
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ομιλητής μας ύστερα ακολουθεί με θέμα 

«Ο Ελληνισμός Ελλόδας και Κύπρου στόχοι 

του Τουρκικού Επεκτατισμού ο κ. Γιάννης 

Μαγκριώτης που γεννήθηκε στην Αθήνα με 

πρόσφυγες γονείς από την Α. Θράκη και 

την Σμύρνη. Αναγιώθηκε στη Νέα Σμύρνη 

και τέλειωσε την Ευαγγελική Σχολή. 

Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου αλλά παράλληλα 

με τις επαγγελματικές του ασχολίες ασχο

λήθηκε εμβριθώς με τα εθνικό θέματα και 

τη μελέτη της Ιστορίας. 

Έχει δώσει δεκάδες ομιλίες στην Εστια 

Νέας Σμύρνης, το πνευματικό κέντρο του 

Δήμου Αθηναίων, την Εταιρία Φίλων Λαού, 

τη Νέα Φιλική Εταιρία και σε επαρχιακές 

πόλεις. 

Έγραψε πολλές μονογραφίες και κείμε-
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να, βιβλία Ελληνιt<οό και ξενόγλωσσα. 

Συνεχίζει την οικογενειακή αγωνιστική 

πα.ράδοση του πατέρα του Δημητρίου που 
έγραψε δεκάδες βιβλίων νομικών, θρη

σκευτικών, εθνικών, κοινωνικών και του 

παππού του Ιωάννη που ηtav εθνοδιδάσκα

λος στην Ανατολική Θράκη, την Καππαδο

κία, την Σμύρνη και την Αθήνα, όπου και 

αναδεlχθηκε πρώτος δήμαρχος της Νέας 

Σμύρνης. 

Ο ομιλητής μας εΙ ναι Δημοτικός Σύμβου-:-' 
λος του Δήμου Νέας Σμύρνης, στέλεχος,-;·'·' 
της Εστίας Νέας Σμύρνης, Σύμβουλος 1ης ' 
Εταιρειας Θρακικών μελετών και Αντιπρόε-

δρος της Εθνικής Προσφυγικής Μνημοσύ-

νης. 

Ακολοuθούν τώρα τα εγκαίνια της 
έκθεσης φωτογραφιών από τον Πρόε

δρο της Δημοτικής Επιτροπής κ. 

Λέλλο Δημητριάδη. 

Ο Ελληνισμός, Κυπριακός και Ελλαδικός, 

στόχος του Τούρκικου επεκτατισμού 

Διάλεξις που δόθηκε στη Λευκωσία την 1.3.1986 
1. Εισαγωγή 

Ο Ελληνισμός επί 30 χρόνια αντιμετωπί

ζει μια έντονη τουρκική απειλή και προσχε

διασμένες προκλήσεις ανάλογες προς τις 

προκλήσεις των Φασιστών κατά της Ελλά

δας το 1940, πριν την Ιταλική επίθεση. 
Η απειλή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι 

ο Ελληνισμός (Κυπριακός και Ελλαδικός)• 

είναι ο στόχος του τουρκικού επεκτατι

σμού. Επεκτατισμοί:: που κατά καιρούς εμ

φανίζεται ή σαν παντουρκισμός, με μανδύα 

ιρρεντετισμού, επιδιώκοντας ... την ~δρυση 

παντουρανικής αυτοκρατορίας υπό τουρ-

κική αιγίδα εις την κεντρική Ασία, που θα 

περιλάμβανε τους Μογγολικής καταγωγής 

λαούς της Σοβιετικής Ένωσης, που κατοι

κούν στις Σοβιετικές δημοκpατ{ες του 

Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Τουρκμενι

στάν, Τατζικιστόν και Αζερμπαϊτζόν, μέχρι 

και τους πρώην τατόρους της Κριμαίας, άλ

λοτε δε ως νεοϊμπεριαλισμός, επιδιώκον

τας την κατόκτηση ξένων εδαφών; της πε

ριοχής Μοσούλης, του Χατω, της Συρίας, 

της Κύπρου, της υφαλοκρηπίδος του Αι

γαlου, νησιών του Αιγαίου και της Θράκης. 



Οι απειλές κατό του Ελληνισμού, που ει

ναι συνέπεια του τουρκικού νεοϊμπεριαλι~ 

σμού περιλαμβάνουν: 

α) Την απει.\ή κατό της Κύπρου, που 

πραγματοποιήθηκε με την εισβολή του Ατ

τίλα και την στρατιωτική κατοχή του 38% 

του νησιού, με σκοπό να μεταβληθε{ σε 

τουρκική αποικία. 

β) Την απειλή κατό των νησιών του Ανα

τολικού Αιγαlου, τόσο με δημοσιεύματα 

τουρκικών εφημερlδων και δηλώσεις Τούρ

κων επισήμων, όσο και με έργα όπως την 

σύσταση ειδικής στρατιάς Αιγαlου και δη

μιουργlα μεγόλου aποβατικού στόλου και 

την συγκέντρωσή του απέναντι των νη

σιών. 

γ) Την διεκδlκηση της υψαλοκρηπlδας 

του μισοί! Αιγαlου, παρά τα διεθνή νόμιμα, 

που αν επραγματοποιε(το θα περιελάμβα

νε μέσα σε ζώνη τουρκικού οικονομικού 

συμφέροντος τα νησιά Μυτιλήνη, Xlo, Σά

pο, Ικαρfα και όλα τα Δωδεκάνησα πλην 

Ρόδου. 

δ) Την διενέργεια aνθελληνικής προπαγάν

δας υποκlνηση σε αντfσταση του μουσουλ

μανικού στοιχεlου της Δυτικής Θράκης και 

συνεχή εκτόξευση απειλών. 

Όλα αυτά τα γεγονότα δημιουργούν α

πορlες στον απλό Έλληνα που εξετάζον

τάς τα καλοπροαlρετα με τη δική του νοο

τροπία δεν μπορεl να δώσει απάντηση στα 

βασανιστι•ά ερωτήματά του: α) ΕΙ ναι οι φα

ο{στες και οι στρατοκράτες Τούρκοι που α~ 

κολουθούν αύτή την πολιτική; ή όλοι οι 

Τούρκοι πολιτικοl έχουν κοινή στάση, β) Ο 

Τουρκικός λαός εγκρlνει τις πράξεις των η

γητόρων τους; γ) Γιατl ο Ελληνικός χώρος 

Ελλαδικός και Κυπριακός αποτελεί το στό

χο του Τουρκικού επεκτατισμού; 

Σ' αυτά τα ερωτήματα θα δώσουμε απάv~ 
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τη ση. Από όσα θα εκθέσουμε προκύπτει ότι 

μόλις η Τουρκ!α ολοκλήρωσε την κοινωνι

κοθρησκευτική αλλαγή του Κεμάλ και κα

τέστειλε με χιλιάδες θύματα τις Κουρδικές 

εξεγέρσεις, ακολούθησε συνεπή επεκτατι

κή πολιτική. Όλες οι κυβερνήσεις ακολού

θησαν ιμπεριαλιστική πολιτική. Οι κυβερ

νήσεις Αττατούρκ, Ινονού., Σαρότσογλοu, 

Μεντερές, Ετσεβίτ, Εβρέν συναγωνίζονται 

σε προκλητικές απαιτήσεις. 

2. Το καθεστώς του Κεμάλ 

και τα κύρια στελέχη του 

Πολλές φορές δήλωσε επίσημα ο Κεμάλ 

κατά τις αρχές της δεκαετlας του 1930, ότι 

α) η εξωτερική πολιτική της Τουρκlας απο

σκοπούσε στην ειρήνη, τη φιλία και το εμ

πόριο με όλα τα κράτη, β) ότι η Τουρκία δεν 

εlχε εδαφικές βλέψεις και γ) δεν ηθελε να 

ανακτήσει τις Βαλκανικές και τις Αραβικές 

επαρχlες της Οθωμανικής Αυτοκρατορlας 

και μάλιστα θεωρούσε πλεονέκτημα το γε

γονός ότι τις ε!χε χάσει. 

Ήτqv _n περίοδος της κοινωνικοθρη
οκευτικής αλλαγής και αναστάτώσεως 
στην Τουρκία, που χρειαζότανε η ειρήνη 

για να ρυθμιστεl το εσωτερικό της μέτωπο. 

Ήταν η γλώσσα της ανάγκης αλλά και της 

αληθεlας συγχρόνως για την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. 

Οι Τούρκοι όμως έπρεπε συνεχώς να θυ

μίζουν στον εαυτό τους ότι η πολιτική αυτή 

ήταν σωστή. Γιατί δεν την διάλεξαν, τους ε

πιβλήθηκε από την ανάγκη. 

