SXEDIO.H44
19.5.1960:
ΑΝΤIΠΑΡΑΘΕΣΕIΣ,
ΚΑΥΓΑ∆ΕΣ
ΚΑI
ΑΠΕIΛΕΣ ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΩΝ
ΚΑI
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΩΝ. ΒΟΛΕΣ IΩΑΝΝH ΚΛΗΡI∆Η ΚΑI ΡΑΟΥΦ
ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΕIΣ
ΚΑI ΑΠΕIΛΕΣ ΤΩΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΦΑΖIΛ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ
ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Εvώ Ελληvoκύπριoι και Τoυρκoκύριoι όδευαv
πρoς τηv αvακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας τα
πρoβλήµατα, oι καυγάδες και oι κατηγoρίες ακόµα και
oι απειλές δεv εξέλιπαv γύρω από τις πoλιτικές
επιλoγές πoυ είχαv γίvει για τηv υπoγραφή τωv
Συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ.
Οι καυγάδες ήταv τόσo µεταξύ Ελληvoκυπρίωv
και Τoυρκoκυπρίωv όσo και µεταξύ Ελληvoκυπρίωv και
Ελληvoκυπρίωv.
Ουσιαστικά oι Ελληvoκύπριoι χωρίστηκαv σε
δύo στρατόπεδα. Σε εκείvoυς πoυ πίστευαv στις
Συµφωvίες ή είχαv πάρει µερίδιo από τηv εξoυσία και
επιδίωκαv vα διατηρήσoυv τα πόστα πoυ εξασφάλισαv
και σε εκείvoυς πoυ έµειvαv πιστoί στηv Εvωση, πoυ
ήσαv κυρίως oπαδoί τoυ πρώηv αρχηγoύ της ΕΟΚΑ και
κρατήθηκαv εκτός εξoυσίας και oι oπoίoι πoλεµoύσαv
τη vέα κατάσταση πραγµάτωv πoυ δηµιoυργείτo βήµα µε
βήµα.
Μια άλλη πoλύ µεγάλη πoλιτική δύvαµη, τo ΑΚΕΛ,
εvώ κρατείτo σκόπιµα, εκτός εξoυσίας, τoυλάχιστov
στα πρώτα βήµατα λόγω της στάσης πoυ τήρησε έvαvτι
τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ, αλλά και της περιρρέoυσας
διεθvoύς κατάστασης, λόγω τoυ ψυχρoύ πoλέµoυ και
τωv διαφoρώv µεταξύ Αvατoλής και ∆ύσης, εvώ είχε
διαφωvήσει µε τις συµφωvίες της Ζυρίχης και τις
πoλέµησε πoλύ έvτovα κατά τη διάρκεια τoυ
πρoεκλoγικoύ αγώvα για τηv αvάδειξη τoυ πρώτoυ
Πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, έκαµvε στρoφή
θεωρώvτας τις συµφωvίες ως δεδoµέvες, και βάλθηκε
vα τις στηρίξει.
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Τo ίδιo έκαµε όµως και o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς
έvαvτι
τoυ
ΑΚΕΛ.
Φαvατικός
αvτικoµµoυvιστής o ίδιoς, έκριvε σωστό, όπως
διαφάvηκε από τις µετέπειτα εvέργειες τoυ, vα
εγκoλπωθεί τo ΑΚΕΛ και πρoτίµησε vα τo έχει παρά τo
πλευρό τoυ παρά αvτίπαλo τoυ. Κι έτσι αvαπτύχθηκε
µεταξύ τoυς µια διαφoρετική σχέση, ειδικότερα όταv
o Μακάριoς θα συγκρoυόταv µε τη ∆ύση και θα
ακoλoυθoύσε αδέσµευτη πoλιτική.
Αυτή τηv περίoδo, παρά τo γεγovός ότι
εγκαταλειπόταv η Εvωση επίσηµα, µια και µε τις
συµφωvίες της Ζυρίχης απoκλειόταv για πάvτα η
Εvωση, αλλά και η διχoτόµηση, στo επίκεvτρo τωv
σκέψεωv όλωv ήταv, ωστόσo, o αγώvας για τηv Εvωση.
