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Νπαλκτ αΝη ζΫ βΝ πδξ δλ έΝθαΝ εδαΰλαφά δΝπκδαΝ Ϊ βΝ άλβ ΝβΝδ λαβζδθάΝ
ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝπμΝπλκμΝ αΝ ε αδθση θαΝ βθΝΚτπλκ,ΝαπσΝ κΝΫ κμΝ1λζθΝΫπμΝεαδΝ
βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ

1λθίέΝ δ δεσ λα,Ν η Ν ίΪ βΝ βθΝ υπβλ δαεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν ι Ϊακθ αδΝ κδΝ εΪ κ Ν δ γθ έμΝ εαδΝ π λδφ λ δαεκέΝ
παλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλΫα αθΝ βθΝοάφκΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝεα ΪΝ
βθΝπμΝΪθπΝξλκθδεάΝπ λέκ κ,ΝεαδΝαλΰσ λαΝ βΝ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν κΝ

αθ ιΪλ β κΝ ευπλδαεσΝ ελΪ κμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν ηΫ αΝ απσΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ
αθαφκλΫμΝ εαδΝ ε δηά δμ,Ν αθα δεθτκθ αδΝ ία δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ υπσΝ
δαησλφπ βΝ σ Ν δ λαβζδθάμΝ Realpolitik αΝ πζαέ δαΝ θσμΝ ουξλκπκζ ηδεκτΝ

π λδφ λ δαεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝαπσΝ κΝκπκέκΝπ σ κΝαπκυ έαα ΝβΝΪη βΝπαλΫηία βΝ
πθΝ τκΝΤπ λ υθΪη πθ,Ν πθΝ Π ΝεαδΝ βμΝ  έΝΟΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκθΝ κΝΙ λαάζΝ

αθ δη υπδ Ν κΝ ΚυπλδαεσΝ πλσίζβηαΝ δμΝ δΪφκλ μΝ φΪ δμΝ κυΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ
πκδεέζ μΝ εφΪθ δμΝ κυ,Ναφ’Ν θσμΝεα α δεθτ δΝπυμΝΫθαΝηδελσΝελΪ κμΝ θαληκθέα δΝ δμΝ
πδ δυι δμΝ κυΝ η Ν ε έθ μΝ πθΝ δ ξυλσ λπθΝ π λδφ λ δαευθΝ παδε υθ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ
εγΫ δΝ αΝ ηΫ α,Ν αΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ βθΝ εαγαυ άΝ δα δεα έαΝ ζάο πμΝ απκφΪ πθΝ εΝ

ηΫλκυμΝ βμ,Νθ κ τ α βμΝ σ ,Νδ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝυπβλ έαμέΝΝ 
  

Ν πδζκΰάΝ κυΝΫ κυμΝ1λζθΝπμΝαφ βλέαΝ βμΝ ι αακηΫθβμΝπ λδσ κυΝ θΝ έθαδΝ
υξαέαέΝ θΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ δ λτγβε Ν τκηδ δΝ ξλσθδαΝ αλΰσ λα,Ν δμΝ 1ζέηέ1λζκ,Ν βΝ
ίλαρεάΝ βΰ έαΝ βμΝ ίλ αθκελα κτη θβμΝ σ Ν Παζαδ έθβμΝ έξ Ν λΫο δΝ κΝ
θ δαφΫλκθΝ βμΝ βΝ ΰ δ κθδεάΝ ΚτπλκΝ εαδΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ ξδζδΪ πθΝ ίλαέπθΝ
πδαυθ πθΝ κυΝ Οζκεαυ υηα κμ,Ν πκυΝ ελα κτθ αθΝ Ν ίλ αθδεΪΝ λα σπ αΝ βθΝ
υλτ λβΝπ λδκξάΝ βμΝ ηηκξυ κυ,Νεα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ1λζθ-1λζλέΝ Νπλκ πΪγ δαΝ βμΝ
λ αθέαμΝ θαΝ απκ λΫο δΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ άΝ κυμΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ - η Ν εκπσΝ θαΝ ηβθΝ θ υθαηπγ έΝ Ν ΫηουξκΝ υζδεσΝ κΝ
δ λαβζδθσμΝ λα σμ,Ν θσ πΝ ε έθκμΝ δ ιάΰαΰ Ν αΰυθαΝ πδελΪ β βμΝ εα ΪΝ πθΝ
υθΪη πθΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν βμΝΙκλ αθέαμ,Ν βμΝυλέαμ,Ν κυΝΛδίΪθκυΝεαδΝ κυΝΙλΪεΝεα ΪΝ
κθΝ ΄Ν λαίκρ λαβζδθσΝ Πσζ ηκΝ Χ1λζκ-1949) - απκ Ϋζ Ν αδ έαΝ βηαθ δεάμΝ

αθ δπαλΪγ βμΝ η αιτΝ κυΝ θ κ τ α κυΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν πκυΝ
ησζδμΝ έξ Ν απκξπλά δΝ απσΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝΣκΝκλδ δεσΝ εζ έ δηκΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ

λα κπΫ πθΝ κυΝΚαλΪκζκυ,Ν βμΝ εΫζ δαμΝεαδΝ βμΝΞυζκ τηπκυΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ
1λζλ,ΝβΝαπ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ ίλαέπθΝελα κυηΫθπθ,ΝπκυΝαλδγηκτ αθΝ υθκζδεΪΝπ λέΝ
δμΝηβέίίί,ΝεαδΝβΝη Ϋπ δ αΝ λΪ υ βΝ πθΝπ λδ κ ΫλπθΝαπσΝαυ κτμΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝ λα κτΝ– σζαΝαυ ΪΝ αΝ ΰ ΰκθσ αΝεα Ϋ διαθΝ ΫθαΝπλυ κΝ έΰηαΝΰλαφάμΝ
βμΝ θ κ τ α βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝ υπβλ έαμέΝ πκ Ϋζ Ν πέ βμΝ ηέαΝ

ξλά δηβΝπλκκδεκθκηέαΝπ λέΝ βμΝ βηα έαμΝπκυΝγαΝ έξ Ν αΝ πση θαΝξλσθδαΝβΝΚτπλκμΝ
εαδΝ βΝ λα βΰδεάΝ βμΝ γΫ βΝ ΰδαΝ βθΝ π λδφ λ δαεάΝ α φΪζ δαΝ κυΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμέΝ
ΠΫλαθΝ πθΝαθπ ΫλπΝσηπμ,ΝβΝ λδ έαΝ1λζθ-1λζλΝαπκ Ϋζ Ν βθΝπ λέκ κΝηέαμΝπλυ βμΝ
ΰσθδηβμΝ ΰθπλδηέαμΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν ετλδκΝ αέ βηαΝ πθΝ
κπκέπθΝ ά αθΝ θαΝ απκ δθΪικυθΝ εαδΝ ε έθκδΝ κθΝ ίλ αθδεσΝ αυΰσ,Ν η Ν ζδεσΝ σξκΝ βθΝ

θπ βΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ ζζΪ αέ 
 



 βθΝ δ αΰπΰά ε έγ θ αδΝκδΝπαλΪΰκθ μΝ δαησλφπ βμΝ βμΝφυ δκΰθπηέαμΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ κδΝ πλκίζβηα δ ηκέΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ βΰ έαμΝ πμΝ
πλκμΝ κΝ πκδαΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ έθαδΝ «βΝ γΫ βΝ κυΝ Ι λαάζ» κΝ η απκζ ηδεσ,Ν δπκζδεσΝ
δ γθΫμΝ τ βηαέΝ Ν υ λΪ υ βΝ κυΝ θΫκυΝ ελΪ κυμΝ η Ν βΝ τ βΝ θΝ ά αθΝ ηέαΝ

αυ κθσβ βΝ πδζκΰάΝεα ΪΝ αΝπλυ αΝξλσθδαΝ βμΝδ λαβζδθάμΝαθ ιαλ β έαμ,Ν κηΫθπθΝ
πθΝ δ κζκΰδευθΝ υ ξ δ ηυθΝ πκυΝ έξαθΝ παΰδπγ έΝ κθΝ ίλαρεσΝ πζβγυ ησΝ βμΝ

Παζαδ έθβμ,Ν εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμέΝΟδΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ ζδεΪΝ
υδκγ άγβεαθΝυπσΝ βθΝευλέαλξβΝ πδλλκάΝ κυΝ αυέ ΝΜπ θΝΓεκυλδσθΝεαδΝ κδΝία δεΫμΝ
εα υγυθ άλδ μΝΰλαηηΫμΝπκυΝΫγ ΝΰδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝκΝπλυ κμΝ
ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ βμΝξυλαμΝΜκ ΫΝαλΫ ,Ν έξαθΝ βηα έαΝεα αζυ δεάΝσξδΝησθκΝ
ΰδαΝ βΝγΫ β κυΝ Ι λαάζΝ κθΝεσ ηκ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ βΝγΫ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝΪη βΝ
π λδφΫλ δΪΝ κυ,Ν βΝΜΫ βΝ θα κζάΝεαδΝ βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκέ 

 
 κΝ Πλυ κΝΚ φΪζαδκ π λδΰλΪφ αδΝ υθκπ δεΪΝ κΝ πζΫΰηαΝ πθΝ ξΫ πθΝ πκυΝ

αθαπ τξγβεαθΝ η αιτΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ εαδΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λα κπΫ πθΝ ελΪ β βμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βθΝ π λέκ κΝ 1λζθ-1λζλέΝ Ν
δ θΫλΰ δαΝ κυΝ‘ θπ δεκτΝ βηκοβφέ ηα κμ’Ν κυΝ1ληίΝεαδΝκδΝ δ λ υθβ δεΫμΝεδθά δμΝ
βμΝ εεζβ δα δεάμΝβΰ έαμΝ βμΝΚτπλκυΝπλκμΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ

ΰδαΝπκζδ δεάΝ άλδιβ,Ναπκ Ϋζ αθΝαφκληάΝθαΝαθα δξγ έΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝκΝ λσπκμΝη Ν
κθΝ κπκέκθΝ βΝ πέ βηβΝ δ λαβζδθάΝ βΰ έαΝ Ϋελδθ Ν δμΝ πδ δυι δμΝ κυΝ εδθάηα κμΝ βμΝ
θπ βμέΝ αθΝ βΝ π λέκ κμΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ λ αθέα,Ν απσΝ αθ έπαζκμΝ κυΝ
δπθδ δεκτΝ εδθάηα κμΝ Ϋ δξθ Ν πλσγυηβΝ θαΝ αθαζΪί δΝ κΝ λσζκΝ κυΝ πλκ Ϊ βΝ κυΝ

Ι λαάζΝ ΝΫθαΝαπσζυ αΝ ξγλδεσΝΰδαΝαυ σΝπ λδίΪζζκθέΝΠαλΪζζβζα,Ν ε έθβΝ βθΝ πκξάΝ
βη δυθκθ αθΝ αΝπλυ αΝίάηα αΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμ,Ν

ηέαμΝξυλαμΝφδζκ υ δεάμ,Νηβ-αλαίδεάμΝεαδΝπαλα κ δαεΪΝ πδφυζαε δεάμΝπμΝπλκμΝ κθΝ
αλαίδεσΝεσ ηκέΝ αΝ ΫζβΝ υΰκτ κυΝ κυΝ1ληί,Νη Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ
Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν κΝ Ι λαάζΝ απΫε β Ν πέ βηβΝ
δπζπηα δεάΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έ,Ν αθκέΰκθ αμΝ Ϋ δΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝ ε φΪζαδκΝ ΰδαΝ βθΝ

δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ υπβλ έαΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν δμΝ κπδεΫμΝ ίλ αθδεΫμΝ
λξΫμέ 

 
 κΝ τ λκΝΚ φΪζαδκ ε έγ θ αδΝκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ εΪ κ ΝεαγσλδααθΝ βΝ

Ϊ βΝ κυΝΙ λαάζΝπμΝπλκμΝ δμΝ παθ δζβηηΫθ μΝπλκ πΪγ δ μΝ βμΝ ζζΪ αμΝθαΝ πδζτ δΝ
κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηαΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθέΝ Ν εΪ κ Ν

οάφκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο Ν ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ ι Ϊα αδΝ εαδΝ απκ δηΪ αδΝ Ν
υθΪλ β βΝη Ν δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ πθΝΪη αΝ ηπζ εκηΫθπθΝελα υθΝ

Χ ζζΪ α,ΝΣκυλεέα,Ν λ αθέαΨ,ΝπμΝ πέ βμΝη Ν δμΝΰ θδεσ λ μΝπ λδφ λ δαεΫμΝ ι ζέι δμΝ
βΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ εαδΝ δμΝ πδ δυι δμΝ πθΝ τκΝ Τπ λ υθΪη πθ,Ν πκυΝ ηκδλαέαΝ

πλκεαζκτ αθΝπκδεέζ μΝ υΰεζέ δμΝεαδΝαπκεζέ δμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ αλαΰηΫθβμΝ
π λδσ κυΝ1ληζ-1ληκέΝΠαλΪζζβζα,Ν ι Ϊακθ αδΝκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ υθ ζκτ αθΝ βΝ
δαησλφπ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝ Ι λαάζΝ Ν κπδεσΝ ευπλδαεσΝ πέπ κΝ η Ν κυμΝ
ζζβθκευπλέκυμ,Ν κυμΝ ΣκυλεκευπλέκυμΝ εαδΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ κυΝ θβ δκτ,Ν θυΝ
υΰξλσθπμΝκΝαΰυθαμΝ βμΝ ΟΚ Ν βηδκυλΰκτ ΝθΫαΝ κηΫθαέ 

 
 κΝ Σλέ κΝ Κ φΪζαδκ ι Ϊα αδΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ απκ έηβ  βΝ

δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ ΠαλΪζζβζαΝ
ε έγ θ αδΝ κδΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ εδθά δμΝ Ν γάθαΝ εαδΝ Άΰευλα,Ν πκυΝ έξαθΝΝ
εκπσΝ θαΝ ζβφγκτθΝ δαί ίαδυ δμΝ απσΝ δμΝ τκΝ Μβ Ϋλ μ-Πα λέ μΝ σ δΝ θΝ γαΝ

απΫ λ παθΝ βθΝαθ ιΪλ β βΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝθαΝ υ ά δΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζέ 



 
 κΝΣΫ αλ κΝΚ φΪζαδκ ι Ϊα αδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμΝ

πμΝπλκμΝ κθΝπλκ αθα κζδ ησΝ βμΝευπλδαεάμΝπ λδφ λ δαεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ δ δεσ λαΝ
πμΝ πλκμΝ βΝ Ϊ βΝ πκυΝ πλκ έγ θ αδΝ θαΝ βλά κυθΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πθΝ
ΰ δ κθδευθΝαλαίδευθΝξπλυθΝκδΝ τκΝΚκδθσ β μΝ κυΝθβ δκτέΝ 

 
ΣΫζκμ,Ν κΝΠΫηπ κΝΚ φΪζαδκ αθα δεθτ αδΝβΝ δ ζευ έθ αΝ βθΝκπκέαΝ έξ Ν

υπκίζβγ έΝ βΝ ευπλδαεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έα,Ν εαδΝ δ δαέ λαΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμ,Ν
σ κΝ απσ δ λαβζδθάμΝ σ κΝ εαδΝ απσΝ αλαίδεάμΝ πζ υλΪμ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

Μ αία δεάμΝ Π λδσ κυΝ ΧΦ ίλκυΪλδκμΝ 1ληλ- τΰκυ κμΝ 1λθίΨέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν
ι Ϊακθ αδΝ κδΝ πκδεέζ μΝ εδθά δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ Ν δπζπηα δεσ,Ν πδξ δλβηα δεσΝ εαδΝ

πκζδ δεσΝ πέπ κ,Νη Ν εκπσΝθαΝ δα φαζδ γ έΝβ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν
βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέΝ ΜΫ αΝ απσΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ υπβλ δαεΫμΝ αθαφκλΫμ,Ν
ι Ϊακθ αδΝκδΝπαλΪζζβζ μΝεδθά δμΝ βμΝαδΰυπ δαεάμΝεαδΝ βμΝζδίαθδεάμΝπζ υλΪμ,ΝπκυΝ
σξ υαθΝαπσΝεκδθκτΝθαΝαπκελκτ κυθΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δ δ υ δεσ β αΝ βθΝ Κτπλκ,Ν

αζζΪΝεαδΝθαΝηκθδηκπκδά κυθΝγ ηδεΪΝ βθΝ πδλλκάΝ κυμΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝευπλδαεκτΝ
πκζδ δεκτΝ υ άηα κμέ 

 
 

Ν παλκτ αΝ η ζΫ βΝ ία έ γβε Ν εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ Ν πλπ κΰ θ έμΝ αλξ δαεΫμΝ πβΰΫμέΝ
υΰε ελδηΫθαμΝ 

ΨΝ ΟΝ ετλδκμΝ σΰεκμΝ πθΝ πβΰυθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ Κλα δεσΝ
Ι λαβζδθσΝ λξ έκΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαπσΝ βθΝυπβλ δαεάΝαζζβζκΰλαφέαΝ κυΝΓ θδεκτΝ
Πλκι θ έκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Άΰευλα,Ν βμΝ
ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο ,Ν πθΝ δ λαβζδθυθΝ Πλ ί δυθΝ κΝ
Λκθ έθκ,Ν βθΝΟυΪ δθΰε κθΝεέΪέΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ πθΝεαγ’ΝτζβθΝαληκ έπθΝΣηβηΪ πθΝ
κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ Μ ΰΪζκΝ ηάηαΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ υζδεκτΝ

απκξαλαε βλέ γβε Ν βθΝπζ δκοβφέαΝ κυΝεα ΪΝ βΝ δ έα 2010-βί11έΝ πδ βηαέθ αδΝ
σ δΝ υπΪλξ δΝ αεσηαΝ αλξ δαεσΝ υζδεσΝ Χυπβλ δαεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΨΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ πμΝ πλκμΝ
βθΝΚτπλκ,Ν κΝκπκέκΝ θΝ Ϋξ δΝ αεσηαΝαπκξαλαε βλδ γ έΝ εαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝ θΝά αθΝ

πλκ ίΪ δηκΝ εα ΪΝ κθΝ ξλσθκΝ δ θΫλΰ δαμΝ βμΝ Ϋλ υθαμ (ΙκτθδκμΝ βί1βΝ – τΰκυ κμΝ
2014).  

ΨΝ Πλπ κΰ θΫμΝ υζδεσΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν απσΝ κΝ λξ έκΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ θσπζπθΝ
υθΪη πθ,ΝπκυΝαφκλκτ Ναπκεζ δ δεΪΝ βθΝελΪ β βΝ πθΝ ίλαέπθΝ πδαυθ πθΝ κυΝ

Οζκεαυ υηα κμΝ αΝίλ αθδεΪΝ λα σπ αΝ βμΝΚτπλκυΝΧ1λζθ-1λζλΨέΝΣκΝυζδεσΝαυ σΝ
έξ Ν απκξαλαε βλδ γ έΝ ά βΝ πλκΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1λιίΝ εαδΝ Ϋξ δΝ απκ ζΫ δΝ ά βΝ

αθ δε έη θκΝ Ϋλ υθαμΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ δ γθυμέΝ υηπζβλπηα δεΪ,Ν υΰε θ λυγβε Ν
αλξ δαεσΝ υζδεσΝ απσΝ βθΝ οβφδαεάΝ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ κυΝ Μκυ έκυΝ βμΝ ίλαρεάμΝ
Μ αθΪ υ βμΝΚτπλκυ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝπσζβΝ ζέ Ν κυΝ κλ έκυΝΙ λαάζέ 
ΓΨΝ πδεκυλδεΪ,Ν εαδΝ η Ν απκεζ δ δεσΝ εκπσΝ βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ
πλπ κΰ θυθΝ αλξ δαευθΝ πβΰυθ,Ν βηκ δ υηΫθπθΝ εαδΝ ηβ,Ν υΰε θ λυγβε Ν
α δαίΪγηδ κΝ υζδεσΝ απσΝ κΝ Ι κλδεσΝ λξ έκΝ εαδΝ κΝ λξ έκΝ φβη λέ πθΝ κυΝ
Γλαφ έκυΝ ΣτπκυΝ εαδΝ ΠζβλκφκλδυθΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν πκυΝ λ τ δΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν απσΝ κΝ λξ έκΝ βμΝ Ι λΪμΝ λξδ πδ εκπάμΝ Κτπλκυ,Ν απσΝ κΝ λξ έκΝ κυΝ

ζζβθκλγκ σικυΝΠα λδαλξ έκυΝ Ι λκ κζτηπθ,ΝαπσΝ κΝ λξ έκΝ «Foreign Relations of 
the United States» (FRUS) κυΝ αη λδεαθδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν απσΝ κΝ

λξ έκΝΠλαε δευθΝυθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝ άηκυΝΡκ έπθΝεαδ,Ν
Ϋζκμ,ΝαπσΝ κΝ λξ έκΝυπσΝ βθΝ ππθυηέαΝ«εilliΝχrΒivΝveΝχraΒtırmaΝϊairesi» (« γθδεάΝ



Τπβλ έα λξ έκυ εαδ λ υθαμ»ΨΝ πκυΝ λ τ δΝ βθΝ Κ λτθ δαΝ βμΝ Κτπλκυ εαδΝ
υπΪΰ αδΝ κΝ κυλεδεσΝεα κξδεσΝεαγ υμέ 
 
 Νη ζΫ βΝπζαδ δυθ αδΝαπσΝ βηκ δ τηα αΝ κυΝδ λαβζδθκτΝεαδΝ κυΝευπλδαεκτΝ
ΣτπκυΝ βμΝ ι ααση θβμΝπ λδσ κυ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝαπσΝαπκ πΪ ηα αΝ βηκ δ υηΪ πθΝ

δμΝ φβη λέ μΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν κυΝΛδίΪθκυ,Ν βμΝΙκλ αθέαμΝεαδΝ βμΝυλέαμ,ΝσππμΝαυ ΪΝ
παλα έγ θ αδΝ δμΝκδε έ μΝαθαφκλΫμΝ κυΝαληκ έκυΝΣηάηα κμΝ λ υθυθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ ΜέαΝ βηαθ δεάΝ η λέ αΝ ευπλδαευθΝ εαδΝ δ λαβζδθυθΝ
βηκ δ υηΪ πθΝ υ ξ έακθ αθΝ η Ν βθΝ υπβλ δαεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ

Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ ά αθΝ εα αξπλβηΫθαΝ κυμΝ κδε έκυμΝ φαεΫζκυμΝ κυΝ
Κλα δεκτΝ Ι λαβζδθκτΝ λξ έκυέΝ Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ βηκ δ υηΪ πθΝ βμΝ
π λδσ κυΝ1λζθ-1λθί,ΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κΝοβφδκπκδβηΫθκΝΝΙ κλδεσΝ λξ έκΝ ίλαρεκτΝ
ΣτπκυΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ γθδεάμΝ δίζδκγάεβμΝ βμΝ Ι λκυ αζάηΝ εαδΝ δμΝ κδε έ μΝ
υπκ βη δυ δμΝ παλα έγ θ αδΝ κδΝ ξ δεκέΝ δα δε υαεκέΝ υπ λ τθ ηκδΝ πθΝ
πδεζβγΫθ πθΝ βηκ δ υηΪ πθέΝ ΣΫζκμ,Ν βηκ δ τηα αΝ κυΝ ευπλδαεκτΝ ΣτπκυΝ
υθ ζΫΰβ αθΝαπσΝ κΝ λξ έκΝ φβη λέ πθΝ κυΝΓλαφ έκυΝΣτπκυΝεαδΝΠζβλκφκλδυθΝ βμΝ

ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ 
 
 ΠΫλαθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν υΰε θ λυγβε Ν
εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ απσΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ γθδεάΝ δίζδκγάεβ,Ν απσΝ βΝ δίζδκγάεβΝ κυΝ

ίλαρεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ Ι λκυ αζάη,Ν απσΝ βθΝ Κ θ λδεάΝ δίζδκγάεβΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ κυΝ Σ ζΝ ίέίΝ εαδΝ απσΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ Ν κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ
Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ κυΝ
Σ ζΝ ίέί,Ν βΝ δίζδκγάεβΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ ΣτπκυΝ εαδΝ ΠζβλκφκλδυθΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμ,Ν βΝ δίζδκγάεβΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ βθΝ ΚυπλδαεάΝ
δίζδκγάεβέ 

    
ΣκΝπλπ κΰ θΫμΝυζδεσΝ κυΝΚλα δεκτΝΙ λαβζδθκτΝ λξ έκυΝεαδΝ κυΝ λξ έκυΝ πθΝ

Ι λαβζδθυθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ υθΫζ ια,Ν οβφδκπκέβ α,Ν εα βΰκλδκπκέβ αΝ εαδΝ
η Ϋφλα αΝαπσΝ βθΝ ίλαρεάΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ αΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπαλαηκθάμΝ
ηκυΝ βθΝΙ λκυ αζάη,ΝαπσΝ κθΝΙκτθδκΝ κυΝβί1βΝΫπμΝεαδΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝβί1ζέΝΣκΝ
πλυ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ υΰΰλαφάμΝ βμΝη ζΫ βμΝ δάλεβ ΝαπσΝ κΝ π ΫηίλδκΝ κυΝβί1ζΝΫπμΝ
εαδΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ βί1ηέΝ ΣκΝ ζ υ αέκΝ Ϊ δκΝ βμΝ υΰΰλαφάμΝ βμΝ παλκτ αμΝ
η ζΫ βμΝκζκεζβλυγβε Ν βΝΛ υεπ έα,Νεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝΜαλ έκυΝ- Μα κυΝβί1θέ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Μ Ν απκεζ δ δεσΝ εκπσΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ ηκυΝ Ϋλ υθαμ κΝ Κλα δεσΝ
Ι λαβζδθσΝ λξ έκ,Ν ΰεα α ΪγβεαΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ απσΝ κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ βί1βΝ ΫπμΝ εαδΝ κθΝ
τΰκυ κΝ κυΝβί1ζ,Ν ΝηέαΝπ λέκ κΝπκζδ δεΪΝ αλαξυ βέ 

 

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ κζκεζβλπγ έ βΝ υΰΰλαφάΝ βμΝ δα λδίάμ εαδΝ θαΝ πζαδ δπγ έ κΝ
π λδ ξση θσΝ βμ η ΝευπλδαεσΝαλξ δαεσΝυζδεσΝεαδΝίδίζδκΰλαφέα,Ν ΰεα α Ϊγβεα βΝΛ υεπ έαΝ
απσΝ κθΝΜΪλ δκΝΫπμΝεαδΝ κθΝΜΪδκΝ κυΝβί1θ.  

 

ΘαΝάγ ζαΝθαΝ εφλΪ πΝ δμΝγ ληΫμΝηκυΝ υξαλδ έ μΝεαδΝ βθΝ υΰθπηκ τθβΝηκυΝπλκμΝ κθΝ
Μαεαλδσ α κΝΠα λδΪλξβΝ Ι λκ κζτηπθΝ εέεέΝ Θ σφδζκΝ Γ’Ν εαδΝ κΝ ζζβθκλγσ κικΝΠα λδαλξ έκΝ
Ι λκ κζτηπθ,ΝΰδαΝ βθΝ υΰ θάΝφδζκι θέαΝπκυΝηκυΝπλκ φΫλγβε Ν βθΝΙ λΪΝΜκθάΝΣδηέκυΝ αυλκτΝ
εαδΝ βθΝ Ι λΪΝ ΜκθάΝ ΓαζδζαέπθΝ θ λυθΝ κΝ ΌλκμΝ πθΝ ζαδυθ,Ν εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
παλαηκθάμΝηκυΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ ε έ Ϋλ υθΪμΝηκυέ 

 

υξαλδ υΝ γ ληΪΝ κθΝ ιαλξκΝ κυΝ ΠαθαΰέκυΝ ΣΪφκυΝ βθΝ Κτπλκ,Ν  ία ηδσ α κΝ
Μβ λκπκζέ βΝ σ λπθΝεέεέΝΣδησγ κ,ΝεαδΝ βθΝ ιαλξέαΝ κυΝΠαθαΰέκυΝΣΪφκυΝ βθ Λ υεπ έα,ΝΰδαΝ
βθΝ υΰ θάΝ παλαξυλβ βΝ ΫΰβμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ Ϋλ υθΪμΝ ηκυΝ βθΝ

ευπλδαεάΝπλπ τκυ αέ 
 

πέ βμ,ΝγαΝάγ ζαΝθαΝ υξαλδ ά πΝγ ληΪΝ κΝ λ υθβ δεσΝεαδΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝ κυΝ
Κλα δεκτΝ Ι λαβζδθκτΝ λξ έκυ,Ν πκυΝ η Ν υθΫ λαη Ν η Ν πλκγυηέαΝ εαδΝ υΰΫθ δαέΝ υξαλδ υΝ
δ δαέ λαΝ κθΝυθ Ϊε βΝ κυΝΣηάηα κμΝΣ εηβλέπ βμΝ κυΝΚλα δεκτΝΙ λαβζδθκτΝ λξ έκυ,ΝΠλΫ ίβΝ
εέΝBarouch Gilead,ΝβΝπ έλαΝεαδΝκδΝΰθυ δμΝ κυΝκπκέκυΝαπκ Ϋζ αθΝΰδαΝηΫθαΝπκζτ δηκΝίκβγσέΝ
υξαλδ υΝ πέ βμΝΰδαΝ βθΝκυ δα δεάΝίκάγ δαΝπκυΝηκυΝπλκ Ϋφ λαθΝ Νπλαε δεσΝ πέπ κΝεαγ’Ν

σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πκζτηβθβμΝ Ϋλ υθΪμΝ ηκυΝ κΝ Κλα δεσΝ Ι λαβζδθσΝ λξ έκΝ βΝ τηίκυζκΝ
λ υθαμ,ΝεαέΝGalia Weissman, εαδΝ βθΝ δ υγτθ λδαΝ κυΝ θαΰθπ βλέκυ,ΝεαέΝHelena Wilensky.  

 

υξαλδ υΝ γ ληΪΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ ΣτπκυΝ εαδΝ ΠζβλκφκλδυθΝ βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,ΝπκυΝηκτΝπαλ έξ ΝεΪγ Ν δ υεσζυθ βΝ πέΝ πΝ Ϋζ δΝκζκεζβλυ πμΝ βμΝ
υΰΰλαφάμΝ βμΝη ζΫ βμέ 

  

υξαλδ υΝγ ληΪΝ αΝηΫζβΝ βμΝΣλδη ζκτμΝυηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝηκυέΝ 
υξαλδ υΝ δ δαέ λαΝ κθΝ πδίζΫπκθ αΝ Καγβΰβ άΝ ηκυ,Ν εέΝ Θ κ σ δκΝ ΚαλίκυθαλΪεβ,Ν

εαγβΰβ άΝ δ γθυθΝ ξΫ πθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δ γθυθΝ εαδΝ υλππαρευθΝ πκυ υθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΜαε κθέαμ,ΝΰδαΝ βθΝπκζτ δηβΝεαγκ άΰβ βΝεαδΝ άλδιάΝ κυέΝ υξαλδ υΝγ ληΪΝ
κθΝ εέΝ υΪθγβΝ Υα αβία δζ έκυ,Ν εαγβΰβ άΝ Ι κλέαμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ι κλέαμΝ κυΝ γθδεκτΝ εαδΝ

Καπκ δ λδαεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,ΝΰδαΝ βθΝαηΫλδ βΝ υηπαλΪ α βΝεαδΝ υθ λκηάΝ κυέ 
υξαλδ υΝ γ ληΪΝ κθΝ εέΝ Amikam Nachmani,Ν εαγβΰβ άΝ Πκζδ δευθΝ πδ βηυθΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυΝ Bar-Ilan κυΝ Σ ζΝ ίέίΝ ΰδαΝ βΝ υθ ξάΝ εαγκ άΰβ άΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ λσπκΝ
δ ιαΰπΰάμΝ βμΝαλξ δαεάμΝηκυΝΫλ υθαμΝ κΝΙ λαάζέ  

 

υξαλδ υΝ κυμΝΰκθ έμΝηκυ,ΝΓδΪθθβΝεαδΝΆθθα,ΝπκυΝη Ν άλδιαθΝη ΝσζβΝ κυμΝ βθΝαΰΪπβΝ
εαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκ πΪγ δΪμΝηκυέ 

 

Λ υεπ έα,ΝιΝΜα κυΝβί1θ 

 

ΓαίλδάζΝΙέΝΥαλέ κμ 
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Κα ΪΝ αΝπλυ αΝ λέαΝξλσθδαΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ κυΝΧ1λζκ-1λη1ΨΝ κΝθ κ τ α κΝ
ίλαρεσΝελΪ κμΝαηφδ αζαθ υσ αθΝπμΝπλκμΝ κθΝαυ κεαγκλδ ησΝ βμΝγΫ βμΝ κυΝ θ σμΝ
πθΝπζαδ έπθΝ κυΝη απκζ ηδεκτΝ δπκζδεκτΝ δ γθκτμΝ υ άηα κμέΝΎ λαΝαπσΝηέαΝ
τθ κηβΝπ λέκ κΝ δπζπηα δεάμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝη Ν βΝκίδ δεάΝ θπ β,ΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝ

υπσΝ βθΝ βΰ έαΝ κυΝ αυέ Ν Μπ θΝ ΓεκυλδσθΝ δαπέ π αθΝ σ δΝ βΝ υηπαλΪ αιβΝ η Ν δμΝ
υ δεΫμΝ υθΪη δμΝ γαΝ πλκ Ϋ δ Ν π λδ σ λ μΝ ΰΰυά δμΝ α φΪζ δαμΝ βθΝ αφδζσι θβΝ

ΰδαΝ κΝΙ λαάζ ΜΫ βΝ θα κζάέΝΌ αθΝ κΝΙ λαάζΝ θΝπλκ εζάγβε ΝεαθΝθαΝ υηη Ϊ ξ δΝ
βθΝπλυ βΝ δΪ ε οβ πθΝ φλκα δα δευθΝΥπλυθΝ κΝ1ληη,Ν κΝθ αλσ λκΝ σ ,Νηβ-

αλαίδεσ,Ν ελΪ κμΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ έξ Ν ά βΝ υθ δ β κπκδά δΝ σ δ,Ν εΝ πθΝ
πλαΰηΪ πθ,Ναθάε Ν βΝ τ βέ 

 
ΣβθΝέ δαΝπ λέκ κ,ΝησζδμΝζέΰαΝθαυ δεΪΝηέζδαΝ υ δεΪΝ πθΝδ λαβζδθυθΝαε υθ,ΝκΝ

αθαίαγηδ ηΫθκμΝ λα βΰδεσμΝ λσζκμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαζ έ κΝ θαΝ ιυπβλ ά δΝ αΝ
π λδφ λ δαεΪΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ τ βμΝ βθΝ θα κζδεάΝ Μ σΰ δκΝ εαδΝ βΝ ΜΫ βΝ

θα κζάέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν έξ Ν ά βΝ πλδηΪ δΝ βΝ υθ έ β βΝ βμ ζζβθκευπλδαεάμΝ
πζ δκοβφέαμΝ κυΝ θβ δκτΝ βΝ δ ΫαΝ βμΝ θπ βμΝ η Ν βθΝ ζζΪ αέΝ πλσε δ κΝ ΰδαΝ ΫθαΝ
αέ βηαΝ παζδσ,Ν κΝ κπκέκΝ βΝ ίλ αθδεάΝ απκδεδκελα έαΝ έξ Ν εα αφΫλ δΝ θαΝ απκελκτ δΝ
ίέαδαΝ κΝ 1λγ1έΝ Μ ΪΝ κθΝ ΄Ν Παΰεσ ηδκΝ Πσζ ηκΝ σηπμ,Ν κΝ έ δκΝ αυ σΝ αέ βηαΝ
πλκ ζΪηίαθ Ν θΫαΝ υθαηδεά,Ν θ α ση θκΝ πζΫκθΝ κΝ ΰ θδεσ λκΝ λ τηαΝ
απκαπκδεδκπκέβ βμ,ΝπκυΝ α δαεΪΝΪζζαα Ν λα δεΪΝ κθΝξΪλ βΝ βμΝ φλδεάμΝεαδΝ βμΝ

έαμέΝ ΣκΝ ‘ θπ δεσΝ βηκοάφδ ηα’Ν κυΝ ΙαθκυαλέκυΝ κυΝ 1ληίΝ ά αθΝ ηέαΝ πλυ βΝ
Ϋθ διβΝ σ δΝ βΝ αθ έ λκφβΝ ηΫ λβ βΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ ευλδαλξέαμΝ βθΝ ΚτπλκΝ έξ Ν
αλξέ δέΝ ΜέαΝ Ϋ κδαΝ ιΫζδιβΝ ά αθΝ πση θκΝ θαΝ απα ξκζά δΝ ΰδαΝ κυμΝ δεκτμΝ κυμΝ
δαφκλ δεκτμΝζσΰκυμΝσζαΝ αΝελΪ βΝ βμΝ θα κζδεάμΝΜ κΰ έκυ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝ

εαδΝ κΝΙ λαάζέΝΝ 
 
 
 

. υ κπλκ δκλδ ησμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμμΝ 
Μ αιτ θα κζάμΝ- τ βμΝΧ1λζκ-1ληίΨΝεαδΝΣλέ κυΝΚσ ηκυΝΧ1ληηΨΝ 
 
 ΠλκπκηπσμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝ υπβλ έαμΝ ά αθΝ κΝ ΚκζζΫΰδκΝ

βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ ΧPublic Service College) πκυΝ υ Ϊγβε Ν απσΝ κΝ ίλαρεσΝ
Πλαε κλ έκΝΧJewish Agency),Ν βΝ δ γθάΝκλΰΪθπ βΝπκυΝδ λτγβε Ν κΝ1λίκΝη Ν εκπσΝ
θαΝπλαΰηα υ δΝ βθΝη ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ δπθδ υθΝ ίλαέπθΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝΣκΝ
ΚκζζΫΰδκΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝδ λτγβε  βθΝΙ λκυ αζάηΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1λζθΝη Ν
πδε φαζάμΝ κθΝ γθξλκθκΝ Ουυζ λΝ ρ Ϊθ,1 ΰ ληαθκ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμ,Ν απσφκδ κΝ

                                                           
1Ν ΟΝ Walter Eytan (ΰ θέΝ Walter Etinghausen), ά αθΝ ΰ ληαθκ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμ,Ν ΰ θθάγβε  κΝ
ΜσθαξκΝ δμΝ βζέιέ1910. Π λαέπ Ν δμΝ πκυ ΫμΝ κυΝ βΝ ξκζάΝ θγλππδ δευθΝ πκυ υθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ βμΝΟιφσλ βμ,Ν ι ζΫΰβΝΛΫε κλαμΝ κΝΠαθ πδ άηδσΝ κυΝ ΝβζδεέαΝησζδμΝβθΝ υθΝεαδΝ
έ αι Ν ΰ ληαθδεάΝ φδζκζκΰέαΝ απσΝ κΝ 1λγθΝ ΫπμΝ κΝ 1λζθέΝ Ό αθΝ κΝ 1λζθΝ ΰεα α Ϊγβε  ησθδηα βθΝ

Ι λκυ αζάη,Ν κΝ ίλαρεσΝΠλαε κλ έκΝ κτΝαθΫγ Ν βθ κλΰΪθπ βΝ βμΝΪ υπβμΝξκζάμΝ δπζπηα υθ,ΝυπσΝ
βθΝ ππθυηέαΝ“Public Service College” (“ξκζάΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ”). ΣβθΝ πκηΫθβΝ βμ αθαεάλυιβμΝ
βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πλυ βΝ βηΫλαΝ κυΝ ΄Ν λαίκρ λαβζδθκτΝ ΠκζΫηκυΝ Χ1ηέηέ1λζκΨ, 

κλέ γβε Νπλυ κμΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ κυΝθΫκυΝελΪ κυμΝ– γΫ βΝ βθΝκπκέα 
δα άλβ  ΫπμΝεαδΝ κΝ1ληλέΝ δ υγτθκθ αμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ πέΝγβ έαμΝMoshe Sharett (1948-



βμΝ ξκζάμ θγλππδ δευθΝ πκυ υθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ Οιφσλ βμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
έξ Ν ησζδμΝ η ΰεα α αγ έΝ απσΝ κΝ Λκθ έθκΝ βθΝ Ι λκυ αζάηέΝ πσΝ κυμΝ θίίΝ

υπκοβφέκυμΝ φκδ β Ϋμ,Ν κΝ ρ ΪθΝ πΫζ ι Ν βηΝ φκδ β ΫμΝ – η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ εαδΝ ηΝ
ΰυθαέε μΝ - ,Ν πκυΝ υθαπκ Ϋζ αθΝ κθΝ πυλάθαΝ βμ πλυ βμΝ Ϊ υπβμΝ δπζπηα δεάμΝ
υπβλ έαμΝ θσμΝ ελΪ κυμΝ πκυΝ αεσηαΝ θΝ υφέ α κέΝ ΜσζδμΝ ΫιδΝ ί κηΪ μΝ πλδθΝ βθΝ
οβφκφκλέαΝ βμΝ βλβμ Νκ ηίλέκυΝ 1λζιΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ο Ν π λέΝ βμΝ
Ϋΰελδ βμΝάΝηβΝ κυΝξ έκυΝ δαξπλδ ηκτΝ βμΝΠαζαδ έθβμ,ΝβΝΠκζδ δεάΝ πδ λκπάΝ κυΝ

ίλαρεκτΝ Πλαε κλ έκυΝ αθΫγ Ν πέ βηαΝ κθΝ ρ ΪθΝ θαΝ δ βΰβγ έΝ κθΝ π λδεσΝ
εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ βμΝ ζΫξπ βμΝ κυΝ υζζκΰδεκτΝ κλΰΪθκυΝ πκυΝ γαΝ
δαξ δλδασ αθΝ δμΝ δ γθ έμΝ ξΫ δμΝ κυΝ Γδ κτίΝ ΧYeshuv),Ν βζα άΝ βμΝ δπθδ δεάμΝ

εκδθσ β αμΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝΝ– εαδΝη Ϋπ δ αΝ κυΝΚλΪ κυμΝ κυΝΙ λαάζέ2  
 

ΠκζτΝ πλδθΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν βΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ
κυΝ Γδ κτίΝ έξ Ν απα ξκζβγ έΝ δ δαέ λαΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δ γθ έμΝ υηηαξέ μΝ πκυΝ κΝ

η ζζκθ δεσΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμΝ γαΝ εαζ έ κΝ θαΝ υθΪο δέ ΟΝ πλκίζβηα δ ησμΝ αυ σμΝ
εα Ϋ βΝ θ κθσ λκμΝ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ δμΝ 14 
Μα κυΝ 1λζκέΝ ΣκΝ θΫκΝ ελΪ κμΝ εαζ έ κΝ θαΝ απκφα έ δΝ πκδαΝ γΫ βΝ γαΝ πΫζ ΰ Ν κθΝ
η απκζ ηδεσΝ δπκζδεσΝΝεσ ηκέ 
 
 Ν ευλδσ λβΝ πκζδ δεάΝ τθαηβΝ κυΝ Γδ κτίΝ ά αθΝ κΝ ε θ λκαλδ λσΝ εσηηαΝ
Mapai ("Mifleget Poalei Eretz Israel" – ΟΚσηηαΝ λΰαακηΫθπθΝ βμΝΓβμΝ κυΝΙ λαάζΟΨ. 

έξ Ν δ λυγ έΝ δμΝηΝΙαθκυαλέκυΝ1λγίΝπλκετπ κθ αμΝαπσΝ βΝ υθΫθπ βΝ υθΪη πθΝ βμΝ
δπθδ δεάμΝ λδ λΪμΝ υπσΝ κθ αυέ Ν Μπ θ-Γεκυλδσθ,3 κΝ κπκέκμΝ εαδΝ αθΫζαί Ν βθΝ

                                                                                                                                                                      

1956) εαδΝGolda Meir (1956-1966),ΝΫπαδι Ναπκφα δ δεσΝλσζκΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝφυ δκΰθπηέαμΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμέΝ ΠλίζέΝ δκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ Walter Eytan κθΝ πέ βηκΝ
δ σ κπκΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝΝhttp://bit.ly/1JBgZNJ Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ 
2Ν Walter Eytan, The First Ten Years. A Diplomatic History of Israel (London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1958), 191-211 
3 Ο David Ben Gurion (ΰ θ. David GrünΨ,Νπκζπθκ ίλαρεάμΝεα αΰπΰάμ,Νΰ θθάγβε Ν βθΝπσζβΝPlonsk 
βμΝΡπ έαμΝ δμΝ1θέ1ίέ1κκθΝεαδ απσΝ βθΝ φβί έαΝ κυΝ λα βλδκπκδάγβε Ν κΝ δπθδ δεσΝεέθβηαέΝ  Ν

βζδεέαΝ βίΝ υθΝ ΰεα α Ϊγβε Ν βθΝ Παζαδ έθβΝ εαδΝ λΰΪ γβε Ν πμΝ ΰ πλΰσμΝ Ν ίλαρεΫμΝ αΰλκ δεΫμΝ
εκδθκίδαεΫμΝηκθΪ μέ ΣκΝ1λ11Ν ΰεα α Ϊγβε Ν βΝΘ αζκθέεβΝΰδαΝθαΝ δ αξγ έΝ βθΝ κυλεδεάΝΰζυ αΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝ υθ ξέ δΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝΚπθ αθ δθκτπκζβμΝ εαδΝαθΫπ υι Ν

θΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ κπδεάΝ ίλαρεάΝ Κκδθσ β αέΝ ΣκΝ 1λ1βΝ θ ΰλΪφβΝ βθΝ ΝκηδεάΝ ξκζάΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ Κπθ αθ δθκτπκζβμΝ εαδΝ παλΪζζβζαΝ λΰαασ αθΝ πμΝ βηκ δκΰλΪφκμ, 
αλγλκΰλαφυθ αμΝ η Ν κΝο υ υθυηκΝ“Ben Gurion”. Μ Ν βθΝ πδελΪ β βΝ πθΝΝ κ κτλεπθ ε άζπ Ν
βθΝπλσγ βΝθαΝγΫ δΝυπκοβφδσ β αΝΰδαΝθαΝεα α έΝηΫζκμΝ βμ Σκυλεδεάμ γθκ υθΫζ υ βμ,Νη Ν εκπσΝ

θαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ ίλαέπθΝ βθΝ Παζαδ έθβέΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ δπθδ δεάμΝ κυΝ
λΪ βμ,Ν κδΝ κυλεδεΫμΝ λξΫμΝ κθΝ ισλδ αθ βθΝ έΰυπ κέΝ πσΝ ε έ η αθΪ υ Ν βθΝΝΫαΝΤσλεβ,Ν

σπκυΝα ξκζάγβε  υ βηα δεΪ η Ν βΝ δπθδ δεάΝ δαφυ δ βΝ πθΝ ε έΝ ίλαρευθΝεκδθκ ά πθ. Ό αθΝβΝ
Παζαδ έθβΝ Ϋγβε Ν υπσΝ λ αθδεάΝ θ κζά,Ν κΝ Ben Gurion αά β Ν βΝ άλδιβΝ βμ λ αθέαμ, 
πλκε δηΫθκυΝθαΝ υ αγ έΝ ίλαρεάΝ γθδεάΝ έα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝπ λδ ξση θκ βμΝ άζπ βμΝBalfour βμ 
2.7.1917. ΣκΝ 1λ1λ παθ ΰεα α Ϊγβε Ν ησθδηαΝ βθΝ Παζαδ έθβ, έ λυ Ν κΝ αλδ λσ δπθδ δεσ 
εσηηαΝ “Akhdut ha’Avoda” (“ λΰα δεάΝ θσ β α”),Ν βθΝ ίλαρεάΝ υθ δεαζδ δεάΝ κλΰΪθπ βΝ
“Histadrut” (“ υ αιέα”) εαδΝ ι ζΫΰβΝηΫζκμΝ βμΝΠλκ πλδθάμΝ πδ λκπάμΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμ 
(“Yeshuv”). ΣκΝ 1λγίΝ Ϋγβε Ν πδε φαζάμΝ υθα πδ ηκτΝ αλδ λυθΝ δπθδ δευθΝ εκηηΪ πθΝ υπσΝ βθΝ
ππθυηέαΝ“Mifleget Poaley Eretz Israel” (“Κσηηα λΰαακηΫθπθΝ βμΝΓβμΝ κυΝΙ λαάζ”Ψ,Νΰθπ σΝυπσΝ κΝ

αλε δεσζ ικΝ“Mapai”έΝ πσΝ σ ΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λθγ,Νκ Ben Gurion εαδΝ κΝεσηηαΝ“Mapai” ευλδαλξκτ αθ 
βθΝ πκζδ δεάΝ εβθά σ κΝ πλδθ,Ν σ κΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ έ λυ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ελΪ κυμέΝ  δμΝ 1ζΝ Μα κυΝ

1λζκ,Ν υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΛαρεάμΝ υθΫζ υ βμ,Ν αθαεάλυι Ν βθΝ αθ ιαλ β έαΝ κυΝ
ΚλΪ κυμΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδ τ β Ν βθΝ πλυ βΝ Πλκ πλδθάΝ ΚυίΫλθβ βΝ βμΝ κπκέαμΝ κλέ γβε Ν
ΠλπγυπκυλΰσμΝεαδΝΤπκυλΰσμΝΆηυθαμέΝ δ Ϋζ ΝΠλπγυπκυλΰσμΝ κυΝΙ λαάζΝαπσΝ κΝ1λζκΝΫπμΝ κΝ1ληγΝ
εαδΝαπσΝ κΝ1ληηΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λθγ,Νκπσ ΝεαδΝαπκξυλβ Νκλδ δεΪΝαπσΝ βθΝ θ λΰσΝπκζδ δεάΝαπάέΝΠλίζέΝ

http://bit.ly/1JBgZNJ


αλξβΰέα κυΝεapai απσΝ βθΝέ λυ άΝ κυΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λθγΝ- η ΝηέαΝηδελάΝ δαεκπάΝ δ άΝ
δαεκπάΝαπσΝ κΝ1ληγΝΫπμΝ κΝ1ληη, κπσ ΝεαδΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κθΝΜκ ΫΝαλΫ -. 

ΣκΝεapai έξ Νεα α έΝβΝ δ ξυλσ λβΝπκζδ δεάΝ τθαηβΝ βμΝξυλαμΝαπσΝ κΝ1λζκΝΫπμΝ
εαδΝ κΝ 1λθιΝ Ν εαδΝ κΝ αλξβΰσμΝ κυ υπάλι Ν κΝ α δαφδζκθέεβ κμΝ πκζδ δεσμΝ βΰΫ βμΝ πθΝ

ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝ σ κΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμΝσ κΝεαδΝ
εα ΪΝ αΝπλυ αΝξλσθδαΝτπαλιβμΝ κυΝ Ι λαάζ,ΝΫξκθ αμΝ δα ζΫ δΝΠλπγυπκυλΰσμΝ βμΝ
ξυλαμΝαπσΝ κΝ1λζλΝΫπμΝ κΝ1ληγΝεαδΝη Ϋπ δ αΝαπσΝ κΝ1ληηΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λθγ,Νκπσ Ν
εαδΝ κλδ δεΪΝ απκ τλγβε Ν απσΝ βθΝ πκζδ δεάΝ απά. ΣκΝ εapai Ν σζ μΝ δμΝ εζκΰδεΫμΝ
αθαη λά δμΝΰδαΝ βθΝ τθγ βΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝεκδθκίκυζέκυΝΧ«ΚθΫ ») ζΪηίαθ Ν αΝ
υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εαδΝ απκ ζκτ Ν κθΝ ετλδκΝ εκλησΝ σζπθΝ πθΝ ευί λθά πθ 
υθα πδ ηκτΝ απσΝ κΝ 1λζλΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1λθι,Ν Ϋξκθ αμΝ Ν σζ μΝ κθΝ πλυ κΝ ζσΰκΝ βΝ

ζάοβΝ απκφΪ πθέΝ ΟΝ θ υλαζΰδεσμΝ κηΫαμΝ πθΝ δ γθυθΝ ξΫ πθΝ κυΝ θ κ τ α κυΝ
ίλαρεκτΝ ελΪ κυμΝ ίλδ εσ αθΝ αΝ ξΫλδαΝ βηαθ δευθΝ ζ ξυθΝ κυΝ εσηηα κμ,Ν η Ν

πλκ ιΫξκθ αΝ κθΝπλυ κΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ βμΝξυλαμΝΜκ ΫΝαλΫ Ν4 εαδΝη Ϋπ δ αΝ
βθΝΓεσζθ αΝΜΫδλ,5 πκυΝ κθΝ δα Ϋξγβε Ν κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληθέ 

 
Ν πκζδ δεάΝ αυ κ υθαηέαΝ κυΝ εapai βθΝ δ λαβζδθάΝ πκζδ δεάΝ εβθάΝ εαδΝ κδΝ

δ κζκΰδεΫμΝ κυΝ εα αίκζΫμΝ ά αθΝ πση θκΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ απκφα δ δεΪΝ βθΝ
ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ θΫκυΝ ελΪ κυμέΝ Κα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λζκ-1λη1Ν Ν
πεκηηα δεσΝ πέπ κΝυπάλξαθΝ δαφκλ δεΫμΝγ πλά δμΝπμΝπλκμΝ κΝΟπκδαΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ έθαδΝβΝγΫ βΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝεσ ηκΟέΝ ε σμΝσηπμΝαπσΝ δμΝ δ γθ έμΝ υηηαξέ μΝπκυΝ
εαζ έ κΝθαΝ υθΪο δ,Ν κΝθ κ τ α κΝελΪ κμΝεαζ έ κΝθαΝζΪί δΝαπκφΪ δμΝεαδΝπ λέΝ βμΝ
θΝΰΫθ δΝφυ δκΰθπηέαμΝ κυέ6 ΘαΝυδκγ κτ Ν κθΝεκηηκυθδ ησ,Ν αΝδ υ βΝ κυΝκπκέκυΝ
πβλΫαααθΝ κΝ εκδθκίδαεσΝ δπθδ δεσΝεέθβηαΝ κυΝΓδ κτίΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ βηαθ δεάΝ

η λέ αΝ πθΝη ζυθΝ κυΝεapaiΝάΝ βθΝ υ δεκτΝ τπκυΝεκδθκίκυζ υ δεάΝ βηκελα έανΝΣκθΝ
εαπδ αζδ ησΝεαδΝ κΝ τ βηαΝ βμΝ ζ τγ λβμΝαΰκλΪμ,Ν κθΝπζάλβΝελα δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ
κδεκθκηέαμ,Ν κΝ κ δαζδ ησΝ άΝ ΫθαΝ θ δΪη κΝ τ βηαΝ ζ ΰξση θβμΝ ελα δεάμΝ
παλ ηία δεσ β αμνΝΣβθΝ πδελΪ β βΝ πθΝ ίλαρευθΝγλβ ε υ δευθΝδ π υθΝΫθαθ δΝ πθΝ
αλξυθΝηέαμΝ εεκ ηδε υηΫθβμΝεκδθπθέαμ,Ν βΝγ ηκγΫ β βΝεαδΝπλκΪ πδ βΝ βμΝαλξάμΝ
βμΝ αθ ιδγλβ ε έαμΝ άΝ κθΝ πζάλβΝ δαξπλδ ησΝ η αιτΝ Θλβ ε έαμΝ εαδΝ ΚλΪ κυμνΝ ΣβΝ
υθΫξ δαΝ φαληκΰάμΝ κυΝθκηδεκτΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝ υ άηα κμΝπκυΝ έξ Νπαΰδκπκδβγ έΝ

                                                                                                                                                                      

δκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝΰδαΝ βΝαπάΝ κυ David Ben Gurion απσΝ απσΝ κθΝ πέ βηκΝδ σ κπκΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
εκδθκίκυζέκυΝΧΚθΫ Ψ: http://bit.ly/1NIcchu Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
4Ν Ο Moshe Sharett (ΰ θ. Moshe ShertokΨ,Ν κυελαθκ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμ,Ν ΰ θθάγβε Ν βθΝ πσζβΝ
Khershon βμΝ ΟυελαθέαμΝ δμ 1ηέ1ίέ1κλζέΝ ΰεα α Ϊγβε Ν η Ν κυμΝ ΰκθ έμΝ κυΝ βθΝ Παζαδ έθβ κΝ
1λίθΝ εαδ πκτ α Ν ΝκηδεΪΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ βμΝ Κπθ αθ δθκτπκζβμ. To 1λβίΝ Ϋΰδθ Ν ηΫζκμΝ κυΝ
αλδ λκτΝ εσηηα κμΝ “Akhdut ha’Avoda” κυΝ David Ben Gurion. Μ ΪΝ απσΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυΝ κ 
London School of Economics (1922-1924Ψ,Ν πΫ λ ο  βθΝ Παζαδ έθβ εαδΝ δα βλδκπκδάγβε Ν
εκηηα δεΪΝ κΝπζ υλσΝ κυΝBen Gurion. ΣκΝ1λγγΝκλέ γβε Ν πδε φαζάμΝ κυΝΠκζδ δεκτΝΓλαφ έκυΝ κυΝ

ίλαρεκτΝΠλαε κλ έκυέΝΣκΝ1λζθΝφυζαεέ γβε ΝαπσΝ κυμΝ λ αθκτμΝΰδαΝ βΝ δπθδ δεάΝ κυΝ λΪ βέΝΜ Ν
βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν δμΝ 1ζέηέ1λζκ, κλέ γβε Ν ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ βμΝ

Πλκ πλδθάμΝΚυίΫλθβ βμέΝ δα άλβ Ν βθΝυπκυλΰδεάΝ κυΝ γΫ βΝ Ν σζ μΝ δμΝ ευί λθά δμΝ ΫπμΝεαδΝ κθ 
ΙκτθδκΝ κυΝ1ληθέΝΚα ΪΝ βΝ δ άΝαπκξάΝ κυΝBen Gurion απσΝ βθΝπκζδ δεάΝαπάΝ βμΝξυλαμΝΧ1954-1955Ψ,ΝκΝ
Sharett δ Ϋζ Ν υΰξλσθπμ ΠλπγυπκυλΰσμΝ εαδ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθέΝ ΣκθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1ληθΝ
παλαδ άγβε ΝαπσΝ βθΝευίΫλθβ βΝτ λαΝαπσΝ φκ λάΝαθ δπαλΪγ βΝη Ν κθΝΠλπγυπκυλΰσΝDavid Ben 
GurionέΝ Ν πδλλκάΝ κυΝ Sharett ά αθΝ απκφα δ δεάμΝ βηα έαμΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λζκ-1956. ΠλίζέΝ δκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ Moshe Sharett 

απσΝ κθΝ πέ βηκΝ δ σ κπκΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ εκδθκίκυζέκυΝ Χhttp://bit.ly/1PqRHICΨΝ εαδΝ κυΝ «Moshe 
Sharett Heritage Society – Ha’Amuta le-Moreshet Moshe Sharett» ( http://bit.ly/1IwVJO4ΨΝΧπλσ ία βΝ
10.11.2015)     
5ΝΟλΪ ΝβέζΝ δκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝGolda Meir 
6ΝShabtai Rosenne, Basic Elements of Israel’s Foreign Policy (New Delhi: Indian Council of World 
Affairs, 1962), 11-13 

http://bit.ly/1NIcchu
http://bit.ly/1PqRHIC
http://bit.ly/1IwVJO4


εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμ,Ν βθΝ πζάλβΝ φαληκΰάΝ κυΝ ίλαρεκτΝ
δεαέκυΝπκυΝ δ πσ αθΝαπσΝδ ξυλάΝγλβ ε υ δεάΝ πδλλκάΝάΝηέαΝζτ βΝ υΰε λα ηκτΝ πθΝ
σ Ν υπαλξκυ υθΝ δ κζκΰδευθΝ Ϊ πθΝ πκυΝ γαΝ αθ δεα κπ λέακθ αθΝ ad hocΝ κΝ υπσΝ
δαησλφπ βΝ δ λαβζδθσΝ θκηδεσΝ τ βηανΝ ΘαΝ πδζ ΰσ αθΝ βΝ πκζδ δαεάΝ ζτ βΝ βμΝ

ετλπ βμΝεαδΝ φαληκΰάμΝ υθ αΰηα δεκτΝε δηΫθκυΝάΝ κΝ γδηδεσΝ υθ αΰηα δεσΝ έεαδκ,Ν
πκυΝ δαπθ σ αθΝαπσΝ Ϋθ κθ μΝ αΰΰζκ αικθδεΫμΝ –εαδΝ ΪλαΝίλ αθδεΫμήαπκδεδκελα δεΫμ- 
πδλλκΫμνΝ 

 
υ ΪΝ αΝ ιαδλ δεΪΝ θ δαφΫλκθ αΝ – εαδΝ αζζβζΫθ αΝ η αιτΝ κυμΝ – 

δ κζκΰδεΪΝεαδΝπλαε δεΪΝ δζάηηα αΝπκυΝ ΫγβεαθΝ θυπδκθΝ βμΝπκζδ δεάμΝβΰ έαμΝ κυΝ
Γδ κτί, υθ Ϋκθ αδΝ Ϊη αΝάΝ Ϋηη αΝη Ν κθΝεαγκλδ ησΝ κυΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμέΝ δαφπ δ δεάΝπμΝπλκμΝ δμΝ Ϊ δμΝπκυΝ εφλΪακθ αθΝ
ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αά βηαΝ απκ δεθτ αδΝ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ ηέζέ1λζκΝ βμΝ

ε ζ δεάμΝ πδ λκπάμΝ κυ Mapai, πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν ζέΰ μΝ ησζδμΝ ί κηΪ μΝ
πλδθΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝδ λαβζδθάμΝαθ ιαλ β έαμΝ δμΝ1ζέηέ1λζκ, εα ΪΝ δμΝ λΰα έ μΝ
βμΝκπκέαμΝαθαπ τξγβεαθΝ Ϋ λ δμΝετλδ μΝγΫ δμμΝ 

 
Νπλυ βΝΪπκοβ,Νη ΝετλδκΝ εφλα άΝ βμΝ κθ ζδΪξκυΝ π ρθΝΧ ζΪ Ψ σθδα Ν

σ δΝ« Νπκζδ δεσΝ πέπ κ, κΝηΫζζκθΝ κυΝελΪ κυμΝγαΝ ιαλ Ϊ αδ εΝ πθΝπλαΰηΪ πθ απσΝ
κυμΝ ΰΰζκ Ϊικθ μ»έΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν«γαΝ έξ Νεα α λκφδεΫμΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ υθΫπ δ μΝ
ΪθΝ δθσ αθΝ βΝ θ τππ βΝ κΝ ιπ λδεσΝ σ δΝ πδελα κτ Ν κΝ π λδεσΝ βΝ Ϊ βΝ θαΝ

υδκγ κτθ αδΝ κίδ δεΪΝκδεκθκηδεκεκδθπθδεΪΝπλσ υπα»έΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,Ν
βΝΪπκοβΝαυ άΝ θΝυπκ άλδα Ν βθΝπζάλβΝ υ λΪ υ βΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βΝ τ βέΝ 
 

Ν τ λβΝ ΪπκοβΝ πκυΝ ιΫφλαα Ν oΝ Μκλθ ξΪδΝ Ναηδλσί ευΝ ΧΝαηέλΨ 
υπκ άλδα Νσ δΝ Ν κδΝ ίλαρεΫμΝεκδθσ β μΝπκυΝ δαίδκτ αθΝ δμΝ ξυλ μΝ κυΝαθα κζδεκτΝ
ηπζκεΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝεαγκλέακυθΝ βθΝ τξβΝ κυΝΙ λαάζΝ αΝπλυ αΝ κυΝίάηα αέ7 Ν
ΪπκοβΝ αυ άΝ ά αθΝ πλκφαθυμΝ φδζδεσ λβΝ πλκμΝ αΝ εαγ υ αΝ βμΝ θα κζδεάμΝ

υλυπβμ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ πλκ έθ αδΝ βΝ πζάλβμΝ υδκγΫ β βΝ κυΝ πκζδ δαεκτ,Ν
εκδθπθδεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ βμΝ  έΝ Άζζπ ,Ν αυ άΝ ά αθΝ εαδΝ ηέαΝ
ία δεάΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ κυΝ εapai εαδΝ κυΝ φδζκ κίδ δεκτΝ δπθδ δεκτΝ εσηηα κμΝ
Mapam βμΝαθ δπκζέ υ βμέ8  
 

Ν λέ βΝΪπκοβΝυπκ άλδα Ν κθΝ‘αελαέκΝπλαΰηα δ ησ’,Νη ΝετλδκΝ εφλα άΝ βμΝ
κθΝ ΠέθξαμΝ ΛαίσθέΝ Ν τηφπθαΝ η Ν ε έθβΝ βΝ γ υλβ β,Ν βΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ

Ι λαάζΝ θΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ εαγαλΪΝ δ κζκΰδεΪΝ ελδ άλδαέΝ Κα ΪΝ κθΝ
Λαίσθ, Ο ΪθΝβΝ ΰΰζέαΝ πδγυη έ θαΝ βθΝπλκ αδλδ γκτη , αμΝ κΝπλΪικυη έ ΪθΝβΝ ΰΰζέαΝ
εαδΝ βΝ η λδεάΝ απσΝ εκδθκτΝ πδγυηκτθ εΪ δΝ Ϋ κδκ,Ν αμΝ υηφπθά κυη έ ΪθΝ εΪπκδκΝ

                                                           
7Ν Uri Bialer, Our Place in the World – Mapai and Israel's Foreign Policy Orientation 1947-1952 
(Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University of Jerusalem, 1981), 5 
8Ν  δμΝ πλυ μΝ εκδθκίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ ΚθΫ Ν δμ 25.1.1949, 
πλυ κΝεσηηαΝ ΝοάφκυμΝαθα έξγβε Ν κΝεapaiΝη Νπκ κ σΝγη,ιΣΝεα αζαηίΪθκθ αμΝζθΝαπσΝ δμΝ1βίΝ
Ϋ λ μΝ ,Ν η Ν τ λκΝ κΝ φδζκ κίδ δεσΝ αλδ λσΝ δπθδ δεσΝ εσηηαΝ εapamΝ ΧεiflegetΝ haΥPoalimΝ
ha'Meukhedet – θπηΫθκΝ λΰα δεσΝ ΚσηηαΨΝ η Ν πκ κ σΝ 1ζ,ιΣΝ εαδΝ 1ιΝ Ϋ λ μέΝ θαΝ απσΝ αΝ ία δεΪΝ
βη έαΝ βμΝπκζδ δεάμΝαθ δπαλΪγ βμΝη αιτΝ κυΝευί λθυθ κμΝεapaiΝεαδΝ κυΝεapamΝ βμΝαιδπηα δεάμΝ

αθ δπκζέ υ βμΝ ά αθΝκΝπλκ αθα κζδ ησμΝ βμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝ βμΝ ξυλαμέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν εαηέαΝ
απσΝ δμΝ γ πλά δμΝ πκυΝ ε βζυθκθ αθΝ αΝ πζαέ δαΝ πθΝ π λδευθΝ ηβξαθδ ηυθΝ κυΝ εapaiΝ θΝ

άλδααθΝ βθΝ ατ δ βΝ κυΝ Ι λαάζΝη Ν δμΝ ξυλ μΝ κυΝ θα κζδεκτΝηπζκεΝ εαδΝ βθΝκίδ δεάΝ θπ βΝ – 
γΫ βΝ βΝ κπκέαΝ πλκίαζζσ αθΝ π λδ σ λκ,Ν αθΝ εαδΝ σξδΝ εαγκζδεΪ,Ν απσΝ κΝ εσηηαΝ βμΝ αιδπηα δεάμΝ
αθ δπκζέ υ βμέΝ ΟλΪ Ν αΝ απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ πλυ πθΝ δ λαβζδθυθΝ εκδθκίκυζ υ δευθΝ εζκΰυθΝ βμΝ
βηέ1έ1λζλΝεαδΝεα αθκηάΝ λυθΝ βθΝΚθΫ μΝhttp://bit.ly/1Szg4SA Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨ 

http://bit.ly/1Szg4SA


αά βηαΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κθΝ Ο ,Ν σ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ λαφκτη Ν δμΝ ξυλ μΝ πκυΝ
πβλ ΪακυθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ εΪ κ Ν οβφκφκλέαμέΝ ΪθΝ πΪζδ,Ν ηδαΝ Ϋ κδαΝ πλσγ βΝ
τηπλαιβμΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βΝΡπ έα,Ν αμΝ λαφκτη Ν εαδΝ η έμΝ πλκμΝαυ άθ,Ν ΫπμΝ θσμΝ
βη έκυέΝ ελαέ μΝγΫ δμΝεαδΝδ κζβοέ μΝ θΝξπλκτθ»έΝ9   

 
Ν Ϋ αλ βΝ εαδΝ ελα κτ αΝ Ϊπκοβ,Ν η Ν εφλα άΝ βμΝ κθΝ Μπ θ-Γεκυλδσθ,Ν

υθ ταα Νσζ μΝ δμΝπλκβΰκτη θ μΝπλκ ΰΰέ δμ,Ν έθκθ αμΝΫηφα βΝ βΝ δαπέ π βΝσ δΝ
« κΝ ίλαρεσΝ γθκμ,ΝπζβθΝ βμΝ άλδιβμΝετεζπθΝ βμΝ ίλαρεάμΝ δα πκλΪμ δμΝ Π ,Ν θΝ
έξ ΝεαηέαΝΪζζβΝπλκ Ϊ δ αΝ τθαηβ κΝ ιπ λδεσ»έ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Νπλυ δ βΝ πδ έπιβΝ
κυΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ έθαδΝ βΝ δα τθ άΝ κυΝ η Ν εΪπκδαΝ ά εΪπκδ μΝ
βηαθ δεΫμΝξυλ μ,Ν δαηΫ κυΝ πθΝ κπδευθΝ ίλαρευθΝπαλαΰσθ πθ,ΝπκυΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝ

θαΝα εκτθΝπκζδ δεάΝ πδλλκάέΝ θαφκλδεΪΝ βΝ δφκλκτη θβΝ Ϊ βΝ βμΝ λ αθέαμΝπμΝ
πλκμΝ κΝΙ λαάζΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝί ίδα ηΫθβΝαπκξυλβ άΝ βμΝαπσΝ βθΝΠαζαδ έθβ,ΝκΝ
Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ γ πλκτ Ν σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ζΪί δΝ κίαλΪΝ υπΥΝ σοδθΝ βθΝ
αυ σ β αΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝΛκθ έθκυΝεαδΝ βμΝΟυΪ δθΰε κθΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,ΝεαδΝ

σ δΝβΝ άλβ βΝεαζυθΝ δη λυθΝ ξΫ πθΝη Ν βΝ λ αθέα,Ν γαΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝ
πλκυγβ βΝ εαζυθΝ ξΫ πθΝ η Ν δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μ,Ν σπκυΝ δαίδκέΝ κΝ ηδ σμΝ
πζβγυ ησμΝ βμΝ ίλαρεάμΝ δα πκλΪμ,Ν βΝ κπκέαΝ ηΪζδ αΝ υηίαέθ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ βΝ
υθα σ β αΝθαΝα ε έΝπκζδ δεΫμΝπδΫ δμΝ κΝΛ υεσΝΟέεκέΝΠαλΪζζβζαΝσηπμ,ΝκΝΜπ θ-

ΓεκυλδσθΝ σθδα Ν σ δΝ βΝ κίδ δεάΝ θπ βΝ πμΝ αθα υση θβΝ υπ λ τθαηβ,Ν γαΝ ά αθΝ
ιαδλ δεΪΝξλά δηβΝΰδαΝ κΝΙ λαάζ,Νη Ν κηΫθκΝσ δΝβΝ τ λβΝ ΝηΫΰ γκμΝ υηπαΰάμΝ
ίλαρεάΝ εκδθσ β αΝ παΰεκ ηέπμΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθβΝ βθΝ  Ν εαδΝ δμΝ ΛαρεΫμΝ
βηκελα έ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμέΝ 

 
πσΝ αΝπμΝΪθπΝπλκετπ δΝσ δΝκΝπλαΰηα δ ησμΝπκυΝπλκπγ έ κΝαπσΝ κθΝΜπ θ-

ΓεκυλδσθΝ δΫφ λ Ν πμΝ πλκμΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ πλαΰηα δ ησΝ κυΝ ΛαίσθέΝ ΟΝ Μπ θ-
ΓεκυλδσθΝζΪηίαθ ΝπκζτΝ κίαλΪΝυπ’ΝσοδθΝ κθΝίαγησΝπκζδ δεάμΝ δ δ υ δεσ β αμΝ βμΝ
δα πκλΪμΝ αΝ εΫθ λαΝ απκφΪ πθΝ πθΝ βηαθ δευθΝ δ γθυθΝ υθΪη πθΝ βμΝ πκξάμέΝ

Μ Ν βΝΰλαηηάΝ κυΝΜπ θ-Γεκυλδσθ υθ α σ αθΝεαδΝκΝ σ Ν θσμΝ υθ λΰΪ βμΝ κυ,Ν
Μκ ΫΝαλΫ , πλυ κμΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ κυΝΙ λαάζέΝ 
 

Ν τπαλιβΝ δαφκλ δευθΝ πεκηηα δευθΝ γ πλά πθΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ δ γθάΝ
πλκ αθα κζδ ησΝ κυΝ θ αλκτΝ ελΪ κυμΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ αηφδ αζαθ υγ έΝ κΝ
θ κ τ α κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν ΪθΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ υθ αξγ έΝη Ν βθΝ θα κζάΝάΝ
η Ν βΝ τ βέ αθΝ αφΫμΝσ δΝαελαέ μΝγΫ δμΝ θΝγαΝπφ ζκτ αθέΝΜ ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝ
βμΝ βλβμ Νκ ηίλέκυΝ 1λζιΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ο ,Ν θΝ ά αθΝ υθα σθΝ θαΝ

αΰθκβγ έΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ σ κΝ βΝ κίδ δεάΝ θπ βΝ σ κΝ εαδΝ κδΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ
έξαθΝ βλέι δΝ κΝξΫ δκΝ δαξπλδ ηκτ,Ν α ση θ μΝ κυ δα δεΪΝ υπΫλΝ βμΝ τ α βμΝ
ίλαρεκτΝελΪ κυμΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝ Ό αθΝηΪζδ αΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1λζκΝκδΝ τκΝ

πλυ μΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ πθΝ Π ΝεαδΝ βμΝ  10 ΰΪ βεαθΝεαδ κδΝ τκΝ
πλκ πλδθΪΝ κΝ ι θκ κξ έκΝ Γεα -Ρδησθ κυΝ Σ ζΝ ίέί,Ν κΝ θ υππ δαεσΝ γΫαηαΝ θαΝ
ευηα έακυθΝ έπζα- έπζαΝ βΝ αη λδεαθδεάΝ εαδΝ βΝ κίδ δεάΝ βηαέαΝ Ϋ δζ Ν πκζζαπζΪΝ
ηβθτηα αΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έα,Ν αΝ κπκέαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ αιδκπκδά δΝ υπΫλΝ

                                                           
9ΝBialer, Our Place, 9-10 εαδ 13  
10Πλίζ. Isaac Alteras, Eisenhower and Israel. US-Israeli Relations, 1953-1960 (Gainesville: University 
Press of Florida, 1993),1-9 εαδ YosefΝ ύovrinΝ “YakhasheiΝ Israel-Brit ha'Moatsot. Mi-kinun Israel 
(1948) ad peruk Brit ha'Moatsot (1991). Yedidut ktsarat yamim, imut kharif, nituk memushakh u-fius”ΝΝ

κ Misrad ha'Khutz – 50 ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. 
(Jerusalem: Keter, 2002), 447 



βμέ11 ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν ά αθΝ δ ξυλάΝ βΝ ΰ θδεσ λβΝ Ϊ βΝ βμΝ «Μβ- Ϋ η υ βμ» η Ν
εαηέαΝαπσΝ δμΝ τκΝυπ λ υθΪη δμ,Ν αε δεάΝβΝκπκέαΝ θΝπκζζκέμΝ φαλησ γβε Νεα ΪΝ αΝ
πλυ αΝξλσθδαΝαπάμΝ κυΝ ίλαρεκτΝελΪ κυμέΝ 

 
ΟδΝ πδζκΰΫμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πκζδ δεάμ,Ν πμΝ πλκμΝ κυμΝ τκΝ η απκζ ηδεκτμΝ

πσζκυμΝσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ υ ξ δ ηκτμ,Νΰέθκθ αδΝεα αθκβ ΫμΝη Ν
βθΝ ιΫ α βΝ κυΝπζΫΰηα κμΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βΝκίδ δεάΝ θπ βΝεαδΝ δμΝ
θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ εα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ 1λζκ-1λη1,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ η Ν δμΝ ξυλ μΝ κυΝ

ζ ΰση θκυΝ Σλέ κυΝ Κσ ηκυ,Ν η Ν αφκληάΝ βΝ τΰεζδ βΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ πθΝ
φλδεαθα δα δεπθΝΥπλυθΝ βθΝΜπαθ κτθΰεΝ βμΝΙθ κθβ έαμ,Ν κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληηέ 

 

 

 

έ1ΝΙ λαάζΝ– κίδ δεάΝΈθπ βΝ 
 

Ν κίδ δεάΝ θπ βΝ εαδΝ κδΝ ΛαρεΫμΝ βηκελα έ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ
πΫ διαθΝ δ δαέ λαΝ γ δεάΝ Ϊ βΝ Ϋθαθ δΝ κυ θ κ τ α κυΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμέΝ ΣαΝ
βηαθ δεσ λαΝ ΰ ΰκθσ αΝ πκυΝ ξαλαε βλέακυθΝ αυ άθΝ βθΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ

εαδΝ θα κζδεκτΝ ηπζκεΝ έθαδΝ υθκπ δεΪΝ αΝ ιάμμ12  αΨΝ Ν κίδ δεάΝ θπ βΝ ά αθΝ βΝ
πλυ βΝ ξυλαΝ πκυΝαθαΰθυλδ Ν de jure κΝ Ι λαάζΝ δμΝ 1ιΝΜα κυΝ1λζκ,Ν λ δμΝ βηΫλ μΝ
η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ Ι λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ Ν πλυ βΝΠλ ί έαΝ πκυΝ Ϊθκδι Ν

κΝ Σ ζΝ ίέίΝ ά αθΝ βΝ κίδ δεά,Ν δμΝ 1ίΝ υΰκτ κυΝ 1λζκΝ εαδΝ δμΝ θΝ  π ηίλέκυΝ
1λζκΝ Ϊλξδ Ν θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ Πλ ί έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Μσ ξα,Ν η Ν ΠλΫ ί δλαΝ βθΝ
κυελαθδεάμΝ εα αΰπΰάμ Γεσζθ αΝ ΜΫδλ13 ίΨΝ Ν  Ν αά β Ν βθΝ δΪζυ βΝ βμΝ

πδ λκπάμΝυθ δαζζαΰάμΝ κυΝΟ ΝΧUσ Palestine Conciliation Commission – PCC), 
βθΝκπκέαΝ υηη έξαθΝκδΝ Π ,ΝβΝΓαζζέαΝεαδΝβΝΣκυλεέαΝεαδΝ βθΝΫθαλιβΝαπΥΝ υγ έαμΝ

αλαίκρ λαβζδθυθΝ υθκηδζδυθΝ ξπλέμΝ βθΝ παλΫηία βΝ κυ Ο ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ
δεαθκπκέβ Ν σ Ν βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪέΝΰΨΝ δμΝβζΝΝκ ηίλέκυΝ1λζκΝβΝ  ΝυπΫίαζ Ν
ξΫ δκΝαπσφα βμΝ βθΝαλησ δαΝΠκζδ δεάΝ πδ λκπάΝ κυΝΟ Νη Ν βθΝκπκέαΝαπαδ κτ Ν
βθΝαπκξυλβ βΝ πθΝαλαίδευθΝ λα υηΪ πθΝπκυΝεα ΫξκυθΝ δ λαβζδθΪΝ ΪφβΝεαδΝκΝ
κίδ δεσμΝ επλσ ππκμΝ άζπ Ν σ δΝ Ο κΝ Ι λαάζΝ βηδκυλΰάγβε Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ
θσπζκυΝαπ ζ υγ λπ δεκτΝαΰυθαΟέΝ ΨΝ βθΝπλυ βΝοβφκφκλέαΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν
δμΝ 1λέ1βέ1λζκΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ο Ν η Ν αθ δε έη θκΝ βθΝ δ κξάΝ κυΝ

Ι λαάζΝ κθΝΟλΰαθδ ησ,ΝβΝ  Νυπ λγ ηΪ δ ΝυπΫλΝ βμΝδ λαβζδθάμΝυπκοβφδσ β αμέΝ
Κα ΪΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ οβφκφκλέαΝ βΝ  ,Ν κδΝ Π ,Ν βΝ Ουελαθέα,Ν βΝ λΰ θ δθάΝ εαδΝ βΝ
ΚκζκηίέαΝοάφδ αθΝυπΫλ,ΝβΝυλέαΝοάφδ Νεα ΪΝ θυΝαπ έξαθΝβΝ λ αθέα,ΝβΝΓαζζέα,ΝβΝ
Χ γθδεδ δεάΨΝΚέθα,Ν κΝ ΫζΰδκΝεαδΝκΝΚαθα ΪμΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝπλσ α βΝ δ κξάμΝθαΝ
απκλλδφγ έ,Ν π δ άΝ θΝ έξ Ν πδ υξγ έΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ πζ δκοβφέαΝ π ΪΝ γ δευθΝ
οάφπθέ14 ΨΝ  δμΝ 11Ν Μα κυΝ 1λζλΝ κΝ Ι λαάζΝ εα Ϋ βΝ ηΫζκμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ

θπηΫθπθΝ γθυθέΝ ΣβθΝ πλσ α βΝ δ βΰάγβε Ν κΝ επλσ ππκμΝ πθΝ Π 15 η Ν βθΝ
αηΫλδ βΝ άλδιβΝ βμΝ  ΝεαδΝ πθΝυπκζκέππθΝξπλυθΝ κυΝαθα κζδεκτΝηπζκε16 εαδΝ

                                                           
11ΝWalter Eytan, Bein Israel la-Amim (Tel Aviv: Massada, 1958), 126 
12ΝGovrin, “YakhasheiΝIsrael-Brit ha'Moatsot. Mi-kinun Israel (1948) ad peruk Brit ha'Moatsot (1991). 

