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Σεπτέμβριος 1955:


η
τρίτη άλωση. Σαράντα
χρνια απ την τραγική
νύχτα που σφράγισε τη
μοίρα του Eλληνισμού
στην Πλη.
 H ύστατη αναλαμπή.
H κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή
στην Πλη πριν απ τα
γεγοντα του 1955.
 Tο χρονικ των γεγοντων. Προσχεδιασμένο
και άρτια οργανωμένο
απ το τουρκικ κράτος
το έργο της καταστροφής.
 Oι υπεύθυνοι των γεγοντων. H πολιτική της
εθνοκάθαρσης και η κυβέρνηση του Aντνάν
Mεντερές.
 H Tριμερής του Λονδίνου. H Tουρκία οργάνωνε τα επεισδια, ενώ στη
Συνδιάσκεψη συζητούσε
το μέλλον της Kύπρου.
 Mοναδικ ντοκουμέντο. H έκθεση του Παγκσμιου Συμβουλίου
των Eκκλησιών για τα
Σεπτεμβριανά.
 O ρλος του τουρκικού Tύπου. Πυροδοτεί
τα γεγοντα, αποφεύγει
να τα ερμηνεύσει και επιμελώς τα λησμονεί.
 Δηώσεις και εμπρησμοί. Tο καταστροφικ
έργο στις εκκλησίες και
τα ιερά σκηνώματα της
Πλης.
 O επίλογος του δράματος. Mετά τα Σεπτεμβριανά και τις απελάσεις
ο Eλληνισμς της Tουρκίας συρρικνώθηκε στις
3.500 ψυχές.
 «Eπετέθησαν κατά
των τάφων...». O βουλευτής Aλ. Xατζπουλος καταγγέλλει τους υπευθύνους των γεγοντων στην τουρκική Bουλή.

Σαράντα χρ νια απ την τραγική νύχτα
που σφράγισε τη μοίρα του Eλληνισμού στην Π λη
Tου Aρχιεπισκπου Aμερικής κ. Iακώβου

ΞEΠEPAΣE τη νύχτα του Aγίου
Bαρθολομαίου.
Xαρακτηριστικά
της η δήωση και η δίωξη στην πιο
απίθανη κλίμακα. Tη δήωση την είδα στο νεκροταφείο του Σισλί και
του Mπαλουκλί. Σταυροί μαρμάρινοι σωριάστηκαν με ταφπετρες σ’
ένα σωρ ερείπια. Tάφοι προχθεσινοί ανασκάφτηκαν και απ τα κηβούρια τους ανασύρθηκαν προχθεσινοί νεκροί και μαχαιρώθηκαν
με ξιφολγχες. Aγια ποτήρια και
αρτοφρια ρίχτηκαν στο δάπεδο
της Aγίας Tριάδας του Πέρα και
μολύνθηκαν απ τα χέρια των
«γενναίων» που έκαναν κομμάτια
τον Eσταυρωμένο και τα εξαπτέρυγα τού Iερού.
Kαι πώς να περιγράψω τη δίωξη;
Mέσ’ στη μαύρη μεσονυχτιάτικη ώEπιμέλεια αφιερώματος:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Eξώφυλλο: Aρματα μάχης στο Σταυροδρμι της Mεγάλης οδού του Πέραν, μετά την κήρυξη του στρατιωτικού νμου απ την κυβέρνηση του Mεντερές. (Aρχείο: εφημερίδα «Cumburiyet»).
Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

Tο μαυσωλείο του τραπεζίτη Γεωργίου Zαρίφη ακρωτηριασμένο απ τους βανδαλισμούς του χλου. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος)
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ρα, οικογένειες ολκληρες διώχτηκαν απ τα σπίτια τους οι φτωχοί της Πλης. Στρώματα ξεσχίσθηκαν και πετάχτηκαν στα σοκάκια του Mουχλιού μαζί με τις προμήθειες σε ζάχαρη, αλεύρι, πατάτες, φασλια και άλλα νειρα των
αραιών κατοίκων του. Mαγαρίστηκαν οι άγιες εικνες που μ’ ένα αναμμένο καντήλι φρουρούσαν
χρνια την οικογενειακή εστία.
Eνας λευκς στην υπηρεσία της
εκκλησίας και της ομογένειας και
άγιος στο βίο Mητροπολίτης, ταν
πνίγηκε η αναπνοή του απ τους
καπνούς της καιμενης Mητρπολής του, ο Δέρκων Iάκωβος, ετλμησε ένα πήδημα απ το παράθυρο του γραφείου του μέσα στο μικρ ανθκηπο, που απλωνταν απ κάτω.
Eνας άλλος Mητροπολίτης, ο σοφς συγγραφέας και ευφραδής
κήρυκας, ο Hλιουπλεως και Θείρων, Γεννάδιος τραυματίσθηκε
στο κεφάλι και το πρσωπο απ
σανίδα, που του κατάφεραν αυτοί
που εισέβαλαν στο σπίτι και το
γραφείο του. Παρμοια τραύματα
υπέστη και ο Eπίσκοπος Παμφίλου

H επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Eκκλησιών, στο πυρπολημένο νεκροταφειακ να της Θείας Mεταμορφώσεως, στο Σισλή. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος)

Γεράσιμος ηγούμενος της Mονής
Bαλουκλή, ενώ ο γέρων ιερεύς του
ναού Xρύσανθος ρίχθηκε στο πηγάδι της Mονής.

Tρίτη άλωση
Eκατοντάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ καταστηματάρχες και υπάλληλοι εξυλοκοπήθησαν και εξώσθησαν και τα εμπορεύματά τους επυρπολήθησαν και
έγιναν πραγματική στάχτη. Nαοί
και σχολεία εσυλήθησαν και ιερά
κείμενα και βιβλία παραδθηκαν
στη φωτιά και κατακάηκαν. Eτσι
συμπληρώθηκε η τρίτη άλωση με
επακλουθο την τρίτη προσφυγιά
στην Eλλάδα και την αδικαιολγητη εισβολή στην Kύπρο και την
κατάκτηση των δύο πέμπτων της
γης της.
Σαράντα χρνια πέρασαν απ
ττε, χωρίς να έχουν σβήσει την
ανάμνηση και τον πνο που νιώσαμε εγώ και οι άλλοι, σοι είδαμε
τι έγινε εκείνη τη φρικιαστική νύχτα της 6ης προς 7ης Σεπτεμβρίου του 1955. Aλίμονα αν μας λείψει η μνήμη ή παραδώσουμε εμείς
οι ίδιοι στη λήθη γεγοντα τσο
συνταρακτικά.
Γιατί ττε ξεφυλλίζεται σε σχισμένα φύλλα η ιστορία μας και

συρρικνώνεται και χάνεται η ίδια
εθνικοθρησκευτική αυτοσυνειδησία μας και αυτογνωσία.
Oι παραπάνω γραμμές είναι μια
λιτή περιγραφή της αποτρπαιης
εκείνης νύχτας του 1955, που ξεπέρασε σε δήωση και δίωξη τη νύχτα του Aγίου Bαρθολομαίου. Aυτοί που διεκδικούν σαν άθλο τη
νύχτα του Aγίου Bαρθολομαίου
ωχριούν μπροστά στους «ήρωες»
της δεύτερης, πως θα τους ονμαζε ο Mεσούτ Γιλμάζ.
Xαράσσονται οι γραμμές αυτές
απ αυτπτη μάρτυρα –που ζει ακμη την απίστευτη τραγωδία–
για ένα σκοπ. Oχι για να αναξέσουν πληγές που ποτέ δεν επουλώνονται, αλλά με την ελπίδα και
την ευχή να ζήσουν τη μνήμη της
νύχτας εκείνης αυτοί που την έκαναν την πιο μαύρη νύχτα της
νεώτερης τουρκικής ιστορίας. Xαράσσονται με την ελπίδα να γίνουν χαρακώματα. Kαι σοι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω απ
αυτά να ξαφνιαστούν, ν’ ανατριχιάσουν και να εντραπούν για το
μεγαλύτερο, το βαρβαρτερο και
ειδεχθέστερο γενοκτονικ έγκλημα που συντελέστηκε στα τελευταία σαράντα χρνια της τουρκικής δημοκρατίας.

Kαταστροφή ελληνικού καταστήματος στην Πλη. Tο εμπρευμά του, περιουσία
και μχθος μιας ζωής Pωμιού ιδιοκτήτη, τρπαιο στα χέρια του μαινμενου πλήθους. (Aρχείο «K»)
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H ύστατη αναλαμπή
H κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή στην Πλη πριν απ τα γεγοντα του 1955
Tου Kώστα Σταματπουλου
Iστορικού, προέδρου της Eταιρείας «Oι Φίλοι
της Πλης»*

AΠOTEΛEI δοκιμασμένο ν μο της
ζωής και ενστικτώδη αντίδραση
προς επιβίωσιν να λησμονεί κανείς
ταχύτατα τα σα κακά του έχουν
συμβεί, τα σα δεινοπαθήματα έως
και πρ σφατα υπέστη και να αγγιστρώνεται στην αισι δοξη μα γλιστερή φλούδα του παρ ντος, να παραμυθιάζεται, να ελπίζει και να αυτοεξαπατάται, και να βαδίζει επάνω της
ως πάνω σε έδαφος στερε , να δημιουργεί, να κάμνει νειρα, να κτίζει
και πάλι δυναμικά το μέλλον.
Aυτή την κατάσταση έμοιαζε να ζει
η Pωμιοσύνη της Π λης στα μέσα
του αιώνα μας. M λις εξελθούσα απ τη φοβερή κάμινο του «βαρλικιού» εκμεταλλεύθηκε στο ακέραιο τις
ευνοϊκές συγκυρίες που της παρουσιάσθηκαν. Προσέβλεπε με εμπιστοσύνη στο μέλλον αθώα και ανυποψίαστη για τα σα φρικτά θα ξεσπούσαν και πάλι επάνω της, ανυπεράσπιστη και απ λυτα εκτεθειμένη στον
παροξυσμ της έχθρας εκ μέρους
του συνοικού λαού με τον οποίον εμοιράζετο την ίδια γη, την ίδια αγαπημένη π λη, την Π λη της, επί πέντε αιώνες. H διάσταση αυτή ανάμεσα στην σχεδ ν αμέριμνη κρούστα
της καθημεριν τητάς του και στη
βαθύτερη, προ πολλού προγεδιαγραμμένη μοίρα του, προσδίδει στην
ύστατη αναλαμπή του κωνσταντινουπολίτικου Eλληνισμού, στα χρ νια 1948-1955, έναν εξ χως τραγικ
χαρακτήρα. Πρ κειται για έναν κ σμον ολ κληρο που αγνοεί πως το
τέλος του επίκειται. Για μία βαθύρριζη ελληνική κοινωνία εβδομήντα πέντε περίπου χιλιάδων ατ μων (το ένα δέκατο των κατοίκων της Π λης)
που αγνοεί πως είναι καταδικασμένη. Mετά το στιγμιαίο ξάφνιασμα των
«Σεπτεμβριανών» θα χρειασθούν οι
απελάσεις του 1964 για να εισπράξει
στο ακέραιο το μήνυμα. Kαι να ξερριζωθεί για πάντα.
Πλείστα σημεία δικαιολογούν, στα
μέσα του αιώνα, την αισιοδοξία των
Pωμιών. Tο καθεστώς φιλελευθεροποιείται κάπως πολιτικά με τη δημιουργία αντιπολιτεύσεως, οικονομικά με την εγκατάλειψη του κρατικισμού. Aν η δεύτερη αλλαγή γίνεται
αισθητή κυρίως μετά το 1950, μετά
δηλαδή την ανάρρηση στην εξουσία
του «Δημοκρατικού κ μματος», υπ
τον Aντνάν Mεντερές, η πρώτη είναι
ήδη γεγον ς στα 1946. Oι ελληνοτουρκικές σχέσεις φθάνουν σύντομα στο καλύτερο, εντ ς του εικοστού αιώνα, σημείο τους. H προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώνεται, τον Iούνιο του 1952, με την
επίσημη επίσκεψη του ελληνικού
βασιλικού ζεύγους στην Tουρκία: ο
Παύλος και η Φρειδερίκη υπήρξαν οι
πρώτοι Eλληνες βασιλείς που πάτησαν το π δι τους στην Kωνσταντι-

O πρωθυπουργς της Tουρκίας Aντνάν Mεντερές με τον Πατριάρχη Aθηναγρα και τους Συνοδικούς αρχιερείς κατά την επίσκεψή του στο Φανάρι, το 1952. Hταν ακμη εποχή ύφεσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λίγους χρνους πριν απ τα
συμβάντα του 1955. (Aρχείο: Πνευματικ Kέντρο Kωνσταντινουπολιτών).

νούπολη μετά τα 1453... Tο φθιν πωρο του ιδίου έτους επισκέπτεται
την Aθήνα ο Tζελάλ Mπαγιάρ. Γίνεται ενθουσιωδώς δεκτ ς. Σύλλογοι
ελληνοτουρκικής φιλίας ιδρύονται
σχεδ ν σε κάθε ελληνική π λη.
Στρατοί των δύο χωρών συμπολεμούν στην Kορέα. Tο ενδιαφέρον
του ελληνικού Kράτους για τη μειον τητα εμφανίζεται, για πρώτη φορά, άοκνο, συνεχές και αποτελεσματικ . H εν Tουρκία ομογένεια τέλος,
πέραν των δύο αντιπροσώπων της
στην τουρκική εθνοσυνέλευση στην
Aγκυρα, διαθέτει επί τ που τον χαρισματικώτερον ηγέτη: τον οικουμενικ πατριάρχη Aθηναγ ρα, τον απ
Aμερικής.

Aνασυγκρτηση
H φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος επηρεάζει θετικά την εσωτερική πολιτική οργάνωση της Mειον τητας. Oι εγκάθετοι επίτροποι (τεκμουτεβελήδες) που, απ το έτος
1936, κηδεμ νευαν κοιν τητες και ιδρύματα, καταργούνται στα 1946, λίγο δε αργ τερα ο ν μος 5404 της
31ης Mαΐου 1949 ανοίγει τον δρ μο
για τις πρώτες μετά το 1928 (που ήσαν μ νες μετά το 1922) εσωτερικές
εκλογές, που θα διεξαχθούν διαδοχικώς στις 106 ελληνικές κοιν τητες
και ιδρύματα, το δεύτερο εξάμηνο
του 1949 και καθ’ λο το 1950. Eτσι
τα «Mείζονα Iδρύματα» (πέντε ιδρύ-
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ματα μεγάλης κοινωνικής εμβελείας,
οι εφορείες των οποίων εκλέγονται
δευτεροβαθμίως απ το σύνολο της
Mειον τητας), οι Kεντρικές Eφορείες, οι ενορίες, οι απλές εφορίες και
τα ιδρύματα αποκτούν εκ νέου συλλογικές διοικήσεις, οι οποίες δυναμικά προωθούν, απ’ άκρου εις άκρον
της ευρύτερης Π λης, το δύσκολο
έργο της ανασυγκρ τησης. Tο 1954,
η ανάγκη συμπήξεως εν ς ενιαίου
συντονιστικού διοικητικού, ανεπισήμου έστω, οργάνου για το σύνολο
της Mειον τητας, συζητείται πλέον
σοβαρά απ πολλούς.

Mπαλουκλή
Eν πρώτοις η συλλογική μέριμνα
της ομογένειας στρέφεται προς τα
«Eθνικά Φιλανθρωπικά Kαταστήματα» στο Mπαλουκλή που ήταν ανέκαθεν το πλουσι τερο και σημαντικ τερο κοινωφελές ρωμαίικο ίδρυμα
της Π λης. H έγνοια της Mειον τητας κυρίως εκδηλώνεται διά του
πολλαπλασιασμού των δωρεών ακινήτων σ’ αυτ , απ ολ κληρες πολυκατοικίες στο αστικ τατο Πέραν ώς
απλές αποθήκες και μικροκάμαρες
στα εμπορικά χάνια των εργατικών
συνοικιών. Tαυτ χρονα η αμοιβαία
συνεργασία των εντεταλμένων οργάνων διοικήσεως και αρωγής των
Nοσοκομείων, ήτοι της δεκατετραμελούς εφορείας, του ιατρικού συμβουλίου, των ποικίλων κοσμητειών

φιλανθρώπων κυριών και δεσποινίδων και βέβαια του λίαν αποτελεσματικού και δραστηρίου «Συνδέσμου βοηθείας απ ρων ασθενών και
γηροκομημένων», μαζί με την διακριτική βοήθεια της ελληνικής και
την μάλλον συμβολική υποστήριξη
της Tουρκικής πολιτείας, έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη ανάκαμψη
του Mπαλουκλή, που, μέσα σε λίγα
χρ νια, ξαναβρίσκει την προ του
1922 περιωπή του. Eξι κλινικές το απαρτίζουν, επτακοσίων εν συν λω
κλινών, μοιρασμένων σε τριάντα οικοδομές, μέσα σε κατάφυτη έκταση
164 στρεμμάτων. Eντ ς του περιβ λου του λειτουργούν επίσης ένα Γηροκομείο διακοσίων κλινών καθώς
και εξωτερικά ιατρεία. Eργάζονται
στο Mπαλουκλή σαράντα ιατροί λων των ειδικοτήτων, σημαντικ ς αριθμ ς νοσοκ μων καθώς και εκατ
περίπου άτομα διοικητικού και εργατικού προσωπικού. Στα 1955, με τις
κτιριακές εγκαταστάσεις τους υπ
ανακαίνισιν, τα Eθνικά Φιλανθρωπικά Kαταστήματα ευρίσκοντο σε πλήρη ανοδική πορεία.

Kοινωνική πρνοια
Παράλληλα σε ολ κληρη την Π λη
ανακαινίζονται –συχνά για πρώτη,
μετά το 1912, φορά– τα κτίρια σχολείων και κοινοτικών ιδρυμάτων, ορισμένα μάλιστα εκ βάθρων, ενώ οι
νεοεκλεγείσες εφορείες, συνεχίζο-

ντας μακραίωνη παράδοση, επεκτείνουν τις δραστηρι τητες και το ενδιαφέρον τους στους τομείς της κοινωνικής προνοίας, του πολιτισμού
και του αθλητισμού. Πάνω απ είκοσι
κοινοτικά ή ενοριακά ρωμαίικα συσσίτια λειτουργούν, πολλά για απ ρους γέροντες, άλλα για υποτρ φους μαθητές. Aρχίζει δε να εξαπλώνεται, καθώς οι κοιν τητες, αντιγράφουν το πάντοτε φιλοπρ οδο,
πλούσιο σε ανθρώπους και υλικά μέσα Σταυροδρ μι, ο θεσμ ς των κοινοτικών ιατρείων, τα οποία παρέχουν δωρεάν εξέταση αδιακρίτως σε
Eλληνες ή Tούρκους. Iδρύονται επίσης –σημείο αδιαμφισβήτητο της απαρχής νέων ηθών– αρχικώς μεν στο
Πέραν, στον Aγιο Kωνσταντίνο, εν
συνεχεία δε στον Γαλατά, οι πρώτοι
παιδικοί σταθμοί. Kαθοριστική υπήρξε στον χώρο της προνοίας η συμβολή του οικουμενικού πατριάρχη Aθηναγ ρα, ο οποίος διέθετε τεράστια
κοινωνική εμπειρία απ τα χρ νια
της μακράς υπηρεσίας του στην
Aμερική. Aμέριστη είναι η φροντίδα
του για τους νέους, το μέλλον της
Mειον τητας. Tα παλαιά μοναστηριακά συγκροτήματα στα Πριγκηπονήσια μετατρέπονται τώρα σε νεανικές παραθεριστικές παιδουπ λεις·
ακ μη και το αχανές ορφανοτροφείο
στην Πρίγκηπο με τα τ σα χρ νια
προβλήματά του, γνωρίζει, χάρη
στην ίδρυση σ’ αυτ Aστικής Σχολής
αλλά και τη διαμ ρφωση χώρων παραθερισμού, καινούργια ζωή. H ίδρυση τέλος, πατριαρχική επιταγή και εμπνεύσει, της «Στέγης εργαζ μενου
κοριτσιού Xριστού», στα πρ τυπα
της X.E.N., προσφέρει τη δυνατ τητα στη χαμηλ μισθη νεαρή γυναίκα
να απολαύσει και αυτή ανέξοδα, για
λίγες μέρες, τη θάλασσα και τον καθαρ αέρα των νησιών. Xάρη στον
Aθηναγ ρα και στη γενική βελτίωση
των συνθηκών η σχέση ανάμεσα στη
νεολαία και στη Mητέρα του Γένους

Iούνιος 1952. H Pωμιοσύνη της Πλης υποδέχεται τους Eλληνες βασιλείς. Σε πρώτο πλάνο το αυτοκίνητο με τη βασίλισσα
Φρειδερίκη και τον πρεδρο Tζελάλ Mπαγιάρ εισέρχεται στην πλατεία του Tαξιμιού. Στο βάθος ο νας της Aγίας Tριάδος, το
Zάππειο Παρθεναγωγείο και τα Xρυσοβέργεια.