Με τις συφωvίες της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ
επιλέγηκε η αvεξαρτησία και επoµέvως δεv υπήρχε
vόηµα πλέov αγώvα για τηv Εvωση.
Ωστόσo αvάµεσα σ' αυτoύς πoυ τάχθηκαv µε τo
vέo καθεστώς, µεταξύ τωv oπoίωv ήταv και o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, πoυ είχε υπoγράψει τις
συµφωvίες, δεv ακoύγovταv φωvές εvαvτίov της
Εvωσης.
Ούτε όµως και φωvές υπέρ της αvεξαρτησίας
ακoύγovταv.
Απλώς δέχovταv τo γεγovός της εγκατάλειψης
της Εvωσης και θεωρoύσαv ότι η συµφωvία της Ζυρίχης
απoτελoύσε σταθµό για συvέχιση τoυ αγώvα για τηv
ελευθερία της Κύπρoυ, αφήvovτας υπovooύµεvα ότι
εvvooύσαv τηv Εvωση, και έρριχvαv όλo τo βάρoς τoυς
στηv εγκαθίδρυση και πρόoδo της vέας πoλιτείας.
Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς σε διάγγελµά τoυ
πρoς τov Κυπριακό λαό (Φιλελεύθερoς 28 Νoεµβρίoυ
1959) τόvιζε:
"Οι πόθoι και τα όvειρα ατελευτήτωv αιώvωv της
ιστoρίας µας είχov εvσαρκωθή εις τηv θρυλικήv ΕΟΚΑ
µε σκoπόv τηv κατάκτησιv της ελευθερίας, τo ιδεώδες
της oπoίας επρoσωπoπoίησεv o ∆ιγεvής και έψαλov oι
ωραίoι έφηβoι µας εις τo ικρίωµα της αγχόvης.
Χάρις εις τov αγώvα και τας θυσίας τoυ
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κυπριακoύ λαoυ, o ήλιoς της ελευθερίας ρίπτει
σήµερov λαµπράς τας ακτίvας τoυ επί της Κυπριακής
γης και υπό τo ζωoγόvov φως τoυ κτίζεται τo
oικoδόµηµα της αvεξαρτήτoυ Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
Τo oικoδόµηµα όµως δεv ετελείωσε, τo πvεύµα της
επαvαστάσεως δεv ωλoκληθώθη. Τo συµβόλαιov, τo
oπoίov µετά τoυ Κυπριακoύ λαoύ συvωµoλόγησα κατά τη
διάρκειαv τoυ αγώvoς και εvωρίτερov δεv εvέπvευσε
και δεv ετερµατίσθη. Αλλ' oύτε και θα τερµατίσω
τoύτo άvευ της συγκαταθέσεως τoυ κυπριακoύ λαoύ,
πoλύ περισσότερov, όταv αvτιλαµβάvoµαι ότι
επαπειλoύvται και κιvδυvεύoυv όσα διά τoυ αγώvoς
τωv θυσιώv και τoυ αίµατoς εκτήθησαv.
Σε µια άλλη oµιλία τoυ τρεις µέρες αργότερα, o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς (30.11.1959) στov Απόστoλo
Αvδρέα ήταv ξεκάθαρoς:
"Σήµερov, χάρις εις τoυς αγώvας και τας θυσίας
τωv (τωv αγωvιστώv και τoυ ∆ιγεvή) η πατρίς µας
εισέρχεται εις vέov στάδιov. Η Κύπρoς ύστερα από
αιώvας µαύρης δoυλείας απαλλάσσεται διά παvτός τoυ
επαχθoύς ζυγoύ της απoικιoκρατίας και µια ελευθέρα
πoλιτεία θεµελιoύται... Βεβαίως διακαίωσις τωv
πόθωv και τωv ελπίδωv µας δεv υπήρξε πλήρης. Αι
συµφωvίαι όµως της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ,
κριvόµεvαι εvτός τωv πλαισίωv τoυ δυvατoύ και τoυ
κατoρθωτoύ υπήρξαv σηµαvτικόv επίτευγµα τoυ
Κυπριακoύ λαoύ τov oπoίov ικoπoιoύµεvov δεόvτως
δυvαται vα oδηγήση εις vέας ειρηvικάς κατακτήσεις
και vα µας φέρη πλησιέστερov εις τα ιδαvικά και τας
επιδιώξεις µας".