Yedidut ktsarat yamim, imut kharif, nituk memushakh u-fius”, 447 
13Golda Meir, Khayay (Tel Aviv: Sifriat Maariv, 1975), . 179-205 Π λέ βμ κπκγΫ β βμ βμ Golda 
Meir πμ ΠλΫ ί δλαμ κυ Ι λαάζ β Μσ ξαΝ 
14ΝLouis Shub, "Israel and the United Nations", American Jewish Yearbook, Vol.51 (1950): 385-386        
http://bit.ly/1YexkAo (πλσ ία β 10.11.2015) 
15ΝIbid., 386 
16ΝGovrin, “YakhasheiΝIsrael-Brit ha'Moatsot. Mi-kinun Israel (1948) ad peruk Brit ha'Moatsot (1991). 

Yedidut ktsarat yamim, imut kharif, nituk memushakh u-fius”, 447 

http://bit.ly/1YexkAo


ΰελέγβε Νη ΝλΝοάφκυμΝυπΫλ,Νη Ν βθΝ έΰυπ κΝθαΝοβφέα δΝ εα ΪΝεαδΝ βΝ λ αθέαΝθαΝ
απΫξ δέΝ ΨΝ δμΝ1λΝ πλδζέκυΝ1ληί,ΝκΝ πδε φαζάμΝ βμΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ

 Ν κθΝ Ο ,Ν ΓδΪεκηπΝ ΜΪζδε,Ν Ϊξγβε Ν εα Ϊ βμΝ φαληκΰάμΝ δ γθκτμΝ
εαγ υ κμΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ εαγσ δΝ αυ σΝ « θΝ δεαθκπκδ έΝ κτ Ν κυμΝ Άλαί μΝ κτ Ν
κυμΝ ίλαέκυμ,Ν θ σμΝεαδΝ ε σμΝ βμΝΙ λκυ αζάη». ΌππμΝά αθΝφυ δεσ,Ν κΝΙ λαάζ,ΝπκυΝ
θΝ πδγυηκτ ΝθαΝ ΰεαγδ λυγ έΝ δ γθΫμΝεαγ υμΝ βθΝΙ λκυ αζάη,ΝξαδλΫ δ  αυ άθΝ

βθΝεέθβ βΝ βμΝΜσ ξαμέΝ 
 
ΣκΝ παλΪ δΰηαΝ βμΝ de jure αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ Ι λαάζΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ  Ν

αεκζκτγβ αθΝ εαδΝ κδΝ ΛαρεΫμΝ βηκελα έ μΝ βμΝ Πκζπθέαμ,Ν βμΝ Σ ξκ ζκίαεέαμ,Ν βμΝ
Ρκυηαθέαμ,Ν βμΝ ΟυΰΰαλέαμΝ εαδΝ βμΝ κυζΰαλέαμέ17 Ν υηίκζάΝ βμΝ Σ ξκ ζκίαεέαμΝ
εαδΝ βμΝΠκζπθέαμΝ βθΝπαλκξάΝκπζδ ηκτΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝΠκζΫηκυΝ βμΝ θ ιαλ β έαμΝΧ1λζι-1λζλΨΝά αθΝαπκφα δ δεάμΝ βηα έαμΝ

ΰδαΝ βθΝ Ϋεία άΝ κυ,Ν βΝ δΰηάΝ πκυΝ κδΝ Π Ν εαδΝ βΝ τ βΝ έ αααθΝ θαΝ ζΪίκυθΝ ηέαΝ
ι εΪγαλβΝ γΫ βΝ υπΫλΝ πθΝ Ι λαβζδθυθέ18  ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ έξαθΝ βη δπγ έΝ βηαθ δεΫμΝ
υ ξΫλ δ μΝ βΝη ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ κΝΙ λαάζΝ

εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λζλ-1ληί,Ν θΝ Ϋζ δΝ κδΝ αλησ δ μΝ λξΫμΝ βμΝ Ρκυηαθέαμ,Ν βμΝ
ΟυΰΰαλέαμΝ εαδΝ βμΝ ΠκζπθέαμΝ άλαθΝ α δαεΪΝ αΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ ΰλαφ δκελα δεΪΝ
πλκ εσηηα αέΝ ιαέλ βΝαπκ Ϋζ ΝβΝ Ϊ βΝ βμΝ κυζΰαλέαμ,ΝβΝκπκέαΝσξδΝησθκΝ θΝ
ηπσ δ Ν αζζΪΝ δ υεσζυθ Ν βθΝ αθαξυλβ βΝ πθΝ ίλαέπθΝ πκζδ υθΝ βμ,Ν θυΝ

παλΪζζβζαΝπλκυγβ Ν βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ηπκλδευθΝεαδΝκδεκθκηδευθΝ βμΝ ξΫ πθΝη Ν
κΝΙ λαάζέ19   

  
Χ σ κ,Ν τθ κηαΝ δαφΪθβεαθΝ κδΝ δαφκλΫμΝ πκυΝ υπάλξαθΝ αθΪη αΝ δμΝ

πδ δυι δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ Ν ε έθ μΝ βμΝ αζδθδεάμΝ κίδ δεάμΝ θπ βμέΝ ΣαΝ
ευλδσ λαΝ βη έαΝ λδίάμΝά αθΝαφ’Ν θσμΝβΝη ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ ίλαέπθΝ κίδ δευθΝ
πκζδ υθΝ κΝΙ λαάζ,Ναφ’Ν ΫλκυΝβΝπαλκξάΝ κίδ δεάμΝ λα δπ δεάμΝίκάγ δαμΝπλκμΝ δμΝ
δ λαβζδθΫμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμέΝ 

 
υΰε ελδηΫθα,Ν Ϊη βΝ πλκ λαδσ β αΝ κυΝ Ι λαάζΝεα ΪΝ αΝ πλυ αΝ ξλσθδαΝ βμΝ

τπαλιάμΝ κυΝά αθΝβΝ ΰεα Ϊ α βΝ βΝξυλαΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λπθΝ ίλαέπθΝ
βμΝ δα πκλΪμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βηκΰλαφδεΪΝ κΝ ίλαρεσΝ κδξ έκ,Ν θαΝ

αθαπ υξγ έΝ βΝ ΰξυλδαΝ παλαΰπΰάΝ η Ν θΫκΝ λΰα δεσΝ εαδΝ πδ βηκθδεσΝ υθαηδεσΝ εαδΝ
παλΪζζβζαΝθαΝ θδ ξυγκτθΝβΝελα δεάΝηβξαθάΝεαδΝκδΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμέΝ βΝκίδ δεάΝ

θπ βΝ βΝ ίλαρεάΝ εκδθσ β αΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ ΥηίΝ υπκζκΰδασ αθΝ θαΝ
αθΫλξ αδΝπ λέπκυΝ αΝ τκΝ εα κηητλδα,Νεαγδ Ϊη θβΝ τ λβΝ ΝηΫΰ γκμΝη ΪΝ βθΝ
ίλαρεάΝ εκδθσ β αΝ πθΝ Π έ20 ΣβθΝ έ δαΝ δΰηά,Ν κΝ Ι λαάζΝ κΝ 1λζλΝ κΝ υθκζδεσμΝ

                                                           
17 A.A. Ben-χsherΝ“IsraelΝveΝhaΥϊemokratiotΝhaΥχmamiotΝbe-ReshitΝώakamatΝhaΥεedina”Ν κ Misrad 

ha'Khutz – 50 ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 
2002), 459-468 Ν 
18Ν έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ κΝ ΠλπγυπκυλΰσμΝ ψen Gurion,Ν απ υγυθση θκμΝ βθΝ ΚθΫ Ν δμΝ
5έ11έ1λη1,Ν εαδΝ παλΪΝ βθΝ πδελδ δεάΝ Ϊ βΝ πκυΝ έξ Ν ελα ά δΝπμΝ πλκμΝ κΝ δ κζκΰδεσΝ υπσίαγλκΝ πθΝ
εαγ υ πθΝ βμΝ  ΝεαδΝ πθΝ κλυφσλπθ βμΝ βθΝ θα κζδεάΝ υλυπβΝ θΝπαλΫζ δο ΝθαΝ ιΪλ δΝ βθΝ
ίκάγ δαΝ βμΝ Σ ξκ ζκίαεέαμΝ εαδΝ βμΝ ΠκζπθέαμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΠκζΫηκυΝ βμΝ θ ιαλ β έαμΝ
(1947-1λζλΨ,ΝζΫΰκθ αμΝ πέΝζΫι δΝ αΝ ιάμΝμΝΟ[…]Ν θΝι ξΪ αη Νκτ Νπλσε δ αδΝθαΝι ξΪ κυη Ν βΝίκάγ δαΝ
πκυΝ ζΪίαη Ν απσΝ βΝ Σ ξκ ζκίαεέαέΝ ε δηκτη Ν βθΝ υθκρεάΝ Ϊ βΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ βμΝ ΠκζπθέαμΝ πμΝ
πλκμΝ βθΝ ίλαρεάΝπαζδθθσ β βΝεαδΝΫξκυη Ν βθΝπ πκέγβ β σ δΝ σ κΝ βθΝΣ ξκ ζκίαεέα σ κΝεαδΝ βθΝ
ΠκζπθέαΝ ε βζυθ αδΝπβΰαέα υηπΪγ δα πλκμΝ ηΪμέ[…]Οέ Ολ. David Ben Gurion, Beayot ha'Medina – 

Mediniut Khutz shel Israel (Jerusalem: Sherutei Modiin, 1951), 8 
19 A.A. Ben-Asher, “IsraelΝveΝhaΥϊemokratiotΝhaΥχmamiotΝbe-ReshitΝώakamatΝhaΥεedina”, 467-468 
20Ν δeonΝ ShapiroΝ “WorldΝ JewishΝ Population”,Ν American Jewish Year Book, Vol.52 (1951): 194-200 
http://bit.ly/1lssBgs  (πλσ ία β 10.11.2015) 
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πζβγυ ησμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ αλαίδεάμΝ εα αΰπΰάμΝ δ λαβζδθυθΝ
πκζδ υθ,Ν έξ ΝησζδμΝι π λΪ δΝ κΝΫθαΝ εα κηητλδκ21 εαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝβΝ ΰεα Ϊ α βΝ
πθΝ ίλαέπθΝ βμΝ  Ν απκ ζκτ Ν βθΝ πλυ βΝ πλκ λαδσ β αΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ

ΠλΫ ί δλαμΝ βΝΜσ ξαέ22  
 

Ν κίδ δεάΝΪπκοβΝσηπμΝ πέΝ κυΝαβ άηα κμΝαυ κτ,Νά αθΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεάέΝ
ΟΝ ΤφυπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ βμΝ  ,Ν αζ λδΪθΝ σλδθ,Ν απσΝ δμΝ πλυ μΝ εδσζαμΝ
παφΫμΝ κυΝη Ν βθΝ δ λαβζδθάΝΠλΫ ί δλαΝά αθΝ αφάμΝ μΝ« ίλαρεσΝπλσίζβηαΝυπΪλξ δΝ

εαδΝ γαΝ υφέ α αδΝ ησθκΝ δμΝ ξυλ μΝ πκυΝ θΝ κ τκυθΝ πλκμΝ βθΝ πλαΰηΪ π βΝ κυΝ
κ δαζδ ηκτέΝ πσΝ ε έθ μΝ δμΝξυλ μΝγαΝπλκΫζγ δΝβΝ ίλαρεάΝπαζδθθσ β βΝεαδΝ ε έθκυμΝ
κυμΝ ίλαέκυμΝ γαΝ εζβγ έΝ θαΝ απκλλκφά δΝ κΝ Ι λαάζέ»23  κΝ έ δκΝ πθ τηαΝ εαδΝ

π λδ ξση θκΝ εδθάγβε Ν εαδΝ βΝ φβη λέ αΝ ΠλΪί α,Ν πέ βηκΝ σλΰαθκΝ κυΝ ΚΚ ,Ν Ν
βηκ έ υηαΝ βμΝβ1έλέ1λζκΝμΝ«[…]ΝΣκΝ‘ ίλαρεσΝ ά βηα’ γαΝ πδζυγ έΝ ΝεΪγ ΝηΫλκμΝ βμΝ

ΰβμΝ δαΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ εαδΝ πθ υηα δεάμΝ πλκσ κυέΝ Ν πέζυ βΝ κυΝ ‘ ίλαρεκτΝ
β άηα κμ’ θΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ πδ υξέ μΝ κυΝΙ λαάζ,ΝαζζΪΝησθκΝ δαΝ βμΝ
πδελΪ β βμΝ κυΝ κ δαζδ ηκτΝΫθαθ δΝ κυΝεαπδ αζδ ηκτέΝ[…]ΝΣκΝΙ λαάζΝ θΝ δκδε έ αδΝ

απσΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ βμΝ λΰα δεάμΝ ΪιβμέΝ[…]ΝΟδΝ ίλαέκδΝ βμΝκίδ δεάμΝ θπ βμΝ
έθαδΝυπ λάφαθκδΝΰδαΝ βθΝξυλαΝ κυμΝεαδΝ βθΝγ πλκτθΝπα λέ αΝεαδΝΰ θΫ δλΪΝ κυμέΝ θΝ
πδγυηκτθΝ θαΝ ΰεα α αγκτθΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ κΝ έ δκΝ αδ γΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ ίλαέκδΝ βμΝ
θα κζδεάμΝ υλυπβμέ[…]»έ24 ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ κίδ δεσΝεαγ υμΝαπαΰσλ υ Ν βθΝ

Πλ ί έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Μσ ξαΝ θαΝ ε έ δΝ φυζζΪ δαΝ πκυΝ απ υγτθκθ αθΝ κυμΝ
ίλαέκυμΝ βμΝ  ,Ν παλαεδθυθ αμΝ κυμΝ θαΝ ΰεα α αγκτθΝ κΝ Ι λαάζέ25 Ν

κζδΰσηβθβΝγβ έαΝ βμΝΓεσζθ αΝΜΫδλΝ βΝ κίδ δεάΝπλπ τκυ αΝΫζβι Ν κθΝΙκτζδκΝ κυΝ
1λζλ,Ν σ αθΝ βθΝ αθ δεα Ϋ β Ν κΝ Μκλθ ξΪδΝ Ναηέλ,Ν Ϋζ ξκμΝ κυΝ εapaiΝ πκυΝ
ιΫφλαα ΝηέαΝ θΝΰΫθ δΝβπδσ λβΝ δΪγ βΝπλκμΝ κυμΝκίδ δεκτμέ 

    
υ άΝβΝαθ δ δπθδ δεάΝπκζδ δεάΝ βμΝΜσ ξαμΝκφ δζσ αθΝ κΝσ δΝ ά βΝαπσΝ κΝ

1λγζΝβΝ  Ν έξ Ν δ λτ δΝ βΝδίβλέαΝεαδΝ βΝη γσλδκΝη Ν βθΝΚέθαΝ βθΝ υ σθκηβΝ
ίλαρεάΝ παλξέα,Ν Μπδλκηπδαθ Ϊθ,Ν ε Ϊ πμΝ 1ζέίίίΝ έηέΝ ε έΝ έξ Ν απκφα δ έΝ θαΝ
υΰε θ λπγκτθΝ σζκδΝ κδΝ πκζέ μΝ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμ,Ν πκυΝ ακτ αθΝ δΪ παλ αΝ δμΝ

υπσζκδπ μΝ κίδ δεΫμΝ βηκελα έ μέΝΓδαΝ βθΝ  ,Ν κΝΜπδλκηπδαθ ΪθΝαπκ ζκτ Ν βΝ
‘ κίδ δεάΝαπΪθ β β’Ν κΝ δπθδ δεσΝεέθβηαΝ βθΝΠαζαδ έθβέ26 ΠΫλαθΝαυ κτΝσηπμ,Ν
βΝ ΰεα Ϊ α βΝ τκΝ εα κηηυλέπθΝΡπ κ ίλαέπθΝ κΝ Ι λαάζΝγαΝΫπζβ Ν βηαθ δεΪΝ
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δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ  Νη Ν κυμΝΆλαί μ,Νΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝβΝ κίδ δεάΝευίΫλθβ βΝ θΝ
πδγυηκτ έ 

 
ΠΫλαθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΠκζΫηκυΝ βμΝ θ ιαλ β έαμΝ βΝ

λα δπ δεάΝίκάγ δαΝπκυΝ έξ ΝζΪί δΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪ,Νπλκ λξσ αθΝπλπ έ πμΝαπσΝ
βθΝ θα κζδεάΝ υλυπβ,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ απσΝ βθΝ Σ ξκ ζκίαεέα27 εαδΝ βθΝ

Πκζπθέαέ28 αθΝαυ κθσβ κΝσ δΝβΝπαλκξάΝαυ κτΝ κυΝκπζδ ηκτΝΰδθσ αθΝ θΝΰθυ δΝ βμΝ
κίδ δεάμΝ θπ βμέ29 Μ ΪΝ κΝπΫλαμΝ κυΝΠκζΫηκυΝ βμΝ θ ιαλ β έαμ,ΝβΝ δ λαβζδθάΝ
πζ υλΪΝαθΫη θ Νσ δΝβΝ λα δπ δεάΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝΙ λαάζΝεαδΝαθα κζδεκτΝηπζκεΝ
γαΝ υθ ξδασ αθέΝ δμΝηΝΟε πίλέκυΝ1λζκΝκΝ λα δπ δεσμΝαεσζκυγκμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
πλ ί έαμΝ βΝ Μσ ξαΝ υθαθ άγβε Ν η Ν αιδπηα κτξκυμΝ κυΝ κίδ δεκτΝ λα κτ,Ν
αβ υθ αμΝαπσΝ βθΝ  ΝθαΝπαλΪ ξ δΝκπζδ ησΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμ,ΝθαΝ
υπκΰλαφκτθΝ υηφπθέ μΝηαελΪμΝεαδΝίλαξ έαμΝ επαέ υ βμΝ δ λαβζδθυθΝαιδπηα δευθΝ

βθΝ  Ν εαδΝ θαΝ υ αγκτθΝ ξ λ αέκδΝ άΝ γαζΪ δκδΝ δαη αεκηδ δεκέΝ αγηκέΝ
κπζδ ηκτΝ πκυΝ γαΝ υθ ΫκυθΝ δμΝ τκΝ ξυλ μέΝ δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ
εα Ϋγ Νζ π κη λάΝεα ΪζκΰκΝ κυΝαδ κυηΫθκυΝκπζδ ηκτΝπλκμΝ δμΝκδε έ μΝ κίδ δεΫμΝ
αλξΫμέΝ Ν απΪθ β βΝ κυΝ κίδ δεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ ά αθΝ δ δαέ λαΝ
υΰελα βηΫθβ,Ν εφλΪακθ αμΝ κθΝ πλκίζβηα δ ησ,Ν σ δΝ αυ σΝ γαΝ ΰέθ δΝ υλΫπμΝ ΰθπ σΝ

εαδΝγαΝ βηδκυλΰά δΝαλθβ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ Ν δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ«εαγσ δΝκΝΟ Ν
απαΰκλ τ δΝ βθΝ παλκξάΝ κπζδ ηκτΝ πλκμΝ σζ μΝ δμΝ αθ δηαξση θ μΝ πζ υλΫμΝ βμΝ
αλαίκρ λαβζδθάμΝ δΫθ ιβμ».30 ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ απκΰκβ τγβεαθΝ απσΝ βΝ κίδ δεάΝ
Ϊλθβ βΝεαδΝΪλξδ αθΝθαΝπλκίζβηα έακθ αδΝ ΪθΝπλΪΰηα δΝγαΝΫπλ π ΝθαΝαθαηΫθκυθΝεΪ δΝ
π λδ σ λκΝαπσΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝη Ν κΝαθα κζδεσΝηπζκεέ 
 
 

 

έβΝΙ λαάζΝ– θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝ 
 

ΜσζδμΝΫΰδθ Νΰθπ άΝβΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ κυΝ ίλαρεκτΝελΪ κυμ,ΝβΝ
ΟυΪ δθΰε κθΝαθαΰθυλδ Νde facto βθΝΠλκ πλδθάΝΚυίΫλθβ βΝ κυΝΣ ζΝ ίέίΝ δμΝ1ηΝ
Μα κυΝ1λζκέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝβΝ  Ναθαΰθυλδ Νde jure κΝ Ι λαάζΝ δμΝ1ιΝ
Μα κυΝ1λζκΝεαδΝΫ π Ν βΝ υΰεα Ϊγ άΝ βμΝ βθΝΣ ξκ ζκίαεέαΝεαδΝ βθΝΠκζπθέαΝ
θαΝ απκ έζκυθΝ κπζδ ησΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ Ϋθκπζ μΝ υθΪη δμ,Ν απκ δεθτκθ αμΝ
Ϋηπλαε αΝ βΝ άλδιάΝ κυμΝ κΝθΫκΝελΪ κμέΝ θ δγΫ πμ,Ν κΝ Ϋβ ΝΝ βπΪλ η θ ΝεαδΝ

κΝαη λδεαθδεσΝΠ θ ΪΰπθκΝπαλα βλ έ κΝ δ αε δεσ β αΝπμΝπλκμΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝγαΝ
Ϋπλ π Ν θαΝ βλβγ έΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ,Ν γ πλυθ αμΝ σ δΝ βΝ υδκγΫ β βΝ ηδαμΝ
εαγαλΪΝ φδζκρ λαβζδθάμΝ Ϊ βμ,Ν γαΝ απκιΫθπθ Ν δμΝ Π Ν απσΝ κυμΝ Άλαί μΝ εαδΝ
πδγαθσ α αΝ απσΝ κζσεζβλκΝ κθΝ ηκυ κυζηαθδεσΝ εσ ηκέΝ ΜέαΝ Ϋ κδαΝ ιΫζδιβΝ γαΝ
υ ξΫλαδθ Ν βΝ δ έ υ βΝ πθΝ Π Ν δμΝ πζκυ κπαλαΰπΰδεΫμΝ πβΰΫμΝ βμΝ ΜΫ βμΝ
θα κζάμέΝ 

 
Χ σ κ,ΝκΝΠλσ λκμΝΣλκτηαθΝ δΪε δ κΝγ δεΪΝ βθΝδ ΫαΝ βμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝη Ν

κΝ Ι λαάζέΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βΝ δαησλφπ βΝ αυ άμΝ βμΝ ΪπκοβμΝ Ϋπαδι Ν βΝ
δ δ υ δεσ β αΝ κυΝ ίλαρεκτΝ ζσηπυΝ βθΝ πκζδ δεάΝ απάΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ βΝ δ ξυλάΝ
ίλαρεάΝ οάφκμ,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ πλυ κυΝ αλαίκρ λαβζδθκτΝ πκζΫηκυΝ εαδΝ βΝ
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πδελΪ β βΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝΫθαθ δΝ πθΝαλαίδευθ,Ν Ν υθ υα ησΝ
ίΫίαδαΝ η Ν κθΝ απσβξκΝ κυΝ Οζκεαυ υηα κμΝ πκυΝ έξ Ν πβλ Ϊ δΝ ίαγδΪΝ βθΝ
αη λδεαθδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβέΝ Ν de jure αθαΰθυλδ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ Π Ν

δμΝ γ1Ν ΙαθκυαλέκυΝ 1λζλ31 - ΫιδΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ βθΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ πλυ πθΝ
εκδθκίκυζ υ δευθΝ εζκΰυθΝ κΝ Ι λαάζΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ βμΝ πλυ βμΝ ΚθΫ Ν δμΝ
25.1.1949 - εαγυμΝ εαδΝ βΝ απκ κζάΝ ΰ θθαέαμΝ κδεκθκηδεάμΝ ίκάγ δαμ,Ν βΝ κπκέαΝ δμΝ
γ1έ1βέ1λζλΝ αθ λξσ αθΝ υθκζδεΪΝ αΝ 1ίίΝ εα κηητλδαΝ κζΪλδαΝ Π ,Ν υθΫίβ αθΝ
εα σπδθΝπλκ ππδευθΝπλπ κίκυζδυθΝ κυΝ η λδεαθκτΝΠλκΫ λκυ,Ν θυΝδ ξυλκέΝετεζκδΝ
βμΝαη λδεαθδεάμΝ δπζπηα έαμΝ έξαθΝ δαφκλ δεάΝΪπκοβέΝΣκΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝde jure 

αθαΰθυλδ βμΝ κυΝΙ λαάζΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝ Π Ν δμΝγ1έί1έ1λζλ,Ναεκζκτγβ αθΝαηΫ πμΝ
η ΪΝ εαδΝ αΝ υπσζκδπαΝ ελΪ βΝ βμΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ -η Ν ιαέλ βΝ βθΝ ζζΪ α,Ν βθΝ
Ι παθέαΝ εαδΝ βθΝ Πκλ κΰαζέα-,Ν αΝ ελΪ βΝ βμΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ εαδΝ κδΝ
φδζκ υ δεΫμΝξυλ μΝ βμΝΚ θ λδεάμΝεαδΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμέ32    

 
ΝΟυΪ δθΰε κθΝάγ ζ ΝθαΝίλ δΝ βΝξλυ άΝ κηάΝπμΝπλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κΝ

Ι λαάζΝ εαδΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ δαφαέθ αδΝ ι εΪγαλαΝ απσΝ κΝ
π λδ ξση θκΝ κυΝ ηθβηκθέκυΝ πκυΝ έξ Ν ΰελδγ έΝ δμΝ βζέ11έ1λζιΝ απσΝ κΝ αη λδεαθδεσΝ
υηίκτζδκΝ γθδεάμΝ φαζ έαμ,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ κλέακθ αθΝ κδΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ
βμΝ αη λδεαθδεάμΝ πκζδ δεάμΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάμΝ Ο Ν α φΪζ δαΝ βμΝ θα κζδεάμΝ

Μ κΰ έκυΝ εαδΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ έθαδΝ απ δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ πθΝ
θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθέΝ πκ ζ έΝ γθδεσΝ υηφΫλκθΝ πθΝ θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθΝ θαΝ

απκε ά δΝ βθΝ εαζάΝ γΫζβ βΝ σζπθΝ πθΝ ζαυθΝ βμΝ ΰΰτμΝ εαδΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν πθΝ
ίλαέπθΝ εαδΝ πθΝ λΪίπθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ αθα κζδ γκτθΝ πλκμΝ βΝ τ βΝ εαδΝ σξδΝ

πλκμΝ βΝκίδ δεάΝ θπ βέΝΟδΝ δαφκλΫμΝη αιτΝ κυΝθΫκυΝΚλΪ κυμΝ κυΝ Ι λαάζΝεαδΝ πθΝ
αλαίδευθΝ ξπλυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζ δαθγκτθΝ ΫπμΝ κυΝ ίαγηκτΝ υ Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ κδΝ
αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ θαΝ θ λΰκτθΝ υθ κθδ ηΫθαΝ αθ δ δγΫη θ μΝ πλκμΝ βΝ κίδ δεάΝ
πδγ δεσ β αέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλΪ ξκυη Ν εαγκ άΰβ βΝ πέΝ πΝ Ϋζ δΝ πδζτ πμΝ πθΝ

κδεκθκηδευθ,ΝεκδθπθδευθΝεαδΝπκζδ δευθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμΝπ λδκξάμΝ πέΝαθ δε δη θδεάμΝ
ίΪ πμ σ κΝπμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζ,Νσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ
ίαγησΝ βμΝίκτζβ άμΝ κυμΝθαΝίκβγά κυθΝ κυμΝ αυ κτμΝ κυμέΟ33  

 
 αΝ πζαέ δαΝ αυ άμΝ βμΝ γ υλβ βμ,Ν κδΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ αθΫζαίαθΝ

δπζπηα δεΫμΝπλπ κίκυζέ μΝη Ν εκπσΝθαΝ πδζυγκτθΝηΫ αΝαπσΝ δαπλαΰηα τ δμΝ αΝ
αθκδε ΪΝ γΫηα αΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ η ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ πλυ κυΝ αλαίκρ λαβζδθκτΝ
πκζΫηκυ,Ν γΫζκθ αμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ θαΝ πδ έικυθΝ εαζάΝ γΫζβ βΝ πλκμΝ σζ μΝ δμΝ
αθ δηαξση θ μ πζ υλΫμέΝ Μ Ν πλπ κίκυζέαΝ βμΝ ΟυΪ δΰε κθΝ υ Ϊγβε Ν βΝ Palestine 
Conciliation ωommissionΝΧ κΝ ιάμΝPωω) βθΝκπκέαΝ υηη έξαθΝκδΝ Π ,ΝβΝΓαζζέαΝ
εαδΝ βΝ Σκυλεέα,Ν η Ν αθ δε έη θκΝ βθΝ πέζυ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ πθΝ αλΪίπθΝ
πλκ φτΰπθΝ κυΝ πκζΫηκυΝ κυΝ 1λζκ,Ν πθΝ αφδευθΝ δαφκλυθΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ

λΪίπθΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ δ γθκτμΝεαγ υ κμΝΰδαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΙ λκυ αζάη,Νεα ’Ν
φαληκΰάΝ κυΝξ έκυΝ δαξπλδ ηκτΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝπκυΝ θΫελδθ ΝκΝΟ Ν δμΝβλΝ

Νκ ηίλέκυΝ1λζιέΝΟδΝπλκ Ϊ δμΝ βμΝPωωΝ θΝδεαθκπκέβ αθΝκτ Ν κΝΙ λαάζ,ΝαζζΪΝκτ Ν
εαδΝ κυμΝΆλαί μέΝυΰε ελδηΫθα,ΝκΝαη λδεαθσμΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝΝ άθΝΆ κθ,Ν

Ν υθΪθ β βΝη Ν κθΝδ λαβζδθσΝκησζκΰσΝ κυΝΜκ ΫΝαλΫ Ν δμΝηέζέ1λζλ,Ναά β ΝαπσΝ
κΝ Ι λαάζΝ θαΝ η υγ έ,Ν σ δΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ απκ ξγ έΝ βθΝ πδ λκφάΝ υθκζδεΪΝ

βίίέίίίΝ αλΪίπθΝ πλκ φτΰπθΝ εαδΝ θαΝ υηηκλφπγ έΝ η Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ 11έ1βέ1λζκΝ
                                                           

31 Walter Eytan, The First Ten Years, 9-14  
32Ν ώelmuthΝδowenberg,Ν“Israel”,ΝAmerican Jewish Year Book, Vol.51 (1950): 394-395  
 http://bit.ly/1YexkAo Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ 
33 Alteras, Eisenhower,11Ν 
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βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝπκυΝσλδα Νσ δΝβΝΙ λκυ αζάηΝγαΝ γ έΝυπσΝ δ γθΫμΝ
εαγ υμέ34 ΌππμΝ ά αθΝ αθαη θση θκ,Ν Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ απκ Ϋξγβε Ν αυ άθΝ
βθΝπλσ α β,Νη Ν κθΝ έ δκΝ κθΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝθαΝ βζυθ δΝ θυπδκθΝ βμΝPωω σ δΝ« Ν

Ι λκυ αζάηΝ έθαδΝΰδαΝ κυμΝ ίλαέκυμΝσ, δΝαελδίυμΝ έθαδΝβΝΡυηβΝεαδΝ κΝΠαλέ δΝΰδαΝ κυμΝ
Ι αζκτμΝεαδΝ κυΝΓΪζζκυμΝαθ έ κδξα».35 θΪζκΰβΝά αθΝβΝ άζπ βΝ κυΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝ
θυπδκθΝ βμΝΚθΫ ,ΝζΫΰκθ αμΝσ δΝ«ΟδΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝ έθαδΝηδα υθα άΝξυλαΝ θυΝ
κΝ Ι λαάζΝ έθαδΝ ηδελσΝ εαδΝ α τθαηκέΝ η έμΝ θΝ απκεζ έ αδΝ θαΝ δαζυγκτη ,Ν αζζΪΝ θΝ

πλκ δγΫη γαΝθαΝαυ κε κθά κυη »έ36  
 

 θΪζκΰκΝα δΫικ κΝαθ δη υπδ ΝβΝPωωΝεαδΝπμΝπλκμΝ βθΝ φαληκΰάΝ δ γθκτμΝ
εαγ υ κμΝΰδαΝ βθΝΙ λκυ αζάη,ΝίΪ δΝ κυΝκπκέκυΝβΝπσζβΝγαΝ δαδλ έ κΝ Ν τκΝαυθ μ,Ν
ίλαρεάΝ εαδΝ αλαίδεάΝ –πκυΝ υθΫπδπ αθΝ η Ν αυ άθΝ πκυΝ εα έξ Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ βΝ

Τπ λδκλ αθέαΝαθ έ κδξα- η Ν κθΝΎπα κΝ ληκ άΝ κυΝΟ Ν θαΝ έθαδΝ αλησ δκμΝ ΰδαΝ
βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ ΰέπθΝ Πλκ ευθβηΪ πθέΝ υ άθΝ βΝ ζτ βΝ απΫλλδοαθΝ σ κΝ κΝ

Ι λαάζ σ κΝεαδΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝ 
 
ΟδΝ απκ υξβηΫθ μΝ δπζπηα δεΫμΝ πλκ πΪγ δ μΝ πθΝ Π Ν δεαδκζκΰβηΫθαΝ

Ϋ π αθΝ βθΝ υεαδλέαΝ βθΝ  ΝθαΝαβ ά δΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝ βμΝPωω,ΝθαΝ αξγ έΝυπΫλΝ
πθΝαπΥΝ υγ έαμΝ υθκηδζδυθΝΙ λαάζ- λΪίπθΝεαδΝθαΝ πδελέθ δΝ κΝ ξΫ δκΝΰδαΝ κΝ δ γθΫμΝ

εαγ υμΝ βμΝΙ λκυ αζάηΝ«πκυΝ θΝδεαθκπκδ έΝκτ Ν κυμΝ ίλαέκυμΝκτ Ν κυμΝΆλαί μ». 
Χ σ κ,Νά βΝαπσΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1λζλΝά αθΝΰθπ σΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪ,Νσ δΝβΝ
κίδ δεάΝ θπ βΝ θΝά αθΝ δα γ δηΫθβΝθαΝ υθ λΪη δΝ βΝ βηκΰλαφδεάΝ άλδιβΝ κυΝ
ίλαρεκτΝ ελΪ κυμ,Ν κτ Ν θαΝ αθ απκελδγ έΝ κΝ δ λαβζδθσΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ παλκξάΝ
κίδ δεκτΝκπζδ ηκτέ37  

 
Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν κΝ Πσζ ηκμΝ βμΝ ΚκλΫαμΝ κΝ 1ληίΝ απκ έξγβε Ν

εα αζυ δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ κθΝ πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ
πκζδ δεάμέΝΜ Ναυ άθΝ βθΝαφκληά,Ν κΝ Ι λαάζΝίλάε Ν βθΝ υεαδλέαΝθαΝ αξγ έΝαθκδε ΪΝ
υπΫλΝ βμΝ τ βμ,Ν η Ν Ϊη βΝ υθΫπ δαΝ θαΝ πζβΰκτθΝ κίαλΪΝ κδΝ θΫμΝ ξΫ δμΝ κυΝ
Ι λαάζΝη Ν κΝαθα κζδεσΝηπζκεέΝ πκεκλτφπηαΝαυ άμΝ βμΝπλυ βμΝαπκ α δκπκέβ βμΝ
απκ Ϋζ Ν βΝ πλυ βΝ δαεκπάΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ  Ν - Ι λαάζΝ ΧβΝ κπκέαΝ
ελΪ β Ν ζέΰκυμΝ ηάθ μ,Ν απσΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ ΫπμΝ κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληγΨΝ εαδΝ
υθκ τγβε Ν απσΝ βΝ αφάΝ πλκ δ κπκέβ βΝ βμΝ Μσ ξαμΝ πλκμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ

ευίΫλθβ βΝθαΝηβθΝπλκί έΝ Νκδα άπκ Ν θΫλΰ δαΝΫθ αιβμΝ κυΝ ίλαρεκτΝελΪ κυμΝ Ν
π λδφ λ δαεάΝΝ υηηαξέα,ΝπκυΝγαΝ επκλ τ αδΝαπσΝ βΝ τ βέ38 

 
 δμΝγέιέ1ληίΝ κΝ Ι λαάζΝεα α έεα Ν βθΝ πδγ δεσ β αΝ βμΝ σλ δαμΝΚκλΫαμΝ

εαδΝ δμΝ ζέ1ίέ1ληίΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ Μκ ΫΝ αλΫ  Ϊξγβε Ν εα ΪΝ βμΝ
κίδ δεάμΝ αιέπ βμΝ ΰδαΝ Ϊη βΝ απκξυλβ βΝ πθΝ η λδεαθυθΝ απσΝ βθΝ εκλ α δεάΝ

ξ λ σθβ κέΝ Νουξλσ β α αθΪη αΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝ βθΝ  Νεα Ϋ βΝ ηφαθΫ λβΝ
                                                           

34Ν ΤπάλξαθΝ πκδεέζ μΝ ε δηά δμΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ αελδίάΝ αλδγησΝ πθΝ αλΪίπθΝ πλκ φτΰπθΝ υθ π έαΝ βμΝ
θέεβμΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ κθΝ Πσζ ηκΝ βμΝ θ ιαλ β έαμΝ Χ1λζι-1λζλΨέΝ θυΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ κυμΝ
υπκζσΰδα Ν Ν ηγλέίίί,Ν βΝ πδ λκπάΝ PωωΝ αθΫίαα Ν κθΝ αλδγησΝ κυμΝ δμΝ ιίίέίίίΝ Ϊ κηαέΝ Θ πλ έ κΝ
πδγαθσ λκΝθαΝΫξκυθΝεα αφτΰ δΝ κθΝΛέίαθκΝπ λέΝ δμΝ1ίίέίίίΝπλσ φυΰ μ,ΝκίέίίίΝ βΝυλέα,Νηέίίί-
1ίέίίίΝ κΝ ΙλΪε,Ν 11ηέίίί-1ηίέίίίΝ βΝΛπλέ αΝ βμΝΓΪααμΝεαδΝ βηίέίίί-γβηέίίίΝ βθΝΤπ λδκλ αθέαέΝ
Πλίζ. Alteras, Eisenhower,13  
35ΝIbid., 16 
36 Howard Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time, 3rd ed. (New York: 
Knopf, 2007), 439-400 
37ΝΟλΪ  αθπ . .1 
38ΝEytan, Bein Israel,131 



σ δΝ δμΝ λέ1έ1λη1βΝΜσ ξαΝ απΫλλδο Ν κΝ δ λαβζδθάμΝ ηπθ τ πμΝ δλβθ υ δεσΝ ξΫ δκΝ
π ΪΝ βη έπθ,Ν πκυΝ πλκΫίζ π Ν η αιτΝ ΪζζπθΝ βθΝ απκξυλβ βΝ σζπθΝ πθΝ ιΫθπθΝ
λα υηΪ πθΝαπσΝ βθΝΚκλΫαέ39 40  

 
ΣβθΝ έ δαΝ αελδίυμΝ π λέκ κ,Ν λκηκζκΰ έ κΝ βΝ πλυ βΝ πέ ε οβΝ κυΝ

ΠλπγυπκυλΰκτΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ ,Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν
δμΝγΝΜα κυΝ1λη1,ΝεαδΝ βθΝκπκέαΝ ΫγβεαθΝ πέΝ Ϊπβ κμΝκδΝπλκκπ δεΫμΝ πθΝ δη λυθΝ

ξΫ πθέΝΟΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝ σθδ Ν κθΝΣλκτηαθΝσ δ,Ν ΪθΝκδΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝγαΝ
ίκβγκτ αθΝ κΝ Ι λαάζΝθαΝαθαπ τι δΝ δ ξυλΫμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμΝβηίέίίίΝ λα δπ υθ,Ν
σ Ναυ ΫμΝγαΝά αθΝ δεαθΫμΝθαΝ υθ λΪηκυθΝ δμΝ Π ,Ν βΝ λ αθέαμΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαΝ

Ϋθαθ δΝ βμΝ κίδ δεάμΝ Ν δ δ υ δεσ β αμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέΝΠαλΪζζβζαΝξαδλΫ δ Ν
βθΝαη λδεαθδεάΝ Ϊ βΝ κΝΚκλ α δεσ,Νξαλαε βλέακθ ΪμΝ βθΝ«ΰ θθαέκΝίάηαΝεα ΪΝ κυΝ

εκηηκυθδ δεκτΝ π ε α δ ηκτ»έΝ Ν πέ ε οβΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ δμΝ Π ,Ν εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ κπκέαμΝ υθαθ άγβε Ν η Ν αιδπηα κτξκυμΝ κυΝ  Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ Ν εαδΝ

δ ξυλκτμΝ ετεζκυμΝ κυΝ ίλαρεκτΝ ζσηπυ,Ν βηα κ σ β Ν εαδΝ υπδεΪΝ κθΝ φδζκ υ δεσΝ
πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ βθΝ απαλξάΝ
ηέαμΝηαελΪμΝπ λδσ κυΝκδεκθκηδεάμΝ άλδιβμΝ κυΝΙ λαάζΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝΟυΪ δθΰε κθέΝ
Κα ΪΝ κθΝ Σλκτηαθ,Ν « κΝ π πλπηΫθκΝ κυΝ Ι λαάζΝ έθαδΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ εκδ έ αΝ
βηκελα έαμΝεαδΝπλκσ κυ»Ν βΝΜΫ βΝ θα κζάέ41    

 
ΠαλΪΝ βθΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ η αιτΝ πθΝ θπηΫθπθΝΠκζδ δυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζΝ Ν

δπζπηα δεσ,Νπκζδ δεσΝεαδΝκδεκθκηδεσΝ πέπ κΝ σ κΝ πέΝπλκ λέαμΝΣλκτηαθΝσ κΝεαδΝ
αλΰσ λα,Ν πέΝ πλκ λέαμΝ ρα θξΪκυ λ,Ν βΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ θΝ απκφΪ δα Ν θαΝ Ϊλ δΝ κΝ
ηπΪλΰεκΝσπζπθΝΫθαθ δΝ κυΝΙ λαάζ,ΝπκυΝέ ξυ ΝαπσΝ κΝ1λζιέΝΠαλΪΝ κΝσ δΝκδΝ Π Ν θΝ
ηπσ δ αθΝ βΝΓαζζέαΝεαδΝ κθΝΚαθα ΪΝθαΝ θδ ξτκυθΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμ,Ν

βΝ αη λδεαθδεάΝ βΰ έαΝ θΝ άλδι Ν βΝ λα δπ δεάΝ τηπλαιβΝ λ αθέαμ-Γαζζέαμ-
Ι λαάζΝεα ΪΝ βμΝ δΰτπ κυΝ κθΝΠσζ ηκΝ κυΝκυΫαΝ κΝ1ληθ,42 η Ναπκ Ϋζ ηαΝζέΰκυμΝ
ηάθ μΝ αλΰσ λαΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ αθαΰεα γ έΝ θαΝ απκξπλά δΝ απσΝ βΝ ξ λ σθβ κΝ κυΝ
δθΪέ43  βΝ υθΫξ δα,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝ κΝ σΰηαΝ ρα θξΪκυ λΝΧ1ληιΨΝ υηπ λδζΪηίαθ ΝεαδΝ
κΝ Ι λαάζ,Ν κδΝ Π Ν θΝ ά αθΝ δα γ δηΫθ μΝ θαΝ γυ δΪ κυθΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝ η Ν βθΝ

θα λδεάΝ έΰυπ κέΝΟδΝ Π ΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λθγΝ θΫη θαθΝ βθΝαπσφα άΝ κυμΝθαΝηβθΝ
θδ ξτκυθΝ απ υγ έαμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ λα δπ δεάΝ ηβξαθά,Ν απκλλέπ κθ αμΝ
παθ δζβηηΫθ μΝ εεζά δμΝ κυΝΙ λαάζ,ΝπκυΝία έακθ αθΝ βθΝ αγ λάΝφδζκ υ δεάΝ κυΝ
Ϊ βΝαπσΝ κθΝΠσζ ηκΝ βμΝΚκλΫαμΝεαδΝ θ τγ θέ44     

 
 

έγΝΙ λαάζΝεαδΝΣλέ κμΝΚσ ηκμ 

 

Κα ΪΝ αΝ πλυ αΝ λέαΝ ξλσθδαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βΝ αλξάΝ βμΝ ΥΜβ-
Ϋ η υ βμΥΝΫθαθ δΝ βμΝ τ βμΝάΝ βμΝ θα κζάμΝπλκίαζζσ αθΝπμΝ βη έκΝαθαφκλΪμ βμΝ

δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμέΝ ΟΝ σλκμΝ «κυ λσ β α»Ν ά αθΝ πκζτΝ υξθσμΝ δμΝ
                                                           

39ΝGovrin, “YakhasheiΝIsrael-Brit ha'Moatsot. Mi-kinun Israel (1948) ad peruk Brit ha'Moatsot (1991). 

Yedidut ktsarat yamim, imut kharif, nituk memushakh u-fius”,450 
40 YoungΝSamΝεaΝ“IsraelΥsΝRoleΝinΝtheΝUσΝϊuringΝtheΝKoreanΝWar”,ΝIsrael Journal of Foreign Affairs 
IV:3 (2010): 81-89 http://bit.ly/1SVrd11 (πλσ ία β 10.11.2015)  
41ΝAlteras, Eisenhower,18-19 
42ΝKeith Kyle, Suez (London; New York: I.B.Tauris, 2003), 425-427 
43ΝIbid., 532-542  
44ΝMordekhayΝύazit,Ν “TimrurimΝεukdamimΝbe-Maslul Hiduk ha'Ksharim ha'bitkhoniim Israel-Artsot 
ώaΥψrit” κ Misrad ha'Khutz – 50 ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded 
eds. (Jerusalem: Keter, 2002), 293-300 
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εΪ κ Ν βζυ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ Μκ ΫΝ αλΫ έΝ Ν δ λαβζδθάΝ
κυ λσ β α,ΝΪζζκ Ν εζαηίαθσ αθΝπμΝ άλβ βΝέ πθΝαπκ Ϊ πθΝπμΝπλκμΝ βΝ τ βΝ
εαδΝ βθΝ θα κζά,Ν έ ΝπμΝηβ- ατ δ βΝ κυΝ δπθδ δεκτΝεδθάηα κμΝη Ν κθΝεκηηκυθδ ησΝ
άΝ κθΝεαπδ αζδ ησ,Ν έ Ν κξ τκθ αμΝθαΝ πδ βηΪθ δΝσ δΝ κΝθΫκΝελΪ κμΝ θΝ αυ δασ αθΝ
απσζυ αΝη Ν δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ πδ δυι δμΝ πθΝ Π ΝάΝ βμΝ  έΝ Ν πεκηηα δεσΝ
πέπ κΝ κυΝ ευί λθυθ κμΝ εapai υπκ βλδασ αθΝ σ δ, αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ αλδ λσΝ

δ κζκΰδεσΝ κυΝυπσίαγλκ, κΝΙ λαάζΝγαΝΫπλ π ΝθαΝεα α ά δΝ αφΫμΝσ δΝαθάε Ν κθΝ
‘ ζ τγ λκΝ Κσ ηκ’Ν βμΝ τ βμ,Ν ιΝ αδ έαμΝ βμΝ Ϋθ κθβμΝ ίλαρεάμΝ παλκυ έαμΝ βθΝ

υλυπβέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪΝ σηπμ,Ν βΝ ηβΝ υδκγΫ β βΝ κυΝ εκηηκυθδ δεκτΝ
εκδθπθδεκτΝηκθ Ϋζκυ,Ν θΝ άηαδθ Ναπαλαέ β αΝσ δΝ κΝ Ι λαάζΝγαΝ υ λα υσ αθΝη Ν
δμΝ υ δεΫμΝ υθΪη δμΝεα ΪΝ βμΝκίδ δεάμΝ θπ βμΝεαδΝ πθΝ υηηΪξπθΝ βμέ45 

 
 θαΝπλσ γ κΝ κηΫθκΝπκυΝζαηίαθσ αθΝυπΥΝσοδθΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ

ά αθΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ ά βΝ απσΝ κΝ 1ληί,Ν εαδ παλΪΝ κΝ δξα δεσΝ δ γθΫμΝ εζέηαΝ βμΝ
πκξάμ,Ν κΝΙ λαάζΝ έξ Ν υ ά δΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ ΝίαγησΝΠλΫ ί πθΝ

η ΝελΪ βΝπκυΝαθάεαθΝ σ κΝ βΝ τ βΝΧ Π ,Ν λ αθέα,ΝΓαζζέα,ΝΙ αζέα,Ν ΫζΰδκΨ,Νσ κΝ
εαδΝ βθΝ θα κζάΝ Χ  ,Ν Σ ξκ ζκίαεέα,Ν Ρκυηαθέα,Ν ΠκζπθέαΨ,Ν κ Ι λαάζΝ έξ Ν
αθαΰθπλδ γ έ,Ν έ Ν de factoΝ έ Ν de jureΝ εαδΝ απσΝ ξυλ μΝ κυΝ ζ ΰση θκυΝ Σλέ κυΝ
Κσ ηκυ,ΝσππμΝαπσΝ βΝ κζδίέα,Ν βΝ λααδζέα,Ν βΝΥδζά, ΝθβΝΚκζκηίέα, βθΝΚσ αΝΡέεα,Ν
βθΝ Κκτία,Ν βΝ κηδθδεαθάΝ βηκελα έα,Ν βθΝ λΰ θ δθά,Ν κθΝ Ι βη λδθσ,Ν κΝ ζΝ

αζία σλ,Ν βθΝ ρ ά,Ν βθΝΟθ κτλα,Ν βΝΝδεαλΪΰκυα,Ν κθΝΠαθαηΪ,Ν βθΝΠαλαΰκυΪβ,Ν κΝ
Π λκτ,Ν δμΝΦδζδππέθ μ,Ν βθΝΚ ςζΪθβΝεαδΝ βΝΓδκυΰεκ ζαίέαέ46 

 
Ν ‘κυ λσ β α’Ν βμΝ δ έαμΝ 1λζκ-1ληίΝ Ϋ π Ν βΝ γΫ βΝ βμΝ βΝ αφάΝ

φδζκ υ δεάΝη α λκφάΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝη Ναφκληά κθΝΠσζ ηκΝ
βμΝΚκλΫαμέ47 Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Ν θΝά αθΝαυ σμΝκΝζσΰκμ,ΝΰδαΝ κθΝκπκέκθΝ κΝΙ λαάζΝ θΝ

πλκ εζάγβε Ν θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ βθΝ πλυ βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθΝ Υπλυθ,Ν
πκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝΜπαθ κτθΰεΝ βμΝΙθ κθβ έαμΝ δμΝ1ζ-24.4.1955. 
 
 ΣαΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ έξαθΝ γ έΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ βΝ

δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰε ,Ν σππμΝ έξαθΝ εαγκλδ γ έΝ απσΝ δμΝ δκλΰαθυ λδ μΝ ξυλ μΝ
ΧΙθ έα,Ν Παεδ Ϊθ,ΝΚ ςζΪθβ,Ν δληαθέα,Ν Ιθ κθβ έαΨ,Ν ά αθΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ πκζδ δεΪ,Ν
εαδΝ σξδΝ αηδΰυμΝ ΰ πΰλαφδεΪέ48 ΣκΝ Ι λαάζΝ θΝ πλκ εζάγβε ,Ν εαγσ δΝ Ν δαφκλ δεάΝ
π λέπ π βΝ θΝ γαΝ υηη έξαθΝ βΝ δΪ ε οβΝ κδΝ πκζυπζβγ έμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ
ΜΫ βμΝ θα κζάμΝεαδΝ βμΝ κλ έκυΝ φλδεάμέΝ θ δ κέξπμ,Ν θΝπλκ εζάγβε ΝβΝΝσ δκμΝ

φλδεάΝ ζσΰπΝ κυΝ εαγ υ κμΝ πθΝ φυζ δευθΝ δαελέ πθ,Ν δαφκλ δεΪΝ θΝ γαΝ
υηη έξαθΝκδΝυπσζκδπ μΝαφλδεαθδεΫμΝξυλ μέΝ θΝπλκ εζάγβε ΝβΝ γθδεδ δεάΝΚέθαΝ

                                                           
45ΝBialer, Our Place, 9-13 
46 Lowenberg, “Israel”,394-395  
47ΝΟλΪ  δ αΰπΰά .2 
48ISA/RG93/MFA/8693/2  βθ υπ'αλ. 1ίίβήβιέγέ1ληηΝ αθαφκλΪΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ κυΝ
Ι λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ πλκμΝ σζ μΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ απκ κζΫμΝ παλα έγ αδΝ
αυ κτ δαΝ βΝ απσΝ βλέ1βέ1ληζΝ εκδθάΝ αθαεκέθπ βΝ πθΝ ΠλπγυπκυλΰυθΝ βμΝ Ιθ έαμ,Ν κυΝ Παεδ Ϊθ,Ν βμΝ
Κ ςζΪθβμ,Ν βμΝ δληαθέαμΝεαδΝ βμΝΙθ κθβ έαμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝαπκφα έ γβε ΝθαΝπλκ εζβγκτθΝ

βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθ ξπλυθΝ βθΝ Μπαθ κτθΰεΝ κΝ φΰαθδ Ϊθ, β Καηπσ αβ,Ν βΝ
Κ θ λκαφλδεαθδεάΝΟηκ πκθ έα,ΝβΝΛαρεάΝ βηκελα έαΝ βμΝΚέθαμ,ΝβΝ έΰυπ κμ,ΝβΝ δγδκπέα,ΝβΝΓεΪθα,Ν κΝ
ΙλΪθ,Ν κΝ ΙλΪε,Ν βΝ Ιαππθέα,Ν βΝ Ικλ αθέα,Ν κΝ ΛΪκμ,Ν κΝ Λέίαθκμ,Ν βΝ Λδί λέα,Ν βΝ Λδίτβ,Ν κΝ Ν πΪζ,Ν κδΝ
Φδζδππέθ μ,ΝβΝακυ δεάΝ λαίέα,Ν κΝκυ Ϊθ,ΝβΝυλέα,ΝβΝΣαρζΪθ β,ΝβΝΣκυλεέα,Ν κΝ σλ δκΝ δ θΪη,Ν κΝ
Νσ δκΝ δ θΪηΝεαδΝβΝΤ ηΫθβέΝ βθΝπμΝΪθπΝΫεγ βΝαθαφΫλ αδΝσ δΝβΝΚ θ λκαφλδεαθδεάΝΟηκ πκθ έαΝ
απΪθ β Ν αλθβ δεΪΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ εαδΝ σ δΝ βΝ ε άΝ ζ φαθ κ κτΝ θΝ ε άζπ Ν πλσγ βΝ θαΝ
υηη Ϊ ξ δ. H Κ θ λκαφλδεαθδεάΝ Οηκ πκθ έαΝ εαδΝ βΝ ε άΝ ζ φαθ κ κτΝ ζδεΪΝ θΝ υηη έξαθΝ
βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέΝΝΝΝΝΝ 



ΧΦκλησααΨ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ ΛαρεάΝ βηκελα έαΝ βμΝ ΚέθαμέΝ θΝ
πλκ εζάγβε Νκτ ΝβΝ σλ δαΝκτ ΝεαδΝβΝΝσ δαΝΚκλΫα,ΝΰδαΝθαΝηβθΝ κγ έΝβΝ θ τππ βΝ
σ δΝ βΝ δΪ ε οβΝ αυ έα αδΝ η Ν κθ ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ τκΝ πσζκυμ,Ν βμΝουξλκπκζ ηδεάμΝ
δ γθκτμπλαΰηα δεσ β αμέ49  

 
 πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,Ν βηαθ δεάΝη λέ αΝξπλυθΝπκυΝπλκ εζάγβεαθΝεαδΝ
υηη έξαθΝ βΝ δΪ ε οβΝ υΰεα αζΫΰκθ αθΝ κθΝ υ δεσΝεσ ηκΝεαδΝ θΝ δΪε δθ κΝ

αλθβ δεΪΝ πμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ ά αθΝ ά βΝ ξυλα-ηΫζκμΝ κυΝ
Ν ΣΟΝεαδΝ κυΝυηφυθκυΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝεαδΝ δα βλκτ Ν δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ
Ι λαάζέ50 ΣκΝΙλΪθΝ δα βλκτ Ναθ πέ βη μΝ παφΫμΝη Ν κΝ Ι λαάζΝεαδΝκηαζΫμΝ ξΫ δμΝ
η Ν βΝ τ βέΝ ΝΛαρεάΝ βηκελα έαΝ βμΝΚέθαμΝ έξ Ναθαΰθπλέ δΝde jure κΝΙ λαάζΝαπσΝ
κΝ 1λζλέΝ ΟδΝ φδζκ υ δεΫμΝ Ιαππθέα,Ν Φδζδππέθ μΝ εαδΝ ΣαςζΪθ βΝ δα βλκτ αθΝ
δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ κΝΙ λαάζ,51 θυΝ υΰξλσθπμΝυπάλξ Νδ λαβζδθάΝπλκι θδεάΝ
επλκ υπβ βΝ βθΝ Ιθ έαΝ εαδΝ βΝ δληαθέα,Ν βζα άΝ δμΝ τκΝ απσΝ δμΝ πΫθ Ν
δκλΰαθυ λδ μΝ ξυλ μέ52 ιδκ βη έπ κΝ ά αθΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ θΝ ά αθΝ ζέΰ μΝ κδΝ
πδελέ δμΝ κυΝ κπδεκτΝΣτπκυΝεα ΪΝ πθΝευί λθά πθΝ βμΝ Ιθ έαμΝεαδΝ βμΝ δληαθέαμΝ

ΰδαΝ βΝηβΝ υηη κξάΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέΝΟδΝ πδελέ δμΝαυ ΫμΝ
πδε θ λυθκθ αθΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμ,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ

αλαίδευθΝ ελα υθΝ αθάεαθΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζά,Ν εαδΝ σ δΝ Ϊ δεαΝ κΝ Ι λαάζΝ
‘εα α δεΪ γβε Ν λάηβθ’ΝαπσΝ δμΝ υηη Ϋξκυ μΝξυλ μ,ΝηβΝΫξκθ αμΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ
εγΫ δΝ δμΝ δεΫμΝ κυΝγΫ δμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ δΪ ε οβμέ53   

 
Ν δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰεΝ άλδι Ν πζάλπμΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ γΫ δμέΝ  βθΝ

ζδεάΝ δαεάλυιβΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ δμΝβζέζέ1ληηΝαθαφΫλκθ αθΝ αΝ ιάμΝμΝΟ θσο δΝ βμΝ
παλκτ αμΝΫθ α βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,ΝζσΰπΝ βμΝεα Ϊ α βμΝ βθΝΠαζαδ έθβΝεαδΝζσΰπΝ
κυΝ εδθ τθκυΝ πκυΝ ΰευηκθ έΝ ΰδαΝ βθΝ παΰεσ ηδαΝ δλάθβ,Ν βΝ φλκα δα δεάΝ δΪ ε οβΝ
βζυθ δ βθΝ άλδιάΝ βμΝυπΫλΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝ λαίδεκτΝΛακτΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝ

εαδΝ εΪζ Ν ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ οβφδ ηΪ πθΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ ΰδαΝ βθΝ
Παζαδ έθβΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ δλβθδεάμΝ δ υγΫ β βμΝ κυΝ Παζαδ δθδαεκτΝ
αβ άηα κμέΟ54  έξ Νεα α έΝ αφΫμΝσ δΝ φσ κθΝαυ άΝβΝπλκ πΪγ δαΝ υ π έλπ βμΝ πθΝ
αφλκα δα δευθΝξπλυθΝ Ν υζζκΰδεσΝ πέπ κΝγαΝ υκ πθσ αθ,ΝκΝΣλέ κμΝΚσ ηκμΝ θΝ
γαΝαπκ ζκτ Ν υθκρεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ αΝ δ γθάΝfora,ΝευλέπμΝ ιΝαδ έαμΝ
βμΝ αλαίδεάμΝ δ δ υ δεσ β αμΝ αφΥΝ θσμΝ εαδΝ αφΥΝ ΫλκυΝ ζσΰπΝ βμΝ α δαφκλέαμΝ πθΝ

υπκζκέππθΝξπλυθΝΰδαΝ βθΝΫεία βΝ βμΝαλαίκρ λαβζδθάμΝ δαηΪξβμέ 
 

τ κξ μΝ ά αθΝ κδΝ ε δηά δμΝ κυΝ ΙΪππθαΝ ΠλΫ ίβΝ κΝ Παλέ δ,Ν ΚκυηΪκΝ
Νδ δηκτλα,Ναπ υγυθση θκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝκησζκΰσΝ κυ,ΝΤααεσίΝΣ κυλ, κθΝΜΪδκΝ

                                                           
49Ν  John Donald Bruce Miller, The Politics of the Third World (London: Oxford University Press, 
1967),18-24  
50ΝISχήRύλγήεόχήκθλγήβΝ δμΝζέζέ1ληη,Νζέΰ μΝηΫλ μΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ δΪ ε οβμ,Ν βΝ λ αθδεάΝ

κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ υαβ έ κΝ βΝ πλσ φα βΝ πλκ ξυλβ βΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝ αηυθ δεάΝ
υηφπθέαΝ πκυΝ έξ Ν υθαφγ έΝ η αιτΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ ΙλΪεΝ ΧωϋσTτΝ ήΝ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΨέΝ  βθΝ

υπΥαλέ1ίίκήβίέζέ1ληηΝαθαφκλΪΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ υθυθΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝπλκμΝ
σζ μΝ δμ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝπαλα έγ θ αδΝαυ κτ δαΝ αΝπλαε δεΪΝ βμΝ υαά β βμΝ βμΝ
ζέζέ1ληηΝ βΝ κυζάΝ πθΝΚκδθκ ά πθέΝ 
51 State of Israel, Government Year Book 1954, Jerusalem: Government Printer, 133-148 
52 Ibid., 134-136   Ν 
53 ISχήRύλγήεόχήκθλγήβΝΣηάηα λ υθυθ,Ν1ίγίήιέθέ1ληηΝ πδ εσπβ βΝ βηκ δ υηΪ πθΝ πθΝ δθ δευθΝ
εαδΝίδληαθδευθΝ φβη λέ πθ     
54Ν ΣκΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ βμΝ απσΝ βζέζέ1ληηΝ ζδεάμΝ δαεάλυιβμΝ βμΝ φλκα δα δεάμΝ δΪ ε οβμΝ βμΝ
Bandung  http://bit.ly/1SVzjXp Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝΝ 

http://bit.ly/1SVzjXp


κυΝ1ληηέΝ πκ δηυθ αμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ βμΝΜπαθ κτθΰε,Ν δΫίζ π Ν
δμΝ υ εκζέ μΝπκυΝγαΝεαζ έ κΝθαΝαθ δη ππέ δΝ κΝΙ λαάζΝαπσΝΫθαθΝ‘ηβΝφδζδεσΝΣλέ κΝ

Κσ ηκ’έ55 υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ΝδεδηκτλαΝ ε δηκτ Ν σ δΝ «βΝ αιέαΝ βμΝ δΪ ε οβμ έθαδΝ
πκζτΝη ΰαζτ λβΝαπΥΝσ κΝθκηέα δΝβΝ τ β.[…]ΝΌ κθΝαφκλΪΝ κΝΙ λαάζ,ΝυπΪλξ δΝκΝφσίκμΝ
σ δΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ο Ν γαΝ ίλέ ε αδΝ απΫθαθ δΝ Ν ηέαΝ υηπαΰάΝ κηΪ αΝ
ξπλυθ,Νέ βμΝ υθαηδεσ β αμΝη Ναυ άμΝ πθΝξπλυθΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμ,ΝβΝκπκέαΝεαδΝ
γαΝ εαγκλέα δΝ α απκ ζΫ ηα α πθ οβφκφκλδυθ. δΫίζ ο Ν πέ βμΝ κθΝ πλπ τκθ αΝ
λσζκΝπκυΝγαΝαθαζΪηίαθ Ν κΝΚΪδλκΝ αΝ δ γθάΝfora αθαφκλδεΪΝ βθΝαλαίκρ λαβζδθάΝ
δΫθ ιβ,Ν κθέακθ αμΝσ δΝ"κ πκζδ δεσμ πκυΝαθα έξγβε Νπ λδ σ λκΝαπσΝεΪγ ΝΪζζκθΝ βΝ
δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰε ά αθΝ κΝ ΓεαηΪζ ηπθ ΫζΝ ΝΪ λ,Ν πδ βηαέθκθ αμΝ σ δ β 

Ϋθ κθβ παλκυ έαΝ βμΝ δΰτπ κυ θ υππ έα  απσΝεΪγ ΝΪπκοβ."  
 