Μετά την ήττα και την διάλυση της Οθω

μανικής Αυτοκρατορίας το 1918, ακολού
θησε περlοδος αγώνων κατά της Ελλάδος 
και Αρμενtας που δυστυχώς έληξε εuνο'ίκά 

για τους Τούρκους με τη νίκη τους πάνω 
σταυς Αρμενίους τα 1920 και τους Έλλη-. 
νες το 1922. Με την συνθήκη της Λωζάvvης 
που επακολούθησε η Τουρκtα δέχθηκε να 

περιορισθεl στη Μικρά Ασία και την Ανατο

λική Θράκη,, να αποστρατικοποιήσει τα 

στενό ·και να επιτρέψει τον διάπλουν όλων 
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των σκαφών. 

Πολλά μέλη της Μεγόλης ΕθνοσυνελειJ· 
σεως κατέκριναν τον Ισμέτ ΙνονοιJ, ΤοιJρ
κο εκπρόσωπο, και οπαlτησαv πλήρη κυ
ριαρχία στα στενό και βελτίωση των συνό· 
ρων προς την Συρία και το Ιρόκ, ώστε η 

Τ ουρκlα να ανακτήσει την Αλεξανδρέττα 
και την Μοσοι)λη με τα πετρέλαιό της. 

Ο Κεμάλ αναγκάσθηκε να διαλύσει την Ε· 
θνοσυνέλευση, να κάνει νέες εκλογές και η 

νέα Εθνοσυνέλευση στην οποlα ε{χαν κα· 

τατροπωθεί οι qντiηαλοι του ΙνονοιJ να επι

κυριbσει την Συνθήκη της Λωζάννης με ψή
φους 2t3 υπέρ και 14 κατά. 
Το καθεστώς του Κφάλ για να επιβληθεl 

στους aντιπάλους του μεταβλήθηκ& σε μια 

δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδίιι;:ι, 

και επέβαλε ωμή βiα. Τα κύρια στελέχη aυ· 

τού του κεμαλικού καθεστώτος ήταν: 

Ο Μουσταφά ΚεμόλαλαζΦν, οξύθυμος, 
που ζούσε έκλυτο ζωή, αντιπαθούσε τους 

Γερμανούς και θαύμαζε τον Μοuσgσλlνι. 

Ο Ισμέτ Ινονού πρωθυπουργός του, 

πρώην συνεργάτης του, και μέλλων διόδο· 
χός τουκρυψlνους,ψυχολόγος, μεθοδικός, 
με σπαρτιατικές συνήθειες, γερμpνόφιλος. 

Ο Ρουσδή Αρρός υπουργός εξωτερικών, 

κρuψlνους, πονηρός, έξυπνος, φλύαρος 
και γερμανόφιλος. Μεγάλος καιροσκόπος 

πού επιλέγει την κατάλληλη οπιγμή γιακά

θε κlνησή του, που αφορά την εξυπηρέτη· 

ση του Τουρκικού επεκτατισμού, όnφς TQV 
περιέγραψε ο Γφμανός πρεσβευτ~ς Κtλ• 

λυ. Ο Τουρκικός επεκτατισμlις και η ιμπε· 
ριαλιστική εκμετάλλευσις, ε{νΩι ένα βοσικ() 

Τουρκικό χαρακτηριοπικό συνέπεια τσυ χα• 

ρακτήρος αυτής της φυλής κqι του τρόπου 
ζωής τους ε πΙ αιώνες. 

3. Μια ρύντομη αναδρομή στο παρελθόν 
Ο Τουρκικός ιμπεριαλισμ!iς εΙναι συνέrτ&ιQ 

του Τουρκικού χαρακτήρα: 

Η Τουρκική φυλή, μqγγpΛικής καταγω

γής, ξεκlνησε από τα όρη Αλτ4ϊοπq σημφι· 

νά Ρωσσοκινεζικά σύνpρq. Αι4φοροι λ(Jypι 

όπως η πlεσις των Κινέζwν, και οι κqψικές 
συνθήκες, υποχρέωνε διάφσρες ομΜες 
από αυτό το ευρύ σύνολο φuλ.Φν να στρέ

φεται προς τις στέππες που εκτε[νονται 

δυτικό των ορέων Αλ τάϊ. 
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Οι Τοuρκομογγολικές φυλές ήταν νομα

δικές και πολεμικές. Δεν ήταν μόνιμα εγκα

τεστημένες, αλλά ακολουθοίισαν τα κοπά

δια για να βρlσκουν τροφή. Μετακινήθηκαν 

με τα άλογα και. τα ελάχιοπα πράγματά τους 

τα κουβαλούσαν με κάρρα, έτσι δεν εlχαν 

καμμιά δυσκολία να μετακινηθούν χιλιάδες 

χιλιόμετρα. Στο δρόμο τους παρέσυραν τα 

πόντο. 

Μια ομάδα από αυτές ης φυλές οπις αρ· 

χές του 4ου μ.Χ. άρχισε να μετακινεlται 
προς δυσμάς και κατά τα μέσα του 5ου 

αιώνος έφθαgε στα κράΡπεδα του Βυζαν

τίου. Είναι αυτοl που τρομοκράτησαν την 

Ευρώπη με την ονομασlα Οόννοι μέχρις 6· 
του σκοτΦθηκε ο αρχηγός τους ο Απlλας, 

αυτή η μόοτιξ τοu Θεο(J, ποι,ι όπου πςιτοUσε 

δεν φύτρωνε χορτάρι. Τον μακρυνό συγγε

νή του, τον νεώτερο Αττίλα clxε την δΙJστυ

χlα να γνωρlcιει η Κ(ιπρος. 

Συνέχεια διiιφορες τουρκομογγολικές 

φυλές εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Δυτικό 
Τουρκεqτόν εκεl όπου εΙναι σήμφα οι Σο· 
βιετικές δημσκροτlες του Κιργμεταν, Τα· 
τζικιοπάν, Qυζμεκιστtιν και Τουρκμενιοπάν. 
Οι ψUλές αυτές φέρονται με το γενικό όνο· 
μα Qγιοόζοι Τοίι(Jκ9ι Οι Σελτζοuκοι Τοuρ· 
κο ι. τμήμ4 των Ογιούζων κινήθηκι1ν περαι
τέρω πρσς την Περσίq και το Ιράκ. όπσυ u· 
πηρέτησαν σαν μισθοφόροι των χαλιφών 

της Βαγδάτης. Από την επαφή τους αυτή 
με τον υψηλό περσικό και αραβικό πολιτι· 
σμό οι ημιάγριοι νομάδες Σελτζοuκοι εκπο· 

λιτlσθηκαν, εξισλαμlσθηκαν, υιοθέτηααν 
την αραβική γραφή, πλούτισαν -ιο φτωχό 

λεξιλόγιό τους με περσικές και aραβικές 

λέξεις, χωρίς να π4ψουv νg είναΙ πολεμο

χαρείς' άγριοι κqι νpμάδες. 

Στις αρχές τοιι 11 ου α ι(~ γα ~γινην QΙ 

πρpγμqτικοί κύριοι του )(Ρλιφ4το4 γι<ηl εΙ· 
Χ<!ν την δύναμη των όπλιμν. Q Αλή ΑΡλ4ν 
(10β~·1Ρ7~). συνtνωσε τα ημιαυ-ιι'>νομα 
σουλτζικικό εμιρι'ηα, ε10~βαλε rηην Αρμε· 

νΙα το 1064 και κατενΙκησε κατόπιν προδο· 
qίqς τον θμζανηvό στρατό τοι,.ι Ρωμανού Δ' 

Αισγtνη qτο Μαντσικιέρτ, κοντό στη λίμνη 
Βαν, στα qημερ~νq..t{qyρκοπερσικά oUvoρq · 
το 1071. Ο διάδοχQς του στράφηκε προς 
νότον και κατέλαβε τη Συρία και Παλαιστί~ 
νη. Αλλά οι διεκδικητές του θρόνου του 

Βυ~αντίου, οι 4 Νικηφόροι άρχισαν εμφύλιο 



πόλεμο μεταξύ τους με μισθοφορικά σελ

τζουκικά στρατεύματα. Τα στρατεύματα 

αυτό, που αποτελούσαν την ένοπλη δύνα

μη εγκαθιστούσαν με κάποια ευκαιρlα, κυ

ρίως τη μη πληρωμή της ρώγας, (μισθού) α

νεξάρτητα εμιράτα μέσα στη Μικρά Ασία. 