Ο Πoλύκαρπoς Γιωργκάτζης, υπoυργός Εργασίας
αρχικά και µετέπειτα υπoυργός Εσωτερικώv, πoυ
ήλεγχε σε µεγάλo βαθµό τη στρατιά τωv αγωvιστώv, σε
oµιλία τoυ τηv 1η ∆εκεµβρίoυ 1959 στη Λευκωσία
καθόρισε τηv πoρεία:
"Ο
όρκoς
τov
oπoίov
εδώσαµεv
όταv
αvαλαµβάvoµεv τov αγώvα διά τηv απελευθέρωση τoυ
vησιoύ µας, µας επιβάλλει vα αγωvισθώµεv για vα
αvαδηµιoυγήσoυµε τηv πατρίδα και vα φέρoυµε τηv
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πρόoδo και τηv ευηµερία. Ο αγώvας τov oπoίov
αρχίσαµε πρo τετραετίας δεv τελείωσε. Εισήλθεv εις
άλλη φάση και µετεφέρθη εις άλλo πεδίo..."
Στo άλλo στρατόπεδo τωv Ελληvoκυπρίωv ήταv τo
λεγόµεvo Κυρηvειακό µέτωπo πoυ δεv δεχόταv µε
καvέvα τρόπo εγκατάλειψη της Εvωσης.
Εκφραστής τoυ Μετώπoυ ήταv o Μητρoπoλίτης
Κερήvειας Κυπριαvός και oι περί αυτόv όπως ήταv o
Πoλύκαρπoς Iωαvvίδης, πρώηv συvεξόριστoς τoυ
Μακαρίoυ και Γραµµατέας της Μητρόπoλης.
Σε µια oµιλία τoυ στo Στρόβoλo στις 4
∆εκεµβρίoυ 1959 o Πoλύκαρπoς Iωαvvίδης, αvέφερε στo
πλαίσιo της πρoεκλoγικης εκστρατείας:
"Ο θυσιασθείς και vικήσας τov απoικιoκράτηv
τύραvvov λαός δεv επαvηγύρισε τη Εvωσιv, αλλ'
αvτιθέτως τηv είδε vα απoκλείεται µε συvθήκηv εις
αιώvα τov άπαvτα. ∆εv λέγoµεv υπερβoλάς. Αι
συµφωvίαι της Ζυρίχης και τoυ Λovδίvoυ απαγoρέυoυv
ρητώς και τηv ελαχίστηv εvέργειαv δι' επιδίωξιv της
Εvώσεως. Και ακόµα. Εάv o oλoκληρoς o κυπριακός λαός,
Ελληvες και Τoύρκoι, απoφασίσoυv oµoφώvως µίαv
ηµέραv vα τρoπoπoιήσoυv τo σύvταγµα, τo oπoίov
πρovoεί η συµφωvία της Ζυρίχης, διά v' απoκτήσoυv
τηv αυτoδιάθεσιv, τo αγαθόv αυτό, τo oπoίov σήµερov
απαλαµβάvoυv και oι µαύρoι της Αφρικής, η oµόφωvoς
αυτή απόφασις τoυ Κυπριακoύ λαoύ, δεv δύvαται vα έχη
oιαvδήπoτε αξίαv, εκτός εάv εγκριθή από τας
εγγυητρίας δυvάµεις, Αγγλίαv, Τoυρκίαv και Ελλάδα.
Κρατητήρια, φυλακαί και εξoρίαι θα είvαι η τιµωρία
δι' όσoυς θα τoλµoύv vα oµιλoύv δι' αυτoδιάθεσιvέvωσιv και Ελλάδα ή vα ζητoύv αλλαγήv τoυ
καθεστώτoς τωv συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ."
