε ζπλεηδεηή άξλεζε γηα κηα θνηλσληθνπνιηηηθή 

νινθιήξσζε-ελζσκάησζε «socio-political integration»,
32

 αιιά θαη νη ελδφκπρεο 

επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο θαη θφβνη,
33

 ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο δηρνηφκεζεο αληίζηνηρα, ε 

«έιιεηςε  εγθάξζησλ εζληθψλ, θνηλσληθψλ ή πνιηηηθψλ δεζκψλ» ακβιχλνπλ ην ζχλδξνκν ηεο  

ππνςίαο θαη επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηε δηακφξθσζε θνηλήο  πνιηηηθήο θνπιηνχξαο. 

                                                           
28

Ησζήθ Ησζήθ, Cyprus : Ethnic Conflict and International Politics, ibid, p. 43. 
29

Hal Kosut, Cyprus 1946-68, ibid, p. 7.  
30

Βνπιεπηήο  εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ ΑΚΔΛ Δδεθίαο Παπατσάλλνπ «Σν πνζφ ησλ £746,299  ην 

νπνίν δηαηίζεηαη δηα ηελ αζηπλνκίαλ είλαη ελ ζεκαληηθφλ κέξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961), ζπλεδξίαζε 21
εο

  

Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 700. 

Ο Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ακκνρψζηνπ ηνπ ΑΚΔΛ & Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΚΑ Υακπήο 

Μηραειίδεο θαπηεξηάδεη ην γεγνλφο φηη ζπδεηνχλ έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ πξνβιέπεη πεξίπνπ ην πνζφ ησλ 

£600,000 γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ην πνζφ ησλ £1380,000 γηα ηελ αζηπλνκία.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961), 

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Φεβξνπαξίνπ 1961, ζει. 107. 
31

Özdemir Özgür, φ. π., ζει. 27. 
32

Halil Ibrahim Salih, Cyprus: An analysis of Cypriot Political Discord, ibid, p. vii. 

Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, The Cyprus Question, ibid, p. 276. 
33

Ζ δηαηψληζε  ελφο θχθινπ απην-εθπιεξνχκελσλ θφβσλ ηνπ Γηάλλε Παπαδάθε Βι. Βαγγέιεο Καιφηπρνο, «Ζ 

Κχπξνο θαη ν Λαφο ηεο: Έζλνο, Σαπηφηεηα θαη Δκπεηξία ζε κηα Με-Φαληαζηαθή Κνηλφηεηα (1955-1997)», 

χγρξνλα Θέκαηα, η. 68-70, 1999, ζει. 53.  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Δμαηηίαο «νξηζκέλσλ αδεμηνηήησλ» ησλ Διιήλσλ αμησκαηνχρσλ ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα 

απαηηεί  θαηά  ηξφπν  αδηάιιαθην  λα γίλνπλ  ζεβαζηά  ζην αθέξαην  ηα δηθαηψκαηα  ηα νπνία 

ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί.
34

 Ο Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Κεξχλεηαο ηνπ Milli Cephe 

Ahmet Mithan Berberoğlu, ελψ ε Βνπιή πακςεθεί εγθξίλεη  ην λφκν «Πεξί Φνξνινγηθψλ 

Νφκσλ (Δπαλαςήθηζηο ππ΄ αξ. 1) Νφκνο ηνπ 1961», αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ην εδάθην 2 ηνπ 

άξζξνπ 78 ηνπ πληάγκαηνο απαηηείηαη έγθξηζε ή απφξξηςε «θερσξηζκέλσο» θαη δεηά φπσο 

εθαξκνζηνχλ θαηά γξάκκα νη ελ ιφγσ πξφλνηεο.
35

 Απφ ηελ άιιε,  ε Διιεληθή Κνηλφηεηα 

δηθαηνινγεί ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή πξνβάιινληαο ην επηρείξεκα φηη αζθείηαη ζηα  πιαίζηα ηεο 

«θαιήο ζειήζεσο» θαη ηεο «επθνιίαο» πξνθαιψληαο  ηελ αληίδξαζε απφ κέξνπο ηεο 

ηνπξθηθήο   θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο. 

 

 

[…]Δπηζπκψ λα ππνβάισ φηη απηφ δελ είλαη δήηεκα θαιήο ζειήζεσο  ή επθνιίαο. Απηφ 

είλαη θαζαξψο ζέκα πληάγκαηνο. Σν κέξνο  ηνπ πληάγκαηνο,  ην νπνίνλ  αθνξά ηαο 

δεκνζηνλνκηθάο δηαηάμεηο, απαηηεί φπσο άπαζαη αη δαπάλαη δεηθλχσληαη  εηο ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφλ θερσξηζκέλνπο.
36

 

 

 

 

Απηή  ε επίθιεζε ζηελ  «θαιήλ πίζηηλ» απαληά  θαη ζην δηνξηζκφ  ηνπ  Γεληθνχ Γηεπζπληή 

ηνπ ΡΗΚ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην αληί απφ ηελ Δπηηξνπή  Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. Σνχξθνο  

Βνπιεπηήο θαπηεξηάδεη ην γεγνλφο φηη ε επίθιεζε ζηελ «θαιήλ πίζηηλ» κε ζθνπφ λα  

παξαθακθζνχλ  δηαδηθαζίεο θαη λνκηθψο θαηνρπξσκέλεο πξαθηηθέο, εληέιεη,  βιάπηεη απηή 

ηελ ίδηα ηελ  «θαιήλ πίζηηλ». 

 

 

[…]Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ επεζηήζε επί ηεο  θαηαζηάζεσο, 

νχηνη  βάζεη  δηαθφξσλ  εξκελεηψλ  επέκελνλ  φπσο γίλε ν ελ ιφγσ δηνξηζκφο 

παξαβαίλνληεο ηελ θαιήλ πίζηηλ. Λακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ππ΄ φςηλ  φηη ηνηνχηνπ  

                                                           
34

Francois Crouzet, φ. π., ζει. 1136. 
35

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηνπλίνπ  1961, ζει. 307. 
36

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1961, ζει. 125. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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είδνπο  παξαβάζεηο ηφζνλ εηο  ην γξάκκα  φζνλ  θαη εηο  ην πλεχκα  ηνπ πληάγκαηνο ην 

νπνίνλ απνηειεί  κηα  πλζήθελ βαζηδνκέλελ επί ηεο  θαιήο πίζηεσο  πιήηηεη  ηελ  

ζπλεξγαζίαλ θαη ηελ  θαιήλ πίζηηλ;
37

 

 

 

Ζ θαιιηέξγεηα  ηνπ θφβνπ  θαη ηεο αλαζθάιεηαο,  ζην «κεηεπαλαζηαηηθφ θιίκα» ηεο επνρήο,
38

 

σο εξγαιείν ειέγρνπ θαη ρεηξαγψγεζεο ηεο  θνηλήο γλψκεο,
39

 ππνθηλείηαη απφ ηελ  ςπρηθή  

δηάζεζε  θαη  λννηξνπία  πνπ  δεκηνχξγεζε ε έλνπιε αληίζηαζε, αιιά θαη  απφ ην γεγνλφο φηη  

πξψελ αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ θαη κέιε ηεο ΣΜΣ δηαηεξνχλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο νπιηζκφ 

«Μεξηθά φπια παξεδφζεζαλ».
40

 Οη Foley θαη Scobie αλαθέξνπλ φηη  ειιεληθφο νπιηζκφο  καδί 

κε άιιν νπιηζκφ  πνπ  εηζήρζεθε  ιαζξαία ιίγν πξηλ απφ ηελ ηειηθή εθερεηξία ζα απνηεινχζε 

ηε βάζε γηα ηνλ πξψην απφ ηνπο ηδησηηθνχο ζηξαηνχο πνπ επξφθεηην λα ηαιαλίζεη ηελ  Κχπξν 

θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία.
41

 Σν  1961 ζεκαδεχεηαη απφ πνιιά γεγνλφηα πνπ  εληζρχνπλ ην 

θιίκα ηεο ακνηβαίαο θαρππνςίαο. Ζ κεηαθνξά  φπισλ,  ε εηζαγσγή ιαζξαίσλ φπισλ ζηα 

ηεισλεία,
42

 ε δηάπξαμε θφλσλ,
43

 ν  θαη΄ νίθνλ έιεγρνο,
44

  πξνθαινχλ ηελ εθαηέξσζελ 

θαρππνςία.  

                                                           
37

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ   1960),  

ζπλεδξίαζε  17
εο

  Οθησβξίνπ 1960,  ζει. 151. 
38

Οκηιία Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ  ζην  Κππξηαθή δσή θαη θνηλσλία ..., φ. π., ζει. 27. 
39

Γηάλλεο Ησάλλνπ, Θεσξία ηεο πλσκνζίαο θαη Κνπιηνχξα ηεο Γηρνηφκεζεο .., φ. π., ζει. 122. 
40

Οπξαλία Κνθθίλνπ & Νέαξρνο Νεάξρνπ (επηκ.), Άπαληα Αξρηεπηζθφπνπ Κχπξνπ Μαθαξίνπ Γ', η. Γ΄, Απξίιηνο 

1959- Γεθέκβξηνο 1960, Ίδξπκα Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ Γ', Λεπθσζία, 1993, ζει. 455. 
41

[...] In accordance with the terms of the agreement, EOKA  was to hand in all its arms, but the Grivas faction 

kept back their best, including the one hundred a base for  the first of the ''private armies'' which  were to harry 

Cyprus over the next  decade. Βι. Charles Foley, ibid, p. 161. 

Δζληθή Οξγάλσζε Κππξίσλ Βι.  Άγγεινο Μ. Υξπζνζηφκνπ, φ. π., ζει. 225. 
42

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 24
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 73. 

«Οη ηαρπδξνκηθνί ζάθθνη νίηηλεο κεηεθέξνλην αεξνπνξηθψο  εμ  Αγθχξαο ηελ 30
ελ

 επηεκβξίνπ 1960, εξπάγεζαλ εθ 

ηνπ Σεισλείνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ Λεπθσζίαο ππφ κεξηθψλ πξνζψπσλ». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  17
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζζ. 

156-157. 
43

Δξψηεζε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1960 ηνπ Βνπιεπηή εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πάθνπ ηνπ Milli Cephe 1960-1961  

Aziz Ahmet  Altay  «Πνηνο  είλαη ν αξηζκφο ησλ δη΄ φπισλ πξνζθάησο  δηαπξαρζέλησλ δηαδνρηθψλ  θφλσλ; 

[...]Πνηα είλαη  ε θπβεξλεηηθή  άπνςηο  ζρεηηθψο κε ηε θχζηλ ησλ ελ  ιφγσ  εγθιεκάησλ   ησλ δηαπξαρζέλησλ  ελ 

κέζε  νδψ  θαη ζρεηηθψο  κε ην θαηά πφζνλ γίλνληαη ππφ ηελ πξνζηαζίαλ θαη ελζάξξπλζηλ νξγαλψζεσο».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 

1960), ζπλεδξίαζε 16
εο

  Γεθεκβξίνπ  1960,  ζει. 269. 

«Αξρέο ηνπ 1961 ε εμηξεκηζηηθή εγεζία ησλ Σνχξθσλ έζεζε ζε  εθαξκνγή  έλα ζρέδην  εγθιεκαηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ νπνίνπ  ζθνπφο  ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη  έληαζε,». Βι.  Θενθάλεο Γεκεηξίνπ, φ. π., ζει. 89. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Ηδηαίηεξα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1961  κέρξη ην  ηέινο  ηνπ ρξφλνπ  εθείλνπ δηαπξάηηνληαη 

αξθεηνί θφλνη. ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία πξνηάζζεηαη φηη νη δξάζηεο ήηαλ κέιε  ηεο 

ΣΜΣ, αλάκεζα  ζηνπο νπνίνπο  θαη Σνχξθνη αζηπλνκηθνί νη νπνίνη έδηλαλ  ζηελ νξγάλσζε 

ηνπο πιεξνθνξίεο.
45

 Απφ ηελ άιιε, ζηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία εκπιέθνπλ Έιιελεο 

αζηπλνκηθνχο κε ηζχλνληα λνπ  ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. ε νκηιία ηνπ ζην Παλεπηζηήκην 

ηεο Άγθπξαο ν Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, Βνπιεπηήο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο Λάξλαθαο ηνπ Milli Cephe Orhan Müderrisoğlu, θαηεγνξεί ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ Πνιχθαξπν Γησξθάηδε φηη ππνζηεξίδεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο πνπ  

δηαπξάηηνληαη  ζηελ Κχπξν θαη ηζρπξίδεηαη  φηη φπια ηεο αζηπλνκίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηάπξαμε δνινθνληθψλ, ηξνκνθξαηηθψλ  πξάμεσλ.
46

 

H  επηθξαηνχζα  αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο ειίη  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία κεηαμχ  

άιισλ ππνζηεξίδεη  φηη ε  εκπέδσζε  ηεο  Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζα νδεγνχζε ζηελ 

αθνκνίσζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο,  δελ επηηξέπεη ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο λα ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αληίζεηα  κεγεζχλεη  θαη  ηα πην  κηθξά 

πξνβιήκαηα ζπληεξψληαο ηελ  εζλνηηθή έληαζε.
47

  

 

 

[...]Απφ θφβν  ζηαδηαθήο ζπγρσλεχζεσο  ή ππνηαγήο  απφ ηελ  ππεξηεξνχζα αξηζκεηηθά  

θαη νηθνλνκηθά ειιεληθή  θνηλφηεηα, νη Σνχξθνη εγέηεο πηνζέηεζαλ  κηα ρσξηζηηθή 

θνηλσληθφ - νηθνλνκηθή  πνιηηηθή.
48

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
44

Derviş Manizade, Baştan sona Kıbrıs gerçeği, a.g.e., s. 41. 
45

Άγγεινο Μ. Υξπζνζηφκνπ, φ. π., ζει. 221. 

«ηηο 12 Απξηιίνπ  1961, ν χπαηνο αξκνζηήο  ηεο Βξεηαλίαο ζηελ Κχπξν Sir A. Clark ζε έθζεζή ηνπ  πξνο ην  

Γξαθείν  Κνηλνπνιηηεηαθψλ ζρέζεσλ έγξαθε  φηη  ε Σ.Μ.Σ.  ήηαλ  πνιχ  θαιά νξγαλσκέλε  θαη εμνπιηζκέλε  κε 

δηαζπλδέζεηο  ζε Αζηπλνκία  θαη Υσξνθπιαθή».  
46

Παλαγηψηεο Παπαδεκήηξεο &  Αληψλεο Νενθχηνπ, φ. π.,  ζζ. 273, 274, 287. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

 Φεβξνπαξίνπ  1961, ζει. 85. Σν ελ ιφγσ ζέκα ζπδεηείηαη θαη ζηε Βνπιή  κεηά απφ  ηελ  

επηζηνιή πνπ εζηάιε απφ ηνλ Τθππνπξγφ παξά  ην Πξφεδξν Α. Κνληφ.   
47

Niyazi Kızılyürek, Οη Σνπξθνθχπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθφ, φ. π.,  ζει. 57. 
48

Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, Σν θππξηαθφ πξφβιεκα ...., φ. π.,  ζει. 371. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Όπσο ηνλίδεη θαη ν R. Holland «φληαο φκσο  ζηελ  πεξίεξγε  ζέζε   κηαο κεηνςεθίαο πνπ 

θάπνηε  απνηεινχζε  ηκήκα  ηεο εμνπζίαο, επεδείθλπε  κηα ελζηηθηψδε  ερζξφηεηα  απέλαληη  ζε 

νηηδήπνηε  πξφδηδε  ειιεληθή ππεξνρή».
49

 Ο Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, κειεηψληαο ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή ηζηνξία,  επηζεκαίλεη ηελ «αληηθαηηθή ζέζε ησλ βνπιεπηψλ ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο σο αληηπνιηηεπφκελεο ζπκπνιίηεπζεο».
50

 ε θάζε επθαηξία δηεθδηθεί ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο, ζεζκηθήο, θνηλνηηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο, είηε κε ην  αίηεκα 

γηα κεηθηφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηαηξψλ,
51

 είηε κε ην αίηεκα γηα θείκελα «εηο ακθφηεξαο  ηαο 

γιψζζαο»,
52

 είηε   κε ηελ θαηαγγειία ηνπ Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ 

Milli Cephe Kemal Deniz :  

 

 

[...] Τπάιιεινη ηνπ Γεσξγηθνχ Σκήκαηνο  εηνηρνθφιιεζαλ  εηο ηα Σνπξθηθά θαθελεία 

ηνπ ρσξηνχ Πεξηζηεξψλαο ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο γεσξγηθάο γλσζηνπνηήζεηο 

γξακκέλαο Διιεληζηί,  θαη φηη νη Σνχξθνη θάηνηθνη ηνπ ελ ιφγσ ρσξηνχ πθίζηαληαη 

δεκηάο σο εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ αληηιακβάλνληαη  ηαο ελ ιφγσ γλσζηνπνηήζεηο. Σα 

παξάπνλα φηη αθνινπζείηαη  ε ίδηα  ηαθηηθή εηο πνιιά Σνπξθηθά ρσξηά δηαξθψο 

απμάλνπλ.
53

 

 

 

Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα, αλ θαη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ, δελ είρε  

εκπνηηζηεί  κε ηε ζθέςε  φηη ε βαζηθή ηεο επηδίσμε έπξεπε λα είλαη ε  δηάιπζε  ηεο 

βαζχηαηεο δπζπηζηίαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «Türk Cemaati arasında birtakım endişeler 

doğurmaktadır»,«αλάκεζα ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δηάθνξεο αλεζπρίεο γελληνχληαη».
54

 Αληί 

                                                           
49

Robert Holland, Ζ Βξεηαλία θαη ν Κππξηαθφο αγψλαο 1954-1959, Δθδφζεηο Πνηακφο, Αζήλα, 2001, ζζ. 35-36. 

Robert Holland, ibid, p.12. 
50

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλχπαξμε..., φ. π., ζει. 31. 
51

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

  Ννεκβξίνπ 1961, ζει. 538. 
52

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Φεβξνπαξίνπ   1961, ζει. 133. 

ηνλ θππξηαθφ  ζηξαηφ ηα  παξαγγέικαηα είλαη  κφλν ζηελ ειιεληθή  γιψζζα Βι. Υξίζηνο Μηηζίδεο,  φ. π., ζζ. 

121-122. 
53

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Μαξηίνπ   1961, ζει. 181. 
54

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ   1960),  

ζπλεδξίαζε  6
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει 166.  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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λα πξνβεί ζε έλα  άλνηγκα κε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα  πνπ ζα 

δεκηνπξγνχζαλ ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα «φρη κφλν ην αίζζεκα ηεο αζθαιείαο αιιά θαη ηεο 

θηιηθήο εκπηζηνζχλεο»,
55

 πεξηνξίδεηαη ζε επηθαλεηαθέο αλαθνξέο θαη ζπλζήκαηα ππέξ ηεο  

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο.  

 

 

[...] Δλ πάζε  πεξηπηψζεη φκσο, πέξαλ  θαη αλεμαξηήησο ησλ ζεζκηθψλ  πηπρψλ,  έπξεπε   

θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά λα θαηαβάιεη θάζε   

πξνζπάζεηα  γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην χληαγκα  θαη λα  νηθνδνκεζεί  εκπηζηνζχλε  

κεηαμχ ησλ δχν  θνηλνηήησλ,  θπξίσο  εθφζνλ  νη Διιελνθχπξηνη είραλ ηελ αλαγθαία 

νηθνλνκηθή επξσζηία γηα λα ππνβνεζήζνπλ νηθνλνκηθά ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο, κε ηξφπν 

πνπ λα  πξνσζεζεί  κε ηνλ  θαηξφ  ε εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ δχν θνηλνηήησλ  θαη ε 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία  ηνπ θξάηνπο. Αληί ησλ πην πάλσ, ηη έγηλε; Γελ θαηαβιήζεθε 

απφ πιεπξάο ειιελνθππξηαθήο εγεζίαο νπζηαζηηθή   πξνζπάζεηα   γηα λα γεθπξσζνχλ νη 

δηαθνξέο  πνπ ππήξραλ  κε ηελ ηνπξθνθππξηαθή εγεζία. Γελ είρε γίλεη θαηαλνεηφ φηη 

ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ε θαηά ην δπλαηφλ πην 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ  πθηζηάκελνπ   πνιηηεχκαηνο, γηα λα  απνθεπρζεί  ε δεκηνπξγία  

έληαζεο ζηελ Κχπξν   θαη ελδερνκέλσο  επξχηεξε   θξίζε  ζηελ πεξηνρή.
56

 

 

 

ηνλ αληίπνδα, απφ ηα  κέζα  ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 50 ν θφβνο ηεο δηρνηφκεζεο επεξεάδεη 

αξλεηηθά  ηελ ειιεληθή  ζηάζε   θαη πνιηηηθή.
57

 ην ζηξαηφπεδν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ε 

δηρνηφκεζε είρε θαηαζηεί  εζληθή ζπλείδεζε  θαη  ε δηαίξεζε  ηνπ λεζηνχ  είρε ηαπηηζηεί  κε  

κηα αζθαιή δσή.
58

 Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ θαηνξζψλεη λα κεηψζεη  ηνπο θφβνπο  ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο φηη εξγάδνληαλ  θξπθά γηα  ηε δηρνηφκεζε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζηελ Κχπξν.
59

 ηελ ειιεληθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηα δηθαηψκαηα πνπ 

                                                                                                                                                                                      
Άγγεινο  Βιάρνπ, Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ, φ. π., ζει. 264 . 

πχξνο Παπαγεσξγίνπ, Σα θξίζηκα ληνθνπκέληα ηνπ θππξηαθνχ..., φ. π., ζει. 217. «ελδείμεηο πεξί ηεο θνβίαο θαη 

ηεο αλαζθαιείαο ε νπνία δηαθαηέρεη  ην ζχλνηθνλ ζηνηρείνλ». 
55

Άγγεινο  Βιάρνπ, Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ, φ. π., ζει. 264. 
56

Πνιχβηνο Πνιπβίνπ, Μαθάξηνο : Σα ηξία ιάζε, φ. π., ζζ. 19-20.  
57

Βαγγέιεο Κνπθνπδάθεο, Κχπξνο : Έλα ζχγρξνλν πξφβιεκα ζε ηζηνξηθή πξννπηηθή, φ. π., ζει. 185. 
58

Niyazi Kızılyürek, «Τπφ  ηελ ςεπδαίζζεζε  ηνπ έζλνπο», φ. π., ζει. 409. 
59

Hon. Sir Peter Ramsbotham, «Impressions of Archbishop Makarios 1969-1971», in Ησάλλεο Κνπκνπιίδεο, ibid, 

p. 102. 

Παλαγηψηεο Παπαδεκήηξεο &  Αληψλεο Νενθχηνπ,  φ. π., ζζ. 320-321. ΕΛ
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δφζεθαλ ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δξφκν ηεο δηρνηφκεζεο  ηνπ  

λεζηνχ.
60

  

Ζ «έιιεηςε  εγθάξζησλ εζληθψλ, θνηλσληθψλ ή πνιηηηθψλ δεζκψλ» εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε 

θνηλήο θππξηαθήο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζνιψλεη ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα  ζηηο δχν 

θνηλφηεηεο,
61

 ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε κάρε  ησλ μερσξηζηψλ  δήκσλ απνηειεί ηελ «θηλεηήξηα  

κεραλή ηεο εζληθήο δηαίξεζεο» θαη «πεγή ηνπ ρεηξφηεξνπ ζσβηληζκνχ  απφ  φια  ηα 

ελδηαθεξφκελα  κέξε».
62

 Ο πξψηνο ρσξηζηφο δήκνο  δεκηνπξγήζεθε ζηε Λεπθσζία  ζηηο 16 

Ηνπλίνπ ηνπ 1958. ε νξηζκέλα ηνπξθηθά ρσξηά ειιεληθέο  νηθνγέλεηεο  εγθαηέιεηςαλ ηα 

ζπίηηα ηνπο. Απηφ  επέηξεςε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε δηρνηφκεζε γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα θαηά 

ηξφπν  «θπζηθφ»  θαη  φηη  ζπλεπψο  δελ  έκελε  παξά λα  γίλνπλ  απνδεθηά  ηα απνηειέζκαηα 

ελφο ηεηειεζκέλνπ  γεγνλφηνο.
63

 Αλ θαη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο  Δπάγγεινο 

Αβέξσθ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζρνιηάδνληαο ηνπο ρσξηζηηθνχο ζεζκνχο  αλαθέξεη φηη  

«ιακβάλνπλ κνξθήλ άιιελ θαη φρη δηαζπάζεσο»,
64

 ν Francois Crouzet ηνλίδεη φηη εληείλνπλ ηε  

δηαθνηλνηηθή δηέλεμε. 

 

[..]Απφ  ηελ άιιε  πιεπξά, δελ ππάξρεη  ακθηβνιία  φηη ην ζχζηεκα  ηεο Επξίρεο  θαη 

ηνπ Λνλδίλνπ,  θαίηνη  θαηαδίθαδε  θαηαξρήλ ηε δηρνηφκεζε  ηεο Κχπξνπ,  έηεηλε,  φπσο  

θαη ην ζρέδην Μαθκίιιαλ, λα  θαζηεξψζεη  κηα  «κε  εδαθηθή  δηρνηφκεζε», λα 

ζεζκνζεηήζεη ηε δηαίξεζε κεηαμχ δχν θνηλνηήησλ «ρσξηζηψλ αιιά ίζσλ»· 

δεκηνπξγνχζε γη΄ απηέο  αλεμάξηεηνπο ζεζκνχο (θνηλνηηθέο  Βνπιέο, ρσξηζηνχο  

δήκνπο), πνπ ζα δηέθεπγαλ ζε πνιχ  κεγάιν  βαζκφ  ηνλ έιεγρν  ηεο θεληξηθήο   

θπβέξλεζεο,  ηφζν πνπ  ζηελ πξάμε   ζα ππήξραλ δχν παξάιιειεο θπβεξλήζεηο. Απηή ε 

δηρνηνκία ήηαλ αλακθίβνια  αλαπφθεπθηε,  κε δεδνκέλε  ηελ  παζηαζκέλε  δηέλεμε  πνπ  

έθεξλε  αληηκέησπεο  ηηο δχν θνηλφηεηεο,  ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηψζεθε ε ξχζκηζε ηεο 

Επξίρεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ, θαη ηδίσο ηε δπζπηζηία θαη ην κίζνο ησλ Σνχξθσλ έλαληη ησλ  

Διιήλσλ. Απηή ε ξχζκηζε φκσο  θαζηέξσλε  έλα  «αληαγσληζηηθφ»  θαζεζηψο, ην νπνίν  

πφξξσ  απείρε  απφ  ην λα  επλνεί  ηελ πξνζέγγηζε θαη ηε  ζπγρψλεπζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ, αθνχ  δελ   πεξηνξηδφηαλ  απιψο  λα ηηο  «πεξηβάιεη  κ΄ έλα ηείρνο», αιιά 

                                                           
60

Αhmet An, Kıbrıs'ta fırtınalı yıllar, 1942-1962, a.g.e., s. 141. 
61

[...] The lack of cross-cutting ethnic, social, or political ties prevented the development of a common Cypriot 

political and culture overarching loyalties among the two groups. Βι.  Ησζήθ  Ησζήθ, ibid, p. 33. 
62

Robert Holland, φ. π., ζει. 423. 

Robert Holland, ibid, p. 242. 
63

Francois Crouzet, φ. π., ζζ. 1017-1018. 
64

Γεξνδήζεο Σξηαληάθπιινο (επηκ.), φ. π., ζει. 23. ΕΛ
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έηεηλε  κάιινλ  λα ηηο θέξεη  αληηκέησπεο, λα εληζρχεη ηελ «εζληθή» ηνπο ζπλείδεζε,  λα 

ηξνθνδνηεί  θαη λα  εληείλεη  ηε δηαθνηλνηηθή  δηέλεμε.
65

 

 

Άξλεζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο ππνδαπιίδνπλ πνιιέο θνξέο ηα κίζε θαη ηα πάζε ησλ δχν 

θνηλνηήησλ, αθνχ έρεη εκπεδσζεί ε αληίιεςε φηη ην χληαγκα ηεο  Κππξηαθήο  Γεκνθξαηίαο 

αληηηίζεηαη ζηελ θππξηαθή «θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα».
66

 Ζ λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

φκσο, θέξεη ηελ ππνγξαθή ησλ δχν θνηλνηήησλ, κηα ππνγξαθή πνπ θαλείο δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ηεξήζεη, αληίζεηα κε θάζε ηξφπν πξνζπαζνχλ λα ππεθθχγνπλ «(κε  ηελ 

επίκνλε  άξλεζε  καο λα  εθαξκφζνπκε  ην χληαγκα  πνπ  έθεξε  θαη ηε  δηθή  καο  ππνγξαθή) 

απνδείρηεθε  ηξαγηθά ιαλζαζκέλνη».
67

 Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή  ε ηνπνζέηεζε ηνπ Βνπιεπηή 

Βάζνπ  Λπζζαξίδε  ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο εθαξκνγή ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο 70:30 

«δπζηπρψο, είκαη ππνρξεσκέλνο λα ζεβαζζψ σξηζκέλαο δεζκεπηηθάο δηαηάμεηο αιιά εθεί θαη 

φπνπ εθαξκφδνληαη».
68

 Ζ πνιηηηθή ειίη ησλ δχν θνηλνηήησλ δελ θαηάθεξε λα αληηιεθζεί φηη 

δελ είλαη ηφζν ην χληαγκα πνπ αληηηίζεην ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά πξψηηζηα ε 

ίδηα. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ δχν θνηλνηήησλ είλαη πνπ θαηέζηεζαλ  ην 

ζχληαγκα αλεθάξκνζην.
69

  

ε ζπλεδξηάζεηο Βνπιεπηέο παξνπζηάδνληαη λα κελ θαηαλννχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή  δηπινγισζζία. πδεηψληαο ην λφκν Πεξί 

πζηάζεσο θαη Οξγαλψζεσο  ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο  ν  Βνπιεπηήο ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Σίηνο Φάλνο  εηζεγείηαη φπσο 

                                                           
65

Francois Crouzet, φ. π., ζζ. 1129-1130. 
66

O ζπληαγκαηνιφγνο Θεκηζηνθιήο Σζάηζνο ζε ζπλέληεπμε ηνπ  ζηελ εθεκεξίδα Φηιειεχζεξνο,  18 Οθησβξίνπ 

1998, επηζεκαίλεη φηη ην ζχληαγκα αλεπηηπρψο πξνζπάζεζε λα θαζππνηάμεη κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Βι. Γαβξηήι Μελάο, Ζ εζληθή απηνκαηαίσζε ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ Κχπξν, φ. π., ζει. 153. 
67

Λνπθάο Καθνπιιήο, φ. π., ζει. 104. 

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο 1961-1963  

Halit Ali  Riza «Απηή απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη σο Κξάηνο  δελ εξρίζακε λα αλαγλσξίδσκελ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

δχν Κνηλνηήησλ  θαη θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπνλ λα εξγαζζψκελ σο θπζηνινγηθφλ Κξάηνο». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961), ζπλεδξίαζε 18
εο

  

Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 670. 
68

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 166. 
69

Vamik Volkan, ibid, p. 17. ΕΛ
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επέιζεη ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 5(β) «νχησο ψζηε λα κε απαηηήηαη  επαξθήο γλψζηο ηεο 

Σνπξθηθήο γιψζζεο πξνθεηκέλνπ πεξί Έιιελνο ή ηεο Διιεληθήο γιψζζεο  πξνθεηκέλνπ πεξί 

Σνχξθνπ», αιιά λα είλαη «ελ επηπιένλ πξνζφλ».
70

 Ο Γιαχθνο Κιεξίδε σο Πξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο, ελψ  απφ ηε κηα   αλαγλσξίδεη   φηη  «ηειηθψο  δηα  ηελ θαιήλ  θαη   νκαιήλ ιεηηνπξγίαλ 

ηεο  Γεκνζίαο Τπεξεζίαο  ε γλψζηο  ακθνηέξσλ ησλ γισζζψλ είλαη αλαγθαία», απφ ηελ άιιε 

δηαηππψλεη ηε ζέζε φηη «ην  ζέκα  δελ  είλαη  πνιηηηθήο  θχζεσο».
71

  

Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (1960-1963) ραξαθηεξίδεηαη  απφ  «κηα  

έληνλε  αληαγσληζηηθή πξνζπάζεηα ησλ δχν θνηλνηήησλ λα δηαζθαιίζνπλ θαη επεθηείλνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα, πνπ πεξηείρε γηα ηελ  θάζε  κηα απ΄ απηέο  ην θαζεζηψο  ηεο Επξίρεο».
72

 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πάθνπ ηνπ Milli Cephe 1960-1961 

Aziz A. Altay δηεξσηάηαη  γηαηί έζηεηιαλ 7 Έιιελεο θαη κφλν έλα Σνχξθν σο καζεηεπφκελνπο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελαέξηνπ ζπγθνηλσλίαο.
73

 Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ  

Αλδξέαο Παπαδφπνπινο ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ αλαθέξεη φηη ε Μεηαβαηηθή Κπβέξλεζε  

επέιεμε  25 Κχπξηνπο ππνςεθίνπο  ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο 70:30 

γηα εθπαίδεπζε ζηνλ έιεγρν ηεο ελαέξηαο  θπθινθνξίαο κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ 

Αεξνιηκέλα Λεπθσζίαο. Πξηλ αξρίζεη ε εθπαίδεπζε  ε Μεηαβαηηθή Κπβέξλεζε δήισζε  

ζηνπο επηιεγέληεο φηη ε εθπαίδεπζε ηνπο ζα γηλφηαλ αξρηθά ζηελ Κχπξν θαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε  ηεο ελ ιφγσ εθπαίδεπζεο  ζα ππνβάιινληαλ ζε γξαπηή εμέηαζε   «πξνο  ηνλ 

ζθνπφλ ηεο επηινγήο ησλ νθηψ  θαιπηέξσλ  δηα κεηεθπαίδεπζηλ ελ ησ Ζλσκέλσ Βαζηιείσ. Οη 

επηιεγέληεο απεδέρζεζαλ γξαπηψο ηελ δήισζηλ ηεο Κπβεξλήζεσο,  νπδέπνηε δε  ήγεηξνλ  δήηεκα 

πνζνζηηαίαο αλαινγίαο».
74

  

                                                           
70

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960- 30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Ννεκβξίνπ  1960, ζει. 23. 
71

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960- 30 Γεθεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 25. 
72

Νίθνο Κξαληδηψηεο, Αλνρχξσηε πνιηηεία.., φ. π., ζει. 12. 

[..] ή ηεξνχληαη θαηά γξάκκα νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ πληάγκαηνο, ή θαζίζηαηαη αδχλαηνο ε ζπλέρηζηο ηεο 

ππάξμεσο  απηήο ηεο Γεκνθξαηίαο.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 714. 
73

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  16
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 269. 
74

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  20
εο

  Γεθεκβξίνπ  1960, ζζ. 289-290. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 1961 απνηειεί εθηφο απφ ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ θαη κηα  

μεθάζαξε πνιηηηθή ζηάζε άξλεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηηο 12 επηεκβξίνπ 

1961 λνκνζρέδην κε ην  νπνίν ζα  απμάλνληαλ νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο Κνηλνηηθέο 

πλειεχζεηο γηα ηα έμνδα ηεο παηδείαο εγθξίλεηαη κε αλαινγία 87.5% - 12.5%.
75

 Δλψ ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα είλαη δηαζθνξπηζκέλε θαη ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ  θαη ησλ δηδαζθάισλ 

είλαη θαη΄ αλαινγία κεγαιχηεξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο,
76

 νη Έιιελεο Βνπιεπηέο  

θνληφθζαικα παίξλνπλ ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε. ηηο 31 Μαξηίνπ 1961 νη Βνπιεπηέο 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  αξλνχληαη λα ςεθίζνπλ  ηνλ πεξί Φφξσλ ή Σειψλ (πλέρηζεο 

Γηαηάμεσλ Νφκνο ηνπ 1961).
77

 ηηο 2 Απξηιίνπ 1961 ε  πξψηε ζπληαγκαηηθή θξίζε είλαη 

γεγνλφο. Ο Πξφεδξνο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄ δίλεη εληνιέο λα ζπλερίζνπλ λα ζπιιέγνπλ 

ηνπο θφξνπο, αθνχ «ην χληαγκα ππήξρε ράξηλ ηνπ θξάηνπο».
78

 ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1961 ε  

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα εκπνδίδεη  ηελ ςήθηζε ηνπ Πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνο ηνπ 

                                                           
75

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 12
εο

 επηεκβξίνπ 1961 ζπδεηείηαη ην ζέκα ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ηεο επηθνπξηθήο 

βνήζεηαο πξνο ηηο Κνηλνηηθέο πλειεχζεηο. Σν  ζέκα ηεο πνζνζηηαίαο  αλαινγίαο ζα πξέπεη λα  απνθαζηζηεί  απφ 

ηε Βνπιή. Σν ζρέδην πξνβιέπεη ην 2,5% λα αλαινγεί ζηελ Σνπξθηθή Κνηλνηηθή πλέιεπζε. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 6
εο

  Οθησβξίνπ  1961, ζζ. 460-461. 

Ο Βνπιεπηήο Halil Ali Riza αλαθέξεη  

«Γπζηπρψο, εηο ην ελψπηφλ καο λνκνζρέδηνλ ζπκπιεξσκαηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ παξαηεξψ  φηη εηο  ηελ  

Σνπξθηθήλ Κνηλνηηθήλ πλέιεπζηλ  εθ ηνπ πνζνχ  600,000 παξερσξήζε πνζνζηφλ  κφλνλ 2,5%».   

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 12
εο

  επηεκβξίνπ  1961, ζει. 418.  

Γηα ην θεθάιαην 43Α – Υνξεγία εηο ηαο Κνηλνηηθάο πλειεχζεηο – ν Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

Λεπθσζίαο ηνπ Milli Cephe Ümit Süleyman  πξνηείλεη  σο επηπξφζζεηε ρνξεγία γηα ηελ Διιεληθή πλέιεπζε 

απφ £525,000 ζε £480,000 θαη γηα ηελ Σνπξθηθή πλέιεπζε  απφ £75,000 ζε £120,000. Ζ εηζήγεζε ηνπ 

θαηαςεθίδεηαη. (ζει. 420)  

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 6
εο

 Οθησβξίνπ 1961 γίλεηαη αλάγλσζε ηεο επηζηνιήο (κε εκεξνκελία 20 επηεκβξίνπ 1961) 

αξ.60/61 ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο φπνπ αλαθέξεη «Ζ 

παξαρψξεζηο ησλ επηά νγδφσλ ηεο εθ 600,000 ζπκπιεξσκαηηθήο πξνλνίαο  εηο ηελ Διιεληθήλ Κνηλνηηθήλ 

πλέιεπζηλ  θαη κφλνλ ηνπ ελφο νγδφνπ ηαχηεο εηο ηελ Σνπξθηθήλ Κνηλνηηθήλ πλέιεπζηλ απνηειεί δηάθξηζηλ εηο 

βάξνο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηνο».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 6
εο

  Οθησβξίνπ  1961, ζει. 459.  

Ο Αληηπξφεδξνο αλαθέξεη πσο αλ δελ αιιάμεη ε αλαινγία 7:1 ηφηε ζα πξνζθχγεη ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. 

Σνλίδεη φηη ε θαηά καζεηή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εηήζηα δαπάλε έρεη  σο αθνινχζσο: Σνχξθνο καζεηήο 30 ιίξεο, 

Έιιελαο καζεηήο 22 ιίξεο. Ζ αλαινγνχζα θαηά καζεηή ηεο ζηνηρεηψδνπο  εθπαίδεπζεο δαπάλε είλαη 60:40.  
76

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Οθησβξίνπ  1961, ζει. 461. 
77

Αληξέαο Φάληεο, Κππξηαθφ 1960-1974 .., φ. π., ζει. 41. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 31
εο

  Μαξηίνπ 1961,  ζει. 208. 
78

Diana Markides, φ. π., ζει. 223. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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1961. Ζ ελ ιφγσ ελέξγεηα ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961 ραξαθηεξίζηεθε σο πνιηηηθφο 

πξσηνγνληζκφο «ελέξγεζαλ κε πνιηηηθφ πξσηνγνληζκφ».
79

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα ζέιεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη νηθνλνκηθή πίεζε  επί ηνπ θξάηνπο γηα λα βξεζεί έλαο 

ηξφπνο λα ππεξπεδεζνχλ νη  δπζθνιίεο ησλ άξζξσλ 123 θαη  173 θαη λα εθαξκνζζνχλ ηα ελ 

ιφγσ άξζξα ηνπ πληάγκαηνο, ν Βνπιεπηήο ηνπ ΑΚΔΛ Δδεθίαο Παπατσάλλνπ αλαθεξφκελνο  

ζηελ θαηαςήθηζε  ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην Φφξν Δηζνδήκαηνο δεθαεηίεο κεηά επηζεκαίλεη   : 

 

 

[…]Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε ηνπξθνθππξηαθή εγεζία πξνέβε ζε κηα ζθφπηκε  

ελέξγεηα πνπ θαζηζηνχζε νπζηαζηηθά πξνβιεκαηηθή ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

λεαξνχ θππξηαθνχ  θξάηνπο. Δίλαη  φκσο ζπδεηήζηκν   θαηά πφζνλ  εμαληιήζεθαλ   φια 

ηα κέζα γηα λα πεηζζεί ε ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά φηη ε ελέξγεηα ηεο ζηξεθφηαλ  ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε θαη ελαληίνλ  ησλ  Σνπξθνθππξίσλ. Δίλαη ζπδεηήζηκν  θαηά πφζνλ  

ζπδεηήζεθαλ  φζνλ  έπξεπε  θαη  φπσο έπξεπε  νη επηπηψζεηο απφ ηελ  ηνπξθνθππξηαθή  

ελέξγεηα γηα λα πεηζζεί  φηη έπξεπε  λ΄ απνζχξεη  ην  βέην   πνπ άζθεζε.
80

 

 

 

Ζ παξνπζία εζληθά ρξσκαηηζκέλσλ θπγφθεληξσλ  δπλάκεσλ αιιά θαη ην πξφβιεκα ηεο 

«ππεπζπλφηεηαο» δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ήδε ηεηακέλν πνιηηηθφ θιίκα θαη 

απνζαξξχλεη ηνπο Βνπιεπηέο λα δερηνχλ ηε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη εζληθά  

ρξσκαηηζκέλεο θπγφθεληξεο δπλάκεηο ξνθαλίδνπλ, ελ ηέιεη θαηαζηξέθνπλ ηελ εχζξαπζηε 

ζπληαγκαηηθή δνκή θαη ππνλνκεχνπλ  ηε ζπλχπαξμε ησλ δχν θνηλνηήησλ ζε έλα ελσκέλν 

αλεμάξηεην θξάηνο.
81

 Πέξα απφ απηέο ηηο «εζληθά  ρξσκαηηζκέλεο θπγφθεληξεο  δπλάκεηο»  ν 

Robert Holland αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα  ηεο «ππεπζπλφηεηαο» θαη ζην γεγνλφο  «φηη πνιινί  

άλζξσπνη  θαηαλννχζαλ  δηαθνξεηηθά ηηο  επηηαγέο  ηεο».  

                                                           
79

Γηάλλεο Λάκπξνπ, Ηζηνξία ηνπ Κππξηαθνχ: Σα ρξφληα κεηά ηελ αλεμαξηεζία, 1960-2004, Δθδφζεηο Πάξγα, 

Λεπθσζία, 2004, ζει. 87. 

Βνπιεπηήο Βάζνο Λπζζαξίδεο [..] ζθνπφο ηεο εηζεγήζεσο ήην  λα ππάξρε εθβηαζηηθφλ φπινλ δηα ηνπ νπνίνπ  νη 

αηαθηνχληεο Έιιελεο πιεηνςεθνχληεο Βνπιεπηαί ζα είλαη  ππνρξεσκέλνη  σο θξφληκα θαη ειίζηα παηδηά λα 

ππαθνχνπλ εηο ηα θειεχζκαηα ηεο Σνπξθηθήο Οκάδνο.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961), ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 667. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζζ. 665, 670, 673, 674.  
80

Δδεθίαο Παπατσάλλνπ, φ. π., ζζ.121-122. 
81

Ησζήθ Ησζήθ, ibid, p. 25. ΕΛ
ΕΝ
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[…]Ο  Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο  είρε  κηα επζχλε απέλαληη  ζηελ Δθθιεζία  ηνπ  θαη ην 

φξακα ηεο γηα κηα  «πηζηή» θαη απνιπηξσκέλε  Κχπξν. Ο Γξίβαο ζπλαηζζαλφηαλ  ηελ 

επζχλε ηνπ απέλαληη ζηνλ εζληθφ εξσηζκφ, ζηνλ νπνίν ππέηαζζε ηελ ηζρλή  

πξνζσπηθφηεηά  ηνπ. Ζ Διιεληθή  Κπβέξλεζε είρε  κηα επζχλε  απέλαληη  ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζχιιεςε ηνπ ειιεληζκνχ,  εληφο  ηεο  νπνίαο φκσο  ε Κχπξνο δελ  

πξνθαινχζε  ηηο  ηζρπξφηεξεο  δνλήζεηο. Ζ Σνπξθηθή  Κπβέξλεζε  είρε ηελ επζχλε  λα  

αδξάμεη νπνηαδήπνηε  επθαηξία  ηεο παξνπζηαδφηαλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο  νκφζξεζθνπο  

θαη πξνζηαηεπφκελνχο ηεο, αιιά θαη λα αλαθηήζεη θάηη απφ ηελ αίγιε ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ παξειζφληνο ηεο.
82

 

 

 

Αλ θαη ην ΑΚΔΛ ζην ιφγν ηνπ επηζηξαηεχεη κηα επηθαλεηαθή απνδνρή ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, 

αλαγθάδεηαη λα ζπκβαδίζεη «κε ηα ιατθά άπηαζηα φλεηξα».
83

 Σν επίπιαζην πεξηερφκελν ησλ 

αγαζηψλ ζρέζεσλ θαη ν επηθαλεηαθφο ραξαθηήξαο ησλ ζπλζεκάησλ ηνπ 
 
θαηαδεηθλχεηαη απφ 

ηελ αλαθνξά ηνπ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΠΔΟ ζην 12
ν 

Παγθχπξην  πληερληαθφ πλέδξην ζηηο 

14-16 Απξηιίνπ 1961, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά θαη πάιη ζε «ηνπξθηθή κεηνλφηεηα».
84

 

                                                           
82

Robert Holland, φ. π., ζζ. 568-569.  

Robert Holland, ibid, p. 329. 

Ηδενινγηθφο εγθισβηζκφο ζηελ "εζηθή ηνπ θξνλήκαηνο" Βι. ηέιηνο Υησηάθεο, «Ζ "πνιππνιηηηζκηθφηεηα" 

ελαληίνλ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο; Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ηεο "αλνηρηήο θνηλσλίαο"», Δπηζηήκε θαη 

Κνηλσλία : Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο θαη Ζζηθήο Θεσξίαο, η. 2, 1999, ζζ. 111. 
83

Παχινο Γίγθιεο, Πηθξέο αιήζεηεο.., φ. π., ζει. 229. 

Πινπηήο έξβαο, Κνηλή παηξίδα, φ. π., ζζ. XVI, 138, 91.  

ηνλ ηχπν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζχκπιεπζε ηεο θππξηαθήο αξηζηεξάο θαη ηνπ 

Μαθαξίνπ. Βι. Νίθνο ηέιγηαο, φ. π., ζει. 48. 

Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, φ. π., ζζ. 230, 243, 301. 
84

Σν 1944 ηδξχεηαη ην Ίδξπκα Σνπξθηθψλ Δξγαηηθψλ Δλψζεσλ Κχπξνπ ΚΣİΒΚ, ελψ ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1948 

ππνγξάθεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΠΔΟ. Σν ΑΚΔΛ δηαηεξεί Türk Bürosu  κε πξφεδξν ηνλ Ahmed Sadi 

Erkurt. Ο Fazıl Önder, πξψελ αξρηζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο İnkılapçı Δπαλαζηάηεο, εθεκεξίδαο ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο πνπ ειεγρφηαλ απφ ην ΑΚΔΛ, δνινθνλείηαη ζηηο 24 Μαΐνπ 1958.  

Niyazi Kızılyürek, Şiddet mevsiminin saklı tarihi, a.g.e., s. 33, 41.  

Niyazi Kızılyürek, Μηα Δπνρή  ηεο Βίαο : Σν  θνηεηλφ 1958, Heterotopia, Λεκεζφο, 2015, ζζ. 48-51.  

ψηνο Κησξήο, φ. π., ζει. 599. 

Ζ ΠΔΟ θπθινθνξεί ην πεξηνδηθφ Μεληαίν Δξγαηηθφ Γειηίν Türkçe Aylık İşçi Bülteni. Βι. Ηζηνξία ΠΔ - ΠΔΟ 

1941-1991, ΠΔΟ, Λεπθσζία, 1991, ζζ. 131, 251, 272-273.  

Αληξέαο Φάληεο, φ. π., ζει. 100. 

Πινπηήο έξβαο, Ζ ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ ...., φ. π., ζει. 129. 

Λνπθάο Καθνπιιήο, φ. π. ζει. 100. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Ζ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο αλεμάξηεηεο Κχπξνπ ζηεξείην ελζπλαίζζεζεο empathy,
85

 

ζπλείδεζεο ηεο  αιιειεμάξηεζεο,
86

 θαη ζεκειηψζεθε ζηε «δηαιεθηηθή ηεο κηζαιινδνμίαο»,
87

 ε 

νπνία είλαη ηφζν βαζηά παγησκέλε ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο αλεμάξηεηεο Κχπξνπ πνπ  

φιεο νη δεηιέο θσλέο πνπ ηάρζεθαλ θαηά ηεο ζην φλνκα ηεο επηβίσζεο ηεο Γεκνθξαηίαο απιά 

παηάρζεθαλ.
88

 

 

Απνπζία ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ ζπλαζπηζκψλ 

 

Δλψ ε ζπλνρή ηεο πνιηηείαο ζα έπξεπε λα νηθνδνκεζεί πάλσ ζε «ζπλεθηηθνχο πνιηηηθνχο 

ζπλαζπηζκνχο» νη νπνίνη ζα απνζνβνχζαλ ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο έξηδεο, ε δνκή ηνπ 

Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο ηνπηθήο αξηζηεξάο θαη έρεη σο 

                                                                                                                                                                                      
[…] Γηαηί δίρσο απηή ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, δίρσο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ζπλαληίιεςε, δίρσο ηελ 

ζχκπλνηα, δελ ήηαλ εχθνιν λα ηξνπνπνηεζεί νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πληάγκαηνο πνιχ πεξηζζφηεξν   λα 

θαηαξγεζνχλ νη ζπλζήθεο εγθαζίδξπζεο, εγγχεζεο θαη ζπκκαρίαο πνπ πξαγκαηηθά αθξσηεξίαδαλ  ηελ  θππξηαθή  

αλεμαξηεζία. 

[...] Απηή ηε ζέζε  ην ΑΚΔΛ  ηελ έθακε  ζπλείδεζε  ηνπ, φκσο ην ίδην  δπζηπρψο δελ έγηλε θαη  κε ηηο άιιεο 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο αλάκεζα ζηνπο  Διιελνθχπξηνπο θαη Σνπξθνθχπξηνπο». Βι. Δδεθίαο Παπατσάλλνπ, φ. π., 

ζει. 1. 
85

Ciement Dodd, «A Historical  Overview»,  in  Ciement Dodd (ed.), Cyprus: The Need for New Perspectives, 

ibid, p. 7. 
86

Niyazi Kızılyürek, Κχπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκψλ, φ. π.,  ζει. 38. 

«αιιεινδέζκεπζε θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ πξνο ζπλεξγαζία». Απφζπαζκα απφ  ην πεξηνδηθφ  DIEZUKUNFT (ηεχρνο 

6/ Μάξηηνο 1964) φπσο αλαδεκνζηεχεηαη κεηαθξαζκέλν ζην Πεξηνδηθφ  Νέα Οηθνλνκία, «Ζ Κχπξνο θαη νη 

μέλνη», η. 9 (213), επηέκβξηνο 1964, ζει. 739.  

 Εήλσλ ηαπξηλίδεο, ibid, p.133. 
87

Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, «The Dialectic of Intolerance : Ideological Dimensions of Ethnic Conflict»,  in Peter  

Worsley & Παζράιεο Κηηξνκειίδεο (επηκ.), ibid, pp. 143-184. 
88

[….]On  the Greek side, the  dominant  ideological  orthodoxy  thriving  on the absence  of a  liberal  political  

culture, was  ruthless in  discrediting  as  national  betrayals  all voices  of heretical  criticism. On the  Turkish  

side,  the  extremists, firmly  rooted  in the  leadership  of the  community,  did  not  limit  themselves to moral  

and psychological  coercion  but  went  all the  way  in using  their  underground  terrorist  gangs  to achieve  the  

physical  liquidation  of dissenting  critics.  

Ζ ειιεληθή πιεπξά εθκεηαιιεπφκελε ηελ απνπζία κηαο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο είλαη αλειεήο,  

θειηδψλνληαο σο εζληθή πξνδνζία  θάζε αηξεηηθή θσλή θξηηηθήο. ηελ ηνπξθηθή πιεπξά νη εμηξεκηζηέο πνπ  

είλαη βαζηά ξηδσκέλνη ζηελ εγεζία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ εζηθφ θαη ςπρνινγηθφ 

εμαλαγθαζκφ, αιιά επηζηξαηεχνπλ φινπο ηνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηψληαο ππφγεηεο ηξνκνθξαηηθέο ζπκκνξίεο γηα 

λα πεηχρνπλ ηε θπζηθή εθθαζάξηζε ησλ δηαθσλνχλησλ επηθξηηψλ. Βι. Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, «The Dialectic 

of Intolerance : Ideological Dimensions of Ethnic Conflict»,  ibid, p. 169. 

[...]Σν έληνλν θιίκα κηζαιινδνμίαο θαη νμχηεηαο πνπ ελ ηέιεη «νδήγεζε κνηξαία ζηελ ελφξαζε απνθιεηζηηθψλ, γηα 

ηελ θάζε κηα, πνιηηηθψλ πεηξσκέλσλ κε ζπλέπεηα λα νηθνδνκεζεί ζηαδηαθά ε ηδενινγηθή θαη ςπρνινγηθή βάζε ηεο 

δηαθνηλνηηθήο δηακάρεο». Βι. Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, «Σν ηδενινγηθφ πιαίζην  ηεο πνιηηηθήο  δσήο  ηεο 

Κχπξνπ :θξηηηθή ζεψξεζε», φ. π., ζει. 452. ΕΛ
ΕΝ
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βαζηθή ζπληζηψζα «κηα πνιηηηθή εζηθή παξαδνζηαθνχ εζληθηζκνχ».
89

 Με αθνξκή  ηνλ  Πεξί  

ηνθηζηψλ Νφκνο 1962 θαηαγξάθεηαη  ε δηαθσλία κεηαμχ   ησλ Βνπιεπηψλ  ηνπ Παηξησηηθνχ 

Μεηψπνπ Αληψλε Αλαζηαζηάδε θαη Μηραιάθε αββίδε «Γηφηη αλ επξφθεηην φ,ηη καο ζηέιινπλ  

λα ζπκθσλψκελ, ηφηε δελ ζα ερξεηάδεην λα πιεξσλψκεζα 125 ιίξαο ηνλ κήλα δηά λα 

δηαβάδσκελ ηαο εθζέζεηο».
90

 Γηαθσλία θαηαγξάθεηαη θαη  ζε ζρέζε  κε  ηνλ Πεξί  Διαηνιάδνπ  

Νφκνο  ηνπ 1963 κεηαμχ ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ  Λέιινπ  Γεκεηξηάδε 

θαη Αληψλε Αλαζηαζηάδε  φπνπ ν Λέιινο Γεκεηξηάδεο δεηά δηαθνπή γηα λα ζπζθεθηνχλ νη 

Βνπιεπηέο ηνπ  Παηξησηηθνχ  Μεηψπνπ  θαη  αλαθέξεη  φηη ν  «ιφγνο  είλαη θαζαξψο  

πνιηηηθφο φπσο  θαη  πνιηηηθφλ είλαη ην ψκα απηφ».
91

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ζηάζε 9 

Βνπιεπηψλ ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ  νη νπνίνη θαηαςεθίζνπλ ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ  

Κνηλνπνιηηεία.92 Σέινο ν Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεπθσζίαο ηνπ  Παηξησηηθνχ 

Μεηψπνπ  θαη  Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΚ Πέηξνο ηπιηαλνχ ην 1962 δηαγξάθεηαη απφ ην 

Παηξησηηθφ Μέησπν. Δληφο ηεο  Βνπιήο  απνηειεί  αλεμάξηεην Βνπιεπηή,  ελψ απφ ην 1962 

αλαιακβάλεη θαη ην αμίσκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα  ηεο  ΓΔΟΚ.
93

 

Απφ ηελ άιιε, ζηηο αξρέο ηνπ 1961 ν Σνχξθνο Bνπιεπηήο Ahmet Mithat Berberoğlu  

παξαηηείηαη απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα θαη δειψλεη Αλεμάξηεηνο 

Βνπιεπηήο.
94

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα δηακνξθψλεηαη κηα λέα Αλεμάξηεηε Κνηλνβνπιεπηηθή 

                                                           
89

Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, «Σν ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθήο  δσήο  ηεο Κχπξνπ :θξηηηθή ζεψξεζε», 

φ.π., ζει. 459. 
90

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Μηραιάθε αββίδε Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Οθησβξίνπ   1962, ζει. 75. 
91

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 22
εο

  Απξηιίνπ  1963, ζει. 140. 

Σειηθά επηθξαηεί ε εηζήγεζε  ηνπ Αλδξέα Γηάγθνπ  (κε  εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ λφκνπ ηε 16
ελ

 Ηνπιίνπ 1963).  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 26
εο

  Απξηιίνπ  1963, ζει. 149.   
92

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ  1961, ζει. 132. 
93

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλχπαξμε..., φ. π., ζει. 20. 
94

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Νφκηκνο  ε δηάηαμε  δη΄ είζπξαμηλ  δαζκψλ», 6 Απξηιίνπ 1961. 

O Ahmet Berberoğlu  ππήξμε Αληηπξφεδξνο ηεο Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu. Βι. ψηνο Κησξήο, φ. π., 

ζει. 459. 

Σν 1961 παξαηηείηαη απφ ην Milli Cephe θαη ζπλερίδεη ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηνπ πνξεία σο Αλεμάξηεηνο 

Βνπιεπηήο εμαηηίαο ησλ ρεηξηζκψλ  ηεο ππφινηπεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο θφξνπο.  

Βι. Hikmet Afif Mapolar, a.g.e., s. 83. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  : ςνθήκερ διαμόπθωζηρ & Σςπικά σαπακηηπιζηικά ηος 

επεςνώμενος ςλικού 

 

307 

 

Οκάδα 11 Σνχξθσλ Βνπιεπηψλ.
95

 Μεηά  ηελ  ίδξπζε  ηεο  Αλεμάξηεηεο  Σνπξθηθήο  Οκάδαο 

ζηα ηέιε ηνπ 1961, ζην Milli Cephe παξακέλνπλ  ν Kemal  Mehmet Deniz, ν Hüseyin Derviş 

θαη ν Ümit Süleyman. Ζ Αλεμάξηεηε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα αληαλαθιά ην δηακεξηζκφ  

εμνπζίαο αλάκεζα ζην Fazıl Küçük θαη ην Rauf Denktaş,
96

 απνηειεί «ην απνηέιεζκα  ηεο 

ζχγθξνπζεο  γηα πξσηνθαζεδξία εληφο ηεο ηνπξθηθήο  θνηλνβνπιεπηηθήο  νκάδαο».
97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

ηε ζπλεδξία ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961 αλαθνηλψλεηαη ε ίδξπζε ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο  

Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο  ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο  Orhan Müderrisoğlu.  

Οκηιεηήο  εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο  είλαη ν Βνπιεπηήο Halil Ali Riza  θαη  Γξακκαηέαο ν ηαηξφο  Burhan 

Nalbantoğlu.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 

1961),  ζπλεδξίαζε 11
εο

 Γεθεκβξίνπ   1961, ζει. 598. 

[...] παξαδφμσο, φκσο, ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δηράζηεθε εζσηεξηθά ζηε Βνπιή ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1961. 

 Βι. Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλχπαξμε..., φ. π., ζει. 35. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «11 Σνχξθνη Βνπιεπηαί  εζρεκάηηζαλ αλεμάξηεηνλ θνηλνβνπιεπη. νκάδα», 6 Γεθεκβξίνπ 

1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Temsilciler Μeclisi bağımsız Türk grubundan bildiri»,  5 Aralık 1961. 

Ο Βνπιεπηήο Ahmet Mithat Berberoğlu καζαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνπζίαο ηνπ Αληηπξφεδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην Bνπιεπηή Halil Ali Rıza. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 5
εο

  Ηνπλίνπ 1962, ζει. 314. 
96

Diana Markides, φ. π., ζει. 238. 
97

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλχπαξμε..., φ. π., ζει. 39. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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3. Σοποθεηήζειρ Βοςλεςηών και η ιδεολογική ζςγκπόηηζη ηων λόγων ηοςρ  

 

 

Ζ θχξηα επηδίσμε ηνπ ππνθεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξαζέζεη ηνπνζεηήζεηο Βνπιεπηψλ. 

Αλαδεηθλχνληαο ηελ ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ ιφγσλ ηνπο, ζα απνηππσζνχλ επθξηλέζηεξα  

νη παγησκέλεο  αληηιήςεηο ηνπ θνηλνχ  λνπ. 

 

Ζ ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ ιφγσλ πεξί  «ηεο ζπζηάζεσο ηνπ Κππξηαθνχ ηξαηνχ» 

 

Ωο βαζηθή  πξφλνηα ησλ πκθσληψλ Επξίρεο –Λνλδίλνπ,  ε  δεκηνπξγία  ηνπ Κππξηαθνχ  

ηξαηνχ  απνηειεί  ην 129
ν
  ζεκειηψδεο  άξζξν ηνπ  Κππξηαθνχ  πληάγκαηνο.

98
 Ο Κππξηαθφο  

ηξαηφο  ζα  απνηειείην  απφ 2,000  άλδξεο  εθ ησλ νπνίσλ  ην 60%  ζα ήηαλ  Έιιελεο  θαη ην 

40% Σνχξθνη. χκθσλα κε ηνλ Άγγειν Υξπζνζηφκνπ απηή ε ζπληαγκαηηθή πξφλνηα   

«κάιινλ ηθαλνπνηνχζε ηελ θνηλνηηθή θαη αλαινγηθή πιεζπζκηαθή ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ θαη 

ησλ Σνχξθσλ  ηεο  Κχπξνπ, παξά  ηελ  νπζηαζηηθή αλάγθε  ακπληηθήο  ζσξάθηζεο  ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ».
99

 Ο λφκνο γηα ην ζηξαηφ ςεθίζηεθε  ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1961 θαη  

ζηηο 2 Μαξηίνπ 1961 ηo Τπνπξγηθφ  πκβνχιην  εμέδσζε αλαθνίλσζε  φηη είλαη έηνηκν  λα 

δερζεί  ηνπο πξψηνπο  ππνςήθηνπο λενζχιιεθηνπο.
100

  

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο απνηππψλνπλ ηελ «πνιηηηθή απξνζπκία», ηελ απαμίσζε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ  ζέκαηνο. Ο  Δδεθίαο Παπατσάλλνπ ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1960 απεπζχλεη ηελ  

αθφινπζε εξψηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηνλίδνληαο  ηε «ζνβαξάλ νηθνλνκηθήλ αθαίκαμηλ»  

απφ «πεξηηηάο θαη αρξήζηνπο δαπάλαο»: 

 

 

 

 

                                                           
98

χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 50. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Ordusu Kurulurken», 4 Mart 1961. [Δλψ ηδξχεηαη ν Κππξηαθφο ηξαηφο] 
99

Άγγεινο Μ. Υξπζνζηφκνπ, φ. π., ζει. 15. 
100

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 20
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961,  ζζ. 34-71. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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[..]Δλ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δεκηνπξγία Κππξηαθνχ ζηξαηνχ εθ 2,000 αλδξψλ  

ζεκαίλεη  ζνβαξάλ νηθνλνκηθήλ αθαίκαμηλ δηα ηνλ ιαφλ δη΄ νιφηεια πεξηηηάο θαη 

αρξήζηνπο δαπάλαο, εηο κίαλ κάιηζηα επνρήλ θαηά ηελ νπνίαλ ν ηφπνο αληηκεησπίδεη  

ζνβαξάλ νηθνλνκηθήλ θξίζηλ θαη αλεξγίαλ, κειεηάηαη ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ε εμεχξεζηο 

ηξφπνπ παξαθάκςεσο ηεο ηδέαο ζπγθξνηήζεσο Κππξηαθνχ ζηξαηνχ θαη ηα 

πξννξηδφκελα πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ πνζά λα δηαηεζνχλ δηα ην άλνηγκα παξαγσγηθψλ 

θαη άιισλ θνηλσθειψλ έξγσλ; 
101

 

 

 

 

Οη ιφγνη πνπ ζπγθξνηνχλ νη Βνπιεπηέο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ην άξζξν  129 

απνηεινχλ κέξνο ηεο γεληθφηεξεο απαμηψζεηο ηνπ πληάγκαηνο, ησλ πξνλνηψλ  ηνπ,  θαη ηνπ  

κχζνπ φηη ε ζπληαγκαηηθή δνκή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.
102

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ελζπλείδεηε άξλεζε ηεο  

αιιειεμάξηεζεο είλαη πνπ επέθεξε ηφζν ηε κε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ φζν θαη 

άιισλ.
103

 Ζ πινπνίεζε  ησλ πξνλνηψλ  ζα  απνδείθλπε ηελ θαιή ζέιεζε φισλ, ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ζα ελέηεηλε ην θφβν θαη ηελ αλεζπρία γηα ην κέιινλ. 

Απφ ηελ άιιε,  νη Βνπιεπηέο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ηνλίδνπλ φηη ν ζηξαηφο ζα είλαη 

πξψηεο ηάμεσο «αξσγφο δηα ην κέιινλ θαη ηελ αζθάιεηαλ ηεο ρψξαο»,
104

 φηη απνηειεί 

ζεκειηψδεο άξζξν,
105

 θαη επηθξίλνπλ ηελ πεξηθνπή ηνπ αληίζηνηρνπ θνλδπιίνπ.
106

   

                                                           
101

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  25
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 211. 
102

Γηάλλνο Ν. Κξαληδηψηεο, Σν θππξηαθφ πξφβιεκα ..., φ. π., ζει. 35. 

[...] 2.000 παξάζηηα. Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Βάζνπ Λπζζαξίδε.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 

1962),  ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 183. 

Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λεκεζνχ  ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Υξηζηφδνπινο  Μηραειίδεο «Kαη ζα ήην 

επρήο έξγνλ, εάλ θαηά ηελ ζπδήηεζηλ  ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ 1963 επεηπγράλεην ε πεξηθνπή θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πνζνχ ησλ 180,000». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ (16 Απγνχζηνπ  

1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  ζπλεδξίαζε 21
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 692. 
103

Niyazi Kızılyürek, Ζ Κχπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο ..,  φ. π., ζει. 17. 
104

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 698.  
105

Απάληεζε Τπνπξγνχ Άκπλαο Osman Nuri Örek : 

[..]Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 129  ηνπ πληάγκαηνο καο, ε Γεκνθξαηία ππνρξενχηαη λα δηαηεξή ζηξαηφλ εθ δχν  

ρηιηάδσλ  αλδξψλ, ην δε  Άξζξνλ 182 ηνπ πληάγκαηνο πξνλνεί  φηη ην σο άλσ Άξζξνλ απνηειεί  ελ ησλ 

ζεκειησδψλ   Άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη δελ δχλαηαη «θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπνλ λα ηξνπνπνηεζή δηα κεηαβνιήο, 

πξνζζήθεο ή θαηαξγήζεσο».   

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  1
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 233.  ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Ζ ηδενινγηθή  ζπγθξφηεζε  ησλ ιφγσλ πεξί  «ηεο δπζκελνχο δηαθξίζεσο» 

 

Ζ ειιεληθή πνιηηηθή ειίη ππνηηκά ηελ εζλνινγηθή, δεκνγξαθηθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεζηνχ. Γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ αιιειεμάξηεζε θαη λα επηβάιεη ηελ 

εγεκνλία ηεο απνθιείεη ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα θαη δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά κέζα.
107

 Ζ Eιιεληθή Kνηλφηεηα δηαθαηέρεηαη  απφ  ην αίζζεκα ηεο 

αδηθίαο ζε βάξνο ηεο αιιά  θαη ηεο βνχιεζεο ηεο  λα θπξηαξρήζεη.
108

 ΄ απηφ  ην ζηφρν  ηεο 

είλαη «αξσγφο ε πνζνηηθή θαη αζχγθξηηα πνηνηηθή πιεηνςεθία πνπ δηέζεηε».
109

 Ζ Διιεληθή 

Κνηλφηεηα ελεξγεί κε θαζαξή ηε ζέζε  φηη  «ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ, δελ ζα έπξεπε λα έρεη 

ιφγν  γηα ην κέιινλ  απηνχ  ηνπ  ηφπνπ»,
110

 ηνλίδνληαο φηη ν Διιεληθφο Κππξηαθφο ιαφο  «είλαη 

ν κφλνο  ν νπνίνο  δηθαηνχηαη  λα νξίδε πνίνπ ηα ζχλνξα  είλαη εηο ηελ  Κχπξνλ».
111

  

Απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο Σνχξθνη Βνπιεπηέο θάλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ πληάγκαηνο,
112

 θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί 

                                                                                                                                                                                      
106

Βνπιεπηήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Λάξλαθαο ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο 1961-1963 Necet Hüseyin  

[..]Με απηήλ ηελ απφθαζίλ ηεο ε Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκνχ έδσζελ εκκέζσο εηο ηνλ ηξαηφλ ηελ εληνιήλ 

«δηαιχζαηε».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961), ζπλεδξίαζε 21
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 708. 
107

Niyazi Kızılyürek, Κχπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκψλ, φ. π., ζει. 42.  
Γειψζεηο Πξνέδξνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Ernst Forsthoff  Βι. Halil Ibrahim Salih, Cyprus: An analysis 

of Cypriot Political Discord, ibid, p. 98. 
108

Αιέμεο Ζξαθιείδεο, Σν θππξηαθφ : ζχγθξνπζε θαη επίιπζε, φ. π.,  ζει. 89. 

 Robert Stephens, ibid, 1966, ζει. 173. 
109

Πέηξνο Ληάθνπξαο, Σν Κππξηαθφ απφ ηε Επξίρε ζηε Λνπθέξλε.., φ. π., ζει. 23. 
110

Παλίθνο Παηνλίδεο,  Αλδξέαο Εηαξηίδεο .., φ. π., ζει. 219. 
111

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Φεβξνπαξίνπ   1961, ζει. 102. 
112

Βνπιεπηήο Halil Ali Riza «Πνηα  κέηξα ειήθζεζαλ  πξνο εθαξκνγήλ ησλ πξνλνηψλ  ηνπ Άξζξνπ  123  ηνπ 

πληάγκαηνο ζρεηηθψο κε ηελ Γεκφζηαλ Τπεξεζίαλ». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε 28
εο

-29
εο

  επηεκβξίνπ 1960, ζει. 59. 

Ο Βνπιεπηήο Halil Ali Riza ζρεηηθά κε ηελ αλαινγία 70:30 ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία θαηαγγέιιεη «Γίλεηαη 

αληηιεπηφλ εθ ηνπ ηξφπνπ ηεο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζίαο Τπεξεζίαο, φζηηο νπδφισο  είλαη ηθαλνπνηεηηθφο,  

θαη εμ σξηζκέλσλ πηνζεηεζείζσλ ζηάζεσλ ζρεηηθψο κε ην δήηεκα ηνχην, φηη ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία  δελ ζα 

ζπκπιεξσζή κέρξη ηεο 15
εο 

Ηαλνπαξίνπ 1961».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ  1960-30 Γεθεκβξίνπ 

1960),  ζπλεδξίαζε 6
εο

  Γεθεκβξίνπ   1960, ζει. 153. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  επηεκβξίνπ 1960, ζει. 25. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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γηα δηνξηζκνχο, ζπκθσλίεο  θαη πξναγσγέο θηι.
113

 Σίζεηαη ε εξψηεζε γηαηί κφλν έλαο 

Σνχξθνο αζηπλνκηθφο ν νπνίνο έραζε ηε δνπιεία ηνπ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο επί 

απνηθηνθξαηίαο επαλήιζε ζηα θαζήθνληα ηνπ.
114

 Ο Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

Ακκνρψζηνπ ηνπ Milli Cephe Adnan Hasan Güvener θαηαγγέιιεη φηη ην Γξαθείν Γεκνζίσλ 

Έξγσλ Ακκνρψζηνπ απαζρνιεί ιίγνπο Σνχξθνπο εξγάηεο,
115

 θαη ν Βνπιεπηήο ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο Ακκνρψζηνπ ηνπ Milli Cephe Burhan Nalbantoğlu  θαηεγνξεί : 

 

 […] Οη έθηαθηνη εξγάηαη ησλ Γεκνζίσλ  Έξγσλ  εγέλνλην  ηαθηηθνί  εξγάηαη  θαηφπηλ  

απαζρνιήζεψο ησλ  επί σξηζκέλσλ  ζπλερέο  ρξνληθφλ  δηάζηεκα, ε δε  έιιεηςηο 

εξγαζίαο εηο ηα Γεκφζηα Έξγα εζεσξείην «Γηαθνπή  εξγαζίαο». Δλ φςεη ηεο ηάζεσο λα 

ρξεζηκνπνηήηαη απηφ  σο κηα κέζνδνο  εθεπξεζείζα  δηα λα  κελ  γίλσληαη  νη Σνχξθνη  

εξγάηαη  ηαθηηθνί,  δελ  αηζζάλεηαη  ην Τπνπξγείνλ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ  ηελ 

αλάγθελ   αιιαγήο  ηνπ ζπζηήκαηνο  ηνχηνπ;
116

 

 

Σνχξθνη Βνπιεπηέο θαηεγνξνχλ  ζε θάζε επθαηξία φηη  «Σα Διιεληθά Μέιε ηεο Βνπιήο σο 

πιεηνλφηεο θαηαπαηνχλ ην χληαγκα» θαη ελεξγνχλ αληηζπληαγκαηηθψο.
117

 Δπηθξίλνληαη ηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη  πξνο ην ζπκθέξνλ  ηεο  πγείαο, ησλ  αλέζεσλ θαη ηεο  γεληθήο 

επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Οη Βνπιεπηέο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

Λεκεζνχ θαη Πάθνπ ηνπ Milli Cephe Hüseyin Derviş θαη Halit Şemsettin Kazım επηθξίλνπλ 

                                                           
113

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  3
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζζ. 94, 99. 

 […] Πιεξνθνξνχκεζα φηη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αξρήο Δζσηεξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ παξεηήζε, θαη φηη ν 

Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί ρξέε αλη΄ απηνχ.  Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  17
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 151. 

ε ζρέζε κε ππνγξαθή εγγξάθνπ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πχξνπ  

Κππξηαλνχ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δκπνξηθήο Απνζηνιήο ηεο Ζλσκέλεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ν Βνπιεπηήο 

ηνπ Milli Cephe Hasan Güvener δηεξσηάηαη αλ «έρεη ιεθζή ε έγθξηζηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ» Βι. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  19
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει 175. 
114

Μεηαμχ άιισλ ν Τπνπξγφο  Δζσηεξηθψλ απάληεζε φηη δελ ζα επαλέιζνπλ φζνη απνκαθξχλζεθαλ ηφηε επεηδή 

θξίζεθαλ αθαηάιιεινη ή γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο. 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ  1960,  ζει. 259. 
115

Σελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ απαζρνιήζεθαλ  30 Σνχξθνη θαη  220 Έιιελεο  εξγάηεο. Βι. Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε 

3
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 100. 
116

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 101. 
117

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 714. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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ην γεγνλφο φηη κηθξά ειιεληθά ρσξία, φπσο ηα Κεινθέδαξα, αιακηνχ, Αξκίλνπ, Φηινχζα, 

Κέδαξεο, αζθαιηνζηξψλνληαη, ελψ δξφκνη εληφο  κεγάισλ ηνπξθηθψλ ρσξίσλ φρη.
118

 Ο 

Βνπιεπηήο Halit Ali Riza αλαθέξεη φηη  ζην λνκνζρέδην Πεξί  Πξνυπνινγηζκνχ Αλαπηχμεσο 

ζην Κεθάιαην «Γηνίθεζε» θαίλεηαη λα κελ έρεη παξαρσξεζεί νπνηνδήπνηε  θνλδχιη γηα ηελ 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. ην θεθάιαην 7Γ «Γεκφζηα Έξγα» αλαθέξεη «αλ θαη ην  ζπλνιηθφλ 

θνλδχιηνλ δηα  ηελ θαηαζθεπήλ  δξφκσλ, πιήλ ησλ  θπξίσλ δξφκσλ, νη νπνίνη  ζα είλαη δπλαηφλ 

λα βειηησζνχλ, αλέξρεηαη εηο £195,000, κφλν £27,000 πεξίπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  δηα ηνπο 

δξφκνπο Σνπξθηθψλ ρσξηψλ».
119

 ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ ν Βνπιεπηήο Kemal Deniz  αλαθέξεη φηη ε 

«νδφο κεηαμχ Λεπθσζίαο θαη ηνπ ρσξίνπ Υακίη παξεκειήζε επί καθξφλ θαη δελ έρεη 

αζθαιηνζηξσζή, νη θάηνηθνη ηνπ ελ ιφγσ ρσξίνπ αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο θαηά ηνπο κήλαο ηνπ 

ρεηκψλνο, πιείζηαο δπζθνιίαο».
120

 

O Βνπιεπηήο Ümit Süleyman δηεξσηάηαη γηαηί δελ παξαρσξνχληαη άδεηεο γηα  εθζθαθή 

θξεάησλ πξνο αλεχξεζε χδαηνο ζηα ρσξηά  Καδηβεξά, ελψ ζηε Μφξθνπ έρεη δνζεί.
121

 

Σνχξθνη Βνπιεπηέο θαηαγγέιινπλ φηη ε θνηλφηεηα Καδηβεξά, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη 

πξφζπκε λα αλνξχμεη αξηεζηαλά θξεάηηα, δελ παξαρσξνχληαη νη ζρεηηθέο άδεηεο.
122

 

                                                           
118

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε 17
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 157. 

Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ αλαθέξεη φηη ε αζθάιησζε έγηλε  πξηλ 4 ρξφληα  θαζ΄ ππφδεημε ηνπ Σνχξθνπ  Γηνηθεηή 

Πάθνπ θ. Μνπθηεδαηέ. Απφ ην ελ ιφγσ ζρέδην   επσθειήζεθε ηφζν ην ηνπξθηθφ ρσξηφ ηαπξνθφλλνπ  φζν θαη 

ηα ρσξηά Κεινθέδαξα, αιακηνχ, Αξκίλνπ, Φηινχζα. «δηα ηνλ ιφγνλ φηη ε δηέιεπζηο απηνθηλήησλ θαη άιισλ  

ηξνρνθφξσλ δηα κέζνπ ησλ ρσξίσλ επξνθαινχζελ αλππφθνξνλ θνληνξηφλ πξνο βιάβελ ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ». 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  19
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 169. 

ηαπξνθφλλνπ  ηνπξθηθφ ρσξηφ.  Νφηηα ησλ Κεινθεδάξσλ. Βι. Νέαξρνο  Κιεξίδεο,  Υσξηά θαη .., φ. π., ζει. 

230. 

ην ρσξηφ Άγηνο Γεψξγηνο ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο  ν δξφκνο ηνπ  ηνπξθηθνχ ηνκέα έρεη λα επηδηνξζσζεί εδψ 

θαη 30 ρξφληα. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 

Γεθεκβξίνπ  1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 578. 
119

Καηαγγειίεο Βνπιεπηή Halit Ali Riza. Βι.  Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, 

(1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 20
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1961, ζει. 48.  
120

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 23
εο

  Φεβξνπαξίνπ   1961, ζει. 156. 
121

Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ  αλέθεξε  φηη  ηελ πεξίνδν  1
ε 

 Ηαλνπαξίνπ 1960-7
ε
 Οθησβξίνπ 1960  ειήθζεζαλ   

δχν  αηηήζεηο απφ ην ρσξίν Καδηβεξά φπνπ ε κηα εγθξίζεθε. ρεηηθά κε ηελ θσκφπνιε Μφξθνπ  ελψ έγηλαλ 14  

αηηήζεηο, 12 απνξξίθζεθαλ, κηα αλαλεψζεθε  θαη ε ηειεπηαία  εγθξίζεθε ππφ ηνλ φξν  φηη ζα  ηίζεην  «ελ 

αρξεζηία άιινο ιάθθνο ηνπ ίδηνπ ηδηνθηήηνπ». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε  12
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 130.  
122

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Μαξηίνπ  1961, ζει. 182. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Αλαθέξνληαη ζηελ απφξξηςή ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο γηα αλφξπμε θξεάησλ ησλ Oğuz 

Hüseyin θαη Hüseyin Kara Salih,
123

 αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ελψ ζηνπο Ali Osman, Mehmet 

Bayram θαη İbrahim Hasan απφ ηε Γέλεηα δελ δφζεθε άδεηα γηα δνθηκαζηηθή εθζθαθή 

αξηεζηαλνχ θξάγκαηνο, δφζεθε ζην ζπγρσξηαλφ ηνπο Παξαζθεπά Κσζηή, φπσο θαη ζην 

Υξήζην Θσκά απφ ην Αθάθθη.
124

 Ο Βνπιεπηήο  Kemal Deniz ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1961 

θαηεγνξεί  φηη ηα ρσξηά  Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ – Κνξλφθεπνο «παξεκειήζεζαλ», ην έξγν γηα 

πδξνδφηεζε ηνπ ρσξηνχ Δπερψ «δελ έρεη κέρξη ζήκεξνλ  αξρίζεη», ελψ ην ρσξίν Υακίη θαη ην  

ρσξηφ Καιπβάθηα ζηεξείηαη χδαηνο.
125

  

ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1961 ηίζεηαη εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπλνηθία Köşklüçiftlik «Δηο ηελ 

ζπλνηθίαλ Κηνζθινχ Σζηθιίθ, ήηηο απνηειεί  κίαλ  ησλ  πιένλ  εθιεθηψλ  ηεο Λεπθσζίαο, 

ππάξρνπλ  κέρξη ζήκεξνλ 10 νηθνγέλεηαη αη νπνίαη ζηεξνχληαη  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο».
126

 

Σνχξθνη Βνπιεπηέο θαηαγγέιινπλ φηη ε ηνπξθηθή ζπλνηθία ηνπ Ηδαιίνπ ζηεξείηαη ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη νη βξχζεο πνζίκνπ χδαηνο είλαη «νιίγαη».
127

 Σα ρσξία Διεά,
128

 Καδηβεξά, 

                                                           
123

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 23
εο

  Ηνπλίνπ  1961, ζει. 318. 
124

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 578. 
125

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 24
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961,  ζζ. 74-75. 

Ο Βνπιεπηήο Ümit Süleyman αλαθέξεη φηη ζε ζρέδην ηνπ ηκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ  δελ ππάξρεη  νχηε έλα  

ηνπξθηθφ  ρσξηφ. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 

Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 20
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 49. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 1
εο

  επηεκβξίνπ 1961, ζζ. 391-392. 
126

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961,  ζει. 80. 
127

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Μαξηίνπ   1961, ζει. 181   

 Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηνπλίνπ   1961, ζει. 300. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 23
εο

  Μαξηίνπ 1961, ζζ. 184-185.  
128

Διηά, βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηνπ ρσξηνχ Πέηξα ζηελ πεξηνρή  ηεο Λεχθαο. Σν  ρσξηφ  θαηνηθείηαη  απφ κέιε 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Με ηελ επηθξάηεζε εθεί ηνπ ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ ηα κέιε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε γεηηνληθά  ρσξηά. Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Υσξηά θαη πνιηηείεο 

...., φ. π., ζει. 83. ΕΛ
ΕΝ
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Αγθνιέκεο,
129

 Çamlıköy (Καιφ Υσξηφ Λεχθαο) ζηεξνχληαη ειεθηξηζκνχ, ελψ άιια γεηηνληθά 

ρσξία έρνπλ.
130

 Σα  ηνπξθηθά  ρσξηά  ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ δελ έρνπλ ειεθηξηθφ.
131

 

χκθσλα κε ηνπνζεηήζεηο Σνχξθσλ Βνπιεπηψλ ε θπβέξλεζε δελ ιακβάλεη απνηξεπηηθά 

κέηξα νδεγψληαο ρσξία ζηελ εζλνηηθή δηέλεμε  «Πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Υακίη Μάλδξεο 

θαιιηεξγείηαη δηαξθψο ππφ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο Μηαο Μειηάο»,
132

 «ραιίηηθε γε αλήθνπζα  ζην 

ρσξηφ Άγηνη Ζιηφθσηνη  ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο  θαιιηεξγείηαη δηαξθψο  ππφ ησλ γεσξγψλ εθ 

Μηηζεξνχ»,
133

 θαη «εηο ηελ  ηνπνζεζίαλ Καξά Σεπέλ ηνπ Υσξίνπ  Καλιή ππάξρεη  έθηαζηο γεο» 

πνπ  θαιιηεξγείηαη παξάλνκα απφ ηνπο  θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Γεξφιαθθνο.
134

 

 

Ζ ηδενινγηθή  ζπγθξφηεζε  ησλ ιφγσλ πεξί  «κεηνλφηεηαο» 

 

χκθσλα κε ην Niyazi Kızılyürek, νη πκθσλίεο ηνπ 1959 άιιαμαλ άξδελ  ηε  βάζε  πάλσ 

ζηελ νπνία είραλ νηθνδνκεζεί κέρξη ηφηε νη ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ. Οη ζρέζεηο ησλ δχν 

θνηλνηήησλ κε ηηο πκθσλίεο  «εηζήιζαλ  ζε κηα  λέα ηζηνξηθή  επνρή». Ζ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε «εζληθφ εηαίξν» αλαηξέπνληαο ηελ  αληίιεςε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο φηη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ έρεη ιφγν ζηα κεγάια πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο 

Κχπξνπ.
135

 Αλ θαη ζπληαγκαηηθά νη δχν εζληθέο θνηλφηεηεο θαζίζηαληαη ζπληδξπηέο εηαίξνη 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,
136

 θαη ε Σνπξθηθή  Κνηλφηεηα δελ νξίδεηαη  σο  κεηνλφηεηα  

αιιά σο  θνηλφηεηα πνπ  θαηέρεη «ζεζκηθφ ξφιν  κε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή  ζηε δηαρείξηζε ηεο 

                                                           
129

Σνπξθηθφ ρσξηφ ζην δξφκν Αζπξνκεξίηε-Πέηξαο. Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Υσξηά θαη ...., φ. π.,   ζει. 4. 
130

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 100. 
131

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 17
εο

 Οθησβξίνπ 1960, ζει. 149-150. 
132

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ 1961, ζει. 577. 

Μάληξεο : βξίζθεηαη ζηε βφξεηα Λεπθσζία θαη θαηνηθείηαη απφ κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Βι. Νέαξρνο  

Κιεξίδεο,  Υσξηά θαη ..., φ. π., ζζ. 160-161. 
133

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 578. 
134

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

  Μαξηίνπ  1961, ζει. 181. 
135

Niyazi Kızılyürek, Οη Σνπξθνθχπξηνη, ε Σνπξθία θαη ην Κππξηαθφ, φ. π., ζει. 54. 