Έτσι μέσα σε λίγα χρόνια εγκαταστάθηκαν 

λίγες χιλιάδες ενόπλι.uν σελτζούκων μέσα 

σε μια ξένη γι' αυτούς γη tη Μικρά Ασία και 

με τη δύναμη των όπλων' ίδρυσαν 1 Ο ανε
ξάρτητα εμιράτα: της Σινώπης, της Νι

καίας, της Μαγνησίας, της Καραμανίας, 

του Δοριλαίου, του Ικοv!ου κλπ. και ζούσαν 

κυρίως εκμεταλλευόμενοι τον γηγενή πλη

θυσμό. 

Οι επιδρομές του Τσεγκίζ Χαν (1167-
1227) υπεχρέωσαν μια άλλη τουρκική φυλή 
που είχε ηγέτη τον Σουλεϊμάν Σ αχ να εγκα

ταλείψει το Τουρκεστάν και να βάδίσει δυ

τικά. Ύστερα από περιπέτειες εγκαταστό· 

θηκαν σαν ακρίτες του σουλτανάτου του Ι

κονίου προς τα Βυζαντινά σύνορά του. Ο 

εγγονός του ΣουλεΟμαν ο Οσμάν (1259-
1326) πήρε τον τίτλο του σουλτάνου και έ
δωσε το όνομά του στην τουρκική αυτή φυ

λή, Οθωμανοί. 

Επτά αιώνες βίας, πολέμων καιψπεριαλι

στικής εκμεταλλεύσεως γνώρισαν η Μικρό 

Ασία, και τα Βαλκάνια από τους Οθωμα

νούς. Τρεις αιώνες τους είχε η Κύπρος δυ

νάστες. Άφησαν τα ματοβαμμένα τους ι

χνη στην ιστορία και την μνήμη όλων των 

λαών που τους γνώρισαν. Άραβες, Σύροι, 

Κούρδοι, Αρμένιοι, Έλληνες (Κύπριοι και 

Ελλαδικοί), Βούλγαροι, Σέρβοι υπήρξαν τα 

θύματά τους, άλλοι περισσότερο κι άλλοι 
λιγότερο. 

Θύματα aπηνούς εκμεΤαλλεύσεως, κα
ταπιέσεως, .εξισλαμισμού, · τρομοκρατή
σεως, θύματα απαγωγής των παιδιών τους 

για να πλουτίσουν τα χαρέμια ή να αποτε

λέσουν τα σώματα των γενιτσάρων, που 

πολεμούσαν να επεκτε!νουν την οθωμανι
κή αυτοκρατορία και για να μπορεί ο όρχων 

λαός να απομυζά τον ιδρώτα των υποταγ

μένων και να αυξάνει τον τουρκικό πληθυ

σμό με παιδιά που είχαν πατέρα Τούρκο και 

μητέρες Τσερκέζες, Αρμένισσες, Ελληνί

δες, Βουλγάρες, Αλβανές. 

Έται δημιουργήθηκε αυτό το τέρας της 
σύγχρονης ιστοΡ.ίας η ματοβαμμένη Τ ου ρ-

43 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

κία, όπου οι καθαροί Τούρκοι μογγολικής 
καταγωγής είναι πολίι λιγώτεροι από το τέ

ταρτο του Τουρκικοίι πληθυσμού, οι δε υ

πόλοιποι είναι μιγάδες με πολύ αlμα Ελλη

νικό υποβαθμισμένοι όμως πολιτισηκά για

τΙ είναι εκτουρκισμένοι. 

Συνέπεια της τρομοκρατίας υπήρξαν ο
μαδικοί εξισλαμισμοί κυρίως τον 16ο και 

17ο αιώνα, όταν έσβυσε και η τελευταία ελ

πίδα για την ανάσταση του γένους και το 
διώξιμο του δυνάστη. Στη Μικρά Ασία, στη 

Ροδόπη, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Αλ
βανία. Ελληνες είναι εξισλαμισμένοι πολ

λοί Τούρκοι, κρυmοχριστιανοί ή μη. Έλλη
νες εξισλαμισμένοι και οι Τουρκοκρητικοί 

και οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι και όλοι 
οι λινοβάμβακοι των Λευκάρων της Λου

ρουτζίνας, των Κοκκίνων της Τηλλυρίας. 
Έτσι οι λίγες χιλιάδες ημιαγρίων πολεμι

στών έγιναν εκατομμύΡια, που έζησαν σκο
τώνοντας και εκμεταλλευόμενοι τους ρα

γιάδες υπηκόους τους. 

4. Πρώτος στόχος: Επίτευξις πλήρους κυ
ριαρχίας στα στενά 

Πρώτος στόχος της τουρκικής πολιτικής 

μετά την συνθήκη της Λωζάννης ήταν η α

ναθεώρηση της ως προς τα στενά, επιδιώ
κοντας πλήρη τουρκική κυριαρχία. 

Επί 12 χρόνια δεν κατάφερε τίποτα. Ό
ταν όμως στις 7 Μαρτίου 1935 ο γερμανικός 
στρατός κατέλαβε τη Ρηνανία, παραβιά

ζοντας το σχετικό άρθρον της συνθήκης 

των Βερσαλλιών, ο Αρός όhως ε{πε στον 

Κέλλερ, πίστευε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις 

δεν μπορούσαν να αρνηθούν στους Τούρ

κους ότι ανέχθηκαν από τον Χίτλερ και 

μπορούσαν να μιμηθούν τους Γερμανοίις. 

Τα στενά -είχαν αποστρατικοποιηθεί το 

1923 γιατί οι Βρετανοί ήθελαν ο στόλος 
τους σε περlπτωση εχθροπραξιών να μπο

ρεί να κτυπήσει ελεύθερα τις βάσεις των 

σοβιετικών στη Μ. Θάλασσα. 

Το 1936 όμως οι Βρετανοί ένοιωθαν πολύ 
μεγαλύτερη aπειλή από τον Χίτλερ και τον 

Μοuσσολίνι, παρά από τους Σοβιετικούς. 

Έτσι το Βρετανικό Ναυαργε!ο και το 'y

ποuργειο Στρατιωτικών συνέταξαν κοινό υ

πόμνημα που υπέβαλαν στο Υπουργείο Ε

ξωτερικών. Πρότειναν να συναφθεί συμμα
χία με την Τουρκία γιατί έτσι ρ-) θα εμποδι-
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ζόταvε η σοβιετική επέκταση προς ~~~-~~-~-~- σούλ~~~ Αυτό- -~-ί-~~-;--~<~ τφιίηο -~;~~~;t"-;.~"~ 
σόγειο, β) θα ηταν αντίβαρο στις Ιταλικές τουρκικού ΝεοϊμπεριαλισμοιJ. 
προσπάθειες επεκτάσεως στην περιοχή y) 
Οα απέκλειε τη γερμανική οικονομική 5. Δεύτερος ΣΥόχος: Αλεξuvδρ~:τηJ 
διεlσδuοη στην Τουρκία και δ) θα περιόριζε Κατά τα φαινόμενα ο δεύτιρος ιηόΥΟ(' 
τις βλέψεις της Τουρκtας στο Ιράκ που ή- των Τούρκων θα ή ων η Μοσούλη, επειδ~ i~ 
ταν υπό βρετανική εντολή. Για να προετοι- Τουρκία ε{χε δείξει ότι ετοιμαζόταν να αμ-
μασθεί το έδαφος για τη συμμαχιa θα έπρε- Φισβητήσει την Ιρακινή κυριuρχiα. Οι Βρε-
nε η Μεγάλη Βρετανία να υποστηρίξει την τανοί όμως κατέστησαν σαφές ότι δεν μπα-
ανάθεση του ελέγχου των Στενών στην ροι'ισαν να συζητηθούν ηαpόμοια οχέδια 
τουρΚίί:ι. σε μια περιοχή όπου κατοικούσαν -Αραbες 

Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ηντεν δέ
χθηκε τις στρατηγικές απόψεις, απέρριψε 

όμως την υπογραφή συμμαχίας γιατl φο

βόταν τις αντιδράσεις των άλλων δυνά
μεων και την εντύπωση που θα σχημάτιζαν 

ορισμέν9ι ότι η Βρετανία ήταν αδύνατη 

στην κρίσιμη περιοχή της Εγγύς Ανατολής. 

Πρέπει να θυμηθούμε ότι: α) Το Ιράκ το 
1932 εlχε ανεξαρτοποιηθεΙ η Βρετανlα δια
τηρούσε 2 αεροπορικές βάσεις και περιορι~ 
σμένο αριθμό στρατιωτικών. β) Στην Αίγυ

πτο το εθνικιστικό κόμμα Ουάφντ απαι

τούσε την ολοκληρωτική αποχώρηση των 

Βρετανικών δυνάμεων, που είχαν περιορι

σθεl στη ζώνη της Διώρυγας. Έτσι η Μέση 

Ανατολή ήταν πράγματι αδύνατο σημείο 

της Βρεπανlας. 