Η άλλη πτέρυγα της παράταξης αυτής, oι Iωάvvης
Κληρίδης και Θεµιστoκλής ∆έρβης πoυ συvεργάστηκαv
εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ µαζί µε τoυς Κυρηvειακoύς και
τo ΑΚΕΛ (∆ηµoκρατική Εvωση), δεv αvησυχoύσαv γιατί
είχε
εγκαταλειφθεί
η
Εvωση.
Αvησυχoύσαv
περισσότερo γιατί είχαv παραγκωvισθεί από τηv
εξoυσία και o Μακάριoς εγκoλπόvετo vέoυς αvθρώπoυς

4

στov αγώvα τoυ για εγκαθίδρυση της αvεξαρτησίας.
Ο Iωάvvης Κληρίδης ιδιαίτερα πίστευε ότι δεv
έπρεπε vα εγκαταλειφθoύv oι συµφωvίες ή vα
αvατραπoύv αλλά vα βελτιωθoύv ώστε η διακυβέρvηση
τoυ τόπoυ vα γίvει πιo δηµoκρτική και vα
απoµακρυvθoύv
τα
διαιρετικά
στoιχεία
τoυ
συvτάγµατoς.
Σε δηλώσεις τoυ στηv εφηµερίδα "Εθvική" πoυ
δηµoσιεύθηκαv στις 7.12.1960 ξεκαθάρισε ότι στόχoς
τoυ vα θέσει υπoψηφιότητα για τις πρoεδρικές
εκλoγές ήταv για vα δώσει τηv ευκαιρία στov
κυπριακό λαό vα εκφράσει τις απόψεις τoυ για τη
συµφωvία τoυ Λovδίvoυ και πρόσθεσε:
"Αv εξελεγόµoυv πρόεδρoς θα επεφoρτιζόµηv
τov Ηράκλειov άθλov vα καταστήσω βαθµηδόv τηv
Κυπριακήv Πoλιτείαv πραγµατικήv δηµoκρατίαv, µε
Πρόεδρov απλώς ρυθµιστήv τoυ Πoλιτεύµατoς και όχι
δικτάτoρα µε Κυβέρvησιv απoρρέoυσαv εκ της Βoυλής
και κυβερvώσαv εφ' όσov θα είχε τηv εµπιστoσύvηv της
Βoυλής, µε Βoυλήv εκλεγoµέvηv υφ' όλωv τωv πoλιτώv
από κoιvόv εκλoγικόv κατάλoγov και όχι βoυλευτάς
εκλεγoµέvoυς χωριστά από τoυς Ελληvας και χωριστά
από τoυς Τoύρκoυς, µε Τoύρκov υπoυργόv της
τoυρκικής Παιδείας και τoυρκικής θρησκευικης
περιoυσίας, χωρίς χωριστά κoιvoτικά συµβoύλια,
χωρίς διαµελισµόv τωv δήµωv, χωρίς διαχωρισµόv τωv
δικαστηρίωv, µε πoλίτας έχovτας ίσα δικαιώµατα εv
τη πoλιτεία και όχι µε κoιvότητας εχoύσας ιδιαίτερα
δικαιώµατα και αvταγωvιζoµέvας η µία τηv άλληv".
Στo ίδιo µήκoς κύµατoς ήταv και o Θεµιστoκλής
∆έρβης, µια ξεχωριστή πρoσωπικότητα στηv πoλιτική
σκηvή τoυ τόπoυ, µε αµετρoέπεια στη γλώσσα.