Εήλσλ Ρσζζίδεο, The island of Cyprus and union with Greece, Etharchy of Cyprus, Nicosia, 1953, p. 13. 

Cyprus demands self-determination, Royal Greek Embassy Information service, Washington, 1954, p. 17.      
136

Rauf  Denktash, The Cyprus triangle, ibid, p. 25. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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θεληξηθήο εμνπζίαο θαη πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα ιεηηνπξγηθήο απηνδηνίθεζεο»,
137

 ζηνλ 

ειιεληθφ ιφγν ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζπγθξνηείηαη σο Σνπξθηθή κεηνλφηεηα.
138

  

Μέζα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπγθξνηνχλ ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο μερσξίδνπλ νη  

πνηθίιεο ζπλδειψζεηο ηνπ φξνπ κεηνλφηεηα. Ο φξνο Σνπξθηθή κεηνλφηεηα  ελέρεη πνιηηηθέο 

ζπλδειψζεηο. Ακθηζβεηεί θαη ππνλνκεχεη ην λέν ζεζκηθφ ξφιν ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. 

ηελ ειιεληθή ζπιινγηζηηθή : 

  

[...] Ζ παξνπζία ηεο κεηνλφηεηνο ησλ Σνχξθσλ, θαηαινίπσλ Σνπξθηθνχ θαηαθηεηηθνχ  

ζηξαηνχ, δελ κεηαβάιιεη  ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νχηε ηεο παξέρεη  λνκηθφλ δηθαίσκα 

ιανχ, εηο ηνπνλ Διιεληθφλ απφ ηεο απγήο ηεο ηζηνξίαο ή πξνλφκηα πεξαλ εθείλσλ πνπ 

δηεζλψο αλαγλσξίδνληαη εηο ηαο κεηνλφηεηαο.
139

 

 

Ο φξνο Σνπξθηθή κεηνλφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ άθξαηε πιενλεμία θαη  ηελ θαηάρξεζε 

«πνηψληαη θαηάρξεζηλ»,
140

 ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν παξαζηηηθψλ δαπαλψλ,
141

 κε κηα 

«πξνλνκηνχρνλ ηάμηλ παρπκίζζσλ»,
142

 κε ηηο πνιηηηθέο ησλ ζεηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ θάλνπλ 

δηθαηψκαηα λα κνηάδνπλ πξνλφκηα,  ππεξηξνθηθά  πξνλφκηα «Αζθαιψο δελ είκαη  ππέξ 

                                                           
137

Πέηξνο Ληάθνπξαο, Σν Κππξηαθφ απφ ηε Επξίρε ζηε Λνπθέξλε ...., φ. π., ζζ. 51-52. 
138

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 588. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 668. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 714. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο  

Φεβξνπαξίνπ  1961, ζει. 102. 

[...] απνηειεί ηελ κεηνλφηεηα έζησ θαη κε ίζα πξνο ηελ πιεηνλφηεηα δηθαηψκαηα, 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Αη βαζηθαί πξνυπνζέζεηο  ηεο θππξηαθήο ειιεληθήο εθπαηδεχζεσο», η. 4, 

Απξίιηνο 1960, ζει. 203.   
139

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 2 Ννεκβξίνπ 1960.   
140

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 669. 
141

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 10
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 176. 

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Βάζνπ Λπζζαξίδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 183. 
142

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 Ηνπλίνπ 1961. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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δηαθξίζεσλ ππέξ ηεο κηαο ή  ηεο  άιιεο θνηλφηεηνο, νχηε  ππέξ  ππεξηξνθηθψλ δηθαησκάησλ»,
143

 

θαη κε ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε ιφγσ εππάζεηαο θαη θαρεμίαο.   

Πέξα απφ ηελ ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε, Διιεληθή Κνηλφηεηα πιεηνλφηεηα - Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα κεηνλφηεηα,  θαη ηε ζχλδεζε ηεο δεχηεξεο κε ηελ αηξνθία «νη εθπξφζσπνη ηεο κε 

ππεξηξνθηθά αηξνθηθήο κεηνλφηεηνο»,
144

 ν φξνο Σνπξθηθή κεηνλφηεηα ζπλδέεηαη κε έλα 

ζχλνιν ππνηηκεηηθψλ ζπλδειψζεσλ «ην κεγαιχηεξνλ κέξνο ηνπ θφξνπ  ζα πιεξσζή ππφ ηεο 

Διιεληθήο θνηλφηεηνο».
145

 ε αληίζεζε κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα  πνπ έρεη δηθαηψκαηα «ηα 

νιίγα δηθαηψκαηα ηα νπνία έρνκελ»,
146

 ζηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα παξαρσξήζεθαλ 

δηθαηψκαηα-πξνλφκηα «ην νπνίνλ παξερσξήζε»,
147

 «ηα νπνία ηνπο εδφζεζαλ»,
148

 ηα νπνία 

αληηβαίλνπλ ζηελ εζηθή, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα.
149

  

Σέινο πξνηάζζεηαη φηη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα,  ππφ απηφ ην λνκηθφ πιαίζην,  επηβάιιεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ''eşek gibi'',
150

 ηνπ εηζηζειηζκνχ «δεδνκέλνπ φηη  παξακέλεη  εηο ηελ  δχλακηλ  

νθηψ κειψλ ηεο Βνπιήο λα ζηεξήζνπλ ην θξάηνο ηνηνχησλ εζφδσλ».
151

 Διέγρεη ηελ 

θπβεξλεηηθή κεραλή «Ζ Βνπιή  πξν  πνιινχ  θαηήληεζε παηγλίδη  εηο ηαο ρείξαο ησλ Σνχξθσλ 

ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη δελ εδίζηαζαλ λα αθήζνπλ  ηελ ρψξαλ άλεπ θνξνινγηθψλ λφκσλ»
152

 θαη 

                                                           
143

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Βάζνπ Λπζζαξίδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  ζπλεδξίαζε 25
εο

  Απξηιίνπ 1962, ζει. 244. 
144

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Βάζνπ Λπζζαξίδε.   

Bι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο  

Φεβξνπαξίνπ   1961, ζει. 102. 
145

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 672. 
146

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 315. 
147

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 311. 
148

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 315. 
149

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 25
εο

  Απξηιίνπ 1962, ζει. 244. 
150

[...]Ζ επνρή ηνπ «εζηέθθηπη» έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή Βάζνπ Λπζζαξίδε.   

Bι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 315. 
151

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 182. 
152

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 315. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 668. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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απνηειεί  θξάηνο ελ θξάηεη.
153

 Εεηνχλ «λα δηθηαηνξεχνπλ  εθ΄ φιεο ηεο  θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη  εθ΄ φιεο ηεο δσήο  απηνχ  ηνπ ηφπνπ»,
154

  θαη ηα κέιε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο λα «ππαθνχνπλ εηο ηα θειεχζκαηα ηεο Σνπξθηθήο νκάδνο».
155

 

Απφ ηελ άιιε, ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα κέζα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Σνχξθσλ Βνπιεπηψλ  

δηεθδηθεί  φηη ζπληαγκαηηθψο «θέθηεηαη ρσξηζηφλ θαζεζηψο».
156

  

 

[...] πλεπψο, εηο θάζε λέαλ επθαηξίαλ, αιιά θαη ηψξα,  ιέγνκελ φηη σο Κνηλφηεο  

νπδέπνηε πξνηηζέκεζα  λα παξαηηεζψκελ  ησλ δηθαησκάησλ καο, ηα νπνία  είλαη  

εγγπεκέλα  εηο  ην χληαγκα.
157

  

 

 

Ο Βνπιεπηήο Halit Ali Riza εηζεγνχκελνο φπσο ηεζνχλ ρξνληθά φξηα ζηελ ηζρχ ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ αλαθέξεη φηη  είλαη πνιηηηθή αλαγθαηφηεηα λα «αλαγλσξηζζνχλ  ηα 

δηθαηψκαηά  καο, λα  ζεσξνχκεζα  εηο  ηα  φκκαηά  ησλ  σο  κία  Κνηλφηεο  αμία  λα δήζε  εηο  

απηήλ  ηελ ρψξαλ  εληίκσο».
158

 

Έηζη εθεί πνπ ν ειιεληθφο ιφγνο ζπγθξνηεί ην ιφγν ηεο ηζφηεηαο «ίζα δηθαηψκαηα  φισλ ησλ 

πνιηηψλ»,
159

  ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ε  "πληαγκαηηθή ηάμηο" ζπλδέεηαη κε  ηελ χπαξμε  

                                                           
153

Γηάλλνο Ν. Κξαληδηψηεο, Σν θππξηαθφ πξφβιεκα.. , φ. π., ζει. 37.  

Διεπζέξηνο Σδειεπήο, φ. π.,  ζει. 124. 
154

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 315. 
155

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 667. 
156

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ 1961, ζει. 588. 
157

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 31
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 271. 
158

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ   1961, ζει. 670. 
159

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 668. 

[...] Σψξα καο ρξεηάδεηαη  πάιηλ ε Παηξίδα δηφηη πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ  θαη εδψ  αη Αξραί ηεο Γηαθεξχμεσο  ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Πξηλ νιίγα ρξφληα, ζπκθέξνληα κεγάισλ δπλάκεσλ δελ επέηξεςαλ ηελ πιήξε 

εθαξκνγήλ  ησλ Αξρψλ ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο  δηα ηελ Κχπξνλ. Πξφζπκνη αο εξγαζζψκελ  δηα ηελ 

πιήξε εθαξκνθήλ ησλ Γηαθεξχμεσλ  πεξί  ηζφηεηνο  θαη ειεπζεξίαο. 

Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνχ έηνπο 1963-1964, «Οκηιία ηεο δηεπζχληξηαο 
θ
 Κ. Καξαγηψξγε επί ηε 15

ε 

επεηείσ ηεο δηαθεξχμεσο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηε 10
ε
 Γεθεκβξίνπ 1963», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ 

Θειέσλ Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, 1965, ζει. 11. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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δηθαησκάησλ.
160

 Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ Διιεληθή 

Κνηλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη σο πιεηνλφηεηα πξνυπνζέηεη κηα θαηάζηαζε εμνπζίαο θαη 

επηβνιήο.
161

  

 

[...]Ζκείο, νη εθπξφζσπνη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηνο, ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο 

βνπιεπηαί ραξαθηεξίδνπλ σο κεηνςεθίαλ, πθηζηάκεζα ηελ ρεηξνηέξαλ κεηαρείξηζηλ θαη 

καο πξνζάπηνληαη  πνηθίιαη θαηεγνξίαη, νζάθηο πξνσζνχκελ πξνηάζεηο επί ζεκάησλ, ηα 

νπνία ζπκβάιινπλ  εηο  ηελ εμαζθάιηζηλ ηεο  επηβηψζεσο ηεο Κνηλφηεηφο καο. Δλψ, 

εθείλνη, νη  νπνίνη, θαηά ηελ θξάζηλ ησλ, απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα, ζεσξνχλ  

δηθαίσκά ησλ  λα θαηαπαηνχλ  παλ  δηθαίσκά καο.
162

    
 

 

                                                           
160

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 11
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 614. 
161

[...] ην δηθαίσκα λα ακπλζή Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 

Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  ζπλεδξίαζε 9
εο  

Ηνπλίνπ  1961, ζει. 313. 
162

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 714. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Κεθάλαιο 8:  

Σποπιζμοί ζςγκπόηηζηρ ηος Άλλος 

1. Εηεπόηηηα 

 

H Δηεξφηεηα Otherness σο έλλνηα απνηππψλεη κηα ζρέζε πνπ ζπλδέεη-ρσξίδεη νληφηεηεο. 

Παξαπέκπεη ζηε δηαθνξά, ζηνλ απνθιεηζκφ θαη πξνυπνζέηεη ζχγθξηζε.
1
 

 

[…] Ζ εηεξφηεηα  σο έλλνηα  θαη σο βίσκα πξνυπνζέηεη ζχγθξηζε, είηε  ε ζχγθξηζε   

απηή είλαη ζπλεηδεηή είηε φρη. Απηφ  απφ κφλν ηνπ ζεκαίλεη  φηη  δελ κπνξεί  λα είλαη  

θάπνηνο αθ΄εαπηνχ δηαθνξεηηθφο, αιιά  φηη είλαη δηαθνξεηηθφο ζε ζρέζε  κε θάπνηνλ 

άιινλ.
2
    

 

Ζ Δηεξφηεηα σο έλλνηα είλαη απαξαίηεηε κεηαμχ άιισλ γηα ηελ παξαγσγή λνεκάησλ,
 
γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη γηα ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ σο sexed ππνθεηκέλνπ.
3
 

χκθσλα κε ην Ρψζν γισζζνιφγν Mikhail Bakhtin ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 

δηαινγηθή δηεξγαζία κε ηνλ Έηεξν, κε ηνλ Άιιν,  νηθνδνκεί ην ίδην ην λφεκα.
4
  

 

                                                           
1
Barnett Savery, «Identity and Difference», The Philosophical Review, Vol. 51, No. 2, March 1942,  p.  205. 

Ο Αξηζηνηέιεο πξφζθεξε ηελ πξψηε ηππηθή αλάιπζε ηεο ινγηθήο ηεο αληίζεζεο. Βι. Paul Cartledge, Οη 

Έιιελεο : Δηθφλεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα,  Αζήλα, 2002, ζει. 34. 

Ζ  ζπκβνιή ηνπ Ληζνπαλνχ Δβξαίνπ Emmanuel Levinas  ζηε ζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηεξφηεηαο.  

[…]Ζ εηεξφηεηα, φπσο ηελ αλαπξνζδηφξηζε θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ν Λεβηλάο, ζεκαίλεη ηδίσο ηελ θαηαζθεπή  

δηαθνξάο θαη απνθιεηζκνχ πνπ πθίζηαηαη κηα «εμσηεξηθή» νκάδα απέλαληη  ζηελ νπνία  κία  θπξίαξρε  νκάδα 

θαη ηα κεκνλσκέλα κέιε ηεο νξίδνπλ αξλεηηθά ηνλ εαπηφ  ηνπο  ζην πιαίζην  κηαο  ηδεαηήο  πνιίηηθεο αληίζεζεο.  

Βι. Paul Cartledge, φ. π., ζει. 18. 

Ζ ζρέζε  κε ηνλ Άιιν απνηειεί κηα ζρέζε «with a Mystery». Βι.  Sean Hand (ed.), The Levinas reader, B. 

Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA, 1989, p. 43. 

Michael Walzer,  Πεξί αλεθηηθφηεηαο : Γηα ηνλ εθπνιηηηζκφ ηεο δηαθνξάο, Καζηαληψηεο, Αζήλα, 1998,  ζζ. 

62-63. 
2
Αζαλάζηνο Δ. Γθφηνβνο, Δθπαίδεπζε θαη εηεξφηεηα : Εεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο,  Μεηαίρκην, 

Αζήλα, 2002, ζει. 16. 
3
ε αληίζεζε κε ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα πνπ παξαπέκπεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε  

θνηλσληθή ηαπηφηεηα παξαπέκπεη ζε ζπιινγηθφηεηεο, ζην γεγνλφο φηη ην ππνθείκελν  αλήθεη  ζε θνηλσληθέο  

θαηεγνξίεο. Βι. Αζαλάζηνο Δ. Γθφηνβνο, φ. π., ζει. 146.  
4
Stuart Hall, «The spectacle of the ‘other’», Stuart Hall (ed.), Representation cultural representations and 

signifying practices, Thousand Oaks & Sage Publications in association with the Open University, London & 

Calif, 1997, pp. 235, 236. 

Ο Charles Taylor ηνλίδεη φηη ε αλαθάιπςε  ηεο ηαπηφηεηαο δε ζπληειείηαη  ζε απνκφλσζε, αιιά  απνηειεί  

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ελφο δηαιφγνπ, είηε θπξηνιεθηηθνχ είηε εζσηεξηθνχ, πνπ δηεμάγεη 

θάπνηνο  κε ηνλ Άιιν. 

Charles Taylor, Πνιππνιηηηζκηθφηεηα : Δμεηάδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο, Πφιηο, Αζήλα, 1997, ζ. 

82. 

[...] Θα κπνξέζνπκε ίζσο λα δψζνπκε απάληεζε  ζηελ εξψηεζε «ηη είλαη  ν άλζξσπνο», αλ κάζνπκε λα ηνλ 

αληηιακβαλφκαζηε σο νλ, ηνπ νπνίνπ  ε δηαινγηθή δηάζηαζε, ε ακνηβαία παξνπζία κέζα ζηελ ελφηεηα ησλ δχν 

πξνζψπσλ, ζπληζηά ηελ πεξηνρή φπνπ  εθάζηνηε πξαγκαηψλεηαη  θαη γίλεηαη ζπλεηδεηή ή ζπλάληεζε  ηνπ Δλφο  

κε ηνλ Άιιν.   

Βι. Martin Buber, Σν πξφβιεκα ηνπ αλζξψπνπ, Γλψζε, Αζήλα, 1987, ζει. 140. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ   : Εηεπόηηηα & Πολιηόηηηα ζηο κςππιακό ζςγκείμενο 

 

320 
 

[...] Ζ εηεξφηεηα γηα ην ζέαηξν είλαη κηα conditio sine  qua  non, αθνχ ν  δξακαηηθφο  

ιφγνο  είλαη δηάινγνο, θαη ν δηάινγνο  νξίδεηαη  απφ δχν "εγψ" πνπ  δελ  ζπκπίπηνπλ  

ππαξμηαθά πνηέ. Αθφκε θαη ζην κνλνπξφζσπν έξγν, έρνπκε πάληνηε έλα  

ππνθείκελν πνπ  δηαιέγεηαη  κε ηνλ  εαπηφ  ηνπ σο "έηεξνλ" ή  κε θάπνηνλ  απφληα  

πνπ ηνπνζεηείηαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε  ηνλ ήξσα. ην κπζηζηφξεκα, ζηε λνπβέια 

θαη ζην δηήγεκα, αλεμάξηεηα  απφ  ην αλ ν ήξσαο είλαη  έλα  "εγψ" ή έλα "απηφο", ε 

εηεξφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή κε έκκεζνπο ηξφπνπο, θαη  δελ είλαη  πάληνηε  αλαγθαίν 

λα πξνβάιιεηαη, νχηε  θαλ λα  ππάξρεη.
5
 

 

Σν δήηεκα ηεο Δηεξφηεηαο  ήξζε ζην πξνζθήλην ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο  Cultural 

Studies.
6
 ε πνηθίιεο αλαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηεο Δηεξφηεηαο, ζηε  ζχγρξνλε  βηβιηνγξαθία 

πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, «ππνιαλζάλεη ε ππνβάζκηζε  ζε 

ζρέζε κε θάηη πνπ είλαη θπξίαξρν», ελψ απαληά θαη  ε  εμίζσζε  ηεο Δηεξφηεηαο κε ηελ  

μεληθφηεηα.
7
  

Αλ θάπνηνο  κε νπνηνδήπνηε ηξφπν  δηαθέξεη  απφ ηελ πιεηνλφηεηα εθηίζεηαη ζην δπαδηθφ 

ζρήκα ηεο αλαπαξάζηαζεο, θαιφο / θαθφο, πνιηηηζκέλνο / απνιίηηζηνο, άζρεκνο / 

ππεξβνιηθά ειθπζηηθφο, απσζεηηθφο εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαη ειθπζηηθφο 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη εμσηηθφο θαη παξάμελνο.
8
 Ζ παξαιιαγή ηνπ εζλνηχπνπ 

ηνπ Μνγγφινπ πνπ ηείλεη λα εμνκνηψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπιήο απηήο κε κηα 

παζνινγία,
9
 νη θχθισπεο θαη νη Λαηζηξπγφλεο σο ζχκβνια ηνπ θφβνπ  θαη ηεο απφξξηςεο 

ηνπ Άιινπ πνπ ειινρεχνπλ ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ,
10

 ε μελνθνβία, ε θνηλσληθή 

δηάθξηζε, ε ζξεζθεπηηθή κηζαιινδνμία, νη πξαθηηθέο θαη νη ηξνπηζκνί πνπ ηνλίδνπλ 

θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά «racialized other»,
11

 ε δπαδηθή αληίζεζε «ν πνιηηηζκφο ηνπ 

ιεπθνχ» «civilization» θαη ε  «αγξηφηεηα ηνπ έγρξσκνπ» «savagery»,
12

 ε δπαδηθή αληίζεζε 

Culture (ιεπθφο) Nature (έγρξσκνο),
13

 ε θπζηθνπνίεζε ηεο δηαθνξάο ζηε 

                                                           
5
Δηζήγεζε Υαξάο Μπαθνληθφια κε ζέκα  Ζ εηεξφηεηα  σο  ζετθή  θαηαγσγή  ζηελ ειιεληθή ηξαγσδία ζην 

Υξηζηάθεο Γεσξγίνπ (επηκ.) Γέθαην Γηεζλέο πκπφζην  Αξραίνπ Διιεληθνχ Γξάκαηνο Θέκα: Σαπηφηεηα θαη 

Δηεξφηεηα ζην Αξραίν Διιεληθφ Γξάκα 4-6 επηεκβξίνπ 2008 Γξνχζηα-Πάθνο, Λεπθσζία, 2010, ζει. 109. 
6
Stuart Hall, «The spectacle of the ‘other’», Stuart Hall (ed.), Representation cultural representations and 

signifying practices, Thousand Oaks & Sage Publications in association with the Open University, London & 

Calif, 1997, p. 234. 
7
Βαζίιεο Σζάθνο, «Ζ εηθφλα ηνπ «Άιινπ» ζηα θείκελα ηεο αξραηνειιεληθήο  γξακκαηείαο πνπ δηδάζθνληαη  

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε : Ζ δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ», Ησζήθ . Ησζήθ & Γηάλλνο Κ. σθξάηνπο (επηκ.) Δηεξφηεηα  θαη Δθπαίδεπζε .., φ. π., ζει. 96. 
8
Stuart Hall, ibid, p. 229. 

Τπάξρεη κηα θπθιηθή  ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ επηβνιή  ηνπ πφλνπ  θαη ζην πξφβιεκα ηεο Δηεξφηεηαο. 

Σνπνζέηεζε Elaine Scarry ζην Martha Craven Nussbaum, Τπέξ παηξίδνο: παηξησηηζκφο ή θνζκνπνιηηηζκφο; 

φ. π., ζει. 125. 
9
Καηεξίλα ηελνχ, Δηθφλεο ηνπ άιινπ: Ζ εηεξφηεηα: απφ ηνλ κχζν ζηελ πξνθαηάιεςε, Δθδφζεηο Unesco, 

Δμάληαο, Αζήλα, 1998, ζει. 73. 
10

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει. 34. 
11

Stuart Hall, ibid, p. 239. 
12

Stuart Hall, ibid, p. 243. 
13

Stuart Hall, ibid, p. 244. 
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ζεμνπαιηθφηεηα,
14

 θαη ε βία ηεο  «objectification»,
15

 απνηεινχλ κνξθέο απφξξηςεο ηεο 

Δηεξφηεηαο.
16

  

Ο Edward W. Said αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ απνδίδεηαη ε πνιππινθφηεηα 

θαη ε Δηεξφηεηα ηνπ Άιινπ θαη  θνπιηνχξεο επηβάιινπλ κεηακνξθψζεηο ζε άιιεο 

θνπιηνχξεο : 

 

[...] Δίλαη απνιχησο θπζηθφ γηα ην αλζξψπηλν πλεχκα λα αληηζηέθεηαη  ζηηο επηζέζεηο 

ηεο αδάκαζηεο εηεξφηεηαο˙ γη΄ απηφ θαη νη θνπιηνχξεο έηεηλαλ πάληα λα επηβάιινπλ 

κεηακνξθψζεηο ζε άιιεο θνπιηνχξεο, πξνζιακβάλνληαο απηέο ηηο άιιεο θνπιηνχξεο 

φρη φπσο  ήηαλ  άιια, πξνο ράξηλ ηνπ  απνδέθηε, φπσο φθεηιαλ λα είλαη.
17

    

 

ηα πιαίζηα ησλ πην πάλσ κεηακνξθψζεσλ θαη ηεο εηεξνθνβίαο γεληθφηεξα ζπγθξνηείηαη  

ζην επξσπατθφ θαληαζηαθφ ε χπαξμε ησλ Κπλνθεθάισλ ζηηο καθξηλέο πεξηνρέο,
18

 ηα 

ππεξηνληζκέλα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
19

 ν κχζνο ηεο εβξατθήο δπζνζκίαο, ε βία ηνπ 

θνξαληθνχ λφκνπ,
20

 νη αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο ηνπ  καχξνπ ρξψκαηνο,
21

 θαη ε ηξηρνθπΐα 

σο δεισηηθφ ηεο δσψδνπο θχζεο «πνπ είλαη αζχκβαηε κε κηα πιήξε αλζξψπηλε 

ππφζηαζε».
22

   

ηηο Postcolonial studies θαη κεηαμχ άιισλ  ζηε κεηαπνηθηαθή ζεσξία ησλ Frantz Fanon,  

Edward Said, Partha Chatterjee θαη Homi Bhabha απαληά ν  απνηθηαθφο Άιινο «colonial 

Other». Κπξηαξρεί ην δίπνιν «νηθεία κνληέξλα Γχζε» «well-known modern West» θαη 

«αλνίθεηα εμσηηθή Αλαηνιή» «unknown exotic East».
23

   Ο David Spurr ζην βηβιίν ηνπ The 

rhetoric of empire αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ επηηήξεζε (surveillance),
24

 ζηε 

ξεηνξηθή ηεο νηθεηνπνίεζεο ηνπ κε-Γπηηθνχ (appropriation) θαη ζηελ αηζζεηηθνπνίεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (aestheticization).
 25

 Αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν 

ηξνπηζκψλ θαη ιφγσλ πνπ λνκηκνπνηνχλ κηα «ηεξαξρηθή θαηάηαμε ηεο αλζξσπφηεηαο θαηά 

                                                           
14

Stuart Hall, ibid, p.  266. 
15

Zelia Gregoriou, ibid, p. 241. 
16

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει.  51. 
17

Edward W. Said, φ. π., ζει. 13. 
18

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει. 30. 
19

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει. 77. 
20

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει. 96. 
21

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει. 123. 
22

Καηεξίλα ηελνχ, φ. π., ζει. 43. 
23

Dina Roginsky, «Nationalism and ambivalence: ethnicity, gender and folklore as categories of otherness», 

Patterns of Prejudice, Vol. 40, No. 3, 2006, p.  242. 

[...] ην βαζηθφ φπιν ησλ απνηθηνθξαηψλ ππήξμε ε επηβνιή ηεο εηθφλαο ηνπ ππνηεινχο ζηνπο ιανχο πνπ  

ππνδνχισλαλ. 

Βι. Charles Taylor, Πνιππνιηηηζκηθφηεηα : Δμεηάδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο, φ. π., ζει. 120. 
24

David Spurr, The rhetoric of empire : Colonial discourse in journalism, travel writing, and imperial 

administration, Duke University Press, Durham,1993, p. 27. 
25

David Spurr, ibid, pp. 32, 47. 
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κήθνο κηαο ζεηξάο δηαβαζκίζεσλ πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ δχν πφισλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

βαξβαξφηεηαο»,
26

 ζηελ  ππνηίκεζε ηνπ Άιινπ (debasement),
27

 θαη   ζην γεγνλφο φηη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο άξλεζεο (negation) ν Άιινο  ζπγθξνηείηαη σο «απνπζία,  

θελφ, αλππαξμία, ζάλαηνο».
28

 Αλαθέξεηαη ζηε ξεηνξηθή ηεο επηβεβαίσζεο (affirmation) 

φπνπ ε επηβεβαίσζε ηεο αξρήο ηνπ Γπηηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αξρήο 

ηνπ.
29

 ηε ξεηνξηθή ηεο εμηδαλίθεπζεο, ηεο εμηδαλίθεπζεο ηνπ πξσηφγνλνπ κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ Άιινπ.
30

 ηε ξεηνξηθή ηεο θπζηθνπνίεζεο (naturalization) ζηα πιαίζηα ηνπ 

αληηζεηηθνχ ζρήκαηνο nature-culture/civilization,
31

 ζηε ξεηνξηθή ηεο έιιεηςεο 

ππνζηαζηνπνίεζεο πνπ θαζηζηά ηνλ Άιιν «ραξσπφ» «απνπξνζαλαηνιηζκέλν» ιφγσ ηεο 

δηαιπκέλεο ζπλείδεζεο ηνπ,
32

 αιιά θαη ζηε ξεηνξηθή ηνπ eroticization πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εξσηηθή επηζπκία, ηελ απνπιάλεζε αιιά θαη ηνλ εξσηηθφ θίλδπλν πνπ εγθπκνλεί ν 

Άιινο.
33

  

Απφ ηελ άιιε, ε Δηεξφηεηα απνηειεί αλαγθαία, ζπζηαηηθή  αιιά θαη  ηελ πην  

πξνβιεκαηηθή  ζπληζηψζα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
34

 Ο θάζε ιαφο  βιέπεη  ηνλ Άιιν 

ζχκθσλα κε κηα εξκελεία ηεο ηζηνξίαο πνπ απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

αληηιακβάλεηαη ηε δίθε ηνπ  ππφζηαζε.
35

 Ζ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ε εηθφλα ηνπ Άιινπ 

είλαη παξαζηάζεηο αιιειέλδεηεο.
36

 Έηζη γηα ηε  ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο  ηαπηφηεηαο  ηνπ 

Δαπηνχ  «Kendi»  ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ν Άιινο «Öteki», ν νπνίνο ζπγθξνηεί ηνλ 

ερζξφ «düşman» δηακνξθψλνληαο ηηο ηαπηφηεηεο  Biz «Δκείο» θαη   Öteki «Άιινο».
37

 

 

[…] Ζ εζληθή  ηαπηφηεηα ζπλππάξρεη  κε ηελ αλάγθε  κηαο εζληθήο  ππεξεθάλεηαο  

θαη κε έλα αίζζεκα  αλσηεξφηεηαο  (ππνρξεσηηθά  θαηά θάπνηνπ  θαηψηεξνπ  

«Άιινπ»). Γειαδή  ε αξλεηηθή εηθφλα  ηνπ  «Άιινπ» πνπ είλαη  απφξξνηα  ελφο  

εζληθνχ  θαη πνιηηηθνχ  πξνγξάκκαηνο  είλαη  ειαζηηθή  θαη κεηαβάιιεηαη  ζχκθσλα 

                                                           
26

[...] the hierarchical classification of humanity along a series of gradations ranged between the two roles 

of civilization and savagery. Βι. David Spurr, ibid, p. 67. 
27

David Spurr, ibid, p. 79. 
28

David Spurr, ibid, p. 92. 
29

David Spurr, ibid, p. 124. 
30

David Spurr, ibid, p. 128. 
31

David Spurr, ibid, p. 156. 
32

insubstantialization Βι. David Spurr, ibid, p. 142. 
33

David Spurr, ibid, p. 173. 
34

Υξπζνχια Κσλζηαληνπνχινπ, «Δηζαγσγή : Αλαθνξά ζηελ Έλλνηα θαη ηηο Όςεηο ησλ χγρξνλσλ 

Απνθιεηζκψλ», Υξπζνχια Κσλζηαληίλνπ...[θ.ά.] (επηκέιεηα),  «Δκείο» θαη νη «άιινη» : Αλαθνξά ζηηο ηάζεηο 

θαη ηα ζχκβνια, Σππσζήησ, Αζήλα, 2000, ζει. 12. 
35

Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 22. 
36

Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 293. 
37

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e., s. 30. 

[...] National history curricula are typical examples of texts and practices where the nation is glorified and 

'the enemy' vilified. Βι. Miranda Christou, «The Language of Patriotism: Sacred History and Dangerous 

Memories», British Journal of Sociology of Education, Vol. 28, No. 6, November 2007, p. 711. 
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κε ηε  ζπγθπξία  θαη ηηο  πξαγκαηηθέο  αλάγθεο, ελψ  ε εηθφλα ηνπ  «Άιινπ»  πνπ  

θαηαζθεπάδεηαη  γηα ηηο «αλάγθεο»  θάπνηαο εζληθήο  ηαπηφηεηαο δελ κεηαβάιιεηαη 

κε ηελ ίδηα επρέξεηα   κέζα ζην ρξφλν.
38

  

 

Όηαλ ν Άιινο «öteki» δελ  ζπγθξνηείηαη  σο ερζξφο «düşman» θαη  ε εηθφλα ηνπ είλαη  

ζεηηθή:  

[…] ηφηε ηξαπκαηίδεηαη ε γεληθεπκέλε αληίιεςε  ηεο  δηαρξνληθήο  αληίζηαζεο  ηνπ 

έζλνπο θαηά ηνπ «Άιινπ» θαη φηαλ πάιη ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» πξνβάιιεηαη  

ππεξβνιηθά αξλεηηθή ζε ζχγρξνλα θείκελα, ηφηε ηξαπκαηίδεηαη ε εηθφλα  πνπ ην ίδην  

ην έζλνο έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ : έλαο ιαφο δίρσο εκπάζεηα θαη κίζε, κε 

αληηθεηκεληθή  θξίζε, κε  θαηαλφεζε θαη κέηξν.
39

 

 

Ζ εηθφλα ηνπ Δαπηνχ  ζρεηίδεηαη  κε ηνλ ηξφπν πνπ  ζέιεη θάπνηνο  λα είλαη,  θαη απηφ 

ζπρλά  δειψλεηαη κε ην ηη δελ  ζέιεη  λα είλαη, ν Άιινο.
40

 Ζ πην θνηλφηνπε θνβία είλαη 

εθείλε πνπ βιέπεη ζηελ αλαγλψξηζε  ηνπ Άιινπ  ηελ απεηιεηηθή  ππνηίκεζε  ηνπ 

Δαπηνχ.
41

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεξγεί θάπνηνο απέλαληη ζηνλ Άιιν κνξθνπνηείηαη απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνλ θαληάδεηαη.
42

 Ζ απνζηψπεζε, ε ζπγρψλεπζε, ε γελίθεπζε θαη 

ε αζηπλφκεπζε απνηεινχλ ηξνπηζκνχο ζπγθξφηεζεο ηνπ Άιινπ. ηα πιαίζηα ηεο 

απνζηψπεζεο ηνπ Άιινπ ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζίζηαηαη αλάμηα ιφγνπ,
43

 ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαγξαθήο ηνπ φπνηνπ δηαθνξεηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ επηηπγράλεηαη ε ζπγθάιπςε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαη ε ηαχηηζε-ζπγρψλεπζε ηνπ κε ην Δγψ,
44

 ελψ ζηα πιαίζηα ηεο  

γεληθεπκέλεο  παξνπζίαζεο ηνπ εληζρχεηαη ν ζηεξενηππηθφο ιφγνο θαη ν Άιινο 

απεηθνλίδεηαη ακαπξσηηθά.
45

 Ζ εμαθάληζε ηνπ Άιινπ γίλεηαη ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ 

λεπξαιγηθφο φξνο  γηα ηελ επηβίσζε ηνπ Δαπηνχ,
46

 ελψ  ε  επηθηλδπλφηεηα ηνπ  Άιινπ 

                                                           
38

Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 270. 
39

Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 293. 
40

Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 16. 

Γήκεηξα Γθέθνπ-Μαδηαλνχ (επηκ.), φ. π., ζει. 44. 
41

Πξνινγηθφ ζεκείσκα Κσλζηαληίλνπ Παπαγεσξγίνπ. 

Βι. Charles Taylor, Πνιππνιηηηζκηθφηεηα : Δμεηάδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο, φ. π., ζζ. 14-15.   
42

Σνπνζέηεζε Elaine Scarry 

Βι. Martha Craven Nussbaum, Τπέξ παηξίδνο: παηξησηηζκφο ή θνζκνπνιηηηζκφο; φ. π., ζει. 121.  
43

Γηάλλα-Μαξία Παλαγή, «Πψο ε πξνζέγγηζε  ηεο  ινγνηερλίαο  κπνξεί  λα ζπκβάιεη  ζηε  δηακφξθσζε  

πνιηηψλ κηαο θνζκνπνιίηηθεο θνηλσλίαο», Αζαλάζηνο Γαγάηζεο θ.ά. (επηκ.), χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πξαθηηθή ..., φ. π., ζει. 15. 

Απφ ηελ άιιε ε απνπζία αληηπξνζψπεπζεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Άιινπ απφ ηε δεκφζηα 

ζθαίξα γελλά έληαζε θαη πίθξα. 

Βι. Michael Walzer,  Πεξί αλεθηηθφηεηαο : Γηα ηνλ εθπνιηηηζκφ ηεο δηαθνξάο φ. π., ζει. 107. 
44

Γηάλλα-Μαξία Παλαγή, φ. π. ζει. 16. 
45

Έθε Πειαβά, «Μηα πξνζέγγηζε ζην βηβιίν «Μαησκέλα Υψκαηα» απφ κηα θνζκνπνιίηηθε νπηηθή», 

Αζαλάζηνο Γαγάηζεο θ.ά. (επηκ.), χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πξαθηηθή : Πξαθηηθά VIII 

Παγθχπξηνπ πλεδξίνπ Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία, Μάηνο 2004, 

ζει. 33. 
46

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, φ. π., ζει. 41. 
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κπνξεί  λα κεηξηαζηεί,  αλ  ππάξρεη  κηα  ζηνηρεηψδεο γλψζε ησλ «ιεγφκελσλ, ησλ 

γξαθφκελσλ ηνπ», γλψζε γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ.  Ζ πην πάλσ πξαθηηθή 

δελ απνζθνπεί  ζηε ζχδεπμε ηνπ Δαπηνχ κε  ηνλ Άιιν,  ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηνλ 

αθνπγθξαζκφ ηνπ ιφγνπ, ησλ θφβσλ, ησλ αλαγθψλ ηνπ Άιινπ, αιιά ζηελ αζηπλφκεπζε 

θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ, κέζα απφ κηα ζηξεβιή, παξακνξθσηηθή, επηιεθηηθή αλαθνξά  ζην 

ιφγν ηνπ Άιινπ.
47

 

Απέλαληη ζηελ απνζηψπεζε, ηε ζπγρψλεπζε, ηε γελίθεπζε θαη ηελ αζηπλφκεπζε ε 

πνιιαπιφηεηα ''εηθφλσλ'' ηφζν ηνπ Δαπηνχ φζν θαη ηνπ Άιινπ δίλεη  ηελ επθαηξία ζην 

άηνκν λα βηψζεη ηνλ πινχην ηεο Δηεξφηεηαο  θαη ζπλεπψο  λα κπνξεί  λα βιέπεη  ηνλ Άιιν  

φπσο  ηνλ Δαπηφ  ηνπ, λα  ην  βηψλεη.
48

 

Απέλαληη ζην κηζάλζξσπν ιφγν hate speech πνπ  πξνυπνζέηεη ηελ  εγγελή  θαησηεξφηεηα  

ηνπ Άιινπ θαη πνπ παξαβηάδεη ηνλ πιένλ ζηνηρεηψδε εζηθφ γλψκνλα -λα ζεβφκαζηε ηελ 

αμηνπξέπεηα  φισλ ησλ αλζξψπσλ-,
49

 ε πνιηηηθή ηεο αλεθηηθφηεηαο πνπ είλαη ε πνιηηηθή 

ηνπ λα κελ  αληηκεησπίδεηαη  ν Άιινο  σο μέλνο αιιά  σο πνιίηεο ελφο θνηλνχ  θφζκνπ,
50

 

θαη  ε πνιηηηθή ηεο ηζφηεηαο ζηελ αμηνπξέπεηα  εδξάδνληαη ζηελ ηδέα φηη  φινη νη άλζξσπνη 

δηθαηνχληαη ίζνπ ζεβαζκνχ.
51

 Ζ Martha Craven Nussbaum ζην Τπέξ παηξίδνο: 

παηξησηηζκφο ή θνζκνπνιηηηζκφο ηνλίδεη φηη ην λα κεηξάκε ηνπο αλζξψπνπο σο εζηθά ίζνπο 

ζεκαίλεη  φηη αληηκεησπίδνπκε  ηελ εζληθφηεηα, ηελ εζλφηεηα, ηε ζξεζθεία, ηελ ηάμε, ηε 

θπιή, θαη ην θχιν  σο «νπδέηεξα απφ εζηθή  άπνςε» - σο κε έρνληα ζρέζε  κε ηελ ίζε  

αληηκεηψπηζε.
52

  

 

                                                                                                                                                                                
Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ Κσλζηαληίλν Παπαγεσξγίνπ, φηαλ ξίρλνπκε έλα πέπιν  ιήζεο  ζηνλ Άιιν 

παγηδεχεηαη ν  εζλνπνιηηηζκηθφο Δαπηφο καο. Βι. Charles Taylor, φ. π., ζει. 16. 

«the opposed ethnic group become represented as legitimate targets» Βι. Peter Loizos, «How Might Turkish 

and Greek Cypriots See Each Other More Clearly?», Βαγγέιεο Καιφηπρνο (επηκ.), Cyprus and its people : 

Nation, identity, and experience in an Unimaginable community, 1955-1997, ibid, p. 39. 
47

Πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ Άιινπ, νη δχν θνηλφηεηεο αληαπαληνχλ ζηα δεκνζηεχκαηα 

ηνπ Άιινπ ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε ζηήιε Λαθσληθά  ε Διεπζεξία θαη ηηο  ζηήιεο Basın  ne diyor? «Ο ηχπνο ηη 

ιέεη» θαη Sutunlarda seyahat «Σαμίδη ζηηο ζηήιεο» ε Halkın Sesi. Αλαπαξάγνπλ ηα γξαθφκελα ηνπ  Άιινπ,  

ρσξίο ελζπλαίζζεζε, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο εηξσλείαο. Ζ ρξήζε γεινίσλ ζθίηζσλ ππνηηκά  ηα ζέισ θαη 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ  Άιινπ.  
48

Γηάλλα-Μαξία Παλαγή, «Πψο ε πξνζέγγηζε  ηεο  ινγνηερλίαο  κπνξεί  λα ζπκβάιεη  ζηε  δηακφξθσζε  

πνιηηψλ κηαο θνζκνπνιίηηθεο θνηλσλίαο», Αζαλάζηνο Γαγάηζεο θ.ά. (επηκ.), χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πξαθηηθή ..., φ. π., ζει. 14. 
49

Σνπνζέηεζε Amy Gutmann 

Βι. Charles Taylor, Πνιππνιηηηζκηθφηεηα : Δμεηάδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο, φ. π., ζει. 67.   
50

Πξνιεγφκελα Νίθνπ Κνηζηά Βι. Michael Walzer,  Πεξί αλεθηηθφηεηαο : Γηα ηνλ εθπνιηηηζκφ ηεο δηαθνξάο, 

φ. π., ζει. 47.  

Ξέλνο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηείλεη  λα λνείηαη θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ν κε έρσλ ην δηθαίσκα ζε θξαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ζε πνιηηηθά  δηθαηψκαηα, έλα είδνο κνληέξλνπ  κε πνιίηε.  

Βι. Michael Walzer,  Πεξί αλεθηηθφηεηαο : Γηα ηνλ εθπνιηηηζκφ ηεο δηαθνξάο, φ. π., ζει. 47. 
51

Charles Taylor, Πνιππνιηηηζκηθφηεηα : Δμεηάδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αλαγλψξηζεο, φ. π., ζει. 90.  
52

Martha Craven Nussbaum, Τπέξ παηξίδνο: παηξησηηζκφο ή θνζκνπνιηηηζκφο; φ. π., ζει. 159.  
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Οξηεληαιηζκφο 

Οξηεληαιηζκφο είλαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο ζηεξηδφκελνο «ζε κηα νληνινγηθή θαη  

επηζηεκνληθή  δηάθξηζε  πνπ γίλεηαη  κεηαμχ «Αλαηνιήο» θαη «Γχζεο»».
53

 Ο  Οξηεληαιηζκφο  

είλαη «έλαο δπηηθφο ηξφπνο γηα ηελ θπξηάξρεζε, ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ άζθεζε  

εμνπζίαο επί ηεο Αλαηνιήο»,
54

 θαη απνηειεί «ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ζχγρξνλεο 

πνιηηηθνδηαλνεηηθήο θνπιηνχξαο».
55

 Ζ Αλαηνιή ζην επξσπατθφ  θαληαζηαθφ ππήξμε απφ 

ηελ αξραηφηεηα «ηφπνο  ξνκαληηζκνχ, εμσηηθψλ πιαζκάησλ, αμέραζησλ αλακλήζεσλ θαη 

ηνπηψλ, ζεκαληηθψλ εκπεηξηψλ».
56

 Δίλαη απνθιίλνπζα, ππαλάπηπθηε, θαηψηεξε, 

νκνηφκνξθε θαη αλίθαλε λα νξίζεη  ηνλ εαπηφ ηεο.
57

 Δθεί πνπ  ε Αλαηνιή  είλαη  

«αλνξζνινγηθή, εμαρξεησκέλε, παηδηθή, «δηαθνξεηηθή»», ε Δπξψπε είλαη «νξζνινγηθή, 

ελάξεηε, ψξηκε, «θαλνληθή»»,
58

 ν παξαηεξεηήο, ν θξηηήο  θαη ν «δηθαζηήο θάζε φςεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο Αλαηνιήο».
59

 Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο Αλαηνιήο είλαη ν αηζζεζηαζκφο, 

ε ηάζε πξνο ην δεζπνηηζκφ, ε απνθιίλνπζα  πλεπκαηηθφηεηα, ε ζπλήζεηα ηεο αλαθξίβεηαο, 

θαη ε νπηζζνδξνκηθφηεηα.
60

 Ο Αλαηνιίηεο είλαη ζηεξεκέλνο ηεο ινγηθήο ηθαλφηεηαο,
61

 

εχπηζηνο θαη άβνπινο,
62

 ν αδχλακνο εηαίξνο,
63

 θηιάξγπξνο θαη ιαίκαξγνο,
64

 αθφιαζηνο,
65

 

παζεηηθφο απνδέθηεο,
66

 λσρειηθφο,
67

 ππεξζεμνπαιηθφο έθθπινο,
68

 ηθαλφο γηα πεξίπινθεο 

ίληξηθεο,
69

 θαη εθθπιηζκέλν ππφιεηκκα ελφο παιηνχ κεγαιείνπ.
70

 ηα πιαίζηα ηνπ έκθπινπ 

ιφγνπ νη Αλαηνιίηηζζεο σο «δεκηνπξγήκαηα κηαο αξζεληθήο εμνπζηαζηηθήο θαληαζίαο» 

εθθξάδνπλ απεξηφξηζηε ζεμνπαιηθφηεηα  θαη είλαη  πξφζπκεο.
71

   

 

                                                           
53

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 13. 
54

Edward W. Said,  φ. π., ζζ. 13-14.  
55

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 24. 
56

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 11. 

«Ζ Αλαηνιή κε ηνπο παζάδεο θαη ηα ραξέκηα ήηαλ κηα ζχκεζε πνπ δε ζα ηελ αλερφηαλ ν αηίζαζνο  ραξαθηήξαο 

ηεο»  Βι. Αληξέαο Ηαθσβίδεο, Βηνιέηηεο ζηε Βεξελίθε, Λεπθσζία, 1962, ζει. 32. 
57

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 362. 
58

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 56. 
59

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 136. 
60

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 248. 
61

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 54. 
62

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 54. 
63

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 56. 
64

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 86. 
65

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 135. 
66

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 136. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ πήιηνπ ηεο Κθεδηπάλεο. Έλαο Μαχξνο θιέβεη ηε γπλαίθα ελφο ηπθινχ Σνχξθνπ.  

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί, «Ηζηνξία θαη ηνπσλχκηα Λαηζηψλη», η. ΚΣ΄, Δηαηξεία Κππξηαθψλ 

πνπδψλ, 1962, ζει. 157.  
67

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 305. 
68

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 345. 
69

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 345. 
70

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 281. 
71

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 250. 
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2. Είδη  Εηεπόηηηαρ 

 

Δζλνηηθή Δηεξφηεηα   

 

χκθσλα κε ηε Judith Butler  ν ιφγνο  παξάγεη ηα απνηειέζκαηα  πνπ νλνκάδεη θαη έλα 

θαηλφκελν γίλεηαη ππαξθηφ κε ην νλνκάηηζκα ηνπ. H πξνζθψλεζε  απνηειεί «εγθαζίδξπζε 

ελφο νξίνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη επίζεο  επαλαιακβαλφκελε  ελζηάιαμε κηαο λφξκαο».
72

  

 ην ππφ εμέηαζε πιηθφ ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζπλδέεηαη κε έλα έζλνο ιεζηξηθψλ 

θαηαθηεηηθψλ πνιέκσλ θαη ζπγθξνηείηαη θπξίσο κε φξνπο  πνπ  δελ ελέρνπλ πνιηηηθή 

ρξνηά : «ην πνζνζηφ ηνπ Σνπξθηθνχ πιεζπζκνχ»,
73

 «φρινο»,
74

 «πηνζεηήζακε ηνπο 

Βαξβάξνπο»,
75

 «ππνιείκαηα ηνπ Σνχξθνπ  θαηαρηεηή»,
76

 «ελνίθσλ» «αιινθχισλ»,
77

 

«Αγαξελνχο».78
 ηα ηνπξθηθά θεηκεληθά είδε ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «Rum» θαη 

«Gavur», φξνη κε ζπκβνιηθφ, ηδενινγηθφ θνξηίν, ππνγξακκίδνληαο φηη ε Διιεληθή 

Κνηλφηεηα πξνέξρεηαη απφ έλα ππφδνπιν, άπηζην, δηνηθνχκελν έζλνο.
79

 O Vergi H. 

Bedevi, Πξφεδξνο ηνπ  Kıbrıs Türk Tarih Kurumu,
 
αλ θαη αλαθέξεη φηη απνδέρηεθαλ κε 

βάζε ην χληαγκα ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο σο Έιιελεο Elen «Elen kabul 

ediyoruz»,  ην  λεζί δελ είλαη Διιεληθφ «Yunan adası», κηαο θαη ε Διιάδα  δελ έρεη 

ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζην λεζί «tarihi bir hak».
80

 Έηζη, ε κελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  

ζπγθξνηείηαη κε φξνπο  πνπ  δελ ελέρνπλ πνιηηηθή ρξνηά ή κε φξνπο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

μέλνπο πξνο ην θππξηαθφ πνιηηηθφ ζπγθείκελν θαη ηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, 

απνλνκηκνπνηψληαο ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα απφ θάζε πνιηηηθή αμίσζε θαη αγλνψληαο 

ζπζηεκαηηθά ηελ πνιπεζληθή  δνκή ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ,
81

 ε δε Διιεληθή Κνηλφηεηα 

κε φξνπο πνπ ππνδειψλνπλ φηη ε Διιεληθή Κνηλφηεηα ππήξμε κηα «δηνηθνχκελε  

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα» εληφο  ηνπ νζσκαληθνχ  νηθνδνκήκαηνο. 

                                                           
72

Judith Butler, ψκαηα κε ζεκαζία : Οξηνζεηήζεηο ηνπ "Φχινπ" ζην ιφγν, Δθθξεκέο, Αζήλα, 2008, ζζ. 42, 

52, 62. 
73

Ναηαιία Ρσζζίδνπ, Οδνηπφξνη, Λεπθσζία, 1969, ζει. 88. 
74

Κψζηαο Μφληεο, Κιεηζηέο πφξηεο, φ. π., ζει. 84. 

Ρφδεο  Ρνχθνο, Ζ ράιθηλε επνρή .., φ. π., ζει. 247. 

Λεπηέξεο  Παπαιενληίνπ, «Οη  Κιεηζηέο πφξηεο  ηνπ Κ. Μφληε  σο  αληίινγνο ζηα Πηθξνιέκνλα  ηνπ   L. 

Durrell   θαη ζηε Υάιθηλε  Δπνρή  ηνπ  Ρ. Ρνχθνπ», φ. π., ζει. 254. 
75

Νηίλα Παγηάζε-Καηζνχξε, Πνηήκαηα, Λεπθσζία, 1964, ζει. 5. 
76

Σάζζνο Φαξφπνπινο, Ο δήκηνο: Σν εκεξνιφγην ηνπ Φνχζθνπ, φ. π., ζει. 123. 
77

Πεξηνδηθφ Μφξθσζηο,  «εκεηψκαηα»,  Μάηνο 1961, ζει.18. 
78

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Μαξία ε πγθιεηηθή», αξ. 2, Μάξηηνο 1963,  ζει. 71. 
79

«Gavuristan oldu deyyusun  adası!». «Έγηλε Gavuristan ην λεζί ηνπ θεξαηά».  

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e., s. 166. 
80

Vergi H. Bedevi, Vesikalarla tarihi bir gerçeği açıklıyoruz : Kıbrıs Tarihin Hiçbir Devrinde Yunan Adası 

Olmamıştır, Halkın Sesi Basımevi, LefkoĢa, 1963, s. 13.   
81

Γεψξγηνο Β. Υαξαιάκπνπο, φ. π., ζει. 95. 
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Όηαλ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα απφθαλζε-δήισζε νη δχν θνηλφηεηεο, εληνπίδνληαη δηάθνξα 

αληηζεηηθά ζρήκαηα. ην πνίεκα ηνπ Παχινπ Ληαζίδε θπξηαξρεί ην αληηζεηηθφ ζρήκα 

«Σνχξηδηνη» - «Ρσκηνί».
82

 Ο φξνο Ρσκηνί παξαπέκπεη ζηνλ αέλαν αγψλα ηεο ξσκηνζχλεο, 

ηεο ειιεληθήο θπιήο «θαλέλαο δελ εβξέζεθε γηα λα ηελ -η-μειείςε»,
83

 ελψ ε εθθνξά ηνπ 

εζληθνχ νλφκαηνο «Σνχξηδηνη» πξνθαιεί ζηεξενηππηθνχο ζπλεηξκνχο.
84

  

ηελ ειιεληθή ζπιινγηθή  ζπλείδεζε ν  άλζξσπνο είλαη απφ ηε  θχζε ηνπ  έλα «εζληθφ 

ππνθείκελν», κέινο κηαο θπιήο.
85

 Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα, ιφγσ ηεο ειιεληθήο ηεο 

θαηαγσγήο, είλαη γλήζην παηδί ηεο δεκνθξαηίαο θαη απνηειεί ζπλψλπκν ηνπ ρξεζηνχ 

πνιίηε «We Greeks have  understood  democracy, since  the dawn of  our  history,  as a 

guarantee  for  justice  for all  and not  as a  means  of oppressions».
86

 Απφ ηελ άιιε, ζηνλ 

ηνπξθηθφ ιφγν, παξά ην γεγνλφο φηη ην γεηηνληθφ ειιεληθφ έζλνο επηζηξάηεπζε ηελ 

ηνπξθηθή ερζξφηεηα θαη κε θάζε κέζν πξνζπάζεζε λα  πιήμεη ην ηνπξθηθφ κεγαιείν,
87

 θαη 

παξά ην γεγνλφο φηη  ην ηνπξθηθφ έζλνο  ζπγθξνηείηαη σο ην πην δπζθεκηζκέλν έζλνο ζηελ 

ηζηνξία «Tarihte en çok iftiraya uğramış bir Ulus olarak tanınmaktayız»,
88

  ην ηνχξθηθν 

έζλνο δελ είλαη αγλψκνλ,
89

 νη Σνχξθνη ζέβνληαη  ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη  ησλ 

ζπκπαηξησηψλ θαη ησλ γεηηφλσλ ηνπο «bir komşuluk  ve vatandaşlık borcu saymaktayız»,
90

 

επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε,
91

  θαη είλαη νιηγαξθείο.
92

 

Ο κεηξνπνιηηηθφο ρψξνο ηνπ Άιινπ ζπγθξνηείηαη κε βάζε  ηηο πνιηηηθέο  ζηνρεχζεηο ηεο 

θάζε θνηλφηεηαο. Δλψ ζηνλ ειιεληθφ ιφγν ν κπθελατθφο πνιηηηζκφο απνηειεί  ζεκείν-

θακπή ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο «turning points in the island΄s 

history»,
93

  νη  Μπθελαίνη ζηνλ  ηνπξθηθφ  ιφγν ζπγθξνηνχληαη σο «Yunan muhacirleri» 

Έιιελεο κεηαλάζηεο.
94

 Oı Aραηνί θαη νη Γσξηείο άπνηθνη «Kıbrıs΄taki Aka ve Dor 

                                                           
82

Παχινο Ληαζίδεο, Γψδεθα παξά δέθα, φ. π., ζει. 42. 
83

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ  1821», η. 1, Οθηψβξηνο  1960, ζει. 26.    

84
Νάληηα Υαξαιακπίδνπ, «Δηθφλεο ηνπ Άιινπ ζηελ Κππξηαθή πεδνγξαθία», φ. π., ζει. 249. 

85
Rebecca Bryant, «On the  Condition of Postcoloniality in Cyprus», ibid, p. 53.  

86
Πεξηνδηθφ Cyprus to-day, «A review of Current Events», Vol. 1, No. 5, September- October  1963, p. 31. 

87
Ο Aydın Taneri, επηζεκαίλνληαο ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ, αλαθέξεη πσο  κε θάζε κέζν 

νη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηνπξθηθή ερζξφηεηα.  

«Yunanlı Türk düşmanlığını her vesile ile kullanmaktadır». Βι.  Aydın Taneri, a.g.e., s. 302. 
88

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk DüĢmanlığı», 1 Kasım 1962. [Σνπξθηθή ερζξφηεηα] 

Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδψ ΔΟΚΑ, φ. π., ζζ. 59, 86, 93. 
89

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Propaganda silahı», 6 Mayıs 1961. [Πξνπαγαλδηζηηθφ φπιν] 
90

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tek taraflı hak olamaz», 18 Nisan  1962.   
91

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Biz ve onlar», 18 ġubat 1962. [Δκείο θαη απηνί] 
92

Yurttaşlık Bilgisi I, a.g.e., s. 8. 

«bize bir sokum ekmek yeter» «καο θηάλεη κηα κπνπθηά ςσκί». Βι. ην πνίεκα Sömürge  Çocuğunun 

Türkiyesi ηνπ Orbay Deliceırmak. Βι. Ali Nesim, a.g.e., s. 95. 
93

Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Cyprus : The island of Aphrodite, ibid, pp. 11,13. 
94

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir mektuba verilen cevab (2)», 27 Ağustos 1960. [Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε  ζ΄ 

έλα γξάκκα] 
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kolonileri» ίδξπζαλ ζηελ Κχπξν Πφιεηο-Κξάηε,
95

 νη νπνίεο δελ είραλ ζρέζε πνιηηηθή, 

δηνηθεηηθή κε ην κεηξνπνιηηηθφ ηνπο ρψξν, ζε αληίζεζε  κε ηελ νζσκαληθή πεξίνδν φπνπ 

ε Κχπξνο ππήρζε ζηνλ θξαηηθφ, δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

θαη ελζσκάησζε ηνπο νζσκαληθνχο ζεζκνχο. ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε νζσκαληθή παξνπζία 

ζπλδέεηαη κε ην φλεηξν ηνπ κεζχζηαθα  Selim II «Ο ζνπιηάλνο ειίκ ν Β΄ ν 

απνθαινχκελνο «κεζχζηαθαο», πνπ νλεηξεπφηαλ λα  θαηαθηήζεη  ηελ  Κχπξν επεηδή  εχξηζθε  

πσο  ηα  θξαζηά  ηεο  ήηαλ  απφ  ηα σξαηφηεξα  ηνπ θφζκνπ», θαη εηζάγεη ηνλ Άιιν ζηνλ 

ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν σο θαηαθηεηή «λένο θαηαθηεηήο».
96

 ην έξγν ηνπ Ησάλλε Γ. 

Καζνπιίδε  Μαξία ε πγθιεηηθή,
97

  ε Μαξία κε ην ζείν ηεο Φίιηππν ζπδεηψληαο ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο  Οζσκαλνχο, πνπ ζπγθξνηνχληαη σο  Σνχξθνη, 

ζθηαγξαθνχλ  ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο : 

 
Μαξία : […] Δίλαη δπλαηφλ λα κε  θζνλνχλ απηή ηε θπιή, απηνί νη κηθξνί  θαη 

βάξβαξνη ιανί  πνπ ζηεξνχληαη νηνπδήπνηε ηδαληθνχ, θαη νη  νπνίνη κφλνλ θαη κφλνλ 

ζθέπηνληαη ηα πιηθά  θέξδε  θαη ηηο  απνθιεηζηηθέο  θεξδνζθνπηθέο  θαηαθηήζεηο.
98

   

 

 

Απφ ηελ άιιε, ν ηνπξθηθφο ιφγνο δελ  απνδέρεηαη ηνλ φξν  εηζβνιή  «istila» γηα ην 1571.  

Αλαθέξεηαη  ζε  έληηκνπο γεσξγνχο  απφ ηελ Αλαηνιία πνπ εθνχζηα  ήξζαλ ζην λεζί 

«Kıbrıs΄ı istilâ  ede Osmanlı silâhlı kuvvetleri değil,  kendilerine tercih  hakkı verilen ve 

Ada΄ya  yerleşip toprağa  bağlanan çalışkan, dürüst Anadolu΄nun çiftçi evlâtlarıdır».
99

   

Σα  γεγνλφηα πνπ  θαζφξηζαλ ηηο  ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζηα δχν κεηξνπνιηηηθά θέληξα 

έρνπλ αληίθηππν θαη ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν, κε θνξπθαίν παξάδεηγκα  ηα  γεγνλφηα  

ηνπ 1922 ζηε  κχξλε. Ο Kutlu Adalı ζην Dağarcık  αλαθέξεη φηη ζην ρσξηφ DağlarbaĢı 

Μαιιηά, κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο  ηνπ Kurtuluş Savaşı ηνπ  Kemal Atatürk, 

                                                           
95

Kıbrıs tarihi notları  ..., a.g.e., s.10, 11. 
96

Αζήλα Σαξζνχιε, Κχπξνο, η. Β΄, φ. π.,  ζει. 105.  

άββαο Υξίζηνπ, φ. π., ζει. 11. 

[...]γλψξηζε ηα αίζρπζηα π΄απηνχο ε Ρσκηνζχλε. Βι. Νίθνο Μειηψηεο, φ. π., ζει. 28. 
97

[…] Ο Μνπζηαθάο θξάηεζε δψξν γηα ην ζνπιηάλν ηνπο  θαιχηεξνπο λένπο θαη λέεο πνπ  αηρκαιψηηζε ζηε 

Λεπθσζία θαη ηνπο θφξησζε  ζε ηξία  πινία  γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πξηλ  αθφκα μεθηλήζνπλ, κηα  απφ ηηο 

αηρκάισηεο έβαιε θσηηά ζηελ ππξηηηδαπνζήθε. Αλαηηλάρηεθαλ ηα πινία  θαη ζθνηψζεθαλ  φινη  νη επηβάηεο  

εθηφο απφ ηέζζεξηο. Σν  γεγνλφο  απηφ  έγηλε  θνληά  ζηελ Ακκφρσζην, γηα ην φλνκα  ηεο λέεο φκσο  ππάξρνπλ  

ακθηβνιίεο. Άιιεο πήγεο αλαθέξνπλ σο εξσίδα ηελ Αξλάιδα, θφξε ηνπ Δπγέληνπ πγθιεηηθνχ, πνπ  ήηαλ  

ππεχζπλνο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Λεπθσζίαο ζηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Άιιεο αλαθέξνπλ ηε 

Μαξία πγθιεηηθή θη αιινχ πάιη αλαθέξεηαη ρσξίο φλνκα  κηα Κππξία αξηζηνθξαηηθήο  θαηαγσγήο.  

Βι. Κάηηα Υαηδεδεκεηξίνπ, φ. π., ζει. 238. 
98

Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο, φ. π., ζει. 10. 

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Ζ 25
ε
 Μαξηίνπ», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζει. 9. 

99
Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Resimlerle güzel Kıbrıs»,  28 Kasım 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Medeniyetler Yaratan: Türkler», 11 Ağustos 1963. [Σνχξθνη : Απηνί πνπ 

δεκηνχξγεζαλ πνιηηηζκφ] 
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αξρηθά νη Έιιελεο θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ θνξφηδεπαλ  ηνπο Σνχξθνπο, θαη κεηά ηελ εθδίσμε  

ησλ Διιήλσλ απφ ηε κχξλε, νη Σνχξθνη ηνπο Έιιελεο.
100

 Σν ίδην  απαληά θαη ζην ρσξηφ  

Φψηα ηεο Κχπξνπ φπνπ ν κελ Σνχξθνο θάλεη  ζπζία γηα ηελ επηηπρία ηνπ  Κemal Atatürk ν 

δε  Έιιελαο αζηπλνκηθφο  ηνλ  θνηηά κε  κίζνο  θαη  θφβν θαη ηνπ αλαθέξεη φηη  δελ κπνξεί 

λα θάλεη ζπζία,
101

 ελψ ζην ρσξηφ Kavaklı (Άγηνο Γεψξγηνο Πάθνπ) νη Έιιελεο ζα  

αλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ζηελ εζηία ηνπο.  Πνιχ ραξαθηεξηζηηθνί θαη νη πην θάησ 

ζηίρνη  : «Askerinle binler yaşa» «ρηιηφρξνλνο κε ην ζηξαηφ ζνπ», «Yüzbin Yunan kellesini» 

«ηηο 100,000 ειιεληθέο θεθαιέο».
102

 

Δλψ απφ ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κέρξη ην ζχγρξνλν ζπγθείκελν  

μερσξίδεη ν βίαηνο ραξαθηήξαο ηνπ εζληθνχ Άιινπ, ν Γεψξγηνο Β. Υαξαιάκπνπο 

αλαδεηθλχεη κηα άιιε πηπρή : « Δληχπσζε, φκσο,  δεκηνπξγεί  ην γεγνλφο  φηη  πνπζελά  

ζηελ  ηζηνξηθή  δηήγεζε δελ  γίλεηαη  αλαθνξά  ζηηο  απψιεηεο ηνπ εζληθνχ «άιινπ». Οχηε  

αθφκα  θαη ζηηο  ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο  θαηά  ηηο νπνίεο  σο επηηηζέκελνο παξνπζηάδεηαη ν 

εζληθφο «εαπηφο»».
103

 Με αθνξκή ηελ θαηάιεςε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

κλεκνλεχνληαη ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν κφλν νη 80.000 Σνχξθνη ζηξαηηψηεο,
104

 ελψ ζηνλ 

ειιεληθφ ιφγν ζην δεκνηηθφ ηζηνξηθφ πνίεκα Ο ζξήλνο ηεο Κχπξνπ, πνπ αλαδεκνζηεχεηαη 

ην 1963 ζην Β΄ ηφκν ηνπ έξγνπ ηεο Αζελάο Σαξζνχιε, ππάξρεη ε αλαθνξά ζηηο «εμήληα 

ρηιηάδεο» Υξηζηηαλψλ.
105

 Ζ Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία,
106

 ε πξνζθπγηά θαη ε θάζνδνο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Κχπξν πξνζεγγίδεηαη επίζεο πνηθηινηξφπσο, θαη ν ζάλαηνο 

αλαδεηθλχεηαη σο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Δηεξφηεηαο.
107

 Δίλαη 

                                                           
100

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, IĢık, a.g.e., s. 93. 
101

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 159. 
102

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, IĢık, a.g.e., s. 152. 
103

Γεψξγηνο Β. Υαξαιάκπνπο, φ. π., ζει. 266. 
104

Niyazi Kızılyürek, «Ζ ηζηνξηνγξαθία  ζηελ Κχπξν  θαη ε εηθφλα  ηνπ «Άιινπ»», Ησζήθ . Ησζήθ & 

Γηάλλνο Κ. σθξάηνπο (επηκ.), φ. π., ζει. 223. 
105

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 306.  

[…] Δμήληα ρηιηάδεο  έθνςαλ πξίλ ν ήιηνο  λά δψζε, σο έμη ψξεο  ηεο  εκεξνχ δέλ είραλ ηειεηψζεη. Δθείηνληνλ 

νη ρξηζηηαλνί ρακαί καθειιεκέλνη, σζάλ δεκάηηα ήηαλε  φινη  ζεκσληαζκέλνη. 
106

Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν δφζεθε ζηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ ε εληνιή ηεο πξνζσξηλήο  

θαηάιεςεο ηεο κχξλεο. ηηο 2/15 Μαΐνπ 1919 ν Διιεληθφο ηξαηφο ππφ ηελ πξνζηαζία  ηνπ Αγγιηθνχ 

ηφινπ απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε. ηνλ ειιεληθφ ηζηνξηνγξαθηθφ ιφγν ε Μηθξαζηαηηθή  Δθζηξαηεία, ζηελ 

νπνία απνδχζεθε ν Διιεληθφο ηξαηφο απφ ηηο 2 Μαΐνπ 1919 κέρξη ηηο 6 επηεκβξίνπ  1922, απνζθνπνχζε 

ζηελ απειεπζέξσζε ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε Μηθξά Αζία. Ζ απνηπρεκέλε απηή 

εθζηξαηεία γλσζηή θαη σο «Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή» νδήγεζε  ζηνλ «αθαληζκφ ηνπ Διιεληζκνχ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο». Βι. Αζαλάζηνο Γ. Νηθνινδήκνο, Μέξεο πνιέκνπ (1902-1922): Απηνί πνπ  έγξαςαλ ηζηνξία, 

Κέληξν Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο  Κχθθνπ, Λεπθσζία,  2005, ζζ. 229, 231, 381.  

ηνλ αληίπνδα ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ηα γεγνλφηα ηνπ 1922 ζπλδένληαη κε ηε λίθε ηνπ Αγψλα ηεο 

Αλεμαξηεζίαο ηνπ Σνπξθηθνχ  Έζλνπο. Βι. Erik J. Zürcher, χγρξνλε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, Δθδφζεηο 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 2004, ζει. 221. 
107

Γηάλλεο Παπαδάθεο, «Nation, narrative and commemoration: political ritual in divided ....», p. 254. 

[...] πνπ ζθαγηάζζεζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ηελ η΄ 

δεκνηηθνχ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 126. 
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πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ε θάζε θνηλφηεηα εζηηάδεηαη  ζε θάπνηα επηκέξνπο 

θάζε ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο/ ηνπ Αγψλα ηεο Αλεμαξηεζίαο, ζέινληαο λα 

κνλνπσιήζεη ηνλ πφλν θαη λα αλαδείμεη ην βίαην ραξαθηήξα ηνπ εζληθνχ Άιινπ. Απέλαληη 

ζην «δελ είρε κείλεη αγξηφηεηα πνπ δελ έθαλαλ ζηνλ ηνπξθηθφ πιεζπζκφ» ηνπ ηνπξθηθνχ 

ιφγνπ,
108

 ν καζεηήο Παληειάθεο ηπιηαλνχ ηεο Γ΄9 ζην δηήγεκα ηνπ  Πξνζθπγηά 

αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ «Υηιηάδεο πιάζκαηα, ζχκαηα  ηεο ζθνηεηλήο Θεφηεηαο, ηεο κνίξαο 

θαη ελφο πξναηψληνπ κίζνπο, ηξαβνχζαλ ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο».
109

  

ην ζχγρξνλν ζπγθείκελν ελψ  νη  Σνχξθνη  ζηξαηηψηεο (ΣΟΤΡΓΤΚ) είλαη ζνβαξνί, 

αμηνπξεπείο,
110

 παξάγνληαο δηαηήξεζεο ηεο γαιήλεο «dünya sulhunun idamesi», νη 

Έιιελεο (ΔΛΓΤΚ) είλαη επηπφιαηνη. Τπάξρεη αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθφ φπνπ ζηξαηηψηεο 

ηεο ΔΛΓΤΚ θαπγάδηζαλ κε κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο γηα ηα κάηηα κηαο θνπέιαο.
111

 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν  ζε  αληίζεζε κε ηνπο «γελλαίνπο θαληάξνπο» ηεο Διιεληθήο Γχλακεο 

Κχπξνπ (ΔΛΓΤΚ),
112

 κε ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά θαη  ζηάζε  πνπ «ππαγνξεχεηαη απιψο 

απφ ηελ επίγλσζηλ ηνπ ιεπηνχ ξφινπ  ησλ θαη  ησλ επζπλψλ ησλ»,
113

 ν Σνχξθνο ζηξαηηψηεο 

ηεο Σνπξθηθήο Γχλακεο Κχπξνπ (ΣΟΤΡΓΤΚ) «απεηιεί ην Διιεληθφλ Γέλνο» θαη 

κεραλνξξαθεί.
114

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
[...]"Blood" is used in  these examples as a  trope to create an ethnic distinction from  the "violators" of the 

life-source, the Greek Cypriots.  Βι. Moira Killoran, «Nationalism  and Embodied Memory  in Northern 

Cyprus», Βαγγέιεο Καιφηπρνο (επηκ.), Cyprus and its people : Nation, identity, and experience in an 

Unimaginable community, 1955-1997, ibid, p. 163.  
108

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Barbarlık Ne Demek?», 12 Temmuz 1963. 
109

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Πξνζθπγηά», Ηαλνπάξηνο –Μάξηηνο 1961,  αξ. 28, ζει. 131. 
110

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Küstahlığın da Bir Hattı Vardır», 3 Ekim 1962. [Καη ε ζξαζχηεηα  έρεη θαη ηα 

φξηα ηεο] 
111

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yunan askerleriyle Rumlar kavga etti», 8 Ekim 1961.  [Οη Έιιελεο θαπγάδηζαλ  

κε  ζηξαηηψηεο ηεο ΔΛΓΤΚ.] 
112

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΟΗ ΓΔΝΝΑΗΟΗ ΦΑΝΣΑΡΟΗ ΤΠΟ ΣΟΝ ΤΝΣΑΓΜΑΣΑΡΥΖΝ ΑΡΠΟΤΕΖΝ 

ΔΤΡΗΚΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΥΘΔ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ», 17 Απγνχζηνπ 

1960. 
113

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ πξφθιεζηο», 28 επηεκβξίνπ 1962. 
114

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΣΟΤΡΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΖ ΑΠΔΗΛΔΗ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΓΔΝΟ», 17 

Φεβξνπαξίνπ 1961.  

«Οη Μεληεξηθνί ηεο Σνπξθίαο» Βι. Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΘΑΡΔΗΝ ΥΡΖ», 10 Μαξηίνπ 1961. 
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Θξεζθεπηηθή Δηεξφηεηα 

 [..]ezan  sesleri  çan seslerine  karıĢır.
115

 

 

Ζ ζπγθξφηεζε ησλ  δχν  θνηλνηήησλ νξίδεηαη θαη κε  ζξεζθεπηηθνχο φξνπο,  φπσο  ζην 

πνίεκα Μαησκέλε Κχπξνο  ΗΗΗ φπνπ  ν Σεχθξνο Αλζίαο ζπγθξνηεί ηε ζχγθξνπζε ηνπ 

κηλαξέ κε ην θακπαλαξηφ «Ο κηλαξέο  ζε πφιεκν  κε ην θακπαλαξηφ, θαη  πλίγεθε  ε θσλή 

ηνπ Μνπεδίλε  ζ΄ έλα  ράνο  θαη  ζήκαηλε  ε θακπάλα  ην κνηίβν  ηνπ θηλδχλνπ  θη΄ άξρηζε  ην 

κεγάιν  καθειηφ».
116 

Ο Σεχθξνο Αλζίαο, ζην  Ζ δσληαλή  Κχπξνο ιανγξαθηθά ζέκαηα, 

επηζπλάπηεη ην ηξαγνχδη Σν ζηήζηκν ηεο Μαλάζζαο. Σν ελ ιφγσ θππξηαθφ ηξαγνχδη 

αληηπαξαβάιιεη ηνπο «Σνχξθνπο» κε ηνπο «Γξηζηηαλνχο» «ηδη΄αγηά Υξπζνξξντάηηζζα 

πνχζαη κε ην δσλάξηλ, πνζπάδεηο  Σνχξθνπο-Γξηζηηαλνχο πνπ κέζα  ζην δσληάληλ».
117

 ε 

απηφ ην αληηζεηηθφ ζρήκα ε κηα θνηλφηεηα ελδχεηαη ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηεο θαη 

ραίξεη ζετθήο εχλνηαο, ελψ γηα ηελ άιιε θνηλφηεηα επηζηξαηεχεηαη ν φξνο Σνχξθνη πνπ 

απνηειεί κηα εζληθή ηαπηφηεηα. ην Ο  ζηξαγγαιηζκφο  ηεο κηθξάο Φαλνχιιαο Παλαγηψηνπ  

απφ ηε Νεάπνιε  Λεπθσζίαο  ζηηο  23 Μαΐνπ 1960,   πνίεκα ηνπ  Αξηζηνηέιε  Νηθνιάνπ  

απφ  ηνλ Κάησ Πχξγν, απαληά ε αληηζεηηθή θξάζε «νζσκαλφλ» -«Υξηζηηαλφλ».
118

 ην 

ζξεζθεπηηθφ ιφγν εμαηηίαο ηεο αζέβεηαο θαη ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ηνπο «θαηαζηξνθηθή 

καλία ησλ Σνχξθσλ μεζπάεη  ζηα ηεξά θαη ζηα φζηα  ηεο ζξεζθείαο καο,
119

 νη Σνχξθνη έρνπλ 

ράζεη ηε ζετθή εχλνηα, απνθαινχληαη «αληίρξηζηνη», απνηεινχλ ζπλψλπκν ηεο 

απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ αηαλά  «αληίρξηζηνη κε θζνλεξφ καραίξη  ζε 

ηξππνχζαλ».
120

  

Ζ  ζξεζθεπηηθή Δηεξφηεηα απνηειεί κηα  εηδηθή κνξθή Δηεξφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ απφ ην επηθξαηέζηεξν ζε κηα ρψξα  ζξεζθεχκαηνο.
121

 Απφ ηελ 

                                                           
115

ην πνίεκα ΄ απηή ηε ρψξα  Bu memlekette  ηνπ Süleyman Uluçamgil πιέθεηαη  ε  θσλή ηνπ  κνπεδίλε κε 

απηή ηεο  θακπάλαο. Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 131. 
116

Σεχθξνο Αλζίαο, Πνηεηηθά άπαληα 1928-1962, φ. π., ζει. 505. 
117

Σν  «ζηήζηκν ηεο Μαλάζζαο», ε επίδεημε  ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ησλ πξνηθηψλ ηεο λχθεο. 

Βι. Σεχθξνο Αλζίαο,  Ζ δσληαλή  Κχπξνο  : Λανγξαθηθά ζέκαηα, Anthias Publications, London, 1963, ζει. 

63. 
118

[…] Μάιηζηα  ελ΄νζσκαλφο, Μερκέη   ην φλνκάλ  ηνπ, 

απφ ηελ  Πφιελ Υξπζνρνχο  ελ ΄ηα  γελλεηηθά  ηνπ. 

Σνχξθνο  απφ  ηελ πίζηελ ηνπ  απηφλ  εγλψξηζέλ  ηνλ  

 θαη κάιηζηα  θαη κηα  Σνπξθνχ  αθφκε  έδεημελ  ηνλ. 

Οη κάξηπξεο είλαη  πνιινί  φπνπ  εκαξηπξήζαλ, 

κάιηζηα  ηνλ νζσκαλφλ  φπνπ  ηνλ ηγλσξίζαλ, 

ηνλ άιινλ ηνλ  Υξηζηηαλφλ  φκσο  εμαπνιχζαλ. 

Βι. Κσλζηαληίλνο  Γ.  Γηαγθνπιιήο,  Λατθέο πεγέο κειέηεο ηεο Κππξηαθήο Ηζηνξίαο, η. Β΄, φ. π., ζει. 31. 
119

Ο «ΘΡΖΝΟ» ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ζην Αζελά Σαξζνχιε, Κχπξνο, η. Β΄, φ. π., ζει. 307. 
120

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Κχπξνο, φ. π., ζει. 28. 
121

Ησζήθ . Ησζήθ & Γηάλλνο Κ. σθξάηνπο (επηκέιεηα), φ. π., ζει. 96. 

Ο Aziz Ibrahim αλαθεξφκελνο  ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν,  
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άιιε, ε ζξεζθεπηηθή Δηεξφηεηα ελίνηε ζπληείλεη θαη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο άιιεο κνξθήο 

Δηεξφηεηαο, ηεο ηαμηθήο, δεδνκέλνπ φηη γπλαίθεο Μνπζνπικάλεο δελ  ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
122

 

ηνλ ηνπξθηθφ  ιφγν ν  Müslümanlığı δηαδίδεηαη  ρσξίο  βία  «Güzellikle», κε  ζεβαζκφ  

ζηελ αληίζεηε ζξεζθεία «Her gittiğimiz yerlere Camilerimizin yanında İstanbulun 

yıkmadığımız».
123

 ηνλ αληίπνδα,  ε Ortodoksluk ζπλδέεηαη κε ηελ  namlusu «θάλλε» θαη 

ηε βία «Kadınlarımızı çocuklarımız öldürmekte».
124

 Ζ  πεξίπησζε ηνπ Έιιελα παιαίκαρνπ   

ζηξαηεγνχ Antoni Flaho απφ ην ρσξηφ Arapköy Κιεπίλε ηεο Κεξχλεηαο απνδίδεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Άιινπ, απηφ  ηεο  «ζεηξήλαο», πνπ κε ηα ζέιγεηξα ηεο κπνξεί λα 

«δηαθζείξεη». Ο  ζηξαηεγφο Antoni Flaho  απνθάζηζε  λα  εγθαηαιείςεη ηελ θνζκηθή  δσή  

θαη λα γίλεη παπάο. Έθηηζε κηα  εθθιεζία θαη εμεγνχζε ηνλ επαγγειηθφ ιφγν. ην πην θάησ 

απφζπαζκα ν Kutlu  Adalı πεξηγξάθεη πψο νη Σνχξθνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ  Κιεπίλε ηεο 

Κεξχλεηαο είλαη πιένλ κφλν 30 ην 1963. «Gel zaman git zaman papaz Antoni΄nin tatlı dili 

anlattığı  öyküler, Türklerin kimisini etkilemeye başladı.! [...] Derken 1963 yılı gelip çattı. 

Arapköy Türkleri bir de çevrelerine baktılar ki köyde topu topu 30 kişi kalmışlar»!
125

 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν απαμηψλεηαη ε ζξεζθεία ηνπ Άιινπ. ε ζρνιηθή  δηάιεμε γηα ηνλ  

Ηζιακηζκφ αλαθέξεηαη φηη «Δπηηξέπεη ηνλ άζσην θαη έθιπην βίν».
126

 Ο Ηζιακηζκφο 

αζπάδεηαη ηε βία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζξεζθείαο ηνπ.
127

 Οη ηεξέο κνξθέο ηνπ 

                                                                                                                                                                                
ζπγθξνηεί ηηο δχν θνηλφηεηεο κε ηνπο φξνπο ''Οζσκαλφο ξαγηάο'' θαη ''αιιφζξεζθνο ξαγηάο''.   

Βι. Aziz Ibrahim, φ. π., ζει. 17. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ νη θνηλνηηθέο ηαπηφηεηεο νξίδνληαλ κε ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα 

θαη φρη εζλνηηθά. Όηαλ νη Βξεηαλνί έθηαζαλ ζηελ Κχπξν δηαηήξεζαλ ην ζξεζθεπηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ 

νζσκαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ελζσκάησζαλ ζηηο δνκέο ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηθνχ  θαη  δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηεο βξεηαληθήο πεξηφδνπ παξέρνπλ 

ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθξφηεζεο, ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ εζλνηηθψλ ηαπηνηήησλ. Οη πξψηεο βξεηαληθέο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη ηνπ 1921 δηαηήξεζαλ ηελ 

νζσκαληθή ινγηθή ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ Μνπζνπικάλσλ θαη κε -Μνπζνπικάλσλ, ζηελ ηξίηε απνγξαθή ηνπ 

1931 νη θαηεγνξίεο κεηαηξάπεθαλ ζε «Έιιελεο Οξζφδνμνπο» θαη «Μνπζνπικάλνπο-Σνχξθνπο», ελψ κέρξη 

ην 1946 νη θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απηέο  ησλ «Διιήλσλ» θαη ησλ «Σνχξθσλ».   

Βι. Διέλε Λχηξα & Υάξεο Φάιηεο, φ. π., ζζ. 9-10. 

 [...]Δπηκέλσ πνιχ επί ηνπ ζεκείνπ φηη νη πεξηζηνηρίδνληεο ηελ Διιεληθήλ  απηήλ  εζραηηάλ  ιανί είλαη  θαηά 

95% πεξίπνπ  Ηζιακηθνί θαη φηη θαη απηή  ε ελ  ηε Νήζσ μέλε κεηνλφηεο είλαη επίζεο Ηζιακηθή. 

Βι. Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο, Σν εζλνινγηθφλ πξφβιεκα ηνπ Διιεληζκνχ..,φ. π., ζει. 8. 
122

Agnes Smith, ibid,  pp. 159-160.  
123

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 66. 
124

«θνηψλνπλ ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά καο». Βι.  Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 67. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πνηαη αη εθδειψζεηο ησλ εδψ Σνχξθσλ επί ηε επεηείσ ηεο Σνπξθηθήο  

Γεκνθξαηίαο», 31 Οθησβξίνπ  1961. 
125

[...] Μεηά απφ ρξφληα θαη θαηξνχο νη ηζηνξίεο, πνπ δηεγείην ε γιπθηά γιψζζα ηνπ Αλησλή, άξρηζαλ λα  

επεξεάδνπλ κέξνο ησλ Σνχξθσλ. Ήξζε ν θαηξφο θαη ην έηνο ήηαλ 1963. Οη Σνχξθνη ηεο Κιεπίλεο  θνίηαμαλ 

γχξσ  ηνπο θαη  είραλ κείλεη  ζην ρσξηφ  30 άηνκα.   

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık II,  a.g.e., s. 35. 
126

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Γεληθή ζχγθξηζε ηνπ Ηζιακηζκνχ θαη Υξηζηηαληζκνχ», Απξίιηνο – Ηνχληνο 

1961,  αξ. 29, ζει. 223. 
127

Γεψξγηνο Β. Υαξαιάκπνπο, φ. π., ζει. 221. 
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γεινηνπνηνχληαη «Μηάβ βνιάλ ηδ΄ έλαλ ηδαηξφλ είζελ έλαρ ρφηδαλ ηδαί ζαλ εηδνηκάηνπλ ηελ 

λχρηαλ εζέζηεκ πάλσ ηνπ»,
128

 ελψ ζην «Γθπφ γα αξνη εκαιιψλλαλ γηα μέλνλ 

αζζηεξψλαλ…» δηαθσκσδείηαη ην ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ Ηζιακηζκνχ θαη ηνπ  

Ηνπδατζκνχ «ππηιάβηλ δπκσκέλνλ λαλ κε ην γάιαλ ηφμπλνλ, είηε κε ηατξάληλ».
129

  

Ο ηνπξθηθφο ηχπνο θαιεί ηελ  θνηλφηεηα  ηνπ  λα πξνζηαηεχζεη θάησ απφ ην πιαίζην ησλ 

αξρψλ ηνπ Atatürk, ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ.
130

 Σνλίδεη φηη ε 

ακεξνιεςία ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα εδξάδεηαη ζηε θπιεηηθή  θαη ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε 

«rejimin tarafsızlığı konusu bu ırkı ve dini ayrılıkların ışığı altında incelenmelidir».
131

 Με 

αθνξκή ην άξζξν 9(1) ξθνο  Πίζηεσο  πξνο ηελ Γεκνθξαηίαλ   θαη ηε  θξάζε «έζησ κνη ν 

Θεφο βνεζψο»,
132

 ν  Βνπιεπηήο Halit Ali Riza  απνηππψλεη  ηε δηηηή ζηάζε ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ. Απφ ηελ κηα ηνλίδεη ηελ θνζκηθφηεηα πνπ επηβάιινπλ νη άμνλεο ηνπ 

Κεκαιηζκνχ  «Biz bu hususta laikiz Türkiye Cumhuriyet laik bir devlettir»,  απφ ηελ άιιε 

σο αληίβαξν  ζην έληνλν ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ηνλίδεη  ην 

ζεβαζκφ ζηε ζξεζθεία «biz dine hürmet etmekle beraber bu gibi hususlara Allahı 

karıştırmamağı prensip olarak uygun görüyoruz».
133

 ην ηέινο ην λνκνζρέδην εγθξίλεηαη 

θαη νη φπνηεο ειιεληθέο ή ηνπξθηθέο αληηξξήζεηο ή πξνβιεκαηηζκνί απνζχξνληαη. Οη 

«θνζκηθέο θσλέο» ησλ δχν θνηλνηήησλ  αηνλνχλ  θαη εληέιεη ζησπνχλ.  