 

έζΝ α δεκέΝ πυζυθ μΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ
εα έαμΝ κυΝ1ληί 

 
θΝ εαδΝ βΝ πέ ε οβΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ κθΝ ΜΪδκΝ κυΝ 1λη1 

βηα κ σ β Ν βθΝφδζκ υ δεάΝ λκφάΝ βμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝ βμΝ ξυλαμΝ κυ,Ν κΝ
Ι λαάζΝ θΝ εα Ϋ βΝ ηΫζκμΝ κυΝ Ν ΣΟΝ κτ Ν θ Ϊξγβε Ν γ ηδεΪΝ Ν φδζκ υ δεΫμΝ
π λδφ λ δαεΫμΝ υηηαξέ μέΝ φ’Ν θσμΝ κδΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ Ν ΣΟΝ βλκτ αθΝ δ δεΫμΝ
ξΫ δμΝη Ν βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθ,Ναφ’Ν ΫλκυΝγαΝ έγ κΝ Νεέθ υθκΝβΝ

η ΰΪζβΝ ιαη θάΝ ίλαέπθΝπαζδθθκ κτθ πθΝπκυΝαεσηαΝ δαίδκτ αθΝ βθΝ  ΝεαδΝ
δμΝεκηηκυθδ δεΫμΝΛαρεΫμΝ βηκελα έ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμέ56 πσΝ βθΝΪζζβΝ

πζ υλΪ,Ν σππμΝ ι ΫγβΝ αθπ Ϋλπ,Ν εα ΪΝ κΝ αηΫ πμΝ πση θκΝ δΪ βηαΝ η ΪΝ βθΝ
αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ ΫπμΝ εαδΝ βΝ υ λΪ υ άΝ κυΝ η Ν βΝ τ βΝ π’Ν
υεαδλέαΝ κυΝΠκζΫηκυΝ βθΝΚκλΫα,Ν κΝΙ λαάζΝΫ δξθ ΝθαΝαηφδ αζαθ τ αδΝπμΝπλκμΝ
κΝ πκδαΝ γΫ βΝ γαΝ πΫζ ΰ Ν αΝ πζαέ δαΝ κυΝ η απκζ ηδεκτΝ δπκζδεκτΝ δ γθκτμΝ
υ άηα κμέ 

 
 δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ απκ αφάθδ Ν βΝ γΫ βΝ βμΝ δαΝ σηα κμΝ κυΝ

ΠλπγυπκυλΰκτΝ αυέ Ν Μπ θ-Γεκυλδσθ,Ν σ αθΝ ε έθκμ,Ν δμΝ ηΝ Νκ ηίλέκυΝ 1λη1,Ν
ιΫγ Ν απσΝ κΝ ίάηαΝ βμΝ ΚθΫ Ν δμΝ ία δεΫμΝ πλκ λαδσ β μΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ

πκζδ δεάμΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ Ν δ γθΫμΝεαδΝ π λδφ λ δαεσΝ πέπ κέ ΟδΝία δεκέΝπυζυθ μΝ
βμΝ δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ι ααση θβμΝ

ξλκθδεάμΝπ λδσ κυ,ΝίΪ δΝ ε έθβμΝ βμΝκηδζέαμ,Ν υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμΝμ57 
 
1έΝ ΟδΝ αθΪΰε μΝ κυΝ Ι λαάζΝ εα α Ϊ κθ αδΝ εα ΪΝ δλΪΝ πκυ αδσ β αμΝ δμΝ

ιάμμΝ γθδεάΝ α φΪζ δα,Ν ίλαρεάΝ παζδθθσ β βΝ Χ‘χliya’),Ν αθΪπ υιβΝ βμΝ ξυλαμ,Ν
απλσ εκπ βΝ παφάΝεαδΝ δα τθ βΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βθΝ ίλαρεάΝ δα πκλΪ,Ν πέ υιβΝ
εαδΝ δα άλβ βΝ βμΝ δλάθβμΝη αιτΝ ίλαέπθΝεαδΝ λΪίπθ,ΝεαδΝβΝπλκΪ πδ βΝ πθΝαλξυθΝ
βμΝ ζ υγ λέαμΝεαδΝ βμΝ βηκελα έαμΝ Νπ λδφ λ δαεσΝεαδΝπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέΝ 

                                                           
55ISχήRύλγήεόχήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθ,Ν1ίγζή1γέθέ1ληηέΝτηφπθαΝη Ν βθΝαθαφκλΪΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
ΠλΫ ίβΝ κΝΠαλέ δΝYaakovΝTzurΝΧΜΪδκμΝ1ληηΨ,ΝβΝΙαππθέαΝαθάε Ν βΝη δκοβφέαΝ πθΝ υ δευθΝξπλυθΝ
πκυΝ έξαθΝπλκ εζβγ έΝεαδΝ υηη έξαθΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέ 
56 Namir, Shlikhut,116-11κΝ Κα ΪΝ βθΝ απκξαδλ δ άλδαΝ υθΪθ β βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πλΫ ί δλαμΝ βΝ
Μσ ξα,Νύolda Meir,Νη Ν κθΝ κίδ δεσΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝAndrej VishinskyΝ δμΝ1ζΝ πλδζέκυΝ1λζλ,Ν
έξ Ν βζυ δΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ Ο[…] θΝ γαΝ παλαίδΪ κυη Ν δμΝ αλξΫμΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ ηαμΝ πκζδ δεάμ,Ν πκυΝ

ία έακθ αδΝ βΝ ηβ- δ κξάΝ Ν κλΰαθδ ηκτμΝ πκυΝ λΫφκθ αδΝ εα ΪΝ βμΝ  ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ κδΝ ξΫ δμΝ
φδζέαμΝαπκ ζκτθΝΰδαΝηαμΝία δεσΝηΫζβηαέΝ[…]ΟΝ 
57Ν David Ben Gurion, Beayot ha'Medina – Mediniut Khutz shel Israel (Jerusalem: Sherutei Modiin, 
1951) . ΣκΝε έη θκΝ βμΝκηδζέαμΝ κυΝΠλπγυπκυλΰκτΝBen Gurion βθΝΚθΫ ΝΧ5.11.1951).  



 
βέΝΟδΝιΫθ μΝξυλ μ,Νη Νελδ άλδκΝ βθΝπκδκ δεάΝ δα τθ άΝ κυμΝη Ν κΝ Ι λαάζ,Ν

δαελέθκθ αδΝ Ν λ δμΝ ία δεΫμΝ εα βΰκλέ μΝ μΝ αΨΝ  βθΝ πλυ βΝ εα βΰκλέαΝ αθάεκυθΝ κδΝ
ξυλ μΝπκυΝ θΝ πδγυηκτθΝθαΝ υθΪοκυθΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν έ Ν π δ άΝ δΪε δθ αδΝ
ξγλδεΪΝ πλκμΝ αυ σ,Ν έ Ν ΰδαΝ Ϊζζ μΝ εκπδησ β μΝ πκυΝ αθΪΰκθ αδΝ Ν δεκτμΝ κυμΝ

ζσΰκυμέΝ θ δε δεΪΝ κΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ αθαφΫλ δΝ λβ ΪΝ δμΝ λαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν κΝ
Παεδ Ϊθ,Ν κΝ φΰαθδ ΪθΝ εαδΝ βθΝ δγδκπέαέ58 ίΨΝ  βΝ τ λβΝ εα βΰκλέαΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ ξυλ μΝ η  δμΝ κπκέ μΝ κΝ Ι λαάζΝ δα βλ έΝ ξΫ δμΝ ησθκΝ η Ν δμΝ
ευί λθά δμΝ κυμ,ΝαζζΪΝσξδΝεαδΝη Ν κυμΝζακτμΝ κυμέΝΧμΝπαλα έΰηα αΝαθαφΫλγβεαθΝβΝ
κίδ δεάΝ θπ βΝ εαδΝ κδΝ ΛαρεΫμΝ βηκελα έ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμέ59 ΰΨΝ  βθΝ
λέ βΝεα βΰκλέαΝαθάεκυθΝκδΝξυλ μΝη Ν δμΝκπκέ μΝ κ Ι λαάζΝ δα βλ έΝ ξΫ δμΝ σ κΝη Ν
δμΝευί λθά δμΝ κυμΝσ κΝεαδΝη Ν κυμΝζακτμΝ κυμέΝΟΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝ δ υελδθέα δΝσ δΝ

Ν αυ ΫμΝ δμΝ ξυλ μΝ υΰεα αζΫΰκθ αδΝ ε έθ μΝ πκυ,Ν σππμΝ αελδίυμΝ Ϋπλαι Ν εαδΝ κΝ
Ι λαβζ,Ν υδκγΫ β αθΝ κΝ πκζδ δαεσΝ ηκθ ΫζκΝ βμΝ υ δεάμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ
βηκελα έαμέ60  

 
3. ΟδΝ ίλαρεΫμΝ εκδθσ β μΝ βμΝ δα πκλΪμΝ απκ ζκτθΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ

παλΪΰκθ αΝ δαησλφπ βμΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝ Ι λαάζΝη Ν δμΝιΫθ μΝευί λθά δμέΝΧμΝ εΝ
κτ κυ,Ν κΝΙ λαάζΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δα βλ έΝαπλσ εκπ βΝ παφάΝηααέΝ κυμ,Νκτ πμΝυ Ν

κδΝ κπδεΫμΝ ίλαρεΫμΝ εκδθσ β μΝ θαΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πβλ ΪακυθΝ αΝ εΫθ λαΝ
απκφΪ πθΝ πθΝ ξπλυθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθ μέΝ ΚΪ δΝ Ϋ κδκΝ γαΝ έθαδΝ
υθα σθΝησθκΝ δμΝ ξυλ μΝ ε έθ μΝπκυΝυπΪλξ δΝπζκυλαζδ ησμΝεαδΝ Ϋξ δΝ υδκγ βγ έΝ κΝ

πκζδ δεσΝ τ βηαΝ βμΝ υ δεάμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ βηκελα έαμέ61 δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κδΝ
ίλαέκδΝ βμΝ δα πκλΪμΝ έθαδΝ ε έθκδΝπκυΝγαΝ θδ ξτ κυθΝ βηκΰλαφδεΪΝ κΝθΫκΝελΪ κμ,Ν

Ϋξκθ αμΝ βθΝ υεαδλέαΝθαΝ ΰεα α αγκτθΝησθδηαΝ κΝΙ λαάζέ62        
 
ζέΝ ΟΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ υδκγΫ β Ν πδελδ δεάΝ ΰλαηηάΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ πκζδ δεκτΝ

υ άηα κμΝ πθΝεκηηκυθδ δευθΝξπλυθΝ– Ϊζζπ Ναυ σΝά αθΝεαδΝ κΝετλδκΝαά βηαΝ
βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ αθ δπαλΪγ βμΝ η Ν κΝ φδζκ κίδ δεσΝ εσηηαΝ εapam βμΝ

αθ δπκζέ υ βμΝ- ,Ν κθέακθ αμΝσ δΝ κΝΙ λαάζΝ αυ έα αδΝδ κζκΰδεΪΝεαδΝπκζδ δεΪΝη Ν δμΝ
βηκελα έ μΝ βμΝ τ βμέΝ Χ σ κ,Ν υδκγ έ αδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βΝ πλαΰηα δ δεάΝ

ΪπκοβΝ κυΝΠέθξαμΝΛαίσθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝβΝι εΪγαλβΝίκτζβ βΝ κυΝΙ λαάζΝ

                                                           
58ΝΙbid.,ηΝ βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝξπλυθΝπκυΝ θΝ πδγυηκτθΝθαΝ υθΪοκυθΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝΥΰδαΝ κυμΝ
δεκτμΝ κυμΝζσΰκυμΥΝεα α Ϊ αδΝπλκφαθυμ εαδΝβΝ ζζΪ α,ΝβΝκπκέα,Ν Ναθ έγ βΝη Ν δμΝΪζζ μΝξυλ μΝ
βμΝ υ δεάμΝ υλυπβμ,Ν πκυΝ πλκξυλβ αθΝ βθΝ deΝ jureΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ αεκζκυγυθ αμΝ κΝ

παλΪ δΰηαΝ πθΝ Π Νη ΪΝ δμΝγ1έ1έ1λζλ,Ναθαΰθυλδ Ν κΝΙ λαάζΝησθκΝdeΝfacto κΝ1ληβ. ΟλΪ Ν1έβΝεαδΝ
1.4 
59 Ibid. ΣκΝ αελδίΫμΝ ε έη θκΝ βμΝ κηδζέαμΝ κυΝ Ben Gurion αθαφΫλ δΝ δμΝ εκηηκυθδ δεΫμΝ
αθα κζδεκ υλππαρεΫμΝξυλαμΝ πέΝζΫι δΝπμΝ"κδΝξυλ μΝπκυΝαυ καπκεαζκτθ αδΝΥΛαρεΫμΥ βηκελα έ μ"έ 
60ΝIbidέΝ Ν θΝεαδΝ κΝε έη θκΝ βμΝκηδζέαμΝ θΝαθαφΫλκθ αδΝ υΰε ελδηΫθαΝπαλα έΰηα α,Ν βΝ υθΫξ δαΝ
ΰέθ αδΝ ε θάμΝαθαφκλΪΝ δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝΙ λαάζ- θπηΫθπθΝΠκζδ δυθΝαφΥΝ θσμΝεαδΝαφΥΝ ΫλκυΝ
π λδΰλΪφκθ αδΝ αΝ γ ηδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ υ δευθΝ εκδθκίκυζ υ δευθΝ βηκελα δυθ,Ν πκυΝ
εα α Ϊ κθ αδΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝξπλυθΝ βμΝΥ λέ βμΝεα βΰκλέαμΥέ 
61Ν Ibid.   
62ΝIbid., 6-9  ΝΫηφα βΝπκυΝ έθ δΝκΝψen Gurion βθΝαθ δπαλαίκζάΝΝ βμΝ υθα σ β αμΝ δ δ υ δεσ β αμΝ

αΝιΫθαΝεΫθ λαΝαπκφΪ πθΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝ ίλαρεκτΝ κδξ έκυΝ δμΝπζκυλαζδ δεΫμΝξυλ μΝΧξυλ μΝ βμΝ
Υ λέ βμΝεα βΰκλέαμΥΨΝ Ν τΰελδ βΝη Ν δμΝηβΝπζκυλαζδ δεΫμΝΧξυλ μΝΥ τ λβμΝεα βΰκλέαμΥΨ,Ν θ Ϊ αδΝ

αΝπζαέ δαΝ βμΝαθ έελκυ βμΝ πθΝαπσο πθΝπκυΝ εφλΪακθ αθΝευλέπμΝαπσΝ κΝφδζκ κίδ δεσΝ δπθδ δεσΝ
εσηηαΝεapamΝ βμΝαθ δπκζέ υ βμΝπμΝπλκμΝ κθΝ υ δεσΝπλκ αθα κζδ ησΝ βμΝξυλαμΝπκυΝυδκγ άγβε Ν
εα ΥαλξΪμΝ αΝηΫ αΝ κυΝ1ληίΝεαδΝ πΥΝ υεαδλέαΝ κυΝΠκζΫηκυΝ βμΝΚκλΫαμέΝΠΫλαθΝαυ κτΝσηπμ,ΝκΝBen 
Gurion βθΝέ δαΝκηδζέαΝεαγδ ΪΝ αφάΝ βθΝ θΝΰΫθ δΝαθ δεκηηκυθδ δεάΝ κυΝγ υλβ β,ΝβΝκπκέαΝεαδΝαυ άΝ
πλκίΪζζ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝπμΝία δεσΝ κδξ έκΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμέΝΝΝ 



θαΝ πλκ ΰΰέ δΝ δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ εαδΝ κυμΝ υηηΪξκυμΝ κυμ,Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ηπκ έα δΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ πκυΝ υδκγΫ β αθΝ πκζδ δαεΪΝ πλσ υπαΝ

α τηία αΝπλκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝεκδθκίκυζ υ δ ησέ63 
  
ηέΝ κηΫθπθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν κΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ γ πλκτ Ν αυ κθσβ κΝ σ δΝ κδΝ

ξυλ μΝ βμΝ τ βμΝ αυ απα υθ αδΝ ΪθΝ πδ τκυθΝ σ δΝ γαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ ίλκυθΝ ΪζζκθΝ
αιδσπδ κΝ τηηαξκΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,ΝπζβθΝ κυΝΙ λαάζέΝ δ δεσ λα,Ναθαφ λση θκμΝ

βθΝ θα λδεάΝ έΰυπ κ,Ν πλκ ισφζβ Ν βθΝ απκ υξέαΝ πθΝ πλκ παγ δυθΝ πθΝ Π ,Ν
βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ θαΝ βθΝ υηπ λδζΪίκυθΝ κΝ ξ δααση θκΝ σ Ν
λξβΰ έκΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ Χεiddle East Command),Ν ΫθαΝ ΰξ έλβηαΝ φδζσ κικΝ πκυΝ
ζδεΪΝ θΝ υκ υγβε έ64 ΧμΝ εΝ κτ κυ,Νεα ΪΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμ,Ναπκ ζκτ Ναά βηαΝ

ξλσθκυΝ κΝπσ ΝβΝ τ βΝγαΝ υθ δ β κπκδκτ Ν βΝ βηα έαΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝπ λδκξάέΝ
θ δγΫ πμ,Ν κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν παλΪΝ βθΝ η ΰΪζβΝ κυΝ αφδεάΝ Ϋε α βΝ εαδΝ κθΝ

πζβγυ ηδαεσΝ κυμΝσΰεκ,Ν θΝ αυ έακθ αθΝδ κζκΰδεΪΝη Ν δμΝαιέ μΝ βμΝ τ βμΝεαδΝεΪγ Ν
υθ λΰα έαΝη Ναυ ΫμΝγαΝαπκ δεθυσ αθΝγθβ δΰ θάμέ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63ΝIbid., 15 ΟΣκΝπκζέ υηαΝπκυΝδ ξτ δΝ κΝ π λδεσΝ εΪ κ ΝξυλαμΝ θΝαπκ ζ έΝ δεσΝηαμΝγΫηαέΝ[…]ΝΟδΝ
ξΫ δμΝηαμΝη Ν υΰε ελδηΫθ μΝξυλ μΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ ιαλ υθ αδΝαπσΝ κΝ π λδεσΝ κυμΝπκζδ δαεσΝ

εαγ υμ,Ν ΪθΝά βΝυπΪλξ δΝάΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαθαπ υξγ έΝ υθ λΰα έαΝηααέΝ κυμέΟ 
64Ν Ibid.,16 ΟΜαΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ πδ τκυθΝ κδΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ εαδΝ βΝ ΰΰζέαΝ σ δΝ βΝ έΰυπ κμΝ γαΝ
πκζ ηά δΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ βμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ κθΝεσ ηκ,Ν βθΝέ δαΝ δΰηάΝπκυΝ κΝ

π λδεσΝ βμΝ θΝυπΪλξ δΝκτ Ν βηκελα έαΝκτ Ν ζ υγ λέανΝ θΝά αθΝκΝαδΰυπ δαεσμΝ λα σμΝπκυΝΫ π Ν
βθΝ έΰυπ κΝαπσΝ κθΝΡση ζέΝ αθΝκΝ λα σμΝ πθΝ λ αθυθ,Ν πθΝ υ λαζυθ,Ν πθΝΝ καβζαθ υθ,Ν πθΝ

Ιθ υθΝ εαδΝ κδΝ ίλαρεΫμΝ ζ ΰ υθ μΝ πκυΝ πκζΫηβ αθΝ κΝ πζ υλσΝ κυΝ ίλ αθδεκτΝ λα κτέΝ ΪθΝ εΪπκ Ν βΝ
έΰυπ κμΝξλβ δηκπκδά δΝ αΝσπζαΝπκυΝγαΝ βμΝπαλΪ ξκυθΝβΝ η λδεάΝεαδΝβΝ ΰΰζέα,ΝβΝ έΰυπ κμΝ θΝγαΝ αΝ

ξλβ δηκπκδά δΝΰδαΝεαθΫθαθΝΪζζκΝζσΰκΝπαλΪΝησθκΝΰδαΝθαΝ αΝ λΫο δΝεα ΪΝ κυΝΙ λαάζέΝΚαδΝαυ σΝαελδίυμΝ
κΝΫξκυη Νά βΝπ δΝεαδΝ κυμΝ η λδεΪθκυμΝεαδΝ κυμΝΆΰΰζκυμέΟ 



 

έΝ Ν βηα έαΝ βμΝΚτπλκυΝΰδαΝ βΝ λ αθέαΝεαδΝκΝ ζζβθκευπλδαεσμΝπαλΪΰκθ αμέ  
 

 Κα Ϋξκθ αμΝ βθΝΚτπλκΝ απσΝ κΝ 1κικ,Ν βΝ λ αθέαΝ βμΝ πλκ Ϊλ β Ν κΝ 1λ1ζ,Ν
σ αθΝ βΝ ΟγπηαθδεάΝ υ κελα κλέαΝ Ϋγβε Ν κΝ πζ υλσΝ βμΝ Γ ληαθέαμ,Ν βμΝ

υ λκκυΰΰαλέαμΝεαδΝ βμΝΙ αζέαμΝεα ΪΝ κθΝ ΄ΝΠαΰεσ ηδκΝΠσζ ηκέΝΜ Ν βΝυθγάεβΝ
βμΝ ΛπαΪθθβμΝ κυΝ 1λβγ,Ν βΝ ΣκυλεδεάΝ βηκελα έαΝ αθαΰθυλδ Ν βΝ ίλ αθδεάΝ

ευλδαλξέαΝ κΝθβ έΝεαδΝ κΝ1λβηΝβΝΚτπλκμΝαθαεβλτ αδΝίλ αθδεάΝαπκδεέαέ 
  

Ν βηα έαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ ΰδαΝ βΝ λ αθέαΝ ά αθΝ Ϊλλβε αΝ υθ ηΫθβΝ η Ν βΝ
ΰ π λα βΰδεάΝ βμΝ γΫ βέΝ Κα ΪΝ κθΝ Ν δαλαΫζδΝ βΝ «πλσ ε β βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ θΝ ά αθΝ
εέθβ βΝη κΰ δαεά,ΝαζζΪΝεέθβ βΝδθ δεά»,65 εαδΝαυ σΝ δσ δΝη Ν βθΝΚτπλκΝ ζ ΰξσ αθΝβΝ

δυλυΰαΝ κυΝκυΫαΝπκυΝαπκ ζκτ Ν«αφ βλέαΝεαδΝκξυλσΝ κυΝ λσηκυΝαπσΝεαδΝπλκμΝ
βθΝ Ιθ έα»,Ν κΝ κπκέκμΝ βΝ υθΫξ δαΝ πλκ α υσ αθΝ απσΝ βΝ ίλ αθδεάΝ παλκυ έαΝ βΝ

ΜΪζ αΝ εαδΝ κΝ Γδίλαζ Ϊλέ66 ε σμΝ αυ κτ,Ν βΝ ΚτπλκμΝ ίλδ εσ αθΝ απΫθαθ δΝ απσΝ αΝ
θσ δαΝ παλΪζδαΝ βμΝ ΜδελΪμΝ έαμ,Ν πκζτΝ εκθ ΪΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν βΝ υλέα,Ν κθΝ
ΛέίαθκΝ εαδΝ ίΫίαδα,Ν εκθ ΪΝ σ κΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝ κυΫαΝ σ κΝ εαδΝ δμΝ
π λ ζαδκπαλαΰπΰΫμΝξυλ μΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμέΝ 

 
Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΄ΝΠαΰεκ ηέκυΝΠκζΫηκυΝεαδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝ κυΝΦυξλκτΝ

ΠκζΫηκυΝ βΝ λα βΰδεάΝ βηα έαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ αθαίαγηέ γβε ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ
λ αθέαΝ έξ Νά βΝαπκξπλά δΝαπσΝ βθΝΙθ έαΝεαδΝ βθΝΠαζαδ έθβ,ΝεαδΝβΝπαλκυ έαΝ βμΝ
βΝ δυλυΰαΝ κυΝκυΫαΝ έγ κΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκΝυπσΝαηφδ ίά β βΝζσΰπΝ κυΝ

ΰ θδεσ λκυΝ λ τηα κμΝ απκ έθαιβμΝ βμΝ απκδεδκελα έαμέΝ ιΪζζκυ,Ν βΝ ίλ αθδεάΝ
παλκυ έαΝ βθΝΚτπλκΝ έξ Ν βΝ υθα σ β αΝθαΝ βλέι δΝ βΝφδζκ υ δεάΝΣκυλεέαΝΫθαθ δΝ
βμΝ κίδ δεάμΝ απ δζάμ,67 πδξ έλβηαΝ κΝ κπκέκΝ σθδα Ν βΝ Σκυλεέα68 πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

ηβθΝη αίζβγ έΝ κΝstatus quo κυΝθβ δκτέΝ αθΝ αφΫμΝσ δΝβΝ λ αθέαΝ θΝπλκ έγ κΝ
θαΝαπκ υλγ έΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝθαΝαπ ε υγ έΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ βμΝ βθΝ υλτ λβΝ
π λδκξάΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝεαδΝ βμΝ θα κζδεάμΝΜ κΰ έκυέΝΆζζπ ,ΝσππμΝπκζτΝ
Ϋυ κξαΝ πδ βηαέθ δΝ εαδΝ κΝ δ κλδεσμΝ Ρσηπ λ Ν Υσζζαθ ,Ν «βΝ πλαΰηα δεάΝ αιέαΝ βμΝ
Κτπλκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ ίαγτ λκυμΝ λα βΰδεκτμΝ ξ δα ηκτμΝ πθΝ λ αθυθ,Ν
υθ σ αθΝ η Ν ηδαΝ ηκθκη λάΝ Χ βζα άΝ ηβ-Ν ΣΟρεάΨΝ πδξ έλβ βΝ υπ λΪ πδ βμΝ

ίλ αθδευθΝ γθδευθΝ υηφ λσθ πθΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά»έ69 
 

πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ πζ δκοβφέαΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ έξ Ν ζζβθδεάΝ γθδεάΝ
υθ έ β β,Ν εφλΪακθ αμΝΫθ κθαΝ βΝίκτζβ άΝ κυΝθαΝ θπγ έΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Νά βΝαπσΝ
δμΝ πλυ μΝ εα έ μΝ τπαλιβμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμέΝ Ν ΫθαλιβΝ βμΝ πέ βηβμΝ
δπζπηα δεάμΝ παλκυ έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ ΚτπλκΝ ξλκθκζκΰ έ αδΝ κΝ 1κγγ,Ν σ αθΝ

δ λτγβε Ν κΝ ζζβθδεσΝ Τπκπλκι θ έκΝ βΝ ΛΪλθαεαέΝ Χ σ κ,Ν ζσΰπΝ βμΝ αθ έ λα βμΝ

                                                           
65 John Reddaway, Burdened with Cyprus: The British Connection, (London: 1989), 9 - σππμΝ
αθαφΫλ αδΝ κΝ υΪθγβμΝΥα αβία δζ έκυ,Ν ΣκΝΚυπλδαεσΝ ά βηα,Ν 1κικ-1λθίέΝ Ν υθ αΰηα δεάΝΠ υξά 
Χ γάθαμΝ ζζβθδεΪΝΓλΪηηα α,Ν1λλκΨ,Νγί-31 
66Ν Κπθ αθ έθκμΝΚα υθβμ,Ν ΝΚτπλκμΝ κυμΝ λσηκυμΝ βμΝΙ κλέαμ,ΝΧΛΪλθαεαμ 2002), 29 
67 ΥαλΪζαηπκμΝ Καυεαλέ βμ,Ν “ΟΝ κίδ δεσμΝ εέθ υθκμΝ εαδΝ βΝ ατ δ βΝ η Ν βΝ τ βΝ πμΝ παλΪΰκθ μΝ
δαησλφπ βμΝ βμΝ κυλεδεάμΝπκζδ δεάμΝ κΝΚυπλδαεσΝΧ1λζη-1λθίΨ” κΝΝέεκμΝΜκτ κυλκμ,ΝΜδξΪζβμΝ

ΜδξαάζΝΧ πέΨΝ ΝΝΫαΝΣκυλεδεάΝ ΰ ηκθέα Χ γάθαμΝΠαπααά β,Νβί1ζΨ,Νζι-48    
68Ν τλπθΝΘ π κλσπκυζκμ,ΝΓ ππκζδ δεάΝ βηα έαμΝΜέαΝη αίαζζση θβΝΫθθκδα κΝ αΰΰΫζβμΝΥπλαφΪμ,Ν
Λ υ ΫλβμΝ ΡδαΪμ Χ πέΨ ΚτπλκμέΝ Γ ππκζδ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ κθΝ β1κ

 αδυθα Χ γάθαμΝ TheΝ εonthlyΝ ReviewΝ
Impint, 2009) , 86  
69Ν Ρσηπ λ ΝΥσζζαθ ,Ν Ν λ αθέαΝεαδΝκΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ Χ γάθαμΝΠκ αησμ,Νβίί1Ψ,Νβθί 



βμΝ κυλεδεάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν βΝ ΪφδιβΝ κυΝ πλυ κυΝ ζζβθαΝ ΤπκπλκιΫθκυΝ κΝ θβ έ,Ν
βηά λδκυΝΜαλΰαλέ β,Νπλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ1κζθ,Νη Νεαγυ Ϋλβ βΝ1βΝ υθέ70  

 
 ΟδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ κίβγ έΝβΝίκτζβ βΝ πθΝ ζζάθπθΝ

βμΝΚτπλκυΝ θαΝ θπγ έΝ κΝ θβ έΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν πλκξυλβ αθΝ κΝ 1κκβΝ βΝ τ α βΝ
θσμΝ θΝηΫλ δΝαδλ κτΝΝκηκγ δεκτΝυηίκυζέκυΝ– ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝαπκ ζκτ Ν βθΝ

Υαπκδεδκελα δεάΝαπΪθ β βΥΝ βθΝηαελΪΝπ λέκ κΝπκζδ δεάμΝεαδΝκδεκθκηδεάμΝα Ϊγ δαμΝ
πκυΝ ίέπθ  κΝ αθ ιΪλ β κΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμέ71 Χ σ κ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΄Ν
Παΰεκ ηέκυΝ ΠκζΫηκυ,Ν εαδΝ η Ν αθ ΪζζαΰηαΝ βΝ γάθαΝ θαΝ θ αξγ έΝ δμΝ υθΪη δμΝ βμΝ
ϋntente,Ν βΝ λ αθέαΝ ά αθΝ Ϋ κδηβΝ θαΝ υπκ ξ γ έΝ βθΝ παλαξυλβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ

ζζΪ α,Ν αΝπζαέ δαΝηέαμΝΰ θδεσ λβμΝ ζζβθκίλ αθδεάμΝπ λδφ λ δαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ
– θ ξση θκΝ κΝ κπκέκΝ άλδα Ν κΝ ζ υγΫλδκμΝ θδαΫζκμέ72 Ό αθΝ κθΝΟε υίλδκΝ κυΝ
1λ1ηΝ κδΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝ βμΝ υ λκκυΰΰαλέαμΝ εαδΝ βμΝ κυζΰαλέαμΝ
πλκπγάγβεαθΝεα ΪΝ βμΝ λίέαμ,ΝβΝ λ αθέα,Ν πδ δυεκθ αμΝθαΝπλκ αδλδ γ έΝΪη αΝ
βθΝ ζζΪ α,Ν πλσ δθ Ν βθΝ αθ δί θδα ζδεάΝ ευίΫλθβ βΝ ζΫιαθ λκυΝ α ηβΝ βθΝ

παλαξυλβ βΝ βμΝΚτπλκυ,Νη Ναθ ΪζζαΰηαΝ βθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ
βμΝφδζκΰ ληαθδεάμΝ βμΝκυ λσ β αμΝεαδΝ βθΝΫθ αιάΝ βμΝ βθΝϋntenteέ73 Χ σ κ,ΝβΝ

ίλ αθδεάΝ ε έθβΝ πλσ α βΝ απ λλέφγβε Ν απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ
απκ έ αδΝ βθΝί ίαδσ β αΝ κυΝΠαζα δκτΝσ δΝ ζδεάΝθδεά λδαΝ κυΝπκζΫηκυΝγαΝά αθΝ
βΝΓ ληαθέαέ74 θΝεαδΝη Ν κθΝ ξβηα δ ησΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ θδαΫζκυΝ δμΝβιΝΙκυθέκυΝ
1λ1ιΝ βΝ ζζΪ αΝ θ Ϊξγβε Ν πδ άηπμΝ κΝ πζ υλσΝ βμΝ ϋntente,Ν αθΪζκΰβΝ ίλ αθδεάΝ
πλσ α βΝπαλαξυλβ βμΝ βμΝΚτπλκυΝ θΝ παθυπκίζάγβε έ 

 
ΟδΝ π λδκλδ ηΫθ μΝ πκζδ δεΫμΝ ζ υγ λέ μΝ πκυΝ αθαΰθυλδα Ν κΝ απκδεδκελα δεσΝ

εαγ υμΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ κυΝ θβ δκτ,Ν θΝ εα Ϊφ λαθΝ θαΝ ηπκ έ κυθΝ αΝ
"Οε πίλδαθΪ",Ν βζα άΝ βθΝ ιΫΰ λ βΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ κθΝΟε υίλδκΝ κυΝ1λγ1έ75 

φκληάΝ πθΝ αλαξυθΝ Ϊγβε ΝβΝ πδίκζάΝ υ ίΪ αε πθΝ ζπθ δαευθΝ α ηυθΝπκυΝ
πΫίαζ Ν κΝ Κυί λθά βμΝ λΝ Ρσθαζθ Ν  κλμ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ αΝ πδίζβγΫθ αΝ

ηΫ λαΝ έξαθΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ απκλλδφγ έΝ απσΝ κΝ η λδευμΝ αδλ σΝ Νκηκγ δεσΝ
υηίκτζδκέΝ ΟδΝ ζζβθκετπλδκδΝ επλσ ππκδΝ κυΝ Νκηκγ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ
παλαδ άγβεαθ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝκΝΜβ λκπκζέ βμΝΚυ έκυΝΝδεσ βηκμΝΜυζπθΪμ,Ν
πκυΝ θΝ υθ ξ έαΝ ιΫ π Ν δΪΰΰ ζηαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ εαζκτ Ν κυμΝ ΚυπλέκυμΝ Ν
αθυπαεκάΝ εαδΝ εάλυι Ν « βθΝ θπ δθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η ΪΝ βμΝ ηβ λσμΝ ζζΪ κμ». 
βη δυγβεαθΝ π δ σ δαΝ Ν σζ μΝ δμΝ πσζ δμ,Ν η Ν απκεκλτφπηαΝ βθΝ πυλπσζβ βΝ κυΝ
Κυί λθ έκυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ βθΝ β1έ1ίέ1λγ1έΝ Ν ιΫΰ λ βΝ εα ΪζβΝ ίέαδαΝ απσΝ κυμΝ

λ αθκτμΝ εαδΝ κδΝ πλπ λΰΪ μΝ βμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ Μβ λκπκζέ βΝ
Κυ έκυΝΜυζπθΪ,Ν ικλέ γβεαθέΝΠαλΪΝ κΝσ δΝβΝεκδθάΝΰθυηβΝεαδΝκΝΣτπκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ
έξαθΝ υθ αλαξγ έΝ απσΝ βθΝ αδηα βλάΝ ιΫΰ λ β,Ν κΝ θδαΫζκμΝ θΝ πδγυηκτ Ν θαΝ
δα αλΪι δΝ δμΝ ζζβθκίλ αθδεΫμΝ ξΫ δμΝ εαδΝ πΫζ ι Ν θαΝ αθαηΫθ δΝ ΫπμΝ σ κυΝ κδΝ
λ αθκέΝ πλκ έθκυθΝ θαΝ π λδΫζγ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ βθΝ ευλδαλξέαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ

                                                           
70Ν ζζβθδεάΝ βηκελα έα,Ν Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν Ι κλδεάΝ Κα αΰλαφάΝ Παλκυ έαμΝ Πλκι θδευθΝ εαδΝ
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ελΪ κυμέ76 ΚΪ δΝ Ϋ κδκΝ θΝ υθΫίβΝ πκ ΫέΝ Ν λ αθέαΝ θΝ έξ Ν πλσγ βΝ θαΝ
παλαξπλά δΝ αΝευλδαλξδεΪΝ βμΝ δεαδυηα αΝεαδΝκΝ δΪ κξκμΝ κυΝ λκμ,Ν λΝΡέ ηκθ Ν
ΠΪζη λΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ πκυΝ υπβλΫ β Ν βθΝ ΚτπλκΝ Χ1λγγ-1939) υδκγΫ β Ν
αυ αλξδεΫμΝπλαε δεΫμ,Νεα Ϊλΰβ Ν κΝΝκηκγ δεσΝυηίκτζδκ,Ναθ δεαγδ υθ αμΝ κΝη Ν
ηέαΝ δκλδ ηΫθβΝ Γθπηκ κ δεάΝ πδ λκπάΝ εαδΝ πΫίαζ Ν θκηκγ έαΝ πκυΝ σξ υ Ν κθΝ
αυ βλσΝΫζ ΰξκΝ βμΝ βηκ δεάμΝεαδΝηΫ βμΝ επαέ υ βμ,ΝΰδαΝθαΝαθα ξ γ έΝ κΝ θπ δεσΝ
εέθβηαέ77 Ν«Παζη λκελα έα»Νγ πλ έ αδΝπμΝβΝ εζβλσ λβΝπ λέκ κμΝ βμΝίλ αθδεάμΝ
απκδεδκελα έαμΝ βθΝΚτπλκέΝΝ 

 
 δμΝγ1ΝΜαλ έκυΝ1λζιΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝαπκξυλβ αθΝαπσΝ

αΝ π εΪθβ α,Ν έθκθ αμΝ βΝ γΫ βΝ κυμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ λα δπ δεάΝ δκέεβ βΝ – 
ΰ ΰκθσμΝπκυΝαπκ Ϋζ ΝεαδΝ κθΝπλκπκηπσΝ βμΝ θ πηΪ π βμΝ πθΝθβ δυθΝαυ υθΝη Ν κΝ
ζζβθδεσΝελΪ κμέΝΣβθΝ έ δαΝπ λέκ κ,ΝβΝ λ αθέαΝαθ δζαηίαθσ αθΝσ δΝβΝ υθΫξδ βΝ βμΝ

παλκυ έαμΝ βμΝ βθΝΠαζαδ έθβΝπζβ έαα Ν κΝ ΫζκμΝ βμέΝΟδΝδ κλδεΫμΝαθαΰπΰΫμΝΰδαΝ
βθΝΚτπλκΝγαΝά αθΝπα δφαθ έμΝεαδ κδΝ λ αθκέΝ έξαθΝά βΝαθ δζβφγ έΝαπσΝ κΝ1λζθ,78 

σ δ,Ν κηΫθπθΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ ι ζέι πθΝ εαδΝ βμΝ ΰ θδεσ λβμΝ Ϊ βμΝ
απκαπκδεδκπκέβ βμ,Ν ά αθΝ αά βηαΝ ξλσθκυΝ κΝ εέθβηαΝ βμΝ θπ βμΝ θαΝ δ ξυλκπκδβγ έέΝ
Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκφ υξγκτθΝ ΰδαΝ κΝ ίλ αθδεσΝ απκδεδαεσΝ εαγ υμ κΝ θβ έΝ
θ ξση θ μΝ υ Ϊλ μΝ ι ζέι δμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ κηαζκπκδβγ έΝ βΝ
π λδεάΝ πκζδ δεάΝ εα Ϊ α βΝ η ΪΝ βθΝ ιΫΰ λ βΝ κυΝ 1λγ1Ν πκυΝ Ϋφ λ Ν βθΝ

«Παζη λκελα έα»,Ν κΝ θΫκμΝ Κυί λθά βμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν Λσλ κμΝ Ουέθ λ,Ν
αθαζαηίΪθκθ αμΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝ κΝ1λζι υΰεΪζ Νυηίκυζ υ δεάΝυθΫζ υ βΝ– 
ΰθπ άΝ πμΝ « δα ε π δεά»Ν - εαζυθ αμΝ βθΝ εεζβ έα,Ν βθΝ λδ λΪ,Ν κυμΝ
ΣκυλεκετπλδκυμΝ εαδΝ κυμΝ Μαλπθέ μΝ θαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ Ν αυ άθ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ
ΰεαγέ λυ βΝ θσμΝ υ άηα κμΝ αυ κευίΫλθβ βμΝ υπσΝ ίλ αθδεάΝ ευλδαλξέαέ79 ΟδΝ
ζζβθκετπλδκδΝ δξΪ βεαθ,Ν η Ν βθΝ γθαλξέαΝ θαΝ αλθ έ αδΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ

« δα ε π δεά»,Ν θυΝ κΝ Κ ΛΝ απκ Ϋξγβε Ν θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ Ν αυ άθΝ η Ν
επλκ υπκυμΝ κυέ 

 
ΜσζδμΝ ηέαΝ ί κηΪ αΝ πλδθΝ βθΝ κλδ δεάΝ απκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθΝ απσΝ βΝ

ΰ δ κθδεάΝΠαζαδ έθβ,ΝκΝΛσλ κμΝΟυέθ λ αθαεκέθπ Ν δμΝιΝΜα κυΝ1λζκΝ αΝία δεΪΝ
βη έαΝ κυΝ ξ έκυΝυθ Ϊΰηα κμέΝ ε σμΝαπσΝ δμΝλυγηέ δμΝπκυΝπλκΫίζ π Ν κθΝ λσπκΝ
εζκΰάμ,Ν βθΝ αθ δπλκ ππ υ δεάΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ εκδθκ ά πθΝ κυΝ θβ δκτΝ κΝ

Νκηκγ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ δμΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰθπηκ κ δεΫμΝ κυμΝ αληκ δσ β μΝ κΝ
ε ζ δεσΝυηίκτζδκ,Νσλδα Νσ δΝκΝΚυί λθά βμΝγαΝα ε έΝ ε ζ δεάΝ ικυ έαΝεαδΝ

σ δΝ βΝ παλαηκθάΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ λ αθδεάΝ Κκδθκπκζδ έαΝ θΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ
αηφδ ίβ βγ έΝ απσΝ κΝ Νκηκγ δεσΝ υηίκτζδκέ Μ Ν δμΝ πλκ Ϊ δμΝ Ουέθ λ,Ν βΝ

λ αθέαΝεαγδ κτ  αφΫμΝσ δΝβΝαπκξυλβ άΝ βμ απσΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ θΝπλκηάθυ Ν
αθΪζκΰ μΝ ι ζέι δμΝ εαδΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Χ σ κΝ κΝ Λκθ έθκΝ φαδθσ αθΝ πλσγυηκΝ θαΝ
παλαξπλά δ,Ν Ϋ πΝ π λδκλδ ηΫθαΝ δεαδυηα αΝ υηη κξάμΝ βθΝ κπδεάΝ
δαευίΫλθβ β,ΝγΫζκθ αμΝίαγηδαέαΝθαΝγΫ δΝ ΫληαΝ βθΝΠαζη λκελα έα,Νεαγσ δΝ έξ Ν

αθ δζβφγ έΝσ δΝαλΰΪΝάΝΰλάΰκλα,ΝβΝαυ βλάΝθκηκγ έαΝγαΝκ βΰκτ Ν ΝθΫκΝα δΫικ κέ 
Ν γθαλξέαΝ απΫλλδο Ν αηΫ πμΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ Ουέθ λΝ εαδΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ

επλσ ππκδΝ πκυΝ υηη έξαθΝ βθΝ « δα ε π δεά»Ν αβ κτ αθΝ θαΝ αθα γκτθ Ν
ζζβθκετπλδκυμ υπκυλΰδεΪΝεαγάεκθ αέΝ Νίλ αθδεάΝπζ υλΪΝαλθάγβε Ν δμΝπλκ Ϊ δμΝ
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78ΝIbid, 59-65 
79ΝIbid. 



πθΝ ζζβθκευπλέπθ επλκ υππθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝ« δα ε π δεά»ΝθαΝ δαζυγ έέ80 ΟΝ
Λσλ κμΝ Ουέθ λΝ παλαδ άγβε Ν κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ 1λζκΝ εαδΝ κθΝ δα Ϋξγβε Ν κ λ 
Άθ λδκυΝΡΪδ , κΝκπκέκμ θΝπλκΫίβΝ ΝαζζαΰΫμΝ βμΝθκηκγ έαμΝ βμΝΠαζη λκελα έαμέΝ

θ δγΫ πμ,Ν θέ ξυ Ν π λαδ ΫλπΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ παλκυ έαΝ βθΝ Κτπλκ,81 βΝ δΰηάΝ
πκυΝ κΝεέθβηαΝ βμΝ θπ βμΝΰδθσ αθΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκΝ βηκφδζΫμΝ κΝθβ έέ 
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ΠΡΧΣΟΝΚ Φ Λ ΙΟΝ 
 

 

 

 

 

1.1 ΝΚτπλκμΝπμΝ σπκμΝελΪ β βμ ίλαέπθΝη αθα υθΝΧ1λζθ-1949) 

 

 Ν δ λαβζδθάΝ δ κλδκΰλαφέαΝ έθαδΝ πζκτ δαΝ Ν η ζΫ μΝ εαδΝ ηαλ υλέ μΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ αΝ λα σπ αΝελΪ β βμΝπκυΝζ δ κτλΰβ αθΝαπσΝ αΝηΫ αΝ υΰκτ κυΝ1λζθΝ
ΫπμΝ δμΝ αλξΫμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1λζλΝ βθΝ Κτπλκ. ε έΝ έξαθΝ ΰεζ δ γ έΝ ίλαέκδΝ
πδαυθ μΝ κυΝ Οζκεαυ υηα κμ,Ν αφκτΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ έξαθΝ υζζβφγ έΝ απσΝ δμΝ

ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ βθΝπλκ πΪγ δΪΝ κυΝθαΝαπκίδία γκτθΝζαγλαέαΝ δμΝη κΰ δαεΫμΝ
αε ΫμΝ βμΝΠαζαδ έθβμ,ΝβΝκπκέαΝ σ Νίλδ εσ αθΝυπσΝ λ αθδεάΝ θ κζάέ 
  

ΣκΝ1λγλΝβΝ λ αθέαΝυδκγΫ β Ν δκδεβ δεΪΝηΫ λαΝπκυΝπλκ έθκθ αθΝ βΝΛ υεάΝ
έίζκΝ βμΝ έ δαμΝ ξλκθδΪμ,Ν βΝ κπκέαΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ Ϋγ Ν πμΝ σξκ,Ν βθΝ έ λυ βΝ

αθ ιΪλ β κυΝ δεκδθκ δεκτΝ ελΪ κυμΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν πκυΝ γαΝ δκδε έ κΝ απσΝ κυμΝ
Άλαί μΝεαδΝ κυΝ ίλαέκυμΝπκζέ μΝ κυ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝπζβγυ ηδαεάΝ κυμΝαθαζκΰέαέΝ υμΝ
σ κυΝγαΝ υθΫίαδθ Ναυ σ,ΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ ζ ΰξγ έΝβΝαθαζκΰέαΝ κυΝ ίλαρεκτΝεαδΝ
κυΝαλαίδεκτΝ κπδεκτΝ κδξ έκυ,ΝκδΝ λ αθκέΝΫγ αθΝαυ βλκτμΝπ λδκλδ ηκτμΝ βθΝ

Ϋζ υ βΝ ίλαέπθΝ η αθα υθΝ εαδΝ βθΝ αΰκλΪΝ α δευθΝ εαδΝ αΰλκ δευθΝ αεδθά πθΝ εΝ
ηΫλκυμΝ ίλαέπθΝ δ δπ υθΝεαδΝ ίλαρευθΝφκλΫπθΝ κυΝ ιπ λδεκτ,ΝαφκτΝ κΝίλ αθδεσΝ
ξΫ δκΝ πλκΫίζ π Ν σ δ,Ν θ σμΝ πθΝ πκηΫθπθΝ πΫθ Ν υθ,Ν γαΝ πδ λ πσ αθΝ
ΰεα α αγκτθΝ βθΝΠαζαδ έθβ,Ν υθκζδεΪΝησθκΝιηέίίίΝ ίλαέκδέΝΝΝ 

 
ΣβθΝ π λέκ κΝ πκυΝ υδκγ άγβε Ν βΝ Λ υεάΝ έίζκμΝ κυΝ 1λγλ,Ν έξ Ν αυιβγ έΝ

λαηα δεΪΝ κΝ ίλαρεσΝη αθα υ δεσΝλ τηαΝαπσΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝΰδαΝαυ σθΝ κΝζσΰκ,Ν
κΝ 1λζίΝ κδΝ λ αθκέΝ Ϋγ αθΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ λα σπ κΝ ελΪ β βμΝ ίλαέπθΝ

παλΪ υππθΝη αθα υθΝ βθΝπαλαζδαεάΝ κπκγ έαΝ ζέ ,Νθκ έπμΝ κυΝζδηαθδκτΝ βμΝ
ΥΪδφαμέΝ ε έΝκδΝ ίλαέκδΝη αθΪ μΝεα αΰλΪφκθ αθΝαπσΝ δμΝ λξΫμ,ΝυπκίΪζζκθ αθΝ Ν
δα λδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝαθΫη θαθΝ θαΝ ζΪίκυθΝ θσηδηβΝ γ υλβ βΝ δ σ κυΝ

βθΝ Παζαδ έθβ,Ν βΝ κπκέαΝ ξκλβΰ έ κΝ εα ΪΝ δλΪΝ ξλκθδεάμΝ πλκ λαδσ β αμΝ εαδΝ
τηφπθαΝη Ν αΝπλκίζ πση θαΝαλδγηβ δεΪΝσλδαέΝυΰε ελδηΫθα,Νη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΄Ν

Παΰεκ ηέκυΝΠκζΫηκυΝ πδ λ πσ αθΝβΝ έ κ κμΝ βθΝΠαζαδ έθβΝΫπμΝ1έηίίΝ ίλαέπθΝ κΝ
ηάθαέΝ υ σΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ κΝ λα σπ κΝ κΝ ζέ Ν θαΝ ΰ ηέ δΝ ΰλάΰκλαΝ η Ν
ξδζδΪ μΝ ίλαέκυμΝη αθΪ μέΝ 

 
Μ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ ΫθκπζκυΝ αΰυθαΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθ,Ν θαμΝ απσΝ κυμΝ

βηαθ δεσ λκυμΝ σξκυμΝ πθΝ ίλαρευθΝκλΰαθυ πθΝά αθΝθαΝαπ ζ υγ λυ κυθΝ κυμΝ
η αθΪ μΝ πκυΝ ελα κτθ αθΝ κΝ ζέ Ν ΰδαΝ θαΝ θδ ξτ κυθΝ κΝ αθγλυπδθκΝ κυμΝ
υθαηδεσΝ εαδΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ πδξ δλά υθΝ κυμέΝ ΣκθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ

1λζηΝ ΫθκπζβΝ κηΪ αΝ βμΝ ίλαρεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ PalmahΝ ΧΠαζηΪξΨΝ δ Ϋίαζ Ν κΝ
λα σπ κΝ κυΝ ζέ ΝεαδΝαπ ζ υγΫλπ ΝεαδΝ κυμΝβίκΝελα κυηΫθκυμΝ κυ,Ν θυΝηΫξλδΝ

εαδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ 1λζηΝ κδΝ λ αθκέΝ θΝ έξαθΝ εα αφΫλ δΝ θαΝ γΫ κυθΝ υπσΝ Ϋζ ΰξκΝ κΝ
ηααδεσΝ ίλαρεσΝη αθα υ δεσΝλ τηαέ82 ΟδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ έξαθΝπζΫκθΝαλξέ δΝθαΝ

                                                           
82Ν Arieh Kochavi, Post-Holocaust Politics: Britain, the United States & the Jewish Refugees, 1945-

1948, (Chappel Hill: University of North Carolina,2001), 63-64 



ξΪθκυθΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πέΝ κυΝλυγηκτΝ βμΝπκ κ δαέαμΝατιβ βμΝ κυΝ ίλαρεκτΝ κδξ έκυΝ
εαδΝεα βΰκλκτθ αθΝπδαΝαθκδε ΪΝαπσΝ κυμΝΆλαί μΝΰδαΝ εσπδηβΝκζδΰπλέαέ83  

  
ξκθ αμΝ δαπδ υ δΝ βθΝ αθαπκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ έξαθΝ

πδίΪζ δ,ΝκδΝ λ αθκέΝαπκφΪ δ αθΝκδΝ ίλαέκδΝπαλΪ υπκδΝη αθΪ μΝθαΝελα κτθ αδΝ
βθΝΚτπλκΝεαδΝσξδΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝ δμΝ1γΝ υΰκτ κυΝ1λζθΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ

ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ η Ϋφ λαθΝ 1έβλίΝ ίλαέκυμΝ η αθΪ μΝ πκυΝ ά βΝ ελα κτθ αθΝ βΝ
ΥΪδφαΝ Ν δ δεΪΝ δαηκλφπηΫθαΝ λα σπ α,Ν βθΝ Κτπλκ,Ν βθΝ παλαζδαεάΝ γΫ βΝ
ΚαλΪκζκμΝ εκθ ΪΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ηηκξυ κυέΝ Ν ίλ αθδεάΝ πδξ έλβ βΝ Ϊλξδ Ν
ΰλάΰκλαΝ θαΝ απκ έ δΝ απκ ζΫ ηα αέΝ  αΝ ΫζβΝ  π ηίλέκυΝ 1λζθΝ κΝ υθκζδεσμΝ
αλδγησμΝ πθΝ ελα κυηΫθπθΝ βθΝ ΚτπλκΝ έξ Ν φ Ϊ δΝ δμΝ γέιίίέΝ ΠΫλαθΝ πθΝ πΫθ Ν
‘γ λδθυθΝ λα κπΫ πθ’Ν κθΝ ΚαλΪκζκ,Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ δ δκυΝ Ϋ κυμΝ Ϋγ αθΝ Ν
ζ δ κυλΰέαΝ ΪζζαΝ κε υΝ ‘Υ δη λδθΪ’Ν λα σπ αΝ ελΪ β βμΝ βθΝ εΫζ δαΝ εαδΝ βθΝ
Ξυζκ τηπκυέ84 Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ1λζι,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝελα κυηΫθπθΝ βθΝΚτπλκΝ
έξ Ναυιβγ έΝ λαηα δεΪέΝ δμΝ1ζΝΜα κυΝ1λζκ,ΝβηΫλαΝαθαεάλυιβμΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ
κυΝ Ι λαάζ,Ν κΝ υθκζδεσμΝ αλδγησμΝ πθΝ ίλαέπθΝ ελα κυηΫθπθΝ η αθα υθΝ βθΝ

ΚτπλκΝ έξ ΝφγΪ δΝ δμΝηβέίίί,85 απκ ζυθ αμΝ κΝκΣΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ κυΝθβ δκτέ86  
 
ΟδΝ ίλαρεΫμΝ φβη λέ μΝ βμΝ Παζαδ έθβμΝ βηκ έ υαθΝ ε θυμΝ εαδΝ η Ν

ζ π κηΫλ δ μΝ δμΝ τ εκζ μΝ υθγάε μΝ δαίέπ βμΝ πθΝ ελα κυηΫθπθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν
κθυθκθ αμΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ αΝ Ϋθ κθαΝ αθ δίλ αθδεΪΝ αδ γάηα αέΝ ΣδμΝ ίλαρεΫμΝ

κλΰαθυ δμΝ απα ξκζκτ Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ ΫθαΝ πκζτΝ η ΰΪζκ πκ κ σΝ πθΝ
ελα κυηΫθπθΝ βθΝ ΚτπλκΝ ίλέ εκθ αθΝ Ν λα τ δηβΝ βζδεέαΝ εαδΝ βΝ παλΪ α βΝ βμΝ
ε έΝπαλαηκθάμΝ κυμΝ δμΝ λκτ ΝαπσΝαιδκπκδά δηκΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσέΝ βΝαπσΝ
κυμΝπλυ κυμΝηάθ μΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λα κπΫ πθΝ κθΝΚαλΪκζκ,ΝβΝ‘ΥαΰεαθΪ’ έξ Ν

φλκθ έ δΝθα Ϋζθ δΝζαγλαέαΝ βθΝΚτπλκΝ δ δεκτμΝ επαδ υ Ϋμ,Νη Ν βθΝαπκ κζάΝθαΝ
λα κζκΰκτθΝ εαδΝ θαΝ επαδ τκυθΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ ελα κυηΫθκυμ,Ν εα α Ϊ κθ ΪμΝ

κυμΝ κΝ δ δεσΝ ΫθκπζκΝ υηαΝ “Shurot ha’Meginim”Ν Χ«κυλσ Ν α-Μ ΰεδθέη»,Ν η φέΝ
«ΣΪι δμΝ Οπδ γκφυζΪεπθ»)έΝ  σξκμΝ βμΝ επαέ υ άμΝ κυμΝ αΝ λα σπ αΝ βμΝ
ΚτπλκυΝά αθΝθαΝ θ αξγκτθΝ κΝ θ λΰσΝ υθαηδεσΝ πθΝΫθκπζπθΝκλΰαθυ πθΝαηΫ πμΝ
ησζδμΝ γαΝ ΫφγαθαθΝ βθΝ Παζαδ έθβέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν ΰέθκθ αθΝ αζζ πΪζζβζ μΝ
πλκ πΪγ δ μΝ ζαγλαέαμΝ η αφκλΪμΝ κυμΝ η Ν πζκδΪλδαΝ απσΝ δμΝ ευπλδαεΫμΝ αε ΫμΝ η Ν
πλκκλδ ησΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ – ΰξ έλβηαΝ λδοκεέθ υθκΝ εαδΝ εΪπκδ μΝ φκλΫμΝ πδ υξΫμ,Ν
Ϊζζκ ΝσηπμΝαπκ δεθυσ αθΝηκδλαέκέΝ 87 θ κθβΝ πέ βμΝ ά αθΝβΝ παλκυ έαΝ δαφσλπθΝ
ίλαρευθΝ πκζδ δευθΝ παλα Ϊι πθΝ αΝ λα σπ αΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν πκυΝ πέΝ ξλσθδαΝ
λα βλδκπκδκτθ αθΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμέΝ εκπσμΝ βμΝ

παλκυ έαμΝ πθΝ ίλαρευθΝπαλα Ϊι πθΝ αΝ λα σπ αΝ βμΝΚτπλκυΝά αθΝβΝατιβ βΝ
πθΝ υπκ βλδε υθΝ εαδΝ πθΝ κπα υθΝ κυμ,Ν σ αθΝ πζΫκθΝ γαΝ ΰεαγέ αθ κΝ ησθδηαΝ κΝ

Ι λαάζέΝΝ 
 

ΟδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ π έεθυαθΝαθκξάΝ βθΝαθΪπ υιβΝηδαμΝσ κΝ κΝ υθα σθΝ
κηαζάμΝεκδθπθδεάμΝ λα βλδσ β αμΝ πθΝελα κυηΫθπθΝ θ σμΝ πθΝ λα κπΫ πθέΝ θΝ

                                                           
83ΝIbid. 
84ΝMorris Laub, Last Barrier to Freedom. Internment of Jewish Holocaust Survivors on Cyprus, 1946-

1949 (Berkeley, California: Judah L. Magnes Museum,1985), 18 
85Ν Menachem Weinstein, Tzionut Datit be-Shulei Eretz-Israel- Tnuat 'Tora va-Avoda be-Makhanot 

ha'Maatsar be-Kafrisin (Nir Galim:Beit ha'Edot le-Moreshet ha'Tzionut ha'Datit ve ha'Shoa, 2001), 3-6  
86ΝΥλά κμΝΙαευίκυ,Ν “ΚτπλκμμΝ Ν ζ υ αέαΝπλΪιβΝ κυΝΟζκεαυ υηα κμ”,ΝMignatiou.com, 23.9.2014 
http://bit.ly/1j80EZJ  Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨ 
87ΝLaub, Last Barrier, 26-30 
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ηπέ δααθΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ γλβ ε υ δευθΝ ε βζυ πθ,Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ πλκ κτΝ
υηπζβλπγ έΝΫθαμΝηάθαμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λα κπΫ πθ,Ν π λΪπβΝ δ δεΪΝΰδαΝαυ σθΝ
κθΝ εκπσΝβΝη Ϊ αιβΝ τκΝΡαίίέθπθΝπκυΝυπβλ κτ αθΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ
υθΪη δμΝ βθΝ Παζαδ έθβέ88  αΝ λα σπ αΝ δ α εσ αθΝ βΝ ίλαρεάΝ ΰζυ αΝ απσΝ
α εΪζκυμΝπκυΝ έξαθΝ αζ έΝαπσΝ βθΝΠαζαδ έθβΝεαδΝη Ν βΝίκάγ δαΝ βμΝκζδΰκη ζκτμΝ
ίλαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ βμΝ Κτπλκυ,89 πκυΝ απκ ζ έ κΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ ίλ αθκτμΝ

πκζέ μ,Ν βηδκυλΰάγβε Ν ίλαρεσΝθ ελκ αφ έκΝηαελδΪΝαπσΝ αΝ λα σπ α,Ν βΝγΫ βΝ
Μαλεσ90 βμΝ παλξέαμΝ Λ υεπ έαμέΝ θΪΝ αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ ξκλβΰκτθ αθΝ

                                                           
88ΝWeinstein, Tzionut, 168.  
89 Ibid.,1ιίΝ Κα ΪΝ κθΝ Weistein, « Ν κζδΰΪλδγηβ ίλαρεάΝ εκδθσ β αΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η κζΪίβ Ν δμΝ
ίλ αθδεΫμΝ αλξΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ΫξγβεαθΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ ββίΝ λζέθ μΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ εαδΝ ξΪλαιβΝ
πδ τηίδπθΝ πζαευθΝ ΰδαΝ κΝ θ ελκ αφ έκΝ κΝ ΜαλεσέΝ ΟδΝ πδ τηίδ μΝ πζΪε μΝ φδζκ ξθάγβεαθΝ απσΝ κυμΝ

ελα κτη θκυμΝ αΝ λα σπ α»έ 
90 Ν γΫ βΝ Μαλεσ ΧάΝ ΜαλΰεσΨ θΝ π ζΫΰβΝ υξαέαΝ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ κυΝ ηκθα δεκτΝ ίλαρεκτΝ
θ ελκ αφ έκυΝ βμΝΚτπλκυέΝΚα ΪΝ κθΝYossi Ben-Artzi ΧκλέΝεα π έΝα΄ΨΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ1λκυ αδέ β Jewish 
Colonization Association (JCAΨΝη Νξλβηα κ σ βΝ κθΝ ίλαρεάμΝεα αΰπΰάμΝΓΪζζκΝ αλσθκ Maurice de 
Hirsch ΰΰυάγβε Ν βθΝαπκπζβλπηάΝ κυΝπκ κτΝ βμΝαΰκλΪμ ηέαμΝαΰλκ δεάμΝΫε α βμΝ πδφαθ έαμΝ4.500 
έηέΝ κΝΜαλεσ,Νπζβ έκθΝ κυΝξπλδκτΝΠυλσδ ΧάΝΠυλσΰδΨΝ βμΝ παλξέαμΝΛ υεπ έαμέΝΣβθΝΫε α βΝαυ άΝγαΝ
δαξ δλδασ αθΝ κΝ πηα έκΝχhavat-Zion -πκυΝδ λτγβε Ν κΝ1κλβΝ κΝΛκθ έθκΝαπσΝ λ αθκτμΝυπβεσκυμΝ

λπ κ ίλαρεάμΝ εαδΝ πκζπθκ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμ- η Ν εκπσΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ ΫθαθΝ ίλαρεσΝ
αΰλκ κε βθκ λκφδεσΝ κδεδ ησΝ κΝ Μαλεσ,Ν η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ κδΝ υθγάε μΝ βθΝ ΚτπλκΝ γαΝ ά αθΝ
εαζτ λ μΝαπ’Νσ, δΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝ Χ κΝ βη έκΝαυ σΝαιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ κΝπμΝΪθπΝ ΰξ έλβηαΝ
απκ Ϋζ Ν βθ τ λβΝ απσπ δλαΝ βηδκυλΰέαμΝ ίλαρεκτΝ κδεδ ηκτΝ βθΝ ΚτπλκέΝ ΥλκθδεΪ,Ν β πλυ βΝ
απσπ δλαΝ βη δυγβε Ν κΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1κκγ,Νσ αθΝαφέξγβ αθΝ βΝΛΪλθαεαΝγηΝ ίλαρεΫμΝκδεκΰΫθ δ μΝ
απσΝ β υ δεάΝ υλυπβΝεαδΝ βΝΡπ έαΝεαδΝ ΰεα α ΪγβεαθΝ ΝΫε α βΝπζβ έκθΝ κυΝξπλδκτΝΚκτεζδαΝ βμΝ
παλξέαμΝΠΪφκυέΝΣκΝ ΰξ έλβηαΝαπΫ υξ ΝζέΰαΝξλσθδαΝαλΰσ λα,Νσ αθΝ κΝ1κκθΝκΝαΰλκ δεσμΝκδεδ ησμΝ αΝ

ΚκτεζδαΝ βμΝΠΪφκυΝ ΰεα αζάφγβε ΝαπσΝ κυμΝεα κέεκυμΝ κυΝ ι αδ έαμΝ πθΝαθ έικπθΝ σ  υθγβευθΝαπάμ 

εαδΝαΰλκ δεάμΝεαζζδΫλΰ δαμ). Ό αθΝβΝJCA απκ Ϋξγβε ΝθαΝξλβηα κ κ ά δΝ κΝ ΰξ έλβηαΝ κυΝ πηα έκυΝ
Ahavat-Zion,Ν ά αθΝ κδεκθκηδεΪΝ δ ξυλάέΝ δα βλκτ Ν ΰλαφ έαΝ βΝ Ρπ έα, βθ Πκζπθέα,Ν βΝ
Λδγκυαθέα, β Λ κθέα,Ν βΝ Ρκυηαθέα,Ν βθΝ Γαζδεέα, βθ Σκυλεέα, βθ ΚτπλκΝ εαδ βθ 
Παζαδ έθβ εαδΝ ξλβηα κ κ κτ Ν ά βΝ αθ έ κδξαΝ πλκΰλΪηηα α βθΝ λΰ θ δθάΝ εαδΝ βθ λααδζέαέΝ
Χ σ κ,Ν π λέΝ αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1κλί,Ν βΝ ζκθκ έαΝ πλκ Ϋίαζ Ν βΝ η ΰΪζβΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ

ίλαέπθΝεα κέεπθΝ κυΝΜαλεσ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝά βΝαπσΝ κΝ1λίίΝβΝαΰλκ δεάΝΫε α βΝ βμΝJωχΝθαΝΫξ δΝ
παθ ζυμΝ ΰεα αζ δφγ έΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝ πηα έκυΝχhavat-Zion.  
ΟδΝ αθ δζβηηΫθ μΝ κδεκθκηδεΫμΝ υπκξλΫπ δμΝ βμΝ Jωχ,Ν πκυΝ απΫλλ αθΝ απσΝ βθΝ ΰΰτβ βΝ υπΫλΝ κυΝ
πηα έκυΝ χhavat-Zion ΰδαΝ βθΝ αΰκλΪΝ βμΝ αΰλκ δεάμΝ Ϋε α βμΝ κΝ Μαλεσ,Ν θΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ βθΝ

απκ η τ κυθΝ απσΝ κΝ θβ έέΝ Μ ΪΝ κθΝ γΪθα κΝ κυΝ αλσθκυΝ de Hirsch κΝ 1κλθ,Ν ηΫξλδΝ εαδΝ κθΝ ’Ν
Παΰεσ ηδκΝ Πσζ ηκ,Ν βΝ Jωχ Ϋ π Ν Ϋηφα βΝ βθΝ ίλαρεάΝ πκδεδ δεάΝ αΰλκ κε βθκ λκφδεάΝ
λα βλδσ β αΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν αΰκλΪακθ αμΝ σηκλ μΝ ε Ϊ δμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ
υηπαΰ έμΝ ίλαρεκέΝ αφδεκέΝγτζαε μΝΧκλέΝεα π έΝί΄ΨέΝΣαυ σ βηκΝηκθ ΫζκΝ π θ τ πθΝ φΪληκ ΝεαδΝ
βθΝΚτπλκ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ εα έαΝ κυΝ1λίί,ΝθαΝΫξκυθΝαΰκλα γ έΝαπσΝ βθΝJωχ 13 
λΫηηα αΝαΰλκ δευθΝ ε Ϊ πθΝ βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ κυΝΜαλεσ,Ν κθΝκ δεσΝ ΪικθαΝΛ υεπ έαμ-
ηηκξυ κυέΝ Ν ΣκΝ 1λίκΝ εα κδεκτ αθΝ κΝ ΜαλεσΝ 1θΝ ίλαρεΫμΝ κδεκΰΫθ δ μ,Ν θυ κΝ 1λ1λΝ κδΝ ίλαέκδΝ

εΪ κδεκδΝ βμΝ π λδκξάμΝ αθΫλξκθ αθΝ κυμΝ 1θλ,Ν απα ξκζκτη θκδΝ απκεζ δ δεΪΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ
αΰλκ δευθΝ ε Ϊ πθΝ κυΝ ΜαλεσέΝ Χ σ κ,Ν η Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝ ’Ν Παΰεκ ηέκυΝ ΠκζΫηκυ,Ν αφ’Ν θσμΝ
αθΫευοαθΝ κδεκθκηδεΫμΝ δαφκλΫμΝ η αιτΝ πθΝ πκέεπθΝ εαδΝ πθΝ δαξ λδ υθΝ βμΝ Jωχ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ βΝ
ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ ίλαέπθΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ έξ Νεα α έΝ υεκζσ λβ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝΚτπλκμΝθαΝ

ηβθΝ ζετ δΝθΫκυμΝ ίλαέκυμΝ πκέεκυμέΝΣκΝ1λβκ βΝJωχΝαπκφΪ δ Νθα δαεσο δΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ κυΝ
πκδεδ ηκτΝ εαδΝ θα απκ υλγ έΝ απσ βθΝ Κτπλκ,Ν πκυζυθ αμΝ δμΝ αΰλκ δεΫμΝ βμΝ ε Ϊ δμΝ Ν λ αθσΝ
πδξ δλβηα έα,Ν Ν θ σπδκυμΝ ΚτπλδκυμΝ αΰλσ μΝ εαδΝ Ν ζδΰκ κτμΝ θαπκη έθαθ μΝ ίλαέκυμΝ πκέεκυμΝ

πκυΝ ά αθΝ ΰεα βηΫθκδΝ αΝ ΚκτεζδαΝ βμΝ παλξέαμΝ ηηκξυ κυΝ – πκυΝ άη λαΝ κδΝ εα κξδεΫμΝ
κυλεδεΫμΝαλξΫμΝκθκηΪ δ αθΝKöprülüέΝΣκΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1λζθΝεα κδεκτ αθΝ αΝΚκτεζδα 1βΝ ίλαέκδΝ

ίλ αθδεάμΝυπβεκσ β αμμΝΟδΝκδεκΰΫθ δ μΝPapperΝΧζ Ϊ κηαΨ,ΝψerdyΝΧζΝΪ κηαΨΝεαδΝψernatΝΧζΝΪ κηαΨ,Ν θυΝ
τηφπθαΝ η Ν ηαλ υλέ μΝ εα κέεπθΝ βμΝ π λδκξάμΝ ΧκλέΝ εα π έΝ ΰ΄ΨΝ κΝ έ δκΝ ξπλδσΝ εα κδεκτ αθΝ εαδΝ κδΝ

κδεκΰΫθ δ μΝ Ν ShapiroΝ ΧζΝ Ϊ κηαΨΝ εαδΝ εirmovitchΝ ΧζΝ Ϊ κηαΨέΝ Σκ Ϋ κμ 1950 σζκδ κδ θαπκη έθαθ μΝ
ίλαέκδ εΪ κδεκδ βμ π λδκξάμ έξαθΝά β η ΰεα α αγ έ  Ϊζζ μ πσζ δμΝ βμΝΚτπλκυ. Σκ ίλαρεσ 

θ ελκ αφ έκ κ Μαλεσ υθ βλ έ κ απσ α δΪ παλ α ηΫζβ βμ ηδελάμ ίλαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ κυΝ



ιδ άλδαΝ κυμΝ ελα κυηΫθκυμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ΰεα αζ έοκυθΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ θαΝ
ΰεα α αγκτθΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν τηφπθαΝ σηπμΝ η Ν αΝ πλκίζ πση θαΝ αλδγηβ δεΪΝ

σλδαΝ βμΝ Λ υεάμΝ έίζκυέΝ Μ Ν βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ ζσΰπΝ βμΝ αυιαθση θβμΝ
Ϋθ α βμΝ πθΝ πδγΫ πθΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν κδΝ λξΫμΝ η έπ αθΝ
εα ΪΝ κΝάηδ υΝ κΝαλδγηβ δεσΝσλδκΝΫε κ βμΝ ιδ βλέπθΝ κυμΝ ίλαέκυμΝελα κυηΫθκυμΝ

βθΝΚτπλκΝ- απσΝ1έηίίΝ ΝησθκΝιηίΝγ πλά δμΝαθΪΝηάθαέ91  
 
 ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυμΝ Ι λαάζ,Ν κδΝ επλσ ππκδΝ
σζπθΝ πθΝ ίλαρευθΝ παλα Ϊι πθΝ πκυΝ ά βΝ απσΝ κΝ 1λζθΝ λα βλδκπκδκτθ αθΝ βθΝ
Κτπλκ,Ν υθάζγαθΝ Ν τκΝΫε αε μΝ υ εΫο δμΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝΧγ1έγέ1λζκΝεαδΝ1έζέ1λζκΨΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝ υθ κθδ γκτθΝεα ΪζζβζαΝη Ν σξκΝθαΝεα αφΫλκυθΝθαΝαπκ λΪ κυθΝκδΝ
ελα κτη θκδΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ θαΝ ΫλγκυθΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ πδκΝ
ΰλάΰκλαΝ ΰδαΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ αηΫ πμΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ Ϋθκπζ μΝ υθΪη δμέ92 