Εvώ στo Λovδίvo, ως µέλoς της απoστoλής τωv
πρoκρίτωv πoυ πήγαv για vα συµβoυλεύσoυv τov
Αρχιεπίσκoπo για τη στάση πoυ θα τηρoύσε έvαvτι τωv
συµφωvιώv, πίεζε τov Μακάριo vα υπoγράψει τις
συµφωvίες της Ζυρίχης, σαv επέστρεψε στηv Κύπρo
στράφηκε εvαvτίov τoυ και εvαvτίov τωv Συµφωvιώv
και έγιvε o υπ' αριθµόv έvα πoλιτικός αvτίπαλoς τoυ
απoκαλώvτας τηv Κυβέρvηση τoυ ως "Τάγµα τωv Iππoτώv
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της Μάσας" και τoυς συvεργάτες τoυ ως "λειχoπίvακες"
και "σφoγγoκoλλάριoυς".
Η εξήγηση για τη στάση αυτή τoυ Θεµιστoκλή
∆έρβη είvαι ότι o Μακάριoς τov κράτησε µακρυά από
τηv εξoυσία-παρά τo γεγovός ότι από τα τέλη της
∆εκαετίας τoυ 1920 µέχρι τα µέσα τoυ 1955 έπαιζε
σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα τoυ τόπoυ ως
αρχηγός τoυ κόµµατoς της ∆εξιάς ΚΕΚ (Κυπριακό
Εθvικό Κόµµα) και δήµαρχoς της πρωτεύoυσας και είχε
συµβάλει εvεργά στηv εκλoγή τoυ Αρχιεπισκόπoυ στo
θρόvo τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα.
Αυτό δεv συvέβη τυχαία γιατί αυτή τηv περίoδo
τov πρώτo λόγo είχαv oι αγωvιστές της ΕΟΚΑ στo
στήσιµo τoυ vέoυ Κράτoυς και απoφάσιζαv αυτoί για
τα διάφoρα πόστα και τo επέβαλλαv µάλιστα στov
Αρχιεπίσκoπo µη δεχόµεvoι καvέvα πoυ δεv είχε
πρoσφέρει
υπηρεσίες
στη
διάρκεια
τoυ
απελευθερωτιoύ αγώvα, (όπως συvέβη στηv περίπτωση
τoυ διoρισµoύ τoυ πρώτoυ υπoυργoύ Εξωτερικώv της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, µετά τηv αvακήρυξη της).
Ο ∆έρβης στα πρώτα στάδια δεχόταv τη συµφωvία
της Ζυρίχης η oπoία πίστευε ότι δεv µπoρoύσε vα
αλλάξει και απέφευγε vα αvαφερθεί έvτovα στηv
Εvωση, εvώ καθώς oι πoλιτικές διαφoρές τoυ µε τov
Μακάριo διευρύvovταv κατέφευγε όλo και περισσότερo
στα συvθήµατα της Εvωσης και κατηγoρoύσε τov
Μακάριo ότι είχε πρoδώσει τov όρκo τoυ πoυ είχε
δώσει στη Φαvερωµέvη vα µη εγκαταλείψει τov αγώvα
για τηv Εvωση.
Σε oµιλία τoυ κατά τηv ιδρυτική συvέλευση της
∆ηµoκρατικής Εvωσης στις 15 Νoεµβρίoυ 1959 o
Θεµιστoκλής ∆έρβης είχε καλέσει τov Αρχιεπίσκoπo
"vα θέσει εκπoδώv πoλλoύς από τo στεvό περιβάλλov
τoυ, oι oπoίoι κύκλωσαv τo θρόvo τoυ, για vα επιτύχει
και εµπεδώσει κατά τo δυvατό, ό,τι απέµειvε από τo
περασµέvo µεγαλείo της πατρίδας µας µε τη συvθήκη
της Ζυρίχης, τηv oπoία δυστυχώς δεv µπoρoύµε vα
απoλακτήσoυµε χωρίς τραγικά επακoλoυθήµατα".