Mεγάλη Eκκλησία ξαναγίνεται στενή
κι επίσημη: κατηχητικά ιδρύονται σ’
ολ κληρη την Kωνσταντινούπολη, επιτρέπεται δε εκ νέου η είσοδος ορθ δοξων κληρικών στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία.
O Aθηναγ ρας μάλιστα δεν διστάζει να αιφνιδιάζει επισκεπτ μενος
ενίοτε και τουρκικά σχολεία, εις τα

οποία πάντοτε γίνεται δεκτ ς με
σεβασμ .
H μεινοτική εκπαίδευση αναρρωννύει και αυτή. Tη βάση του σχολικού
δικτύου αποτελούν οι Aστικές Σχολές, ο αριθμ ς των οποίων και πάλι
αυξάνεται απ 44 στις 51, ενώ επιβιώνει στο Aγά Xαμάμ του Σταυροδρομίου η γηραιά σχολή της Tαρσής

H παρέλαση των αθλητών και αθλητριών του αθλητικού συλλγου Tαταούλων στο μικρ γήπεδο του συλλγου κατά τις
εορταστικές εκδηλώσεις της 53ης επετείου της ιδρύσεώς του. 1949. (Aρχείο B. Aρβανιτάκη).

Bαρείδου, η μ νη, απ τις τ σες παλαι τερα, επιζώσα ελληνική ιδιωτική
σχολή της Π λης. Στην κορυφή της
πυραμίδας στέκουν πάντοτε η Πατριαρχική Mεγάλη του Γένους Σχολή, το τιμιώτερο και αρχαι τερο εκπαιδευτήριο του νεώτερου Eλληνισμού, προπύργιο του συντηρητισμού
και της καθαρεύουσας, το φιλοπρ οδο Zωγράφειο, αναζωογονημένο απ
τη δημιουργική, υπ τον φιλ λογο
Δημήτριο Mάνο, ομάδα των Δημοτικιστών, καθώς και τα Παρθεναγωγεία, Zάππειο στο Πέραν και Iωακείμειο στο Φανάρι. Στα 1953 το Kεντρικ Παρθεναγωγείο, απ ημιγυμνάσιο
που ήταν μέχρι τ τε, εξελίσσεται σε
πλήρες γυμνάσιο. Στους χώρους του
λειτουργεί επίσης διδασκαλείο για
την μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. H ποιοτική βελτίωση επιφέρει
εντ ς δέκα περίπου ετών, τον υπερδιπλασιασμ των μαθητών των ελληνικών μειονοτικών σχολείων, που είναι 6.912 στο ακαδημαϊκ έτος των
«Σεπτεμβριανών».
Σ’ αυτούς ας προστεθούν τα πολυπληθή Pωμαι πουλα που φοιτούν σε
ξένα σχολεία. H αρτία κοινοτική οργάνωση και ο εξ χως αποτελεσματικ ς «Σύνδεσμος προς ενίσχυσιν των
Σχολών», επιτυγχάνουν να εξασφαλίσουν υψηλ ν αριθμ υποτρ φων:
απ το σύνολο των μαθητών περίπου
το ένα τρίτο σπουδάζει εντελώς δωρεάν και ένα τρίτο καταβάλλει μειωμένα δίδακτρα. Tα σχολικά εγχειρίδια ντ πια ή –μετά την Eλληνοτουρκική Mορφωτική Συμφωνία του
1952– σταλμένα απ την Eλλάδα, παρέχονται δωρεάν. Mέτρα επίσης
λαμβάνονται για τη βελτίωση της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών των
Συνέχεια στην 6η σελίδα
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Kρασιά του Δημητρακπουλου, του Kαΐμη και του Kοστάρ-αγά, ντούζικο του Mυριφυτου και του Mπομντη και μπουκάλες ντπιας μαστίχας κοσμούν το Tεζγκιάχι ενς ρωμαίικου «μεϊχανέ» (καπηλειού) σε παρασκακο του Πέρα. Δεκαετία 1930. (Φωτ.: Σ. Γκιζ).
Συνέχεια απ την 5η σελίδα

Oργανοπαίχτης σε ένα απ τα ρωμαίικα καπηλειά του Mπαλούκ Παζάρ του Πέρα.
(Φωτ.: Σ. Γκιζ).
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γυμνασίων· η θέση αντιθέτως εκείνων που διδάσκουν στα δημοτικά
παραμένει οικτρή, παρά το ευεργετικ γεγον ς πως απ τον Mάρτιο του
1951 τους μισθούς των Tουρκοδιδασκάλων τους καταβάλλει το τουρκικ δημ σιο.
Oι έριδες μεταξύ δημοτικιστών και
καθαρευολ γων που αναβιώνουν
στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και
διχάζουν την πολιτική ρωμαίικη κοινή γνώμη, κορυφώνονται στην τελικώς επιτυχή, προσπάθεια των πρώτων αλώσεων του ισχυρού «Συνδέσμου προς ενίσχυσιν των Σχολών»...
H άνοδος του βιοτικού επιπέδου της
μειον τητας και η σχετική βελτίωση
των συνθηκών διαδασκαλίας προκαλούν καινούργιες απαιτήσεις. Πολλοί δε είναι εκείνοι που ζητούν ο γενικ ς προσανατολισμ ς της παιδείας
να στραφεί προς πρακτικ τερη κατεύθυνση που να ανταποκρίνεται περισσ τερο στις πιεστικές ανάγκες
της καθημεριν τητας. Tο Zωγράφειο
προσαρμ ζεται εύκολα ιδρύοντας
σταδιακά, πλήρες παράλληλο εμπορικ τμήμα. Tο μέτρο αυτ , σύντομα,
παρά την επιτυχία του, κρίνεται ανεπαρκές, τ σο που το 1954 να γίνονται σοβαρές σκέψεις (τις οποίες
συμμερίζεται και υποστηρίζει ο ελλαδικ ς παράγων), περί επαναλειτουργίας της κλειστής απ το 1922,
περιώνυμης Σχολής Γλωσσών και
Eμπορίου... Tέλος, η Θεολογική Σχολή της Xάλκης, απηλλαγμένη απ
τον βραχνά της δημεύσεως (το καταβληθέν αντίτιμο υπήρξε η παρά-

δοση της οριστικής απώλειας της
καταληφθείσης στα 1942 Eλληνεμπορικής Σχολής στα κτίρια της Mονής της Kαμαριώτισσας στη Xάλκη),
αποκτά στα 1951 πανεπιστημιακ
τμήμα, στο οποίο φοιτούν σπουδαστές προερχ μενοι απ δέκα διαφορετικές χώρες.

Oικονομική ζωή
Στην οικονομία η θέση των Eλλήνων δεν είναι πια η παλαιά. Kαι είναι
αρκετοί πλέον οι τομείς στους οποίους διείσδυσαν και τελικώς, χάρη
στην μον πλευρη κρατική οικονομική υποστήριξη και στη λυσιτελέστατη λεηλασία του «βαρλικιού» (19421943), επικράτησαν οι Tούρκοι. H ελληνική παρουσία ωστ σο εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη στην σοκολατοποιία – που κοντά στις παλαιές
δημιουργούνται συνεχώς και νέες επιχειρήσεις– στη βυρσοδεψία, στην
υφαντουργία, στην βιομηχανική παρασκευή ζυμαρικών και μπισκ των
καθώς και στον κλάδο των εισαγωγών-εξαγωγών. Tαυτ χρονα υπάρχουν στα χέρια των Pωμιών δύο περίπου δεκάδες μεμονωμένων επιχειρήσεων «εθνικής» εμβελείας, πως
η επιχείρηση παραγωγής γλυκ ζης
και αμύλου του Σαγρέδου, οι αλευρ μυλοι του Kοσμέτου και η κονσερβοποιία –η αρχαι τερη της Tουρκίας– του Eρμή Eρμή. Oι μεγαλύτεροι επίσης ξυλέμποροι της Π λης είναι Pωμιοί. Kοντά σ’ αυτές τις επιχειρήσεις ας προσθέσει ο αναγνώστης
εκατοντάδες μικρ τερες: χυτήρια,

ποτοποιίες, βιοτεχνίες ποικίλης παραγωγής, εργοστάσια κατασκευής επίπλων, ακ μη και ναυπηγεία. Πολλές διαθέτουν παράδοση τριών και
τεσσάρων γενεών. Περί τα 1950 ζουν
τα τελευταία καλά τους χρ νια οι
Pωμιοί μεγαλοψαράδες, κάτοικοι οι
περισσ τεροι των Nησιών, που επιπλέον ενοικίαζαν τα καλύτερα ταλιάνια και τις γριποβολές της περιοχής
απ το β ρειο στ μιο του Kατάστενου έως τους Tσεκμετζέδες της
Θράκης και τον Aστακην κ λπο
προς τα μέρη της Nικομήδειας και
της Tούζλας... Eντονη επίσης παραμένει η παρουσία των Eλλήνων στα
χονδρεμπ ρια κάθε λογής μέσα στα
σκοτεινά μαγαζιά και στις θολωτές
αποθήκες του Mπαχτσέ καπού, του
Mπαλούκ παζάρ, του Tαχτά καλέ και
των Λεμονάδικων –συνοικίες μορες
που ήσαν λαβύρινθος βαθύλαλος εμπορικ τατων δρομίσκων που συνωστίζονταν άνθρωποι και εμπορεύματα, ένα περιβάλλον στο οποίο ελάχιστα πράγματα είχαν μεταβληθεί απ τα χρ νια της ενετικής ζώνης του
ύστερου Bυζαντίου–, στα κερεστετζίδικα του Oύνκαπαν, στα Φερμελετζίδικα του Γαλατά καθώς και στην
αγορά της οδού Θεάτρου και του
Mπαλούκ παζαριού στο Σταυροδρ μι. Στον ανέκαθεν ναυτικ Γαλατά τα
καταστήματα ναυτιλιακών ειδών αλλά και τα ναυτιλιακά πρακτορεία είναι έως έναν μεγάλο βαθμ στα χέρια ομογενών... Aλλ’ εκεί που οι
Eλληνες σχεδ ν μεταξύ τους είναι
στην M. Oδ του Πέραν (ήδη λεωφ ρο Aνεξαρτησίας - Iστικλάλ), την παλαιά βιτρίνα ευρίσκονται εκδυκιτισμού της Π λης στα χρ νια της οθωμανικής παρακμής, κατά μήκος της
οποίας απ το Tουννέλι ώς το Γαλατά Σαράι και το Γαλατά Σαράι έως επάνω στο Tαξείμι, τα δύο τουλάχιστον τρίτα των πολυτελών καταστημάτων κι ένας μεγάλος αριθμ ς εστιατορίων, μπιραριών και ζαχαροπλαστείων ανήκουν και δουλεύουνται απ Pωμιούς: η Mεγάλη Oδ ς
του Πέραν, ο Iσιος δρ μος του Σταυροδρομιού είναι ακ μη στα μέσα του
αιώνα μας η αστικ τερη αρτηρία της
απανταχού Pωμιοσύνης. Oι περίφημες περατηνές δι δοι (τα passages)
καθώς και τα κάθετα προς τη λεωφ ρο σοκάκια επεκτείνουν την εμπορική ζώνη των καταστημάτων προς τη
Tαρλάμπαση, τα Mνηματάκια και το
Παρμάκ Kαπού... Πολλά ρωμαίικα ον ματα χαλεμπ ρων και παλαιοπωλών ξεχωρίζουν στο καπαλή τσαρσί,
το μέγα μπεζεστένι της κυρίως Π λης, μ νον στο κ σμημα τα σκήπτρα
κατέχουν οι Aρμένιοι. Tα ελληνικά
καταστήματα είναι επίσης πολλά επί
της Σουλτάν Xαμάμ στο Σίρκετζι, που αρκετά περατηνά καταστήματα
διαθέτουν παραρτήματα στα οποία
πωλούν τα είδη τους σε προσιτ τερες τιμές, Pωμιοί, τέλος κυριαρχούν
στην αγορά της Xαλκηδ νας.

Πολιτιστικές
δραστηριτητες
O συνδυασμ ς της μακρ τατης
τοπικής αστικής παράδοσης με τη
ραγδαία μεταπολεμικώς οικονομική
ανάκαμψη του ελληνικού στοιχείου
και το απρ σκοπτο, σε λα τα επίπεδα, των σχέσεων με την Eλλάδα, ε-

Oι παλαιοί κινηματογράφοι «Saray» και «Eclair» στους οποίους το κοιν της Πλης χειροκρτησε τους καλύτερους απ τους
ελληνικούς θιάσους. (Φωτ.: Σ. Γκιζ).

Eλληνικά καταστήματα στη Mεγάλη Oδ του Πέρα. Δεκαετία 1930. (Φωτ.: Σ. Γκιζ).

ξηγούν τη λάμψη και την πολυείδεια
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
της Mειον τητας στα χρ νια που
προηγούνται των «Σεπτεμβριανών».
Eίναι τα χρ νια της συγχονισμένης
και μαζικής εισβολής των ελλαδικών
θιάσων, οι οποίοι ενίοτε, πως κατά
τις αρχές του έτους 1952, φθάνουν
να μονοπωλούν το σύνολο σχεδ ν
των θεατρικών αιθουσών της Kωνσταντινουπ λεως. Tο θεριν της φεστιβάλ λαμπρύνει με την παρουσία

της, εμφανιζ μενη στο ανοικτ θέατρο, η μεγάλη Mαρίκα Kοτοπούλη.
Tον χορ των τραγωδιών απαρτίζουν, προσεκτικώς επιλεγμένοι, μαθητές των μειονοτικών σχολείων...
Eίναι επίσης η χρυσή εποχή των κοινοτικών ή ενοριακών Mορφωτικών
Συνδέσμων, την ίδρυση ή την τ νωση της λειτουργίας των οποίων μεγάλως ενθαρρύνει ο Oικουμενικ ς
πατριάρχης, ιδιαίτερα σε κοιν τητες
με φθίνοντα πληθυσμ . Συνήθης α-

π ρροια εν ς Mορφωτικού Συνδέσμου είναι μια δανειστική βιβλιοθήκη, μια φιλολογική συντροφιά που ενίοτε παράγει κάποιο εφήμερο λογοτεχνικ φύλλο και βέβαια ένας θεατρικ ς θίασος, κάτι το φυσικ τατο
σε μια κοινωνία της οποίας η άμεση
θεατρική παράδοση είναι η αρχαι τερη της Eγγύς Aνατολής. Διαθέτοντας στελέχη ποι τητος σχεδ ν επαγγελματικής, μεσουρανεί στα
Συνέχεια στην 8η σελίδα
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Oμάδα μπάσκετ παίδων Aθλητικού Συλλγου Tαταούλων (Kουρτουλούς), πρωταθλήτρια Kωνσταντινούπολης 1948-49. Aριστερά, ο προπονητής Aπστολος Aντζιους.
(Aρχείο A. Aρβανιτάκη).

ξία του ελληνικού στοιχείου σο η ιδέα που εκαλλιεργείτο περί τα 19511952 απ παράγοντες της μειον τητας και απ ανώτατους Eλληνες διπλωματικούς, περί ιδρύσεως στην
Kωνσταντινούπολη Eλληνικού Iνστιτούτου Mεσαιωνικών Σπουδών.

Συνέχεια απ την 7η σελίδα

χρ νια αυτά ο ταλαντούχος θίασος
της «Eλληνικής Eνώσεως» Kωνσταντινουπολιτών, ιδρυμένος το 1935.
Aπ το 1945 αμιλλάται μαζί του εξίσου εκλεκτ ς, ο θίασος του Aθλητικού Oμίλου Tαταούλων... Kαίρια επίσης συμβάλλουν στην ποικιλία και
την υψηλή ποι τητα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι Σύνδεσμοι
Aποφοίτων των μεγάλων σχολών. H
«Eλληνική Eνωσις» είναι το μ νο
κωνσταντινουπολίτικο
σωματείο
Eλλήνων υπηκ ων, αποτελεί τον οργανικ σύνδεσμο ανάμεσα στα τοπικά ρωμαίικα πολιτιστικά πράγματα
και την Eλλάδα των γραμμάτων και
της τέχνης.
Στο ετήσιο πρ γραμμά της δημοσίων διαλέξεων προσκαλείται για έναν κύκλο συνήθως τριών ομιλιών,
,τι καλύτερο διαθέτει ο Eλληνισμ ς
στο χώρο της διαν ησης. Mε την υποστήριξη του γενικού προξενείου η
E.E. οργανώνει εκθέσεις με ελληνικά θέματα, στις οποίες προσέρχονται μ νο Tούρκοι επίσημοι πως και
άνθρωποι των γραμμάτων. O «Σύνδεσμος Mουσικοφίλων του Πέραν»,
ιδρυθείς στα 1953, συνεχίζει την μακρά παράδοση της καλλιέργειας του
πολίτικου εκκλησιαστικού μέλους, ενώ στους κ λπους της μειον τητας,
άπειροι είναι οι λάτρεις και οι θερά-

Pωμαίικος Tύπος

Διαφήμιση για χοροεσπερίδα σε εφημερίδα της εποχής.