Ζ πνιηηηθή ειίη ησλ δχν θνηλνηήησλ γλψξηδε φηη φζα πεξηζζφηεξα ηείρε έζηελε κεηαμχ 

ησλ δχν θνηλνηήησλ ηφζν πεξηζζφηεξν εδξαησλφηαλ ε εμνπζία ηεο. Ση θαιχηεξν ινηπφλ λα 

δηαηεξεί ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν, ηνλίδνληαο θαη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θνηλνηήησλ, ελψ ν ζξεζθεπηηθφο, πνιηηηθφο, ινγνηερληθφο 

ιφγνο  λα δηαλζίδεηαη  κε ζηεξενηππηθέο θξάζεηο, φπσο «Μσακεζαλφο θεθεξπγκέλνο 

ερζξφο ηεο Υξηζηηαλσζχλεο» θηι.
134

 

                                                           
128

«Ο παπάο, βηηζηάλ ηνπ ρφηδα. Οη γεηηφληζζεο γέιηννν!».  

Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Κππξηαθά Παξακχζηα, κέξνο Α΄, Δηαηξεία Κππξηαθψλ πνπδψλ, Λεπθσζία 1959, 

ζζ. 12, 47. 

«Ο  Υφηδηαο ηδηαη  ν  θνχξλνο  ηνπ».  

Καηαγξαθή ηνπ καζεηή  Υξηζηάθε  Θενθίινπ  (Αγ. Γεψξγηνο παζαξηθνχ).   

Βι. Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Ο Υφηδηαο ηδηαί ν θνχξλνο ηνπ»,  η. 5, Ηαλνπάξηνο  1963, ζει. 21. 
129

Νεφθπηνο Υ. Μαπξίδεο, Ο θηιφζνθνο ξεζπέξεο, φ. π., ζει. 24. 
130

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Dine bağlılık», 19 Ocak 1961. [Πίζηε ζηε ζξεζθεία] 

Ο Kutlu Adalı  αλαθέξεηαη κε  ζιίςε  ζηελ  αδηαθνξία  ησλ λέσλ  γηα ηε ζξεζθεία, ζην γεγνλφο φηη  νη λένη  

παίδνπλ ραξηηά θαη πίλνπλ  ηελ ψξα  ηεο αλάγλσζεο  ηνπ θαιέζκαηνο ηνπ κνπεδίλε. Καηαγξάθεηαη δε  ε 

εηζήγεζε φπσο ηηο Παξαζθεπέο  γηα κηα ψξα  λα θιείλνπλ  ηα θαθελεία. 

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık ΗΗ, a.g.e., s. 93. 
131

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tarafsız idare», 23 ġubat 1961. [Ακεξφιεπηε δηνίθεζε] 
132

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 247. 
133

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζζ. 250, 255. 
134

Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο, Μαξία ε πγθιεηηθή..., φ. π., ζει. 14. 
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Γισζζηθή Δηεξφηεηα 

 

ηελ ειιεληθή γιψζζα ε ερνπνίεηε ιέμε βάξβαξνο ζήκαηλε απηφλ πνπ κηινχζε  

αθαηαλφεηα,  δειαδή ηνλ μελφγισζζν ή  απηφλ πνπ δελ  κηινχζε  ή  δελ πξφθεξε  θαιά 

ηελ ειιεληθή  γιψζζα. Αξγφηεξα  απνθηά  θαη έληνλε  πνιηηηθή  θαη πνιηηηζηηθή ρξνηά  

«σο απνηέιεζκα ηεο αθχπληζεο ηεο εζληθήο απηνζπλείδεζεο.
135

 ηα απνζπάζκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ πξνβάιιεηαη ε πξσηνθαζεδξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  έλαληη ηεο ηνπξθηθήο 

γιψζζαο, ην δήηεκα ηνπ γισζζηθνχ εμειιεληζκνχ θαη ε δαηκνλνπνίεζε ηεο γισζζηθήο 

δηαθνξάο.  

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε ειιεληθή  γιψζζα απνηειεί  ηνλ ηξφπν  επηθνηλσλίαο  ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ λεζηνχ «Ο  Λεπηέξεο  ηνπ  κίιεζε  θαη ην  παηδί  απάληεζε κε ηα θαινχηζηθα  ειιεληθά  

πνπ κεηαρεηξίδνληαη  φινη  νη Σνπξθνθχπξηνη».
136

 Ζ  γλψζε  ηεο  ειιεληθήο γιψζζαο απφ 

ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε γηα ηηο εηξεληθέο δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο. 

Σν πην θάησ απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζην 1955, φηαλ ν  18ρξνλνο ηφηε Kutlu Adalı  

βξηζθφηαλ  ζηελ πεξηνρή Σειιπξίαο. Ο πην θάησ  δηάινγνο  αλαθέξεηαη  ζηε  κηθξή 

ζηηρνκπζία  πνπ αληάιιαμε  κε ην κνπρηάξε (θνηλνηάξρε) muhtar ηνπ  ρσξηνχ Μπνγάδη  

Bozdağ  : 

 

 

" Uzun sözün kısacı öğretmencik, Rumca biliyor musun ? " dedi. 

" Azcık biliyorum dedim." 

"Öyleyse iyi geçineceğiz." Dedi.
137

 

 

 

                                                                                                                                                                                
ην πνίεκα Σνπξθνθξαηία ηνπ Μηραήι Πηζζά ε Κχπξνο ζπγθξνηείηαη  σο  «Υξηζηηαλή  θαη κπξνβαθηηζκέλε» 

θαη θαίλεηαη λα πφλεζε  «κε ην θάξθσκα  Σνχξθνπ Μπατξαθηάξε».  

Βι. Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Κχπξνο, Αιεμάλδξεηα, 1962, ζει. 27. 
135

Δηζήγεζε  ηνπ Γξ. Κσλζηαληίλνπ . Γηάινπθα κε ζέκα  Διιεληθή  ηαπηφηεηα  θαη  βαξβαξηθή  εηεξφηεηα 

: Έλα  εηξσληθφ  παηγλίδη  ζηηο  ηξαγσδίεο  ηνπ Δπξηπίδε ζην  Υξηζηάθεο Γεσξγίνπ (επηκ.), φ. π., ζζ.  160-

161. 

David Spurr, ibid, pp.102-103.  
136

Ρφδεο  Ρνχθνο, φ. π., ζει. 67. 

[...] Ζ ηνπξθηθή θνηλφηεηα εμαθνινπζνχζε λα δεη δίπια ζηνπο Έιιελεο, πνιχ πην θνληά ζ΄ απηνχο παξά ζηνπο 

αθέληεο. Μ΄ φιν πνπ Έιιελεο θαη Σνχξθνη είραλ μερσξηζηά ζρνιεία θαη δελ παληξεχνληαλ αλακεηαμχ ηνπο,  

δηαηεξνχζαλ πνιχ θαιέο γεηηνληθέο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα ζηα ρσξηά, φπνπ ν πιεζπζκφο ήηαλ πνιχ κηθξφο γηα λα 

επηηξαπεί ρσξηζηή θνηλνηηθή δσή : θαλφλαο  ήηαλ εθεί  ε αιινινβνήζεηα, νη ακνηβαίεο πξνζθιήζεηο  ζε γάκνπο 

θαη θεδείεο, πφηε-πφηε θνηλέο πξνζεπρέο γηα βξνρή, θαθέο, θαη θνπβέληεο ζηα ειιεληθά πνπ φινη νη Σνχξθνη 

θαηαιάβαηλαλ. 

Βι. Ρφδεο  Ρνχθνο, φ. π., ζει. 41. 
137

Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e., s. 9. 

[...] ''Με ιίγα ιφγηα θαζεγεηάθν, Διιεληθά μέξεηο;'' είπε. 

'' Δίπα μέξσ ιίγν ''. 

''Σφηε θαιά ζα πεξάζνπκε.'' είπε. 
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Σν ίδην ζηνηρείν απαληά  θαη ζηελ νκηιία ηνπ Ragip Malyali ζηε  ρνξνεζπεξίδα ηεο 

Έλσζεο Κππξίσλ Ακεξηθήο φπνπ ηελ νκηιία ηνπ ηελ «έθακελ Διιεληζηί  θαη ερεηξνθξνηήζε 

δσεξφηαηα». Ο ίδηνο ζην ραηξεηηζκφ ηνπ είπε : 

 

[..] αο θέξλσ ηνλ ραηξεηηζκφλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηνο ηεο Κχπξνπ. [..]Μηα  

απφδεημηο ηεο θαιήο  καο ζειήζεσο  πξνο ζαο είλαη ην γεγνλφο  φηη απφςε ζαο  νκηιψ 

ειιεληζηί –ηνπξθεζηί, άιισζηε, δελ ζα ζαο ήην δπλαηφλ λα κε ελλνήζεηε.
138

 

 

ρνιηάδνληαο  ν ηχπνο  ην  δηνξηζκφ ηνπ  πξψηνπ Ακεξηθαλνχ Πξεζβεπηή, ηνπ  Fraser 

Wilkins, θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ λα κάζεη Διιεληθά,  αξζξνγξάθνο ηεο  εθεκεξίδαο 

Διεπζεξία ππνγξακκίδεη φηη «ε Διιεληθή  γιψζζα  ζα ηνπ ρξεζηκεχζε»,  «θαηά  ηαο εδψ  

επαθάο ηνπ κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφλ ηεο Νήζνπ», γηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα  

αηζζήκαηα απφ ηα  νπνία  δηαθαηέρεηαη ν γεγελήο απηφο πιεζπζκφο.
139

  

Απφ ηελ άιιε, ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα θαιείηαη λα εληζρχζεη φια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο  εζληθήο ηεο ηαπηφηεηαο  πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ  θνηλφηεηα 

πνπ απνηειεί ηελ πιεηνλφηεηα.
140

 Ο Oktay Öksüzoğlu  πξνηείλεη φπσο ζπζηαζεί Γισζζηθφ 

Ίδξπκα ζηελ Κχπξν  «Dil Kurumu», γηα  λα ζηακαηήζνπλ ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο «λα θαξθψλνπλ ραηδάξη  δειεηεξηψδεο ζπλερψο  ζηα  ηνχξθηθα καο».
141

 

Ζ γιψζζα δηαρσξίδεη, ππαηλίζζεηαη ρσξίο λα θαηνλνκάδεη. Αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο 

Halkın Sesi αλαθέξεηαη ζε άγλσζηα άηνκα «meçhul şahıslar»
 
πνπ ζηελ Ακκφρσζην 

επηρείξεζαλ λα απαγάγνπλ κηθξά παηδηά απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Σν κφλν δεισηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη  φηη «κηινχζαλ Eιιεληθά» θαη  έηζη 

εηθάδεηαη φηη νη δξάζηεο είλαη Έιιελεο.
142

  

Σα ζηξαπαηζαξηζκέλα Διιεληθά,
143

 θάπνηεο μεθνκκέλεο ηνπξθηθέο θξάζεηο,
144

 θαη  ν 

πιάγηνο ιφγνο ππνθξχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδενινγηθέο θσλέο πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ  

                                                           
138

Πεξηνδηθφ Κχπξνο/Cyprus Greek-American Review, «Απφ ηελ παλεγπξηθήλ εζπεξίδα ηεο Δλψζεσο  

Κππξίσλ Ακεξηθήο», αξ. 36, Οθηψβξεο  1960, ζει. 5. 
139

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Ακεξηθή», 19 Απγνχζηνπ 1960. 
140

Καηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηε κε  έθδνζε  εγγξάθσλ θαη ζηηο δχν επίζεκεο γιψζζεο. Αλαθνξά ζε εγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ αξ. M.C.W. 152/57/8 ε νπνία δελ εθδφζεθε ζηα Σνπξθηθά παξά κφλν ζηα 

Διιεληθά θαη Αγγιηθά. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (15 

Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  ζπλεδξίαζε 3
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 101.  
141

[...] Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz, Türkçemize devamlı bir şekilde zehirli hançerler  saplamaktadır. 

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Dilimizin ahengi», 12 Haziran 1961. [Ζ αξκνλία ηεο γιψζζαο καο] 
142

 «Mütecavizlerin Rumca konuşmalarından dolayı Rum oldukları tahmin edilmektedir».  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Mağusa΄da meçhul Ģahıslar Türk çokukları kaçırmağa yeltendiler», 15 Ağustos 

1960. [ηελ Ακκφρσζην  άγλσζηα άηνκα επηρείξεζαλ λα αξπάμνπλ Tνπξθφπνπια.] 
143

[…]Κχξεο κνπ θαζάπεο˙ καθάξη πάληα ρέξη ηνπ είρε. Μηα λχρηα θέζη ήξηε, κάλα  κνπ κνπζθάξη ηνπ  θάλεθε, 

έβαιε θάησ  θη έζθαμε. [..] Αίκα ηεο  πήξε, παζαιείθηεθε,  πήδαγθε  θαη γθεινχζε.  

Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Πιεξψζεθε», αξ. 26, Ννέκβξηνο 1962, ζει. 55. 
144

«αμηαπιάκ»  «iyi akşamlar»: θαιεζπέξα  Βι. Παχινο Ληαζίδεο, Γψδεθα παξά δέθα, Απγή, Κχπξνο, 1960, 

ζει. 42. 
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δίλνπλ ρψξν ζηνλ Άιιν.  Σν ζεαηξηθφ Οη Απξνζθχλεηνη  δεκνζηεχηεθε  ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1963  κέζα απφ ην πεξηνδηθφ  Πάληα Δκπξφο. Ζ ππφζεζε  εθηπιίζζεηαη ζε κηα παξαιία. 

Δθεί ν  Έιιελαο αζηπλφκνο  κε ηε ζπλνδεία ησλ Σνχξθσλ Δπηθνπξηθψλ ζπιιακβάλεη 

αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ πνπ  εκπιέθνληαη ζε ππφζεζε κεηαθνξάο ππξνκαρηθψλ.  

 

Αζηπλφκνο :Δθεί  πνπ  είζαη … Αζηπλνκηθνί ! πιιάβεηέ ηνπο… Κεκάι! Γσζ΄κνπ 

ηεο θσηνβνιίδεο λα ηεο αλάςσ, λα δψζσ ζχλζεκα ζην αληηηνξπηιιηθφ Κθφκεη ... 

Απηνπιιάρ ηζηανχζηε ! Αλ θέξνπλ ηίπνηεο αληίζηαζηλ ηνχηνη, λα ηνπο  

ππξνβνιήζεηε  ...[...] 

 Φσλή : «Πξνζνή, πξνζνή !  Να ζηακαηά  θαΐηδηε ηδηαί  λα παξαδψλλεη,  γηα λα  ζαο  

ππξνβνινχκελ. Σνχην  πνιεκηθφ έλη. Να ζηακαηά  ηδηαί κελ  λα πξεχθεη  λα πεηάζεεη 

ηίπνηεο  πνπ ην βάξθα. (ηγά ζηγά  ε ζθελή  κεηαηίζεηαη θνληά  ζην θαΐθη. Αθνχγεηαη  

ε κεραλή ηνπ  θατθηνχ  θη΄ ε θσλή  πην θνληά ) …Να ζηακαηά ηδηακαί  πνπ έλη,  

ψζπνπ  λάξθεηαη ην  ηκάθαηνο  ηνπ  πνιεκηθφο.  Μελ  λ΄αθνχεη  ην ληηαηαγή  καο 

ηδηαί  λα θέξλεη  αληίζηαζε, κε  ηελ  θαλφληαλ  ηνπ πνιεκηθφο λα πνκπαξηίδεη ….(ε 

κεραλή ηνπ θατθηνχ επηηαί ρχλεηαη  γηα λα  δψζεη  ηελ  εληχπσζε  πξνζπάζεηαο  

δηαθπγήο). Μελ  λα θεχθεη …(πην  δπλαηά) Μελ λα ζηακαηά, λα πνκπαξηίδεη  ηψξα  

…(θξαπγάδεη). ηακάηα! …(αθνχγεηαη θαλνληά ) ..Να παηηίδεη ην θαΐηδηε  πνιεκηθφο 

…(ε κεραλή  αλαθφπηεη  θαη ηέινο ζηακαηά )…Έξθεηαη  ην ηκάθαηνο …(αθνχγεηαη  

ε αηκάθαηνο ) ….Οχινη  ζηέξθα πάλσ λα ζεθψλλεη …(αθνχγνληαη νη ζφξπβνη  ησλ 

νπινθφξσλ πεδνλαπηψλ θαη απνβηβάδνληαη ζην θαΐθη  θαη θσλέο  (ρεληο απ!  

«θθνπίθιη» ηηέτθ σι νθ δέκ ηηνπ δέ κπφνπη» θ.η.ι )…Υάηε,  νχιν κεζ΄ ην ηκάθαηνο. 

Σζηαπνχθ ! ….κεηά  ιίγν  αθνχεηαη ε αηκάθαηνο πνπ θαηεπζχλεηαη  ζηε μεξά.
145

 

 

 

Ο θνξέαο ηνπ ιφγνπ είλαη ν Έιιελαο  αζηπλφκνο πνπ ππάγεηαη ζην απνηθηαθφ θαζεζηψο.  

Ζ  χπαξμε ησλ Σνχξθσλ Δπηθνπξηθψλ ππνδειψλεηαη κέζα απφ ην ιφγν πνπ αξζξψλεη ν 

Έιιελαο αζηπλφκνο. «πιιάβεηε ηνπο… Κεκάι ! […] Απηνπιιάρ ηζηανχζηε !  Αλ θέξνπλ 

ηίπνηεο αληίζηαζηλ ηνχηνη, λα ηνπο ππξνβνιήζεηε....». Οη Σνχξθνη Δπηθνπξηθνί 

απνγπκλψλνληαη απφ θάζε αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ. Σα ζπαζηά Διιεληθά θαη θάπνηεο 

ηνπξθηθέο θξάζεηο ππνδειψλνπλ ηελ εζληθή  θαηαγσγή ηνπο, αθνχ ζηε ζηηρνκπζία ηνπο  

κε ηνπο δχν αγσληζηέο εθεί πνπ δειψλεηαη ην πξφζσπν πνπ κηιά ππάξρεη  ε ιέμε «θσλή».  

                                                                                                                                                                                
[…] «Δρ βάιιαρη  πνιιά  γιπηδχ  θξαζί ηνχην» θψλαδε. «vallahi» : κα ην Θεφ 
 
Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Πιεξψζεθε» , αξ. 26, Ννέκβξηνο 1962, ζει. 55. 

«Μά πνχ, εθέληεκ!». Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ζ Αξρφληηζζα», η. 28,  Φεβξνπάξηνο  1963, ζει. 

118. 

ην Απνχ θάεη έθαελ, ν Σνχξθνο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο απεπζπλφκελνο ζηνλ Αξκέλην θαηαζηεκαηάξρε 

κεηαρεηξίδεηαη ιεθηηθέο θξάζεηο φπσο : 

 «Σεκέθ ελ πιεξψλλεηο; Πνπ λα παο πνπ ηνλ ζηέξθα καο. Δκείο λα βθαίλληκελ πνπ ηνλ ράθθη ζνπ, κελ  

θνπάζαη». 

Κππξηαθφ ζθεηο ηνπ Θξάζνπ Μαθξπγηάλλε. Βι. Πεξηνδηθφ Νέα επνρή, «Απνχ θάεη έθαελ», αξ. 1, Μάξηεο 

1959, ζει. 73. 
145

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Οη  απξνζθχλεηνη», αξ. 5, Ηνχληνο  1963, ζζ. 204-205. 
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Ο Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο είλαη πνηεηήο, πεδνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο. 

Γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ην 1886 θαη πέζαλε  ην 1969.
146

 Σν 1962 έγξαςε ην ζεαηξηθφ  

Μαξία ε πγθιεηηθή. Ζ ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη ην 1571 θαηά ηελ θαηάιεςε  ηεο Κχπξνπ 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Ζ Μαξία αλαηηλάδεη ην πινίν πνπ  ζα ηνπο  κεηέθεξε ζηελ Πχιε 

ηνπ νπιηάλνπ. Ζ Μαξία θέξεη  ην  ζρέδην ηεο εηο πέξαο  ράξε ζηε  βνήζεηα/ αθέιεηα  ηνπ  

Σνχξθνπ  θακαξφηνπ. 

 

[..]θελή Γ ΄ 

 

MΑΡΗΑ  : (θάπσο  κπζηηθά) Λνηπφλ   ηη έθακεο  κε εθείλνλ  ηνλ Σνχξθν ηνλ 

θακαξψηνλ ; αλ λα κνπ  θαίλεηαη  καιαθφο. 

ΦΑΗΓΡΟ : Γηα λα ηνλ πιεζηάζσ  ηνπ δήηεζα κε ηξφπνλ έλα ηζηγάξν. Γελ κνπ  

έθακε  δπζθνιία θαη κνπ έδσζε. Σφηε  θαη εγψ  κε πξνζπκία έβγαια θαη ηνπ  έδσζα  

ηξεηο  ιίξεο ρξπζέο. Ο ηνχξθνο έκεηλε  εκβξφληεηνο  θαη κε  εθχηαδε  πεξίεξγα  θαη 

κε ελδηαθέξν,  θαη κνπ  ιέγεη  : Δζχ  θαιφ  άζζξσπν εή αηακ.[..]
147

 

 

Σα ιφγηα ηνπ ''ηνχξθνπ'' κεηαθέξνληαη απφ ην Φαίδξν, ελψ πεξηιακβάλεηαη θαη κηα 

ηνπξθηθή θξάζε «Δζχ  θαιφ  άζζξσπν εή αηακ». Ο Φαίδξνο ηνπ δεηά λα δεη ηα κέξε  ηνπ  

θαξαβηνχ θαη έλα θεξί. Ο  ''ηνχξθνο''  πάληα πξφζπκνο, εθηειεί  κεη’ ακνηβήο   θάζε  

επηζπκία ηνπ  Φαίδξνπ. Ζ  ηζηνξία ηειεηψλεη κε ηελ αλαηίλαμε ηνπ θαξαβηνχ.  

Σέινο πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ζην νπνίν  ηα ηνπξθηθά 

νλφκαηα απαμηψλνληαη θαη εθιακβάλεηαη σο βξηζηά. Σν ελ ιφγσ απφζπαζκα  αλήθεη ζην 

αθεγεκαηηθφ πεδνγξάθεκα Ο δήκηνο : Σν εκεξνιφγην ηνπ Φνχζθνπ. ην ελ ιφγσ  

ινγνηερληθφ έξγν γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα νηθνγέλεηα πνπ δεη θνληά ζηε Μφξθνπ. Ο 

παηέξαο είλαη έλαο Μνπζνπικάλνο  κέζπζνο πνπ βηαηνπξαγεί,  ε  κεηέξα είλαη  Υξηζηηαλή  

θαη ν κνλαρνγηφο  θέξεη ην φλνκα Άρκεη –Παχινο. 

 

 

[…]Σνλ αγαπνχζε θη ε  κάλα κνπ, πνπ ηνλ  θψλαδε  ρατδεπηηθά  «Παπιάθε», εθηφο  

φηαλ  ζχκσλε  καδί ηνπ·  ηφηε  ηνλ θψλαδε «Άρκεη». Κακηά  βξηζηά  δελ ηνλ πείξαδε  

ηφζν φζν ην ηνχξθηθφ ηνπ φλνκα. ε ηέηνηεο ζηηγκέο ν Παχινο ζψπαηλε, 

ζθπζξψπηαδε  θαη ην βιέκα  ηνπ γηλφηαλε  ζθιεξφ.
148

 

 

 

 

 

                                                           
146

Λήκκα «Καζνπιίδεο Ησάλλεο» απφ Μεγάιε Κππξηαθή Δγθπθινπαίδεηα, η. 8, Δθδφζεηο Αξθηίλνο, 

Λεπθσζία, 2012, ζζ. 321-322. 
147

Ησάλλλεο Καζνπιίδεο, Μαξία ε πγθιεηηθή, φ. π., ζει. 40. 
148

Σάζζνο Φαξφπνπινο, Ο δήκηνο :Σν εκεξνιφγην ηνπ Φνχζθνπ, φ. π., ζει. 121. 
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Κνηλσληθνηαμηθή δηαξζξσηηθή Δηεξφηεηα 

 

[..] Σα ζθπιηά ! Σνπο δίδακε  ην ρέξη θαη ηφγιπθαλ, κα  άκα  θνθθάιηαζε  ιίγν, απφ  ηελ 

πείλα, ηάξπαμαλ, θφθθαιν  είλαη ιέεη, ηάξπαμαλ  λα ην θάλε! θπιηά δελ είλαη; Δίλαη !
149

 

 

 

Σν πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο αλαθέξεη φηη  νη Έιιελεο έρνπλ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα  ζηε  

ρξπζνρνΐα, ζηελ μπινπξγηθή, ζηελ  θαηεξγαζία  δεξκάησλ  θαη  ζην  θηίζηκν. Αληίζεηα, νη 

Σνχξθνη είλαη θαινί ζηακπαηδήδεο, ζακαξάδεο θαη παπνπηδήδεο.
150

 Ο Αληψλεο Η. 

σηεξηάδεο ζηε κειέηε ηνπ Ζ καηεπηηθή ζηελ Κχπξν  αλάκεζα ζηνλ  ιαφ αλαθέξεη  φηη ζηα 

ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο αιιά θαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αγγινθξαηίαο ην 

επάγγεικα ηεο καίαο, επεηδή ζεσξείην «πνηαπφ», «εμεπηειηζηηθφ», αζθείην απφ άηνκα 

«ηειεπηαίαο θνηλσληθήο ζηάζκεο θαη ρσξίο θακηά ππφιεςε», απφ Σνχξθηζζεο, 

αλαδεηθλχνληαο  θαη ηελ ηαμηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ  δχν θνηλνηήησλ.
151

 Αλ ν ειιεληθφο 

ιφγνο εμηζψλεη ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ Σνχξθσλ κε ηα «πνηαπά 

επαγγέικαηα», κε  πνηνπο ξεκαηηθνχο  ηξφπνπο  εγθαζηδξχεη  απηή ηε ζχλδεζε  ή κε πνηνπο 

ξεκαηηθνχο ηξφπνπο αλαηξέπεη απηή ηε ζχλδεζε; 

 ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ζηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ ε  

παξαδνζηαθή ζέζε ησλ Μνπζνπικάλσλ  σο δηνηθνχζα  ηάμε, «Millet–i Hakime»,
152

 σο  

δηνηθεηέο ή θηεκαηίεο  δελ ελζάξξπλε ηηο νηθνλνκηθέο  επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αθέζεθαλ 

ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ. ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη απφ ην 1839 ζην 

                                                           
149

Κψζηαο σθξάηνπο, άξθα, αίκα, πειφο, φ. π., ζει. 103. 
150

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Ζ ιατθή ηέρλε ζηε Λεπθσζία θαηά ηνλ 18
νλ

 θαη 19
νλ

 αηψλα», Διιεληθφο 

Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1960, ζζ. 103, 106-107.  

[..]Belli ticaret alanları inşaat ve marangozluk sadece Rumlar tarafından, ebelik, halk hekimliği, yorgancılık, 

ve  dokumacılık  da sadece  Türkler  tarafından  yapılıyordu.  

Βι. Ahmet An, Kıbrıs Türk kültürü üzerine yazılar, a.g.e., s. 30. 

Οη Έιιελεο θαηαπηάλνληαη κε ην εκπφξην, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ελψ νη Σνχξθνη κε 

ηε καηεπηηθή, ηε ιατθή ηαηξηθή, ηε ηέρλε ηεο παπισκαηνπνηίαο θαη  ηεο πθαληηθήο.  
151

Αληψλεο σηεξηάδεο, Ζ καηεπηηθή ζηελ Κχπξν αλάκεζα ζηνλ ιαφ, Πάθνο, 1963, ζζ. 11, 24. 

Δξψηεζε Βνπιεπηή εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πάθνπ ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ 1960-1969 

Ζξφδνηνπ Νηθνιαΐδε. Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ( 15 

Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  ζπλεδξίαζε  17
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 155. 

«güçsüz» αδχλαηνο, «geri» νπηζζνδξνκηθφο, «özgüvenden yoksun» έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, «Lokmaçı» 

ινπθνπκαηδήο, «Bello Tourko». 

Βι. Niyazi Kızılyürek, Bir hınç ve şiddet tarihi : Kıbrıs'ta statü kavgası ve etnik çatışma, a.g.e., s. 51, 52, 56. 

[...]The first kind considers  the Other  as an inferior being, who may find  a place in society, but  the lowest 

one. There is room  for  inferior  people in this perspective  as long as they can be exploited and  relegated 

to unpleasant and badly  paid tasks. The second  kind considers the Other as fundamentally different, which 

means that he/she  has no place in society that he/she is a danger, an  invader, who should be kept as some 

distance, expelled or possibly destroyed.  

Βι. Ali Rattansi & Sallie Westwood, Racism, modernity and identity : Οn the western front , Polity Press, 

Cambridge, 1994, p. 182.   
152

ψηνο Κησξήο, φ. π., ζει. 37. 
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λεζί ζπλππάξρνπλ δχν μερσξηζηέο άξρνπζεο ηάμεηο, ζηελ πνιηηηθή ν θπξίαξρνο είλαη νη 

Σνχξθνη άξρνληεο  θαη ζηελ νηθνλνκία  ν θπξίαξρνο είλαη νη Έιιελεο.
153

  

ηα ειιεληθά θεηκεληθά  είδε  ηνπ 1960-1963 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν (1571-1955) 

ν Άιινο  ζπγθξνηείηαη  κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο.  Άιινηε  σο  κέξνο ηεο επαξρηαθήο  

δηνίθεζεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο,
154

 σο θηεκαηίαο,
155

 σο ζηξαηηψηεο,
156

 σο 

βηνιηηδήο,
157

 αξγφηεξα σο κέξνο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο,
158

 σο έκπνξνο,
159

 θαη σο κέινο 

                                                           
153

Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 12. 
154

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Ζ ηζηνξία ηνπ ηζηθιηθηνχ », η. 1, επηέκβξηνο 1962, ζει. 18.  

Αλαθνξά ζηνλ Σνχξθν Μπέε  ραηδή  Μνπζηαθά  πνπ θπβεξλνχζε ηελ επαξρία Λάξλαθαο κε  έδξα ηνπ ην 

ηζηθιίθη  Αιακηλνχ. 

Άιιεο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπο σο  κέξνο ηεο επαξρηαθήο δηνίθεζεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο : 

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Ο Δζλνκάξηπο  Κππξηαλφο 1810-1821», η. 9, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1963, ζζ. 

366 & 267.  

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Αξκαησινί  θαη θιέθηεο», αξ. 2, Μάξηηνο 1963, ζει. 57. 

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «ρνιεία θαη Γηδάζθαινη ηεο Λεπθσζίαο», η. 20, Οθηψβξηνο 1960, ζει. 11. 

Πεξηνδηθφ  Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Ζ 9
ε
 Ηνπιίνπ  1821», αξ. 1, Οθηψβξηνο 1960, ζζ. 21-29. 

ην απφζπαζκα ηνπ Γ. Παπαραξαιάκπνπο [..] Δηο Μαξαζφβνπλνλ επήξαλ 17 πξνεζηνχο  θαη  ηνπο  σδήγεζαλ  

εηο Κπζξέαλ, φπνπ ηνπο έθιεηζαλ εηο ηελ θπιαθήλ. Μεηαμχ  ησλ ζπιιεθζέλησλ  ήην  θαη θάπνηνο Σειή  άββαο, 

ν νπνίνο  πξν  νιίγσλ  εηψλ  έθξπςελ  εηο  ηελ νηθίαλ  ηνπ Σνχξθνλ θαθνπνηφλ,  ηνλ  νπνίνλ  ηνηνπηνηξφπσο  

έζσζελ απφ ηελ αζηπλνκίαλ. Ο Σνχξθνο απηφο θαηφπηλ έιαβελ αλσηέξαλ ζέζηλ εηο ηελ αζηπλνκίαλ ηεο 

Κπζξέαο θαη φηαλ έκαζελ φηη κεηαμχ ησλ ζπιιεθζέλησλ ήην θαη ν  άιινηε πξνζηάηεο ηνπ Σειήζαββαο, έζπεπζε 

λα ηνλ ζψζε.   

Βι. Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Ζ επαλάζηαζε ηνπ Καινγήξνπ (1833)», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο 

Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζζ. 63-64. 
155

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Δθιηπφληεο ζπλνηθηζκνί θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο 

Όκηινο Κχπξνπ, 1961, ζει. 158. 

 «Ζ Κνπξθνχζα  ή Κνπξθνχ  θαη ην Νένλ  Υσξηφλ Κπζξέαο» :  

 [..] δε δνχιεπαλ. ιεο ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ζπνξάλ, ζέξνο, αιψληζκα, ζφδεηαζκα, ηηο έθαλαλ  νη κηζηαξθνί 

(=κηζζσηνί ) Έιιελεο, θαζψο  αλαθέξεη  ε  ληφπηα  παξάδνζε  πνπ ππάξρεη ζην Νένλ Υσξίνλ  αλάκεζα ζηνπο 

γέξνπο  Έιιελεο  θαη Σνχξθνπο. 

Καηαγξαθή κηαο παξάδνζεο απφ ηνλ Κψζηα Πηπεξίδε  εηψλ 76 απφ ην Αθάθη. Ο  Σνχξθνο γαηνθηήκνλαο   

Εαΐκεο απφ ην Αθάθη δελ πνπιά γε ζηνπο Έιιελεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ, νχηε ηελ θαιιηεξγεί. Ζ  

δεηζηδαηκνλία φηη ν θφθνξαο φηαλ θξάδεη δηαθνξεηηθέο ψξεο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζεκαίλεη ηελ αιιαγή  

βαζηιείνπ (δει. απφ ηελ νζσκαληθή ζηελ αγγιηθή δηνίθεζε) θάλεη ηνλ Σνχξθν λα πνπιήζεη ηε γε θαη λα 

επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ  ηελ Σνπξθία. 

Βι. Πεξηνδηθφ  Μαζεηηθή Δζηία, «Μία  παξάδνζηο»,  αξ. 29, Απξίιηνο–Ηνχληνο   1961, ζει. 233 . 

Πεξηνδηθφ  Ο πλεξγαηηζηήο, «Παξαδφζεηο  απφ ην Μέλνηθν», η. 18, Μάξηηνο  1963, ζει. 42. 

[…]Bu dönemde, Ada halkının yüzde  60´ını Türkler oluşturuyordu. Topraklarının da yüzde 70´i Türklere 

aitti.  

ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία κεηά ηελ νζσκαληθή άθημε ηo 60% ηνπ  πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ απνηειείην 

απφ Σνχξθνπο. Σελ  επνρή εθείλε ην 70% ησλ εδαθψλ άλεθε ζηνπο Σνχξθνπο. Βι. Kıbrıs'ın tarihi gelişimi 

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, a.g.e., s. 7.  
156

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Μαξία  ε  πγθιεηηθή», αξ. 2, Μάξηηνο 1963, ζει. 71. 

 Πεξηνδηθφ  Ο πλεξγαηηζηήο, «Ζξσίδεο  ηεο Κχπξνπ», η. 27, Γεθέκβξηνο 1963, ζζ. 37-38. 
157

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή  Κχπξνο, «Παξάδνζε  γηα  Κχπξηα εξσίδα»,  αξ. 16, Γελάξεο  1962, ζει. 229.   
158

[..]Δλψ ε ηνπξθνθππξηαθή ειίη ζπκκεηείρε δξαζηήξηα ζηελ απνηθηαθή δηνίθεζε, ε ειιελνθππξηαθή ειίη 

κνλνπσινχζε ην εκπφξην θαη αξγφηεξα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε.  

Βι. Niyazi Kızılyürek, Κχπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκψλ, φ. π.,  ζει. 84. 

Πεξηνδηθφ  Ο πλεξγαηηζηήο, «Έλα φλεηξν  θαη έλα αμίσκα», η. 2, Ννέκβξηνο 1961, ζει. 14. 
159

Πεξηνδηθφ Απφζηνινο Βαξλάβαο, «Ο Άγηνο Νηθφιανο(ΜΠΔΝΣΔΣΑΝ) θαζεδξηθφο λαφο  ησλ Οξζνδφμσλ  

θαηά ηελ ελεηηθήλ πεξίνδνλ», η. 1-2, Πεξίνδνο Γ΄, η. ΚΑ΄, Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο  1960, ζει. 38. 

[..]ηα εκπνξνβηνκεραληθά επηκειεηήξηα γίλνληαλ κέιε θαη νη Σνχξθνη  έκπνξνη, φπσο  θαη ζε δηάθνξεο  άιιεο  

νηθνλνκηθέο  θαη  πνιηηηζηηθέο  νξγαλψζεηο. Βι. Πινπηήο έξβαο, φ. π., ζει. 28. 
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επαγγεικάησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ θαη θνηλσληθήο θαηαμίσζεο (ζηακπαηδήδεο, 

ζακαξάδεο, παπνπηδήδεο, ςαξάδεο).
160

 Χο θάηνρνη ηζηθιηθηψλ είηε δελ ηα θαιιηεξγνχζαλ 

είηε δελ ηα δνχιεπαλ «νη Σνχξθνη δελ δνχιεπαλ»,
161

 θαη νη εξγαζίεο ηνπ ηζηθιηθηνχ 

δηεθπεξαηψλνληαλ απφ ηνπο Έιιελεο «ήηαλε  ρξφλνη θάπνηε  ζθιαβηάο θαη θαηαθξφληαο, 

έβιεπεο θάζε ρξηζηηαλφ θνληά ζηνπο Σνχξθνπο ζθιάβν».
162

 Απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

νζσκαληθήο πεξηφδνπ νη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη λα ράλνπλ  ηα ηζηθιίθηα ηνπο, είηε απφ 

ρξέε είηε απφ ηνλ πνιπκήραλν λνπ ησλ Διιήλσλ.
163

 Σέινο ε δξάζε ησλ Υαζαλπνπιηψλ 

ηαπηίδεη ηνπο Σνχξθνπο κε ην έγθιεκα  θαη ηελ παξαλνκία.
164

 Τπάξρνπλ αλαθνξέο  γηα 

εκπινθή Σνχξθσλ αζηπλνκηθψλ κε ηνπο θχθινπο ηεο πνξλείαο «ηνλ δαπηηέλ Δκίξ Οπζεΐλ, 

ηζηάκελνλ παξά ηαο ζχξαο ησλ δεκνζίσλ  (πνξλψλ)»,
165

 ελψ ζπγθξνηνχληαη θαη σο 

θαθνπνηνί πνπ «θαηφπηλ έιαβελ αλσηέξαλ ζέζηλ εηο ηελ αζηπλνκίαλ».
166

  

                                                           
160

[..] Οη πξψηεο εθζέζεηο ησλ Βξεηαλψλ αλαθέξνληαη ζηε Μνπζνπικαληθή θνηλφηεηα σο ''αξθεηά  ακφξθσηε.''  

Βι. Niyazi Kızılyürek, Οιηθή Κχπξνο, φ. π., ζει. 13. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Σνχξθν ηπθιφ «ηακπνπιεηδή» (ηπκπαληζηή).  

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί, «Ηζηνξία  θαη  ηνπσλχκηα Λαηζηψλ»,  η. ΚΣ΄,  Λεπθσζία  1962, ζει. 

157.  

«θνπξειήδεο Σνχξθνπο ςαξάδεο»  

Βι. Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Νηνχξαο ν Σνπξθνκεξίηεο»,  Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 

1963, ζει. 79.  

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο,  «Ζ ιατθή ηέρλε  ζηε Λεπθσζία θαηά ηνλ 18
νλ

  θαη 19
νλ

  αηψλα», 1960, ζζ. 

103, 106-107. 
161

Σν ειιεληθφ ζηεξεφηππν ηεο  ηνπξθηθήο έκθπηεο ηεκπειηάο. Βι. ψηνο Κησξήο, φ. π., ζει. 44. 
162

Πεξηνδηθφ  Μαζεηηθή Δζηία, «Πλίμε,  κάλα, ην παηδί … », αξ. 29, Απξίιηνο – Ηνχληνο 1961, ζει. 190. 

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Δθιηπφληεο ζπλνηθηζκνί θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο 

Όκηινο Κχπξνπ, 1961, ζει. 158. 
163

[…] ε  δηαδηθαζία εθπνίεζεο γεο είρε αξρίζεη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο  ζηελ Κχπξν. 

Βι. ψηνο Κησξήο, φ. π., ζει. 43.  

«Με ηελ πνιπέμνδν  δσή ηνπ  απηή  πνπ πεξλνχζε  ρξενθφπεζε  νηθνλνκηθά». Βι. Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά , 

«Ζ ηζηνξία ηνπ ηζηθιηθηνχ», η. 1, επηέκβξηνο 1962, ζει. 18.  

Κutlu Adalı, Dağarcık ΗI,  a.g.e., s. 134.  

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Σν ρσξίνλ κνπ», η. 28, Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 1961, ζει. 137. 
164

[...]Σα Υαζαλπνπιηά  ήζαλ ηξεηο Σνχξθνη εθ Μακσληψλ ηεο Πάθνπ, ηεο  νπνίαο ε  επαξρία  ήην ε πιένλ  

εγθιεκαηηθή εηο ηελ λήζνλ. Βι. Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ζ εγθιεκαηηθή δξάζε ησλ Υαζαλπνπιηψλ», 

αξ. 89,  1960, ζει. 26.  

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Οη  πνηεηάξεδεο ηεο Κχπξνπ»,  η. 34, Γεθέκβξηνο 1961, ζει. 29. 

Γίλεηαη κηα αλαδξνκή  ζην 1901 θαη ζηνλ εγνχκελν ηνπ Μεηνρίνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ Μαθάξην Θενδσξίδε  

πνπ ζθνηψζεθε  απφ Σνχξθνπο  θαθνπνηνχο «απέθνςαλ  ηνλ ιαηκφλ  ηνπ  δηα  καραίξαο». Βι. Πεξηνδηθφ  

Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Δδψ θαη πελήληα ρξφληα», η. 93, 22 Ηνπιίνπ 1960,  ζει. 28. 

 [...]έρνπκε πνιινχο πξνο  δφμαλ ηεο θπιήο καο. φπσο  εηλ΄ ηα Υαζα κπνπιιηά  θη΄ ν .... Αιή Σζηειεπήο καο. 

 Βι. Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδψ ΔΟΚΑ, φ. π., ζει. 59. 

Απφ ηελ άιιε ε Nazemin M. Gelen ηνλίδεη φηη ε απνηθηαθή θπβέξλεζε, ζπηιψλνληαο ηε κλήκε ηνπο,  

πξνζπάζεζε λα ηνπο απνκπζνπνηήζεη.  

Βι. Nazemin M. Gelen, Hasanbulliler : Bir devrin efsane kahramanları, s. 138.[ Hasanbulliler : Οη κπζηθνί 

ιεβέληεο  κηαο επνρήο] 
165

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θιίκα ηεο Κχπξνπ  ζηα πξψηα  ρξφληα ηεο 

Αγγινθξαηίαο κέο΄ απφ  αλέθδνηα  έγγξαθα», η. 26, Γεθέκβξηνο 1962, ζει. 72.  

«επαξνπζηάζζε ν Δξξελέξ θαη εηδνπνίεζελ ηνλ Μνπιιαδήκ φηη εηο ην  ζπίηη ησλ  δεκνζίσλ  εηξαβήρζε  καραίξη 

ππφ ηνπ Εαπηηέ αιίρε Παθίηε θαη φηη ην καραίξη  ηνπ ην επήξελ ν Οζκάλ Σειή  Μνπζηαθά  θαη  ην έδσζελ  εηο  

ηνλ Αιήλ Σζανχζελ.» 
166

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Ζ επαλάζηαζε ηνπ  Καιφγεξνπ (1833)», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο 

Κχπξνπ, 1962, ζζ. 63-64. 
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ε ειιεληθά θεηκεληθά είδε πνπ αλαθέξνληαη  ζηα ρξφληα ηεο Βξεηαληθήο Απνηθηνθξαηίαο 

παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ αζηπλνκηθά θαζήθνληα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Άγγινπ 

απνηθηνθξάηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηνηθεηή Λεπθσζίαο Σζάκπεξιαηλ θαη ηνπ 

Σνχξθνπ Γεθαλέα,
167

 ή ηνπ Άγγινπ αζηπλφκνπ Κάιιαγθεξ πνπ δίδεη εληνιέο ζηνπο 

Σνχξθνπο αζηπλνκηθνχο,
168

 ελψ σο κέιε ηνπ Ννκνζεηηθνχ πκβνπιίνπ ραξαθηεξίδνληαη  

σο «ζπλνδνηπφξνη» ησλ απνηθηνθξαηψλ.
169

 Μέρξη ην 1914 ζε ζηνηρεία απνηππψλεηαη ε 

δπζαλάινγα πςειή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηε δεκφζηα 

ππεξεζία.
170

 Ζ ξνπή πξνο απηφ ην επάγγεικα ζεσξείηαη απφηνθν ηεο «Σνπξθνθξαηίαο». 

 

[..]Αμηνζεκείσηε είλαη ε πιεζψξα Σνχξθσλ αζηπλνκηθψλ, θιεξνλνκηά ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, κα θαη ε κηθξή πνηνηηθή δηαθνξά ηνπο απφ εθείλνπο πνπ ήηαλ  

εληεηαικέλνη λα παξαθνινπζνχλ !
171

 

 

 

Παξάιιεια θαηαγξάθεηαη ε πεξίπησζε αλάδεημεο Σνχξθνπ ζην αμίσκα ηνπ δεκάξρνπ 

ιφγσ ηεο δηάζπαζεο ησλ Διιήλσλ.
172

  Γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλεξγαζία Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Βαξσζίσλ κέρξη ην 1956,
173

 αιιά θαη ζηε ζηάζε ησλ 

Σνχξθσλ Γηδαζθάισλ «Οη Σνχξθνη δαζθάινη θάλνπλ πνιχ ιίγεο θαηαζέζεηο ζην 

Γηδαζθαιηθφλ Σακηεπηήξηνλ θαη δεηνχλ πεξηζζφηεξα δάλεηα».
174

 

                                                           
167

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Γξάζηο θαη αλέθδνηα δηνηθεηνχ Λεπθσζίαο Σζάκπεξιαηλ», η. 21, Ννέκβξηνο 

1960, ζει. 47. 

Μηράιεο Αηηαιίδεο, «Οη ζρέζεηο ησλ Διιελνθππξίσλ κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο», Γηψξγνο Σελεθίδεο & 

Γηάλλνο Κξαληδηψηεο (επηκέιεηα), φ. π., ζει. 433. 
168

Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Δδψ θαη πελήληα ρξφληα», αξ. 89, 24 Ηνπλίνπ 1960,  ζει. 59. 
169

ρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ Σνχξθσλ Βνπιεπηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Άγγινπο  :  

[…]The Turks have always loyally supported the British  regime, and  in the days  of the  part-elected 

Legislative  Council  (suspended after the  1931 riots) their Representatives would  regularly  vote  with  the 

Official Members against the Greek Elected Members when the latter were attempting  to throw out  the  

budget or other essential legislation. The Cypriote Turk  is  anxious  for  the  continuance of British  rule  but 

feels strongly  that, if  there is to be a  change in  the island´s  national  status, this  can  only, in  the light  of  

geography  and its previous  history,  be  made in favour  of Turkey.  

Βι. Harry Luke, ibid, p. 182. 

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Νηθφδεκνο Μπισλάο», η. 12,  Ννέκβξηνο 1963, ζει. 477. 

[..] θπξηαξρνχζαλ ην βέην ηνπ Άγγινπ Κπβεξλήηε θαη ε ζέιεζε ησλ Σνπξθηθψλ κειψλ. 

Βι. Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Νηθφδεκνο Μπισλάο», η. 12,  Ννέκβξηνο 1963, ζει. 478. 
170

ψηνο Κησξήο, φ. π., ζει. 41. 
171

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά,  «Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θιίκα  ηεο Κχπξνπ  ζηα πξψηα  ρξφληα   

ηεο Αγγινθξαηίαο κέο΄ απφ  αλέθδνηα  έγγξαθα», η. 26, Γεθέκβξηνο  1962, ζει. 72. 
172

Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Παιεέο εθινγέο ζηελ Κχπξν»,  αξ. 96,  12 Απγνχζηνπ  1960, ζει. 39. 
173

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Σν  θνηλσληθφ  θαη πνιηηηζηηθφ  θιίκα  ηεο Κχπξνπ  ζηα πξψηα  ρξφληα   

ηεο Αγγινθξαηίαο κέο΄  απφ  αλέθδνηα  έγγξαθα», η. 26, Γεθέκβξηνο  1962, ζει. 72. 
174

[...]Οη Έιιελεο δαζθάινη δελ παξαπνλέζεθαλ πνηέ, γηαηί νη Σνχξθνη δαζθάινη λα θαηαζέηνπλ ιηγφηεξα θαη 

λα δαλείδνπληαη πεξηζζφηεξα, επεηδή ζηνλ πλεξγαηηζκφ δελ πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ.  

Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Ζ πξψηε 25εηεξίδα ηνπ πλεξγαηηθνχ Σακηεπηεξίνπ Γηδαζθάισλ Κχπξνπ ΛΣΓ 1936-

1961, Δθδφζεηο Εαβαιιή, Λεπθσζία, 1962, ζει. 14. 
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χκθσλα κε ηνπο κχζνπο  πνπ  ζπγθξνηεί  ν ειιεληθφο ιφγνο ζρεηηθά κε ην  πξφζθαην 

παξειζφλ (1955-1959, ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο σο επί ην πιείζηνλ εξγάδνληαλ 

σο Δπηθνπξηθνί αζηπλνκηθνί.
175

 ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία νη Δπηθνπξηθνί αζηπλνκηθνί 

ζπλδένληαη κε «ηνλ αλεπίιεπηνλ ηδησηηθφλ βηνλ» : 

 

[…]Απφ ηνπ Ννεκβξίνπ 1956 κέρξη ζήκεξνλ πξνζήρζεζαλ ελψπηνλ ΜΟΝΟΝ ηνπ 

εηδηθνχ  δηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο, βαξπλφκελνη κε δηαθφξνπο θαηεγνξίαο, ΦΟΝΟΤ, 

ΚΛΟΠΖ, ΛΔΖΛΑΗΑ, ΟΠΛΟΦΟΡΗΑ, θηι. πεξί ηνπο ΣΡΗΑΚΟΗΟΤ Σνχξθνη 

αζηπλνκηθνί, εμ σλ ηα ηξία ηέηαξηα πεξίπνπ επηθνπξηθνί θαη εηδηθνί ρσξνθχιαθεο.
176

  

 

 

O Field Marshal Lord Carver επηζεκαίλεη φηη νη Σνχξθνη θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

εθπξνζψπεζε ζηε δεκφζηα ππεξεζία, ηδηαίηεξα ζηελ αζηπλνκία. Σνλίδεη φηη  ήηαλ πην 

θηινθπβεξλεηηθνί «pro-government» ζηα ρξφληα ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο, θαη ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ.
177

 ηελ ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία ε θαηάηαμε ζηα 

                                                           
175

Δλδεηθηηθά ζε επηζηνιή (αξ. Β439/Ε,616) ηνπ γπκλαζηάξρε ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ Γξ. Κ. ππξηδάθε 

πξνο ηνλ  Άγγιν Κπβεξλήηε. 

[..]Δπηδεηρζείζα βηαηφηεο θαη βαλαπζφηεο ηδίσο ππφ Σνχξθσλ επηθνπξηθψλ ρσξνθπιάθσλ απηφρξεκα 

βάξβαξνο.  

Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθψλ εηψλ 1955-56, 1956-1957, 1957-58, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 

1961, ζει. 16. 

[..] Αλνίγεη ζρεδφλ θάζε κέξα ηελ ίδηα ψξα ην θειιί, πξνβάιιεη ε θεθαιή ηνπ Σνχξθνπ  δεζκνθχιαθα, θη  

αθνχεηαη ε ζηεξεφηππε  πξφζθιεζε.  

Βι.  Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Οκνξθίηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζει. 167. 

Αλαθνξέο  ζε Σνχξθνπο Δπηθνπξηθνχο  ζηα αθφινπζα πεξηνδηθά θαη ηεχρε: 

 Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Οκνξθίηα», η. 6, Απξίιηνο  1963, ζει. 284. 

Αλαθνξά ζηνλ αζηπλνκηθφ Οζκάλ θαη ζην πεξηζηαηηθφ πνπ εθηπιίρζεθε ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1955. Ζ Διέλε Παπαδεκεηξίνπ κε ην πην πάλσ δηήγεκα πήξε ην δεχηεξν βξαβείν ζην 

δηαγσληζκφ δηεγήκαηνο ηεο εθπνκπήο Νεαληθνί Παικνί. 

Βι. Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Ζ 1
ε
 Απξηιίνπ 1955», η. 10,  επηέκβξηνο 1963, ζει. 424.  

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Ο παξάλνκνο  ηχπνο  θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ απειεπζεξσηηθνχ καο αγψλα», 

Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1960, ζει. 89. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά «Δηθνζηφο αηψλαο», η. 2, Γεθέκβξηνο 1960, ζει. 52.  Πνίεκα ηνπ Γηάλλε  Κ. 

Παπαδφπνπινπ πνπ γξάθηεθε ην 1959. 

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Απξνζδφθεηνο  σηήξαο», αξ. 5, Φεβξνπάξηνο 1961, ζει. 243.  

Πεξηνδηθφ  Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηπξα», αξ. 3, Μάηνο 1959, ζει. 11.  

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Απφ ην εκεξνιφγην  ηνπ Αγψλα», η. 5, Μάξηηνο  1963, ζει. 223. 

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Μεξηθέο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο  ηνπ ιανχ», 15 Ηνπιίνπ 1960, αξ. 92, ζει. 

13. 

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ση  γίλνληαλ  ζηηο θπιαθέο  θαη  ηα θξαηεηήξηα», 22 Ηνπιίνπ 1960,  η. 93, 

ζει. 38.  

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Γθνχη ήβληγθ  έξ!», η. 26,  Γεθέκβξηνο  1962, ζει. 85.    

Γηήγεκα  ηνπ Υξ. Παπαρξπζνζηφκνπ. 
176

πχξνο Παπαγεσξγίνπ (επηκ.), Αξρείνλ ησλ παξάλνκσλ εγγξάθσλ ..., φ. π., ζει. 184. 
177

Field Marshal Lord Carver, «Peacekeeping  in Cyprus», Ησάλλεο Κνπκνπιίδεο (επηκ.), Cyprus in 

transition 1960-1985, ibid,  p. 21. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηθηαθήο δηνίθεζεο κφλν ην 18% ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ήηαλ 

Σνχξθνη. Βι. Γιαχθνο  Κιεξίδε,  Ζ θαηάζεζή κνπ, φ. π., ζει. 129. 

 ηελ θππξηαθή αζηπλνκία ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ 1956 ππεξεηνχλ 697 Έιιελεο θαη 1135 Σνχξθνη, 1475 

Σνχξθνη εηδηθνί  ρσξνθχιαθεο  θαη 1417 Σνχξθνη επηθνπξηθνί.  
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επηθνπξηθά ζψκαηα  παξνπζηάδεηαη σο κέηξν απέλαληη ζηελ ηξνκνθξαηία ηεο ΔΟΚΑ, ελψ 

ηνλίδεηαη θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ θαηάηαμε απηή επσθειήζεθαλ θαη νη Άγγινη 

απνηθηνθξάηεο.
178

 Ο Nazım Beratlı, αθνχ παξαζέηεη θάπνηα δεδνκέλα  ζρεηηθά κε ηελ 

αξηζκεηηθή δχλακε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ (1700 Σνχξθνη ζε αγγιηθέο βνεζεηηθέο 

αζηπλνκηθέο νκάδεο, 542 ζε εηδηθέο αζηπλνκηθέο νκάδεο, 585 ζε νκάδεο θνκάλην),
179

  

ππνγξακκίδεη ηηο  αδηεξεχλεηεο ζπλέπεηεο  πνπ  είρε  γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ε 

αλνημηάηηθε εθζηξαηεία ηεο ΔΟΚΑ ην 1956, αλ αλαινγίζεη θαλείο  φηη ηελ πεξίνδν απηή ν 

αξηζκφο ησλ Σνχξθσλ αζηπλνκηθψλ  έθηαλε  ζηηο 5000.
180

  

ην πνίεκα Νπαζαιάλδε πνπ δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή  ζπγθξνηείηαη ν 

Δπηθνπξηθφο. 

 

[...]ε φζνπο  ηψξα  λνζηαιγνχλε  ηελ ηεηξαεηία  

πνπ  σο  ελζπκείζζε  δίλνληαλ  πάληνηε επθαηξία  

 ζε θάζε  αραΐξεθην,   ζε θάζ΄  έλα  κπεξκπάληε  

λα παλ  άλεπ  αλαβνιήο  εηο  ηελ Νπαζαιάληε.  

Δίλ΄ επθαηξία  έθηαθηε  πνιχ  πξνθιεηηθή   

λα  παλ'  εθεί  θαη  λα  γξαθηνχλ  πάιη ……… Δπηθνπξηθνί.
181

 

 

 

[..] Σν  κφλν  πνπ΄ λ δπζάξεζην  ζηνπο Σνχξθνπο  ζπλαηηέξνπο 

πνπ΄ λαη  θαη θάπσο  άδηθν νπ κελ  θαη ηξαγηθφλ 

θαη  πξέπεη «Βέην»  ζηαζεξψο  λα αζθεζή  εθ  κέξνπο  καο  

ζα είλαη ε  δηάιπζηο  ησλ Δπηθνπξηθψλ. 

Αιινηψο ηα ..ζπκπαζή  παηδηά  ζα πέζνπλ ζηελ αθάλεηα 

θαη ηα παιεά επαγγέικαηα ζα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα.
182

 

 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν νη Σνχξθνη  σο Δπηθνπξηθνί  γίλνληαη ζπλψλπκν ηεο βίαο, ηεο  

ζπλεηδεηήο δνπινπξέπεηαο. Οη Σνχξθνη  απνδέρνληαη αιιά  θαη  ζπληεξνχλ  ηελ ππνηειή 

ηνπο ζέζε έλαληη ησλ Άγγισλ.
183

 ην απφζπαζκα απφ ην πεξηνδηθφ  Φσηεηλνί Οξίδνληεο, 

ην πεξηνδηθφ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Νενιαίαο Κχπξνπ, ν Άγγινο ζπγθξνηείηαη  σο έλαο 

                                                                                                                                                                                
Βι. Γεψξγηνο Γξίβαο,  Απνκλεκνλεχκαηα αγψλνο Δ.Ο.Κ.Α. 1955-1959, φ. π., ζει. 211. 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο Σνχξθσλ ζηελ Δπηθνπξηθή Αζηπλνκία  κέρξη ην Μάην  ηνπ 1957 μεπεξλνχζε ην 

96 %  (1335  απφ ηνπο 1380) θαη ην 1958 αξηζκνχζε 1594. Βι. Άγγεινο Μ. Υξπζνζηφκνπ, φ. π., ζει. 39. 
178

Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 160. 
179

Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 199. 
180

Nazım Beratlı, Kıbrıslı Türklerin tarihi, a.g.e., s. 214. 
181

Πεξηνδηθφ Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 3, 1 Μαΐνπ 1959, ζει. 11. 
182

Πεξηνδηθφ Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηπξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ 1959, ζει. 28. 
183

[...]Γπζηπρψο κηα κηθξά κεηνςεθία ζεξκναίκσλ λεαξψλ Σνχξθσλ έγηλελ φξγαλνλ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ 

ζθνπψλ  ησλ Άγγισλ εηο βάξνο ηεο λνκηκφθξνλνο πιεηνςεθίαο ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ ηεο λήζνπ  θαη κε 

ηελ ζηνιήλ  ηνπ  αζηπλνκηθνχ θαη ηα φπια ησλ Άγγισλ θνλεχνπλ αζψνπο  Έιιελαο πνιίηαο, βαζαλίδνπλ εηο ηα 

θξαηεηήξηα. Βι. πχξνο Παπαγεσξγίνπ (επηκ.), Αξρείνλ ησλ παξάλνκσλ εγγξάθσλ ..., φ. π., ζει. 79. 
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ζχγρξνλνο θενπδάξρεο θαη ν Δπηθνπξηθφο Σνχξθνο κε ηε λννηξνπία ελφο ζχγρξνλνπ 

βαζάινπ. Δλδεηθηηθέο νη θξάζεηο   «έθαλε  ππφθιηζε»,  «Κχξην» θηι. : 

 

[...]ηακαηήζακε κπξνζηά ζε κηα πφξηα ρσξίο λνχκεξα, δηαθνξεηηθή  απ΄ ηηο  άιιεο. 

Υηχπεζε ν επηθνπξηθφο, επγεληθά, ζα λα επξφθεηην  λα κπνχκε  ζε ρψξν  ηεξφ  θη΄ 

απαξαβίαζην.  «Φέξε ηνλ κέζα», αθνχζηεθε  βαξεηά  ε θσλή  απ΄ ην βάζνο. Κη΄ 

έκνηαδε ην κνχγθξηζκα ζαλ πξνζηαγή θάπνηνπ ζεξηνχ. Σζαθίζηεθε ν Σνχξθνο. «Γηέο 

έξ», θαη κ΄ έκπαζε κέζα. Έθακε κηα ππφθιηζε, έλα δήζελ ζηξαηησηηθφ ραηξεηηζκφ 

θη΄ απερψξεζε.
184

 [..]Ακέζσο κπήθαλ ζην δσκάηην ν ςειφο μαλζφο ζαηαλάο, έλαο 

γεξνδεκέλνο Σνχξθνο, [..] νη ηξεηο, ερηφο ηνπ Σνχξθνπ, θφξεζαλ γάληηα  

ππγκαρίαο.
185

 

 

 

Ο εηξσληθφο ηφλνο είλαη δηάρπηνο ζε πνιιά απνζπάζκαηα.  

 

[…] Έλαο Σνχξθνο  ζηέθεη  ζηελ πφξηα  θαη  θέξλεη  κηα ζπνπδαία  αγγειία  

-Άηε  ! λα πάε ζην κέξνο. Να ληθηή.  

[..] ε θεθαιή ηνπ Σνχξθνπ δεζκνθχιαθα, θη αθνχεηαη ε ζηεξεφηππε πξφζθιεζε. 

-Υάηε, πάλσ. Θέιεη  ζε ην Κχξην. 

Σν «Κχξην» είλαη ν Άγγινο αλαθξηηήο, πνπ ζηε θαληαζία ηνπ Σνχξθνπ  

δεζκνθχιαθα  πξνβάιιεη  ζαλ θπξίαξρνο, αθέληεο.186 

 

ε άιιν απφζπαζκα παξαηίζεληαη θαη άιιεο ζπνπδαίεο αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηθνπξηθψλ: 

 

[….] Έλαο Σνχξθνο κε πνιηηηθά καο δηέηαμε λα μεληπζνχκε. Μέηξεζε ηα ξνχρα καο  

θαη ηάγξαςε. Σν  ίδην  θαη ηα  παπνχηζηα. Εήηεζε  ηα  ζηνηρεία καο. Σα πήξε. Κη΄ 

αθνχ ηθαλνπνηήζεθε, καο παξέδσζε  ζ΄ έλα Σνχξθν   επηθνπξηθφ   λα καο θπιάμε.
187

 

 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Σνχξθνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αξλεηηθή παξαζηαζηαθή  

επηηέιεζε ηνπ «Δπηθνπξηθνχ»,
188

 αθνχ γίλνληαη ζπνξαδηθέο αλαθνξέο ζηνλ Σνχξθν 

                                                           
184

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Οκνξθίηα», η. 6, Απξίιηνο  1963, ζει. 257. 
185

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Οκνξθίηα», η. 6, Απξίιηνο 1963, ζει. 284. 
186

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Οκνξθίηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζει. 167. 
187

 Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Οκνξθίηα», η. 6, Απξίιηνο  1963, ζει. 257. 
188

[…]Ο αμηνζέβαζηνο θαζεγεηήο ηεο Φηινινγίαο θ. Γηάλλεο Αλαγλσζηφπνπινο, πνπ γηα πνιιά ρξφληα  

δίδαζθε ζηα Γπκλάζηα ηεο Κχπξνπ, δηεγείηαη ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά :«Με ηελ θήξπμε απφ ηνπο 

Βξεηηαλνχο ηνπ δησγκνχ ελάληηα ζηνπο εμ Διιάδνο θαζεγεηέο, Άγγινο αμησκαηηθφο  κε Σνχξθν  επηθνπξηθφ  

επέδξακαλ ζην  ζπίηη κνπ θαη  κε ζπλέιαβαλ. Σελ επνκέλε, ν Σνχξθνο  επηθνπξηθφο βξήθε  ηνλ ηξφπν  λα κπεη  

ζην θειί κνπ, λα μεζπάζεη ζε θιάκαηα, γηαηί απηφο, παιηφο καζεηή  κνπ ζηε ρνιή ηαθαιιή, βξέζεθε  ζηελ 

αλάγθε λα ζπιιάβεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ. Σαπηφρξνλα, δηαβίβαζε ηε ζπγλψκε  ηνπ αλσηέξνπ  ηνπ – ήηαλ θη  απηφο  

Σνχξθνο – πνπ  δηαβεβαίσλε  φηη νη Σνχξθνη  δελ θηαίλε  γηα φ, ηη θάλνπλ».  

Βι. Πινπηήο έξβαο, φ. π., ζει. 34. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ επηθνπξηθνχ πνπ αξλήζεθε λα θξνπξεί ην λεθξφ παιηφ ηνπ ζπκκαζεηή ηεο Terra Santa 

Πεηξάθε Κππξηαλνχ.   

Βι. Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Απφ  ην εκεξνιφγην  ηνπ Αγψλα», η. 5, Μάξηηνο 1963, ζει. 223. 
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Γηνπζνχθε πνπ πσιεί κάληνιεο,
189

 ην Νηαδή ηνλ ππάιιειν ηνπ Σνπξθηθνχ Γεκαξρείνπ 

θηι.
190

 

Μέζα απφ ην δηήγεκα Πιεξψζεθε έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα απφ ηε κηα ε νηθνλνκηθή 

πξαθηηθή ηεο δπαδηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απφ ηελ άιιε  επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε 

επαγγεικάησλ ρακεινχ θχξνπο κε ηε ξνπή πξνο ηε βία θαη ηελ θαηάρξεζε 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε  ηνπ  παηέξα ηνπ Γηνπζνχθε. Γελ είλαη  

κφλν ηα επαγγέικαηα πεξηνξηζκέλνπ θχξνπο πνπ  ραξαθηεξίδνπλ ηα κέιε ηεο  Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο, αιιά θαη ε ηάζε ζχλδεζεο ηνπο κε παξάλνκεο  ελέξγεηεο. Όηαλ ε 

Καιιηφπε,
191

 ζην Ζ Αξρφληηζζα ε  ζπηηνλνηθνθπξά ηνπ Σνχξθνπ παπισκαηά Υνπζεΐλ, 

θσλάδεη φηη θιάπεθαλ ηα θνζκήκαηα ηεο, είλαη εθπιεθηηθή  ε αληίδξαζε ηεο γεηηνληάο.
 
 

 

[..]Σξέμαλε δπφ-ηξείο αζηπλνκηθνί, βγήθαλ απάλσ θη΄ ε γξεά Καιιηφπε απνζχξζεθε 

απ΄ην κπαιθφλη παίξλνληαο καδχ ηεο ην θιάκα ηεο, γηα λα ηνπο ηζηνξήζεη ηε 

ζπκθνξά ηεο. Όηαλ θαηέβεθαλ, ήξζαλ νιφτζα  πάλσ ζηνλ παπισκαηά. 

-Πάκε Υνπζεΐλ!  

Σάραζε ν ηνχξθνο γηα κηα ζηηγκή. Κνίηαμε δεμηά-δεβξά απνξεκέλνο. 

-Μά ..εκέλα ! 

-Ναί, πάκε ! 

-Μά πνχ, εθέληεκ! 

-ηελ αζηπλνκία... Κάηη  ζα ζε ξσηήζσκε.
192

 

 

ην  ζχγρξνλν ζπγθείκελν ηα κέιε ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο αλαιακβάλνπλ ζέζεηο ζηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ ιφγσ ησλ πξνλνηψλ ηνπ πληάγκαηνο, ρσξίο λα δχλαληαη λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπο.
193

 Ζ απφδνζε ησλ Σνχξθσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

«tembellikle» ηίζεηαη  σο επηρείξεκα γηα ηε κε αλέιημε ηνπο.
194

 ε άιιεο δε πεξηπηψζεηο 

σο επαίηεο, εμαηηίαο ηεο δπζκελνχο ζέζεο πνπ πεξηέπεζαλ, θαηξνθπιαθηνχλ,  γηα λα 

επσθειεζνχλ, επηβαξχλνληαο ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ.
195

 

                                                           
189

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Πιεξψζεθε»,  αξ. 26,  Ννέκβξηνο 1962, ζει. 55.   

ην δηήγεκα ηεο Ηάλζεο  Δ. Λπθνχξγνπ  «Μάληνιεεο…., αξκπξέο, γιπηδηέο». 
190

Πεξηνδηθφ  Νέα  επνρή, «Απνχ θάεη έθαελ», αξ. 1, Μάξηεο 1959, ζει. 73. 
191

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ζ Αξρφληηζζα», η. 28,  Φεβξνπάξηνο 1963, ζει. 116.   

Γηήγεκα ηνπ Μηράιε Πηηζηιιίδε. 

Απφζπαζκα : 

 [..] Κάησ  απ΄  ην κπαιθφλη  ηεο,  δίπια  ζηελ  είζνδν  ηνπ ζπηηηνχ  ηεο,  είρε έλα  καγαδάθη  κηζησκέλν ζ΄ έλα  

ηνχξθν παπισκαηά. Κάζε  πξσηνκεληά ε θπξά Καιιηφπε θαηέβαηλε ηε ζθάια  θη΄ εξρφηαλε  γηα ην λνίθη. Σφηεο 

ν ηνχξθνο θνξησλφηαλε ηα παξαγγεικέλα θαη ηα θνπβαινχζε ζηα  ζπίηηα ησ πειαηψλ. Καη  θαξηεξνχζε  ε θπξά 

Καιιηφπε θαζηζκέλε ψξεο εθεί, ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαλνκήο ησλ πξνζθεθάισλ θαη ησλ θξεββαηηψλ,  πνπ  

είραλ αληίηηκν ην πεξηπφζεην λνίθη. 
192

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Ζ Αξρφληηζζα», η. 28,  Φεβξνπάξηνο  1963, ζει. 118. 
193

Πεξηνδηθφ  Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ  1959, ζζ. 27-28. 
194

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Memurlara vurulan damga», 20 Aralık 1960. [Απηφ πνπ ζηηγκαηίδεη ηνπο 

ππαιιήινπο] 

Hubert Faustmann, ibid,  p. 110. 
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[..]Αλ νη Έιιελεο πθίζηαληαη ηαο ζπλεπείαο κηαο αλαπνθεχθηνπ νηθνλνκηθήο  

θξίζεσο ε κηθξά ηνπξθηθή θνηλφηεο πνπ δελ δχλαηαη νχηε θαη  αληέρεη  εηο παξφκνηεο 

ηαιαηπσξίεο επξίζθεηαη εηο πξαγκαηηθήλ εμαζιίσζηλ θαη δεηεί λα επσθειεζή έζησ 

θαη ηεο παξακηθξάο επθαηξίαο δηα λα εμνηθνλνκήζε κεξηθάο ζέζεηο  ζπληεξνπκέλαο  

απφ  ηνλ  Κππξηαθφλ πξνυπνινγηζκφλ.
196

 

 

 

Τπνηηκνχληαη νη ηαηξηθέο ηνπο γλψζεηο.  Δλδεηθηηθφ ην πην θάησ  ζθσπηηθφ δίζηηρν «Σν ηεο  

Τγείαο έηπρε νη Σνχξθνη λ΄ αλαιάβνπλε θαη φζνη είλαη άξξσζηνη ζπεχδνπλ λα  

…κεηαιάβνπλε»,
197

 φπσο θαη ε πην θάησ εξψηεζε : 

 

[..]Οη λνζνθφκνη  ιέγνπλ,  φηη ν  αξηζκφο  ηνπ πξνζσπηθνχ  πνπ  ππάξρεη  ηψξα  δε 

θαιχπηεη  ηελ αλαινγία  ηνπ 70:30 πνπ θαζνξίδεηαη  γηα  κηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία. 

Γηα λα πξνζιεθζεί ινηπφλ λέν πξνζσπηθφ  πξέπεη  λα πξνέξρεηαη  απφ  ηελ ηνπξθηθή  

κεηνλφηεηα. Γηαηί ηφηε δελ πξνζιακβάλνπλ Σνχξθνπο, αθνχ ηνπιάρηζην  

ρξεηάδνληαη  50-60 λνζνθφκνη γηα λα  θαιπθζνχλ νη αλάγθεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ;  Οη 

λνζνθφκνη ιέγνπλ, φηη γηα λα πξνζιεθζεί έλαο ζηνλ θιάδν  ηνπο  πξέπεη  θαη΄ 

αλάγθε  λάρεη  νξηζκέλα  πξνζφληα :  πξψηα  απ΄ φια  απνιπηήξην  κέζεο  παηδείαο, 

ή ηνπιάρηζην  3 ρξφληα θνίηεζεο  ζε αλψηεξν  ζρνιείν. Μήπσο  εδψ  βξίζθεηαη  ην 

αδηέμνδν; Μήπσο δελ ππάξρνπλ πξφζσπα ζηελ ηνπξθηθή  κεηνλφηεηα  κε ηα  πην  

πάλσ πξνζφληα, πνπ λα ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ ζην Ννζνθνκείν;
198

 

 

Σέινο παξνπζηάδνληαη λα αζρνινχληαη, πέξα απφ ηα ζπλήζε επαγγέικαηα (γεσξγνί θαη 

θηελνηξφθνη, θάηνρνη γεο, δεκφζηνη ππάιιεινη),
199

 θαη κε επαγγέικαηα κε θνηλσληθφ 

                                                                                                                                                                                
Δπηζηνιή  (14/10/1960)  Αληηπξνέδξνπ Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  πξνο Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην  ζε ζρέζε κε 

αξγή  εθαξκνγή 70:30. Βι. ηέιια νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. I, ibid, p. 

163. 

Δπηζηνιή  (12/9/1961)  Αληηπξνέδξνπ Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  πξνο Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην.  Βι. ηέιια 

νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. IΗ, ibid, pp. 379-381. 

Report of Committee Appointed to Make Recommendations for the Implementation of 70:30  Ratio in the 

Civil Service, September 1960. Bι. ηέιια νπιηψηε, Fettered Independence: Cyprus, 1878-1964, Vol. IΗ, 

ibid, p. 457. 
196

Πεξηνδηθφ Κχπξνο /Cyprus Greek-American Review,  «Γξάκκα απφ ηελ Κχπξν», αξ. 42, Απξίιηνο 1961, 

ζει. 6. 
197

Πεξηνδηθφ  Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 3, 1 Μαΐνπ 1959, ζει. 11. 
198

Πεξηνδηθφ Νέα  επνρή,  «Ση  γίλεηαη  κε ην  Γεληθφ Ννζνθνκείν;», η. 22, Γεθέκβξηνο  1960, ζει. 10. 

Ηαηξνί, νδνληνγηαηξνί, θαξκαθνπνηνί 1962 

Εθνική ομάδα Ιαηποί Οδονηογιαηποί Φαπμακοποιοί Ιαηποί Οδονηογιαηποί Φαπμακοποιοί 

χλνιν  403 139 227 100 100 100 

Έιιελεο 347 113 208 86,1 81,3 91,6 

Σνχξθνη 56 26 19 13,9 18,7 8,4 

Ιδιωηικέρ κλινικέρ  και  θαπμακεία 1963 

Εθνική 

ομάδα 

Ιδιωηικέρ 

κλινικέρ  

Κλινική  

Ιδιωηικέρ 

κλινικέρ  

Bedcapacity 

Φαπμακεία 

1963 

Ιδιωηικέρ 

κλινικέρ  

Κλινική  

Ιδιωηικέρ 

κλινικέρ  

Bedcapacity 

Φαπμακεία  

χλνιν  75 988 129 100 100 100 

Έιιελεο 70 928 120 93,3 93,9 93 

Σνχξθνη 5 60 9 6,7 6,1 7 

Βι. The Cyprus dilemma .., ibid, p. 84 
199

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Σν ρσξίν κνπ», η. 8, Απξίιηνο 1963, ζει. 21. Σνπ καζεηή  Νίθνπ  Βξπψλε  
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θχξνο θαη γφεηξν  π.ρ. δσγξάθνη, δεκνζηνγξάθνη, θαζεγεηέο.
200

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδνληαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ  θππξηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  π.ρ. σο 

πνδνζθαηξηζηέο ηεο Μεηθηήο Κχπξνπ,
201

 σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ Σξαπεδηθψλ 

Τπαιιήισλ Κχπξνπ.
202

  

Με αθνξκή ηελ 24
ε
  απεξγία ηεο Γεσξγηθήο Σξάπεδαο «ΟΛΟΗ νη  νξγαλσκέλνη  εξγάηεο 

Έιιελεο - ηεο  ΠΔΟ  θαη ηεο ΔΚ - θαη  Σνχξθνη,  πξνεηδνπνίεζαλ  ηελ θπβέξλεζε  κε κηα 

24σξε απεξγία»,
203

 νη  ππάιιεινη είραλ πιαθάη πνπ έθεξαλ θαη ην ηνπξθηθφ ζχλζεκα 

«askida bulunan proplemlerimizin hallinden kaçınıyorlar» «απνθεχγνπλ ηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ καο πνπ βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα».  

 

[….] Άιισο ηε είλαη γλσζηή  εηο πάληαο ηνπο  ελδηαθεξνκέλνπο  ε νινθιεξσηηθή  

επηηπρία  ηεο 24ψξνπ απεξγίαο, ηεο  8)8)1961, ήηηο  κε ηελ θαζνιηθήλ ζπκκεηνρήλ  

ησλ ππαιιήισλ, κεδέ ησλ  Σνχξθσλ  ζπλαδέιθσλ  εμαηξνπκέλσλ, εζηεξέσζελ, έηη 

κάιινλ, ην ηζρπξφλ έξεηζκα  επί ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ε «ΔΣΤΚ» πξνο δηεθδίθεζηλ 

θαη θαηάθηεζηλ ησλ πιήξσο  δηθαηνινγεκέλσλ  αηηεκάησλ ηεο.
204

 

 

                                                                                                                                                                                
(η΄ Κνχθιηα  Πάθνπ). 

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθνί Αληίιαινη, «Ζ θαηάξα ηνπ γνπκέλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ», Φεβξνπάξηνο – Μάηνο 1963, 

αξ. 2, Λεπθσζία, ζζ. 41-42. 

Σνχξθνη Αζηπλνκηθνί δηακαξηχξνληαη. […] κε ηνλ ηξφπνλ πξναγσγήο κεξηθψλ νκνγελψλ ησλ αμησκαηηθψλ 

ηεο Αζηπλνκίαο[…] Δάλ εγέλνλην, εθείλνη πνπ λνκίδνπλ φηη εδηθήζεζαλ αο νπιηζζνχλ κε ην ζάξξνο ησλ 

Σνχξθσλ ζπλαδέιθσλ ησλ δηα λα δηακαξηπξεζνχλ. Βι. Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 25 Ηνπλίνπ 1961. 
200

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Ζ θίλεζε  ηεο δσγξαθηθήο  ην 1961», αξ. 16, Γελάξεο 1962, ζει. 191.   

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Πλεπκαηηθή θαη Καιιηηερληθή Εσή»,  η. 34, Γεθέκβξηνο 1961,  ζει. 25. 

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθνί θαηξνί, «Οη έθζεζε ησλ 33 Κππξίσλ δσγξάθσλ», αξ.8 (107), 13 Ηαλνπαξίνπ   1961, 

ζει. 5.  

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Να παηαρζεί ην έγθιεκα», η. 40, Ηνχλεο  1962, ζει. 5. 

Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «εκηλάξην γηα ηελ «πνιηηηζηηθή ζπλάληεζε Αλαηνιήο θαη Γχζεο»»,  η. 25, 

Ννέκβξεο 1962, ζει. 35. 

Σν 1960 ππήξραλ 3274 Έιιελεο θαη Σνχξθνη πνπ θαηείραλ  παλεπηζηεκηαθφ  ηίηιν. Απφ  απηνχο  2634 ή 

80,5%  ήηαλ Έιιελεο θαη 640 ή 19,5%  ήηαλ Σνχξθνη.  

Βι. Λεφληηνο Ηεξνδηαθφλνπ, Σν θππξηαθφ πξφβιεκα: Πνξεία πξνο ηε ρξεσθνπία, φ. π., ζει. 358. 

ε ζηαηηζηηθά ηνπ 1962 κε ηίηιν «Educational statistics by ethnic group 1962» ππάξρνπλ 3950 

εθπαηδεπηηθνί, νη  3100 Έιιελεο θαη νη 850 Σνχξθνη. Βι. The Cyprus dilemma..., ibid, p. 85. 

Σελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1960 ηδξχεηαη  ε Σνπξθηθή  Έλσζε  Μεραληθψλ θαη Αξρηηεθηφλσλ Κχπξνπ.  Βι. Αhmet 

An, Kıbrıslı Türklerin siyasal tarihi (1930-1960).., a.g.e., s. 697. 
201

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Οη ζπλαληήζεηο  ηεο κηθηήο Κχπξνπ», η. 23, Ηαλνπάξηνο 1961, ζει. 39. 
202

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Απφ ηε  ζθνπηά ηεο  «Νέαο Δπνρήο»», η. 20, Οθηψβξεο   1960, ζει. 5. 

Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο, «ΔΣΤΚ- ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ», η. 20, Αχγνπζηνο   1961, ζει. 8. 

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Οη εξγαηνυπάιιεινη ηεο Κχπξνπ  ζην πιεπξφ ηεο ΔΣΤΚ», η. 22, Οθηψβξηνο 

1961, ζει. 33. 

Σε δηαθήξπμε ηεο θνηλήο ζχζθεςεο  ησλ ηεζζάξσλ ζπληερληαθψλ Οκνζπνλδηψλ  ππνγξάθεη θαη ν  Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο KTĠBF  Necati TaĢkın. Ζ απεξγία (ηεο Oζσκαληθήο Tξάπεδαο) μεθίλεζε ζηηο  7/9/1961 (Βι. 

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Ο αγψλαο καο ζα δηθαησζεί», η. 21 επηέκβξηνο 1961). Ζ απεξγία δηήξθεζε 48 

εκέξεο θαη έιαβε ηέινο ζηηο  25/10/1961.  

Βι. Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «Ζ ηειεπηαία πξνθήξπμηο ηεο θεληξηθήο απεξγηαθήο επηηξνπήο», η. 23, 

Ννέκβξηνο 1961, ζει. 5.) 

Πεξηνδηθφ  Ο Σξαπεδηθφο,  «Υαηξεηηζκνί  πξνο ην Ε΄ ζπλέδξηνλ  ηεο ΔΣΤΚ», η. 29, Μάηνο  1962, ζει. 29. 
203

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή,  «Απφ ηε  ζθνπηά ηεο  «Νέαο Δπνρήο»», η. 20, Οθηψβξεο   1960, ζει. 5. 
204

Πεξηνδηθφ Ο Σξαπεδηθφο, «ΔΣΤΚ -  ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ», η. 20, Αχγνπζηνο   1961, ζει. 8. 
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Καηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο θαη κέινπο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ Δξγνδνηψλ Κχπξνπ.
205

 Σέινο ςήγκαηα ελφο 

δηαθνξεηηθνχ ιφγνπ θαη ηξνπηζκνί ζπγθξφηεζεο ηεο  Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο πνπ 

θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο  πηπρέο ηεο  θαηαγξάθνληαη θαη ζην πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή 

Κχπξνο.  

 

[..]Ζ έθζεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ δσγξάθσλ έδεηρλε πψο ε Σνπξθνθππξηαθή  

δσγξαθηθή  κφιηο  ηψξα αξρίδεη λα παίξλεη  κνξθή  κε κηα  κηθξή νκάδα απφ λένπο  

δσγξάθνπο,  κεξηθνί   ησλ νπνίσλ,  νη λεψηεξνη, κπνξεί  λα    ζεσξεζνχλ  ν ππξήλαο 

κηαο λέαο  γεληάο αλζξψπσλ  ηεο ηέρλεο πνπ ζέιεη  λα θηλεζή  κέζα ζην  επξσπατθφ  

πλεχκα  θαη  πνπ  δεηεί   λα εθθξαζζή  κέζα  ζηα  πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ 

έθζεζε ησλ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ Κππξίσλ δσγξάθσλ πνπ έγηλε κε ηελ  

πξσηνβνπιία ηεο Γθαιεξχ «Απφθαζε», είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθή. Μέζα ζηηο 

πηθξίεο ηεο κεηαεπαλαζηαηηθήο  πεξηφδνπ,  νη θαιιηηέρλεο  ηεο Κχπξνπ  λα  κπνξνχλ  

λα ζπλεξγάδσληαη  ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο, δείρλνληαο ζπκβνιηθά ηνλ δξφκν ηεο 

θαιήο ζέιεζεσο θαη ζπκθηιηψζεσο  ε νπνία ζπλήζσο αθνινπζεί.
206

 

 

 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν επηδνθηκάδεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λέαο ηνπξθηθήο θαιιηηερληθήο 

θσλήο θαη ε κεηαζηξνθή ηεο ζην επξσπαηθφ πλεχκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ ρζεζηλή  Γεληθή  πλέιεπζηο  ηνπ πλδέζκνπ  Δξγνδνηψλ Κχπξνπ», 28 

Απξηιίνπ 1963. 
206

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Ζ θίλεζε  ηεο δσγξαθηθήο  ην 1961», αξ. 16, Γελάξεο 1962, ζει. 191.  
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3.  Η ιεπάπσηζη  ηων ζσέζεων και  η  ανηιδιαζηολή  Εμείρ –Αςηοί  

 

Από ηον παπαηηπηηή ζηο  ππόζωπο ηος παπαηηπούμενος πολιηιζμού 

Ο Άιινο ζπγθξνηείηαη  «σο έλα θαηψηεξν  θξάκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο».
207

 Ο ηεξέαο,  

ζην άξθα αίκα πειφο  ηνπ  Κψζηα σθξάηνπο, επηθξίλνληαο ηε ζηάζε ησλ ζπγρσξηαλψλ 

ηνπ, ζπγθξνηεί ηνλ Άιιν σο θάηη απεπθηαίν  «Πνηφλε  ην ράιη  ζαο; Σνχξθνη  γηλήθαηε  

σξέ, λα πηήηε αίκα απφ ηε γπλαίθα;».
208

 Με πνηνπο ηξνπηζκνχο ε θάζε θνηλφηεηα σο 

παξαηεξεηήο ζπγθξνηεί ηνλ Άιιν, κε πνηνπο ηξνπηζκνχο ζπγθξνηεί ην πξφζσπν ηνπ  

παξαηεξνχκελνπ πνιηηηζκνχ;  

ην ειιεληθφ ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ζπγθξνηείηαη  κε ραιαξή 

εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε.
209

 Σν 1963 δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Cyprus to-day 

ην άξζξν ηνπ Υξηζηφδνπινπ Παπαρξπζνζηφκνπ  «The reality about Cyprus».
210

 Μέζα απφ 

ην ιφγν πνπ ζπγθξνηεί, πξνηάζζεη ην επηρείξεκα φηη νη Σνχξθνη απεπζχλνληαη ζην 

Μαθάξην γηα βνήζεηα, επεηδή είλαη ελάληηα ζηελ έληαζε, θαη φηη ε κεηνςεθνχζα  ηνπξθηθή 

εγεζία ππνδαπιίδεη  ηελ ελφηεηα, πξνάγεη ηελ έληαζε θαη ηελ ερζξφηεηα.
211

 ηνλ ειιεληθφ 

                                                           
207

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 174. 
208

Κψζηαο σθξάηνπο, άξθα, αίκα, πειφο, φ. π., ζει. 79. 
209

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Ζ 9
εο

 Ηνπιίνπ 1821», η. 1, Οθηψβξηνο 1960, ζζ. 21-29. 