πκφα έ γβε Ναφ’Ν θσμΝθαΝαπκ έζκυθΝ αΝ λα σπ αΝ βμΝΚτπλκυΝαθ δπλκ ππ έαΝ
κυΝ Σηάηα κμΝ  λα κζκΰέαμΝ κυΝ υπσΝ τ α βΝ αε δεκτΝ δ λαβζδθκτΝ λα κτ,Ν η Ν
εκπσΝ θαΝ πδζ ΰκτθΝ σ κδΝ ελα κτη θκδΝ έξαθΝ επαδ υγ έΝ εαζτ λαΝ δμΝ "Shurot 

ha'Meginim" βμΝ‘ΥαΰεαθΪ’ΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝθαΝ κυμΝίκβγά κυθΝθαΝ λαπ τ κυθ,Ν
αφ’Ν ΫλκυΝεαγσλδ αθΝ αΝελδ άλδα,Ν πδζκΰάμΝ πθΝ λα υ έηπθΝΧΰθυ βΝ βμΝ ίλαρεάμΝ
ΰζυ αμ,ΝίαγησμΝαπσ κ βμΝ βθΝ λα δπ δεάΝ επαέ υ β,Ν παΰΰ ζηα δεάΝ ηπ δλέαΝ
εαδΝδεαθσ β αΝξ δλδ ηκτΝσπζπθ,ΝβΝβζδεέαΝ κυμΝθαΝευηαέθ αδΝη αιτΝ1κΝεαδΝβηΝ υθΝ
εαδΝθαΝ έθαδΝ έ ΝΪΰαηκδήΪΰαη μΝ έ ΝΫΰΰαηκδΝξπλέμΝπαδ δΪέ93 Σ ζδεΪ,ΝβΝαπκ κζάΝ βμΝ
αθ δπλκ ππ έαμΝ ε έθβμΝ αθαίζάγβε Ν ιΝ αδ έαμΝ βμΝ ελβε δεάμΝ εα Ϊ α βμΝ πκυΝ
πδελα κτ Ν ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝ βθΝΠαζαδ έθβέ94  

 
Μ ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ δμΝ 1ζΝ Μα κυΝ 1λζκ,Ν βΝ

λ αθέα,Ν Ν ηέαΝ πλκ πΪγ δαΝ θαΝ υ ξ λΪθ δΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ δμΝ ηΪξ μΝ πκυΝ
δ ιάΰαΰαθΝ εα ΪΝ βμΝ δκλ αθδεάμΝ λαίδεάμΝ Λ ΰ υθαμ,Ν κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1λζκΝ

αθαεκέθπ Ν σ δΝ κΝ ιάμΝ θΝ γαΝ ξκλβΰκτ Ν εαηέαΝ γ υλβ βΝ ισ κυΝ Ν εαθΫθαθΝ
ίλαέκΝελα κτη θκΝ βθΝΚτπλκέ95 Κα ΪΝ κΝ τ λκΝ ιΪηβθκΝ κυΝ1λζκ,ΝβΝεα Ϊ α βΝ
αΝ λα σπ αΝ ελΪ β βμΝ έξ Ν κιυθγ έΝ πδεέθ υθαέΝ  Ν εγΫ δμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ

πδ ζ έκυΝ  λα κζσΰβ βμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ λα κτΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ ζ π κη λυμΝ αΝ
ίέαδαΝ π δ σ δαΝ βμΝ ηβμ εαδΝ θβμ  π ηίλέκυΝ 1λζκΝ αΝ λα σπ αΝ εΫζ δαμΝ εαδΝ
                                                                                                                                                                      

θβ δκτέΝ Κα Ϊ βθ λδ έα βμ ζ δ κυλΰέαμ πθ λα κπΫ πθ ελΪ β βμ πθ ίλαέπθ πδαυθ πθ κυ 
Οζκεαυ υηα κμΝ βθΝ ΚτπλκΝ Χ1946-1949Ψ,Ν κΝ θ ελκ αφ έκΝ κυΝ ΜαλεσΝ π ε Ϊγβε Ν ΧκλέΝ εα π έΝ ΄Ψέ 
Πλίζ.: α) Yossi Ben-χrtziΝ “ώistoricalΝ PerspectivesΝ ofΝ JewishΝ RuralΝ SettlementsΝ inΝ ωyprus”Ν κ 
Giorgos Kazamias, Giorgos Antoniou (eds.) Historical Perspectives on Cypriot-Jewish Relations 
(Nicosia: 2015, University of Cyprus), 8-17  ίΨΝYairΝSeltenreich,ΝYossiΝKatzΝ“ψetweenΝtheΝύalileeΝandΝ
its Neighbouring Isle: Jules Rosenheck and JCA Settlements in Cyprus, 1897-1λβκ”ΝMiddle Eastern 

Studies, Vol.45 No.1 (January, 2009):87-109 ΰΨΝχtaΝχtun,Ν“InitiativeΝtoΝcolonizeΝωyprusΝwithΝJewsΝinΝ
the 20th ωentury”Ν International Journal of Academic Research Vol.3 No.3 (May, 2011): 790-794  
http://bit.ly/1WZisbW (πλσ ία β 10.11.2015) ) Yadin Rodan, "The Forgotten Jews of Cyprus", Eretz 

Magazine, (July-August, 2001): 26-36 http://bit.ly/1Nc0n64  (πλσ ία β 10.11.2015)  
91 Yad Vashem, Shoah Resource Center, “ωyprusΝϊetentionΝωamps” http://bit.ly/1LmokzY (πλσ ία β 
10.11.2015)   
92 IDFA 481/1949-41. Οδ πκζδ δεΫμ παλα Ϊι δμ πκυ υηη έξαθ β υθΪθ β β πλκΫλξκθ αθ απσ 
σζκυμ κυμ δ κζκΰδεκτμ ξυλκυμ εαδ ά αθ κδ ιάμ : Ha'Kibutz ha' Meukhad, Mapam, Ha'Kibutz 
ha'Artzi / Ha'Shomer ha'Artzi, Ha'Poel ha'Mizrakhi, Yishuvei ha'Poel ha'Mizrakhi, Ha'Oved ha'Tzioni, 
Ha' Tzionim ha'Klaliim.  δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝγ1έγέ1λζκΝεαδΝ 1έζέ1λζκΝ υηη έξαθΝεαδΝαιδπηα δεκέΝ
κυΝΣηάηα κμΝ λα κζκΰέαμέ 

93 IDFA 1003/1950-ηηηέΝΣηάηαΝ λα κζκΰέαμΝΝΧ ήιλ1ήγ -12.4.1948) 
94 IDFA 1003/1950-555. Σηάηα  λα κζκΰέαμ ( ή1ηζ1ήβ  – 27.4.1948) 
95ΝNatan Aridan, Britain-Israel and Anglo-Jewry, 1949-1957 (London-New York: Routledge, 2004),11 
Πλίζ. Υσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 260  

http://bit.ly/1WZisbW
http://bit.ly/1Nc0n64
http://bit.ly/1LmokzY


Ξυζκ τηπκυ,96 η Ν κυμΝ ελα κτη θκυμΝ θαΝ δαηαλ τλκθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ απΪθγλππ μΝ
υθγάε μΝ ελΪ β βμέΝ ΟδΝ αλαξΫμΝ πΫφ λαθΝ βθΝ φαληκΰάΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ

αυ βλυθΝ ηΫ λπθΝ ελΪ β βμέΝ ΜΪζδ α,Ν δμΝ βκέλέ1λζκΝ ΫθαμΝ ελα κτη θκμΝ
πυλκίκζάγβε ΝεαδΝ εκ υγβε ΝαπσΝίλ αθδεΪΝπυλΪ97 εαδΝσ κδΝΪζζκδΝ υζζαηίΪθκθ αθΝ

βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυμΝ θαΝ λαπ τ κυθ,Ν ία αθέακθ αθΝ εαδΝ υ ζέακθ αθΝ απσΝ κυμΝ
ηκφτζαε μέ98     

 
Ν Ϊλθβ βΝ πθΝ λ αθυθΝ θαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ ίλαέπθΝ

ελα κυηΫθπθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ ίέαδβΝ η αξ έλδ άΝ κυμΝ εαδΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ
αλθβ δεάΝ κυ λσ β αΝ πκυΝ π έεθυ Ν κΝ Λκθ έθκΝ κθΝ Ο Ν Ν γΫηα αΝ απ δεάμΝ
βηα έαμΝΰδαΝ κΝΙ λαάζΝΧεαγ υμΝ βμΝΙ λκυ αζάη,ΝΫθ αιβΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ,Ν

Ϊλ βΝ κυΝ ηπΪλΰεκΝ σπζπθΝ εζπΨ,Ν έξαθΝ βηδκυλΰά δΝ ιαδλ δεΪΝ υ Ϊλ κΝ εζέηαΝ
δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέΝ δμΝθΝΙκυθέκυΝ1λζκΝ

κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο ,Ν ΆηπαΝ ηπαθ,Ν
εα Ϋγ Ν βΝ Γ θδεά Γλαηηα έαΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ Ο Ν πδ κζάΝ εα αΰΰ ζέαμ,Ν
υπκΰ ΰλαηηΫθβΝαπσΝ ίλαέκυμΝελα κυηΫθκυμΝ βθΝΚτπλκ,Ν βθΝκπκέαΝ ιδ κλκτθ αθΝ
αΝ ε αδθση θαΝ αΝ λα σπ αέΝ 

 
ΣκΝ Φσλ ρθΝ ΌφδμΝ Ϊλξδ Ν θαΝ υθ δ β κπκδ έΝ σ δΝ κΝ αά βηαΝ πθΝ ίλαέπθΝ

ελα κυηΫθπθΝ βθΝ Κτπλκ Ϋπλ π Ν θαΝ πδζυγ έΝ τθ κηαέΝ Ν Κα σπδθΝ παλα εβθδαευθΝ
δαίκυζ τ πθ,Ν κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λζλ,ΝκΝ λ αθσμΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,Ν λθ Ν

ΜπΫίδθ,Ν απκφΪ δ Ν αΝ εζ έ δΝ αΝ λα σπ αΝ ελΪ β βμΝ βθΝ Κτπλκέ99 ΣκΝ πλυ κΝ
πζκέκΝπκυΝαθαξυλβ Νη αφΫλκθ αμΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝ ίλαέκυμΝελα κυηΫθκυμΝη Ν βΝ
τηφπθβΝ ΰθυηβΝ πθΝ λ αθυθΝ Ϋφγα Ν κΝ ζδηΪθδΝ βμΝΥΪδφαμΝ δμΝ βηΝ ΙαθκυαλέκυΝ

1949.100  δμΝ 1ίΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1λζλΝ απ ζ υγ λυγβε Ν απσΝ κΝ λα σπ κΝ βμΝ
εΫζ δαμΝεαδΝκΝ ζ υ αέκμΝ ίλαέκμΝελα κτη θκμΝ βθΝΚτπλκέ101 

 
 

 

                                                           
96Ν IDFA 1042/1949-137. Γ θδεσ πδ ζ έκ  λα κζκΰέαμ. θαφκλΪ ή ή1אήιήκ  –ΝκΫηίλδκμ 1948  
Πλίζ. Laub, Last Barrier, 47-50 
97Ν IDFA 922/1975-397 A. Finkelshtein, Shurot ha'Meginim be-Makhanot Kafrisin (Tel Aviv: Agaf 
Mivtzayim – Agaf Mateh – Makhleket ha’Segel, Tzva ha’Hagana li-Israel,1954),Ν1γβΝ βΝζ π κη λάΝ
Ϋεγ βΝ κυΝ ΚζΪ κυΝ πδξ δλά πθΝ κυΝ Γ θδεκτΝ πδ ζ έκυΝ κυΝ Ι λαβζδθκτΝ  λα κτ,Ν ξ δεΪΝ η Ν o 

λα δπ δεσΝ υηαΝ“Shurot ha'Meginim”Ν πθΝελα κυηΫθπθΝ βμΝΚτπλκυ,ΝαθαφΫλ αδΝσ δ δμΝβκέλέ1λζκ 
εκ υγβε Ν απσΝ πυλΪΝ πθΝ ίλ αθυθΝ λα δπ υθΝ κ λα κζκΰβγ έμ Shlomo Hayimzon,Ν θυΝ

πλκ παγκτ ΝθαΝ λαπ τ δ  
98 Ibid. θαΰλΪφ αδΝ πέΝ ζΫι δμΝ Ο Ν φτζαιβΝ πθΝ λα κπΫ πθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ απκ λκπάΝ πλκ παγ δυθΝ
δαφυΰάμΝ πθΝελα κυηΫθπθΝΫξ δΝαυιβγ έΝ βηαθ δεΪΝ κθΝ ζ υ αέκΝεαδλσέΝΧμΝαπκ Ϋζ ηα,ΝΫξ δΝαυιβγ έΝκΝ

αλδγησμΝ πθΝ α σηπθΝ πκυΝ υθ ζάφγβ αθΝ θυΝ πλκ παγκτ αθΝ θαΝ δαφτΰκυθέΝ Ν η αξ έλδ βΝ πθΝ
υζζβφγΫθ πθΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝΆΰΰζπθΝ έθαδΝξ έλδ βέΝΜ ΪΝαπσΝ βΝ κζκφκθέαΝ κυΝελα κυηΫθκυΝShlomo 

Hayimzon δμΝ βκέλέ1λζκΝ θυΝ πλκ παγκτ Ν θαΝ λαπ τ δ,Ν βη δυγβεαθΝ εαδΝ ΪζζαΝ π λδ α δεΪΝ
ία αθδ ηυθΝ πθΝελα κυηΫθπθΝ βθΝυλαΝπκυΝπλκ παγκτ αθΝθαΝ λαπ τ κυθέΝ Ν ξ δεσΝ βζ ΰλΪφβηαΝ
βμΝ βλέ1ίέ1λζκΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ ιάμμΝ ΟδΝ ΆΰΰζκδΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ ία αθέακυθΝ ελα κυηΫθκυμΝ πκυΝ

πλκ παγκτ αθΝθαΝ λαπ τ κυθέΝΠλδθΝαπσΝηέαΝ ί κηΪ αΝυπκξλΫπ αθΝθ αλκτμΝΪθ λ μΝθαΝη έθκυθΝΫιπΝ
ΰυηθκέΝ σζκΝ κΝ ίλΪ υέΝ Κα ΪΝ βθΝ απκξυλβ βΝ κυΝ πζκδαλέκυΝ ΥHa'TikvaΥΝ Ϋπδα αθΝ ηίΝ θ αλκτμΝ πκυΝ
πλκ παγκτ αθΝθαΝφ Ϊ κυθΝ κΝ εΪφκμΝεκζυηπυθ αμΝεαδΝΪζζκυμΝιΝπκυΝελτίκθ αθΝπέ πΝαπσΝεκθ Ϋδθ λέΝ
α αθέ βεαθΝεαδΝε υπάγβεαθΝίΪθαυ αέ[…]Ο   

99Ν Lowenberg, “Israel”,399-400  
100Ν“Shayetet Yetziat-Kafrisin arukha le-Tafkida”, φβη λέ αΝDavar, 25.1.1949 http://bit.ly/1HPyB9U 
Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ 
101 “Higiu Akhronei ha'Golim mi-Kafrisin”,Ν φβη λέ αΝ Ha’Tzofeh, 13.2.1949 http://bit.ly/1tBSFC3 
Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ 

http://bit.ly/1HPyB9U
http://bit.ly/1tBSFC3


 

1.2 Ν υθ λΰα έαΝ η αιτΝ Ι λαβζδθυθΝ εαδΝ ζζβθκευπλέπθΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ
ελΪ β βμΝ ίλαέπθΝη αθα υθΝ βθΝΚτπλκΝΧ1λζθ-1949) 

 
πσΝ δμΝ πλυ μΝ βηΫλ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λα κπΫ πθΝ κθΝ ΚαλΪκζκΝ αΝ

ηΫ αΝ υΰκτ κυΝ κυΝ 1λζθ,Ν ΫγβεαθΝ κδΝ ίΪ δμΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ πθΝ
ζζβθκευπλέπθΝ βμΝ ηηκξυ κυΝ εαδΝ πθΝ ίλαέπθΝ ελα κυηΫθπθέΝΜέαΝ υθ λΰα έαΝ

πκυΝ υθ ξέ γβε Ν ΫπμΝ εαδΝ κΝ κλδ δεσΝ κυμΝ εζ έ δηκ,Ν δμΝ αλξΫμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ κυΝ
1λζλέΝΚ θ λδεσΝλσζκΝ Ναυ άθΝ βθΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΫπαδι ΝκΝΠλσ λκηκμΝΠαπαία δζ έκυέΝ 

 
ΟΝ Πλσ λκηκμΝ Παπαία δζ έκυ102 ΰ θθάγβε Ν κθΝ ΜΪδκΝ κυΝ 1λ1λΝ κΝ ξπλδσΝ

ΛδηθδΪΝ βμΝ παλξέαμΝ ηηκξυ κυ,Νφκέ β Ν κΝ ηπκλδεσΝΛτε δκΝ ηηκξυ κυΝαπσΝ
σπκυΝεαδΝαπκφκέ β Ν κΝ1λγιέΝπκτ α ΝκδεκθκηδεΪ,Νυπάλι Νδ λυ δεσΝ Ϋζ ξκμΝ κυΝ
ΚυπλδαεκτΝ υθ ξθδαεκτΝ Κδθάηα κμΝ εαδΝ δ Ϋζ Ν Πλυ κμΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ

πδ λκπάμΝσζπθΝ πθΝυθ ξθδυθΝ ηηκξυ κυΝΧ1λγιΨΝεαδΝη Ϋπ δ αΝ ι ζΫΰβΝΠλυ κμΝ
Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ σζπθΝ πθΝ υθ ξθδυθΝ ηηκξυ κυΝ εαδΝ ΜΫζκμΝ βμΝ
Π θ αη ζκτμΝ Γλαηηα έαμΝ βμΝ ΠαΰετπλδαμΝ υθ ξθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ ΧΠέέ έΨέΝ ΣκΝ
1λζ1Ν θ Ϊξγβε Ν κΝ Κ Λ,Νεα Ϋ βΝηΫζκμΝ βμΝ παλξδαεάμ πδ λκπάμΝ ηηκξυ κυΝ
εαδΝηΫζκμΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ πδ λκπάμέΝ δμΝ βηκ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ κυΝ1λζγΝεαδΝ κυΝ1λζθΝ
ι ζΫΰβΝ βηκ δεσμΝ τηίκυζκμΝ κθΝ άηκΝ ηηκξυ κυΝη Ν κθΝ υθ υα ησΝ κυΝ ΪηΝ

Ϊηαθ κμ,Ν πκυΝ βλδασ αθΝ απσΝ κΝ Κ ΛέΝ ΣκθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1λζγΝ εα ΪΰβΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝ τθ αΰηαΝ κυΝ ίλ αθδεκτΝ λα κτΝ υπβλ υθ αμΝ βΝ γβ έαΝ κυΝ βθΝ

έΰυπ κ,Ν βΝ Λδίτβ,Ν βθΝ Τπ λδκλ αθέαΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
γβ έαμΝ κυΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ ΰθπλέ γβε Ν εαδΝ αθΫπ υι Ν φδζδεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν

ίλαέκυμΝ λα δυ μΝπκυΝυπβλ κτ αθΝ κΝRoyal Army Service ωorpsέΝΣσ Νάλγ Ν Ν
πλυ βΝ παφάΝ η Ν κΝ δπθδ δεσΝ εέθβηαΝ εαδΝ δμΝ πδ δυι δμΝ κυ,Ν δαπδ υθκθ αμΝ βθΝ
τπαλιβΝεκδθυθΝ βη έπθΝαθΪη αΝ κθΝαΰυθαΝ πθΝ ίλαέπθΝΰδαΝαπσε β βΝελα δεάμΝ
κθ σ β αμΝαφΥΝ θσμΝεαδΝαφΥΝ ΫλκυΝ βμΝίκτζβ βμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝΰδαΝαπαζζαΰάΝ
απσΝ κΝ ίλ αθδεσΝ απκδεδκελα δεσΝ εαγ υμέΝ ηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ απκ λΪ υ άΝ κυ,Ν
τ β Ν κθΝΜΪδκΝ κυΝ1λζθΝη ΝΪζζκυμΝ τκΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ ηπκλδεάΝ αδλ έαΝη Ν βθΝ
ππθυηέαΝ "Γ θδεσΝ Πλαε κλ έκΝ ηηκξυ κυ"Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ ηησξπ κ,Ν η Ν

αθ δε έη θκΝθαυ δζδαεΫμΝ λΰα έ μ,Ν ε ζπθέ δμ,Νφκλ υ δμΝεαδΝ κυλδ ησέΝ 
 
ΛέΰκυμΝ ηάθ μΝ η ΪΝ βΝ τ α βΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν δμΝ αλξΫμΝ υΰκτ κυΝ 1λζθΝ

αθ απκελέγβε Ν γ δεΪΝ βθΝ πλσ α βΝ υθ λΰα έαμΝ πκυΝ κυΝ απβτγυθ Ν κΝ Γ θδεσμΝ
δ υγυθ άμΝ βμΝ αη λδεαθκ ίλαρεάμΝ αθγλππδ δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ χmerican Jewish 

JointΝ ϊistributionΝ ωommitteeΝ ΧJϊωΨ,Ν Σ αλζμΝ ΠΪ ηαθ,Ν απσΝ κθΝ κπκέκθΝ
πζβλκφκλάγβε Ν σ δΝ πέε δ αδΝ βΝ Ϊη βΝ ζ δ κυλΰέαΝ λα κπΫ πθΝ ελΪ β βμΝ ίλαέπθΝ
πδαυθ πθΝ κυΝ Οζκεαυ υηα κμΝ δμΝ αε ΫμΝ βμΝ ηηκξυ κυέΝ ΟΝ Παπαία δζ έκυ,Ν κΝ

κπκέκμΝ σ Ν ά αθΝ βηκ δεσμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ άηκυΝ ηηκξυ κυ,Ν άλγ Ν Ν
δαίκυζ τ δμΝη Ν δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝεαδΝπΫ υξ Ν βθΝΪη βΝ ΰΰλαφάΝ κυΝJDC αΝ

                                                           
102Ν ΣαΝ ίδκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ Πλσ λκηκυΝ Παπαία δζ έκυΝ υθ ζΫΰβ αθμΝ αΨΝ απσΝ κθΝ πέ βηκΝ
δ σ κπκΝ κυΝ άηκυΝ ηηκξυ κυΝ www.famagusta.org.cy εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ απσΝ κθΝ τθ ηκ 
http://bit.ly/1O3fJZe Χπλσ ία βΝ 1ίέ11έβί1ηΨ,Ν ίΨΝ απσΝ κθΝ δ σ κπκΝ βμΝ αδλ έαμΝ δα άλβ βμΝ
Ι κλδευθΝΜθβη έπθΝ κυΝΙ λαάζΝΧHa'Moatza le-Shimur Atarei Moreshet-IsraelΨΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ κΝ
Μκυ έκΝ πθΝ  λα κπΫ πθ ΚλΪ β βμ βμΝ ΚτπλκΝ βθΝ πσζβ ζέ  κυΝ κλ έκυΝ Ι λαάζ: 
http://bit.ly/1MVhItE Χπλσ ία βΝ 1ίέ11έβί1ηΨ,Ν ΰΨΝ απσΝ βΝ ηαΰθβ κ εκπβηΫθβΝ υθΫθ υιβΝ πκυΝ
παλαξυλβ Ν κΝ Πλσ λκηκμΝ Παπαία δζ έκυΝ κθΝ ΙκτθδκΝ βίίηΝ βθΝ Naomi Yizhar, έ ήθ λδαΝ κυΝ
Μκυ έκυΝ ίλαρεάμΝ Μ αθΪ υ βμ,Ν κΝ κπκέκΝ ΰΪα αδΝ δμΝ αθαπαζαδπηΫθ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝ

λα κπΫ κυΝελΪ β βμΝ κΝ ζέ ,Ν κΝ σλ δκΝΙ λαάζέΝ Νηαΰθβ κ εκπβηΫθβΝ υθΫθ υιβΝπλκίΪζζ αδΝ
κυμΝ πδ εΫπ μΝ κυΝΜκυ έκυΝεα Ϊ δμΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ 

http://www.famagusta.org.cy/
http://bit.ly/1O3fJZe
http://bit.ly/1MVhItE


κδε έαΝ ηβ λυαΝ πηα έπθ,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ δ ξτ κυθΝ κδΝ υθκρεΫμΝ ζπθ δαεΫμΝ
δα Ϊι δμΝ πκυΝ φαλησακθ αθΝ πέΝ φδζαθγλππδευθΝ δ λυηΪ πθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
δ Ϊΰκθ αδΝ ξπλέμΝ α ηκτμΝ έ βΝ πλυ βμΝ αθΪΰεβμ,Ν πκυΝ γαΝ πλκκλέακθ αθΝ ΰδαΝ κυμΝ

ελα κυηΫθκυμέΝ ΜΫ αΝ Ν πκζτΝ τθ κηκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν κΝ Παπαία δζ έκυΝ Ν
υθ λΰα έαΝη Ν κθΝ πδε φαζάμΝ βμΝαπκ κζάμΝ κυΝJDC βθΝΚτπλκ,ΝΜσλδμΝΛΪκυηπ,Ν

εαδΝη Ν αΝ ζΫξβΝ βμΝηδελάμΝ ίλαρεάμΝεκδθσ β αμΝ κυΝ θβ δκτ,Ν έξαθΝεα αφΫλ δΝ θαΝ
υ ά κυθΝκηΪ αΝυπκ κξάμΝπκυΝαπκ ζ έ κΝαπσΝΰδα λκτμ,Νθκ κεσηκυμ,Ν α εΪζκυμΝ

εαδΝ δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσ,Ν ά βΝ πλδθΝ βθΝ 1γβΝ υΰκτ κυΝ 1λζθΝ – βηΫλαΝ εα ΪΝ βθΝ
κπκέαΝαφέξγβ αθΝκδΝπλυ κδΝ ίλαέκδΝελα κτη θκδΝ αΝ λα σπ αΝ κυΝΚαλΪκζκυέΝΟΝ
Παπαία δζ έκυΝ υαδ γβ κπκέβ Ν κθΝ άηαλξκΝ ηηκξυ κυΝ ΪηΝ Ϊηαθ κμΝ εαδΝ
δμΝ κπδεΫμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝυθ ξθδαεΫμΝεαδΝ ΰλκ δεΫμΝΟλΰαθυ δμΝθαΝ ε υ κυθΝ

οβφέ ηα αΝ πκυΝ εαζκτ αθΝ δμΝ απκδεδκελα δεΫμΝ λξΫμΝ θαΝ εζ έ κυθΝ αΝ λα σπ αΝ
ελΪ β βμΝ εαδΝ θαΝ πδ λαπ έΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ ελα κυηΫθκυμ,Ν πδαυθ μΝ κυΝ
Οζκεαυ υηα κμ,Ν θαΝ απ ζ υγ λπγκτθΝ απσΝ κυμΝ λ αθκτμΝ εαδΝ θαΝ ΰεα α αγκτθΝ

βθΝ Παζαδ έθβέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κ Παπαία δζ έκυΝ πδη ζ έ κΝ βμΝ υπκ κξάμΝ ίλαέπθΝ
αιδπηα κτξπθ,Νεαζζδ ξθυθΝεέΪέΝπκυΝΫλξκθ αθΝαπσΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ βθΝΚτπλκΝΰδαΝ
θαΝ πδ ε φγκτθΝ αΝ λα σπ αέΝ θΪη αΝ Ναυ κτμΝ κυμΝ πδ εΫπ μΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ
εαδΝβΝη Ϋπ δ αΝδ λαβζδθάΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝεαδΝΠλπγυπκυλΰσμΝΓεσζθ αΝΜΫδλ,Ν
πμΝαπ αζηΫθβΝ κυΝ ίλαρεκτΝΠλαε κλ έκυ,Ν κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1λζι,Νη  εκπσΝθαΝ

δΝ απσΝ εκθ ΪΝ δΝ υθγάε μΝ δαίέπ βμΝ πθΝ ελα κυηΫθπθΝ κηκ γθυθΝ βμΝ κθΝ
ΚαλΪκζκ,Ν βθΝ εΫζ δαΝεαδΝ βθΝΞυζκ τηπκυέ103 

 
ΟδΝ ελα κτη θκδΝ απ υγτθκθ αθΝ κθΝ Παπαία δζ έκυΝ - κθΝ κπκέκθΝ

απκεαζκτ αθΝ φδζδεΪΝ ΟΠΪπαΟ- ΰδαΝ θαΝ εαζυφγκτθΝ ία δεΫμΝ αθΪΰε μΝ Ν λσφδηα εαδΝ
υζδεΪΝαΰαγΪΝεαδΝΰδαΝθαΝί ζ δπγκτθΝκδΝ λαΰδεΫμΝ υθγάε μΝελΪ β βμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ
ΰλάΰκλαΝ θαΝ εαζζδ λΰβγκτθΝ αηκδίαέ μΝ ξΫ δμΝ ηπδ κ τθβμΝ εαδΝ φδζέαμέΝ ΟΝ
Παπαία δζ έκυΝφλσθ δα ΝθαΝυπΪλξ δΝη αφκλδεσΝηΫ κΝ δμΝ ισ κυμΝ πθΝ κτθ ζΝπκυΝ
έξαθΝ εΪο δΝ κδΝ ελα κτη θκδ,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ Ν πλκηβγ τκθ αδΝ ελυφΪ,Ν έ βΝ πλυ βμΝ

αθΪΰεβμΝ εαδΝ λσφδηα,Ν θαΝ παλαζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ θαΝ παλα έ κθ αδΝ ΰλΪηηα αΝ εαδΝ
βη δυηα αΝαπσΝεαδΝπλκμΝ κΝΙ λαάζ,ΝεαδΝ Ϋζκμ,ΝθαΝη αφΫλ αδΝπαλΪθκηκμΝκπζδ ησμΝ

πκυΝ έξ Ν δ Ϋζγ δΝζαγλαέαΝαπσΝ βθΝΠαζαδ έθβ,104 πλκε δηΫθκυΝθαΝ επαδ τκθ αδΝκδΝ
ελα κτη θκδΝ απσΝ κυμΝ πυλάθ μΝ βμΝ ‘ΥαΰεαθΪ’ πκυΝ έξαθΝ ά βΝ παλ δ φλτ δΝ κυμΝ
σπκυμΝ ελΪ β βμέ105 δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν ίκάγβ Ν κΝ θαΝ λαπ τ δΝ η ΰΪζκμΝαλδγησμΝ

ελα κυηΫθπθ,Νφλκθ έακθ αμΝΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝπκζζυθΝαθυθυηπθΝ
ζζβθκευπλέπθ,ΝκδΝκπκέκδΝΫθαθ δΝαηκδίάμΝ υθΫ λαηαθΝ κυμΝπυλάθ μΝ βμΝ ‘ΥαΰεαθΪ’ 

                                                           
103ΝLaub, Last Barrier, 81-κγΝΛ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ πέ ε οβΝ αΝ λα σπ αΝελΪ β βμΝ βμΝΚτπλκυΝ
κθΝΝκΫηίλδκΝ1λζιΝ βμΝGolda Meir,ΝβΝκπκέαΝ σ Ν δα ζκτ Ν πδε φαζάμΝ κυΝΠκζδ δεκτΝΓλαφ έκυΝ κυΝ
ίλαρεκτΝΠλαε κλ έκυέ 

104ΝαΨ IDFA 922/1975-397 Finkelshtein, Shurot, ζβΝΛ π κηΫλ δ μΝπ λέΝ βμΝεα α ε υάμΝ πθΝ κτθ ζΝ αΝ
λα σπ αΝ ελΪ β βμΝ βθΝ ΚτπλκΝ ίΨΝ ΦβφδαεσΝ λξ έκΝ Palyam (www.palyam.org) κυΝ Μκυ έκυΝ

ίλαρεάμΝ Μ αθΪ υ βμΝ Κτπλκυ,Ν πσζβΝ ζέ ,Ν Ι λαάζμ Μαλ υλέαΝ κυΝ Gad Hilb, ευί λθά βΝ κυΝ
πζκέκυΝ ‘Pan Crescent’Ν π λέΝ πθΝ θ λΰ δυθ κυΝ Πλσ λκηκυΝ Παπαία δζ έκυ,Ν πκυΝ υθ Ϋζ αθΝ βθΝ
αθαξυλβ βΝ πθΝπζκέπθΝ‘Pan York’ΝεαδΝ ‘Pan Crescent’Ν κθΝΙκτζδκΝ κυΝ1λζκ απσΝ βθΝΚτπλκΝπλκμΝ κΝ
ζδηΪθδΝ βμΝ ΥΪδφαμΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΟλΪ Ν  http://bit.ly/1MVhDpF εαδΝ http://bit.ly/1Nc6lUi Χπλσ ία βΝ
10.11.2015)ΝΝ 
105 Ori Daromi,Ν “Patriot Kafrisai ve Tzioni”,Ν φβη λέ αΝ Haaretz, 1.1.2007. http://bit.ly/1PAo6wW  
Χπλσ ία βΝ 1ίέ11έβί1ηΨέΝ Μαλ υλέαΝ κυΝ Emmanuel Gutmann,Ν εαγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ

πδ βηυθΝ κυΝ ίλαρεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ βμΝΙ λκυ αζάη,ΝκΝκπκέκμΝεα ΪΝ αΝφκδ β δεΪΝ κυΝξλσθδαΝ έξ Ν
αζ έΝ πμΝ Ϊ εαζκμΝ ίλαρευθΝ αΝ λα σπ αΝ ελα κυηΫθπθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ απσΝ κΝ 1λζιΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ

εζ έ δησΝ κυμ,Ν δμΝ αλξΫμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1λζλέΝ ΠλίζέΝ Ν ΜΪλδκμΝ βηβ λέκυΝ «ΆγζδαΝ απάΝ ΰδαΝ κυμΝ
ίλαέκυμΝ πλσ φυΰ μΝ κυμ ‘εΪηπκυμ’Ν βμΝ ΚτπλκυΝ 1λζθ-1949», Sigmalive.com, 2.11.2011 

http://bit.ly/1HXIXb3 Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝΝ 

http://www.palyam.org/
http://bit.ly/1MVhDpF
http://bit.ly/1Nc6lUi
http://bit.ly/1PAo6wW
http://bit.ly/1HXIXb3


βθΝπλκηάγ δαΝκπζδ ηκτ,ΝυζδευθΝαΰαγυθΝεαδΝπαλκξάμΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ δμΝεδθά δμΝ
πθΝ λ αθυθ,106 γΫ κθ αμΝ βΝ δΪγ βΝ κυμΝ αΝ ΙΥΝ κξάηα ΪΝ κυμ,Ν αιέΝ εαδΝ

ζ πφκλ έαέ107 Κα ΪΝ κΝ τ λκΝ ιΪηβθκΝ κυΝ 1λζθΝ έξαθΝ λα κζκΰβγ έΝ απσΝ βθΝ
‘ΥαΰεαθΪ’ 1ηΝ ζζβθκετπλδκδ,108 πκυΝά αθΝΰθπ κέΝ κυμΝελα κυηΫθκυμΝησθκΝη Ν αΝ
υθγβηα δεΪΝ κυμΝο υ υθυηαέ109   

  
ΣαΝ δ ξυλΪΝ αδ γάηα αΝ υηπΪγ δαμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ πλκμΝ κυμΝ

ζζβθκευπλέκυμ,ΝξΪλβΝ βΝ άλδιάΝ κυμΝπλκμΝ κυμΝελα κυηΫθκυμΝ βμΝΚτπλκυΝεα ΪΝ
βθΝ λδ έαΝ1λζθ-1949, δα βλάγβεαθΝεαδΝη ΪΝ κΝεζ έ δηκΝ πθΝ λα κπΫ πθΝεαδΝ βΝ

ησθδηβΝ ΰεα Ϊ α άΝ κυμΝ κΝ Ι λαάζέΝ Υαλαε βλδ δεάΝ ά αθΝ βΝ ΰεΪλ δαΝ υπκ κξάΝ
πκυΝ πδφτζαιαθΝκδΝ δ λαβζδθΫμΝαλξΫμΝ κθΝ άηαλξκΝ ηηκξυ κυΝ ΪηΝ Ϊηαθ κμΝ
εαδΝ κθΝ θ δ άηαλξκΝΥλά κΝαίίέ β,Νσ αθΝπλαΰηα κπκέβ αθΝ π αάη λβΝ πέ ε οβΝ

κΝ Ι λαάζ, κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1λζλέΝ υ άΝ ά αθΝ εαδΝ βΝ πλυ βΝ πέ βηβΝ πέ ε οβΝ
ζζβθκευπλέπθΝ αιδπηα κτξπθΝ κΝ Ι λαάζΝ εα σπδθΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ

ευίΫλθβ βμΝ εαδΝ εαζτφγβε Ν ε θυμΝ απσΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ ΣτπκΝ βμΝ πκξάμμΝ  δμΝ
24.6.1949, κδΝ Ϊηαθ κμΝεαδΝαίίέ βμΝη Ϋίβ αθΝα λκπκλδευμΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝ κΝ
α λκ λσηδκΝ βμΝΥΪδφαμ,ΝσπκυΝ κυμΝυπκ Ϋξγβε ΝκΝ άηαλξκμ,Ναηπ ΪδΝΛΫίδΝεαδΝ βΝ
υθΫξ δαΝ τ πηκΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ παλΫγ Ν πλκμΝ δηάθΝ κυμΝ πέ βηκΝ

ΰ τηαέ110  δμΝβκέθέ1λζλΝ πδ εΫφγβεαθΝ κΝδ λαβζδθσΝεκδθκίκτζδκΝ βθΝΙ λκυ αζάη,Ν
σπκυΝ κυμΝ υπκ Ϋξγβε Ν κΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ ΚθΫ ,Ν Μκ ΫΝ ΡκαΫ δ,Ν εφλΪακθ αμΝ Ο δμΝ
γ ληΫμΝ υξαλδ έ μΝ κυ ΚλΪ κυμΝ κυ Ι λαάζΝΰδαΝ βθΝαθγλππδ δεάΝ Ϊ βΝ πθΝεα κέεπθΝ
βμΝΚτπλκυΝεαδ ΰδα βΝίκάγ δαΝπκυΝπλκ Ϋφ λαθΝ κυμΝ ίλαέκυμΝπλσ φυΰ μΝεα ΪΝ βθΝ
ε έΝ παλαηκθάΝ κυμέΟ111 ΣβθΝ έ δαΝ βηΫλαΝ ι θαΰάγβεαθΝ βθΝ πσζβΝ απσΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ
άηαλξκΝ βμΝ Ι λκυ αζάη,Ν Ν αθδΫζΝ Ό λ.112 Σβθ 1έιέ1λζλΝ υθαθ άγβεαθΝ η Ν κθΝ
άηαλξκΝ κυΝΣ ζΝ ίέί, Ι λαΫζΝΡσεαξ,113 εαδΝ δμΝζέιέ1λζλΝη Ναθυα αΝ ζΫξβΝ βμΝ

Κ θ λδεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ κηκ πκθ έαμΝ Υδ αθ λκτ Ν κΝ Σ ζΝ

                                                           
106 IDFAΝ 922/1975-397. Finkleshtein, Shurot, 1κΝ  κΝ ΠαλΪλ βηαΝ βμΝ η ζΫ βμΝ κυΝ A. Finkelshtein 
παλα έγ θ αδΝκδΝα κηδεΫμΝ ιδ κλά δμΝδ λαβζδθυθΝπκυΝά αθΝελα κτη θκδΝ βθΝΚτπλκέΝ βθΝεα Ϊγ βΝ
κυΝYosef Gadish,ΝηΫζκυμΝ βμ απκ κζάμΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝ λα κτΝ αΝ λα σπ αΝ βμΝΚτπλκυ,ΝσπκυΝ

εαδΝπαλΫη δθ ΝαπσΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ1λζκΝΫπμΝεαδΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λζλ,ΝαθαφΫλ δΝσ δΝκΝΙ λαβζδθσμΝ
 λα σμΝ ΟΫγ Ν βΝ δΪγ βΝ βμΝ απκ κζάμΝ κΝ πκ σΝ πθΝ 1έίίίΝ δ λαβζδθυθΝ ζδλυθΝ ηβθδαέπμΝ ΰδαΝ θαΝ
εαζυφγκτθΝ αΝ ιάμΝ Ϋικ αΝ μΝ έΝ ΰκλΪΝ λκφέηπθΝ ΰδαΝ κυμΝ επαδ υση θκυμΝ έΝ Υλβηα κ σ β βΝ ΰδαΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝ εαπ δευθΝ λΰα δυθΝ θ σμΝ πθΝ λα κπΫ πθΝμΝ λΰαζ έα,Ν πδπζΫκθΝ λκφάΝΰδαΝ κυμΝ εαφ έμΝΓέΝ
ικ αΝ εαδΝ ξλβηα κ σ β βΝ πκζδ δ δευθΝ ε βζυ πθΝ έΝΠζβλπηάΝ πθΝ ζζάθπθΝ πκυΝ ηαμΝ ίκβγκτ αθΝ
βθΝ η αφκλΪΝ πλκ υππθ έΝ πκαβηέπ βΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ απκ κζάμΝ Χ1ίΝ δ λαβζδθΫμΝ ζέλ μΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

ηΫζκμΝ βμΝεαδΝΫικ αΝ δα λκφάμΨέΟ   
107 Ibid.,129 
108 Ibid.,134Ν 
109Ν κθΝ δ σ κπκΝ www.maapilim.org.il βμΝ αδλ έαμΝ δα άλβ βμΝ Ι κλδευθΝΜθβη έπθΝ κυΝ Ι λαάζΝ
(Ha'Moatza le-Shimur Atarei Moreshet-IsraelΨΝ πκυΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ Μκυ έκΝ πθΝ  λα κπΫ πθ 
ΚλΪ β βμ βμΝΚτπλκΝ βθΝπσζβ ζέ  κυΝ κλ έκυΝΙ λαάζ π λδΫξ αδΝίΪ βΝ κηΫθπθ,Ν βθΝκπκέαΝ
αθαΰλΪφκθ αδΝ αζφαίβ δεΪ αΝ κθσηα αΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ πκυΝ ίκάγβ αθΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ
ελα κυηΫθκυμΝ έ Ν εα ΪΝ βθΝ παλαηκθάΝ κυμΝ αΝ λα σπ αΝ έ Ν εα ΪΝ βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυμΝ θαΝ
δαφτΰκυθέΝ Όζκδ, -πζβθΝ κυΝ Πλσ λκηκυΝ Παπαία δζ έκυ- αθαφΫλκθ αδΝ ησθκΝ η Ν αΝ ηδελΪΝ άΝ αΝ
υθγβηα δεΪΝ κυμΝκθσηα α.  http://bit.ly/1MmUQWz   Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨ 

110Ν “Rosh Yriat Famagusta be-Vikur ba-Aretz”,Ν φβη λέ α Heruth, 26.6.1949 http://bit.ly/1FIs8M6 
(πλσ ία β 10.11.2015)  
111Ν“Rosh Iriat Famagusta mesayer bi-Irushalayim”,ΝHeruth, 1.7.1949 http://bit.ly/1rK52fH (πλσ ία β 
10.11.2015) εαδ “Bikurim ba-Kneset”,ΝHeruth, 1.7.1949 http://bit.ly/1yxL1yZ (πλσ ία β 10.11.2015) 
112Ν“Ishim u-Mosadot”,ΝHa’Tzofeh, 3.7.1949 http://bit.ly/1vYMsrr (πλσ ία β 10.11.2015) 
113Ν “RoshΝIriatΝόamagustaΝbikerΝbe-IriatΝTelΝχviv”,ΝHeruth, 4.7.1949 http://bit.ly/1w7o0U0  
(πλσ ία β 10.11.2015)  

http://www.maapilim.org.il/
http://bit.ly/1MmUQWz
http://bit.ly/1FIs8M6
http://bit.ly/1rK52fH
http://bit.ly/1yxL1yZ
http://bit.ly/1vYMsrr
http://bit.ly/1w7o0U0


ίέίέ114 θ δε δεσΝ ά αθΝ κΝ ε θΫμΝ βηκ έ υηαΝ βμΝ 1γέιέ1λζλΝ βμΝώa'Tzofeh,Ν κΝ
κπκέκΝη αιτΝΪζζπθΝαθαΰλΪφκθ αθΝ αΝ ιάμμΝ"ΜέαΝ ηθάΝ ζ άΝ υξαλδ έαμΝπλκμΝ κυμΝ
εα κέεκυμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ πλκμΝ κυμΝ βησ μΝ βμΝ ηηκξυ κυΝ ΰδαΝ βθΝ
ιαέλ βΝ Ϊ βΝ κυμΝ πλκμΝ κυμΝ ελα κυηΫθκυμΝ αΝ λα σπ αΝ βμΝ ΚτπλκυΝ

πλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ ίλαρεκτΝ Πλαε κλ έκυ κΝ Σ ζΝ
ίέί,Ν εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ ΰξ δλέ γβε Ν κθΝ θ δ άηαλξκΝ βμΝ πσζβμΝ εέΝ αίίέ βΝ πδ αΰάΝ

πκ κτΝ βέίίί δ λαβζδθυθΝ ζδλυθΝ πμΝ πλυ βΝ σ βΝ ξλβηα δεάμΝ πλ Ϊμ η Ν εκπσΝ βθΝ
απκπ λΪ π βΝ πθΝ λΰα δυθΝπκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ βθΝπαδ δεάΝξαλΪ βμΝπσζβμ βμΝ
ηηκξυ κυέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ απσΝ εκδθκτΝ πλ ΪΝ βμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν κυΝ ίλαρεκτΝ

Πλαε κλ έκυΝεαδΝ βμΝΫθπ βμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ βμΝξυλαμέΝΣκΝηΫζκμΝ κυΝ έέΝ κυΝ
ίλαρεκτΝΠλαε κλ έκυ Μκ ΫΝΚσζ αθαφΫλγβε Νη Νγ ληΪΝζσΰδαΝΰδαΝ κθΝΚυπλδαεσΝζασ,Ν

πκυΝ υθαδ γΪθγβε Ν βΝ τ εκζβΝγΫ βΝ βθΝκπκέαθΝ έξαθΝπ λδΫζγ δΝκδΝελα κτη θκδΝ βθΝ
ΚτπλκΝ εαδΝ κυμΝ ίκάγβ Ν σππμΝ ηπκλκτ έΝ Σσθδ Ν σ δΝ ε σμΝ απσΝ β ξλβηα δεάΝ
πλκ φκλΪ,Ν γαΝ απκ αζ έΝ δ λαβζδθσμΝ δ δεσμ ΰδαΝ βθΝ απκπ λΪ π βΝ πθΝ κδεκ κηδευθΝ
λΰα δυθΝ βμΝ παδ δεάμΝ ξαλΪμΝ βμΝ ηηκξυ κυέ[…]Ν ΟΝ θ δ άηαλξκμΝ αίίέ βμΝ
υξαλέ β Νη Νγ ληΪΝζσΰδαΝ υΰεέθβ βμΟ.115 Λέΰ μΝ ί κηΪ μΝαλΰσ λα,ΝκΝ άηκμΝ κυΝ

Σ ζΝ ίέί,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν πδξκλάΰβ βΝαπσΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ υθκζδεκτΝπκ κτΝβίίέίίίΝ
δ λαβζδθυθΝ ζδλυθ,Ν απκφΪ δ Ν θαΝ ΰελέθ δΝ πλ ΪΝ γίίΝ δ λαβζδθυθΝ ζδλυθΝ πλκμΝ κθΝ

άηκΝ ηηκξυ κυΝ ΰδαΝ βθΝ απκπ λΪ π βΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ παδ δεάμΝ ξαλΪμΝ βμΝ
πσζβμΝΟπμΝ Ϋθ διβΝ υΰθπηκ τθβμΝ πλκμΝ κυμΝ βησ μΝ βμΝ ΰδαΝ β Ϊ βΝπκυΝ πΫ διαθΝ
πλκμΝ κυμΝελα κυηΫθκυμ υηπα λδυ μΝηαμ".116  

 
ΣΫζκμ,Ν αιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ βθΝ πκζυίλαί υηΫθβΝ αη λδεαθδεάΝ

εδθβηα κΰλαφδεάΝ αδθέαΝ « ικ κμ» (“ϋxodus”) παλαΰπΰάμΝ 1λθί,117 βθΝ κπκέαθΝ
ιδ κλ έ αδΝβΝπ λδπΫ δαΝ κυΝκηυθυηκΝπζκέκυΝπκυΝη Ϋφ λ Ν ίλαέκυμΝ πδαυθ μΝ κυΝ

Οζκεαυ υηα κμΝ απσΝ βΝ Γ ληαθέα η Ν πλκκλδ ησΝ βΝ ΥΪδφα,Ν κΝ ξαλαε άλαμΝ κυΝ -
φδζδεκτΝ πλκμΝ κυμΝ ίλαέκυμ- ζζβθκετπλδκυΝ πδξ δλβηα έα Plato Mandria,Ν έθαδΝ
αφΫμΝσ δΝπαλΫπ ηπ Ν βθΝπλκ ππδεσ β αΝ κυΝΠλσ λκηκυΝΠαπαία δζ έκυέ118  

 
αθΝ αφΫμΝσ δΝαηΫ πμΝη ΪΝ κΝεζ έ δηκΝ πθΝ λα κπΫ πθΝελΪ β βμΝ βθΝ

Κτπλκ,Ν βΝ υθ έ β βΝ βμΝδ λαβζδθάμΝεκδθάμΝΰθυηβμΝβΝΚτπλκμΝ έξ Ν αυ δ γ έΝη Ν βθΝ
ζζβθδεάΝ εα αΰπΰάΝ εαδΝ υθ έ β βΝ βμΝ πζ δκοβφέαμΝ πθΝ εα κέεπθΝ κυΝ ΰ δ κθδεκτΝ

θβ δκτ,Ν η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ κδΝ ίλαέκδΝ ελα κτη θκδΝ ηκδλΪ βεαθΝ βθΝ λδ άΝ κυμΝ
πλκ ππδεάΝπ λδπΫ δαέΝ δ,ΝβΝαπκ έθαιβΝ κυΝαπκδεδκελα δεκτΝίλ αθδεκτΝαυΰκτΝεαδΝ
βΝ θπ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν απκ ζκτ αθΝ τκΝ αδ άηα αΝ απσζυ αΝ
εα αθκβ ΪΝ κθΝδ λαβζδθσΝΣτπκ,Νη Ν κθΝηΫ κΝδ λαβζδθσΝπκζέ βΝ ίλαρεάμΝεα αΰπΰάμΝ

                                                           
114Ν  “Orkhim mi-Kafrisin be-Mosdot ha'Histadrut”,Ν φβη λέ α Davar, 7.7.1949 http://bit.ly/1y9OOno 
(πλσ ία β 10.11.2015) 
115Ν “Tshurat Israel le-Yaldei Kafrisin”,Ν Ha’Tzofeh, 13.7.1949 http://bit.ly/1w7odXp (πλσ ία β 
10.11.2015) 
116Ν“ShaiΝle-IriatΝόamagusta”,Νώa’Tzofeh, 1.8.1949 http://bit.ly/1z5CSzX (πλσ ία β 10.11.2015)  
117Ν Ναη λδεαθδεάΝεδθβηα κΰλαφεάΝ αδθέαΝ“Exodus”ΝπαλαΰπΰάμΝ1λθί, πκυΝ εβθκγΫ β ΝκΝαυ λδαεσμΝ
εβθκγΫ βμΝ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμΝ Otto Preminger, η Ν πλπ αΰπθδ άΝ κθΝ βγκπκδσΝ Paul Newman, 

ΰυλέ βε Ν ιΝ κζκεζάλκυΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΣκΝ 1λθ1Ν ίλαί τγβε Ν η Ν Ό εαλΝ ηκυ δεάμΝ
πΫθ υ βμ (Ernest Gold), η Ν κΝίλαί έκ Υλυ άμ φαέλαμΝί’Ναθ λδεκτΝλσζκυΝΧSal Mineo) εαδΝίλαί έκΝ

Grammy ηκυ δεάμΝ πΫθ υ βμΝ ΧErnest GoldΨέΝ ΣκθΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ ζζβθκετπλδκυΝ πδξ δλβηα έαΝ
Mandria,ΝκΝκπκέκμΝ αφυμΝαπ δεσθδα Ν βθΝπλκ ππδεσ β αΝ κυΝΠλσ λκηκυΝΠαπαία δζ έκυ,Νυπκ τγβε Ν
κΝβγκπκδσμΝHugh Griffith.  
Πλίζμ http://www.imdb.com/title/tt0053804/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm Χπλσ ία βΝ1ηέ11έβί1ηΨ  
118Ν ύeorgeΝThέΝεavrogordatosΝ“ύreekΝωypriotsΝandΝJewsΝinΝϋxodusμΝχΝσovelΝofΝIsraelΝbyΝδeonΝUris”Ν

κ Giorgos Kazamias, Giorgos Antoniou (eds.) Historical Perspectives on Cypriot-Jewish Relations 
(Nicosia: University of Cyprus, 2015), 88-89 

http://bit.ly/1y9OOno
http://bit.ly/1w7odXp
http://bit.ly/1z5CSzX
http://www.imdb.com/title/tt0053804/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm


θαΝ αυ έα αδΝπζάλπμΝη Ν αΝαθ δίλ αθδεΪΝαδ γάηα α,ΝπκυΝ βθΝΚτπλκΝ εφλΪακθ αθΝ
κζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκέΝ 

 
Χ σ κ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ αεκζκτγβ Ν απσΝ πκζτΝ θπλέμΝ ηδαΝ

αφυμΝ πδκΝ πλαΰηα δ δεάΝ εαδΝ υΰελα βηΫθβΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ κΝ θ ξση θκΝ βμΝ
θπ βμ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπΥΝ σοδθΝ πλπ έ πμΝ δμΝ δ γθ έμΝ δ κλλκπέ μΝ βμΝ πκξάμ,Ν βθΝ

π λδφ λ δαεάΝδ ξτΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝουξλάΝ Ϊ βΝ
πκυΝ βλκτ ΝβΝ γάθαΝΫθαθ δΝ κυΝθ κ τ α κυΝ ίλαρεκτΝελΪ κυμέ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3  Ν ΫθαλιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ
Λ υεπ έαΝΧ1ληίΨ  
 

Μ Ν κΝεζ έ δηκΝ πθΝ λα κπΫ πθΝ βθΝΚτπλκΝ δμΝαλξΫμΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λζλΝ
εαδΝ εα σπδθΝ σ πθΝ έξαθΝ πλκβΰβγ έΝ βμΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ εαδΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ
ελα κτη θπθΝ κθΝ ΚαλΪκζκ,Ν βΝ εΫζ δαΝ εαδΝ βθΝ Ξυζκ τηπκυΝ ,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ
Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ θΝ πδγυηκτ Νπ λαδ ΫλπΝσιυθ βΝ πθΝ ξΫ υθΝ βμΝη Ν βΝ λ αθέαέΝ
ΠαλΥΝ σζαΝ αυ Ϊ,Ν βΝ ουξλσ β αΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ υθΫξδα Ν θαΝ υφέ α αδΝ Ν
δπζπηα δεσΝ πέπ κέΝ Ν λ αθέαΝ βλκτ Ν αλθβ δεάΝ κυ λσ β αΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ

Ι λαάζ,Ν σ κΝπμΝπλκμΝ δμΝ δ βΰά δμΝ βμΝσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝπκυΝοάφδα Ν αΝ
υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ κυΝΟ έΝ έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝεαδΝ δμΝ τκΝοβφκφκλέ μΝπ λέΝ
βμΝπλσ α βμΝ δ κξάμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟλΰαθδ ησ,ΝβΝ λ αθέαΝαπ έξ έΝΧ σ κ,ΝβΝ

ευίΫλθβ βΝ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ Ϋελδθ Ν σ δΝ κδΝ εαζΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Λκθ έθκΝ γαΝ
απκ ζκτ αθΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσ λπθΝ ξΫ πθΝη Ν βθΝ
ΟυΪ δθΰε κθΝεαδΝ βΝ τ βΝΰ θδεσ λαέ119  
 

Ν λ αθέαΝ αθαΰθυλδ Ν κΝ Ι λαάζΝ de facto η Ν βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ κυέ120  βΝ υθΫξ δα,Ν κΝΙ λαάζΝσλδ Ν πδ λαηηΫθκΝ κυΝ κΝΛκθ έθκΝ
κθΝ θκηδεσΝ εαδΝ παθ πδ βηδαεσΝ Μκλθ ξΪδΝ ζδΪμ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα Ϋγ Ν αΝ
δαπδ υ άλδΪΝ κυΝ κθΝ α δζδΪΝΓ υλΰδκΝ δμΝ1ίέίθέ1λζλέ121 ΠκζτΝαλΰσ λα,Ν δμΝ

βκέζέ1ληί,ΝβΝ λ αθέαΝπλκΫίβΝεαδΝ βθΝde jure κυΝΙ λαάζέ122  
 

Ν τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝΙ λαάζ- λ αθέαμΝεα Ϋ β Ν βθΝΚτπλκΝ
κΝπζβ δΫ λκΝίλ αθδεσΝ Ϋ αφκμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝεαδΝ βΝηκθα δεάΝσηκλβΝελα δεάΝ

κθ σ β α,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ κΝ θΫκΝ ελΪ κμΝ βλκτ Ν κηαζΫμΝ ξΫ δμέΝ ΠαλΪΝ βθΝ Ϋε βζβΝΝ
ουξλσ β αΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ ξπλυθ,Ν ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ απκδεδκελα κτη θβΝ ΚτπλκμΝ
απκ ζκτ Ν κθΝ πζβ δΫ λκΝ δαη αεκηδ δεσΝ αγησΝ ΰδαΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ βμΝ

δα πκλΪμΝ πλδθΝ βθΝ ησθδηβΝ η ΰεα Ϊ α άΝ κυμΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ
π λαδ ΫλπΝεαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ παφυθΝη Ν δμΝ λξΫμΝ κυΝθβ δκτΝελδθσ αθΝαπαλαέ β βέ 

 
 βΝ απσΝ κΝ εαζκεαέλδΝ κυΝ 1λζλΝ κΝ Ι λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ

πλκ αθα κζδασ αθΝ θαΝ κλέ δΝ βΝ Λ υεπ έαΝ πέ δηκΝ Τπκπλσι θκΝ κθΝ ΓεΪηπλδ ζΝ
ΜπΫλθ υ, λ αθσΝ υπάεκκΝ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμΝ εαδΝ ησθδηκΝ εΪ κδεκΝ ΛΪλθαεαμέΝ ΟΝ
ΓεΪηπλδ ζΝΜπΫλθ υ εαδΝβΝκδεκΰΫθ δΪΝ κυΝ έξαθΝ ΰεα α αγ έΝ βθΝΚτπλκΝ δμΝαλξΫμΝ
κυΝ βίκυ αδέΝ βΝ γΫ βΝ ΜαλεσΝ βμΝ παλξέαμΝ Λ υεπ έαμ,Ν αΝ πζαέ δαΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ ίλαρεκτΝαΰλκ δεκτΝ πκδεδ ηκτΝπκυΝ βλδασ αθΝκδεκθκηδεΪΝαπσΝ βθΝ
κλΰΪθπ βΝ Jewish Colonization Association (JCA) εαδ κυΝ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμΝ

                                                           
119Ν ΟλΪ  δ αΰπΰά .2 εαδ .4 
120Ν“Higia Mazkir Rishon shel ha'Netzigut ha'Britit”,ΝAl Ha’Mishmar, 11.5.1949 http://bit.ly/1zGLm0z 
Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨ 
121Ν“Ha'Melekh ha'Angli ikabel et Tzir Israel”,ΝHa’Tzofeh, 10.6.1949 http://bit.ly/1yqsSlA Χπλσ ία βΝ
1ίέ11έβί1ηΨΝ θ απσελδ βΝ βμΝ φβη λέ αμΝ απσΝ βθΝ ζ άΝ υπκίκζάμΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ πδ λαηηΫθκυΝ κΝΛκθ έθκ,ΝMordechay Aliash.    
122Ν  δμΝ βκέζέ1λζλΝ βΝ λ αθέαΝ αφ’Ν θσμΝ αθαΰθυλδ Ν de jure κΝ Ι λαάζ,Ν αφΥΝ ΫλκυΝ αθαΰθυλδ Ν βθΝ
πλκ Ϊλ β βΝ βμΝ θα κζδεάμΝ Ι λκυ αζάηΝ βθΝ Ικλ αθέαέΝΌλδ ΝΠλΫ ίβΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝεαδΝΠλσι θκΝ

βΝ υ δεάΝΙ λκυ αζάηέΝ θ δ κέξπμ,Ν κπκγΫ β ΝΠλσι θκΝ βθΝΧδκλ αθδεάΨΝ θα κζδεάΝΙ λκυ αζάηέΝ 
ΠλίζέΝ “Britania hekira de jure bi-Israel u ba-Sipuakh”,Ν Davar, 28.4.1950 http://bit.ly/15LXW63 
(πλκ ία β 10.11.2015)    

http://bit.ly/1zGLm0z
http://bit.ly/1yqsSlA
http://bit.ly/15LXW63


ΓΪζζκυΝ αλσθκυΝΜκλέμΝΝ ΝΥδλμ.123 To 1λβγΝβΝJωχΝαπκφΪ δ ΝθαΝ αηα ά δΝ βθΝ
ξλβηα κ σ β βΝ κυΝ ηδελκτΝ ίλαρεκτΝ αΰλκ δεκτΝ κδεδ ηκτΝ κΝ Μαλεσ,Ν απκξυλβ Ν
απσΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝ κΝ1λβιΝπκτζβ Ν βΝη ΰΪζβΝαΰλκ δεάΝΫε α βΝπκυΝ έξ ΝαΰκλΪ δΝ

κΝ θβ έέ124  Ν αθ έγ βΝ η Ν βθΝ πζ δκθσ β αΝ πθΝ ίλαρευθΝ κδεκΰ θ δυθΝ πκυΝ έξαθΝ
ΰεα α αγ έΝ βθΝΚτπλκΝΰδαΝαυ σθΝ κΝ εκπσΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝαθαξυλβ αθΝΰδαΝ κΝ

Ι λαάζΝ εαδΝ βθΝ υλυπβ,Ν βΝ κδεκΰΫθ δαΝ ΜπΫλθ υ παλΫη δθ έ125 Μ Ν κΝ ΪθκδΰηαΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ λα κπΫ πθΝ ελΪ β βμΝ εα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ 1λζθ-1λζλ,Ν κΝ ΜπΫλθ υ 
πλκ Ϋφ λ Ν δμΝυπβλ έ μΝ κυΝ κυμΝελα κυηΫθκυμΝκηκγλά εκυμΝ κυΝεαδΝηααέΝη Ν αΝ
ΪζζαΝζδΰκ ΪΝηΫζβΝ βμΝ κπδεάμΝ ίλαρεάμΝεκδθσ β αμΝ πδη ζάγβε Νη αιτΝΪζζπθΝθαΝ
υ αγ έΝ ίλαρεσΝθ ελκ αφ έκΝ κΝΜαλεσέ126 υΰξλσθπμ,ΝκΝΜπΫλθ υ υπάλι Ν θσμΝ
υθ λΰΪ βμΝ κυΝ Πλσ λκηκυΝ Παπαία δζ έκυ,Ν σ Ν βηκ δεκτΝ υηίκτζκυΝ
ηηκξυ κυ,Ν κΝ κπκέκμΝ έξ Ν εαδΝ αυ σμΝ υθ λΪη δΝ πκδεδζκ λσππμΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ

ελα κυηΫθκυμέ127  
 
 δμΝ 1λέλέ1λζλΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ πκλλσφβ βμΝ ίλαέπθΝ

Παζδθθκ κτθ πθΝΧΤπκυλΰ έκΝ‘Aliya’Ψ η ΝΫΰΰλαφσΝ κυΝπλκμΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ
ιπ λδευθΝ πλσ δθ Ν θαΝ αθα γκτθΝ κθΝ ΓεΪηπλδ ζΝ ΜπΫλθ υ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ

εαγάεκθ αΝ κυΝ πέ δηκυΝ ΤπκπλκιΫθκυΝ εαδΝ εαγάεκθ αΝ ιδπηα κτξκυΝ ίλαρεάμΝ
Παζδθθσ β βμΝ Χ‘χliya’).128 ΟΝ ιδπηα κτξκμΝχliya ά αθΝυπ τγυθκμΝθαΝΰθπηα τ δΝ
ΪθΝ υθΫ λ ξαθΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ ξκλάΰβ βμΝ αιδ δπ δευθΝ ΰΰλΪφπθήγ πλά πθΝ
κυμΝαδ κτθ μΝθαΝ ΰεα α αγκτθΝ κΝΙ λαάζΝζσΰπΝ βμΝ ίλαρεάμΝ κυμΝεα αΰπΰάμ,Ν

εαδΝ εα σπδθΝ θαΝ ξκλβΰ έΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ αιδ δπ δεΪΝ ΫΰΰλαφαΝ εαδΝ γ πλά δμέΝ ΣκΝ
Ι λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ απκ Ϋξγβε Ν βθΝ δ άΰβ βΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

πκλλσφβ βμΝ ίλαέπθΝ Παζδθθκ κτθ πθΝ εαδΝ δμ β1έλέ1λζλΝ απΫ δζ Ν κθΝ
ΜπΫλθ υ κθΝΫΰΰλαφβΝαθΪγ βΝεαγβεσθ πθΝ πδ έηκυΝΤπκπλκιΫθκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ
Κτπλκ,Ν η Ν πλσ γ αΝ εαγάεκθ αΝ ιδπηα κτξκυΝ ίλαρεάμΝ Παζδθθσ β βμέ129 

εκζκτγπμ,Ν κΝ ΣηάηαΝ Πλκι θδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ
απΫ δζ Ν αΝ δαπδ υ άλδαΝ κυΝ ΜπΫλθ υ βθΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έα κυΝ
Ι λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝπλκε δηΫθκυΝθαΝκζκεζβλυ δΝ δμΝαπαλαέ β μΝ δα υπυ δμΝ κΝ
Φσλ ρθΝΌφδμΝεαδΝη Ϋπ δ αΝθαΝαπκ αζκτθΝ αΝπλκίζ πση θαΝΫΰΰλαφαΝ δμΝαλησ δ μΝ
ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ βμΝΚτπλκυέ130 

 

                                                           
123Ν Yair Seltenreich & Yossi Katz (2009) “ψetweenΝ theΝ ύalileeΝ andΝ itsΝ σeighbouringΝ IsleμΝ JulesΝ
Rosenheck and the JCA Settlements in Cyprus, 1897-1λβκ” Middle Eastern Studies, 45:1, 87-109 
http://bit.ly/1PUCKAh (πλσ ία β 14.11.2015). ΠλίζέΝ YossiΝ ψenΝ χrtziΝ “ώistoricalΝ PerspectivesΝ onΝ
Jewish Rural Selttlement in Cyprus 1899-1λγλ”Ν κ Giorgos Kazamias, Giorgos Antoniou (eds.) 
Historical Perspectives on Cypriot-Jewish Relations (Nicosia: University of Cyprus, 2015), 13-17  
124ΝΟλΪ Ν1έ1Νπ λέΝ κυΝ ίλαρεκτΝ πκδεδ ηκτ βΝγΫ βΝΜαλεσΝ βμΝ παλξέαμΝΛ υεπ έαμέΝ 
125ΝAtun, Colonize, 790-794 τηφπθαΝη ΝευπλδαεΫμΝπβΰΫμΝ βμΝ ΰΰζκελα έαμ, δμΝγίΝ π ηίλέκυΝ κυΝ
1λζθΝ κΝ ξπλδσΝΚκτεζδαΝ – πκυΝίλέ ε αδΝ βθΝεα ξση θβΝπ λδκξάΝ βμΝ παλξέαμΝ ηηκξυ κυ εαδ 
η κθκηΪ γβε ΝαπσΝ δμ εα κξδεΫμΝαλξΫμΝ ΝKöprülü – εα κδεκτ αθΝ Ϋ λ δμΝ ίλαρεΫμΝκδεκΰΫθ δ μ,Ν
ηέαΝ εΝ πθΝ κπκέπθΝ ά αθΝ βΝ κδεκΰΫθ δαΝ κυΝ εichaelΝ εαδΝ βμΝ RosaΝ ψerdyέΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ πμΝ ΪθπΝ
ζβιδαλξδεΫμΝ ΰΰλαφΫμ,Ν κΝ1λζθΝκΝΰδκμΝ κυμ,ΝύabrielΝψerdy,Νά αθΝγ1Ν υθέ 
126ΝWeinstein, Tzionut, 170  
127Ν ΟλΪ Ν1έβΝ 
128Ν ISA/RG130/MFAήβηκζή11Ν Τπκυλΰ έκΝ πκλλσφβ βμΝ ίλαέπθΝ Παζδθθκ κτθ πθΝ ΧΤπκυλΰ έκΝ
‘Aliya’ΨΝπλκμΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθέΝΧίβιή1ζβήζθβήιηιγΝ- 19.9.1949) 
129 ISA/RG130/MFA/2584ή11έΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝπλκμΝBerdy ΧΜ ηλλίήβ1έλέ1λζλΨΝ 
130Ν ISA/RG130/MFAήβηκζή11έΝΣηάηαΝΠλκι θδευθΝΤπκγΫ πθΝπλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ

κΝΛκθ έθκΝΧι1βηήβίή11ι1ήιή  – 28.11.1949) 

http://bit.ly/1PUCKAh


θυΝ αΝαΰΰζσφπθαΝΫΰΰλαφαΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ έξαθΝά βΝφγΪ δΝ αΝξΫλδαΝ
κυΝ ΓεΪηπλδ ζΝ ΜπΫλθ υ βθΝ Κτπλκ,131 κΝ ΣηάηαΝ δ γθυθΝ υθγβευθΝ ΧTreaty 

Department) κυΝΦσλ ρθΝΌφδμΝη ΝΫΰΰλαφσΝ κυΝπλκμΝ βΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ
κυΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκΝ δμΝ 1ζέ1βέ1λζλΝ πδεαζΫ γβε Ν αθ έγ βΝ ΰθυηβΝ κυΝ

Κυί λθά βΝ βμΝΚτπλκυ,ΝκΝκπκέκμΝφ λσ αθΝθαΝ ε δηΪΝππμΝκΝΜπΫλθ υΝ« θΝελέθ αδΝ
πμΝκΝεα αζζβζσ λκμΝΰδαΝ βΝγΫ βΝ κυΝ πδ έηκυΝΠλκιΫθκυ»έΝ πδπλκ γΫ πμ,ΝβΝ λ αθέαΝ
εΪζ Ν κΝ Ι λαάζΝ θαΝ κλέ δΝ ΪζζκΝ πλσ ππκΝ ΰδαΝ αυ άΝ βΝ γΫ β, πλκ έθκθ αμΝ κθΝ
Ν Ϋβίδθ Νζσθδη, ίλαρεάμΝεα αΰπΰάμ,Νίλ αθσΝυπάεκκ,ΝησθδηκΝεΪ κδεκΝΚτπλκυΝεαδΝ
δ δκε ά βΝ βμΝωyprus-Palestine Plantation Company LTD πκυΝζ δ κυλΰκτ Νφυ υλδκΝ

βΝγΫ βΝΠδ κτλδΝ βμΝ παλξέαμΝΛ η κτέ132 Ν πδ κζάΝεα Ϋζβΰ Νξαλαε βλδ δεΪΝμΝ
« Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ ΚυίΫλθβ άΝ αμΝ γαΝ πδγυηά δΝ θαΝ πδη έθ δΝ κθΝ
δκλδ ησΝ κυΝ εέ ΜπΫλθ υ,Ν η έμ  θΝ γαΝ αθαΰθπλέ κυη Ν κθΝ δκλδ ησΝ κυ».