ποντες-επαγγελματίες ή ερασιτέχνες μουσικοί της δυτικής κλασικής
μουσικής. Σε άλλο επίπεδο, με ρίζες
τοπικ τατες βυζαντινές και οθωμανικές, εξακολουθεί στις λαϊκές γειτονιές να ανθεί η λαϊκή μουσική.
Eις ,τι αφορά τη λογοτεχνική παραγωγή, η πρώτη μεταπολεμική δεκαετία συμπίπτει με την έκδοση του
αξι λογου περιοδικού «Tέχνη»
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(1944-1950) και με την απαρχή του
«Πυρσού» (1954-1962). Σε αυτ το
διάστημα κυκλοφορούν τα εφήμερα
περιοδικά «Xρονικά» (1945), «Eπιθεώρηση» (1948-1949) και «B σπορος»
(1951-1952), καθώς και μικρ ς αριθμ ς επίσης βραχυβίων, νεανικών επί
το πολύ, λογοτεχνικών φύλλων, ήσσονος σημασίας. Tέλος, τίποτα δεν
εκφράζει περισσ τερο την αισιοδο-

O κωνσταντινουπολίτικος ρωμαίικος Tύπος, ζει και αυτ ς τις καλύτερες, μετά το 1922 ημέρες του. Στα
1955 κυκλοφορούν στην Π λη πέντε
ελλην φωνες ημερήσιες εφημερίδες –ήτοι η «Aπογευματινή», ο «Tαχυδρ μος», το «Bήμα», το «Eμπρ ς» και η «Eφημερίς» –και τρεις εβδομαδιαίες: η «Kυριακάτικη Πρωία» (ο πρώην «Kεραυν ς») ο «Xρ νος» και η «Eλεύθερη Φωνή». Aπ
το μ λις εκσυγχρονισθέν πατριαρχικ τυπογραφείο, εκδίδονται δύο περιοδικά θρησκευτικού και θεολογικού περιεχομένου, το εβδομαδιαίο
«Aπ στολος Aνδρέας» και το τριμηνιαίο «Oρδοθοξία». Tρεις περιοδικές εκδ σεις ποι τητος είναι αφιερωμένες στα παιδιά: ο «Παιδικ ς κ σμος», ο «Φίλος του παιδιού», και το
«Παιδικ φως». Γεγον ς, τέλος, στα
εκδοτικά πράγματα, απετέλεσε η
εμφάνιση το 1951 της εικονογραφημένης επιθεωρήσεως ο «Pωμη ς»
(1951-1955), χάρη στην οποία ανα-

βίωσε το πολίτικο σατιρικ ελληνικ
έντυπο.
Aλλ’ ίσως ο τομέας στον οποίον
περισσ τερο διακρίνεται η πολίτικη
Pωμιοσύνη, στα χρ νια που μας αποσχολούν, είναι, μαζί με ορισμένους
κλάδους της οικονομίας και την ιατρική, ο αθλητικ ς. Eπάνω απ τις
δύο περίπου δεκάδες των αθλητικών
συλλ γων της Mειον τητας, των οποίων η φήμη σπανίως υπερβαίνει το
εντελώς συνοικιακ επίπεδο, ξεχωρίζουν και συστηματικώς, επιβάλλονται, ακ μη και στο επίπεδο Tουρκίας, δύο ρωμαίικα αθλητικά σωματεία: ο Aθλητικ ς Σύλλογος Πέραν
με καρά σειρά πρωταθλημάτων στο
ποδ σφαιρο, το μπάσκετ, το β λεϊ
(το οποίο μονοπωλούν σχεδ ν οι Pωμιοί), και ο Aθλητικ ς Oμιλος Tαταούλων, μετενσάρκωση, μετά τα
1922, του Γυμναστικού συλλ γου
«Hρακλής». Pωμιοί αθλητές, προκειμένου να απαλλαγούν απ τους περιορισμούς, που δεσμεύουν τα μειονοτικά αθλητικά σωματεία και να
σταδιοδρομήσουν απρ σκοπτα, μετεγγράφονται σε διακεκριμένες
τουρκικές ομάδες πως την ΓαλατάΣαράι, την Mπεσίκτας και την ΦενέρMπαχτσέ· ένας μάλιστα απ αυτούς,
ο... ποδοσφαιριστής της Λευτέρης
Aντωνιάδης θα εξελιχθεί στον καλύτερο παίκτη της Tουρκίας των δεκαετιών ’50 και ’60. Eλληνες επίσης
διακρίνονται στη δισκοβολία, στην
πυγμαχία, στην πάλη, στο άλμα, στην
κωπηλασία, στην κολύμβηση... Διαπρέπουν στο πιγκ-πογκ. H αθλητική
χρονιά της ομογένειας σημαδεύεται
απ σειρά ξεχωριστών γεγον των.
Mεταξύ αυτών είναι η αγωνιστική
συνάντηση μεταξύ παλαιοτέρων και
νέων ποδοσφαιριστών που διεξάγεται, κάθε χρ νο, το απ γευμα της
Kυριακής του Πάσχα στο Mακροχώρι, τα φιλικά παιχνίδια με επισκέπτριες ελλαδικές ομάδες, οι αγώνες
ανάμεσα στον A.Σ. Πέραν και τον
A.O. Tαταούλων, και βέβαια, στο χώ-

Oι τελειφοιτοι της Aστικής Σχολής του Zωγραφείου σε φωτογραφία του 1946, με τον διευθυντή Kωνσταντίνο Kαμπαλούρη
και τη διδασκάλισσα Aναστασία Mαγγίνα. (Aρχείο A. Mήλλα).

ρο τους σχολικού αθλητισμού η
Aθλητική ημέρα του Zωγραφείου
που αναβιώνει το 1947, στο γήπεδο
της Pοβερτείου, μετά αναγκαστική
διακοπή δεκαέξι ετών... Στον σχολικ αθλητισμ πρώτο κατά καν να
έρχεται σε λα τα αθλήματα το Zωγράφειο. Oι αθλητές του συχνά μεταβαίνουν στην Aγκυρα, που αγωνίζονται και συνήθως τις νικούν, με
σχολικές ομάδες επιφανών σχολείων της τουρκικής πρωτεύουσας.
O κ σμος της διασκέδασης είναι
κι αυτ ς κατά ένα μεγάλο μέρος στα

χέρια των Pωμιών. Στα πολυτελή εστιατ ρια, στα λαϊκά «καζίνα», στις
μπιραρίες, στις ταβέρνες, στα σκεμπετζίδικα και στους μεϊχανέδες,
στο Πέραν, στον Γαλατά, στο Tσιχαγκίρι, στα Tαταύλα, στο Σίρκετζι, στο
Kοντοπιάλι, στον Aγιο Στέφανο, στα
χωριά του Kατάστενου, ο Eλληνας
είναι παντού παρών είτε ως θαμών
είτε ως ιδιοκτήτης ή διευθυντής, ως
maitre d’ hotel, chef ή γκαρσ νι είτ’
επίσης ως καλλιτέχνης τραγουδιστής, μουσικ ς, καρατερίστας, γελωτοποι ς. Xάρη σ’ αυτ ν οι περα-

Zάππειον Παρθεναγωγείον. Oι μαθήτριες της 4ης τάξεως Aστικής Σχολής σε αναμνηστική φωτογραφία του σχολικού έτους
1950-51. (Aρχείο A. Mήλλα).

τηνές μπουάτ ζουν τις τελευταίες
καλές τους ημέρες. Tο καλοκαίρι η
ηχηρή εξωστρέφειά του μεταφέρεται και πλημμυρίζει τα Nησιά, την
Πρίγκηπο...

H Tουρκία αντιδρά
Aυτά και άλλα πολλά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τους μικροκ σμους της ρωμαίικης κοινωνίας της
Π λης στα μέσα του αιώνα μας, που
ήταν νησίδα, ελάχιστη στο μέσον εν ς ταχύτατα μεταβαλλ μενου κ σμου, κατάλοιπο ένδοξο αλλοτινών
καιρών. Mία κοινωνία βαθύτατα και
αποκλειστικώς ειρηνική, ως εκ τούτου δε αφάνταστα τρωτή. Mία κοινωνία εν τούτοις που συγκέντρωνε τις
περισσ τερες προϋποθέσεις για να
ανθήσει και πάλι.
H απροσδ κητη μεταπολεμικώς
ανάκαμψη και η ταχύτατη προκοπή
του ελληνικού κωνσταντινοπολίτικου στοιχείου αναστάτωσε την χαραχθείσα, απ τον καιρ των Nεοτούρκων, πάγια δε έκτοτε κυβερνητική πολιτική εκτουρκισμού της
Tουρκίας, που ήταν –και παραμένει–
μια Oθωμανική Aυτοκρατορία εν
σμικρώ.
H αντίδραση των Aρχών κατά της
Mειον τητος άρχισε να γίνεται αισθητή στο πρώτο ήδη τρίμηνο του έτους 1954, έτους τ σο κρίσιμου για
την περαιτέρω ανάπτυξη του ντ πιου Eλληνισμού Tο Kυπριακ και η λως άστοχη επίσημη ανάμειξη σ’ αυτ της Eλλάδος, πρ σφεραν στην
Tουρκία την ουραν πεμπτη πρ φαση για να εξολοθρεύσει, εντ ς μιας
εικοσαετίας απ τ τε, το τιμι τερο
και πλέον πολύπαθο κομμάτι του
Eλληνισμού.
* Nεοσύστατο σωματείο, ο κύριος στχος
του οποίου είναι η μελέτη και η προβολή της
ιστορίας της Kωνσταντινούπολης.
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Tο χρονικ των γεγοντων
Προσχεδιασμένο απ το τουρκικ κράτος το έργο της καταστροφής

Σωροί οστών στο βεβηλωμένο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου Σισλί. (Φωτ.: Δ.
Kαλούμενος).
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ΣEΠTEMBPIOΣ 1955. O Eλληνισμ ς
της Π λης λεηλατείται, διώκεται,
τρομοκρατείται. H Pωμιοσύνη θυμάται τις μέρες του 1922. Mέσα σε μία
και μ νη νύχτα, ο Eλληνισμ ς της
Π λης θα δει να καταστρέφονται, να
κατακλέβονται ή να καίγονται 4.340
ελληνικά καταστήματα, 2.000 περίπου χριστιανικά σπίτια, 26 ελληνικά
σχολεία, 110 ελληνικά εστιατ ρια,
21 ελληνικά εργοστάσια, 27 ελληνικά φαρμακεία και 3 ελληνικές εφημερίδες.
Πολλοί Eλληνες θα κακοποιηθούν, γυναίκες θα βιασθούν και ο
υπέργηρος Iερομ ναχος Xρύσανθος Mαντάς, ο Λαυριώτης καλ γερος, θα ριχθεί σε πηγάδι του μοναστηριού του. Tην ύπαρξη άλλων
δύο νεκρών θα παραδεχθούν αργ τερα οι τουρκικές αρχές, ενώ στην
έκθεση «Oι Eλληνες της Tουρκίας»,
του «Helsinki Watch» (1992) γίνεται
αναφορά σε δεκαοκτώ δολοφονημένους.
Tα γεγον τα άρχισαν το απ γευμα
της 6ης Σεπτεμβρίου, ταν έγινε
γνωστή η πληροφορία τι βομβιστική επίθεση προκάλεσε ζημιές στο
σπίτι του Kεμάλ Aτατούρκ στη Θεσσαλονίκη. H κινητοποίηση άρχισε

στις 5.30 μ.μ., ταν ομάδες φοιτητών
συγκεντρώθηκαν μπροστά στο μνημείο του Kεμάλ στο Tαξείμ. Tαυτ χρονα, απ τη Θράκη και τη μικρασιατική ακτή, μεταφέρθηκαν στην
Π λη ομάδες κρούσεως αποτελούμενες απ βίαια άτομα, τα οποία καμία σχέση δεν είχαν με την Kωνσταντινούπολη, τους κατοίκους και την
ιστορία της. Για τη μετακίνησή τους
χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμ ς
φορτηγών αυτοκινήτων, ταξί και
βενζινοπλοίων.

«Σπάστε
τα καταστήματα
των Pωμιών»
Mέσα σε μια ώρα στους δρ μους
της Π λης συγκεντρώθηκε πλήθος
ανθρώπων που είχαν εξοπλιστεί με
ρ παλα, σιδερένιους λοστούς και τα
λοιπά χρειώδη. Tο σύνθημά τους ήταν «H Kύπρος ήταν και είναι τουρκική. Σπάστε τα καταστήματα των
Pωμιών». Στις 8.30 μ.μ. είχαν ήδη καταστρέψει τις προθήκες των ελληνικών καταστημάτων. Kαι ταν έπεσε
το σκοτάδι, στο ελεγχ μενο αρχικά
Συνέχεια στην 12η σελίδα

Eικνα δήωσης και καταστροφής παρουσίαζαν την επομένη των συμβάντων τα ρωμαίικα καταστήματα της Πλης. (Φωτ.: Δ. Kαλούμενος).

O εφημέριος του Aγίου Φωκά Mεσοχωρίου Θωμάς Tαλλιέρης την επομένη των καταστροφών, στον αυλγυρο του ναού. (Φωτ.: Δ. Kαλούμενος).
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Tο άγαλμα του μεγάλου ευεργέτη Kωνσταντίνου Zάππα κείται θρυμματισμένο στην είσοδο του Zαππείου Παρθεναγωγείου Kωνσταντινουπλεως (αριστερά). H είσοδος του νεκροταφειακού ναΐσκου της Θείας Mεταμορφώσεως στο Kοιμητήριο της ορθοδξου κοιντητος Σταυροδρομίου στο Σισλί, τη μεθεπομένη των συμβάντων
της 6/7 Σεπτεμβρίου 1955 (φωτ.: Δ. Kαλούμενος).
Συνέχεια απ την 10ή σελίδα

πλήθος των δραστών προστέθηκαν
στίφη ρακένδυτων ανθρώπων. Eτσι
σχηματίστηκε ο ανεξέλεγκτος μαιν μενος χλος των πλιατσικολ γων
που άρχισε να λεηλατεί και να καταστρέφει συστηματικά χι μ νο τα καταστήματα αλλά και τα ρωμαίικα σπίτια των ακραίων συνοικισμών της απέραντης πολιτείας.
Oπως έχει καταγράψει ο ελληνικ ς
και ο ξένος Tύπος της εποχής, το
προγραμματισμένο έργο των καταστροφέων ήταν προσχεδιασμένο και
«επιμελώς καταρτισμένο». Oι στ χοι
είχαν επισημανθεί σε λεπτομερείς
καταλ γους ημέρες πριν. Eνδεικτική
είναι η περίπτωση του Eλληνα Πριγκιποννησιώτη που τηλεφώνησε έντρομος στον φίλο του καϊμακάμη
(κοινοτάρχη) ταν είδε τα πλήθη να
καταστρέφουν το ξενοδοχείο του.
«Πώς είναι δυνατ ν, αφού το ξενοδοχείο σου δεν είναι στη λίστα», απ ρησε ο καϊμακάμης, ο οποίος, βάσει της ανά χείρας «λίστας» του,
γνώριζε ως εξαιρέσιμο το κτίσμα απ
τους προκαθορισμένους στ χους.
Tα γεγον τα διαδραματίστηκαν
κάτω απ τα απαθή βλέμματα των
τουρκικών αρχών, των αστυνομικών
και στη συνέχεια, μετά την κήρυξη
του στρατιωτικού ν μου, των στρατιωτών. Στη Mεγάλη Oδ του Πέρα
και στον Γαλατά, τα πεζοδρ μια αλλά και οι δρ μοι ολ κληροι είχαν
καταντήσει αδιάβατοι λ γω του ύψους των συσωρευμένων εμπορευμάτων, περιουσία και μ χθος μιας
ζωής, ρηγμένη έξω απ’ τα ρωμαίικα

καταστήματα. Aνάλογη εικ να παρουσιαζ ταν παντού που υπήρχε
συμπαγής ελληνική παρουσία. Tο
σκηνικ συνέθεταν σπασμένα τζάμια και έπιπλα, πεταμένα στρώματα
κ.ά. Tην εικ να της καταστροφής
και του τρ μου συμπλήρωναν οι μακρινές ανταύγειες των πυρπολημένων ενοριακών ναών στα τέσσερα
άκρα της Π λης.

Nαοί και Iερά
σκηνώματα
Προκαθορισμένο στ χο καταστροφής ήταν επ μενο να αποτελέσουν
οι εκκλησίες, και γενικά τα ιερά σκηνώματα. O μαιν μενος χλος δεν σεβάστηκε ούτε τα νεκροταφεία, ενώ
το καταστροφικ έργο ολοκληρώθηκε στα σχολεία, στα κοινοτικά κτίρια,
στους συλλ γους, τα συσσίτια, παντού που δρούσε η οργανωμένη
πολίτικη φιλανθρωπία.
Oπως ήδη αναφέραμε, οι δηώσεις
συνεχίστηκαν και μετά την κήρυξη
του στρατιωτικού ν μου, στις μεταμεσονύχτιες ώρες, υπ τα μματα
της αστυνομίας και του στρατού.
Yπάρχουν καταγγελίες τι την επομένη των γεγον των, ταν τα πλήθη
είχαν πλέον διαλυθεί, καταστροφές
διέπραξαν και τα ργανα της τάξης.
Για παράδειγμα, στην αίθουσα τελετών της Mεγάλης του Γένους Σχολής, οι στρατιώτες καταξέσχισαν,
την επαύριο, τους πίνακες των καθηγητών και των ευεργετών.
Aρμ διοι να μιλήσουν για τα Σε-
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πτεμβριανά είναι οι γνώστες και μελετητές του θέματος, αυτ πτες και
αυτήκοοι μάρτυρες οι περισσ τεροι,
που ζωντανεύουν στις επ μενες σελίδες την τραγική για τον Eλληνισμ
νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου.
Eμείς παραθέτουμε απλώς την πρ σφατη μαρτυρία εν ς Tούρκου, του
δημοσιογράφου Xαντί Oυλουενγκίν
που, παιδί τ τε, έζησε τη βιαι τητα
της νύχτας των Σεπτεμβριανών. Δημοσιεύτηκε στη «Xιουριέτ» της
28/8/1993 με τίτλο «Tα σκυλιά των
τάφων» και αναδημοσιεύτηκε στην
«Eπτάλοφο», εφημερίδα των εν
Eλλάδι Kωνσταντινουπολιτών, τον ίδιο μήνα:
«Oι πρώτες παιδικές αναμνήσεις
μου απλώνονται ως μία νύχτα τρμου. Eίναι η νύχτα της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955, ταν οι βάνδαλοι που υποστήριζε και προωθούσε το κράτος
επιτέθηκαν εναντίον των Pωμιών.
Tαυτίζονται με τα γεγοντα ντροπής για τη Δημοκρατία μας και παραφροσύνης για το Eθνος μας.
H πρώτη παιδική μου ανάμνηση
προβάλλει το ανθρώπινο μίσος.
Θυμάμαι πως μλις ξέσπασε η είδηση των γεγοντων, ο πατέρας μου
ξεκίνησε απ’ το Kιζίλτοπρακ να φθάσει στο Γεσήλκιοϊ (Aγιος Στέφανο)
για να πάει να προστατέψει τον Kώτσο Aμτζά (θείο Kώτσο).
Θυμάμαι το πσο είχε ταραχθεί η
μάνα μου, καθώς ο θείος μου, που
θα συνδευε τον πατέρα μου με το
αυτοκίνητ του, πάσχιζε να βρει
μια τουρκική σημαία να αναρτήσει
σ’ αυτ.

Kατπιν έρχεται στο νου μου το
πώς, μαζί με τα υπλοιπα μέλη της
οικογένειάς μου, δεν σταματήσαμε
να βλέπουμε προς το Γαλατά, που
λη νύχτα καιγταν. Nομίζω ακμη
πως είχα χαρεί γιατί δεν με είχαν
υποχρεώσει, εμένα τον μικρ, να
κοιμηθώ.
Eχω ακμη μπρος στα μάτια μου σα είδα την επομένη το πρωί. Στο Πέρα, απ το Tαξείμ ώς το Tουνέλ, να
’ναι καλυμμένος ο δρμος με υφάσματα, τα τανκ να κυκλοφορούν ανάμεσα στα τραμ, το κατεστραμμένο
και κατακλεμμένο κατάστημα του περίφημου υποδηματοποιού του Πάνου, τους λυγμούς του μαστρο-Mανώλη ταν εξηγούσε στη μάνα μου
τα γεγοντα, το πώς την αγκάλιασε
κλαίγοντας η κ. Aνέτα που πουλούσε
κουμπιά. Bλέπω ακμη τον πατέρα
μου, που μας περίμενε στο κατάστημα μουσικών ειδών του κ. Παπαγεωργίου, ν’ ατενίζει μ’ έκπληκτα μάτια, το θρυμματισμένο βιολοντσέλλο. Tον ακούω να μας λέει πως αποφάσισε να μείνει κοντά στο φίλο του
τον Kώτσο, ώσπου να καθησυχάσουν
τα πράγματα και στέλνω χαιρετίσματα στο συνομήλικ μου γιο του Xρήστο. Aυτές οι πρώτες παιδικές μου αναμνήσεις είναι πλημμυρισμένες απ τρμο.
Aν και ανήκω σε μια τουρκική και
μωαμεθανική οικογένεια, που πάντοτε πολέμησε την αδικία, βρίσκω
τι το έγκλημα που διαπράχθηκε είναι ομαδικ και θεωρώ και τον εαυτ
μου συνυπεύθυνο σ’ αυτή την ομαδική παραφροσύνη».

H αρχή των τραγικών γεγοντων το απγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου. (Aρχείο εφημερίδας Cumburiyet).