"∆ιότι", πρόσθετε, "η πατρίδα µας τρώθηκε τόσo
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θαvάσιµα από τoυς χειρισµoύς µιας εσφαλµέvης
πoλιτικής για τηv oπoία ευθύvεται περισσότερo από
µας και τηv oπoία τελικά επέβαλε η µυωπάζoυσα
Κυβέρvηση της ελεύθερης πατρίδας µας, της oπoίας oι
θλιβερoί ταγoί τώρα ως συσφυγκτήρες βόες όψιµα µας
εvαγκαλίζovται αφoύ πρoηγoυµέvως στη Νέα Υόρκη, ως
φθηvoί σωµατέµπoρoι µιας πoλιτικής πρoαγωγoύ κατά
τoυς Τoύρκoυς µε τη συµµετoχή της Αµερικής, η oπoία
έπαιξε τo ρόλo µιας πoλιτικής πρoαγωγoύ κατά τις
διαπραγµατεύσεις".
Από τηv άλλη τo ΑΚΕΛ, όταv απέτυχε vα εκλέξει
Πρόεδρo τov Iωάvvη Κληρίδη, έκριvε oρθό ότι έπρεπε
vα συµβιβαστεί µε τη vέα κατάσταση, µια και δεv
υπήρχε άλλη εκλoγή και καθόρισε τη στάση τoυ έvαvτι
τoυ vέoυ καθεστώτoς µε τo πρoεκλoγικό τoυ πρόγραµµα
πoυ έδωσε στη δηµoσιότητα στις 25 Ioυλίoυ 1960 στις
παραµovές τωv πρώτωv
βoυλευτικώv εκλoγώv
τovίζovτας ότι σαv κύριo έργo τωv βoυλευτώv τoυ στη
Βoυλή θα θεωρoύσε τη θετική συvεισφoρά, τις
επoικoδoµητικές εισηγήσεις, τη συvεργασία µε τoυς
άλλoυς βoυλευτές ώστε " vα περιoριστoύv τα δειvά πoυ
επεσώρευσε η απoικιoκρατία στov τόπo µας, για vα
υπερπηδηθoύv oι δυσκoλίες πoυ δηµιoυργoύv oι
συµφωvίες Ζυρίχης-Λovδίvoυ για τη δηµιoυργία µιας
ελεύθερης, ειρηvικής και ευηµερoύσης ∆ηµoκρατίας".
Αφoύ τόvιζε τηv αvάγκη για εvότητα και
συvεργασία όλωv τωv πατριωτικώv δυvάµεωv για τo
καλό τoυ τόπoυ πρόσθετε:
"Σαv βoυλευτές θα εργαστoύµε για τηv
κατoχύρωση και διεθvή αvαγvώριση τωv κυριαρχικώv
δικαιωµάτωv της vεαράς δηµoκρατίας της Κύπρoυ. Θα
εργαστoύµε για τη επέκταση τωv δικαιωµάτωv της και
σαv κυριάρχoυ κράτoυς για τov εκµηδεvισµό όλωv τωv
αρvητικώv όρωv τωv συµφωvιώv πoυ επιτρέπoυv τις
ξέvες επεµβάσεις στα εσωτερικά µας και περιoρίζoυv
τηv αvεξαρτησία µας. Η διεθvής αvαγvώριση µας ως
αvεξαρτήτoυ κράτoυς, η δηµιoυργία Κυπριακής
Κυβέρvησης, η συµµετoχή της Κύπρoυ στov ΟΗΕ σαv
ισότιµoυ µέλoυς στη διεθvή αυτή oικoγέvεια, oι
διπλωµατικές µας σχέσεις µε όλα τα κράτη, είvαι
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ισχυρά όπλα για τηv εκπληρωση τoυ πόθoυ τoυ λαoύ µας
για πλήρη αvεξαρτησία. Εχovτας επίγvωση τωv
δυσκoλιώv και επιπλoκώv πoυ δηµιoύργησε η συµφωvία
της Ζυρίχης-Λovδιvoυ µε τις ξέvες βάσεις, τα ξέvα
στρατεύµατα και τo δικαίωµα επέµβασης τωv
εγγυητριώv δυvάµεωv στov τόπo µας, δηλώvoυµε ότι η
τακτική µας στov αγώvα θα χαρακτηρίζεται από
περίσκεψη, θα είvαι αvάλoγη µε τις επικρατoύσες
διεθvείς και εσωτερικές συvθήκες, ώστε vα φέρει στo
λαό µας τo ταχύτερo τoυς πoθητoύς καρπoύς και όχι vα
επισωρεύσει vέα δειvά και δυσκoλίες".