Τον Ιούνιο του 1936 συνιiλθε η συνδυ6-
σκεψις του Μοντρα!. Η Τουρκια εκμεταλ

λεύθηκε την αδυναμ{α της Βρετανίας στην 
περιοχή, την πιθανή αναγκαία δια ξηράς ε

πικοινων!α μέσω Τ οuρκ!ας-Ιράκ προς τον 

Περσικό κόλπο, και την ένθερμη υποση)ρι·· 

ξη της Σοβιετικής Ρωσίας, που επέμενε να 

aποκτήσει η Τουρκία τον έλεγχο στα στενά 

ώστε να μην μπορούν να μπουν στη Μαύρη 

Θάλασσα οι εχθροί της σε πέριπτωση πο
λέμου. 

Έτσι στις 20.7.1936 η Τουρκία rιέτυχε την 
πρώτη μεγάλη νίκη, την υπογραφή της Συν

θήκης του Μοντραί που της έδινε πλήρη 
κυριαρχ!α στα Στενά. 

Ο Αράς όταν γύρισε στην Τουρκlα διiλω
σε ότι στόχος του δεν ήταν μόνον ο επανε
ξοπλισμός των στενών, αλλά η εμφάνισις 

της Τουρκfας σαν σημανηκού παράγοντος 
στην Μεσόγειο, που οι Μεγάλες Δυνάμεις 

έπρεπε να επιδιώκουν τη φιλία του. Προει
δοπο(ησε δε τη Βρετανία να ετοιμασθεί να 

διαπραγματευθεί το καθεστι~ς της Μο-

κdιΚούρδοι. 

Η Τουρκία .έστρεψε τότε τις κατακτηη

Ι<ές βλέψεις της στον Συριακό λιμένα της 
Αλεξανδρέττας, που από το τέλος του α' 

Παγκοσμlου πολέμου ήταν υπό Γ αλλικι)ν 

εντολιlν μαζί με ολόκληρη τη Συρία. 

Η Αλεξανδρέπα ήταν ο σημαντικότερος 

λιμένας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

στη Μεσόγειο, και πρώτο βήμα για τη Συρίu 

και Παλαιστίνη. 

Ο Κεμάλ είχε στεναχωρεθε! για την απrjJ

λεια της Αλεξανδρέττας. Όταν όμως είδε 

ότι η Γαλλiα δεν ενέκρινε τους στόχους 

των Βρετανών και Ελλήνων στη Μιιφά Α

σlα, μετά δε την επαναφορά του Ι<ωνοταν

τίνου, το 1920, συνιlψε τον Μάρτιο του 
·1921 με την Γαλλία, ανεγvιiJρισε τη Γαλλικι) 
κηδεμονία στη Συρία και Α~_εξαvδρέττα και 

η Γαλλία εξεκένωσε την Κιλικfα_ από τον 

Γαλλικό στρατό, αφιΊνοντας τον βαρύ οπλι" 
ομό που εξόπλισε τον Ι<εμαλtκό στρατό. 

Ταυτόχρονα παρεχωρήθησαν ειδικά προ
νόμω. στην τουρκιι<Ιi μειονότητα της Αλε~ 
ξανδρέττας. 

ΊΌ 1936 οχηματίαθηκε στο Παρία ι ι<υβέρ
νηοη Λαϊκού Μετιi"ηιου με τον Λεόν 

Μrιλούμ, που απεφάσισε κατ' αρχήν να ιω·· 

ταργήαει την γαλλικιΊ εντολή της Συρίας, 

αναθέτοντας την διοίι<ηοη βαθμια!α στουι' 

Σύρους. Η Τουρκία διαμαρτυριlΟηκε αμέ·: 
σως ισχυριζομέvη ότι εμωοτευότανε την 

τύχη της τουρι<ιι<ής μειονότητας ι ης Αλr
ξανδρέττας στους Γάλλους, αλλά δεν f;μηι· 

στευότανε τους Σύρους, εο.ν η διοίt..;Ι'/ΠΙ 

περνούσε στα χέρια τους. Σας Ουμί~;;ι τίπο 

τα αυτός ο ισχυρισμός; 

Η Τουρκία ισχυρίσθηιcε φευδUJς (;τι οι 

Τούρκοι αποτελοιJσαν την πλειοψηφία της 
πόλεως. Το αποτέλεσμα του δημοψηφί

σματος που έγινε υπό την αιγίδα της Ι<. ΤΕ. 



τους οιέψευσε γιατί το 64,5% {129.000) 
ΨιΊφισαν υπέρ των Αρ{Jβων. Τότε άρχισαν 
οι εκβιασμο!. 

Η Τοuρκlα απε[λησε ότι θα αποχωρήσει 

από την Ι<.Τ.Ε. και θα πλησιόσει την Γερμα~ 
vία και την Ιταλlα, επί πλέον ζf}τησε την 

γερμανική υrιοσrήριξη σrη Συρία. 

Τον Ιανουάριο του 1937 η Κ.Τ.Ε. ι<ιiρυξε 
την αυτονομία της Αλεξανδρέττας και της 

περιοχής της. Οι Τούρκοι βρήι<αν έτσι την 
F;υκαιρ[α να επιτεθούν ιωτό των μοιισουλ~ 

μόνων και χρισrιαν6)ν φθάνοντας και σε 
δολοφονίες. 

Τ ον ΜάίΌ 1937 ο Ισμέτ Ινονού αντιπρο~ 
οώπευσε την Τουρκlα στις τελετές της 
στέψεως του Βασιλεώς Γεωργίου Vl .στο 
Λονδίνο. Η Άγκυρα γνωστοποίησε ότι ο 
Ινονού ι:;πιστρέφοντας θα περνούσε από 

αρκετές rιρωτείιουσες και θα ήθελε να 
συζητήσει τις τουρκογερμανικές σχέσεις 

στο Βερολίνο. Οι Γερμανοί μη έχοντας 
αποφασlοει ποιον από τους 2 αντιrιάλοιις 
τους Τούρκους ή τους Άραβες θα βοηθή·· 
σει και μη γνωρίζοντας ποιος θα διαδεχθεί 

τον άρρωστο Κεμόλ δεν τον Ι< όλε σε. 

Τον Ιούλιο του 1937 οι Τούρκοι έστειλαν 
στο Βερολiνο αποσrολή υπό τον Υπουργό 
Μεταφορών Τσετfνκαγια. Προσπάθησαν να 

επηρεόσοuν τους Γερμανούς υπέρ των 
ΤQΙ)pι<ων στο ζήτημα της Αλεfu~δι>έπας. 
Γι' αυτό έδωσαν και την όοεια στη Λου~ 

τχόνσα για απ' ευθείας πτήσεις πάνω απC 

rην ϊοuρκ(α προς το Αφγανιστάν. Προνό~ 

μιο που από καιρό ζητούσαν οι Γερμανο!. 

"Ομως οι τελεμταlοι δεν rιηραν θέση σrο 
ζljτημα τικ Αλεξανδρέττας και αρνι]θηκαν 

να δανείσουν στην Τουρκία 150 εκ. μάρκα 
εξοφλnτεαyε τουρκικό προϊόντα. 

Οι Άραβες θορυβημένοι από την τουρ

κικη στάση, για να περιορίσουν τοv «Κεμαa 

λικό Ιμπερισλισμόι> ήλθαν σε επαφή με τον 

Γκρόμπα, πρεσβευτή της Γερμανlας στη 

Βαγδ!ιτη τον Νοέμβρη του 1937 με τον 
γραμματέα του Ίμπν Σαούντ, Γιουσούφ 

Γιασίν και ζήτησαν την αποσrολή γερμανι

Ι<6Ν όπλων, που θα ξεφορτώνονταν στη 

Συρία και έτσι θα μπορούσαν να χρησιμο~ 

ποιηθούν κατό των Τούρκων. Πρόκτρρας 

των Αράβων παρουσιάστηκε στο Αρχηγειο 

της ΓκεστΔπο 1ωι ζfμησε γερμανικά όπλα 
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για να αντιμετωπισθεί η τουρκική απειλή. Η 

Γερμανία απέφυγε Ι<όθε ενέργεια γιατί 

δfσταζε και δεν εlχε αποφασίσει αν 1ην 

συνέφερε να υποσrηρίξει την Τουρκία ή 
τους ·Αραβες. 