Oι υπεύθυνοι των γεγον των
H πολιτική της εθνοκάθαρσης και η κυβέρνηση του Aντνάν Mεντερές
Tου Nεοκλή Σαρρή
Kαθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου

TA ANΘEΛΛHNIKA γεγον τα της 6/7
Σεπτεμβρίου αποδ θηκαν στην «αυθ ρμητη» λαϊκή έκρηξη στην Kωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, λ γω
της «βομβιστικής απ πειρας» κατά
της «γενέθλιας οικίας» του Kεμάλ
Aτατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε καταιγισμ ς της κοινής γνώμης απ τον κατευθυν μενο απ το
τουρκικ
υπουργείο Eξωτερικών
τουρκικ Tύπο, με χαλκευμένες ειδήσεις περί «σχεδιαζομένων σφαγών των Tούρκων της Kύπρου απ
τους Eλληνες». Στην πραγματικ τητα, η λογική της αντίδρασης στηρίχθηκε στο «θράσος» των Eλλήνων
της Kύπρου, δηλαδή του 82% του
πληθυσμού της Mεγαλονήσου, να
ζητήσουν αυτοδιάθεση και στην
πρ θεση της τουρκικής κυβέρνησης
να «τρομοκρατήσει» ή να εκβιάσει
την ελληνική πλευρά, χρησιμοποιώντας ως μηρους τους Eλληνες της
Tουρκίας.
Προκειμένου να αξιολογήσουμε τα
γεγον τα του Σεπτεμβρίου του 1955,
θα πρέπει να σημειώσουμε τι το
«Δημοκρατικ K μμα» συμπλήρωνε
πενταετία στην εξουσία. Παρά τους

αρχικούς άριστους οιωνούς που συν δεψαν τη μετάβαση στον «πολυκομματισμ » της Tουρκίας, τα δεδομένα ήταν απογοητευτικά. Tο κατά
κεφαλήν εισ δημα απ 556 λ.T. το
1953 πέφτει στις 490 λ.T. το 1954
–χρονιά κατά την οποία η τουρκική
κυβέρνηση αρχίζει να δείχνει «ενδιαφέρον» για το Kυπριακ – ενώ η
οικονομία, που την εποχή εκείνη ήταν προεχ ντως αγροτική, νοσεί.
H εμπλοκή λοιπ ν της Tουρκίας
στο Kυπριακ , με την παρ τρυνση
της Mεγάλης Bρετανίας, είχε ως συνέπεια την καλλιέργεια απ την
τουρκική κυβέρνηση έντονου ανθελληνικού κλίματος, ικανού να αναστείλει, λ γω των τουρκικών στερεοτύπων, κάθε κοινωνικ και πολιτικ
προβληματισμ .
Παρ μοιο φαιν μενο διαπιστώνει
κανείς και στην Eλλάδα, που μετά
τα βαθιά τραύματα του Eμφυλίου, η
ελληνική κοινωνία βρήκε στο Kυπριακ τη διέξοδο να εκφράσει τα
πραγματικά της αισθήματα για την
ξενοκρατία και τον ιμπεριαλισμ (υπαίτιους σε μεγάλο βαθμ των εθνικών της δεινών).
Oι πηγές θέλουν τον Tεφβίκ Pουστί Zουρλού, έναν άριστο διπλωματικ υπάλληλο, που είχε ως υπουργ ς

επικρατείας αναλάβει το χειρισμ
του Kυπριακού και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να έχει συναποφασίσει με τον πρωθυπουργ Aντνάν Mεντερές «αυθ ρμητες» λαϊκές εκδηλώσεις στην Kωνσταντινούπολη (και
τη Σμύρνη), που θα τρομοκρατούσαν
την ελληνική πλευρά και θα την ανάγκαζαν να αναθεωρήσει τη στάση
της. Oι εκδηλώσεις είχαν προγραμματισθεί να συμπέσουν με την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου, η οποία
στην πράξη δεν είχε άλλη αποστολή
απ το να κατοχυρώσει την Tουρκία
ως διάδικο μέρος σε μια διένεξη
που, επιτέλους, αφορούσε το αίτημα
της αυτοδιάθεσης της συντριπτικής
πλειοψηφίας των κατοίκων μιας βρετανικής αποικίας, που ήταν οι Eλληνες και επεδίωκαν την Eνωσή της με
την Eλλάδα. O Zορλού στο Λονδίνο,
χι μ νο υπεραμύνθηκε της συνέχειας της αποικιακής διοικήσεως
των Aγγλων, αλλά ξάφνιασε την ελληνική αντιπροσωπεία, προβάλλοντας τον ισχυρισμ τι σε περίπτωση
που θα αποσυρ ταν η Mεγάλη Bρετανία απ την Kύπρο, αυτή θα έπρεπε να επιστραφεί... στην Tουρκία!
O Mαχμούντ Nτικερντέμ, που είχε
συνοδεύσει τον Zορλού στο Λονδίνο, αφηγείται τι μετά το ναυάγιο

της διάσκεψης, κατά την επιστροφή,
ο Tούρκος πολιτικ ς έλεγε απελπισμένος: « λοι οι μ χθοι μας, η επιτυχία που είχαμε στο Λονδίνο, εξαφανίστηκαν και πάνε σε μια νύχτα».
Mπορεί λοιπ ν να είχε εισηγηθεί την
οργάνωση των ανθελληνικών εκδηλώσεων, να ήταν εμπνευστής τους,
αλλά σαφώς ηπι τερης μορφής. Aπ
την άλλη πλευρά, ο Mεντερές, απολογούμενος για τα γεγον τα, ισχυρίστηκε τι η απρ βλεπτη έκτασή τους
τον εμπ δισε να ζητήσει, πως σκ πευε, την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης και την «επιστροφή
της Δωδεκανήσου στην Tουρκία».
Δεν χωρεί μως καμία αμφιβολία τι
σοι εκπ νησαν το σχέδιο και είχαν
την ευθύνη της εκτέλεσής του, είχαν προβλέψει και την έκταση που
θα προσλάμβαναν.

Oργάνωση γεγον των
H άποψη αυτή επιβεβαιώνεται απ
τη μέθοδο που ακολουθήθηκε και
τον προκαθορισμ των στ χων απ
«τις κατά τ πους αστυνομικές αρχές, τους κοινοτάρχες (μουχτάρηδες), τις κομματικές οργανώσεις του
κυβερνώντος «Δημοκρατικού K μΣυνέχεια στην 14η σελίδα
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ψη προκαλεί η εξίσου ένοχη αβελτηρία των ελληνικών κυβερνήσεων κατά την αντιμετώπιση του επίμαχου
ζητήματος.

Συνέχεια απ την 13η σελίδα

ματος». Eπίσης, απ το γεγον ς τι
πραγματοποιήθηκε μεταφορά ειδικών ομάδων απ τα περίχωρα ή την
επαρχία, που διενεργούσαν τις καταστροφές και λεηλατούσαν τα κτίρια,
στα οποία αρχικοί «διαδηλωτές» είχαν σπάσει «ενδεικτικά» τα τζάμια ή
είχαν «φιλοτεχνήσει» ανάλογο διακριτικ σημείο. Kαι, κυρίως, απ το
τι τα στίφη ήταν εφοδιασμένα με ειδικά ργανα καταστροφής. (Για παράδειγμα, οι ομάδες που εσύλησαν
το νεκροταφείο του Σισλί, είχαν κομπρεσέρ και ειδική γεννήτρια ρεύματος). Aκ μη, για την εκτέλεση του
σχεδίου φαίνεται τι κινητοποιήθηκαν οι ποικιλώνυμες φοιτητικές οργανώσεις και κυρίως το σωματείο «H
Kύπρος είναι τουρκική», το οποίο είχε συστήσει η κυβέρνηση απ προσωπικ τητες που ανήκαν σε λο το
πολιτικ φάσμα. Tο γεγον ς τι οι
νεκροί ήταν λίγοι (έχουν καταμετρηθεί δεκαοκτώ, οι περισσ τεροι των
οποίων πέθαναν συνεπεία των τραυμάτων τους) είναι πρ σθετο αποδεικτικ στοιχείο του ελεγχ μενου των
γεγον των.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία τι
στην οργάνωση των γεγον των ενέχεται ο κρατικ ς μηχανισμ ς της
Tουρκίας. Aυτ δεν τεκμαίρεται μ νο απ την ένοχη ανοχή, αν χι ενεργ συνδρομή των οργάνων της
τάξης. Aποδεικνύεται, επίσης, απ
τη σκηνοθετημένη βομβιστική επίθεση στην οικία του πατριού του Kεμάλ Aτατούρκ, την οποία, μαζί με τον
περιβάλλοντα χώρο, είχαν δωρίσει
στην Aγκυρα η ελληνική κυβέρνηση
και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (δεκαετία
του ’30), προκειμένου να στεγαστεί
το τουρκικ προξενείο. Στο χώρο
αυτ , ο Oκτάι Eγκίν, φοιτητής στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και
γιος του μουσουλμάνου βουλευτή
στην ελληνική Bουλή Φαΐκ Eγκίν, σε
συνεργασία με τον πρ ξενο M. Mπαλίν, τον υποπρ ξενο M. Tεκινάλπ και
τον κλητήρα X. Oυτσάρ, τοποθέτησε
εκρηκτικ μηχανισμ που είχε προμηθευτεί απ τις τουρκικές υπηρεσίες. Oι ελληνικές αρχές τάχιστα
διελεύκαναν το γεγον ς και παρέπεμψαν τους δράστες στη δικαιοσύνη (στις 20 Σεπτεμβρίου 1956 ο
Eγκίν, κατ πιν συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με την τουρκική
για «εκτ νωση της μεταξύ των δύο
χωρών έντασης», φυγαδεύτηκε στην
Tουρκία!).

Eθνοκάθαρση
Tα γεγον τα της 6/7 Σεπτεμβρίου
είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που
ακολούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί η Tουρκία για την εξαφάνιση
των χριστιανικών εθνοτήτων απ τη
χώρα. Eπίσης, πως πολύ εύστοχα
παρατητεί ο Γιλμάζ Kαράκιογλου, η
6/7 Σεπτεμβρίου «είναι το τρίτο κατά
σειρά απ τα επιθετικά γεγον τα
που κατά καιρούς σκηνοθετήθηκαν
με στ χο τη μεταβίβαση στον τουρκικ τομέα του μειονοτικού κεφαλαίου, το οποίο απ την οσμανική περίοδο κατείχε τα σκήπτρα της οικονομίας». O Tούρκος συγγραφέας αναφέρει ως πρώτο τους διωγμούς
του «Eνωση και Πρ οδος» κατά των
χριστιανικών πληθυσμών, δηλαδή τις
γενοκτονίες και ειδικά την «πρακτι-

Eυθύνες
στους κομμουνιστές

Nοσοκομείο Bαλουκλί. O δκιμος της Mονής Bαλουκλί Eυάγγελος Mαστοράκης
την επομένη των Σεπτεμβριανών. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).

O ηγούμενος της Zωοδχου Πηγής Bαλουκλί, επίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος
κακοποιημένος κατά την πυρπληση της Mονής, σε κλίνη του νοσοκομείου Bαλουκλί. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).

κή της δημιουργίας Tούρκων επιχειρηματιών», και ως δεύτερο τον περίφημο «Φ ρο Περιουσίας» του 1942,
με τον οποίο «το (μειονοτικ ) κεφάλαιο διοχετεύτηκε με τη βία στο
μουσουλμανικ τομέα». Oπως μως
παρατηρεί, ενώ «ο Φ ρος Περιουσίας είχε το ποθούμενο αποτέλεσμα», τα γεγον τα της 6/7 Σεπτεμβρίου κατέληξαν σε μια «φρενήρη
καταστροφή του εθνικού πλούτου».
Eνδεικτική στο σημείο αυτ είναι η
αποκάλυψη του στρατηγού Pεφίκ
Tούλγκα, που είχε διατελέσει υπασπιστής του προέδρου της Tουρκίας
κατά την εποχή των γεγον των Tζελάλ Mπαγιάρ. Στη συνεδρίαση του
ειδικού δικαστηρίου που δίκαζε τους
ιθύνοντες, δήλωσε για τον Mπαγιάρ:

14 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 10 ΣEΠTEMBPIOY 1995

«Σε επανειλημμένες συζητήσεις μας υποστήριζε κατηγορηματικά την άσκηση
πιέσεων επί των Pωμιών... Oταν το 1957
μετατέθηκα στη Nεάπολη, μου είπε να
πω στον (Aμερικαν) διοικητή των δυνάμεων του NATO, τι θα ξωπετάξουμε (sic) τους Eλληνες απ τη χώρα μας
και θα λάβουμε εναντίον τους σκληρά
μέτρα».
Eκπληξη προξενεί η παρρησία και
το θράσος της τουρκικής ηγεσίας να
εξωτερικεύει τις μύχιες προθέσεις
της σε συμμαχικούς παράγοντες (και
βέβαια η αντίστοιχη αδιαφορία των
τελευταίων), γεγον ς που αποδεικνύει τι τα δεινοπαθήματα του
Eλληνισμού της Tουρκίας έγιναν με
τη γνώση και την ένοχη σιωπή των
παραγ ντων αυτών. Παράλληλα, θλί-

Eίναι γνωστ τι την επ μενη των
γεγον των, η ένοχη κυβέρνηση
προσπάθησε να τα αποδώσει στους
«κομμουνιστές». O τ τε υπουργ ς
των Eσωτερικών Nαμίκ Γκεντίκ ζήτησε να συλληφθούν ως πρωτοαίτιοι
45 αριστεροί. Tο αριστερ κίνημα μως στην Tουρκία, την εποχή εκείνη, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο. Mεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονταν πασίγνωστοι συγγραφείς
και διανοούμενοι, πως ο Aζιζ Nεσίν,
X. Nτ σντογρου, K. Tαχίρ, M. Mπορατάβ, κ.α.
Eκτ ς απ το να μετατρέψει την αριστερά σε «αποδιοπομπαίο τράγο»,
η συγκεκριμένη ενέργεια της τουρκικής κυβέρνησης είχε και έναν άλλο
στ χο. Σε επανηλειμμένες αιτιάσεις
της Aγκυρας προς τους Aμερικανούς να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση προς φελος της Tουρίας,
τους ελέγετο τι «σε περίπτωση που
θα ανατρεπ ταν η κυβέρνηση στην
Eλλάδα, η επ μενη θα είναι κομμουνιστική». Συνεπώς, ο ελιγμ ς της
Tουρκίας είχε αποδώσει τους προσδοκ μενους καρπούς. Eίχε πείσει
τους Aμερικανούς τι εξίσου με την
Eλλάδα κινδύνευε και η ίδια να ανατραπεί απ ένα «κομμουνιστικ κίνημα». Iσως έτσι να εξηγείται και το
ταυτ σημης σημασίας μήνυμα του T.
Φ. Nτάλες στους πρωθυπουργούς
Eλλάδας καιTουρκίας, το οποίο εξίσωνε θύτες και θύματα και τους καλούσε για το συμφέρον του ελεύθερου κ σμου να ειρηνεύσουν. H μη
δέουσα ή εντελώς υποτονική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης
στα γεγον τα, προεχ ντως πρέπει
να αποδοθεί στις ξενικές πιέσεις.
Eκτ ς απ την απ δοση των γεγον των στην αριστερά, οι αρχές
στράφηκαν και κατά του σωματείου
«H Kύπρος είναι τουρκική». Συνελήφθηκαν ή διώχθηκαν ιθύνοντες του
σωματείου, κυρίως επιφανείς δημοσιογράφοι που πολιτικά δεν ανήκαν
στο κυβερνών κ μμα, πως ο Oρχάν
Mπιργκίτ κ.ά., ή είχαν διαχωρίσει τη
θέση τους και ασκούσαν κριτική στο
κυβερνητικ έργο, πως ο A. E.
Γιαλμάν.
Tα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση
Mεντερές με αφορμή τα γεγον τα ήταν η εφαρμογή στρατιωτικού ν μου
σε τρεις νομούς (Kωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Aγκυρα) και η φίμωση
του Tύπου με την εφαρμογή μιας άτεγκτης λογοκρισίας. Oσον αφορά
στους συλληφθέντες, που ανήκαν σε
δύο κατηγορίες (στη μια ανήκαν οι
πλιατσικολ γοι και στην άλλη οι ιθύνοντες του σωματείου «H Kύπρος είναι τουρκική» με τους αριστερούς),
η σιωπηλή τους αποφυλάκιση άρχισε
λίγους μήνες μετά.

Aνατροπή Mεντερές
Tα γεγον τα της 6/7 Σεπτεμβρίου
ακολούθησαν ραγδαίες εξελίξεις
στην πολιτική ζωή της Tουρκίας. Tην
επ μενη των συμβάντων δρομολογήθηκε η διάσπαση του κυβερνώ-

H εικνα των δηώσεων την επαύριο των συμβάντων στα «Σκαλάκια», μπροστά στο πάλαι ποτέ μέγαρο της Tράπεζας της Eλλάδος. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).

ντος «Δημοκρατικού K μματος».
Δεκαενιά βουλευτές αποχώρησαν
και συγκρ τησαν το «K μμα της
Eλευθερίας». O Mεντερές αναγκάσθηκε να εντείνει τα αυταρχικά του
μέτρα. O Tύπος, που είχε φιμωθεί,
και ομάδες πίεσης, πως φοιτητές
και διανοούμενοι, αντιπαρατέθηκαν
δυναμικά. Oταν σ’ αυτούς προστέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις, στις 27
Mαΐου 1960, εκδηλώθηκε στρατιωτικ πραξικ πημα και ο Mεντερές ανατράπηκε.
Oι ιθύνοντες του καταλυθέντος
καθεστώτος συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον εκτάκτου «υπέρτατου» δικαστηρίου της
χώρας. Συνήθως, λέγεται τι ο Mεντερές και δύο συνεργάτες του (ο
Zορλού και ο Πολατκάν, υπουργ ς
Oικονομικών) εκτελέστηκαν κατ πιν
αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού,
που διαπίστωσε την ευθύνη τους
στα γεγον τα της 6/7 Σεπτεμβρίου.
Aναμφίβολα, πρ κειται περί κακ γουστου μύθου ή για άγνοια των ιστορικών δεδομένων, αν δεν πρ κειται για ακούσια, έστω, εξυπηρέτη-

ση της τουρκικής πολιτικής.
H διαδικασία του «υπέρτατου δικαστηρίου» εκτειν ταν σε μια κύρια
υπ θεση και πολλές δευτερεύουσες. H πρώτη αφορούσε την παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων του
Συντάγματος και αλλοίωση του πολιτεύματος –πράξη που συνεπαγ ταν
την ποινή του θανάτου– ενώ οι δεύτερες εκτείνονταν σε διάφορες ασύνδετες «ατασθαλίες» και σκάνδαλα των ιθυν ντων του έκπτωτου καθεστώτος. Oσον αφορά στα γεγον τα της 6/7 Σεπτεμβρίου, οι υπαίτιοι
δεν κρίθηκαν με βάση το άρθρο 141
του Ποινικού N μου, που αφορούσε
την προσβολή των δικαιωμάτων των
πολιτών για λ γους φυλετικούς. Δεν
έγινε προσφυγή στο άρθρο 495 «περί λεηλασίας», στο άρθρο 177 «περί
καταστροφής ναών και νεκροταφείων», στο άρθρο 178 «περί ιεροσυλίας σε νεκροταφεία και οστεοφυλάκια», κ.α. Kρίθηκαν με βάση το άρθρο 517, που αναφέρεται στο αδίκημα της «φθοράς ξένης περιουσίας»,
ταν αυτή τελείται σε βάρος περιουσίας που ανήκει στο Δημ σιο ή με

αυτήν βλάπτεται το κυβερνητικ έργο. Yπενθυμίζουμε τι δεν ασκήθηκαν κριτικές για τη μετάβαση των
περιουσιακών στοιχείων των μη μουσουλμάνων, αλλά επειδή η περιουσία αυτή (που ανήκε στην Tουρκία)
καταστράφηκε.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί τι
το «υπέρτατο δικαστήριο» απέρριψε
το ανακριτικ και γενικά αποδεικτικ
έργο, υλικ των ελληνικών δικαστηρίων, που αφορούσε τη βομβιστική
επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Aθώωσε
και κατά συνέπεια δικαίωσε παμψηφεί τους παραπεμφθέντες αυτουργούς της επίθεσης και πρώτον τον
Oκτάι Eγκίν.

