Τα γεγονότα της 6ης / 7ης Σεπτεµβρίου 1955
και η σύγχρονη εκτίµησή τους
Ελευθέριος Ε. Αµιράλης
Γνωστά τα γεγονότα της 6ης / 7ης Σεπτεµβρίου 1955 και η αναφορά µας σ’ αυτά
αποτελεί χρέος προς την ιστορία µας.
Κάτω από την πίεση του Κυπριακού ζητήµατος και της αγγλοτουρκικής παρασκηνιακής - συµµαχίας εξελίχθηκε ένα δράµα κατά του Ελληνικού
πληθυσµού δίχως προηγούµενο για τις βιαιότητες, την αιµατοχυσία, τις
προσβολές,
προφανώς

τους βιασµούς, σε ανορθόδοξο πόλεµο µε οµάδες εφόδου που
λειτουργούσαν

κάτω

από

τις

οδηγίες

ανωτάτων

κρατικών

παραγόντων πολιτικών και στρατιωτικών, διότι υπήρξε µεθοδικότητα η οποία
φάνηκε στο συγχρονισµό και στην έκταση.
Θλιβερή η απουσία της Ελληνικής κυβέρνησης, µε σιωπηλή παραίτηση
οποιασδήποτε παρέµβασης υπέρ της Οµογένειας της Πόλης.
∆εν το αναφέρω για εµφατικούς λόγους -είναι η δυσάρεστη πραγµατικότητα της
«µεγαλειώδους» εξωτερικής πολιτικής ενός ασυνάρτητου κράτους.
Άνανδρη, αναίτια επίθεση του κράτους Μεντερές - Γεντίκ και Ζορλού εναντίον
της Ρωµαίικης κοινότητας που υποτίθεται ότι ήταν υπό την προστασία του
κράτους, που ποτέ δεν απείλησε την συνοχή της Τουρκίας αλλά ούτε και την
ακεραιότητα του Τουρκικού κράτους. Μειονέκτηµα θα µπορούσε να θεωρηθεί η
µεγάλη ικανότητα εµπόρων και βιοτεχνών και επιστηµόνων λαµπρής εξέλιξης
(γιατρών, τραπεζιτών, µηχανικών, εκπαιδευτικών κ.ά.), κι αυτό ίσως αποτελούσε
πρόκληση και αιτία για το τουρκικό κατεστηµένο, καθ’ όσον επεδίωκαν τον
εκτουρκισµό της αγοράς και τον έλεγχο της.
Ο Μεντερές ως ενορχηστρωτής, όπως ιστορικά έχει καταγραφεί, είναι αυτός που
καθησύχασε τον Στρατηγό Παπάγο λέγοντας του ότι θα επιληφθεί της τιµωρίας
των ενόχων, προσποιούµενος άγνοια για τα συντονισµένα γεγονότα.
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Σήµερα, ο πρωθυπουργός Ερντογάν προσπαθεί µε αλλεπάλληλα ανοίγµατα να
δηµιουργήσει κλίµα φιλίας. Συνήθως, ελληνοτουρκικές σχέσεις φιλίας κατέληγαν
σε γρήγορη επιδείνωση δυσάρεστων γεγονότων. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι «τα
µέλη της τουρκικής µειονότητας είναι πολίτες της Ελλάδα και ότι τα µέλη της
Ελληνικής µειονότητας είναι πολίτες της Τουρκίας<» ∆υσνόητο ή µάλλον
δυσερµήνευτο, αλλά σαφώς κατά την Συνθήκη της Λωζάνης εµφανίζεται η
επιθυµία της κατάδειξης του µουσουλµανικού στοιχείου, όταν «εµείς» δια της
πολιτικής

οδού

επαναπροσδιορίσουµε

το

αντίστοιχο

«τουρκικό»

µε

το

«µουσουλµανικό». Τι θα εµποδίσει την ίδρυση ενός Μουσουλµανικού κράτους
όταν θα ‘χει εκτουρκιστεί η Θράκη;
Η γέφυρα φιλίας έναν λόγο έχει· τον εφησυχασµό της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής που θα σηµαίνει χαλάρωση ή διχογνωµία. Σαφώς δεν θα
υπάρξει µετοίκηση Ελλήνων στην Πόλη για τους κινδύνους που έχουν
καταγραφεί ιστορικά.