Ζ πεξίπησζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Άξζνπο θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ πνπ επεθχιαμαλ  «εηο  ηνλ Μαθαξηψηαηνλ  

ζεξκήλ  ππνδνρήλ» Βι. Πεξηνδηθφ Απφζηνινο Βαξλάβαο, «Ο Μαθαξηψηαηνο εηο ην Άξζνο Λάξλαθνο», η. 3-4, 

Μάξηηνο – Απξίιηνο 1962, ζει. 120. 

Πεξηνδηθφ Απφζηνινο Βαξλάβαο, «Ζ. Α. Β. Τ. ε Πξηγθίπηζζα ηεο Διιάδνο Δηξήλε εηο Κχπξνλ», η. 9-10, 

επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1962, ζει. 299. 

Πεξηνδηθφ Απφζηνινο Βαξλάβαο, «Ζ. Α. Μ. ν Αξρηεπίζθνπνο εηο Διιάδα», η. 9-10, επηέκβξηνο– Οθηψβξηνο  

1962, ζει. 288. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζπλεηζέθεξαλ ζε εξάλνπο γηα ηνπο 

αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ  ζηηο θπιαθέο.  

Βι. Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ση  γίλνληαλ  ζηηο θπιαθέο θαη ηα θξαηεηήξηα», η. 93, 22 Ηνπιίνπ 1960 

ζει. 9. 
210

Ο Υξηζηφδνπινο Παπαρξπζνζηφκνπ γελλήζεθε ην 1905 ζηελ Αγία Βαξβάξα θαη πέζαλε ην  1987.
 
ηνλ 

αγψλα ηεο ΔΟΚΑ είρε ζπκκεηάζρεη θαη ν ίδηνο  ελεξγά  σο γεληθφο ππεχζπλνο  φπισλ  θαη ππξνκαρηθψλ  θαη 

σο ζχκβνπινο ηνπ Γηγελή. Κξαηήζεθε ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο. Ο ίδηνο έγγξαςε ηνλ Όκλν ζηελ 

ΔΟΚΑ. Σν 1959 δηνξίζηεθε Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Μέζεο  Παηδείαο θαη ιίγνπο κήλεο  αξγφηεξα ηνπ αλεηέζε 

ε δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Πλεπκαηηθήο Πνιηηηζκηθήο Αλαπηχμεσο θαη Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ. Σν 1961 

ίδξπζε κε εληνιή ηεο Διιεληθήο Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο θαη δηεχζπλε έθηνηε ην Μνπζείν Αγψλνο.  

Βι. Λήκκα «Παπαρξπζνζηφκνπ Υξηζηφδνπινο » απφ Μεγάιε Κππξηαθή Δγθπθινπαίδεηα, φ. π., ζει. 27. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Πλεπκαηηθήο Πνιηηηζηηθήο Αλαπηχμεσο (1962) 

[...]Γηελήξγεζε πεξί ηαο 2.000 δηαιέμεσλ εηο ηαο δηαθφξνπο θνηλφηεηαο ηεο Νήζνπ,[...] Ίδξπζε 17 Κνηλνηηθάο 

Βηβιηνζήθαο [...]Παξέζρε ηξεηο ππνηξνθίαο εηο επέιπηδαο λεαξνχο Κππξίνπο ζπνπδαζηάο θαη πξνεθήξπμελ 

επηηπρψο έλα θηινινγηθφλ δηαγσληζκφλ. Δηο 9 Κνηλφηεηαο παξέζρε ηελ πξέπνπζαλ νηθνλνκηθήλ επηρνξήγεζηλ 

δηά ηελ αλέγεξζηλ Ζξψσλ. Έζεζελ εηο ιεηηνπξγίαλ ην Κέληξνλ Κππξνινγηθψλ Δξεπλψλ[...] ήξρηζε ηνλ 

θαηαξηηζκφλ αξρείνπ ηνπ Αγψλνο θαη θαηήξηηζε πιήξε αίζνπζαλ  θσηνγξαθηψλ ηνπ Αγψλνο» 

Βι. Πεξηνδηθφ Μφξθσζηο, «Σα πεπξαγκέλα ηνπ Σκήκαηνο Πλεπκαηηθήο Αλαπηχμεσο», Φεβξνπάξηνο 1963, 

ζει. 26. 
211

[..]The  great  majority  of  the Turks are against  the  tension  and often call on Makarios for help against 

the terrorism  of  the few Turkish  fanatic  leaders who  do  not  have  the  interests  of Cyprus  at heart,  and  

who  thrive  on tension  and hostility.  
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ιφγν ν Άιινο παξνπζηάδεηαη λα κε ζέβεηαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ παξαδφζεηο 

θαηαλαιψλνληαο  ρνηξνκέξη.
212

 Σν άλακκα ηεο θαληήιαο ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην 

Νέν Υσξηφ Κπζξέαο  απφ «γπλαίθεο Μσακεζαλψλ»,
213

 νη πξνζεπρέο ζην κνλαζηήξη ηνπ 

Απνζηφινπ Αληξέα  «Αθφκε θαη Σνχξθνη πεγαίλνπλ ζηνλ Ατληξηθά θαη ηνλ παξαθαινχλ λα 

ηνπο γηαηξέςεη απφ ηηο αξξψζηηεο ηνπο»,
214

 θαη ζηελ Παλαγηά Γαιαθηνηξνθνχζα ηνπ 

ρσξηνχ Γαιαηαξηά ηεο Πάθνπ, έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηαηξφ καηεπηήξα 

γπλαηθνιφγν Αλη. Η. σηεξηάδε «Σφζν δε κεγάιε θήκε  έρεη  απνθηήζεη ε Παλαγηά  ηνχηε  

ψζηε  έξρνληαη  ζηε ράξε  ηεο φρη  κφλνλ Διιελίδεο  αιιά θαη  Σνπξθάιιεο, θη΄ φρη κφλν απφ 

ηα ρσξηά ηεο Πάθνπ κα θη΄ απφ ηα  ρσξηά  ησλ άιισλ επαξρηψλ ηδίσο φκσο ηεο Λεκεζνχ  

θαη ηεο Μαξαζάζαο»,
215

 ππνλνκεχνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ηνπ Άιινπ.
 
 

Γεληθφηεξα ε θηινρξεκαηία,
216

 ηα αθφξεζηα πάζε «ζθαγάο, δεψζεηο, θαηαζηξνθάο, 

θνξεζκφλ θηελσδψλ θαη βαξβάξσλ παζψλ»,
217

 ε  ξνπή πξνο ην έγθιεκα,
218

 ηελ αξπαγή,
219

 

θαη  ηε βία,
220

 «ν αξηζκφο  ησλ Σνχξθσλ θαηαδίθσλ, φζηηο εηο φια ηα έηε  αλέξρεηαη ζρεδφλ 

εηο ην ήκηζπ  ηνπ ησλ Διιήλσλ, ελψ μεχξνκελ  φηη νη  ελ Κχπξσ Σνχξθνη δελ  ππεξβαίλνπλ  

ην 1)5 ηνπ  γεγελνχο  πιεζπζκνχ»,
221

 ε ξνπή  πξνο ην αιθνφι,
222

  ε ηεκπειηά,
223

 ε αζέβεηα, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σνχξθνπ απφ ην Γάιη ζην παιηφ λαΐζθν ηνπ Αγίνπ  Γεσξγίνπ,
224

 

είλαη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ Άιινπ.   

                                                                                                                                                                                
Βι. Πεξηνδηθφ Cyprus to-day, «The  reality about Cyprus», Vol. 1, No. 6, November-December 1963, p. 34. 

212
Κχπξνο Υξπζάλζεο, Ο Καλάξεο ζηε Λάπεζν θαη Ζ αλάζηαζε : δχν κηθξά κνλφπξαθηα, Λπξηθή Κχπξνο, 

Λεπθσζία, 1962, ζει. 8. 
213

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Δθιηπφληεο ζπλνηθηζκνί θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο 

Όκηινο Κχπξνπ, 1961, ζει. 158.  
214

Αζελά Σαξζνχιε, Κχπξνο, η. Β΄, φ. π., ζει. 69. 
215

Αληψλεο σηεξηάδεο, Ζ καηεπηηθή ζηελ Κχπξν αλάκεζα ζηνλ ιαφ, φ. π., ζει. 48. 
216

Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο, Μαξία ε πγθιεηηθή: δξάκα εηο πξάμεηο ηξεηο, φ. π., ζει. 40. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ ζηε Λάξλαθα, ηνπ Νανχ ηεο  Αγίαο  Νάπαο ζηε Λεκεζφ, ηνπ κνλαζηεξηνχ  

ηνπ  Οκφδνπο. Βι.  Αζελά Σαξζνχιε, Κχπξνο, η. Β΄, φ. π., ζζ. 139, 198, 245. 

[...]Β΄ Αλαθξηηήο: Οη Σνχξθνη ...! Μα απηνί είλαη ρξπζνί άλζξσπνη, πξαγκαηηθνί ζχκκαρνη. ηη ηνπο πεηο ην 

θάλνπλ, θηάλεη λα πέθηε ... (θίλεζηο ρεξηνχ). Ζ ζέζηο καο αγαπεηέ Σφκ εηο ηνλ Ο.Ζ.Δ. ζα ήην πάξα πνιχ 

δχζθνιε  αλ δελ βξηζθφληνπζαλ νη Σνχξθνη λα ηνπο θάλνπκελ φξγαλα καο κε ην ρξήκα, θαη  λα ηνπο θέξνπκε ζε 

δηακάρε κε ηνπο Έιιελεο θαη λα θσλάδνπλ φηη ζέινπλ δηρνηφκεζε.  

Βι. Δπξηπίδεο  Νενθιένπο &  Αλδξέαο Αζελνδψξνπ,  Απηνί πνπ δελ ιχγηζαλ : ζε πξάμεηο ηέζζεξεηο, Κχπξνο, 

1963, ζει. 25. 
217

Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο, φ. π., ζει. 15. 
218

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ζ εγθιεκαηηθή δξάζε ησλ Υαζαλπνπιηψλ», αξ. 89,  1960, ζει. 26. 
219

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Παξαδφζεηο θαη αλέθδνηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Κχπξν», αξ. 27, 

Γεθέκβξεο 1962, ζζ. 106-107.  

Υαξαθηεξηζηηθά ηζηνξηθά αλέθδνηα  :  Ο "παπάο"  θαη ν ηξάγνο  & Σν  Αξγάθη  ηνπ Μάληε. 
220

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Δδψ θαη πελήληα ρξφληα», αξ. 89, 24 Ηνπλίνπ 1960, ζει. 59. 
221

Κσλζηαληίλνο Λεπθσζηάηεο, Ζ Κππξηαθή Βαζηίιιε, Αζήλα, 1961, ζει. 29. 
222

Σάζζνο Φαξφπνπινο, φ. π.,  ζει. 118. 

Αζελά Σαξζνχιε, Κχπξνο, η. Β΄, φ. π., ζει. 105. 
223

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Μηα παξάδνζηο», αξ. 29,  Απξίιηνο –Ηνχληνο  1961, ζει. 233. 
224

Πεξηνδηθφ Κππξηαθαί πνπδαί, «Ηζηνξία θαη ηνπσλχκηα Λαηζηψλ», η. ΚΣ΄, Δηαηξεία Κππξηαθψλ 

πνπδψλ, 1962, ζει. 155. 
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Απφ ηελ άιιε, ν Άιινο ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ζπγθξνηείηαη σο ερζξφο κε πξφζσπν θίινπ 

«dost yüzlü düşmanlar», πνπ επαγγέιιεηαη ίζα  δηθαηψκαηα αιιά ζηελ πξάμε ππάξρνπλ 

δπζηνθίεο,
225

 θαη πνπ παξεκπνδίδεη ζπζηεκαηηθά ηελ φπνηα πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Ζ ππνλφκεπζε θάζε  πξνζπάζεηαο  αλάθακςεο δελ πεξηνξίδεηαη  

κφλν  κέζσ  ησλ δειεηεξηάζεσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξηψλ Μαζηάηε Matyat θαη 

Κνηζηάηε Koççat, αιιά  θαη κέζα απφ ηελ αξπαγή θηεκάησλ ιφγσ ρξεψλ, φπσο  ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ρσξηνχ Μαιιηά Bağlarbaşı φπνπ  απφ ην  1919-1941 ν έκπνξνο  Μηραήι 

Υ" Γαβξηήι πέξαζε ππφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ην 90% ηνπ ρσξηνχ, αλαγθάδνληαο ηνπο 

Σνχξθνπο θαηνίθνπο λα κεηαλαζηεχζνπλ.
226

 ηνλ ηνπξθηθφ ηχπν αλαθέξεηαη φηη ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα έρεη λα αληηκεησπίζεη  δχν θσηηέο, δχν θινηνχο ππξαθησκέλνπο, ηνλ 

έλα ζηνλ  πνιηηηθφ ζηίβν  θαη ηνλ άιιν ζηνλ νηθνλνκηθφ.
227

  

Ζ ζπλεηδεηή ππνλφκεπζε θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  

ππνγξακκίδεηαη κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ Kutlu Adalı. Μεηαμχ άιισλ απαξηζκεί 45 

ηνπξθηθά ρσξηά ησλ νπνίσλ νη Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη αζπάζηεθαλ ην Υξηζηηαληζκφ. 

Καηαινγίδεη δε επζχλεο ζηελ εθζηξαηεία ησλ Υξηζηηαλψλ κεηά ηελ παξαρψξεζε ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Αγγιία.
228

 Ζ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

ππνλνκεχεηαη θαη απφ ηελ Κνηλφηεηα ησλ Μαξσληηψλ ζηελ Κχπξν, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην 

αλαηνιηθφ ρξηζηηαληθφ δφγκα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο.
229

 

                                                           
225

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Dost yüzlü düĢmanlar», 23 Aralık 1960. 
226

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Matyatta Rumlar Türk çobanlarını mahvediyor», 19  Ağustos 1961.[Οη Έιιελεο  

ζην Μαζηάηε εμνληψλνπλ ηνπο Σνχξθνπο βνζθνχο]  

Κutlu Adalı, Dağarcık I, a.g.e., s. 89. 
227

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Parolamız kalkınmak olmalı», 2 ġubat 1962. [Σν ζχλζεκα καο  πξέπεη λα είλαη ε 

αλάθακςε] 
228

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s.10. 

Κutlu Adalı, Dağarcık ΗΗ, a.g.e., s. 154. 

ηνλ αληίπνδα ζηνλ ειιεληθφ ιφγν : 

[…] Παξφια απηά, κφιηο ε ηνπξθηθή δηνίθεζε απνρψξεζε, παξαηεξήζεθε κηα έληνλε ηάζε ησλ ιηλνπακπάθσλ  

γηα επηζηξνθή ζην Υξηζηηαληζκφ. Μηα ηάζε πνπ, ελψ γηα ιίγν θαηαιάγηαζε, ζηε ζπλέρεηα, ζηα 1881,  

θνξπθψζεθε, γηα λα αξρίζεη πάιη απφ ηφηε λα κεηψλεηαη  ζπλερψο. Απφ  πνιιά  ρσξηά  ηνπ λεζηνχ, καδηθά (π.ρ. 

Μνλάγξη), είηε κεκσλνκέλα, νηθνγέλεηεο δηαθήξπηηαλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην Υξηζηηαληζκφ.[…] Ζ πξψηε 

επίζεκε θαη ζνβαξή καξηπξία γηα ηηο επηζηξνθέο ησλ ιηλνπακπάθσλ είλαη ε  πξναλαθεξζείζα αλαθνξά ηνπ 

Βαζηιεηάδε φπνπ καο πιεξνθνξεί γηα ηε βάθηηζε κηαο νηθνγέλεηαο κνπζνπικάλσλ (ιηλνπακπάθσλ) ηνλ 

Οθηψβξην  ηνπ 1879, ζρεηηθά  κε ηελ νπνία  νη Άγγινη δελ  εθδήισζαλ  θαλέλα  ζεηηθφ  ή αξλεηηθφ ελδηαθέξνλ.  

[…]Παξάιιεια  κε ηηο επηζηξνθέο Ληλνπακπάθσλ,  πνπ  δπζηπρψο  απείραλ  πνιχ  απφ ηηο  πξνζδνθίεο  ηνπ 

Βαζηιεηάδε, νη Έιιελεο ηνπ λεζηνχ αξρίδνπλ λα δηεθδηθνχλ θαλεξά πηα ηελ Έλσζε κε  ηελ Διιάδα.[…]Γελ 

ζάηαλ άζηνρν αλ δηαηππσλφηαλ εδψ ε άπνςε, φηη εάλ γηλφηαλ  ηφηε  ε  Έλσζε  κε ηελ Διιάδα, νη ιηλνπάκπαθνη 

ρσξίο  θφβν  πηα  ζα εθδειψλνληαλ  ζαλ  Έιιελεο θαη ν αξηζκφο  ησλ ζεκεξηλψλ «Σνπξθνθππξίσλ» ζα  ήηαλ 

ζήκεξα  πνιχ  κηθξφο.[…]Οη Άγγινη  βιέπνληαο  ηηο εζληθέο  δηεθδηθήζεηο  ησλ Διιήλσλ  θαη αλεζπρψληαο  γηα  

ην πνχ  ήηαλ  δπλαηφ  λα νδεγήζνπλ, πίζηεςαλ  φηη κηα αχμεζε ηνπ Σνπξθηθνχ πιεζπζκνχ  ζα ήηαλ αληίβαξν  ζ΄ 

απηέο ηηο δηεθδηθήζεηο. Έηζη φηαλ νη ρνηδάδεο μερχλνληαλ ζηα ρσξηά ηεο Κχπξνπ ηξνκνθξαηψληαο θάζε  

ιηλνπάκπαθν, πνπ ήζειε  λα μαλαγίλεη  Υξηζηηαλφο θαλεξά, ε Αγγιηθή  Γηνίθεζε εθψθεπζε ζηηο δηακαξηπξίεο  

ιηλνπακπάθσλ θαη Υξηζηηαλψλ.  

Βι. Παξαζθεπάο  Μ. ακαξάο,  φ. π.,  ζζ. 24-27.    
229

Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e., s. 20. 
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Γεληθφηεξα ν Άιινο ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ελλνηνινγείηαη κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ. 

Παξνπζηάδεηαη λα δξα παξαζθεληαθά ζθάβνληαο βαζηνχο ιάθθνπο γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη 

ζην ηέινο λα θαηαβαζξψλεηαη ν ίδηνο  «Rum müfritlerinin Türkler için kazdıkları kuyular 

çok derindir»,
230

 λα πξνζπαζεί λα απαιιαγεί απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα γθξεκίδνληαο 

ηα ζπίηηα ηνπο θαη κεηαηξέπνληαο ηα ζε ζηάβινπο,
231

 λα δηαζπείξεη ηελ ηαξαρή  

«huzursuzluk çıkarmıya»,
232

 νη ππνζρέζεηο ηνπ είλαη ζαλ  θινχβην αβγφ «Fakat bu prensip 

                                                                                                                                                                                
[...] Mehmet Ahmet, Yosif olmuş Ahmet de Solomi olmuştu. Rahme Halil adındaki kız da EOKA΄cıların 

harekete geçtiği yıllarda bir Maronit polisle evlenmiş, Marina adını alarak  Maronit olmuştu. 

Ο Mehmet Ahmet έγηλε Ησζήθ θαη ν Ahmet νισκήο. Ζ Rahme Halil παληξεχηεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

αγψλα ηεο ΔΟΚΑ κε έλα Μαξσλίηε αζηπλνκηθφ, έγηλε Μαξσλίηηζα θαη πήξε ην φλνκα Μαξίλα. 
230

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Εincirleme bir tahmin»,  20 Ocak 1962. [Μηα αιπζηδσηή ππφζεζε] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Hesap soruyoruz», 10 ġubat 1962. [Εεηνχκε ινγαξηαζκφ] 

Σα κέιε ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο θξχβνπλ φπια ζηηο ζηέγεο. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gazete değil 

kepçe!», 6 Ocak 1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «ĠĢleri hep dalavere», 20 Haziran 1961. [Οη δνπιεηέο ηνπο είλαη πάληα νη  

κεραλνξξαθίεο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tertip karĢısındayız», 19 Ocak 1962. [Απέλαληη ζηηο  δνινπινθίεο] 
231

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Lefkonuktaki Türk evleri ortadan kaldırılmak isteniyor», 7 ġubat 1963. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 22 Ağustos 1961. [Δπηδηψθνπλ λα γθξεκίζνπλ ηα  ηνπξθηθά ζπίηη ζην Λεπθφλνηθν] 

Δπηζηνιή Μαχξνπ Αεηνχ πξνο Θεφδσξν Αηηηθνπξή απφ Άγην Ησάλλε Πηηζηιαίαο.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rum  vatandaĢlarımızın yeni bir "iĢbirliği" örneği», 14 Temmuz 1963. 

[Νέν παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο ησλ Διιήλσλ ζπκπαηξησηψλ καο] 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 20
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961,  ζει. 48. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 27
εο

  Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 153. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 1
εο

  επηεκβξίνπ  1961, ζει. 392.  

Diana Markides-Weston, φ. π., ζει. 310. 
232

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«DıĢ Dünyanın Takdir Ettiği», 1 Nisan 1962. [Σν εμσηεξηθφ επηθξνηεί] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tehlikeli bölgesi», 31 Aralık 1961. [Δπηθίλδπλεο πεξηνρέο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rumlar sivil harb tohumları saçmaya baĢladı», 22 Eylül 1960. [Οη Έιιελεο άξρηζαλ 

λα επηδίδνληαη ζε πνιηηηθφ πφιεκν] 

O Kutlu Adalı γίλεηαη κάξηπξαο ηνπ αθφινπζνπ πεξηζηαηηθνχ. ην ρσξηφ Y….  ηνπο πξνζέγγηζε  έλαο   

Έιιελαο ρσξηθφο θαη ηνπο δήηεζε λα κεηαθέξνπλ ηελ θφξε ηνπ ζην λνζνθνκείν Πάθνπ φπνπ ζα έθαλε 

εγρείξεζε. ηε ζπδήηεζε ηνπο παξεκβαίλεη έλαο άιινο Σνχξθνο :    

[....]Türk köylüler  bizi dürttü .... 

"Götürmeyin imansızı!" dediler. 

"Neden" dedik. 

"Bu köyün en aşı gavurudur. Kargaşalıklar içinde bize saldıranların başında bu köpek  vardı! Öteki  Rumları  

da  haylayan  buydu !" 

[…..]Öte yandan Türkler : 

"Kanmayın beyim. Çok düzencidir. Hepimize içinden sövüp saymıyorsa kendimizi bu ağaca asarız. Kızının 

hastalığı da çok önemli değil!" 

 [..]Σνχξθνη  ρσξηθνί καο έζπξσμαλ .... 

"Μελ πάξεηε ηνλ άπηζην!" είπαλ. 

«Γηαηί»,  είπακε. 

"Δίλαη ν πην αθξαίνο άπηζηνο  απηνχ ηνπ ρσξηνχ. Μέζα ζηηο ηαξαρέο  ππήξρε έλαο ζθχινο πνπ  ήηαλ  ν 

επηθεθαιήο  απηψλ πνπ  επηηέζεθαλ  ζε καο. Απηφο ήηαλ πνπ γαχγηδε θαη ζηνπο άιινπο  Έιιελεο!" 

[... ..] Απφ ηελ άιιε  νη Σνχξθνη: 

"Μελ μεγειηέζηε θχξηε κνπ. Δίλαη κεγάινο απαηεψλαο. Αλ δελ καο ζθπινβξίζεη φινπο, ζα θξεκάζεη ηνπο δηθνχο 

καο ζ΄ απηφ ην δέληξν. Καη ε αζζέλεηα ηεο θφξε ηνπ  δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθή!  

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e., s. 79. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ   : Εηεπόηηηα & Πολιηόηηηα ζηο κςππιακό ζςγκείμενο 

 

353 
 

Rumlarda  cılk  yumurta  gibi çoktan bozulmuştur»,
233

 εγσηζηήο πνπ κε ην πνπ πέθηεη απφ 

ηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ  κεγαιψλεη κε ηελ ηδέα φηη νη Σνχξθνη είλαη ερζξνί «ana 

rahminden düşer düşmez Türk düşmanı olarak yetiştirilmektedirler»,
234

 ηπρνδηψθηε,
235

 κε 

αθφξεζηε πιενλεμία «oburlukla» επνθζαικηψληαο ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο.
 236

  

Από  ηον  Οπιενηαλιζμό ζηον Aνηιοπιενηαλιζμό 

Ζ θαληαζηαθή γεσγξαθία κε ηηο αδηακφξθσηεο αραλείο εθηάζεηο, ε απνπζία ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο θαη ε απαλζξσπνπνίεζε ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηεο επξχηεξεο 

«θνζκνεηθφλαο ηνπ Οξηεληαιηζκνχ», νξηεληαινπνηψληαο ην αλαηνιίηηθν, θαη 

ελεξγνπνηψληαο ηνλ νξηεληαιηζηηθφ ιφγν απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα, κε αιπζηδσηή 

αληίδξαζε, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αληηνξηεληαιηζηηθνχ ιφγνπ απφ ηελ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα.
 237

     

Σν πιέγκα ηεο γλψζεο θαη ηεο εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγεί ηνλ «Αλαηνιίηε», θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ηνλ Σνχξθν, σο ππνηειή, ηεκπέιε, εθθπιηζκέλν, απνιίηηζην θαηά κηα έλλνηα 

ηνλ εμαθαλίδεη σο αλζξψπηλν νλ.
238

 Πεξηγξαθέο  φπσο «ηαζήηε κπξνζηά  ζ΄ απηνχο ηνπο  

βαξβάξνπο θαη δνχινπο ησλ θηελψδηθσλ νξέμεσλ», ζηεξνχλ ηνλ Άιιν απφ θάζε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ θαζηζηνχλ άινγν νλ.
239

 

                                                           
233

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sütunlarda seyahat», 15 Ağustos 1960. 

Γελ έρνπλ θαιή πξφζεζε  «iyi niyet sahibi olmuş olsalardı».  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Ġyi niyet, iyi niyet», 15 Ocak 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Ġstenilen dostluk bu mu?», 15 Haziran 1962. [Ζ θηιία πνπ  επηδηψθεηαη απηή είλαη;] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Daha kötüye  doğru», 21 Ağustos 1961. [Πξνο ηα ρεηξφηεξα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Göz Boyama Kabilinden», 11 Haziran 1962. [Όπσο  ηα θχθηα  γηα κεηαμσηέο  

θνξδέιεο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Huzur temennimizin boĢluğu», 13 ġubat 1962.  
234

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir nesil soysuzlaĢınca», 23 Ocak 1963.[Όηαλ κηα γεληά εθθπιίδεηαη] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk düĢmanlığı», 1 Kasım 1962. 

«aşırılık» «εμηξεκηζκφο» 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Laf ebeliğine karnımız tok!», 22 Ocak 1961. 

[Δίκαζηε ρνξηαζκέλνη απφ ηε γισζζνθνπαληά] 
235

maceraperestler  Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türkiye Mektupları», 15 ġubat 1963.  
236

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tedirginlik», 15 ġubat 1963. [Αλεζπρία] 
237

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 27. 
238

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο,  «Οη  απξνζθχλεηνη», αξ. 5, Ηνχληνο  1963, ζζ. 204-205. 

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Ζ Κχπξνο ζηηο θιφγεο θαη ζην αίκα», η.  6, Ηνχληνο 1962, ζζ.11, 25-26. 

Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά «Ζ ηζηνξία ηνπ ηζηθιηθηνχ», η.  1, επηέκβξηνο 1962, ζει. 18. 

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο,  «Μαξία πγθιεηηθή», η. 13, Γεθέκβξηνο 1963, ζει. 516. 

«γλψξηζε ηα αίζρπζηα π΄απηνχο  ε Ρσκηνζχλε». Βι. Νίθνο Μειηψηεο, φ. π., ζει. 28. 

«πξσηφγνλα άγξηα έλζηηθηά ηνπο». Βι. Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Ο Δζλνκάξηπο  Κππξηαλφο 1810-

1821», η. 9, Ηνχιηνο 1963, ζει. 367. 

Edward W. Said,  φ. π., ζει. 41. 
239

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Μαξία ε  πγθιεηηθή», αξ. 2, Μάξηηνο 1963, ζει. 77.  

Πεξηνδηθφ Ο πλεξγαηηζηήο, «Ζξσίδεο  ηεο Κχπξνπ», η. 27, Γεθέκβξηνο 1963, ζει. 37. 

«ηα ζχκαηα ησλ Σνχξθσλ δνινθφλσλ». Βι. Νίθνο Μειηψηεο, φ. π., ζει. 28.  
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Οη φπνηεο πνιηηηζκηθέο επηηεχμεηο ηεο Αλαηνιήο νθείινληαη ζε δπηηθά, ειιεληθά, 

ρξηζηηαληθά ζεκέιηα. «Οη  Άξαβεο  εχξνλ  ηεο  ξίδαο ηνπ  ειιεληζκνχ πνιηηηζκνχ εηο ηελ 

πξίαλ, ηαο εθαιιηέξγεζαλ θαη ηνηνπηνηξφπσο εβιάζηεζελ ν Αξαβηθφο  πνιηηηζκφο  

δηαδνζείο  ζπγρξφλσο  κε ηελ  Αξαβηθήλ εμάπισζηλ  εηο  ηελ  Δπξψπελ».
240

 Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε απνδφκεζε ηνπ «αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ» κέζα απφ ηνλ φξν  «ζπξηαθφο 

πνιηηηζκφο». 

 

[...]Ζ φιε αλάπηπμηλ ηνπ αξαβηθνχ  πνιηηηζκνχ  νθείιεηαη θπξίσο εηο ηνπο χξνπο, νη 

νπνίνη καζφληεο ηελ αξαβηθήλ γιψζζαλ θαη δερζέληεο ηνλ Ηζιακηζκφλ,  ζπλεηέιεζαλ 

εηο ηελ δεκηνπξγίαλ απηνχ. Γηα ηνχην νξζφηεξνλ ζα ήην λα  σλνκάδεηαη  ζπξηαθφο  

πνιηηηζκφο.
241

 

 

Ο ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεη ν ειιεληθφο ιφγνο ην εγρείξεκα ηνπ Σνπξθηθνχ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ λα αλεβάζεη αξραία ηξαγσδία ελέρεη ηα δηθά ηνπ κελχκαηα. Απφ ηε κηα ζην 

πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ ηνλίδεηαη φηη  κηα ειιεληθή  ηξαγσδία πνπ αλεβαίλεη απφ έλα 

ηνπξθηθφ ζίαζν δελ κπνξεί παξά λα κελ απνρσξηζηεί ηνλ αλαηνιίηηθν ηεο ραξαθηήξα, 

αθνχ ν ρνξφο  «σξχεηαη  «Ακάλ»», «θσλάδε  θάζε ηφζν  «Ακάλ!.... Ακάλ!....»»  θαη κνηάδεη 

κε «έλα  κάηζν ραλνχκηζζεο»,
242

 απφ ηελ άιιε ην γεγνλφο  : 

 

[...]φηη ην Σνπξθηθφλ Δζληθφλ Θέαηξνλ έθξηλε πξφζθνξνλ λα δηδάμε ηελ αξραίαλ 

ηξαγσδηάλ «Οηδίπνπο Σχξαλλνο»  ελ Κχπξν θαη άιιαηο  ρψξαηο  εηο  θπξίαο 

εκθαλίζεηο  απηνχ απνδεηθλχεη  φηη θαη ε ρψξα απηή, ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο ήιζελ 

εμ Αζίαο, δεηεί λα απνβάιε ηνλ αλαηνιηθφλ αχηεο ραξαθηήξα, εληαρζή  δε  εηο  ηελ  

Δπξψπελ.
243

  

 

Απέλαληη ζην ιφγν πεξί ηεο πνλεξηάο «Aζηαηηθήλ πνλεξίαλ»,
244

 ηνπ λνκαδηθνχ βίνπ 

«λνκάδσλ θαη επηδψλησλ εμ επηδξνκψλ»,
245

 θαη ηεο ηεκπειηάο «lazy Turkish pashas»,
246

 

ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ηνλίδεηαη φηη ε  κνγγνιηθή θαηαγσγή είλαη θαχρεκα.
247

 ηα πνηήκαηα 

                                                           
240

Δ. Κ. Αλδξνπιηδάθεο, Παγθφζκηνο ηζηνξία (θαη ειιεληθή) δηα ηνπο ππνςήθηνπο..., φ. π., ζει.108. 
241

Διέλε Μαξηλάθνπ Βνπξαδέιε, Ηζηνξία ησλ κέζσλ ρξφλσλ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ, 

Αζήλα, 1962, ζει. 55. 
242

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ο Μίλσο Αξγπξάθεο αλαθαιχπηεη ηελ Διιάδα ζην Παξίζη», αξ. 96,  12 

Απγνχζηνπ 1960, ζει. 57. 
243

Πεξηνδηθφ Κππξηαθνί θαηξνί, «Σν κέγηζηνλ θαιιηηερληθφλ γεγνλφο ηνπ έηνπο», αξ. 25(124), 1961, ζει. 5. 
244

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οη εθβηαζκνί», 2 Απξηιίνπ 1961. 
245

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 23 επηεκβξίνπ 1962, 20 Ηνπλίνπ 1963. 
246

Agnes Smith, ibid,  p. 210. 
247

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Moğol olmanın gururu», 22 Kasım 1960. [Ζ πεξεθάληα ηνπ λα είλαη θαλείο 

Μφγγνινο] 

Απφ ηελ άιιε ζηα πιαίζηα ηεο «medeniyet değiştirme» κε θαηεχζπλζε ηα δπηηθά πξφηππα ε ηνπξθηθή 

ξεηνξηθή ηνπνζεηεί ην ηνπξθηθφ έζλνο ζην ζηξαηφπεδν ηεο δχζεο «Tanzimat  hareketi  sayesinde  Türk  
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Tarih bizim yaşantımız Ζ ηζηνξία είλαη ε δσή καο θαη Evrenin üstüne çekilmiş bayrak Ζ 

ζεκαία πνπ ηξαβήρηεθε πάλσ απφ ηελ νηθνπκέλε ε εκθάληζε ηεο ηνπξθηθήο θπιήο 

ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή  ηεο ηζηνξίαο «Tarih başlamış o andan...», ηελ  εθθφιαςε κηαο 

θπιήο πνηεηψλ, ζνθψλ,  ινγίσλ θαη εξψσλ «Bilge, ozan, edip, kahraman...»,
248

 έλα αέλαν 

αγψλα επηηεπγκάησλ θαη  πνιηηηζκνχ πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Κεληξηθή Αζία «uygarlıklar 

getirmiştir».
249

 Απέλαληη ζην κχζν «Έξρνληαη νη Σνχξθνη», ην ηξέκνπιν, ηα μίθε,  ηηο 

μηθνιφγρεο, πξνηάζζεηαη φηη ε ηνπξθηθή δηνίθεζε απνηειεί ζπλψλπκν ηεο δηθαηνζχλεο, 

ηεο επζπιαρλίαο θαη ηεο ζαιπσξήο.
250

  

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν νη Γπηηθνί πξνβαίλνπλ ζε βαλδαιηζκνχο «Bütün Avrupayı Vandalizme 

belerdik. Biz Nöron olmadık» «Δκείο δελ ήκαζηαλ ν Νέξσλαο»,
251

 έρνπλ ρξήκαηα, φπσο ην 

Ναπνιένληα «Biz Napolyon gibi para olmadık» θαη αζρνινχληαη κε ηηο βαζηιηθέο δηαδνρέο 

θαη ηνπο βαζηιηθνχο γάκνπο «Biz Kraliçe Elizabetin Sekizinci kocası olmadık».
252

 

Δπζαξζψο νκνινγνχλ ζαλ θη απηνχο δελ είκαζηε «Biz onlar gibi olmadık». ηελ Αιγεξία 

έγηλαλ ζάβαλν γηα λα ζέζνπλ θξαγκφ ζε θάζε ζρέδην ησλ Γπηηθψλ «Cezayire kefen olduk 

biz», ελψ ζην  πνίεκα  Atatürk΄ e  ζπγθξνηνχληαη σο άνπινη «silahsız».
253

  

ηα πιαίζηα ηνπ  ηνπξθηθνχ αληηαπνηθηαθνχ ιφγνπ, ν Osman Türkay ζην πνίεκα Sömürge 

Απνηθία αληηπαξαβάιεη ηελ  απνηθηνθξαηηθή  δχλακε  -κε ηηο  θσηεηλέο πφιεηο, ηα  

παιάηηα,  ηνπο  ζξφλνπο θαη ηηο θνξφλεο- κε ηνλ απνηθηνθξαηνχκελν πνπ είλαη 

πεηλαζκέλνο, δηςαζκέλνο, ρσξίο θάξκαθα.
254

 Ζ απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο είλαη δπλάκεηο 

πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ  ηπξαλλία θαη ηε ζξαζχηεηα, ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε 

«Parçala ve idare et».
255

 Απφ ηελ άιιε, ε Κχπξηα ġerife θάησ απφ ηα ζσξαθηζκέλα, ε 

δχζηπρε Αιγεξηλή Cemile, ν Mau-Mau εθπξνζσπνχλ ηνλ απνηθηνθξαηνχκελν.
256

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
milleti Batı  milletleri arasında yer almağa yöneldi». O  Kemal Atatürk ζην πνίεκα ηνπ  Mustafa Kemal 

απνηειεί έλα εγέηε  δπηηθνχ ηχπνπ, κε κπιε κάηηα «mavi gözleriyle». 

Βι. Yurttaşlık Bilgisi II,Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 19. 

Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 189. 
248

Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 188. 
249

Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 187. 
250

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yavuz Geliyor, Yavuz», 3 Aralık 1963. [Έξρεηαη ν άγξηνο, ν άγξηνο] 
251

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 66. 
252

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 67. 
253

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 67, 77. 
254

Ali Nesim, a.g.e., s. 88. 
255

Ali Nesim, a.g.e., s. 89. 

Suna Atun, a.g.e.,  s. 69. 
256

Serdar Gülgün, Şairlerimiz Şiirlerimiz Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Şiiri, AteĢ, a.g.e., s. 57. 
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Φοπέαρ  ηος  βλέμμαηορ & Ανηικείμενο ηος βλέμμαηορ 

Οη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ζέηνπλ έλα επηπιένλ δήηεκα  

Δηεξφηεηαο.
257

 Όηαλ είλαη παηδί, δειαδή «άηνκν αδηακφξθσην, ρσξίο  ηελ απαξαίηεηε  

αγσγή  πνπ είλαη  πξνυπφζεζε  γηα ηε  δηακφξθσζε  εζληθήο  ηαπηφηεηαο», είλαη επάισην, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο εζληθέο αληηζηάζεηο θαη εππξνζάξκνζην ζηα πνιηηηθά ζέισ ησλ κεγάισλ. 

ην δηήγεκα Ζξσηθή πκθσλία αληηπαξαβάιινληαη κε  άληζνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο νη 

δχν θνηλφηεηεο. Απφ ηε κηα ην νξθαλφ κηθξφ Σνπξθάθη θαη απφ ηελ άιιε ν Έιιελαο  

ελήιηθαο  πνπ ηνλ πεξηκαδεχεη.
258

 

Όηαλ ν Άιινο είλαη γέλνπο ζειπθνχ, δειαδή «πξφζσπν ζην νπνίν πξνβάιινληαη 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο»,
 
ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ εμσηηζκνχ.

259
 ε κηζνηέιεησην 

κπζηζηφξεκα ηνπ Süleyman Uluçamgil, ζηηο Διιελίδεο εξγάηξηεο δελ απνδίδνληαη 

εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο, ραξίζκαηα θπζηθά θαη ςπρηθά, δελ ζπγθξνηνχληαη σο πξφζσπα πνπ 

πξνμελνχλ  ζαπκαζκφ  κέζα  ζηε δηαθνξά ηνπο. Αληίζεηα, ε έθδνζε απηή ηεο ζεηηθφηεηαο  

ηνπ έκθπινπ Άιινπ δελ απέρεη απφ ηνλ εμσηηζκφ,
260

 θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δηαζηαχξσζεο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ «Kızlarının güzelliği de bence melez 

oluşlarındandır».
261

 

Ζ ηεξάξρεζε  ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ ζπγθξνηείηαη  θαη κέζα απφ ηηο επηηειέζεηο ν θνξέαο  

ηνπ βιέκκαηνο θαη ην αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο.
262

 ην κηζνηέιεησην  κπζηζηφξεκα ηνπ 

Süleyman Uluçamgil, απηέο πνπ εθηίζεληαη, πνπ είλαη  ην  αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο,  

είλαη νη φκνξθεο Διιελίδεο εξγάηξηεο  κε ηα  κπιε κάηηα  «Rum ırgatlar», «çoğu  lacivert 

gözlü», ελψ ην ελεξγφ ππνθείκελν, νη θνξείο ηνπ βιέκκαηνο, είλαη νη  άηαθηνη Σνχξθνη  

«köy  delikanlılarının en çok haşarı».
263

 O Σνχξθνο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ πξσηνβνπιία 

                                                           
257

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, φ. π., ζει. 256. 
258

Δηξέλα Ησαλλίδνπ, Ζξσηθή πκθσλία, φ. π., ζζ. 113, 130.  

«θνπξειηάξηθν» «Σνπξθάθη». Βι. Ρφδεο  Ρνχθνο, Ζ ράιθηλε επνρή ...., φ. π., ζει. 67. 
259

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, φ. π., ζζ. 256, 311-312. 
260

Turhan Uludağ (hazırlayan), a.g.e., s. 184. 

ην πνίεκα ηνπ Özker YaĢar Atina Mektubu εμπκλείηαη ε νκνξθηά ησλ Διιελίδσλ ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ρψξνπ. 

«Yunan kadınlarının güzelliği».
 
Βι. Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 120. 

Süleyman Uluçamgil  & Orbay Deliceırmak, Asi : şiirler, a.g.e., s.13. 
261

«Καη ε νκνξθηά ησλ θνξηηζηψλ  θαηά ηελ άπνςε κνπ έγθεηηαη ζ΄απηή ηε δηαζηαχξσζε». 

Απφ ηελ άιιε ζηνλ ειιεληθφ ιφγν ε νκνξθηά ησλ Οζσκαλίδσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ επηγακηψλ ησλ 

Οζσκαλψλ ζηξαηησηψλ κε ηηο Δλεηέο πνπ δηέκελαλ ζηελ Κχπξν θαηά ηελ θαηάιεςε.  «Αη νζσκαλίδεο, 

είιθνλ  ην γέλνο  εθ ησλ  Δλεηψλ, δηφηη ν θπξηεχζαο ηελ Κχπξνλ ην 1571 Λαιά Μνπζηαθάο ελέθιεηζε ηαο 

γπλαίθαο ησλ Δλεηψλ εληφο ηνπ  γπλαηθσλίηνπ, απηαη δε ππαλδξεχζεζαλ Σνχξθνπο, εθνχζαη  ή άθνπζαη». 

Βι. Πεξηνδηθφ  Κππξηαθνί θαηξνί, «Ζ Λεπθσζία ηνπ 1878 θαη ηνπ  1960», αξ. 5(104), 2 Γεθεκβξίνπ  1960, 

ζει. 38. 
262

Ζ απφιαπζε ηνπ βιέκκαηνο αλήθεη  ζηνλ άληξα, ην ελεξγφ ππνθείκελν. […]Δθείλνο βιέπεη θαη ε γπλαίθα 

εθηίζεηαη. Γελ αληαπνδίδεη  νχηε  ελεξγνπνηεί  ην δηθφ ηεο βιέκκα.  

Βι.  Νίθνο Κνινβφο,  Ζ γπλαίθα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, Αηγφθεξνο,  Αζήλα, 1995, ζζ. 32-33, 52, 111. 
263

Turhan Uludağ (hazırlayan), ibid, s. 184. 
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ηνπ βιέκκαηνο «Biliyorsun Rum kızlarının güzelliğinden sana bahsetmiştim» «Ξέξεηο ζνπ 

είρα αλαθέξεη γηα ηελ νκνξθηά ησλ Διιελίδσλ». Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ηεο 

εξγάηξηαο κέζα απφ ηα πεξίηερλα  θηελίζκαηα ηεο λα απνθξχςεη ηελ νκνξθηά ηεο 

«saçlarını arkadan gamze yapıp önde, alınlarında birbirine geçirirlerdi», ε λχρηα ηελ 

αλαγθάδεη λα εθηεζεί ζην κάηη ηνπ Σνχξθνπ άξξελνο «Ancak bu güzel yüzler, akşam 

olup,başlardaki gölgelikler çıkınca iyice görülebilirdi».   

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε έθζεζε ζηνλ Άιιν  είλαη  ζπλψλπκν ηεο αηίκσζεο,
 264

 έηζη φπσο 

απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ αξπαγή λεαλίδσλ ζηα ρξφληα ηεο  «Σνπξθνθξαηίαο»,
265

 κέζα 

απφ ηε δηαπφκπεπζε ησλ Διιελίδσλ κπξνζηά ζηνπο Σνχξθνπο Δπηθνπξηθνχο ζην  

Κιεηζηέο Πφξηεο,
266

 έηζη φπσο καξηπξείηαη ζην ζηίρν «ηίιηα ξηάιηα ηεο  δηά  λα δείμεη  ην 

βπδίλ ηεο  ηδ’  εηδείλε  πνπ ηελ αληξνπήλ εμέβελ  ε ςπζηή  ηεο»,
267

 αιιά θαη ζηε λνπζεζία  

ηνπ ηξαγνπδηνχ Ζ Υξηζηηλνχ ηεο Θεξκνθξήλεο «Μέζ ζνπ γειάζε ην Σνπξηδίλ, ην 

ζαιαβαηηζκέλνλ».
268

   

Διαδικαζία οπγάνωζηρ ηος σώπος ηος Άλλος  

Κάζε πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ είλαη επηιεθηηθή  θαη δηαζέηεη έλα βαζκφ αθξίβεηαο πνπ κπνξεί 

λα ηελ θαζηζηά ηθαλνπνηεηηθή ή φρη, αλάινγα κε ηηο  πεξηζηάζεηο  πνπ  ζπλνδεχνπλ  ηελ 

εθθνξά θαη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ.
269

 Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ βιέπεηλ, ζην Ζ  ζθαγή  ησλ Κνληεκελησηψλ  ζην Κηφλειη, ηα εδάθε ηνπ Άιινπ 

ζπγθξνηνχληαη κε δνθεξά ρξψκαηα «ηα  ηνχξθηθα  καπξεηδεξά  ρσξάθηα -πνπ  λα ηα πλίμε 

ε αξκχξα  θη΄ ε νρηά- λχρηα  κνιχβη  αθήζαλ  ηα ρξπζάθηα  λα πέζνπλ  ζην  θαξηέξη  κ΄ 

απνληά  θη' ε  ζθαίξα λα ηνπο πλίμε ηα θξνηάθηα,  λα ηνπο  μεζθίζεη ζπιάρλα  θαη θαξδηά».
270

 

                                                                                                                                                                                
[..]Ζ επνρή  πνπ  ήηαλ πην  άηαθηα ηα  παιηθάξηα ηνπ ρσξηνχ ήηαλ ην  δηάζηεκα ηνπ  ζεξηζκνχ. Γηφηη εληφο ησλ  

Διιήλσλ εξγαηψλ ππήξραλ  πνιχ φκνξθεο  θνπέιεο. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ  κε  γαιάδηα κάηηα .   
264

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ν Έιιελαο ζέβεηαη ηε γπλαίθα ηνπ Άιινπ. Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο ζεβάζηεθε ηε 

κεηέξα, ηε ζχδπγν θαη ηε  ζπγαηέξα  ηνπ Γαξείνπ.  

Βι. Παληειήο Σζηθθίλεο, Διιεληθή ηζηνξία δηα ηνπο καζεηάο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

ακθφηεξσλ ησλ θχισλ θαη ηεο Γ΄ Σάμεσο ησλ πιήξσλ Αζηηθψλ ζρνιψλ, Η. Γ. Καζνπιίδεο, Λεπθσζία, 1932, 

ζει. 70. 

«Ζ απαγσγή θαη δνινθνλία ηεο επηαεηνχο παηδίζθεο» Βι. Κσλζηαληίλνο Γηαγθνπιιήο (επηκ.),  Σα άπαληα ηνπ 

Μαξσλίηε πνηεηάξε Ησζήθ Α. Μηραήι, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Λεπθσζία, 2005, ζζ. 175-181. 
265

Κσλζηαληίλνο  Γ. ππξηδάθεο & ηαχξνο Καξαθάζεο, Λανγξαθηθή απνζηνιή εηο Κχπξνλ (21 Οθησβξίνπ-

20 Ννεκβξίνπ 1960): Η)έθζεζηο πεξί ηεο ιανγξαθηθήο ζπιινγήο ΗΗ) έθζεζηο πεξί ηεο ζπιινγήο κνπζηθήο χιεο, 

Αζήλα, 1962, ζει. 322. 
266

Κψζηαο Μφληεο, Κιεηζηέο πφξηεο, φ. π., ζει. 38. 
267

Πεξηνδηθφ  Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ζ θφξε  ηνπ  Σδπξ –Παπά», αξ. 87, 1960, ζει. 10. 
268

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Ζ Υξηζηηλνχ ηεο Θεξκνθξήλεο», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο 

Κχπξνπ, 1963, ζει. 61. 
269

John Langshaw Austin, φ. π., ζει. 246.  
270

«What they see is what there is». Βι. Mary Louise Pratt,  ibid, p. 213. 

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Μπαιιάληα : Ζ  ζθαγή  ησλ Κνληεκελησηψλ  ζην Κηφλειη», αξ. 2, 

Ννέκβξηνο 1960, ζει. 59.  

«Σν θάζε δέληξν ζα γπκλφ θνληάξη λα μεξαζή θη΄ε νρηά λα θπξηαξρή» Βι. Κχπξνο Υξπζάλζεο, Οη κπαιιάληεο 

κηαο εξστθήο επνρήο, Λπξηθή Κχπξνο, Λεπθσζία, 1962, ζει. 31. 
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ε άιιεο αλαθνξέο νη ηνπξθηθέο ζπλνηθίεο έρνπλ «φςηλ  θνηκεηεξίνπ»,  ζπλδένληαη κε 

ερεηηθέο θαη νπηηθέο εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζην ζάλαην,
271

 ή κε νζθξεηηθέο εηθφλεο 

«Turkish confections».
272

 Αλ θαη ζε πνιιά ρσξηά  ν κηλαξέο  ηνπ  ηδακηνχ  δελ είλαη πνιχ 

καθξηά απφ ην θακπαλαξηφ ηεο εθθιεζίαο, ν κηλαξέο ζπγθξνηείηαη σο  ζηνηρείν  

θαηάθηεζεο «remind us that Turks have settled among the Greeks in the island».
273

 Σα 

κλεκεία θαη ηα ηεκέλε ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζπγθξνηνχληαη  σο  κλεκεία 

θαηαθηεηψλ πνπ  δελ επεξέαζαλ ην ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ.
274

 

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν, απνζησπψληαο ηελ παξνπζία ηνπ Άιινπ, νη βηφηνπνη ζπγθξνηνχληαη 

σο θελά ηνπία «''empty'' landscapes», αθαηνίθεηα «Türkün Yeşil adası», αληζηφξεηα, 

«Burası Lefkoşa΄ dır.......Bir Türk şehri»,
275

 ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ρψξν ηνπ Άιινπ, ν ρψξνο ηνπ έρεη θαθελεία κε ηειεφξαζε, ειεθηξηζκφ, καίεο θαη 

γηαηξνχο, απιάθηα λεξψλ θαη γεληθφηεξα ν ρψξνο  ηνπ Άιινπ  απνπλέεη κηα αίζζεζε 

αθζνλίαο, επκάξεηαο θαη επεκεξίαο.
276

 Ο Kutlu Adalı αλαθεξφκελνο ζην ηνπξθηθφ ρσξηφ  

Faslı Φάζιη θαη ζην πξφβιεκα πδξνδφηεζεο πνπ αληηκεησπίδεη, ηνλίδεη φηη κηα απφ ηηο 

πεγέο  πδξνδφηεζεο  πεξλά κέζα απφ ην ρσξάθη ελφο Έιιελα αιιά ν άπηζηνο  δελ αθήλεη 

λα ην ρξεζηκνπνηνχλ «Gavur bırakmıyor».
277

  

Ζ Rebecca Bryant, αλαθεξφκελε ζηε βία ηνπ Άιινπ «violation of the other», ηνλίδεη φηη  

εγγξάθεηαη ζε έλα ηνπίν «is written into the landscape».
278

 Σα γθξεκηζκέλα θαη θακέλα 

ζπίηηα ζηνλ Άγην Θεφδσξν Καξπαζίαο, ηα ζπλζήκαηα πάλσ ζηνπο ηνίρνπο Εήησ ν 

                                                           
271

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Οηθνλνκηθή θξίζηο  θαη αίηηα», 5 Μαξηίνπ 1961. 

[...] Ζ πιατλή απιή ήηαλ έλα παιηφ Σνχξθηθν λεθξνηαθείν. Σν ρνξηαξάθη είρε ςειψζεη αιιά νη ζηεηέο 

ηαθφπεηξεο μερψξηδαλ ζιηβεξέο. Σνπξθάθηα έπαηδαλ αλάκεζα ζηα κλήκαηα. [...] Ο ζθχιινο ηνπ κπήθε 

νξκεηηθφο ζηελ Σνχξθηθε απιή. [...] Σφηε, ζαλ απφ ζχλζεκα, άξρηζαλ ηα ηδηηδίθηα φια καδί ην ηηηίβηζκα ζην 

Σνχξθηθν θνηκεηήξη.  

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά,  «Ζ λνπβέιια ηεο Δηξήλεο», η. 6, Απξίιηνο  1961,  ζζ. 256, 264. 

Ο ρψξνο/landscape σο  «soundscape» ερνηφπην. Βι. Nick Montgomery, «Colonial Rhetoric and the Maternal 

Voice: Deconstruction and Disengagement in Virginia Woolf's The Voyage Out», Twentieth Century 

Literature, Vol. 46, No. 1, Spring 2000,  p. 44. 
272

Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Cyprus : The island of Aphrodite, ibid, p. 79.
   

273
The Greek heritage of Cyprus : Α handbook on the island's past and present, Greek Communal Chamber, 

Nicosia, 1963, p. 4. 
274

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «άββαην», 15 Απξηιίνπ 1961. 
275

Mary Louise Pratt, ibid, pp. 60, 50.  

«Σνπξθηθφ Πξάζηλν λεζί» «γηα αηψλεο ήζνπλ δηθφ καο δηθφ καο ζα κείλεηο». Πνίεκα KIBRISIM ηνπ Kemal 

Zorlo.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «HALKIN SESĠ - SANAT ARMAĞANI»,16 Ekim 1962. 

 «Απηφ ην κέξνο εδψ είλαη ε Λεπθσζία ..Μηα Σνπξθηθή πφιε». Πνίεκα ηεο Urkiye Mine Balman (1960).  

Βι. Zübeyir Yılmaz & Ramazan OkumuĢ, Kıbrıs Türk şiiri,  a.g.e., s. 54.   
276

Κutlu Adalı, Dağarcık ΗI, a.g.e, s. 165, 167, 171. 
277

Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e., s. 121. 
278

Rebecca Bryant, The past in pieces: Belonging in the new Cyprus, University of Pennsylvania Press,  

Philadelphia & Oxford, 2010, pp. 57,124.  
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Μαθάξηνο, Εήησ  ν Γηγελήο, Εήησ ε ΔΟΚΑ,
 279

  ηα ηζαληίξηα πνπ δηακέλνπλ πηα νη θάηνηθνη 

ηνπ ρσξηνχ Kuzacuk Αξλαδί, αθνχ ηα ζπίηηα ηνπο έρνπλ γθξεκηζηεί  «çadırlarda yaşıyan 

Kuzacuk»,
280

 ε  πιαηεία Karga Şehit Meydanı ζην ρσξηφ  Avtepe Άγηνο πκεψλ  πξνο 

ηηκήλ  ηνπ  Mehmet  Hasan  Karga  πνπ έραζε ηε δσή ηνπ  ζηηο δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο ηνπ 

1958,  ην ζεκάδη  πνπ άθεζε ε ζθαίξα ζηελ μχιηλε πφξηα ηνπ ηνπξθηθνχ θαθελείνπ ζην 

ρσξηφ  Μαζηάηεο είλαη  ηξνπηζκνί   κε ηνπο νπνίνπο εγγξάθεηαη ε  βία ηνπ Άιινπ  πάλσ ζε 

έλα ηνπίν, ζε έλα ρψξν, ζε  έλα  θαηαζθεχαζκα θηι.
281

   

Απφ  ηελ  άιιε,  ζην Σξαγνχδηα ησλ θξαηεηεξίσλ  (Ζκεξνιφγην Α΄), ζην πνίεκα Βάζηα, 

θαεκέλε  Λεπθσζία,  απνηππψλεηαη  ε  βία ηνπ  Άιινπ, ζπγθξνηψληαο ηε ζηεξενηππηθή 

ξεκαηηθή παξάζηαζε «Σνχξθνη πέξαζαλ ... Υαιαζκφο!».
282

  

 

Βιέπσ  ηηο  θιφγεο  πνπ  ζε δψλνπλ, 

βιέπσ ηηο  θάπλεο πνπ ζε πλίγνπλ [....]
283

 

 

Πέξα απφ ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Άιινπ ή ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηνπ 

ρψξνπ κεηά ηε δξάζε ηνπ Άιινπ, κέζα απφ ην ππφ εμέηαζε πιηθφ, αλαδεηθλχεηαη αθφκε 

κηα παξάκεηξνο ζε ζρέζε κε ην ρψξν. ε αληίζεζε κε ηνλ ηδησηηθφ ρψξν πνπ ζπγθξνηείηαη 

σο ν ρψξνο ηνπ Άιινπ, ν δεκφζηνο  ρψξνο  ζπγθξνηείηαη σο ν θπζηθφο  ρψξνο ηνπ  

πνιίηε.
284

 Έηζη θαη ν Πεηξάθεο Γηάιινπξνο, ν ηειεηφθνηηνο καζεηήο ηνπ Διιεληθνχ 

Γπκλαζίνπ Ακκνρψζηνπ, δηαδειψλεη ζηνπο δξφκνπο «Καη ζηεο Οξάο ςειά θάπνην 

ζνθθάθη αζάλαην ηνλ θάλαλ ηνλ Πεηξάθε»,
285

 ελψ κέιε  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζην 

ρσξηφ Μαλζνχξα γξάθνπλ ζηνπο ηνίρνπο «γίλεηε κέιε» «üye olun» ηεο νξγάλσζεο Kıbrıs 

Türk Gençlik Teşkilatı.
286
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Şehitler albümü, Türk Cemaat Meclisi Sosyal ĠĢler Dairesi, LefkoĢa,1963. [Σν ιεχθσκα  ησλ  εξψσλ] 
280

Kutlu Adalı, Köy raporları 1963, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, LefkoĢa, 1963, s. 39. 
281

Kutlu Adalı, Köy raporları 1961, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, LefkoĢa, 1961, s. 53, 13.  
282

Κ. Υ. Αγγειίδεο &  Δι. Θ. Καζηαλίδε, Σνχξθνη πέξαζαλ.... ραιαζκφο !, 1955. 
283

Αληψλεο σηεξηάδεο, Σξαγνχδηα ησλ θξαηεηεξίσλ (Ζκεξνιφγην Α΄), Πάθνο, 1961, ζει. 73. 

Α. Γ. Μνχζθνο, Αδνχισην λεζί : ηξίπξαθην, παηξησηηθφ, παηδηθφ δξακαηάθη δηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία, Νένο 

Κφζκνο, Λεπθσζία, 1960, ζζ. 12-13.  
284

Καιιηφπε παλνχ, φ. π., ζει. 546.  

«ν νπξαλφο ζπκππθλψζεθε βαζπγάιαδνο ζηηο πιεπξέο ηνπ δξφκνπ λα καο δε» Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή 

Κχπξνο, «Έηζη αξρίζακε ηελ Πξσηαπξηιηά», αξ. 7, Απξίιηνο 1961, ζει. 319. 

[...] Λφγγνη, ζπειηέο ησλ αγξηκηψλ·    η΄ αζφισηα, ζη΄ αξξελσπά ζαο ζηήζηα 

νλείξαηα αλζνβφιεζαλ παηδηψλ, πεξηζηεξηψλ. 

Βι. Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Κππξηαθή Ραςσδία», 1961, ζει. 196. 

«νη βνπλνπιαγηέο» Βι. Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Μάξθνο Γξάθνο», αξ. 2, Γεθέκβξηνο 1962, ζει. 61. 

«δξφκνπο» Βι. Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «΄ έλα λεθξφλ έθεβν», αξ. 4, Φεβξνπάξηνο 1963, ζει. 160. 
285

Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδψ ΔΟΚΑ, φ. π., ζει. 47. 

Πεξηνδηθφ Παηδηθή Υαξά, «Πεηξάθεο Γηάιινπξνο», η. 6, Φεβξνπάξηνο 1963, ζει. 5.   
286

Kutlu Adalı, Köy raporları 1962, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, LefkoĢa, 1962, s. 16. 
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4. Ππάξειρ εκθώνηζηρ ηηρ Εηεπόηηηαρ 

 

Ο ηξφπνο νκηιίαο, νη θηλήζεηο, νη ρεηξνλνκίεο, ηα ζθεχε, ε ελδπκαζία απνηεινχλ 

δηάθνξνπο ηξνπηζκνχο εθθψλεζεο ηεο Δηεξφηεηαο, δηαρσξηζηηθή  γξακκή  αλάκεζα  ζην 

Δγψ  θαη ζηνλ  Άιιν, καξηπξνχλ  ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο θάζε θνηλφηεηαο γηα ηνλ 

Άιιν.
287

 

Ο ιφγνο ηνπ Άιινπ, ε ίδηα ε ππφζηαζε ηνπ απαμηψλεηαη, φηαλ ν ηξφπνο νκηιίαο ηνπ δελ 

απνθεχγεη ηηο πβξηζηηθέο θξάζεηο, ηηο ηζηξίδεο, ηηο ηαρέο θαη ηνπο αιαιαγκνχο.
288

 Ο 

Κσλζηαληίλνο Λεπθσζηάηεο, ζην Ζ Κππξηαθή Βαζηίιιε, αλαθέξεη φηη νη Σνπξθάιεο 

θπιαθηζκέλεο «θαζίζηαληαη  εζηίαη  ςπρηθήο αλαηαξαρήο θαη  εζηθήο κνιχλζεσο».
289

 Οη 

πβξηζηηθέο εθθξάζεηο, νη πξνθιήζεηο, ε ζθιεξφηεηα ηνπο, ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηηο 

Διιελίδεο  θαηαδίθνπο.
290

 Με ηνλ ίδην ηξφπν ζπγθξνηνχληαη θαη ζην ζεαηξηθφ Μαξία ε 

πγθιεηηθή ηνπ Κπξηάθνπ Μ. Καξακάλνπ. Ζ ππφζεζε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ εθηπιίζζεηαη 

ζηε Λεπθσζία ιίγν κεηά ηελ είζνδν ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζηελ πφιε.  

 

Μαξία : ηάζνπ  …  Άθεζε   ην ρέξη  ζνπ θάησ  άπηζηε  …..(ραζηνχθη) 

Α ΄ Σνχξθνο :  θχια …. ρηππάο α …(γέινηα ζηξαηησηψλ)  

Β ΄ Σνχξθνο : Αί  Μνπζηαθά   Μπέε …ραζηνχθη αξρνληηθφ αί ….(γέινηα)   

Α ΄ Σνχξθνο :  Αί  κα  γη΄ απηφ  θαη ηα ξπάιηα πνπ ζα  πάξσ  απ΄ απηήλ ζαλαη  ηξηπιά  

…. 

Γιπθεξία :  θαζκφο  άπηζηε … Μνπξηάηε.
291

 

 

Οη πεηξαθηηθέο θνπβέληεο, ηα άγαξκπα ρσξαηά, νη άγξηεο θσλέο θαη νη  άζιηνη ιαξπγγηζκνί 

ζπλδένληαη κε ηνλ Άιιν. Οη Σνχξθνη ζην ρσξηφ Μέλνηθν  ζηέθνληαη  ζηελ πφξηα  ηνπ 

λανχ, θάλνπλ αγξαρηάλ  (θιψζνπλ ρνληξφ λήκα γηα ζρνηληά) θαη ελνρινχλ ηηο  γπλαίθεο  

πνπ πεξλνχλ απφ  κπξνζηά  ηνπο,  γηα  λα  κπνπλ  ζηελ εθθιεζία, κε  δηάθνξεο  

πεηξαθηηθέο θνπβέληεο.
292

 ην δηήγεκα Οκνξθίηα, πεξηγξάθνληαο ν Υξ. 

Παπαρξπζνζηφκνπ  ηελ θαηάζηαζε ζηνλ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ ην βξάδπ, αλαθέξεη γηα ηνπο 

Σνχξθνπο Δπηθνπξηθνχο : 
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Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, φ. π., ζζ. 255-256. 
288

«ηξνκαθηηθφο αιαιαγκφο» Βι. Κ. Υ. Αγγειίδεο &  Δι. Θ. Καζηαλίδε, Σνχξθνη πέξαζαλ.... ραιαζκφο !,  

1955, ζει. 57. 
289

Κσλζηαληίλνο Λεπθσζηάηεο, Ζ Κππξηαθή Βαζηίιιε, φ. π., ζει. 35. 
290

Κσλζηαληίλνο Λεπθσζηάηεο, Ζ Κππξηαθή Βαζηίιιε, φ. π., ζει. 36. 
291

Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Μαξία ε πγθιεηηθή», αξ. 2, Μάξηηνο 1963,  ζει. 76. 
292

Πεξηνδηθφ Ο πλεξγαηηζηήο, «Παξαδφζεηο απφ ην Μέλνηθν»,  η. 18, Μάξηηνο  1963, ζει. 42. 
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[…] ε ιίγν παχνπλε θη’ νη βξηζηέο θαη  η΄ άγαξκπα  ρσξαηά. Έλα πξάγκα  κνλάρα  

ζπλερίδεηαη απαίζην, κνλφηνλν. Σν ηξαγνχδη ηνπ θξνπξνχ απάλσ ζηε ζηέγε. Όζν  

ρακειφ θαη ςηζπξηζηφ θαη λα λαη, είλαη θξηρηφ. Γε ζηακαηάεη ιεπηφ. Μεζάλπρηα 

είλαη; πνιεκάεη «Ακά ά ά άααα άαλ». Λαξπγγηζκνί άζιηνη, ρσξίο λφεκα, κνλφηνλνη 

ζιηβεξνί, πνπ ζε θάλνπλ  λα λνηψζεο πην πνιχ  ηε  κνλνηνλία ηεο θπιάθηζήο ηνπ.
293

  

 

 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο λα επηθνηλσλεί κε έλαξζξν ιφγν αθαηξείηαη απφ ηνλ 

Άιιν. Οη ηεξνί εθπξφζσπνη  ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο πξνζνκνηάδνληαη κε φξληα.
294

 Αληί 

λα  άδνπλ, λα  ςάιινπλ, λα  πκλνχλ, ζπγθξνηνχληαη κε έλα ξήκα πνπ δειψλεη  άξλεζε ηεο 

αμίαο, «θξάδνπλ νη ρνηδάδεο». Υάλεηαη θάζε αλζξψπηλε ηδηφηεηα, φηαλ ζπγθξνηνχληαη σο 

αηκνζηαγείο, σο «ζθπιηά»,  κε «άγξηεο θσλέο».
295 

 

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν κέζα απφ ηνλ έλαξζξν ιφγν ηνπ Άιινπ ππνγξακκίδεηαη ε απηαξρηθή, 

επηδήκηα, χπνπιε ζηάζε ηνπ. Με νρινβνή «yaygaralariyle», ζπέξλεη ππφλνηεο «bulandır 

mıya»,
296

 μεθσλίζεη-ζηξηγθιίδεη,
297

 κεηαρεηξίδεηαη πβξηζηηθέο θξάζεηο «Açlıktan  

gebertelim köpekleri», «Türklere ölüm», «Bu işi Türkler yaptı»,
298

 θαη ςηζπξίδεη ζηα  κηθξά 

Σνπξθάθηα ηα Διιεληθά.
299

 Με ξεκαηηθέο εθθνξέο πνπ πφξξσ  απέρνπλ απφ κηα θνηλφηεηα 

πνπ αξζξψλεη ζπλεηφ πνιηηηθφ ιφγν θαηαδεηθλχεη  ην αλεδαθηθφ  αίηεκα ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο «ζηξηγθιίδνπλ  ζαλ θαθνκαζεκέλα παηδηά γηα λα θέξνπλ  ηελ απνκίκεζε ηεο 

Κξήηεο θαη ηεο Ρφδνπ» «haylaz çocuklar gibi çığlık  koparıyorlar».
300

   

Με θηλήζεηο, φπσο «άλαβαλ ηφηε ηα κνχηξα ηνπο», «Έθαλε ππφθιηζε», «κε θάηζα 

ζθιεξή»,
301

 «Υηχπεζε ν επηθνπξηθφο, επγεληθά», «Μφλν ν  Αιήο  πέξαζε θαβάιια ζη΄ άινγν  

κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη κνπβγαιε ηελ γιψζζα»,
302

 ή κε ρεηξνλνκίεο ν Άιινο θαζίζηαηαη 

άιινηε γξαθηθφο θαη άιινηε αγελήο ή δνπιφθξσλ. Γξαθηθέο θηγνχξεο απνηεινχλ νη  

Δπηθνπξηθνί ζην Ζξσηθή πκθσλία. Γίλνληαη αληηθείκελν θνξντδίαο γηα ηα πξνεγνχκελα 

ηνπο επαγγέικαηα θαη ηελ άγλνηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο. 
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Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κχπξνο, «Οκνξθίηα», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο Όκηινο Κχπξνπ, 1962, ζει. 169. 
294

Ησάλλεο Γ. Καζνπιίδεο, Μαξία ε πγθιεηηθή..., φ. π., ζει. 15. 
295

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Ο Γηγελήο Αθξίηαο .., φ. π., ζει. 156.  

Κσλζηαληίλνο Γ. ππξηδάθεο & ηαχξνο Καξαθάζεο, φ. π., ζει. 319. 
296

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«DıĢ Dünyanın Takdir Ettiği», 1 Nisan 1962. 
297

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir Alçaklık örneği», 15 ġubat 1962.[Έλα παξάδεηγκα κηθξνπξέπεηαο] 
298

«Να ζθνηψζνπκε ηα ζθπιηά απφ ηελ πείλα». Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Çektiklerimiz  yeter olsun», 24 

Nisan 1962.  

«Θάλαηνο ζηνπο Σνχξθνπο»,  «Οη Σνχξθνη έθαλαλ  απηή ηε δνπιεηά»  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Ġki toplum arasındaki tezat»,  1 Haziran 1962. [Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζηηο δχν 

θνηλφηεηεο] 
299

ην ρσξηφ Γαιαηαξηά ηεο Πάθνπ  Yoğurtçular Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık ΗI, a.g.e., s. 87. 
300

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir Alçaklık örneği», 15 ġubat 1962. 
301

«çiğ suratlı». Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 141. 
302

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Γηα ηελ παηξίδα», η. 3, Μάξηηνο  1962, ζει. 13. 
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- Παπισκαηάο  εδψ ! ….ηάκηζη  πνπιψ  θαη  ινπθνπκάδεο!..... 

Άλαβαλ ηφηε  ηα κνχηξα  ηνπο, γχξηδαλ  ηα ληνπθέθηα  θαη καο θνβέξηδαλ. 

 

- θαζκφο, γηανχ ! Δκείο  είκαζηε «θεπνπξηθνί» ! 

Μηα θνξά  ηνπο έδσζαλ  νη Δγγιέδνη  νδνληφπαζηα  λα  ηξίςνπλ  ηα δφληηα  ηνπο θαη  

θείλνη ηε λφκηζαλ γηα  αληδνχγηα  θνλζέξβα. Σελ άιεηςαλ  πάλσ  ζην ςσκί  θαη ηελ 

έθαγαλ. Δ ξε  ηη έγηλε ζαλ ην κάζακε !
303

  

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Σνχξθνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ Νηαδή  ζην  Απνχ θάεη έθαελ  πνπ 

επηρεηξεί λα  εηζπξάμεη 10 ιίξεο απφ ηνλ Αξκέλην θαηαζηεκαηάξρε πνπ έρεη ήδε πιεξψζεη 

ηξεηο ιίξεο ζην ειιεληθφ δεκαξρείν, ε θαθήλ θαθψο απνρψξεζε ηνπ, αθνχ  απεηιήζεθε κε  

μχιν, θαη ε  θαηαιεθηηθή θξάζε ηνπ Αξκέληνπ  «έπξεπε λα ζνπ  θφβθε κέζα  ηδηαη  λα  δεο 

είληα  λα ζνπ  θάκλεη», απνγπκλψλεη ηνλ Σνχξθν ππάιιειν απφ θάζε ζηνηρείν  θχξνπο  θαη 

ζνβαξφηεηαο, αθνχ ε ζπγθξφηεζε απηή ηνλ θαζηζηά ηε γξαθηθή  θηγνχξα  ηνπ 

δηεγήκαηνο.
304

 

Σέινο νη ηξνπηζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ν Σνχξθνο ζην Οκνξθίηα, ραξηζκέλν ζ΄ 

απηνχο πνπ πφλεζαλ, ε ππφθιηζε ηνπ, ε βηαζχλε ηνπ λα εθηειέζεη ηελ εληνιή 

ππνδειψλνπλ ηελ εζειφδνπιε ζηάζε ηνπ. 

 

[...]«Φέξε ηνλ κέζα», αθνχζηεθε βαξεηά  ε θσλή απ΄ ην βάζνο. Κη΄ έκνηαδε ην 

κνχγθξηζκα ζαλ πξνζηαγή θάπνηνπ  ζεξηνχ. Σζαθίζηεθε ν Σνχξθνο. «Γηέο έξ», θαη 

κ΄ έκπαζε κέζα. Έθακε κηα ππφθιηζε, έλα δήζελ ζηξαηησηηθφ ραηξεηηζκφ  θη΄ 

απερψξεζε.
305

  

 

 

Οη θηλήζεηο θαη νη ρεηξνλνκίεο ηνπ Άιινπ ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ππνγξακκίδνπλ ην 

δεζπνηηθφ, εγθιεκαηηθφ πξφζσπν ηνπ. Δλδεηθηηθφ ην πνίεκα Alışamadığı gözlerimin  Απηά 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλεζίζνπλ ηα κάηηα κνπ.
306

 ην πνίεκα ηνπ Süleyman Uluçamgil 

Alışamadığı gözlerimin ν Άιινο θαιεί ζηα Διιεληθά «γπξίζηε πίζσ ζαο» θαη ηφηε 

ζθνηψλεη «Rumca arkanızı dönün dediler, Döndük Öldürdüler».
307

 ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ν 

                                                           
303

Δηξέλα Ησαλλίδνπ, Ζξσηθή πκθσλία, φ. π., ζει. 28. 
304

Πεξηνδηθφ  Νέα  επνρή, «Απνχ θάεη έθαελ», αξ. 1, Μάξηεο 1959, ζει. 73. 
305

Πεξηνδηθφ Φσηεηλνί Οξίδνληεο, «Οκνξθίηα», η. 6, Απξίιηνο  1963, ζει. 257. 
306

Alışamadığı gözlerimin  : 

[...]Çiğ suratlı adamlar girdi kahveye 

Yüzlerindeki maskeler kadar robot 

Rumca arkanızı dönün dediler, 

Döndük 

Öldürdüler.  
307

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 141. 
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Έιιελαο θηππά, ελψ ν Σνχξθνο θηππηέηαη,
308

 νη Έιιελεο είλαη απηνί πνπ ηξέρνπλ κπξνζηά 

απφ ηνπο Σνχξθνπο «Türklerin önlerindedir kaçan insanlar», ελψ νη Σνχξθνη είλαη πίζσ 

θαη θνπβαινχλ ηνλ θνπβά «Rumların arkasında kovalıyan».
309

 ην πνίεκα Mehmetçik 

Kıbrıs΄ta ηνπ Özker YaĢın ν Άιινο θηππά πηζψπιαηα, αθνχ νη Σνχξθνη  θηππηνχληαη ζηελ 

θαξδηά απφ πίζσ  «kahbere vurdular sırtlarından».
310

     

Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ Άιινπ παξαπέκπνπλ ζηνλ πξσηνγνληζκφ «αλ νη άιινη ηνπο  

ξηρηνχλ κε ηα ηζεθνχξηα  θαη ηηο δηράιεο»,
311

 ζηηο ερζξνπξαμίεο «πάλνπινπο»,
312

  ζηελ 

απνζεξίσζε ««Θα πηψ  αίκα ησλ Ρσκηψλ» κνπ  ιέεη ν άπηζηνο  θαη κε  κπαιηά έθνβε ηα 

πφδηα θαη ηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ  θαη ξνχθαγε αίκα ….»,
313

 ζηελ εθβαξβάξσζε «Σν κφλν  

πνπ ήμεξαλ  ήηαλ  φηη κπξνζηά ηνπο  είραλ πινχζην  ρσξάθη  γηα ζέξηζκα...»,
314

 ζηε  δφιηα 

πξναίξεζε «Με φπια, κε καραίξηα θαη αμίλεο αθφκε. πνηνπο  βξίζθαλε  μεκνλαρηαζκέλνπο  

ηνπο ζθφησλαλ  κε  ηνλ πην  άγξην  ηξφπν», ζηελ απνθηήλσζε  «Έηζη  ζηηο  23 Ηνπιίνπ  1958 

θνληά ζην ρσξηφ  Σξππεκέλε  ηεο  Ακκνρψζηνπ,  ην θνληθφ  καραίξη  ησλ Σνχξθσλ  πήξε ηε  

δσή  ελφο αζπξνκάιιε  γέξνληα θη ελφο παηδηνχ 12 ρξφλσλ», ζηε βία «ζηηο 12 Ηνπλίνπ  

θνληά ζην  Σνχξθηθν  ρσξηφ  Κηφλειη, […]θάπνπ  εθεί  θξπκκέλνη επηηέζεθαλ  ελαληίνλ  ησλ 

Διιήλσλ κε φπια, καραίξηα θαη αμίλεο»,
315

 ζηελ αλνζηφηεηα «έιεησζαλ ηελ θεθαιήλ ηνπ 

ζην «ρηίλ»»,
316

 ζηε  κνπζηθή ηνπ παξάδνζε «ληανπιηψλ, πνπξνχδσλ  θαη δσξλέδσλ»
317

 θαη 

ην νξηεληαιηζηηθφ ζπγθείκελν.
318 

O Kutlu Adalı απφ ηελ άιιε  αλαθέξεηαη  ζηε  ζπλήζεηα  

θάπνησλ  Σνχξθσλ  λα πιέλνληαη  κέζα ζε πηζάξηα. Ζ ζπλήζεηα απηή απαληά ζε ρσξηά 

                                                           
308

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Rum polislerin kabadayılıkları», 17 ġubat 1961. [Οη παιηθαξηζκνί ησλ Διιήλσλ 

αζηπλνκηθψλ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Aydın Köyünde Bir Türk Genci Rum Polis Tarafından Döğüldü», 25  Haziran 

1961. [Νεαξφο Σνχξθνο θηππήζεθε  απφ Έιιελα αζηπλνκηθφ  ζην ρσξηφ Πξαζηηφ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bir Türk yüzlerce Rumun gözü önünde dövüldü», 29 Eylül 1963. [Έλαο Σνχξθνο 

θηππήζεθε κπξνζηά ζηα κάηηα εθαηνληάδσλ Διιήλσλ] 
309

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 111. 
310

NeĢe YaĢın, a.g.e., s. 38. 
311

Κχπξνο Υξπζάλζεο, Δλληά πηθξά θαη ξσκαιέα δηεγήκαηα, φ. π., ζει. 26. 

[…] Μφιηο έπεθηε ην ζθνηάδη μεθηλνχζαλ  απ΄ ηα βάζε  ηεο  Αζίαο, απ΄ ηα  βάζε   ησλ αηψλσλ  νπιηζκέλνη  κε 

καραίξηα θαη ηζεθνχξηα θαη ρπλφληνπζαλ ζηνπο έξεκνπο  απ΄ ηα  θέξθηνπ (γη΄ απηνχο  δελ ίζρπαλ ηα θέξθηνπ)  

δξφκνπο. Οη ζεκαηνθφξνη ηνπο είραλ γπκλφ ην ζηήζνο θη΄ αιεηκκέλν  κ΄ αίκα  βσδηνχ. 

Βι. Κψζηαο  Μφληεο, Κιεηζηέο πφξηεο, φ. π., ζει. 84. 

«ρψλλαλ ην ιεπίδη ηνπο» Βι. Νίθνο Μειηψηεο, φ. π., ζει. 28. 
312

Πεξηνδηθφ  Κππξηαθνί θαηξνί, «Δλψ θηππνχλ νη θακπάλεο», αξ. 6(105), 16 Γεθεκβξίνπ  1960, ζζ. 11-12. 
313

ην δηήγεκα ηνπ καζεηή Αλδξέα Φσθαΐδε  ηεο Δ΄1.  

Βι. Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «ην  ζεφ θαη ζηελ παηξίδα», Απξίιηνο –Ηνχληνο  1960, αξ. 26, ζει. 185. 

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Πξνζθπγηά», Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 1961,  αξ. 28, ζζ. 131-132.  
314

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Έλα αζηέξη ζην ζθνηάδη», αξ. 35, Μάηνο – Ηνχληνο 1963,  ζει. 186. 
315

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Ζ Κχπξνο  ζηηο  θιφγεο  θαη ζην  αίκα», η.  6,  Ηνχληνο  1962, ζζ. 11, 25. 
316

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθνί Αληίιαινη, «Ζ θαηάξα ηνπ γνπκέλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ», αξ. 2, Φεβξνπάξηνο – 

Μάηνο 1963, Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, ζζ.  41-42.   
317

Πεξηνδηθφ  Νέα  επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ  1959, ζει. 27.  
318

«λαξγηιέο» Βι. Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κχπξνπ, «Ο Μίλσο Αξγπξάθεο αλαθαιχπηεη ηελ Διιάδα ζην 

Παξίζη», αξ. 96,  12 Απγνχζηνπ  1960, ζει. 57. 
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φπσο ην  Esentepe Άγηνο Ακβξφζηνο Κεξχλεηαο, Aydın Πξαζηεηφ Μφξθνπ θαη Yerovası 

Γεξνβάζα Λεκεζνχ. Σελ ελ ιφγσ ζπλήζεηα δελ ηελ αθνινπζεί ε Διιεληθή Κνηλφηεηα, 

αθνχ νη Έιιελεο δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα πιέλνληαη  «Rumlar  yıkanmaya pek 

önem vermedikleri için kullanmazlar».
319

  

Ζ εκθάληζε, ε  ελδπκαζία  ηνπ  Άιινπ  κεηαθέξεη ηηο δηθέο ηεο  ζπλδειψζεηο θαη απνηειεί 

δεισηηθφ ζηνηρείν ηεο ζθνηεηλήο πιεπξάο ηνπ Άιινπ, ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή 

ηεο έλδεηαο ηνπ.
320

 Αξζξνγξάθνο ηεο Halkın Sesi αλαθέξεηαη ζε παιηνχο αγσληζηέο ηεο 

ΔΟΚΑ πνπ ηελ εκέξα ηεο Αλεμαξηεζίαο θνξψληαο καχξα δηέλεηκαλ πξνθεξχμεηο θαηά 

ηνπ Μαθαξίνπ,
321

 ελψ αιινχ ζπγθξνηνχληαη σο καζθνθφξνη «yüzlerindeki maskeler»,
322

 

σο καζθνθφξνη πνπ νπινθνξνχλ θαη δέξλνπλ νκφθπινπο ηνπο.
323

 ηηο αλαθνξέο ηνπ Kutlu 

Adalı ε ιέμε «μππφιεηα», γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ηνπξθηθνχ ζρνιείνπ, απνηειεί  έλα 

εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηφηε πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη κηα ζήκαλζε πνπ 

επηδέρεηαη ηδενινγηθέο  θαη αμηνινγηθέο  εξκελείεο, αθνχ ηνλίδεη ηε δπζαλάινγε αλάπηπμε 

ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ηηο επζχλεο ηεο Διιεληθήο  Κνηλφηεηαο.
324

 

ηνλ ειιεληθφ ηχπν αλαθέξνληαη ζην θέζη σο εζληθφ έλδπκα ηνπ Άιινπ, ηνλίδνληαο ηελ 

αλαηνιίηηθε ηαπηφηεηα ηνπ, θάηη πνπ ν  ηνπξθηθφο ηχπνο δελ απνδέρεηαη, ηνλίδνληαο ηε 

δπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
325

 Σνλίδνληαο ηελ αλαηνιίηηθε ηαπηφηεηα ηνπ Άιινπ, θαη ν 

Κψζηαο Μαξθίδεο αλαθέξεηαη ζην ζαιβάξη, ζηε βξάθα αζηαηηθήο θαηαγσγήο : 

 «Ζ Κχπξνο είλαη Σνπξθηθή, θαη ε Διιάο ... Σνπξθία». 

Καη ν Αξραίνο Πεξηθιήο, ην ιέεη ην ηξνπάξη, 

 θη΄ ν Όκεξνο πνπ΄ ηαλ ... Οκέξ, θνξνχζαλε.... ζηαιβάξη !! 

                                                           
319

Κutlu Adalı, Dağarcık II, a.g.e., s. 40. 
320

[...] ε ιίγν έλαο άλζξσπνο θνληφο, κειαρξνηλφο, πληγκέλνο ζηα πάρε, αθνχκπεζε ζην πιαίζην ηεο πφξηαο 

θαη κε κπάληδε. 

-Δζχ ΄ζαη, Μνπζηαθά ; Ρψηεζα δηζηαηηθά χζηεξ΄ απφ ιίγα ιεπηά. 

-Ναί, απάληεζε ςπρξά. 

Ήηαλ έλαο παιηφο θίινο, γείηνλαο ζη΄ άιιν ρσξηφ. 

Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Απξνζδφθεηνο  σηήξαο», αξ. 5, Φιεβάξεο 1961, ζζ. 242-243. 

Ζ εηθφλα ηνπ κε εχξσζηνπ, σο  ηξνπηζκφο ζπγθξφηεζεο ηνπ Άιινπ  απαληά ζην  δηήγεκα  Γηα ηελ παηξίδα 

φπνπ ν Σνχξθνο ζπγθξνηείηαη σο «ρισκφο  θη άξξσζηνο». Βι.  Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Γηα ηελ παηξίδα», 

η. 3, Μάξηηνο  1962, ζει. 18.  

