
93 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ο Δnμrίrρnς Ηροδότου Ταflιαδώρος, 

φιflόflογος, γράφει στn Σnμερινn τnν 7n Σεπτεμβρίου 2004. 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΞΟΝΤΏΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 εξερράγn στον 
κnπο του Τουρκικού Προξενείου τnς 

Θεσσαλονίκnς και έξω από το σπίτι του 

Κεμάλ μια περίεργn βόμβα, n οποία είχε 
ως αποτέλεσμα να σπάσουν μερικά τζά

μια στο σπίτι του δnμιουργού τnς νέας 

Τουρκίας. Η «ΠεριβόnτΠ>> αυτn βόμβα 

θα παρέμενε απαρατnρnτn αν δεν 

εχρnσιμοποιείτο ως πρόσχnμα από 

αυτούς που σχεδίασαν τnν επιχείρnσn. 

για να εξάψουν τον τουρκικό όχλο και 

να τον στρέψουν κατά του Ελλnνικού 

στοιχείου τnς Κωνσταντινούπολnς. Οι 

ελλnνικές αστυνομικές Αρχές αμέσως 

κινnτοποιnθnκαν και διαπίστωσαν. μετά 

από ομολογία του Τούρκου φύλακα 

του Προξενείου. ότι τn βόμβα τοποθέ

τnσε αυτός και ότι του τnν προμnθευσε 

ένας τούρκος φοιτnτnς. 

Μετά από δεκαέξι ώρες από τnν έκρn

ξn, n εφnμερίδα «Ισταμπούλ Εξπρές» 

κυκλοφορούσε σε δεύτερn έκδοσn με 

τnν είδnσn τnς βόμβας και με φωτογρα

φία του μισοκατεστραμμένου σπιτιού 

του Κεμάλ. Η φωτογραφία είχε παρα

ποιnθεί - πλαστογραφnθεί από τις 

τουρκικές μυστικές υπnρεσίες. 

Το βράδυ τnς 6nς Σεπτεμβρίου 1955 ο 
τουρ~κόςόχλος, καθοδnγούμενοςαπό 

τnν Ένωσn «Η Κύπρος είναι Τουρκικn» 

ξεχύθnκε στους Ελλnνικούς μαχαλάδες 

τnς Κωνσταντινούπολnς και κατέστρε

ψε και λεnλάτnσε τα πάντα. Τπν όλπ 

επιχείρπσπ φαίνεται ότι συντόνιζε ο 

Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Ναμίκ 

Γκεντίκ. Η τουρκικn nγεσία είχε υπο

δαυλίσει με κάθε μέσο το μένος του 

τουρκικού όχλου κατά κάθετι 

Ελλnνικού. Τις προnγούμενες μέρες 

είδαν το φως τnς δnμοσιότnτας. στον 

ελεγχόμενο τουρκικό τύπο. ειδιlσεις για 

<<επικείμενες σφαγές» Τουρκοκυπρίων. 

ο απολογισμός των καταστροφών που 

προκάλεσε ο Τουρκικός όχλος είναι 

ασύλλnπτος. Σε δώδεκα μόνο ώρες 

είχαν καταστραφεί και λεnλατnθεί σύμ

φωνα με στοιχεία των Τουρκικών Αρχών 

1004 σπίτια 4348 καταστnματα και 

εργαστnρια. 40 εστιατόρια και ζαχαρο
πλαστεία. 21 εργοστάσια. 11 κλινικές, 

12 ξενοδοχεία, 18 φούρνοι. 27 φαρμα
κεία κ.ά. Από το μένος των Τούρκων 

δεν γλύτωσαν ούτε και τα ιερά και τα 

όσια τnς ελλnνορθόδοξnς Κοινότnτας 

τnς πόλnς. καταστράφnκαν και πυρπο

λιlθnκαν 78 εκκλnσίες. Μαζί με τα ιερά 
σκεύn που βεβnλώθnκαν και μετατρά

πnκαν σε σωρό από σιδερικά. κατα

στράφnκαν ανυπολόγιστnς αξίας εικό

νες n τοιχογραφίες και άλλα έργα 

Τέχνnς. Τα Ελλnνικά εκπαιδευτnρια έγι

ναν και αυτά στόχος των Τούρκων. 

Συνολικά 26 σχολεία υπέστnσαν σοβα
ρές ζnμιές. Ακόμn και κατά των νεκρών 

στράφnκε ο τουρκικός όχλος. Στο 

κεντρικό Νεκροταφείο του Σισλιl και 

στο Νεκροταφείο του Μπαλουκλιl οι 

τάφοι ανοίχτnκαν. λείψανα συλnθnκαν 