Τότε η Τουρκία στράφηκε προς την Γαλ

λία και ζήτησε να αφησει τον τουρκικό 
στρατό να καταλάβει την περιοχη και μπρο

σrά σrην ογκουμένη γερμανική απειλή 
κατά της μητροπολιτικής Γαλλίας, οδή

γησε τους aνήσυχους Γάλλους επισήμους 

για να μην έχουν δεύτερο μέτωπο ανησυ

χίας να προσrιαθήσουν να βρούνε λύση 

σrις Τουρκογαλλικές σχέσεις με την παρα

χιόρηση της Αλεξανδρέττας. Ζήτησαν να 
προστεθεl όρος στη συμφωvlα με τον 

ο ποιο θα απεκλεiετο κάθε περαιτέρω τουρ

κική επέκταση σrη Συρία. Ο Λράς αρνήθηκε 

να υπογράψει τέτοιον όρο. Όλοι Γόλλοι, 
"Αγγλοι, Γερμανοί φοβούνταν ότι η Τουρ

κlα_ θα διεη~ηωνε βλέψεις για το Χαλέπι, 

την Τ ρίηολη, την Μοσούλη. 

Τελικό υπογράφηκε η συμφωνlα άνευ 

όρων και ο τουρκικός σrρατός στις 5/7/193Β 
κατέλαβε την Αλεξανδρέττα. Πρέπει να 

θυμηθούμε τις δυσκολίες που εlχαν τότε οι 
Δυτικοί μπροστό στις Ναζιστικές απειλές, 

που τελικά οδήγησαν στις 30/9/38 στη συμ
φωνlα του Μονάχου. Τότε θα αντιλη

φθούμε το τουρκικό παιχνίδι να ψαρεύει 
στα θολά νερά. 

Ο Αράς δήλωσε αμέσως μετά ότι η Τουρ
κία δεν είχε καμμιό υποχρέωση σε καμμιό 

κυβέρνηση καφπορούσε να.ρίξι:ι ro βόρος 
της σε όποια πλευρά ήθελε. Ωμός εκβια

σμός. Η Γαλλlα υπέγραψε σύμφωνο φιλlας 
με την Τουρκία. Η Βρετανία της παρεχώ

ρησε πίστωση 16 εκ. λιριόν και η Γερμανlα 
έσrειλε τον yεpμανό υπουργό Βάλτερ 
Φούνκ να παραχωρήσει στην Άγκuρcί o,n 
είχε αρνηθεί στον Τσετίνκαγια στο Βερο

λ{νp. 'Εται αμείβονται οι διεθνεfς_ τυχοδιώ
κτες. Ο Αρός καυχιόταν ότι έκανε το δικό 

του Ανβλους 4 μήνες μετά το Αυστριακό. 

6. Τ_ρίτος Στόχοι;_: Προσπάθεια αποκτήσεως 
εδαΦt!Jν οπουδήποτε επωφελΟυμένης της 
Τοιιρκίας της ανώμαλης κατάστασης λόγω 

του πολέμου ι<αι των ναζιστικών απειλών 

λlγο πριν την έκρηξή του. 

Όταν τον Οκτώβριο του 1938, λlγες 
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μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας 
του Μονάχου και τρεις μήνες μετά την 

κατάληψη της Αλεξανδρέττας και της 

περιοχής της (Χαττάϊ), ο Άγγλος πρεσβευ

τής Πέρσυ Λορραίν βολιδοσκόπησε την 

Τουρκική Κυβέρνηση για την στάση της σε 
περίπτωση Ευρωπαϊκού πολέμου, ο Ρ. Αράς 

του έδωσε μια απάντηση σύμφωνη με τις 

τουρκικές παραδόσεις, γεμάτη υψηλό ιδα

νικό: (<Η Τουρκία θα πολεμούσε ως σύμμα

χος οποιουδήποτε από τους dντιμαχομέ

νους θα της προσέφερε μεγαλύτερα 

ανταλλάγματα". Χαρακτηριστική της τουρ
κικής νοοτροπίας. 

Έτσι άρχισε ο κύκλος διαπραγματεύ
σεων, aπειλών, εκβιασμών και . προσπα
θειών εκμεταλλεύσεως των πόντων και 

σκυλεύσεως εκεiνων που κατά καιρούς οι 

Τούρκοι θεωρούσαν ξοφλημένους. 

Έχουμε λοιπόν μια σειρά επιβουλών εναν

τfc;>ν όλων των γειτόνων, με μόνο στόχο την 

εξυπηρέτηση των τουρκικ<iJν ιμπεριαλιστι

κών βλέψεων. 

α) Επιβουλή κατά της Αιγύπτου: Ο Ρ. 

Αράς πρότεινε στον Λορραίν να ανατεθει η 

φύλαξη της Αιγύπτου στον τουρκικό στρα
τό, εφ' όσον ο βρετανικός θα έπρεπε να 

αποσυρθεί για να πολεμήσει κατό του Χίτ

λερ στην Ευρώπη. Η πρόταση αυτή έγινε 

γνωστή στην Αίγυπτο και προκόλεσε τις 

αντιδράσεις όλων των κομμότων γίατί 

ερμηνεύθηκαν πολύ σωστό σαν μια προσ

πάθεια επαναφοράς της τουρκικής κυpιαρ

χlας ·στην Αιγυπτο μετό σχεδόν έναν αιώνα 

ουσιαστικής καταργήσεώς της. Παρ' όλα 
αυτό οι Τούρκοι επανέλαβαν την πρόταση 

αυτή και το 1939 και πολλές φορές κατά 
την διάρκεια του πολέμου: Ελπlζανε ότι με . 
·τον ••Ουδέτερο>• τουρκικό στην Αίγυmο, θα 
καταλαμβόνaν"ε την Συρία και την Παλαι

στίνη, ιδρύοντας νεοτουρκική αυτοκρατο
ρία: 

β) Επιβουλή κατά της Συρlας: Όταν οι 

Γερμανοl κατέλαβαν την Πράγα και η 

αnειλή του πολέμου γινότανε ορατή, η 

τουρκική κυβέρνηση πρ,ότεινε στην γαλ

λική να αναλάβει αυτή την γαλλική εντολή 

της Συρίας για να συγκεντρωθούν τα γαλ

λικά στρατείιματα στο Ρήνο. Στις αρχές 

του ·1941 οι Βρετανοί έκαναν μεγάλες 
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προσπά~ειες να παρασύρουν την Τουρκία 

κατά του Άξονος. Η Τουρκία ζήτησε ανταλ

λάγματα την Συρία, την Κύπρο και την 
Δωδεκάνησο. Η Βρετανία δέχθηκε την 
παραχώρηση της Συρίας αλλ' αρνήβηκε 

την παραχώρηση της Κύπρου, που ήταν 

αποικία του Στέμματος από τις 5.11.1914. 
Το αντάλλαγμα κρίθηκε ανεπαρκές και η 

Τουρκία έμεινε ουδέτερη. 

γ) Επιβουλή κατά της Βουλγαρlας: Το 1934 
είχε υπογραφεί το Βαλκανικό Σύμφωνο 

από την Ελλάδα, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία 
και Ρουμανία, που αναλόβανε την υπο
χρεωση της μη επιθέσεως και της βοηθείας 

εάν ένα απ' όλα υφίστατο επlθεση αrτ6 Βαλ

κανική Δύναμη. Το ψθινόnωρο του 1938 η 
ίουρκια συγκέντρωσε στρατιωτικές δυνά
μεις στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα: Το 

φόρε'ίν όφις πίεσε για την απομάκρυνσή 
τους, για να μην δημιουργηθεl άλλος ένας 

πόλος εντάσεως. 

Μετά το θάνατο του Κεμάλ (1 0.11.38) τη 
θέση του Αράς στην κυβέρνηση Ινονού 

πήρε ο Ν. Μενεμεντζόγλου. Τον Μάρτιο 
του 1939 συζητώντας με τον Γερμανό επι
τετραμένο Χανς Κρόλ, έθεσε θέμα τουρκο
βουλγαρικών συνόρων. Προέβαλε το επι

χείρημα ότι η Τουρκική ηγεμονlα στη Βαλ
κανική θα διευκόλυνε την Γερμανία. 

Τον Φεβρουάριο του 1940, οι σύμμαχοι 
ζήτησαν από την Τουρκlα να κάνει γενική 

επιστράτευση, aλλά οι Τούρκοι αρνήθη
καν. Έφθασαν όμως στα πρόθυρα της συρ

ράξεως με την Βουλγαρlα γιατl επlμονα 
ζητοl.ισαν να παραδοθούν στην Τουρκία 

εδάφη δυτικώς" του ποταμού Τούντζα. Οι 
Βούλγαρο( ισχυρίσθηκαν ότι θά είχαν την 
Χιτλερική υποστήριξη, -κι οι Τούρκοι υπο

χώρησαν. 