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Δίδε γπλαηθείαο ελδπκαζίαο (απφ θείκελα πεξηεγεηξηψλ )», αξ. 7, Απξίιηνο 

1961, ζζ. 350-351. Άξζξν ηεο Αγγειηθήο Γ. Πηεξίδε. 
321

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Cumhuriyet Törenleri ve Makarios aleyhine binlerce beyanname dağıtıldı», 15 

Ağustos 1960.  
322

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 141. 
323

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bakanlıklarda DeğiĢiklik Yapılacaksa»,  8 Haziran 1962.[Αλ δελ γίλνπλ αιιαγέο  

ζηα Τπνπξγεία] 
324

Νάληηα Υαξαιακπίδνπ, φ. π., ζει. 250. 
325

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «BaĢa Giyilen ġeyler»,  10 Mayıs 1962.[Απηά πνπ  θνξηνχληαη ζην θεθάιη] 

Καηά ηηο θεκαιηθέο κεηαξξπζκίζεηο ην θέζη, ην θφθθηλν ηζφρηλν ζθνπθί πνπ απνηεινχζε, απφ ηελ επνρή  ηνπ 

Μαρκνχη Β΄, ην θαζηεξσκέλν θάιπκκα ηεο θεθαιήο ησλ Οζσκαλψλ, αληηθαηαζηάζεθε  απφ ην  δπηηθφ 

θαπέιν. Βι. Erik J. Zürcher, φ. π., ζει. 237.   

Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδψ ΔΟΚΑ, φ. π., ζει. 54. 
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5. Η ελληνική  και ηοςπκική εκδοσή  ηος  «αθελούρ  θεηικού»  Άλλος 

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα θχξηα ζεκαίλνληα (master signifiers), ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο 

ηαπηφηεηαο (the nodal points of identity) ηνπ Άιινπ ζπληείλνπλ ζηελ επηθαλεηαθή 

απνθπγή ηεο ζηξεβιήο ζπγθξφηεζεο ηνπ, ζπγθξνηψληαο ηνλ «αθειή ζεηηθφ» Άιιν.
326

  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεκνλσκέλε θαη απνθνκκέλε κηα κνξθή πνπ αλήθεη ζην  «ζηξαηφπεδν» 

ηνπ Άιινπ παξνπζηάδεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν, ελψ φια ηα ππφινηπα ζπκθξαδφκελα 

απνδπλακψλνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή. Δλ πξνθεηκέλσ, φπνπ ην ζεκαίλνλ  είλαη ν 

Έιιελαο ή ν Σνχξθνο,  πνηνη ιφγνη πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα γηα ηε λνεκαηηθή 

επέλδπζε απηνχ ηνπ ζεκαίλνληνο θαη πψο αλαηξέπεηαη κεξηθψο απηφ ην «αληηθεηκεληθφ 

πεδίν παγησκέλνπ ιφγνπ».
327

  

ηε ινγνηερλία  παξνπζηάδεηαη  ζπρλφηεξα ε  ειιεληθή εθδνρή  ηνπ  «αθεινχο ζεηηθνχ»  

Άιινπ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπξθηθή εθδνρή.
328

 Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη ην δηαθνξεηηθφ «ξεπεξηφξην ιφγσλ» πνπ ρξεζηκνπνηεί  ε ηνπξθηθή 

ινγνηερληθή παξαγσγή ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή  ινγνηερληθή παξαγσγή. Ζ ειιεληθή  

ινγνηερληθή παξαγσγή ζπγθξνηεί έλα ιφγν κε θεληξηθφ άμνλα ηνλ Άιιν (ηνλ Σνχξθν, ηνλ 

Άγγιν, ηνλ εθάζηνηε θαηαθηεηή).
329

 ηελ ειιεληθή εθδνρή  ηνπ  «αθεινχο ζεηηθνχ»  

Άιινπ θπξηαξρεί ε χπαξμε ηνπ θαινχ Άιινπ πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

Δαπηνχ, αιιά θαη ε ζχλδεζε  ηνπ   «αθεινχο ζεηηθνχ»  Άιινπ κε ην  «θηιέιιελα» 

Άιιν.
330

 

                                                           
326

Ο Μήιιαο, ζρνιηάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ Έιιελα θαη ηνπ  Σνχξθνπ  ζηα κπζηζηνξήκαηα,  αλαθέξεη  φηη 

θαη ζηηο δχν ρψξεο γεληθά ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ  «safça olumlu».  

Βι. Ζξαθιήο Μήιιαο, Türk Romanı ve "Öteki" : Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı Üniversitesi, 

Ġstanbul, 2000, s.  344. 

Γηα ηνλ φξν ηνπ  «αθεινχο ζεηηθνχ».  Βι. Ζξαθιήο Μήιιαο, φ. π., ζει. 342. 
327

Γηα ηνπο φξνπο  nodal  points of  identity (Laclau & Mouffe) & master signifiers (Lacan).  

Βι.  Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 42.   

Γηα ηνλ φξν objective  field of sedimented discourse   

Βι.  Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 55. 
328

Ζ πεξίπησζε ηνπ νπιετκάλε.  

Βι. Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξφο, «Αξκαησινί  θαη Κιέθηεο»,  αξ. 2, Μάξηηνο 1963, ζει. 57. 

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Έλα αζηέξη ζην ζθνηάδη»,  Μάηνο –Ηνχληνο 1963, αξ. 35, ζει. 186. 
329

Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδψ ΔΟΚΑ, φ. π., ζει. 77.   
330

ην ζεαηξηθφ Μαξία ε πγθιεηηθή ε κνξθή ηνπ  «καιαθνχ» Σνχξθνπ θακαξφηνπ κέζα ζε έλα θείκελν πνπ 

γίλνληαη ζπλερείο αλαθνξέο ζηνλ Σνχξθν σο ηνλ «θεθεξπγκέλν ερζξφ» ηεο Υξηζηηαλνζχλεο,, αιιά θαη ζηηο 

κεγάιεο ζπζίεο ησλ Κππξίσλ, απιά επηβεβαηψλεη ηελ έλλνηα  ηνπ  «αθεινχο ζεηηθνχ» Άιινπ.  

Βι. Ησάλλεο Καζνπιίδεο, φ. π., ζζ. 3, 14, 40. 

ηνλ Άιιν απνδίδνληαη ζεηηθέο ηδηφηεηεο, φηαλ ζπγθξνηείηαη σο θηιέιιελαο. Παξάδνζε αλαθέξεη φηη κάλα 

πνπ ήηαλ θξπκκέλε ζε ζπειηά έπλημε ην παηδί ηεο πνπ έθιαηε γηα λα κελ ηελ εληνπίζνπλ νη Σνχξθνη. Ζ 

παξάδνζε ηεο  Υνχινπ  αλαθέξεη φηη ν βηνιηζηήο πνπ  ηνπο  πξνεηδνπνίεζε ήηαλ Σνχξθνο θηιέιιελαο. 

Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κχπξνο, «Παξάδνζε γηα  Κχπξηα εξσίδα», αξ. 16, Γελάξεο 1962, ζει. 229.  
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 Ζ ηνπξθηθή ινγνηερληθή παξαγσγή, ζηα πιαίζηα ελφο αληηδξαζηηθνχ θαη ξηδνζπαζηηθνχ 

εζληθηζηηθνχ ιφγνπ, ζπγθξνηεί έλα ιφγν κε έληνλν ην αληηνξηεληαιηζηηθφ ζηνηρείν θαη ηελ 

θεκαιηθή ηδενινγία σο πεγή έκπλεπζεο θαη αλαθνξάο.
331

 ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν, ζηελ  

ινγνηερληθή παξαγσγή απνξξίπηεηαη ε ξεκαηηθή θαηεγνξία ηνπ βάξβαξνπ θφζκνπ ηνπ 

Ηζιάκ ζε έλα νξηεληαιηζηηθφ ζπγθείκελν θαη πξνηάζζεηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ θνξέα ηνπ  

πνιηηηζκνχ.
332

 ηελ ηνπξθηθή εθδνρή ηνπ «αθεινχο ζεηηθνχ» Άιινπ, πέξα απφ ηελ   

χπαξμε ηνπ θαινχ Άιινπ πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ Δαπηνχ, εληνπίδνληαη 

ιεθηηθέο εθθνξέο πνπ απνηππψλνπλ ην  δένο γηα ηνλ Άιιν.
333

 

 

Διιεληθή  εθδνρή  ηνπ «αθεινχο ζεηηθνχ» Άιινπ  

 

Ο Ρφδεο Πξνβειέγγηνο ςεπδψλπκν ηνπ Ρφδε Ρνχθνπ είλαη δηπισκάηεο θαη ζπγγξαθέαο.
334

 

Σν  1960 εμέδσζε ην  κπζηζηφξεκα  Ζ ράιθηλε  επνρή : Σν κπζηζηφξεκα ηνπ θππξηαθνχ 

αγψλα, αξρηθά ζηα αγγιηθά σο The Age of Bronze. Μέζα απφ ηελ εμηζηφξεζε ηνπ Έιιελα 

θαζεγεηή Αιέμε πνπ δηδάζθεη ζην Διιεληθφ Γπκλάζην απνηππψλνληαη δηάθνξεο θάζεηο 

ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ. Ξερσξηζηή θπζηνγλσκία απνηειεί  ν «Αιή ην Σνπξθάθη», έλα 

θησρφ παηδί πνπ ην πεξηκαδεχεη ην  ειιεληθφ ζρνιείν, ελψ αξγφηεξα θαηαηάζζεηαη ζηελ 

Δπηθνπξηθή Αζηπλνκία: 

 

 

[…] Φαίλεηαη πψο έλα βξάδπ, θαζψο γχξηδε ζπίηη ηνπ, ν Λεπηέξεο βξήθε έλα 

θνπξειηάξηθν  αγφξη, πεηζί  θαη θφθαιν, λα θάζεηαη  έμσ  απφ ηελ  πφξηα ηνπ  θαη λα 

θιαίεη. Ο Λεπηέξεο ηνπ  κίιεζε  θαη ην  παηδί  απάληεζε κε ηα θαινχηζηθα  ειιεληθά  

πνπ κεηαρεηξίδνληαη φινη νη Σνπξθνθχπξηνη. Λεγφηαλ Αιή, ήηαλ νξθαλφο θαη  

κνλαρφο  ζηνλ θφζκν[..]
335

 

 

 

                                                           
 

331
Γηα ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζηελ Κχπξν (1955-1960). Βι. ψηνο Κησξήο, φ. π., 

 ζει. 659.   

 Αληηδξαζηηθφο εζληθηζηηθφο ιφγνο «tepkiseldir» Βι. Mehmet Hasgüler, Kıbrıst'ta Enosis .., a.g.e., s. 299. 
332

Γηα ηνλ φξν discursive categories. Βι.  Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 111. 
333

Απνζπάζκαηα απφ ζπλέληεπμε Niyazi Kızılyürek  

[...] Οη Διιελνθχπξηνη ήηαλ γηα ηνπο Σνπξθνθππξίνπο ν «ζεκαληηθφο άιινο». Σνπο πξνθαινχζαλ απηφ πνπ  

απνδίδεη  ε ειιεληθή ιέμε  «δένο», δειαδή ζαπκαζκφ θαη θφβν καδί.  

[...] ην Διιελνθππξηαθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα νη Σνπξθνθχπξηνη γίλνληαη πξαγκαηηθά «ν άιινο», κεηά ην 

1960. ην Σνπξθνθππξηαθφ, απφ ην 1964, νη Διιελνθχπξηνη απφ «ζεκαληηθφο άιινο» γίλνληαη  πηα ν «άιινο», 

ηνλ νπνίν δελ ζαπκάδνπλ  πιένλ θαη ζηνλ νπνίνλ ζηακαηνχλ  λα ζέινπλ λα κνηάζνπλ.   

Βι. Παχινο Μ. Παχινπ, φ. π., ζζ. 891, 893.   
334

Λήκκα  «Πξνβειέγγηνο Ρφδεο», Λνγνηερλία ησλ Διιήλσλ, Δθδνηηθφο Οίθνο Υάξε Παηζή, Αζήλα,  ζει. 

619. 
335

Ρφδεο Ρνχθνο, φ. π., ζει. 67. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ   : Εηεπόηηηα & Πολιηόηηηα ζηο κςππιακό ζςγκείμενο 

 

367 
 

Ο Λεπηέξεο  πξνζθέξεηαη  λα βνεζήζεη  ην παηδί. Όηαλ ην ζέκα ζπδεηείηαη  κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ,  ν καζεηήο  Βίαο  πξνηείλεη : 

  

[..]Πνιχ  πξνηηκφηεξν  ζάηαλ  λα ηνλ  βνεζήζνπκε  εκείο νη ίδηνη, λα δείμνπκε φηη 

ζπκπαζνχκε ηνπο Σνχξθνπο.[…] Έηζη  ν Αιή πηνζεηήζεθε  απφ ην Γπκλάζην, θαη 

ζέιεζε λα ην μεπιεξψζεη  κε ηελ πξνζπκία ηνπ  γηα θάζε  ινγήο δνπιεηέο.
336

 

 

 

Πεξηγξάθεηαη λα έρεη  θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ ζπξσξνχ θαη λα είλαη ππνδεηγκαηηθφο 

καζεηήο : 

 

[..]ηα καζήκαηα έδεημε κηαλ αληίιεςε θαη κηαλ επηκέιεηα ζρεδφλ απίζηεπηεο, πνπ 

εμεγήζεθαλ φηαλ κάζακε  πψο δελ ήηαλ δεθαηξηψλ ή  δεθαηεζζάξσλ  ρξφλσλ, φπσο  

είρακε λνκίζεη ζηελ αξρή, αιιά δεθαεθηά,  κφλν  πνπ θαηλφηαλ κηθξφηεξνο, απφ  ηνλ   

ππνζηηηζκφ.
337

 

 

 

Σε ρξνληά πνπ εθδφζεθε ην  κπζηζηφξεκα  Ζ ράιθηλε  επνρή εθδφζεθε  ην κπζηζηφξεκα 

Ζξσηθή πκθσλία ηεο Δηξέλαο Ησαλλίδνπ Αδακίδνπ.
338

 Ζ Δηξέλα Ησαλλίδνπ Αδακίδνπ 

γελλήζεθε ζηελ Ακκφρσζην ην  1939. Ζ πινθή εθηπιίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα 

ηεο ΔΟΚΑ. Ζ θηγνχξα ηνπ Αρκέη δίλεη  κηα μερσξηζηεί λφηα. ην  θεθάιαην  XIV ελψ ν  

αγσληζηήο  ηεο ΔΟΚΑ Νηθφιαο είλαη ζην θειί ηνπ  εμαληιεκέλνο απφ ηα βαζαληζηήξηα,  

κπαίλεη  ζηε ζθελή  κηα άγλσζηε κνξθή :  

 

[…]Ξαθληθά έλνησζε έλα παγσκέλν παλί λα ηνπ δξνζίδεη ην θεθάιη. [..]Μηζάλνημε 

ηα κάηηα. Αληίθξπζε πιάη  ηνπ  γνλαηηζηφ  έλα κεζφθνπν Σνχξθν  κε ηε  ζηνιή  ηνπ 

δεζκνθχιαθα. Δίρε ράκσ ζηα πφδηα ηνπ κηα θνχπα κε λεξφ θαη ζηε δψλε  

πεξαζκέλα ηα θιεηδηά ηνπ. Γελ ήηαλ θαζφινπ απνθξνπζηηθφο. Υακνγέιαζε ζην 

παιιεθάξη. Κείλν φκσο ζνχθξσζε απεηιεηηθά ηα θξχδηα. 

-Με  κε δηψμεο απφ θνληά ζνπ, Νηθφια! Δίπε  καιαθά. Γε ζέισ ην θαθφ ζνπ. Δζχ  

δε κε μέξεηο, ήζνπλ  πνιχ κηθξφο ηφηε πνπ  ν  παηέξαο ζνπ κε πεξηκάδεςε  νξθαλφ  

θαη κε πήξε λα δνπιέςσ καδί ηνπ  ζηα ρηήκαηα …. 

Ο λένο άλνημε νιφηεια ηα κάηηα ηνπ. 

-Ακρέη ! ςηζχξηζε. Δίζαη ζχ ; 

-Να πνχ κε  μέξεηο  ! 

-Πάληα ν παηέξαο κνπ κηινχζε  κε αγάπε γηα ζέλα !.
339
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Ρφδεο Ρνχθνο, φ. π., ζζ. 68-69. 
337

Ρφδεο Ρνχθνο, φ. π., ζει. 69. 
338

Λήκκα «Αδακίδνπ Ησαλλίδνπ Δηξέλα» απφ Μεγάιε Κππξηαθή Δγθπθινπαίδεηα, φ. π., ζζ. 231-232. 
339

Δηξέλα Ησαλλίδνπ, Ζξσηθή πκθσλία, φ. π., ζζ. 112-113. 
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Οη ήξσεο ησλ δχν κπζηζηνξεκάησλ, ν Αιή θαη ν Αρκέη είλαη νξθαλνί,  θαηαπνλεκέλνη, 

εξγάδνληαη σο Δπηθνπξηθνί αζηπλνκηθνί θαη ζην παξειζφλ έηπραλ ζηήξημεο απφ κέιε ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. Μέζα απφ ηα απνζπάζκαηα ησλ δχν κπζηζηνξεκάησλ ε χπαξμε 

ηνπ θαινχ Άιινπ επηβεβαηψλεη απιά ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ Δαπηνχ, θαη δελ αλαηξέπεηαη ε 

ζηεξενηππηθή παξάδνζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε «θνπξειηάξηθν αγφξη, πεηζί θαη θφθαιν», 

«κεζφθνπν Σνχξθν».
340

 

Ζ  Αζελά Σαξζνχιε, ε νπνία πξνζθιήζεθε  απφ ηελ  Δθθιεζία ηεο Κχπξνπ, ήξζε ζηελ 

Κχπξν, ζπγθέληξσζε ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά  θαη άιια ζηνηρεία θαη  εμέδσζε ην 1963  ην 

δεχηεξν ηφκν ηνπ έξγνπ ηεο Κχπξνο.
341

 Παξά ηηο  αλαθνξέο ζηνπο Σνχξθνπο σο «άγξηα 

ζεξηά» θαη σο «θνληάδεο»,
342

 ζηελ παζεηηθφηεηα ηνπο «ξνπθάλε ξαραηιίδηθα  ηνλ λαξγηιέ 

ηνπο»,
343

 ζην  «κεζχζηαθα» ειίκ,
344

 γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο Σνχξθνπο πνπ πεγαίλνπλ γηα 

πξνζθχλεκα ζηνλ Απφζηνιν Αληξέα.
345

  

ην θεθάιαην ηεο γηα ηελ άλζεζε ηεο δηαιεθηηθήο πνίεζεο επηζπλάπηεη ην έξγν ηνπ 

Βαζίιε Μηραειίδε   Ζ 9
ε
  Ηνπιίνπ  1821 ελ Λεπθσζία ή Σν  Σξανχδηλ  ηνπ Κππξηαλνχ. Απφ 

ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο γίλεηαη αλαθνξά  ζηνλ Κθηφξνγινπ  «πνπ ’ηνπλ  

θαιή, πνιιά θαιή ε ςπρή ηνπ».
346

 Αλ θαη ν Κθηφξνγινπ δχν θνξέο πξνζπάζεζε λα ζψζεη 

ηνλ Αξρηεπίζθνπν Κππξηαλφ, ν Αξρηεπίζθνπνο Κππξηαλφο είλαη απηφο πνπ ππεξεηεί 

δηαρξνληθέο αμίεο θαη  πςειά ηδαληθά.
347

 Ο  Κθηφξνγινπ  θαη γεληθφηεξα ν ξφινο ησλ 

ππφινηπσλ Σνχξθσλ κεηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ πεξηνξίδεηαη ζην  «θ’ ἤηνπλ  θαη ην 

                                                           
340

Οη φξνη ηεο Δηεξφηεηαο απνδνκνχληαη, ζχκθσλα κε ηε Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, αλ ν Άιινο έρεη 

φλνκα, θαηνηθεί  ζε γεηηνληθά  ζπίηηα θαη  απνηειεί θνκκάηη  ηεο δσήο  ηεο  πφιεο. 

[..] ην κπζηζηφξεκα ηνπ Νίθνπ Μπαθφια νη φξνη ηεο εηεξφηεηαο απνδνκνχληαη κε κεγάιε πξνζνρή. Οη 

Δβξαίνη  έρνπλ νλφκαηα, θαηνηθνχλ ζε γεηηνληθά  ζπίηηα, απνηεινχλ  θνκκάηη  ηεο δσήο  ηεο  πφιεο. Οη ζρέζεηο  

ηνπο κε ηνπο ρξηζηηαλνχο δελ απνηεινχλ  εηδηθφ ζέκα, αιιά  ηέκλνπλ ηελ αθήγεζε  ζε  δηαθνξεηηθά  ζεκεία ηεο. 

Ζ αληηδηαζηνιή «εκείο» vs «εθείλνη» απνθνξηίδεηαη. Σα πξφζσπα Δβξαίσλ αλαηξέπνπλ ηε ζηεξενηππηθή 

παξάδνζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε, θαη εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ  θάζκα. 

Βι. Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, φ. π., ζζ. 325-326. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ  ειιεληθνχ ιφγνπ  λα πξνηάμεη κηα εηθφλα  πνπ  αγθαιηάδεη ηνλ αδχλακν Σνχξθν, 

ν Stephens αλαθέξεη φηη ην  κεγαιχηεξν ίζσο ιάζνο πνπ έθαλε ε Διιεληθή Κνηλφηεηα  ήηαλ ε αδηαθνξία ηεο 

γηα ηελ ηνπξθηθή θηψρεηα, ε νπνία ζηνλ ειιεληθφ ιφγν απνδίδεηαη ζηελ ηνπξθηθή ηεκπειηά, ζηελ απνπζία 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επηξξνή ηνπ Ηζιάκ. χκθσλα κε ην Stephens ηα πξνβιήκαηα ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο έρνπλ πνιχπινθεο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο αηηίεο. Βι. Robert Stephens, ibid, p. 173.  
341

Λήκκα  «Σαξζνχιε  Αζελά», Λνγνηερλία ησλ Διιήλσλ, Δθδνηηθφο Οίθνο Υάξε  Παηζή, Αζήλα,  ζζ. 449-

451. 

Πεξηνδηθφ Καηξνί  ηεο Κχπξνπ, «Αζελά Σαξζνχιε», αξ. 80, 22 Απξηιίνπ 1960, ζζ. 29-30. 
342

Αζελά Σαξζνχιε, Κχπξνο, η. Β΄, φ. π., ζζ. 22, 111. 
343

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 30. 
344

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 105. 
345

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 69. 
346

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 400. 
347

«ην επίθεληξν βξίζθεηαη  ε κνξθή ηνπ  αξρηεπηζθφπνπ, ν νπνίνο  εθθξάδεη  ζην πξφζσπν  ηνπ  ηα ζπιινγηθά 

νξάκαηα ησλ ζπκπαηξησηψλ  ηνπ  θαη ηελ πίζηε ηνπο γηα  ηελ επηβίσζε  ηεο  Ρσκηνζχλεο».  

Βι. Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ, «Πνίεζε ζηελ θππξηαθή δηάιεθην», Πεξγακελή, η. Γ΄, Δηήζηα έθδνζε 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, 2008, ζει. 110.  
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Μνπζνπικαληφλ ηξηγχξνπ παλαΰξηλ. Έθαίλνπληαλ πεξίιππνη νη Σνῦξθ’ νη θππξηῶηεο».
348

 

Αιινχ  «Σν καθειιεηφλ  πνπ  γίλεθελ θ΄ νη Σνῦξθ΄ἐιππεζῆθαλ,  δελ  εἶρελ πιάζκαλ πὤλ 

εἰπελ ἀπνχ θαξδθηᾶο :  ἒλ’ θξῖκαλ».
349

  

Ζ Σαξζνχιε αλαθέξεηαη θαη ζηελ εξσηθή πξάμε ηνπ  Σδακπνπιάη (Cambolat) κε ην 

άινγν ηνπ θαηά ηελ  πνιηνξθία  απφ ηνπο Οζσκαλνχο.
350

 

 

[...] Όπνηνο πεξλνχζε απφ  θεη  γηλφηαλ ακέζσο θνκκάηηα. [...] Με απηφ  ηνλ ηξφπν 

πιήζνο Γελίηζαξνη βξήθαλ εθεί ηξαγηθφ ζάλαην, ψζπνπ έλαο αξρεγφο ηνπο 

ηζανχζεο ιεγφκελνο Σδακπνπιάη απνθάζηζε λα ζπζηάζεη θη απηφο ηε δσή ηνπ. 

Όξκεζε θαβάια κε ην άηη ηνπ απάλσ ζην ζαηαληθφ κεράλεκα θαη, φπσο ήηαλ 

θπζηθφ, πνιηνπνηήζεθε θη απηφο  θαη ην άινγν ηνπ. Ζ κεραλή φκσο, απφ  ην δφξη  

πνπ ζπλάληεζε λα ιηψζεη ηα θφθαια ηνπ αιφγνπ, κπνχθσζε, ζηακάηεζε θαη 

αρξεζηεχηεθε.  Ο Λαιά Μνπζηαθάο αλαθήξπμε  ηνλ Σδακπνπιάη  εζληθφ  ήξσα  γηα 

ηελ ππεξάλζξσπε  ζπζία  ηνπ. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη θαηνπηλνί ηζηνξηνγξάθνη  δελ αλαθέξνπλ  θαλέλα  ζηνηρείν γηα ην  

Cambolat, κέζα ζ΄ απηή ηε «κεηεπαλαζηαηηθή» πεξίνδν, δίλεηαη ρψξνο έζησ θαη θάησ απφ 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο ζηνλ Άιιν. Αλ θαη ζηελ ειιεληθή  ηζηνξηνγξαθία απνηππψλεηαη κε 

ηα πην κειαλά ρξψκαηα ε  θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο θαη ε ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία θαη ξεηνξηθή κνλνπσιεί ηηο αμίεο ηνπ αιηξνπηζκνχ, ηεο ζπζίαο θαη  ηεο 

απηαπάξλεζεο, απνηειεί ππέξβαζε  ε αλαθνξά ζην Cambolat. 

 

Σνπξθηθή  εθδνρή  ηνπ  «αθεινχο ζεηηθνχ» Άιινπ  

 

O Özker YaĢın γελλήζεθε ην 1932 ζηε Λεπθσζία. Σα παηδηθά ηνπ  ρξφληα ηα πέξαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 1962 εμέδσζε ην  Babil daha Uzakta /  Ζ Βαβπιψλα είλαη πην 

καθξηά. Σν πνίεκα ηνπ  Αζελατθφ  γξάκκα /Atina mektubu, ην νπνίν  γξάθηεθε ην 1961, 

αλαθέξεηαη ζηελ νκνξθηά ησλ Διιελίδσλ.
351

  

 

 

                                                           
348

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 414. 
349

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 415. 
350

Αζελά Σαξζνχιε, φ. π., ζει. 107. 

O Cambolat έρεη κηα μερσξηζηή  ζέζε  ζην ιφγν ησλ Σνχξθσλ. O Özker YaĢın,  ζην πνίεκα ηνπ Σν κλεκείν 

ησλ εξψσλ Şehitler anıtı,  ηνλίδεη φηη απηφ ην κλεκείν  είλαη γηα ηνπο απφγνλνπο ηνπ Cambolat.  

«Bu taş, kutsal bir anıt : Bayraktar’ ın Cambolat’ ın torunlarına».  

Βι. Halil Sadrazam, a.g.e., s. 116. 
351

[..] Ζ  νκνξθηά  ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ 

 Δδψ θαη εθαηνκκχξηα ρξφληα δελ έρεη αιιάμεη θαζφινπ.  

[..]Θα θιάςσ φπσο ηελ απειπηζκέλε Ηζκήλε   

Θα θιάςσ κε ηα δάθξηα ηεο  Ηθηγέλεηαο.  

Βι. Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 120-121. 
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[...]Yunan kadınlarının  güzelliği  

Hiç değiĢmemiĢ yüzyıllardan  beri 

[…]Ağlıyacağım umutsuz Elektra gibi 

Ağlıyacağım Iphigenia΄nın gözyaĢlarıyla 

 

Ο Kutlu Adalı  γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία. To  1958,  φηαλ o Rauf DenktaĢ εθιέγεηαη   ζηελ 

Πξνεδξία ηεο Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu, ιακβάλεηαη ε απφθαζε λα ζηαιεί κηα 

νιηγνκειήο νκάδα ζηα ρσξηά θαη λα θαηαγξάςεη ηα πξνβιήκαηα ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο, ζηελ νπνία  ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο.
352

 Σν 1959 αξρίδεη λα αξζξνγξαθεί ζηελ 

εθεκεξίδα Nacak. Απφ ην 1960-1972 είλαη Γηεπζπληήο ηνπ Δηδηθνχ Γξαθείνπ ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλνηηθήο  πλέιεπζεο Türk Cemaat Meclisi Özel Kalem Müdürü. Σν 1963 

εθδίδεη ην έξγν Dağarcık.  

 

 […]Türkler bütün ticari alıĢ–veriĢlerini Rumlar’la yapmaktadırlar. Köylünün bu 

alıĢ–veriĢi Leymonsun΄a bir Türk içki fabrikası kurulana değin sürecektir. 

Yıldırıcılık günlerinde köydeki Rumlar ile aralarında bir çarpıĢma olmamıĢtır. 

Rumlar bir ara korkarak köyü terketmeye kalkmıĢlarsa da Türkler’ in  iyi niyeti, 

barıĢçı davranıĢları sayesinde köyde kalmıĢlardır.
353

 

 

ην απφζπαζκα νη Έιιελεο αλ θαη αξρηθά επηρείξεζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ρσξηφ, 

έκεηλαλ εμαηηίαο ησλ θαιψλ πξνζέζεσλ ησλ Σνχξθσλ θαη ηεο εηξεληθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο. O ηξφπνο  κε ηνλ νπνίν  ζπγθξνηεί ηηο ζρέζεηο  ησλ  δχν θνηλνηήησλ θαη ην 

πψο απηέο δελ κεηαβιήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ελσηηθνχ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ ράξε ζηελ 

αλψηεξε ζηάζε ησλ Σνχξθσλ, ζπληείλεη ζηε ζπγθξφηεζε  ηνπ «αθεινχο» ζεηηθνχ Άιινπ. 

χκθσλα κε ηε Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ έλα βαζηθφ ζηάδην ζηελ εηθνλνινγηθή 

αλάιπζε  είλαη ν  ρψξνο  ηνπ Άιινπ, νη δηαδηθαζίεο  νξγάλσζεο  ηνπ,  νη  «δηπνιηθφηεηεο  

πνπ επηηξέπνπλ λα  δεκηνπξγεζεί  ε νλεηξνπφιεζε  ηνπ ρψξνπ  ηνπ, ζηε ζεηηθή  ή εθηαιηηθή  

εθδνρή ηεο». ηελ εηθνλνινγία  δίδεηαη ζεκαζία  ζην «βαζκφ  κπζνπνίεζεο  ηνπ ρψξνπ»  

ηνπ Άιινπ θαη ζην πψο ν ρψξνο ηνπ δνκείηαη κε ζπκβνιηθέο αληηζέζεηο,  φπσο 

«παξάδεηζνο – θφιαζε».
354

  ην πνίεκα  ηνπ  Özker YaĢın Αζελατθφ  γξάκκα /Atina 

mektubu πεξηγξάθεηαη ε Αζήλα.  Ζ Αζήλα ζπγθξνηείηαη κέζα ζηνπο ζξχινπο «Atina 

                                                           
352

Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e.,  s. 10 
353

Οη Σνχξθνη δηελεξγνχλ θάζε είδνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο Έιιελεο. Απηή ε πξαθηηθή ησλ 

ρσξηθψλ ζα ζπλερηζηεί κέρξη λα ηδξπζεί ε Σνπξθηθή Δηαηξία Πνηψλ ζηε Λεκεζφ. Σελ πεξίνδν 1955-1959 

(ηελ επνρή ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο ηεο ΔΟΚΑ)  δελ  ζεκεηψζεθαλ  ζπγθξνχζεηο  κε  ηνπο  Έιιελεο  ηνπ 

ρσξηνχ. Οη Έιιελεο αλ θαη αξρηθά θνβνχκελνη ζεθψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ρσξηφ, έκεηλαλ ζην ρσξίν  

εμαηηίαο ησλ θαιψλ πξνζέζεσλ ησλ Σνχξθσλ θαη ηεο εηξεληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο.  

Βι. Κutlu Adalı, Dağarcık Η, a.g.e., s. 93. 
354

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, φ. π., ζει. 255. 
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efsaneler içinde», κέζα ζην παξακχζη ησλ ζπαζκέλσλ αγαικάησλ «kırık heykellerin 

öyküsünde», ζηε ζθηά ησλ ιεπθψλ θηφλσλ θαη ζην  παξακχζη πνπ αληερεί ζηνλ Παξζελψλα 

«Parthenon’da dinlediğim masal Canlanır beyaz sütunların gölgesinde». Ο ηνπξθηθφο 

πνηεηηθφο ιφγνο εκπλέεηαη θαη απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία. Γίλνληαη αλαθνξέο 

ζην Φεηδηππίδε ή Φηιηππίδε ζην δηάζεκν Αζελαίν δξνκέα θαη ζηηο αδεξθέο ηνπ 

κπζνινγηθνχ Οξέζηε Ηθηγέλεηα θαη  Ζιέθηξα.
355

 Ο λεαξφο Κχπξηνο Ersin Vedat TaĢer ζε 

πνίεκα ηνπ ην 1963 αλαθέξεη φηη ν κπζνινγηθφο ζεφο Απφιισλ ηνπ ρακνγειά «Apollon  

bana güler».
356

 

ε ινγνηερληθά απνζπάζκαηα πνπ  παξαηίζεληαη  απνηππψλεηαη  ην  πξφζθαηξν   θιείζηκν 

ησλ ηαπηνηήησλ. Αθφκε θαη ε επηζηξάηεπζε ηνπ «αθεινχο ζεηηθνχ» Άιινπ ζπληείλεη ζηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ ησλ θαληαζηαθψλ θνηλνηήησλ (imagined 

communities) πνπ  βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο.
357

 Ζ χπαξμε ηνπ 

«αθεινχο ζεηηθνχ» Άιινπ, ε φπνηα πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ηνπ  Άιινπ καθξηά απφ ηνλ 

παγησκέλν ιφγν θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπ ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί θαη λα κειεηεζεί θαη 

θάησ απφ ην πξίζκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ηελ πξνέιεπζε φζν θαη ηελ απεχζπλζε ηνπ ιφγνπ, ην πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην, ην δήηεκα ηεο ζπγγξαθηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο θξηηηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθείηαη  απφ ηνπο κεραληζκνχο ππνδνρήο ηνπ  ιφγνπ, φπσο είλαη νη  

εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ  θηι.
358

 

 

                                                           
355

Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 121.  
356

Hasan ġefik Altay (hazırlayan), Kıbrıs Türk şiiri antolojisi, a.g.e., s. 68.   
357

Marianne W. Jorgensen  &  Louise J. Phillips, ibid, p. 112. 
358

Κχξθνο Γνμηάδεο, φ. π., ζει. 173. 

[…]νη ζπγγξαθείο νξηζκέλεο θνξέο πξνζπαζνχλ ζηα έξγα ηνπο λα εθθξάζνπλ ΄΄ην θιίκα  ηεο επνρήο΄΄ ή ηελ 

΄΄επίζεκε ηζηνξηθή ζέζε ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο΄΄, ελψ παξάιιεια  πνιιέο θνξέο  ηαπηίδνληαη κε ηελ ηδενινγία 

ηεο θάζε επνρήο θαη επσκίδνληαη ηελ επζχλε λα δηαθσηίζνπλ ην ιαφ σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, 

ζπζπεηξψλνληάο ηνλ θαηά  θάπνηνπ «Άιινπ».  

Βι. Γηάλλα-Μαξία Παλαγή, φ. π., ζει. 13.  
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Κεθάλαιο 9 :  

Πολιηόηηηα 

 

 

1. Η έννοια ηης Ιδιόηηηας ηοσ Πολίηη (Citizenship) 

  

 

[...]Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, δειαδή ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

ησλ λνκηθν-πνιηηηθψλ πξνλνκίσλ, πνπ θαηαθηνχλ θαη απνιακβάλνπλ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο 

κε δηαθνξηζκέλν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη αζηηθν-δεκνθξαηηθή πνιηηηθή δνκή, 

θαηνρπξψλεηαη ππφ ηε κνξθή ζπλφινπ λνκηθψλ εγγπήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε 

ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ράξηε.
1
  

 

 

 

Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ πνιίηε είλαη έλα ζρεηηθά φςηκν πξντφλ ηεο ηζηνξίαο,
2
 ε Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε Citizenship αλαπηχρζεθε ηζηνξηθά ζην πιαίζην ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

θαη σο έλλνηα επηδέρεηαη δηάθνξεο εξκελείεο.
3
 Πνιίηεο, ππνζηεξίδεη ν Αξηζηνηέιεο, είλαη 

φπνηνο έρεη ην δηθαίσκα ζηε βνπιεπηηθή ή ζηε  δηθαζηηθή εμνπζία, φπνηνο έρεη ην δηθαίσκα  

λα ζπκκεηέρεη  ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη ζηα δεκφζηα αμηψκαηα «Πνιίηεο δ' ἁπιῶο 

νὐδελὶ ηῶλ ἄιισλ ὁξίδεηαη κᾶιινλ ἢ ηῷ κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο».
4
 Βαζηθή επηδίσμε ησλ 

πνιηηψλ είλαη ε απηάξθεηα ηεο πφιεο ηνπο «Γηόπεξ ὁ ιερζεὶο ἐλ κὲλ δεκνθξαηίᾳ κάιηζη’ ἐζηὶ 

πνιίηεο, ἐλ δὲ ηαῖο ἄιιαηο ἐλδέρεηαη κέλ, νὐ κὴλ ἀλαγθαῖνλ».
5
 ε κία πφιε, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε, ν ίδηνο άλζξσπνο  κπνξεί λα είλαη  θαη θαιφο  άλζξσπνο  θαη  ρξεζηφο πνιίηεο,  

ελψ  ζε κηα  άιιε,  άιινο  είλαη ν  έλαο θη άιινο  ν άιινο «Πόηεξνλ κὲλ νὖλ ἑηέξαλ ἢ ηὴλ 

                                                           
1
Γηψξγνο Κφθθηλνο, «Σα ειιεληθά ζπληάγκαηα θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (1844-1927)», Μλήκσλ, η. 19, 1997, 

ζει. 73. 
2
Πέηξνο Κνπικάζεο, Πνιίηεο ηνπ θόζκνπ : Ηζηνξία ηνπ θνζκνπνιηηηζκνύ, Καζηαληψηεο, Αζήλα, 1997, ζει. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3
Πέηξνο Θενδσξίδεο, «Πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε», Δπηζηήκε θαη 

Κνηλσλία, η. 5-6, 2001, ζει. 62. 

Ο A. Oldfield αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε  σο  λνκηθήο ζέζεο θαη σο πξαθηηθήο. 

Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ραίξεη ν πνιίηεο σο κέινο κηαο θνηλφηεηαο, ελψ ε δεχηεξε  

αλαθέξεηαη  ζην νπζηαζηηθφ  πεξηερφκελν  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο πνιίηεο  πνπ ελεξγεί  σο ηέηνηνο. 

Βι. Μάξσ Παληειίδνπ Μαινχηα, Σν θύιν ηεο δεκνθξαηίαο : Ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη έκθπια ππνθείκελα, φ. π., 

ζει. 104.     
4
Βαζίιεο Μνζθφβεο (επηκ.), Αξηζηνηέινπο Πνιηηηθά (α΄-δ΄), Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 1989, ζζ. 236-239. 

Σα Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε ρσξίδνληαη ζε νθηψ βηβιία. ην ηξίην βηβιίν αλαθέξεηαη  ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε  

θαη ζηελ πνιηηηθή αξεηή. Ο πξναλαθεξζείο νξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ πνιίηε  ηνπ δεκνθξαηηθνχ  πνιηηεχκαηνο. 
5
Βαζίιεο Μνζθφβεο (επηκ.), ό. π., ζει. 240. 
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αὐηὴλ ζεηένλ  θαζ’ ἣλ ἀλὴξ ἀγαζόο ἐζηη θαὶ πνιίηεο ζπνπδαῖνο, δῆινλ ἐθ ηῶλ εἰξεκέλσλ, ὅηη 

ηηλὸο κὲλ πόιεσο ὁ αὐηὸο ηηλὸο δ’ ἕηεξνο».
6
  

ην  Σν θνηλσληθό  ζπκβόιαην ηνπ  Jean – Jacques Rousseau ν πνιίηεο κεηέρεη  ζηελ θπξίαξρε 

εμνπζία θαη ηε ζέζπηζε ησλ λφκσλ.
7
 Ζ πνιηηεία (Republique), o πνιίηεο  θαη ε αξεηή είλαη 

έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ αξεηή ραξαθηεξίδεη  ηνλ θαιφ πνιίηε, ε  έλλνηα ηνπ 

νπνίνπ είλαη πεξηζζφηεξν  ζπλδεδεκέλε κε ηα θαζήθνληα παξά κε ηα δηθαηψκαηα.  

Oη ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε εληάζζνληαη ζην πιαίζην πνπ 

δηακφξθσζε ε πνιηηηθή λεσηεξηθφηεηα, ε ηζηνξηθή θνηλσληνινγία ησλ ζχγρξνλσλ 

δεκνθξαηηψλ.
8
 Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε απνηειεί ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηεο δεκνθξαηίαο.

9
 

χκθσλα κε ην Bryan S. Turner ε έλλνηα ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε αζρνιείηαη κε ην 

πεξηερφκελν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε ηε κνξθή ή ην είδνο ησλ 

ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ, κε ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ηα παξάγνπλ, θαη 

ηέινο κε δηάθνξεο θνηλσληθέο ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο απηά θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Ζ αδπλακία απφδνζεο ηεο έλλνηαο έγθεηηαη κεηαμχ άιισλ ζην γεγνλφο 

φηη νη ζπλζήθεο γηα λα αλαπηπρζεί ε Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε δηαθέξνπλ αλά ρψξα θαη πεξηνρή.
10

  

Ο  T. H. Marshall  ηε δεθαεηία ηνπ 50  ζην  βηβιίν ηνπ Citizenship and Social Class and other 

essays ζπλέδεζε ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε  κε ηελ θαηνρή  δηθαησκάησλ.
11

 Ζ κειέηε ηνπ T. H. 

Marshall γηα ηελ εμέιημε  ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε  έγηλε  ζε δεδνκέλα πιαίζηα. Αθνξνχζε 

ζηελ Αγγιία ζηελ πεξίνδν κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
12

 Οη ηδέεο ηνπ Marshall απνηεινχλ 

ζηαζκφ ζηε κεηαπνιεκηθή θνηλσληνινγία θαη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη επηθαινχληαη γηα λα 

ηνληζηεί ε ζεκαζία ησλ  αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Ο T. H. Marshall νξηνζεηψληαο ηηο κνξθέο ηεο Πνιηηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ Αζηηθή 

Πνιηηόηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, δειαδή ηα 

                                                           
6
Βαζίιεο Μνζθφβεο (επηκ.), ό. π., ζει. 262. 

7
Βαζηιηθή Γξεγνξνπνχινπ (επηκ.), Εαλ-Εαθ Ρνπζζώ : Σν θνηλσληθό ζπκβόιαην ή αξρέο πνιηηηθνύ δηθαίνπ, 

Δθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα, 2004, ζζ. 23, 287, 289.  

Stuart Hall & Bram Gieben, ό. π., ζει. 185. 
8
Bryan  S. Turner, «Contemporary problems in the theory of citizenship», Bryan S. Turner (ed.), Citizenship and 

social theory, SAGE Publication, London & Thousand Oaks, 1994, p. 9. 
9
Καιιηφπε παλνχ, Γηνίθεζε, πνιίηεο θαη δεκνθξαηία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 2000, ζει. 18. 

10
Hall Stuart & Gieben Bram, Ζ δηακόξθσζε ηεο λεσηεξηθόηεηαο : νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκόο, 

αββάιαο, Αζήλα, 2003, ζει. 150. 
11

Έθε Αβδειά, «Between duties and rights : gender and citizenship in Greece, 1864-1952», Faruk Birtek and 

Thalia Dragonas (ed.), Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, Routledge, London & New York, 

2005, p. 119.  
12

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, Ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη θνηλσληθή ηάμε, Gutenberg, Αζήλα, 

2000, ζζ. 28, 144, 191.   
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δηθαηψκαηα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ Πνιηηηθή  

Πνιηηόηεηα ε νπνία  πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα  ηνπ  εθιέγεηλ θαη  εθιέγεζζαη, δειαδή  ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε  ηεο εμνπζίαο, θαη ηελ  Κνηλσληθή Πνιηηόηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηα δηθαηψκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιεηαο.
13

 χκθσλα κε ην Marshall, ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα civil rights δηακνξθψζεθαλ ην 18
ν
 αηψλα, ηα πνιηηηθά political rights  ην 

19
ν
 θαη ηα θνηλσληθά social rights ηνλ 20

ν
.  

ε ζρέζε κε ηε ζεσξεηηθή  θαηαλφεζε  ηνπ φξνπ, ν Marshall ηνλίδεη φηη ε Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε είλαη κηα θνηλσληθή ζέζε πνπ απνλέκεηαη ζε φινπο φζνη είλαη πιήξε κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο θαη πξνυπνζέηεη κηα άκεζε αίζζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα βαζηζκέλε ζηελ 

πξνζήισζε  ζε έλαλ  θνηλφ πνιηηηζκφ.
14

 Σνλίδεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ "ηππηθή" θαη 

"νπζηαζηηθή" Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε. Ζ πξψηε νξίδεηαη σο «ε ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ελόο εζληθνύ 

θξάηνπο» ελψ ε δεχηεξε σο «έλα θάζκα αηνκηθώλ, πνιηηηθώλ θαη ηδίσο θνηλσληθώλ 

δηθαησκάησλ, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ έλα βαζκό ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε». Ζ Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε  κε ηελ  ηππηθή  ηεο  έλλνηα επεξεάδεη ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ, αθφκα θαη αλ 

δελ απνηειεί  νχηε ηελ απαξαίηεηε  νχηε  επαξθή  πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απφθηεζε θαη πινπνίεζε ζηελ πξάμε δηαθφξσλ δηθαησκάησλ, ελψ  ε αλάπηπμε  ηεο  

νπζηαζηηθήο  Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε  έρεη  αθνινπζήζεη  κηα  πην  άληζε  θαη  πνηθίιε  πνξεία.
15

 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα θαηαδείμεη ηελ επίδξαζε κηαο ξαγδαίαο αλαπηπζζφκελεο 

έλλνηαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ζηε δνκή ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ηελ επίδξαζε 

ηεο Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, επηθξίζεθε γηα πνιιά ζεκεία ηεο κειέηεο 

ηνπ.
16

 Ζ πξνζπάζεηα ηνπ T. H. Marshall λα δηαθξίλεη ηηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο 

                                                           
13

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, Πνιηηόηεηα θαη λεαληθή παξαβαηηθόηεηα, Κέληξν Μειεηψλ Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, 

Λεπθσζία, 2010, ζζ. 12-13. 

Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, Sage Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi, 1997, p. 69. 
14

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, ό. π., ζζ. 47, 62, 75,  

Ζ Ηδηφηεηα ηνπ  Πνιίηε  σο αξρηηέθηνλαο ηεο  θνηλσληθήο αληζφηεηαο. (ζει. 97)  

Ζ Ηδηφηεηα ηνπ  Πνιίηε  σο εξγαιείν θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. (ζει. 102) 

Ζ πνξεία πξνο ηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ηζφηεηα  σο ην  ηειεπηαίν ζηάδην  ηεο  εμέιημεο ηεο  Ηδηφηεηαο ηνπ  

Πνιίηε. (ζει. 125)  

Μάξσ Παληειίδνπ Μαινχηα, Σν θύιν ηεο δεκνθξαηίαο : Ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη έκθπια ππνθείκελα, φ. π., ζει. 

106.     
15

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, ό. π., ζζ. 145, 157, 177. 

Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα κπνξεί λα δνζνχλ ρσξίο λα ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα πνιηηηθά ή αηνκηθά, ρσξίο ηελ 

πιήξε ζπκκεηνρή  ζηελ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε. (ζει. 19) 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε  κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα αθνξνχζε κφλν  ηνπο  

άλδξεο. (ζει. 19)  
16

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, ό. π., ζζ. 121, 126. 

Barry Hindess, «Citizenshsip in the modern West», Bryan S. Turner (ed.), Citizenship and social theory, SAGE 

Publication, London & Thousand Oaks, 1994, pp. 19, 28.   
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πνιηηφηεηαο θαη λα αλαγάγεη ηελ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε ζε έλλνηα εληαία, πξνζέθξνπζε ζην 

ζχγρξνλν αθαδεκατθφ δηάινγν.
17

 Απφ ηε κηα επηθξηηέο ηνπ T. H. Marshall  επηζεκαίλνπλ  φηη  

ζπρλά  «group identities», φπσο ε θπιή, ε ζξεζθεία, ε γιψζζα, ην θχιν επηθαινχληαη σο 

βάζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο «citizenship identity»,
18

 θαη απφ ηελ άιιε ε ζχγρξνλε  

πξαγκαηηθφηεηα  νδεγεί ζε λέεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, φπσο ε Πνιηηηζκηθή Πνιηηφηεηα, ε 

επξσπατθή Πνιηηφηεηα θηι, θαηαδεηθλχνληαο  φηη  ε Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε σο έλλνηα δελ είλαη 

εληαία.
19

  

Ζ ζπλείδεζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ε ζπγθξφηεζε  ησλ πνιηηηθψλ ηαπηνηήησλ (εζληθή  

ηαπηφηεηα θαη Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε), ζπλέπεζε κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ  ζπλπθαίλνληαη  

νη αθεγήζεηο ηνπ έζλνπο θαη ηεο Ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε, εμηζψλνληαο ηελ έλλνηα απηή κε ηε 

«δπλακηθή ελεξγεηηθή παξνπζία  ζηα θνηλά».
20

 Ο Πέηξνο Θενδσξίδεο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλδεζεο ηνπ πνιίηε  κε ηελ θξαηηθή θπξηαξρία : 

 

 

[...]Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ελείρε ζηελ λεσηεξηθφηεηα κηα ζπλδήισζε ελεξγνχο  

ζπκκεηνρήο, πνπ αλήγαγε ηνλ πνιίηε ζε ππνθείκελν ηεο πνιηηηθήο   θαη ηνλ ζπλέδεε- 

κέζσ ηνπ έζλνπο- κε ηελ θξαηηθή θπξηαξρία.
21

 

 

 

Ζ «National citizenship» απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή.
22

 Ζ Πνιηηφηεηα εδψ νξίδεη  

νξηνζεηεκέλνπο πιεζπζκνχο κε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, εμαηξψληαο  

άιινπο  γηα  ιφγνπο  εζληθφηεηαο.
23

 χκθσλα κε ηε Yasemin Nuhoğlu Soysal, ε  Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε απέθηεζε κέζα απφ έλα ζχλνιν κεραληζκψλ θαη ζεζκψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

ζηξαηνινγία, ην θξάηνο πξφλνηαο, «ηδηόηεηεο απνθιεηζκνύ» ζπληείλνληαο πξνο ηελ ελνπνίεζε 

                                                           
17

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, ό. π., ζει. 68.  
18

T. K. Oommen, Citizenship, Nationality and Ethnicity : Reconciling competing identities, Polity Press, 

Cambridge, 1997, p. 21. 
19

Παλαγηψηεο Κ. Πεξζηάλεο, ό. π., ζει. 13. 

Bryan S. Turner, «Contemporary problems in the theory of citizenship», ibid, p. 9. 

Barry Hindess, «Citizenshsip in the modern West», ibid, p. 23. 
20

Πέηξνο Θενδσξίδεο, ό. π., ζζ. 55, 62, 

Οη εζληθέο ηαπηφηεηεο εκθαλίδνληαη σο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη πξνζθέξνπλ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ βάζνο 

ζηελ πνιηηηθή, ζεσξνχληαη «πξντόλ καθξώλ, ζπλερώλ θαη αδηάζπαζησλ ηζηνξηθώλ δηαδηθαζηώλ» θαη πξνζθέξνπλ 

ηζηνξηθά «έλα είδνο ζπλαηζζεκαηηθήο γέθπξαο κεηαμύ ηνπ αηόκνπ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο».  

Βι. Πέηξνο Θενδσξίδεο, ό. π., ζζ. 55, 60, 61. 
21

Πέηξνο Θενδσξίδεο, ό. π., ζει. 72. 
22

Yasemin Nuhoğlu Soysal, Limits of citizenship : Μigrants and postnational membership in Europe, University 

of Chicago Press, United States, 1994, p. 189. 
23

Yasemin Nuhoğlu Soysal, ibid, p. 2. 
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θαη ηελ πεξηραξάθσζε.
24

 χκθσλα κε ην Γηψξγν Κφθθηλν ζηελ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε 

ζπγρσλεχνληαη ε έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ πνιηηηθή θνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα ηνπ έζλνπο.
25

  

 

 

[...]Καηά ζπλέπεηα, ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπγρσλεχνληαη ε έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ 

πνιηηηθή θνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα ηνπ έζλνπο. 

Αληίζεηα, ε απιή ππεθνφηεηα, ε νπνία βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ απφδνζε 

αζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηζνδπλακεί κε απνθιεηζκφ ηνπ αηφκνπ απφ ηα θαη' εμνρήλ 

πνιηηηθά αγαζά θαη κε πεξηραξάθσζε ηνπ ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθφηεηαο. Ζ 

αληηδηαζηνιή ηεο εζληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηελ απιή ππεθνφηεηα αλάγεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ αηφκνπ-ηδηψηε, θνξέα δηθαησκάησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ, απφ ην 

άηνκν-πνιίηε, θνξέα ζηνηρεηψδνπο θαη ηζνδχλακεο πνιηηηθήο ηζρχνο ζην πιαίζην ηεο 

ζπιινγηθήο πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

 

 

Απφ ηελ άιιε ζε  πνιππνιηηηζηηθέο θνηλσλίεο ηνλίδεηαη φηη ε  ηαπηφηεηα  θάζε πνιίηε πνπ 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο πξέπεη λα δξα ζηα πιαίζηα ηεο ακνηβαίαο  

αλαγλψξηζεο,
26

 ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο αλνρήο,
27

 δεδνκέλνπ φηη δχν 

ζπληαγκαηηθέο πηπρέο ηεο Πνιηηφηεηαο είλαη ε ηαπηφηεηα identity θαη  ηα  δηθαηψκαηα 

rights.
28

 Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε έηζη  απνθηά νηθνπκεληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε.   

 

 

 

                                                           
24

[…]Citizenship acquired exclusionary properties through compulsory education, conscription, and national  

welfare,  all  of  which  defined  culturally  unified  and  sacred  entities  by  creating  boundaries  around them.  

Βι. Yasemin Nuhoğlu Soysal, ibid, p. 17. 

ε άξζξν ηεο ε εθεκεξίδα Halkın Sesi αλαθέξεη φηη θαιφο πνιίηεο είλαη θάπνηνο ήξσαο, θάπνηνο γελλαίνο ν 

νπνίνο ρσξίο λα ην ζθεθηεί, ελζπλείδεηα  ζπζηάδεηαη γηα ράξε ηνπ έζλνο.  

Βι. Δθεκεξίδα  Halkın Sesi, «İyi bir vatandaş», 15 Ağustos 1962. 
25

Γηψξγνο Κφθθηλνο, ό. π., ζει. 74. 
26

Jurgen Habermas, Ο κεηαεζληθόο αζηεξηζκόο, Πφιηο, Αζήλα, 2003, ζζ. 110-111. 

Tariq Modood, «Anti-Essentialism, Multiculturalism, and the 'Recognition' of Religious Groups», Will Kymlicka 

& Wayne Norman (ed.), Citizenship in Diverse Societies, Oxford University Press, London, 2000, p. 175. 

[...]ην δεηνύκελν είλαη ζήκεξα πώο ε αξρή ηεο νηθνπκεληθόηεηαο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε, ζεβόκελε ηελ θάζε 

ππνθεηκεληθόηεηα, ζα εμαζθαιίζεη  ηζόηηκε  πξόζβαζε  ζηελ  ηδηόηεηα απηή, πώο  ζα αλαγάγεη  ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

ζε θαλόλα θαη όρη ζε παξέθθιηζε, πώο δειαδή ζα θαηνρπξώζεη ζεζκηθά ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ ηαπηνηήησλ σο 

ζεκηηή θαη αλακελόκελε. 

 Βι. Μάξσ Παληειίδνπ Μαινχηα, Σν θύιν ηεο δεκνθξαηίαο ..., φ. π., ζει. 43.     
27

Πέηξνο Θενδσξίδεο, ό. π., ζει. 73.  
28

Yasemin Nuhoğlu Soysal, ibid, p. 8. 

«a two-way  process and involves  obligations as well as rights» Βι. Nira Yuval-Davis, ibid, p. 88. 
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[...]ζην αλαδπφκελν πιαίζην ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνδφκεζεο 

ππεξεζληθψλ θξαηηθψλ νληνηήησλ, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ζε αλαθνξά 

πξνο ην ηδεψδεο ηεο θνζκνπνιίηηθεο δεκνθξαηίαο, ε δεκνθξαηηθή ηζαγέλεηα (= αζηηθά, 

πνιηηηθά, θνηλσληθά δηθαηψκαηα) παχεη πιένλ λα ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ην έζλνο-

θξάηνο θαη απνθηά νηθνπκεληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Μεηαζηνηρεηψλεηαη ζε 

πιαλεηηθή ηζαγέλεηα ελζσκαηψλνληαο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηε ιεγφκελε ηέηαξηε 

γεληά δηθαησκάησλ.
29

 

 

 

Αλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο απφθηεζεο ηνπ αγαζνχ ηεο Πνιηηφηεηαο είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε  ηνπ θαζήθνληνο ηεο αηνκηθήο  επζχλεο, ε ζπκκεηνρή ζηα  θνηλά  θαη ε 

χπαξμε ελφο  πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο  πνπ λα πξνάγεη ηελ ηζνπνιηηεία,
30

 ην θεθαιαίν απηφ 

θαιείηαη θπξίσο λα εμεηάζεη ηνπο ξεκαηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν Άιινο ελδχεηαη ή 

εθδχεηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ρξεζηνύ πνιίηε». Ση  απνθιείεη έλαο ιφγνο  πνπ  αλαθέξεηαη ζηνλ  

Άιιν θαη πνηεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο  έρεη απηφο ν απνθιεηζκφο;  Αλ ν ηξφπνο πνπ  ζπγθξνηεί 

ε κηα πνιηηηθή ειίη ην ιφγν ηεο πεξί ηεο άιιεο δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην πγηνχο εμέιημεο 

θαη νη ηξνπηζκνί ζπγθξφηεζεο ηνπ Άιινπ θαζίζηαληαη «κεραλέο παξαγσγήο αλαγθαηνηήησλ», 

αμίδεη λα δηεξεπλεζεί  θάησ απφ πνηεο πεξηπηψζεηο θαη πξνυπνζέζεηο  ν  Άιινο  ελδχεηαη ην  

καλδχα ην ρξεζηνχ πνιίηε.  

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

                                                           
29

Γηψξγνο Κφθθηλνο, ό. π., ζει. 76. 

Απφ ηελ άιιε ε Iris Marion Young αζθεί θξηηηθή ζηελ «universal  citizenship» θαη  πξνηάζζεη ηελ έλλνηα «a 

group differentiated citizenship».   

[...]Instead of a universal  citizenship in the sense of this generality, we need a group  differentiated citizenship  

and  a heterogeneous public. 

Βι. Iris Marion Young, «Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship», Ethics, 

Vol. 99, No. 2, January 1989, p. 258. 
30

Αιέμηνο Α. Πέηξνπ, «Οη πξνυπνζέζεηο  ηεο  πνιηηφηεηαο : θέςεηο πάλσ  ζηηο κεηακνληέξλεο  εηεξνηνπίεο  θαη 

ηελ θνηλσληθή εζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε», Λεχθηνο Νενθχηνπ (επηκέιεηα έθδνζεο), Proceedings from the 

International Conference Citizenship Multiculturalism Cosmopolitanism : University of Cyprus, Nicosia 3-4 

November 2007, POLIS Citizenship Association, Nicosia, 2009, p. 139.   
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2. Ρημαηικές παραζηάζεις οικειοποίηζης ηης Ιδιόηηηας ηοσ Πολίηη 

 

Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε & Κνηλνηηθή πλείδεζε 

 

[....] Έρεη πάληνηε παξαηεξεζεί, φηη ζηελ αζηηθή αλζξσπηζηηθή  παξάδνζε  νη ειεχζεξεο  

θνηλσλίεο, ζηεξηδφκελεο, φπσο  θαη πξέπεη, ζηελ απζφξκεηε ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπο, 

ρξεηάδνληαη  ην έληνλν αίζζεκα ηεο αθνζίσζεο ην νπνίν ν Μνληεζθηέ απνθαινχζε vertu 

[αξεηή]. [...] Μηα δεκνθξαηία ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν αλ ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα κέιε ηεο έρνπλ πεηζζεί, φηη ε  πνιηηηθή ηνπο θνηλσλία απνηειεί θνηλφ  εγρείξεκα 

ππνινγίζηκεο ζεκαζίαο, θαη  πηζηεχνπλ φηη έρεη  ηέηνηα δσηηθή  ζεκαζία πνπ  ζπκκεηέρνπλ κε 

φπνηνλ ηξφπν πξέπεη, γηα λα δηαηεξεζεί  ε δεκνθξαηηθή ηεο ιεηηνπξγία.  

Μηα ηέηνηα ζπκκεηνρή πξνυπνζέηεη φρη  κφλν  αθνζίσζε  ζην θνηλφ  πξφγξακκα, αιιά  θαη 

κία ηδηαίηεξε  έλλνηα δεζκνχ  κεηαμχ  ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη.
31

 

 

Πέξα απφ ην δνηφ ζχληαγκα «Γελ είκαζηε ππεύζπλνη δηά ην ύληαγκα, θύξηε Πξόεδξε»,
32

 θαη  

ην επηβιεζέλ λεντδξπζέλ θξάηνο πνπ  λνκηκνπνηνχλ ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο, 

ζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο θαη δξάζεο ησλ Κππξίσλ είλαη ε ζεκαζία ηνπ 

έζλνπο ππεξάλσ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
33

 Έηζη απφ ηε κία ζηνλ ηνπξθηθφ 

ιφγν απαληνχλ φξνη φπσο  «Anavatanımız» «ε Μεηέξα παηξίδα καο» θαη  απφ ηελ άιιε 

«memleketimiz» «ε ρώξα καο» θαη «yurdumuz» «ε παηξίδα καο», θαη ζηνλ ειιεληθφ ιφγν νη 

φξνη «κεγάιελ (επξπηέξαλ) παηξίδα» θαη  «ηδηαηηέξαλ (ζηελήλ) ηνηαύηελ».
34

  

 

 

                                                           
31

Σνπνζέηεζε Charles Taylor 

Βι. Martha Craven Nussbaum, Τπέξ παηξίδνο: παηξησηηζκόο ή θνζκνπνιηηηζκόο; φ. π., ζζ. 145-146. 
32

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1960-31 Γεθεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 248.  

[...] Δκείο νη Έιιελεο ηεο Κύπξνπ έρνκε δηθή καο Κπβέξλεζε, ην δηθό καο θξάηνο, ηε δηθή καο Βνπιή, γηαηί έηζη ην 

ζέιεζαλ νη Άγγινη, πνπ καο είραλ ππνδνπισκέλνπο γηα 82 ρξόληα, θη νη Σνύξθνη πνπ καο ππνδνύισζαλ ηελ Κύπξν 

από ην έηνο 1570 σο ην 1878 (άιια 308 ρξόληα).  

Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Αγσγή ηνπ πνιίηνπ .., φ. π., ζει. 15. 
33

Καίζαξαο  Μαπξάηζαο, ό. π, ζει. 55. 

[...]without  having  constructed  a common  sense of citizenship.  

Βι. Niyazi Kızılyürek, «The Challenges of Citizenship in Cyprus», Journal of Cyprus Studies, Vol. 8/9, No. 

22/25, 2003,  p. 136. 
34

Yurttaşlık Bilgisi ΗI, a.g.e., s. 34. 

 Yurttaşlık Bilgisi V, a.g.e., s. 8. 

Νψληαο Πεξ. αθειιαξνπνχινο, ό. π., ζει. 15. 

«Σνλ γελλεζέληα ελ Κύπξσ νλνκάδνκελ Κύπξηνλ». Βι. Αιέμαλδξνο  Η. Κνζκά, ό. π.,  ζει. 72. 

[...] Ζ  έλλνηα ηνπ ιανύ είλαη δηάθνξνο ηνπ έζλνπο. Δηο ηελ πνιηηείαλ ππάξρεη  έλαο ιαόο  δύλαηαη  όκσο λα  

ππάξρνπλ πνιιά  έζλε˙ Κιαζζηθόλ  παξάδεηγκα είλαη ε Διβεηία  θαη ε Κύπξνο αιιά  θαη πιείζηαη άιιαη ρώξαη.  

Βι. Νψληαο Πεξ. αθειιαξφπνπινο, ό. π., ζει. 16.
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[...] Ζ παηξίο δηαθξίλεηαη εηο ηελ κεγάιελ (επξπηέξαλ) παηξίδα, ηεο νπνίαο είκεζα φινη 

ηέθλα θαη σο ηνηνχηνη είκεζα αδειθνί, έρνληεο ηελ απηήλ γιψζζαλ, ζξεζθείαλ, 

πνιηηηζκφλ, ηζηνξίαλ, ήζε, έζηκα, θαη εηο ηελ ηδηαηηέξαλ (ζηελήλ) ηνηαχηελ, ελ ηε νπνία 

εγελλήζεκελ θαη αλεηξάθεκελ. 

 

Ζ ζεκαζία ηνπ έζλνπο ππεξάλσ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πέξα  απφ ηελ αλχςσζε ησλ 

κεηέξσλ παηξίδσλ «ζην επίπεδν ηεο ζξεζθείαο», ζπλέηεηλε ζηελ «θνηλνηηθή αγθίζηξσζε», 

ζηελ απφιπηε ηαχηηζε κε ηνλ θνηλνηηζκφ.
35

 Ο Παζράιεο Κηηξνκειίδεο αλαθέξεη φηη ε 

ζπληαγκαηηθή δηάξζξσζε αλαγλσξίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θνηλφηεηαο θαη φρη  ηελ  

ηδηφηεηα  ηνπ  αηφκνπ-πνιίηε  «σο ηεο  πξσηαξρηθήο θαζνξηζηηθήο  βάζεο  ηεο πνιηηηθήο  

ηαπηόηεηαο  ησλ ππεθόσλ  ηνπ  λένπ θξάηνπο».
36

  Ζ αγφξεπζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Milli Cephe 

Burhan Nalbantoğlu «Οη εδώ εθπξόζσπνη  ηεο πνιύ κηθξάο  Σνπξθηθήο  νκάδαο  είλαη  

ππόινγνη  κόλνλ εηο  ηνπο  εθινγείο ησλ»,
37

 φπσο θαη ε ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο 

νκάδαο θαηά  ηε ζπλεδξία  ηεο  21
εο

 Ηνπιίνπ 1961 φπνπ ν Έιιελαο Βνπιεπηήο ηνπ 

Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ  Γηψξγνο Ρνδνζζέλνπο  εθπίπηεη  ηνπ  βνπιεπηηθνχ  αμηψκαηνο ηνπ 

ιφγσ  «εγθιήκαηνο αηηκσηηθήο θύζεσο»,
38

 απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ πψο  

ε  θνηλνηηθή ζπλείδεζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρξεζηνχ πνιίηε.  

Ο πνιίηεο ηεο δεκνθξαηίαο είλαη  ελεξγφο, δηφηη  αζθεί  ηα δηθαηψκαηα  θαη ηηο  ειεπζεξίεο  

ηνπ θαη δελ επηηξέπεη  λα ηνπ  ηα  ζηεξήζνπλ. Υσξίο  λα είλαη  εγσθεληξηθφο, είλαη  

αηνκηθηζηήο. Ο αηνκηθηζκφο φκσο  έρεη  ζεηηθή  έλλνηα.
39

 Έηζη  θαη ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν 

ν θνηλνηηζκφο. Απέλαληη ζε ζέζεηο φπσο «ε πξόηαζίο ηνπ απηή πξνέξρεηαη από δήινλ πξνο ηελ 

θνηλόηεηα ηελ νπνία αληηπξνζσπεύεη», ε θνηλφηεηα απηή είλαη «ηπθισκέλε από 

                                                           
35

Νiyazi Kizilyurek, Οιηθή Κύπξνο,  φ. π., ζει. 24. 
36

Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, «Σν ηδενινγηθφ  πιαίζην ηεο πνιηηηθήο  δσήο ηεο Κχπξνπ : θξηηηθή  ζεψξεζε», 

Γηψξγνο Σελεθίδεο & Γηάλλνο Κξαληδηψηεο (επηκέιεηα), φ. π., ζει. 455. 
37

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε  9
εο

  Ηνπλίνπ  1961, ζει. 315. 

«Αιι΄ εάλ δε ρξεζηκνπνηήζσκελ ηαο εμνπζίαο καο δηα λα εμαζθαιίζσκελ ηα ηδηθά καο δηθαηώκαηα,  ζα 

πξνδώζσκελ ηελ Σνπξθηθήλ Κνηλόηεηα». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, 

(16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 670.  

[...]kendi  cemaatinin  haklarını  korumağa  çalışan  birisi  neden  fanatik  ve  müfrit  olsun?   

Δθεκεξίδα  Halkın Sesi, «Bazı  Deyimlere Dair», 28 Nisan 1962. [ρεηηθά κε θάπνηεο  εθθξάζεηο] 
38

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

 Ηνπιίνπ 1961, ζει. 362. ηελ  ςεθνθνξία ηα θνηλνβνπιεπηηθά κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

δελ  ζπκκεηέρνπλ. Ο Γηψξγνο Ρνδνζζέλνπο ράλεη  ην  αμίσκα ηνπ  κε  22 ςήθνπο  ππέξ, 10 θαηά θαη 2 απνρέο.  
39

Καιιηφπε παλνχ, ό. π., ζει. 56. 
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αδηθαηνιόγεηνλ θαλαηηζκόλ», αξζξνγξάθνο ηεο Halkın Sesi δηεξσηάηαη γηαηί φπνηνο 

πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ απνθαιείηαη θαλαηηθφο.
40

 

 

Σν δηαθχβεπκα ηεο  Πνιηηφηεηαο & Ζ ζχλδεζε ηεο  κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν  

 

Βηβιηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί φηη νη  δχν θνηλφηεηεο  απνηέιεζαλ  «πξνέθηαζε»  ησλ 

κεηέξσλ παηξίδσλ ηνπο θαη φηη δηαθαίλεηαη κηα αδπλακία ηαχηηζεο κε ηνλ ηφπν.
41

 ην πνίεκα 

Πάξε Γαξύθαιια Al Karanfiller ηνπ Özker Yaşın ζπγθξίλεηαη ε Κχπξνο κε ηελ Σνπξθία.
42

 ε 

αληίζεζε κε ηελ Κχπξν ζηελ Σνπξθία δελ  ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ μέξνπλ ηε γιψζζα 

ζνπ, νχηε παηδηά αιιφδνμα  πνπ ζηήλνπλ ελέδξεο ζηνπο δξφκνπο «ne sokaklarında  pusu 

kuran  gavur çocukları, ne  lisanını  bilmediğimiz insanlar». Ο πνηεηήο Orbay Mehmet 

Deliceirmak ζην πνίεκα ηνπ Sömürge çocuğunun Türkiyesi αλαγλσξίδεη φηη ε πφιε πνπ 

γελλήζεθε είλαη πνιχ καθξηά απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε «İstanbul΄a uzak bir kentte 

doğdum» θαη απνθαξδησκέλνο παξαδέρεηαη φηη απηφ ήηαλ ην ζρέδην ηεο κνίξαο  «Kısmet  o 

kadardı, ne yapalım».
43

  ηνλ αληίπνδα ηνλ ίδην θαεκφ εθθξάδεη ηφζν ν Βαζίιεο Μηραειίδεο  

                                                           
40

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 12
εο

  επηεκβξίνπ 1961, ζει. 418.   
41

Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο, φ. π., ζει. 15. 

«Ζ Κύπξνο δελ γηλόηαλ αληηιεπηή σο απηνηειή εδαθηθή νληόηεηα, όπνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

αλεμάξηεην θξάηνο,  αιιά σο εδαθηθό ππόινηπν ην νπνίν λνεκαηνδνηείηαη κόλν σο κέξνο ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ειιεληθνύ ή θαη  ηνπ  ηνπξθηθνύ  έζλνπο».  

Bι. Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, φ. π., ζει. 144. 

«Οη «δηαλννύκελνη εθπαηδεπηέο» ηόζν ηεο ειιελνθππξηαθήο όζν θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο ειίη εκπόδηζαλ  ηνλ 

Κύπξην,   πνπ γηα αηώλεο δνύζε ζ΄ απηό ην λεζί, λα ηαπηηζηεί  κε ηνλ ηόπν ηνπ».  

Bι. Niyazi Kızılyürek, Κύπξνο : Σν αδηέμνδν ησλ εζληθηζκώλ, φ. π., ζει. 36. 

[...]νύηε αζπόλδπινο «ειιελνθεληξηζκόο» νύηε ζηείξνο «θππξηαθόο απνκνλσηηζκόο», αιιά άξηηα θαη γόληκε  

«ειιελνθππξηαθόηεηα», όπσο  ηνπιάρηζην θαίξηα ηε  δηαηππώλεη  ν  Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο : 

 

[...]είκαζηε, Κύπξηνη θαη Έιιελεο, Έιιελεο θαη Κύπξηνη, έλα  θαη ην απηό, ρσξίο  θακηά αληίθαζε. Ζ 

αληίθαζε, αληίζεηα, βξίζθεηαη ζηελ απάξλεζε  θαη ηελ απνθόιιεζε  από  ηελ ηνπηθή ηαπηόηεηά  καο ράξηλ  

κηαο επξύηεξεο εζληθήο, γηα ηελ νπνία, θπζηθά, ζα ήκαζηαλ άρξεζηνη, αθνύ δελ ζα είρακε  πξόζσπν λα 

ππάξρνπκε  θαη  γε λα παηνύκε.     

 

Βι. Πίηζα Γαιάδε θ.α. (επίκ.), Γεύηεξε παλειιήληα πνηεηηθή ζπλάληεζε :λεόηεξνη θύπξηνη πνηεηέο, 1960-1982, 

Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, 1982, ζζ. 18-19. 

«Δπηπξνζζέησο πξνο ην όηη είκεζα Σνύξθνη, ζεσξνύκελ ζπγρξόλσο ηνπο εαπηνύο καο σο θαηνίθνπο απηήο ηεο 

Νήζνπ» 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 589. 
42

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 90. 

Hüseyin Tuncer, «Kıbrıs΄ta Vuruşanlar΄ın Dramı», İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin & Mehmet Kansu 

(hazırlayan), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 27-27 Kasım 1998, cilt. III,   a.g.e., s. 129. 
43

Suna Atun & Bülent Fevzioğlu, a.g.e., s. 293. 
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«Δίκαη  κεζ΄ ζ΄ ηνύηελ ηελ γσληάλ,  πνπ  κ΄ έβαιελ ε θύζηο»,
44

 φζν θαη ν Πέηξνο φθαο  ζην 

πνίεκα  Κιεξνλνκηά. Ζ γε  γηα  ρξφληα θπνθνξεί  «πεηξσκέλα  νλείξαηα»  πνπ νη ζπλζήθεο  

δελ  επέηξεςαλ λα  επνδσζνχλ.
 45

 

 

[..]Πψο λα ζε μερεξζψζσ, γε κνπ,  

απφ  ηα πεηξσκέλα  νλείξαηα, 

πνπ  απφκεηλαλ  ζηνλ  θφξθν  ζνπ  

θαξηεξψληαο  ρξφληα  λα βιαζηήζνπλ... 

 

 

Απφ ηελ άιιε, νη δχν ηζηνξηνγξαθίεο πξνζπαζνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ κηα κνλνπσιηαθή  ζρέζε 

κε ην γελέζιην ηφπν.
46

 Έηζη ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο ν ιφγνο 

πνπ ζπγθξνηεί ν Eιεπζέξηνο Σδειέπεο : 

 

 

 

                                                           
44

Βαζίιεο Μηραειίδεο, Πνηήκαηα, φ. π., ζει. 42. 

«μεθνκκέλε  γεσγξαθηθά».  

Βι. πχξνο Παπαγεσξγίνπ, Ο αγώλαο, ηα θείκελα ηνπ θαη ην ρξένο καο: κειέηε, φ. π., ζει. 9. 

«ηελ αθήζεηε  νινκόλαρε  κέζα  ζην πέιαγν».  

Βι. Θενδφζεο Πηεξίδεο, Σν ρξπζό κνλνπάηη, Πνιηηηθέο θαη ινγνηερληθέο εθδφζεηο, 1961, ζει. 33. 

[...] Ήκαζηε βπδαζηάξηα νξθαλεκέλα 

θαη  θάζε θνξά πνπ θάπνηα Ακάιζεηα 

εξρόηαλ λα καο βπδάμε 

ήζειε ζώλεη θαη θαιά 

λα καο πείζε πσο καο γέλλεζε θηόιαο. 

Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Ήκαζηε θαη είκαζηε», αξ. 7, Απξίιηνο 1961, ζει. 356.  
45

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Πνίεζε»,  η. 32, Οθηψβξηνο, 1961,  ζει. 23. 
46

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 9 Ηνπιίνπ  1961. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «"Gitme Oğul" Der Kıbrıs Toprağı», 25 Aralık 1960. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizans Rüyası», 12 Haziran 1961.[Βπδαληηλφ φλεηξν] 

         ηελ ειιεληθή ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα πνηέ δελ δέζεθε κε απηφ ηνλ ηφπν. Ο Αζαλάζηνο 

Παπαγεσξγίνπ ζην Ζ Βαζηιηθή Μαξαζόβνπλνπ αλαθέξεη φηη  Σνχξθνο  ηδηνθηήηεο  εληφπηζε  δχν ζσξάθηα έλα 

κίιη βφξεηα ηνπ Μαξαζνβνχλνπ θαη ηα πψιεζε ζε αξραηνθάπειν, αδηαθνξψληαο γηα ηε δηάζσζε  θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Κχπξνπ, εζηηαδφκελνο  κφλν  ζην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο.  

 Βι. Αζαλάζηνο Παπαγεσξγίνπ, Ζ Βαζηιηθή ηνπ Μαξαζόβνπλνπ, Κφζκνο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 84. 

ην δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο ηεο θππξηαθήο ηζαγέλεηαο ζηνπο ελ Αηγχπησ εγθαηεζηεκέλνπο Κππξίνπο ε  

εθεκεξίδα Διεπζεξία αλαθέξνληαο φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ «ε θαηαγσγή  ησλ  θαη  νύρη  ε εζληθόηεο 

ησλ», πξνβάιιεη ηελ έλλνηα ηεο θαηαγσγήο, ηνπ γελέζιηνπ ρψξνπ ησλ πξνγφλσλ.  

Βι. Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 26 Ηαλνπαξίνπ 1961. 

Βι. Δπγελία Παιαηνιφγνπ -Πεηξψλδα, Έμνδνο, Κέδξνο, Αζήλα, 1961, ζει. 42. Θέκα ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο ηεο 

Δπγελίαο Παιαηνιφγνπ-Πεηξψλα  είλαη ε ηειεπηαία πεξηπέηεηα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, ε ζπγθηλεηηθή 

απζφξκεηε ζπκκεηνρή ηνπ  ζηηο εζληθέο δνθηκαζίεο ηνπ εζληθνχ ζπλφινπ,  ν εθπαηξηζκφο θαη ε αλαδήηεζε λέσλ  

εζηηψλ γηα λα ξηδψζεη. Ζ πνηήηξηα απνηππψλεη ηελ νδπλεξή  απηή εκπεηξία.  «Σώξα «ζαλ γελλαίνο, ζαλ  έηνηκνο 

από  θαηξό ραηξέηα  ηελ  ηελ Αιεμάλδξεηα», πνπ  νδεύεη  κε ζηγνπξηά ζηα ηζηνξηθά ηεο  πεηξσκέλα». 
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[…] Οη Σνχξθνη πνηέ δελ αηζάλζεθαλ «ζπίηη ηνπο» ζηελ Κχπξν. Σνχην  είλαη άιισζηε 

θπζηθφ δηφηη πξφθεηηαη  γηα ηνπο απνγφλνπο ησλ ζηξαηησηψλ  θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν. Ο αξηζκφο ηνπο, ζε ζρέζε  κε ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ, ζπλερψο κεησλφηαλ απφ ηφηε πνπ έιεμε ε Οζσκαληθή θπξηαξρία. Καη ηνχην 

παξά ηελ πνιηηηθή ησλ βξεηαληθψλ αξρψλ πνπ ελεζάξξπλαλ ζπζηεκαηηθά ηελ είζνδν 

θαη εγθαηάζηαζε Σνχξθσλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ηνλ εθπαηξηζκφ ησλ Διιελνθππξίσλ 

απφ ηνπο νπνίνπο 300,000 δνπλ ζήκεξα ζηελ Αγγιία. χκθσλα κε επίζεκεο απνγξαθέο 

ησλ Βξεηαλψλ, ην 1881  ε αλαινγία ησλ Σνχξθσλ  πξνο Έιιελεο ήηαλ 24,4%. ε έλαλ 

πιεζπζκφ 186,173  ςπρψλ, 45,458 ήηαλ Σνχξθνη θαη 137,631  ήηαλ Έιιελεο. Απφ ηε 

κηα απνγξαθή ζηελ άιιε ην πνζνζηφ απηφ κεησλφηαλ πξννδεπηηθά : 22,89% ην 1891, 

21,64% ην 1901, 20,59%  ην 1911, 19,75%  ην 1920,  18,46% ην 1931, 17,89% ην  1946  

θαη 17,5% ην 1956».
47

 

 

 

Σν ελ ιφγσ ξεπεξηφξην ιφγνπ απαληά θαη  ζηελ έθζεζε  Σν Υσξίν κνπ ηνπ καζεηή ηεο Δ΄ 

ηάμεο απφ ην ρσξίν Καηχδαηα. Ο καζεηήο αλαθεξφκελνο ζηνπο Σνχξθνπο ηνπ ρσξηνχ 

Καηχδαηα επηζεκαίλεη  φηη κεηά απφ κηα θνιιεηηθή αξξψζηηα, ζε  αληίζεζε κε ηνπο Έιιελεο 

θαηνίθνπο, δελ επέζηξεςαλ ζην ρσξηφ. 

 

 

 [...] Σελ επνρή  ηεο Σνπξθνθξαηίαο  νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ήηαλ Σνχξθνη, θαίλεηαη  

έδησμαλ  ηνπο Έιιελεο. Οη γέξνη  καο ιέγνπλ  φηη  είρε  δπφ  Σνπξθηθά λεθξνηαθεία. 

Πξηλ 100 φκσο πεξίπνπ ρξφληα φηαλ νη  Υξηζηηαλνί  άξρηζαλ λα θηίδνπλ  ηελ  Δθθιεζίαλ 

καο  θάλεθελ κηα θνιιεηηθή  αξξψζηεηα πνπ  ζέξηδε ηνλ θφζκνλ. Οη Υξηζηηαλνί έθπγαλ 

θαη θαηνίθεζαλ ζηελ θνπξηψηηζζα πνπ ήηαλ ηφηε Μνλαζηήξη. Ζ αξξψζηεηα ζέξηζε 

ηνπο Σνχξθνπο. ζνη έκεηλαλ έθπγαλ θαη θαηνίθεζαλ ζηε Λεχθα. ηαλ πέξαζε ην  

ζαλαηηθφ, νη Υξηζηηαλνί  επέζηξεςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Έηζη ζήκεξα δελ έρνκε  νχηε  έλα 

Σνχξθνλ ζην  ρσξηφ  καο.  Έρεη  κφλν  ζηα ρσξάθηα καο ιίγεο  ειηέο  βαθνχθηθεο.
48

 

 

 

Ο ιφγνο ηεο κνλνπσιηαθήο ζρέζεο κε ηνλ ηφπν απαληά ηφζν ζηε ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε ηνπ 

Σνχξθνπ Αληηπξνέδξνπ ζε ζρέζε κε ηηο βξεηαληθέο  βάζεηο  «Οη Σνύξθνη  δελ εμέθξαζαλ  

θακηά  «δπζθνξία» γηα  ηε δηαηήξεζε  ησλ βξεηαληθώλ βάζεσλ ζηελ Κύπξν. Καη ζηελ 

πεξίπησζε  απηή,  έκελαλ πηζηνί  ζηε γεληθή  ηνπο ζηάζε  πνπ  εθθξαδόηαλ  κε ηελ  ηέιεηα 

αδηαθνξία  ηνπο γηα  ηα θαζαξώο θππξηαθά ζπκθέξνληα, ζα λα κελ  ηνπο αθνξνύζαλ  θαζόινπ 

ηα δεηήκαηα πνπ  είραλ  δσηηθή ζεκαζία γηα ηε  λήζν  θαη γηα ην κέιινλ ηεο»,
49

 φζν θαη ζηνλ 

                                                           
47

Eιεπζέξηνο Ν. Σδειέπεο, Σν θππξηαθό θαη νη ζπλσκόηεο ηνπ, φ. π., ζζ. 352- 353. 
48

Πεξηνδηθφ Παηδηθή  Υαξά, «Σν ρσξίν κνπ», η. 3,  Μάξηηνο  1962,  ζει. 20.  
49

Eιεπζέξηνο Ν. Σδειέπεο, ό. π., ζει. 137. 
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εκεξήζην ηχπν ζε αλαθνξά ηνπξθηθήο απφπεηξαο θαηεδάθηζεο ηκήκαηνο ηνπ Δλεηηθνχ ηείρνπο 

ηεο  Ακκνρψζηνπ.
50

 Με ηηο ξεκαηηθέο παξαζηάζεηο  «θαη ζηελ πεξίπησζε απηή», «αδηαθνξία», 

«ζαλ λα κελ ηνπο αθνξνύζαλ», ζπγθξνηείηαη κηα θνηλφηεηα πνπ ηπρνδησθηηθά, θαηξνζθνπηθά 

θαη πζηεξφβνπια δξα ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν ρσξίο  λα ηε δέλνπλ ηζρπξνί ζπλαηζζεκαηηθνί 

δεζκνί  κε ηνλ ηφπν.  

