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SXEDIO.GS4 
 
 5.9.1955: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΣΚΟΠIΜΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕIΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ ΜΕ ΚIΝ∆ΥΝΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 
 
 Τo βράδυ της 5ης πρoς τηv 6η Σεπτεµβρίoυ 1955, 
και εvώ στo Λovδίvo συvεχιζόταv η Τριµερής ∆ιάσκεψη 
για τo Κυπριακό µε τη συµµετoχή της Ελλάδας, της 
Τoυρκίας και της Βρετταvίας, µε τη διαφωvία τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και γεvικά της Κυπριακής 
ηγεσίας, στo τoυρκικό πρoξεvείo στη Θεσσαλovίκη 
σηµειώθηκε έκρηξη πoυ όξυvε στo έπακρo τις σχέσεις 
Ελλήvωv και Τoύρκωv τόσo στηv Τoυρκία όσo και στηv 
Κύπρo. 
 Η έκρηξη θεωρήθηκε ως πρoβoκάτσια της 
τoυρκικής κυβέρvησης όπως διαπιστώθηκε εκ τωv 
υστέρωv (15.9.1961) κατά τη δίκη τoυ τoύρκoυ 
πρωθυπoυργoύ Ατvάv Μεvτερές, τoυ υπoυργoύ 
Εξωτερικώv Φατίv Ζoρλoύ και τoυ πρoέδρoυ Τζελάλ 
Μπαγιάρ. 
 Τα αvθελληvικά επεισόδια κράτησαv επτά ώρες 
και κάθε τι τo ελληvικό είχε γίvει στόχoς τoυ 
τoυρκικoύ όχλoυ µε απoτέλεσµα vα καταστραφoύv δύo 
χιλιάδες καταστήµατα και 29 εκκλησιές. 
 Η Ελληvική Κυβέρvηση έσπευσε vα 
επικoιvωvήσει µε τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και τov 
κάλεσε vα διατηρήσει τηv ψυχραιµία τoυ. 
 Εγραψε o Νίκoς Κραvιδιώτης στo Βιβλίo τoυ 
"∆ύσκoλα Χρόvια, 1950-1960" σελίδα 105: 
 "Μια µέρα πριv από τη λήξη τωv εργασιώv της 
(τριµερoύς τoυ Λovδίvoυ) στις 6 Σεπτεβρίoυ 1955, 
oργαvώθηκαv πρωτoφαvείς σε αγριότητα βιαιoπραγίες 
τωv Τoύρκωv εvαvτίov τωv Ελλήvωv της 
Κωvσταvτιvoύπoλης και της Σµύρvης. Με τov τρόπo 
αυτό η Κυβέρvηση της Αγκυρας έδωσε στηv κατάπληκτη 
διεθvή κoιvή γvώµη τη ψευδή εvτύπωση, ότι η πoλιτική 
της στo Κυπριακό είχε λαϊκό έρεισµα. 
 Εvθυµoύµαι ήταv εvωρίς τo βράδυ της 7ης 
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Σεπτεµβρίoυ 1955, όταv µε κάλεσε τo τηλέφωvo o 
Στέφαvoς Στεφαvόπoυλoς και µoυ ζήτησε vα τov 
συvαvτήσω επειγόvτως στo Ξεvoδoχείo "Κλάριτζες" 
(στo Λovδίvo) όπoυ είχε εγκατασταθεί η ελληvική 
αvτιπρoσωπεία (πoυ πήρε µέρoς στηv Τριµερή τoυ 
Λovδίvoυ). Εξω έβρεχε µovότovα και τo Λovδίvo ήταv 
βυθισµέvo σε πυκvή oµίχλη. Στo γραφείo τoυ o Ελληvας 
υπoυργός φαιvόταv πoλύ ταραγµέvoς. Μoυ διάβασε 
αµέσως τα τηλεγραφήµατα για τα γεγovότα της 
Κωvσταvτιvoύπoλης και µoυ ζήτησε vα διαβιβάσω στov 
Αρχιεπίσκoπo τηv παράκληση vα διατηρήσει τηv 
ψυχραιµία τoυ και vα ασκήσει όλo τo κύρoς τoυ, ώστε 
vα απoφευχθoύv στηv Κύπρo διακoιvoτικές ταραχές, 
πoυ θα ήσαv όπως µoυ είπε, κάτω από τις παρoύσες 
συvθήκες, καταστρεπτικές.  
 Απάvτησα στo συvoµιλητή µoυ ότι θα διαβιβάσω 
όσα αvταλλάξαµε συγχρόvως όµως παρατήρησα ότι 
παρέχεται τώρα στηv ελληvική αvτιπρoσωπεία µια vέα 
ευκαιρία vα κασταγγείλει τηv τoυρκική στάση και vα 
διαχωρήσει τις ευθύvες της από τη διάσκεψη". 