δ) Επιβουλή κατά της Ιταλοκρατουμένης 

Δωδεκανήσου: Η Ιταλικι'l εισβολή στην 

Αλβανlα στις 7.4.1939 προκάλεσε πολλές 
ανησυχίες στήν Άγκυρα σχετικό με τα 
απώτερα σχέδια της Ιταλίας. Ο Φον Πάπεν, 
που διορίστηκε τον ίδιο μήνα πρεσβευτής 

στην Άγκυρα ειδοποlησε τους αρμοδlους 

στο Βερολ(νο να αναχαιτίσουν τους Ιτα

λούς να μειώσουν τον στρατό τους στην 

Αλβανiα γιατί aνησυχούσαν πολύ την 
Τουρκία. Δεν εισακούσθηκε. Η τουρκική 



απάντηση ήταν η υπογραφη της αγγλο· 

γαλλο-τουρκικής συμφωνίας φιλίας στις 

12.5.1939. Ο Φον Πάτεν με εντολή του 
Βερολίνου προσπάθησε να πείσει την 

Τουρκία να υπογράψει συμμαχία με την 
Γερμανία προσφέροντάς της μερικά Δωδε· 
κάνησα με το Καστελόριζο. Μετά την 

κήρυξη του πολέμου συμμαχική αποστολή 
υπό τον στρατηγό Χόντζιγκερ στην Άγ

κυρα προσπάθησε να πείσει τους Τούρ~ 

κους να μετατρέψουν το σύμφωνο φιλίας 

σε συμμαχίας. Οι Τούρκοι απαlτησαν τα 
Δωδεκάνησα. 

Το προσχέδιο της συμμαχίας του Άγ

γλου πρεσβευτού Νάτσμπουλ-Χόγκεσεν 

που δόθηκε στις 28.5.1940 στην Άγκυρα 
προέβλεπε κήρυξη πόλέμου από την Τουρ
κία κατά της Ιταλίας και .κατάληψη της 

Δωδεκανήσου από τους Τούρκους. 

Η ραγδαία όμως επιδείνωση της κατα

στάσεως o:ro Δυτικό Μέτωπο και η αδυνa
μlα συμμετοχής της Γαλλlας στην επιχεl

ρηση της Δωδεκανήσου, εν συνδυασμώ με 
την δυσαρέσκεια της Ελλάδος έκαναν την 

Βρετανlα μετά 5 μέpες να αποσύρει την 
πρόταση. 

Οι Τούρκοι έγιναν έξω φρενών που 

χάσανε την Δωδεκάνησο και δήλωσαν ότι 

δεν θα βγουν στον πόλεμο διότι η συμμαχία 
ήταν τριμερής και εφ' όσον το Παρlσι κατα

λήφθηκε στις 10 Ιουνlου και ηΓαλλlα όυν
θηκολόγησε έγινε ανενεργός και δεν πρό' 

κειται ya πόλεμήσει με έν.αν μόνο σύμμα- . 
χο την Βρετανlα. 

ε) Επιβουλή κάτά της Ελλάδος: Αυτή είχε 

δυο .όψεις: απαιτήσεις από τους συμμά

χους και απαιτήσεις από τους ΓερμανΌύς. 

1. Απαιτήσεις από τους συμμάχους: Όταν 
η Ελλάς υπέστη την επίθεση της Ιταλlας, η 

Βρετανία με όσα μέσα .διέθετε προσπά

θησε- να πείσει ·την. Τουοκία \ιQ .fiρnθήσει 

την Ελλάδα, όπως άλλωστε προέ8λεπε η 

συμμάχlα μεταξύ Τουρκlας και Αγγλογάλ
λων, εφ' όσον Μεσογειακή Δύναμις επε
τέθη εναντίον συμμάχου πλέον κρότους, 

της Ελλάδος. 

Οι Τούρκοι παρέβησαν τις υποχρεώσεις 

τους και παρέμειναν ουδέτερΟι προφασι-
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ζόμενοι αδυναμlα. Οι Βρετανοί εξακολού
θησαν να πιέζουν τους Τοίιρκοuς. Τότε οι 
Τούρκοι πρόβαλαν τις παλιές διεκδικιΊσεις 

τους στα Δωδεκάνησα, την Βουλγαρία, την 

Αλβανlα, και ζήτησαν τον έλεγχο του λιμέ

νος tης Θεσσαλονlκης. Ο Άγγλος πρε

σβευτής Νατσμπουλ Χύγκεσσυ συμβού
λεψε να παζαρέψουν πολύ σκληρό την 

παραχώρηση της Θεσσαλονlκης για να πεl
σοuν την Τουρκία να πολεμήσει κατά της 

Ιταλlας. Κι' όλα αυτό εν' όσω ο Ελληνικός 

στρατός νικούσε τους Φασfστες στη 

Βόρειο Ήπειρο. 

Το Φόρεϊν Όφις διεφώνησε, κρίνοντας 

ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ μεγάλο τΙμ η

μα. 

2. Απαιτήσεις από τους Γερμανούς: Στη 
συνάντηση που εfχε ο Φον Πόπεν με τον 

Ινονού στις 23.11.1940, ο Ινονού ζήτησε την 
σύναψη συμφώνου μη επιθέσεως μεταξύ 

Γερμανlας'Τουρκίας, που θα συνδυαζό

τανε με σχέδιο ανακατατόξεως της Βαλκα

νικής χερσονήσου σε περίπτωση νlκης του 

Χίτλερ. Ο Φον Πόπεν ετοίμασε το σχέδιο 

και τηλεγράφησε στο Γερμανικό Υπουρ
γεlο Εξωτερικών. 

Στο πρώτο όρθρο η Τουρκία δήλωνε ότι 

«ήταν έτοιμη να πόρε ι μέρος στον διακανο

νισμό της Βαλκανικής και της Μέσης Ανα

τολής». Δυστυχώς για μας δεν υπογρό
φηκε η συμμαχία γιατί ο Ρίμπεντροπ φοβή

θηκε την αντ{δραση των ·Ιταλών και των 

Αραβων εναντίον των οποίων στρέφονταν 

οι κύριες τουρκικές βλέψεις (Μοσούλη, 
Συρία, Δωδεκάνησα). 

Στις 17.2.1941 η Τουρκlα και η Βουλγα
ρlα, παρa τις διαμαρτυρlες των Βρετανών 

υπέγραψαν σύμφωνο μη επιθέσεως που 

επέτρεψε στην Βουλγαρiα να προσχωρή

σεί στο _τριμερές σύμφωνο, και να γίyεl 

βάσις της γερμανικής επιθέσεως στις 

6.4.1941 κατό της Ελλόδος εκ των όπισθεν 
για να σώσουν τους Ιταλούς. 

Αμέσως μετό την κατόληψη της Ελλάδος. 
· από την Βέρμαχτ, ο Σαρότσογλου πρότεινε 
στους Γεριlανούς να αποσταλει τουρκική 

φρουρό ί:πη Χίο, Σάμο και Μυτιλήνη κατό 
την διάρκεια του πολέμου. Το γερμανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι η 

Ανωτότη Γερμανική Διοiκησις έχει ορlσει 
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τις αναγκαlες γερμανικές δυνάμει~ γι' 

αυτή τη δουλειά. 

Αμέσως κατόπιν στις 17.5.1941 πρόβαλε 
την Ιδια απαlτηση για να εγκρινει το γερμα

νικό αlτημu να αποσταλεl δια ξηράς μέσω 

Τουρκiας στρατιωτική βοήθεια στον επα

ναστάτη του Ιράκ Ρασιντ-Αλή-Γκαϊλάνι. Η 
σύντομος καταστολή της επαναστάσεως 

του Ιράκ απέτρεψε αυτό τον κίνδυνο. Ο 

Σαράτσογλου έλεγε πως μόνο μέσω Τουρ

κlας με τα ανάλογα ανταλλάγματα ο Χlτλερ 

θα μπορούσε να καταλάβει το Σουέζ. 

στ' ΕπιΒουλή κατά του Ιράκ: Ένας από 

τους κύριους στόχους της τουρκικής επε
κτατικής πολιτικt)ς ήταν η Μοσούλη με τις 

πετρελαιοπηγές της. 

ι<ατά την υπογραφή της συνθιjκης τηs 
Λωζάννης το 1923 οι Τούρκοι επέμεναν να 
παραχωρηθεί η Μοσούλη στην Τουρκlα. Οι 
Βρετανοί που είχαν πάρει την εντολή για το 

Ιράκ και εlχαν συμφέροντα δεν δέχθηκαν 
συζήτηση προβάλλοντας το βάσιμο επιχεl

ρημα ότι στην περιοχή δεν κατοικούσαν 

Τούρκοι, αλλά Άραβες και Κούρδοι. 