133 ΟΝ
δ λαβζδθσμΝ πδ λαηηΫθκμΝ κΝ Λκθ έθκΝ δαίέία Ν βθΝ ίλ αθδεάΝ απΪθ β βΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν πλκ έθκθ αμΝ αφ’Ν θσμΝ θαΝ αευλπγ έΝ κΝ δκλδ ησμΝ ΜπΫλθ υ 
« π δ ά βΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ γαΝ κυΝ εΪθ δΝ βΝ απάΝ τ εκζβ»,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ σηπμΝ
ε δηκτ Νσ δΝΰδαΝζσΰκυμΝΰκά λκυΝ κΝΙ λαάζΝ θΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ υηηκλφπγ έΝη Ν βθΝ

αιέπ βΝ βμΝ λ αθέαμΝ θαΝ απκφα έ δΝ ε έθβΝ πκδκμΝ ά αθΝ «εα Ϊζζβζκμ»Ν ΰδαΝ θαΝ
επλκ ππ έΝ αΝδ λαβζδθΪΝ υηφΫλκθ αΝ βθΝΚτπλκέ134  

 
ΠαλΪΝ δμΝ ιβΰά δμΝ πκυΝ παθ δζβηηΫθπμΝ πλκ πΪγβ Ν θαΝ απκ πΪ δΝ κΝ

ΓεΪηπλδ ζΝ ΜπΫλθ υΝ απσΝ δμΝ κπδεΫμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμ135,Ν κυ Ϋπκ Ν κυΝ
δ υελδθέ γβε Ν πδ άηπμΝ πκδκδΝ ά αθΝ κδΝ πλαΰηα δεκέΝ ζσΰκδ,Ν ίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ έξ Ν

κυ δα δεΪΝ ξαλαε βλδ γ έΝ persona non grata.136 ΠλκφαθυμΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ
ΜπΫλθ υ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΰεζ δ ηκτΝ ίλαέπθΝ ελα κυηΫθπθΝ κΝ θβ έΝ έξ Ν
υ αλ ά δΝ αλε ΪΝ κυμΝ λ αθκτμέΝ θ δ κέξπμΝ σηπμ,Ν κτ Ν κΝ δ λαβζδθσΝ

Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝά αθΝ δα γ δηΫθκΝθαΝ φαλησ δΝ δμΝ θ κζΫμΝ κυΝΛκθ έθκυ,Ν
κηΫθπθΝ πθΝ σ πθΝ έξαθΝ πλκβΰβγ έΝ βμΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ πθΝ ίλαέπθΝ

ελα κυηΫθπθ,ΝζέΰκυμΝησζδμΝηάθ μΝπλδθέ137 δ,Ν κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ

                                                           
131ΝISA/RG130/MFA/2584/11. Berdy πλκμΝΣηάηαΝΠλκι θδευθΝΤπκγΫ πθΝΧ11βίή /1-6.12.1949) 
132Ν Ν Cyprus-Palestine Plantaion Company LTD έξ Ν ΰΰλαφ έΝ αΝ κδε έαΝ ηβ λυαΝ αδλ δυθΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1λγγέΝ ιάΰαΰ Ν κυζ αθέθαΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκέΝ ΟΝ
λπ κ ίλαέκμΝ ΰ ππσθκμΝ David Slonim δβτγυθ Ν βθΝ αΰλκ δεάΝ ηκθΪ αΝ εαδΝ πέΝ πθΝ βη λυθΝ κυ,Ν κθΝ

τΰκυ κΝ κυΝ1λγκ,ΝβΝ αδλ έαΝ ιάΰαΰ Ν κυζ αθέθαΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝ – ΰ ΰκθσμΝπκυΝ
γ πλ έ αδΝ αγησμΝ ΰδαΝ βθΝ ευπλδαεάΝ αΰλκ δεάΝ παλαΰπΰάέΝ ΣκΝ 1λιζΝ σζ μΝ κδΝ η κξΫμΝ βμΝ αδλ έαμΝ
ππζάγβεαθΝ Ν ζζβθκευπλέκυμΝ πδξ δλβηα έ μ,ΝκδΝκπκέκδΝ εαδΝ βθΝη κθσηα αθΝ Ν Cyprus Phassouri 
Plantation Company LTDέΝΠλίζέΝϋvangeliaΝεathopoulouΝ“PioneersΝinΝaΝStagnantΝϋconomyμΝTheΝJewsΝ
in British Cyprus, 1899-1λγλ”Ν κ Giorgos Kazamias, Giorgos Antoniou (eds.) Historical Perspectives 

on Gypriot-Jewish Relations (Nicosia: University of Cyprus, 2015), 39-41   
133Ν ISA/RG130/MFA/2584/11. Foreign Office (Σηάηα SW1) πλκμ Πλ ί έα Ι λαάζ κ Λκθ έθκ 
(Σ11876/31/385 – 14.12.1949) 
134 ISA/RG130/MFA/2584/11. Michael Comay, /θ βμ Σηάηα κμ λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ, πλκμ 
Mordechai Kidron, Γλαηηα Ϋαμ ΄ βμ Πλ ί έαμ Ι λαάζ κ Λκθ έθκ (ZL/PK/3568 -19.12.1949) 
135Ν ISA/RG130/MFA/2584/11. Berdy πλκμ Tzvi Avnon, /θ β Σηάηα κμ Πλκι θδευθ ΤπκγΫ πθ 
(Ϊθ υ πλπ κεσζκυ - 4.1.1950) εαδ Comay πλκμ Kidron (FO/D/1120/17468 – 31.1.1950) 
136Ν ISA/RG130/MFA/2584/11. Comay πλκμ Walter Eytan, Γ θδεσ δ υγυθ ά Τπκυλΰ έκυ ιπ λδευθ 
(1561/20/1120/3/  – 5.1.1950) εαδ Kidron πλκμ Comay (ZL/RK/35055 –16.1.1950) 
137Ν ISA/RG130/MFA/2584/11. α) Kidron πλκμ Comay (ZL/RK/35171-22.2.1950). Κα σπδθΝ πθΝ
δ υελδθά πθΝπκυΝ αά β ΝκΝ Berdy βθΝΚτπλκ,ΝβΝίλ αθδεάΝπζ υλΪΝαθ Ϋ λα Ν αεσηαΝ θ κθσ λαΝ
κΝ θ ξση θκΝ δκλδ ηκτΝ κυΝ BerdyέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ πμΝ ΪθπΝ βζ ΰλΪφβηα,Ν κΝ Kidron απσΝ κΝ

Λκθ έθκΝ αθαφΫλ δΝ ξ δεΪΝ κθΝ Comay: ΟΟΝ Dunbar Χ έ έΝ ΣηάηαΝ δ γθυθΝ υθγβευθΝ κυΝ Foreign 

OfficeΨΝηκυΝ βζ φυθβ ΝεαδΝη Ν λσπκΝαπκζκΰβ δεσΝεαδΝ δ αε δεσΝηκυΝ έπ Νσ δΝβΝΚυπλδαεάΝευίΫλθβ βΝ
απΪθ β ΝπκζτΝ θ κθσ λαΝαπσΝπαζδΪέΝΣυλαΝζΫθ Νσ δΝκΝBerdy έθαδΝαπκζτ πμΝαθ πδγτηβ κμΝ Ναυ κτμΝ
εαδΝσ δΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝφκλΪΝάζπδααθΝσ δΝβΝυπκοβφδσ β ΪΝ κυΝ θΝγαΝΰδθσ αθΝαθ δε έη θκΝπ λαδ ΫλπΝ



απκφΪ δ Ν θαΝ απκλλέο δΝ δππβλΪΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ αυ άΝ υπσ διβέ138 ΠαλΪζζβζα,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηβθΝ κγ έΝ υθΫξ δαΝ κΝ σζκΝ αά βηαΝ ζσΰπΝ πθΝ ζ π υθΝ δ κλλκπδυθΝ

δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ - πκυΝ πλκφαθυμΝ ξ έακθ αθΝ η Ν βθΝ π λέκ κΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ
πθΝ λα κπΫ πθΝελΪ β βμΝ κΝθβ έ- κΝΙ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝαετλπ Ν
θΝ Ϋζ δΝ κΝ δκλδ ησΝ κυΝΓεΪηπλδ ζΝΜπΫλθ υέ139  

 
ΣκΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝΫελδθ Νυπ λκπ δεάΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝΦσλ ρθΝ

ΌφδμΝ θαΝ πλκίΪζ δΝ αθ δλλά δμΝ πέΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κυΝ πλκ υπκυΝ κυΝ πέ δηκυΝ
ΠλκιΫθκυΝ βθΝΚτπλκ,ΝπκζζυΝηΪζζκθΝθαΝυπκ έι δΝΰδαΝαυ άΝ βΝγΫ βΝπλσ ππκΝ βμΝ
αλ ε έαμΝ κυέΝΓδαΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμ,Νά αθΝαά βηαΝΰκά λκυΝθαΝηβθΝυπαεκτ κυθΝ δμΝ
ίλ αθδεΫμΝ υπκ έι δμΝ εαδΝ απκφΪ δ αθ,Ν παλΪΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ εσ κμΝ πκυΝ γαΝ
υθ παΰσ αθΝΰδαΝ βΝ δπζπηα δεάΝυπβλ έα,ΝθαΝηβθΝ κπκγ βγ έΝ πέ δηκμΝΠλσι θκμΝάΝ

Τπκπλσι θκμΝ βθΝ ΚτπλκΝ σππμΝ αλξδεΪΝ έξ Ν απκφα δ γ έ,Ν αζζΪΝ δπζπηΪ βμΝ
εαλδΫλαμ,Ν π λέΝ κυ πλκ υπκυΝ κυΝ κπκέκυΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ θΝ γαΝ έξαθΝ βΝ
υθα σ β αΝθαΝπλκίΪζζκυθΝαθ δλλά δμέ140  

 
Ύ λαΝ απσΝ τθ κηβΝ επαέ υ β,Ν βθΝ 1έθέ1ληίΝ δ άξγβΝ βΝ δπζπηα δεάΝ

υπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ κΝ ηΫξλδΝ πλσ δθκμΝ α υθκηδεσμΝ ΙλαξηδΫζΝ
ΤαλσθΝ ΧΛκτ δΰεΨέ141 Ν πδζκΰάΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝπλκ υπκυΝπλκφαθυμΝ θΝά αθΝ
υξαέα,Νεαγσ δΝ πέΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμΝ βθΝΠαζαδ έθβ,Ν έξ Ν δα ζΫ δΝ πδε φαζάμΝ
κυΝ Σηάηα κμΝ θαελδ δευθΝ ΠλΪι πθΝ βμΝ α υθκηέαμΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ε Ϋζ βμΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυΝ δμΝ Ϊι δμΝ βμ ίλ αθδεάμΝ α υθκηέαμ,Ν έξ Ν
λα κζκΰβγ έΝ πμΝ πζβλκφκλδκ σ βμΝ βμΝ ‘ΥαΰεαθΪ’έΝ Μ ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝαθ ιαλ β έαμ,Ν κπκγ άγβε Ν κΝΓ θδεσΝ πδ ζ έκΝ υθκηέαμΝεαδΝ ΫγβΝ
πδε φαζάμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ θαελδ δευθΝ ΠλΪι πθέ142 ΟΝ σθκμΝ βμΝ απσΝ βλέιέ1ληίΝ
πδ κζάμΝπκυΝαπ ΪζβΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝΣηάηα κμΝΠλκι θδευθΝΤπκγΫ πθ,Ν

Σ ίέΝ ίθσθ,ΝπλκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝΠλΫ ίβΝ κΝΛκθ έθκ,Ν ίλαΪηΝΚδθ λσθ,Νπλσ δ Νσ δΝ
θΝά αθΝ υξαέαΝβΝαπσφα βΝθαΝ δ αξγ έΝκΝΤαλσθ βΝ δπζπηα δεάΝυπβλ έαΝεαδΝθαΝ

                                                                                                                                                                      

πέ βμέΝΠλσ δθαθΝιαθΪΝ κθΝSlonim." εαδΝίΨ Comay πλκμ Kidron (FO/D/1120/20/13283-2.1.1950). O 
Comay,Ναπαθ υθ αμΝ κθΝKidron ξαλαε βλδ δεΪΝαθαφΫλ δΝσ δΝΟ θΝαδ γαθσηα ΝεαηέαΝυπκξλΫπ βΝ
θαΝκλέ κυη Ν κθΝSlonim π δ ά απζυμΝκδΝΚυπλδαεΫμΝ λξΫμΝηαμΝΫγ αθΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝσθκηαέΟ 
138Ν ISA/RG130/MFAήβηκζή11έΤπσηθβηαΝ Avnon πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ
(28536/20/1120/ /  -1βέγέ1ληίΨΝ η Ν γΫηαΝ " δκλδ ησμΝ ΤπκπλκιΫθκυΝ βθΝ Κτπλκ"έΝ Πλκ έθ αδΝ βΝ
απσλλδοβΝ κυΝΟυπκοβφέκυΝπκυΝπλκπγ έ αδΝαπσΝ κΝεα βηΫθκΟ.  
139ΝISA/RG130/MFA/2584/11. Comay πλκμΝKidron (FO/D/1120/20/23161 – 6.3.1950): ΟΚα σπδθΝαυ άμΝ
βμΝ τ λβμΝΪλθβ βμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝ βμΝΚτπλκυ,Νφαέθ αδΝππμΝ θΝπλΫπ δΝθαΝπλκξπλά κυη Νη Ν κθΝ θΝ

ζσΰπΝ δκλδ ησΝεαδΝθαΝ κθΝηα αδυ κυη έΝ θΝπΪ βΝπ λδπ υ δ,ΝβΝζτ βΝSlonim έθαδΝαηφέίκζκΝ ΪθΝγαΝΰέθ δΝ
απκ ε ά,ΝεαδΝ κΝσζκΝαά βηαΝγαΝ εελ η έΝΫπμΝσ κυΝίλ γ έΝεα ΪζζβζκμΝυπκοάφδκμΟέ Avnon πλκμΝBerdy 
(24001/20/1120/ / -9.3.1950): ΟεέΝ Gabriel Berdy,Ν κ σμΝ Θ αζκθέεβμΝ αλέ1ίΝ – ΛΪλθαεαέΝ ΰαπβ ΫΝ εέΝ
Berdy,Ν Μ ΪΝ ζτπβμΝ ηαμ,Ν αμΝ πζβλκφκλκτη Ν σ δΝ ζάφγβΝ απσζυ αΝ αλθβ δεάΝ απΪθ β βΝ εα σπδθΝ πθΝ
δ λ υθβ δευθΝ ηαμΝ παφυθΝ πκυΝ αφκλκτ αθΝ κΝ αά βηΪΝ αμέΝ ΘαΝ υηφπθά Ν ηααέΝ ηαμΝ σ δ,Ν υπσΝ δμΝ

παλκτ μΝ υθγάε μ,Ν θΝ Ϋξκυη ΝΪζζβΝ πδζκΰάΝαπσΝ κΝθαΝαπκ ξγκτη Ν βθΝαλθβ δεά ιΫζδιβέΝΜ Ναυ άθΝ
βθΝ υεαδλέα,Ν γαΝ άγ ζαΝ θαΝ αμΝ υξαλδ ά πΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ θδεάΝ αμΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ βΝ η ΰΪζβΝ αμΝ

ίκάγ δαέΟ     
140Ν ISA/RG130/MFAήβηκζή11ΝΤπσηθβηαΝAvnon πλκμΝComay (26894/20/1120/ / -6.3.1950) 
141Ν ΟΝ Yerakhmiel ΧάΝ Ram) Yaron άΝ Robert Lustig,Ν ΰ θθάγβε Ν βΝ δΫθθβΝ βθΝ 1ίέ1έ1λίλΝ εαδΝ
παζδθθσ β Ν κΝ Ι λαάζΝ κΝ 1λγγέΝ  βΝ δπζπηα δεάΝ υπβλ έαΝ δ άζγ Ν βθΝ 1.θέ1ληίέΝΠαλαδ άγβε Ν
απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ βθΝ γ1έ5έ1λθζ,Ν κπσ Ν εαδΝ η α Ϊξγβε Ν βθΝ Ι λαβζδθάΝ υθκηέαέΝ

π ίέπ Ν κθΝ εΫηίλδκΝ1λκγέΝΟλέ ίδκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝαπσΝ κθ πέ βηκΝ δ σ κπκΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθμΝhttp://bit.ly/1kFDMlR  Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ 
142Ν David Tidhar, ed, Entsiklopedia le-Khalutzey ha'Yeshuv u-Vonav (Tel Aviv: 1952) Vol.5, 2288 
http://bit.ly/1YhglNW  Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨ 

http://bit.ly/1kFDMlR
http://bit.ly/1YhglNW


κπκγ βγ έΝ δ δεΪΝ βθΝ Κτπλκ,143 εα αζάΰκθ αμΝ η Ν βθΝ πδ άηαθ β : 
ΟΤπ θγυηέα αδΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ Ϊι πμΝ ππμ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ κΝ πμΝ ΪθπΝ έθαδΝ δ λαβζδθσμΝ
πκζέ βμ,Ν κΝ κπκέκμΝ θ Ϋζζ αδΝ θαΝ η αί έΝ βθΝ ΚτπλκΝ πμΝ απζσμΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν θΝ έγ αδΝ αά βηαΝ πλκ ΫλαμΝ υΰεα Ϊγ βμΝ ε ηΫλκυμΝ πθΝ
κδε έπθΝ λ αθδευθΝ λξυθ". εκζκτγβ αθΝ τκΝ ί κηΪ μΝ δΰάμΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ
Φσλ ρθΝΌφδμ,ΝΫπμΝσ κυΝ ζδεΪΝ ε κγ έΝ δμΝ1ζέκέ1ληί144 κΝAgrément πκυΝαφκλκτ Ν
βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝΤαλσθΝ βΝΛ υεπ έα,Νεα σπδθΝ παθ δζβηηΫθπθΝκξζά πθΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝΠλ ί έαμΝ κΝΛκθ έθκέ145  
 
ΣκΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έαΝ Ϊλξδ Ν θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ δμΝ Ν βκΝ

υΰκτ κυΝ1ληίΝη Νπλκ πλδθάΝΫ λαΝΫθαΝ πηΪ δκΝ κΝι θκ κξ έκΝΛά λαΝΠΪζαμΝεαδΝ
βΝ ΠλΪιβΝ Πλκ πλδθάμΝ θαΰθυλδ βμΝ ΧProvisional Recognition) κυΝ ΙλαξηδΫζΝ ΤαλσθΝ
πμΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝΚτπλκ βηκ δ τγβε Ν βθΝωyprus Gazette 
τκΝβηΫλ μΝαλΰσ λα,Ν δμΝγίέκέ1ληίέ146  

 
Ν έ β βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ

υθκ τγβε ΝαπσΝ θγκυ δυ βΝ βηκ δ τηα αΝ κΝΙ λαάζ,ΝπκυΝ σθδααθΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ
βθΝ Ν ΚτπλκΝ - ΫθαΝ θβ έΝ πκυΝ γτηδα Ν Ϋθ κθαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ βθΝ

εα απέ βΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ λξυθΝ – κΝ θ κ τ α κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμΝ δα βλκτ Ν
πέ βηβΝ δπζπηα δεάΝ παλκυ έαέΝ Υαλαε βλδ δεσμΝ ά αθΝ κΝ θγκυ δα ησμ,Ν ΫπμΝ κυΝ
βη έκυΝ σ δΝ κδΝ δ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μΝ αθΫφ λαθΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ κθκηα πυθυηκΝ εαδΝ
βθΝ πσζβΝ εα αΰπΰάμΝ βμΝ ΰλαηηα ΫπμΝ κυΝ ΠλκιΫθκυΝ - ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ θΝ έξ Ν
υηί έΝπκ ΫΝΰδαΝεαηέαΝΪζζβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝαπκ κζάέ147  

 
 Κα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν κΝ δπζπηα δεσΝ υηαΝ βθΝ ΚτπλκΝ απκ ζ έ κΝ απσΝ υθκζδεΪΝ ΫιδΝ
αε δεκτμΝΠλκιΫθκυμΝΧ ζζΪ α,ΝΣκυλεέα,Ν θπηΫθ μΝΠκζδ έ μ,Ν έΰυπ κμ,ΝΛέίαθκμΝεαδΝ

Ι λαάζΨΝ εαδΝ εαπΫθ Ν πέ δηκυμΝ ΠλκιΫθκυμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εα αΰπΰάμέ148 ΣκΝ
Γ θδεσΝΠλκι θ έκΝ κυΝΙ λαάζΝαπΫε β ΝησθδηβΝΫ λαΝ κθΝΟε υίλδκ κυΝ1ληί,149 βθΝ
κ σΝ υθδ κμΝαλέβΝΧχdonisΝStr.ΨΝ βΝΛ υεπ έαέ150  
 
 
 

 

 

 

                                                           
143Ν ISA/RG130/MFA/2584/11 Avnon πλκμΝKidron (67981/20/1120/ /  - 29.7.1950) 
144ΝISA/RG130/MFA/2584/11 Kidron πλκμΝComay (20/1171/  - 14. 8.1950) 
145Ν ISA/RG130/MFA/2584/11 Avnon πλκμΝKidron ΧΜ 1ίγββΝ– β1έιέ1ληίΨΝεαδΝ Comay πλκμΝKidron 
ΧΜ 1ίηί1Ν– 6.8.1950) 
146ΝISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ- ΝαπσΝ π ηίλέκυΝ1ληίΝ
ηβθδαέαΝαθαφκλΪΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
147 “Ha'Yom ha'rishon be-Konsuliat Israel be-Kafrisin”,Ν φβη λέ αΝ Maariv, 17.9.1950 
http://bit.ly/1rHZKXB Χπλσ ία βΝ 1ίέ11έβί1ηΨέΝ  κΝ ε θΫμΝ βηκ έ υηαΝ πκυΝ π λδΫΰλαφ Ν δμΝ πλυ μΝ
ηΫλ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ αθαφΫλ αδΝ εαδΝ βΝ ηκθα δεάΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ
Πλκι θ έκυ,ΝShoshana Mizrakhi,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝσ δΝβΝΙ λκυ αζάηΝ έθαδΝβΝπσζβΝεα αΰπΰάμΝ βμέΝ 
148 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμέΝ ΝαπσΝ π ηίλέκυΝ1ληίΝ
ηβθδαέαΝαθαφκλΪΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΠλκι θ έκυ Ι λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
149 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμέΝ Ν απσΝΟε πίλέκυΝ1ληίΝ
ηβθδαέαΝαθαφκλΪΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧΪθ υΝπλπ κεσζκυΨΝ 
150 State of Israel, Government Year-Book 5714 (1953-1954), (Jerusalem: Government Printer, 1953): 
160-161 Ν 

http://bit.ly/1rHZKXB


 

1έγέ1Ν ΣαΝ πλυ αΝ αβ άηα αΝ πκυΝ εζάγβε Ν θαΝ αθ δη ππέ δΝ κΝ δ λαβζδθσΝ
Πλκι θ έκΝ βθΝΚτπλκ 

 
 

1έγέ1έ1ΝΝ Ν ίλαρεάΝεκδθσ β α βμ Κτπλκυ 

 
 Πλυ κΝηΫζβηαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΠλκιΫθκυΝά αθΝβΝ υ π έλπ βΝ κυΝ ίλαρεκτΝ

κδξ έκυΝ κυΝ θβ δκτέΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ πλυ βΝ ηβθδαέαΝ Ϋεγ βΝ π πλαΰηΫθπθΝ κυΝ
 π ηίλέκυΝ1ληί,151 βθΝΚτπλκΝακτ αθΝ υθκζδεΪΝησθκΝβίίΝ ίλαέκδΝ– «η Ν ίλαρεάΝ
γθδεάΝ υθ έ β β» σππμΝξαλαε βλδ δεΪΝαθαΰλαφσ αθΝ-,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ κΝγίΣΝά αθΝ

υπάεκκδΝ λ αθέαμΝεαδΝησθδηκδΝεΪ κδεκδΝ κυΝθβ δκτ,ΝηΣΝά αθΝπκζέ μΝΙ λαάζΝεαδΝκδΝ
υπσζκδπκδΝά αθΝπκζέ μΝ λέ πθΝξπλυθΝάΝαπσζδ μέΝΣκΝβίΣΝ πθΝ ίλαέπθΝεα κέεπθΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ ηδζκτ Ν βθΝ ίλαρεάΝ ΰζυ αΝ εαδΝ βΝ πζ δκθσ β ΪΝ κυμΝ εα κδεκτ Ν βΝ
ΛΪλθαεαέΝ ΟΝ Ταλσθ άλγ Ν Ν παφάΝ η Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ κπδεάμΝ ίλαρεάμΝ πδ λκπάμΝ
ΚκδθπθδεάμΝ ΠλσθκδαμΝ Χ‘Jewish Welfare ωommittee’Ψ, πκυΝ έξ Ν υ αγ έΝ απσΝ κυμΝ

ίλαέκυμΝησθδηκυμΝεα κέεκυμΝη Ν εκπσΝ βθΝπαλκξάΝαθγλππδ δεάμΝίκάγ δαμΝ κυμΝ
ελα κυηΫθκυμΝ αΝ λα σπ αΝελΪ β βμΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1λζθ-1949.  
 

 δμ 1ίέλέ1ληίΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ ίλαρεάμΝΚκδθσ β αμΝΚτπλκυ,ΝξπλέμΝσηπμΝθαΝπαλα βλβγ έΝδ δαέ λβΝ

πλκγυηέαΝ πθΝη ζυθΝθαΝ λα βλδκπκδβγκτθΝπ λαδ ΫλπέΝ θ δε δεσΝά αθΝ κΝΰ ΰκθσμΝ
σ δΝησθκΝγβΝΪ κηαΝ έξαθΝπλκ Ϋζγ δΝ δμΝαλξαδλ έ μΝεαδΝ θΝΪλΰβ αθΝθαΝ ε βζπγκτθΝ
Ϋθ κθ μΝ δξα δεΫμΝ Ϊ δμΝ η αιτΝ κυΝ θ κ υ αγΫθ κμΝ ζη ζκτμΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝΚκδθσ β αμΝεαδΝηέαμΝ βηαθ δεάμΝη λέ αμΝ ίλαέπθΝπκυΝυπκ άλδααθΝ
σ δΝβΝJewish Welfare Committee υθΫξδα ΝθαΝυφέ α αδΝεαδΝθαΝ κυμΝ επλκ ππ έέΝΣκΝ
 π ΫηίλδκΝ κυΝ1ληί,Ν κΝθ κ εζ ΰΫθΝ έέ,ΝεαδΝη Ν βθΝ θγΪλλυθ βΝ κυΝΤαλσθ,ΝπλκΫίβΝ

δμΝθσηδη μΝ δα υπυ δμΝεαδΝκδΝ κπδεΫμΝ λξΫμΝαθαΰθυλδ αθΝ βΝ τ α βΝ κυΝθκηδεκτΝ
πλκ υπκυΝ βμΝ ίλαρεάμΝΚκδθσ β αμΝΚτπλκυΝη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλθαεαέ152 Νπλκ πΪγ δαΝ
κυΝ ΙλαξηδΫζΝ ΤαλσθΝ θαΝ υ π δλυ δΝ ΰτλπΝ απσΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκ κΝ κπδεσΝ
ίλαρεσΝ κδξ έκΝ θΝ Ϋζ δΝ πΫ υξ , τ λαΝ σηπμΝ απσΝ πκζζΫμΝ πλκ πΪγ δ μέΝ ΣκθΝ

εΫηίλδκΝ κυΝ δ έκυΝ Ϋ κυμ,Ν ζΫ γβε Ν αΝ ΰλαφ έαΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ γλβ ε υ δεάΝ
ζ άΝ π’Ν υεαδλέαΝ βμΝ ΰδκλ άμΝ βμΝ ΥαθκυεΪ,Ν βθΝ κπκέαΝ π έ γβε Ν ζδεΪΝ θαΝ

πλκ Ϋζγ δΝβΝη ΰΪζβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ ίλαέπθΝεα κέεπθΝ κυΝθβ δκτέ153  
 
Χ σ κ,Ν έξ Ν εα α έΝ αφΫμ, σ δΝ κΝ ίλαρεσΝ κδξ έκΝ βμΝ ΚτπλκυΝ έξ Ν

η δπηΫθβΝ πδλλκάΝ δμΝ κπδεΫμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ δμΝ τκΝ η ΰαζτ λ μΝ
εκδθσ β μΝ κυΝθβ δκτ,Ν βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ βθΝΣκυλεδεάέΝΣκΝ1ληίΝβΝπζ δκθσ β αΝ πθΝ

ίλαέπθΝ ηκθέηπθΝ εα κέεπθΝ ά αθΝ υπάεκκδΝ λ αθέαμ,Ν ακτ αθΝ δΪ παλ αΝ δμΝ
ευπλδαεΫμΝπσζ δμΝεαδΝ θΝ έξαθΝεαζζδ λΰά δΝαδ γάηα αΝ υθκξάμΝη αιτΝ κυμέΝΠαλΪΝ
δμΝ πέηκθ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ πθΝ ΠλκιΫθπθΝ πκυΝ δα ΫξγβεαθΝ κθΝ ΤαλσθΝ αΝ αηΫ πμΝ
πση θαΝ ξλσθδα,Ν ζδεΪΝ κδΝ δ γθ έμΝ ίλαρεΫμΝ κλΰαθυ δμΝ θΝ Ϋζ δΝ θΝ ΪγβεαθΝ

πλσγυη μΝ θαΝ θδ ξτ κυθΝ κδεκθκηδεΪΝ εαδΝ πλαε δεΪΝ βθΝ ίλαρεάΝ Κκδθσ β αΝ βμΝ

                                                           
151ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμέΝ ΝαπσΝ π ηίλέκυΝ1ληίΝ
ηβθδαέαΝαθαφκλΪΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
152 Ibid.Ν 
153 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμέΝ ΝαπσΝ ε ηίλέκυΝ1ληίΝ
ηβθδαέαΝαθαφκλΪΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 



Κτπλκυ,Ν ευλέπμΝ ζσΰπΝ κυΝ κζδΰΪλδγηκυΝ πθΝ η ζυθ βμέ154 ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ
βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝ π δ γ έΝ κΝ λξδλαίίέθκμΝ πθΝ λ αθδευθΝ θσπζπθΝ

υθΪη πθΝυ Ν θαΝ έι δΝ π λδ σ λκΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ βθΝ ίλαρεάΝ παλκυ έαΝ βθΝ
Κτπλκ,Ν κΝ η Ϋπ δ αΝ Ι λαβζδθσμΝ Πλσι θκμΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν Μκλθ ξΪδΝ Κδθ λσθ,Ν Ν
ξ δεάΝ πδ κζάΝ κυΝπκυΝ υθΫ αι Ν κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληζ,ΝαθΫφ λ Νσ δΝ σ  ακτ αθΝ
Ν σζβΝ βθ ΚτπλκΝ υθκζδεΪΝ ηλΝ ίλαρεΫμΝ κδεκΰΫθ δ μ, βζα ά 1βθΝ Ϊ κηαέΝ

υΰε εληΫθα,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ πδ κζάΝ κυΝΚδθ λσθ,Ν αΝ ΫζβΝ κυΝ1ληζΝακτ αθΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ βηΝ κδεκΰΫθ δ μ ίλαρεΫμΝ κδεκΰΫθ δ μ ΧηβΝ Ϊ κηαΨ,Ν βΝ ΛΪλθαεαΝ βίΝ
κδεκΰΫθ δ μΝ ΧζζΝΪ κηαΨ,Ν βΝΛ η σΝθΝκδεκΰΫθ δ μΝ Χ1βΝΪ κηαΨ,Ν βθΝ ηησξπ κΝ ΝζΝ
κδεκΰΫθ δ μΝ ΧιΝ Ϊ κηαΨ,Ν βθΝ Κ λτθ δαΝ βΝ κδεκΰΫθ δ μΝ ΧθΝ Ϊ κηαΨ,Ν βΝ ΜσλφκυΝ ηέαΝ
κδεκΰΫθ δαΝΧβΝΪ κηαΨ εαδ κΝΜαλεσΝηέαΝκδεκΰΫθ δαΝΧγΝΪ κηαΨ.155 Χ σ κ,ΝαθΝεαδΝκΝ
Μκλθ ξΪδΝΚδθ λσθΝ δαελδθσ αθΝΰδαΝ βθΝαΰΪπβΝ κυΝπλκμΝ βθΝζ π κηΫλ δαΝ δμΝεα ΪΝ
υπβλ δαεΫμΝαθαφκλΫμΝπκυΝ υθΫ α ,Ν βθΝ πδ κζάΝ κυΝ ε έθβΝηΪζζκθΝαπΫφυΰ ΝθαΝ
αθ δπαλαίΪζζ δΝ αΝαλδγηβ δεΪΝ κηΫθαΝπκυΝπαλαγΫ δΝη Ν αΝ πέ βηαΝ κδξ έαΝ πθ 
κπδευθΝίλ αθδευθΝ λξυθΝαφ’Ν θσμ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ θΝεαγδ ΪΝ αφΫμΝ ΪθΝκδΝ ίλαρεΫμΝ

κδεκΰΫθ δ μΝπκυΝίλέ εκθ αθΝ σ Ν βθΝΚτπλκΝά αθΝησθδηαΝ ΰεα βηΫθ μΝ κΝθβ έΝ
άΝ δΫη θαθΝ ε έθβΝ βθΝξλκθδεάΝπ λέκ κΝ ιΝαδ έαμΝ παΰΰ ζηα δευθΝυπκξλ υ πθέΝ 

 
πσΝ κΝ ι α γΫθΝ αλξ δαεσΝ υζδεσΝ πλκετπ δΝ σ δΝ κτ Ν εαδΝ η ΪΝ βΝ

υηπζάλπ βΝ ΪλπθΝ υθΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Ι λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βθΝΚτπλκ,Ν
κδΝ δ γθ έμΝ ίλαρεΫμΝ κλΰαθυ δμΝ εαδΝ κΝ ξδλαίίέθκμΝ πθΝ λ αθδευθΝ θσπζπθΝ

υθΪη πθΝ θΝφλσθ δ αθΝθαΝ θδ ξτ κυθΝκυ δα δεΪΝ βθΝ κπδεάΝ ίλαρεάΝεκδθσ β αέΝ
ΠαλΪζζβζαΝσηπμ,Ν δαπδ υθ αδΝσ δ,ΝπαλΪΝ δμΝ πέηκθ μΝπλκ πΪγ δ μΝ πθΝΠλκιΫθπθΝ
ΤαλσθΝ εαδΝ Κδθ λσθ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ - Ν αθ έγ βΝ η Ν σ, δΝ
υθΫίαδθ Ν Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ - θΝ πΫη δθ Ν δ δαέ λαΝ θαΝ εδθβ κπκδβγ έΝ κΝ κπδεσΝ
ίλαρεσΝ κδξ έκΝ ΰδαΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ πέ βηβΝ δ λαβζδθάΝ παλκυ έαΝ βθΝ ΚτπλκΝ Ν

πκζδ δεσΝεαδΝ δπζπηα δεσΝ πέπ κ,Νέ πμΝ π δ άΝ έξ ΝαπσΝπκζτΝθπλέμΝ δαπδ πγ έΝππμΝ
αΝ ηΫζβΝ βμΝ κζδΰΪλδγηβμΝ ίλαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ λκτθ αθΝ παλεκτμΝ
δ δ υ δεσ β αμΝ αΝ κπδεΪΝεΫθ λαΝαπκφΪ πθ.      

 
1έγέ1έβΝ Νουξλσ β αΝ πθΝ κπδευθΝίλ αθδευθΝ λξυθ  

 
Κα ΪΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ηάθ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ βΝ

Λ υεπ έαΝά αθΝαεσηαΝΫθ κθκμΝκΝαπσβξκμΝ πθΝαθ δλλά πθΝ κυΝΦσλ ρθΝΌφδμΝπμΝπλκμΝ
κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ γαΝ κλδασ αθΝ Πλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Κτπλκ,Ν απσλλκδαΝ βμΝ

ΰ θδεσ λβμΝ ουξλσ β αμΝ πκυΝ πδελα κτ Ν αεσηαΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ
λ αθέαμΝ- Ι λαάζέΝ 

 
Υαλαε βλδ δεσΝ ά αθΝ κΝ π δ σ δκΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβε Ν σ αθΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝΝ

ζπθ δαεΫμΝ λξΫμΝ αθαεκέθπ αθΝ σ δΝ γαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυμΝ
δπζπηα δεκτμΝ ΪεκυμΝπκυΝ  πλκκλέακθ αθΝΰδαΝ κΝ δ λαβζδθσΝΠλκι θ έκέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ

                                                           
154 ISA/RG93/2155/4ΝΟδΝ παθ δζβηηΫθ μΝ εεζά δμΝΰδαΝκδεκθκηδεάΝ θέ ξυ βΝ βμΝ ίλαρεάμΝεκδθσ β αμΝ
βμΝΚτπλκυΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝΠλκιΫθκυΝAvraham Kidron εα ΪΝ κΝ τ λκΝ ιΪηβθκΝ κυΝ1ληζΝ

ΫπμΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ 1ληηΝ πλκμΝ βθΝ Πλ ί έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ δ γθ έμΝ
ίλαρεκτμΝ φκλ έμΝ πκυΝ έξαθΝ βθΝ Ϋ λαΝ κυμ βΝ λ αθέαΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ θΝ απΫ π αθέΝ ξ μΝ                     

αΨΝKidron πλκμΝRekhavam Amir,ΝΠλσι θκΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝΧ1βηζήζή  – ββέλέ1ληζΨΝίΨΝKidron πλκμΝ
Amir (1311/4/ -κέ1ίέ1ληζΨΝΰΨΝKidron πλκμΝ κΝ ίλαρεσΝΠλαε κλ έκήΣηάηαΝΠαδ έαμΝεαδΝΠκζδ δ ηκτΝ
βμΝ ίλαρεάμΝ δα πκλΪμΝ Χ1θ1λήζή  – 17.12.1954) ) Kidron πλκμΝ Anglo-Jewish Association κυΝ

Λκθ έθκυΝΧCSS/PR-23.12.1954) 
155 ISA/RG93/2155/4 Kidron πλκμΝ Y. Levi,Ν λξδλαίίέθκΝ πθΝ λ αθδευθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ
Χ πδ κζάΝββέ11έ1ληζΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨέ 



πλκεΪζ Ν βθΝΫθ κθβΝπλκφκλδεάΝεαδΝΫΰΰλαφβΝαθ έ λα βΝ κυΝΤαλσθΝπλκμΝ κθΝ κβγσΝ
Γλαηηα ΫαΝ πέΝΠλκι θδευθΝΤπκγΫ πθΝ κυΝΦσλ ρθΝΌφδμέ156 Σ ζδεΪ,ΝκδΝ δπζπηα δεκέΝ
ΪεκδΝ παλα σγβεαθΝ Ϊγδε κδΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ Πλσι θκΝ εαδΝ απ ΪζβΝ πδ κζάΝ
υΰΰθυηβμΝ κυΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ πκδεέαμ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ κγ έΝ βΝ δαί ίαέπ βΝ σ δΝ

παλσηκδκΝπ λδ α δεσΝ θΝγαΝ παθαζαηίαθσ αθΝ κΝηΫζζκθΝ– σππμΝξαλαε βλδ δεΪΝ
σθδα ΝκΝΤαλσθ βθΝαθαφκλΪΝ κυέ157  

 
θ δε δεσΝ κυΝ υ Ϊλ κυ εζέηα κμΝ πκυΝ έξ Ν δαηκλφπγ έΝ ά αθΝ ΫθαΝ

βηκ έ υηαΝ βμΝ φβη λέ αμΝωyprus Mail βμΝ1βέ1έ1λη1,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝ1ηίΝ
ίλαέκδΝπκυΝ πΫίαδθαθΝ κΝ κυλεδεσΝφΫλυ-ηπκ ΝψuntasΝη Νπλκκλδ ησΝ κΝζδηΪθδΝ βμΝ

ΥΪδφαμΝ εαδΝ η Ν εκπσΝ θαΝ ΰεα α αγκτθΝ ησθδηαΝ κΝ Ι λαάζ,Ν φΫλκθ αθΝ θαΝ έξαθΝ
ηπκ δ έΝθαΝαπκίδία γκτθΝαπσΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝζδη θδεΫμΝ λξΫμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ
πδ λΫοκυθΝ κΝ ζδηΪθδΝ βμΝΛ η κτέΝΟΝ ξκζδα ησμΝ βμΝ έ β βμΝ εα α δεθτ δΝ κθΝ
λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ κΝ κπδεσμΝ αΰΰζσφπθκμΝ ΣτπκμΝ βμΝ πκξάμΝ αθ δη υπδα Ν κΝ

Ι λαάζέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ έ δαΝ φβη λέ α,Ν βΝ αδ δκζκΰέαΝ ΰδαΝ βθΝ
φ λση θβΝαπαΰσλ υ βΝαπκίέία βμΝ πθΝ ίλαέπθΝπαζδθθκ κτθ πθΝκφ δζσ αθΝ κΝσ δΝ
Ο κΝ θ αλσΝ ελΪ κμΝ κυΝ Ι λαάζΝ θΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ γλΫο δΝ κθΝ πζβγυ ησΝ κυΝ πκυΝ
αυιΪθ αδΝ η Ν ΰκλΰκτμΝ λυγηκτμΝ εαδΝ Ϋ δΝ αλθάγβε Ν βθΝ Ϋζ υ βΝ πθΝ ζαγλκη αθα υθ,Ν
σππμΝ αελδίυμΝ Ϋπλα αθΝ κδΝ λ αθκέΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ σ κΝ πκζτΝ δα υληΫθβμΝ
λ αθδεάμΝ θ κζάμΝ βθΝ Παζαδ έθβέΟ  κΝ έ δκΝ βηκ έ υηαΝ υπκ βλδασ αθΝ σ δΝ

ΟυπΪλξκυθΝ ίλαέκδΝπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝ ΰεα αζ έοκυθΝ κΝΙ λαάζΝ π δ άΝ θΝΫξκυθΝεαηέαΝ
πλκκπ δεάΝ ε έ,Ν αζζΪΝ κδΝ δ λαβζδθΫμΝ λξΫμΝ κυμΝ ηπκ έακυθΝ θαΝ φτΰκυθΟ.158 ΣκΝ
δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ υπκ άλδι Ν σ δΝ βΝ έ β βΝ ε έθβΝ ά αθΝ
εα α ε υα ηΫθβ159 εαδΝ κΝ ΤαλσθΝ απΫ δζ Ν βθΝ φβη λέ αΝ Ϋθ κθβΝ πδ κζάΝ
δΪο υ βμ,ΝβΝκπκέαΝεαδΝ βηκ δ τγβε έ160 

 
 
1έγέ1έγΝ Ν πδελδ δεάΝ Ϊ βΝ βμΝευπλδαεάμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ λδ λΪμ 
 

ε σμΝαπσΝ βθΝουξλάΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ λ αθυθ,Νεα ΪΝ κυμΝπλυ κυμΝηάθ μΝ
βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκΝ έξ Ν θαΝ αθ δη ππέ δΝ

αθΪζκΰβΝ ουξλσ β αΝ εαδΝ απσΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ πζ υλΪέΝ Ν πλκ ε έη θβΝ βθΝ
λδ λΪΝ ΠαΰετπλδαΝ θπ βΝ λΰαακηΫθπθΝ ΧΠέ έΟέΨΝ απΫ δζ Ν δμΝ βηέ1ίέ1ληίΝ

πδ κζάΝ δαηαλ υλέαμ161 βζυθκθ αμΝ βθΝαζζβζ ΰΰτβΝ βμΝπλκμΝ κΝαλδ λσΝαλαίδεσΝ

                                                           
156ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβή / /  – 8.11.1950) 
157ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμέΝ ΝαπσΝΝκ ηίλέκυΝ1ληίΝ
ηβθδαέαΝαθαφκλΪΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧΪθ υΝπλπ κεσζκυΨΝ 
158ISχήRύλγήεόχήβ1ηθήγΝ“1ηίΝJewsΝturnedΝbackΝfromΝIsrael”,ΝCyprus Mail, 12.1.1951Ν 
159ISA/RG93/MFA/2156/3 Comay πλκμ Yaron (3979/17.1.1951). τηφπθαΝ η Ν κΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κυΝ
Comay,Ν κΝπζκέκΝ κΝκπκέκΝαθαφ λσ αθΝ κΝ βηκ έ υηαΝ βμΝCyprus Mail έξ Ναπκίδία γ έΝ κΝζδηΪθδΝ
βμΝΥΪδφαΝ βθΝβιέ1βέ1ληίΝεαδΝαπκίδίΪ γβεαθΝβίβΝ ίλαέκδΝπαζδθθκ κτθ μ,ΝζΝδ λαβζδθκέΝπκζέ μΝεαδΝ

θΝ κυλέ μέ 
160ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ Ν απσΝ 1ιέ1έ1λη1Ν πδ κζάΝ κυΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ Yaron πλκμΝ βθΝ
φβη λέ αΝCyprus Mail 

161ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝΣκΝαπσΝβηέ1ίέ1ληίΝΫΰΰλαφκΝ βμΝΓέΓέΝ βμΝΠ ΟΝ θΝίλΫγβε Ναυ κτ δκΝ κΝ
Κλα δεσΝΙ λαβζδθσΝ λξ έκέΝΧ σ κ,ΝαθαφΫλ αδΝσ δΝ κΝΫΰΰλαφκΝ βμΝΠ ΟΝαπ ΪζβΝαπσΝ κθΝYaron πμΝ
υθβηηΫθκΝ κυΝ απσΝ γ1έ1ίέ1ληίΝ εαδΝ υπΥαλέΝ 1γή / /  δαίδία δεκτΝ πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ

Κκδθκπκζδ έαμ,Ν κΝκπκέκΝ βΝ υθΫξ δαΝ κΝ δ ίέία Ν κΝΣηάηαΝ λαίδευθΝΤπκγΫ πθ κυΝΓλαφ έκυΝ
κυΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ δαΝ κυΝ απσΝ κέ11έ1ληίΝ εαδΝ υπΥαλέΝ ηηβκήβίήι1ή /  ΰΰλΪφκυΝ κυέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ

ΓέΓέΝ βμΝΠ ΟΝ θβη λυγβε ΝΰδαΝ βΝ δαίέία βΝ κυΝ ΰΰλΪφκυΝ βμΝ κΝΙ λαάζΝ δαΝ βμΝαπσΝβλέ1ίέ1ληίΝ
απΪθ β βμΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαέΝ 



υθ δεαζδ δεσΝ πηα έκΝ"ΚκΰελΫ κΝ λΪίπθΝ λΰα υθ",Ν π δ άΝκδΝδ λαβζδθΫμΝ λξΫμΝ
έξαθΝαπαΰκλ τ δΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ υθ λέκυΝ κυΝ βθΝΝαααλΫ έΝ 

 
ΟΝ ΤαλσθΝ δαίέία Ν βΝ δαηαλ υλέαΝ βμΝ Π ΟΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθ,Ν πκυΝ κυΝ υθΫ β Ν θαΝ ηβθΝ πλκί έΝ Ν κδα άπκ Ν π λαδ ΫλπΝ
αθ δπαλΪγ βΝ η Ν κΝ ευπλδαεσΝ πηα έκ.162 Χ σ κΝ κΝ δ δεσμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ
ΠλπγυπκυλΰκτΝ πέΝ αλαίδευθΝ υπκγΫ πθ,Ν ΜπαλκτξΝ Ιεκυ δΫζ,Ν απΫ δζ Ν
ΰθπηκ σ β βΝ κθΝΤαλσθ,Ν βθΝκπκέαΝ ιΫγ Ν κΝ δ δεσΝθκηδεσΝεαγ υμΝπκυΝέ ξυ Ν

βθΝ αλαίδεάΝ πσζβΝ βμΝ ΝαααλΫ Ν ε έθβΝ βθΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κέΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝπμΝ
ΪθπΝ ΰθπηκ σ β β, κδΝ δ λαβζδθΫμΝ λξΫμΝ απαΰσλ υ αθΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ
υθ λέκυ,ΝαφΥΝ θσμΝ π δ άΝ κΝ1ληίΝβΝΝαααλΫ ΝσππμΝεαδΝ αΝυπσζκδπαΝαηδΰυμΝαλαίδεΪΝ

α δεΪΝ εαδΝ βηδα δεΪΝ εΫθ λαΝ βμΝ ξυλαμΝ υπσε δθ αθΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
λα κτΝεαδΝαφΥΝ ΫλκυΝ π δ άΝ κΝ«ΚκθΰελΫ κΝ λΪίπθΝ λΰα υθ»Ν θΝ έξ ΝυπκίΪζ δΝ
δμΝ κπδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ λξΫμΝ ηπλσγ ηβΝ αέ β βΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ ξ δεάμΝ

Ϊ δαμέ163 ΣκΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ Λ υεπ έαΝ θΝ πλκΫίβΝ Ν εαηέαΝ π λαδ ΫλπΝ
θΫλΰ δα,ΝγΫζκθ αμΝθαΝαπκφτΰ δΝπ λδ άΝαθ δπαλΪγ βΝη Ν βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθάΝ

ΰθυηβΝ– Ϊ βΝ βθΝκπκέαΝ άλβ Νεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ι α γ έ αμΝξλκθδεάμΝ
π λδσ κυέ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ΣκΝΙ λαάζΝεαδΝ κΝΚέθβηαΝ βμΝΈθπ βμΝΧ1ληί-1954)  

                                                           
162ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Yaron (29710/2232/3/  – 
8.12.1950) 
163ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ Γθπηκ σ β βΝ κυΝ Barouch Yekutieli,Ν δ δεκτΝ υηίκτζκυΝ κυΝ
ΠλπγυπκυλΰκτΝ πέΝ λαίδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χκλήζή1λη – 
11.12.1950) 



 
1.4.1 Ν δ αε δεσ β αΝ βμΝευίΫλθβ βμΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝθαΝ βλέι δΝπκζδ δεΪΝ κΝ
εέθβηαΝ βμΝΈθπ βμ 

 
 ΣκΝαέ βηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝθαΝ θπγ έΝβΝΚτπλκμΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝ Ϋγβε ΝΰδαΝ
πλυ βΝφκλΪΝ θυπδκθΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμ,ΝζέΰκυμΝηάθ μΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βΝΛ υεπ έαέΝΣκΝΓλαφ έκΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
ΠλπγυπκυλΰκτΝΫζαί Ν δμΝθέγέ1ληίΝ βθΝαπσΝ1ίέβέ1ληίΝ πδ κζάΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ
ΜαεαλέκυΝ ΄ΝπλκμΝ κθΝ αυέ  Μπ θ-Γεκυλδσθ.164  

 

 βθΝ πδ κζάΝ αυ άΝ εα ΥΝ αλξΪμΝ αθαφΫλκθ αθΝ αΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ
πζβγυ ηδαεάμΝ τθγ βμΝ κυΝ θβ δκτΝ πκυΝ ία έακθ αθΝ βθΝ απκΰλαφάΝ πκυΝ έξαθΝ
πλαΰηα κπκδά δΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ κΝ 1λζθ165 εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ ΰδθσ αθΝ ηδαΝ
π λδζβπ δεάΝΫεγ βΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝπκυΝπλκβΰάγβεαθΝ κυΝ βηκοβφέ ηα κμΝπκυΝ έξ Ν
δκλΰαθπγ έΝ η Ν πλπ κίκυζέαΝ βμΝ γθαλξέαμΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1ληί,Ν εαδΝ

παλα ΫγβεαθΝ αΝ ζδεΪΝ κυΝ απκ ζΫ ηα αέ166 ΣκΝ βηκοάφδ ηα,Ν ΰθπ σΝ πμΝ
" θπ δεσ",Ν πλαΰηα κπκδάγβε Ν δαΝ υζζκΰάμΝ υπκΰλαφυθΝ Ν πέ τκΝ υθ ξση θ μΝ
ΚυλδαεΫμΝ Χ1ηΝ εαδΝ ββέ1έ1ληίΨΝ δμΝ εεζβ έ μΝ κυΝ θβ δκτΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ Θ έαμΝ
Λ δ κυλΰέαμΝεαδΝη Ν βθΝ πέίζ οβΝ πθΝ δ λΫπθέ167 Ν πδ κζάΝ κυΝΜαεαλέκυΝ ΄Ν έξ Ν
βζπ δεσΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ θΝ απβτγυθ Ν εΪπκδκΝ υΰε ελδηΫθκΝ αέ βηαΝ πλκμΝ κθΝ

δ λαβζδθσΝΠλπγυπκυλΰσέΝ Ν πδ κζάΝαυ ά,ΝβΝκπκέαΝαπ υγυθσ αθΝΰ θδεΪΝπλκμΝσζκυμΝ
κυμΝιΫθκυμΝβΰΫ μ,Νεα Ϋζβΰ ΝπμΝ ιάμΝμΝ 

Ο α δαση θκδΝ δμΝ κΝ έεαδκθΝβηυθ,Ν λΫφκη θΝαελΪ αθ κθΝ βθΝπ πκέγβ δθΝ,Νσ δΝκΝ γθδεσμΝ
βηυθΝαΰυθΝ,Νσ δμΝαθ απκελέθ αδΝ δμΝ αμΝβγδεΪμΝαλξΪμΝ κυΝ υηηαξδεκτΝαΰυθκμ,ΝυπΫλΝ
κυΝ κπκέκδΝβΝ η θΝ ζζΪμΝ πλκηαξκτ αΝ υπΫλΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ εα Ϋ βΝ κζκεατ πηα,Ν βΝ Ν

ΚτπλκμΝ πλκ Ϋφ λ θΝ γ ζκυ έπμΝ δμΝ ΫηουξκθΝ υζδεσθΝ παθΝ σ, δΝ β τθα κ,Ν γαΝ τλβΝ
υη θ Ϊ βθΝαπάξβ δθΝ δμΝ αμΝεαλ έαμΝσζπθΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝζαυθΝ κυΝεσ ηκυΝεαδΝ πθΝ

Κυί λθά πθΝαυ υθέ 
Πλκίαέθκθ μΝ δμΝ βθΝ παλκτ αθΝ αθαεκέθπ δθΝ γ πλκτη θΝ εσπδηκθΝ θαΝ πλκ γΫ πη θΝ
σ δΝ γαΝ υθ ξέ πη θΝ α δαζ έπ πμΝ κθΝ γθδεσΝ αΰυθαΝ ηαμΝ δΥΝ σζπθΝ πθΝ δ γθυθΝ
αθαΰθπλδακηΫθπθΝηΫ πθΝηΫξλδΝ βμΝ ζδεάμΝ πδ υξέαμΝ κυέΟ 

  

                                                           
164Ν  ΝαπσΝ1ίέ2έ1ληίΝ πδ κζάΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ ΄ πλκμΝ κθΝΠλπγυπκυλΰσΝDavid Ben 
Gurion απσΝ ξλκθκζκΰδεάμΝ απσο πμΝ έθαδΝ κΝ πλυ κΝ πέ βηκΝ ΫΰΰλαφκΝ βμΝ γθαλξέαμΝ πκυΝ
εα αξπλάγβε Ν κ Κλα δεσΝΙ λαβζδθσΝ λξ έκέ 
165Ν  ISA/RG43/G/5570/10έΝ Ν απσ 10.2έ1ληίΝ πδ κζάΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ ΄ πλκμΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝΠλπγυπκυλΰσΝDavid Ben GurionέΝΠ λέΝ βμΝπζβγυ ηδαεάμΝ τθγ βμΝαθαφΫλκθ αθΝ πέΝζΫι δΝ
αΝ ιάμΝ μΝ Ο Ν Κτπλκμ,Ν υηφυθπμΝ πλκμΝ βθΝ ζ υ αέαθΝ πέ βηκθΝ απκΰλαφάθΧ1λζθΨΝ εα κδε έ αδΝ απσΝ

ζηίέ11ζΝΪ κηα,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝγθ1έ1λλΝ ζζβθ μΝεαδΝκκέλ1ηΝΣκτλεκδ,Ν ληΫθδκδ,ΝΜαλπθέ αδΝεέζέπέΝά κδΝ
πζΫκθΝ πθΝ κίΣΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ έθαδΝ ζζβθ μΝ δαεαυμΝ πδγυηκτθ μΝ εαδΝ αΰπθδαση θκδΝ δαΝ κθΝ

ληα δ ησθ βμΝ λ αθδεάμΝ δαευί λθά πμΝεαδΝ βθΝαπσ κ δθΝαυ υθΝ δμΝ αμΝΜβ λδεΪμΝαΰεΪζαμέΟ 
166Ν ISA/RG43/G/5570/10. Ibid. : Ο λθβγ έ βμΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ θαΝ δ ιαΰΪΰβΝ κΝ βηκοάφδ ηα,Ν
δ θ λΰά αη θΝβη έμΝ κτ κΝεα ΪΝ λσπκθΝ δλβθδεσθΝεαδΝα δΪίζβ κθΝεαδΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ κτΝ έθαδΝσ δΝ εΝ πθΝ

ββζέιζιΝ ζζάθπθΝ δεαδκυηΫθπθΝ οάφκυ,Ν ξσθ πθΝ βζδεέαθΝ ΪθπΝ πθ 1κΝ υθΝ αθ λυθΝ εαδΝ ΰυθαδευθ,Ν
οάφδ αθΝ αιδκτθ μΝ Ν θπ δθΝ η ΪΝ βμΝ ζζΪ κμΝ β1ηέ1ίκΝ ά κδΝ λη,ιΣΝ εαδΝ υπΫλΝ κΝ κίΣΝ κυΝ σζκυΝ

πζβγυ ηκτέΝ ΣκΝ ζΪξδ κθΝ πκ κ σθΝ πθΝ απκ ξσθ πθΝ ζζάθπθΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ Κυί λθβ δεκτμΝ
υπαζζάζκυμΝ εαδΝ ΪζζαΝ πλσ ππαΝ ιαλ υη θαΝ εΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν δμΝ αΝ κπκέαΝ δαΝ Κυί λθβ δευθΝ
ΰευεζέπθΝεαδΝΪζζπθΝηΫ λπθΝαπβΰκλ τγβΝβΝ υηη κξάΝ δμΝ κΝ βηκοάφδ ηαέΟ 

167 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄- ΟυλαθέαΝ ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝ Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΚτπλκυΝ
ΜαεαλέκυΝ Γ΄ ΧΛ υεπ έαμΝ 1λλβΨ,Ν ΣσηκμΝ ΄,Ν ζ1η-ζ1ιέΝ Ν απσΝ κέ1βέ1λζλΝ γθαλξδεάΝ ΰετεζδκμΝ π λέΝ
δ θ λΰ έαμΝΠαΰευπλέκυΝ βηκοβφέ ηα κμ,Ν υπκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝ ΄,Ν κθΝ

ΠΪφκυΝΚζ σπα,Ν κθΝΚδ έκυΝΜαεΪλδκ,Ν κθΝΚυλβθ έαμΝΚυπλδαθσΝεαδΝ κθΝαζαηέθκμΝΓ θθΪ δκέΝ 



θ έΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλπγυπκυλΰκτ,Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝ απΪθ β Ν κΝ Γ θδεσμΝ
Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ Ουυζ λΝ ρ ΪθΝ δμΝ κέγέ1ληίΝ η Ν ηδαΝ
τθ κηβΝ εαδΝ πλκ ε δεΪΝ δα υππηΫθβΝ πδ κζά,Ν ξπλέμΝ θαΝ εφλα γ έΝ κπκδα άπκ Ν

γΫ βΝάΝελέ βΝπμΝπλκμΝ βθΝκυ έαΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝαδ άηα κμέΝΥλβ δηκπκδάγβε Ν
βΝ κυ Ϋ λβΝ δα τππ βΝ "κΝ ζασμΝ βμΝ Κτπλκυ"Ν εαδΝ βΝ απΪθ β βΝ εα Ϋζβΰ Ν η Ν ηέαΝ
αθαζσΰκυΝ πθ τηα κμΝ υΰ θδεάΝ δαί ίαέπ βΝ σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ θ δαφΫλ αδΝ ΰδαΝ δμΝ
ι ζέι δμΝ κΝΰ δ κθδεσΝθβ έέΝυΰε ελδηΫθαΝαθαΰλΪφκθ αδΝ αΝ ιάμμ168  

Ο ξπΝ ζΪί δΝ θ κζάΝ απσΝ κθΝ ΠλπγυπκυλΰσΝ εέΝ αυέ  Μπ θ-Γεκυλδσθ,Ν θαΝ αμΝ
ΰθπ κπκδά πΝ βθΝ παλαζαίάΝ βμΝ απσΝ 1ίέβέ1ληίΝ πδ κζάμΝ αμ,Ν δαΝ βμΝ κπκέαμΝ κθΝ
θβη λυ α Νπ λέΝ κυΝ βηκοβφέ ηα κμΝπκυΝ δ θ λΰάγβε Νπλσ φα αΝ βθΝΚτπλκέ 

ΟΝ ζασμΝ βμΝ ξυλαμΝ ηαμ,Ν πκυΝ θκδΪα αδΝ ίαγτ α αΝ ΰδαΝ κΝ εαζσΝ κυΝ ζακτΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν
παλαεκζκτγβ Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ κυΝ βηκοβφέ ηα κμΝ η Ν η ΰΪζβΝ
πλκ κξάέΝ ΟδΝ ηκέΝ ΰ δ κθέαμΝ πκυΝ υθ ΫκυθΝ δμΝ ξυλ μΝ ηαμ, απκ ζκτθΝ ΰΰτβ βΝ ππμΝ
κ, δ άπκ ΝαφκλΪΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝζακτΝ βμΝΚτπλκυ,Ν θΝπ λθΪΝαπαλα άλβ κΝ υέΟ 

 
   ΜέαΝ ί κηΪ αΝ η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ

βθΝ Κτπλκ,Ν κΝ κπκ βλβ άμΝ κυΝ λξδ πδ εκπδεκτΝ γλσθκυ,Ν Μβ λκπκζέ βμΝ ΠΪφκυΝ
Κζ σπαμ,169 απΫ δζ Ν δμΝ ηέλέ1ληίΝ πδ κζάΝ πλκμΝ κΝ Γλαφ έκΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Πλπγυπκυλΰκτ,Ν βΝ κπκέαΝ δΫφ λ Ν Ν τφκμΝ εαδΝ π λδ ξση θκΝ απσΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ
πδ κζάΝ κυΝ εζδπσθ κμΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ ΄έΝ ΟΝ πέ εκπκμΝ ΠΪφκυΝ βθΝ
πδ κζάΝ κυ170 εα άΰΰ ζθ Ν Ϋθ κθαΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ κυΝ θβ δκτΝ ΰδαΝ βΝ Ϊ βΝ

πκυΝ βλκτθ Ϋθαθ δΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝη ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ κυΝ βηκοβφέ ηα κμΝ κυΝ
Ιαθκυαλέκυ,Ν κθέακθ αμΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ λ αθκέΝ θΝ πΫ λ οαθΝ βθΝ
πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ ε βζυ πθΝυπΫλΝ βμΝ θπ βμ,ΝπκυΝ έξαθΝ δκλΰαθπγ έΝαπσΝ βθΝ

εεζβ έαΝ δμΝ γέλέ1ληίέΝ θΝ παλΫζ δο Ν θαΝ εφλΪ δΝ βΝ υ αλΫ ε δΪΝ κυΝ ΰδαΝ δμΝ
«δ ξυλΫμΝ δπζπηα δεΫμΝπδΫ δμΝπκυΝΪ εβ Ν κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκ,ΝκδΝκπκέ μΝ έξαθΝπμΝ
απκ Ϋζ ηαΝ βΝ αθ δπλκ ππ έαΝ βμΝ γθαλξέαμΝ θαΝ απκ τξ δΝ θαΝ π έ δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ θαΝ πΪλ δΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ αΝ ξΫλδαΝ βμ»,Ν ιαέλκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ βθΝ
« ΰεΪλ δαΝ υηπαλΪ α βΝ πκυΝ ε άζπ Ν κζσεζβλκΝ κΝ ζζβθδεσΝ Ϋγθκμ»έΝ Ν Ν πδ κζάΝ
κυΝΜβ λκπκζέ βΝΚζ σπαΝεα Ϋζβΰ ΝμΝ 

« πΥΝ κθσηα δΝ κυΝ ζακτΝ ηαμ,Ν εα αΰΰΫζζκυη Ν Ν σζκΝ κθΝ πκζδ δ ηΫθκΝ εσ ηκΝ βΝ
υηπ λδφκλΪΝ εαδΝ δμΝ η γσ κυμΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εγΫ κυθΝ βθΝ

υπσζβοβΝ πθΝ υπκζκέππθΝ υ δευθΝ βηκελα δυθ, εαδΝ εαζκτη Ν σζκυμΝ κυμΝ φέζκυμΝ βμΝ
ζ υγ λέαμΝθαΝ αγκτθΝ κΝπζ υλσΝ κυΝα δεβηΫθκυΝηαμΝζακτ, πκυΝαΰπθέα αδΝ ΰδαΝ βθΝ

απ ζ υγΫλπ άΝ κυέΝ υΰξλσθπμ,Ν γαΝ γΫζαη Ν θαΝ κθέ κυη Ν σ δΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ βμΝ
ίλ αθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηαμΝ πλκεαζ έΝ γζέοβ,Ν π σ κΝ απκ υΰξΪθ δΝ θαΝ
απκεαλ δυ δΝ άΝ θαΝ απκΰκβ τ δΝ κθΝ ΚυπλδαεσΝ ζασέΝ θ δγΫ πμ,Ν θ υθαηυθ δΝ βθΝ
απκφα δ δεσ β ΪΝ κυΝθαΝ υθ ξέ δΝ κθΝαΰυθαΝΰδαΝ βθΝπλαΰηΪ π βΝ πθΝ γθδευθΝ κυΝ
πδ δυι πθ, βθΝ θπ άΝ κυΝη Ν β Μβ ΫλαΝ ζζΪ α,ΝπκυΝαπκ ζ έΝ β ηκθα δεάΝζτ βΝ κυΝ

ΚυπλδαεκτΝπλκίζάηα κμέ 

                                                           
168Ν ISA/RG43/G/5570/10. Eytan πλκμΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝ ΄ (FO/A/491/20/31564 – 8.3.1950) 
169Ν  ΟΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝ ΄ απ ίέπ Ν βθΝβκέθέ1ληίΝεαδΝΫπμΝ βθΝ εζκΰάΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ
ΜαεαλέκυΝ Γ΄Ν δμΝ 1θέ1ίέ1ληί,Ν κπκ βλβ άμΝ κυΝ λξδ πδ εκπδεκτ γλσθκυΝ έξ Ν κλδ γ έΝ κΝ
Μβ λκπκζέ βμ ΠΪφκυΝΚζ σπαμέΝΠλίζέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ
λξδ πδ εσπκυΝΚτπλκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄ ΧΛ υεπ έαμΝ1λλβΨ,ΝΣσηκμΝ ΄,Νθί 

170Ν ISA/RG43/G/5570/10έΝ Ν απσΝ 5.9έ1ληίΝ πδ κζάΝ κυΝ πδ εσπκυΝ ΠΪφκυΝ πλκμΝ κΝ Γλαφ έκΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝΠλπγυπκυλΰκτ 



ξκυη  πέ βΝσ δΝ υηφυθπμΝπλκμΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝεαδΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝΰδαΝ
σζκυμΝ κυμΝπκζδ δ ηΫθκυμΝζακτμ,Ν θΝγαΝπαλαζ έο ΝθαΝπλκ φΫλ Ν βΝ υηπΪγ δαΝεαδΝ
βΝ άλδιάΝ αμΝ κθΝ εκπσΝηαμ». 
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 ΣκΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν απαθ υθ αμΝ βθΝ πδ κζά,Ν άλβ ΝΝ
αφ έμΝ απκ Ϊ δμΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ ευπλδαεΫμΝ αδ δΪ δμΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθέΝ  βθΝ απσΝ

1κέ1ίέ1ληίΝ πδ κζάΝ κυΝ κΝ ΜΪδεζ Κση ς, ήθ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ
Κκδθκπκζδ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ απΪθ β Ν κθΝ πέ εκπκΝ ΠΪφκυ,Ν
πδεαζκτη θκμΝ θ κζάΝ κυΝ Μπ θ-Γεκυλδσθ,Ν σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ β «ηβΝ
πδγυηυθ αμ θαΝ εφλΪ δΝκδα άπκ ΝΰθυηβΝ Νσ, δ αφκλΪΝ βΝ ξΫ βΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κΝ
θπηΫθκΝ α έζ δκ,Ν δΪε δ αδΝη Ν υηπΪγ δαΝπμΝπλκμΝ α δαζαηίαθση θαΝ βθΝ πδ κζάΝ
αμ»έΝ172

 

 

 ΝαπΪθ β βΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ κΝ ίλαρεσΝ
ελΪ κμΝ ‘ δΪε δ αδΝ υη θυμ’ΝπμΝπλκμΝ κΝαέ βηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝθαΝαπαζζαΰκτθΝ
απσΝ κθΝ απκδεδκελα δεσΝ αυΰσΝ βμΝ λ αθέαμ, θΝ απκ ζκτ Ν ξάηαΝ ζσΰκυέΝ

πβξκτ Ν αΝπλαΰηα δεΪΝαδ γάηα αΝ υηπΪγ δαμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝεκδθάμΝΰθυηβμΝπλκμΝ
κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝπκυΝάγ ζαθΝθαΝαπαζζαΰκτθΝαπσΝ βθΝίλ αθδεάΝαπκδεδκελα έαέΝ
Ν υη θάμΝ Ϊ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ δαφαδθσ αθΝ σ κΝ δμΝ

φδζκευί λθβ δεΫμΝ σ κΝ εαδΝ δμΝ αθ δπκζδ υση θ μΝ φβη λέ μΝ βμΝ ξυλαμέΝ Χ σ κ,Ν
ι Ϊακθ αμΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ βμΝπ λδσ κυΝ ε έθβμ,Ν κΝ θ ξση θκΝαπκξυλβ βμΝ πθΝ
λ αθυθΝ έξαα Ν Ϋθ κθαΝ κΝ ευί λθυθΝ φδζκ υ δεσΝ εσηηαΝ εapai εαδΝ κΝ

αθ δπκζδ υση θκΝφδζκ κίδ δεσΝεapam.  
 