Η προσπάθεια των Τούρκων γίνεται τώρα που στη χώρα υπάρχει οικονοµική
αποσύνθεση µε χαλαρή ασαφή εξωτερική πολιτική, µε κρίση θεσµών από
πολιτικούς που σκιάζουν το παρελθόν.
Είναι συγκεκριµένη η επιδίωξη

της «γεφυροποίησης» στην συγκεκριµένη

συγκυρία, εφ’ όσον εκτιµάται πολιτικά ότι είναι προς το συµφέρον της χώρας
τους. Προσοχή όµως, γιατί συµπερασµατικά πάντα συµβαίνει ένα στοιχείο
αποδιοργάνωσης και µια κακή εκτίµηση για να συντελεστεί ολοκαύτωµα.
Ο Τούρκος Πρωθυπουργός στην 21η επέτειο της ίδρυσης του µειονοτικού
κόµµατος “Φιλίας, Ισότητας και Ειρήνης” (και τον πρόεδρο του Μουσταφά
Αλιτσαβούς) αναφέρει στο µήνυµα του ότι «η ευτυχία, η ευηµερία των Τούρκων
της ∆. Θράκης και η ακέραιη χρήση των δικαιωµάτων τους που τελούν υπό την
εγγύηση διεθνών συµφωνιών και διεθνών σταθερών, έχει µεγάλη σηµασία για το
τουρκικό έθνος». Επικαλείται διεθνείς συµφωνίες και µιλάει για τουρκική
µειονότητα όπως και για διεθνείς «σταθερές» (φαίνεται να’ ναι κάποια
επικοινωνιακή λέξη), όµως δεν παραβλέπουµε ότι παράγοντες της κυβέρνησής
του µπορούν να προκαλούν προβλήµατα.
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Μην υποτιµάµε την παρουσία τηλεοπτικών προγραµµάτων στα ιδιωτικά
κανάλια, όπου γίνεται προσπάθεια διείσδυσης και καθιέρωσης των
τουρκικών σήριαλ για να προβληθεί ένα κοινωνικό προφίλ στην
προσπάθεια

να

αποενοχοποιήσει

και

να

αποπροσανατολίσει

την

καταναλωτική µανία µε αµεσότητα στις πλατιές µάζες.

Παρεµβάσεις είχαµε βάσει δηµοσιεύσεων στον Τύπο για τα γεγονότα της σφαγής
στην Σµύρνη, ως «συνωστιζόµενο πληθυσµό» προς στο Υπουργείο Παιδείας
από το Σ.Ε.Τ.Μ.∆.Θ. που αυτοαποκαλείται «Συµβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής
Μειονότητας ∆. Θράκης».
Καθώς επίσης ο Σύλλογος Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
(ΣΑΕΠΑΘ) έκανε παρέµβαση προς ακύρωση της ποινής υπέρ του Μεχµέτ
Ντερντιµάν (∆/ντή της Σχολής), η οποία του υπεβλήθη, διότι είχε απαγορεύσει
στους µαθητές του να συµµετέχουν σε εθνική γιορτή. Το Υπουργείο Παιδείας, δια
στόµατος Υπουργού, απέρριψε την επιστολή.
Η PRESS TIME (12/08/2012) πρόβαλε την ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντογάν ότι
η Τουρκία θα διαθέσει 8 δις για εξοπλισµούς, ενώ εµείς προχωράµε σε µειώσεις
των αµυντικών δαπανών (1,5 δις ). Η χώρα µας µείωσε και µειώνει δραµατικά τις
στρατιωτικές δαπάνες σε έµψυχο και άψυχο υλικό.
Εκτός από εισαγωγές κάνουν και εξαγωγές προς τα ισλαµικά κράτη και
συµφωνίες συνεργασίας µε Νοτιοκορεάτες για νέου τύπου στρατιωτικού υλικού.
Στις 14 Μαΐου 2010, ο Τούρκος πρωθυπουργός είχε προτείνει αµοιβαία µείωση
των εξοπλισµών για ελάφρυνση των κρατικών προϋπολογισµών. Σαφέστατα,
προβλήθηκε ως υποσχόµενος πράγµατα τα οποία δεν θα υλοποιούσε ποτέ.
Πρέπει να µη µας διαφεύγει και το επίκαιρο σκοπιανό θέµα στην προσφυγή του
Γκιόργκι Ιβάνοφ στην Ε.Ε. στην κατεύθυνση του όρου «µακεδονικός» µε τρόπο
που θα παραπέµπει σε γλώσσα και έθνος και µε εσωτερικές αντιπαραθέσεις των
κοµµάτων «Σλαβοµακεδόνων» και «αλβανικού» για διεκδίκηση προνοµίων σ’
όσους πήραν µέρος στις µάχες του 2001 και θα προκύψει ανάµειξη της Τουρκίας,
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διότι αυτό θα αποτελέσει προβολή ισχυροποίησης ως ρυθµιστής στα Βαλκάνια,
όπως άλλωστε θέλει να αναδειχθεί.

Εδώ στο άκρο της Ευρώπης, στο πεδίο των αιωνίων συγκρούσεων, θα πρέπει
να υπάρξει πολιτική ενιαίας αµυντικής γραµµής προς το συµφέρον της πατρίδας
µας, ούτως ώστε να υπάρξουν συµµαχίες αξιόπιστες και να αντιµετωπίζονται
διπλωµατικές καταστάσεις δίχως ανασφάλειες και περιττές διαβουλεύσεις µε
απρόβλεπτες συνέπειες από ατυχείς εκτιµήσεις.
Και προσοχή! Η οικονοµική κρίση προκαλεί πολιτικές ανισορροπίες µε
απρόβλεπτες συνέπειες στον κυριαρχικό µας χώρο._
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