«Eκεί είναι
ο τ πος σας»
Aναμφίβολα τα γεγον τα της 6/7
Σεπτεμβρίου αξιολογούνται μέσα
στο πλαίσιο της πολιτικής εθνοκάθαρσης, που ξεκίνησε το «Eνωση και
Πρ οδος» και που η σύγχρονη Tουρκία συνέχισε και συνεχίζει στις μέρες μας. Mπορεί απ την πλευρά της

τουρκικής κοινωνίας –και με την έννοια αυτή νοείται η ιθύνουσα τάξη–
να υπήρξε αμφιβολία για τη μέθοδο
που ακολουθήθηκε, αλλά είναι πολύ
παρακινδυνευμένος ο ισχυρισμ ς τι δεν ήταν επιθυμητή η αναχώρηση
των Eλλήνων της Π λης απ την πατρογονική τους γη. Θα αναφερθώ σε
ένα μ νο παράδειγμα, που έχει άμεση σχέση με την 6/7 Σεπτεμβρίου.
Aφορά την Σεφικά Oυργκάν, μια εξαίρετη γυναίκα δημοκρατικών πεποιθήσεων, της οποίας τη μνήμη τιμώ βαθιά. Hταν σύζυγος του Φαλίχ
Pιφκί Aτάι, γνωστού Tούρκου δημοσιογράφου και προσωπικού συνεργάτη του Kεμάλ Aτατούρκ, μητέρα
της καθηγήτριας Mινά Oυργκάν
(στενής φίλης του Nαζίμ Xικμέτ), και
προπάντων δικ ς μας άνθρωπος.
Θυμάμαι, ένα μεσημέρι λίγες ημέρες
μετά τα γεγον τα, η μάνα μου επέστρεψε στο σπίτι πολύ ταραγμένη.
«Συνάντησα στο δρμο τη Σεφικά» μας
είπε. «Eξέφρασε τη μεγάλη λύπη της
για τα γεγοντα και πρσθεσε, ε και εσείς σιγά σιγά να ετοιμαστείτε να πάτε
στην Eλλάδα, εκεί είναι ο τπος σας».
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O Πατριάρχης Aθηναγρας στη κγχη της αψίδος του πυρπολημένου ναού του Aγίου Kωνσταντίνου της Ψαμμάθου. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).
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Aνεστραμμένοι και συλημένοι τάφοι Πατριαρχών στον περίβολο της Iεράς Mονής της Zωοδχου Πηγής. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).

«Tσοπτσήδες» καθαρίζουν, υπ επιτήρησιν αστυνομικού, δρμους του εμπορικού κέντρου της Πλης, μετά τις ολονύκτιες
καταστροφές απ τον χλο. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).
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H Tριμερής του Λονδίνου
H Tουρκία οργάνωσε τα επεισδια, ενώ στη Συνδιάσκεψη συζητούσε το μέλλον της Kύπρου
Tου Eυάνθη Xατζηβασιλείου
Δρος Iστορίας, επιστημονικού συνεργάτη Eκδοτικής Aθηνών

ΣTIΣ 6 Σεπτεμβρίου 1955, η προσοχή
της βρετανικής κυβέρνησης ήταν
στραμμένη στις εργασίες της Tριμερούς Συνδιάσκεψης του Λονδίνου
για την Kύπρο. Tο υπουργικ συμβούλιο είχε ήδη εξετάσει το σχέδιο
του υπουργού Eξωτερικών, Xάρολντ
Mακμίλλαν, για εισαγωγή καθεστώτος αυτοκυβέρνησης στο νησί, υπ
βρετανική κυριαρχία, με τη συνεργασία της Eλλάδας και της Tουρκίας.
Oι Bρετανοί πρέσβεις στην Aγκυρα και στην Aθήνα βρίσκονταν στο
Λονδίνο και συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη. Kατά την τριμερή, η ελληνική πλευρά ζήτησε ένα μεταβατικ
φιλελεύθερο καθεστώς αυτοκυβέρνησης, το οποίο το οδηγούσε στην
αυτοδιάθεση του νησιού. Oι Tούρκοι
υποστήριξαν θέσεις αδιάλλακτες: ήταν αντίθετοι στην αυτοκυβέρνηση·
αν οι Bρετανοί αποσύρονταν, το νησί έπρεπε να «επιστραφεί» στην
Tουρκία. Eτσι, το Λονδίνο είχε βρεθεί, πως επεδίωκε, στη μέση θέση
μεταξύ Aθήνας και Aγκυρας, γεγονς που του έδινε δυναττητες να αναλάβει την πρωτοβουλία και να
προτείνει το δικ του σχέδιο, ως
«λογικ» συμβιβασμ.
Tην ίδια στιγμή, οι Bρετανοί φάνηκαν να αγνοούν σημαντικές πτυχές
των γεγοντων που οδήγησαν στα επεισδια, λγου χάριν, τι ο Tούρκος
υπουργς Eξωτερικών, Φατίν Pουστού Zορλού, είχε, απ το Λονδίνο,
ζητήσει την οργάνωση μιας μεγάλης
διαδήλωσης, η οποία θα ισχυροποιούσε τη διαπραγματευτική του θέση.
Eπίσης, δεν φάνηκαν να καταλαβαίνουν αμέσως τη σημασία της έκρηξης στο τουρκικ προξενείο της
Θεσσαλονίκης, η οποία προοριζταν
να δώσει το σύνθημα για το πο-

γκρμ. Πάντως, παρατήρησαν τι τα
επεισδια τσο στην Σμύρνη, σο
και σε διαφορετικές περιοχές της
Πλης, δεν ήταν «αυθρμητα», τι
είχαν σημειωθεί με εκπληκτικά παρμοιο τρπο και τι η τουρκική κυβέρνηση είχε παίξει σημαντικ ρλο
στην οργάνωση των γεγοντων.

Mεθοδικές
καταστροφές
Mια εικνα του πογκρμ κατά της
μειοντητας έδωσε, σε αναφορά του
προς τον X. Mακμίλλαν, ο σύμβουλος της βρετανικής πρεσβείας στην
Tουρκία, M. Στιούαρτ, ο οποίος βρισκταν την κρίσιμη νύχτα στην Πλη. Σημείωσε τι τα επεισδια άρχισαν μετά το λγο του Xικμέτ Mπιλ,
προέδρου της οργάνωσης «H Kύπρος είναι τουρκική», ο οποίος είχε
το προηγούμενο βράδυ συναντηθεί
με τον πρωθυπουργ, Aντναν Mεντερές. Παρουσίασε με σχετική ακρίβεια τις εκτεταμένες (και «μεθοδικές») καταστροφές και τον οργανωμένο τους χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας τι οι διαδηλωτές χτυπούσαν συντεταγμένοι σε ομάδες, η κάθε μια με το δικ της σημαιοφρο (!),
ενώ η αστυνομία και ο στρατς δεν
έκαμαν καμιά προσπάθεια να παρέμβουν. O Στιούαρτ ανέφερε τι η
τουρκική κυβέρνηση είχε δώσει την
έγκρισή της για κάποια ανθελληνική
διαδήλωση, η οποία, πως είπε, «θα
περιοριζταν σε εκδηλώσεις στους
δρμους και στο σπάσιμο μερικών
παραθύρων».
Oταν τα επεισδια έλαβαν μεγαλύτερες διαστάσεις, ο Mεντερές βρισκταν στο τρένο με κατεύθυνση
την Aγκυρα και καθώς κανείς δεν
μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του
για να λάβει οδηγίες, οι αρχές απλώς
άφησαν τον χλο να καταστρέψει

Tο κατεστραμμένο στα Σεπτεμβριανά Iερ Bήμα του ναού του Σωτήρος Xριστού
Γαλατά, τον οποίο κατεδάφισαν αργτερα οι Tούρκοι, κατά τη διαπλάτυνση της
λεωφρου του Kαράκιοϊ. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).

την πλη. O Bρετανς διπλωμάτης
αναφέρθηκε και σε άλλες ενδείξεις
(«τις οποίες δεν θα αναφέρω εδώ»),
που συνηγορούσαν στην άποψη τι η
τουρκική κυβέρνηση γνώριζε εκ των
προτέρων τη διοργάνωση των επεισοδίων. Kαι, υπενθυμίζοντας τι παρμοια γεγοντα είχαν συμβεί και σε
άλλες χώρες της Mέσης Aνατολής,
τνισε: «...Συνάντησα λίγους ξένους,
κάτοικους ή επισκέπτες –και υπήρχαν εκατοντάδες στην Kωνσταντινούπολη τις περασμένες δέκα ημέρες– που να μην θεωρούν τα επεισδια ως μια επαίσχυντη και αδιάσειστη ένδειξη τι η Tουρκία έχει πολλά, πολλά χρνια ακμη να διανύσει,
πριν να μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά
τι είναι ιστιμη με τη Δύση». (Στιούαρτ προς Mακμίλλαν, 22 Σεπτεμβρίου 1955, FO 371/117711/50).

O ρλος
των Bρετανών
Δηώσεις και καταστροφές στο καθολικ της Mονής Zωοδχου Πηγής. (Φωτ. Δ.
Kαλούμενος).
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Ποια ήταν, τελικά, η επιρροή του
Λονδίνου πάνω στα γεγοντα; Σίγουρα, η άμεση αφορμή για το πογκρμ
δεν θα είχε ανακύψει αν δεν λάμβα-

νε χώρα η Tριμερής. H αιτία, ωστσο,
οφείλει να αναζητηθεί στην αντίδραση της Tουρκίας έναντι της Eνωσης
και στην αντίληψή της τι μπορούσε
να στραφεί κατά μιας μειοντητας
προστατευμένης απ Διεθνείς Συνθήκες, για να εκβιάσει την Eλλάδα.
Aπ την πλευρά τους, οι Bρετανοί
συγκάλεσαν την Συνδιάσκεψη για να
καταδείξουν διεθνώς την προϋπάρχουσα διαφωνία Aθήνας και Aγκυρας
για το μέλλον της Kύπρου. Πίστευαν
τι αν μπορούσαν να παρουσιαστούν
ως μεσολαβητές μεταξύ των δύο
κρατών, θα επέβαλαν ευκολτερα
την πολιτική τους και θα διατηρούσαν το νησί. Ωστσο, απ τα υπάρχοντα σήμερα στοιχεία, φαίνεται τι
δεν αντιλήφθηκαν, τουλάχιστον,
πως αν παρουσιάζονταν χι μνο να
αποδέχονται, αλλά και να ευνοούν,
την ανάμειξη της Aγκυρας στο θέμα
–και αυτ πράγματι έγινε με την Tριμερή– οι Tούρκοι δεν θα περιορίζονταν απλά στο ρλο του παραστάτη
τους: θα έπαιρναν «πρωτοβουλίες».
Kαι, στη δεκαετία του 1950, το Λονδίνο δεν ήταν πλέον αρκετά ισχυρ
για να ελέγξει τα πράγματα.

H επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Eκκλησιών εξετάζει τους συλημένους τάφους των Πατριαρχών. (Φωτ. Δ. Kαλούμενος).

Mοναδικ ντοκουμέντο
H έκθεση του Παγκσμιου Συμβουλίου των Eκκλησιών για τα Σεπτεμβριανά
Tου Aλέξη Aλεξανδρή
Δρος Διεθνών Σχέσεων

H EKΘEΣH του Παγκσμιου Συμβουλίου των Eκκλησιών (ΠΣE) για τα
Σεπτεμβριανά αποτελεί ένα μοναδικ ντοκουμέντο με αδιάσειστα στοιχεία, μαρτυρίες και φωτογραφικ υλικ για το ανθελληνικ πογκρμ
του 1955. H έκθεση συντάχθηκε απ
τα πέντε μέλη αντιπροσωπείας του
ΠΣE που επισκέφθηκε την Kωνσταντινούπολη μεταξύ 7 και 14 Nοεμβρίου 1955. H αποστολή «Aδελφικής
Aλληλεγγύης» του ΠΣE προς το Oικουμενικ Πατριαρχείο πραγματοποιήθηκε ύστερα απ μεσολάβηση
του Eπισκπου Mελίτης (1955-1959)
και νυν Aρχιεπισκπου Aμερικής Iακώβου (Kουκούζη), ο οποίος ήταν
ττε διευθυντής του γραφείου της
Mνιμης Aντιπροσωπείας του Φαναρίου στην έδρα του ΠΣE στη Γενεύη.
H λεπτομερής καταγραφή των καταστροφών των ελληνορθοδξων
εκκλησιών και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων της ομογένειας σε συνδυασμ με το κύρος που χαίρει διεθνώς το ΠΣE, συνέβαλε στο να πέσει
στο κεν η προσπάθεια της Tουρκίας
να παρουσιάσει τα Σεπτεμβριανά

σαν μια ακραία εκδήλωση των χαμηλμισθων στρωμάτων της κοινωνίας
εναντίον των εύπορων τάξεων της
Kωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα εθνοθρησκευτικής προέλευσης. H έκθεση του Συμβουλίου περιέχει στοιχεία και συμπεράσματα που αποδεικνύουν τον ρατσιστικ και ανθελληνικ χαρακτήρα των επιθέσεων, ενώ
φέρνει στο φως την έντονη εχθρτητα και καχυποψία που έτρεφε η
ττε ιθύνουσα τάξη και ειδικτερα οι
πνευματικοί κύκλοι της Tουρκίας εναντίον του Oικουμενικού Πατριαρχείου και της ομογένειας.
H εμπεριστατωμένη αυτή έκθεση,
που ο υποφαινμενος ανακάλυψε
στο βρετανικ αρχείο του Φρεϊν
Oφις μαζί με τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Aγγλικανικής Eκκλησίας και του βρετανικού YΠEΞ σχετικά με τα Σεπτεμβριανά, αποτελείται
απ 17 σελίδες και περιέχει τα ακλουθα κεφάλαια:
1) Eισαγωγή.
2) Eπαφές με το Oικουμενικ Πατριαρχείο
Συνάντηση με τον Oικουμενικ
Πατριάρχη, συνάντηση με τα μέλη
της Iεράς Συνδου, επισκέψεις σε
ορθοδξους ναούς (Aγ. Tριάδος

Σταυροδρομίου, Aγ. Kωνσταντίνου
και Eλένης Yψωμαθείων, Nεκροταφείου Σισλή, I. Mονής της Zωοδχου
Πηγής Bαλουκλή, Aγίων Θεοδώρων
Bλάγκας και Θεοτκου της Πύλης
Bελιγραδίου.
Στις επισκέψεις αυτές η αντιπροσωπεία συνοδευταν απ τον Mητροπολίτη Φιλαδελφείας Iάκωβο
Tζαναβάρη, ο οποίος σχεδν δέκα
χρνια αργτερα έμελλε να απελαθεί απ την Tουρκία με την κατηγορία της «αντιτουρκικής δράσης»).
Eπίσκεψη στην Iερά Θεολογική Σχολή Xάλκης.
3) Eπαφές με άλλες εκκλησίες στην
Kωνσταντινούπολη
(Aρμενική, Aγγλικανική, Λουθηρανοί κ.τ.λ.).
4) Eπαφές με επισήμους
Συνάντηση με τον Bαλή της Kωνσταντινούπολης, με μέλη πρεσβειών
και προξενείων, με τον πρεδρο του
τουρκικού Eρυθρού Hμισέληνου και
με ομάδα Tούρκων διανοούμενων
για μια συζήτηση περί των Σεπτεμβριανών.
5) Eλλειψη ασφάλειας για τους μειονοτικούς πληθυσμούς.
α. Eυθύνες της τουρκικής κυβέρνησης.

β. Eκφραση λύπης απ τουρκικές
αρχές.
γ. Δείκτες που οδηγούν στο συμπέρασμα τι η επισφαλής κατάσταση των μειονοτήτων θα συνεχιστεί
και στο μέλλον.
6) Yλική βοήθεια. Aποζημιώσεις για
καταστροφές στις εκκλησίες και
ενδο-εκκλησιαστική αρωγή.
7) Συμπεράσματα.
8) Παραρτήματα.
α. Eυθύνη για τα γεγοντα της 6ης
Σεπτεμβρίου 1955.
β. Προτάσεις για υλική και ηθική υποστήριξη του Oικουμενικού Πατριαρχείου απ το ΠΣE.
Tο κείμενο αυτ, που συντάχθηκε
στη Γενεύη στις 14 Nοεμβρίου 1955
και είναι διαβαθμισμένο ως «Aκρως
Aπρρητο» φέρει τις υπογραφές των
πέντε μελών της αποστολής που ήταν: ο Eπίσκοπος Mάλμεσμπερι
(Malmesbury) της Aγγλικανικής
Eκκλησίας, ο καθηγητής Eντουάρντ
Xάρντι της Προτεσταντικής Eκκλησίας Aμερικής, ο καθηγητής Pμπερτ
Tομπάις της Eκκλησίας Mεθοδιστών
Aμερικής, ο αιδεσ. Σαρλ Oυεστπάλ,
αντιπρεδρος Oμοσπονδίας Προτεσταντών Γαλλίας και ο αιδεσ. Pάιμοντ Mαξουέλ, γραμματέας του ΠΣE.
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«Eπετέθησαν κατά των τάφων...»
O βουλευτής Aλ. Xατζπουλος καταγγέλλει στην τουρκική Bουλή τους υπευθύνους των γεγοντων

Kωνσταντινούπολη. Σεπτέμβριος 1955. O Πατριάρχης Aθηναγρας στον πυρπολημένο να του Aγίου Kωνσταντίνου Yψωμαθείων.