υΰε ελδηΫθα, κδΝ φδζκευί λθβ δεΫμΝ αθ δεκηηκυθδ δεΫμΝ φβη λέ μΝ ιάλαθΝ
δμΝ ε βζυ δμΝ δαηαλ υλέαμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ εα ΪΝ κυΝ λ αθυθΝ

απκδεδκελα υθ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ απκ ζκτ Ν εκδθσΝ βη έκΝ αθαφκλΪμΝ η Ν κθΝ
πλσ φα κΝ αΰυθαΝ πθΝ ίλαρευθΝ ΫθκπζπθΝ κλΰαθυ πθΝ βθΝ Παζαδ έθβ.173 

θ δε δεάΝ ά αθΝ βΝ βηκ δσ β αΝ πκυΝ έξ Ν ζΪί δΝ κΝ Ι λαάζΝ βΝ φυζΪεδ βΝ κυΝ σ Ν
βηΪλξκυΝΛ η κτ,ΝΚυ αΝΠαλ α έ β,ΝεαδΝΪζζπθΝ ΪλπθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ πσζβμ,Ν π δ άΝ αλθάγβεαθΝ θαΝ η κθκηΪ κυθΝ ε θ λδεσΝ λσηκΝ βμΝ
πσζβμΝ απσΝ «βκβμΝ Οε πίλέκυ»Ν  «κ σΝ ΠΪζη λ»έ174 Χ σ κ,Ν κΝ ία δεσμΝ
πλκίζβηα δ ησμΝπκυΝ εφλαασ αθΝαπσΝ κθΝφδζκευί λθβ δεσΝδ λαβζδθσΝΣτπκΝά αθΝαφΥΝ
θσμΝπκδαΝγαΝά αθΝβΝ δΪ κξβΝεα Ϊ α βΝ βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκΝ ΪθΝκδΝ λ αθκέΝ

γαΝ απκξπλκτ αθΝ απσΝ βθΝ Κτπλκ175 εαδΝ αφΥΝ ΫλκυΝ πκδαΝ γαΝ ά αθΝ βΝ πδλλκάΝ κυΝ
                                                           

171Ν ζζβθδεάΝη Ϊφλα βΝ κυΝαΰΰζδεκτΝε δηΫθκυΝ βμΝ πδ κζάμ 
172Ν ISA/RG43/G/5570/10. Comay πλκμ Μβ λκπκζέ β ΠΪφκυ Κζ σπα (FO/D/42000/30/42310 – 
18.10.1950)  πδ κζά Ϋξ δ πέ ζΫι δ πμ ιάμ : "Your Grace, I am directed by the Prime Minister to 

acknowledge your letter to him dated 5 September, 1950, and to assure you that, while not wishing to 

venture any opinion on the relation between Cyprus and the United Kingdom, the Israel Government 

will give its sympathetic consideration to the contents of your letter."  
173 “Bnei-Kafrisin rotsim lehitztaref le-mekortam”,Ν Davar, 27.1.1950 http://bit.ly/1v7UKLw 
Χ1ίέ11έβί1ηΨΝ κΝ βηκ έ υηαΝαυ σ,Νη Ν έ ζκΝ«ΟδΝΚτπλδκδΝγΫζκυθΝθαΝ θπγκτθΝη Ν βθΝΰ θΫ δλΪΝ κυμ»,Ν
π λδΫξ αδΝ ε θΫμΝφπ κλ πκλ ΪαΝαπσΝ κΝ θπ δεσΝ βηκοάφδ ηαέΝ 
174 αΨΝ “Kafrisin le-dugma”,ΝHeruth, 4.6.1950 http://bit.ly/1tBV2Vr Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ Ν έ β βΝ
βμΝφυζΪεδ βμΝΠαλ α έ βΝεαδΝ αΝ παδθ δεΪΝ ξσζδαΝΰδαΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝΫθαθ δΝ πθΝίλ αθδευθΝ λξυθέΝ

ίΨΝ“Al Yamin ve al Smol”,ΝHeruth, 5.6.1950 http://bit.ly/1vYNLGP Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝ Νέ δαΝπμΝ
ΪθπΝ έ β βΝ ξκζδΪα αδΝπμΝ ιάμμΝΟ υ ΪΝεΪθκυθΝζκδπσθΝκδΝεΪ κδεκδΝ βμΝΚτπλκυ,Ν θυΝίλέ εκθ αδΝαεσηαΝ
υπσΝίλ αθδεσΝαυΰσ,Ν Ναθ έγ βΝη Ν ηΪμ,Ν τκΝξλσθδαΝη ΪΝ βθ αθ ιαλ β έα,Νη Ν κθΝπδκΝε θ λδεσΝ λσηκΝ
κυΝ Σ ζΝ ίέίΝ θαΝ φΫλ δΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ αθ δ βηέ βΝ Λσλ κυΝ Άζ θηπυ,Ν εαδΝ η Ν κΝ σθκηαΝ κυΝ λ αθκτΝ
α δζΫπμΝΓ πλΰέκυΝθαΝκθκηΪα αδΝαεσηαΝΫθαμΝη ΰΪζκμΝ λσηκμΝ κυΝΣ ζΝ ίέίΟέ    

175 “Hafganot ve Totsaot”,ΝDavar, 23.7.1950 http://bit.ly/1y9QflP (πλσ ία β 10.11.2015)  

http://bit.ly/1v7UKLw
http://bit.ly/1tBV2Vr
http://bit.ly/1vYNLGP
http://bit.ly/1y9QflP


‘εκηηκυθδ δεκτΝεδθ τθκυ’Ν κΝΰ δ κθδεσΝθβ έ,Ν κηΫθβμΝ βμΝ βηαθ δεάμΝδ ξτκμΝ κυΝ
Κ ΛέΝΣκθΝ έ δκΝπλκίζβηα δ ησΝ ιΫφλαα ΝεαδΝβΝαθ δπκζέ υ βΝ βμΝλ ίδαδκθδ δεάμΝ
ιδΪμ,Νη Ν βθΝ φβη λέ αΝ‘ώeruth’Ν Χ‘Υ λκτ ’ΨΝθαΝγ πλ έΝ βθΝΚτπλκΝπμΝ‘πλκπτλΰδκΝ

κυΝεκηηκυθδ ηκτ’176 ξκζδΪακθ αμΝ ξαλαε βλδ δεΪμ Ο ΝευίΫλθβ βΝ βμΝ ζζΪ αμΝη Ν
βΝίκάγ δαΝ πθΝ Π ΝεαδΝ βμΝ ΰΰζέαμ,Ν εα Ϊφ λ Ν θαΝεα απκζ ηά δΝ βθΝ ιΫΰ λ βΝ κΝ
π λδεσΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ θαΝ ι π λΪ δΝ κθΝ εκηηκυθδ δεσΝ εέθ υθκέΝ Χ σ κ,Ν κΝ

ζζβθδεσμΝ εκηηκυθδ ησμ,Ν πκυΝ πζάΰβΝ κίαλΪΝ βθΝ ΰ θΫ δλΪ κυ,Ν εα Ϊφ λ Ν θαΝ
απκ έζ δΝ επλκ υπκυμΝθκ δκαθα κζδεσ λαΝεαδΝθαΝαπκε ά δΝ δ ξυλσΝπλκπτλΰδκΝ κΝ
θβ έΝ βμΝΚτπλκυέ[…]ΝΌππμΝ υθβγέακυθΝκδΝεκηηκυθδ ΫμΝ Νσζ μΝ δμΝξυλ μΝπκυΝυπΪλξ δΝ
βΝαπκδεδκελα έα, υδκγ κτθ  γθδεδ δεΪΝ υθγάηα αέΝΣκΝέ δκ αελδίυμ εΪθκυθΝεαδΝ βθΝ
ΚτπλκέΝ ΠλκίΪζκυθΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ Ο θπ βμΟ,Ν θθκυθ αμΝ σηπμΝ ηέα Ο θπ βΟΝ η Ν
εκηηκυθδ δεσΝ εαλτε υηα,Ν βζα άΝ βθΝ Ϋθπ βΝ η Ν βΝ ΟΛαρεάΝ βηκελα έαΟΝ πκυΝ γαΝ
υ αγ έ η ζζκθ δεΪΝ βθΝ ζζΪ α,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ υλα,Ν κδΝ ε έΝ τθ λκφκέΝ κυμΝ θΝ

ΫξκυθΝ βθΝ παλαηδελάΝ ζπέ αΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ κΝ παλυθΝ εαγ υμΝ βμΝ ηβ λκπκζδ δεάμΝ
ζζΪ αμέΝ[…]ΝΟΝβΰΫ βμΝ κυμ,Ν α εέαμΝΠαπαρπΪθθκυ,Νπλσ φα αΝ άζπ ΝμΝΥΟδΝ λ αθκέΝ
ΰεαγδ κτθΝ κΝθβ έΝα λκπκλδεάΝίΪ βΝεαδΝ λα σπ αέΝΚυεζκφκλ έΝβΝφάηβΝσ δΝγΫζκυθΝ

θαΝεα α ε υΪ κυθΝεαδΝζδηΪθδέΝ η έμΝ έηα Ναθ έγ κδΝ ΝσζαΝαυ ΪέΟ    
 

θ δγΫ πμ,Ν βΝ φβη λέ αΝ "χl Ha'Mishmar", πκυΝ ιΫφλαα Ν δμΝφδζκ κίδ δεΫμΝ
γΫ δμΝ κυΝ αθ δπκζδ υση θκυΝ εσηηα κμΝ εapam,Ν αφδΫλπθ Ν Ν αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ
δα άηα αΝ ηαελκ ε ζάΝ ΪλγλαΝ κθΝ αθ δαπκδεδαεσΝ αΰυθαΝ πθΝ Κυπλέπθ,Ν έθκθ αμΝ

Ϋηφα βΝ βΝ λΪ βΝ κυΝ Κ ΛΝεαδΝ πθΝ ζ ξυθΝ κυέΝΥαλαε βλδ δεσΝ κυΝ λσπκυΝη Ν
κθΝ κπκέκθΝ βΝ δ λαβζδθάΝ λδ λΪΝ Ϋελδθ Ν αΝ ε αδθση θαΝ βθΝ ΚτπλκΝ ά αθΝ κΝ
ξσζδκΝ βμΝ φβη λέ αμ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πλσ α βΝ πκυΝ υπΫίαζ Ν δμΝ βέηέ1λη1Ν βθΝ

ίλ αθδεάΝευίΫλθβ βΝκΝ ζζβθαμΝΠλπγυπκυλΰσμΝΝδεσζακμΝΠζα άλαμ,177 τηφπθαΝ
η Ν βθΝκπκέα,Ν Ναθ ΪζζαΰηαΝ βμΝ θπ βμ,ΝβΝ ζζΪ αΝγαΝυπκ ξσ αθΝ βθΝπαλαξυλβ βΝ

βΝ λ αθέαΝ ηέαμΝ λα δπ δεάμΝ ίΪ βμΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ ηέαμΝ βθΝ Κτπλκμ178 Ο Ν
πλσ α βΝαυ άΝ κυΝΠζα άλαΝεδθ έ αδΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝπλκ πΪγ δαμΝ πθ ευί λθυθ πθΝ

βθΝ γάθαΝ θαΝ υηίδία κτθΝ η Ν κθΝ δηπ λδαζδ ησ,Ν ΫθαθΝ υηίδία ησΝ πκυΝ γαΝ κυμΝ
ηφαθέ δΝπμΝΥπλκα πδ ΫμΝ βμΝ θπ βμΥΝξπλέμΝσηπμΝθαΝπζάικυθΝ βΝΥφδζέαΥΝ κυμΝη Ν κυμΝ

δηπ λδαζδ Ϋμέ[…]Ν ΌζκδΝ κδΝ ζζβθ μΝ κυΝ θβ δκτΝ έθαδΝ θπηΫθκδΝ πμΝ πλκμ β ίκτζβ άΝ
κυμΝ θαΝ ληα δ γ έΝ κΝ ίλ αθδεσΝ εαγ υμΝ εαδΝ θαΝ θπγκτθΝ η Ν βθΝ ζζΪ αέΝ  κΝ
βηκοάφδ ηαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν φΫ κμΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ η Ν πλπ κίκυζέαΝ βμΝ
εεζβ έαμ,Ν κυΝ εσηηα κμΝ Κ ΛΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ζζβθδευθΝ κλΰαθυ πθΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ
υηη έξ Ν κΝ λθΣΝ σζπθΝ πθΝ ζζάθπθΝ εαδΝ πθΝ ζζβθέ πθΝ ΪθπΝ πθΝ 1κΝ υθ,Ν βΝ

ίκτζβ βΝαυ άΝ εφλΪ γβε Νεα ΪΝ λσπκΝι εΪγαλκ,Ν έξπμΝ πδφυζΪι δμΝεαδΝ έξπμΝεαηέαΝ
'εέθβ βΝαίλσ β αμ' πλκμΝ β λ αθέαέΝ θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝαηφδίκζέαΝσ δΝκδΝπλκ πΪγ δ μΝ
πθΝευί λθυθ πθΝ βθΝ γάθαΝθαΝΥ ι υη θέ κυθΥΝ κθΝδηπ λδαζδ ησΝ θΝ έθαδΝ τηφπθ μΝ

πλκμΝ κΝ πθ τηαΝ εαδΝ βΝ γΫζβ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ πζβγυ ηκτΝ βμΝΚτπλκυέΝ Ν γΫζβ άΝ κυΝ
έθαδΝθαΝαπ ζ υγ λπγ έΝαπσζυ αΝαπσΝ κυμΝ λ αθκτμΝεαδ αυ σμΝ έθαδΝεαδΝκΝζσΰκμΝπκυΝβΝ
λδ λΪΝ κυΝ θβ δκτΝ βζυθ δ Ϋ κδηβΝ θαΝ αθ δη ππέ δ αεσηαΝ εαδ αυ ΫμΝ δμΝ εζβλΫμΝ

πκζδ δεΫμΝ υθγάε μΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ βθΝ ία δζδεκελα κτη θβ ζζΪ αέ […]ΝΟδΝ ίλαέκδΝ

                                                           
176Ν Π λέΝ πθΝ αλδ λυθΝ Ϊ πθΝ πκυΝ παλα βλκτθ αθΝ κΝ ζζβθκευπλδαεσΝ κδξ έκΝ ά βΝ απσΝ δμΝ
παλαηκθΫμΝ βμΝ ιΫΰ λ βμΝ κυΝ Οε πίλέκυΝ κυΝ 1λγ1,Ν κλ. ΓδΪθθβμΝ Πδελσμ,Ν “ΟΝ θδαΫζκμΝ εαδΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝ ά βηα” κΝΘΪθκμΝ λΫηβμΝ – Ο υ ΫαμΝ βηβ λαεσπκυζκμΝ Χ πέΨΝΜ ζ άηα αΝ ΰτλπΝαπσΝ
κθΝ θδαΫζκΝεαδΝ βθΝ πκξάΝ κυ Χ γάθαμΝΦδζδππσ βμ,Ν1λκίΨ,βθί-262 

177Ν Γ υλΰδκμΝ Υλδ σπκυζκμ,Ν ΙπΪθθβμΝ Μπα δΪμΝ Χ πέΨΝ Ι κλέαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ γθκυμ,Ν ΣσηκμΝ
ΙΣ΄Χ γάθαμΝ ε κ δεάΝ γβθυθ,ΝβίίίΨ,ΝζγκΝ 
178Ν“KeitzadΝtipaterΝbeayat-Kafrisin”,ΝχlΝώa’εishmar, 5.6.1950. http://bit.ly/1FGRKqF  
(πλσ ία β 10.11.2015)  

http://bit.ly/1FGRKqF


κυΝ Ι λαάζΝ Ϋξκυη  δ δαέ λβΝ τθ βΝ η Ν βθΝ ΚτπλκΝ – πκυΝ ά αθΝ σπκμΝ ικλέαμΝ ΰδαΝ
εα κθ Ϊ μΝ ξδζδΪ μΝ ελα κυηΫθπθ ηαμ-έΝ Θυησηα Ν βθΝ σηκλφβΝ αθγλυπδθβΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ βθΝ θ λΰσΝ ζζβθδεάΝαθ δδηπ λδαζδ δεάΝαζζβζ ΰΰτβ,Ν πλυ αΝεαδΝ ετλδαΝ
πθΝ ζ ξυθΝ βμΝ ε έΝ λδ λΪμέΝ Οδ υξΫμΝ ηαμΝ έθαδΝ ηααέΝ κυμ,Ν θαΝ π τξκυθΝ κθΝ

αΰυθαΝ κυμΝΰδαΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ κυΝθβ δκτΝαπσΝ κθΝίαλτ αυ σ αυΰσέΟ 
179  

 
Νδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ πΫζ ι ΝθαΝηβθΝυπ δ Ϋζγ δΝ Νδ κζκΰδεΪΝ δζάηηα αΝ

αυ άμΝ βμΝ ηκλφάμ,Ν κτ Ν Ϋ δξθ Ν θαΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ κΝ αθ δίλ αθδεσΝ
υθαδ γβηα δ ησΝ βμΝδ λαβζδθάμΝεκδθάμΝΰθυηβμέΝΓδαΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ κυΝ

Ι λαάζ,Νηκθα δεσΝελδ άλδκΝΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝΫθαθ δΝ πθ ευπλδαευθΝ
αδ βηΪ πθΝαπκ ζκτ αθΝκδΝπ λδφ λ δαεΫμΝδ κλλκπέ μέΝ Νφδζκ υ δεάΝπκλ έαΝπκυΝ έξ Ν
πλσ φα αΝ πδζ ΰ έΝαπσΝ βθΝευίΫλθβ βΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝυπαΰσλ υ Ν βθΝ ικηΪζυθ βΝ
πθΝ δα αλαΰηΫθπθΝ ξΫ πθΝ η Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ βΝ υθ δ β κπκέβ βΝ αυ άμΝ βμΝ

αθαΰεαδσ β αμΝπλκάζγ Νεα ΥΝαλξΪμΝηΫ πΝ βμΝΆΰευλαμέ180  
 
ΛέΰκυμΝηάθ μΝη ΪΝ βθΝ εζκΰάΝ κυ181 εαδΝζέΰκΝπλδθΝ βθΝπλυ βΝ πέ ε οάΝ κυΝ

βθΝ γάθαΝ υπσΝ βθΝ θΫαΝ κυΝ δ δσ β α,182 κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ ΓΥΝ απΫ δζ Ν
δμΝ ιΫθ μΝ ευί λθά δμΝ πδ κζάΝ βθΝ κπκέαΝ σθδα Ν βθΝ ζζβθδεσ β αΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ

πζ δκοβφέαμΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ κυΝθβ δκτΝεαδΝ βΝγΫζβ άΝ κυΝθαΝα εά δΝ κΝ δεαέπηαΝ
αυ κ δΪγ βμ,Νυπκθκυθ αμΝ αφυμΝσ δΝ ζδεσμΝ εκπσμΝά αθΝθαΝ θπγ έΝβΝΚτπλκμΝη Ν
βθΝ ηβ λκπκζδ δεάΝ ζζΪ αέΝ  βθΝ πδ κζάΝ κυΝ βζέ υ Ν αΝ εα α αζ δεΪΝ

θκηκγ δεΪΝηΫ λα183 πκυΝ φΪληκααθΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝεα ΪΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ
εαδΝ κυΝεδθάηα κμΝ βμΝ θπ βμΝη ΪΝ βΝ δΪζυ βΝ βμΝ δα ε π δεάμΝεαδΝ βθΝαπσλλδοβΝ
πθΝ πλκ Ϊ πθΝ Ουέθ λ.184 Ν πδ κζάΝ αυ ά,Ν πκυΝ Ϋφ λ Ν βη λκηβθέαΝ 8.2.1951185 
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Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨ 
180ΝΟλΪ Ν1έζέβ 
181Ν Π λέΝ βμΝ δα δεα έαμΝ εζκΰάμ,Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ βίέ1ίέ1ληίΝ κλΪ Ν λυηαΝ

λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ α λξδ πδ εσπκυ ΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ ΄,Νθί 
182ΝΟΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμ Γ΄ πδ εΫφγβε Ν βθΝ ζζΪ αΝ βθΝ1γέγέ1λη1 
183Ν ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ αΨΝ Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝ ΙαθκυαλέκυΝ 1λη1Ν Χζζή1ίίή  – βθέβέ1λη1ΨέΝ  δμΝ βζέ1έ1λη1Ν κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ
βηκ έ υ αθΝ Ϋ λ δμΝθσηκυμΝ κΝυπΥαλέΝγη40/24.1έ1λη1ΝφτζζκΝ βμΝCyprus Gazette,ΝπκυΝ πΫίαζαθΝ

αυ βλΪΝ ηΫ λαΝ εα α κζάμΝ Χ ικλέα,Ν φυζαεέ δμΝ εζπΨΝ πκυΝ γτηδααθΝ π λδσ κυμΝ αθ δη υπδ βμΝ
εα α Ϊ πθΝ ε Ϊε κυΝ αθΪΰεβμέΝ Ν δ ξτμΝ πθΝ θσηπθΝ αυ υθΝ πλκεΪζ Ν βθΝ κλΰάΝ σζπθΝ πθΝ
ζζβθκευπλδαευθΝ φβη λέ πθ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ δ κζκΰδεάμΝ κπκγΫ β βμέΝ ΟΝ Yaron βη δυθ δΝ σ δΝ κΝ
κυλεκευπλδαεσμΝ ΣτπκμΝ αλξδεΪΝ θΝ Ϋ δι Ν θαΝ ζαηίΪθ δΝ γΫ βΝ πμΝ πλκμΝ βΝ θΫαΝ αυ άΝ ιΫζδιβέΝ Λέΰ μΝ

βηΫλ μΝ αλΰσ λαΝ σηπμ,Ν πΫελδθ Ν εαδΝ ε έθκμΝ βθΝ πδίκζάΝ αυ υθΝ πθΝ ηΫ λπθ,Ν εα βΰκλυθ αμΝ δμΝ
ίλ αθδεΫμΝαλξΫμΝσ δΝη Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝεα α κτθΝ βθΝΚτπλκΝελΪ κμΝα υθκηκελα κτη θκέΝίΨΝYaron 
πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝπ πλαΰηΫθπθΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λη1Ν Χιλή1ίίή  – 
ιέγέ1λη1ΨέΝ δα βζυ δμΝ δαηαλ υλέαμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ δμΝβ1έ2έ1λη1,Νβη λκηβθέαΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ
βηκ δ τγβε Ν κΝ υπΥαλέΝ γηζηήβ1έ2έ1λη1Ν φτζζκΝ βμΝ Cyprus Gazette βΝ πδετλπ βΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ

ΪλπθΝθκηκγ βηΪ πθέΝ βθΝαθαφκλΪΝ κυΝαυ ά,Νκ Yaron πδ βηαέθ δΝππμΝπαλΪΝ βθΝ θσ β αΝπκυΝ
πΫ διαθΝσζκδΝκδΝπκζδ δεκέΝφκλ έμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεα ΪΝ πθΝθΫπθΝηΫ λπθ,Ν κΝ Κ ΛΝά αθΝ ε έθκΝ

πκυΝαθ Ϋ λα Νπ λδ σ λκΝ– ζΫξβΝεαδΝκπα κέΝ κυΝκπκέκυΝ υθ ζάφγβ αθΝαπσΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ
η ΪΝ βθΝεκηηα δεάΝ ε άζπ βΝ δαηαλ υλέαμΝ βΝΛ υεπ έαΝ βμΝβ1έ2έ1λη1,ΝπκυΝ έξ Νπλαΰηα κπκδβγ έΝ
ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ ξκλβΰβγ έΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ Ϊ δαέΝ πδ βηαέθ δΝ πέ βμ,Ν σ δΝ αΝ ιδΪΝ
εσηηα αΝ θΝ πΫ διαθΝ βθΝ έ δαΝ αΰπθδ δεσ β α,Ν π δ άΝ Οφβηκζκΰ έ κΝσ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ θκηκγ έαΝ

λΫφ αδΝ εα ΪΝ πθΝ εκηηκυθδ δευθΝ εκηηΪ πθΝ εαδΝ σξδΝ εα ΪΝ πθΝ εκηηΪ πθΝ βμΝ ιδΪμΝ άΝ εα ΪΝ βμΝ
γθαλξέαμΟέ    

184Ν ΝαπσΝκέβέ1λη1Ν πδ κζάΝ κυΝΜαεαλέκυΝπλκμΝ κθΝ δ λαζδθσΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ Moshe Sharett 
έξ Ν αυ σ βηκΝπ λδ ξση θκΝη Ν ε έθκΝ βμΝαπσΝκέβέ1λη1Ν πδ κζάμΝ κυΝπλκμΝ κθΝΓέΓέΝ κυΝΟ ,ΝTrygve 

Lie, εαδΝ πλκμΝ κυμΝ ΤπκυλΰκτμΝ ιπ λδευθΝ σζπθΝ πθΝ ΪζζπθΝ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ Ο  –πζβθΝ πθΝ
ΤπκυλΰυθΝ ιπ λδευθΝ πθΝξπλυθΝ κυΝαθα κζδεκτΝηπζκε- δαΝ βμΝκπκέαμΝεα άΰΰ ζθ Ν αΝθκηκγ δεΪΝ
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δαίδίΪ βε Ν κθΝ δ λαβζδθσΝ Πλσι θκΝ βΝ Λ υεπ έαΝ εαδΝ απ υγυθσ αθΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝΜκ ΫΝαλΫ .186    

 
 θ έΝ κυΝΜκ ΫΝαλΫ ,ΝαπΪθ β Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝκΝ δ υγυθ άμΝ
κυΝΣηάηα κμΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν

ΜΪδεζΝΚση ςέΝΣκΝε έη θκΝ βμΝ πδ κζάμΝ έξ ΝπμΝ ιάμΝμΝ« θ ΫζζκηαδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ
ιπ λδευθ,ΝεέΝαλΫ ,ΝθαΝ αμΝΰθπ κπκδά πΝ βΝζάοβΝ βμΝαπσΝκέβέ1ληβΝ πδ κζάμΝαμ,Ν

εαδΝθαΝαμΝ δαί ίαδυ πΝσ δΝκΝζασμΝ κυΝΙ λαάζΝ θ δαφΫλ αδΝίαγΫπμ ΰδαΝ κΝεαζσΝεαδ 
βΝ υθ αΰηα δεάΝ πλσκ κΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ θά κυΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν αθυπκηκθυθ αμΝ θαΝ

αθαπ τικυθΝ π λαδ ΫλπΝ δμΝ ά βΝ υφδ Ϊη θ μΝ η αιτΝ κυμΝ ΰεΪλ δ μΝ ξΫ δμΝ εαζάμΝ
ΰ δ κθ έαμ».

187  
 
 Μ Ν βθΝαπΪθ β βΝαυ ά,Ν ηηΫ πμΝπζβθΝ αφυμΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ ιΫφλαα Ν
αεσηαΝ ηέαΝ φκλΪΝ δμΝ πδφυζΪι δμΝ βμΝ πμΝ πλκμΝ αΝ ζζβθκευπλδαεΪΝ αδ άηα αΝ ΰδαΝ
αυ κ δΪγ βΝεαδΝΰδαΝΫθπ βΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Ν ηηΫθκθ αμΝ βΝΰλαηηάΝπκυΝ έξ Ν βλά δΝ
κΝ 1ληί,Ν δμΝ τκΝ πλκβΰκτη θ μΝ απαθ β δεΫμΝ πδ κζΫμΝ πλκμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ

ΜαεΪλδκΝ ΄ΝεαδΝ κθΝΜβ λκπκζέ βΝΠΪφκυΝΚζ σπαέ188 Τδκγ υθ αμΝαεσηαΝηέαΝφκλΪΝ
αφ έμΝ απκ Ϊ δμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ δΫθ ιβΝ ζζβθκευπλέπθ- λ αθυθ,Ν βθΝ πδ κζάΝ

πλκμΝ κθΝΜαεΪλδκΝΓΥΝεα α δεθτ αδΝβΝδ λαβζδθάΝπαλαέθ βΝπλκμΝ κθΝθ κ εζ ΰΫθ αΝ
λξδ πέ εκπκΝ θαΝ δ λ υθά δΝ εΝ θΫκυΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ απκ κξάμΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ

Ουέθ λΝ άΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ ηέαμΝ ΪζζβμΝ ‘ υθ αΰηα δεάμΝ πέζυ βμ’Ν πθΝ δαφκλυθΝ
η αιτΝ ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ λ αθυθ,Ν εΪθκθ αμΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ ‘ υθ αΰηα δεάΝ πλσκ κ’Ν
πθΝ‘εα κέεπθΝ κυΝθβ δκτΝ βμΝΚτπλκυ’έΝ έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝ θυΝ βθΝ πδ κζά 
κυΝΜαεαλέκυ,ΝκΝ‘ΚυπλδαεσμΝζασμ’ΝΝαθαφ λσ αθΝπμΝφκλΫαμΝπκζδ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ

– εαδΝ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝ-,Ν βθΝδ λαβζδθάΝ πδ κζάΝκΝσλκμΝ‘ζασμ’Ν
θΝπ λδζαηίΪθ αδΝεαδΝαθ ’αυ κτΝΰέθ αδΝζσΰκμΝπ λέΝ πθΝ ‘εα κέεπθΝ κυΝθβ δκτΝ βμΝ

Κτπλκυ’,Ν δα τππ βΝΪξλπηβΝαπσΝ γθκ δεάμΝαπσο πμ,ΝβΝκπκέαΝπ λδζΪηίαθ ΝεαδΝ κυμΝ
εα κέεκυμΝ βμΝΚτπλκυ, πκυΝ θΝ έξαθΝ ζζβθδεάΝεα αΰπΰάέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,Ν θΝά αθΝ
υξαέαΝ βΝ πδζκΰάΝ βμΝ φλΪ βμΝ ‘θβ έΝ βμΝ Κτπλκυ’ αθ έΝ βμΝ ζΫιβμΝ ‘Κτπλκμ’, 

υπκ βζυθκθ αμΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ γ υλβ βΝ βμΝ π λδφ λ δαεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ θΝ
θγΪλλυθ Ν βθΝ δαησλφπ βΝ ηέαμΝ δαελδ άμΝ κθ σ β αμΝ ΰδαΝ βθΝΚτπλκ,Ν πΫλαθΝ αυ άμΝ

πκυΝ βμΝπλκ Ϋ δ Ν κΝαπκδεδκελα δεσΝstatus quo.  
 
1.4.2 Νπ λδφ λ δαεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΙ λαάζ-Σκυλεέαμ- λ αθέαμ  

                                                                                                                                                                      

ηΫ λαΝεα α κζάμΝπκυΝ έξ Ν πδίΪζ δΝπλσ φα αΝβΝ λ αθέαέΝΠλίζέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ
Γ΄- ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨ,Ν Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄,Ν ΣσηκμΝ ΄,κη-κιέΝ ΣκΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ βμΝ
πδ κζάμέΝ 

185 λξ έκΝΙ λΪμΝ λξδ πδ εκπάμΝΚτπλκυ,Ν λξ έκΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΛ ΝγήγΝΝ 
ΝαπσΝκέβέ1λη1Ν πδ κζάΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄. ΠλίζέΝ δ αΰπΰάΝ .’ 

186ΝISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ ΝαπσΝκέβέ1λη1Ν πδ κζάΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,Ναπ υγυθκηΫθβΝ
κθΝSharett,Ναπ ΪζβΝ κΝΠλκι θ έκΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαμΝ δαΝ κυΝαπσΝκέβέ1λη1Ν ΰΰλΪφκυΝ κυΝ

Γλαφ έκυΝ γθαλξέαμΝ Κτπλκυ,Ν υπκΰ ΰλαηηΫθκυΝ υπσΝ κυΝ Γλαηηα ΫπμΝ βμΝ γθαλξέαμ,Ν Ξ θκφυθ κμΝ
Κκυηπαλέ βέΝΣκΝπλπ σ υπκΝ βμΝ πδ κζάμΝη ΪΝ κυ πμΝΪθπΝ ΰΰλΪφκυΝ βμΝ γθαλξέαμΝ δαίδίΪ γβε Ν
βθΝ1γέβέ1ληίΝαπσΝ κθΝYaron κΝ δ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝεαδΝ Νπ λέΝ βμΝαπκ κζάμΝαυ άμΝ
θβη λυγβε Ν ΰΰλΪφπμΝβΝ γθαλξέα,Ναυγβη λσθέΝ 

187ISA/RG93/MFA/2156/3 Comay πλκμΝ ΜαεΪλδκΝ ΧFOD/420/159/51404-βκέβέ1λη1ΨέΝ Ν πδ κζάΝ
υθ Ϊξγβε Ν βθΝαΰΰζδεάΝΰζυ αΝεαδΝΫξ δΝ πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμΝμΝ 

"Your Beatitude, I am instructed by the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sharett, to acknowledge your 

letter to him of the 8
th

 February, 1951, and to assure you that the people of Israel take a deep interest 

in the welfare and constitutional progress of the inhabitants of the Island of Cyprus, and are anxious to 

promote the cordial neighbourly ties which exist between them."   Ν 
188ΝΟλΪ  1.4 



  
Ν πδφυζαε δεσ β αΝ η Ν βθΝ κπκέαθΝ αθ δη υπδα Ν κΝ Ι λαάζΝ κΝ αέ βηαΝ πθΝ

ζζβθκευπλέπθΝ ΰδαΝ θπ βΝ θΝ ά αθΝ α δεαδκζσΰβ βέΝ Ν Ν θέ ξυ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ
Ι λαάζΝ -ΣκυλεέαμΝ - λ αθέαμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ α δησ β αΝ πκυΝ ξαλαε άλδα Ν δμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζΝ - ζζΪ αμ,Ν ά αθΝ πση θκΝ θαΝ δαηκλφυ κυθΝ αθΪζκΰαΝ
βθΝδ λαβζδθάΝ Ϊ βΝπμΝπλκμΝ κΝ θ ξση θκΝ βμΝαπκξυλβ βμΝ πθΝ λ αθυθΝαπσΝ κΝ

ΰ δ κθδεσΝθβ έέΝΟδΝ υκέπθ μΝπλκκπ δεΫμΝ υθ λΰα έαμΝη Ν βθΝΆΰευλα,Ν Ν υθ υα ησΝ
η Ν βθΝ δ ξυλάΝ λα δπ δεάΝ ίλ αθδεάΝ παλκυ έαΝ βθΝ θα κζδεάΝ Μ σΰ δκ,Ν
απκ ζκτ αθΝΰδαΝ κΝΙ λαάζΝ βηαθ δεΫμΝ ΰΰυά δμΝπ λδφ λ δαεάμΝα φαζ έαμέΝ πσΝ βθΝ
ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ πδγυηκτ αθΝ θαΝ πδ έικυθΝ ουξλσ β αΝ κυμΝ

ζζβθκευπλέκυμέΝ ΝεκδθάΝΰθυηβΝ κΝΙ λαάζΝ υθΫ  κΝαέ βηΪΝ κυμΝΰδαΝαπαζζαΰάΝ
απσΝ κθΝίλ αθδεσΝαυΰσΝη Ν κθΝΫθκπζκΝαΰυθαΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμ,ΝσξδΝησθκΝ π δ άΝ κΝεέθβηαΝ βμΝ ΟΚ Ν λ φσ αθΝ

εαδΝ ε έθκΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ αζζΪΝ εαδΝ π δ άΝ βΝ κλΰαθπ δεάΝ κηάΝ βμΝ ΟΚ Ν
Ϋηκδαα Νη Ν βΝ δΪλγλπ βΝ πθΝ ίλαρευθΝ θσπζπθΝκλΰαθυ πθΝΙλΰεκτθΝεαδΝ λθέ189 
ΠΫλαθΝ αυ κτΝ σηπμ,Ν ά αθΝ αεσηαΝ απθ αθΫμΝ κδΝ ηθάη μΝ απσΝ βΝ άλδιβΝ πκυΝ έξαθΝ
πλκ φΫλ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ πλκμΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ ελα κυηΫθκυμΝ εαδΝ πλκμΝ κυμΝ
πυλάθ μΝ βμΝΥαΰεαθΪΝεα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ1λζθ-1λζλΝ αΝ λα σπ αΝ κυΝΚαλΪκζκυ,Ν
βμΝ Ξυζκ τηπκυΝ εαδΝ βμΝ εΫζ δαμέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ σηπμ,Ν Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ

κπκέαΝ βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ θπθσ αθΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν θΝ ά αθΝ δσζκυΝ απέγαθκΝ αυ άΝ βΝ
ιΫζδιβΝθαΝκ βΰά δΝ βθΝαπκ υθΪηπ βΝάΝαεσηαΝεαδΝ βθΝπαθ ζάΝαπκξυλβ βΝ βμΝ
λ αθέαμΝ απσΝ βθΝ π λδκξάέΝ θαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκΝ βηδκυλΰκτ Ν τζκΰκυμΝ

πλκίζβηα δ ηκτμΝ βθΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαέΝΤπ’Ναυ άθΝ βθΝΫθθκδα,Ν κΝΙ λαάζΝ θΝ
έξ ΝεαθΫθαΝζσΰκΝθαΝ βλέι δΝάΝθαΝ θγαλλτθ δΝ βθΝΫθπ βΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Ν

κηΫθβμΝηΪζδ αΝ βμΝφδζκαλαίδεάμΝ Ϊ βμΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ πθΝ γβθυθέΝ 
 

θαζυ δεσ λα,Νη ΪΝ βθΝde facto αθαΰθυλδ βΝ κυΝΙ λαάζΝαπσΝ βθΝ κυλεδεάΝ
ευίΫλθβ β,Ν αΝηΫ αΝ ΙαθκυαλέκυΝ1ληίΝ ΰεα α Ϊγβε Ν βθΝ κυλεδεάΝπλπ τκυ αΝ
δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ αθ δπλκ ππ έαέΝ ΛέΰκυμΝ ηάθ μΝ αλΰσ λα,Ν κθΝ ΜΪλ δκΝ κυΝ
1ληίΝεαδΝ πέΝπλπγυπκυλΰέαμΝΜ ξηΫ Ν η έθΝΓεδκυθαζ Ϊυ, βΝΣκυλεέαΝεα Ϋ βΝβΝ
πλυ βΝ ηκυ κυζηαθδεάΝ ξυλαΝ πκυΝ αθαΰθυλδ Ν de jure κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμ,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ βΝ δπζπηα δεάΝ αθ δπλκ ππ έαΝ βθΝ ΆΰευλαΝ θαΝ αθαίαγηδ γ έΝ Ν
Πλ ί έαέΝ 

 
Ν ατ δ βΝαπσο πθΝη αιτΝΣκυλεέαμΝεαδΝΙ λαάζΝπμΝπλκμΝ βθΝεκδθάΝίκτζβ άΝ

κυμΝθαΝ υ φδξγκτθΝκδΝ ξΫ δμΝ κυμΝη Ν βΝ τ β,Ν κΝΝ ΣΟΝεαδΝ κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ
αηυθ δεκτμΝ κυΝ ξ δα ηκτμ,Ν Ϋ λα Ν εα αζυ δεΪΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ δη λυθΝ κυμΝ
ξΫ πθέΝ Ν υθΪθ β βΝπκυΝ έξ Ν κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1λη1ΝκΝΣκτλεκμΝΠλΫ ίβμΝ βθΝ

ΟυΪ δθΰε κθΝ Φ λδθ κτθΝ λεέθ η Ν κθΝ Ι λαβζδθσΝ κησζκΰσΝ κυΝ ΆηπαΝ ηπαθ,Ν κυΝ
ιΫγ Ν δμΝ κυλεδεΫμΝαθβ υξέ μΝ ΰδαΝ κυμΝ δ αΰηκτμΝ πθΝ θπηΫθπθΝΠκζδ δυθΝθαΝ
υηπ λδζΪίκυθΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ κΝ Ν ΣΟέΝ Ν υηη κξάΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ βΝ
κλ δκα ζαθ δεάΝ υηηαξέαΝ γαΝ απκ ζκτ Ν ΰΰτβ βΝ βμΝ α φΪζ δΪμΝ βμΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ
κίδ δεκτΝ εδθ τθκυΝ εαδΝ παλΪζζβζαΝ βΝ ΣκυλεέαΝ γαΝ υθΫίαζ Ν βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ
υηφ λσθ πθΝ βμΝ τ βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέ190 Μ ΪΝ βθΝ κυλεδεάΝ υηη κξάΝ κθΝ

πσζ ηκΝ βμΝΚκλΫαμΝεαδΝ δμΝαθ δ λΪ δμΝπκυΝαεκτΰκθ αθΝ κΝ π λδεσΝ βμΝξυλαμΝΰδαΝ
δμΝ η ΰΪζ μΝ απυζ δ μΝ πκυΝ υπΫ βΝ βΝ κυλεδεάΝ λα δπ δεάΝ τθαηβΝ ε έ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ

                                                           
189Ν Υσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 105 
190Ν ISA/RG93/MFA/8692/3 Σηάηα λ υθυθ (253/3.4.1951).  βθΝ Ϋεγ βΝ π λδζαηίΪθ αδΝ αθαφκλΪΝ
κυΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθΝAbba Eban ΰδαΝ βΝ υθκηδζέαΝπκυΝ έξ ΝζΪί δΝξυλαΝ αΝηΫ αΝ

Μαλ έκυΝ1λη1Νη Ν κθΝΣκτλεκΝκησζκΰσΝ κυΝFeridun Cemal Erkin.     



αδ γαθσ αθΝ ιαδλ δεΪΝαθα φαζάμΝίζΫπκθ αμΝ βθΝπσλ αΝ κυΝΝ ΣΟΝθαΝ έθαδΝαεσηαΝ
εζ δ άέΝ θ έ κδξβΝά αθΝβΝγΫ βΝ κυΝΙ λαάζ,Ν κΝκπκέκ,Ναιδκπκδυθ αμΝ κθΝΠσζ ηκΝ βμΝ
ΚκλΫαμ,Ν έξ Ν ησζδμΝ υδκγ ά δΝ αφυμΝ φδζκ υ δεάΝ Ϊ βΝ εαδΝ αθΫη θ Ν αθ έ κδξβΝ
αηυθ δεάΝεαδΝκδεκθκηδεάΝεΪζυοβΝαπσΝ δμΝ Π έ 

 
Κα αζυ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ ΰδαΝ βΝ τ φδΰιβΝ πθΝ ξΫ πθΝ Ι λαάζ-ΣκυλεέαμΝ

απκ Ϋζ Ν βΝ Ϊ βΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθέΝ ξκθ αμΝ
πλκβΰκυηΫθπμΝ δαο τ δΝ δμΝφάη μΝΝπκυΝΫφ λαθΝ βθΝΣκυλεέαΝεαδΝ κΝΙ λαάζΝθαΝΫξκυθΝ
υθΪο δΝ αΝ ΫζβΝΙαθκυαλέκυΝ1λη1Νηυ δεάΝ υηφπθέαΝ λα δπ δεάμΝ υθ λΰα έαμ,ΝκΝ

ΣκτλεκμΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝΜ ξηΫ ΝΦκυΪ ΝΚδκπλκυζκτΝ Ν Ν υθΪθ β άΝ κυΝη Ν
κθΝ δ λαβζδθσΝΠλΫ ίβΝ βθΝΆΰευλαΝ ζδΪξκυΝ α σθΝ έπ Ν σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ απΫ δζ Ν
πδ κζάΝπλκμΝ δμΝξυλ μ-ηΫζβ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝη Ν δμΝ ιάμΝ υ Ϊ δμΝμΝΝαΝ

η δυ κυθΝ δμΝ π λδεΫμΝ κυμΝ δαηΪξ μ,ΝθαΝ πδ έικυθΝλ αζδ ησΝεαδΝθαΝαπκ ξγκτθΝ
σ δΝ κΝΚλΪ κμΝ κυΝ Ι λαάζΝυφέ α αδ,Ν εαδΝ Ϋζκμ,Ν θαΝυδκγ ά κυθΝφδζκ υ δεάΝ Ϊ βΝ
ξπλέμΝ π λδ κτμΝ δ αΰηκτμ,Ν υπκθκυθ αμΝ η Ν αφάθ δαΝ σ δΝ κδα άπκ Ν παλ ηπσ δ βΝ
βμΝ δ γθκτμΝθαυ δπζκ αμΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝκυΫαΝγαΝίλ δΝ βθΝΣκυλεέαΝ κΝπζ υλσΝ
πθΝ ξπλυθΝ βμΝ τ βμέ191 Κα ΪΝ βθΝ έ δαΝ υθΪθ β β,Ν κΝ ΣκτλεκμΝ ΤπκυλΰσμΝ
ιπ λδευθΝφΫλ αδΝθαΝ δ ηάθυ Ν κυμΝΆλαί μΝβΰΫ μΝσ δΝ«ΌπκδαΝξυλαΝπδ τ δΝσ δΝ

γαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ παλαη έθ δΝ κυ Ϋ λβΝ Ν ΫθαθΝ η ζζκθ δεσΝ Σλέ κΝ Παΰεσ ηδκΝ Πσζ ηκΝ
αυ απα Ϊ αδ,Νεαγσ δΝκΝσλκμΝΥκυ λσ β αΥΝεα ΪΝ κΝλπ δεσΝζ ιδζσΰδκΝ βηαέθ δΝ τθ αιβΝ
η Ν βΝ κίδ δεάΝΡπ έα»192 Ν Ϊ βΝ βμΝΣκυλεέαμΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝπαλ ηπσ δ βΝ βμΝ
δ γθκτμΝ θαυ δπζκ αμΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ δΰτπ κυΝ ά αθΝ αυ σ βηβΝ η Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝ

Ι λαάζέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ κυλεδεάΝ γΫ βΝ π λέΝ κυΝ δ γθκτμΝ βμΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ
υθΫπδπ Ν η Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ πκυΝ έξ Ν ησζδμΝ υδκγ ά δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ βΰ έα,Ν
ΰεα αζ έπκθ αμΝ βθΝπκζδ δεάΝ βμΝ‘Μβ- Ϋ η υ βμ’έ193  

 
ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ δαπέ πθ Ν η Ν δεαθκπκέβ β σ δΝ βΝ

λβ κλδεάΝ πκυΝ αθαπ υ σ αθΝ υξθΪΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ π λέΝ ‘ ξΫ πθΝ
α ζφκ τθβμΝ η αιτΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ πθΝ ζκδπυθΝ ηκυ κυζηαθδευθΝ ξπλυθ’Ν εαδΝ
‘ υθ λΰα έαμΝ Σκυλεέαμ- λαίδευθΝ ελα υθ’Ν ξλβ έη υ Ν ΰδαΝ π λδεάΝ εα αθΪζπ βΝ
εαδΝ θΝ πβλΫαα Ν βΝγ δεάΝ Ϊ βΝ βμΝΆΰευλαμΝπμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝβΝ
ατ δ βΝ πθΝαπσο πθΝ πθΝ τκΝπκζδ δευθΝεκηηΪ πθΝ ικυ έαμΝ βθΝΣκυλεέαΝπ λέΝ κυΝ
κίδ δεκτΝ εδθ τθκυΝ απκ ζκτ Ν ΰΰτβ βΝ σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ θΝ πλσε δ αδΝ θαΝ

αηφδ αζαθ υγ έΝπμΝπλκμΝ κθΝ υ δεσΝ βμΝπλκ αθα κζδ ησέ194  

                                                           
191ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χββθήβθέβέ1λη1ΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ π λδζαηίΪθ αδΝ αθαφκλΪΝ
κυΝ ΠλΫ ίβΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Elyahu Sasson,Ν ΰδαΝ βΝ υθΪθ β βΝ λΰα έαμΝ πκυΝ

πλαΰηα κπκέβ Ν κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λη1Νη Ν κθΝΣκτλεκΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝMehmet Fuat Köprülü.     
192ΝIbid. 
193ΝΟλΪ Ν δ αΰπΰάΝ έγ 
194ΝISA/RG93/MFAήκθλβήγΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧβ1ηή11έβέ1λη1ΨέΝ βθΝΫεγ βΝπαλα έγ αδΝαθαφκλΪ κυΝ
Σηάηα κμΝΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν πκυΝπ λδζαηίΪθ δΝαπσ πα ηαΝ ΝαθαφκλΪμΝ κυΝ Sasson απσΝ βθΝΆΰευλαμΝ
ΟΠαλΪΝ βθΝ Ϊ βΝ πκυΝ παλα βλάγβε Ν υΝ ζ υ αέα,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ υπκ βλέα αδΝ βΝ
κυλεκαλαίδεάΝπλκ Ϋΰΰδ β,ΝβΝ κυλεδεάΝεκδθάΝΰθυηβΝαπΫ δι Ν Ναυ άθΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βΝππμΝ
Ν σ, δΝ αφκλΪΝ αΝ αβ άηα αΝ ΪηυθαμΝ εαδΝ α φΪζ δαμ,Ν ιΫλ δΝ θαΝ δαελέθ δΝ βΝ δαφκλΪΝ αθΪη αΝ δμΝ

υθαδ γβηα δεΫμΝ εκλυθ μΝ εαδΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βμΝ παλκτ αμΝ ξλκθδεάμΝ υΰευλέαμέΝ Ου δα δεΪ,Ν
ξ σθΝσζ μΝκδΝ κυλεδεΫμΝ φβη λέ μ,ΝαεσηαΝεαδΝαυ ΫμΝπκυΝυπκ άλδααθΝ Ϋθ κθαΝ δμΝ ξΫ δμΝφδζέαμΝεαδΝ

α ζφκ τθβμΝη αιτΝ λΪίπθΝεαδΝΣκτλεπθ,Ν πΫελδθαθΝ ιέ κυΝΫθ κθαΝ βΝγΫ βΝ βμΝ δΰτπ κυΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ
βμΝ δυλυΰαμΝ κυΝ κυΫαέΝ ΟδΝ ΣκτλεκδΝ πδ τκυθΝ σ δΝ βΝ έΰυπ κμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αηυθγ έΝ βμΝ απ δεάμΝ

π λδκξάμΝ βμΝ δυλυΰαμΝεαδΝ κηΫθβμΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝ βμΝπ λδκξάμΝαπσΝαπσο πμΝΪηυθαμΝκζσεζβλβμΝ
βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν έθαδΝ βμΝΰθυηβμΝσ δΝβΝ εεΫθπ άΝ βμΝαπσΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ υθΪη δμΝγαΝ πδφΫλ δΝ βθΝ

εα α λκφάέΝΟδΝΣκτλεκδΝ θΝ δ ΪακυθΝθαΝξαλαε βλέακυθΝ βθΝαελαέαΝγΫ βΝπκυΝυδκγΫ β ΝβΝ έΰυπ κμΝπμΝ
ΥπαλΪζκΰβΥΝεαδΝεα ΪΝ λσπκΝπκυΝ θΝξπλ έΝ δπζάΝαθΪΰθπ βΝμΝ εφλΪακυθΝ βΝ υ πδ έαΝ κυμΝπμΝπλκμΝ βΝ



 
Ν ευίΫλθβ βΝ Μ θ λΫμΝ πκυΝ αθα έξγβε Ν η ΪΝ δμΝ εζκΰΫμΝ κυΝ Μα κυΝ κυΝ

1950 δα άλβ ΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζέΝ πέΝ πθΝβη λυθΝ βμΝεαδΝεα ΪΝ κθΝπλυ κΝ
ξλσθκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ Πλ ί έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ ΆΰευλαΝ Ν υπ ΰλΪφβΝ δη λάμΝ
δαελα δεάΝ ηπκλδεάΝ υηφπθέαΝ εαδ ΰεαδθέΪ γβε Ν δ λαβζδθσΝ Γλαφ έκΝ ΣτπκυΝ βθΝ

Κπθ αθ δθκτπκζβ,Νεαζζδ λΰυθ αμΝ πκδεκ κηβ δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν αΝ κπδεΪΝΜΜ έΝΟδΝ
κυλεδεΫμΝ φβη λέ μΝ βλκτ αθΝ υθκρεάΝ Ϊ βΝπμΝπλκμΝ βθΝδ λαβζδθάΝπκζδ δεάΝεαδΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ ίλαρεάμΝ Παζδθθσ β βμΝ επαέ υ Ν ζΫξβΝ κπδευθΝ βησ δπθΝ

φκλ υθΝεκδθπθδεάμΝπλσθκδαμΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝ ΰεα Ϊ α βΝ κυλεσφπθπθΝη δκθκ δευθΝ
πκυΝ έξαθΝ δαφτΰ δΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ απσΝ βθΝ ΰ δ κθδεάΝ εκηηκυθδ δεάΝ κυζΰαλέαέ195 
ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ Σκυλεέα,Ν ξπλέμΝ θαΝ ζΪί δΝ υπΥΝ σοδθΝ δμΝ αθ δ λΪ δμΝ πθΝ αλαίδευθΝ
ξπλυθ,Ν θΝπλκΫίαζ ΝεαθΫθαΝ ηπσ δκΝ βθΝη ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ ίλαέπθΝυπβεσπθΝ
βμΝ κΝ Ι λαάζ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝεα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ1λζκ-1λη1ΝθαΝ Ϋξ δΝπαζδθθκ ά δΝ
κΝ Ι λαάζΝ κΝ ζίΣΝ κυΝ ίλαρεκτΝ πζβγυ ηκτΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ Χ‘Μ ΰΪζβΝ ΣκυλεδεάΝ

ίλαρεάΝΠαζδθθσ β βήχliya’).196   
 

Ν τηπ π βΝαπσο πθΝεαδΝ υηφ λσθ πθΝη αιτΝΣκυλεέαμΝεαδΝΙ λαάζΝ έξ ΝπμΝ
παεσζκυγκΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βΝ βηαθ δεσ λβΝ σ Ν
τηηαξκΝ βμΝΆΰευλαμ,Ν βΝ λ αθέαέΝΟΝΚδκπλκυζκτ,Ναπ υγυθση θκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝ

ΠλΫ ίβΝ ά αθΝ αφάμμΝ ΟΠλΫπ δΝ θαΝ εα αζΪί Ν σ δΝ λα δπ δεΫμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ κυΝ
Ι λαάζΝ εαδΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν υθ πΪΰκθ αδΝ λα δπ δεΫμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ
ΣκυλεέαμέΟ ΣβθΝ έ δαΝ πλκςπσγ βΝ παθΫζαί Ν κΝ ΣκτλεκμΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ

κθΝ αιδπηα δεσΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ λα κτΝ Μκ ΫΝ Ν αΰδΪθ εα ΪΝ βΝ υθΪθ β άΝ κυμΝ
αΝπζαέ δαΝ πέ βηβμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ βθΝΆΰευλαΝ κΝ1ληί,Ν θυΝαθΪζκΰ μΝ

πλκ λκπΫμΝ έξαθΝ εφλα γ έΝ κθΝδ λαβζδθσΝΠλΫ ίβΝ κΝΛκθ έθκ,Ν ζδΪξκυΝ ζΪ ,Ν εΝ
ηΫλκυμΝ κυΝ κτλεκυΝ κηκζσΰκυΝ κυέΝ Ν δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ Ϋη δθ Ν α δΪφκλβΝ δμΝ
κυλεδεΫμΝ παλκ λτθ δμέΝ  βθΝ Ϋ λαΝ κυΝ Ο Ν βΝ δ λαβζδθάΝ ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ

αθΫπ υι Ν παφΫμΝη Ν βθΝ λ αθδεάΝΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝξΪλβΝ δμΝεδθά δμΝ κυΝ
πδε φαζάμΝ βμΝ κυλεδεάμΝ θ δπλκ ππ έαμ,ΝαλπΫλ.197 θΝ πΝη αιτΝ έξαθΝαλξέ δΝ

Ϋθ κθ μΝ δαίκυζ τ δμΝη αιτΝ λ αθέαμ,Ν Π ,ΝΣκυλεέαμΝεαδΝΙ λαάζΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ
πδγαθσ β αΝ τ α βμΝ εκδθκτΝ υ δεκτΝ αηυθ δεκτΝ ηβξαθδ ηκτΝ βθΝ θα κζδεάΝ
Μ σΰ δκΝεαδΝβΝ λ αθέαΝπλκ κδηαασ αθΝ κίαλΪΝΰδαΝ βθΝπδγαθσ β αΝη αφκλΪμΝ κυΝ
εΫθ λκυΝίΪλκυμΝ βμΝπ λδφ λ δαεάμΝ βμΝ λα δπ δεάμΝπαλκυ έαμΝαπσΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝ
κυΫα,Νη Νπδγαθσ λβΝθΫαΝίΪ βΝ βΝΰ δ κθδεάΝΚτπλκέ198  

 

                                                                                                                                                                      

υθα σ β αΝ πθΝ αλαίδευθΝ ξπλυθΝ θαΝ υπ λα πέ κυθΝ κθΝ αυ σΝ κυμέΝ θΝ υπΪλξ δΝ αηφδίκζέαΝ σ δΝ Ν
π λέπ π βΝσιυθ βμΝ βμΝ ΰΰζκαδΰυπ δαεάμΝελέ βμ,ΝβΝΣκυλεέαΝγαΝ βλέι δΝ βΝ λ αθέαέΟΝΝ 
195 ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβ1βήκέβέ1λη1ΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ παλα έγ αδΝ κΝ απσΝ
ΙαθκυαλέκυΝ 1λη1Ν ά δκμΝ απκζκΰδ ησμΝ π πλαΰηΫθπθΝ κυΝ Sasson,Ν η Ν βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ πλυ κυΝ
ξλσθκυΝ δπζπηα δεάμΝπαλκυ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΣκυλεέαέΝ 
ΠλίζέΝNiyazi Kızılyürek, ΟδΝΣκυλεκετπλδκδ,Ν βΝΣκυλεέαΝεαδΝ κΝΚυπλδαεσ Χ γάθαμΝΠαπααά β,ΝβίίλΨ,Ν
184-1κηΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν βθΝ κυλεδεάΝ πκζδ δεάΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ κυ Ϋπκ Ν Ϋγ Ν αά βηαΝ
απσ ξδ βμΝ πθΝΣκτλεπθΝη δκθκ δευθΝ βΝ κυζΰαλέαΝ– κυμΝκπκέκυμΝεαδΝ θγΪλλυθ ΝθαΝ ΰεα αζάοκυθΝ
δμΝ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝη ΰεα α αγκτθΝ βθΝΣκυλεέαέ  

196 ύabrielΝώaritosΝ“TheΝJewishΝωommunityΝ inΝaΝmulticulturalΝTurkey”,ΝMiddle East Mediterranean, 

ELIAMEP (No.9, May-August 2013): 17-20 http://bit.ly/1X8IrZo (πλσ ία β 10.11.2015)  
197 ISA/RG93/MFA/8692/3 Σηάηα λ υθυθ (215/11.2.1951) 
198ΝISA/RG93/MFA/8692/4 Σηάηα λ υθυθ (380/16.10.1951).  βθΝΫεγ βΝεα αΰλΪφ αδΝβΝπλσκ κμΝ
πθΝ δαίκυζ τ πθΝ η αιτΝ Π ,Ν λ αθέαμΝ εαδΝ ΣκυλεέαμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βΝ τ α βΝ κυΝ Supreme 

Allied Command Middle East (SACMEΨΝ εαδΝ βΝ πδγαθσ β αΝ θαΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
αηυθ δεσΝ ξ δα ησΝεαδΝ βΝ έΰυπ κμέΝ Ν Ϊλθβ βΝ βμΝ δΰτπ κυΝθαΝ υηη Ϊ ξ δΝφΫλ αδΝ θαΝ πβλΫα Ν
βηαθ δεΪΝ δμΝ ι ζέι δμ,ΝπκυΝ ζδεΪΝκ άΰβ αθΝ βθΝαπκ υξέαΝ κυΝ ΰξ δλάηα κμέ 

http://bit.ly/1X8IrZo


ΣκΝΙ λαάζΝ έξ Ν θ λθδ γ έΝ βθΝΪπκοβΝσ δΝ Νπ λέπ π βΝ θσμΝθΫκυΝπκζΫηκυ,Ν
κΝ η ΰαζτ λκΝ ίΪλκμΝ βμΝ ΪηυθαμΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ γαΝ αθαζκΰκτ Ν πλπ έ πμΝ
βΝ λ αθέα,Νεαγσ δμΝΝαΨΝβΝπλκ α έαΝ βμΝ δυλυΰαμΝ κυΝκυΫαΝ θΝ θ δαφΫλ δΝησθκΝ

βΝ λ αθέαΝ αζζΪΝ εαδΝ σζ μΝ δμΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ βμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ίΨΝ κΝ Λκθ έθκΝ
η τ αδΝη Ναηυθ δεΫμΝ υηφπθέ μΝ Ν βθΝ έΰυπ κ,Ν κΝ ΙλΪεΝεαδΝ βθΝ Ικλ αθέα,ΝΰΨΝ

γΫ δμ-εζ δ δΪΝσππμΝβΝΚτπλκμ,ΝβΝ α σλα,Ν κΝΆθ θΝεαδΝβΝ ζ ιΪθ λ δαΝ ίλέ εκθ αδΝ
υπσΝίλ αθδεσΝΫζ ΰξκέ199 θ δ κέξπμ,Ν κΝΛκθ έθκΝξαδλΫ δα Ν βθΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΙ λαάζ-
Σκυλεέαμ,Νξαλαε βλέακθ αμΝαυ άθΝ βθΝ ιΫζδιβΝπμΝΫθαΝ"αιδσπδ κΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσΝ

άλδΰηαΝ βμΝίλ αθδεάμΝπαλκυ έαμΝ βθΝπ λδκξά,ΝαπσΝεΪγ ΝΪπκοβ"έ200 πσΝ βθΝΪζβΝ
πζ υλΪ, παλΪΝ κΝσ δΝ λ αθκέΝαιδπηα κτξκδΝξαλαε άλδααθΝ κΝΙ λαάζΝπμΝ«εΪ λκΝ βμΝ
βηκελα έαμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά»ΝεαδΝ«φυ δεσΝ τηηαξκΝ βμΝ ΰΰζέαμ»,ΝβΝδ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ έξ Ν πέΰθπ βΝσ δΝ βΝ λ αθέαΝ θΝ γαΝαεκζκυγκτ Νπκ ΫΝηκθκ δΪ α βΝ

πκζδ δεάΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζά,Ν υπκ βλέακθ αμΝ απκεζ δ δεΪΝ κΝ Ι λαάζΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ
λΪίπθΝ– άΝαθ έ λκφαέΝ 

 
1έζέβέ1ΝΝ Νδ λαβζδθάΝ πδξ δλβηα δεάΝπαλκυ έαΝ βθΝΚτπλκ 

 
 Ναθ έγ βΝη Ν βθΝαλξδεάΝουξλσ β αΝπκυΝ πδ έεθυαθΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ

Ϋθαθ δΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βΝΛ υεπ έα,ΝβΝΚτπλκμΝαπκ δεθυσ αθΝδ δαέ λαΝ
φδζσι θβΝ Ν δ λαβζδθκτμΝ π θ υ ΫμέΝυΰε ελδηΫθα,Ν βηαθ δεά,ΝΰδαΝ αΝ κηΫθαΝ βμΝ
πκξάμ,Νυπάλι ΝβΝ δ λαβζδθάΝ πδξ δλβηα δεάΝπαλκυ έαΝεα ΪΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ
κυΝ ΥηίΝ βθΝ Κτπλκ,Ν η Ν Ϋηφα βΝ κθΝ εζΪ κΝ πθΝ βηκ έπθΝ ΫλΰπθέΝ δαφπ δ δεάΝ
έθαδΝ ξ δεάΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Τπκπλσι θκυΝ Λ υεπ έαμ,Ν ζδΫα λΝ Μ λση,Ν ΰδαΝ βθΝ

δ λαβζδθάΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ κΝθβ έέ201  
 

βΝαπσΝ κΝ1ληίΝίλ αθκέΝ λα δπ δεκέΝεαδΝπκζδ δεκέΝαθαζυ ΫμΝυπ έεθυαθΝ
βθΝ ΚτπλκΝ πμΝ βθΝ πδελα Ϋ λβΝ θαζζαε δεάΝ ζτ βΝ η ΰεα Ϊ α βμΝ η ΰΪζκυΝ

σΰεκυΝίλ αθδευθΝ λα υηΪ πθ,Ν Νπ λέπ π βΝ εεΫθπ βμΝάΝη λδεάμΝαπκξυλβ βμΝΝ
απσΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝ κυΫαέΝ ΣβθΝ έ δαΝ ξλκθδΪΝ πλκεβλτξγβε Ν βΝ αθΫΰ λ βΝ η ΰΪζκυΝ

λα κπΫ κυΝ η Ν ησθδη μΝ λα δπ δεΫμΝ απκγάε μΝ βΝ εΫζ δα,Ν ΰξ έλβηαΝ πκυΝ
υπκζκΰδασ αθΝ σ δΝ γαΝ εσ δα Ν 1ίΝ εα κηητλδαΝ λζέθ μέΝ ΣκθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληβΝ
Ϊλξδ Ν βΝ φαληκΰάΝ κυΝ πλυ κυΝ εΫζκυμΝ βμΝ εα α ε υάμΝ κυΝ λα κπΫ κυΝ βμΝ

εΫζ δαμ,Ν αιέαμΝ βΝ εα κηηυλέπθΝ λζδθυθέΝ Ν η ΰαζτ λβΝ δ λαβζδθάΝ

                                                           
199ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβ1θή1γέβέ1λη1ΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ π λδζαηίΪθ αδΝ αθαφκλΪΝ
κυΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝElyahu Elath πλκμΝ κΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμ,Ν εγΫ κθ αμΝ βΝ

ίλ αθδεάΝγ υλβ βΝ πέΝ κυΝυπκ υ άηα κμΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμέΝΚα ΪΝ κθΝElath,ΝβΝκδεκθκηδεάΝεαδΝ
λα δπ δεάΝ ίκάγ δαΝ πκυΝ παλ έξαθΝ κδΝ Π Ν πλκμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν βθΝ ΣκυλεέαΝ εαδΝ βθΝ Π λ έαΝ θΝ

υθ σ αθΝ η Ν εΪπκδαΝ πέ βηβΝ Ϋ η υ βΝ π λέΝ λα δπ δεάμΝ πλκΪ πδ βμΝ πθΝ ξπλυθΝ ε έθπθΝ Ν
π λέπ π βΝλπ δεάμΝ δ ίκζάμΝ– εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝίλ αθδεάΝπαλκυ έαΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝ υθ ξέα δΝ
θαΝ έθαδΝ βηαθ δεσ λβ,Ν υΰελδθση θβΝη Ν βθΝαθ έ κδξβΝαη λδεαθδεάέΝ 
200Ibid. Μ Ν ΪλγλκΝ βμΝ 1βμ Ιαθκυαλέκυ 1λη1,Ν βΝ φβη λέ αΝ Times κυΝ Λκθ έθκυΝ ξαλαε άλδα Ν βθΝ
ΣκυλεέαΝεαδΝ κΝΙ λαάζΝπμΝ δμΝ ΥπδκΝ υθα ΫμΝξυλ μΝ βμΝπ λδκξάμΥέΝΠαλΪζζβζα,ΝβΝΫεγ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ

λ υθυθΝ πδ άηαδθ Ν ε δηά δμΝίλ αθυθΝαιδπηα κτξπθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝκπκέ μΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,Ν
Νπ λέπ π β λπ δεάμΝ πέγ βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,Ν θΝγαΝά αθΝ έΰκυλκΝ ΪθΝγαΝ Ϊ κθ αθΝυπΫλΝ βμΝ

τ βμΝ αφΥΝ θσμ,Ν εαδΝ αφΥΝ ΫλκυΝ κδΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝ υθΪη δμΝ –πζβθΝ βμΝ Ικλ αθδεάμΝ λαίδεάμΝ
Λ ΰ υθαμ- θΝγ πλκτθ αθΝαιδσηαξ μ,Ν υΰελδθση θ μΝη Ν κθΝ κυλεδεσΝεαδΝ κθΝδ λαβζδθσ λα σέΝ 
201ΝISA/RG93/MFA/2155/10 Eliezer Merom, ΤπκπλκιΫθκυ β Λ υεπ έα πλκμ κ Σηάηα λ αθδεάμ 
Κκδθκπκζδ έαμ (031/101/  – ιέηέ1ληγΨέΝ Ν Ϋεγ βΝMerom παλΫξ δΝ κδξ έαΝπ λέΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ
πθΝ δ λαβζδθυθΝ πδξ δλά πθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν εα σπδθΝ ξ δεκτΝ αδ άηα κμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

υθαζζΪΰηα κμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΟδεκθκηδευθΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ζ ΰξγ έΝ υξ λΫ λαΝ βΝ
κδεκθκηδεάΝ κυμΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ θαΝ φαληκ γκτθΝ κδΝ κδε έ μΝ φκλκζκΰδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ πέΝ πθΝ ε λ υθΝ
κυμέ 



εα α ε υα δεάΝ αδλ έαΝ Solel ψonehΝ ΧκζΫζΝ ΜπκθΫΨ υηη έξ Ν κΝ Ϋλΰκ,Ν
υθ λΰααση θβΝ η Ν βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εα α ε υα δεάΝ αδλ έαΝ ωyprus Building 

and Constructing Co. (CYBARCO)έΝΜΪζδ α,ΝβΝSolel Boneh έξ Νη αεαζΫ δΝ βθΝ
ΚτπλκΝ δ λαβζδθκτμΝ λΰκ βΰκτμΝ εαδΝ δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ ΰεα α Ϊγβε Ν
ησθδηαΝ κΝ θβ έΝ ΫπμΝ σ κυΝ κζκεζβλπγ έΝ κΝ ΫλΰκέΝ Ν πμΝ αΝ ηΫ αΝ κυΝ Ϋ κυμΝ 1ληγΝ βΝ

αδλ έαΝ Solel Boneh έξ Ν εα α ά δΝ αδ γβ άΝ βθΝ παλκυ έαΝ βμΝ βθΝ ΚτπλκΝ
ε ζυθ αμΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμΝ δμΝαπκγάε μΝ βμΝRχό,ΝΫξκθ αμΝαθαζΪί δΝ βησ δαΝ

ΫλΰαΝ υθ λΰααση θβΝ η Ν φκλ έμΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ έξ Ν αλξέ δΝ θαΝ π ε έθ δΝ δμΝ
λα βλδσ β ΫμΝ βμΝεαδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαέΝ 

 
ΣκΝ 1ληβΝ βΝ δ λαβζδθάΝ εα α ε υα δεάΝ αδλ έαΝ ώa'Khevra ha'Merkazit le-

Shikun u-Vinian  υθΫ β ΝευπλδαεάΝγυΰα λδεάΝ αδλ έαΝυπσΝ βθΝ ππθυηέαΝ“Panta 
Selfter” εαδΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν πδξ δλβηα έ μ κυΝ θβ δκτΝ υθΫ β αθΝ βθΝ “Cyprus 
Middle East Constructing Co. – CYMEACO”  

 
Σo 1952 θ ΰλΪφβΝ αΝ ευπλδαεΪΝ ηβ λυαΝ βθΝ δ λαβζδθυθΝ υηφ λσθ πθΝ

αδλ έαΝ “Cyprus Drilling and Engineering” βθΝ κπκέαΝ εα αευλυγβεαθΝ λΰα έ μΝ
βζ ε λκ σ β βμΝ Ν λα σπ κΝ κυΝθβ δκτέΝ Ν κηΫθπθΝ πθΝΫθ κθπθΝ πδφυζΪι πθΝ
πκυΝ ιΫφλαααθΝ ίλ αθκέΝ αιδπηα κτξκδΝ π λέΝ κυΝ εα ΪΝ πσ κθΝ βΝ ΚτπλκμΝ έξ Ν δμΝ
εα Ϊζζβζ μΝ υπκ κηΫμΝ Ν π λέπ π βΝ η ΰεα Ϊ α βμΝ κΝ θβ έΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ
υθΪη πθΝ πκυΝ σ Ν ίλέ εκθ αθΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝ κυΫα,Ν γ πλ έ κΝ ίΫίαδβΝ βΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ ε αηΫθπθΝ βηκ έπθΝ ΫλΰπθΝ ΰδαΝ θαΝ εα α έΝ φδε σμΝ κΝ
ζζδη θδ ησμΝπκζ ηδευθΝπζκέπθ,ΝβΝφκλ κ εφσλ π βΝ λα δπ δεκτΝυζδεκτ,ΝβΝ υξ λάμΝ

η αεέθβ βΝ πθΝ λα δπ δευθΝ υθΪη πθΝ Ν σζκΝ κΝ θβ έΝ εζπέΝ υαβ έ κΝ κίαλΪΝ βΝ
εα α ε υάΝ λα δπ δευθΝαπκγβευθΝεαδΝα λκ λκηέπθΝπμΝ πέ βμΝεαδΝβΝ πΫε α βΝ κυΝ
υπΪλξκθ κμΝ κ δεκτΝ δε τκυέ202 Ν αθκδεκ σηβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν εκπσΝ βΝ

λα δπ δεάΝ βμΝαιδκπκέβ βΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝ λ αθυθΝαπκ ζκτ Νη ΰΪζβΝ υεαδλέαΝ
ΰδαΝ Ν κυμΝ δ λαβζδθκτμΝ η ΰαζκ π θ υ ΫμΝ κυΝ εα α ε υα δεκτΝ εζΪ κυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ – 
ζσΰπΝ κυΝ ηπκλδεκτΝαπκεζ δ ηκτΝπκυΝ έξαθΝ πδίΪζ δΝ κΝΙ λαάζΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μ- 
εΝ πθΝ πλαΰηΪ πθΝ ίλέ εκθ αθΝ απκεζ δ ηΫθκδΝ απσΝ κΝ Ϊη κΝ π λδφ λ δαεσΝ
πδξ δλβηα δεσΝ ΰέΰθ γαδΝ πθΝ υπκζκέππθΝ ξπλυθΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ εαδΝ βμΝ
θα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυΝ – η Ν ησθβΝ ιαέλ βΝ ίΫίαδαΝ βθΝ Σκυλεέα,Ν σπκυΝ εαδΝ ε έΝ βΝ

Solel Boneh έξ Ν π ε έθ δΝ βΝ λα βλδσ β ΪΝ βμέΝ αθΝ θ δε δεσΝσ δΝ αΝηΫ αΝ κυΝ
1ληγΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ πλκ κέηαααθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ η ΰΪζβμΝ

λα δπ δεάμΝ ίΪ βμΝ βθΝ πδ εκπά,Ν ΰξ έλβηαΝ κΝ κπκέκΝ δ λαβζδθΫμΝ
εα α ε υα δεΫμΝ αδλ έ μΝπλκ Ϋίζ παθΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθέΝ θ έ κδξ μΝπλκ κεέ μΝ
έξαθΝ εαδΝ ΪζζκδΝ δ λαβζδθκέΝ π θ υ ΫμΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αθΝ ευλέπμΝ κθΝ κηΫαΝ
βμΝΰ πλΰέαμΝεαδΝ πθΝκππλκεβπ υ δευθέΝ 

  
Ν δ λαβζδθάΝ πδξ δλβηα δεάΝπαλκυ έαΝ βθΝΚτπλκ Ϋΰδθ ΝαεσηαΝπδκΝαδ γβ άΝ

σ αθΝ δμΝλέ11έ1ληίΝ ΰεαδθδΪ γβε ΝβΝα λκπκλδεάΝΰλαηηάΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝελα δεκτΝ
α λκη αφκλΫαΝϋδ-χδ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ αιδ δπ δεάΝ αδλ έαΝ
Louis, πκυΝ υθΫ Ν κΝΣ ζΝ ίέί,Ν βΝΛ υεπ έαΝεαδΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβέ203  δμ 

                                                           
202Ν ISA/RG93/MFA/2156/3 Mordechai Gazit, ΄ Γλαηηα Ϋαμ Πλ ί έαμ Ι λαάζ κ Λκθ έθκ πλκμ 
Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (65437/362/ πδφυζΪι (25.3.1953- מ δμ κυ ίλ αθκτ λα βΰκτ Houghton 

α πζαέ δα βη λέ αμ βμ Royal Central Asian Society πκυ πλαΰηα κπκδάγβε  κ Λκθ έθκ η  γΫηα 
"  Κτπλκμ απσ κθ πσζ ηκ ηΫξλδ άη λα".  
203Ν ISA/RG93/MFA/2156/3. Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝΝκ ηίλέκυΝ1ληίΝΧΪθ υΝβη λκηβθέαμΝεαδΝαλδγηκτΝπλπ κεσζζκυΨέΝ κλ α δεάΝ ζ άΝ κΝ



βλέγέ1λη1ΝβΝ δ λαβζδθάΝαε κφυζαεάΝαΰσλα Νη αξ δλδ ηΫθκΝ εΪφκμΝ κυΝζδη θδεκτΝ
βμΝ Κτπλκυ204 εαδΝ αΝ ευπλδαεΪΝ α λκ λσηδαΝ εαδΝ ζδηΪθδαΝ ι ζέ κθ αθΝ Ν
βηαθ δεκτμΝ δαη αεκηδ δεκτμΝ αγηκτμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ ΰδαΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ πκυΝ
δΫφ υΰαθΝαπσΝ κΝΙλΪεΝάΝπλκΫλξκθ αθΝαπσΝ δμΝξυλ μΝ βμΝ υλυπβμέΝ 

  
ΠΫλαθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Νσ αθΝπζΫκθΝ κΝ1ληζΝ ΰεα α Ϊγβε ΝησθδηαΝ βθΝΚτπλκΝ

η ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ πδ ζδεκτΝ λα δπ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν έξ Ν εα α έΝ αφΫμΝ σ δΝ κΝ
θβ έΝ γαΝ απκ ζκτ Ν κΝ βηαθ δεσ λκΝ εαδΝ πζβ δΫ λκΝ κΝ Ι λαάζΝ εΫθ λκΝ
πδξ δλά πθΝ βμΝ τ βμέΝ θ δε δεσΝ ά αθΝ σ δ,Ν θυΝ ηΫξλδΝ σ Ν κΝ δ λαβζδθσΝ

Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ γ πλκτ Ν αθαΰεαέκΝ κΝ αθ δεα α Ϊ βμΝ κυΝ ΙλαξηδΫζΝ ΤαλσθΝ
θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαξ δλέα αδΝ η Ν υξΫλ δαΝ αβ άηα αΝ ηπκλδεάμΝ φτ πμ,Ν θδ ξυσ αθΝ
κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ βΝ ε έηβ βΝ σ δΝ κΝ θΫκμΝ Πλσι θκμΝ γαΝ εζβγ έΝ θαΝ ζ έΝ ξλΫβΝ

λα δπ δεκτΝαεκζκτγκυΝεαγσ δ,ΝυπσΝ δμΝθΫ μΝ υθγάε μ,ΝβΝ λα δπ δεάΝ υθ λΰα έαΝ
η αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ βμΝ λ αθέαμΝγαΝίλδ εσ αθΝπζΫκθΝ Νπλυ κΝπζΪθκέ205   

 
1έζέβέβΝ ΟΝ απσβξκμΝ κυΝ θπ δεκτΝ βηκοβφέ ηα κμΝ εαδΝ κδΝ κυλεκευπλδαεκέΝ
πλκίζβηα δ ηκέ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμΝ 
      