Απέλαληη ζηνλ ειιεληθφ ιφγν ηνπ «γαιάδηνπ λεζηνύ»,
51

 ζηνλ ηνπξθηθφ  ιφγν ε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο Κχπξνπ ζπλέβαιε νχησο ψζηε λα κεηεμειηρζεί ζε ηφπν πνιηηηζκηθνχ αλαβξαζκνχ, 

πξντφλ ηνπ νπνίνπ είλαη θαη νη δχν θνηλφηεηεο ηνπ,
52

 ηνλίδνληαο φηη  ε Κχπξνο δελ είλαη 

παηξίδα κφλν ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο «Kıbrıs sadece Rumların vatanı değildir».
53

 Σα κέιε 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο είλαη απφ ηνπο πην παιηνχο ηδηνθηήηεο «en eski sahibleri» θαη νη 

πην παιηνί ζηαζεξνί  εθπξφζσπνη   ηεο  γεσξγίαο  «ziraatın en eski ve köklü  temsilcileri  

olarak».
54

 ε αληίζεζε κε ην ιφγν ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο φπνπ ακθηζβεηεί ην δέζηκν ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο κε ηε γε, ν  Süleyman Uluçamgil ηαπηίδεηαη κε ηε γε «Toprak  olduk  

ve  biz  bastık»,
55

 ν  πνηεηήο  Osman Türkay  ηνλίδεη  φηη ε ςπρή ηνπ  γελλήζεθε  ζ΄ απηά  ηα 

ρψκαηα,
56

  αξζξνγξάθνο  ηεο  Halkın Sesi  αλαθέξεη φηη είλαη δεκέλνη  ζηε γε «Toprağa 

bağlılığımızı» θαη ραξαθηεξίδεη απηφ ηνλ ηφπν  γελέζιην «Bu  topraklarda doğduk, bu 

topraklarda yaşıyacağız».
57

  

Ζ άθημε ησλ Mehmetcik ην 1571 ζεκαηνδνηεί ηελ  επαλαθνξά  ησλ εδαθψλ ζηελ εζηθή 

θαζαξφηεηα «Δζύ αγγίδεηο απηά ηα εδάθε πιένλ Memet Memet απηά  ηα εδάθε είλαη δηθά κνπ»  

«Sen bu topraklara değiniyorsun artık Memet Sen bu toprak bizim».
58

 ην πνίεκα Ο Namık 

Kemal ζηελ Κύπξν  Namık Kemal Kıbrıs΄ta ηνπ Özker Yaşın, κε θφλην ην 1571, παξαηεξείηαη 

ε κεηεμέιημε ηνπ θππξηαθνχ ρψξνπ ζε παηξίδα, κέζα απφ ηε ζηαδηαθή ελαιιαγή ησλ 

                                                           
50

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά» 20 Ννεκβξίνπ 1963. 
51

πχξνο Παπαγεσξγίνπ, Σέζζεξα δηεγήκαηα, φ. π., ζει. 6. 

«θαηαθηεηηθά δηθαηώκαηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηαο» Βι. Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 6 επηεκβξίνπ 

1963. 
52

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,«Cumhurbaşkan Muavini Dr. Fazıl Küçük΄ ün kesin cevabı», 17 Ekim 1963. [Ζ 

ηειεζίδηθε απάληεζε  ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Γξ. Fazıl Küçük] 
53

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Görenler -görmiyenler», 12 Mayıs 1963. [Απηνί  πνπ  βιέπνπλ -Απηνί  πνπ  δελ 

βιέπνπλ] 
54

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Propaganda dairesi»,  9 Haziran 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Önem vereceğimiz alanlar»,  5 Şubat 1961. [Οη ηνκείο πνπ ζα δψζνπκε ζεκαζία] 
55

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 68. 
56

Ali Nesim, a.g.e., s. 40. 
57

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bu topraklara bağlıyız», 18 Aralık 1960. [Δίκαζηε δεκέλνη κ΄ απηά ηα εδάθε] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Aşırı haklar meselesi», 27 Haziran 1962. [Σν πξφβιεκα ησλ ππέξκεηξσλ δηθαησκάησλ] 
58

Πνίεκα  Memet ηνπ  Kutlu Adalı. Βι.  Gülgün Serdar, 1571'den 1964'e Kıbrıs Türk Edebiyatında, a.g.e., s. 94. 

«Γίλακε ην έδαθνο πνπ παηήζακε πάλσ ηνπ, έδαθνο γίλακε θαη παηήζακε» «Biz üstüne bastığımız toprak olduk 

Toprak olduk  ve biz bastık». Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 68. 
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ζηξνθψλ, απφ ηε ρξήζε ηεο ιέμεο κηα «ρώξα» ülke ζε έδαθνο toprak  πνηηζκέλν κε  αίκα.
59

 O 

Behçet Kemal Çağlar ζην Beşparmak ην 1963 αλαθέξεηαη ζ΄ απηνχο πνπ  έδσζαλ  ςπρή  ζηε 

γε απηή,
60

 ελψ ν Süleyman Uluçamgil  ζην γεγνλφο φηη κε επηπρηζκέλνπο ζαλάηνπο ε 

ζπλείδεζε ησλ εδαθψλ εμαγλίζηεθε «mutlu ölümlerle özleşmiş tabya toprağının bilgiçliği».
61

 

ην πνίεκα ηνπ Σα θειεύζκαηα από έλα ήξσα  Bir  şehitten  seslenişler  o  Κχπξηνο  θνηηεηήο 

Süleyman Uluçamgil αλαθέξεη φηη ηα  ρψκαηα απηά δελ είλαη ρσξίο  φλνκα, είλαη 

δηαπνηηζκέλα κε ηε γιψζζα ηνπο «nemli  toprağı  Adsız değildir  işlenmiştir  dilimizle», ηα 

ρψκαηα απηά  είλαη πγξά θαη ε γε κπξσδάηε.
62

   

ηνλ ηνπξθηθφ πνηεηηθφ ιφγν  δεκηνπξγείηαη  έλαο  πλεπκαηηθφο  ζηελφο  δεζκφο  αλάκεζα  

ζηελ παηξίδα  θαη ηελ  θνηλσληθή ζπιινγηθφηεηα  πνπ θάλεη  παηξίδα  έλα  γεσγξαθηθφ 

θνκκάηη.
63

 Ο Osman Türkay κέζα απφ ηα εδάθε ηεο Μεζανξίαο πεηπραίλεη ηελ νινθιήξσζε 

θαη ηελ ηαχηηζε. Ο Osman Türkay ζην  πνίεκα Kurak Ova Ξεξή Πεδηάδα πεηπραίλεη  ηελ 

ηαχηηζε  κ΄ απηή ηε γε,  κ΄ απηά ηα ρψκαηα :«Bu toprak annemdir Bu dağlar  kardeşim 

Ruhum başlangıçta  bu  yerde doğdu Bu ada da, Bu sarı  ovanın  altındadır».
64

 Ο Özker Yaşın 

ζην πνίεκα Gitme oğlu, ηνλίδνληαο ηελ αξρή ηεο εληαίαο θαη αδηαίξεηεο  νινθιήξσζεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο παηξίδαο θαη ηελ ηαχηηζε  ηνπ δίπηπρνπ  άλζξσπνο –γε,
65

 αλαθέξεηαη ζ΄ 

απηνχο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ θππξηαθή γε.
66

 ε αληίζεζε  κε ηηο θεκηζκέλεο  επξσπατθέο 

πιαηείεο, ν θππξηαθφο ρψξνο ζπγθξνηείηαη κε ηνπο πιαλφδηνπο, ηα παηδηά πνπ  πσινχλ 

γηαζεκί, ηα ηνπξθηθά ηξαγνχδηα θαη ηα ηνπξθηθά παξαδνζηαθά εδέζκαηα «Seyyar kebapçılar, 

ayrancı, bulgur köftesi, Hurma yaprağına dizilmiş yasemin satan çocuk Gazinolarda Türkçe 

şarkılar».
67

  

                                                           
59

Mehmet Yaşın, Kıbrıslı Σürk Şiiri Antolojisi, 18. yy - 20. yy.,Yapı Kredi, İstanbul, 1994, s. 237-239. 

Neşe Yaşın, a.g.e., s. 66. 
60

Gülgün Serdar, a.g.e., s. 95-96. 
61

O Süleyman Uluçamgil ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1962 έζηεηιε έλα γξάκκα θαη  εμέθξαζε ηε ιαρηάξα, ηε λνζηαιγία 

ηνπ γηα ηε Λεπθσζία «Lefkoşa özlemiyle».  

Βι. Mehmet Yaşın, a.g.e., s. 49-50. 
62

Gülgün Serdar, a.g.e., s. 95. 
63

Necat Birinci, «Osman Türkay’ ın Şiirinde Kıbrıs», ibid, p. 114. 
64

[...]Απηό ην έδαθνο  είλαη ε κεηέξα κνπ  

Απηά ηα βνπλά  είλαη ν αδεξθόο κνπ 

Σν πλεύκα κνπ αξρηθά γελλήζεθε ζ΄ απηό ηνλ ηόπν  

Καη ζ΄ απηό  ην λεζί, 

Δίλαη θάησ απ΄ απηή ηελ θίηξηλε πεδηάδα. 

Βι. Ali Nesim, a.g.e., s. 40.  
65

Ali Nesim, a.g.e.,  s. 89. 
66

Ali Nesim, a.g.e., s. 13. 
67

Ali Nesim, a.g.e., s. 89. 
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Ζ ζπκβνιηθή ηεξνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νξνζεηξάο ηνπ 

Πεληαδαθηχινπ ζην πνίεκα Beşparmak ηνπ Behçet Kemal Çağlar φπνπ παξνκνηάδεηαη κε 

θάζηξν  πνπ  ην έθαλε ν Αιιάρ «Allahın yaptığı bir kale gibi»,
68

 ή φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πνηήκαηνο ηνπ Süleyman Uluçamgil φπνπ πεξηγξάθνληαη κε ζεβαζκφ ηα  ζηνηρεία ηνπ 

θππξηαθνχ ρψξνπ (μχιηλα ηνπξθηθά ζπίηηα κε ληνπιάπηα γεκάηα γδαξζίκαηα, ζηελνί δξφκνη 

ρσξίο πεδνδξφκηα, ρνπξκνπδηέο πνπ  μεπεηάγνληαη ζαλ καληηάξηα  απφ ηε κέζε ησλ  ζηεγψλ, ε 

θνπξάδα  ηνπ κνπιαξηνχ πνπ  είλαη  αθξηβψο ζηε κέζε  ηεο δεζηήο καχξεο  αζθάιηνπ), 

ηνλίδεη ηε  ζπνπδαηφηεηα ηεο γελέζιηαο γεο.
69

 

Πέξα απφ ην δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε απαληά ζε πνηήκαηα θαη  ν  δεζκφο  κεηαμχ ησλ 

έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ απηνί πνπ δηέκελαλ ζ΄ έλα ηφπν πξνεγνπκέλσο κε ηνπο αλζξψπνπο  

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζ΄ έλα  γεσγξαθηθφ  ρψξν. ην πνίεκα  Şehirlerin Efesi 

Lefkoşa ηεο  Urkiye Mine Balman  ε  Λεπθσζία  ζπγθξνηείηαη  σο ηνπξθηθή πφιε «Bir Türk 

şehri».
70

 Οη πιηθέο θαηαζθεπέο ηεο Λεπθσζίαο ππνδειψλνπλ ην ξφιν ηνπ Ηζιάκ ζηελ 

πνιενδνκία θαη απνηππψλνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο νζσκαληθήο-ηνπξθηθήο πφιεο : θνκςνί 

κηλαξέδεο «İnce minareleri», παλδνρείν «Hanları», βξχζεο θαη θξήλεο «çeşmeleri». ην  

Μπξνζηά ζηε Λεπθσζία Lefkoşa önlerinde ν Özker Yaşın κλεκνλεχεη  ηα άιζε θαη  ηηο    

βξχζεο «Meçhul koruluklar meçhul pınarlar».
71

  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ εζληθηζηηθφ ιφγν «ηα κλεκεία θαη ηα εξείπηα, από ηα νπνία  είλαη  

εγθαηεζπαξκέλε  ε Κππξηαθή γε»,
72

  εθθξάδνπλ ην εζληθφ παξειζφλ θαη ην εζληθφ κέιινλ, 

αηηηνινγείηαη ε κπσπηθή αληίιεςε ηεο απνζηψπεζεο ηνπ Άιινπ απφ απηά ηα ρψκαηα θαη ην 

γεγνλφο φηη ηα κλεκεία ηνπ Άιινπ ελέρνπλ ζέζε ελνριεηηθήο παξνπζίαο.
73

  Δλψ ε Σνπξθηθή 

                                                           
68

Ο Behçet Kemal Çağlar απήγγεηιε ην ελ ιφγσ πνίεκα ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1963 ζηελ ηειεηή εγθαηλίσλ ηνπ 

Μλεκείνπ Ζξώσλ  Şehitler Anıtı. Βι. Gülgün Serdar, a.g.e., s. 96. 
69

Βι. Mehmet Yaşın, a.g.e., s. 49-50. 

ην πνίεκα Girne Caddesi Λεσθόξνο Κεξύλεηαο  «şehitlerimizi burda vermıştik»«εδώ είρακε δώζεη ηνπο ήξσεο 

καο» Βι. Mehmet Kansu & Fikret Demirağ, İkinin yaşamı : şiirler, Ankara, 1959, s. 10. 

[...]Mesarya΄da yıldız ışığında köpek seslerini özlüyordu. ηε Μεζανξία ζην θσο ησλ αζηεξηώλ λνζηαιγνύζε ηηο 

θσλέο ησλ ζθύισλ. Βι. Mehmet Kansu, Piramit acısı : şiirler, Şölen, Kıbrıs, 1962, s.  23.  
70

Zübeyir Yılmaz & Ramazan Okumuş, Kıbrıs Türk Şiiri, a.g.e., s. 54. 
71

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 45. 
72

Πεξηνδηθφ Απόζηνινο Βαξλάβαο, «Ζ. Α. Μ.  ν  Αξρηεπίζθνπνο  εηο  Διιάδα», αξ. 9-10, επηέκβξηνο-

Οθηψβξηνο 1962, ζει. 291. 

Σα  ηζηνξηθά κλεκεία  ππνγξακκίδνπλ ηελ ηνπξθηθφηεηα ηνπο. Βι. Yurttaşlık Bilgisi I, a.g.e., s.  36. 
73

Ο Βνπιεπηήο ηνπ Milli Cephe Halil Ali Riza θαηαγγέιιεη  φηη δελ πξνλνείηαη νπνηαδήπνηε δεκφζηα δαπάλε γηα 

ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, ηνλίδνληαο φηη  δελ ππάξρεη  θάπνην θνλδχιη  γηα ηα ηεκέλε Selimiye Camii, Lala 

Mustafa Paşa Camii θαη ην Μαπζσιείν Hala SultanTekkesi.  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 20
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961,  ζζ. 48-49. 
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Κνηλφηεηα  αλαθέξεη φηη νη ξίδεο ηεο Κχπξνπ είλαη ζηελ Αλαηνιία «kökün Anadoluda»,
74

 

ζηνλ ειιεληθφ ιφγν αλαθέξνπλ φηη «επί ακθηβόισλ γεσγξαθηθώλ θαη γεσπνιηηηθώλ 

δεδνκέλσλ» πξνβάιιεηαη ε  ελφηεηα  ηεο Κχπξνπ κε ηε Μηθξά Αζία θαη ηνλίδνπλ φηη ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή  ε ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ, αλ ε Κχπξνο  ήηαλ  ηνπξθηθή, αληί ινπηξά ζα είρε 

ραξέκηα, αληί αξραία ζέαηξα ζα είρε θαξαγθηόδ-κπεξληέο.
75

  ην ινγνηερληθφ ειιεληθφ ιφγν ν 

Άιινο αθαλίδεηαη, φπσο ζην πνίεκα ηνπ Πηζζά  «Οπδέλα ίρλνο μεληθό» : 

 

 

[..]ζβχζαλ ζαλ λάηαλε  βξαρλάο, θξηρηφο  κέζ΄ ζηελ νδχλε. 

Γελ έκεηλε ζεκάδη ηνπο  κηα πέηξα, κηα θνιψλα, 

έλαο  λαφο, έλαο βσκφο, κηα ιέμε  λα πξνδίλε 

ηνπ μέλνπ  ηα θαηάινηπα, ηελ ιχζζα ηνπ ρεηκψλα…
76

 

 

 

Σν 1961 ν Αληψλεο σηεξηάδεο εμέδσζε ζηελ Πάθν ην Σξαγνύδηα ησλ θξαηεηεξίσλ  

ηνλίδνληαο «όινη κηα κέξα θύγακε, θη΄ νύηε ζεκάδη  αθήζαλ!»:
 77 

 

 

[...] Πέξλα απ΄ ην Μάξην, Κνχξην, ηε Λήδξα, ηε Κεξχλεηα, 

λα ζνπ  κηινχλ ειιεληθά, λα ηνπο αθνχζεηο φινπο! 

Κη΄αλ ήξζαλ Φξάγθνη, θη΄ Δλεηνί θη΄αλ ήξηαλ Σνχξθνη  

                         θη΄ Άγγινη, 

θη΄ αλ ζθάμαλ θη΄αλ εξήκσζαλ, θη΄αλ μεηιεκκφ ζθνξπίζαλ. 

Κη΄ αλ εραιάζαλ εθθιεζηέο, θη΄ αλ ηα  ζρνιεηά καο θιείζαλ  

φινη κηα κέξα θχγαλε, θη΄ νχηε ζεκάδη αθήζαλ! 

ινη ήξζαλε, θαη θχγαλε, ζαλ θιέθηεο ληξνπηαζκέλνη,  

κα ν ηφπνο ηνχηνο έκεηλε θαη πάληνηε ζα κείλεη, 

Διιεληθά λα νκηιεί, λα θιαίεη λα ηξαγνπδάεη, 

ηελ πξψηε θαηαγσγή, πάληα λα καξηπξάεη!  

 

ηνλ εζληθηζηηθφ ιφγν απαληά ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, ε  ζπγθξφηεζε 

θπζηθψλ εζληθψλ ηερλνπξγεκάησλ «physical national artefacts»,
78

 ε επηζηξάηεπζε 

                                                           
74

ην πνίεκα  Ζ Κύπξνο κνπ Kıbrısım ηνπ Kemal Zorlo. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrısım», 16 Ekim 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Anadolu ile Kıbrıs' ın kaderi eski devirlerde beri müşterektir», 17 Ekim 1963.[Ζ κνίξα  

ηεο Κχπξνπ κε ηελ Αλαηνιία είλαη θνηλή  απφ ηελ πξντζηνξία] 
75

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σνχξθνο θαζεγεηήο  δηα  ηελ Κχπξνλ», 27 επηεκβξίνπ 1962. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 4 Μαΐνπ 1963. 
76

Μηραήι Ν. Πηζζάο, Κύπξνο, φ. π., ζει. 40. 
77

Αληψλεο σηεξηάδεο, Σξαγνύδηα ησλ θξαηεηεξίσλ (Ζκεξνιόγην Α΄), φ. π., ζει. 27. 

Ο Αληψλεο σηεξηάδεο ζπλειήθζε θαη θιείζηεθε ζηα θξαηεηήξηα θαηά ηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ. Υξεζηκνπνηνχζε  

ην ςεπδψλπκν  D. P. 811. Σν 1960 εμειέγε  κέινο  ηεο Διιεληθήο  Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο. 
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γεληθφηεξα ηνπ γεσγξαθηθνχ ιφγνπ γηα λα λνκηκνπνηεζνχλ εζληθά ζέισ. Έηζη ε Κχπξνο απφ 

ηε κηα ζπγθξνηείηαη σο ε  Διιελίδα  θφξε  ηεο Μεζνγείνπ  «Akdeniz΄in  Yunanlı  bir kızı»  θαη 

απφ ηελ  άιιε σο ην γλήζην παηδί ηεο  Αλαηνιίαο «Anadolu' nun öz bir yavrusudur».
79

 O  

Orbay Mehmet Deliceirmak ζην πνίεκα ηνπ Sömürge çocuğunun Türkiyesi αλαθέξεηαη ζηνπο 

αλέκνπο πνπ θχζεμαλ απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Σαχξνπ «Torostan estiğinizde rüzgarlar»,
80

 θαη 

ζηνπο αλέκνπο πνπ θχζεμαλ απφ ηνλ Πεληαδάθηπιν κέρξη ηνλ Σαχξν  «Beşparmaktan esti 

Torosa doğru»,
81

 ζπγθξνηψληαο έλα πιέγκα λνεηήο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο, ζετθά 

εκπλεπζκέλν «tanrının isteğince»,
82

 κε ηαρχηεηα 40 λαπηηθψλ κηιηψλ «saatta kırk deniz mili 

hızla»,
83

 ππνδειψλνληαο ηα ρηιηφκεηξα πνπ ρσξίδνπλ ηνλ θππξηαθφ γεσγξαθηθφ ρψξν απφ ηηο 

αθηνγξακκέο ηεο Σνπξθίαο. ην πνίεκα Kıbrıs-Türkiye ν Süleyman Uluçamgil αλαθέξεηαη 

ζηα θνηλά ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία «hep aynı sınırlarda sıvanmışız».
84

 

Απφ ηελ  άιιε  ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα  γεσγξαθηθά θαη  ηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα δελ  

ζπλάδνπλ κε ηα πνιηηηθά ζέισ, ν ειιεληθφο εζληθηζηηθφο ιφγνο επηζηξαηεχεη ηε ιανγξαθία σο 

εζληθή επηζηήκε,
85

 ηελ επηζηήκε  ηεο αξραηνινγίαο, ην θχξνο ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ 

θαη ησλ εξκελεηψλ ησλ αξραηνιφγσλ «Υσξίο ηελ  αξραηνινγία δελ ζα  μέξακε γηαηί  είκαζηε  

ζήκεξα Έιιελεο, πώο λα εμεγήζνπκε  απηό ην θαηλόκελν πνπ από γεσγξαθηθήο  απόςεσο 

ηνπιάρηζην θαίλεηαη θάπσο παξάδνμν»,
86

 αθνχ ε Ηζηνξία θαη ε Αξραηνινγία «είλαη νη 

επγισηηόηεξνη  θαη αμηνπηζηόηεξνη  κάξηπξεο πεξί ηεο Διιεληθήο  ζπλεηδήζεσο».
 87

   

                                                                                                                                                                                      
78

Ruth Wodak et al., ibid, p. 31. 

Ζ Κχπξνο θαη ε Διιάδα ζπλδένληαη κε «θξπζηάιιηλε γέθπξα». Βι. Θενδφζεο Πηεξίδεο, Σν ρξπζό κνλνπάηη, φ. π., 

ζει. 33.  

«ε Κύπξνο καο ηνπ Νόηνπ ε Διιάδα». Βι. Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδώ ΔΟΚΑ, φ. π., ζζ. 27, 39. 
79

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Günün cilveleri», 19 Ağustos 1960. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sevgili KIBRIS’lı Kardeşlerim», 16 Şubat 1961.[Αγαπεκέλνη κνπ Αδειθνί ΚΤΠΡΗΟΗ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs», 10 Mart 1963. 
80

Γελλήζεθε ζηηο 22  Οθησβξίνπ 1942. Ήηαλ απφθνηηνο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο. Δξγάζηεθε ζηελ εθεκεξίδα  

NACAK. Σν 1961 εξγαδφηαλ  ζηελ Τδαηνπξνκήζεηα. Υξεζηκνπνηεί  θαη ην  ςεπδψλπκν Orbay Mehmet.  

Βι. Gülgün Serdar, a.g.e., s. 90. 

Suna Atun & Bülent Fevzioğlu, a.g.e., s. 289. 
81

Suna Atun & Bülent Fevzioğlu, a.g.e., s. 290. 
82

Suna Atun & Bülent Fevzioğlu, a.g.e., s. 290. 
83

Suna Atun & Bülent Fevzioğlu, a.g.e., s. 295. 
84

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 57. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ  1961, ζει. 102.   
85

Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Λανγξαθία θαη Κχπξνο», αξ. 27, Γεθέκβξεο 1962, ζει. 114. 

 Άξζξν ηνπ Νέαξρνπ Κιεξίδε. 
86

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Ζ ζεκαζία ηεο αξραηνινγίαο ζηελ Κχπξν», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο  κηινο 

Κχπξνπ, 1961, ζει. 171. 
87

Ηλψ Μηραειίδνπ Κ. Νηθνιάνπ, ό. π., ζει. 63. 

[...]ηεο Πάθνο ηα  πιαηηά λεξά ηεο παλσξαίαο, ηεο  αθξηβήο θαη  ηεο ηζηνξεκέλεο.  
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Σν δηαθχβεπκα ηεο  Πνιηηφηεηαο  ζε ζρέζε  κε ηελ αλφζεπηε  ςπρή θαη ην αίκα 

 

 

[...]Υαίξε ζπ  πνπ  ζηνπ  Φξάγθνπ  δελ εκπήθεο  ηελ  θιίλε  

πνππεο όρη !  σο ν Σνύξθνο ζνππε : πιάη  κνπ  θνηκήζνπ ...  

Δζύ  θόξε θππξέα πνπ  θππξέα έρεηο  κείλεη   

δηαθεληεύηξα νξγηζκέλε  ησλ αλζώλ ηεο  ςπρήο ζνπ. 

 Υαίξε πνπκεηλεο  πάληα ζηελ  πεξθάλεηα ινπζκέλε   

θαζαξή, θξπζηαιέληα, ηεο  ηηκήο ζνπ εξσκέλε.
88

  

 

 ηνλ ειιεληθφ ιφγν πέξα απφ ηελ  εηθφλα ηεο κεηέξαο παηξίδαο  «Ζ Διιάο κηθξά νύζα   

κεγάια  πξάηηεη», «Ζ Διιάο είλαη ε παηξίο ησλ Διιήλσλ»,  «Ζ ηδηθή  καο παηξίο  είλαη 

έλδνμνο», ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλφζεπηεο ειιεληθήο ςπρήο  ζην  «πνιύπαζν 

θνξκί» απνηειεί δήηεκα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο.
89

 Αλ θαη ν πνηεηήο Μηραήι Ν. Πηζζάο 

αλαθσλεί  «ΚΤΠΡΟ ζε μέξσ ακόιπληε θη΄ αδάκαζηε ΔΛΛΖΝΗΓΑ!»,
90

 ζηνλ ηζηνξηνγξαθηθφ 

ιφγν πξνηάζζνληαη πνηθίια ξεπεξηφξηα ιφγσλ. Ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζηηο 

αλακείμεηο «Cyprus have become thoroughly mixed in the course of time», νη νπνίεο 

απνηεινχλ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θπιεηηθήο απνδφκεζεο «deconstruction of race».
91

 Ο Mayes  

ην  1960  ζην βηβιίν ηνπ Cyprus and Makarios  αλαθέξεη φηη ε  Διιεληθή Κνηλφηεηα, νη 

«Greek Cypriots», ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα παηξίδα, είλαη «απνιίηηζηνη» «uncultivated» θαη 

«άμεζηνη» «uncouth».
92

 Απφ ηελ άιιε, ην θίλεκα ηνπ Κππξησηηζκνχ αλαθέξεηαη ζε  «θάπνηα 

sui generis ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία όρη κόλνλ δηαθνξνπνηνύλ  ηνπο  Διιελνθύπξηνπο  θαη ηνπο 

Σνπξθνθύπξηνπο από ηνπο  Έιιελεο θαη ηνπο Σνύξθνπο αληίζηνηρα, αιιά επίζεο δεκηνπξγνύλ 

θαη θνηλό έδαθνο αλάκεζα ζηηο δύν  θνηλόηεηεο  ηνπ λεζηνύ».
 93

 

                                                                                                                                                                                      
Βι. Ππζαγφξαο Ν. Γξνπζηψηεο, Δθινγή : πνηήκαηα, Λεκεζφο, 1963, ζει. 31. 
88

Θενδφζεο Πηεξίδεο, Κππξηαθή ζπκθσλία, Κέδξνο, Αζήλα, 1964, ζει. 73. 
89

Αιέμαλδξνο Η. Κνζκά, ό. π., ζζ. 226, 17, 123. 

«γηαζεκί  ηνπ γέλνπο  ησλ Διιήλσλ».  

Βι. Κχπξνο Υξπζάλζεο, Διέλε Παιαηνιόγνπ : ζε ηέζζεξηο εηθόλεο, Λπξηθή Κχπξνο, Λεπθσζία, 1962, ζει. 50. 

Κψζηαο Γ. Ησαλλίδεο, ό. π., ζει. 232. 

«ελ άιιαμελ κεη΄ε ςπζηή».  

Βι. Κψζηαο Μαξθίδεο, Οη θακνί ηνπ ρσξθάηε : θππξηαθή δηαιεθηηθή πνίεζηο, Λάξλαθα, 1961, ζει. 38. 
90

Μηραήι Ν. Πηζζάο, Κύπξνο, φ. π., ζει.18. 
91

Franz Georg Maier, Cyprus : From earliest time to the present day, ibid, p. 142. 

Zelia Gregoriou, ibid, p. 251. 

«Μαο είπαλ ακάιγακα θπιώλ». Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Αη βαζηθαί πξνυπνζέζεηο  ηεο θππξηαθήο 

ειιεληθήο εθπαηδεχζεσο», η. 4, Απξίιηνο 1960, ζει. 203.   
92

Stanley Mayes, Cyprus and Makarios, ibid, p. 91. 

ην έξγν Βηνιέηηεο ζηε Βεξελίθε, πέξα  απφ ηνλ έξσηα ηνπ Κχπξηνπ θνηηεηή γηα ηελ Αζελαία  Βεξελίθε,  

ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ επαξρηψηηθε ζπκπεξηθνξά. Βι. Αληξέαο Ηαθσβίδεο, ό. π., ζζ. 151,182. 
93

Καίζαξ Μαπξάηζαο, ό. π.,  ζζ. 85-86. 
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Βαζηθνί κχζνη ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ εγρεηξίδησλ είλαη φηη ε Κχπξνο είλαη πεξηζζφηεξν 

Βπδαληηλή παξά ειιεληθή «Ζ Κύπξνο είρε ηελ ηύρελ λα απνηειέζε ηκήκα ηνπ Βπδαληηλνύ  

Κξάηνπο  θαη  ηνηνπηνηξόπσο  λα δηαηεξήζε  αλόζεπηνλ ηνλ εζληθόλ  απηήο ραξαθηήξα σο 

λήζνο ειιεληθή» θαη φηη ην ειιεληθφ ζηνηρείν  δηαηεξείηαη «ακείσηνλ κέρξη ζήκεξνλ».
94

  ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, γηα λα δηαζθαιηζζεί ε αλόζεπηε ειιεληθή ςπρή γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

Μπθελαίνπο νη νπνίνη «αθσκνίσζαλ θαη ηνπο πξώηνπο  θαηνίθνπο», φπσο θαη ζην ξφιν ησλ 

επηγακηψλ  «Πνιιαί  Διιελίδεο ήιζνλ ηόηε εηο ηελ λήζνλ θαη ελπκθεύζεζαλ κε Κππξίνπο δηα λα 

ηνλώζνπλ ην παηξησηηθόλ  ησλ αίζζεκα».
95

 Ο Κσλζηαληίλνο  Γ. ππξηδάθεο, ζην Κύπξηνη 

βαζηιείο ηνπ 4 αη. π.ρ. (411-311/10 π.ρ.), αλαθέξεηαη ζηηο εθδηψμεηο θαηνίθσλ «απνδηώμαληεο ή 

αθνκνηώζαληεο βαζκηαίσο ηνπο πξώελ θαηνίθνπο, νπο «Δηενθππξίνπο» θαηά  ηνπο Δηεόθξεηαο 

δπλάκεζα λα νλνκάζσκελ» θαη ζηελ απαινηθή ηεο  πξνεγνχκελεο γιψζζαο «εθηππήζε ε 

παιαηά θππξηαθή ζπιιαβηθή γξαθή».
96

 Ζ φπνηα ζπκβνιή φπσο θαη ε θνηληθηθή ζπκβνιή ζην 

θππξηαθφ ζπγθείκελν απαιείθεηαη,  θαζφηη ε  αλφζεπηε ειιεληθφηεηα δελ  πιήγεθε  νχηε απφ 

ηε «θνηληθηθή ζθξαγίδα ηνπ εκπνξηθνύ  ηδαληθνύ» ηνπο.
97

 

Eλψ νη επηγακίεο κε ηνπο Μπθελαίνπο κλεκνλεχνληαη σο ζηνηρείν «θάζαξζεο» απφ ηνπο 

πξφηεξνπο βαξβαξηθνχο ιανχο, νη γάκνη  κεηαμχ  ησλ  κειψλ  ηεο Διιεληθήο θαη ηεο 

Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο δελ είλαη απνδεθηνί, γηαηί ε  ειιεληθή ςπρή  δελ ζα παξέκελε θαζαξή. 

Αλ θαη νη κηθηνί γάκνη είλαη ζπάληνη θαη πξνηάζζεηαη φηη ε δηαθνξά  ηεο ζξεζθείαο  απνηειεί 

                                                           
94

Νέαξρνο Κιεξίδεο,  Μαζήκαηα εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο  γηα ηελ  Δ ΄Γεκνηηθνύ, φ. π., ζει. 65. 

Ζ Κχπξνο  «εμαθνινπζνύζα λα είλαη ζαξμ  εθ ηεο ζαξθόο ηνπ Βπδαληίνπ».  

Βι. Κψζηαο Π. Κχξξεο, Ο Κύπξηνο Αξρηεπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο Τάθηλζνο (1345-6) θαη ν ξόινο ηνπ εηο ηνλ 

Αληηπαιακηηηθόλ αγώλα, Δηαηξεία Κππξηαθψλ πνπδψλ, Λεπθσζία, 1961, ζει. 91. 

[...]Ο καύξνο δηθέθαινο ζην θίηξηλν παλί  ππόηαδε ην γαιάδην  νπξαλό θαη ηελ πξάζηλε γε.  

Βι. Κχπξνο Υξπζάλζεο, Σν μεζήθσκα ησλ ζθιάβσλ : λνπβέιια, Πλεπκαηηθή Κχπξνο, Λεπθσζία, 1963, ζει. 60. 

Νψληαο Πεξ. αθειιαξφπνπινο, ό. π., ζει. 11. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο ...,  ό. π., ζει. 16. 
95

Κψζηαο Γ.  Ησαλλίδεο, ό. π., ζει. 232. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ηζηνξία - Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζζ. 9, 23 

ηαχξνο  . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει.10. 

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Υξόλνη κέρξη ..., φ. π., ζζ. 27, 45. 

«αθνκνίσζηο  ηνπ ηζαγελνύο πιεζπζκνύ». 

 Βι. Κπξηάθνο Νηθνιάνπ, Κίηηνλ Διιήληο, Λεπθσζία, 1961, ζει. 32. 
96

Κσλζηαληίλνο  Γ. ππξηδάθεο, Κύπξηνη βαζηιείο ηνπ 4 αη. π.ρ. (411-311/10 π.ρ.) : Μεηά εηζαγσγήο πεξί ηνπ 

ειιεληθνύ ραξαθηήξνο ηεο αξραίαο θππξηαθήο ηζηνξίαο, φ. π., ζζ. 7, 79. 
97

Φξίμνο Π. Βξαράο, Οθηώ ειιεληθά ζέκαηα, φ. π., ζει. 9. 

 «The Turks held Cyprus for 300 years. This period shows nothing note-worthy».  

Βι. Αρηιιέαο Λπκπνπξίδεο, Cyprus : The island of Aphrodite, ibid, pp. 27,73. 

«ειάρηζηα Φνηληθηθά ιείςαλα» Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1962-1963, «ΘΔΜΑΣΑ 

ΤΠΟΒΛΖΘΔΝΣΑ ΔΗ ΣΑ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΔΞΔΣΑΔΗ», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ Θειέσλ 

Παινπξησηίζζεο, Λεπθσζία, 1964, ζει. 37. 
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ην θπξηφηεξν εκπφδην,
98

 δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο  δηαζθάιηζεο ηεο 

αλφζεπηεο ειιεληθήο ςπρήο θαη ν επηδήκηνο ξφινο ησλ επηγακηψλ ζην δήηεκα  ηεο  

Πνιηηφηεηαο θαη ησλ έκθπισλ δηαζηάζεσλ ηεο.
99

 Ζ αθήγεζε απφ ηνλ Αλησλή  Υ" Κσζηή ζηε 

καζήηξηα Άλλα Μ. Υαηδηληθνιάνπ  απφ  ηνλ  Άγην Ακβξφζην, κε ζέκα ηε Μαξηθθνχ πνπ 

απαξλείηαη ηνλ Αλησλή ηεο γηα ηνλ Αρκέη Αγάλ, ζπγθξνηεί ηηο γπλαίθεο σο πην εππαζείο θαη 

επηξξεπείο, ελψ ν ζηαζεξφο αθνίκεηνο ζεκαηνθχιαθαο ηεο ειιεληθήο ςπρήο είλαη πάληα ν 

άξξελ, ππνδειψλνληαο φηη ε Πνιηηφηεηα  ζπλδέεηαη  θαη κε ην θνηλσληθφ θχιν.    

Καη ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή θαηαγξάθεηαη ε ίδηα αλαγθαηφηεηα θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα 

πεξηγξάθεηαη κε φξνπο θαζαξφηεηαο «national identity in terms of cleanness».
100

 ην δηήγεκα  

Σν ρώκα ηξαβάεη ν Κχπξνο Υξπζάλζεο, αλαθεξφκελνο ζην 1958, ηνλίδεη ηελ αλάγθε «λα 

εκπνδίζνπλ ηελ πξνζβνιή  από  ην έκπα  ηεο μέλεο  ξάηζαο ζην δηθό  ηνπο  ρώκα».
101

 ην Σν 

θιάκα ηνπ κσξνύ γίλεηαη αλαθνξά ζην βαζκφ θαζαξφηεηαο θάζε πεξηνρήο «Αζθαιηζκέλν 

ινηπόλ  θαηαθύγην  κπνξνύζε  λα ειπίδε  κνλάρα  ζηελ θεληξηθή  ή λόηηα  Διιάδα, πνπ ε  ξάηζα  

ήηαλ πην αγλή θη νκνηόκνξθε, θη΄ όρη λνζεκέλε κε ηα μεληθά γεξκαλόθηια  παξάζηηα».
102

 Σέινο 

ε  γεηηλίαζε κε νκναίκαηνπο «Να κεηαθηλεζνύκε ζε άιιε πεξηνρή  πνπ  ζάρνπκε γεηηόλνπο  από 

ην ίδην  καο ην αίκα» θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ ρσξηψλ κε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα  θάλνπλ  κε  ηε  

ζχζηαζε ηνπ αίκαηνο  «Σ΄ άιια ρσξηνπδάθηα νιόγπξα  είραλ ζκηρηό  πιεζπζκό  ή  ήηαλ  κηα 

θνύρηα  ε άιιε ξάηζα,  πνπ δελ  είρε  αίκα Ρσκηνύ  ζηηο θιέβεο ηεο»,
103

 απνηππψλεη ηηο  

πνιηηηθέο  ζπλδειψζεηο ηνπ. 

Δλψ ε αλφζεπηε ειιεληθή  ςπρή απνηειεί  δνκηθφ ζηνηρείν  ηεο Πνιηηφηεηαο θαη ε  

Πνιηηφηεηα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε  κε ηνπο νκναίκαηνπο, κε φζνπο δηαθπιάηηνπλ θαη 

εγξεγνξνχλ γηα ηελ αλφζεπηε ειιεληθή ςπρή, ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα σο εθθπιηζκέλε 

θνηλφηεηα «ειιελόθσλνη Μσακεζαλνί ρσξίο θαλέλα εζληθό ζπλαίζζεκα θαη κε κηα ακπδξή 

                                                           
98

Παχινο Β. Πεηξίδεο, ό. π., ζζ. 386-387.  

Βι. Robert Holland, φ. π., ζει. 35. 
99

Πεξηνδηθφ Μαζεηηθή Δζηία, «Ζ Μαξηθθνχ», αξ. 26,  Απξίιηνο –Ηνχληνο 1960, ζζ. 215-216.  

Σν ίδην κνηίβν απαληά θαη ζηελ αθήγεζε ηνπ Süleyman Uluçamgıl πνπ αλαθέξεηαη ζε Σνχξθνπο κπακπάδεο θαη 

Διιελίδεο κακάδεο. «Babaları Türk, anneleri Rum».  

Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 11. 

Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, ibid, p. 24. 
100

Rebecca Bryant, «The Purity of Spirit and the Power of Blood: A Comparative Perspective on Nation, Gender 

and Kinship in Cyprus», Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 8, Νν. 3,  September 2002, p. 513. 
101

Κχπξνο Υξπζάλζεο, Δλληά πηθξά θαη ξσκαιέα δηεγήκαηα, φ. π., ζει. 26. 
102

Λεφληηνο Υαηδεθψζηαο, Σν θιάκα ηνπ κσξνύ θη' άιια δηεγήκαηα, Μ. Σξηαληαθχιινπ Τηνί, Θεζζαινλίθε, 

1960, ζει. 77. 

[...] Όκσο ζήκεξα πνιύ ιίγεο ρώξεο έρνπλ ζαλ ηελ Διιάδα, θαζαξόλ πιεζπζκόλ.  

Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ηελ η΄ δεκνηηθνύ, φ. π., ζει. 105. 
103

Κχπξνο Υξπζάλζεο, Δλληά πηθξά θαη ξσκαιέα δηεγήκαηα, φ. π., ζει. 25. 
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αλάκλεζε πσο είλαη Υξηζηηαλνί» απνζηεξείηαη ηα πνιηηηθά ηεο δηθαηψκαηα «νύηε ηεο παξέρεη 

λνκηθόλ δηθαίσκα ιανύ, εηο ηόπνλ Διιεληθόλ».
104

 πγθξνηνχληαη σο  «επήιπδεο», 

μελνθεξκέλνη, «ελ κέξεη Διιήλσλ εμεζιακεζζέλησλ»,
105

 Ληλνβάκβαθνη  νη νπνίνη «ηα 

ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ έμαςε ηνπ θαλαηηζκνύ  ηνπο θέξδηζαλ νη  Σνύξθνη  θη αξρίδνπλ  λα 

καζαίλνπλ  Σνύξθηθα».
106

  

Απέλαληη ζην κχζν ηνπ «νκόθπινπ» θαη ηεο ζπγθξφηεζεο σο επίπιαζηνπ πξντφληνο ηεο 

Σνπξθίαο σο κεηέξαο παηξίδαο, ην  Σνπξθηθφ Γξαθείν Παηδείαο, πνπ εθδίδεη ην 1962 ην  

Kıbrıs tarihi notları, αλαθέξεη φηη  ράξε  ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ ην 1571 ην λεζί έγηλε  θπζηθφ 

αλφζεπην θνκκάηη ηεο Αλαηνιίαο «Anadolunun tabii, öz parçası» θαη φηη ε  γιψζζα πνπ 

κηινχλ είλαη θαζαξή ηνπξθηθή «temiz bir Türkçedir».
107

 H παξάδνζε «geleneklerimiz», νη  

θνηλέο ξίδεο  θαη  νη αλακλήζεηο  ηνπ παξειζφληνο, νη θνηλέο  ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηα  γηα ην 

κέιινλ επηζηξαηεχνληαη  γηα λα  ζσξαθίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηνλ «αλφζεπην» πνιηηηθφ βίν 

θαη ηελ παξνπζία  ηεο  Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζην λεζί.
108

 

Δλψ ζηνλ ειιεληθφ ιφγν ε αλφζεπηε ειιεληθή ςπρή ζην «αηκαηόβξεθην θνξκί» απνηειεί  

δνκηθφ ζηνηρείν ηεο Πνιηηφηεηαο,
109

 ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε έλλνηα ηνπ 

αίκαηνο, αθελφο γηαηί  ε  ζχλδεζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  κε ηε κεηέξα παηξίδα  

εδξάδεηαη πάλσ ζε βηνινγηθνχο δεζκνχο, δεζκνχο αίκαηνο,
110

 θαη αθεηέξνπ γηαηί ζηνλ 

ηνπξθηθφ ιφγν παηξίδα νξίδεηαη ην γεσγξαθηθφ θνκκάηη φπνπ ππάξρεη θάπνηνπο πνπ πέζαλε 

γη΄  απηφ «Toprak eğer uğrunda  ölen  varsa vatandır».
111

 

                                                           
104

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 2 Ννεκβξίνπ 1960. 
105

Υξίζηνο άββα,  ό. π., ζει. 36. 
106

Πεξηνδηθφ Φηινινγηθή Κύπξνο, «Ζ θππξηαθή δηάιεθηνο», Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο κηινο Κχπξνπ, 1963, 

ζει.134. 

Κψζηαο Π. Κχξξεο, Symbiotic elements in the history of the two communities of Cyprus, Nicosia, 1976, p. 265. 
107

Kıbrıs tarihi notları ..., a.g.e., s. 69, 108. 
108

Yurttaşlık Bilgisi V, a.g.e., s. 8. 

Yurttaşlık Bilgisi II, a.g.e., s. 17. 
109

Ησάλλεο Οηθνλνκίδεο, Νεαληθνί παικνί : πνηήκαηα, 2
ε
 έθδνζε, Λεπθσζία, 1961, ζει. 11. 

110
Βηνινγηθή ζπλέρεηα  Βι. Αζαλάζηνο Δ. Γθφηνβνο, ό. π., ζει. 116.   

Rebecca Bryant, Imagining .., ibid, p. 191. 

[...] Anam  babam Türktüm. Ζ κεηέξα κνπ ν παηέξαο κνπ είκαη Σνύξθνο.  

Βι. Orbay Mehmet Deliceırmak, Sömürge Çocuğunun Türkiyesi : destan, Ödül, Lefkoşa, 1963, s. 19. 

«jus sanguinis» Βι. Peter Loizos, «How Might Turkish and Greek Cypriots See Each Other More Clearly?», 

Βαγγέιεο Καιφηπρνο (επηκ.), Cyprus and its people : Nation, identity, and experience in an Unimaginable 

community, 1955-1997, ibid, p. 43. 
111

Δθεκεξίδα Halkın Sesi,  9 Eylül 1960. 

[...] Can vererek vatanlaştırdık Kıbrıs΄ı Γίλνληαο ην αίκα καο θάλακε παηξίδα καο ηελ Κύπξν  Βι. Ali İhsan Tezel 

& Fikret Ahmet Demirağ, Tutku : şiirler, Ankara, 1960, s. 21. 
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ηνλ ηνπξθηθφ πνηεηηθφ ιφγν ην αίκα ζηηο θιέβεο ησλ παηδηψλ ηεο Απνηθηνθξαηίαο  

ζπλελψζεθε κε ηελ Σνπξθία  «Sevda olmuştu kaynıyordu Türkiye΄ sine Sömürge çocuğunun 

damarlarındaki kan»,
112

 γη΄  απηφ  θαη ζην πνίεκα Şehitler anıtı Σν κλεκείν ησλ εξώσλ νη 

Κχπξηνη  αλαθέξνληαη σο ηέθλα ηνπ Mustafa Kemal.
113

 Ο λεαξφο Κχπξηνο πνηεηήο Süleyman 

Uluçamgil έρνληαο ζηε κλήκε ηνπ  ηνλ εθ Σνπξθίαο δάζθαιν ηνπ İbrahim Zeki Burdurlu 

αλάγεη ηελ θαηαγσγή ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζηνπο Υεηηαίνπο «Giderken tarihim 

başlamağa ta Hititlerden»,
114

 ελψ ν Özker Yaşın  ηνλίδεη φηη πξνέξρνληαη απφ ην ηνπξθηθφ 

γέλνο  «Βenim kutlu  soyun, Türk soyu».
115

 Ο Özker Yaşın ζην πνίεκα Kıbrıs Türklerine 

αλαθέξεη φηη απηνί πνπ δνπλ ζ΄ απηά ηα εδάθε έρνπλ ην αίκα ησλ πξψησλ Mehmetçik «Siz  bu 

topraklar üzerinde yaşıyorlar Benim kanımı taşıyanlar»,
116

 θαη φηη απηά ηα εδάθε έγηλαλ 

παηξίδα ηνπο «yurt edinmiş», γηαηί ην έθαλαλ νη νηθνγέλεηεο ησλ Hasanlar, Mehmetler θαη ησλ 

İbrahimler.  

Απέλαληη ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν φπνπ ηνλίδνληαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο Σνχξθνπο 

ηεο Αλαηνιίαο Anadolu Türkü, ε θνηλή  αηκαηνινγηθή  νκάδα,
117

 θαη ηα κέιε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο ζπγθξνηνχληαη σο «ιεβαληίλνη»,
118

 ν ηζηνξηθφο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο 

πξνηάζζεη  ηνπο εζλντζηνξηθνχο παξάγνληεο  «ε  θπιεηηθή  ζύλζεζηο  ελόο ιανύ  ρξεζηκεύεη  

                                                           
112

Suna Atun & Bulent Fevzioğlu, a.g.e., s. 295. 
113

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 153. 
114

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 107. 
115

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 187. 
116

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 55. 
117

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Resimlerle güzel Kıbrıs»,  28 Kasım 1961. 
118

Σνλ φξν απηφλ ην ζπλαληάκε θαη ζε ππφκλεκα ηεο Σνπξθηθήο Κπβέξλεζεο γηα ην Κππξηαθφ ζηηο  8 

Απγνχζηνπ  1955. Βι. ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 481. 

Οη Λεβαληίλνη ή Φξαγθνιεβαληίλνη δηέκελαλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. [...] Όκσο, άιιεο  κειέηεο  έρνπλ δείμεη  όηη  νη  Γάιινη  πνπ  δηέκελαλ  ζην Λεβάληε, θόληξα  ζηηο 

θηινδνμίεο  ηνπ Λνπδνβίθνπ  ΗΓ΄, ηνπ Κνικπέξ θαη ηνπ  ληε Βηιλέβ, ήηαλ  ηθαλνί  λα  αγλννύλ  ηνπο  θαλνληζκνύο 

πνπ  έθηαλαλ  από  ην Παξίζη  θαη ηε Μαζζαιία.[...] ηνλ 17ν  θαη ηνλ 18ν  αηώλα  νη μέλνη έκπνξνη είραλ  ζπρλά 

πνιύ  ιηγόηεξε δύλακε  απ΄ όζε  αξέζθνληαη  λα  πηζηεύνπλ  θαη, πξνθεηκέλνπ  λα  ζπλερίζνπλ  λα εκπνξεύνληαη, 

έπξεπε  λα  πξνζαξκνζηνύλ ζηα  νζσκαληθά   έζηκα   θαη θαλόλεο.  

Βι. Suraiya Faroqhi,  Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ν θόζκνο γύξσ ηεο,  Δηθνζηφο Πξψηνο, 2009,  Αζήλα, ζει. 

259.  

Αξζξνγξάθνο ηεο Halkın Sesi ηνλίδεη  φηη δελ ππάξρεη  θακηά θπιεηηθή  ζρέζε κεηαμχ ησλ Βπδαληηλψλ θαη ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο. 

 [...] O zamanki Bizanslılarla şimdiki Kıbrıs Rumları arasında hiç bir soy bağlantısı  yoktur.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bunlara Ne Oluyor?», 29 Mayıs 1963.  

Hasan A. Binatlı, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, Lefkoşa, 1980, s. 5, 27, 28. 

«δελ δπλάκεζα λα επηηξέςσκελ εηο εαπηνύο λα κεηαηξαπώκελ εηο θξαγθνιεβαληίλνπο ηεο παιαηάο επνρήο»  

Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Πψο βιέπσ ηελ έθδνζηλ ηεο «Πλεπκαηηθήο Κχπξνπ»», αξ. 1, Οθηψβξηνο 

1960, ζει. 2.  
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κόλνλ  σο  βηνινγηθόλ ππόβαζξνλ  δηα ηελ  δηακόξθσζηλ  κηαο θνηλσλίαο, ράλεη  δε ην λόεκα 

ηεο αθ΄ εο ζηηγκήο επεκβαίλνπλ  εζλντζηνξηθνί  παξάγνληεο». 
119

  

 

Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε σο πνιηηηθφ ηάιαλην  ησλ ερφλησλ ηελ πνιηηηθή αξεηή 

 

Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε δελ ζπγθξνηείηαη σο  θαζνιηθφ  δηθαίσκα αιιά σο  κηα δειεπηή 

δηάθξηζε θαη ηηκή, σο πνιηηηθφ ηάιαλην ησλ ερφλησλ ηελ πνιηηηθή αξεηή.
120

 Ζ Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε ζπγθξνηείηαη  σο έλα πνιηηηθφ ηάιαλην  απηψλ πνπ δηέπνληαη θαη αγσλίδνληαη γηα  

πςειέο  αμίεο,  φπσο απηή ηεο ειεπζεξίαο.
121

 Καη νη δχν θνηλφηεηεο παξνπζηάδνληαη σο νη 

κνλαδηθνί ππέξκεηξνη ππεξαζπηζηέο ηεο ειεπζεξίαο,
122

 κηαο ειεπζεξίαο πνπ νξίδεηαη εζλνηηθά 

«λένπο αγώλεο ησλ Διιήλσλ ηεο Κύπξνπ γηα ηε  δηθή  ηνπο ιεπηεξηά, πνπ δελ είλαη  άιιε από 

ηελ Έλσζε» «Yurdumu hürriyete kavuşmuş görmek».
123

 Απφ ηε κηα πξνηάζζεηαη φηη ε 

Διιεληθή Κνηλφηεηα «επί κίαλ  ηεηξαεηίαλ  έρπζελ άθζνλνλ  αίκα  ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ»,
124

 

θαη φηη  «Γηα ησλ αηκαηεξώλ ζπγθξνύζεσλ  εραιθεύζεζαλ πεπνηζήζεηο θαη εθ ησλ εξεηπίσλ ησλ 

καρώλ αλεπήδεζελ ηεο ειεπζεξίαο ν αζάλαηνο Φνίλημ»,
125

 θαη απφ ηελ άιιε ν  Βνπιεπηήο ηνπ 

Milli Cephe  Ahmet Berberoğlu αλαθέξεη  φηη είλαη  εθπξφζσπνο κηαο θνηλφηεηαο «ε νπνία 

είλαη αθνζησκέλε εηο ηελ ειεπζεξίαλ ηεο».
126

 ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Özker Yaşın 

                                                           
119

Πεξηνδηθφ  Φηινινγηθή Κύπξν, «Ζ θξίζηο  ηεο  θππξηαθήο ζπλεηδήζεσο»,  Διιεληθφο Πλεπκαηηθφο  κηινο 

Κχπξνπ, 1964, ζει. 205. 
120

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο είλαη έξγν ησλ πνιηηψλ, παξφιν πνπ νη  πνιίηεο  

κεηαμχ ηνπο είλαη αλφκνηνη. Ο ρξεζηφο πνιίηεο, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, πξέπεη λα μέξεη αιιά θαη λα 

κπνξεί ηφζν λα άξρεη φζν θαη λα  άξρεηαη, λα γλσξίδεη δειαδή θαη ηηο δχν φςεηο  ηεο  εμνπζίαο ησλ ειεπζεξηψλ.  

Βι. Βαζίιεο Μνζθφβεο (επηκ.), ό. π., ζζ. 252-253. 
121

Βαζηιηθή Γξεγνξνπνχινπ (επηκ.), Εαλ-Εαθ Ρνπζζώ :Σν θνηλσληθό ζπκβόιαην ή αξρέο πνιηηηθνύ δηθαίνπ, φ. π., 

ζει.126.  
122

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «25 Mart», 25 Mart 1963. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kahraman Βir Μilletiz», 20 Nisan 1963.[Δίκαζηε  έλα εξσηθφ  έζλνο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Köleliğin Felsefesi », 6 Haziran 1963.[Ζ θηινζνθία  ηεο ζθιαβηάο] 

Ζ θππξηαθή ζπλείδεζε έρεη πξνηαζεί φηη είλαη ε «ζπλείδεζε ηεο ειεπζεξίαο» θαη «όρη ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο  

θαηαγσγήο». Βι. Νiyazi Kızılyürek, Οιηθή Κύπξνο, φ. π., ζει. 49. 

Hürriyet ateşiyle Με ηε θσηηά ηεο ιεπηεξηάο Βι. Mehmet Levent, Sensizlik : şiirler, Bozkurt, Lefkoşa, 1963, s. 

28. 

Hürriyet Ateşi Ζ θσηηά ηεο ιεπηεξηάο  Βι. Ergün Aydoğan, Mahperi : şiirler, Lefkoşa, 1962, s. 10. 
123

Rebecca Bryant, «Justice or respect?.., ibid,  pp. 897-898. 

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Αγσγή ηνπ Πνιίηνπ ...., φ. π., ζει. 18. 

[. ..] λα δσ ηελ παηξίδα κνπ λα αληακψλεη ηελ ειεπζεξία.  Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], 

a.g.e., s.79. 
124

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 9. 
125

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Σν επαλαζηαηηθό πλεύκα ησλ Κππξίσλ, φ. π., ζει. 8. 
126

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

  Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 13. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ :   Εηερόηηηα & Πολιηόηηηα ζηο κσπριακό ζσγκείμενο 

 

394 
 

Bayraktar Desteni Σν έπνο ηνπ εκαηνθόξνπ  ηνλίδεηαη φηη ν ηνπξθηζκφο ζ΄ απηφ ην λεζί δελ 

πεζαίλεη «Türklük ölmez Bu adada», αθνχ απφ ην ζηήζνο ηνπο δελ θνκκαηηάδεηαη ε πίζηε  

ηνπο πνπ είλαη ζαλ αηζάιη.
127

 Σν γπκλφ ζπαζί  πνπ  κπήθε  ζηνλ αγψλα γηα ειεπζεξία, ην 

γεγνλφο φηη δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο πξνζεπρέο ζηνλ Αιιάρ «dua kafi değil Allaha» αιιά 

ζπάδνπλ ηηο αιπζίδεο πνπ είλαη ζηα ρέξηα ηνπο «Bileklerinizdeki zincirleri kırmak gerek»,
128

 

«Tutsaklığı yırtmak isteyen» θαη πεζαίλνπλ γηα ηελ ειεπζεξία «üzgürlük için ölmek»,
129

 είλαη 

κεηαμχ άιισλ ηξνπηζκνί πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ αγσληζηηθφηεηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. 

ην πνίεκα Hürriyet Ağacı Σν δέληξν ηεο ειεπζεξίαο ηνλίδεηαη φηη ην δέληξν ηεο ιεπηεξηάο 

πνηίζηεθε κε ην αίκα ηνπ «Κanımla suladım seni».
130

 Σα λεθξνηξάπεδα  «musallada»,
131

 ηα 

ζάβαλα «kefen»,
132

 ηα θέξεηξα «al bayrağa sarılı tabutunu»
133

 θαη ηα λεθξνηαθεία «Rahat 

uyu Mezarında»
134

 απνηεινχλ πεδία ζεκειίσζεο ησλ κειψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  σο 

ρξεζηψλ  πνιηηψλ.  

Ο Süleyman Uluçamgil, ζε αληίζεζε κε ην ιφγν πνπ ζπγθξνηεί ε Διιεληθή Κνηλφηεηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Σνπξθία θαη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα είλαη νη πξνζηαηεπφκελνη ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ,
135

 ζην πνίεκα ηνπ Atatürk΄e κλεκνλεχεη ηνπο αγψλεο ηνπ ηνπξθηθνχ 

έζλνπο ελαληίνλ ησλ κεραλνξξαθηψλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ «Ateş açmak  için  emir 

verenlerin  Parmakları 40 yıl önce Çanakkalede kalmıştı»,
136

 ελψ ζην πνίεκα 27-28 Ocak 

1958 κλεκνλεχεη ηνπο πξφζθαηνπο αγψλεο ελαληίνλ ησλ Άγγισλ απνηθηνθξαηψλ ζηελ Κχπξν 

«ζην ζθνηάδη ησλ 80 ρξόλσλ» «seksen senenin karanlığında».
137

 O Orbay Deliceırmak ζην 

Somurge Çocuğunun Türkiyesi ελψ αλαγλσξίδεη φηη είλαη παηδί ηεο απνηθηνθξαηίαο, δελ 

απνδέρεηαη φηη είλαη  «αλδξάπνδν» θαη νξακαηίδεηαη φηη κηα κέξα  ην πξφζσπν ηνπ ζα είλαη  

θαζαξφ «Ama esir olmadık bir gün bile Yüzümüz  bu bakımdan aktır».
138

 Παξά ην γεγνλφο φηη 

βίσζε  ην ζχλδξνκν ηνπ παηδηνχ ηεο απνηθηνθξαηίαο, ην εζληθφ ηνπ θξφληκα  είλαη αλφζεπην, 

                                                           
127

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 44. 
128

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 73. 
129

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 88. 
130

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 62. 
131

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 93. 
132

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e., s. 67. 
133

Neşe Yaşın, Şiirle Hatırlamak Kıbrıslı Türk Şiirinde Paradigma Değişimi,  a.g.e., s. 70. 
134

Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 44. 
135

Κψζηαο Μαξθίδεο, Δδώ ΔΟΚΑ, φ. π., ζει. 86.   
136

«ηα δάθηπια  απηώλ πνπ έδσζαλ εληνιή γηα λα  αλνίμνπλ ππξ έκεηλαλ ζην Çanakkale πξηλ από 40 ρξόληα».  

Βι. Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e.,  s. 77. 
137

Orbay Deliceırmak (hazırlayan), a.g.e.,  s. 93. 
138

Gülgün Serdar, a.g.e., s. 90. 
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ελψ ζηελ εκεξήζηα ηνπξθηθή αξζξνγξαθία ηνλίδεηαη  θαη  ε εηνηκφηεηα  γηα έλα  λέν 

«Çanakkale».
139

 

 

Ζ ζηξαηησηηθή ηδηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πφιεκν σο χςηζην πνιηηηθφ  θαζήθνλ  

 

Βηβιηνγξαθηθά έρεη επηζεκαλζεί  ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ ζηξαηνχ  ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα 

ηεο Tνπξθηθήο Kνηλφηεηαο, σο θξνπξνχ ηεο  θππξηαθήο ππφζεζεο,
140

 σο «θαλνληζηηθήο 

δύλακεο  ζην όλνκα ηνπ  έζλνπο»,
141

  φπσο θαη  ν  ζηξαηησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηνπξθηθήο 

θπιήο  «ηόζε   ήην  ε αθνζίσζηο  ησλ Σνύξθσλ  εηο  ηα  ζηξαηησηηθά, θαηά ηνπο  πξώηνπο  

ρξόλνπο,  ώζηε  ην Σνπξθηθόλ  θξάηνο  παξνπζίαδελ  όςηλ  ζηξαηνπέδνπ».
142

 Πξφηππν  ρξεζηνχ 

πνιίηε απνηεινχλ  γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ηα Mehmetçik, ηα νπνία απνηεινχλ ζχκβνιν 

θσηφο «ışık»,  αίκαηνο «kansın», ηηκήο «şefersin» θαη αμηνπξέπεηαο «namussun».
143

Απφ ηελ 

άιιε, ζε άξζξν  ηνπ ζπληαγκαηάξρε  Γ. Κνπκαλάθνπ  ηνλίδεηαη φηη ε παξνπζία  ηνπ 

Διιεληθνχ  ηξαηνχ (ΔΛΓΤΚ) ζηελ  Κχπξν απνηειεί  «κίαλ πξόζζεηνλ έθθξαζηλ  θαη ηνλ  

δπλακηθόλ  θνξέα ηνπ  Διιεληθνύ  ελδηαθέξνληνο  θαη ηεο   ζπκπαξαζηάζεσο  ηεο Διιάδνο  εηο  

ηελ  λεαξάλ Γεκνθξαηίαλ», αιιά θαη δπλακηθφ θνξέα  «αζθάιεηαο  θαη ηάμεσο».
144

  

Σνπνζεηήζεηο Βνπιεπηψλ ππνγξακκίδνπλ φηη ε Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

ζηξαηησηηθή ηδηφηεηα. Ο Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ  Κψζηαο Υξηζηνδνπιίδεο 

αλαθέξεη φηη  «επρόκεζα  θαη  ειπίδνκελ  ηελ  πξόθιεζηλ   ησλ  λα ηελ  ζπλερίζνπλ  θαη εθηόο   

ηεο  Βνπιήο,  εηο έλα αγώλα δη΄ απηνδηάζεζηλ θαη λα ηνλ ζπλερίζσκελ εηο νηαδήπνηε πεδία απηνί  

πξνθαιέζνπλ».
145

 Ο Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Βάζζνο Λπζζαξίδεο δελ δηζηάδεη 

λα αλαθέξεη  φηη «εάλ επηδεηνύλ λα παξαζύξνπλ απηήλ ηελ ρώξαλ  εηο αλαξρίαλ  θαη εηο ράνο, 

                                                           
139

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «2 günde  yedi şehit verdik»,  27 Ocak 1962. [ε δχν κέξεο δψζακε 7 ήξσεο] 
140

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Mehmetcikler Kıbrıs΄ta», 5 Eylül 1960.  

«Adanın hakikı bekçisi MEHMETCİKLER» «νη λόκηκνη θξνπξνί ηνπ λεζηνύ είλαη νη Σνύξθνη ηξαηηώηεο» 
141

ία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σνπξθηθόο εθζπγρξνληζκόο: Ηζιάκ θαη Σνπξθνθύπξηνη ζηε δαηδαιώδε δηαδξνκή ηνπ 

Κεκαιηζκνύ, φ. π., ζει. 23. 
142

Διέλε Μαξηλάθνπ Βνπξαδέιε,  Ηζηνξία ησλ κέζσλ ρξόλσλ, φ. π., ζει. 233. 
143

Mehmetçik Kıbrıs΄ta 1960.  

Βι. Gülgün Serdar, «Kıbrıs Türk Şiiri΄nde Aşk», İsmail Bozkurt (hazırlayan), Üçüncü Uluslararası Kıbrıs 

Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, a.g.e., s. 377. 
144

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Ζ Διιεληθή Γχλακε Κχπξνπ  θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ  αζθάιεηα ηνπ  

λεζηνχ», αξ. 96, 12 Απγνχζηνπ 1960, ζει.13. 
145

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ   1961, ζει. 103. 
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πηζηεύσ  όηη είλαη νη πξώηνη νη νπνίνη  ζα θιάςνπλ».
146

 Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο Γιαχθνο 

Κιεξίδεο ζην ίδην πιαίζην αλαθέξεη : 

 

 […]Πξέπεη επίζεο δε λα γλσξίδνπλ φηη θαη εθ θχζεσο θαη εθ ζπλεζείαο θαη εθ 

πεπνηζήζεσο ν Διιεληθφο Κππξηαθφο ιαφο, ν νπνίνο αληηκεηψπηζελ εηο ην παξειζφλ 

κεγάιαο δπλάκεηο, δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ππνθχπηε εηο ηνηνχηνπ είδνπο  απεηιάο.
147

 

 

 

Απφ  ηελ άιιε, ν Βνπιεπηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο  Halit Ali Riza ηνλίδνληαο 

φηη  νη Έιιελεο κε ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηνλ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ ηνξπηιίδνπλ ην θαιφ θιίκα, δελ 

δηζηάδεη λα εθζηνκίζεη «Δηο απηόλ ηνλ πιηθόλ αγώλα είλαη γλσζηή θαη ε παξάδνζηο  θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθόλ  γλώξηζκα ηεο θπιήο καο  θαη δελ είλαη αλάγθε λα ην επαλαιάβσ».
148

 Πην 

αλαιπηηθά ε ηνπνζέηεζε  ηνπ Βνπιεπηή Halit Ali Riza : 

[….]«ΣΟ ΣΟΤΡΚΗΚΟ ΔΘΝΟ ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΔΕΖΔΝ ΤΠΟΓΟΤΛΟΝ». Δάλ δελ 

ππάξρε ε δπλαηφηεο λα δψκελ  κε ηελ ηηκήλ θαη ηελ ππφιεςίλ καο, ηφηε πξνηηκψκελ λα 

απνζάλσκελ. Απηφ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφλ γλψξηζκα ηνπ Σνπξθηθνχ Έζλνπο. 

[..]νπδέπνηε εζειήζακελ λα θάκσκελ κλείαλ εμαλαγθαζκνχ, βίαο ή αγψλνο˙ απηή δε ε 

Βνπιή δελ είλαη  πεδίνλ κάρεο[...].
149

 

 

ηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ν ζηξαηησηηθφο  κεραληζκφο λνκηκνπνηείηαη. Ο  πφιεκνο  θαη 

ε  ξεηνξηθή ηεο  βίαο  ζπγθξνηνχληαη  σο  «δίθαηα», σο «εζηθά εξγαιεία».
150

 Ζ λνκηκφηεηα  

ηνπ ζηξαηησηηθνχ  κεραληζκνχ πνπ  είλαη  εζηθά  ζεκειησκέλε θαη  ε  απνηειεζκαηηθφηεηα  

ηεο ζηξαηησηηθήο  δξάζεο  γηα ηελ  επίηεπμε ηεο  επηζπκεηήο  ηάμεο  θαη  εηξήλεο εληνπίδνληαη 

ζε πιεηάδα ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, αθφκε θαη σο παξαδείγκαηα ζε Γξακκαηηθή ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο.
151

  

                                                           
146

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

 Ηνπλίνπ 1961, ζει. 315. 

Γηα Βάζν Λπζζαξίδε. Βι. Αιέμεο Υξ. Αιέθνπ, ό. π., ζει. 244.  
147

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 715. 
148

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε  22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 717. 
149

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 716. 
150

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 41. 
151

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 36. 

 «κάρνπ ππέξ παηξίδνο», ν ζηξαηηψηεο «είλαη θηιόπαηξηο», «ν ζηξαηόο αλερώξνπλ», «νη ζηξαηηώηαη εκάρνλην επί 

ηξεηο εκέξαο», «νη ήρνη ησλ ζαιπίγγσλ νδεγνύλ ηνπο ζηξαηηώηαο», «ν παιαηόο ζηξαηηώηεο νπιίδεην κε μίθνο, 

«πεξηθεθαιαίαλ, δόξπ θαη αζπίδα», «νη ζηξαηηώηαη θπξηεύζαληεο ηελ πόιηλ επαλήιζνλ εηο ηα ίδηα», «δύλακαη 

πνιεκείλ».  

Βι. Αιέμαλδξνο Η. Κνζκά, ό. π., ζζ. 69, 96, 213, 220, 70, 226, 230. 
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Ζ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ δίθαηνπ πνιέκνπ «bellum justum» αλαγάγεη ηνλ  πφιεκν ζε 

«ηεηξηκκέλε πξαθηηθή [banalization]» «ην δε  μίθνο  ησλ Υξηζηηαλώλ εζέξηδελ  σο δξέπαλνλ  

ηνπο απίζηνπο»,
152

 θαη ηνλ απνζεψλεη ζε «εζηθό εξγαιείν».
153

 ην  Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από 

ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο Δλεηνθξαηίαο ηνπ Κιεάλζε  Π. Γεσξγηάδε  ν Πέηξνο  Α΄ 

ζπγθξνηείηαη σο αθνινχζσο  : 

 

[…] Σν κηθξφλ δηάζηεκα ηεο βαζηιείαο ηνπ ραξαθηεξίδεη ζπλερήο δξάζηο θαηά ησλ 

Σνχξθσλ, θαηά ησλ νπνίσλ ηνηνχηνλ ππήξμε ην κίζνο ηνπ ψζηε ιέγεηαη φηη έθεξε 

πάληνηε γπκλφλ ζπαζί πέξημ ηνπ δαηκνχ ηνπ δηα λα κε ιεζκνλή  φηη   πξέπεη λα κάρεηαη  

ζπλερψο θαη΄ απηψλ.
154

 

 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ην πνιεκηθφ ζζέλνο  ζπλδέεηαη κε ην  «γπκλόλ ζπαζί», ηνλ πφιεκν «θαηά 

ησλ Σνύξθσλ»,
155

 θαη ηε ζεία ζπλεξγεία «αγσληδόκελνο θαηά ησλ Σνύξθσλ εθηειεί ζείαλ  

απνζηνιήλ».
156

 Ο Μειήο Νηθνιαΐδεο ζην Γύν δηαιέμεηο πάλσ ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη  

επηζεκαίλεη φηη ηα άξκαηα ησλ Διιήλσλ πνιεκηζηψλ ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη  

επινγεκέλα απφ ην Θεφ, φξγαλα δηθαηνζχλεο «θιείλνπλ κέζα ηνπο  θάηη ην ηεξό, ην ζεπηό, ην 

επιαβηθό, θαη  απνπλένπλ  ηε ζεία βνύιεζε».
157

  Ο Νέαξρνο Κιεξίδεο ζην Μαζήκαηα ηζηνξίαο, 

αλαθεξφκελνο ζηηο αξαβηθέο επηδξνκέο θαη ζηα Αθξηηηθά ζψκαηα πνπ θιήζεθαλ απφ ηε 

Μηθξά Αζία γηα λα  πξνθπιάμνπλ ην λεζί απφ ηηο επηδξνκέο, επηζεκαίλεη : 

 

[...] Σα Αθξηηηθά απηά ζψκαηα ιέγνπληαλ  θαη ηάγκαηα ησλ Μαξδατηψλ, θη είραλ 

πξνζηάηε ηνπο ηνλ Άγην Μάκα, πνπ ηνλ είραλ δσγξαθηζκέλν ζην ζηδεξέλην ηνπο 

θνληάξη, ην νπνίνλ απνηεινχζε ηνλ ηξφκν ησλ αξαθελψλ.
158

   

 

 

Παξάιιεια ε θσλή ηεο ζπλείδεζεο, ε εζηθφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε, θαη νη θαζνιηθέο αμίεο    

«ραιθεύνληαη  ζε λέεο  δηαζηάζεηο»,
159

 θαη ν πφιεκνο  γίλεηαη γηα ράξε ηεο εηξήλεο «Δπηπρήο ν  

                                                           
152

Διέλε Βνπξαδέιε-Μαξηλάθνπ, Ηζηνξία ησλ κέζσλ ρξόλσλ, φ. π., ζει. 150. 

ην πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο παξαηίζεηαη έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη απφ ηα πην παιηά ηνπ θχθινπ ησλ  θιέθηηθσλ   

«Κη΄ επρήζνπ  κε, καλνύια κνπ, Σνύξθνπο πνιινύο  λα ζθάμσ».  

Βι. Πεξηνδηθφ Πάληα Δκπξόο, «Αξκαησινί  θαη Κιέθηεο», Μάξηηνο 1963, αξ. 2, ζει. 56. 
153

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 35. 
154

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο Δλεηνθξαηίαο,  ό. π., ζει. 

91. 
155

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ηζηνξία - Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 67. 
156

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο Δλεηνθξαηίαο, φ. π., ζζ. 91-

92. 
157

Μειήο Νηθνιαΐδεο, Γύν δηαιέμεηο πάλσ ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη, φ. π., ζζ. 10-11. 
158

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ηελ Γ΄ δεκνηηθνύ, φ. π., ζζ. 62-63.   
159

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζζ. 43, 45. 
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ιαόο,  ν νπνίνο  αγαπά  ηελ εηξήλελ  θαη  ν νπνίνο  ληθά  όρη δηά  λα ληθήζε,  αιιά  δηά  λα  

δηαηεξήζε  ηελ εηξήλελ».
160

  Ο Αλησλάθεο Δπγελίνπ αλαθέξεηαη ζην λέν ζπαζί «Όκσο ε 

Λεπηεξηά, πόρεη ζηαζή γηα ζε παιηόο ζθνπόο παιηό βνηάλη, ηε  βιέπσ  λα ζνπ  δίλε  λέν ζπαζί θ' 

έλα ζηεθάλη λέν λα ζνπ βάλε»,
161

 ελψ ν πνηεηήο Μηραήι Πηζζάο ζην  Σν επαλαζηαηηθό πλεύκα 

ησλ Κππξίσλ αλαθέξεη φηη ην ζπαζί  κε ην νπνίν  ν Μέγαο Αιέμαλδξνο απέθνςε  ην γφξδην  

δεζκφ «ήην Κππξηαθόλ». Τπελζπκίδνληαο απηή ε ζπκβνιηθή εηθφλα δηεξσηάηαη «ε Μήηεξ 

Διιάο έπξεπε  θάπνηε εθηόο ησλ ςπρηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ εθνδίσλ, λα  πξνζθέξε  θαη ηα 

πνιεκηθά κέζα  εηο  ηελ ζπγαηέξα ηεο Κύπξνλ  δηα  λα απνηηλάμε ηνλ δπγόλ  ηεο ηπξαλλίαο;».
162

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ  έρνπλ νη  ηξνπηζκνί  κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη «ν κύζνο ηεο 

δηάθξηζεο ηνπ εζληθηζκνύ ζε θαιό "παηξησηηζκό" θαη θαθό ''επεθηαηηθό'' εζληθηζκό».
163

 Μεηαμχ 

άιισλ ε επεθηαηηθή δξάζε ηφζν ησλ Αραηψλ φζν θαη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

εμσξαΐδνληαη, είηε επεηδή δηαδξακάηηζαλ «απνθαζηζηηθόλ ξόινλ εηο ηελ δηακόξθσζηλ θαη 

εμέιημελ ηεο Κππξηαθήο ηζηνξίαο θαη ηεο εζλνινγηθήο ζπζηάζεσο ηνπ πιεζπζκνύ  ηεο 

Κύπξνπ»,
164

 είηε επεηδή ε  ελέξγεηα  ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ «μεθίλεζε γηα λα εμειιελίζε 

ηνλ ηόηε γλσζηό θόζκν».
165

 Ζ εθζηξαηεία ησλ Αραηψλ, ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ σο δξάζε  

«εθπνιηηηζκνύ»,
166

 δηθαηψλεηαη  εθ΄ εαπηήο.
167

 Ζ  θαηάθηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Αραηνχο 

ην 1225  δελ απνδίδεηαη αξλεηηθά, ελψ νη πξνζπάζεηεο ησλ Πεξζψλ θαη ησλ  Φνηλίθσλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζπάζεηεο εθβαξβαξηζκνχ ηνπ λεζηνχ.
168

 Δλψ νη πξνζπάζεηεο 

επνηθηζκνχ ησλ Αραηψλ θέξνπλ ηνλ εμειιεληζκφ, γηα ηνλ επνηθηζκφ ησλ Μαξσληηψλ 

                                                                                                                                                                                      
[...]Ο θππξηώηηθόο καο λνπο ιέεη  λα πνιεκήζνπκε γηα ην  κεγάιν  ζνπ παηδί   ηε ιεπηεξηά.  

Βι. Κχπξνο Υξπζάλζεο, Γξεγόξεο Απμεληίνπ, Πλεπκαηηθή Κχπξνο, Λεπθσζία, 1962, ζει. 20.  

[...] Σα παιιεθάξηα ρξεηάδνληαη κπαξνύηη θαη ηξνθή. Με ηνύηα ζα καο θέξνπλ ηε ιεπηεξηά.  

Βι. Κχπξνο Υξπζάλζεο, Ήηαλ όινη ηνπο αληξείνη : ηξίπξαρην, Λπξηθή Κχπξνο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 8. 

«λα πνιεκνύκε Σνύξθνπο γηα ηε ιεπηεξηά».  

Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ηελ η΄ δεκνηηθνύ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 23. 
160

Υ. Γεκεηξαθφπνπινο  θ.α., Νενειιεληθά Αλαγλώζκαηα, Α΄ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ ρνιηθψλ 

Βηβιίσλ, Αζήλα,  1961, ζει. 161. 
161

Αλησλάθεο Δπγελίνπ, Αηνιηθνί ζθνπνί :πνηήκαηα, Δθδφζεηο  Εάβαιιε, Λεπθσζία, 1963, ζει. 39. 

«Μ΄αλζνθιώλαξα  ζε ξαίλνπλ  ζηξαηηώηαη  ηεο Σηκήο». Βι. Ησάλλεο Οηθνλνκίδεο, ό. π., ζει. 11. 
162

Μηραήι  Ν. Πηζζάο, Σν επαλαζηαηηθό πλεύκα ησλ Κππξίσλ, φ. π., ζει. 10. 
163

Πέηξνο Θενδσξίδεο, ό. π., ζει. 71. 
164

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Υξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Υξόλσλ, φ. π., ζει. 23. 
165

ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει. 27. 
166

Παληειήο Σζηθθίλεο, Διιεληθή ηζηνξία δηα ηνπο καζεηάο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ 

ακθόηεξσλ ησλ θύισλ θαη ηεο Γ΄ Σάμεσο ησλ πιήξσλ Αζηηθώλ ζρνιώλ, Η. Γ. Καζνπιίδεο, Λεπθσζία, 1932, ζζ. 

69, 72. 
167

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 36. 
168

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Υξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ Υξόλσλ, φ. π., ζει. 71. 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε αξλεηηθή ξεκαηηθή παξάζηαζε «θνπβαιήζεθαλ».
169

 Με ξεκαηηθέο 

παξαζηάζεηο, φπσο «Eμεπνιίηηζε ηνπο βαξβάξνπο ηεο Αζίαο»,
170

 «Ση πξνζέθεξνλ  ηα 

Διιεληζηηθά  Βαζίιεηα; […] Δμήγαγνλ   ηελ Αλαηνιήλ  θαη άιιαο ρώξαο εθ ηνπ  ζθόηνπο ηεο  

βαξβαξόηεηνο»,
171

 λνκηκνπνηείηαη ν κχζνο ηνπ δηθαηψκαηνο ή θαζήθνληνο «ησλ 

επηθξαηέζηεξσλ ππνθεηκέλσλ ηεο παγθόζκηαο ηάμεσο λα επεκβαίλνπλ ζε εδάθε άιισλ 

ππνθεηκέλσλ»,
172

 ζπγθξνηψληαο  ηνπο φξνπο  «civilising mission» θαη «consequent rights of 

conquest».
173

 Ζ δηάθξηζε ηνπ «επεξγέηε» θαη ηνπ «επεξγεηνύκελνπ», ηνπ αλψηεξνπ «superior» 

θαη ηνπ ππνδεέζηεξνπ «inferior»,
174

 λνκηκνπνηεί ηελ πην πάλσ πξαθηηθή θαη ζπγθξνηεί ηελ 

έλλνηα ηνπ «επεξγεηνύκελνπ» πξσηφγνλνπ, ζεξηψδνπο  Άιινπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

Αλαηνιίηε.
175

 

Απφ ηελ άιιε ζηα εγρεηξίδηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο αλαγλσξίδνληαο φηη ην ηνπξθηθφ 

έζλνο είλαη έλα ζηξαηησηηθφ έζλνο «asker millet», λνκηκνπνηείηαη ε πξαθηηθή ηνπ πνιέκνπ, 

αθνχ δηαζθαιίδεη ηελ εηξήλε «Barışın korunması  için de her  zaman  kuvvetli bulunmak 

lazumuna  inanır. Buna  tarih  boyunca önem verdik; kuvvetli olmağa çalıştık; kendimizi  

dünyaya  ''asker  millet'' olarak  tanıttık.[…] Savaştaki savunmanın başarısı ise barıştaki 

savunmağa bağlıdır»,
176

 θαη  ππεξεηεί ηελ αλζξσπφηεηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζιακηθήο 

επηδξνκή ζηελ Αθξηθή πνπ  «είρε  ζθνπόλ  λα εμππεξεηήζε  ηελ αλζξσπόηεηα  θαη ηίπνηε 

άιιν».
177

 ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ νη Οζσκαλνί ζηξαηηψηεο απάιιαμαλ ην γεγελή 

πιεζπζκφ απφ ην Βελεηφ ηχξαλλν «zalim». Οη ληφπηνη ηνπο θαινδέρηεθαλ  «Türk  askerleri  

adaya  ayak bastığı andanitibaren Kıbrıs  halkı tarafından  çok  iyi bir kabul görmüşlerdir»,
178

 

                                                           
169

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, Δθδφζεηο Εάβαιιε, 

Λεπθσζία, 1956, ζει. 36. 
170

Κ. Δ. Αλδξνπιηδάθεο, ό. π., ζει. 104. 
171

Κ. Δ. Αλδξνπιηδάθεο, ό. π., ζει. 108. 
172

Michael Hardt & Antonio Negri, ό. π., ζει. 42.  
173

Avril  M. C. Maddrell, ibid, pp. 95, 100. 

Ηεξαπνζηνιηθφο  ραξαθηήξαο «missionary purpose». Βι. Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, ibid,  p. 437. 
174

Διεπζέξηνο Κιεξίδεο, ibid, p. 440. 

Superiority  Βι. James Casteel, «Searching for the ‘New World’, Finding ‘Asia’», Cultural and Social History, 

Vol., 12, No. 2, 2015, p. 257.  
175

David Spurr, ibid, p. 7. 
176

[...]Αλέθαζελ πηζηεύακε ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο παξνπζίαο δπλάκεσλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. Γώζακε 

ζεκαζία ζ΄ απηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο θαη πξνζπαζήζακε λα είκαζηε ηζρπξνί. Δκείο νη ίδηνη ζπζηεζήθακε  

ζηνλ θόζκν σο έλα ζηξαηησηηθό έζλνο. [...] Δλώ ε επηηπρία ζηνλ πόιεκν είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ  ππεξάζπηζε ηεο 

εηξήλεο.  

Βι. Yurttaşlık Bilgisi III, a.g.e., s. 27. 
177

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Πνηαη  αη  εθδειψζεηο ησλ εδψ Σνχξθσλ επί ηε  επεηείσ ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο», 31 Οθησβξίνπ  1961.  
178

Kıbrıs tarihi notları ...., a.g.e., s. 60. 
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έγηλαλ δεθηνί σο απειεπζεξσηέο «kurtarıcı».
179

 Ο νζσκαληθφο ζηξαηφο, ν νπνίνο 

ζπγθξνηείηαη σο ηνπξθηθφο ζηξαηφο, ηηκά «şan veren», δηδάζθεη  ηνλ εξσηζκφ «Kahramanlık  

öğreten»,
180

 ηελ αληδηνηέιεηα, ηελ απηνζπζία,
181

 θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα δίθαηε  θαη 

αδηάθζνξε δηνίθεζε.
182

  

ηνλ ηνπξθηθφ πνηεηηθφ ιφγν ε ζηξαηησηηθή ηδηφηεηα απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 

Πνιηηφηεηαο,
183

 αθνχ «νηθνδνκεί λέεο ρώξεο» «bu  yeni  ülkeyi  imar  etmek»,
184

 γη΄ απηφ ζην 

πνίεκα Λεπθσζία Σν παιηθάξη ησλ Πόιεσλ  Şehirlerin Efesi Lefkoşa  ηεο Urkiye Mine Balman 

ν  ζεκαηνθφξνο θάζε βξάδπ κέρξη ην πξσί κε ελζνπζηαζκφ είλαη  ζηε ζθνπηά ρσξίο πξνζθάη  

«Her gece sabahlara  dek nöbette Katıksız heyecanlyle Bayraktar».
185

  

Δλψ ε ζηξαηησηηθή ηδηφηεηα πξνζιακβάλεη δηαζηάζεηο ζείαο, νηθνπκεληθήο, παλαλζξψπηλεο 

απνζηνιήο, ν ζηξαηησηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Άιινπ απνθηά άιιν πεξηερφκελν. Ο 

ζηξαηησηηθφο  ραξαθηήξαο, ε ζηξαηησηηθή ηδηφηεηα  ηνπ  Άιινπ ιακβάλεη έλα ραξαθηήξα 

«ιεζηξηθό» θαη θηλείηαη ζηα φξηα ηνπ «πξσηνγνληζκνύ», ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 

ζηάζκεο ηνπ ζηεξενηππηθνχ Άιινπ.
186

 Παξάιιεια ε  έιιεηςε πνιεκηθνχ  ζζέλνπο ηνπ Άιινπ  

ηνλ θαζηζηά αλάμην ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Πνιηηφηεηαο «Gavurda yiğitlik yoktur».
187

 Ζ 

ππνηίκεζε debasement σο κηα  κνξθή  άξλεζεο negation αλαηξεί ηελ αμία ηνπ Άιινπ θαη θαη΄ 

επέθηαζε ην δηθαίσκα ηνπ ζηελ Πνιηηφηεηα.  

 

 

                                                           
179

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Tarihten bir  yaprak», 20 Ağustos 1960. [ειίδα απφ ηελ ηζηνξία] 
180

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İskenderun΄ dan Kıbrıs΄a», 21 Ağustos 1960. [Απφ ηελ Αιεμαλδξέηηα ζηελ Κχπξν] 
181

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Hürriyet için», 7 Haziran 1961. [Γηα ηελ ειεπζεξία] 
182

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Nükseden  hastalık»,  7 Aralık 1961. [Τπνηξνπηάδνπζα αζζέλεηα] 
183

ην πνίεκα Bayraktar΄ım γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νζσκαληθή ζηξαηησηηθή κπάληα mehterhane θαη ζην 

ζηξαηησηηθφ κνπζηθφ mehter πνπ θέξλεη  ην  ραξκφζπλν κήλπκα.  

Βι. Özker Yaşın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 44. 

ην πεδίν ησλ καρψλ κάρεηαη γελλαία «aslanca» φπσο ζην πνίεκα Ξερληνύληαη νη ήξσεο ηεο κάρεο ηεο 

Λεπθσζίαο; Lefkoşa΄ nın  Fethi  Yiğitler  unutulur  mu ? ηνπ Bener Hakkı Hakeri.  