Εν όψει του πολέμου το 1940, μετά 17 
χρόνια, οι Τούρκοι έθεσαν ξανά θέμα 

Μοσούλης. Οι Ιρακινοί δεν εlχαν καμμιά 

διάθεση να υποκύψουν στις τουρκικές 

αξιώσεις. 

Η αντίδραση ενώπιον αυτού του κινδύ
νου τους ώθησε στην επUνόσταση του 

Απριλlου 1941 που ήταν κυριως αντιτουρ
κική επανάστασις και δευτερευόντως αντι

βρετανική ή φιλογερμανική. 

Τον Ιούλιο 1940, ο Ιρακινός υπουργός 
Δικαιοσύννης Shawkat, Ναζιστής, είχε πλη
σιάσει τον Φον Πόπεν και ζήτησε από την 
Γερμανiα να προστατεύσει το Ιράκ aπό τον 

τουρκικό ιμπεριαλισμό γιατl ο φόβος του 

Ιράκ ήταν ότι η Τουρκlα θα κατελάμβανε το 

Ιράκ σαν λάφυρο πολέμου, σαν πρώτο βήμα 

στην προσπάθειά της να ανασυστήσει την 
Οθωμανική Αυτοκρατορlα. 

Σε λlγο ο Βρετανός πρεσβευτής στη 

Βαγδάτη Κlναχαν Κορνουώλις, aποικιακός 

αξιωματικος με αυταρχΙΙ<ή νοοτροπία, 

απαlτησε από την Ιρακινή κυβέρνηση την 

εJ<ηλήρωση 4 αιτημό.των που ήταν αντίθετα 
με την Βρετανοϊρακιvfι συνθήκη του ' 30. 
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κών στρατευμάτων από το Ιράκ, πρόσθετες 

βάσεις, εκκαθόρ(ση του στρατού από τα 
φιλοναζιστικά στοιχεlα και επιδεlνωση των 

σχέσεων με την Ιταλlα. 

Η εκπλήρωσις των αιτημάτων .Θα ισοδυ
ναμούσε με κατάργηση της ανεξαρτησlας 

του Ιράκ, που θα το uπεβlβαζε στην κατά
σταση της εντολής και μπορούσε να το 

εκθέσει σε Γερμανικό αντίποινα και να 

γlνει θύμα της Άγκυρας αν συμμαχούσε με 

την Γερμανlα. 

Ο αδελφός του πρωθυπουργού Ρασιντ

Αλή-Ελ Γκαϊλανl, ο Καμlλ, που ήταν πρέ
σβυς στην Άγκυρα, ζήτησε από την Τουρ

κlα να ενεργήσει σαν μεσολαβητής μεταξύ 

Ιράκ και Βρετανlας, οπότε θα ήταν υπο

χρεωμένη να εγκαταλεlψει τις βλέψεις της. 

Δεν έγινε τ.Ιποτα. 

Εlναι δε ενδιαφέρουσα η άποψις του 

Βρετανού πρεσβευτού στην Άγκυρα, που 

σε γράμμα του προς τον Βρετανό υφυ

πουργό Σάρτζεντ απεκάλυψε ότι οι Τούρ
κοι προτιμούσαν να μετάσχουν στη Βίαιη 

καταστολή του κινήματος του Ρασιντ-Αλή 
και να μείνουν στρατιωτικώς στο Ιρόκ σαν 

σύμμαχοι I') της Βρετανlας ή της Γερμα
νlας. 

5. Επιβουλή κατό της Σοβιετικής Ενώσεως 

Στις 18 Ιουνlου 1941, υπεγράφη η Γερμα- .. 
νοτουρκική συνθήκη μη επιθέσεως. Έτσι 

οι Γερμανοί αφού εξασφάλισαν τα νώτα 

του εισέβαλαν στις 22 Ιουνlου στην Σοβιε- · 
τική Ένωση. Ο Σαράτσογλου (τούρκος 

Υπουργός Εξωτερικών) ισχυρlσθηκε ότι η 
εξέλιξις αυτή ήταν καρπός της επιδέξιας 

διπλωματίας του. 

Σε λlγο χρονικό διάστημα ο γερμανικός 

στρατός. κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις και 
έφθασε ως τον Καύκασο. Τότε η τουρκική 

ύαινα σκέφθηκε ότι αφού απέτυχαν τα 
σχέδια της εις βάρος του Ιράκ, της Συρlας, 

της Ελλάδος, πcφουσιαζότανε ευκαιρlα για 
μια πλούσια λεία σκυλεύοντας το κατά την 

άποψή της πτώμα της Σοβιετικής Ενώσεως 
προσαρτώντας εδάφη στην Υπερκαυκασlα 

που επρόκειτο να καταληφθεί από τους 

Γερμανούς και που κατοικούσαν Αρμένιοι, 

Γεωργιανοί, Αχβάζοι και ΑζερμπαϊτζανοΙ, 



και διεκδικώντας την ηγεσlα μιας τουρανι

κής αυτοκρατορlας που θα έπιανε από την 

Κασπlα μέχρι τα Κινεζικό σύνορα και θα 

περιλάμβανε 50 εκ. τουρκομογγόλους, 

μωαμεθανούς, που κατοικούσαν στο 

Δυτικό Τουρκεστάν. 

Τον Αύγουστο του 1941 φαινότανε ότι η 
Ρωσσία είχε ηττηθεl. Ο Τούρκος πρεσβευ

τής στο Βερολίνο Χοσρέφ Γκερέντε 

συνάντησε τον Βάϊσζαίκερ, γερμανό Υφυ
πουργό Εξωτερικών και του πρότεινε ότι εν 

όψει της προελάσεως του γερμανικού 

στρατού, θα ήταν θαυμάσια προπαγάνδα 

για τους τουρανικοίις λαούς η εξαγγελία 
ιδρύσεως τουρανικού κράτους περί την 

Κασπlα, υπό τουρκική αιγiδα και ότι στο 

Σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν μιλούσαν τουρκι

κά. Ανάλογες προτάσεις έκανε και η τουρ

κική κυβέρνηση στον Φον Πάπεν στην Άγ

κυρα. 

Τ ον Σεmέμβριο του 1941, η Άγκυρα 

έστειλε στο Βερολίνο ειδικό μυστικό απε

σταλμένο τον Νοuρρl Πασά, αδελφό του 

γερμανόφιλου υπουργού Εμβέρ Πασά να 
συζητήσει το τουρανικό σχέδιο. Ο Νουρρl 
συζήτησε το θέμα με τον υφυπουργό 

WOEAMAN και καθόρισε τα εδάφη που η 
Τουρκlα θεωρούσε ότι αποτελούν το Του

ράν και έπρεπε να τεθούν υπό Τουρκική 

δικαιοδοσlα. Η Κριμαία, η Υπερκαυκασία, 

το Αζερμπαϊτζάν η περιοχή μεταξυ Βόλγα 

και Ουραλίων, η Ταταρική δημοκρατlα κ.α. 

Ο Woerman δήλωσε ότι η Γερμανlα δεν είχε 
φιλοδοξlες στις περιοχές αυτές και 

τάχθηκε υπέρ της παραχωρήσεως στην 

Τουρκία αυτών των περιοχών. 

Η Τουρκlα δεν αρκέσθηκε στο να κερδl

σει την Γερμανική πλευρό, ήθελε και την 

Βρετανική έγκριση. Ο Τούρκος πρόξενος 

στη Δαμασκό Umar μόλις γύρισε από την 
Άγκυρα βολιδοσκόπησε τον Βρετανό 

πρόξενο Beaυmout εαν η Αγγλία θα ενέ
κρινε την παραχώρηση των εδαφών αυτών 

στην Τουρκία και να εγγυηθει Ο Beaumout 
ανεφέρθη στις 13.8.42 στο Φ. Οφις λέγον
τας ότι ο Umar του δήλωσε ότι η Τουρκική 
κυβέρνηση προτιμούσε να δει την δικαιο
δοσία της να αναβιώνει σε τμήματα του 

Αραβικού κόσμου, αλλά εlχε υποστεl τόσες 

aπογοητεύσεις στην περιοχή και δεν ήταν 
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προετοιμασμένη για νέες ταπεινιί>σεις και 
προτιμούσε να δει την δημιουργία μετά τον 

πόλεμο μιας Αραβικής ομοσπονδίας υπό 
Βρετανική επιρροή και να αποζημιωθεί με 

Σοβιετικά εδάφη. Τ ο φόρεϊν όφις δεν απάν

τησε. 

Η επιβουλή κατά της Κύπρου:Επειδή 
ενδιαφέρει περισσότερο aπ' όλες η επι

βουλή κατά της Κύπρου έμεινε τελευταία. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το 1941, η 
Τουρκlα μαζl με άλλα ανταλλάγματα 
ζήτησε και την Κύπρο για να βγεί στον 

πόλεμο. Η aπαίτησις αυτή δεν έγινε δεκτή 

οπό τους Βρετανούς που είχαν την Κύπρο 

αποικία του στέμματος και πίστευαν ότι 

μπορούσαν να παραμείνουν για πόντο. 