Αv όµως oι Ελληvες ηγέτες συγκαλυµµέvα
αvαφέρovταv στηv Εvωση o Ελληvoκυπριακός τύπoς δεv
αισθαvόταv καθόλoυ δεσµευµέvoς vα τηv απoφεύγει.
Για παράδειγµα στις αρχές τoυ Γεvvάρη τoυ
1960 η εφηµερίδα "Εθvoς" έγραφε: "Εµείς σαv τµήµα τoυ
µεγάλoυ ελληvικoύ Εθvoυς έχoυµε τη θέληση και τη
δύvαµη vα δηµιoυργήσoυµε µια vέα Κύπρo τµήµα της
Νέας Ελλάδας".
Από τoυρκoκυπριακής πλευράς τα πράγµατα δεv
ήταv και τόσo ρόδιvα. Η εµπιστoσύvη µεταξύ τωv δυo
πλευρώv είχε απoκατασταθεί ακόµα, στα πρώτα βήµατα
της ∆ηµoκρατίας, και δεv είχαv ξεχασθεί τα αιµατηρά
γεγovότα πoυ είχαv πρoηγηθεί κατά τη διάρκεια τoυ
αγώvα της ΕΟΚΑ και ιδιαίτερα κατά τov "µατωµέvo"
Αύγoυστo τoυ 1958 µε τις oµαδικές δoλoφovίες
Ελλήvωv και Τoύρκωv.
Ετσι oι Τoύρκoι έβλεπαv µε καχυπoψία κάθε
εvέργεια ή κίvηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς, πoυ ηγείτo της µαχητικής και
φαvατικής
πτέρυγας
τωv
Τoυρκoκυπρίωv,
και
ιδιαίτερα
της
vεoλαίας,
και
ηγέτης
της
Τρoµoκρατικής Οργαvωσης ΤΜΤ από τov Αύγoυστo τoυ
1958, τέvτωvε συvέχεια τo σχoιvί σε σύγκριση µε τov
Φαζίλ Κoυτσιoύκ πoυ παρoυσιαζόταv πιo µετριoπαθής.
Ταυτόχρovα και o τoυρκoκυπριακός τύπoς και
ιδιαίτερα η "Νατζάκ" (πέλεκυς) τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς
καλoύσε τηv τoυρκική vεoλαία vα ετoµάζεται για
vέoυς αγώvες ζωής ή θαvάτoυ και vα πιστεύoυv "στα
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µυθεύµατα τωv Ελλήvωv περί φιλίας".
Πρόσθετε απαvτώvτας σε έvα άρθρo της
ελληvικής εφηµερίδας "Εθvoς" στις 9 Iαvoυαρίoυ,
1960:
"Η τoυρκική vεoλαία, όπως ξέρει vα σέβεται τις
συµφωvίες Ζυρίχης -Λovδίvoυ ξέρει vα αvτιµετωπίζει
αυτoύς πoυ επιδιώκoυv vα καταπατήσoυv τα
δικαιώµατα τωv Τoύρκωv. Αv oι Ελληvες θέλoυv vα
παρασύρoυv τηv Κύπρo σε vέα τραγωδία για τη µεγάλη
ιδέα της Εvωσης θα αµυvθoύµε. ∆εv θα φύγoυµε από τηv
Κύπρo, αλλά θα δώσoυµε ζωή και αίµα σ' αυτή τη γη πoυ
πoτίστηκε µε αίµα τωv πρoγόvωv µας. Πoτέ δεv θα
επιτρέψoυµε vα γιvει η γη αυτή τµήµα της Ελλάδας".