Βι. Kıbrıs Türk Edebiyatı, a.g.e., s. 98. 

Ben askerim Δίκαη ζηξαηηώηεο  Βι. Özker Yaşın, Atatürk'e saygı duruşu : destan, Çevre, Lefkoşa, 1963, s. 39. 
184

[...] Οη Σνύξθνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κύπξν όρη κε απνηθηνθξαηηθνύο ζθνπνύο αιιά γηα λα θαηνρπξώζνπλ ηελ 

ηνπξθηθή θπξηαξρία ζην λεζί, λα ηδξύζνπλ απηή ηε λέα ρώξα ελ ζπληνκία εγθαηαζηάζεθαλ κε ζθνπό  ηελ νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο Κύπξνπ. 

[..]Türk Kıbrısa sömürgecilik gayesiyle değil adadaki  Türk hakimiyetini sağlamlaştırmak, bu  yeni  ülkeyi  imar  

etmek  kısaca  Kıbrısı  her bakımdan kalkındırmak gayesiyle  yerleşmışlerdır.  

Βι. Kıbrıs tarihi notları ...., a.g.e., s. 72. 
185

Zübeyir Yılmaz & Ramazan Okumuş, Kıbrıs Türk şiiri, a.g.e., s. 54. 
186

Stuart  Hall, ibid, p. 245. 
187

David Spurr, ibid, p. 4. 

[...] Gavurda yiğitlik yoktur Γελ ππάξρεη γελλαηόηεηα ζηνλ άπηζην  

Βι. Özker Yaşın,  Mehmetçik Kıbrıs'ta, Çevre, Lefkoşa, 1960, s. 6. 
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3. Ρημαηικές παραζηάζεις σπονόμεσζης ηης Ιδιόηηηας ηοσ Πολίηη 

 

 

[...]The Turkish minority, by virtue of its position as a community, is trying to dictate its will 

upon the Greek population of Cyprus by its efforts for partition.
188

 

 

[...]Yorgacis΄i sorarsan 

Ovada domuz begler.
189

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Πισηίλν νη πξάμεηο ηνπ πνιίηε πξνθαινχληαη απφ ην έιινγν κέξνο ηεο 

ςπρήο.
190

 Απφ  ηελ  άιιε, νη πξάμεηο ηνπ Άιινπ  «έρνπλ  ην θίλεηξν  ηνπο  ζην άινγν  κέξνο  

ηεο  ςπρήο».
191

 Δλψ ν Γεκφθξηηνο  ζέιεη ηνλ πνιίηε  ζψθξνλα  θαη δίθαην,  νη πξάμεηο ηνπ λα 

θαηεπζχλνληαη απφ ηε θξφλεζε θαη ηε ζχλεζε, αιιά θαη ηελ αλδξεία πνπ είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο  επηηαγέο ηνπ ιφγνπ  θαη ηεο εζηθφηεηαο, ν Άιινο ζηεξείηαη  ησλ «δύν 

θαίξησλ εζσηεξηθώλ κεραληζκώλ ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο»,
192

 ηνπ  

αηζζήκαηνο ηεο αηδνχο θαη ηεο αηνκηθήο εζηθήο ζπλείδεζεο. χκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

θηινζνθία θαη ην Γηνγέλε απφ ηε Βαβπιψλα ε θαηάηαμε ησλ πνιηηψλ, ζηελ ηάμε ησλ 

ζπνπδαίσλ θαη ζηελ ηάμε ησλ θαχισλ, εμαξηάηαη απφ ηηο  δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο.
193

  

Ο Άιινο ζην θππξηαθφ ζπγθείκελν, ππφ ην θσηηζκφ ησλ αμηαθψλ αληηλνκηψλ, αδπλαηεί λα 

ππεξεηήζεη  ην  γεληθφ θαιφ, ιφγσ έιιεηςεο ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αίζζεζεο ηνπ 

θαζήθνληνο θαη ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αηδνχο, θαη ηεο αηνκηθήο εζηθήο 

ζπλείδεζεο «έιιεηςηλ  πνιηηηθήο  επζύλεο  θαη  πνιηηηθήο εζηθήο»,
194

 ζηεξείηαη ινγηθήο θαη 

εθδχεηαη ηελ Πνιηηφηεηα. 

 

 

                                                           
188

Πεξηνδηθφ Cyprus to-day, «An  Interview   with the  President  of the  Greek  Communal  Chamber  Dr. C. 

Spyridakis», Vol. 1, No. 4, July –August  1963, p. 7.  
189

[...] Αλ ξσηήζεηο ην Γησξθάηδε ζηελ πεδηάδα ρνίξνη πεξηκέλνπλ.  

Βι. Erdoğan Saracoğlu, a.g.e., s. 19. 
190

Γ. Απνζηνινπνχινπ, «ηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε ζηελ θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ», Δπάγγεινο 

Μνπηζφπνπινο & Μαξία Πξσηνπαπά-Μαξλέιε (επκ.), Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε  ζηελ Αξραία  Διιεληθή  Φηινζνθία, 

Αθαδεκία Αζελψλ Δξεπλεηηθφ Κέληξν ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Αζήλα, 2009, ζει. 279. 
191

Γ. Απνζηνινπνχινπ, ό. π., ζει. 279. 
192

Ησάλλεο Γ. Καινγεξάθνο, «Ο πνιίηεο ζηε ζθέςε ηνπ Γεκφθξηηνπ», Δπάγγεινο Μνπηζφπνπινο & Μαξία 

Πξσηνπαπά-Μαξλέιε (επηκ.), ό. π., ζει. 101. 
193

Μαξία Πξσηνπαπά-Μαξλέιε, «Μφλν ν ζπνπδαίνο άξρεη  θαη εη  κε  πάλησο  θαη΄ελέξγεηαλ, θαηά  δηάζεζηλ  δε 

θαη  πάλησο»,  Δπάγγεινο Μνπηζφπνπινο & Μαξία Πξσηνπαπά-Μαξλέιε (επκ.), ό. π., ζει. 244. 
194

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1961, ζει. 103. 
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Απνπζία δεκνθξαηηθήο επζχλεο  

 

Αλ θαη ηα εζληθά ρξψκαηα θαη νη εζληθέο πξνζδνθίεο επηζθηάδνπλ αθφκε θαη ην «κείδνλ  

έιιεηκκα δεκνθξαηίαο»,
195

 νη  δχν θνηλφηεηεο ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

θαη΄ επέθηαζε ηεο δεκνθξαηηθήο επζχλεο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, κε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο ζπλδειψζεηο,  ππφ ην πξίζκα ησλ πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ ηνπο.
196

 

 ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε δεκνθξαηία ηαπηίδεηαη κε ην ζεβαζκφ ηεο γλψκεο ηεο πιεηνςεθίαο, 

ελψ γηα ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ε δεκνθξαηία βξίζθεηαη  γξακκέλε ζε ζπκθσλίεο.
197

 Ο 

Νέζησξ Παπαδφπνπινο ζε επηζηνιή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία, αθνχ 

αλαθέξεη «Ζκείο νη απηόρζνλεο ζεσξνύκελ ηνπο Σνπξθνθππξίνπο αδεξθνύο καο», επειπηζηεί 

«Διπίδνκελ, όηη ζύληνκα ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ίδηνη ηα δεκνθξαηηθά ηδεώδε»,
198

 

ππνγξακκίδνληαο φηη ην ππάξρνλ ζχληαγκα πφξξσ απέρεη απφ ηα δεκνθξαηηθά ηδεψδε. Ο  

Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Φεηδίαο Παξαζθεπΐδεο αλαθέξνληαο φηη  ε  «ειεπζεξία  

θαη ε Γεκνθξαηία  είλαη  θάηη ην νπνίνλ  αηζζάλεηαη  θαλείο,  θαη ην νπνίνλ  θέξεη  βαζεηά  εηο 

ηελ ςπρήλ ηνπ»,
199

  θαζηζηά  ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο σο  θάηη αλνίθεην 

γηα ηνλ Άιιν θαη ην έζλνο ην νπνίν εθπξνζσπεί.
200

  

                                                           
195

[...] Απηό ην κείδνλ  έιιεηκκα δεκνθξαηίαο επελδύζεθε κε ηα  εζληθά  ρξώκαηα θαη ηηο εζληθέο πξνζδνθίεο πνπ ε 

θάζε εγεζία αλέιαβε λα εθθξάζεη απηαξρηθά ζην όλνκα ηεο θνηλόηεηάο ηεο.  

Βι.  Πξφινγνο ίαο Αλαγλσζηνπνχινπ ζην Νηθφιανο ηέιγηαο, ό. π., ζει. 19. 
196

Ηζηνξηνγξαθηθά έρεη πξνηαζεί φηη ε δεκνθξαηία νξίδεηαη εζλνηηθά. 

 Βι. Rebecca Bryant, «Justice or respect?.., ibid,  pp. 897-898. 
197

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

 Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 12. 
198

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Θαξζείλ ρξε», 10 Μαξηίνπ 1961. 
199

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1961, ζει. 12. 
200

Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ρξεζηή πνιηηεία θαη Έιιελεο ηείλνπλ λα είλαη  ηαπηφζεκα ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε  

ησλ Διιήλσλ. ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε νη δηνηθεηηθνί ζεζκνί, ηα πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά 

ζηνηρεία, ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα  ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απνηεινχλ  βπδαληηλή θιεξνλνκηά, ελψ ε  

ίδηα ε θξαηηθή ππφζηαζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηεξίδεηαη ζηνπο  Έιιελεο. 

[…] Καηά βάζνο  νη Σνύξθνη  δελ  εγλώξηδαλ θξαηηθήλ δηνίθεζηλ  παξά κόλνλ κεηά ηελ  άισζηλ. Πξνεγνπκέλσο  

ήζαλ  ζηαηησηηθαί νξδαί  σο επί  ην πιείζηνλ  θαη  δηά  ηνύην  ε κόλε  νξγάλσζηο, ηελ  νπνίαλ  εγλώξηζαλ,  ήην  ε  

ζπλερήο  ζηξαηησηηθή δσή. Καη απηήλ αθόκε ηελ ζηξαηησηηθήλ νξγάλσζηλ εγλώξηζαλ από ηνπο Βπδαληηλνύο, αθ΄ 

όηνπ   θαηέθηεζαλ ηελ Μηθξάλ Αζίαλ.  

Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο  Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο Κύπξνπ 1960-1961, «Ζ ηζηνξηθή ζεκαζία  ηεο  29εο  Μαΐνπ 

1453», 1961,  ζζ. 267-268. 

[...]Ο Φαλαξησηηζκόο ζηεξηδόκελνο εηο ηε δηαλνεηηθή  ππεξνρή  ησλ Διιήλσλ επί ησλ  Σνύξθσλ  εζεκειηώζε 

θπξίσο  δηα ηεο θαηνρήο ηεζζάξσλ εθ ησλ  πςεινηέξσλ  ζέζεσλ  ηεο  Σνπξθηθήο δηνηθήζεσο.  

Βι. Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο  Κύπξνπ 1961-1962, «Ο Φαλαξησηηζκφο  θαη ν Γξαγνκάλνο  

ηεο Κχπξνπ  Υ΄΄Γεσξγάθεο Κνξλέζηνο», 1962, ζει. 92. 
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Απφ ηελ άιιε, Σνχξθνο Βνπιεπηήο ηνλίδεη «ζεβόκεζα ηαο αξράο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη δη΄ απηάο αγσληδόκεζα».
201

 ε ηνπξθηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Παηξηδνγλσζίαο ην ηνπξθηθφ έζλνο ραξαθηεξίδεηαη κε βαζχηαηε δεκνθξαηηθή 

ζπλείδεζε.
202

 Αληηπαξαβάιιεηαη ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο έηζη φπσο απαληά ζηελ αξραία 

Πφιε – Κξάηνο  κε απηή  ηνπ  ζπκβνπιίνπ  ησλ  Υάλσλ  «kurultay»,
203

 θαη ηνλίδεηαη φηη  ε 

δεκνθξαηία έηζη  φπσο εθαξκφζηεθε ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ πεξηνξηζκέλε  «fakat  bu 

gayet sınırlı  bir  demokrası idi».
204

  

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

αληηζηξαηεχνληαη ηελ ηζνλνκία, ηελ ηζεγνξία θαη ηελ ηζνθξαηία ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο 

«θιάβνπο ησλ πλνίθσλ καο».
205

 ηνλ ειιεληθφ ιφγν ηα ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, 

ζπληαγκαηηθά πξνλφκηα, επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε δσή ηνπ  ηφπνπ, επζχλνληαη γηα ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο,
206

 εκπνδίδνπλ ηε  ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο 

«εκπνδίδεη ηελ εηξεληθή  αλάπηπμε ηεο Κύπξνπ,  δεκεηώλεη  θαη ηνπο Σνύξθνπο θαη ηνπο 

Έιιελεο»,
207

 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πζηεξφβνπινπο ζθνπνχο.
208

 ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα παξαγλσξίδνληαο ηηο επηηαγέο  ηεο δεκνθξαηηθήο επζχλεο θαη  δεηψληαο  

                                                           
201

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 608. 

«Δίκεζα άλζξσπνη, νη νπνίνη πηζηεύνκελ εηο Κξάηνο Γηθαίνπ».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 716. 

Αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Halkın Sesi επηθξίλεη ηηο  κεζφδνπο πνπ ζέηεη ζε εθαξκνγή ε Διιεληθή Κνηλφηεηα, 

νη νπνίεο  δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο «hürriyet kavramıyle». 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Realist çareler», 24 Ocak 1963. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gerçek demokrasinin esasları», 4 Ekim 1960. [Οη αξρέο ηεο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο] 

ία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σνπξθηθόο εθζπγρξνληζκόο.., φ. π., ζει. 279. 
202

Yurttaşlık Bilgisi IΗI, a.g.e., s. 2. 
203

Kurultay ή  Ḳūrīltāy  ζπκβνχιην  Μνγγφισλ πξηγθίπσλ πνπ ζπγθαιείην κεηαμχ άιισλ γηα λα εθιέμεη λέν 

khan. Βι. C. E. Bosworth et al. (ed.),  The Encyclopaedia of Islam, Vol. V, E. J. Brill, Leiden, 1986, p. 498.  
204

Yurttaşlık Bilgisi IΗI,Türk Maarif Müdürlüğü, 1962, s. 2. 
205

Πεξηνδηθφ Νέα επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ 1959, ζει. 28. 
206

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

  Γεθεκβξίνπ 1962, ζει. 195. 
207

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Οη  άλζξσπνη  ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο ηεο Διιάδαο ζην  πιεπξφ  ηνπ θππξηαθνχ 

ιανχ», η. 58, Γεθέκβξηνο 1963, ζει. 28. 
208

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ακκνρψζηνπ ηνπ ΑΚΔΛ Υακπή Μηραειίδε  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ  1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 668.   

«ιακβάλεη ακεηαθιήηνπο απνθάζεηο εθηόο ηεο αηζνύζεο». Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961), ζπλεδξίαζε  27
εο

  Ννεκβξίνπ  1961, ζει. 587.  
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ηελ πιήξε εθαξκνγή απηψλ ησλ δηθαησκάησλ επηδεηεί λα επηβάιιεη  δηα λφκνπ  θαζνξηζκφ  

θπιεηηθήο δηάθξηζεο.
209

  

Απφ ηελ άιιε ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα αξλείηαη φηη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο είλαη 

επεξγεηήκαηα, πξνλφκηα «είλαη δηθαηώκαηα δελ είλαη επεξγεζία».
210

 Με αθνξκή  Ννκνζρέδην 

γηα ηελ ίδξπζε  ηεο Σξάπεδαο Αλαπηχμεσο ν Βνπιεπηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο 

Ibrahim Orhan αλαθέξεη φηη ζε  έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα  δελ κπνξεί λα λνεζεί ε ιέμε 

πξνλφκην:  

 

[...] Ζ  ιέμηο  «παξαρψξεζηο»,  δειαδή  «πξνλφκηνλ», είλαη ιέμηο παιαηά, ε νπνία  δελ 

ερεί  επραξίζησο εηο ηελ αθνήλ. Ζ ιέμηο απηή ζπλήζσο θαίλεηαη λα είλαη  ελνριεηηθή  

εηο  ηελ αθνήλ ηδηαηηέξσο εκψλ, νη  νπνίνη ζεσξνχκελ φηη δψκελ εηο κίαλ ρψξαλ 

θπβεξλσκέλελ ππφ θαζεζηψο δεκνθξαηηθφλ. Γηφηη απφ απφςεσο ελλνίαο απηή ζεκαίλεη 

εμαηξεηηθήλ κεηαρείξηζηλ  θάπνηνπ  εθ ηεο νιφηεηνο  ησλ νκνίσλ  ηνπ.
211

 

 

Ζ αξεηή πνπ εθθξάδεη ηελ νξζνπξαμία απαηηεί δχλακε. Γχλακε γηα λα ππεξβεί  θαλείο ηα 

πξνζσπηθά ηνπ, θνηλνηηθά ηνπ, εζλνηηθά ηνπ πάζε, ζηνηρείν απφ ην νπνίν δελ δηέπεηαη ν 

Άιινο.
212

 ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ε Διιεληθή Κνηλφηεηα κηιά ελ νλφκαηη ηνπ θππξηαθνχ ιανχ,
213

 

νη ίδηνη λνκηκνπνηνχληαη γηα ην θαζεηί «Bu memlekette rumlar için her şey mubahtır»,
214

 

ηνλίδεηαη φηη ζηελ Κχπξν παξάιιεια κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ππάξρεη θαη ε 

θπβέξλεζε ηεο ΔΟΚΑ «Birinin adı Cumhuriyet ikincisinin de EOKA΄ dır»,
215

 φηη 

θαηαπαηνχληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο φπσο θαη ην ίδην ην 

ζχληαγκα.
216

  

                                                           
209

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 4
εο

 Μαΐνπ  1962, ζει. 265. 
210

Δθεκεξίδα  Halkın Sesi, «Haklar bağış  değil», 3 Ekim 1962.  

Δθεκεξίδα  Halkın Sesi, «İyi niyet  şampiyonları», 5 Mart 1963.  [Πξσηαζιεηέο  ηεο θαιήο ζειήζεσο] 
211

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1963-15 Απγνχζηνπ 1963),  

ζπλεδξίαζε 30
εο

  Μαξηίνπ  1963, ζει. 106. 
212

Βαζηιηθή Γξεγνξνπνχινπ (επηκ.), Εαλ-Εαθ Ρνπζζώ : Σν θνηλσληθό ζπκβόιαην ..., φ. π., ζει. 289.  

Καιιηφπε παλνχ, ό. π., ζει. 525. 
213

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Günün cilveleri», 30 Kasım 1963. 

«βιέπεη  ηα δηθαηώκαηα  απηά ηνπ ιανύ  ηεο Κύπξνπ σο δηθαηώκαηα ιανύ ειιεληθνύ» 

Βι. Πεξηνδηθφ Πλεπκαηηθή Κύπξνο, «Γηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα εληφο ηεο λέαο θππξηαθήο πνιηηείαο», αξ. 19, 

Απξίιηνο 1962, ζει. 285. 
214

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bu gidişle», 29 Mart  196. [Με απηή ηελ πνξεία] 
215

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Silahlansızlanma Yarışı», 27 Eylül  1960. [Αγψλαο αθνπιηζκνχ] 
216

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sokrat'ın Son Sözleri», 6 Şubat 1963. [Σα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ σθξάηε] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Hangi eşit haktan dem vuruyorlar?», 1 Kasım 1963. [ε πνηα ίζα δηθαηψκαηα 

αλαθέξνληαη;] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Huzur gelmez ki»,  24 Haziran 1962. [Καη ε εξεκία δελ έξρεηαη...] 
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«Εεὺο νὖλ δείζαο πεξὶ ηῷ γέλεη ἡκῶλ κὴ ἀπόινηην πᾶλ, Ἑξκῆλ πέκπεη ἄγνληα εἰο ἀλζξώπνπο 

αἰδῶ ηε θαὶ δίθελ»
217

 

 

Ο Άιινο θαηαπαηεί εζηθνχο θαη θνηλσληθνχο θαλφλεο ρσξίο λα αηζζάλεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ληξνπήο «αηδνύο».
218

 Αμησκαηνχρνη ηεο άιιεο θνηλφηεηαο δελ απνηεινχλ πξφηππν ρξεζηνχ 

πνιίηε θαη πνιηηεχνληαη ρσξίο λα εθπξνζσπνχλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζην ζχλνιν 

ηεο.
219

 Αμησκαηνχρνη ηεο άιιεο θνηλφηεηαο ζπλδένληαη κε ηελ παξαλνκία,
220

 ηελ απζαηξεζία, 

ηηο  αηαζζαιίεο,
221

 θαη ηε δηαζπάζηζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο.
222

 Ο Βνπιεπηή Ahmet Berberoğlu 

ζε εξψηεζε ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Πνιχθαξπν Γησξθάηδε αθήλεη ππφλνηεο γηα 

κεξνιεπηηθέο πξναγσγέο: 

 

[…]Παξαθαιψ φπσο ν έληηκνο θ. Τπνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ καο πιεξνθφξεζε  θαηά  

πφζνλ αη πξφζθαηνη πξναγσγαί Αζηπλνκηθψλ  θαη Υσξνθπιάθσλ εγέλνλην επί βάζεη 

κέηξνπ ηηλφο, θαη αλ  ερξεζηκνπνηήζε  ηνηνχηνλ  κέηξνλ  ηη είλαη ην κέηξνλ  ηνχην (π.ρ. 

έηε ππεξεζίαο, επαγγεικαηηθά πξνζφληα, εμαηξεηηθφλ βάξνο θ.η.ι.);
223

 

  

[….]Αληηπαξεξρφκελνλ ηελ εηξσληθήλ δηάζεζηλ ηνπ εληίκνπ Μέινπο, ην Τπνπξγείνλ  

Δζσηεξηθψλ παξαπέκπεη  ην έληηκνλ Μέινο   εηο   ηνπο Καλνληζκνχο  ηνπο ηζρχνληαο 

δηα ηαο  πξναγσγάο ησλ Αζηπλνκηθψλ  θαη Υσξνθπιάθσλ ηνπο δεκνζηεπζέληαο εηο ηελ 

                                                                                                                                                                                      
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 20
εο

 Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 42. 
217

[…] Σόηε ν Γίαο αλεζύρεζε κήπσο ραζεί ε ξάηζα καο από ην πξόζσπν ηεο γεο  θαη ζηέιλεη  ηνλ Δξκή  λα θέξεη 

ζηνπο αλζξώπνπο ηελ αηδώ θαη ηε δηθαηνζύλε. Βι. Ζιίαο . ππξφπνπινο, Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, Θεζζαινλίθε, 

1985, ζζ. 74-75. 
218

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Polis ve Halk», 9 Kasım 1963. [Αζηπλνκία θαη Λαφο] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Büyük skandal», 30 Mayıs 1963.[Μεγάιν ζθάλδαιν] 
219

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gelsinler, Görsünler», 7Aralık 1963.[Να έξζνπλ λα δνπλ] 

Πξφηαζε γηα αλαζπγθξφηεζε ηεο αζηπλνκίαο θαη  ζπζρεηηζκφο κε ηελ πεξίπησζε ηνπ  Γεψξγηνπ Λαγνδφληε.  

Βι.  Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Polis Yeniden Teşkilatlanmalı», 26 Haziran 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İçişleri Bakanı Türk Belediye Pazarını Taksim Edecekmiş »,11 Αğustos  1962.  

[Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ζα δηρνηνκήζεη  ηελ αγνξά ηνπ  Σνπξθηθνχ Γεκαξρείνπ] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi , «Tehlikeli temayüller», 25 Ekim  1961. [Δπηθίλδπλεο ηάζεηο] 
220

Σνχξθνο ζηξαηηψηεο ηνπ Κππξηαθνχ ηξαηνχ ζπλειήθζε γηα δηάπξαμε ζσξεία  δηαξξήμεσλ. 

Ο ζηξαηηψηεο είλαη ν  Ατηίλ  Αρκέη 21 εηψλ απφ ηελ Αγ. Κεπίξ  θαη  ηψξα θάηνηθνο Λεπθσζίαο.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σνπξθνθχπξηνο  ζηξαηηψηεο  δηέπξαμε ζσξείαλ  δηαξξήμεσλ», 3 Ηνπλίνπ 1961. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σνπξθνθχπξηνο ζηξαηηψηεο εηο θπιάθηζηλ  επί  θινπή  ελδπκαζίαο», 5 Απγνχζηνπ 1961. 
221

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kanunsuzluk yolu», 23 Ekim  1961. [Ο δξφκνο ηεο απζαηξεζίαο] 
222

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 718. 
223

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ  1960-15 Ννεκβξίνπ 1960),  

ζπλεδξίαζε  12
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 121.  

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ1960),  

ζπλεδξίαζε 17
εο  

Οθησβξίνπ 1960,  ζει. 150. 
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επίζεκνλ εθεκεξίδα ππ΄ αξηζκφλ 4128 ηεο  30
εο 

Απξηιίνπ 1958, Παξαξηήκαηνο  3, ειίο 

307, επί ηε βάζεη  ησλ νπνίσλ  εγέλνλην  αη πξφζθαηνη πξναγσγαί.
224

 

 

Ο  Βνπιεπηήο Halit Ali Riza δηεξσηάηαη θαηά πφζν έρνπλ αξρίζεη δηαδηθαζίεο γηα  

ππνρξεσηηθέο  απαιινηξηψζεηο : 

 

[…] Δθ΄ φζνλ δελ έρεη  κέρξη  ζήκεξνλ  ζεζπηζζή  λφκνο  πεξί αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξηψζεσο, πψο δχλαηαη ε Κπβέξλεζηο λ΄αθνινπζήζε νδφλ  αλαγθαζηηθήο  

απαιινηξηψζεσο;  Ζ κήπσο ην χληαγκα θαηά δηαθφξνπο  ηξφπνπο  θαηαπαηείηαη θαη 

πάιηλ;
225

 

 

Ο Βνπιεπηήο Halit Ali Riza θαηαγγέιιεη  φηη  «Σν Τπνπξγείνλ Δκπνξίνπ  θαη Βηνκεραλίαο 

ρεηξίδεηαη θαη΄ απζαίξεηνλ ηξόπνλ ηαο ππνζέζεηο ηαο ππνθεηκέλαο εηο άδεηαλ εηζαγσγήο». Ο 

Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο Αληξέαο Αξανχδνο  αληαπαληψληαο  ηνλίδεη φηη ε ζηάζε 

ηνπ δελ ηηκά ηελ  «ππεύζπλνλ αληηπξνζσπεπηηθήλ ηδηόηεηαλ» ηνπ. 

 

[...] Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ  θαη Βηνκεραλίαο πιεξνθνξεί ηνλ έληηκνλ Βνπιεπηήλ φηη 

είλαη ιππεξφλ θαη εθπιεθηηθφλ φηη πξφζσπα έρνληα ππεχζπλνλ αληηπξνζσπεπηηθήλ 

ηδηφηεηα απνδίδνπλ  απζαηξέηνπο  ελεξγείαο  εηο σξηζκέλνλ Τπνπξγείνλ  ρσξίο  λα 

αλαθέξνπλ  ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα....
226

 

 

Σέινο κέιε ηεο Βνπιήο ελψ  δελ ακθηζβεηνχλ  ην   δηθαίσκα  ησλ Βνπιεπηψλ  λα ζρνιηάδνπλ 

απαληήζεηο Τπνπξγψλ, ακθηζβεηνχλ «ηελ ζθνπηκόηεηα ηεο ζπδεηήζεσο»,
227

 θαη επηθξίλνπλ 

πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο.
228

 

                                                           
224

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  12
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 121. 
225

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  19
εο

  Οθησβξίνπ 1960, ζει. 174. 
226

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 17
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζει. 150. 
227

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε 17
εο

 Οθησβξίνπ  1960, ζει. 141. 
228

Ο Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Υξηζηφδνπινο Μηραειίδεο αλαθέξεη φηη νη ηξνπνπνηεηηθέο 

εηζεγήζεηο ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο θαη ηνπ Βνπιεπηή Ahmet Mithat Berberoğlu 

«ζηεξείηαη νηαζδήπνηε ινγηθήο». 

Ο Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ  Σίηνο Φάλνο  ηνλίδεη «Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ιύπελ κνπ δηόηη 

Σνύξθνο ζπλάδειθνο όρη κόλνλ δελ ζπλεθώλεζε πξνο ηελ ινγηθσηάηελ θαη νξζνηάηελ εηζήγεζηλ ηεο Δπηηξνπήο...».  

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 706. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 27
εο

  Ννεκβξίνπ 1961, ζει. 587.  

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  1961),  

ζπλεδξίαζε 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 668. 
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Ζ αληίιεςε γηα ην δίθαην θαη ην άδηθν, ν ζεβαζκφ ησλ γξαπηψλ λφκσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

δελ δηέπεη ηνλ Άιιν. Οη πξάμεηο  ηνπ Άιινπ δελ πξνάγνπλ ηελ επλνκία  θαη  ηε  δηθαηνζχλε :  

 

 

 […] Γελ ππήξμε πεξίπησζηο κέρξη  ηνχδε  θαζ΄ ελ  Σνχξθνη πνιίηαη  λα παξέζρνλ 

πιεξνθνξίαο εηο ηελ Αζηπλνκίαλ ή ηελ Υσξνθπιαθήλ δηζθνιπλνχζαο απηάο λ΄ 

αλεχξνπλ θαη θαηάζρνπλ φπια δηα ησλ  νπνίσλ  δνινθνλνχληαη ελ  ςπρξψ Σνχξθνη ππφ 

Σνχξθσλ.
229

 

 

 

Ζ πνιηηεία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο.
230

 Αξζξνγξάθνο ηεο 

εθεκεξίδαο Halkın Sesi ηνλίδεη φηη πξέπεη ε ειεπζεξία ηνπ ελφο λα ζηακαηά εθεί πνπ αξρίδνπλ 

λα ζίγνληαη ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ησλ άιισλ «Yani birinin hürriyetinin başladığı yerde 

ötekinin hürriyeti son bulur»,
231

 θαη φηη πξέπεη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Άιισλ  «εηο 

ιαόο λα κε αλαγλσξίδε  εηο έλα  άιινλ ιαόλ, δηαβηνύληα εηο ηελ ηδίαλ  ρώξαλ, ηα δηθαηώκαηά 

ηνπ».
232

 

ηε ινγνηερληθή  παξαγσγή  ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πσο ν Άιινο εθδχεηαη ηελ 

Πνιηηφηεηα ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ αηζζήκαηνο  ηεο αηδνχο θαη ηεο αηνκηθήο  εζηθήο 

ζπλείδεζεο  απνηειεί  ην  κπζηζηφξεκα ηνπ Ρφδε Ρνχθνπ. Έλαο καζεηήο ηνπ Παγθππξίνπ 

Γπκλαζίνπ, ν Βίαο, θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην απφ ηνπο Βξεηαλνχο απνηθηνθξάηεο ηελ πεξίνδν 

ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ,  γηαηί ςεπδψο Σνχξθνη θαηέζεζαλ ελαληίνλ ηνπ. 

 

[...]Σξεηο Σνχξθνη κάξηπξεο θαηάζεζαλ αδηάληξνπα πσο ν Βίαο ήηαλ ν  άλζξσπνο  

πνπραλ δεη  λα θεχγεη  ηξέρνληαο απφ  ηε ζθελή  ηνπ θφλνπ, θαη πάλσ  ζ΄ απηφ  

θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην.
233

 

 

 

Απφ ηελ άιιε ζην ζεαηξηθφ Bayraktar türküsü ν Özker Yaşın  αλαθεξφκελνο ζηνλ 

Αξρηεπίζθνπν  Μαθάξην Γ΄  ηνλ ραξαθηεξίδεη θνληά  «katil» θαη ηα ρέξηα ηνπ αηκαηνβακκέλα 

«kanlı ellerinde».
234

 

                                                           
229

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 6 επηεκβξίνπ 1962. 
230

Βαζηιηθή Γξεγνξνπνχινπ (επηκ.), Εαλ-Εαθ  Ρνπζζώ  : Σν θνηλσληθό ζπκβόιαην ή αξρέο πνιηηηθνύ δηθαίνπ, φ. 

π., ζει. 288.  
231

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Yirminci asır sömürgeciliği», 19 Eylül 1963. 
232

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 11
εο

  Γεθεκβξίνπ  1961, ζει. 613. 
233

Ρφδεο Ρνχθνο, ό. π., ζει. 242. 
234

Özker Yaşın, Bayraktar türküsü : manzum oyun, üç perde, Kıbrıs Postası, Lefkoşa, 1959, s. 36. 
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Ο Άιινο σο ξίςαζπηο 

 

χκθσλα κε ην Θνπθπδίδε ζην Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο ν πνιίηεο κάρεηαη γηα ηηο   

γεσζηξαηεγηθέο  ηνπ επηδηψμεηο  ζηήλνληαο  κλεκεία αλδξαγαζίαο «κλεκεῖα».
235

 Απφ ηελ  

άιιε,  ν Άιινο δελ ζηήλεη  κλεκεία  αζάλαηα, αιιά ραξαθηεξίδεηαη σο  «θπγόκαρνο». Ο  

Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Βάζνο Λπζζαξίδεο θάλεη ιφγν γηα ηε «θπγνκαρία ηνπ 

αληηπάινπ» «Γελ είλαη εθπιεθηηθόλ δηόηη νη εθπξόζσπνη ηεο κε ππεξηξνθηθά αηξνθηθήο 

κεηνλόηεηνο εθνινύζεζαλ ηελ θπγή  ελ ηε ώξα κάρεο».
236

 Ο ίδηνο Βνπιεπηήο, ζρεηηθά  κε ην 

ςήθηζκα γηα   ηνλ Αιγεξηλφ  ιαφ, αλαθέξνληαο  φηη «νη  επηζηήκνλεο  βαζαληζηαί ηνπ Γαιιηθνύ  

απνηθηζκνύ  είλαη θαηά πνιύ αλώηεξνη θαη  εθεπξεηηθώηεξνη ησλ μέλσλ  θαη  ληόπησλ  

βαζαληζηώλ ηνπ  Κππξηαθνύ ιανύ»,
237

 ηνλίδεη φηη ζην πξφζθαην παξειζφλ ζπλέπιεπζαλ κε ην 

Βξεηαλφ θαηαθηεηή, παξαιείπνληαο λα αλαγλσξίζεη φηη ν ιφγνο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

αγψλα ηεο ΔΟΚΑ δελ ήηαλ ε «θπγνκαρία», «ε θηινρξεκαηία», «ε έιιεηςε εζηθήο», αιιά ην 

γεγνλφο φηη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ αζπάδεηαη  ην ηδαληθφ γηα ην νπνίν  πνιέκεζαλ νη 

αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ. ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ε αληηπνιηηεπφκελε ηνπξθφθσλε εθεκεξίδα 

Γεκνθξαηία Cumhuriyet ηνλίδεη : 

 

[….]Dün olduğu gibi bugün de biz Türkler Enosis fikrini kabul etmiyoruz, katiyen 

benimsemiyoruz. İngiliz devrinde Enosis tehlikesi, başımızda Demokles΄in Kılıcı gibi 

asılı durmuştu. Bu tehlike bizi haklı, derin endişelere sevketmişti.[…] 80 yıllık siyasi, 

iktisadi, hatta içtimai tarihimiz hep bu tehlikeye karşı tedbir düşünmek, derlenip 

toplanmak, kurtuluş yolları aramakla geçmiştir. Cumhuriyetle beraber yeni bir devir 

açılmıştır.
238

 

                                                           
235

Ησάλλεο Θ. Καθξηδήο, Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο: Θνπθπδ. II 34-46, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο", Αζήλα, 1996, 

ζει. 28.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Alithia΄nın küstahlığı», 20 Eylül 1960. [Ζ αλαίδεηα ηεο Αιήζεηαο]  

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θιεξνλνκία ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ηα κλήκαηα ησλ 80.000 εξψσλ ηεο. 
236

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 6
εο

  Φεβξνπαξίνπ  1961, ζει. 102. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία,  Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 27
εο

  Απξηιίνπ   1961, ζει. 276. 
237

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 9
εο

 Ηαλνπαξίνπ  1961, ζει. 10. 

[...] Φξάμακε ζηόκαηα  ιεόλησλ Βξεηηαληθώλ, 

ζβήζακε  δύλακε ππξόο  Σνπξθηθνύ, 

Βι. Πεξηνδηθφ Κππξηαθά Υξνληθά, «Δηθνζηόο Αηώλαο», Γεθέκβξηνο 1960, ζει. 52.       
238

[….] Όπσο ρζεο έηζη θαη ζήκεξα  εκείο  νη Σνύξθνη  δελ απνδερόκαζηε  ηελ ηδέα ηεο  Έλσζεο, θαηεγνξεκαηηθά  

δελ ηελ ελζηεξληδόκαζηε. Δπί Αγγινθξαηίαο ν θίλδπλνο ηεο Έλσζεο, επηθξέκαην σο δακόθιεηνο ζπάζε πάλσ από 

ην θεθάιη καο. Απηόο ν θίλδπλνο σζεί εκάο ζε νξζέο, βαζηέο αλεζπρίεο.[…]Γηα 80 ρξόληα  ε  πνιηηηθή, ε 

νηθνλνκηθή  αθόκε  θαη  ε θνηλσληθή ηζηνξία  καο πέξαζε κε ην  λα  ζθεθηόκαζηε πάληα κέηξα απέλαληη ζε  απηό 
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Καη νη δχν θνηλφηεηεο ζπγθξνηνχληαη σο ζχκαηα ηεο απνηθηνθξαηίαο,
239

 ελψ ν Άιινο  

ζπγθξνηείηαη σο ην  «επλννύκελν παηδί ηεο» θαη δνπιόθξσλ. ηνλ ειιεληθφ ιφγν ηνλίδεηαη   

«όινη ελζπκνύκεζα πηθξώο ηαο πηθξάο εκέξαο ηεο απνηθηνθξαηίαο. Μεξηθνί όκσο πνιύ 

πηθξόηεξνλ από άιινπο. Γηόηη ν θόξνο ν νπνίνο επιεξώζε δηα λα απαιιαγώκελ από ηελ 

απνηθηνθξαηίαλ, νκνινγώ όηη έθακε δπζκελή δηάθξηζηλ θαηά ησλ Διιήλσλ»,
240

 ελψ  

αξζξνγξάθνο ηεο Halkın Sesi ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απνθξνχζεη φηη απνηέιεζαλ 

ζπκκάρνπο ησλ Βξεηαλψλ πξνηάζζεη  ηα  γεγνλφηα ηεο 27
εο

 -28
εο

  Ηαλνπαξίνπ,
241

 ηνλίδεη φηη  

βηψζαλ ηνλ θαηαλαγθαζκφ, ηελ ερζξφηεηα,
242

 φηη ππέζηεζαλ ηα παηρλίδηα ηεο απνηθηνθξαηίαο 

γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πνιηηηθή νληφηεηα ηνπο «varlığını korumak  için sömürgecilerin 

oyunlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı»,
243

 φηη έρνπλ  ππνζηεί πξαθηηθέο πνπ εδψ θαη 82 

ρξφληα ηνπο έρνπλ ζηεξήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπο,
244

 φηη νη απνηθηνθξάηεο έγηλαλ αηηία λα 

κεηαλαζηεχνπλ,
245

 θαη φηη ππέζηεζαλ απνιχζεηο γηα πνιηηηθνχο  ζθνπνχο.
246

 ηελ ηνπξθηθή 

ξεηνξηθή ν αγψλαο πνπ  δηεμήγαγε ε ΔΟΚΑ δελ ήηαλ έλαο αγψλαο απειεπζεξσηηθφο, ήηαλ 

                                                                                                                                                                                      
ηνλ θίλδπλν, κε ην λα πξνζπαζνύκε λα  απνθηήζνπκε ζπιινγηθή θσλή  θαη λα αλαδεηνύκε  ην δξόκν ηνπ ιπηξσκνύ. 

Με ηε Γεκνθξαηία  κηα  λέα  επνρή  εγθαηληάζηεθε.  

Βι. Ahmet An, Kıbrıs'ta firtınalı yıllar, 1942-1962, a.g.e., s. 169.  

ε ζρέζε κε ην Γεκνςήθηζκα ηνπ 1950, ν ηνπξθηθφο ηχπνο αλαθέξεη φηη ην ζρεδίαζαλ αθ΄ εαπηνχ ηνπο  

«kendiliklerinden», ινγαξηάδνληαο ρσξίο ηνλ μελνδφρν «gelin güvey olmuşlar», ην νπνίν  πινπνίεζαλ 

αμηνπνηψληαο κέζα ζε 40 κέξεο  θαη 40 λχρηεο  γάκνπο, θαγνπφηηα.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Gönül tesellisi», 16 Ocak 1963. 

O Rauf  Denktaş  ζε ζρέζε κε ηελ  Έλσζε  αλαθέξεη  «Πεξηκέλνπλ ηελ εκέξα  πνπ ζα θνκκαηηάζνπλ ηνπο 

Σνύξθνπο ηεο Κύπξνπ  πνπ  νξζώλνληαη ζαλ έλα βνπλό απέλαληη ζηελ Έλσζε»  

«Onlar Enosis karşısında bir dağ gibi duran Kıbrıs Türklerinin parçalanacağı günü beklemektedirler».  

Βι. Αhmet Gazioğlu, Enosis çemberinden Kıbrıs Cumhuriyetine İngiliz yönetiminde Kıbrıs son iki yıl, 1958-60, 

a.g.e., s. 205. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Acı bir yıldönümü», 20 Kasım 1960. [Μηα πηθξή επέηεηνο] 
239

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Sütunlarda seyahat»,  11 Haziran 1962. 
240

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Ννεκβξίνπ 1960-30 Γεθεκβξίνπ   

1960),  ζπλεδξίαζε  20
εο

  Γεθεκβξίνπ 1960, ζει. 295. 

Πεξηνδηθφ Δπεηεξίο ζρνιηθνύ έηνπο 1959-1960, «Γείγκαηα ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ εηο ελ ησ 

ζρνιείσ δηαγσληζκνχο δη΄απνλεκφκελα ππ΄ απηνχ βξαβεία», Παγθχπξηνλ Γπκλάζηνλ, Λεπθσζία, 1961, ζζ. 82-

86. 
241

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «İddiamızda ısrar ederiz», 16 Eylül  1960.[Δπηκέλνπκε  ζηηο αμηψζεηο καο] 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 3
εο

  Μαξηίνπ   1961, ζει.164. 

Orbay Deliceırmak (hazırlayan) Bir şehitten seslenişler : Süleyman Uluçamgil, Lefkoşa, 1964, s. 31-32. 
242

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türk Cemaatı Adada Sulh ve Sükun istiyor», 22 Ekim 1962. [Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα 

επηδηψθεη εηξήλε θαη εξεκία ζην λεζί] 
243

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Oyun içinde oyun»,  31 Aralık 1962. [Ίληξηγθα ζηελ ίληξηγθα] 
244

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Amme Hizmeti Komisyonu», 7 Ocak 1963. [Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο] 
245

ψηνο Κησξήο, ό. π., ζει. 131. Δλαληίσζε ησλ απνηθηαθψλ δηνηθήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε καδηθή κεηαλάζηεπζε  

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. 
246

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  1960),  

ζπλεδξίαζε  7
εο

  Ννεκβξίνπ 1960, ζει. 259. 
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έλαο αγψλαο γηα ηελ Έλσζε. Αλ ήηαλ έλαο αγψλαο  γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειεπζεξία  ζα 

ήηαλ αξσγνί  «mücadele demokrasi için olsaydı».
247

  

Απφ ηελ άιιε, ε έλλνηα ηνπ πνιίηε θαηαιήγεη λα είλαη ζπλψλπκε ησλ εζηθψλ αξεηψλ πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ.
248

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Άιινο δελ ζπγθξνηείηαη σο ξίςαζπηο, ηα θίλεηξα 

ηνπ ηνλ  απνδνκνχλ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδνληαη δχν επαλαζηαηηθέο 

θηλήζεηο θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν. Απφ ηε κηα  ε επαλάζηαζε ηνπ Γθηανχξ  Ηκάκε γίλεηαη 

«δηόηη ε Σνπξθ. θπβέξλεζηο, επέβαιελ  εηο  ηνπο  Σνύξθνπο  ηεο  λήζνπ   θόξνλ  10 γξνζίσλ 

θαη΄άηνκνλ», ελψ ηνπ Καιφγεξνπ  Ησαλλίθηνπ απνζθνπεί ζηελ απαιιαγή απφ ηε δνπιεία «ν  

πόζνο  λα  ειεπζεξώζε  ηελ παηξίδα  ηνπ από  ηνλ δπγόλ  ηεο δνπιείαο»: 

 

 

[…]To αίηηνλ ην νπνίνλ  έθακε  ηνλ Γθηανχξ  Ηκάκελ  λα ζηαζηάζε  ήην  δηφηη  ε Σνπξθ. 

θπβέξλεζηο, επέβαιελ εηο ηνπο  Σνχξθνπο  ηεο  λήζνπ  θφξνλ 10 γξνζίσλ θαη΄άηνκνλ, 

ελψ  ηνλ  Καιφγεξνλ εθίλεζελ ν  πφζνο  λα  ειεπζεξψζε  ηελ παηξίδα  ηνπ απφ  ηνλ 

δπγφλ  ηεο δνπιείαο θαη επηηχρε  ηελ Έλσζηλ  απηήο  κε ηελ  κεηέξα  ηεο Διιάδα.
249

 

 

 

Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ αιιειεμάξηεζε θαη γηα λα επηβάιεη  ηελ 

εγεκνλία ηεο ππνλνκεχεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ Πνιηηφηεηα κε πνηθίιεο ξεκαηηθέο 

παξαζηάζεηο. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Άιινπ σο ξηςάζπηδνο ππνγξακκίδεη φηη ε Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα εγθαηαιείπεη ιφγσ δεηιίαο θάζε αγσληζηηθή πξνζπάζεηα, ελψ δελ δηζηάδεη λα 

θαξπσζεί φ, ηη πέηπρε κε ην αγσληζηηθφ ηεο πλεχκα ε Διιεληθή Κνηλφηεηα.
250

 ηελ ειιεληθή 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε ζεκαία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απνηειεί «ζύκβνινλ ηεο κεηά 

καθξνύο αγώλαο θηεζείζεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο, εηο ηελ νπνίαλ καο σδήγεζελ ε θηινπαηξία 

ησλ Διιήλσλ ηεο Κύπξνπ».
251

  

 

 

                                                           
247

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Mücadele demokrasi için olsaydı»,  24 Ekim 1961. 
248

Καιιηφπε παλνχ, ό. π., ζει. 115.  
249

Μηράιεο Κνχκαο, Ηζηνξία θαη γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ, Ακκφρσζηνο,  1959, ζει. 41. 
250

Με αθνξκή ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ σο «ηξνκνθξαηία», Έιιελεο Βνπιεπηέο ηνλίδνπλ φηη είλαη 

έλαο αλεπηηπρήο θαη ειεεηλφο ραξαθηεξηζκφο θαη φηη «Υάξηο εηο ηελ ηξνκνθξαηίαλ απηήλ ν έληηκνο Βνπιεπηήο 

Λεπθσζίαο θ. Νηεξβίο έρεη ηελ επηπρίαλ λα παξαθάζεηαη εηο ηελ αίζνπζαλ ηαύηελ». 

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (15 Απγνχζηνπ 1960-15 Ννεκβξίνπ  

1960),  ζπλεδξίαζε  25
εο

  Οθησβξίνπ  1960, ζζ. 217-218.  
251

Πεξηνδηθφ Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο, «Ζ γαιαλφιεπθνο θπκαηίδνπζα αθφβσο θαη ππεξεθάλσο επί ησλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ», η. 4, Απξίιηνο 1960, ζει. 175.   
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Ο Άιινο εθδχεηαη ηελ Πνιηηφηεηα ιφγσ  νηθνλνκηθνχ  status 

 

[…] Σν γεγνλφο φηη  ε εηο  ηνλ θφξνλ εηζνδήκαηνο  εηεζία εηζθνξά  ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηνο  αλέξρεηαη  εηο  £65,000 πεξίπνπ,  ήηνη  8 ηνηο εθαηφλ  ηνπ  εθ ηεο  Διιεληθήο 

Κνηλφηεηνο  εηζπξαηηνκέλνπ εηεζίσο ππφ κνξθήλ  θφξνπ  εηζνδήκαηνο  πνζνχ απνηειεί  κίαλ  

έλδεημηλ  ηνπ  πνζνζηνχ ηεο ζπλεηζθνξάο  ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  εηο  ηελ Δζληθήλ 

Οηθνλνκίαλ  ηεο  λήζνπ. […] Ζ νιηθή  έθηαζηο  ηεο θαιιηεξγεζίκνπ γεο  ελ Κχπξσ αλέξρεηαη  

εηο  3.197.748   ζηξέκκαηα  εθ ησλ  νπνίσλ  652.468  ή 20 ηνηο εθαηφλ ηνπ νιηθνχ  θαηέρνληαη  

ππφ  Σνχξθσλ.
252

 

 

Σν νηθνλνκηθφ status ηνπ Άιινπ πέξα απφ  έλα  είδνο Δηεξφηεηαο  «ötekileştirme»,
253

 

απνηειεί αθφκε έλα ξεπεξηφξην ιφγνπ πνπ ελέρεη ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηθέο ζπλδειψζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ Πνιηηφηεηα. Λακβαλνκέλεο  ππ΄ φςηλ ηεο βνχιεζεο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο 

λα θπξηαξρήζεη ζε φιεο  ηηο ζθαίξεο,
254

 πψο  ζπγθξνηείηαη ε έγθιεζε ησλ Σνχξθσλ πνιηηψλ 

σο «ππνθεηκέλσλ», πψο ζπγθξνηείηαη ε ππνηαγή ηνπο ζηνλ ειιεληθφ θπξίαξρν ιφγν.
255

  

ηνλ ειιεληθφ θπξίαξρν ιφγν ε Διιεληθή Κνηλφηεηα ζπγθξνηείηαη σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

ηεο «Δζληθήο  Οηθνλνκίαο».  

 

[...]γηαηί πέξα απφ ηα ηζηνξηθά, εζλνινγηθά θαη πλεπκαηηθά γεγνλφηα, ππάξρνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πνπ αμηνινγνχλ κε αξηζκνχο ηελ αμίαλ απηψλ  ησλ «δηθαησκάησλ» 

ηεο κεηνλφηεηνο. Να, ηνπο έρσ εδψ. Απφ 3.260.000 εθηάξηα θαιιηεξγεκέλεο γεο, κφλν 

έλα  πνζνζηφ 13 ηνηο εθαηφλ αλήθεη  ζ΄ απηνχο, ελψ  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

νπζηαζηηθή αμία απηήο ηεο εθηάζεσο δελ ππεξβαίλεη ηα επηά εθαηνζηά ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηνπ ηφπνπ. 

[…]ε επηκνλή ηνπο ζε ζεκεία πνπ θαζεκεξηλά αλαθχνληαη είλαη φρη κφλνλ 

αδηθαηνιφγεηα, αιιά αιιφθνηα.
256

  

 

Απφ ηελ άιιε, ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο σο ππνθείκελα εγθαινχληαη λα 

πηνζεηήζνπλ έλα πεξηζσξηαθφ, παξαζηηηθφ ξφιν ζηνλ νηθνλνκηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο. 

Μέζσ ησλ Σνχξθσλ πνιηηψλ σο ππνθεηκέλσλ ζπγθξνηείηαη ε ηδενινγία, ν ειιεληθφο 

θπξίαξρνο ιφγνο. Σν  δηθαίσκα ηεο Πνιηηφηεηαο κνλνπσιείηαη απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα 

                                                           
252

Πεξηνδηθφ  Ο πλεξγαηηζηήο, «Οη λνήκνλεο  πξνηηκνχλ ηα δεδνκέλα», η. 24, επηέκβξηνο 1963, ζει. 13. 
253

Pınar Erkem Gülboy, a.g.e. s. 341. 
254

«Αλαδήηεζε ηελ θαηάιιειε επθαηξία λα εθδεισζεί θαη λα αλαδεηήζεη δηεμόδνπο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

κέγεζνο ηεο ππεξνρήο ηεο, λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία, λα επηθξαηήζεη ζηνλ θπξηαξρηθό έιεγρν θαη λα αζθήζεη  

νπζηαζηηθή  θαη  απνηειεζκαηηθή  πνιηηηθή» Βι. Πέηξνο Ληάθνπξαο, ό. π., ζει. 23. 
255

Louis Althusser, ό. π., ζει.116. 
256

Ήβε Μειεάγξνπ, Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο, φ. π., ζζ. 23-24. 
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εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηεο ζηελ πνιηηεία.
257

 Σν νηθνλνκηθφ status ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο «εηο ηελ Δζληθήλ Οηθνλνκίαλ» λνκηκνπνηνχλ ηελ  

παξνπιηζκέλε Πνιηηφηεηα ηεο.  

Βαζηθφ δηαθχβεπκα ηεο αλαθήξπμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη ε αηέξκνλε εμάξηεζε 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο θαη ν αζθψλ ηελ εμάξηεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ην ζρφιην ηεο 

εθεκεξίδαο  Διεπζεξία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο απεμάξηεζεο ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο. Ζ πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο  απνηειεί  γηα  

ηνλ ειιεληθφ ηχπν ην πξψην βήκα «δηα ηελ  πνιηηηθήλ  θαη, αθόκε, ηελ εζληθήλ επηθξάηεζίλ 

ησλ εηο ηελ Νήζνλ καο».
258

 ε ζπλέληεπμε ηνπ Γιαχθνπ Κιεξίδε πξνο ηνλ θαζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Niyazi Kizilyürek είλαη έθδειε ε πξνζπάζεηα φρη κφλν ηεο  

πνδεγέηεζεο  θαη φρη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, αιιά θαη ην ζηνίρεκα ηνπ 

πνηνο ζα θαηνξζψζεη λα πξνζεηαηξηζηεί ηελ «πνδεγεηνύκελε» Σνπξθηθή  Κνηλφηεηα, ε 

Διιεληθή Κνηλφηεηα ή ε Σνπξθία «έλα από ηα πξάγκαηα πνπ εγώ ηόληδα  ηόηε,  ήηαλ όηη  αλ  

δελ ηνπο  ην δώζνπκε εκείο, ζα ηνπο ην δώζεη ε Σνπξθία  θαη ζα  γίλνπλ  πην εμαξηώκελνη από 

ηελ Σνπξθία».
259

 

Απφ ηελ άιιε, ε ηνπξθηθή ειίη ηνλίδεη φηη ζπλεηαηξηθφ θξάηνο  θαη εμάξηεζε δελ ζπλάδνπλ. Ο 

Rauf Denktaş ν νπνίνο ην 1966  εμέδσζε ην Ζ Κύπξνο ζην 12 παξά 5 Ο ηειεπηαίνο ιόγνο είλαη 

ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο Kıbrıs  :12΄ ye 5 kala. Son söz Anavatanındır ηνλίδεη φηη ζε έλα 

ζπλεηαηξηθφ  θξάηνο πξέπεη νη δχν θνηλφηεηεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάησ απφ κηα πγηή 

νηθνλνκηθή βάζε γηα λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε ηεο κηαο θνηλφηεηαο απφ ηελ άιιε.
260

 Ζ 

εμάξηεζε δελ απνηειεί παλάθεηα απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη, ηεο κηαο θνηλφηεηαο απφ ηελ 

                                                           
257

[...]Bu andlaşmaları kabul ediyorlar,çünkü bunların çerçevesi dahilinde uzun vadeli bir siyaset  ile Türkleri  

ezip, siyaseten usandırıp, yıprattırıp, tedricen adadan uzaklaştıracaklardır! Bütün mücadele iktisadi sahada 

olacak, ve bizi diğer sahalarda yıpratma yoluna  gideceklerdir!    

Βι. Aydın Akkurt, Yakın mücadele tarihimizin bilinmeyen yönleri ve "Yorgacis'in casusları", Boğaziçi, İstanbul, 

1998, s. 213.  

O Rauf Denktaş ζε νκηιία ηνπ ζηηο 19 Απξηιίνπ 1961 αλέθεξε  

 «The Greeks accepted  the Agreement, because they  have  a long-term policy  according to  which  they  would  

oppress the Turks, they would make them politically inactive and force  them  to leave  the Island. The whole  

struggle  will be  in the  financial  field». 

 Βι. Ηάθσβνο Σζαγθάξεο (ed.), Aydın Akkurt Yakın mücadele tarihimizin bilinmeyen yönleri ve "Yorgacis'in 

casusları" Unknown aspects of our recent history and struggle and "The spies of Yorgadjis", p. 33. 

Turhan Feyzioglu & Necati M. Ertekun, ibid,  p. 29. 
258

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 20 Οθησβξίνπ 1960.  
259

Niyazi Kızılyürek, Γιαύθνο Κιεξίδεο : Ζ πνξεία κηαο ρώξαο, φ. π., ζει. 78. 
260

Diana Markides, ό. π., ζει. 151. 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ :   Εηερόηηηα & Πολιηόηηηα ζηο κσπριακό ζσγκείμενο 

 

413 
 

άιιε θνηλφηεηα, νχηε θαη ησλ δχν θνηλνηήησλ απφ ηηο κεηέξεο παηξίδεο, αιιά ε 

«αιιεινδέζκεπζε» πνπ έπξεπε λα δηαηξέρεη θάζε πηπρή ηνπ βίνπ ησλ δχν θνηλνηήησλ.
261

 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ ζηε ζηήιε Λαθσληθά ε εθεκεξίδα Διεπζεξία ζρνιηάδνληαο ηε ζπλήζε 

πξαθηηθή ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο λα ρξεψλεη ζηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα ηελ νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία ηεο αλαθέξεη : 

 

[…] Υζεο, φκσο, ε  «Μπνδθνχξη»  εδεκνζίεπζελ, φηη, φπσο  θαηήγγεηιελ  εηο  νκηιίαλ  

ηνπ ν Αληηπξφεδξνο  Γξ Κηνπηζνχθ εηο ηη ρσξηνλ, ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο Σνπξθηθήο  

θνηλφηεηνο πνιινί, νη νπνίνη  απνζηέιινπλ  ηα ρξήκαηά  ησλ  εηο ην  εμσηεξηθφλ. Καη  ε  

αλσηέξσ εθεκεξίο, ζρνιηάδνπζα ηελ  παξαηήξεζηλ απηήλ ηνπ Γξνο Κηνπηζνχθ, γξάθεη : 

«ήκεξνλ, ελψ ε άιιε  θνηλφηεο θέξεη  θεθάιαηα απφ  ηαο  Ζ.Π.Α., ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Αθξηθήλ, εκείο απνζηέιινκελ ηα ηδηθά καο εηο ην εμσηεξηθφλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

πνιχ  ζιηβεξφλ. Οη ελεξγνχληεο θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπνλ  εκπνδίδνπλ ηελ πξφνδνλ ηεο  

θνηλφηεηφο  καο. Αξθεί πιένλ».
 262

 

 

 

Ο αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία θιείλεη ην άξζξν ηνπ ηνλίδνληαο «Οη  Έιιελεο 

εξγάδνληαη πξννδεπηηθώο θη σθεινύλ ηνλ ηόπν ησλ». Ζ ελ ιφγσ πξαθηηθή, ηεο εθξνήο ξεπζηνχ 

ζην εμσηεξηθφ κεξίδαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ζα  πξέπεη λα εμεηαζηεί, πέξα απφ ηελ πην 

πάλσ επηθαλεηαθή, ζηεξενηππηθή πξνζέγγηζε, ππφ ην πξίζκα ηεο αλαζθάιεηαο  πνπ  βηψλεη  ε 

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα.  

Απφ ηελ άιιε, ζηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ε νηθνλνκηθή εηεξνγέλεηα θαηαδεηθλχεη φηη ε Διιεληθή 

Κνηλφηεηα δελ θηλείηαη ζηα φξηα ηεο απηάξθεηαο θαη ηνπ κέηξνπ. Αληίζεηα, ν άκεηξνο 

πινπηηζκφο ηεο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηδηνπνηείηαη ηνλ θφπν ηνπ  Σνχξθνπ γεσξγνχ θαη 

ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο 

εθθξαδφηαλ θαη εθθξάδεηαη θνηλνηηθά.
263

 Με αθνξκή ηελ πεξίπησζε ηνπ Κχπξηνπ 

θαπλεκπφξνπ Βεξγφπνπινπ ηνλίδεηαη ε δηαρξνληθή ζηάζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο 

ειίη, ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο, λα κελ αληακείβεη θαη ηελ Σνπξθηθή 

Κνηλφηεηα ε νπνία  αγνξάδνληαο ηα πξντφληα ηεο ζπκβάιιεη θαη ε ίδηα  ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

επξσζηία.
264

 

                                                           
261

Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο.., φ. π., ζει. 36. 

[...] ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ Σνχξθσλ  «δελ  είλαη  έλδεημε δπλάκεσο  αιι΄ αδπλακίαο ησλ Διιήλσλ. 

Βι.  Κψζηαο Υαηδεαξγχξεο, «Σν θππξηαθφ  ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ», Ζ Νέα Οηθνλνκία, 

2(206), 1964, ζει. 141. 
262

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 6 Γεθεκβξίνπ 1962. 
263

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bizi sömürdükleri yetmiyor mu ?», 29 Aralık 1961. [Γελ θηάλεη πνπ καο απνκπδνχλ;] 
264

[...] Evet, Vergopulos, Kıbrıslı  bir tütün fabrikatörüdür ve kazandığı  servetten  kendi cemaatine bir okul 

binası yaptırmıştır. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «1821 ve  Vergopulos», 29 Nisan 1963. 
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4. Διαθορεηικά περιετόμενα  μύθων &  Τποησπώδεις ηροπιζμοί   αποδοτής ηοσ Άλλοσ 

 

 

[...]ε ηδέα φηη είκεζα ζπκπαηξηψηαη,  πξάγκα,  ην νπνίνλ είλαη  ε κεγαιπηέξα κνπ  επηζπκία σο 

Κππξίνπ πνιίηνπ λα ίδσ
265

 

 

 

 

ην ππφ εμέηαζε πιηθφ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο εθθνξέο ηνπ ιφγνπ, απαληνχλ δηαθνξεηηθά 

πεξηερφκελα κχζσλ θαη ππνηππψδεηο ηξνπηζκνί απνδνρήο ηνπ Άιινπ.
266

 Απέλαληη ζην κχζν 

ηεο κε ζπλχπαξμεο θαη ζηηο εθξήμεηο ηνπ 1962, ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν  ηνπ πεξηνδηθνχ  

Νέα Δπνρή, νη πνιίηεο, ν ιαφο ηεο Κχπξνπ (Έιιελεο θαη Σνχξθνη), επέδεημαλ  λνπλερή  

ζπκπεξηθνξά  πξνηθηζκέλνη  πιένλ  απφ ηελ πείξα  ηνπ πξφζθαηνπ αηκαηεξνχ παξειζφληνο. 

 

[…] Δπηπρψο ν θππξηαθφο ιαφο  θάλεθε  πην  ψξηκνο απφ  κεξηθέο  ζεξκέο  θεθαιέο. Με 

ηελ πείξα ηνπ, πνπ πινπηίζηεθε αξθεηά ζηελ πεξίνδν ηεο έληαζεο ηνπ  

απειεπζεξσηηθνχ αγψλα, θαηφξζσζε λα δηαθξίλεη φηη πίζσ απφ  ηηο  εθξήμεηο  απηέο 

βξίζθνληαλ ν θνηλφο ερζξφο, Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ : ν 

ηκπεξηαιηζκφο. Αδηάθνξν ηίλνο ηα ρέξηα  ερηέιεζαλ ηε  δηαηαγή, ν ιαφο, (Έιιελεο θαη 

Σνχξθνη), αληηιήθζεθε  φηη  ηε δηαηαγή  απηή  ηελ  έδσζε δχλακε  μέλε πξνο ηα δηθά 

ησλ ζπκθέξνληα : ν απνηθηζκφο πνπ επηδηψθεη  ηελ  αλαηαξαρή  γηα λα  επαλαθηήζεη  ηηο 

ζέζεηο  πνπ  έραζε.
267

 

 

                                                                                                                                                                                      
 [...]Ναη, ν Βεξγόπνπινο, είλαη Κύπξηνο εξγνζηαζηάξρεο θαπλνύ θαη  από ηα πινύηε πνπ έθαλε έθηηζε έλα ζρνιηθό 

θηήξην γηα ηε δηθή ηνπ θνηλόηεηα.     

Παξά ην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα, ε ίδηα εθεκεξίδα θηινμελεί ζηηο ζηήιεο ηεο δηαθήκηζε ηεο Δηαηξείαο Γηαλέιινο 

θαη Βεξγόπνπινο  LTD. Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 12 Mayıs 1961. 

ε άξζξα ηεο ε Halkın Sesi εθζεηάδεη ηηο ππνηξνθίεο θαη ηε θηιαλζξσπηθή δξάζε ηεο Δηαηξείαο Αδειθνί Λαλίηε 

Ληδ:  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Lanitis Kardeşler Cola-Cola΄da İşleyenlerin çocuklarına burs verecek», 8 Haziran 1962. 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Lanitis Bros Ltd. Hayırsever Kurumlara Bağışlarda Bulundu», 25 Aralık 1962. 
265

Σνπνζέηεζε Βνπιεπηή  ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο Nebil Nabi  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 26
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 113. 
266

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Σεξάζηηα ππξθατά  ελ Λεπθσζία θαηέζηξεςε ηνπξθηθφλ  θαηάζηεκα  θαη  ηνπξθηθάο 

ιατθάο θαηνηθίαο»,  30 επηεκβξίνπ 1962. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 27 επηεκβξίνπ 1963.  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Akama Bölgesi Köylülerin Dilekçesi», 18 Şubat 1961. [Ζ αίηεζε ησλ ρσξηθψλ ηεο 

πεξηνρήο Αθάκα] 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Peristeronalı Türk ve Rumlar müştereken yürüyüş yaptı», 19 Şubat 1961. [Έθαλαλ 

θνηλή πνξεία  νη Σνχξθνη θαη νη Έιιελεο ηεο Πεξηζηεξψλαο] 
267

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Σα ηκπεξηαιηζηηθά ηερλάζκαηα», η. 39, Μάηνο 1962, ζει. 5. 
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Ο Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, αλ θαη  αλαθέξεη  φηη ε Διιεληθή Κνηλφηεηα πξνβάιιεη ηελ έλλνηα 

ηνπ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ελψ ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνηλνηηθφηεηαο, 

εληνπίδεη «κηθηέο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπκκαρίεο».
268

 Ο Βνπιεπηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο 

Οκάδαο Halit Ali Riza  ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 24
εο

  Φεβξνπαξίνπ 1962  αλαθέξεη φηη φινη νη 

Βνπιεπηέο ζην ζχλνιν ηνπο εθηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο. 

 

[...] πλάδειθνη. Παξ΄φια φζα ζπκβαίλνπλ, εηο ηαο εξγαζίαο ηεο Βνπιήο γεληθψο, 

πνιιά πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζή κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Σνπξθηθψλ κειψλ. 

Γλσξίδνκελ φινη καο κε πνίνλ ηξφπνλ δηεμάγνληαη αη εξγαζίαη ηδηαηηέξσο εηο ηαο 

Δπηηξνπάο. Αο ιέγε ν θαζείο φ,ηη ζέιεη. Δγψ είκαη ηεο γλψκεο φηη ε Βνπιή καο 

πξνζεπάζεζε λα εθηειέζε θαιψο ην θαζήθνλ ηεο θαη εηο ηνχην έρεη επηηχρεη.
269

  

 

 

Αλ θαη ηo έζλνο δηδάζθεη ηνπο πνιίηεο ηνπ πσο λα είλαη εζληθνί θαη ν  εζληθηζηηθφο ιφγνο 

νηθεηνπνηείηαη πνηθηινηξφπσο ηελ παηξίδα-γε,
270

 ζην  πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή νη Έιιελεο, νη  

Σνχξθνη θαη νη Αξκέληνη ζπγθξνηνχληαη σο αδέξθηα, «παηδηά  ηεο  ίδηαο  κάλαο, ηεο  ίδηαο 

παηξίδαο»,
271

  σο θππξηαθφο ιαφο.
272

 Αξζξνγξάθνο ηνπ πεξηνδηθνχ  Καηξνί ηεο Κύπξνπ  θαιεί 

φπσο γίλεη θαηαλνεηφ φηη «Δίκεζα όινη Κύπξηνη. Πνιίηαη ηεο Αλεμάξηεηνπ Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο» θαη φηη  ν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄  θαη  ν  Fazıl Küçük απνηεινχλ ζεζκνχο  

ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο, ηνλ  Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ  αληίζηνηρα.
273

 Αλ θαη 

αξζξνγξάθνο ηνπ πεξηνδηθνχ Καηξνί ηεο Κύπξνπ θαιεί φπσο «θαιιηεξγήζσκελ ηελ επζύλελ 

                                                           
268

Αρηιιέαο Αηκηιηαλίδεο, Κνηλνβνπιεπηηθή ζπλύπαξμε..., φ. π., ζει. 39. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 13
εο

 Απξηιίνπ 1961, ζζ. 226, 242. 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1961-15 Απγνχζηνπ 1961),  

ζπλεδξίαζε 21
εο

 Απξηιίνπ 1961, ζζ. 256, 257.  

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1962-31 Γεθεκβξίνπ  1962),  

ζπλεδξίαζε 16
εο

 Ννεκβξίνπ  1962, ζει. 125.Ο Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ  Γεψξγηνο Σνκπάδνο
 
θαη ν 

Βνπιεπηήο ηνπ Milli Cephe Ümit Süleyman ππέξ αλαπνκπήο Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 
269

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1962, ζει. 97. 
270

Rebecca Bryant, «Justice or respect?.., ibid, p. 895. 

[...] λα γίλσκελ θαινί Έιιελεο πνιίηαη θαη θαινί άλζξσπνη.  

Βι.  Νηθφιανο Ξηνχηαο, Αγσγή ηνπ Πνιίηνπ, κέξνο Α΄, η. α΄, ζει. 1. Ο Νηθφιανο Ξηνχηαο είλαη Δπηζεσξεηήο 

Μέζεο Παηδείαο. 
271

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Απφ ηε ζθνπηά ηεο Νέαο Δπνρήο», η. 9, 28 Οθησβξίνπ 1959, ζει. 3. 
272

Πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, «Απφ ηε ζθνπηά ηεο Νέαο Δπνρήο», η. 17, Ηνχιηνο  1960, ζει. 5. 
273

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Να θαιιηεξγήζνπκε ηελ επζχλε ηνπ πνιίηνπ ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο», 

Παξαζθεπή 8 Ηαλνπαξίνπ  1960, αξ. 65, ζει. 5.  
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ηνπ πνιίηνπ ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο»,
274

 θαη ν Νίθνο Λαλίηεο ζην Our destiny  ηνλίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπκπαηξηψηε «non dealing with enemies but with Cypriot Turks, fellow-

countrymen of ours»,
275

 κε αθνξκή ηνλ Ο πεξί Φαξκαθεπηηθήο θαη Γειεηεξίσλ 

Σξνπνπνηεηηθόο Νόκνο ν Βνπιεπηήο  ηεο Αλεμάξηεηεο Σνπξθηθήο Οκάδαο Nebil Nabi 

παξαδέρεηαη «Δίλαη, ελ ηνύηνηο, απαξαίηεηνλ λα ζθεπηώκεζα σο Κύπξηνη. Πξέπεη  λα  

παξαδερζώκελ  ακέζσο όηη ν αξηζκόο εθείλσλ,  νη νπνίνη  ζθέπηνληαη  σο Κύπξηνη, είλαη αθόκε 

πνιύ κηθξόο».
276

 

ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1961 ζε  επηζηνιή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία ν  Ησ. Η. νπθηνχξνγινπ  

ελψ ηνλίδεη «ζέινπκελ ινηπόλ  θαη ηνπο Σνύξθνπο ηζρπξνύο. Γηα λα ζύξσκελ νκνύ ηελ βαξεηάλ 

άκαμαλ ηεο Γεκνθξαηίαο καο, πξέπεη  λα έρσκελ  ηελ ίδηαλ  θαηεύζπλζηλ, ηαο ίδηαο δπλάκεηο»,
277

 

απνπζηάδεη ε ιέμε  «ζπκπαηξηώηεο». Οη Σνχξθνη  ζπγθξνηνχληαη σο θίινη «δηαβεβαηώ ηνπο 

Σνύξθνπο θίινπο». Νηψζεη ηελ αλάγθε λα ηνλίζεη  «Έρσ πνιινύο θίινπο Σνύξθνπο», δελ 

αληηκεησπίδεη ην δήηεκα πνιηηηθά, δελ θαηνξζψλεη λα απαιιαγεί απφ ηνλ θπξίαξρν ειιεληθφ 

ιφγν θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε δηαρσξηζηηθή θξάζε «Δπηζπκνύκελ εηιηθξηλώο  ηελ 

πξόνδνλ  ησλ ζπλνίθσλ καο». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
274

Πεξηνδηθφ Καηξνί ηεο Κύπξνπ, «Να θαιιηεξγήζνπκε ηελ επζχλε ηνπ πνιίηνπ ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο», 

Παξαζθεπή 8 Ηαλνπαξίνπ 1960, αξ. 65, ζει. 5.  
275

Νίθνο Λαλίηεο, ibid, p. 31. 
276

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (1 Ηαλνπαξίνπ 1962-15 Απγνχζηνπ 1962),  

ζπλεδξίαζε 10
εο

  Ηνπιίνπ  1962, ζει. 364. 
277

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γηαρσξηζκφο ησλ δήκσλ», 17 Ηαλνπαξίνπ 1961. 
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Κεθάιαηο 10: 

Ρεπερηόρηα ιόγφλ, αποθάλζεης  & ποιηηηθές αποηηκήζεης  

 

 

1. Προγοληθή ηασηόηεηα & Ποιηηόηεηα  ζηα θσπρηαθά εγτεηρίδηα   

 

 

Ο ζρνιηθφο ιφγνο απνηειεί ζχλνιν ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ. ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ε πξνγνληθή ηαπηφηεηα «απόγνλνη ησλ Τνπξθηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ Καηνρήο»,
1
 έλα  ζχλνιν  ζπκπεξηθνξψλ  «παξεζπόδεζε»,

2
 έλα ζχλνιν ιέμεσλ 

πνπ ζεσξνχληαη θπιεηηθή ή θνηλνηηθή  πξνζβνιή θαη ζπληείλνπλ ζηε  ζηέξεζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ιφγνπ ηνπ Άιινπ «ηεο αδηαιιαμίαο ηνπ ζπλνίθνπ ζηνηρείνπ ηεο Τνπξθηθήο κεηνλόηεηαο»,
3
 έλα 

ζχλνιν  κχζσλ, ε χπαξμε αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ  πξνηχπσλ,
4
 νη  θπιεηηθέο  κλήκεο «Οη 

Τνύξθνη έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη βιέπνληεο ηα πηώκαηα όισλ ησλ πξνθξίησλ  βνπηπγκέλα ζηα 

αίκαηα», «Μόιηο ήιζαλ νη Τνύξθνη ζηελ Κύπξν ηελ  κεηέηξεςαλ ζε θόιαζε», «Ο  πιεζπζκόο 

ιηγόζηεςε πνιύ θη έηζη ε Κύπξνο ην μαθνπζηό λεζί ηεο αξραηόηεηαο έθηαζε ζηα ηειεπηαία 

ζθαινπάηηα ηεο θαηαζηξνθήο»,
5
 απνηεινχλ ηξνπηζκνχο πνπ ππνλνκεχνπλ ζην ζρνιηθφ ιφγν 

ηελ  Πνιηηφηεηα  ηνπ  Άιινπ. Απφ ηελ άιιε, ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνγνληθήο ηαπηφηεηαο 

ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζπλπθαίλνληαη άξξεθηα κε ηελ πνιηθφηεηα.
6
 Υαξαθηεξίδνληαη 

απφ  «θηιειεπζεξία»,
7
 είλαη νκφθπινη «εμ ίζνπ Έιιελεο»,

8
 θαη κε εζληθή ζπγθξφηεζε απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ.
9
  

                                                           
1
ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει. 65. 

2
Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ηζηνξία ...., φ. π., ζει. 83. 

«πόζνλ άπηζηνη ήζαλ νη  Τνύξθνη  εηο ηαο ζπκθσλίαο ησλ»  

Βι. Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο,  Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960, ζει. 214. 
3
Νψληαο  Πεξ. αθειιαξφπνπινο, ό. π., ζει. 33. 

 Niyazi Kızılyürek, Οη Τνπξθνθύπξηνη,...., φ. π., ζζ. 141-142. 
4
Νίθνο Πεξηζηηάλεο, «Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δηθνηλνηηθνχ, ζπλαηλεηηθνχ θξάηνπο : 1960-1963», Υξπζφζηνκνο 

Πεξηθιένπο (επηκέιεηα), ό. π., ζει. 252.  

«Τνπξθηθήο απιεζηίαο», θηινρξήκαηνη 

Βι. Νέαξρνο Κιεξίδεο, Μαζήκαηα εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο γηα ηελ  Δ΄ Γεκνηηθνύ, φ. π., ζζ. 151, 156.  
5
ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζζ. 64, 71, 72. 

6
Ησζήθ Ησζήθ, ibid, p. 4. 

7
Υαξάιακπνο Υξήζηνπ, Παηδηθά λενειιεληθά θείκελα θαη γισζζηθέο αζθήζεηο, Λεκεζφο, 1963, ζζ. 73,76. 

8
Κιεάλζεο  Π.  Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ηζηνξία  ..., φ. π., ζει. 11. 

9
ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει. 21. 

Ζ εζληθή ηαπηφηεηα ηείλεη λα νξίδεηαη σο αληηθεηκεληθή θαη παγησκέλε ηαπηφηεηα. Βι. Γήκεηξα Γθέθνπ-

Μαδηαλνχ (επηκ.), ό. π., ζει. 39. 
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Πέξα απφ ηε κεηάπιαζε ηνπ Δαπηνχ απφ ππνθείκελν βίαο ζε θνξέα λφκηκεο βίαο «legitimate 

violence» πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηνλ Δαπηφ ηνπ ή ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, ζπγθξνηείηαη 

θαη ζηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο κέζα απφ ηνλ «ηξνπηζκό  ηεο  αληηθαηάζηαζεο».
10

 Ζ Διιεληθή  

Κνηλφηεηα παξά ην γεγνλφο φηη αζεηεί λα πινπνηήζεη άξζξα ηνπ πληάγκαηνο πνπ ππέγξαςε,  

θαη έρεη θαηά κία έλλνηα ην ξφιν ηνπ ζχηε, ζην θάησζη  απφζπαζκα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην  

Αγσγή ηνπ Κύπξηνπ πνιίηνπ ελδχεηαη ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο.  

 

[...] ε θαηάζηαζηο ησλ Γήκσλ επξίζθεηαη εηο δηαθνηλνηηθφλ αδηέμνδνλ ιφγσ  ηεο 

απιεζηίαο θαη ηεο αδηαιιαμίαο ηνπ ζπλνίθνπ ζηνηρείνπ ηεο Σνπξθηθήο κεηνλφηεηνο. […] 

Ζ θαιή  δηάζεζηο ησλ Διιήλσλ πξνζέθξνπζελ πάληνηε εηο ηελ απιεζηίαλ, ηελ 

αδηαιιαμίαλ, θαη ηαο παξαιφγνπο αμηψζεηο  ησλ Σνχξθσλ.
11

 

 

 

Ζ θαιή  δηάζεζε ησλ Διιήλσλ πξνζθξνχεη «πάληνηε» ζηνλ αλνξζφδνμν ηξφπν  κε ηνλ νπνίν  

ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηείαο θαη ζηελ αδπλακία ηεο  λα θάλεη 

βίσκα ηεο φηη ε ελεξγφο Πνιηηφηεηα ζεκειηψλεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ  αξρή ηεο 

αιιειεγγχεο. 

Σν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν ζπκπιέθεηαη επίζεο κε ηελ έλλνηα ηεο Πνιηηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζξεζθεία κπνξεί λα πξνάγεη ηνλ άλζξσπν πλεπκαηηθά. Σν ζξήζθεπκα ηεο Διιεληθήο 

Κνηλφηεηαο, ν  Υξηζηηαληζκφο, ηνπο έδσζε  «λέαο  εζηθάο δπλάκεηο» θαη  ηνπο  ψζεζε  «εηο ηα 

έξγα ηνπ πνιηηηζκνύ»,
12

 ζε αληίζεζε  κε ηε «θσηηά» θαη  ην «ζίδεξν»  ηνπ Μσακεζαληθνχ 

θαλαηηζκνχ.
13

  

Δλψ ε εγεηηθή νκάδα βαζίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο «απζεληηθόηεηαο»,
14

 ν Άιινο ελδχεηαη ηελ 

Πνιηηφηεηα θπξίσο κέζα απφ ηηο  ξεκαηηθέο  παξαζηάζεηο ηνπ  «κύζνπ  ηνπ νκόθπινπ». Δλψ 

κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή πιεζαίλνπλ νη θσλέο «πξέπεη νη ζρέζεηο καο πξνο ηνπο 

Τνπξθνθππξίνπο λα είλαη αδειθηθέο, γηαηί είλαη θη΄ απηνί Έιιελεο, πνπ κέζα ζηα ζθνηεηλά 

ρξόληα ηεο Τνπξθηθήο ηπξαλλίαο αιιαμνπίζηεζαλ, έγηλαλ ζηελ αξρή  ιηλνπάκπαθνη θη΄ αξγόηεξα 

ηξάβεμαλ ζηγά-ζηγά πξνο ηνλ ηζιακηζκό, πνπ ηνπο έδσζε ηελ Τνύξθηθε πνιηηνγξάθεζε»,
15

 ηελ 

θξίζηκε εθείλε πεξίνδν ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα δεζπφδεη ε εξψηεζε  «Πόζελ  θαηάγνληαη  νη 

ζεκεξηλνί  Τνύξθνη  ηεο Κύπξνπ;». Με  βάζε ην απφζπαζκα  απφ ην ζρνιηθφ  βηβιίν  ε ζσζηή  

                                                           
10

Mary Louise Pratt, ibid, p. 65. 
11

Νψληαο Πεξ. αθειιαξφπνπινο, ό. π., ζει. 33. 
12

Κιεάλζεο Π. Γεσξγηάδεο, Γεληθή Ηζηνξία  ..., φ. π., ζει. 43. 
13

Νέαξρνο Κιεξίδεο, Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, φ. π., ζει. 88. 
14

Γήκεηξα Γθέθνπ-Μαδηαλνχ (επηκ.), ό. π., ζει. 51. 
15

Κπξηάθνο Υαηδεησάλλνπ, ό. π., ζζ. 10-11. 
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απάληεζε  είλαη  «Οη Τνύξθνη  πνπ δνπλ ζήκεξα  ζηελ Κύπξν  είλαη απόγνλνη  ησλ Τνπξθηθώλ  

ζηξαηεπκάησλ  Καηνρήο».
16

 

ηα ηνπξθηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζπγθξνηείηαη έλα δηαθνξεηηθφ ξεπεξηφξην ιφγσλ. Ζ 

πξνγνληθή ηαπηφηεηα ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο επηζηξαηεχεηαη γηα λα  ππνλνκεχζεη ηα 

ζχγρξνλα πνιηηηθά ηεο εξείζκαηα θαη ηνλ ειιεληθφ ιφγν γεληθφηεξα. Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα 

κε βάζε ηελ πξνγνληθή ηεο ηαπηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηνπο Γσξηείο απνίθνπο «Dor 

kolonileri»,
17

 ζε αληίζεζε κε ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα πνπ απαξληέηαη ηνλ  φξν  «άπνηθνη»  

γηα ηνπο δηθνχο ηεο πξνγφλνπο,
18

 θαη ηελ ζπλδένπλ δεζκνί αίκαηνο κε ηνπο Οζσκαλνχο-

Σνχξθνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ιπηξσηέο «kurtaran Türkleri».
19

  Καη ζην ιφγν ηεο 

Σνπξθηθήο  Κνηλφηεηαο επηζηξαηεχεηαη ε έλλνηα ησλ  θαζαξψλ ηαπηνηήησλ. Πξνηάζζνπλ φηη 

ν Κππξηαθφο ιαφο αληιεί ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηνπο αλαηνιηθνχο ιανχο «Anadolulu, 

Mezopotamyalı  ve  Suriyeli oldukları halde Kıbrıs halkı, Rumca konuşa konuşa zamanla  

hakiki dillerini  ve  benliklerini  unutacak kendilerini Yunan saymağa  başladılar ve bugünkü 

Kıbrıs rumlarını meydana getirdiler».
20

 Ζ ίδηα ε γιψζζα ησλ δχν θνηλνηήησλ  επηζηξαηεχεηαη 

ζ΄ απηφ ην παηρλίδη  ησλ γλήζησλ ηαπηνηήησλ. ε αληίζεζε κε ηα  «ραιαζκέλα ειιεληθά» ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο «bozuk  bir  elence», πξνβάιινληαη ηα  θαζαξά ηνπξθηθά πνπ 

κεηαρεηξίδεηαη ε  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα «temiz bir  Türkçedir».
21

 

Έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ ηεο Eιιεληθήο Kνηλφηεηαο «παξάρξεζε εμνπζίαο» «hakları 

kötüye kullandılar»,
22

 έλα ζχλνιν ιέμεσλ πνπ ζεσξνχληαη  θπιεηηθή ή θνηλνηηθή  πξνζβνιή 

«Kıbrıs rumları»,
23

 αιιά θαη νη θπιεηηθέο κλήκεο ζπλζέηνπλ κηα θνηλφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα 

                                                           
16

ηαχξνο . Υαηδεθπξηάθνπ, ό. π., ζει. 65. 
17

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 11. 
18

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 71, 72. 
19

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 63. 
20

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 25. 

«ν Κππξηαθόο ιαόο αλ θαη θαηάγεηαη από ηελ Αλαηνιία, ηε Μεζνπνηακία θαη ηε Σπξία, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  

κηιώληαο ειιεληθά νη Κύπξηνη ζα μεράζνπλ ηε γλήζηα γιώζζα θαη πξνζσπηθόηεηα ηνπο. Έηζη άξρηζαλ λα ζεσξνύλ 

ηνπο εαπηνύο ηνπο Έιιελεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη ζεκεξηλνί Kıbrıs rumları». 
21

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 108. 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε θππξηαθή δηάιεθηνο αλ θαη θαηαληά «αθαηαιαβίζηηθε» γηα ηνλ Έιιελα ηνπ 

κεηξνπνιηηηθνχ ρψξνπ, απηφ φκσο «δελ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη Διιεληθό».   

Βι. Κψζηαο Μαξθίδεο, Οη θακνί ηνπ ρσξθάηε : θππξηαθή δηαιεθηηθή πνίεζηο, Λάξλαθα, 1961, ζει. 1. 