Η aντίστασις των Ελλήνων και η πρώτη 

νίκη που χάρισαν στον κόσμο κατά του 

Φασισμού στο Βορειοηπειρωτικό βουνό, 

που είν' ακόμη έξω από την Ελλάδα χάρις 

στις aπαιτήσεις της αναμετρήσεως που 

δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο μεταξύ 

των 2 κό.σ.ι.ιιι.'ν ..__ ενθουσίασαν JQυς 
Κυπρίους, που ξανάρχισαν να προβάλλουν 

το αίτημα της ενώσεως, να κάνουν ερό- · 
νους για τον ελληνικό αγώνα και να κατα

τάσσονται εθελοντές στον ελληνικό στρα

τό. Περlπου 1200 Κύπριοι, ήλθαν εθελον
τές στην Ελλάδα σε λίγο καιρό, γεγονός 

που ερέθισε τους Βρετανούς που κάνανε 

διόβημα στην Αθήνα και την υποχρεώσαν 

να μην δεχθεl Κυπρlους εθελοντές. 

Ο σερ Μάϊκλ Πάλαιρετ, βρετανός πρε

σβευτής στην Αθήνα, συνέστησε την παρα

χώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα, αλλά το 

Φόρεϊν Όφις δεν ενέκρινε την παραχώρη

ση, και απέρριψε την πρόταση. 

Από_το 1 (141 αρχίί;εl το αyεφύρωτο _χάσ]Jα 
μεταξύ Ελλαοος-Τουρκlας για την Κύπρο. 

Μετά το τέλος του Β' ΠαyκοσJιlσυ Πολέ

μου, στον οποίο-ν η Τουρκία έπαιξε; ύποπτο
επαμφοτερlζοντα ρόλο, εκβιάζοντας και 
απαιτώντας ξένα εδάφη, δεν εlχε το θρά

σος να έχει απαιτήqεις. Ήταν από τα ελάχι
στα κράτη της Ευρώπης και Εγγύς Ανατο

λή_<;_ rιου δεν ε_Ιχε: ανάμιξη, _δεν είχε απώ
λειες και είχε επιδείξει επαίσχυντο κυνική 

πολιτική. Έτσι όταν το 1951 τέθηκε θέμα 
ενώσεως Κύπρου με την Ελλάδα, ο πρόε

δρος Ινονού δήλωσε ότι το θέμα αυτό δεν 
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αφορά την Τουρκία. 

Η Βρετανία για να μη χάσει την Κύπρο, 
εφ' όσον μετά τον πόλεμο ο ιμπεριαλισμός 

κατέρρεε, εφάρμοσε την γνωστή της πολι
τική του διαίρει και βασfλευε και σκόπιμα 

υπεκίνησε τους Τουρκοκuπρ!ους και την 
Τουρκία, η οποία ανήγαγε τελικό το 
Κυπριακό θέμα σε ζήτημα εθνικής φιλοτι

μίας. 

Μπήκε σε ενέργεια ο τουρκικός μηχανι~ 

σμός πιέσεων και εκβιασμών, κατεστρώθη~ 
καν μακροχρόνια σχέδια, που περίμεναν 

την αφορμή να εφαρμοσθούν. 

Η Ελληνική πλευρό έκανε σειρά λαθών, 

και aπερισκεψιών επιμένοντας στην ένωση 

τώρα και απέρριψαν Κύπρος και Ελλάς 
σειρά προτάσεων που θα οδηγούσαν στην 

αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία σταδιακά. 

. Προστέθηκε και η κατάρα της φυλής ο 

διχασμός στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 

Οι Άγγλοι και οι Τοuρκοι ιμnεμιαλιστέ~ 
επωφελήθηκαν. Κάθε νέο σχέδιο για τη 

λύση του Κυπριακού ήταν χειρότερο από 
· το προηγούμενο. Ιστορική ευθύνη φέρει η 
Κυπριακή και η Ελλαδική ηγεσία γιατί απέρ

ριmαν όλες τις λύσεις ζητώντας το ιδανικό 
και α_πορρίmοντας το εφικτό, που θα οδη

γούσε σίγουρα σε ότι ήταν ποθητό εφ' 
όσον υπήρχε αδιάσπαστο Ελληνικό μέτωπο 
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και εθνική 

ενpτηο μέσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 

"Ετοι φθάσαμε να υπογραφεί η χειρό
τερη λύσις· η συμφωνία της Ζυρίχης, που 

έδινε στην Τουρκία ένα νομικό πρόσχημα 

επεμβάσεως στην κατάλληλη στιγμή. 

Και την αφορμή την δώσανε οι Έλληνες. 

Ήταν καθαρή προδοσία των δικτατόρων 
και. των οργάνων τους. Έτσι έγινε η 

εισβολη του Αττfλα, που θα αποτύγχανε 

εαν στην Κύπρο ήταν όλοι ενωμένοι σαν 
ένας άνθρωπος. Σήμερα όμως υπάρχουν οι 

σχεδόν 200.000 πρόσφυγες, οι. 1700 
αγνοούμενοι, το 38% της Κύπρου είναι υπό 
Τουρκική κατοχή. 

Αυτές είναι οι συνέπειες του ψανατι~ 
ομού, της διχόνοιας, του εγωΙσμού, αλλά 

και της άγνοιας της ιστορίας, της επιπο

λαιότητας και του μη μακροχρόνιου προ

γραμματισμού και μελέτης του αντιπάλου 

_καu_ιρν κινήσεων και προθέσεών του. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είδαμε ανάγλυφη την τουρκική στάση 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντηκο· 
σταετίας, μόλις τελείωσε η αναγκαία για 

την Τουρκία 15ετής περίοδος 1922-1936 
αναδιοργανώσεως και καταπνίξεως των 

Κουρδικών επαναστάσεων, κατά την 

οποίαν είχε ανάγκη εξωτερικής ειρήνης. 

Ήταν στάσις αρπακτικού ορνέου, που 

προσπαθεί να αρπάξει, ότι μπορεί. Αιώνες 

που σκυλεύει ότι πτώμα βρει. Πόρνης που 

εξαγοράζεται. Στάσις αισχρό που δεν 

διστάζει μπρος σε κανέναν εκβιασμό, που 

δεν έχει aρχές ή ηθικές αναστολές. 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο είναι 

αδύνατον για την Τουrκίο. νι.ι δίr:κδικήσει 
εδάφη χωρών που ανήκωιν στο υνω:ολικό 

μπλοκ ή τον αραβικό κόσμο, που είναι ενω

μένος. ·ε τ σι οι βλέψεις της εις βάρος της 
Βουλγαρlας, της Σοβιετικής Ενώσεως, του 

IΡόκ~:rης Συρίας έχουν οριστικό ματαιωθεί. 
Τι μένει~; Μόνον ο Ελληνισμός Κυπριακός 
και Ελλαδικός που αποτελεί τον στόχο του 

τουρκικού επεκτατισμού και νεοΥμπεριαλι

σμού. 

Αυτό το γεγονός πρέπει να το uuνε.ιδη

τοποιήσει όχι μόνο κάθε υπεύθυνος πολιτι

κός Κύπριος ή Ελλαδίτης αλλά και ο απλός 

πολίτης. 

Με την ένωση και την ομόνοια και την 

υποχώρηση του ατομικού ή κομματικού 

συμφέροντος μπρος στο γενικό η Κερκό
πορτα δεν θα ανοίξει. Ο Ελληνισμός είναι 

aνίκητος όταν είναι ενωμένος. Με την 
ένωση των δυνάμεων θα επιτύχουμε κι' 

αυνJ που σήμερα φαίνεται ακατόρθωτο. 

Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ στον 

μύθο που αηό αφέλεια η από πολιτική 
κοσμοθεωρία λέγουν ορισμένοι, χωρίς να 
γνωρίζουν τον τουρκικό επιθετικό χαpα

Ι<τήρα με τις κληρονομικές του ιδιότητες, 

που του άφησε η επί δεκάδες γενεές επι· 
βίωση της τουρκικής φυλής με τον πόλεμο, 

την καταπίεση και την αποJΨ~ιισn πuV 
δυστυχών λαών που ε(χαν την κακή τύχη να 

βρεθούν υπό την αιμοσταγή διοίκησή τους. 

Μύθο που λέει ότι δi]θεν ο τουρκικός λαός 
διαφωνεί !<Οι δεν συμμετέχει στην ανθελ

ληνική εκστρατεία. 