Λίγες ημέρες μετά τα Σεπτεμβριανά,
ο κ. Aλέξανδρος Xατζ"πουλος, βουλευτής του «Δημοκρατικού K"μματος», είχε το θάρρος να καταγγείλει τους υπεύθυνους των γεγον"των στο τουρκικ"
κοινοβούλιο. Aπ"σπασμα της ομιλίας
αυτής είναι το κείμενο που αναδημοσιεύουμε απ" την ημερήσια εφημερίδα
της Π"λης «Eμπρ"ς» της 15ης Σεπτεμβρίου 1955.
«Oχι ως Xριστιανς, αλλά ως
Tούρκος πολίτης και ως αντιπρσωπος του Eθνους αυτού εκφράζω την
λύπην μου διά τα γεγοντα, τα οποία αποτελούν μίαν κηλίδα διά την
ιστορίαν μας. Oλος ο κσμος οφείλει να γνωρίζη τι ουδείς συμπατριώτης μας εις την χώραν ταύτην
είναι σκλάβος ή μηρος. H εξέλιξις

των γεγοντων αποκαλύπτει τι το
επεισδιον ήτο διοργανωμένον.
Kυρίως με θλίβει το εξής σημείον
επί του οποίου και θα σταθώ ιδιαιτέρως. Eίναι η επιδειχθείσα κατά τα
γεγοντα ανοχή των οργάνων ασφαλείας. H ασφάλεια αδιαφρησεν
προς τα γεγοντα. Aπδειξις τι κατά την νύκτα των γεγοντων απεβιβάσθησαν εις Πρίγκηπον 200 - 300
άτομα με βενζινπλοια και ενώπιον
των αστυνομικών οργάνων προέβησαν εις τας καταστρεπτικάς των ενεργείας. Eις Tαξείμ εδέχθη επίθεσιν καταστροφέων το Zάππειον
Παρθεναγωγείον και επυρπολήθη η
Eκκλησία (Aγίας Tριάς) ενώπιον των
αστυνομικών οργάνων, τα οποία εθεώντο τα διατρέχοντα. Yπάρχουν
και άλλα παραδείγματα. Eις την οι-
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κίαν μου εισήλθον πλείστα σα άτομα. Πέριξ της οικίας μου υπήρχον αστυνομικοί και χωροφύλακες. Aυτοί
δεν προεφύλαξαν τους οικείους
μου αλλά μάλλον τους επιτεθέντας.
Aυτήν την εντύπωσιν αφήκεν η στάσις και η αδιαφορία των. Oι επιδρομείς ανεστάτωσαν την κατοικίαν
μου, ανήλθον εις τα υπνοδωμάτια,
εξύπνησαν την 80τούτιδα γραίαν
μητέραν μου και τον πατέρα μου και
έσπασαν μπροστά των τας κλίνας
των. Kαι ακμη, οι επιδρομείς επετέθησαν κατά των τάφων και των
Pωμαίηκων κοιμητηρίων, εξέθαψαν
πτώματα και εθρυμμάτισαν και έκαυσαν τα οστά των.
Oταν εισήλθον εις την οικίαν μου
εδήλωσαν «μη φοβείσθε, δεν κινδυνεύει η ζωή σας, μνον την περιου-

σίαν σας θα καταστρέψωμεν. Aυτήν
την διαταγήν εκτελούμεν». Kατπιν
διεπίστωσα τι και εις άλλας περιοχάς τα ίδια είπον.
Aξιτιμοι συνάδελφοι. Eις την χιλιάδων ετών ιστορίαν της Tουρκίας,
δεν αναφέρονται τοιαύτα γεγοντα.
Oυδέποτε οι Tούρκοι επυρπλησαν
ευκτηρίους οίκους ανήκοντας εις
άλλα στοιχεία. Eίναι περιττν να επισημάνωμεν περαιτέρω την σημασίαν
των γεγοντων. Eφελκύω την προσοχήν Σας επί ενς σημείου μνον:
Λαμβάνοντες μέτρα, ας έχομεν
υπ’ ψιν τι αυτοί που κατέστρεψαν σήμερον την κατοικίαν μου,
αύριον είναι δυνατν να στρέψουν
καθ’ ημών την καταστρεπτικήν των
δράσιν, να απειλήσουν Yμάς τους
ιδίους».

Oπλίτες τηρούν την τάξη μπροστά σε ανεστραμμένα αυτοκίνητα στη Mεγάλη Oδ του Πέρα (Aρχείο εφημερίδας Cumburiyet).

O ρλος του τουρκικού Tύπου
Πυροδοτεί τα γεγον τα, αποφεύγει να τα ερμηνεύσει και επιμελώς τα λησμονεί
Tου Hρακλή Mήλλα
Πολιτικού Eπιστήμονος

O τίτλος της εφημερίδας «Σεχίρ» της 25ης Oκτωβρίου 1960: «Tι είπε ο Aθηναγρας». O Oικουμενικς Πατριάρχης καταθέτει ως μάρτυρας στο έκτακτο Aνώτατο
Δικαστήριο που δίκασε τον πρωθυπουργ Mεντερές και τους συνεργάτες του μετά το στρατιωτικ πραξικπημα που ανέτρεψε την κυβέρνησή του.
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O TOYPKIKOΣ Tύπος φέρει ικαν μέρος των ευθυνών για τα «Σεπτεμβριανά». Hταν ο φορέας μέσω του οποίου αναμοχλεύτηκε το μένος της
τουρκικής κοινής γνώμης κατά των
Eλλήνων της Πλης. O ιδρυτής και ιδιοκτήτης της «Xουριέτ» Σεντάντ Σιμαβή (1896-1953), μπορεί να μνημονευθεί ως ο πρδρομος της φανατικής γραμμής στο Kυπριακ και του
ανθελληνικού μένους, παρασύροντας την κοινή γνώμη και τελικά την
κυβέρνηση, προφανώς με την προτροπή των αγγλικών υπηρεσιών.
Στην τελευταία προ των συμβάντων περίοδο, ο τουρκικς Tύπος
δημοσίευε συστηματικά και επί μέρες, ψευδή ή παραποιημένα νέα.
Δείγματα αυτών των δημοσιευμάτων είναι: η παρουσίαση του Πατριαρχείου ως φορέα που εισάγει
λαθραία συνάλλαγμα απ το εξωτερικ και υποστηρίζει οικονομικά τις
ελληνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Kύπρο, ιδίως «κατά των
Tούρκων» («Nτουνγιά» 28/8)· ειδήσεις που κάποιοι (ανώνυμοι ή αναφερμενοι αορίστως μνο με κάποιο
νομα χωρίς επώνυμο) Pωμιοί εμφανίζονται να καταστρέφουν συνθήματα Tούρκων υπέρ της «τουρκικής Kύπρου», να εξαπολύουν ύβρεις κατά του «τουρκισμού» («Bα-

τάν» 4/7, «Mιλλιέτ» 4/7), να γράφουν
αντιτουρκικά συνθήματα, να βρίζουν στρατ, προέδρους και πρωθυπουργούς («Γενί Σαμπάχ 6/7), και να
τραγουδούν προκλητικά δημοσίως
ελληνικά τραγούδια («Bατάν» 6/7).
Oι ειδήσεις, σχεδν πάντοτε, περιελάμβαναν παρουσίαση της «δίκαιης
αγανάκτησης» των Tούρκων πολιτών οι οποίοι αντιδρούσαν βίαια,
σαν να επικροτείτο η αυτοδικία.

Tίτλος σύνθημα
H εφημερίδα «Eξπρές» με την απογευματινή δεύτερη έκδοση της 6
Σεπτεμβρίου, η οποία αστραπιαία
διανεμήθηκε στις μεγάλες πλεις,
συνέβαλε άμεσα στο ξεκίνημα των
βιαιοπραγιών. O κραυγαλέος τίτλος
που διαλαλούσε την «μισητή πράξη»
του «βομβαρδισμού του σπιτιού του
Aτατούρκ μας» στην Θεσσαλονίκη,
λειτούργησε ως σύνθημα. H ίδια εφημερίδα την δεύτερη μέρα παρουσίαζε στην πρώτη σελίδα δέκα φωτογραφίες των βιαιοπραγιών, χαμηλώνοντας τους τνους.
Στις 7 Σεπτεμβρίου επιβλήθηκε
στρατιωτικς νμος και λογοκρισία
στον Tύπο. Eπίσημα οι ευθύνες των
γεγοντων αποδθηκαν σε συνωμοσία των κομμουνιστών και στον αυθορμητισμ των «διαδηλωτών». Περίπου πενήντα γνωστοί Tούρκοι αριΣυνέχεια στην 22η σελίδα

«Tο σπίτι του Aτατούρκ μας υπέστη ζημιές απ βμβα». Eίναι ο τίτλος της εφημερίδας «Eξπρές» που κυκλοφρησε σε έκτακτη έκδοση το απγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου, λειτουργώντας ως σύνθημα για το ξεκίνημα των βιαιοπραγιών.
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Συνέχεια απ την 20ή σελίδα

στεροί συνελήφθησαν και παρέμειναν στις φυλακές έως και πέντε μήνες (τελικά αθωώθηκαν δικαστικώς).
O Tύπος αναφερταν σ’ αυτούς, στη
σύλληψη 2.300 ατμων (9/7) στην παραίτηση του υπουργού Eσωτερικών
(11/7). Δύο γνωστοί δημοσιογράφοι ο
Aχμέτ Eμίν Γιαλμάν και ο Πεγιαμή
Σαφά ήταν οι ένθερμοι υποστηρικτές της θεωρίας του «κομμουνιστικού δακτύλου». O Tύπος γενικά περιορίστηκε σε «ουδέτερες» τοποθετήσεις με εκφράσεις πως «εθνική
συμφορά», «ιστορική νύχτα», «τραγικά συμβάντα» και με τη δημοσίευση των επισήμων ανακοινωθέντων
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. H λογοκρισία απαγρεψε την
εισαγωγή του ξένου Tύπου στη χώρα. Mερικές εφημερίδες παρουσίασαν την «France Soir» να θεωρεί την
Eλλάδα υπαίτιο των γεγοντων (10/7
«Γιενή Σαμπάχ» και «Eξπρές»). H
«Γιενή Σαμπάχ» αφήνει υπνοιες για
τις ευθύνες των Aθιγγάνων (11/7). H
προσπάθεια για την εξεύρεση κάποιου αποδιοπομπαίου τράγου είναι
προφανής.
Mετά το πρώτο σοκ, οι εφημερίδες
και ειδικά αυτές που υποστήριζαν
την αντιπολίτευση άρχισαν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης και των αρχών. Στη Bουλή (12/7) ο αρχηγς της
αντιπολίτευσης Iσμέτ Iνονού εξέφρασε μεταξύ άλλων τη γνωστή του
φράση με την οποία εμμέσως πλην
σαφώς αναγνώριζε την ευθύνη των
αρχών: «Tο λυπηρ είναι τι τα γεγοντα δεν εξελίχθηκαν με τον αυθορμητισμ των επιτεθέντων αλλά σχεδν έδειχναν άνεση στις προσπάθειές τους καθώς δεν αντιμετώπιζαν καμία αντίσταση (απ τις αρχές)». O Mπουλέντ
Eτζεβίτ έγραψε μία σειρά άρθρων
στο επίσημο ργανο της αντιπολίτευσης «Oυλούς» (του Λαϊκού Kμματος) στο πνεύμα αυτής της δήλωσης. Aπαγορεύτηκε για δύο εβδομάδες η κυκλοφορία των εφημερίδων
«Xουριέτ», «Tερτζουμάν» και «Xεργκούν» οι οποίες αναμετέδωσαν αυτή την ομιλία, η δε εφημερίδα «Oυλούς» έκλεισε επί αορίστου χρνου.
Σταδιακά οι τνοι έπεσαν. Tο ενδιαφέρον μειώθηκε. Aκμα και η αντιπολίτευση μετρίασε την κριτική
και έπαψε να ψάχνει για τους πραγματικούς υπαίτιους, προφανώς για
«εθνικούς» λγους. O τουρκικς Tύπος τα επμενα χρνια αντιμετώπισε
τα γεγοντα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το απφθεγμα του E. Pενάν, ο οποίος παρατηρεί τι είναι
πολλά τα κοινά των μελών ενς έθνους και ένα απ αυτά είναι τι θέλουν να ξεχνούν ορισμένα ιστορικά
γεγοντα. Oι Γάλλος διανοούμενος
στην περίπτωση των συμπολιτών του
αναφέρεται στη νύχτα του Aγίου
Bαρθολομαίου.
H «ξεχασμένη νύχτα» βγήκε στο
προσκήνιο με το στρατιωτικ πραξικπημα που ανέτρεψε την κυβέρνηση του A. Mεντερές το 1960. Στις δίκες που ακολούθησαν στο ειδικ δικαστήριο τα γεγοντα ήρθαν πάλι
στην επικαιρτητα. Oι καταγγελίες
του εισαγγελέως και οι ακροάσεις
παρουσιάστηκαν στον Tύπο και μάλιστα με εκτενέστατα σχλια (Bλέπε
π.χ. εφημερίδες της περιδου Oκτ. Δεκ. 1960). O Tύπος σ’ αυτήν την περίπτωση στάθηκε στο ύψος του.
Aλλά χι οι πρωταγωνιστές των δικών. Oι δικαστές δεν θέλησαν ή δεν
τλμησαν να κάνουν έρευνα σε βά-

Πανηγυρισμοί σημαιοφρων ζηλωτών με την προτομή του Kεμάλ ανά χείρας, μετά την ολοκλήρωση του καταστροφικού
τους έργου σε συνοικία της Kωνσταντινούπολης. (Φωτ. «The Illustrated London News», 17 Σεπτεμβρίου 1955).

Aνεστραμμένα αυτοκίνητα στα πέριξ της πλατείας Tουνέλ, μπροστά στην είσοδο του σουηδικού προξενείου. (Φωτ. Ruchan Unver).

θος και να φθάσουν στα αίτια. Kάποια στιγμή ο κατηγορούμενος δήμαρχος της Σμύρνης ενέπλεξε στα
γεγοντα και τον Tζεμάλ Γκουρσέλ,
τον πρωτεργάτη του πραξικοπήματος και πρεδρο της δημοκρατίας. H
δίκη έκτοτε πήρε το δρμο της συγκάλυψης. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι λγοι που υποχρέωσαν ακμη
και τον ομογενή βουλευτή A. Xατζπουλο που τη νύχτα εκείνη πλήρωσε
ντως ακριβά το τίμημα του αξιώματς του, αλλά και τον Oικουμενικ
Πατριάρχη να αποφανθούν κατά τη
διάρκεια των δικών τι προσωπικά
δεν εγνώριζαν αν τα γεγοντα υπήρξαν εκ των προτέρων οργανωμένα απ τους κρατούντες.
Tα γεγοντα ήρθαν στο φως της επικαιρτητας εκ νέου το 1965, με τη
νέα ένταση στο θέμα της Kύπρου, ταν ο ττε πρωθυπουργς Σ.X. Oυργκουπλού απείλησε με ωμτητα τι
ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να αποτρέψει την επανάληψη των «γεγοντων» στην Kωνσταντινούπολη εάν
στην Kύπρο δολοφονηθούν Tούρκοι
(λος ο Tύπος 17/10). O γράφων,
φοιτητής ττε στην Kωνσταντινού-
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πολη, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή που κατέκρινε τον πρωθυπουργ, ο οποίος δημοσίως παρουσίαζε ορισμένους πολίτες, και συγκεκριμένα τους Pωμιούς της Kωνσταντινούπολης να προσφέρονται
σε ένα καθεστώς ομηρίας για την εκτνωση της λαϊκής οργής: «Eκείνη η
νύχτα της ντροπής ήταν η νευρική κρίση
ορισμένων αποτυχημένων πολιτικών. O
πρωθυπουργς έπρεπε να είχε δηλώσει:
«δεν έχουμε ομήρους εντς των συνρων της Tουρκίας για να εκδικηθούμε»
(«Tζουμχουριέτ» 26./10).
Aυτή η κριτική σχετικά με τα γεγοντα του Σεπτεμβρίου υπήρξε μια
σπάνια, ίσως και η μοναδική που εκφράστηκε επώνυμα απ ομογενή
στον τουρκφωνο Tύπο(1). Kριτική
στις δηλώσεις του πρωθυπουργού άσκησαν και ορισμένοι Tούρκοι διανοούμενοι και αρθρογράφοι.
Mετά το 1970 και ιδίως μετά το
1980 βλέπουμε αρκετές δημοσιεύσεις οι οποίες παρεκκλίνουν απ την
«επίσημη» πρακτική και γραμμή.
Tρεις απ τους κομμουνιστές που είχαν συλληφθεί ττε ως οι υποκινητές των γεγοντων, οι συγγραφείς

X.I. Nτιναμ το 1971 και A. Nεσίν το
1987, πως και ο γιατρς X. Nτσντογρου το 1993 εξέδωσαν τα απομνημονεύματά τους σχετικά με τα
γεγοντα. O Nτσντογρου χαρακτηρίζει τα γεγοντα ως «μια εγκληματική προμελετημένη πράξη που εφαρμσθηκε μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια». Aξίζει να μνημονευτεί
το ιστορικ περιοδικ «Tαρίχ βε Tοπλούμ» (Iστορία και Kοινωνία) και η
προσπάθεια του εκδτη του Mετέ
Tουντζάι για τον «Φάκελο των Σεπτεμβριανών» που για πρώτη φορά
γίνεται μια προσπάθεια για μια αντικειμενική προσέγγιση (9/1986). O
ποινικολγος Zαφέρ Oυσκούλ στο
περιοδικ
«Γκιορούς»
(Aποψη)
(2/1989) εξέδωσε τη μελέτη του σχετικά με τον τρπο που επιβλήθηκε ο
στρατιωτικς νμος στις 7 Σεπτεμβρίου και για τον ένοχο πανικ της
κυβέρνησης. O εκδτης του περιοδικού Tσ. Aναντλ στο ίδιο τεύχος, με
τίτλο «Oι αναμνήσεις ενς δεκάχρονου παιδιού» αφηγείται με πικρία
πώς παιδιά διαφρων εθνοτήτων κάποτε έπαιζαν μαζί, πώς παρακολούθησε τρομοκρατημένος τη λεηλασία

H πρώτη και η τελευταία σελίδα της «Mιλλιέτ», της 8ης Oκτωβρίου 1955. O τουρκικς Tύπος έδωσε μεγάλη έκταση στα Σεπτεμβριανά, αποφεύγοντας, μως, συστηματικά να ερμηνεύσει και να καταδικάσει τα γεγοντα.

των σπιτιών των φίλων του και τη
σταδιακή αποχώρηση των Pωμιών απ την Πλη: «Tελικά οι Tούρκοι κατέκτησαν την Πλη» θα καταλήξει ειρωνικά.
Στο βιβλίο του Φ. Γκουλλάπογλου
καταγράφεται η ομολογία στρατηγού που υπερήφανα χαρακτηρίζει τα
γεγοντα σαν «επιτυχημένο έργο
καταπληκτικής οργάνωσης μυστικών
υπηρεσιών». O Tύπος αναδημοσίευσε την ντως αφελέστατη αυτή ομολογία («Mιλλιέτ» 1/6/1991). Tο περιοδικ «Aκτουέλ» (9/9/1992) και η εφημερίδα «Γκιουντέμ» (6/9/1992) με εκτενέστατα κείμενα καυτηριάζουν
τα γεγοντα με βαριές κατηγορίες
κατά των ττε αρχών και γενικά κατά
του τρπου αντιμετώπισης των Pωμιών της Πλης. H Γκιουντέμ π.χ. αναφέρει τι «μετά απ 37 χρνια (και
βλέποντας τις επιχειρήσεις στο
Kουρδιστάν) ερμηνεύουμε τα γεγοντα σαν μια παραδοσιακή πρακτική
της πολιτικής εξουσίας».
Mετά το πέρασμα μιας τεσσαρακονταετίας τα γεγοντα έχουν την
τάση να μετατρέπονται απ πολιτικά
σε ιστορικά. Πάντως οι Tούρκοι ιστορικοί και η νέα γενιά που προσπαθεί να ανακαλύψει το παρελθν
της δεν κατέληξε σε ομφωνη γνώμη σχετικά με την «ξεχασμένη νύχτα» τους. O Γιλμάζ Kαρακογιουνλού εξέδωσε ένα μυθιστρημα σχετικά με τα γεγοντα. Eδώ βλέπουμε
μια προσπάθεια εξωραϊσμού της συμπεριφοράς των Tούρκων, π.χ. να
πασχίζουν να προστατεύσουν τους

Pωμιούς στη διάρκεια των γεγοντων. Aσκήθηκε μως και κριτική στο
έργο του καθώς δεν φαίνεται ο συγγραφέας να καταβάλλει ιδιαίτερη
προσπάθεια στο να εμβαθύνει και να
αναφερθεί στην ψυχολογία και το
μένος του πλήθους (Bλ. H. Mήλλας,
Tοπλουμσάλ Tαρίχ, Aπρ. 1994). Δυο
μελέτες σχετικά με τα Σεπτεμβριανά θα εκδοθούν μάλλον μέχρι το τέλος του έτους.
H μια απ τον M. Aρίφ Nτεμιρέρ
για λογαριασμ του κμματος του γιου του A. Mεντερές, του Δημοκρατικού Kμματος, με σκοπ να απαγκιστρωθεί ο πρώην πρωθυπουργς απ τις ευθύνες των γεγοντων και
μια απ τους P. Aκάρ και X. Nτεμίρ οι
οποίοι κινούνται τολμηρά για μια αντικειμενικτερη προσέγγιση.
Oι τελευταίοι είναι γνωστοί και απ το βιβλίο τους σχετικά με τις απελάσεις των Eλλήνων απ την Kωνσταντινούπολη (Bλ. «Kαθημερινή»
11/12/1994). Γεγονς πάντως είναι τι η «νύχτα» εκείνη δεν διαλευκάνθηκε ακμη στην Tουρκία.
Σημείωση:
(1) Aκολούθησε η αυθαίρετη αφαίρεση του
δικαιώματος του γράφοντος να εκτίσει την
θητεία του ως έφεδρος αξιωματικς, δικαίωμα λων των αποφοίτων πανεπιστημίου, ένας αποτυχημένος δικαστικς αγώνας στο
Συμβούλιο Eπικρατείας και η δεκαοκτάμηνη
παραμονή του σε ειδικ «σύνταγμα εξορίστων» σαν απλς οπλίτης, στην νοτιοανατολική Aνατολία και κάτω απ αυστηρή επιτήρηση

H πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Bατάν» της 18ης Oκτωβρίου 1960. Tίτλος: «Tα
φρικτά παρασκήνια της 6/7 Σεπτεμβρίου. H βμβα που ρίχτηκε στη Θεσσαλονίκη
μεταφέρθηκε απ την Tουρκία».
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Δηώσεις και εμπρησμοί
Tο καταστροφικ έργο στις εκκλησίες και τα ιερά σκηνώματα της Πλης

H μέχρι θεμελίων πυρπολημένη εκκλησία της Παναγίας του Bελιγραδίου, την επομένη της νύχτας των γεγοντων.
Tου Aκύλα Mήλλα
Iατρού, συγγραφέα

ΔEN ήταν ασφαλώς, η πρώτη φορά
που δοκιμαζταν ο Eλληνισμς της
Πλης και ρήμαζαν εκκλησιές και
προσκυνήματα, ούτε η πρώτη στη
μακραίωνη μετά την Aλωση ιστορία
της επταλφου πολιτείας, που ο άκρατος θρησκευτικς ζήλος των
κρατούντων προέτρεπε τους πιστούς του Aλλάχ σε διώξεις και εμπρησμούς μνημείων χριστιανικών.
Hδη απ τον 16ο αιώνα οι σημαντικτεροι των βυζαντινών ναών, οι
κτισμένοι συνήθως σε θέσεις περίοπτες και δεσπζουσες, είχαν σταδιακά αρπαγεί απ τον κατά καιρούς φανατισμένο χλο, για να μετατραπούν σε τζαμιά και ευκτήρια
του μουσουλμανικού θρησκεύματος. Γνωστές οι περιπέτειες και περιπλανήσεις και αυτού ακμη του

ευεργετημένου με εύνοια σουλτανική Πατριαρχικού Oίκου και Nαού,
που, για τελευταία φορά, γνώρισε
τη μανία των γενιτσάρων στα χρμια της Eλληνικής Eπαναστάσεως.
Hταν ττε που καταθρυμματίστηκε
και η λάρνακα του κυρ Aλεξίου του
Kομνηνού, που είχε ευλαβικά μεταφερθεί στο ταπειν Φανάρι απ την
άτυχη Παμμακάριστο.
Πολλαπλές, λοιπν, οι περιπέτειες και ποικίλα τα παθήματα των ιερών σεβασμάτων της Πολίτικης Pωμηοσύνης και έτι περισστερες οι
ταπεινώσεις, ποτέ μως το έργο της
καταστροφής, και σε αιώνες ντως
«σκοτεινούς», δεν υπήρξε εμπνευσμένο, προσχεδιασμένο και σοφά
οργανωμένο απ το ίδιο το κυρίαρχο και κυβερνών κράτος. Στα συμβάντα των «Σεπτεμβριανών» ταυτχρονα σχεδν, απ τους 82 ναούς
της Πλης και των περιχώρων της
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καταστράφηκαν οι 71, εκ των οποίων πυρπολήθηκαν δώδεκα· οι έξι
μέχρι θεμελίων. Aνεκτίμητος υπήρξε ο απ αιώνων θησαυρισμένος εθνικς πλούτος στην ντως μοναδική αυτή Mητρπολη του Γένους και
σημαντικτατα τα μουσειακά κειμήλια που είχε εναποθέσει στις εκκλησίες της Bασιλεύουσας η λατρεία
των Kωνσταντινουπολιτών.
Mεγάλο μέρος αυτών συλήθηκε,
πυρπολήθηκε και αφανίστηκε συστηματικά σε μια και μνη νύχτα και
εν πλήρει εικοστώ αιώνι.

Aπμακρες ενορίες
Hταν επμενο τη μεγαλύτερη δοκιμασία να υποστούν οι απμακρες
ενορίες των ιστορικών εκείνων συνοικισμών της παλαιάς Πλης, των
κτισμένων στις καστρπορτες γύρω
του Θεοδοσιανού τείχους. Oι εκ-

κλησίες της Λντζας και της Σούδας, η Παναγία η Xαντζελήδισσα, η
κατά το Σαλμά - τομπρούκ Θεοτκος κυρία των Oυρανών, οι ξυλστεγες βασιλικές του Aγίου Γεωργίου στο Eδιρνέκαπι, του Aγίου Δημητρίου κατά το Σαρμασίκι, του Aγίου
Nικολάου στο Tπκαπι, γνώρισαν
ταυτχρονα σχεδν το καταστροφικ μένος του στρατευμένου απ τα
πέριξ θρακιώτικα χωριά χλου. Mια
απ τις ατυχέστερες, ασφαλώς, υπήρξε η Παναγία εκείνη «η Bελιγραδινή», που θησαύριζε στο τέμπλο
της έργα μουσειακής παλαιολογείου τέχνης, τις μεγάλες δεσποτικές
εικνες, τις οποίες κατά την κατάληψη του Bελιγραδίου το 1523 οι
παλαιοί εκείνοι Σέρβοι «σουργούνιδες» είχαν μεταφέρει και εναποθέσει στην εκκλησία που τους παραχωρήθηκε εδώ, στους πύργους δίΣυνέχεια στην 26η σελίδα

H εικνα της Παναγίας των Bλαχερνών της οποίας το αργυρν «υποκάμισον» τεμαχίστηκε τη νύχτα των Σεπτεμβριανών απ τον χλο. (Aρχείο: Λουρίδειο Iδρυμα). H
μνη σωζμενη φωτογραφία της Παναγίας της Bελιγραδινής που κάηκε τη νύχτα των Σεπτεμβριανών. Φωτ. 1953 (Aρχείο A. Mήλλα).

O ιστορικς Eπιτάφιος Θρήνος των Aγίων Θεοδώρων της Bλάγκας, φιλοτεχνημένος τον 17ο αιώνα διά χειρς της περιώνυμης Πολίτισσας κεντήστρας «Δεσποινέτας
του Aργύρη». Kάηκε μαζί με το να τη νύχτα των συμβάντων. (Aρχείο A. Mήλλα).
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Συνέχεια απ την 24η σελίδα

πλα των κάστρων. Mαζί τους έφεραν ττε και το λείψανο της Oσίας
Παρασκευής της Nέας, το οποίο αργτερα, το 1641, ο πατριάρχης Iερεμίας με χρηματική προσφορά προς
τους Σέρβους είχε παραλάβει και εναποθέσει στον πατριαρχικ να.
Στην εκκλησία αυτή φυλασσταν,
μεταξύ άλλων και επιτάφιος του
1637, «πεποικιλμένος διά χειρς
Δαβίδ Iερομονάχου», κειμήλιο σημαντικ για τα ιστορικά της Πλης,
καθώς παλαιτερα «υπήρχε του
Aγίου Γεωργίου των Pοδίων», του
κατά τον «μαχαλλάν του Kαντακουζηνού», ευκτήριο προσαρτημένο
ττε στον ηγεμονικ αυτ Φαναριώτικο Oίκο, που ταυτίζουν σήμερα με
τ’ Aγιοταφικ μετχι στο Φανάρι.
H Παναγία του Bελιγραδίου πυρπολήθηκε ολοσχερώς τη νύχτα των
Σεπτεμβριανών, πρωτοστατούντων
των «μαχαλλελήδων» του Xατζή
Xαμζά και των πέριξ.
Mια άλλη γειτονική ενορία, που
και αυτής η εκκλησία κάηκε μέχρι
θεμελίων, ήταν η της Παναγιάς των
Eξι Mαρμάρων, η οποία ταυτίζεται
με την εν Eξωκιονίω Θεοτκο του
Kύρου, που χρονολογεί την ύπαρξή
της απ το 602. «Πρτινων αιώνων», κατά τον Γεδεών, «ο νας είχε έτερον νομα· επειδή δε ευρέθη
εις παρακείμενον τι τζαμί παλαιά εικών της Θεοτκου, φέρουσα επιγραφήν Γοργοεπήκοος, η μεν εικών
παρεδθη υπ των γειτνων μωαμεθανών εις τους ενορίτας των Eξ
Mαρμάρων, ο δε νας τους έκτοτε
μετωνομάσθη εις Γοργοεπήκοον
Παναγίαν». H φήμη και ο τρπος
εύρεσης της εικνας δεν άργησε
να την καταστήσει σε ένα απ τα
τέσσερα μεγάλα προσκυνήματα της
Πλης.
H εικνα, παλαιολογίου τεχνοτροπίας, αμφιπρσωπη με τον Aγιο
Nικλαο στην οπίσθια ψη, «μία απ
τις ομορφτερες Παναγιές», πως
είχε πει γι’ αυτήν ο I.M. Παναγιωτπουλος, κάηκε μέσα στο ξυλγλυπτο προσκυνητάρι και μαζί ο νας λος με τα γύρω σ’ αυτν κτίσματα
και κελλεία.
Xάθηκαν ττε άμφια και σκεύη
πολύτιμα, οι αρχαίες εικνες του
Σωτήρος και του Προδρμου, του
Aγίου Nικολάου του ιστορημένου
«διά χειρς Θεοφάνους 1803» και
χάθηκε η μοναδική εκείνη λεκάνη

O Aγιος Aθανάσιος ο Aλεξανδρείας. Aξιλογη εικνα απ εικονοστάσι ακραίας
συνοικίας της παλιάς πλης, σε φωτογραφία του 1962. (Φωτ. A. Mήλλας).

αγιασμού του 1733, «αφιέρωμα γουναράδων ταπακχανελήδων».

Ψωμμαθειά
O Aγιος Kωνσταντίνος της Ψαμμάθου υπήρχε στα χέρια των Γραικών απ το 1453, «τις οίδε και πσω
προ του έτους τούτου». Πυρπολημένος στη μεγάλη φωτιά του 1660,
«εκνεουργείται» το 1669 για να ξανακαεί το 1696 και να επανακτισθεί
σχεδν αμέσως. Στην καταστροφική πυρκαγιά του 1782, ταν κατα-

κάηκαν οι συνοικισμοί του Kοντοσκαλίου και της Bλάγκας, καίεται εκ
νέου ο Aγιος Kωνσταντίνος και μαζί
άλλες οκτώ εκκλησιές, για να ανεγερθεί εκ βάθρων το 1804, «διά συνεισφοράς του ευλογημένου ρουφετίου των Mυλοχαρακτών». Tελευταία ανοικοδμηση αναφέρεται
το 1833.
Πυρπολήθηκε και αυτς μέχρι θεμελίων τη νύχτα της 6-7 Σεπτεμβρίου. Mέσα σε τσους αλλεπάλληλους «εμπυρισμούς» και ολοκαυτώματα ήταν επμενο τα θησαυρίσμα-

τά του να μην είναι παλαιτερα του
18ου αιώνα. Mια και μνη εικνα αρχαιτερη αυτού καταγράφει ο Γεδεών το 1911. Eίχε μως ο νας, ένας
απ’ τους μεγαλύτερους της Πλης,
μια ντως «μητροπολιτική» μεγαλοπρέπεια με τέμπλο και προσκυνητάρια κατάφορτα απ αναθήματα των
Kαραμανιτών της απμακρης αυτής
συνοικίας. Θα πρέπει ο αναγνώστης
να επισκεφθεί τις γειτονικές ταπεινές βασιλικές της Aναλήψεως και
του Aγίου Nικολάου, που περικλεισμένες στον ερημν τους περίβολο
είχαν διαφύγει την σεπτεμβριανή
λαίλαπα, για να σχηματίσει αμυδρή
έστω εικνα του τι υπήρξαν οι εκκλησίες της Πλης και πσος εναπομείνας μουσειακς πλούτος ρήμαξε την τραγική εκείνη νύχτα.
Παρανάλωμα του πυρς έμελλε
να γίνουν και δύο άλλοι ιστορικοί
ναοί της Ψαμμάθου, ο άγιος Mηνάς
και ο τρουλλωτς ναΐσκος του Aγίου Γεωργίου του Kυπαρισσά. Kτισμένος ο πρώτος επί βυζαντινού
μαρτυρίου των Παπύλου και Kάρπου, διαφύλαττε μέχρι τέλους του
18ου αιώνα την πανάρχαια μνήμη
ως άγιος Πολύκαρος και μαζί, παλαιά εικνα του άγιου, την οποία οι
περίοικοι Kαραμανίτες είχαν επανειλημμένα περισώσει κατά τις πυρκαγιές που κατέκαψαν την ενορία
τους. Kάηκε τελικά ο άγιος και ο νας λος και μαζί σκεύη και άμφια
βαρύτιμα, καθώς και οι λοιπές μεγάλες εικνες του ξυλγλυπτου τέμπλου, έργα του 1792, με αξιομνημνευτες εκείνες του Xριστού, της
Θεοτκου και του αγίου Mηνά, ενώ
χάθηκε και η «αξία προσοχής» αρχαιοτάτη της Oδηγητρίας εικνα, η
αναρτημένη σε προσκυνητάρι του
νάρθηκα. O γειτονικς νας του Kυπαρισσά, «σμικρτατος ανέκαθεν
και άσημος», δεν είχε ποτέ εξάψει
τον θρησκευτικ ζήλο των κρατούντων και παρέμενε στα χέρια των
χριστιανών «εστερημένος» μέσα σε
τσες πυρπολήσεις, «πάσας τας εικνας και τον βυζαντινν αυτού
πλούτον». O Gerlach, το 1577, είχε
περιγράψει τη μωσαϊκή παράσταση
του αγίου την «εζωγραφισμένην επί
του τοίχου διά μικρών τετραγώνων
επιχρύσων τμημάτων». Θησαύριζε ο
ναΐσκος τις κνήμες του λειψάνου
της Aγίας Aναστασίας της Φαρμακολυτρίας και κειμήλια μοναδικά,
χειργραφα δύο «εκ μεμβράνης»

O Eπιτάφιος Θρήνος, εικνα 17ου αιώνα, που βρισκταν στην Aγία Παρασκευή του Xάσκιοϊ. Tεμαχίστηκε τη νύχτα των Σεπτεμβριανών. (Φωτ. A. Mήλλας).
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ευαγγέλια. Aνάγλυφη παράσταση
του εφίππου αγίου, μιας μετρίας τέχνης είναι τι έχει περισωθεί απ
την ολοσχερή εκείνη πυρπληση
της νύχτας των γεγοντων.
Mια άλλη εκκλησία, πυρπολημένη
«μέχρις εδάφους» υπήρξε η των αγίων Θεοδώρων της Bλάγκας, του
αρχαίου εκείνου Aύλακα των Bαράγγων, η «επί των ερειπίων βυζαντινής εκκλησίας κτισθείσα». Mαζί
με το «μοναδικής λεπτουργικής τέχνης χρυσοποίκιλτο τέμπλο, κάηκαν
οι δεσποτικές μεγάλες εικνες, αφιερώματα μιας νεώτερης εποχής
«των μπαχτσεβάνηδων της Mεγάλης Bλάγκας» και μαζί οι μοναδικής
τέχνης εκείνοι επιτάφιοι: ιστορημένος «νεύσει Γαβριήλ του Παναγιωτάτου» ο πρώτος, «δέησις ευσεβείας του πιστού αθροίσματος των
γουναρέων» ο δεύτερος, έργο του
17ου αιώνα φιλοτεχνημένο «διά χειρς Δεσποινέτας του Aργύρη».
Tις αυτές ακριβές ώρες, στην άλλη άκρη της παλιάς Πλης, κατά το
Πενταπύργιο του Hρακλείου, φλεγταν ένα άλλο ιστορικ κτίσμα
που ανέγειρε και ανέδειξε η φιλοπατρία και ο εθνικς ζήλος «της φιλοχρίστου συντεχνίας των γουναράδων». Σημαντικές οι καταστροφές στο ναΐσκο που στέγαζε το ιερ
των Bλαχερνών λούμα και ολοκληρωτική η λεηλασία στα συσσωρευμένα αναθήματα των προσκυνητών. Aπογυμνώθηκε ττε και η ιστορική εικνα της Bλαχερνίτισσας
Παναγίας και τεμαχίστηκε το βαρύτιμ της «υποκάμισον», έργο της
άλλοτε σημαντικής φαναριώτικης
αργυροτεχνίας.

Περατινές εκκλησίες
Aπέναντι, στην άλλη χθη του Kερατείου, ομάδες απ τα παραπήγματα του Kεατχανά, ρήμαζαν την ίδια εκέινη ώρα την εκκλησία της
Aγίας Παρασκευής του Xάσκιοϊ κτισμένης το 1724 χορηγία του Oσποδάρου της Oυγγροβλαχίας Kωνσταντίνου Bασσαράβα Bραγγοβάνου
και «εκνεουργημένης» το 1833 επί
Kωνσταντίνου του Σοφού, της οποίας το «χρυσοπεποικιλμένο» τέμπλο,
ο άμβων και ο θρνος υπήρξαν έργα
του Πικριδιώτη σουλτανικού αργυροχρυσοχου Mιχαλάκη μπέη. Στο
αριστερ κλίτος του ναού φυλασσταν ευλαβικά το λείψανο της αγίας
νεομάρτυρος Aργυρής.
Tα πλήθη μετέφεραν εν θριάμβω
στον αυλγυρο την περικαλλή λάρνακα της Nεομάρτυρος, την θρυμμάτισαν και την κατέκαψαν. Διασώθηκε μέρος μνο του αριστερού χεριού της αγίας, το οποίο συνέλεξε ο
ττε νεωκρος κυρ Θεοχάρης που
μαζί με τον Γεώργιο Tσέτση, φοιτητή ττε της Θεολογικής Σχολής, μετέφεραν και εναπθεσαν στον Πατριαρχικ να.
O περιορισμένος χώρος δεν παρέχει τη δυναττητα μιας ολοκληρωμένης αναφοράς, στα ντως
θαυμαστά επιτεύγματα των καταστροφέων, που ουδλως αγνησαν
τις λοιπές εκκλησίες, τις εντς των
τειχών της Kωνσταντίνου Πλεως,
αλλά και τις έναντι, τις «περατικές»
λεγμενες του Γαλατά, του Σταυροδρομίου και των Tαταούλων, και ακμη των παραπολίων του Kατάστε-

Eικνα του Aγίου Δημητρίου του Mυροβλήτου, έργο του 17ου αιώνα (;). Περισώθηκε απ τη λαίλαπα των Σεπτεμβριανών για
να χαθεί μως κατά τις απελάσεις. (Φωτ. A. Mήλλας).

νου και του Aνω Bοσπρου. Στα Θεραπειά ο άγιος Γεώργιος, μητροπολιτικς νας της επαρχίας Δέρκων,
πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς. Kαλώς μως προσχεδιασμένο και άριστα οργανωμένο υπήρξε το έργο των ροπαλοφρων
που επιστρατεύθηκαν και για τους
έναντι ναούς της μητροπλεως
Xαλκηδνος, αλλά και αυτών ακμη
των ειδυλλιακών Πριγκηπονήσων που εμεγαλούργησαν ομάδες ειδικά
φερμένες με καΐκια και μαούνες και
τα λοιπά χρειώδη απ τα παράλια ασιατικά της Bυθηνίας τουρκοχώρια.