 ΣκΝ 1λη1Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θ δαφΫλγβε Ν θαΝ απκε ά δΝ ηέαΝ πλυ βΝ
δεσθαΝΰδαΝ βθΝΪπκοβΝ βμΝΣκυλεκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμΝ βθΝΚτπλκ,ΝπκυΝακτ Ν κθΝ

απσβξκΝ κυΝ θπ δεκτΝ βηκοβφέ ηα κμΝ κυΝ 1ληί,Ν απσΝ κθΝΦκυΪ ΝΜπαςλΪηκΰζκυ,ΝΝ
Πλσι θκΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ βθΝ Ι λκυ αζάη,Ν κΝ κπκέκμΝ έξ Ν ησζδμΝ η α γ έΝ απσΝ βΝ
Λ υεπ έαέΝ Ν υθΪθ β βΝ λΰα έαμΝπκυΝ έξ Ν βθΝ Ι λκυ αζάηΝη Ναιδπηα κτξκΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ δμΝβ1έζέ1λη1,Ν
ιΫγ Ν ε θυμΝ πυμΝ Ϋίζ παθΝ κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ Ν κΝ εέθβηαΝ βμΝ θπ βμ,Ν δμΝ

δ κλλκπέ μΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ πυμΝ αιδκζκΰκτ αθΝ
βθΝίλ αθδεάΝπαλκυ έαΝ κΝθβ έέ206  

 
Κα ΪΝ κθΝ ΜπαςλΪηκΰζκυ,Ν βΝ αθβ υξέαΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ πμΝ πλκμΝ κΝ

θπ δεσΝεέθβηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝά αθΝΫε βζβΝεαδΝ έξαθΝ πδ βηΪθ δΝ βθΝΆΰευλαΝ
βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ λΪ δΝ βθΝ ΚτπλκΝ εα ΪΝ λσπκΝ αθ έ κδξκΝ η Ν βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ
ζ ιαθ λΫ αμ,Ν βηκ δκπκδυθ αμΝ αυ σΝ κυμΝ κΝ αέ βηαΝ η Ν αθκδε άΝ πδ κζάΝ κθΝ

κυλεδεσΝΣτπκέ207 πσ βθΝΪζζβ,Ν Ν κπδεσΝ πέπ κ,ΝβΝΣκυλεέα,ΝβΝκπκέαΝαπσΝ αΝ ΫζβΝ
βμΝ εα έαμΝ κυΝ1λβίΝεαδΝ θγ τγ θΝεα Ϋίαζ Νπλκ πΪγ δ μΝξλβηα κ κ υθ αμΝ βθΝ

ΚτπλκΝ φβη λέ μ,ΝΫθ υπαΝεαδΝ υζζσΰκυμΝπκυΝ άλδααθΝ αΝε ηαζδεΪΝδ υ β,208 ά αθΝ

                                                                                                                                                                      

α λκ λσηδκΝΛ υεπ έαμΝ δμΝλέ11έ1ληί,ΝβηΫλαΝ βμΝπλυ βμΝπ ά βμΝ βμΝEl Al απσΝ βΝΛ υεπ έαΝπλκμΝ κΝ
Σ ζΝ ίέίέ 
204Ν ISA/RG93/MFA/2156/3. Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝΜαλ έκυΝ1λη1ΝΧββηή1ίίή  -16.4.1951)   
205Ν ISA/RG130/MFA/2584/11. Gideon Shomron κυΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ
Arthur Lourie, θαπζβλπ άΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ Χθέγέ1ληζ,Ν Ϊθ υΝ
πλπ κεσζκυΨ 
206Ν ISA/RG93/MFA/2156/3 Nissim Yaish,ΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝ ΧεζΪ κμΝΣκυλεέαμΨΝπλκμΝ Shmuel 
Divon,Ν θαπζβλπ άμΝ ήθ βμΝ Σηάηα κμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ Χγλήη1-γίέζέ1λη1ΨέΝ δαίδίΪ γβε  
αυγβη λσθ πλκμ Yaron   
207ΝΠλίζ. Umut Uzer, Identity and Turkish Foreign Policy – The Kemalist Influence in Cyprus and the 

Caucasus (London-New York: I.B. Tauris, 2011),184-191 εαδ Christos P. Ioannides, In Turkey’s Image 

– The Transformation of Occupied Cyprus into a Turkish Province (New Rochelle, NY: 
Caratzas,1991), 59-68  
208Ν  Alexis  Rappas, Cyprus in the 1930s: British Colonial Rule and the Roots of the Cyprus Conflict 
(London-New York: I.B. Tauris,2014), 94-95 θ δε δεΪ, ε έθβ βθ πκξά κδ ε ηαζδεΫμ γΫ δμ 



υ αλ βηΫθβΝαπσΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμ, πκυΝπλκ παγκτ αθΝθαΝυπκίαγηέ κυθΝ βΝ
η ΰΪζβΝ πδλλκάΝ πκυΝ έξ Ν κΝ Κ ηαζδ ησμΝ βθΝ η ΰΪζβΝ πζ δκοβφέαΝ βμΝ
κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθπθέαμέ209 ΧμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ παλα έΰηα α,Ν κΝ ΣκτλεκμΝ
δπζπηΪ βμΝ αθΫφ λ Ν αΝ αά βηα αΝ βμΝ θ υηα έαμ,Ν βμΝ ΰζυ αμΝ εαδΝ βμΝ ΰλαφάμέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ίλ αθσμΝ Κυί λθά βμΝ θΝ Ϋ δξθ Ν θαΝ υ αλ έ αδΝ σ αθΝ εΪπκδκδΝ
ΣκυλεκετπλδκδΝ επλσ ππκδΝ ηφαθέακθ αθΝ θυπδσθΝ κυΝη ΝφΫ δ,Ν θυΝ υΰξλσθπμ,Ν κδΝ
δκδεβ δεΫμΝ Τπβλ έ μΝ υθΫξδααθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝ κγπηαθδεάΝ ΰλαφάΝ εαδΝ

ΰζυ α,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΫξκυθΝ βθΝ πλσγ βΝ θαΝ η αΰζπ έ κυθΝ πέ βηαΝ Ϋΰΰλαφα,Ν
πδ κπκδβ δεΪΝ εζπΝ βθΝ πέ βηβΝ κυλεδεάΝ ΰζυ αΝ πκυΝ απκ δ σ αθΝ η Ν ζα δθδεάΝ
ΰλαφάέΝ υ ΪΝ αΝ φαδθση θαΝ βηδκυλΰκτ αθΝ υΰελα βηΫθβΝ υ φκλέαΝ βθΝ ΆΰευλαΝ
εαδΝ αθ έ κδξβΝ αηβξαθέαΝ υμΝ Σκυλεκευπλέκυμέ210  Ν θ κεκδθκ δεσΝ πέπ κ,Ν κδΝ

λ αθκέΝ Ϋίλδ εαθΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ κθέακυθΝ πλκ ππδεΫμΝ αθ δπαλαγΫ δμΝ η αιτΝ
υΰε ελδηΫθπθΝ πλκ ππδεκ ά πθΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν εαδΝ Ν η λδεΫμΝ

π λδπ υ δμΝ κΝ π τξαδθαθέΝ Χ σ κ,Ν παλΪΝ βΝ υ αλΫ ε δαΝ πκυΝ πλκεαζκτ αθΝ απσΝ
εαδλκτΝ δμΝ εαδλσθΝ κδΝ ίλ αθδεΫμ αε δεΫμ,Ν κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ θΝ
πδγυηκτ αθΝ βΝη αίκζάΝ βμΝυφδ Ϊη θβμΝεα Ϊ α βμ,Νκτ ΝίΫίαδαΝ βθΝαπκξυλβ βΝ
πθΝ λ αθυθΝαπσΝ κΝθβ έ,Ν π άηαδθ ΝκΝΜπαςλΪηκΰζκυέΝ 

 
θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ ε έηβ βΝ κυΝ ΜπαςλΪηκΰζκυ,Ν σ δΝ Ν π λέπ π βΝ

πκυΝγα δ θ λΰ έ κΝ βηκοάφδ ηαΝ ε έθβΝ βθΝ πκξά,Ν ΟβΝ υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ
εα κέεπθΝ κυΝ θβ δκτΝ θΝ γαΝ πδγυηκτ Ν βθΝ Ϋθπ βΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΟέΝ Θ πλκτ Ν
ηΪζδ αΝ σ δΝ αθΪη αΝ κυμΝ αθ δ δγΫη θκυμΝ βθΝ θπ βΝ γαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αθ,Ν
πΫλαθΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθ,Ναφ’Ν θσμΝ αΝυοβζΪΝεαδΝη αέαΝ δ κ βηα δεΪΝ λυηα αΝ
βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝεκδθπθέαμΝ- π δ άΝΰθυλδααθΝ βθΝεαεάΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝ
βμΝ ζζΪ αμΝ-,Ναφ’Ν ΫλκυΝηέαΝη ΰΪζβΝη λέ αΝ ζζβθκευπλέπθΝεκηηκυθδ υθΝ«πκυΝη Ν

αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ γαΝ ιΫφλαααθΝ κΝ ηέ κμΝ κυμΝ πλκμΝ κΝ ηκθαλξκ-φα δ δεσ εαγ υμ 

πθΝ γβθυθ»έΝ Μ Ν δμΝ ε δηά δμΝ ΜπαςλΪηκΰζκυΝ υηφπθκτ Ν απσζυ αΝ εαδΝ κΝ
θ κ κπκγ βγ έμΝδ λαβζδθσμΝΠλσι θκμ,ΝΙλαξηδΫζΝΤαλσθέ211  

 
ιδκζκΰυθ αμΝ κυμΝπλκίζβηα δ ηκτμΝεαδΝ βθΝαθβ υξέαΝ βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ πθΝ

ΣκυλεκευπλέπθΝ πμΝ πλκμΝ κΝ θ ξση θκΝ θπ βμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν κΝ
δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ κυμΝ ξαλαε άλδα Ν ΪεαδλκυμΝ εαδΝ αθ δ κέξπμ,Ν
γ πλκτ Νυπ λαδ δσ κι μΝ δμΝφδζκ κιέ μΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ δΝ

                                                                                                                                                                      

βλέακθ αθ απσ δμ κυλεκευπλδαεΫμ φβη λέ μ Ses εαδ Söz πμ πέ βμ εαδ απσ κ πηα έκ KardeΒΝ
τcağıΝη  Ϋ λα β Λ υεπ έα 
209Ν James Allen Jr. McHenry The Uneasy Partnership on Cyprus, 1919-1939: The Political and 

Diplomatic Interraction between Great Britain, Turkey and the Turkish Cypriot Community 
(University of Kansas, 1981 – δ αε κλδεά δα λδίά), 224-228. Κα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝΜ κπκζΫηκυ,Ν
εαδΝ δ δεσ λαΝη ΪΝ αΝΟε πίλδαθΪΝ κυΝ1λγ1,ΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ βθΝΚτπλκ έξαθΝγΫ δΝ σξκΝθαΝ
εα απκζ ηά κυθΝ σξδΝ ησθκΝ κΝ εέθβηαΝ βμΝ θπ βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κθΝ ε ηαζδεσΝ κυλεδεσΝ γθδεδ ησ,Ν
γΫ κθ αμΝπ λδκλδ ηκτμΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝΣκτλεκυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝεαδΝ βθΝαθΪηδιάΝ κυΝ δμΝ
υπκγΫ δμΝπκυΝ ξ έακθ αθΝη Ν δμΝ θ κεκδθκ δεΫμΝ δ κλλκπέ μΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθέΝ ΝευίΫλθβ βΝ βμΝ
ΆΰευλαμΝ π έεθυ  αυ κ υΰελΪ β β,Ν ηβΝ γΫζκθ αμΝ θαΝ δα αλΪι δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν βΝ λ αθέα,Ν
ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ παλαδ έ αδΝ απσΝ δμΝ πλκ πΪγ δΫμΝ βμΝ θαΝ ηφυ ά δΝ βθΝ κπδεάΝ κυλεκευπλδαεάΝ
εκδθσ β αΝ αΝε ηαζδεΪΝδ υ βΝ– πλκ πΪγ δαΝβΝκπκέαΝίαγηδαέαΝΫίλδ ε Ναθ απσελδ βΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ
πθΝΣκυλεκευπλέπθέΝ 

210ΝKızılyürek, ΣκυλεκετπλδκδΝΣκυλεέα, 73-74 Π λέΝ βμΝ δαηΪξβμΝ κΝ π λδεσΝ βμΝΣκυλεκευπλδαεάμΝ
εκδθσ β αμΝ π λέΝ βμΝ υδκγΫ β βμΝ άΝ ηβΝ πθΝ ε ηαζδευθΝ δ π υθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ΰΰζκελα έαμέΝ
ΠλίζέΝYücelΝψozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity – A Constructivist Approach 

(New York - London:Routledge,2003), 45-50 Π λέ βμ ε ηαζδεάμ γ ηκπκέβ βμ κυ υ δεκτ 
πλκ αθα κζδ ηκτ βμ Σκυλεδεάμ βηκελα έαμ 
211ΝISA/RG93/MFA/2156/3. Yaron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβκβή1ί1ή  - 27. 5.1951) 



π λαδ Ϋλπ,Νξαλαε άλδα ΝπμΝ«εαζσΝπαλΪ δΰηαΝwishfulΝthinking» βθΝ ζπέ α πκυΝαπσΝ
εαδλκτΝ δμΝεαδλσθΝαεκυΰσ αθΝ βθΝ γάθαΝ- σ δΝ βζα ά,Νσ αθΝβΝ ζζΪ αΝγαΝεα α έΝ
ηΫζκμΝ κυΝ Ν ΣΟ,Ν σ Ν εαδΝ βΝ αφδεάΝ βμΝ πδελΪ δαΝ γαΝ π ε αγ έΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ
Μ ΰαζσθβ κέ212 
 

1έζέγΝ Ν α υηία σ β αΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ π λδφ λ δαεάμΝ
ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμ 

 
 ΣβΝ δΰηάΝ πκυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΣκυλεέαΝ δαπέ πθαθΝ σ δΝ κδΝ πδ δυι δμΝ εαδΝ αΝ
π λδφ λ δαεΪΝ κυμΝ υηφΫλκθ αΝ υθΫπδπ αθ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ
δαπέ πθ Ν βθΝαπκυ έαΝ βη έπθΝ τΰεζδ βμΝη Ν βθΝ ζζΪ αέΝ Ν ξ δεάΝΫεγ βΝ κυΝ

Σηάηα κμΝ λ υθυθ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝπκυΝ ι σγβΝ κθΝΙκτθδκΝ
κυΝ 1λη1,Ν κδΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ π λδΰλΪφκθ αθΝ η Ν αΝ πδκΝ η ζαθΪΝ ξλυηα α,Ν
π δ άΝ βΝ ζζΪ αΝ ά αθΝ βΝ ηκθα δεάΝ ξυλαΝ βμΝ υλυπβμΝ πκυΝ θΝ έξ Ν αεσηαΝ

αθαΰθπλέ δΝ de jure κΝ Ι λαάζ,Ν θΝ πλκπγκτ Ν βθΝ αθαίΪγηδ βΝ πθΝ δη λυθΝ
ξΫ πθ,Νυδκγ κτ Ν αΝ δ γθάΝfora εαδΝ κθΝΟ Ν αγ λάΝφδζκαλαίδεάΝ Ϊ βΝεαδΝ
δα βλκτ Νδ δαέ λαΝ θκτμΝ ηκτμΝη Ν βθΝ έΰυπ κ,Νΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝεαγδ κτ Ν
κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ πδφυζαε δεκτμΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ πλκγΫ δμΝ βμ 
γάθαμέΝΟπκ άπκ Ν έγ κΝαά βηαΝί ζ έπ βμΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθ,ΝκδΝ
ζζβθ μΝαιδπηα κτξκδΝαπαθ κτ αθΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝ θΝηπκλ έΝθαΝγΫ δΝ Νεέθ υθκΝ δμΝ
ξΫ δμΝ βμΝη Ν βθΝ έΰυπ κ,Ν ΪθΝβΝ γάθαΝ θΝζΪί δΝπλκβΰκυηΫθπμΝ βΝ δαί ίαέπ βΝ
κυΝΚα λκυΝσ δΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ δΰυπ δπ υθΝ θΝαπ δζ έ αδέ213  

 
ΠλΪΰηα δΝ κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθσ β αμΝ βθΝ έΰυπ κΝ απκ ζκτ Ν

αθ δε έη θκΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ ξπλυθ,Ν πζβθΝ σηπμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
δ λαβζδθΫμΝ αθαφκλΫμ,Ν κΝ ΚΪδλκΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ θΝ ά αθΝ πλσγυηκΝ θαΝ
αθ δη ππέ δΝ υθκρεσ λαΝ κυμΝ ζζβθ μΝ δΰυπ δυ μΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ υπκζκέππθΝ
υλππαέπθΝπκυΝακτ αθΝ βΝξυλαέΝΟδΝΙ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝσ δΝβΝ δαζζαε δεσ β αΝ

η Ν βθΝκπκέαΝβΝ γάθαΝαθ δη υπδα Ν κΝΚΪδλκΝ θΝγαΝΫφ λθ Νγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝ
αΝ ζζβθδεΪΝ υηφΫλκθ αΝ εαδ πμΝ εΝ κτ κυΝ βΝ αθαηκθάΝ ΰδαΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ ηέαμΝ
ζζβθκαδΰυπ δαεάμΝ υηφπθέαμΝ –πκυΝπδγαθσ α αΝ θαΝηβθΝ υπκΰλαφσ αθΝ πκ Ϋ- θΝ γαΝ

Ϋπλ π Ν θαΝ εαγυ λ έΝ βθΝ κηαζκπκέβ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ αμ-Ι λαάζέΝ
πδελα Ϋ λβΝ σηπμΝ ά αθΝ βΝ θ τππ βΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ

πλσίαζ Ν πμΝ πλσφα βΝ δμΝ ζζβθκαδΰυπ δαεΫμΝ δαπλαΰηα τ δμ,Ν π δ άΝ βΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ θΝ πδγυηκτ ΝθαΝκηαζκπκδά δΝάΝΫ πΝθαΝαθαίαγηέ δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ
η Ν κΝΙ λαάζΝΰδαΝθαΝηβθΝ δα αλαξγκτθΝκδΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝαπσΝ δμΝ
κπκέ μΝαθΫη θ Ν βΝ δπζπηα δεάΝ κυμΝ άλδιβΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ δαφκλΫμΝ βμΝη Ν δμΝ
εκηηκυθδ δεΫμΝ ξυλ μΝ αΝ ίσλ δαΝ τθκλΪΝ βμΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ κυΝ ηφυζέκυΝ
πκζΫηκυέ214  

                                                           
212Ν ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγέΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Yaron (123131/20/11011/ /  – 
ηέ11έ1λη1ΨέΝΠαλα άλβ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμμΝΟΟδΝ ε δηά δμ πθΝ γθδεδ δευθΝ
Ϊ πθΝ βθΝ ζζΪ αΝ πκυΝ υ ξ έακυθΝ βθΝ δ κξάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βΝ κλ δκα ζαθ δεάΝυηηαξέαΝ η Ν κΝ

αά βηαΝ βμΝ θπ βμ, απκ ζ έΝΫθαΝ ιαδλ δεσ παλΪ δΰηαΝΰδαΝ‘wishful thinking’Ο.  
213 ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧβκιήηέθέ1λη1ΨέΝ βθΝΫεγ βΝπ λδΰλΪφ αδΝ κΝπζΫΰηαΝ πθΝ
ξΫ πθΝ ζζΪ αμ- δΰτπ κυέΝ  

214 Ibid.  βθΝαυ άΝπμΝΪθπΝΫεγ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ υθυθΝπ λδζαηίΪθ αδΝβΝαπσΝβγέ5έ1λη1ΝεαδΝυπΥαλέΝ
MH/sEOήίββηΝ Ν αθαφκλΪΝ κυ ΫλΝ Μπυ ά, πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμ, βθΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ
ε θάμΝαθαφκλΪΝπ λέΝ κυΝδ κλδεκτΝυπκίΪγλκυΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπαλκυ έαμΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν αΝπλκθσηδαΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθσ β αμΝ πέΝ ΟγπηαθδεάμΝ π λδσ κυ,Ν δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αθΝ

η αιτΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ δΰτπ κυΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ πθΝ δΰυπ δπ υθέΝ Κα ΪΝ κθΝ Μπυ ά,Ν κΝ ζζβθδεσΝ
πδξ έλβηαΝ π λέΝ αθΪΰεβμΝ ΰλαπ άμΝ η τ πμΝ βμΝ δΰτπ κυΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ πθΝ δΰυπ δπ υθ,Ν θΝ



 
ΠαλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ ΥηίΝ κδΝ ζζβθκ κυλεδεΫμΝ

ξΫ δμΝ δΫθυαθΝ π λέκ κΝ ξ δεάμΝ κηαζσ β αμ,Ν ΫθαμΝ ΪζζκμΝ βηαθ δεσμΝ ζσΰκμΝ βμΝ
α δησ β αμΝ πκυΝ παλα βλ έ κΝ δμΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ ά αθΝ βΝ κζκΫθαΝ

αυιαθση θβΝί ζ έπ βΝ πθΝ ξΫ πθΝΙ λαάζ-ΣκυλεέαμέΝΣκθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1λη1Ν κΝ
ΣηάηαΝ λ υθυθ,Ν Ν ξ δεάΝ Ϋεγ άΝ κυΝ ξβηΪ δα Ν ΪπκοβΝ π λέΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
π λδφ λ δαεάμΝ πκζδ δεάμΝ ίΪ δΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αθΝ απσΝ Υ δπζπηα δεκτμΝ
ετεζκυμΝ βθΝ ΆΰευλαΥΝ –σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αθαφ λσ αθ-,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ
κπκέκυμΝβΝ ζζΪ αΝπλκπγκτ Ν βΝ υηη κξάΝ πθΝαλαίδευθΝελα υθΝ κυμΝαηυθ δεκτμΝ
π λδφ λ δαεκτμΝ ξ δα ηκτμΝ βμΝ τ βμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν σππμΝ πζβλκφκλκτθ αθΝ κδΝ
Ι λαβζδθκέΝ απσΝ κυλεδεκτμΝ δπζπηα δεκτμΝ ετεζκυμ,Ν Ν βΝ ζζΪ αΝ φ λσ αθΝ σ δΝ
πλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ βΝ τ βΝππμΝβΝ έΰυπ κμΝΧζσΰπΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ βμΝγΫ βμΝεαδΝ
βμΝ πκζυπζβγκτμΝ λα δπ δεάμΝ βμΝ τθαηβμΨΝ ,Ν βΝ υλέαΝ ΧζσΰπΝ πθΝ πκζυΪλδγηπθΝ

α λκ λκηέπθΝ βμΨΝ εαδΝ κΝ ΛέίαθκμΝ ΧζσΰπΝ πθΝ ζδηαθδυθΝ εαδΝ βμΝ ΰ π λα βΰδεάμΝ κυΝ
γΫ βμΨΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝεα α κτθΝαιδσπδ κδΝ αέλκδΝΰδαΝ βθΝΪηυθαΝ βμΝΜ κΰ έκυέΝ

εκζκτγπμ,Ν κδΝ φ λση θ μΝ πμΝ ζζβθδεΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ άΝ πλπ κίκυζέ μΝ ελέθκθ αθΝ
απκλλδπ Ϋ μΝεαδΝξλβ έη υαθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ πδί ίαδπγ έΝβΝκλγσ β αΝ βμΝ κυλεδεάμΝ
πδξ δλβηα κζκΰέαμ,ΝβΝκπκέαΝία δασ αθΝ κΝσ δΝαΨΝ ΝΣκυλεέαΝεαδΝ κΝΙλΪθΝ έξαθΝεκδθΪΝ
τθκλαΝ η Ν βθΝ κίδ δεάΝ Ρπ έα,Ν εαδΝ πκηΫθπμΝ κδΝ τκΝ αυ ΫμΝ ξυλ μΝ γαΝ Ϋπλ π Ν

πλπ έ πμΝθαΝ θδ ξυγκτθΝαπσΝ βΝ τ βΝεαδΝσξδΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝίΨΝΟδΝ λα δπ δεΫμΝ
υθΪη δμΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝ θΝά αθΝ παλευμΝ επαδ υηΫθ μΝεαδΝΰΨΝΟδΝαλαίδεΫμΝ

ξυλ μΝ θΝ Ϋ δθαθΝ βθΝ θ τππ βΝ σ δΝ ά αθΝ πλΪΰηα δΝ πλκ βζπηΫθ μΝ δ κζκΰδεΪΝ βΝ
τ βέ215 πσΝ βθΝΪζζβ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θ ά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ πδί ίαδυ δΝάΝ

θαΝ δαο τ δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ φδζκαλαίδεΫμΝ δ βΰά δμ,Ν εαγσ δΝ βΝ υπκίαγηδ ηΫθβΝ
δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ ζζΪ αΝ θΝ έξ Ν παλεάΝ
δ δ υ δεσ β αΝ αΝεΫθ λαΝαπκφΪ πθΝ πθΝ γβθυθέΝΠαλΥΝσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝΰ θδεσ λβΝ

φδζκαλαίδεάΝ Ϊ βΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν θέ ξυ Ν βθΝαπαδ δκ κιέαΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝπμΝπλκμΝ
δμΝπλκκπ δεΫμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ αμΝ- Ι λαάζέ 

 
θΪζκΰβΝ απαδ δκ κιέαΝ ιΫφλαα Ν εαδΝ κΝ πέ δηκμΝ Πλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ

γάθα,Ν ΫλΝ Μπυ άμ,Ν η Ν αφκληάΝ βθΝ πέ ε οβΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυ ΜαεαλέκυΝ ΓΥΝ
βθΝ γάθαΝ κΝ 1λη1έΝ Ν θσ β αΝ πκυΝ π έεθυαθΝ σζ μΝ κδΝ πκζδ δεΫμΝ υθΪη δμΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝπκζδ δεάμΝ εβθάμΝπμΝπλκμΝ κΝ θπ δεσΝεέθβηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ κΝ
θ ξση θκΝ Ν βΝ ζζΪ αΝ θαΝ γΫ δΝ κΝ αά βηαΝ θυπδκθΝ κυΝ Ο ,Ν πλσε δ κΝ αλΰΪΝ άΝ

ΰλάΰκλαΝ θαΝ φΫλ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ Ν ΫθαθΝ «Ϋηη κΝ πσζ ηκΝ εα ΪΝ βμΝ ΰΰζέαμ»,Ν σππμΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝαθαφΫλ αδΝ βΝ ξ δεάΝΫεγ βέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝβΝ γάθαΝ ε δηκτ Ν
σ δΝ γαΝ Ϋξ δΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ κίδ δεκτΝ ηπζκε,Ν κΝ κπκέκ,Ν ΰδαΝ κυμΝ δεκτμΝ κυΝ
ζσΰκυμ,Νά αθΝφυ δεσΝθαΝ κξ τ δΝεα Ϊ βμΝίλ αθδεάμΝ πδλλκάμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝ

ζδεάΝ πδελΪ β βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ αδ βηΪ πθέΝ πδ βηαέθ αδΝ πέ βμΝ σ δΝ ευπλδαεΪΝ

                                                                                                                                                                      

απκεζ δσ αθΝθαΝπλκίαζσ αθΝπλκ ξβηα δεΪΝεαδ σ δΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝ θΝ έξ Ν βθΝ
πλσγ βΝ θαΝ αθαίαγηέ δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ βμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ πλκίαέθκθ αμΝ βθ de jure 
αθαΰθυλδ άΝ κυέΝ Ν Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ υθ Ϊ αδΝ η Ν αυ σΝ κΝ υηπΫλα ηαέ 

εελ ηκτ αθΝ δπζπηα δεΫμΝ εδθά δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κθΝ Ο Ν π λέΝ κυΝ παθαπα λδ ηκτΝ κλφαθυθΝ
ζζβθσπκυζπθ,Ν πκυΝ δαίδκτ αθΝ Ν ξυλ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμ,Ν υθ π έαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ
ηφυζέκυέΝ 

215Ν ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβ1ηή11έβέ1λη1ΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ αυ ά,Ν η Ν γΫηαΝ βθΝ
κυλεδεάΝπ λδφ λ δαεάΝπκζδ δεά,Νπ λδζαηίΪθ αδΝπ λδεκπάΝ ξ δεάμΝαθαφκλΪμΝ κυΝElyahu Sasson,ΝκΝ

κπκέκμΝ αθαφΫλ δΝ σ αΝ ΰέθκθ αθΝ ΰθπ ΪΝ ΰδαΝ " βθΝ πλκ πΪγ δαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θυπδκθΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ
υθΪη πθΝθαΝ ΰΰυβγ έΝ βΝ υηη κξάΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν βμΝυλέαμΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυΝ βΝ δΪ ε οβΝΰδαΝ βθΝ

ΆηυθαΝ βμΝ Μ κΰ έκυ,Ν πκυΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν βθΝ ζαθ δεάΝ υθγάεβ",Ν πδεαζκτη θκμΝ " δπζπηα δεκτμΝ
ετεζκυμΝ βμΝΆΰευλαμ"έΝ 



υθ δεαζδ δεΪΝ πηα έαΝ βμΝ λδ λΪμΝ έξαθΝ ά βΝ Ϋλγ δΝ Ν παφΫμΝ η Ν
αιδπηα κτξκυμΝ βθΝΠκζπθέαΝεαδΝ βθΝΣ ξκ ζκίαεέα,Νη Ν εκπσΝθαΝ γ έΝ εΝηΫλκυμΝ
κυμΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ πλκ ξκτμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο έΝ ΣκΝ υηπΫλα ηαΝ κυΝ Μπυ ά,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ υθ Ϊ αδΝ κΝ
ΣηάηαΝ λ υθυθ,Ν ά αθΝ ππμΝ ΟβΝ ΚτπλκμΝ απκ ζ έΝ κΝ ηκθα δεσΝ ζζβθδεσΝ –απσΝ
γθκζκΰδεάμΝαπσο πμ- Ϋ αφκμ,Ν κΝκπκέκΝκΝΚκηηκυθδ ησμΝαθγ έΟ,Νεα α δεθτκθ αμΝ βΝ
δαφκλΪΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ πδζκΰυθΝ βμΝ ζζΪ αμΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ ξ δλδ ησΝ κυΝ

ΚυπλδαεκτΝ αβ άηα κμ,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν κθΝ αφάΝ υ δεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ
Σκυλεέαμέ216         

 
πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ναιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝκτ ΝαπσΝ ζζβθδεάμΝαζζΪΝκτ Ν

εαδΝ απσΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμ,Ν θΝ αιδκπκδάγβεαθΝ παλευμΝ εΪπκδ μΝ βηαθ δεΫμΝ
υεαδλέ μΝκηαζκπκέβ βμΝάΝαθαίΪγηδ βμΝ πθΝ δη λυθΝ κυμΝ ξΫ πθΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ

1λζλΝΫπμΝ1ληζέΝυΰε ελδηΫθαμΝ 
 

ΨΝ ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ κδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ εαδΝ βΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ
εα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝη αιτΝ πθΝπκζδ δευθΝβΰ δυθΝ κυΝΙ λαάζ,Ν βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ
βμΝ Ικλ αθέαμΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ βΝ Ρσ κ,Ν πλπ τκυ αΝ βμΝ π εαθά κυΝ πκυΝ
έξ Ν πλσ φα αΝ θ πηα πγ έΝ η Ν κΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμ,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ πθΝ γβθυθΝ
πΫζ ι ΝθαΝηβθΝαιδκπκδά δΝ κΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝΰδαΝθαΝ υγυΰλαηηδ γ έΝη Ν δμΝ Π ,Ν βθΝ

ΣκυλεέαΝ εαδΝ Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ βμΝ υ δεάμΝ υλυπβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ Ν απσΝ αΝ ΫζβΝ
ΙαθκυαλέκυΝ1λζλΝεαδΝ θ τγ θΝβΝηέαΝη ΪΝ βθΝΪζζβΝαθαΰθυλδααθΝde jureΝ κΝ ίλαρεσΝ
ελΪ κμέ217 αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ θΝ έξ Ν ζΪί δΝ εαθΫθαθΝ θ λΰσΝ
λσζκΝ βθΝπλσκ κΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ βμΝΡσ κυ,ΝπζβθΝσηπμΝκυ έμΝηπκλκτ ΝθαΝ
αηφδ ίβ ά δΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝπλκ Ϋφ λ Ν δμΝ εαζΫμΝ βμΝυπβλ έ μ,Νφδζκι θυθ αμΝ κΝ
Ϋ αφσμΝ βμΝ δμΝ υθκηδζέ μΝ πκυΝ γαΝ κ βΰκτ αθΝ βθΝ εα Ϊπαυ βΝ κυΝ πυλσμΝ η αιτΝ
Ι λαάζΝεαδΝ λΪίπθέΝΣκΝ δ δσ υπκΝαλαίκρ λαβζδθσΝ consensus θαΝ πδζ ΰ έΝ βΝ ζζΪ αΝ
πμΝ σπκμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ κυΝ πλυ κυΝ λαίκρ λαβζδθκτΝ
ΠκζΫηκυΝ γαΝ ηπκλκτ Ν αθαηφέίκζαΝ θαΝ ΰέθ δΝ αθ δε έη θκΝ π λαδ ΫλπΝ πκδεέζβμΝ
αιδκπκέβ βμΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ δπζπηα έαμΝ εαδΝ βΝ γάθαΝ θαΝ εαζζδ λΰά δΝ
δ κλλκπβηΫθ μΝ ξΫ δμΝ η Ν σζ μΝ δμΝ αθ δηαξση θ μΝ πζ υλΫμέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν εΪ δΝ
Ϋ κδκΝ θΝ υθΫίβέΝΝΝ 

 
ΨΝΟδΝ ευί λθά δμΝ σ κΝ κυΝ Ι λαάζΝ σ κΝ εαδΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θΝ αιδκπκέβ αθΝ

κΝΫπαελκθ,ΝεΪγ ΝηέαΝΰδαΝ κυμΝ δεκτμΝ βμΝζσΰκυμ,Ν δμΝκηαζΫμΝ ξΫ δμΝπκυΝΪλξδ αθΝθαΝ
δαηκλφυθκθ αδΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ η αιτΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ευίΫλθβ βμΝ εαδΝ κυΝ
ζζβθκλγσ κικυΝ Πα λδαλξ έκυΝ Ι λκ κζτηπθέΝ Μ ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ

                                                           
216Ν ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβθιήβγέζέ1λη1ΨέΝ ΫλΝ Μπυ άμΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ

υλυπβμ,ΝΜΪλ δκμ 1951   
217 ΟδΝ υθκηδζέ μΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ δΰτπ κυΝ έξαθΝ αλξέ δΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ

θπηΫθπθΝ γθυθΝ βΝ Ρσ κΝ δμΝ 12.1έ1λζλ,Ν εαδΝ εα ΫζβιαθΝ η Ν βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ
εα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝ βμΝβζέ2έ1λζλ,Ν δαΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλδασ αθΝβΝΰλαηηάΝεα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝ
η αιτΝ βμΝ ξ λ κθά κυΝ κυΝ δθΪΝ εαδΝ βμΝ λάηκυΝΝΫΰε ίέΝ ηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝπμΝ ΪθπΝ
υηφπθέαμ,Ν δμΝ αλξΫμΝ Μαλ έκυΝ 1λζλΝ Ϊλξδ αθΝ βΝ Ρσ κΝ κδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ

Ικλ αθέαμ,Ν πκυΝ εα ΫζβιαθΝ εαδΝ ε έθ μΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ εα Ϊπαυ βμΝ κυΝ πυλσμΝ βμΝ
3.4έ1λζλ,Ν δαΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλέ γβε Ν βΝ ΥπλΪ δθβΝ ΰλαηηάΥΝ πκυΝ δαξυλδα Ν βθΝ υ δεάΝΌξγβΝαπσΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝ πδελΪ δα,Ν βθΝ δκλ αθδεάΝ θα κζδεάΝ απσΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ υ δεάΝ Ι λκυ αζάη,Ν σλδα Ν
πδ σπδ μΝ ΰΰυά δμΝα φαζ έαμΝ Νεα κδεβηΫθ μΝπ λδκξΫμΝπκυΝίλέ εκθ αθΝυπσΝ κθΝ λα δπ δεσΝΫζ ΰξκΝ

αηφκ ΫλπθΝ πθΝ πζ υλυθ,Ν αΝ σλδαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ γτζαεαΝ κΝΌλκμΝεκπσμΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ εζπέΝ
θΪζκΰ μΝ υηφπθέ μΝεα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝ έξαθΝυπκΰλαφ έΝη αιτΝΙ λαάζ-ΛδίΪθκυΝΧβγέ3έ1λζλΨΝεαδΝ

Ι λαάζ-υλέαμΝΧβίέ7έ1λζλΨΝ δμΝη γκλέκυμΝ πθΝξπλυθΝαυ υθ η Ν κΝΙ λαάζ αθ έ κδξαέΝΝΝ 



εα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝ βμΝΡσ κυΝη αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝεαδΝ βμΝ Ικλ αθέαμΝεαδΝ κθΝde 
facto δαξπλδ ησΝ κυΝ Χδ λαβζδθκτΨΝ υ δεκτΝ κηΫαΝ βμΝ Ι λκυ αζάηΝ απσΝ κθΝ
Χδκλ αθδεσΨΝ αθα κζδεσΝ κηΫα,Ν υθ άγβ αθΝ δη λ έμΝ ηδε ΫμΝ πδ λκπΫμΝ πκυΝ
απαλ έακθ αθΝ αφ’Ν θσμΝ απσΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ απσΝ κυμΝ
κπδεκτμΝ εεζβ δα δεκτμΝ φκλ έμΝ πθΝ δαφσλπθΝ ξλδ δαθδευθΝ κΰηΪ πθέΝ ΣκθΝ

ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1ληίΝ κΝ Πα λδαλξ έκΝ απΫ δζ Ν πμΝ επλσ ππσΝ κυΝ κΝ Ι λαάζΝ κθΝ
λξδ πέ εκπκΝ Φδζα ζφ έαμΝ πδφΪθ δκ,Ν κΝ κπκέκμΝ πδγ υλβ Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ

ζζβθκλγσ κιβμΝεκδθσ β αμΝπκυΝ δαίδκτ Ν βθΝδ λαβζδθάΝ πδελΪ δαΝεαδΝαλδγηκτ Ν
π λέΝ αΝ 1ηέίίίΝ Ϊ κηαέΝ ΣκΝ  π ΫηίλδκΝ κυΝ δ έκυΝ ξλσθκυΝ Ϋγβε Ν πδε φαζάμΝ
Πα λδαλξδεάμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ κπκέαΝ δαπλαΰηα τγβε Ν η Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ
εαδΝ κΝ Jewish National Fund (Keren Kayemet li-Israel) π λέΝ πθΝ δ δκε β δαευθ 
δεαδπηΪ πθΝ πθΝ πα λδαλξδευθΝ αεδθά πθΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΟδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ά αθΝ
πδ υξ έμΝ εαδΝ εα ΫζβιαθΝ βΝ τθαοβΝ ηαελκξλσθδπθΝ ηδ γυ πθέ218  τηφπθαΝ η Ν

Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ219,Ν κθΝ
πλέζδκΝ κυΝ 1λη1Ν κΝ Πα λδΪλξβμΝ Ι λκ κζτηπθΝ Σδησγ κμΝ ΄Ν δαί ίαέπθ Ν κΝ

δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ σ δΝ τθ κηαΝ γαΝ ίλδ εσ αθΝ ζτ βΝ Ν εαδΝ κΝ
αά βηαΝ βμΝ ηαελκξλσθδαμΝ ηέ γπ βμΝ πα λδαλξδευθΝ αεδθά πθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αθΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝγτζαεαΝ κυΝΌλκυμΝεκπσμΝ βθΝ θα κζδεάΝΙ λκυ αζάη,ΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ β 
κυΝ θκ κεκη έκυΝ «Υαθ Ϊ α» εαδΝ βθΝ ε βλδαεάΝ πΫε α βΝ κυΝ ίλαρεκτΝ

Παθ πδ βηέκυέΝ βθΝέ δαΝ υθΪθ β βΝ σγβε ΝαπσΝδ λαβζδθάμΝπζ υλΪμΝβΝ δαί ίαέπ βΝ
σ δΝ γαΝ δ υεκζυθγ έΝ βΝ δα δεα έαΝ δ αΰπΰάμΝ εαδΝ ιαΰπΰάμΝ υθαζζΪΰηα κμΝ ΰδαΝ κΝ
Πα λδαλξ έκ,Ν σ δΝ γαΝ πλκ α υγκτθΝ αΝ δ δκε β δαεΪΝ κυΝ δεαδυηα αΝ θ σμΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ πδελΪ δαμΝεαδΝσ δΝγαΝ βλβγ έΝ κΝStatus Quo πθΝΙ λυθΝΠλκ ευθβηΪ πθ,Ν
σππμΝ αυ σΝ έ ξυ Ν εαδΝ πέΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμέΝ ΧμΝ πδ φλΪΰδ ηαΝ πθΝ αληκθδευθΝ
ξΫ πθΝ κυΝ ζζβθκλγσ κικυΝ Πα λδαλξ έκυΝ Ι λκ κζτηπθΝ εαδΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ

ελΪ κυμ,Ν υθ Ϊξγβε Ν βΝ απσΝ βζέ11έ1λη1Ν πδ κζάΝ πκυΝ υπ ΰλΪφβΝ απσΝ κθΝ
λξδ πέ εκπκΝ πδφΪθ δκ,Ν βΝ κπκέαΝ απ υγυθσ αθΝ πλκμΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ
ιπ λδευθΝ πλκε δηΫθκυΝ κΝ τ λκΝ θαΝ εΪθ δΝ ξλά βΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ θσο δΝ
βμΝ θβμ υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο έΝ  βθΝ πδ κζάΝ ε έθβΝ
πδί ίαδπθσ αθΝβΝκηαζάΝ υθ λΰα έαΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ λξυθΝη Ν κυμΝπα λδαλξδεκτμΝ

φκλ έμΝ πέΝ βμΝ πλκ α έαμΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυμΝ θ σμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
πδελΪ δαμέ220 Άζζ μΝ πδ κζΫμΝ η Ν αυ σ βηκΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ έ δκ εκπσΝ

                                                           
218ΜκθαξκζσΰδκθΝ κυΝ ζζβθκλγκ σικυΝ Πα λδαλξ έκυΝ Ι λκ κζτηπθ,129-1γίέΝ Π λέΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝ κυ λξδ πδ εσπκυΝ Φδζα ζφ έαμΝ πδφαθ έκυΝ -εα Ϊ εσ ηκθ,Ν βηβ λέκυΝ

Παπαία δζ έκυ- η Ν κ Ι λαάζ αθαΰλΪφκθ αδΝ πέΝ ζΫι δΝ αΝ ιάμμΝ «[…]Ν Μ ΪΝ κθΝ λαίκρ λαβζδ δεσθΝ
Πσζ ηκθΝεαδΝ βθΝ βηδκυλΰέαθ κυΝθΫκυΝΙ λαβζδ δεκτΝΚλΪ κυμ η ΫίβΝεα ΪΝΙαθκυΪλδκθΝ κυΝ1ληίΝ δμΝ κΝ
θΫκθΝ ελΪ κμΝ πλκμΝ πέ ε οδθΝ εαδΝ η ζΫ βθΝ πθΝ βηδκυλΰβγ δ υθΝ ε έΝ θΫπθΝ υθγβευθΝ δαίδυ πμ,Ν βμΝ
θαπκη δθΪ βμΝ θΝ πΝθΫπΝελΪ δΝΟλγκ σικυΝΚκδθσ β κμΝά δμΝβλέγηβΝπ λέΝ αμΝ1ηΝξδζδΪ αμΝΟλγκ σιπθέΝ
έ αΝεα ΪΝ π ΫηίλδκθΝβΰάγβΝ πδ λκπάμΝπλκμΝ δ υγΫ β δθΝ πθΝη ΪΝ κυΝελΪ κυμΝ κυΝ Ι λαάζΝ ξΫ πθΝ
κυΝΠα λδαλξ έκυΝεαδΝ βΝε βηα δευθΝεαδΝκδεκθκηδευθΝ κδκτ πθ,Ν ά δμΝαπκ κζάΝ ΫφγβΝυπσΝπζάλκυμΝ
πδ υξέαμέΝ Ν αυ άΝ πδ λκπάΝ υθΫξδ Ν δαπλαΰηα τ δμΝ αλιαηΫθαμΝ υπσΝ κυΝ σ Ν πδ λσπκυΝ πθΝ

Οδεκθκηδευθ,Ναέ δθ μΝεα ΫζβιαθΝ δμΝ βθΝ τθαοδθΝ πθΝΰθπ υθΝηαελκπλκγΫ η θπΝπλκΝ κυΝΚΫλ θΝΚαρηΫ Ν
αθκδεδΪ πθΝυπσΝ υθκρεσ α κυμΝσλκυμέΝ[…]»  
219 ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβθκήβλέζέ1λη1ΨέΝ Ν Ϋεγ βΝ αυ άΝ η Ν γΫηαΝ " Ν πέ ε οβΝ
κυΝ ζζβθαΝ Πα λδΪλξβΝ βθΝ Ι λκυ αζάη",Ν π λδζαηίΪθ δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ πκυΝ έξ Ν

πλαΰηα κπκδβγ έΝ αΝ ηΫ αΝ πλδζέκυΝ 1λη1 κΝ ι θκ κξ έκΝ King David βμΝ Ι λκυ αζάηΝ η αιτΝ κυΝ
Πα λδΪλξβΝΙ λκ κζτηπθΝΣδησγ κυΝ ΄ ,Ν κυΝYaakov Hertzog,Ν δ υγυθ άΝ κυΝΣηάηα κμΝΥλδ δαθδευθΝ
Κκδθκ ά πθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝυηίκτζκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ
ΰδαΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝΙ λκυ αζάη,ΝεαδΝ κυΝAvraham Granot,ΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝJewish 
National Fund (Keren Kayemet li-Israel). 
220ISA/RG130/MFAήζγθζήλέΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧζίκήβκέ11έ1λη1ΨέΝ ΝΫεγ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ υθυθΝη Ν
έ ζκ Ο πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ Ι λκυ αζάη,Ν θσο δΝ βμΝ πλκ ξκτμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ο, 

π λδζαηίΪθ δΝ αθαφκλΪΝ κυΝ Hertzog,Ν βθΝ κπκέαΝ Ν παλα έγ αδΝ -η αιτΝ ΪζζπθΝ πδ κζυθΝ πκυΝ έξαθΝ



έξαθΝ υθ αξγ έΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ πδε φαζάμΝ πθΝ αθ δπλκ ππ δυθΝ πθΝ υπσζκδππθΝ
Πα λδαλξ έπθΝ πκυΝ Ϋ λ υαθΝ βθΝ θα κζδεάΝ Ι λκυ αζάηΝ εαδΝ επλκ ππκτ αθΝ αΝ
υπσζκδπαΝξλδ δαθδεΪΝ σΰηα αΝ βθΝΙκλ αθέαΝεαδΝ κΝΙ λαάζέ221  

ΓδαΝ κθΝ έ δκΝ εκπσΝ εαδΝ κΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ αΝ Ι λκ σζυηαΝ
ΙπΪθθβμΝ Μκ ξσπκυζκμ,Ν έξ Ν απ υγτθ δΝ βθΝ απσΝ βίέ11έ1λη1Ν πδ κζάΝ κυΝ πλκμΝ κΝ
δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν απκ δηυθ αμΝ εαδΝ ε έθκμΝ γ δεΪΝ δμΝ παφΫμΝ κυΝ

ζζβθκλγσ κικυΝΠα λδαλξ έκυΝεαδΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ λξυθΝεα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ 1λζκ-
1951.222 Σαυ σ βηβΝ πδ κζάΝη Ν ε έθβθΝ κυΝΜκ ξσπκυζκυΝ υθΫ αι ΝεαδΝκΝΓ θδεσμΝ
Πλσι θκμΝ βμΝΙ παθέαμΝ αΝΙ λκ σζυηαΝ– ΪζζβμΝηέαμΝξυλαμΝ βμΝ υ δεάμΝ υλυπβμ,ΝβΝ

                                                                                                                                                                      

υθ Ϊι δΝ επλσ ππκδΝ ξλδ δαθδευθΝ κΰηΪ πθ- εαδΝ βΝ απσΝ βζέ11έ1λη1Ν πδ κζάΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ
πδφαθέκυ,Ν πδε φαζάμΝ βμΝ Πα λδαλξδεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ ζζβθκλγσ κικυΝ Πα λδαλξ έκυΝ

Ι λκ κζτηπθΝ κΝΙ λαάζέΝ  πδ κζά Ϋξ δ πέ ζΫι δ πμ ιάμ : 
"The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem is pleased to mark once again the friendly relations of 

good understanding subsisting between it and the Government of Israel. 

During the past year our relations have been improved and strengthened and we feel confident that our 

many various interests in the State of Israel will find the same security and good treatment in future, 

for the welfare of the Patriarchate and its community. 

During the past year the matter of our properties throughout Israel and Jerusalem has been 

satisfactory settled, by being released from the Custodian of Abandoned property. The rights and 

privileges of the Patriarchate is accordance with the Status Quo have been respected and satisfactory 

kept. Facilities for unrestricted access from and through Israel territory to the Christian Holy places in 

Jerusalem have been accorded securely and in dignity. 

We know well that the Israeli Government has acted thus in accordance with its basic and permanent 

policy and we are sure that same policy will continue in the future, Israel thus fulfilling faithfully its 

obligation to the Christian World.  

Archbishop Epiphanios – for the Patriarchal Delegation , on behalf of the Patriarch. 

Jerusalem, November 24, 1951" 
221 ISA/RG130/MFA/4364/9. ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χζίκήβκέ11έ1λη1ΨέΝ Π λδζαηίΪθκθ αδΝ αυ σ βηκυΝ
π λδ ξκηΫθκυΝ πδ κζΫμΝ κυΝΣκπκ βλβ άΝ κυΝγλσθκυΝ κυΝ λη θδεκτΝ πκ κζδεκτΝΠα λδαλξ έκυΝ βμΝ
Ι λκυ αζάηΝYeghishe Derdedian,Ν κυΝΛα έθκυΝΠα λδΪλξβΝ βμΝΙ λκυ αζάηΝAlberto Gori,Ν κυΝ ζζβθαΝ
ΚαγκζδεκτΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΓαζδζαέαμΝ Georges Hakim,Ν κυΝ Κσπ βΝ λξδ πδ εσπκυΝ Ι λκ κζτηπθΝ εαδΝ

ΰΰτμΝ θα κζάμ,ΝΙαευίκυέ    
222ISA/RG130/MFA/4364/9. Ibid. ΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝ πδ κζάμΝΙπΪθθβΝΜκ ξσπκυζκυμΝ 
"The affairs of the Greek-Orthodox Patriarchate in Jerusalem have always demanded and received the 

sympathetic and active interest of the representatives of the Greek Government in Jerusalem.  

It is with particular pleasure that I avail myself of this opportunity to pay tribute to the manner in 

which relations between the authorities of the new State and the Patriarchate have and are being 

conducted. All questions relating to the property of the Patriarchate in the New City of Jerusalem and 

elsewhere in the State have been satisfactorily cleared up. We are confident that such matters as are 

still outstanding between the Patriarchate and the Government of Israel will be satisfactorily settled in 

the regular process of relations between them. 

The status and rights of the Patriarchate and the Greek-Orthodox community in Israel have been 

confirmed and guaranteed – regular meetings are held between a Patriarchal mission and Israeli 

Government representatives on mutual relations and these are held in a spirit of cordiality and good-

will. The Greek-Orthodox religious personnel enjoy full freedom of passage from one part of Jerusalem 

to the other. Moreover, special arrangements have been made for free access to the Old City of 

considerable numbers of Greek-orthodox worshippers in Israel on the occasion of the Holy Days of our 

Church. 

In consultation with the leaders of the Greek Church in Greece, plans are being drawn up for large-

scale pilgrimages through Israel to the Old City of Jerusalem and to Bethlehem. In making these plans 

we are confident of the cooperation of the Israel Government, its central and Jerusalem local 

authorities. 

John. N. Moschopoulos – Consul General of Greece – Jerusalem 

November 20, 1951"   



κπκέα,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ ζζΪ α,Ν θΝ έξ Ν αεσηαΝ αθαΰθπλέ δΝ de jure κΝ θ κ τ α κΝ
ελΪ κμέ223  

Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝκηαζάΝ δ υγΫ β βΝαβ βηΪ πθΝεκδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝη αιτΝ
κυΝ Πα λδαλξ έκυΝ Ι λκ κζτηπθΝ εαδΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ελΪ κυμΝ θΝ αιδκπκδάγβε Ν

π λαδ ΫλπΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δπζπηα έαέΝ ιέα δΝσηπμΝθαΝ πδ βηαθγ έΝσ δ,ΝπαλΪΝ βθΝ
α δαηφδ ίά β βΝ δ κλδεάΝ ξΫ βΝ η αιτΝ κυΝ Πα λδαλξ έκυ,Ν κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ
εαδΝ κυΝ ζζβθδ ηκτΝΰ θδεσ λα,Νκτ Ν κΝΙ λαάζΝ θΝ υθΫ Νεα ΪΝ λσπκΝΪη κΝ κΝ
πζΫΰηαΝ πθΝ ξΫ υθΝ κυΝ η Ν κΝ ζζβθκλγσ κικΝ Πα λδαλξ έκΝ η Ν δμΝ δαελα δεΫμΝ
ξΫ δμΝ ζζΪ αμΝ- Ι λαάζέΝ 

 
ΓΨΝΣΫζκμ,ΝβΝ ζζβθδεάΝεαδΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ θΝαιδκπκέβ αθΝ παλευμΝΫθαΝ

ΰ ΰκθσμΝ υηίκζδεάμΝ βηα έαμ,Ν κΝ κπκέκΝ σηπμ,Ν υπσΝ δμΝ σ Ν υθγάε μ,Ν γαΝ ά αθΝ Ν
γΫ βΝθαΝ υθ δ φΫλ δΝπκδεδζκ λσππμΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθέΝ
υΰε ελδηΫθαμΝ ΓδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ δ αζδεάμΝ εα κξάμ,Ν δμΝ ζΝ

υΰκτ κυΝ1λζθ,Νπλαΰηα κπκδάγβεαθΝκδΝπλυ μΝ ζ τγ λ μΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ
κυΝ βηΪλξκυΝ εαδΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ βΝ Ρσ κ,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ
θ πηΪ π βμΝ βμΝ π εαθά κυΝ η Ν βθΝ ζζΪ αέΝ ΣβθΝ 1έ1ίέ1λζθ,Ν εα ΪΝ βθΝ λέ βΝ
υθ λέα βΝ κυΝ θ κ εζ ΰΫθ κμΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ υπσΝ κθΝ πλυ κΝ ζζβθαΝ

αδλ σΝ άηαλξκΝ βμΝ Ρσ κυΝ - εαδΝ η Ϋπ δ αΝ ίκυζ υ άΝ π εαθά κυΝ βμΝ Ρ Ν -, 
ΓαίλδάζΝΥαλέ κ,Ν απκφα έ γβε Ν θαΝη κθκηα γ έΝ βΝ ε θ λδεάΝ πζα έαΝ βμΝ ίλαρεάμΝ
υθκδεέαμΝΝ βμΝπσζβμΝ(«Σακυ λέα») απσΝ«Πζα έαΝΠλέΰεβπκμ»Ν Ν«Πζα έαΝ ίλαέπθΝ

Μαλ τλπθ»έΝ ΌππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αθαφΫλ αδΝ αΝ κδε έαΝ Πλαε δεΪΝ βμΝ
υθ λέα βμ,Ν βΝ απσφα βΝ η κθκηα έαμΝ αδ δκζκΰάγβε Ν « δμΝ ηθάηβθΝ πθΝ Ρκ έπθΝ
ίλαέπθ, κέ δθ μΝ τλκθΝκδε λσθΝγΪθα κθΝ δμΝ αΝΓ ληαθδεΪΝ λα σπ αΝ υΰε θ λυ πμΝ

εα ΪΝ κθΝ ζ υ αέκθΝπσζ ηκθ».224 πλσε δ κΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝ πέ βηβΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝ
ηθάηβμΝ πθΝ γυηΪ πθΝ κυΝ ίλαρεκτΝ Οζκεαυ υηα κμΝ κθΝ ζζα δεσΝ ξυλκΝ η ΪΝ κΝ
πΫλαμΝ κυΝ ΄Ν Παΰεκ ηέκυΝ ΠκζΫηκυ,Ν εΝ ηΫλκυμΝ πέ βηκυΝ φκλΫαΝ κπδεάμΝ
αυ κ δκέεβ βμΝυπσΝβΰ έαΝ ζζβθδεάΝεαδΝ βηκελα δεΪΝθκηδηκπκδβηΫθβέ225 ΠαλΪΝ κθΝ
γ δεσΝ αθ έε υπκΝ πκυΝ γαΝ έξ Ν βΝ πλκίκζάΝ αυ άμΝ βμΝ εέθβ βμΝ η Ν απκ Ϋε μΝ βθΝ
υλτ λβΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ θΝ

αιδκπκδάγβε Ν πδεκδθπθδαεΪΝαπσΝ δμΝπκζδ δεΫμΝβΰ έ μΝαηφκ ΫλπθΝ πθΝελα υθέΝ 
 

1.4.3έ1Ν  ζζβθδεάΝde facto αθαΰθυλδ βΝ κυΝΙ λαάζΝ κΝ1ληβ 

  
Ν ζζβθδεάΝ δ αε δεσ β αΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ

Ι λαάζΝΪλξδ ΝθαΝεΪηπ αδΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1ληβ,Νσ αθΝΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝ
αθαεκέθπ Ν κθΝ πέ δηκΝ Πλσι θκΝ βθΝ γάθα,Ν ΫλΝ Μπυ ά,Ν σ δΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ
αθαΰθπλέ δΝ de facto κΝ Ι λαάζ,Ν η Ν βθΝ πλκκπ δεάΝ σ δΝ κΝ ηΫζζκθ,Ν εαδΝ αφκτΝ κδΝ
δαπλαΰηα τ δμΝη αιτΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝ δΰτπ κυΝεα ΫζβΰαθΝ βθΝπλκ α έαΝ
πθΝ δΰυπ δπ υθ,Ν σ Ν πζΫκθΝ κδΝ ξΫ δμΝ ζζΪ αμ-Ι λαάζΝ γαΝ κηαζκπκδκτθ αθΝ

πζάλπμ,Ν εαδΝ βΝ γάθαΝ γαΝ αθαΰθυλδα Ν κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμΝ de jure. Ν ζζβθδεάΝ
                                                           

223Ν Netanel Lorch,Ν“Israel-Sfarad: Kinun yakhasim diplomatiim”Ν κ Misrad ha'Khutz – 50 ha'Shanim 

ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 2002), 398-403 εαδ 
Shmuel Hadas “Israel u-Sfarad: Nativ metupal”Ν κ Misrad ha'Khutz – 50 ha'Shanim ha'Rishonot, 
Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 2002), 404-413. Πλσι θκμΝ βμΝ
Ι παθέαμΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ κΝ 1λη1Ν ά αθΝ κΝ ίλαρεάμΝ εα αΰπΰάμΝ Antonio de la Cierva y Lewita. Ν
Ι παθέαΝαθαΰθυλδ ΝΝde jure κΝΙ λαάζΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λκθέΝ 
224 Τπ’αλέ γή1έ1ίέ1λζθΝ Πλαε δεσΝ υθ λδΪ πμΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν λξ έκΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ άηκυΝΡκ έπθΝ 
225Ν  Ι κλδεάΝ αθα λκηάΝ βμΝ Ι λαβζδ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Ρσ κυ, πέ βηκμΝ δ σ κπκμΝ βμΝ Ι λαβζδ δεάμΝ
Κκδθσ β αμΝ βμΝΡσ κυμ http://bit.ly/1Tlivc9 Χπλσ ία βμΝ1ίέ11έβί1ηΨ  

http://bit.ly/1Tlivc9


ευίΫλθβ βΝπλσ δθ Ν πέ βμΝ βθΝΪη βΝυπκΰλαφάΝ υηφπθέαμΝα λκπκλδεάμΝ τθ βμΝ
εαδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δαπλαΰηα τ πθΝη Ν εκπσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ δαελα δεάμΝ ηπκλδεάμΝ
υηφπθέαμ,Νπλκ Ϊ δμΝπκυΝΫΰδθαθΝαηΫ πμΝαπκ ε ΫμΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪέΝ 

 
Ν ζζβθδεάΝ γ δεάΝ η α λκφάΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζ,Ν τηφπθαΝ η Ν ξ δεάΝ

αθαφκλΪΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθ,226 ε δηΪ κΝ σ δΝ κφ δζσ αθμΝ αΨΝ δμΝ αη λδεαθδεΫμΝ πέ δμΝ πλκμΝ βθΝ
ζζβθδεάΝπζ υλΪ,Νεα σπδθΝπαλα εβθδαευθΝπλπ κίκυζδυθΝ βμΝδ λαβζδθάμΝΠλ ί έαμΝ
βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ ίΨΝ βΝ δαπέ π βΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πζ υλΪμΝ σ δΝ βΝ

υδκγΫ β βΝαθ δ-δ λαβζδθάμΝ Ϊ βμΝ θΝΫ δξθ ΝθαΝπλκπγ έΝ αΝ ζζβθδεΪΝ υηφΫλκθ αΝ
δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝη Ν κΝΚΪδλκΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ ζζάθπθΝ δΰυπ δπ υθΝΰΨΝ βθΝ

ζζβθδεάΝ δαπέ π βΝ σ δΝ βΝ αλαίδεάΝ άλδιβΝ αΝ δ γθάΝ fora Ν σ, δΝ αφκλΪΝ δμΝ
δ θΫι δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝη Ν δμΝΰ δ κθδεΫμΝεκηηκυθδ δεΫμΝξυλ μΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β β,Ν

εαγσ δΝ βΝ άλδιβΝ πθΝ υ δευθΝ ξπλυθΝ ά αθΝ ΰΰυβηΫθβΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ ΨΝ κδΝ
η αίκζΫμΝ βθ π λδεάΝ δ λαλξέαΝ κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ έξαθΝπμΝ
απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ η αίζβγ έΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ Ϋίζ π Ν πζΫκθΝ βΝ γάθαΝ δμΝ
ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμ,Ν εαδΝ ΫζκμΝ ΨΝ βΝ γ δεάΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ αΝ
ζζβθδεΪΝ υηφΫλκθ αΝ θ σμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πδελΪ δαμ,Ν υπκθκυθ αμΝ αΝ γ δεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ δμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ βμΝδ λαβζδθάμΝευίΫλθβ βμ,Ν κυΝJewish National 
Fund εαδΝ κυΝ Πα λδαλξ έκυΝ Ι λκ κζτηπθΝ ΰδαΝ κΝ status quo πθΝ ΰέπθΝ
Πλκ ευθβηΪ πθΝεαδΝ δμΝηδ γυ δμΝ εεζβ δα δευθΝαεδθά πθέ227  
 

Ν ηηκθάΝ βμΝ γάθαμΝθαΝ δ υγ ά δΝπλυ αΝ κΝαά βηαΝ πθΝ δΰυπ δπ υθΝεαδΝ
η ΪΝ θαΝ κηαζκπκδά δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ ληβθ υσ αθΝ απσΝ κυμΝ
Ι λαβζδθκτμΝη Ν δ σΝ λσπκμΝαφ’Ν θσμ,Νσ δΝβΝ γάθαΝά αθΝπδγαθσθΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝ δμΝ
δαπλαΰηα τ δμΝη Ν κΝΚΪδλκΝπμΝπλσφα βΝΰδαΝθαΝηβθΝαθαίαγηέ δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ

η Ν κΝΙ λαάζΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝσ δΝ κΝΚΪδλκΝεπζυ δ λΰκτ ΝαελδίυμΝΰδαΝθαΝη αγΫ δΝ
ξλκθδεΪΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λκΝ βθΝ κηαζκπκέβ βΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ
ξΫ πθέΝΤπ’Ναυ άθΝ βθΝΫθθκδα,ΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝγ πλκτ Ν βθΝ ζζΪ αΝ‘σηβλκΝ
βμΝ δΰτπ κυ’έΝ ε δηάγβε ΝηΪζδ αΝσ δΝ ιΝαδ έαμΝαυ άμΝ βμΝΥ δπζπηα δεάμΝκηβλέαμΥ,ΝκΝ
θ δπλσ λκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ εαδΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,Ν κφκεζάμΝ
θδαΫζκμ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πέ βηβμΝ πέ ε οάμΝ κυΝ βΝυλέαΝεαδΝ κΝΛέίαθκΝ κθΝ

ΜΪδκΝ κυΝ1ληβ,Νφ λσ αθΝθαΝ έξ Ν βζυ δΝ αΝ υλδαεΪΝεαδΝ δκλ αθδεΪΝΜΜ Νσ δΝ«βΝ
ζζΪ α,Ν ζσΰπΝ πθΝ εαζυθΝ βμΝ ξΫ πθΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν θΝ αθαΰθπλέα δΝ κΝ

Ι λαάζΝ κτ Ν πλκ έγ αδΝ θαΝ κΝ πλΪι δΝ κΝ Ϊη κΝ ηΫζζκθ»έΝ Ό αθΝ κΝ θαπζβλπ άμΝ
δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθ,Ν λδΫΝ Λ ίΪίδ,Ν απΫ δζ Ν πδ κζάΝ κθΝ Γ θδεσΝ Πλσι θκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ
αΝ Ι λκ σζυηα,Ν ΙπΪθθβΝ Μκ ξσπκυζκ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πδί ίαδπγ έΝ κΝ αελδίΫμΝ

π λδ ξση θκΝ πθΝ βζυ πθΝ θδαΫζκυ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ έξαθΝ η α κγ έΝ δμΝ β1έηέ1ληβΝ
απσ κθΝελα δεσΝλα δκ αγησΝ βμΝ αηα εκτ,ΝκΝΜκ ξσπκυζκμΝαφ’Ν θσμΝ δΫο υ Ν βθΝ
έ β β,Ναφ’Ν ΫλκυΝΝσηπμΝ θΝαφΫγβε ΝθαΝ θθκβγ έΝσ δΝβΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪΝπλκ έγ αδΝ

θαΝ αθαΰθπλέ δΝ τθ κηαΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ de jure.228 Χ σ κ,Ν κΝ θγκυ δα ησμΝ πκυΝ

                                                           
226 ISA/RG130/MFAήζγθζή1ίΝΣηάηαΝ υλ υθυθΝΧζηκήβ1έβέ1ληβΨέΝ βθΝΫεγ βΝπ λδζαηίΪθ αδΝβΝαπσΝ
Φ ίλκυαλέκυΝ1ληβΝαθαφκλΪΝ κυΝGershon Avner,Ν ήθ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ υ δεάμΝ υλυπβμέΝ 
227 Ibid. ΠλκφαθυμΝ κΝ υθ Ϊε βμΝ βμΝ Ϋεγ βμΝ υπκθκκτ Ν κθΝ δαεαθκθδ ησΝ η αιτΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
ευίΫλθβ βμΝεαδΝ κυΝ ζζβθκλγσ κικυΝΠα λδαλξ έκυΝΙ λκ κζτηπθέ 
228 ISA/RG93/MFAήκθλβήηέΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧηίιήλέθέ1ληβΨΝ βθΝΫεγ βΝπ λδζαηίΪθκθ αδμΝαΨΝ ΝαπσΝ
25.5έ1ληβΝ αθαφκλΪΝ κυΝ Arieh Levavi,Ν ήθ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ πλκμΝ κθΝ Γ θδεσΝ
Πλσι θκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ αΝ Ι λκ σζυηα,Ν ΙπΪθθβΝ Μκ ξσπκυζκΝ εαδΝ ίΨΝ Ν απσΝ γ1έ5έ1ληβΝ απαθ β δεάΝ
πδ κζάΝ κυΝ υ ΫλκυΝπλκμΝ κθΝπλυ κέΝΝ 



πλκεΪζ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝβΝαπσφα βΝ βμΝ ζζΪ αμΝθαΝαθαίαγηέ δΝ δμΝ
δη λ έμΝ ξΫ δμΝ Ν πέπ κΝ δπζπηα δευθΝ θ δπλκ ππ δυθ,Ν θΝ ά αθΝ αη ζβ ΫκμέΝ
θ δε δεάΝΰδαΝαυ σΝά αθΝβΝαθαφκλΪΝ κυΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,Ν ζδΪξκυΝ

α σθ,Ν βθΝκπκέαΝπ λδΫΰλαφ Νη Νπζ έ μΝζ π κηΫλ δ μΝηέαΝ τθ κηβΝ γδηκ υπδεάΝ
υθκηδζέαΝπκυΝ έξ Νη Ν κθΝ ζζβθαΝΜκθΪλξβΝΠατζκΝ ΄ΝεαδΝ βΝ ταυΰσΝ κυΝΦλ δ λέεβΝ

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ιέπ βμΝ πκυΝ έξ Ν παλα γ έΝ πλκμΝ δηάθΝ κυμΝ βθΝ
Κπθ αθ δθκτπκζβ,Νσ αθΝ έξαθΝ πδ ε φγ έΝ πέ βηαΝ βθΝΣκυλεέαΝ δμΝαλξΫμΝΙκυθέκυΝ
1952.229 

  
ΣκΝ1ληβΝκΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ αΝΙ λκ σζυηαΝη κθκηΪ γβε Ν Ν

δπζπηα δεσΝ θ δπλσ ππκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ παλΪΝ βΝ δ λαβζδθάΝ Κυί λθά δ,Ν εαδΝ
αθ δ κέξπμ,ΝκΝηΫξλδΝ σ Ν πέ δηκμΝΠλσι θκμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝη κθκηΪ γβε Ν

Ν δπζπηα δεσΝ θ δπλσ ππκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ ζζΪ αέ230 Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν
σγβε ΝβΝ θ τππ βΝσ δ,ΝΫ πΝεαδΝεα ’Ν ζΪξδ κθ,ΝκδΝ δη λ έμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ
ζζΪ αμ-Ι λαάζΝ αθαίαγηέ γβεαθ. ΣβθΝ έ δαΝ ξλκθδΪ,Ν δμΝ 1ηέιέ1ληβ,Ν υπ ΰλΪφβΝ
δαελα δεάΝ υηφπθέαΝ α λκπκλδεάμΝ τθ βμ,231 η Ν απκ Ϋζ ηαΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ

υπβλ δαεΫμΝαθαφκλΫμΝθαΝ έθαδΝ δΪξυ βΝβΝαέ γβ βΝσ δΝπζβ έαα ΝβΝβηΫλαΝ βμΝπζάλκυμΝ
κηαζκπκέβ βμΝ πθΝ δη λυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθέΝΧ σ κ,ΝβΝ θ τππ βΝ ε έθβΝ θΝ
ά αθΝκλγάέΝΟδΝ ξΫ δμΝ παλΫη δθαθΝουξλΫμΝ παλΪΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ βμΝ τβξβμΝφλΪ βμΝ
« δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έα»ΝΝεαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

αΝ Ι λκ σζυηα,Ν Άΰΰ ζκμΝ ζΪξκμ,Ν η Ϋίαδθ Ν ΰδαΝ δαίκυζ τ δμΝ βθΝ Ϋ λαΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν πκυΝ έξ Ν η αφ λγ έΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ βθΝ
Ι λκυ αζάηΝ δμΝ 1γέιέ1ληγ,Ν θΝ άηαδθ Ν σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ αθαΰθυλδα Ν βΝ θκηδησ β αΝ
αυ άμΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Ν βθΝκπκέαΝ έξ Νεα α δεΪ δΝ κΝυηίκτζδκΝ φαζ έαμΝ κυΝΟ Ν
ξαλαε βλέακθ ΪμΝ βθΝ ‘αυγαδλ έαΝ πκυΝ Ϋγδΰ Ν κΝ δ δεσΝ δ γθΫμΝ εαγ υμΝ βμΝ
Ι λκυ αζάη’ – σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝαθαφΫλ δΝ αΝ απκηθβηκθ τηα ΪΝ κυΝ κΝ έ δκμΝ κΝ

ζΪξκμέ232  Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,ΝκδΝαιδπηα κτξκδΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ
έ Ν πδγυηκτ αθΝ έ ΝΫ δξθαθΝθαΝυδκγ κτθΝ βθΝαδ δσ κιβΝ ε έηβ β,Νγ πλυθ αμΝΝσ δΝ

αεσηαΝ εαδΝ κδΝ υπβλ δαεΫμΝ υθαθ ά δμΝ πθΝ ιΫθπθΝ δπζπηα υθΝ –
υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ κυΝ ζζβθαΝΠλκιΫθκυΝ– πκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αθΝη Ν κυμΝ

δ λαβζδθκτμΝ υθα ΫζφκυμΝ κυμΝ βθΝ θΫαΝ Ϋ λαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν
υπκ άζπθαθΝ δΪγ βΝ Ϋΰελδ βμΝ βμΝ αηφδζ ΰση θβμΝ ε έθβμΝ εέθβ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
ευίΫλθβ βμέ233 Χ σ κ,Ν ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪ,Νά αθΝεαγαλΪΝπλαε δεκέΝκδΝ ζσΰκδΝ