Βαζηιηθή Γεσξγίνπ, «Competing discourses in the debate on place names in Cyprus : Issues of (symbolic) 

inclusion/exclusion in orthographic choices»,  Journal of Language and Politics, Vol.  9, No. 1, 2010, p. 158. 
22

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 80. 
23

Yurttaşlık Bilgisi ΗI, a.g.e., s. 24. 
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δηαρεηξηζηεί ηελ πνιηηηθή εμνπζία,  θαη  πνπ ηα κέιε ηεο  δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

ρξεζηνί  πνιίηεο.
24

  

Απφ ηελ  άιιε ε  Tνπξθηθή Kνηλφηεηα  ζπλδέεη ηελ Πνιηηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο 

γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο «yakınlığı»,
25

 ηεο εζλνηηθήο νκνηνγέλεηαο,
26

 κε ηε κειέηε ησλ 

αλζξψπηλσλ ζθειεηηθψλ ππνιεηκκάησλ,
27

 κε ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε πνπ επηθέξνπλ 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο  ην 1571 φπνπ  ε Κχπξνο θαηέζηε θπζηθφ θνκκάηη ηεο Αλαηνιίαο  

«Anadolunun  tabii, öz parçası» «öz mal»,
28

 αιιά  θαη  κε  ηελ έλλνηα ηνπ  αίκαηνο «Şehitlerin  

dökülen  kanları  bu  toprakları daha aziz, daha  kutsal  bir  vatan  haline getirdi».
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

Yurttaşlık Bilgisi II, a.g.e., s. 4. 
25

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 1. 
26

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 25. 
27

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 3. 
28

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 69. 
29

«Τν αίκα ησλ εξώσλ κεηεμέιημε απηά ηα εδάθε ζε κηα πην αγαπεκέλε, πην ηεξή παηξίδα» 

Kıbrıs tarihi notları .., a.g.e., s. 114. 
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2. θαίρες ζσκπερίιευες (inclusion) & αποθιεηζκού (exclusion) ζηολ εκερήζηο ηύπο 

 

Ο ιφγνο πνπ ζπγθξνηεί  ηφζν  ν ειιελφθσλνο  φζν θαη ν ηνπξθφθσλνο ηχπνο  ηεο Κχπξνπ, 

έηζη φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο εθεκεξίδεο Διεπζεξία (ειιελφθσλε) θαη Halkın Sesi 

(ηνπξθφθσλε), θαηαδεηθλχεη φηη ζηα πιαίζηα κηαο ζηξαηεπκέλεο αξζξνγξαθίαο νη δχν 

θνηλφηεηεο επηρεηξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ πνιηηηθή δεηλφηεηα, ηε δεηλφηεηα θαη 

επηδεμηφηεηα ηεο άιιεο θνηλφηεηαο ζε ζρέζε κε ην πνιηηεχεηλ θαη ην πνιηηεχεζζαη. Ζ 

Πνιηηφηεηα ηεο άιιεο  θνηλφηεηαο θαιθηδεχεηαη. Ζ  ππνλφκεπζε ηεο γίλεηαη κε  ηελ έληερλε 

αθαίξεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερφκελνπ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο Πνιηηφηεηαο ζπλδέεηαη άξξεθηα 

κε ηελ ηεξαξρία ησλ πνιηηψλ «hierarchy of citizens»,
30

 ηελ έλλνηα  ηεο  ιεπθήο-δπηηθήο 

ξαηζηζηηθήο εμνπζίαο «whiteness»,
31

 ηελ  έλλνηα  ηεο νκνηφηεηαο «the concept of  sameness», 

θαη κε έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ελφο παγησκέλνπ ιφγνπ.  

Ζ έλλνηα  ηεο νκνηνκνξθίαο «the concept of sameness»  ζην  θππξηαθφ ζπγθείκελν 

ζπγθξνηείηαη κε βάζε ην γεσγξαθηθφ ρψξν, άιινηε ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη άιινηε ζε 

πεξηθεξεηαθφ, θαζηζηψληαο ηελ έλλνηα ηεο Πνιηηφηεηαο άκεζα ζπλπθαζκέλε κε  ηελ  έλλνηα 

ηεο πιεζπζκηαθήο πιεηνλφηεηαο.
32

 Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα κε βάζε ην «ζηελφ – ηνπηθφ 

γεσγξαθηθφ ρψξν» απνηειεί ηελ πιεηνλφηεηα «Διιεληθήο πιεηνλόηεηνο»,
33

 ην «γεγελή 

πιεζπζκό»,
34

 ηνπο «απηόρζνλεο»,
35

 ζε ζχγθξηζε κε ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα πνπ απνηειεί ην 

«θαηάινηπν»,
36

 ην «αιινγελέο»,
37

 «κεηνλνηηθό»,
38

 «κεηνςεθηθό» ζηνηρείν.
39

 Καη ελψ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα απνηειεί έλα ππνηππψδεο  «ηκήκα ηεο νιόηεηνο ηνπ Κππξηαθνύ 

ιανύ» κε βαζηθή νκνηφκνξθε,  νκνηνγελή ζπληζηψζα ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα,
40

 ζηνλ  

αληίπνδα  ζην πεξηθεξεηαθφ γεσγξαθηθφ πιαίζην ε Διιεληθή  Κνηλφηεηα  απνηειεί  ην  «κε 

όκνηνλ». Ζ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα  παξνπζηάδνληαο «ηίηινπο  εζληθήο  ηζαγέλεηαο» απεηιεί «ηνλ 

                                                           
30

Tony S. Juge & Michael P. Perez, «The Modern Colonial Politics of Citizenship and Whiteness in France», 

Social Identities, Vol. 12, No. 2, March 2006, p. 201. 
31

Ibid, p. 201. 
32

Ibid, p. 199. 
33

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΖΝ. ΠΟΛΗΣΔΗΑΗ ΚΑΗ ΚΤΠΡΟ», 3 Ηνπλίνπ 1962.   

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 6 Απξηιίνπ 1961.  
34

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΠΗΣΗ ΔΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ»,  16 Απγνχζηνπ 1960. 
35

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΘΑΡΔΗΝ ΥΡΖ», 10 Μαξηίνπ 1961. 
36

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά»,  2 Ννεκβξίνπ 1960. 
37

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 6 Ηνπλίνπ 1961. 
38

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΗ», 9 επηεκβξίνπ 1960.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ ΥΘΔΗΝΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ», 

28 Απξηιίνπ 1963. 
39

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΘΑ ΔΠΗΓΔΗΞΟΤΝ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΚΑΣΑΝΟΖΗΝ;», 17 Απγνχζηνπ 1960. 
40

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 7 Απξηιίνπ 1961. 
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απηόρζνλα θαη γεγελή  πιεζπζκό»,
41

 αθνχ ζ΄ έλα ηέηνην πιαίζην ε Διιεληθή Κνηλφηεηα  

απνηειεί  ηελ «πξαγκαηηθή  κεηνλόηεηα ζηε  Μεζνγεηαθή  γσληά ηνπο».
42

 Αξζξνγξάθνο ηεο 

Halkın Sesi ηνλίδεη φηη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα δελ είλαη κηα αζήκαληε κεηνλφηεηα «önemsiz 

azınlık», αιιά ν εζλνηηθφο ραξαθηήξαο ηεο απνηειεί ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα «büyük 

çoğunluğu».
43

 Δμεηάδνληαο ηελ Πνιηηφηεηα ππφ ην πξίζκα ησλ «discourse of 

inclusion/exclusion»,
44

 ηφζν ε  Διιεληθή  Κνηλφηεηα  κέζα  απφ ηελ  νκνηφηεηα  πνπ  

ζπγθξνηεί κε  βάζεη  ηα «ελδνγελή  γεσγξαθηθά  δεδνκέλα»,  φζν θαη ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα 

κε  βάζε ηα «εμσγελή  γεσγξαθηθά  δεδνκέλα», επηρεηξνχλ λα  απνθηήζνπλ  εθείλα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηνλ πνιηηηθφ ηνπο ξφιν θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο αμηψζεηο  

(Έλσζε –Γηρνηφκεζε) αληίζηνηρα. 

Ηζηνξηνγξαθηθά έλα ζηνηρείν πνπ εκπφδηζε ην θαζεζηψο Επξίρεο–Λνλδίλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

ήηαλ ε  πεξηθξνλεηηθή  ππεξνςία  ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο.
45

 ην θππξηαθφ ζπγθείκελν ε 

ηεξαξρία ησλ πνιηηψλ «hierarchy of citizens» ζπγθξνηείηαη δαλεηδφκελε ην ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο ιεπθήο-δπηηθήο ξαηζηζηηθήο εμνπζίαο «whiteness» θαη ηνπ νξηεληαιηζηηθνχ 

ιφγνπ.
46

 Ζ θαηά ηνπο Maher θαη Tetreault «δηαβξσηηθή» ηδενινγία ηνπ «whiteness» πνπ 

δηθαηνινγεί ηελ θπξηαξρία κηαο νκάδαο (ησλ Λεπθψλ), ησλ δπηηθψλ πάλσ ζε άιινπο «white 

prestige», θαη πνπ απνηειεί ην θφλην ηεο «colonial legacy»,
47

 δελ ζα κπνξνχζε λα  κελ  

επεξέαδε ην ιφγν  πνπ  ζπγθξνηνχλ πξψελ απνηθηνθξαηνχκελεο  θνηλφηεηεο. Ζ Διιεληθή 

Κνηλφηεηα επηβεβαηψλνληαο ηελ θαηά Fanon ζεσξία, ζπκθσλά κε ηελ νπνία  κε ηελ 

απνρψξεζε ηεο απνηθηνθξαηηθήο δχλακεο κηα λέα κπνπξδνπαδία αλαδχεηαη θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα εδξαησζεί πηνζεηεί ηηο ηαθηηθέο  θαη ηε ξεηνξηθή  ηεο πξψελ  

θαηαπηεζηηθήο  απνηθηνθξαηίαο,
48

 ηεξαξρεί  ηνπο πνιίηεο  κέζα  απφ ηελ θαηαπηεζηηθή  

πξαθηηθή ηεο ιεπθήο-δπηηθήο  ξαηζηζηηθήο εμνπζίαο  «whiteness». Ζ  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα 
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Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kader  Birliği Yaptıklarımız», 3 Kasım 1962. 
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Tony S. Juge & Michael P. Perez, ibid, p. 187. 
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Tony S. Juge & Michael P. Perez, ibid, p. 200. 
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ζπγθξνηείηαη  κε έλα  ζχλνιν ηξνπηζκψλ πνπ αλαπαξάγνπλ ηνλ νξηεληαιηζηηθφ ιφγν 

«Αζηαηηθήλ πνλεξηάλ»,
49

 «αλαηνιίηηθσλ παδαξεπκάησλ»,
50

 «πξσηόγνλα έλζηηθηα»,
51

 

«θαλαηηθνί θαη θώλαζθνη»,
52

 «όλησλ λνκάδσλ θαη επηδώλησλ εμ επηδξνκώλ».
53

   

Ζ εηθφλα  ηνπ  βάξβαξνπ  Σνχξθνπ  πνπ  θαιιηεξγήζεθε  απφ ην δπηηθφ  θαη ην  ρξηζηηαληθφ 

θφζκν απνδνκείηαη απφ ην ιφγν πνπ ζπγθξνηεί ν  αληη-νξηεληαιηζηηθφο ιφγνο. Ζ ηνπξθφθσλε 

εθεκεξίδα πξνηάζζνληαο φηη ε  κνγγνιηθή  ηνπο  θαηαγσγή  απνηειεί  θαχρεκα θαη θακάξη 

«Moğol  ırkından  gelmenin  bizim için bir  gurur  ve iftihar vesilesi  teşkil ettiğini»,
54

 

ηνλίδνληαο φηη  ην ίδην ηνπο ην φλνκα «Τürk» δειψλεη ηελ  πνιηηηθή ηνπο δεηλφηεηα,  αθνχ  ε 

ιέμε «Τürk» κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζήκαηλε απηνχο πνπ ίδξπζαλ θξάηνο «devlet kuran» 

θαη πνπ  ππαθνχνπλ ζηνλ εγεκφλα ηνπο «hükümdara itaat eden»,
55

 θαη ππνγξακκίδνληαο φηη 

ζηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δηνίθεζαλ κε δηθαηνζχλε, επηείθεηα, αλζξσπηά 

«adalet, merhamet, şefkat ve insaniyet», ππνλνκεχεη ηνλ  νξηεληαιηζηηθφ ιφγν.
56

 Σαπηφρξνλα 

ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα πξνηάζζνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο  εθδπηηθνπνίεζεο  «batılılaşma»  ηνπ 

ηνπξθηθνχ  έζλνπο, «είκαζηε γλήζηα ηέθλα ησλ πξνγόλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε δύζε»,
57

 

«Batıya  gelen  Ataların öz evlatlarıyız»,
58

 αληηπαξαηάζζεη ηελ θνκνπληζηηθή ξνπή ηεο 

Διιεληθήο Κνηλφηεηαο,
59

 θαη ζπγθξνηείηαη σο ν «ακύλησξ» ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ, ν 

θνξέαο δπηηθψλ ηδαληθψλ.
60

 

Οη ηξνπηζκνί ζπγθξφηεζεο ησλ δχν θνηλνηήησλ κε φξνπο φπσο «πνιίηεο»,
61

 ζπκπνιίηεο 

«vadantaşlar»,
62

 ζπλέηαηξνη «ortaklarımız»,
63

 «ζπλεηαηξηθή εζλόηεο»,
64

 «αδέξθηα» «kardeş 
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Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «ĠġTE BU OLMADI», 21 Nisan 1961.  
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gibi»,
65

 ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο «citizenship» κε ηελ ηεξαξρία ησλ πνιηηψλ «hierarchy of 

citizens», ηελ έλλνηα ηεο ιεπθήο-δπηηθήο ξαηζηζηηθήο εμνπζίαο  «whiteness», ηελ  έλλνηα ηεο 

νκνηφηεηαο «the concept of  sameness», αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έγθιεζεο.
66

 Σφζν ε 

Διιεληθή φζν θαη ε Σνπξθηθή  Κνηλφηεηα δηακνξθψλνπλ ηε ζέζε ηεο άιιεο θνηλφηεηαο κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο έγθιεζεο.  

ηνλ ειιεληθφ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ηα κέιε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο δελ απνηεινχλ 

πξφηππν ρξεζηνχ πνιίηε,
67

 αιιά φληα κε νπηζζφβνπιεο πξνζέζεηο «ησλ νπηζζνβνύισλ 

πξνζέζεσλ»,
68

 πνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ ηέζεθαλ ππφ ηελ ππφζαιςε ησλ Βξεηαλψλ 

«ππνζάιςεσο ησλ ζπλνίθσλ καο»,
69

 πνπ ν αγψλαο ηεο ΔΟΚΑ απέβε γη΄ απηνχο 

«πξνζνδνθόξνο»,
70

 πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί άνθλα «πξσηνθαλή   πνιηηηθά  δηθαηώκαηα»,
71

 πνπ  

ρσξίο πνιηηηθή απηνλνκία «ιακβάλνπλ  νδεγίaο  εμ  Αγθύξαο» θαη πνπ ράξε ζηελ Άγθπξα 

νθείινπλ ηελ επίπιαζηε  πνιηηηθή ηνπο νληφηεηα «Χσξίο, άιισζηε, ηελ ππνζηήξημίλ ηεο δελ ζα 

πθίζηαλην θαλ σο πνιηηηθή νληόηεο».
72

 Ζ  Σνπξθηθή Κνηλφηεηα κέζα απφ ηνπο φξνπο 

«ζύλνηθνη»,
73

 «αδεξθνί»,
74

 «κάδα»,
75

 ιατθή κάδα «ιατθήο κάδεο ηεο Τνπξθηθήο κεηνλόηεηνο»,
76
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κε φξνπο δειαδή ρσξίο ηδηαίηεξν πνιηηηθφ πεξηερφκελν, θαη ζηηο  πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ φξνπ «ιατθή κάδα»  θαη κε  ηαμηθέο δηαζηάζεηο, θαζφηη ε έλλνηα ηνπ ιατθνχ 

ηαπηίδεηαη κε ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, εγθαιείηαη  ζε έλα ξφιν πνιηηηζκηθνχ 

ζηνηρείνπ,
77

 ζε  αληίζεζε κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα  πνπ κέζα  απφ ηηο  έλλνηεο 

«πιεζπζκόο»  πνπ  ππνδειψλεη πνζνηηθφ άζξνηζκα  ζε κηα  δεδνκέλε  γεσγξαθηθή  πεξηνρή,
78

 

«θνξνινγνύκελνη» πνπ νξίδεη απηνχο πνπ εηζθέξνπλ έλα κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ζην 

θξάηνο,
79

 «ιαόο» έλλνηα  πνπ απνξξέεη εμνπζία,
80

 απνηειεί ην ππνθείκελν ηεο  πνιηηηθήο θαη 

λνκηκνπνηείηαη λα κνλνπσιεί  ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη.  

Πην  θάησ παξαηίζεληαη  δχν απνζπάζκαηα  απφ ηελ ειιελφθσλε εθεκεξίδα Διεπζεξία πνπ 

απνηππψλνπλ  ηνπο  εηεξνβαξείο  φξνπο κε ηνπο νπνίνο ζπγθξνηνχληαη νη δχν θνηλφηεηεο θαη 

ην ιαζεκέλν πιαίζην  πνπ ηίζεληαη νη ζρέζεηο ησλ δχν θνηλνηήησλ, ην θηιηθφ «θηιηθάο  κεζ΄ 

εκώλ ζρέζεηο»,
81

 θαη φρη ην πνιηηηθφ πιαίζην. 

 

[….] Καη εηο  ηνχην  δχλαηαη  λα ππνινγίδε  εηο  ακέξηζηνλ  ζπκπαξάζηαζηλ  ησλ  

Διιήλσλ Κππξίσλ, πξνζχκσλ  λα αληαπνθξηζνχλ  εηο εθδειψζεηο θαιήο ζειήζεσο, πνπ  

απνηεινχλ  απαξαίηεηνλ  πξνυπφζεζηλ  δηα ζχζθηγμηλ ησλ  νηθνλνκηθψλ  θαη 

πνιηηηζηηθψλ  ζρέζεσλ  ησλ  δχν ζπλνίθσλ  ζηνηρείσλ.
82

 

[…]Αιι΄ εηο  ηα νηθνλνκηθά  θαη ηα πνιηηηθά  δεηήκαηα  ε Σνπξθηθή κεηνλφηεο πξέπεη  

λα δηαπλέεηαη  ππφ  εηιηθξηλνχο  πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο  κεηά ηνπ Διιεληθνχ ιανχ.
83

 

 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία  ηεο έγθιεζεο (interpellation) ε ειιελφθσλε εθεκεξίδα   

δηακνξθψλεη  ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή ζέζε ηεο θάζε θνηλφηεηαο. ε θάπνηα πεδία, φπσο ην 

πνιηηηθφ, ην δεκνζηνλνκηθφ, ζα ζπλεξγνχλ ππφ ηνπο εηεξνβαξείο  φξνπο  «ηνπξθηθή 

κεηνλόηεηα» έλαληη ηνπ  «ειιεληθνύ ιανύ», ελψ ζε θάπνηα άιια πεδία, φπσο ην  πεδίν  ησλ 

«επξπηέξσλ ζπλαιιαγώλ»,
84

 θαη ην πεδίν ηνπ «πνιηηηζκνύ», εγθαινχληαη λα ελεξγνχλ ππφ ηνλ  

                                                                                                                                                                                      
Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 Ηνπλίνπ 1961.  Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 31 Μαΐνπ 1962.  
76

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζ Σνπξθηθή εγεζία θαζήθνλ  έρεη λα αλαζεσξήζε  ακέζσο  ηελ ζηάζηλ  ηεο 

αθνινπζνχζα ηελ νδφλ ηεο  ζπλεξγαζίαο», 6 Απξηιίνπ 1961. 
77

Niyazi Kızılyürek, Ζ Κύπξνο πέξαλ ηνπ έζλνπο, φ. π., ζει. 21. 
78

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΠΗΣΗ ΔΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ», 16 Απγνχζηνπ 1960. 
79

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 25 Οθησβξίνπ 1960. 
80

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 7 Απξηιίνπ 1961. Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 6 Απξηιίνπ 1961. 

[...]Κπξηώηαηνλ σζαύησο ζηνηρείνλ  ηεο πνιηηείαο ήλε ν ιαόο.[...] όηαλ πξόθεηαη  λα απνθαζηζζή  ε ηύρε ιανύ 

ηηλνο, πξέπεη λα εξσηάηαη ε γλώκε απηνύ. Βι. Μηραήι Γ. Βνινλάθεο, Αγσγή ηνπ πνιίηνπ πξνο ρξήζηλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο κέζεο εθπαηδεύζεσο θαη ησλ δηδαζθαιείσλ, Διεπζεξία, Λεπθσζία, 1908, ζζ. 22, 191. 
81

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 19 Απγνχζηνπ 1960. 

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 1 Απγνχζηνπ 1963. 
82

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 4 Ννεκβξίνπ 1960. 
83

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 7 Απξηιίνπ 1961. 
84

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά»,  11 Οθησβξίνπ 1962. 
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ηζνβαξή  φξν «ζύλνηθνη», δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ειιεληθφ ιφγν ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

πεξηνξίδνληαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ.
85

 

Οπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ αίηεκα εδξάδεηαη πάλσ ζε έλα «ηκπεξηαιηζηηθό πξόηππν».
86

  

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν πέξα απφ ηε δηάθξηζε Türkiye Türkü, Kıbrıs Türkü, Türk θαη Kıbrıs΄lı 

Türk,
87

 νη ζπλδειψζεηο ηνπ φξνπ Κύπξηνο είλαη πνηθίιεο. Απφ ηε κία  αξζξνγξάθνο ηεο 

εθεκεξίδαο Halkın Sesi ηνλίδεη φηη δελ πθίζηαηαη ν φξνο  Kıbrıs Kıbrıslı, αθνχ δελ πθίζηαηαη 

θππξηαθφ έζλνο.
88

 Απφ ηελ άιιε, κε βάζε ηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Σνχξθνο 

Αληηπξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Fazıl Küçük ζε μέλν αληαπνθξηηή, σο Kıbrıslı 

φινη νη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  λνκηκνπνηνχληαη λα απνιακβάλνπλ έλα ζχλνιν 

ίζσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ «Kıbrıs Cumhuriyetinin bütün vatandaşları "Kıbrıslıdırlar". 

Mamafih, Anayasamız tahtinde Kıbrıslılar, ayri zamanda Rum veya Türk' türler de».
89

 Γηα ηελ  

Σνπξθηθή Κνηλφηεηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 1960 δελ απνηειεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά ην ζεζκηθφ πιαίζην ελφο ζπλεηαηξηθνχ θξάηνπο 

«Kıbrıs Cumhuriyetinde artık bir azınlık, çoğunluk meselesi yoktur. Türk ve Rum 

topluluklarının ortaklaşa, müşterek bir idaresi vardır»,
90

 κε δχν πνιηηηθά ηζφηηκνπο 

ζπλεηαίξνπο «ortaklarımız». Μέζα απφ ηνλ φξν «ζπλέηαηξνη» εγθαιεί, πξνζβιέπεη ζε κηα 

ζπλεξγαζία ηζφηηκε «eşit şartlar altında işbirliği»,
91

 παξαπέκπνληαο θαη ζην πνιηηηθφ ηεο 

ζηφρν γηα πνιηηηθή  ηζφηεηα.  

Ζ απνδφκεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ ησλ θππξηαθψλ εθεκεξίδσλ Διεπζεξία 

(ειιελφθσλε) θαη  Halkın Sesi (ηνπξθφθσλε), ηεο πεξηφδνπ 1960-1963, θαηέδεημε φηη νη 

ζθαίξεο ζπκπεξίιεςεο (inclusion) θαη απνθιεηζκνχ (exclusion) ηεο Πνιηηφηεηαο (citizenship) 

ζπζηξαηεχηεθαλ ζηνλ αγψλα ησλ δχν θνηλνηήησλ γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ εθείλα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ζα ηνπο έδηλαλ εθείλα ηα πνιηηηθά εξείζκαηα γηα κηα κειινληηθή πνιηηηθή 

δξάζε.  
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Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 4 Απγνχζηνπ 1961. 
86

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 4 Απγνχζηνπ 1961. 
87

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Türkiye Mektupları», 15 ġubat 1963. 
88

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «CEZAYĠR VE KIBRIS», 15 Nisan 1962.  
89

[...] Όινη νη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη "Κύπξηνη". Ωζηόζν, ζην ζύληαγκα καο νη Κύπξηνη, 

ηαπηόρξνλα είλαη θαη Έιιελεο ή Τνύξθνη.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «CumhurbaĢkan Muavini Dr. Fazıl Küçük΄ ün kesin cevabı», 17 Ekim 1963. 
90

[...]Σηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία  δελ ππάξρεη πιένλ ην δήηεκα κεηνλόηεηαο-πιεηνλόηεηαο. Ζ Τνπξθηθή θαη ε 

Διιεληθή θνηλόηεηα έρνπλ από θνηλνύ ηε δηνίθεζε.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Kıbrıs Cumhuriyetinde Türkçe», 30 Eylül 1960. 
91

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Bazı Deyimlere Dair», 28 Nisan 1962. 
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3. Μύζοη ηοσ Κσπρηαθού Προβιήκαηος ζηολ πεδό θαη ζηολ έκκεηρο ιόγο 

 

Ζ «πξνζσπηθή ηξαγσδία» ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

 

Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα δελ επηζπκνχζε  λα «θνξησζεί» ην  νηθνλνκηθφ  βάξνο ησλ πξνλνηψλ 

ηνπ πληάγκαηνο  «γηα λα κπνξέζε  ν άκνηξνο ιηγάθη  λα ρσλέςε ηεο  αλεμαξηεζίαο ηνπ  ην… 

αλνύζην  πηνηό», νχηε θαη ην νηθνλνκηθφ  βάξνο ηεο ελίζρπζεο  ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δνκψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο.
92

 Απηφ ην «θόξησκα» ζπγθξνηείηαη ζηνλ 

ειιεληθφ ιφγν σο έλα  αβάζηαθην, νδπλεξφ, επαρζέο βάξνο ην νπνίν ζα έπξεπε λα επσκηζζεί 

άδηθα ε Διιεληθή Κνηλφηεηα, ν Διιεληθφο Κππξηαθφο ιαφο «Τνλ ρσξηζκό ησλ Τνπξθηθώλ 

ησλ Γήκσλ ζα δερζνύκε κόλν πνπ ζα πιεξώλνπκε γηα λα ηνπο ζπληεξνύκε».
93

 

 

[...]  Πψο ν  Κππξηαθφο ιαφο ζα δπλεζή  λα θέξε ην βάξνο ηφζσλ πνιιψλ θαη ηεξαζηίσλ  

δεκνζίσλ δαπαλψλ, είλαη ην ζπρλφλ  αίληγκα,  ην νπνίνλ νθείινπλ λα θιεζνχλ λα 

ιχζνπλ ακέζσο νη ππεχζπλνη ησλ πκθσληψλ.
94

 

 

[..]Αλ νη Έιιελεο πθίζηαληαη  ηαο ζπλεπείαο  κηαο  αλαπνθεχθηνπ νηθνλνκηθήο  θξίζεσο   

ε κηθξά ηνπξθηθή θνηλφηεο πνπ δελ δχλαηαη νχηε θαη  αληέρεη εηο παξφκνηεο ηαιαηπσξίεο  

επξίζθεηαη εηο πξαγκαηηθήλ εμαζιίσζηλ θαη δεηεη λα επσθειεζή έζησ θαη ηεο  

παξακηθξάο επθαηξίαο  δηα λα  εμνηθνλνκήζε κεξηθάο ζέζεηο  ζπληεξνπκέλαο  απφ  ηνλ  

Κππξηαθφλ πξνυπνινγηζκφλ.
95

 

 

 [..] Μα θη΄ ν  Κππξηαθφο Λαφο  πξέπεη  αίηεζη  λα πέςε  

 λ΄ αιιάμε  ην ... ζηνκάρη  ηνπ κ΄  άιιν  πην δπλαηφ  

γηα λα  κπνξέζε  ν άκνηξνο ιηγάθη  λα ρσλέςε   

ηεο  αλεμαξηεζίαο ηνπ  ην… αλνχζην  πηνηφ.
96

 

 

 

Απφ ηελ άιιε, ηα πξνβιήκαηα, ηα δεηήκαηα, νη αλάγθεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο 

πξνζεγγίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα κέζα απφ έλα ξεπεξηφξην ιφγνπ πνπ πεηπραίλεη 
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Νίθνο ηέιγηαο, Ο ζάλαηνο ηνπ αλεπηζύκεηνπ βξέθνπο...,  φ. π., ζει. 43. 
93

Πεξηνδηθφ Νέα επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ 1959, ζει. 28.   
94

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά»,  22 Οθησβξίνπ 1960. 
95

Πεξηνδηθφ Κύπξνο / Cyprus Greek-American Review,  «Γξάκκα απφ ηελ Κχπξν», αξ. 42, Απξίιηνο 1961, ζει. 

6. 
96

Πεξηνδηθφ Νέα επνρή, «Έκκεηξε Πνιηηηθή άηηξα», αξ. 2, 25 Μαξηίνπ 1959, ζει. 27. 
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ηελ «ηαηξηθνπνίεζε» ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ ηεο Σνπξθηθήο 

Κνηλφηεηαο «λα επηδηώμνπλ κέζα ζεξαπείαο».
97

 

 

[...]  Αηπρψο εγεηηθνί παξάγνληεο ηεο Σνπξθηθήο κεηνλφηεηνο νπδέπνηε εηο ην παξειζφλ 

ή ηψξα εζέιεζαλ λα δηαβιέςνπλ εηο ηελ κφληκνλ ζρεδφλ θαθνδαηκνλίαλ ησλ Σνχξθσλ 

ζπκπαηξησηψλ, εξγαηηθψλ θαη θαινπξναηξέησλ θαηά βάζνο αλζξψπσλ, ηα πξαγκαηηθά 

αίηηα θαη λα επηδηψμνπλ κέζα ζεξαπείαο.
98

 

 

Οη πνιηηηθέο αλαζθάιεηεο, ηα πνιηηηθά αηηήκαηα, ε αλάγθε γηα νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ε αλάγθε γηα απνδφκεζε ηνπ αληηζεηηθνχ ζρήκαηνο «Τνύξθνη 

εξγάηαη» «Έιιεληθάο εξγνδνηηθάο επηρεηξήζεηο θαη ζπλδηθαιηζηηθάο νξγαλώζεηο»,
99

 

ζπγθξνηνχληαη  ζηνλ ειιεληθφ ιφγν κε ηέηνηεο ιεθηηθέο εθθνξέο πνπ ηνλίδνπλ ηελ 

«πξνζσπηθή ηξαγσδία» ησλ κειψλ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο «ππνθέξεη, πεηλά, ή 

ππνζηηίδεηαη», «λα βειηηώζνπλ ηελ κνίξαλ ησλ», «ζα εύξνπλ θαηαλόεζηλ θαη ζα ηύρνπλ 

ππνζηεξίμεσο», «ε πιήξεο ζρεδόλ απνκόλσζηο ησλ».
100

 

Πέξα απφ ηελ αζζεληθφηεηα ηεο, ε Σνπξθηθή Κνηλφηεηα, δηάθεηηαη επκελψο απέλαληη ζηνλ 

παξαζηηηζκφ ή  κε ηελ πνιηηηθή ηεο ζηάζε  ηείλεη πξνο απηφλ. ηνλ ειιεληθφ ιφγν ε ζηάζε 

ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ηνπ 1962, αθπδαηψλεη ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο πξνο φθεινο παξαζηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ππνδειψλεη ηελ ελζπλείδεηε ζηάζε ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο γηα επαηηεία «αλακέλνληεο 

βνήζεηαλ από ηνπο εππόξνπο θίινπο». Ο  Βνπιεπηήο ηνπ Παηξησηηθνχ Μεηψπνπ Μηραιάθεο 

αββίδεο ηνλίδεη : 

 

[...] Έληηκε θ. Πξφεδξε, έληηκνη ζπλάδειθνη. 

 

                                                           
97

Δπαγγειία Μπνχηζθνπ, «Καηαζθεπάδνληαο «ηνπο γνλείο» : Φίζπξνη ησλ δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο», Διέλε 

Φηηάθα (επηκ.), Πεξάζηε γηα  έλαλ  θαθέ : Σρέζεηο  νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ  ζηελ θόςε  ηεο  δηαθνξεηηθόηεηαο, 

Σαμηδεπηήο, Αζήλα, 2008, ζει. 204. 

[...] Πνιύ πεξηζζόηεξνλ ραίξνκελ όηαλ βιέπσκελ ηνπο Έιιελαο ζπκπαηξηώηαο λα θαηαβάιινπλ κε ηόζελ ππνκνλήλ 

θαη επηκνλήλ ηαο δενύζαο θξνληίδαο πξνο απνθαηάζηαζηλ ησλ παιαηώλ νκαιώλ ζρέζεσλ κε ηνπο Τνύξθνπο 

ζπκπαηξηώηαο καο, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο κε ηελ θεθηεκέλελ ηαρύηεηα δελ ζέηνπλ ηειείαλ θαη παύιαλ εηο ηα 

θαθά ηνπ παξειζόληνο.  

Βι. Πεξηνδηθφ Καηξνί  ηεο  Κύπξνπ, «Να θαιιηεξγήζνπκε  ηελ επζχλε  ηνπ πνιίηνπ  ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο», 

αξ. 65, Παξαζθεπή 8 Ηαλνπαξίνπ  1960, ζει. 4. 
98

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ», 2 Μαξηίνπ 1962. 
99

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 Ηνπλίνπ 1961. 
100

Δπαγγειία Μπνχηζθνπ, ό. π., ζει. 203.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 Ηνπλίνπ 1961.  

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 22 Απξηιίνπ 1961. 
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ήκεξνλ επξηζθφκεζα εδψ δηα λα κειεηήζσκελ, θαη αθνχ επηθέξσκελ ηαο 

απαηηνπκέλαο ηξνπνπνηήζεηο, λα εγθξίλσκελ θαη ςεθίζσκελ ηνλ Πξνυπνινγηζκφλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ 1962. 

Αιι' έληηκνη θχξηνη, δηεξσηψκαη  εάλ επξηζθφκελνη φινη εδψ έρσκελ ζαθή ζπλαίζζεζηλ 

ηεο επζχλεο καο δηά ηελ εθηέιεζηλ ηνπ ζνβαξνχ ηνχηνπ έξγνπ˙ θαη δπζηπρψο είκαη  

ππνρξεσκέλνο λα δειψζσ αδηζηάθησο θαη απεξηθξάζησο φηη ακθηβάιισ πνιχ, δηφηη  

δηα λα έρε θαλείο ζπλαίζζεζηλ ηεο ζνβαξφηεηνο θαη ηεο επζχλεο ηνπ σο εληνινδφρνο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηφπνπ πξσηίζησο νθείιεη λα ζθέπηεηαη σο Κχπξηνο. Να 

ζθέπηεηαη γεληθψο δηα ην θαιφλ φινπ ηνπ ιανχ ηεο ρψξαο ρσξίο εμαίξεζηλ, αλεμαξηήησο 

θπιήο, ζξεζθεχκαηνο, πνιηηηθήο παξαηάμεσο, ηδενινγίαο θαη νηθνλνκηθήο  

θαηαζηάζεσο, θαη λα πηζηεχε φηη ν θάζε πνιίηεο έρεη ίζα δηθαηψκαηα σο επίζεο θαη ίζαο 

ππνρξεψζεηο  θαη επζχλαο  αλαιφγσο ησλ  δπλαηνηήησλ ηνπ. Καη νθείινκελ  επίζεο λα 

έρσκελ  ππ΄ φςηλ νηη εθ΄φζνλ είκεζα έλα λένλ θξάηνο ην νπνίνλ θξνληίδσκελ λα 

νξγαλψζσκελ θαηά ηνλ θαιχηεξνλ δπλαηφλ ηξφπνλ, δηα ηα πξψηα ρξφληα ζα 

ρξεηαζζψκελ ζπζίαο απφ φινπο καο  δηα λα κπνξέζσκελ ελ επζέησ θαηξψ λα δξέςσκελ 

ηνπο θαξπνχο ησλ θφπσλ καο, θαη δελ πξέπεη λα δεηψκελ ηνλ εχθνινλ ηξφπνλ 

παξαζηηηζκνχ αλακέλνληεο βνήζεηαλ απφ ηνπο εππφξνπο θίινπο καο δηα λα 

αληεπεμέιζσκελ, πξάγκα αλαμηνπξεπέο θαη νχρη ηζάμηνλ ελφο ιανχ ππεξεθάλνπ, 

πνιηηηζκέλνπ, επθπνχο, εξγαηηθνχ θαη αμίνπ σο ηνπ Κππξηαθνχ. 
101

           

 

 

Με ιεθηηθέο εθθνξέο φπσο ε Διιεληθή Κνηλφηεηα λα επηδείμεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

θξνληίδα θαη αγάπε «true care and love»,
102

 λα ηείλεη ρείξα θηιίαο, βνεζείαο  «λα ηείλνπλ ηελ 

ρείξα ζπλεξγαζίαο εηο ηνλ Διιεληθόλ Κππξηαθόλ ιαόλ βέβαηνη, όηη ζα εύξνπλ θαηαλόεζηλ θαη ζα 

ηύρνπλ ππνζηεξίμεσο»,
103

 «stretch its hand out  to the Turks»,
104

 ηφζν ε έλλνηα  ηεο θξνληίδαο, 

ηεο θηιίαο «ηαο θηιηθάο ησλ δηαζέζεηο πξνο ηνπο ζπλνίθνπο ησλ»,
105

 ηεο αγάπεο «Τνπο εθηηκώ 

θαη ηνπο αγαπώ»,
106

 φζν θαη ηεο  βνήζεηαο είλαη  φξνη  νπδέηεξνη, απνιίηηθνη πνπ 

ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε αλαγθψλ θαη φρη δηθαησκάησλ.
107

 ηα ζηελά πιαίζηα αλ εμεηαζηεί, 

κπνξεί  λα  θαηαιήμεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Διιεληθή Κνηλφηεηα δηάθεηηαη ζεηηθά 

έλαληη ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο. Δληνχηνηο, θάζε επηινγή  ιέμεο,  θάζε εξκελεία  

                                                           
101

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 21
εο

  Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 689. 
102

Νίθνο Λαλίηεο, ό. π., ζει. 31. 
103

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 10 Ηνπλίνπ 1961. 
104

Νίθνο Λαλίηεο, ό. π., ζει. 22. 
105

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Λαθσληθά», 1 Απγνχζηνπ 1963. 

Κψζηαο Π. Κχξξεο, Symbiotic elements in the history of the two communities of Cyprus, ibid, p. 243. 
106

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Γηαρσξηζκφο ησλ δήκσλ», 17 Ηαλνπαξίνπ 1961. 

[...]Πνιύ πξνηηκόηεξν ζάηαλ  λα ηνλ βνεζήζνπκε  εκείο  νη ίδηνη,  λα δείμνπκε όηη ζπκπαζνύκε ηνπο Τνύξθνπο.  

Βι. Ρφδεο Ρνχθνο, ό. π, ζει. 68. 

Απφ ηε sympathy  ζηελ empathy Βι. Μηραιίλνο Εεκπχιαο, «The Emotional Complexities of  "Our" and "Their" 

Loss: The Vicissitudes of Teaching about/for Empathy in a Conflicting Society»,  Anthropology & Education 

Quarterly, Vol.  44, 2013, p. 23. 
107

Δπαγγειία Μπνχηζθνπ, ό. π., ζζ. 204-205. 
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ππνδειψλεη  φηη νη  αλάγθεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο ζπλδένληαη κε ηελ "αληθαλφηεηα" 

παξά κε ηελ ''ηθαλφηεηα'',
108

  «ησλ αλαμηνπαζνύλησλ Τνύξθσλ βηνπαιαηζηώλ»,
109

 «ην 

ζπκπαζέζηαηνλ θαη αλεμίθαθνλ εηο ηελ κεγάιελ πιεηνλόηεηα ηνπ κεηνλνηηθόλ ζηνηρείνλ».
110

 

Σνηνπηνηξφπσο δελ ζπγθξνηνχληαη σο ελεξγνί πνιίηεο αιιά σο «εππαζήο νκάδα».
111

 

Αληηκεησπίδνληαη σο απνδέθηεο αγαζνεξγίαο, νη νπνίνη ζηελ  πξάμε  ζεσξνχληαη πνιίηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο.
112

  

 

Σξνπηζκνί  λνκηκνπνίεζεο  ηεο  πνιηηηθήο ηζφηεηαο 

 

ηνλ ειιεληθφ ιφγν νη δχν θνηλφηεηεο, κε βάζε ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ηνπ 1960-1963, 

νθείινπλ λα θηλεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ θξάηνπο θαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα  πιαίζηα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο απιήο πιεηνςεθίαο. Απφ ηελ άιιε, ν ηνπξθηθφο ιφγνο έρεη 

εγθχςεη ζην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο. ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ην 1958 ηέζεθαλ ηα  ζεκέιηα  

γηα ηελ χπαξμε  δχν πνιηηηθά  ίζσλ  θνηλνηήησλ,  θαη ην χληαγκα ηεο Κχπξνπ  ζεκειηψζεθε  

ζηελ πνιηηηθή  ηζφηεηα  ησλ δχν  θνηλνηήησλ.
113

 

Ζ απνζηψπεζε ηεο αξηζκεηηθήο αληζνκέξεηαο ησλ δχν θνηλνηήησλ, νη αλαθνξέο ζε  

πεξηπηψζεηο νκνζπνλδηαθψλ δνκψλ πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα ζψκαηα 

ιήμεο απνθάζεσλ, ε ηαχηηζε ηεο αξρήο ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο κε  ηελ αξρή  ηεο  αξκνληθήο 

πνιηηηθήο ζπκβίσζεο, αιιά θαη ε ίδηα ε παξνπζία ηεο Σνπξθίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ Mehmetcik 

σο απνηξεπηηθήο δχλακεο θαηά ηεο αθνκνίσζεο ηεο Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, σο εγγπεηή ηεο 

ζσξάθηζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ππφζηαζεο σο ηζφηηκνπ εηαίξνπ, απνηεινχλ ηξνπηζκνχο 

λνκηκνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο. 

ηνλ ηνπξθηθφ ινγνηερληθφ, πνιηηηθφ, δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ηνλίδεηαη ε αλαηξνπή ηνπ 

αληηζεηηθνχ ζρήκαηνο πιεηνλφηεηαο-κεηνλφηεηαο,
114

 θαη επηρεηξείηαη ε αιινίσζε ησλ 

                                                           
108

Αλαζηαζία Υαηδεγηαλλαθνχ θ.α., «Γνλείο αλάπεξσλ παηδηψλ : Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη θαζεκεξηλέο 

πξνθιήζεηο», Διέλε Φηηάθα (επηκ.), ό. π., ζει. 220. 
109

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Αιιαγή ςπρνινγίαο» 22 Ηνπιίνπ 1961. 
110

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, «Ζλ. Πνιηηεία θαη Κχπξνο », 3 Ηνπλίνπ 1962. 
111

 Όρη ππνθείκελν πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, «εππαζείο» «hassas».    

Βι. Sabahattin Ġsmail, 100 soruda Kıbrıs sorunu, a.g.e., s. 58. 
112

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, ό. π., ζει. 154 
113

Niyazi Kızılyürek, Ζ Οκνζπνλδία ζηνλ θόζκν Ζ Οκνζπνλδηαθή Κύπξνο, φ. π., ζζ. 119, 123. 

Ahmet Gazioğlu, Yavru Vatan Kıbrıs, Hür Fikir Yayınları, LefkoĢa, 1960, s. 6. 
114

[...] Zürih ve Londra antlaşmaları ile Türk toplumu ''azınlık'' olmaktan çıkmıştır. Με ηηο ζπκθσλίεο Επξίρεο 

Λνλδίλνπ ε Τνπξθηθή θνηλόηεηα έπαςε λα είλαη κεηνλόηεηα.  

Βι. Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Dost yüzlü düĢmanlar....», 23 Aralık 1960. 
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αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ.
115

 Απηή ε αιινίσζε ησλ αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ γίλεηαη θνηλή γλψζε. 

Απηή ε θνηλή γλψζε απαληά ζηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή Özker YaĢın, ηνπηέζηηλ ζηνπο 120,000 

εκαηνθφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην λεζί «Yüzyirmi bin Bayraktar var» (1962),
116

 αιιά θαη 

ζηα εθαηνκκχξηα Σνχξθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ λεζηνχ «Şimdi 

yurdumun dört yanında Milyonlar evet Milyonlar» (1960).
117

 ε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Halkın 

Sesi αλαθέξνληαο φηη ζε απηά ηα εδάθε δνπλ 120,000 Σνχξθνη ηνλίδεηαη φηη είλαη νη πην παιηνί 

ηδηνθηήηεο θαη  φηη είλαη ζπκκέηνρνη ζηε ζεκεξηλή δηνίθεζε «Bu topraklarda, bu topraklarn  

en eski sahibleri olarak yüzyirmi bin  Türk yaşamaktadır ve bugünkü idareye ortaktır».
118

    

Δμαηηίαο ηεο δεκνγξαθηθήο αλαζθάιεηαο, ηεο αλάγθεο λνκηκνπνίεζεο ηεο αξρήο ηεο 

πνιηηηθήο ηζφηεηαο φπσο θαη ηεο αλάγθεο αλαηξνπήο ηνπ κεηνλνηηθνχ status, απνζησπάηαη ε 

ίδηα ε παξνπζία ηεο  πιεηνςεθνχζαο θνηλφηεηαο, «Türkün Yeşil adası» «Yüzyıllarca bizimdin 

bizim kalacaksın»,
119

 απνζησπάηαη ε ίδηα ε ηζηνξηθή ηεο παξνπζία  «Sen bu topraklara 

değiniyorsun artık Memet Memet  bu toprak bizim»,
120

 ε πνιηηηζηηθή ηεο ζπκβνιή «Burası 

Lefkoşa΄ dır.......Bir Türk şehri»,
121

 απνζησπνχληαη νη αγψλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο θαη 

ηνλίδεηαη φηη  κφλν ε Σνπξθία έθαλε γηα ράξε ηεο Κχπξνπ εζληθνχο αγψλεο κλεκνλεχνληαο ηα  

80,000 κλήκαηα ησλ Οζσκαλψλ ζηξαηησηψλ ηνπ 1571 «80,000 şehit mezarı».
122

   

ηνλ ηνπξθηθφ ιφγν ε αξρή ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο θαη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο 

Σνπξθηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε κεηεμέιημε ελφο κεηνλνηηθνχ ζηνηρείνπ ζε 

ηζφηηκε θνηλφηεηα, ηαπηίδνληαη κε ηελ αξκνληθή πνιηηηθή ζπκβίσζε, ηε ζπληαγκαηηθή 

ηάμε,
123

 ηε ζπλεξγαζία «Τόηε ζα έρνπλ από εκάο θάζε είδνπο ζπλεξγαζίαλ»,
124

 αιιά θαη κε 

                                                                                                                                                                                      
«Δλώ, εθείλνη, νη νπνίνη, θαηά ηελ θξάζηλ ησλ, απνηεινύλ ηελ πιεηνλόηεηα, ζεσξνύλ δηθαίσκά ησλ λα θαηαπαηνύλ 

παλ δηθαίσκα καο».  

Βι. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 714. 
115

Republic of Cyprus Statistical Abstract 1961, No. 7, Statistics and Research Department Ministry of Finance, 

Nicosia, p. 15.  

Σν έηνο 1960 νη Έιιελεο Οξζφδνμνη αλέξρνληαη ζε 441,656 θαη νη Σνχξθνη Μνπζνπικάλνη ζε 104, 942. 
116

Özker YaĢın, Tüm şiirler [Kıbrıs benim vatanım], a.g.e., s. 44. 
117

Özker YaĢın, Tüm şiirler [Önce kuşlar uyanır], a.g.e., s. 231. 
118

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «PROPAGANDA DAĠRESĠ ....», 9 Haziran 1962. 
119

«Τνπξθηθό Πξάζηλν λεζί» «γηα αηώλεο ήζνπλ δηθή καο δηθή καο ζα κείλεηο». Πνίεκα KIBRISIM ηνπ Kemal 

Zorlo. Βι Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «HALKIN SESĠ - SANAT ARMAĞANI», 16 Ekim 1962. 
120

Πνίεκα  Memet ηνπ  Kutlu Adalı.  

Βι.  Gülgün Serdar, 1571'den 1964'e Kıbrıs Türk Edebiyatında, a.g.e., s. 94. 
121

«Απηό ην κέξνο εδώ είλαη ε Λεπθσζία ..Μηα Τνπξθηθή πόιε».  

Πνίεκα Urkiye Mine Balman (1960).  

Zübeyir Yılmaz & Ramazan OkumuĢ, Kıbrıs Türk şiiri, a.g.e., s. 54.   
122

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Alithia΄nın küstahlığı», 20 Eylül 1960. 
123

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 1
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 614. 
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έλα επππφιεπην πνιηηηθφ βίν «Δάλ δελ  ππάξρε ε δπλαηόηεο λα δώκελ κε ηελ ηηκήλ θαη ηελ 

ππόιεςηλ καο, ηόηε πξνηηκώκελ λα απνζάλσκελ».
125

 Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηνπ 1960 αλαθέξεηαη ζε έλα εληαίν θξάηνο, ζηαδηαθά εληείλνληαη νη θσλέο πνπ νξακαηίδνληαη 

κηα άηππε νκνζπνλδηαθή δνκή, έλα νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα, δειαδή κηα Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία φπνπ ζα απνηειείηαη απφ δχν πνιηηείεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ζα δηνηθείηαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα, ηελ Διιεληθή ή ηελ Σνπξθηθή «her iki cemaatın ayrı idareler 

altında, fakat ayni topraklarda», θαη φπνπ νη αξκνδηφηεηεο ησλ δχν Κνηλνηηθψλ πλειεχζεσλ 

ζα δηεπξπλζνχλ ζε θξαηηθή θιίκαθα «bir devlet ölçüsünde genişletilirse».
126

 Μέζα απφ ην 

εληαίν θξάηνο θαη ηελ αξρή ηεο απιήο πιεηνςεθίαο δελ θαηνρπξψλεηαη ν  επππφιεπηνο 

πνιηηηθφο βίνο, αιιά κφλν ζηα πιαίζηα ελφο δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

πνιηηηθή ηζφηεηα «Eşitliğe dayanan idarı sistem».
127

  

Σέινο ε ίδηα ε παξνπζία ηεο Σνπξθίαο  «νη 30 εθαηνκκύξηα θαξδηέο πνπ θηππνύλ ζηε κεηέξα 

παηξίδα» «Anavatandaki 30 milyonun kalbi» λνκηκνπνηεί ην αίηεκα ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο 

θαη  εγγπάηαη, επηβιέπεη φηη ζα δηαηξέρεη θάζε πηπρή ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ λεζηνχ, 

θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ επαλάιεςε κηα δεχηεξεο Κξήηεο ή Ρφδνπ.
128

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
124

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 670. 
125

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, (16 Απγνχζηνπ 1961-31 Γεθεκβξίνπ  

1961),  ζπλεδξίαζε 22
εο

 Γεθεκβξίνπ 1961, ζει. 716.  
126

«θάζε θνηλόηεηα θάησ από μερσξηζηή δηνίθεζε αιιά θάησ από ην ίδην έδαθνο»  

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Realist çareler», 24 Ocak 1963. 
127

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Haklarımız tanınmadıkça»,  19 Kasım 1960. 
128

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, «Girit΄i Türklerden Nasıl AlmıĢlardı ?», 12 Aralık 1963. [Πψο πήξαλ απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ηελ Κξήηε;] 
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Πρωηογενείς Πηγές : 

 

Καηάλογος  ημερήζιοσ και περιοδικού ηύποσ 

Απόζηνινο Βαξλάβαο, Ηαλνπάξηνο  1960 - Αύγνπζηνο 1963. 

Γειηίνλ Οκίινπ Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ,  1962-1963. 

Δπεηεξίο  Παηδαγσγηθήο  Αθαδεκίαο Κύπξνπ, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962. 

Δπεηεξίο Παγθππξίνπ  Γπκλαζίνπ, 1955-1964. 

Δπεηεξίο Παγθππξίνπ  Γπκλαζίνπ  Θειέσλ  Παινπξησηίζζεο, 1961-1964.   

Δπεηεξίο Παγθππξίνπ  Γπκλαζίνπ Κύθθνπ, 1961-1963, Λεπθσζία, 1964.   

Δθεκεξίδα Διεπζεξία, 1960-1963 

Δθεκεξίδα Halkın Sesi, 1960-1963 

Καηξνί ηεο Κύπξνπ & Κππξηαθνί Καηξνί,  8 Ηαλνπαξίνπ 1960  -  22 επηεκβξίνπ 1961. 

Κππξηαθά Υξνληθά,  Ννέκβξηνο  1960- Ηνύιηνο  1963. 

Κππξηαθαί  πνπδαί,  1960-1963. 

Κππξηαθή Δθπαίδεπζηο,   Οθηώβξηνο 1959,  Απξίιηνο  1960, Ηνύληνο  1961, Οθηώβξηνο  1961.  

Κύπξνο Cyprus Greek-American Review, Ηνύιηνο 1960-Μάηνο 1961.  

Μαζεηηθή Δζηία, Απξίιηνο-Ηνύληνο 1960, Ηαλνπάξηνο -Μάξηηνο 1961, Απξίιηνο -Ηνύληνο 1961, 

Οθηώβξηνο -Γεθέκβξηνο 1961, Μάηνο- Ηνύληνο 1963, επηέκβξηνο -Γεθέκβξηνο 1963.
1
 

Μαζεηηθνί Αληίιαινη,  Οθηώβξηνο 1962 –Φεβξνπάξηνο 1964. 

Μόξθσζηο, 1960-1963.  

Νέα Αγξνηηθή Δπηζεώξεζηο,  1960-1963. 

Νέα Δπνρή,  Μάξηηνο 1959 – Γεθέκβξηνο 1963. 

Ο ζπλεξγαηηζηήο, Οθηώβξηνο 1961- Γεθέκβξηνο 1963. 

Ο Σξαπεδηθόο, 1960-1963. 

Παηδηθή  Υαξά,  Ηαλνπάξηνο  1962 - Ηνύληνο  1963. 

Πάληα Δκπξόο, Φεβξνπάξηνο 1963- Γεθέκβξηνο 1963. 

                                                           
1
Από ην ηεύρνο αξ. 24 (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1959) κέρξη ην ηεύρνο αξ. 29 (Απξίιηνο –Ηνύληνο 1961) 

απνηειεί ην εθθξαζηηθό όξγαλν ησλ καζεηώλ ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ.  

Από ην ηεύρνο  αξ. 30 (Οθηώβξηνο- Γεθέκβξηνο 1961) κέρξη ην ηεύρνο  αξ. 35 (Μάηνο –Ηνύληνο 1963) εθδίδεηαη 

από ηα ζρνιεία Κεληξηθνύ θαη Κύθθνπ.  

Από ην  ηεύρνο αξ. 36 (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1963 ) εθδίδεηαη από ηα ζρνιεία Κεληξηθνύ -Φαλεξσκέλεο  θαη 

Νεαπόιεσο. 
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Πλεπκαηηθή Κύπξνο,  1960-1963. 

Φηινινγηθή Κύπξνο, 1960-1964. 

Φσηεηλνί  Οξίδνληεο, Ννέκβξηνο 1962-Γεθέκβξηνο 1963.  

Αγγλόθωνα περιοδικά  

Cyprus : The Island of Αphrodite, Cosmos Press, Nicosia, 1963. 

Cyprus to-day, Ηαλνπάξηνο- Φεβξνπάξηνο 1963, Μάηνο -Ηνύληνο 1963,  Ηνύιηνο - Αύγνπζηνο 

1963, επηέκβξηνο -Οθηώβξηνο 1963, Ννέκβξηνο -Γεθέκβξηνο 1963. 

The Greek heritage of Cyprus : Α handbook on the island's past and present, Greek 

Communal Chamber, Nicosia, 1963. 

 

Στολικά εγτειρίδια 

 

Δλληνικά ζτολικά εγτειρίδια / Στολικά βοηθήμαηα / Δγτειρίδια εκπαιδεσηικού  

 

Αλδξνπιηδάθεο Δ. Κ., Παγθόζκηνο ηζηνξία (θαη ειιεληθή)  δηα ηνπο ππνςήθηνπο ησλ ζρνιώλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ, παηδαγσγηθώλ αθαδεκηώλ, αλση. εκπνξηθήο, Παληείνπ θ.ι.π., η. Α΄, Αζήλα, 

1961. 

Βαξλαβίδνπ  Π. Λ. &  Βαξλαβίδνπ Γ. Λ., Πξαθηηθή γεσκεηξία πξνο ρξήζηλ ησλ καζεηώλ ηεο 

Α΄ θαη Β΄ ηάμεσο ησλ γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, εκπνξηθώλ θαη ηερληθώλ ζρνιώλ, Λεπθσζία, 1960. 

Βιέζζαο Γηώξγνο & Γνύθα Γ., Φπζηθή θαη ρεκεία πξνο ρξήζηλ ησλ καζεηώλ ηεο Δ' θαη ' 

ηάμεσο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, Αηιαληίδνο, Αζήλα, 1959. 

Βνινλάθεο Μηραήι Γ., Αγσγή ηνπ πνιίηνπ πξνο ρξήζηλ ησλ ζρνιείσλ ηεο κέζεο εθπαηδεύζεσο 

θαη ησλ δηδαζθαιείσλ, Διεπζεξία, Λεπθσζία, 1908. 

Βνπξαδέιε-Μαξηλάθνπ Διέλε, Ηζηνξία ησλ κέζσλ ρξόλσλ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο 

Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962. 

Γαβξεζέαο Παλαγηώηεο, Γεσγξαθία Δπξώπεο δηά ηελ Β' ηάμηλ εμαηάμησλ γπκλαζίσλ, 

Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962.  

Γαβξεζέαο Παλαγηώηεο, Γεσγξαθία Ζπείξσλ : Αζίαο, Αθξηθήο, Ακεξηθήο, Ωθεαλίαο, 

Αληαξθηηθήο ηάμε Γ΄, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962. 

Γεσξγηάδεο Κιεάλζεο Π., Γεληθή Ηζηνξία - Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, η. Α', Λεπθσζία, 1940. ΕΛ
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Γεσξγηάδεο Κιεάλζεο Π.,  Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1953. 

Γεσξγηάδεο Κιεάλζεο Π.,  Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 1960. 

Γεσξγηάδεο Κιεάλζεο Π., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Από ηελ Ρσκαηνθξαηίαλ κέρξη ηεο 

Δλεηνθξαηίαο, δηά ηελ Γ΄ θαη Γ΄ ηάμηλ  ρνιώλ Μέζεο Παηδείαο, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 

1962. 

Γεσξγηάδεο Κιεάλζεο Π., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Υξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ 

Υξόλσλ, δηά ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμηλ  ρνιώλ Μέζεο Παηδείαο, η. Α΄,  Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 

1962. 

Γεσξγηάδεο Κιεάλζεο Π., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ : Πξντζηνξηθνί Υξόλνη κέρξη Ρσκατθώλ 

Υξόλσλ, δηά ηελ πξώηελ ηάμελ  ζρνιείσλ Μέζεο παηδείαο, η. Α΄, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 

1965. 

Γξεγνξίνπ Ησάλλεο, Διιεληθή ζηελνγξαθία θαηά ην ζύζηεκα "ΓΚΡΔΓΚ" : Σν πιένλ 

δηαδεδνκέλνλ ζύζηεκα αλά ηελ πθήιηνλ, Απγή, Λεπθσζία, 1963. 

Γεκεηξαθόπνπινο  Υ. θ.ά., Νενειιεληθά Αλαγλώζκαηα, Α΄ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσλ 

ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1961. 

Ησαλλίδεο Κώζηαο Γ., Φσλεηηθά γπκλάζκαηα θαη παηδαγσγηθά ηξαγνύδηα δηά ηαο 

παηδαγσγηθάο αθαδεκίαο, ζρνιεία θαη σδεία,  η. Β΄, Γξαθείν Παηδείαο, Λεπθσζία, 1963. 

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Αγσγή ηνπ πνιίηνπ γηα ηελ Δ' ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ. 

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Μαζήκαηα εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο γηα ηελ  Δ΄ Γεκνηηθνύ, Α. Π. Πνιίηεο, 

Λεπθσζία.  

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ην δεκνηηθό, Λεπθσζία, 1949.  

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Δγρεηξίδηνλ ηζηνξίαο ηεο Οξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, Δθδόζεηο 

Εαβαιιή, Λεπθσζία, 1956. 

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ηελ Γ΄ δεκνηηθνύ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 

1960.   

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Μαζήκαηα ηζηνξίαο γηα ηελ η΄ δεκνηηθνύ, Α. Π. Πνιίηεο, Λεπθσζία, 

1960.   

Κιεξίδεο Νέαξρνο, Θξεζθεπηηθά Μαζήκαηα γηα ηελ Α΄ θαη ηε Β΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζύκθσλα 

κε ην επίζεκν πξόγξακκα, Λεπθσζία, 1962.  ΕΛ
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Κιεξίδεο Νέαξρνο, Μαζήκαηα Παηξηδνγλσζίαο γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ησλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ, ζύκθσλα κε ηνλ λένλ αλαιπηηθόλ πξόγξακκα ηνπ Διιεληθνύ Γξαθείνπ Παηδείαο, θαη 

εγθεθξηκέλνλ ππό ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθήο Παηδείαο, Λεπθσζία 1968. 

Κνληνγηάλλεο Γεκήηξεο θ.ά., Αλαγλσζηηθό γηα ηελ έθηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, 

Οξγαληζκόο Δθδόζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1952. 

Κνζκά Αιέμαλδξνο Η., Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο γιώζζεο κεηά παξαξηήκαηνο νξζνγξαθηθώλ 

θαλόλσλ πξνο ρξήζηλ ησλ καζεηώλ ηεο Δ' θαη η' ηάμεσο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ακθνηέξσλ 

ησλ θύισλ θαη ησλ αλώηεξσλ ρνιώλ, Κόζκνο, Λεπθσζία, 1960.  

Κνπζνπιίδεο  Ρέλνο  Π., Ζ Διιεληθή ηελνγξαθία, Λεπθσζία, 1961. 

Κξεηηθόο Βίθησξ Γ. &  Κνζκά Κπξηάθνο (επηκ.), Αξξηαλνύ Αιεμάλδξνπ αλάβαζηο : εθινγαί, & 

Ζξνδόηνπ Ηζηνξίαη, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1963. 

Ληώθεο Λεσλίδαο π., ηνηρεία αλόξγαλνπ ρεκείαο Δ' ηάμεσο εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ, 

Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1959.  

Μαξαζεύηεο Φξίμνο, Ύιε θαη δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο θαη γεληθήο γεσγξαθίαο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ,  Λεπθσζία, 1962. 

Μηηζίδεο  Αλδξέαο Ν., Ζ δηδαθηηθή ησλ ζξεζθεπηηθώλ, Λεπθσζία, 1961. 

Ξηνύηαο Νηθόιανο, Αγσγή ηνπ Πνιίηνπ, Λεπθσζία,  

Παλαγάθεο  Κσλζηαληίλνο Γ., Αζθήζεηο καζεκαηηθώλ πξαγκαηηθνί αξηζκνί  δηα ηα  γπκλάζηα 

πξαθηηθήο θαηεπζύλζεσο θαη ηνπο ππνςήθηνπο ησλ αλσηάησλ ζρνιώλ, Μ. Περιηβαλίδεο, 

Αζήλα, 1963. 

Παληεινύξεο Δπαγόξαο Μ., Αλζξσπνινγία δηα ηελ Γ΄ ηάμηλ ησλ εμαηάμησλ γπκλαζίσλ, 

Οξγαληζκόο Δθδόζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962. 

Πεηξνύληαο Βαζίιεηνο Δ., Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία  γηα ηελ Γ΄ ηάμηλ ησλ εμαηάζεσλ γπκλαζίσλ, 

Οξγαληζκόο Δθδόζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1960. 

Πεηξνύληαο  Βαζίιεηνο Δ., Ηεξά ηζηνξία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο  δηά ηελ Β΄ ηάμηλ ησλ εμαηάμησλ 

γπκλαζίσλ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1960. 

αθειιαξόπνπινο Νώληαο Πεξ., Αγσγή ηνπ Κύπξηνπ πνιίηνπ, Λεπθσζία, 1963. 

ηκο Γ. (επίκ), Γηάινγνη ειιεληθή κεηάθξαζηο, Σύπνηο «ΜΟΤΧΝ », Λεπθσζία. 

πεξάληζαο ηέιηνο, σκαηνινγία ηνπ αλζξώπνπ κεηά ζηνηρείσλ πγηεηλήο ηάμηο Δ΄, 

Οξγαληζκόο Δθδόζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1962. ΕΛ
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ππξηδάθεο Κσλζηαληίλνο, ύληνκνο Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ, Λεπθσζία, 1972. 

ηακάηεο Δπάγγεινο, Γεσγξαθία, Μαζεκαηηθή θαη Φπζηθή κεηά ζηνηρείσλ Γεσινγίαο θαη 

Οξπθηνινγίαο δηα ηελ Γ΄ ηάμηλ ηνπ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ,  

Αζήλα, 1962. 

Σδάξηδαλνο Αρηιιέαο Α., πληαθηηθόλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζεο δηά ηαο αλσηέξαο ηάμεηο 

ησλ γπκλαζίσλ, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα, 1963. 

Σζηθθίλεο Παληειήο, Διιεληθή ηζηνξία δηα ηνπο καζεηάο ηεο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεσο ησλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ ακθόηεξσλ ησλ θύισλ θαη ηεο Γ΄ Σάμεσο ησλ πιήξσλ Αζηηθώλ ζρνιώλ, Η. Γ. 

Καζνπιίδεο, Λεπθσζία, 1932. 

Φάληεο Πέηξνο  Ε., Μεζνδηθαί  αζθήζεηο δαθηπινγξαθίαο, Λεπθσζία, 1960. 

Φσθίηεο Ησάλλεο Γ., Παγθόζκηνο νηθνλνκηθή ηζηνξία, Δθδνηηθόο νίθνο Ν. Αιηθηώηεο & Τηνί, 

Αζήλα, 1962. 

Υαηδετσάλλνπ Κνύξξαο Νίθνο, Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή γιώζζα θαη ινγνηερλία, Δθδόζεηο 

Εαβαιιή, Λεπθσζία, 1960. 

Υαηδεθπξηάθνπ ηαύξνο ., Ηζηνξία ηεο Κύπξνπ γηα ηελ Γ', Γ', Δ' θαη η' ηάμε ησλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ, Λεπθσζία, 1959. 

Υξήζηνπ Υαξάιακπνο, Παηδηθά λενειιεληθά θείκελα θαη γισζζηθέο αζθήζεηο, Λεκεζόο, 1963. 

 

Τοσρκικά Στολικά Δγτειρίδια-  Δγτειρίδια Δκπαιδεσηικού  

  

Alasya Halil Fikret, Kıbrıs tarihi (M.E. 1450- M.S. 1878) Belli  başlı Antikiteleri, M. Fikri 

Matbaasında, Lefkoşa, 1939. 

Alasya Halil Fikret, Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs΄ta Türk Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü, Ayyıldız Matbaasında, Ankara, 1964. 

Gazioğlu Ahmet, İngiliz idaresinde Kıbrıs, Ekin Basımevi, İstanbul, 1960. 

İlaydın Hikmet, Ek okuma kitabı, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, Lefkoşa, 1960.  

Metin Hüseyin, Kıbrıs tarihine toplu bir bakış, Halkın Sesi, Lefkoşa, 1959. 

Selen Fevzi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Öğretmen kitapları serisi 1, Kıbrıs Türk Maarif 

Müdürlüğü, Lefkoşa, 1961.  
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Δκδόζεις Τοσρκικού Γραθείοσ Παιδείας 

 

Kıbrıs tarihi notları, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962. 

Kıbrıs΄ ın  tarih boyunca  Anadolu  ile  ilgisi, Kıbrıs Türk Maarif  Yayını, Lefkoşa, 1962. 

Yurttaşlık Bilgisi I, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962. 

Yurttaşlık Bilgisi II, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962. 

Yurttaşlık Bilgisi V, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962. 

Yurttaşlık Bilgisi VI, Türk Maarif Müdürlüğü, 1962. 

 

Δκδοηικά εγτειρήμαηα  Δλληνικής Κοινόηηηας 

Αβξαακίδνπ Έιιε, Κππξηαθά θέηο, Δθδόζεηο Εαβαιιή,  Λεπθσζία, 1960. 

Αηκηιηαλίδεο Αρηιιέαο, The Zurich and London Agreements and the Cyprus Republic, 

Imprimerie A. Klissiounis, Athenes, 1961. 

Αλαζηαζηάδεο Κ. Π., Σνπξθηθόλ βηβιίνλ Türkçe kitabı, Λεπθσζία, 1960. 

Αλζίαο Σεύθξνο, Πνηεηηθά άπαληα 1928-1962 Αζήλα-Κύπξνο-Λνλδίλν, Aegean Press, 

Λνλδίλν, 1962. 

Αλζίαο Σεύθξνο,  Ζ δσληαλή Κύπξνο : Λανγξαθηθά ζέκαηα, Anthias Publications, London, 

1963. 

Αρηιιέαο Αηκίιηνο,  Ζ ζπκθσλία ηνπ ιπηξσκνύ, Γίθξνο, Κύπξνο, 1960. 

Βόγηαο Μηραιάθεο Η., Ο άγλσζηνο αζζελήο ηνπ αξ. 19 ηξίηνπ νξόθνπ, Λεκεζόο, 1963. 

Βξαράο Φξίμνο Π., Οθηώ ειιεληθά ζέκαηα, Λπξηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1962. 

Γαιάδε Πίηζα, ηηγκέο εθεβείαο: πνηήκαηα, Φέμεο, Αζήλα, 1963. 

Γεσξγηάδεο-Κππξνιέσλ Αλδξέαο, Δθ πξνκειέηεο: λνπβέιια καδί κε 4 δηεγήκαηα, ηδέξεο, 

Αζήλα, 1963. 

Γηάθνπ Γεκήηξεο, Ο δξόκνο ηεο ραξαπγήο : δηεγήκαηα, Πλεπκαηηθή Κύπξνο, Λεπθσζία, 1963. 

Γξίβαο Γεώξγηνο, Απνκλεκνλεύκαηα αγώλνο Δ.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Αζήλα, 1961. 

Γξίβαο Γεώξγηνο,  Αγώλ Δ.Ο.Κ.Α θαη αληαξηνπόιεκνο : πνιηηηθνζηξαηησηηθή κειέηε, Αζήλα, 

1962.  

Γίθαηνο Πνξθύξηνο,  A conspectus of architecture in ancient Cyprus plates 1-60,  Δηαηξεία 

Κππξηαθώλ πνπδώλ, Λεπθσζία, 1960. ΕΛ
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Γξνπζηώηεο Ππζαγόξαο Ν., Δθινγή : πνηήκαηα, Λεκεζόο, 1963. 
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            1960        1960    Το καλύηεπο σπιζηοςγενιάηικο  

δώπο πξωηνπαίρηεθε από ηα  παηδηά  

ηνπ Διέλεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ   

ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 1962  
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ηαξαρέο ηνπ 1958. Kutlu Adalı, Köy raporları 1961, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi, Lefkoşa, 

1961, s. 53. 

 

Το λεύκωμα ηων ηπώων Şehitler albümü, Türk Cemaat Meclisi Sosyal İşler Dairesi, 

Lefkoşa,1963. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



Παράρτημα 

488 

 

 

ρνιηθέο εθδόζεηο  

 

Παλαγηώηεο Γαβξεζέαο, Γεωγπαθία Εςπώπηρ διά ηην Β' ηάξιν εξαηάξιων γςμναζίων, 
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ην εγρεηξίδην Kıbrıs tarihine toplu bir bakış ηνπ Hüseyin Metin (1959) ππάξρεη  ε άλωζη 

θωηνγξαθία  κε ηελ αθόινπζε  ιεδάληα. 

 

''Ο Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ Κππξηαλόο ν νπνίνο αληηπνιηηεύεηαη ηελ θξαηηθή αξρή θαη 
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Ζκεξήζηνο Σύπνο 

 

 

    ''Σα Mehmetçik έξρνληαη'' 

 

                      ''Γηα εηξήλε ζηε ρώξα εηξήλε ζηελ νηθνπκέλε''  

 

 

 

 

 

    ''Çanakkale Şehitleri''  

       Δγθαίληα  '' Μλεκείνπ Ζξώσλ Γαξδαλειίσλ '' 

    Εφημερίδα Halkın Sesi, 23 Ağustos 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Εφημερίδα Halkın Sesi, 9 Eylül 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 Εφημερίδα Halkın Sesi, 16 Ağustos 1960. 
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     Ο Zeki Niyazi  από ην ρσξηό Γηαιηά ηεο Πάθνπ   

     ζθνηώζεθε από ηνπο άλαλδξνπο  θνληάδεο ηεο ΔΟΚΑ  

     πξηλ από δύν ρξόληα.  

 

                Εφημερίδα Halkın Sesi, 20 Kasım 1960. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

     

 

     

''Σνπξθηθά Μαθαξόληα Güneş'' 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 31 Aralık 1960. 

27
ε 

- 28
ε 

Ηαλνπαξίνπ 1958   

Οη  ήξσεο ηεο Λεσθόξνπ Κεξύλεηαο 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 27 Ocak 1961. 
 

Ο πξώελ αγσληζηήο ηεο ΔΟΚΑ 

Ρνδνζζέλνπο ελώ νδεγείηαη  ζην  

δηθαζηήξην  

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 14 Nisan 1961. 
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Άγλσζηνη μεθάξθσζαλ ηελ πηλαθίδα 

  ''Λεσθόξνο ειίκ Β΄'' 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 22 Nisan 1961. 

H κεηάβαζε ηνπ Fazıl Küçük  θαη 

αληηπξνζσπείαο ηνπ  Kıbrıs Türk Ticaret  

Odası ζηελ Σνπξθία 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 7 Mayıs 1961. 

12 ΗΓΑΡΔΣΣΑ  

Γηαλέιινο θαη Βεξγόπνπινο Ληδ. 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 12 Mayıs 1961. 
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ην δειηίν πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ 

13ρξνλνπ Aydın Ali αλαγξάθεηαη ε  ιέμε  

''Έιιελαο''      

Εφημερίδα Halkın Sesi, 22 Ağustos 1961. 

Γηαθήκηζε  ρπκώλ Λαλίηε  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 17 Kasım 1961. 

 

Ηδξπηηθή πλέιεπζε Kıbrıs Türk 

Öğretmenler  

 

Nazım Refet 

Πξόεδξνο έλσζεο Σνύξθσλ εθπαηδεπηηθώλ   

Εφημερίδα Halkın Sesi, 11 Mart 1962. 

Σνπξθηθό Λύθεην Θειέσλ Λεπθσζίαο  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 1 Haziran 1962. 
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'' Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖ Α 

ΚΑΛΩΩΡΗΕΖ'' 

Δπίζθεςε Fazıl Küçük ζην ρσξηό Silifke 

/ηιίθνπ  ηεο Λεκεζνύ  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 1 Ağustos 1962. 

 

Γηαθεκίζεηο εζσξνύρσλ  

Απόιισλ & Toros  

 

Εφημερίδα Halkın Sesi,18 Ağustos 1963. 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 27 Ocak  1963. 

 

 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



Παράρτημα 
 

495 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηζηνιή  ζην Θεόδσξν 

Αηηηθνπξή  

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 

15 Temmuz 1963. 
 

πνπδαζηήο  ηνπ Türk Öğretmek Koleji 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 8 Haziran 1963. 
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Οη Έιιελεο ξεκάδνπλ ηα ζπίηηα πνπ 

εγθαηέιεηςαλ νη Σνύξθνη ζην Λεπθόλνηθν 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 12 Mayıs 1963. 

Ο Πξέζβεο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ Κύπξν Mazhar Özkol   

Εφημερίδα Halkın Sesi, 20 Mayıs 1963. 

Γηεπζπληήο Σνπξθηθνύ Γξαθείνπ Παηδείαο  

Hüsnü Feridun  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 31 Mayıs 1963. 
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Βεβήισζε  Σνπξθηθήο εκαίαο 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 2 Mart 1963. 

 

Ζ ηαπηόηεηα ηνπ Hasan από ηελ Ακκόρσζην 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 15 Temmuz 1963. 

Ο αξηνπνηόο Nazım Hasan  ζπκκεηέρεη ζηελ 

απεξγία ησλ Κύπξησλ αξηνπνηώλ 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 3 Mart 1963. 
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Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Kıbrıs Türk  İşçi 

Birlikleri Federasyonu  Necati Taşkın  θαη 

κέιε ηεο Kıbrıs Türk  İşçi Birlikleri 

Federasyonu   

Εφημερίδα Halkın Sesi, 5 Mart 1963. 

 

Πξόεδξνο  Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

Kemal Rüstem 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 12 Mart 1963. 

Έλσζε Σνύξθσλ Αγξνηώλ  

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 2 Kasım 1963. 
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Απεξγία Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 6 Kasım 1963. 

. & Γ. Κνινθαζίδεο Ληδ   

Δμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξόζσπνη ηεο Ford 

ζηελ Κύπξν 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 4 Ekim 1963. 

 

Ο Αληξέαο θαη ν άββαο ζπλειήθζεζαλ 

γηα εθηύπσζε ραξηνλνκηζκάησλ  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 5 Ekim 1963. 
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Hüsnü Feridun & Nazım Refet  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 13 Ekim 1963. 

πγρώλεπζε θαπλνβηνκεραληώλ  

 

Ardath Tobacco Company & 

Γηαλέιινο θαη Βεξγόπνπινο Ληδ 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 20 Ekim 1963. 

 

Πξόεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Οκνζπνλδίαο 

Πνδνζθαίξνπ  / Kıbrıs Türk Futbol 

Federasyonu Ahmet Sami 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 25 Ekim 1963. 

Hüsnü Feridun & Nazım Refet  

Εφημερίδα Halkın Sesi, 13 Ekim 1963. 
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ην Λεπθόλνηθν ηνπξθηθό ζπίηη 

κεηαηξάπεθε ζε αρπξώλα από ηνπο Έιιελεο 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 7  Şubat 1963. 

ρνιηθή εθδξνκή ζηελ Σνπξθία 

Σνπξθηθό Λύθεην Θειέσλ Λεπθσζίαο 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 11  Şubat 1963. 
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Εφημερίδα Halkın Sesi, 23  Şubat 1963 

 

Πξώηε θελή 

Θεαηξηθό έξγν  

''Ο ηπθιόο''  ηνπ  Vedat N. Tör  

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 23  Şubat 1963. 

πνξηθή ηξιαλδηθή παηάηα 

Νίθνο Κ. ηαθόιαο 

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 20 Ekim 1963. 

Πξώηε θελή 

Θεαηξηθό έξγν  

''Ο ηπθιόο''  ηνπ  Vedat N. Tör  

 

Εφημερίδα Halkın Sesi, 23  Şubat 1963. ΕΛ
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Δηαιρεία Ν. Π. Λανίηης ΛΤΓ 

Ο μεγαλύηερος εμπορικός οργανιζμός ζηην Κύπρο 

  

Εθημερίδα Ελευθερία, 16 Αυγούζηου 1960. 

 

 
 

Γιοικηηής ηοσ Τριμερούς Σηραηηγείοσ Σηραηηγός κ. Μενέλαος Πανηελίδης 

Εθημερίδα Ελευθερία, 17 Αυγούζηου 1960. 
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Πρεζβεσηές Δλλάδας, Τοσρκίας & Αγγλίας  

Κωνζηανηίνος Τρανός, Emin Dirvana & William Clark 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 19 Αυγούζηου 1960. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 24 Αυγούζηου 1960. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 27 Αυγούζηου 1960. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 9 Οκηωβρίου 1960. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 16 Νοεμβρίου 1962. ΕΛ
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Εθημερίδα Ελευθερία, 4 Σεπηεμβρίου 1960. 

 
Ο Αμερικανός Πρεζβεσηής  ζηην Κύπρο Fraser Wilkins 

Εθημερίδα Ελευθερία, 20 Σεπηεμβρίου 1960. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Εθημερίδα Ελευθερία, 26 Απριλίου 1961. 

 

 
 

 Ιωάννης Πολσδωρίδης 

Ανηιπρόεδρος Γημοκραηικής Ένωζης  

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 4 Αυγούζηου  1961. 
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Κώζηας Σιακαλλής  

Μέλος Γημοκραηικής Ένωζης &  Σσνεργάηης εθημερίδας Εθνική 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 13 Αυγούζηου  1961. 

 

 
 

Γολοθονία πρώην αγωνιζηή ΔΟΚΑ Νεοκλή Παναγιώηοσ  

Εθημερίδα Ελευθερία, 17 Αυγούζηου  1961. 
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Η κηδεία ηης Ayşe Cemil, κόρης ηοσ Κύπριοσ Βοσλεσηή  Ramadan Cemil 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 29 Δεκεμβρίου  1961. 

 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 1 Ιανουαρίου 1961. 
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Ο καηηγορούμενος για ηο θόνο ηης μικρής Φανούλας  Mehmet Mehmet  

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 5 Ιανουαρίου 1961. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 17 Ιανουαρίου 1961. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 6 Ιουλίου 1961. ΕΛ
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Εθημερίδα Ελευθερία, 9 Ιουλίου 1961. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 18 Ιουλίου 1961. 

 

ΕΛ
ΕΝ
Η Α.

 ΧΑ
ΡΑ
ΛΑ
ΜΠ
ΟΥ
Σ



Παράρηημα 

513 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 27 Ιουνίου 1961. 

 

 
 

Τσπογράθος  εθημερίδας Χαραυγή 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 26 Οκηωβρίου 1961. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 5 Φεβρουαρίου 1961. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 19 Σεπηεμβρίου 1961. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 24 Αυγούζηου 1962. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 5 Δεκεμβρίου 1962. ΕΛ
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Εθημερίδα Ελευθερία, 20 Νοεμβρίου 1962. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 27 Νοεμβρίου 1962. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 6 Οκηωβρίου 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 18 Σεπηεμβρίου 1962. 

 
Εθημερίδα Ελευθερία, 20 Σεπηεμβρίου 1962. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 30 Σεπηεμβρίου 1962. 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 12 Απριλίου 1963 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 25 Απριλίου 1963. ΕΛ
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Σσνηαγμαηικό Γικαζηήριο :  Necati Münir,  Μιταλάκης Τριανηαθσλλίδης & Ernst Forsthoff 

Εθημερίδα Ελευθερία, 26 Απριλίου 1963. 

 
Εθημερίδα Ελευθερία, 28 Απριλίου 1963. 

 

 
 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 31 Αυγούζηου 1963. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 24 Δεκεμβρίου 1963. 

 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 20 Ιανουαρίου 1963. 

 
Εθημερίδα Ελευθερία, 20 Ιανουαρίου 1963. ΕΛ
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Εθημερίδα Ελευθερία, 19 Ιουλίου 1963. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 20 Ιουλίου 1963. 
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Εθημερίδα Ελευθερία, 30 Ιουνίου 1963. 

 

 
 

 

Εθημερίδα Ελευθερία, 2 Μαρηίου 1963. ΕΛ
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Εθημερίδα Ελευθερία, 9 Μαρηίου 1963. 

 

 

 
 

Εθημερίδα Ελευθερία, 5 Φεβρουαρίου 1961 
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Περιοδικός τύπος  

 

Περιοδικό Κσπριακοί Καιροί, αρ. 16 (115), 5 Μαΐοσ 1961. 

   

Περιοδικό Κύπρος Cyprus Greek-American Review, αρ. 35, Σεπηέμβριος1960. ΕΛ
ΕΝ
Η Α.
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Περιοδικό Νέα Εποτή, αρ. 42, Αύγοσζηος 1962. 

 

 

Περιοδικό Νέα Εποτή, αρ. 41, Ιούλιος 1962. ΕΛ
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Ένωζη Κσπρίων Αμερικής. Πρόεδρος Ένωζης Κσπρίων Αμερικής Δήμος Γρίβας. 

Περιοδικό Κύπρος Cyprus Greek-American Review, αρ. 36, Οκηώβριος 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εζπερίδα  Ένωζης Κσπρίων Αμερικής. Εκ μέροσς ηης Τοσρκικής Κοινόηηηας o Ragıp 

Malyalı. 

Περιοδικό Κύπρος Cyprus Greek-American Review, αρ. 36, Οκηώβριος 1960.  
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Περιοδικό Καιροί ηης Κύπροσ, 

αρ. 96,  12 Ασγούζηοσ 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοδικό ο Τραπεζικός, αρ. 16, Απρίλιος 1961.  ΕΛ
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Περιοδικό ο Τραπεζικός, αρ. 20, Αύγοσζηος 1961.  

 

Περιοδικό  Ο Τραπεζικός, αρ.  43, Ιούλιος 1963. 
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Περιοδικό Καιροί ηης Κύπροσ, αρ. 96, 12 Ασγούζηοσ 1960.  

 

Περιοδικό Φωηεινοί Ορίζονηες, αρ. 4, Φεβροσάριος 1963. ΕΛ
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Περιοδικό Μαθηηική Εζηία, αρ. 30, Οκηώβριος-Δεκέμβριος 1961.  

 

Περιοδικό Μαθηηικοί Ανηίλαλοι, αρ. 1, Οκηώβριος-Ιανοσάριος 1962-1963.  

 

 

Περιοδικό Μόρθωζις, αρ. 219-220, Αύγοσζηος Σεπηέμβριος1963.  ΕΛ
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Περιοδικό Ο ζσνεργαηιζηής, η. 1, Οκηώβριος 1961.  

 

 

 

Περιοδικό Παιδική Χαρά, η. 2, Φλεβάρης 1962.  
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The Greek heritage of Cyprus : Α handbook on the island's past and present, Greek 

Communal Chamber, Nicosia, 1963. 

 

Περιοδικό Πάνηα Εμπρός, η. 11-12, Δεκέμβριος 1963. 

 

Περιοδικό Φωηεινοί Ορίζονηες, αρ. 10, Σεπηέμβριος 1963. ΕΛ
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Περιοδικό Κσπριακοί Καιροί, αρ. 2 (101) 15 Οκηωβρίοσ 1960.  

 

Περιοδικό Ο Τραπεζικός, αρ. 45, Σεπηέμβριος 1963.  ΕΛ
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Ο Νικηηαράς κσνηγά ένα ηούρκο καβαλλάρη. 

Περιοδικό Νέα Εποτή, αρ. 50, Απρίλιος 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοδικό Καιροί ηης Κύπροσ, αρ. 96, 12 Ασγούζηοσ 1960.  ΕΛ
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Περιοδικό Νέα Εποτή, αρ. 15, Μάιος 1960. 

 

Περιοδικό Νέα Εποτή, αρ. 29, Ιούλιος 1961. 

 

 

Περιοδικό Μόρθωζις, Οκηώβριος 1963. ΕΛ
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Περιοδικό Παιδική Χαρά, η. 4, Δεκέμβριος 1962. 

 

Περιοδικό Παιδική Χαρά, η. 5, Ιανοσάριος 1963. ΕΛ
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Η Α.
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Περιοδικό Πνεσμαηική Κύπρος, αρ. 38, Νοέμβριος 1963. 

 

Περιοδικό Επεηηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπροσ 1961-1962. 

 

 

Περιοδικό Επεηηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Κύπροσ 1961-1962. 
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Περιοδικό Επεηηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπροσ 1961-1962. 

 

Περιοδικό Κσπριακοί Καιροί, «Θέαηρο Τέτνης»,  αρ. 21(120), 14 Ιοσλίοσ 1961, ζελ. 55. 
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Εικόνες Εασηού & Αλλοσ  

 

Εθημερίδα Ελεσθερία, 25 Μαρηίοσ 1961. 

 

 
 

Εθημερίδα Ελεσθερία, 27 Οκηωβρίοσ 1963. 
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Εθημερίδα Bozkurt, 16 Ağustos 1960. 

 

Εθημερίδα Εθνική, 17 Ασγούζηοσ 1960. ΕΛ
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Εθημερίδα Φιλελεύθερος,  11 Δεκεμβρίοσ 1963. 

 

 

Εθημερίδα Φιλελεύθερος,  21 Νοεμβρίοσ 1963. 
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Καρικαηούρα Τούρκου ζε ελληνική εθημερίδα 

Εθημερίδα Bozkurt,  19 Kasım 1963. 
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