Παναγία
Bαλουκλιώτισσα
Περατούται η ντως επιμνημσυνη αυτή περιγραφή με την εν-

θύμηση μιας άλλης Kωνσταντινουπολίτισσας Παναγιάς που χάθηκε τη νύχτα εκείνη, της αποκαλούμενης Bαλουκλιώτισσας, έργο
εκ παραδσεως του Eυαγγελιστού
Λουκά, θησαυρισμένο στην «έξωθεν των κάστρων» και «άγχιστα
των Xρυσών πυλών» μονή της Zωοδχου Πηγής.
Tο μένος του συρφερτού των ζηλωτών ξεπέρασε στο προσκύνημα
αυτ την πάσα προσδοκία, καθώς,
αφού ρήμαξε το ιστορικ αγίασμα
και το καθολικ της μονής, πυρπλησε τα πέριξ κτίσματα και κελλεία
και κατέληξε στο πατριαρχικ κοιμητήριο, συντρίβοντας τάφους και
διασκορπίζοντας τα οστά των κεκοιμημένων ιεραρχών.
Kακοποιήθηκε ττε ο ηγούμενος
της μονής επίσκοπος Παμφίλου Γε-

ράσιμος, δάρθηκε ο δκιμος Eυάγγελος και δολοφονήθηκε ο υπέργηρος ιερομναχος Xρύσανθος
Mαντάς ο Λαυριώτης. Kαλογεροπαίδι είχε ξεκινήσει απ την Πελοπννησο να μονάσει στην Πρίγκηπο, στο μετχι του αγίου Γεωργίου
του Kουδουνά.
Tο πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ·
ουδεμία άλλωστε πραγματοποιήθηκε έρευνα απ τις επίσημες αρχές. Xρνους πολλούς αργτερα
τλμησε ο γέρων ηγούμενος να
εκμυστηρευθεί πως «αν ποτέ εύρισκαν το λείψανο του Xρυσάνθου
στα βάθη του ξεροπήγαδου, θα το
’βρισκαν εναγκαλισμένο με τη Bαλουκλιώτισσα Παναγία, για την οποία μαρτύρησε ο αγαθς καλγερος, στην προσπάθεια να την περισώσει».
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O επίλογος του δράματος
Mετά τα Σεπτεμβριανά και τις απελάσεις ο Eλληνισμς στην Tουρκία συρρικνώθηκε στις 3.500 ψυχές
Tου Aλέξη Aλεξανδρή
Διδάκτορος Διεθνών Σχέσεων

TA ΣEΠTEMBPIANA αποτελούν καθοριστικ σταθμ στην πορεία του
Eλληνισμού στην Kωνσταντινούπολη. H τραγική νύχτα της 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955 είναι ένα ορσημο επειδή έδειξε περίτρανα
στους Πολίτες τι, παρά τα τριάντα χρνια συμβίωσης με το τουρκικ καθεστώς, δεν έπαψαν να θεωρούνται ξένο σώμα στον κορμ
της κεμαλικής Tουρκίας. Aποτελεί
ορσημο επειδή ήταν ττε που οι
Eλληνες διαπίστωσαν τι η Aγκυρα
είχε αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει σαν διαπραγματευτικ
χαρτί σε μια σκληρή διπλωματική
αναμέτρησή της με την Aθήνα στο
Kυπριακ.
H νύχτα αυτή ήταν επίσης ορσημο επειδή η Πολίτικη Pωμιοσύνη
συνειδητοποίησε τι η ελληνική
κυβέρνηση δεν μπορούσε ή ακμη
δεν επιθυμούσε να έρθει σε κατακρυφη ρήξη με την Tουρκία διεκδικώντας αποφασιστικά και αποτελεσματικά τον σεβασμ των μειονοτικών δικαιωμάτων της ομογένειας στην Tουρκία.
H ηγεσία του ελληνισμού στην
Πλη συγκράτησε με αισθήματα απγνωσης και δυσφορίας τι ο ττε βασιλιάς της Eλλάδας Παύλος,
που πραγματοποιούσε την εποχή
εκείνη επίσημη επίσκεψη στην Γιουγκοσλαβία, δεν θεώρησε τα γεγοντα της Kωνσταντινούπολης
τέτοιας σημασίας που να δικαιολογούσαν την άμεση διακοπή του ταξιδιού του στο Bελιγράδι. Oχι μνο
δεν επιδίωξε κάποια καταδίκη των
εκτρπων στην Πλη απ τον Tίτο,

Aπελαθέντες Eλληνες απ την Kωνσταντινούπολη διασχίζουν τα σύνορα στον Eβρο, 26 Nοεμβρίου 1964. (Aρχείο Δ. Kαλούμενου).

αλλά έσπευσε πρωτοβούλως να
δηλώσει τι η Eλλάδα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις τουρκικές
προκλήσεις δίδοντας χειροπιαστ
δείγμα για το πσο βαθιά ριζωμένη
στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι η ελληνοτουρκική φιλία.

O ιερέας με τις ενορίτισσες του Aγίου Γεωργίου του Kυπαρισσά, στην αίθουσα
του επιτροπικού. 1994. (φωτ. Kώστας Σακελλαρίου).

28 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 10 ΣEΠTEMBPIOY 1995

Tα Σεπτεμβριανά υπήρξαν ορσημο για τους Pωμιούς επειδή κατέστησαν σαφές τι η Kύπρος και το
κυπριακ αποτελούσαν πλέον υψηλτερη προτεραιτητα για την
ελληνική κοινή γνώμη. Eίχαν πια
περάσει οι δεκαετίες του ’20 και
του ’30, ταν οι έννοιες Πολίτικη
Pωμιοσύνη, Oικουμενικ Πατριαρχείο, Φανάρι, κ.ά. προξενούσαν έντονη συναισθηματική φρτιση
στην Eλλάδα και ειδικτερα μεταξύ των προσφυγικών πληθυσμών.
Ξανά τα Σεπτεμβριανά ήταν ορσημο καθώς διαφάνηκε η αδιαφορία των δυτικών δυνάμεων, για τη
συστηματική και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ελληνορθοδξων χριστιανών της Tουρκίας.
Aς σημειωθεί τι οι δυνάμεις αυτές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία
ήταν συμβαλλμενα μέρη στη συνθήκη της Λωζάννης και συνεπώς
δεν είχαν μνο ηθική αλλά και ουσιαστική, νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν ομαλές συνθήκες
διαβίωσης της μειοντητας και το
σεβασμ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
H αδιαφορία αυτή αντικατοπτριζταν στις ταυτσημες επιστολές
του Aμερικανού υπουργού Eξωτερικών Φστερ Nτάλας στις 19 Σεπτεμβρίου προς την Aθήνα και την
Aγκυρα, στις οποίες καλούσε κυνικά τους θύτες και τα θύματα να

δώσουν τέλος στις διμερείς διαφορές τους και να συγκεντρώσουν
τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της κομμουνιστικής
απειλής, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά στο πογκρμ της
Kωνσταντινούπολης. H απφαση
των NATOϊκών συμμάχων να κλείσουν τα μάτια μπροστά στις εγκληματικές καταστροφές του 1955 απέδειξε τι πολιτικές σκοπιμτητες και γεωπολιτικοί υπολογισμοί
καθριζαν τους ρους του παιχνιδιού στο ψυχροπολεμικ περιβάλλον της μεταπολεμικής περιδου.

Oμηροι
Πέραν των Eλλήνων της Kωνσταντινούπολης και η τουρκική
πολιτική και διπλωματική ηγεσία
είχε την ευκαιρία να εκτιμήσει τα
μηνύματα και τις αντιδράσεις λων των εμπλεκμενων μερών στα
γεγοντα. Tο Σεπτέμβριο του
1955, η Aγκυρα διαπίστωσε τι κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να αντιδράσει ουσιαστικά στη μετατροπή του ελληνισμού της Kωνσταντινούπολης σε μηρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Σε παρμοια κατάσταση ομηρίας
τέθηκε και το Φανάρι, χωρίς ακμη
και το τεράστιο διεθνές κύρος του
ηγέτη του, Πατριάρχη Aθηναγρα,
να είναι σε θέση να εμποδίσει την
Συνέχεια στην 30ή σελίδα

Tσεγκέλκιοϊ 1995. Θεοφάνια στα νερά του Bοσπρου. (Φωτ. Kώστας Σακελλαρίου).

Xριστουγεννιάτικα κάλαντα σε αίθουσα του Nοσοκομείου Bαλουκλί. 1994. (Φωτ. Kώστας Σακελλαρίου).
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Συνέχεια απ την 28η σελίδα

αποδυνάμωση και καταπίεση του
Oικουμενικού Πατριαρχείου. Kάτω
απ αυτές τις συνθήκες τέθηκαν
το 1955 οι βάσεις για τη σταδιακή
έξωση και προσφυγοποίηση του
ελληνισμού της Kωνσταντινούπολης.

Kαταστολή
H συμπεριφορά της τουρκικής
κυβέρνησης αμέσως μετά τις καταστροφές έδειξε τι τα Σεπτεμβριανά δεν αποτελούσαν μια «αυθρμητη έξαρση του τουρκικού εθνικισμού εξαιτίας του Kυπριακού» αλλά αφετηρία ενς σχεδίου
εθνικής εκκαθάρισης του Πολίτικου. Πρώτη ενέργεια των τουρκικών αρχών ήταν να καταστείλουν
οποιαδήποτε αντίδραση της ελληνικής μειοντητας.
Eτσι, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της ομογενειακής εφημερίδας της Kωνσταντινούπολης, «Eλεύθερη Φωνή»,
Aνδρέας Λαμπίκης, επειδή κατήγγειλε τα έκτροπα, χαρακτηρίζοντας την 6-7η Σεπτεμβρίου ως «H
Nύκτα του Aγίου Bαρθολομαίου
της Pωμιοσύνης». Διώξεις υπέστη
και ο ομογενής φωτογράφος της
αθηναϊκής εφημερίδας το «Eθνος», Δημήτριος Kαλούμενος, ο οποίος κατέγραψε λεπτομερώς τις
ανθελληνικές λεηλασίες και καταστροφές.
Aφού φυλακίσθηκε για αρκετ
χρονικ διάστημα, ο Kαλούμενος
τελικά απελάθηκε στις 28 Iανουαρίου 1958 για «εχθρική στάση έναντι της Tουρκίας και της ελληνοτουρκικής φιλίας». Tην ίδια εποχή
ο κύριος οργανωτής των Σεπτεμβριανών, Xικμέτ Mπιλ, διορίζεται
ακλουθος Tύπου στην τουρκική
πρεσβεία της Bηρυττού, ενώ η ακραία οργάνωση «H Kύπρος είναι
τουρκική» της οποίας ηγείτο, έλαβε το πράσινο φως για τη συνέχιση
των ανθελληνικών της εκδηλώσεων στην Kωνσταντινούπολη.
Tον Aπρίλιο του 1958 η τουρκική
κυβέρνηση διέλυσε την «Eλληνική
Eνωση Kωνσταντινουπλεως», το
μνο εθνοπολιτιστικ σύλλογο της
ελληνικής μειοντητας, που αφέθηκε να λειτουργήσει στην Tουρκία (1933-1958). Aκολούθησαν
συλλήψεις 18 προκρίτων Kωνσταντινουπολιτών, μελών του συλλγου αυτού με την κατηγορία της
διενέργειας κατασκοπείας και
χρηματοδτησης της EOKA στην
Kύπρο.
O γενικς γραμματέας του συλλγου, Λάμπρος Γουλάκης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 χρνων
που και απεβίωσε δυο χρνια αργτερα. Aλλα 57 μέλη του συλλγου (δημοσιογράφοι, διδάσκαλοι,
γιατροί, δικηγροι και επιχειρηματίες της μειοντητας), απελάθηκαν το 1958-59.

Aφελληνισμς
Eπειτα απ μια ανάπαυλα κατά
την περίοδο 1959-1963 στην εφαρμογή του σχεδίου εκκαθάρισης
του ελληνικού στοιχείου, οι διώξεις άρχισαν εκ νέου με πολύ μεγαλύτερη δριμύτητα και αποτελε-

O Oικουμενικς Πατριάρχης Bαρθολομαίος στην κοινοτική αίθουσα των Bλαχερνών. 1993. (Φωτ. Kώστας Σακελλαρίου).

σματικτητα. Mε αφετηρία το
1964, το σχέδιο αφελληνισμού της
Πλης ολοκληρώθηκε μέσα σε μια
δεκαετία. Tο 1974, οι Tούρκοι έθεταν τις βάσεις για μια άλλη εθνική
εκκαθάριση τη φορά αυτή στο κατεχμενο βρειο τμήμα της Kυπριακής Δημοκρατίας. Tα πιο σοβαρά μέτρα που υιοθέτησε η Aγκυρα εναντίον του ελληνισμού της
Tουρκίας τη δεκαετία του 19641974 είναι τα ακλουθα:
1) Mαζική απέλαση των 12.000
περίπου ομογενών της Kωνσταντι-
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νούπολης το 1964-66, οι οποίοι αποτελούσαν τμήμα των μη ανταλλαξίμων πληθυσμών (εταμπλί), που
προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάννης. Tαυτχρονα, δεσμεύτηκε η ακίνητη και κινητή περιουσία των
εκδιωχθέντων μειονοτικών.
2) Aφαίρεση της τουρκικής ιθαγενείας και απέλαση των Mητροπολιτών Σελευκείας Aιμιλιανού
και Φιλαδελφείας Iακώβου, στενών συνεργατών του Oικουμενικού Πατριάρχη, Aθηναγρα. Oι
δυο Mητροπολίτες κατηγορήθη-

καν για «δράση εναντίον τουρκικών συμφερντων», χωρίς μως
ποτέ να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη που θα τους διδταν το δικαίωμα υπεράσπισης
(Aπρίλιος 1964).
Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η Aγκυρα έχει την ευχέρεια
να αφαιρέσει την τουρκική ιθαγένεια απ υπηκους της που βρέθηκαν τι «ανέπτυξαν δράση εναντίον του τουρκικού έθνους και
των τουρκικών συμφερντων».
Mεταξύ των ομογενών που έχασαν

την τουρκική τους ιθαγένεια με
τον τρπο αυτ είναι και ο Aρχιεπίσκοπος Aμερικής, Iάκωβος.
3) Aπαγρευση της λειτουργίας
του Πατριαρχικού Tυπογραφείου,
το οποίο λειτουργούσε σχεδν αδιάλειπτα απ το 1627, και η διακοπή της έκδοσης των θρησκευτικών
περιοδικών του Πατριαρχείου,
«Oρθοδοξία» και «Aπστολος
Aνδρέας» (Aπρίλιος 1964).
4) Kλείσιμο της Iεράς Θεολογικής Σχολής της Xάλκης, η οποία
τροφοδτησε απ το 1844 το Φανάρι και τις άλλες Oρθδοξες
Eκκλησίες με κατάλληλα εκπαιδευμένους
ιεράρχες
(Iούλιος
1971). Mεσοπρθεσμα, η μη λειτουργία Oρθδοξης Θεολογικής
σχολής στην Kωνσταντινούπολη
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
εύρυθμη λειτουργία του Oικουμενικού Πατριαρχείου.
5) Aπαγρευση της διδασκαλίας
των θρησκευτικών καθώς και της
πρωινής προσευχής στα ελληνικά
μειονοτικά σχολεία (Σεπτέμβριος
1964). Δεν επιτρέπεται επίσης η είσοδος στους ελληνορθδοξους
κληρικούς στα ελληνορθδοξα
μειονοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Kωνσταντινούπολης (Mάρτιος
1964).
6) Mαζικές απαλλοτριώσεις και
εποικισμς της Iμβρου και Tενέδου με Tούρκους της Mικράς
Aσίας. Iδρυση ανοικτής αγροτικής
φυλακής για Tούρκους βαρυποινίτες και ανέγερσης στρατοπέδου
χωροφυλακής (1964-65), στην
Iμβρο.
7) Kατάργηση της ελληνικής παιδείας στην Iμβρο και Tένεδο με τη
δήμευση των ελληνικών σχολείων
στα δύο νησιά. Παύση διευθυντών
και καθηγητών των μειονοτικών ελληνικών σχολείων στην Kωνσταντινούπολη (1964). Aπαγρευση της
λειτουργίας του Eλληνικού Oρφανοτροφείου Πριγκίπου (1964).
8) Δίωξη, φυλάκιση ή και απέλαση των ομογενών δημοσιογράφων,
δικηγρων και καθηγητών.
9) Bίαιη κατάληψη της ιστορικής
εκκλησίας του Aγίου Iωάννη στον
Γαλατά και ενθάρρυνση των ανθελληνικών δραστηριοτήτων του
«Tούρκου Oρθδοξου» παπά Eυθύμ και των γιων του (Σεπτέμβριος, 1965).
10) Tρομοκρατική δράση φανατικών εθνικιστών και ισλαμιστών εναντίον του Πατριαρχείου και των
ελληνορθδοξων κοινοτικών ιδρυμάτων, με αποκορύφωμα τον αποκλεισμ του Φαναρίου (1991).
H πολιτική της βίας των Σεπτεμβριανών, που μεθδευσε η κυβέρνηση του Aντνάν Mεντερές κατά
την πρώτη κυπριακή κρίση και εκείνη των απελάσεων και διώξεων
του Iσμέτ Iνονού της περιδου
της δεύτερης κυπριακής κρίσης
(1964-74) οδηγεί στο συμπέρασμα
τι και ο ελληνισμς της Tουρκίας
υπήρξε σαφές θύμα της κυπριακής τραγωδίας.
Oγδντα χιλιάδες εκτοπίσθηκαν την περίοδο 1955-1975, ενώ ο
αριθμς εκείνων απ τους οποίους αφαιρέθηκε η τουρκική ιθαγένεια, τα τελευταία σαράντα
χρνια ανέρχεται σε 25.000. Tραγικς απολογισμς είναι η συρρί-

Γεροντικές μορφές στο γηροκομείο Bαλουκλί. 1994. (Φωτ. Kώστας Σακελλαρίου).

Eλληνπουλα στο μειονοτικ σχολείο της Xαλκηδνας. 1994. (Φωτ. Kώστας Σακελλαρίου).

κνωση της ομογένειας στην Kωνσταντινούπολη, Iμβρο και Tένεδο
στον οριακ πλέον αριθμ των
3.500 ατμων.

Στην Eλλάδα
H μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων αυτών είχε την ατυχία να
φθάσει στην Eλλάδα στα χρνια
της δικτατορίας. H Xούντα δεν είχε ούτε την επίγνωση αλλά ούτε
και τη διάθεση να αξιοποιήσει το
πολύτιμο και προικισμένο αυτ
κομμάτι του Eλληνισμού. Δεν καταστρώθηκε ποτέ ένα σχέδιο εγκατάστασης των Kωνσταντινουπολιτών, Iμβρίων και Tενεδίων

στην ελληνική Θράκη. Tουναντίον,
πολύ ταλαντούχοι Kωνσταντινουπολίτες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικ, που διαπρέπουν στο εμπριο και στις επιστήμες. Aσφαλώς, η μεγάλη πλειοψηφία των ομογενών έχουν σήμερα συγκεντρωθεί σε ορισμένες περιοχές
της Aθήνας, πως το Παλαι Φάληρο στην ανάπτυξη του οποίου συνέβαλαν αποφασιστικά. Σαράντα
χρνια μετά τη διάπραξη του μεγάλου εγκλήματος των Σεπτεμβριανών ήλθε πλέον η ώρα να ληφθεί η
απφαση αν οι 80.000 περίπου
Eλληνες της Kωνσταντινούπολης,
Iμβρου και Tενέδου, εξαναγκασθέ-

ντες να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες μεταξύ 195575, πρέπει να προστεθούν στους
200.000 Eλληνες πρσφυγες της
Kύπρου. Aναπφευκτα μια τέτοια
αναγνώριση πρέπει να έχει επίσημο και νομικ χαρακτήρα.
Eυχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ. Aκύλα
Mήλλα για τη συνδρομή του στην ολοκλήρωση του αφιερώματος. Eπίσης τον
κ. Δημήτριο Kαλούμενο για τις φωτογραφίες απ τα Σεπτεμβριανά γεγοντα. Tα φωτογραφικά ντοκουμέντα του
αρχείου του, μας παραχωρήθηκαν διά
χειρς του κ. Bασιλείου Δαφνοπατίδη.
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