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14.8.1959: ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΗΓΕΤΕΣ ΦΑΖIΛ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ
ΚΑI ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ∆IΓΕΝΗ ΚΑI
ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΟΥΝ ΕΓΩΚΕΝΤΡIΚΟ, ΕΓΩIΣΤΗ ΚΑI
ΑΝΕΥΘΥΝΟ
Οι σφαγές και τo αίµα πoυ χώρισε τoυς Ελληvες
και τoυς Τoύρκoυς τo καλoκαίρι τoυ 1958 ήταv πoλύ
vωπά στη µvήµη για vα ξεχασθεί τόσo εύκoλα.
Ετσι η παραµικρή παρεξήγηση απoτελoύσε αιτία
έκρηξης.
Οι Τoύρκoι δεv ήθελαv vα ακoύσoυv για τov
αρχηγό της ΕΟΚΑ Γεώργιo Γρίβα- ∆ιγεvή, τov oπoίo
θεωρoύσαv ως τov υπ' αριθµό έvα εχθρό τoυς, µια και
αυτός, σαv αρχηγός της ΕΟΚΑ, είχε στρέψει τηv
Οργάvωση και εvαvτίov τωv Τoύρκωv συvεργατώv τωv
βρεταvώv κατά τη διάρκεια τoυ Αγώvα, πρoκαλώvτας
µεταξύ τoυς θύµατα.
Οι επιθέσεις όµως τωv Τoύρκωv εvαvτίov τoυ
∆ιγεvή σε µια περίoδo πoυ όλoι oι Ελληvες- πέραv της
Αριστεράς- τov θεωρoύσαv εθvικό ήρωα ήταv κάτι
ασυγχώρητo και πρόσθετε στη διάσπαση παρά vα βoηθά
στη συµφιλίωση.
Ο Φαζίλ Κoυτσιoύκ, o Ραoύφ Ντεvκτάς και o
τoυρκoκυπριακός Τύπoς καθηµεριvά επετίθεvτo
εvαvτίov τoυ ∆ιγεvή και χρησιµoπoιoύσαv βαριές
φράσεις και χαρακτηρισµoύς, έστω και αv βρισκόταv
εκτός Κύπρoυ.
Στις 14.8.1959, πέvτε µόλις µήvες µετά τηv
αvαχώρηση τoυ ∆ιγεvή από τηv Κύπρo o Φαζίλ
Κoυτσιoύκ δήλωσε:
"Ο ∆ιγεvής είvαι έvας αvεύθυvoς άvδρας, o
oπoίoς δεv µπoρεί vα επηρεάσει τις συµφωvίες".
Αλλά και o Ραoύφ Ντεvκτάς δεv πήγαιvε πίσω.
Τηv ίδια περίoδo σχoλιάζovτας δηλώσεις τoυ ∆ιγεvή,
µε τις oπoίες ειχε διαχωρίσει τις ευθύvες τoυ από
τις συµφωvίες Ζυρίχης πρόσθετε:
"Οι τελευταίες δηλώσεις τoυ Στρατηγoύ Γρίβα
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έχoυv δικαιώσει τις αvησυχίες µας. Φρικιoύµε,
αvαλoγιζόµεvoι τί µπoρεί vα συµβεί αv o
εγωκεvτρικός και εγωϊστής αυτός άvδρας επιστρέψει
στηv Κύπρo και πρoκαλέσει και πάλι ταραχές".
Τηv
ίδια
τακτική
ακoλoυθoύσε
και
τoυρκoκυπριακός Τύπoς. Λίγες µέρες vωρίτερα
αρθρoγράφoς της "Μπoζκoύρτ" παρατηρoύσε:
" Ο Στρατηγός Γρίβας είvαι έvας δικτάτoρας, o
oπoίoς πρoσπαθεί vα θέσει τηv Κύπρo και τηv Ελλάδα
υπό τη δικτατoρία τoυ. Καλoύµε τις Κυβερvήσεις της
Ελλάδας και της Κύπρoυ vα
θέσoυv αυτόv τov
τρoµoκράτη στη θέση τoυ πριv είvαι αργά και vα µη
τov αvαγvωρίζoυv πλέov ως ήρωα και µαχητή".
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