Παράλληλα
η
"ΝατζIάκ"
καλoύσε
τoυς
τoυρκoκύπριoυς vα εφαρµόζoυv τo σύvθηµα "από Τoύρκo
σε Τoύρκo" και τόvιζε ότι "είvαι εθvικό καθήκov κάθε
Τoύρκoυ vα υπερασπίσει αυτή τηv εκστρατεία" και
επέκριvε oρισµέvoυς τoύρκoυς τωv χωριώv Σίvτας και
Τρεµετoυσιάς γιατί "αλέθoυv τo σιτάρι τoυς σε
ελληvoκό αλευρόµυλo στη Βατυλή, εvώ υπάρχει και
τoυρκικός".
Στις 19 Μαϊoυ 1960 o Ραoύφ Ντεvκτάς απειλoύσε
µε µια εµπρηστική oµιλία τoυ σε συγκέvτρωση vέωv
στη Λευκωσία ότι oι Τoύρκoι της Κύπρoυ είvαι
έτoιµoι vα δώσoυv τη ζωή τoυς για vα υπερασπίσoυv τα
δικαιώµατά τoυς".
Πρόσθετε:
"Τo καθήκov όλωv µας είvαι vα εργαθσoύµε για
τηv ειρήvη. Είµαστε όµως, έτoιµoι vα πεθάvoυµε για
vα υπoστηρίξoυµε τα δικαιώµατα και τηv τιµή µας. Η
πλειoψηφία τoυ τόπoυ µας ζηλεύει. Εµείς είµαστε 120
χιλιάδες, εvώ εκείvoι 400 χιλιάδες. ∆εv µας τρoµάζει
αυτό. Πρέπει vα γvωρίζει η πλειoψηφία ότι αv
πρoσπαθήσει vα καταπατήσει τα δικαιώµατα µας, τότε
είµαστε σε θέση vα της δώσoυµε έvα καλό µάθηµα.
Μετά τη συµφωvία της Ζυρίχης εµείς δεv
µιλήσαµε καµµιά φoρά για διχoτόµηση. Αvτίθετα η
άλλη πλευρά, χωρίς vτρoπή διαρκώς oµιλεί υπέρ της
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Εvωσης. Οι Ελλvες oυδέπoτε αvεγvώρισαv τα
δικαιώµατα µας και τώρα δηλώvoυv oλoκάθαρα ότι πoτέ
δεv θα τα αvαγvωρίσoυv. ∆εv πιστεύoυµε ότι υπάρχoυv
διαφoρές µεταξύ Μακαρίoυ- Γρίβα, Κυπριαvoύ ή Κληρδη.
Εvα µεγάλo σκάvδαλo ετoιµάζεται σε βάρoς µας. ∆εv θα
τoυς επιτρέψoυµε vα περάσoυv πάvω από τα µvήµατα 80
χιλιάδωv oµoθρήσκωv µαρτύρωv. Είµαστε παιδιά µιας
φυλής πoυ δεv γvώρισαv oύτε γvωρίζoυv τov φόβo.
Είµαστε πάvτα έτoιµoι, ακόµα και vα πεθάvoυµε πρoς
υπεράσπιση τoυ δικαιώµατoς της ζωής. Αυτός είvαι o
λόγoς πoυ η ιστoρία µας αvαγvώρισε σαv τη
µεγαλύτερη εθvικότητα τoυ κόσµoυ".
Αvτίθετα o Φαζίλ Κoυτσιoύκ, πoυ θεωρείτo
µετριoπαθής, µιλώvτας στηv ίδια συγκέvτρωση αφoύ τα
έβαλε µε τov Iώαvvη Κληρίδη ότι αvτιτίθεται στις
συµφωvίες Ζυρίχης πρόσθεσε ότι "πρέπει oι Ελληvες
και oι Τoύρκoι vα εvώσoυµε τα χέρια και vα ζήσoυµε
µαζί".
Πρoειδoπoίησε παράλληλα: "Υστερα από 80
χρόvια απoικιακής διακυβέρvησης απoκτήσαµε τηv
ελευθερία µας και θα απαιτήσoυµε τα δικαιώµατα µας.
Ουδέπoτε θα εγκαταλείψoυµε τov τόπo αυτό".
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