                                                           
229 ISA/RG93/MFAήκθλβήηέΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χηγ1ήθέκέ1ληβΨέΝ Ν απσΝ ΙκυθέκυΝ 1ληβΝ αθαφκλΪΝ Elyahu 
Sasson ΰδαΝ βΝ τθ κηβΝ υθκηδζέαΝ κυΝη Ν κθΝ ζζβθδεσΝία δζδεσΝα τΰκμΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβ 
230 State of Israel Government Year-Book 5714 (1953-54) (Jerusalem: Government Printer, November 
1953), 162.  κθ εα Ϊζκΰκ πθ δ λαβζδθυθ δπζπηα δευθ απκ κζυθ κ ιπ λδεσ εαδ υπσ κ 
ζάηηα «Greece» αθαΰλΪφ αδ β φλΪ β «Diplomatic Representation- Athens». Ο έ ζκμ κυ ηΫξλδ 
πλσ δθκμΝ πέ δηκυΝ ΠλκιΫθκυ Asher Moissis, απκ έ αδ πμ «Diplomatic Representative (honorary) 
[« δπζπηα δεσμΝ θ δπλσ ππκμΝ Χ πέ δηκμΨ»]. ΠλίζέΝ ηέεαηΝ ΝαξηΪθδ,Ν Ι λαάζ,Ν ΣκυλεέαΝ εαδΝ ζζΪ αμΝ
ΣαλαΰηΫθ μΝ ξΫ δμΝ βθΝ θα κζδεάΝ Μ σΰ δκ Χ γάθαμΝ Παπααά βμ,βίίγΨ,Ν βλβ-γίθΝ Π λέΝ κυΝ
υπκίΪγλκυΝ βμΝ πκζυπζκεσ β αμΝ βμΝ κθκηα κ κ έαμΝ βμΝ αηκδίαέαμΝ δπζπηα δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ Ν

ζζΪ αΝεαδΝΙ λαάζΝ    
231Ν Ν υηφπθέαΝ α λκπκλδεάμΝ τθ βμΝ κυΝ 1ληβΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ δ υλυηΫθβΝ δαελα δεάΝ
υηφπθέαΝ η Ν κΝ έ δκΝ αθ δε έη θκΝ κ βί1ίέΝΠλίζέΝ κΝ απσΝ 1κέ1ίέβί1ίΝ ζ έκυΝ τπκυΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ

Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝhttp://bit.ly/1GyCfDo Χπλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝΝ  
232ΝΆΰΰ ζκμΝ ζΪξκμ, ΜδαΝφκλΪΝεδΝΫθαθΝεαδλσΝΫθαμΝ δπζπηΪ βμ ΣσηκμΝ ’ΝΧ γάθαμΝ έα,Ν1λλλΨ,Νθί-63 
233 αΨΝISA/RG93/MFAήκθλβήηέΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧη1κή11έιέ1ληβΨΝ δμΝζέηέ1ληβΝβΝδ λαβζδθάΝευίΫλθβ βΝ
απκφΪ δ Ν θαΝ η αφ λγ έΝ βΝ Ϋ λαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ βθΝ υ δεάΝ
Ι λκυ αζάηέΝ Ν απσφα βΝ αυ άΝ έξ Ν πλκεαζΫ δΝ δμΝ αθ δ λΪ δμΝ πθΝ ευί λθά πθΝ πθΝ Π ,Ν

λ αθέαμ,ΝΓαζζέαμ,ΝΣκυλεέαμ,Ν υ λαζέαμΝεαδΝΙ αζέαμΝ,ΝκδΝκπκέ μΝΰθπ κπκδάγβεαθΝ βθΝδ λαβζδθάΝ

http://bit.ly/1GyCfDo


πκυΝ πΫίαζαθΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ υπβλ δαευθΝ υθαθ ά πθΝ κυΝ ζζβθαΝ
ΠλκιΫθκυΝ βθΝθΫαΝΫ λαΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ234 
 
1έζέγέβΝ ΟΝ δ ησμΝ βμ Κ φαζκθδΪμΝ εαδΝ κδΝ πλκκπ δεΫμ πθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ αμ-

Ι λαάζΝΧ1ληγ-1954) 
 

Ν υφκλέαΝπκυΝπλκεΪζ Ν κΝ Ι λαάζΝβΝ ζζβθδεάΝ ‘ επ φλα ηΫθβ’Νde facto 
αθαΰθυλδ βΝ κυΝ1ληβ,Νπ λδκλέ γβε Ν βηαθ δεΪΝ βθΝ πση θβΝ ξλκθδΪ,Νη ΝαφκληάΝ κΝ

δ ησΝ πκυΝ υθΫίβΝ αΝ θβ δΪΝ κυΝ ΙκθέκυΝ π ζΪΰκυμΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1ληγέΝ ΟΝ
δ ησμΝ ε έθκμΝ έξ Ν πλκεαζΫ δμΝ αθγλυπδθ μ απυζ δ μΝ εαδΝ ε αηΫθ μΝ υζδεΫμΝ

αβηδΫμΝ βΝ Ϊευθγκ,Ν βθΝ ΙγΪεβΝ εαδΝ βθΝ Κ φαζζκθδΪέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν δμΝ 1βΝ
υΰκτ κυΝ1ληγΝεαδΝησζδμΝΫΰδθ Νΰθπ σμΝκΝ δ ησμΝ θ Ϊ πμΝθ,βRΝη Ν πέε θ λκΝ βθΝ

Κ φαζκθδΪ,Ν κζέ εκμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ πκζ ηδεκτΝ θαυ δεκτΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτ Ν
Ϊ εβ βΝ αΝ δ γθάΝ τ α αΝ κυΝ δΰαέκυ, Ϋ π υ Ν κΝ θσ δκΝ ΙσθδκΝ ΰδαΝ θαΝ παλΪ ξ δΝ
αθγλππδ δεάΝίκάγ δαΝ κυμΝπζβΰΫθ μέΝΣκΝέ δκΝΫπλαιαθΝαη λδεαθδεΪΝεαδΝίλ αθδεΪΝ
πκζ ηδεΪΝπζκέαΝπκυΝΫ υξ ΝεαδΝ ε έθαΝθαΝίλέ εκθ αθΝ βθΝπ λδκξάέΝ 

 
τηφπθαΝ η Ν ε θάΝ Ϋεγ βΝ κυΝ ΄Ν Γλαηηα ΫαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ

θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Μκ ΫΝ α σθ,Ν πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ
υλυπβμ,ΝβΝ ζζβθδεάΝελα δεάΝηβξαθάΝ έξ Ναπκ δξγ έΝαθ παλεάμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ

αυ άμΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ γ κηβθέαμΝ πκυΝ Ϋπζβι Ν ευλέπμΝ βθΝ Κ φαζκθδΪέ235 Κα ΪΝ κθΝ
α σθ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ εαδΝ κΝ ΣτπκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ
εγ έαααθΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ Ν αθγλππδ δεσΝ υζδεσΝ εαδΝ ξλβηα δεΪΝ πκ ΪΝ εΝ ηΫλκυμΝ

πζ δΪ αμΝ ιΫθπθΝ ελα υθ,Ν βΝ πδξ δλβ δαεάΝ αθγλππδ δεάΝ λΪ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
πζβλυηα κμΝ πθΝ πκζ ηδευθΝ πζκέπθΝ πκυΝ έξαθΝ π τ δΝ βθΝ Κ φαζκθδΪΝ εαδΝ
απ ΰεζυίδααθΝ πκζέ μΝ απσΝ αΝ λ έπδα, αλξδεΪΝ έξ Ν πζάλπμΝ απκ δππβγ έΝ απσΝ αΝ
ζζβθδεΪΝ ΜΜ ,Ν βΝ δΰηάΝ ηΪζδ αΝ πκυΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ
βθΝ γάθαΝπαλ έξ Ν υθ ξάΝπζβλκφσλβ βΝ κθΝ ζζβθδεσΝΣτπκέΝΌ αθΝπζΫκθΝκδΝφάη μΝ
βθΝΚ φαζκθδΪΝΪλξδααθΝθαΝΰέθκθ αδΝΰθπ ΫμΝ βθΝ υλτ λβΝεκδθάΝΰθυηβΝ βμΝξυλαμ,Ν

σ ΝησθκΝκδΝ ζζβθδεΫμΝ φβη λέ μΝΪλξδ αθΝθαΝ βηκ δ τκυθΝ ε θάΝ παδθ δεΪΝΪλγλαΝ
ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ υθ λκηά,Ν «η Ν ιαέλ βΝ τκΝ φβη λέ μΝ πκυΝ πλσ ε δθ αδΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ»,ΝσππμΝξαλαε βλδ δεΪΝαθΫφ λ ΝκΝα σθΝ βθΝέ δαΝΫεγ βέΝ

δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν υθ ξέα δΝ βΝ πμΝ ΪθπΝ αθαφκλΪ,Ν θυΝ αΝ δ λαβζδθΪΝ πκζ ηδεΪΝ πζκέαΝ
ίλέ εκθ αθΝά βΝ βθΝΚ φαζκθδΪΝεαδΝ κΝπζάλπηαΝαπ ΰεζυίδα Νπκζέ μ,ΝκΝΤπκυλΰσμΝ

                                                                                                                                                                      

πζ υλΪΝ η Ν Ϋθ κθαΝ δαίάηα αέΝ  βθΝ πμΝ ΪθπΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμ λ υθυθΝ παλα έγ θ αδΝ κδΝ
αθ δ λΪ δμΝ πθΝιΫθπθΝευί λθά πθέ 
ίΨΝ RekhavamΝ χmirΝ “ώaΥavaratΝ εisradΝ haΥKhutzΝ li-Irushalayim-1ληγ”Ν κΝ Misrad ha'Khutz – 50 

ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 2002), 34-40  
ΣκΝ ξλκθδεσΝ βμΝ η αφκλΪμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ βθΝ Ι λκυ αζάη,Ν κδΝ
δ γθ έμΝ δπζπηα δεΫμΝαθ δ λΪ δμΝεαδΝβΝη γσ υ βΝ βμΝδ λαβζδθάμΝπκζδ δεάμΝβΰ έαμέ 

ΰΨΝ ISA/RG93/MFAήκθλβήκέΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χιζίήβζέγέ1ληζΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ
απκζκΰδ ησμΝ π πλαΰηΫθπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εα ΪΝ κυμΝ πλυ κυμΝ κε υΝ ηάθ μΝ απσΝ βθΝ
ΰεα Ϊ α άΝ κυΝ βθΝ θΫαΝ κυΝ Ϋ λα,Ν η Ν αθαφκλΪΝ δμΝ υθαθ ά δμΝ πκυΝ έξαθΝ κδΝ αιδπηα κτξκδΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝ ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ η Ν ιΫθκυμΝ δπζπηΪ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ Άΰΰ ζκυΝ
ζΪξκυ,ΝπκυΝά αθΝ δαπδ υηΫθκμΝ βθΝδ λαβζδθάΝευίΫλθβ βέΝ 

234Ν ζΪξκμ,ΝΜδαΝΦκλΪ θαμΝ δπζπηΪ βμ, 60-63 
235Ν ISA/RG93/MFAήκθλβήιέΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χιβηή1ηέλέ1ληγΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βΝ απσΝ

υΰκτ κυΝ1ληγΝαθαφκλΪΝ κυΝMoshe Sasson, ΄ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν ξ δεΪΝη Ν βθΝδ λαβζδθάΝαθγλππδ δεάΝίκάγ δαΝπλκμΝ κυμΝ δ ησπζβε κυμΝ βμΝ
Κ φαζκθδΪμ,Ν βθΝ απάξβ βΝ πκυΝ έξ Ν βθΝ ζζβθδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ βΝ δ λαβζδθάΝ υηίκζάΝ κθΝ
απ ΰεζπίδ ησΝ πθΝ δ ηκπζάε πθ,ΝαζζΪΝ υΰξλσθπμΝεαδΝ βθΝουξλάΝ–εα ΪΝ βθΝ δ λαβζδθάΝγ υλβ β- 

Ϊ βΝπκυΝ πΫ δι Ν κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝπλκμΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪέΝΝΝΝ 



ιπ λδευθΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ ΠαπΪΰκυ,Ν  ΫφαθκμΝ  φαθσπκυζκμ,Ν αλθάγβε Ν
ΰΰλΪφπμΝ βθΝ πέ βηβΝ δ λαβζδθάΝ πλσ α βΝ παλκξάμΝ αθγλππδ δεάμΝ ίκάγ δαμ,Ν

απαθ υθ αμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ σ δΝ «κδΝ π λδ Ϊ δμΝ θΝ
υθδ κτθΝ απαλαέ β βΝ βθΝ απκ κξάΝ βμΝ πλσ α άμΝ αμ»έ236 θυΝ βθΝ έ δαΝ δΰηάΝ βΝ
ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝ έξ Ναβ ά δΝ βΝ υθ λκηάΝαη λδεαθδευθΝεαδΝίλ αθδευθΝπζκέπθΝ

θαΝίκβγά κυθΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝΫε αε βμΝεα Ϊ α βμ,ΝκΝα σθ κθέα δΝ βθΝ
αθαφκλΪΝ κυΝ σ δΝ Ϋζζβθ μΝ δπζπηΪ μΝ αδ δκζκΰκτ αθΝ βθΝ Ϊλθβ βΝ βμΝ γάθαμΝ ΰδαΝ
παλκξάΝ ίκάγ δαμΝ ζΫΰκθ αμΝ σ δΝ « θΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ εα αζΪίκυθΝ η Ν πκδσθΝ λσπκΝ
πκζ ηδεΪΝπζκέαΝγαΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝπλκ φΫλκυθΝαθγλππδ δεάΝίκάγ δα»έΝΠζβθΝσηπμ,Ν
βΝδ λαβζδθάΝαθγλππδ δεάΝίκάγ δαΝ βθΝΚ φαζκθδΪΝπαλ ξσ αθΝά βέΝ 

 
Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ δΪ π βμΝ βθΝ Κ φαζκθδΪ,Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ

κζέ εκμΝΫφγα Ν κΝζδηΪθδΝ κυΝΠ δλαδΪ,ΝσπκυΝεαδΝ σ ΝβΝ ζζβθδεάΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝ
ε άζπ Ν ουξλάΝ Ϊ βέΝ ΟΝ α σθΝ βη έπθ Ν σ δΝ «εαθΫθαμΝ επλσ ππκμΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ θΝ άλγ Ν Ν παφάΝ η Ν κθΝ κζέ εκ,Ν εαθΫθαμΝ φκλΫαμΝ κΝ
ζδηΪθδΝ κυΝ Π δλαδΪΝ κτ Ν κθ υπκ Ϋξγβε Ν κτ Ν κθΝ απκξαδλΫ β ,Ν κδΝ παφΫμΝ η Ν δμΝ
κπδεΫμ ζδη θδεΫμΝ λξΫμΝά αθΝκδΝ ζΪξδ μΝαπαλαέ β μ,ΝβΝ πέ ε οβΝ κυΝ πδε φαζάμΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝπζβλυηα κμΝ κθΝ ζζβθαΝΠλπγυπκυλΰσΝ Ϋΰδθ Νεα σπδθΝπλπ κίκυζέαμΝ βμΝ
δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα εαδΝ θυ αλξδεΪΝ έξ Ν

αθαεκδθπγ έΝ σ δΝ κΝ Πλκεαγάη θκμΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ζζΪ κμΝ γαΝ πδ ε π σ αθΝ αΝ
δ λαβζδθΪΝ πζκέα,Ν βΝ πέ ε οάΝ κυ ηα αδυγβε Ν βθΝ ζ υ αέαΝ δΰηάΝ ξπλέμ εαθΝ θαΝ
αθαεκδθπγ έΝεΪπκδκμ υΰε ελδηΫθκμΝζσΰκμ»έΝτηφπθαΝη Ν κθΝα σθ,ΝκΝ λξβΰσμΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝΠκζ ηδεκτΝΝαυ δεκτΝπλκ πΪγβ ΝθαΝαπκζκΰβγ έΝσ δΝ θΝαπ σγβ αθΝκδΝ

πλΫπκυ μΝ δηΫμΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ κζέ εκΝ ιΝ αδ έαμΝ κυΝ γθδεκτΝ πΫθγκυμΝ πκυΝ έξ Ν
εβλτι δΝ βΝ ευίΫλθβ βέΝ Χ σ κ,Ν βθΝ έ δαΝ Ϋεγ βΝ κθέα αδΝ σ δΝ σ αθΝ αλΰσ λαΝ
ζζδη θέ γβεαθΝ κθΝ Π δλαδΪ αΝ αη λδεαθδεΪΝ πζκέα,Ν πδ λΫφκθ αμΝ απσΝ δμΝ
δ ησπζβε μΝ π λδκξΫμ,Ν πδφυζΪξγβε Ν αΝ πζβλυηα ΪΝ κυμΝ γ λησ α βΝ πέ βηβΝ

υπκ κξάέΝ 
 
ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ ουξλσ β αΝ κφ δζσ αθΝ εα ’Ν αλξΪμΝ

βθΝπΪΰδαΝ αε δεάΝ βμΝ γάθαμΝθαΝηβθΝγΫζ δΝ π’Νκυ θέΝ λσππΝθαΝ υ αλ ά δΝ κυμΝ
Άλαί μΝ εαδΝ ευλέπμΝ βθΝ έΰυπ κέΝ ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν γ πλκτ αθΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝάγ ζ Ν θαΝπλκ α υγ έΝ απσΝ υξσθΝ πδελέ δμΝ βμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝεαγσ δΝ 
« θΝηπκλκτ ΝθαΝ δεαδκζκΰά δΝ βθΝηβ θδεάΝπαλκυ έαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ σζκυΝεαδΝ βθΝ
απκ υξέαΝ κυΝ θαΝ παλΪ ξ δΝ ίκάγ δαΝ κυμΝ πζβΰΫθ μ,Ν θυΝ αθ έγ α,Ν ΫθαμΝ σ κΝ θ αλσΝ
πκζ ηδεσΝ θαυ δεσ, σππμΝ κ δ λαβζδθσ,Ν πΫ δι Ν πέΝ σπκυΝ σ κΝ υ αθΪζκΰαΝ η ΰΪζβ 

λα βλδσ β αέΝΚα ΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ β,ΝβΝεκδθάΝΰθυηβΝ βμΝξυλαμΝγαΝηπκλκτ Ν
πκζτΝ υεκζσ λαΝθαΝαπκφτΰ δΝ Ϋ κδ μΝ υΰελέ δμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κθΝ σζκΝ πθΝ Π ΝάΝ βμΝ
λ αθέαμ,Ν εαδΝ γαΝ ά αθΝ πλσγυηβΝ θαΝ δεαδκζκΰά δΝ δμΝ α υθαηέ μΝ πκυΝ παλκυ έα Ν κΝ
ζζβθδεσμέΝ ΝπλκίκζάΝ βμΝδ λαβζδθάμΝίκάγ δαμΝσηπμΝ θ έξ Ν κθΝεέθ υθκΝθαΝεα α δξγ έΝ

βΝ αθδεαθσ β αΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ θαΝ γΫ δΝ Ν πδξ δλβ δαεάΝ κδησ β αΝ κθΝ
ζζβθδεσΝ σζκ». δ,Ν αεσηαΝ ηδαΝ υεαδλέαΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ ζζΪ κμ-Ι λαάζΝ θΝ

                                                           
236 ISA/RG93/MFAήκθλβήιΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧιβθή1ηέλέ1ληγΨέΝ βθΝΫεγ βΝπ λδζαηίΪθ αδΝ κΝε έη θκΝ
βμΝαπσΝ1ιέ8έ1ληγΝ πδ κζάμΝ κυΝΫζζβθαΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν ΫφαθκυΝ φαθσπκυζκυ,ΝπλκμΝ κθΝ

δ λαβζδθσΝ πδ λαηηΫθκΝ βθΝ γάθα,Ν βΝ απσΝ βζέ8έ1ληγΝ υξαλδ άλδαΝ πδ κζάΝ κυΝ έΝ Γ θδεκτΝ
ΠλκιΫθκυΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝΙ λκυ αζάη,Ν έΝΠαπΪ,ΝπλκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝMoshe 
Sharett πμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ απσΝ βγέ8έ1ληγΝ υξαλδ άλδαΝ πδ κζάΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ υηίκυζέκυΝ
Ι λαβζδ δευθΝ Κκδθκ ά πθΝ ζζΪ κμΝ πλκμΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ Πλπγυπκυλΰσ David Ben Gurion, 
υπκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κθΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα Ϋα,Ν Ι αΪεΝ ΙηαθκυΫζΝ εαδΝ κθΝ θ δπλσ λκ,Ν αυέ Ν αηΝ

ηαλέζδκέΝ ΟδΝ υξαλδ έ μΝ κυΝ ΠαπΪΝ θΝ εα Ϊφ λαθΝ θαΝ δα ε Ϊ κυθΝ δμΝ αλθβ δεΫμΝ δ λαβζδθΫμΝ
θ υπυ δμΝπκυΝ έξ ΝπλκεαζΫ δΝβΝΰ θδεσ λβΝουξλάΝ Ϊ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμέΝ 



αιδκπκδάγβε Νεαδ,ΝσππμΝεα αζάΰ δΝκΝΜκ ΫΝα σθ βθΝ ε θάΝ κυΝαθαφκλΪ,Ν«παλΪΝ
αΝ αδ γάηα αΝ αΰΪπβμΝ εαδΝ υΰθπηκ τθβμΝ πκυΝ πΫ διαθΝ βΝ ζζβθδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ εαδ 

απσΝ ΫθαΝ βη έκΝ εαδΝ η Ϊ,Ν εαδΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ φβη λέ μ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ ίκάγ δαΝ βΝ κπκέαΝ
κυ δα δεΪΝ πλκ φΫλγβε Ν παλΪΝ βΝ γΫζβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν τ εκζαΝ
ε δηΪ αδΝ σ δΝ γαΝ απκφΫλ δΝ πκζδ δεΪΝ κφΫζβΝ κΝ Ϊη κΝ ηΫζζκθ»έΝ Μ Ν κΝ υηπ λα ηαΝ

αυ σΝ υθ Ϊξγβε ΝεαδΝ κΝΣηάηαΝ λ υθυθ,ΝπκυΝ δαίέία Ν βθΝΫεγ βΝα σθΝ Νσζ μΝ
δμΝυπσζκδπ μΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμ.

237 
  
ΣΫζκμ,Ν αιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δ,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν σ, δΝ παλα βλάγβε Ν βθΝ

ζζΪ α,Ν κδΝ ΪζζκδΝ τκΝ δ ξυλκέΝ δ ηκέΝ πκυΝ Ϋ υξ Ν θαΝ υηίκτθΝ βθΝ έ δαΝ ξλκθδΪΝ βθΝ
ΣκυλεέαΝ ΧΜΪλ δκμΝ 1ληγ,Ν αλ αθΫζδαΨΝ εαδΝ βθΝΚτπλκΝ Χ π ΫηίλδκμΝ 1ληγ,ΝΠΪφκμΨΝ
εαδΝ βΝ απκ κζάΝ δ λαβζδθάμΝ αθγλππδ δεάμΝ ίκάγ δαμ,Ν θέ ξυ αθΝ πδεκδθπθδαεΪΝ δμΝ
ξΫ δμΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ βμΝ λ αθέαμΝαθ έ κδξαέΝ238 Χ σ κ,Ν

γαΝπλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝαελδίυμΝΫθαθΝξλσθκΝαλΰσ λα,ΝΝ κθΝΙκτθδκΝ κυΝ1ληζ,Νσ αθΝΝ
κζέ εκμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ πκζ ηδεκτΝ θαυ δεκτΝ πδ εΫφγβε Ν ιαθΪΝ κΝ ζδηΪθδΝ κυΝ

Π δλαδΪ,Ν κδΝ ζζβθδεΫμΝ λξΫμΝ ε άζπ αθΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεάΝ Ϊ β,Ν γΫζκθ αμΝ
πλκφαθυμΝ θαΝ δα ε Ϊ κυθΝ δμΝ αλθβ δεΫμΝ θ υπυ δμΝ πκυΝ έξαθΝ βηδκυλΰβγ έΝ κΝ
1ληγέΝ ΜέαΝ ί κηΪ αΝ πλδθΝ βθΝ Ϋζ υ βΝ κυΝ κζέ εκυ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ

θ δπλκ ππ έαΝάλγ Ν ΝαπΥΝ υγ έαμΝ παφάΝη Ν κΝΠαζΪ δΝεαδΝΫζαί Ν βΝ δαί ίαέπ βΝ
κυΝ Σ ζ ΪλξβΝ σ δΝ κΝ ζζβθαμΝ ΜκθΪλξβμ,Ν φσ κθΝ γαΝ ίλδ εσ αθΝ βθΝ γάθα,Ν γαΝ

παλα βηκφκλά δΝ τκΝ εΝ πθΝαιδπηα δευθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝπκζ ηδεκτΝθαυ δεκτ,ΝπκυΝ
έξαθΝ υηη Ϊ ξ δΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ δΪ π βμΝ πθΝ δ ηκπζάε πθέΝ Ν έ β βΝ βμΝ
πέ ε οβμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝπκζ ηδεκτΝθαυ δεκτΝ κθέ γβε Νη Ν ε θ έμΝαθαφκλΫμ κθΝ

αγβθαρεσΝΣτπκΝεαδΝ η Ν εκζαε υ δεΪΝ ξσζδαΝ ΰδαΝ βΝ υθ λκηάΝ κυΝ βΝ δΪ π βΝ πθΝ
δ ηκπζάε πθΝ βμΝΚ φαζκθδΪμέΝ δμΝβθέθέ1ληζΝκδΝ τκΝ δ λαβζδθκέΝαιδπηα δεκέΝ κυΝ

πκζ ηδεκτΝθαυ δεκτΝπαλα βηκφκλάγβεαθΝαπσΝ κθΝΣ ζ ΪλξβΝ κυΝΠαζα δκτΝεαδΝ βθΝ
έ δαΝηΫλαΝΝεα Ϋγ αθΝ φΪθδΝ κΝΜθβη έκΝ κυΝ ΰθυ κυΝ λα δυ βΝ βθΝΠζα έαΝ
υθ Ϊΰηα κμ,Ν εΪ δΝ κΝ κπκέκΝ υθΫίβΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ απσΝ δ λαβζδθκτμΝ
αιδπηα κτξκυμέ239  
 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν θυΝ κΝ1ληβΝ έξ ΝπλκεαζΫ δΝαδ δκ κιέαΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝ
κΝ θ ξση θκΝ π λαδ ΫλπΝ κηαζκπκέβ βμΝ πθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ αμΝ – Ι λαάζ,Ν κΝ 1ληζΝ

ΰδθσ αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ de jure ζζβθδεάΝ αθαΰθυλδ βΝ γαΝ παλΫη θ Ν ΫθαΝ ΰ ΰκθσμΝ
η ζζκθ δεσΝ εαδΝ αίΫίαδκ,Ν θσ πΝ βΝ γάθαΝ γαΝ αθΫη θ Ν γ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ δμΝ
δαπλαΰηα τ δμΝ βμΝ η Ν κΝ ΚΪδλκΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ πθΝ δΰυπ δπ υθέΝ Ό αθΝ κθΝ

εΫηίλδκΝ κυΝ δ έκυΝΫ κυμΝβΝ ζζΪ αΝπλκ Ϋφυΰ ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ κΝ
Κυπλδαεσ,Ν Ναθ έγ βΝη Νσ, δΝ υθΫίαδθ Νη αιτΝ κυΝΙ λαάζ,ΝΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ βμΝ

                                                           
237ΝIbid. 
238 α) ISA/RG93/MFA/8692/6. ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χθζκήιέζέ1ληγΨΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν σ, δΝ υθΫίβΝ βθΝ
π λέπ π βΝ κυΝ δ ηκτΝ βμΝΚ φαζκθδΪμΝ κΝ1ληγ,ΝκΝπκζτθ ελκμΝ δ ησμΝ θ Ϊ πμΝι,ηMs κθΝΜΪλ δκΝ
κυΝ 1ληγΝ δμΝ πσζ δμΝ Yenice εαδΝ Gönen πζβ έκθΝ πθΝ αλ αθ ζέπθΝ εαδΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δα λδεάΝ εαδΝ

αθγλππδ δεάΝ ίκάγ δαΝ ΫΰδθαθΝ αφκληάΝ υλ έαμΝ βηκ δκΰλαφδεάμΝ εΪζυοβμΝ εαδΝ π λαδ Ϋλπ θέ ξυ βμΝ
πθΝ δη λυθΝπκζδ δευθΝ ξΫ πθ.  

ίΨΝ ISA/RG93/Gήηηιίή1ίέΝ ΣκΝ έ δκΝ Ϋ κμΝ κΝ Ι λαάζΝ πλκ Ϋφ λ Ν αθγλππδ δεάΝ ίκάγ δαΝ βθΝ ΚτπλκΝ
τ λαΝ απσΝ κθΝ δ ησΝ βθΝ παλξέαΝ ΠΪφκυΝ βθΝ 1ίέ9έ1ληγέΝ Ν λ αθδεάΝ Πλ ί έαΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝ
απΫ δζ Ν βθΝ απσΝ 1ηέ9έ1ληγΝ εαδΝ υπΥαλέ1ιίζή1ίήηγΝ υξαλδ άλδαΝ πδ κζάΝ πλκμΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ
ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝMoshe Sharett ΰδαΝ βθΝαπκ κζάΝ εβθυθ εΝηΫλκυμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝελΪ κυμ. 
239 ISA/RG93/MFAήκθλγή1Ν ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χλγίή1λέιέ1ληζΨέΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Moshe Sasson 
παλα έγ θ αδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ απσΝ βΝ δάη λβ πέ ε οβΝ κυΝ κζέ εκυΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ πκζ ηδεκτΝ
θαυ δεκτΝ κθΝΠ δλαδΪ,Ν δμΝβηΝεαδΝβθέθέ1ληζ 



Σκυλεέαμ,Ν κδΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ δΫθυαθΝ αεσηαΝ ηέαΝ π λέκ κΝ ΰθυλδηβμΝ
ουξλσ β αμέΝΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΣ ΡΟΝΚ Φ Λ ΙΟΝ 
 
 
 
 
 
βέ1ΝΝΙ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμΝ πέΝ πθΝπλσγ πθΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ γθαλξέαμΝεαδΝ βμΝ

ζζΪ αμΝθαΝ γ έΝ κΝαέ βηαΝ βμΝΈθπ βμΝ θυπδκθΝ κυΝΟ ΝΧ1λη1-1953) 

 

 αΝ ηΫ αΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1λη1Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ ΣτπκμΝ βηκ έ υ Ν φ λση θβΝ
άζπ βΝ κυΝ ΫζζβθαΝΠλπγυπκυλΰκτΝκφκεζάΝ θδαΫζκυ Ν κηδζέαΝ κυΝ βΝ κυζά,Ν
τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ ζζΪ αΝ υδκγ κτ Ν κΝ αέ βηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ ΰδαΝ
θπ β,ΝαθαφΫλκθ αμΝ βΝφλΪ βΝ κυΝ θδαΫζκυΝσ δ «πΪθ αΝυπΪλξ δΝ ζζβθδεάΝαιέπ βΝ

ΰδαΝ βθΝΚτπλκ».240 ΠαλΪΝ βθΝ πέ βηβΝ ζζβθδεάΝγΫ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝία δεάΝ
πλκςπσγ βΝ βμΝ πέζυ βμΝ κυΝ αβ άηα κμΝ ά αθ ΫθαμΝ φδζδεσμΝ δαεαθκθδ ησμΝ η αιτΝ

γάθαμΝεαδΝΛκθ έθκυ,Ν εφλαασ αθΝεαδΝβΝΪπκοβΝσ δΝβΝ λ αθέαΝΫπλ π ΝθαΝπδ γ έΝθαΝ
η αεδθβγ έΝ απσΝ βθΝ αλθβ δεάΝ βμΝ γΫ βΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ ζζβθδευθΝ αδ βηΪ πθέΝ θ κθκΝ
λσζκΝ Ϋπαδι Ν βΝ εεζβ έαΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν κΝ πλκεαγάη θκμΝ βμΝ κπκέαμ,Ν λξδ πέ εκπκμΝ
πυλέ πθαμ,Ν Ν υθ κθδ ησΝη Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκ Γ΄ πδ έπεαθΝθαΝ γ έΝ κΝ
αά βηαΝ πλκμΝ υαά β βΝ θυπδκθΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθ.  Ν ξ δεάΝ
αθαφκλΪΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ πδ έηκυΝΠλκιΫθκυΝ βθΝ γάθα,Ν ΫλΝΜπυ ά,ΝβΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ πέ υ Ν σ δΝ ηέαΝ Ϋ κδαΝ εέθβ βΝ γαΝ τξαδθ Ν βμΝ άλδιβμ πθΝ
« βηκελα δευθΝελα υθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝξπλυθΝ κυΝκίδ δεκτΝηπζκε,Ν
πκυΝ γαΝ βλέικυθΝ αυ άΝ βΝ γΫ β, πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ίζβγ έΝ βΝ ίλ αθδεάΝ παΰεσ ηδαΝ
πδλλκά». θΝ απκεζ δσ αθΝ ηΪζδ αΝ κΝ θ ξση θκΝ βΝ ζζΪ αΝ θαΝ πλκ φτΰ δΝ κθΝ

Ο ΝΪη α,Ν κθΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1λη1,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝκδΝδ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝσ δΝγαΝ
βηδκυλΰκτ ΝεζέηαΝ‘αεάλυε κυ πκζΫηκυ’ η αιτΝ ζζΪ αμΝεαδΝ λ αθέαμέ241  

 
ΟδΝ βζυ δμΝ θδαΫζκυΝ βθΝ ζζβθδεάΝ κυζάΝ πλκεΪζ αθΝ βθΝ ΚτπλκΝ

θγκυ δυ βΝαθ απσελδ βΝαπσΝ βΝ ιδΪΝεαδΝ βθΝ εεζβ έαέΝΧ σ κ,ΝσππμΝαθαφΫλ δΝκΝ
δ λαβζδθσμΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ βΝΛ υεπ έα,ΝΙλαξηδΫζΝΤαλσθ,ΝετεζκδΝ βμΝ λδ λΪμΝ
ιΫφλαααθΝ πδφυζΪι δμΝ ΰδαΝ δμΝ δαγΫ δμΝ βμΝ ‘αθ δ λα δεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ θδαΫζκυ’ 

εαδΝ γ πλκτ αθΝ σ δΝ πμΝ αθ ΪζζαΰηαΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋθπ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν βΝ
γάθαΝγαΝά αθΝπλσγυηβΝθαΝπαλαξπλά δΝ δμΝ Π ΝεαδΝ βΝ λ αθέαΝ λα δπ δεΫμΝ

ίΪ δμΝ κΝ θβ έέ242  βθΝ έ δαΝ βθΝΚτπλκ,Ν βΝ Ϋθ κθβΝφβηκζκΰέαΝ π λέΝ πλκ φυΰάμΝ βμΝ
ζζΪ αμΝ κθΝ Ο ,Ν ε σμΝ απσΝ δμΝ υθΪη δμΝ βμΝ ιδΪμ,Ν εδθβ κπκέβ Ν εαδΝ αΝ

αλδ λΪΝευπλδαεΪΝ υθ δεαζδ δεΪΝ πηα έαΝθαΝΫλγκυθΝ Ν παφάΝη Νευί λθβ δεκτμΝ
εαδΝ υθ δεαζδ δεκτμΝπαλΪΰκθ μΝ βθΝΠκζπθέαΝεαδΝ βθΝΣ ξκ ζκίαεέα,Νη Ν σξκ 
βΝ ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάΝ κθΝ Ο Ν θαΝ τξ δΝ αθα κζδεκ υλππαρεάμΝ άλδιβμΝ η Ν

                                                           
240 “Yavan tovaat sipuakh Kafrisin”,Ν Al Ha’Mishmar, 16.2.1951 http://bit.ly/1A3GDoz Χπλσ ία βΝ
10.11.2015) 
241 ISA/RG93/MFA/8692/γΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ ΧβθιήβγέΝ ζέ1λη1ΨέΝ ΫλΝ Μπυ άμΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ

υλυπβμ,ΝΜΪλ δκμΝ1λη1 
242 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λη1Ν(79/100/  – 7.3.1951)  

http://bit.ly/1A3GDoz


πλκφαθάΝ εκπσΝ θαΝ απκηαελυθγ έΝ κΝ θ ξση θκΝ θσμΝ θ κθα κρεκτΝ
δαεαθκθδ ηκτέ243  

 
τηφπθαΝη ΝηδαΝπλυ βΝδ λαβζδθάΝ ε έηβ β,ΝβΝ ζζβθδεάΝπλσγ βΝθαΝγΫ δΝ κΝ

αά βηαΝ βμΝ Ϋθπ βμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΝ θυπδκθΝ κυΝ Ο Ν πλΪΰηα δΝ γαΝ
θγαλλυθσ αθΝαπσΝ βθΝ  ΝεαδΝ δμΝυπσζκδπ μΝεκηηκυθδ δεΫμΝξυλ μέΝ πσΝ βθΝΪζζβ 

πζ υλΪ σηπμ,ΝηδαΝ Ϋ κδαΝυπκ άλδιβΝγαΝαπκ δεθυσ αθΝπλκίζβηα δεάΝΰδαΝ βθΝ γάθαΝ
απσΝ ΪπκοβΝ αε δεάμ244,Ν εαγσ δΝ γαΝ βηδκυλΰκτ Ν αθ δ λΪ δμΝ απσΝ κυμΝ υηηΪξκυμΝ
βμΝ ζζΪ αμΝ βΝ τ β,Νη Νπλυ μΝ βθΝ λ αθέαΝεαδΝ δμΝπλκ ε έη θ μΝ Ναυ άθΝξυλ μΝ
βμΝΚκδθκπκζδ έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝζΪηίαθαθΝπκζτΝ κίαλΪΝυπ’ΝσοδθΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ« κΝ

εκηηκυθδ δεσΝ κδξ έκΝ βθ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθπθέα αθγκτ ».245 δ δεσ λα,Νσ κθΝ
αφκλΪΝ βθΝΣκυλεέα,ΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝά βΝαπσΝ κθΝΜΪλ δκ κυΝ1λη1 δΫίζ παθ σ δΝγαΝ
ά αθΝα τθα κθΝθαΝπαλαη έθ δΝα δΪφκλβΝπμΝπλκμΝ δμΝεδθά δμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ
βμΝ ζζΪ αμέΝ αθΝ ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ κΝ Ι λαβζδθσμΝ Πλσι θκμΝ π άηαδθ Ν Ν
ξ δεάΝΫεγ άΝ κυΝπ λέ πθΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝηβθσμΝ πλδζέκυΝ1λη1Νσ δΝβΝΆΰευλαΝ

αθαεκέθπθ Ν βθΝ η Ϊία βΝ βθΝ ΚτπλκΝ ηέαμΝ κυλεδεάμΝ δαεκηηα δεάμ 
αθ δπλκ ππ έαμ πλκε δηΫθκυΝ θα υθαθ ά δΝ βΰ δεΪΝ ζΫξβΝ βμΝ κυλεδεάμΝ
η δκθσ β αμΝ κυΝθβ δκτΝΰδαΝθα ε δηά δΝ βθΝεα Ϊ α β πέΝ σπκυέ246  

 
πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ, βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ εα Ϋ β Ν αφΫμΝ κθΝ

ΜαεΪλδκΝ Γ΄ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ θΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ Ϋλγ δΝ Ν υγ έαΝ τΰελκυ βΝ η Ν βΝ
λ αθέαΝ εαδΝ σ δΝ β ζτ βΝ βμ πλκ φυΰάμ κθΝ Ο Ν θΝ θ έεθυ αδέ ΌππμΝ

πζβλκφκλ έ κΝ κΝ δ λαβζδθσμΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμ βΝ Λ υεπ έα,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ
πυλέ πθαμ,Ν εαδΝ παλΪΝ βθΝ αθ έγ βΝ ΰθυηβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν φ λσ αθΝ θαΝ
Ϋξ δΝ απκ έζ δΝ πδ κζάΝ κθΝ ΓέΓέΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτ,Ν Σλέΰεί Ν Λά, αδ κτη θκμΝ θαΝ
υαβ βγ έΝ κΝ αά βηαΝ εα ΪΝ βθΝ πλκ ξάΝ τθκ κέ247 ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ κΝ ζζβθαμΝ

ΠλπγυπκυλΰσμΝ δΫο υ Ν δμΝ φάη μΝ πκυΝ Ϋφ λαθΝ βθΝ ζζΪ αΝ θαΝ εα αγΫ δΝ πέ βηκΝ
αέ βηαΝ πλκ Ϊλ β βμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν βζυθκθ αμΝ σ δΝ «βΝ παλκτ αΝ εα Ϊ α βΝ θΝ
πδ λΫπ δ θαΝαθαεδθβγ έΝ κΝΚυπλδαεσ,Νπαλ’Νσ, δ αυ σΝ κΝαέ βηαΝυφέ α αδ» - άζπ βΝβΝ

κπκέαΝ ληβθ τγβε ΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝπμΝεέθβ βΝ αε δεάμΝπλκε δηΫθκυΝ
θαΝ ηβθΝ δα αλλαξγκτθΝ κδΝ ξΫ δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ η Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ
παλ ηπκ δ γ έΝβΝΫθ αιβΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κΝΝ ΣΟέ248  

 
Ν δαφαδθση θβΝ δξκΰθπηέαΝη αιτΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμΝεαδ ΜαεαλέκυΝΓ΄ 

γτηδα Ν Ν πκζζΪΝ βθΝ αλθβ δεάΝ αέ γβ βΝ πκυΝ έξ Ν απκεκηέ δΝ κ κπκ βλβ άμΝ κυΝ
αλξδ πδ εκπδεκτΝ γλσθκυ,Ν Μβ λκπκζέ βμΝ ΠΪφκυΝ Κζ σπαμ,Ν εα ΪΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυΝ

                                                           
243 ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβθ7/23 - 4.1951) ΫλΝ Μπυ άμΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ

υλυπβμ,ΝΜΪλ δκμΝ1λη1 
244 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Yaron (114050/20/11011-
βλέζέ1λη1ΨΝ πδ βηαέθκθ αδΝ πέΝζΫι δΝ αΝ ιάμμΝ« θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝαηφδίκζέαΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝίλέ ε αδΝ Ν
πκζτΝ ζ π άΝ γΫ βΝ θΝ ηΫ πΝ αθ δελκυση θπθΝ ε δηά πθέΝ έθαδΝ πέ βμΝ αφΫμΝ σ δΝ υξσθΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ
θα κζδεκτΝ ΜπζκεΝ γαΝ ά αθΝ κΝ ζ υ αέκΝ πλΪΰηαΝ πκυΝ γαΝ πδγυηκτ Ν βΝ ζζΪ α,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ γαΝ
θδ ξτ αδΝ‘βΝκλΰάΝ κυΝζακτ’» 

245 ISA/RG93/MFAήκθλβήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χβθιήβγέ4.1951) ΫλΝ Μπυ άμΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ
υλυπβμ,ΝΜΪλ δκμΝ1λη1  

246 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝ πλδζέκυΝ1λη1ΝΧγίιή1ίίή  – 8.5.1951)  
247 Ibid. 
248 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝΜα κυΝ1λη1ΝΧζηκή1ίίή   - 22.6.1951) 



βθΝ γάθα, η ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ κυΝ‘ θπ δεκτΝ βηκοβφέ ηα κμ’Ν κυΝ1ληίέ249 Ν θΝ
ζσΰπΝ δΪ α βΝ απσο πθΝ θΝ ιΫπζβ Ν κυμΝ Ι λαβζδθκτμ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ γάθαΝ

θΝ πδγυηκτ ΝθαΝαθ δπαλα γ έΝη Ν κΝΛκθ έθκ,Ν θσο δΝ βμΝΫθ αιβμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κΝ
Ν ΣΟέΝ ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν βΝ πδγαθσ β αΝ βμΝ πλκ φυΰάμΝ κθΝ Ο Ν Ϋ υξ Ν
πδεκδθπθδαεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν σ κΝ απσΝ πζ υλΪμΝ βμΝ κπδεάμΝ
λδ λΪμ,Ν σ κ εαδΝ απσΝ βθΝ ιδΪΝ ,Ν αζζΪΝ εαδΝ απσΝ βΰ δεΫμΝ πλκ ππδεσ β μΝ κυΝ

εεζβ δα δεκτΝξυλκυέΝ δ,Ν κθΝΜΪδκΝ κυΝ1λη1ΝκΝ πέ εκπκμΝΚυλάθ δαμΝΚυπλδαθσμΝ
Ϋγ Ν εΝ θΫκυΝ αά βηαΝ απκ κζάμΝ ευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ Ν ξυλ μΝ κυΝ
ιπ λδεκτ,Νη Ν εκπσΝθαΝ γ έΝ κθΝΟ Ν κΝαά βηαΝ βμΝ θπ βμΝ– πλκ λκπάΝβΝκπκέαΝ
Ν θ κευπλδαεσΝ πέπ κΝ έξ Ν εκπσΝθαΝ κθέ δΝ βθΝαπκ υξέαΝ βμΝπλυ βμΝ– η ΪΝ βθΝ

εζκΰάΝ κυΝ- πέ ε οβμ κυ ΜαεαλέκυΝΓ΄Ν βθΝ γάθαέ250         
 

Νπλσγ β βμΝ ζζΪ αμΝθαΝπλκ φτΰ δΝ κθΝΟ Νη Ν εκπσΝθαΝ ληα δ γ έΝβΝ
ίλ αθδεάΝ ευλδαλξέαΝ κΝ ΰ δ κθδεσΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ θβ έ,Ν εέθβ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ βμ 
δ λαβζδθάμ δπζπηα έαμ,Ν βΝ κπκέα Ϊλξδ Ν θαΝ παλαεκζκυγ έ η Ν π λδ σ λκΝ
θ δαφΫλκθ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εαδΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ εδθά δμέΝ ξκθ αμΝ πέΰθπ βΝ σ δΝ
ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝκΝετλδκμΝ εκπσμΝ σ κΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝαζζΪΝεαδΝ κυΝ

Ι λαάζΝά αθΝβΝ θ πηΪ π άΝ κυμΝ κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ ξ δα ηκτμΝα φαζ έαμΝ βμΝ
τ βμ,Ν κδΝ δ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμΝ τεκζαΝεα ΫζβΰαθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝ βΝ ζζΪ αΝ
θΝ πλσε δ κΝ θαΝ δαεδθ υθ τ δΝ βΝ υηηαξέαΝ βμΝ η Ν βθΝ λ αθέαΝ εαδ δμΝ κηαζΫμΝ

ξΫ δμΝ βμΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝ βηδκυλΰυθ αμΝάΝκιτθκθ αμΝυπΪλξκυ μΝ δαφκλΫμ. δ,Ν
κδΝ βζυ δμΝ ζζάθπθ πκζδ δευθ π λέΝπλκ φυΰάμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κθΝΟ Νη Ναέ βηαΝ
βθΝ θπ β,ΝάΝαεσηαΝεαδΝβΝαιέπ βΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄ ΰδαΝ« θπ βΝεαδΝ

ησθκΝ θπ β» η Ν βθΝ ζζΪ α,251 ε δηκτθ αθΝαπσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ δπζπηΪ μΝπμ 
εδθά δμΝ θ υππ δα ηκτΝ βμΝεκδθάμΝΰθυηβμέ252  

 
 
 

 
 
 

                                                           
249  ΟλΪ Ν1έζέ1Νπ λέΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝ βμΝαπσΝηέλέ1ληίΝ πδ κζάμΝ κυΝΜβ λκπκζέ βΝΠΪφκυΝΚζ σπαΝ
πλκμΝ κΝΓλαφ έκΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝΠλπγυπκυλΰκτΝDavid Ben Gurion  
250 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήγΝ αΨΝ Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ Μα κυΝ
1951 (458/100/ -ββέθέ1λη1ΨΝ εαδΝ ίΨΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Yaron (20/11011/ / -
3.7.1951) 
251 ISA/RG93/MFA/392/10 Moshe Sasson,Ν κβγσμΝ ΄ Σηάηα κμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ Ν πλκμΝ Πλ ί έαΝ
Ι λαάζΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ Χθβ1κ1ή11ή ιέηέ1ληβΨέΝ- א Παλα έγ αδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ απκζκΰδ ηκτΝ
π πλαΰηΫθπθΝ Μαλ έκυΝ 1ληβΝ κυΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν Yaron,Ν βθΝ κπκέαΝ
παλα έγ θ αδΝ απκ πΪ ηα αΝ πθΝ βζυ πθΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ υπΫλΝ βμΝ θπ βμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ

ζζΪ αΝ π’Ν υεαδλέαΝ κυΝ κλ α ηκτΝ βμΝ π έκυΝ βμΝ βηβμ Μαλ έκυ,Ν ξαλαε βλέακθ αμΝ παλΪζζβζαΝ
Ϊ δηβΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ Ν σ, δΝ αφκλΪΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ θπ βμΝ εαδΝ βμΝ πδγαθσ β αμΝ πλκ φυΰάμΝ βμΝ

ζζΪ αμΝ κθΝΟ έ ΠλίζέΝ κΝε έη θκΝ βμΝαπσΝ1ιέγέ1ληβΝ ΰευεζέκυΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΰδαΝ
βθΝ πΫ δκΝ βμΝ βηβμ Μαλ έκυΝ κλέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄- ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝ Άπαθ αΝ
λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ ΄,1ζβ-143.  

252 ISA/RG93/MFA/2156/3 Yaron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν πκζκΰδ ησμΝ
π πλαΰηΫθπθΝΝκ ηίλέκυΝ 1λη1Ν Χλζγή100/  -10.12.1951). ξκζδΪακθ αμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εδθά δμΝ ΰδαΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝ εα ΪΝ βΝ δ έαΝ 1ληί-1λη1,Ν κΝ Yaron δα τππθ Ν βθ ιάμΝ ε έηβ βμΝ « κηΫθβμΝ βμΝ
εα Ϊ α βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,Ν θΝ υηπ λαέθ αδ σ δΝβΝ υπκίκζάΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμ ΚτπλκυΝ θυπδκθΝ
κυΝΟ ΝγαΝΫξ δΝκυ δυ βΝαπκ ζΫ ηα αέΝ εσηαΝεαδΝκδΝ βζυ δμΝ ζζάθπθΝαιδπηα κτξπθ,ΝπλκφαθυμΝ θΝ
έξαθΝ εκπσΝθαΝαβ ά κυθΝ βθΝ θ πηΪ π βΝ κυΝθβ δκτ βθΝ ζζΪ α,ΝεαδΝαπ’Νσ, δΝφαέθ αδ,Ν έξαθΝ εκπσΝ

θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ θ υπυ δμΝ εαδΝ ησθκέ» ΠλίζέΝ υΪΰΰ ζκμ ίΫλπφ-Σκ έ αμ, Ι κλέα ΥαηΫθπθ 

υεαδλδυθ (Κυπλδαεσ 1950-1963) Σσηκμ ΄, ε έΝί΄( γάθα: έα, 1982),21-33 



 
2.2  Ν δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηαΝ βθΝ λβ

 τθκ κΝ βμΝ
Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝΧ1ληζΨ 
 

Ύ λαΝ απσΝ πκζζΫμΝ αηφδ αζαθ τ δμ,Ν κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1ληζΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ
ΠαπΪΰκυΝ έξ Νκλδ δεκπκδά δΝ βθΝαπσφα άΝ βμΝθαΝγΫ δΝ κΝΚυπλδαεσΝ θυπδκθΝ βμΝ
Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθέΝΌππμΝφΫλ αδΝθαΝ ιβΰ έΝκΝ 

δ υγυθ άμΝ κυΝ ΝκηδεκτΝ Σηάηα κμΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ κυΝ Ο ,Ν Κπθ αθ έθκμΝ
 αυλσπκυζκμ,Ν κθΝ θαπζβλπ άΝ κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ κθΝ Ο ,Ν Μκλθ ξΪδΝ Κδθ λσθ,Ν «βΝ Ν πλαΰηα δεάΝ πδ έπιβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
ευίΫλθβ βμΝ θΝά αθΝβΝΪη βΝπλκ Ϊλ β βΝ βμΝΚτπλκυ,ΝαζζΪΝβΝ πέ υιβΝ υηφπθέαμΝΰδαΝ
δ θΫλΰ δαΝ βηκοβφέ ηα κμΝ υπσΝ δ γθάΝ πέίζ οβ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εφλα γ έΝ βΝ

ίκτζβ βΝ πθΝεα κέεπθΝ κυΝθβ δκτ»έΝΧ σ κ,ΝπαλΪΝ δμΝαδ δσ κι μΝ βησ δ μΝ βζυ δμΝ
πθΝ ζζάθπθΝαιδπηα κτξπθ,ΝβΝ ζζΪ αΝ θΝγ πλκτ Νσ δΝγαΝά αθΝ τεκζκμΝκΝαΰυθαμΝ

πκυΝ γαΝ δθσ αθΝ εα Ϊ βθΝ οβφκφκλέαΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ
 αυλσπκυζκ,ΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝ έξ Ν πέΰθπ βΝσ δΝβΝΚτπλκμΝκυ Ϋπκ Νυπάλι Ν
υπσΝ ζζβθδεάΝευλδαλξέα,Νσ δΝβΝ κυλεδεάΝη δκθσ β αΝ θαθ δυθ αδΝ βθΝπλκ Ϊλ β βΝ
κυΝ θβ δκτ,Ν εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν γαΝ αθαηΫθκθ αθΝ πδπζκεΫμΝ δμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ
γάθαμ,Ν Λκθ έθκυΝ εαδΝ Άΰευλαμέ253 ΟδΝ πλκ ππδεΫμΝ ε δηά δμΝ  αυλσπκυζκυΝ π λέΝ

πδγαθάμΝ πδπζκεάμΝ πθΝ ξΫ πθΝ βμΝ ζζΪ αμΝ η Ν βθΝ ΣκυλεέαΝ εα ΪΝ βθΝ σ Ν
υΰευλέα,Ν θΝ υθΪ κυθΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝΫίζ π Ν κΝαά βηαΝβΝ γάθαΝ- βΝκπκέαΝ θΝ
θΫπζ ε Ν εαγσζκυΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ κΝ σζκΝ αά βηαέ254 ΟΝ ξ δλδ άμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ
δπζπηα δευθΝεδθά πθ,ΝΓ θδεσμΝΓλαηηα ΫαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ ζΫιβμΝ

Κτλκυ,Ν δαΝ βμΝπλκ φυΰάμΝ κθΝΟ Ν κΝ1ληζΝ π έπε ΝηέαΝ ζ ΰξση θβΝ δπζπηα δεάΝ
αθ δπαλΪγ βΝ η Ν βθΝ λ αθέα,Ν απκ εκπυθ αμΝ Ν ηέαΝ δη λάΝ ζζβθκίλ αθδεάΝ
υηφπθέαΝπκυΝγαΝκ βΰκτ Ν βθΝ θπ βέ255 

 
 βθΝπλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝ ιβΰά δΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ πκυΝυγβ αθΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ

ΠαπΪΰκυΝ θαΝ πλκ φτΰ δΝ κθΝ Ο Ν εα ΪΝ βΝ κηΫθβΝ υΰευλέα,Ν κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ
δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν ίλαΪηΝΝ αλση,ΝαπΫ δζ Ν
ξ δεάΝ Ϋεγ β,Ν πδεαζκτη θκμΝ ε δηά δμΝ αιδπηα κτξπθΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ εαδΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ256 ΧμΝ ιΫθκμΝ παλα βλβ άμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
πδεαδλσ β αμΝκΝΝ αλσηΝγ πλκτ Νσ δΝ βΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝ θΝ έξ Ν πζΫκθΝΪζζβΝ
πδζκΰάΝ απσΝ κΝ θαΝ ‘παλα κγ έ’Ν κΝ εέθβηαΝ βμΝ θπ βμ,257 αφκτ,Ν σππμΝ αθΫφ λ , 
πδελα κτ Ν βΝ ΪπκοβΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ Ν θΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ξγ έΝ Ν «Ϋ πΝ εαδΝ ΫθαμΝ
ζζβθαμΝθαΝίλέ ε αδΝυπσΝ βθΝευλδαλξέαΝ κυΝίλ αθδεκτΝ Ϋηηα κμ,Ν βΝ δΰηάΝπκυΝβΝ
λ αθέαΝ ά αθΝ Ϋ κδηβΝ θαΝ παλαξπλά δΝ αθ ιαλ β έαΝ Ν ελΪ βΝ σππμΝ κΝ κυ ΪθΝ άΝ Ν

                                                           
253 ISA/RG93/MFA/2156/7 Mordechai Kidron,Ν θαπζβλπ άμΝ κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ

θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ΝπλκμΝ κΝΣηάηαΝΟ ΝΧλέθέ1ληζΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨέΝυθΪθ β βΝ
κυΝKidron η Ν κθΝΚπθ αθ έθκΝ αυλσπκυζκ,ΝΓ θδεσ δ υγυθ άΝ κυΝΝκηδεκτΝΣηάηα κμΝ βμΝΓ θδεάμΝ

Γλαηηα έαμΝ κυΝΟ Ν δμΝζέθέ1ληζέ ΠλίζέΝ ίΫλπφ,ΝΥαηΫθ μΝ υεαδλέ μ, 29-ζ1Νπ λέΝ βμΝ πδλλκάμΝ πθΝ
εδθά πθΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄Ν εαδΝ βμΝ γλβ ε υ δεάμΝ δ λαλξέαμΝ Ν ζζΪ αΝ εαδΝ Κτπλκ,Ν
παλαηκθΫμΝ βμΝπλυ βμΝ ζζβθδεάμΝπλκ φυΰάμΝ κθΝΟ Ν κΝ1ληζέ 
254 Μ θΫζακμΝ ζ ιαθ λΪεβμΝ– τλπθΝΘ κ πλσπκυζκμΝ– υ ΪγδκμΝΛαΰΪεκμΝΣκΝΚυπλδαεσΝ1ληί-1974 

– ΜέαΝ θ κ εσπβ βΝ Χ γάθαμΝ ζζβθδεάΝ υλπ ε κ δεά,Ν 1λκιΨ,Ν 95-λλέΝ ΟδΝ ε δηά δμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
δπζπηα έαμΝπμΝπλκμΝ δμΝγΫ δμΝ βμΝΣκυλεέαμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηαΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1ληί-1954.  

255Ν υΪθγβμΝΥα αβία δζ έκυ,Ν λα βΰδεΫμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝ– Ν εα έαΝ κυΝ1ληί Χ γάθαμΝ ε έΝΠα Ϊεβ,Ν
βίίηΨΝ ε έΝί΄,Ν11γ-114 
256 ISA/RG93/MFA/2155/10 Avraham Darom,Ν δπζπηα δεσμΝ θ δπλσ ππκμ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝ
πλκμΝ αΝΣηάηα αΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝεαδΝΟ ΝΧβίζ1ή   (30.4.1954-מ
257ΝΠλίζέΝ ζ ιαθ λΪεβμ εέΪέ Κυπλδαεσ– ΜέαΝ θ κ εσπβ β, 22 



Ϊζζ μΝξυλ μ βμΝ φλδεάμ,Ν αφυμΝζδΰσ λκΝαθ π υΰηΫθ μΝεαδΝζδΰσ λκΝπκζδ δ ηΫθ μΝαπσΝ
βθΝΚτπλκ,Ν βθΝηκθα δεάΝπ λδκξάΝ βμΝ υλυπβμΝπκυΝ υθ ξέα δΝθαΝ ζ έΝυπσΝαπκδεδαεσΝ

εαγ υμ»έΝ θΝ εαδΝ πδγυηέαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ά αθΝ βΝ δ υγΫ β βΝ κυΝ
αβ άηα κμΝ εα σπδθΝ υηφπθέαμΝ η Ν βΝ λ αθέα,Ν κΝ Λκθ έθκΝ θΝ Ϋ δξθ Ν εαηέαΝ
πλκγυηέαΝ θαΝ δαπλαΰηα υγ έ ΰδα κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδ,Ν πμΝ εΝ κτ κυ, κΝ
Ν αλσηΝ ε δηκτ Ν σ δ βΝ γάθαΝ θΝ Ϋίζ π Ν ΪζζβΝ δΫικ κ ε σμΝ απσΝ βΝ ζτ βΝ βμΝ
πλκ φυΰάμΝ κθΝΟ .  

 
ΣκΝαέ βηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ ΰδαΝ θπ β ά αθΝ ιαδλ δεΪΝ βηκφδζΫμΝ βθΝ

ζζβθδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ Ϋθ κθβΝ λα βλδσ β αΝ πκυΝ π έεθυ Ν κΝ
εεζβ δα δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ – σξδΝ ησθκΝ ζσΰπΝ βμΝ Ϋθ κθβμΝ
λΪ βμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝαζζΪΝεαδΝζσΰπΝ βμΝδ ξυλάμΝπκζδ δεάμΝ άλδιβμΝ

πκυΝ κυΝπαλ έξ ΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝπυλέ πθαμ  βθΝ ζζΪ α258 – θ έξ Ν κθΝεέθ υθκΝ
θαΝ εζβφγ έΝαπσΝ βθΝεκδθάΝΰθυηβΝβΝζαθγα ηΫθβΝ θ τππ βΝσ δΝβΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝ πθΝ

γβθυθΝη δκ κ κτ ΝπμΝπλκμΝ αΝ γθδεΪΝαβ άηα αΝΫθαθ δΝ βμΝ εεζβ έαμ,259 βΝκπκέαΝ
κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ ηφαθδασ αθΝ πμΝ κΝ εα ’Ν ικξάθΝ πσζκμΝ Ϋεφλα βμΝ ηέαμΝ
«ΰθά δαμΝ πα λδπ δεάμΝ φπθάμ» Ν πκζδ δεσΝ πζΫκθΝ πέπ κέ260 πδπλκ γΫ πμ,Ν
εα αζυ δεσΝ λσζκΝ Ϋπαδι Ν αφ’Ν θσμΝ βΝ πλκ ππδεσ β αΝ κυΝ ζΫιαθ λκυΝ ΠαπΪΰκυ,Ν κΝ
κπκέκμΝφδζκ κικτ Ν πέΝ βμ δεάμΝ κυΝπλπγυπκυλΰέαμΝθαΝεα α έΝβΝΚτπλκμΝ ηάηαΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμ,ΝεαδΝαφ’Ν Ϋλκυ βΝ βηαθ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ ζΫιβΝΚτλκυΝ
δμΝαπκφΪ δμΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ κθΝξ δλδ ησΝ κυΝΚυπλδαεκτέΝΟΝΚτλκυΝ

ά αθΝευπλδαεάμΝεα αΰπΰάμέΝΌ αθΝυπβλ κτ Ν βθ ΚτπλκΝπμΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ βμΝ
ζζΪ αμΝ κΝ 1λγ1,Ν έξ Ν βλέι δΝ βθΝ ιΫΰ λ βΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ κυΝ Οε πίλέκυΝ
κυΝ 1λγ1Ν Χ«Οε πίλδαθΪ»Ψ,Ν αθ δ λυθ αμΝ βθΝ επ φλα ηΫθβΝ γΫ βΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ

θδαΫζκυΝ θαΝ ηβθΝ υπΪλι δΝ κδα άπκ Ν αθΪηδιβΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ αΝ
ε αδθση θαΝ κΝθβ έέΝ υ σΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝαθΪεζβ βΝ κυΝΚτλκυΝαπσΝ βθΝ

                                                           
258 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΝΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ

΄,Ν 1θ1-162. Υαλαε βλδ δεσΝ έθαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ απσΝ βθέιέ1ληβΝ αθ δφυθβ βμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ
κθΝΚαγ λδεσΝΝασΝ κυΝ ΰέκυΝΙπΪθθκυΝ βΝΛ υεπ έα,ΝπλκμΝ κθΝΜβ λκπκζέ βΝΚ λτθ δαμΝΚυπλδαθσέΝ

Κα ΪΝ βθΝ κηδζέαΝ κυΝ ε έθβ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ αφ΄ θσμΝ εα Ϋ δι Ν βΝ δ αε δεάΝ Ϊ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ
πκζδ δευθΝ υθΪη πθΝπμΝπλκμΝ κΝαέ βηαΝ δ γθκπκέβ βμΝ κυΝΚυπλδαεκτ,Ναφ΄ ΫλκυΝ ιάλ Ν βΝ Ϊ βΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝεκδθάμΝΰθυηβμΝεαδΝ κυΝ λξδ πέ εκπκυΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ζζΪ κμ,Νπυλέ πθαέΝ 

Ibid., 182-183. Ν θάΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ εεζβ δυθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ βμΝ ζζΪ αμΝ π λδΰλΪφ αδΝ η Ν
ΰζαφυλσΝ λσπκΝ βθΝαπσΝ1λέγέ1ληγΝπλκ φυθβ βΝπκυΝαπβτγυθ ΝκΝΜαεΪλδκμΝπλκμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ
πυλέ πθα,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πέ βηβμΝ ζ άμΝαπκθκηάμΝ κυΝ«Μ ΪζζδκυΝ κυΝ πκ σζκυΝ αλθΪία»Ν
ΰδαΝ δμΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ πλκ Ϋφ λ Ν βθ ευπλδαεάΝ υπσγ β,Ν υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ
Παθ ζζάθδαμΝ πδ λκπάμΝ θυ πμΝΚτπλκυέΝ 
259 Υα αβία δζ έκυ,Ν λα βΰδεΫμΝ κυΝΚυπλδαεκτ, 105. ΟΝΜαεΪλδκμ,Νά βΝαπσΝ κΝ1λη1,Ν πΫελδθ ΝΫθ κθαΝ
δμΝ ευί λθά δμΝκφκεζάΝ θδαΫζκυΝεαδΝΝδεκζΪκυΝΠζα άλαΝ π δ άΝ έ αααθΝ θαΝπλκ φτΰκυθΝ κθΝ

Ο Ν ΰδαΝ θαΝ πλκπγά κυθΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμ,Ν εα βΰκλυθ αμΝ δμΝ ΰδαΝ γθδεάΝ η δκ κ έα. 
Υαλαε βλδ δεσΝ έθαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ λα δκφπθδεάμΝ κηδζέαμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ πκυΝ
η α σγβε ΝαπσΝ κθΝΡα δκφπθδεσΝ αγησΝ γβθυθΝ δμΝβηέιέ1ληβέΝΝΓδαΝ κΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝκηδζέαμΝ
ε έθβμ,ΝκλΪ Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΚκεεέθκυΝΧ πέΨ,ΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ

Γ΄,ΝΣσηκμΝ ΄,Ν1ηκ-160 
260 ISA/RG93/MFAήβ1ηηή1ίΝ Υαλαε βλδ δεΫμΝ έθαδΝ κδΝ π λδΰλαφΫμΝ βμΝ άλδιβμΝ βμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ

βθΝ ζζΪ αΝπλκμΝ κΝεέθβηαΝ βμΝ θπ βμΝ αζζΪΝεαδΝ δ δαέ λαΝπλκμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝ μΝ αΨΝ
Moshe Sasson,Ν Γλαηηα ΫαμΝ ΄ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθαΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ

υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ1κηθή 1ζέβέ1ληζΨέΝ-מ Λ π κηΫλ δ μΝ π λέΝ βμΝ ΪφδιβμΝ ΜαεαλέκυΝ βθΝ γάθαΝ δμΝ
1βέβέ1ληζΝ ΝεαδΝίΨΝ ΫλΝΜπυ ά,Ν έ πδ έηκυΝΠλκιΫθκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝπλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ

υλυπβμΝ ΧΜ ή1λκί-θέζέ1ληζΨΝ Π λδΰλαφάΝ βμΝ τθ κηβμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ βΝ Ρσ κ,Ν
πδ λΫφκθ αμΝαπσΝ βθΝ γάθαΝ βΝΛ υεπ έα,Ν κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληζ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝκπκέαμΝκδΝ

εΪ κδεκδΝ βμΝΡσ κυΝ ε άζπ αθΝ κθΝγαυηα ησΝ κυμΝπλκμΝ κΝπλσ ππκΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝεαδΝ θ αλκέΝ
δα βζπ ΫμΝ πλκεΪζ αθΝ υζδεΫμΝ αβηδΫμΝ κΝ ε έΝ λ αθδεσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ Ρσ κέΝ ΟΝ Μπυ άμΝ Ϋ υξ  
ε έθ μΝ δμΝβηΫλ μΝθαΝίλέ ε αδΝ βΝΡσ κΝεαδΝεα Ϋ β αυ σπ βμΝηΪλ υλαμΝ πθΝΰ ΰκθσ πθ.  



Κτπλκέ261 ΣκΝ1ληζ,ΝπμΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν
εαγσλδ Ν κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ πλκ φυΰάμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ εα ΪΝ βθΝ
π λξση θβΝ σθκ κΝ κυΝ Ο ,Ν πδ δυεκθ αμΝ θαΝ πδΫ δΝ βΝ λ αθέαΝ θαΝ υθαδθΫ δΝ
βθΝ θπ βΝ αΝπζαέ δαΝηέαμΝ δη λκτμΝ ζζβθκίλ αθδεάμΝ υηφπθέαμέ262 

 
2.2.1  ΟΝίλ αθδεσμΝπαλΪΰκθ αμ 

 
θσο δΝ βμΝ υαά β βμΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ κθΝ Ο ,Ν β δ λαβζδθάΝ

δπζπηα έαΝ εαζ έ κΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ θαΝ ζΪί δ υΰε ελδηΫθβΝ γΫ βέΝ ΣκΝ πζΫΰηαΝ πθΝ
ξΫ πθΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βΝ λ αθέαΝ υθ σ αθΝ Ϊη αΝ η Ν βΝ δα άλβ βΝ βμΝ
λα δπ δεάμ βμ παλκυ έαμΝ κΝθβ έ – ηδαΝπαλκυ έαΝπκυΝ υθ σ αθΝΪη αΝη Ν βθΝ

δ λαβζδθάΝα φΪζ δαέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝσηπμ,Ν τηφπθαΝη Ν δ άΰβ βΝ κυΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝΠλ ί έαμΝ κΝΛκθ έθκ,ΝΓεΫλ κθΝΆίθ λ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝυπκ βλδξγκτθΝ
αθκδε ΪΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝ πδ δυι δμΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ κθΝ Ο ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ γαΝ
Ϋπλ π  πλκβΰκυηΫθπμ θαΝ πδ δυικυθΝθαΝαπκ πΪ κυθΝαπσΝ κΝΛκθ έθκΝσ κΝ κΝ υθα σθΝ
π λδ σ λαΝ κφΫζβ. Τπ’ αυ άθΝ βθΝ Ϋθθκδα,Ν πλσ δθ  θαΝ εα α έΝ αφΫμ κυμΝ

λ αθκτμΝ σ δΝ β δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ αεσηαΝ θΝ έξ Ν απκφα έ δΝ πκδαΝ Ϊ βΝ γαΝ
βλκτ δΝ θσο δΝ βμΝ υαά β βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλκ φυΰάμ,ΝαζζΪΝεαδΝθαΝ πδ βηαθγ έΝ

σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δ αε δεσ β αΝ απκ ζ έΝ βθΝ κυ έαΝ απΪθ β βΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ
ίλ αθδεάΝ πδφυζαε δεσ β αΝ πκυΝ ε βζπθσ αθΝ εα ΪΝ λσπκΝ πδ δε δεσΝ αΝ δ γθάΝ
fora πέΝαβ βηΪ πθ απ δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝΰδαΝ κΝΙ λαάζέ263  

 
Χ σ κ,ΝπαλΪΝ βθΝ πδγυηέαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμΝθα πλκ παγά δΝθα 

υθ έ δΝ κΝ Λκθ έθκΝ εαδ υΰξλσθπμ θαΝ απκ πΪ δΝ πλαε δεΪΝ κφΫζβ,Ν βΝ έ δαΝ βΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ βθΝ ΚτπλκΝ υπ θγτηδα Ν πσ κΝ βηαθ δεάΝ ά αθΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ βΝ
υθΫξδ βΝ βμΝίλ αθδεάμΝπαλκυ έαμΝ κΝθβ έέΝΣκΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝ

Λ υεπ έαΝ θΝ έξ Ν εαηέαΝ αηφδίκζέαΝ σ δΝ «κδΝ ΆΰΰζκδΝ γαΝ παλαη έθκυθΝ υΝ ΰδαΝ πκζζΪΝ
ξλσθδαΝαεσηα»,Ν δαπέ π βΝβΝκπκέαΝ βλδασ αθΝ Ν κηΫθαΝα δαηφδ ίά β α:264 ΣαΝ
υλΫαΝεαδΝπκζυ ΪπαθαΝ βησ δαΝ ΫλΰαΝ λα δπ δεκτΝξαλαε άλαΝ κΝθβ έΝ -πκυΝ έξαθΝ

αλξέ δΝ απσΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ ’ηίΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ υηη έξαθΝ εαδΝ
δ λαβζδθΫμΝεα α ε υα δεΫμΝ αδλ έ μ265- υθ ξέακθ αθΝη ΝΰκλΰσΝλυγησΝεαδΝη ΝίΪ βΝ
ηαελκπλσγ ηαΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα αέΝ Ν ίλ αθδεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ άζπθ Ν
πκδεδζκ λσππμΝ κθΝ αθαίαγηδ ηΫθκΝ ΰ ππκζδ δεσΝ λσζκΝ βμΝ ΚτπλκυΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ

                                                           
261ΝΠ λέΝ βμΝ δξκΰθπηέαμΝη αιτΝ κυΝ ζ υγ λέκυΝ θδαΫζκυΝεαδΝ κυΝ ζΫιβΝΚτλκυ πμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝ
ξ δλδ ηκτΝ κυΝευπλδαεκτΝαβ άηα κμ εα ΪΝ βΝ δ έαΝ1λγί-1931,ΝκλέΝΓδΪθθβμΝΠδελσμ,Ν“ΟΝ θδαΫζκμΝεαδΝ
κΝΚυπλδαεσΝ ά βηα”Ν κΝΘΪθκμΝ λΫηβμ – Ο υ ΫαμΝ βηβ λαεσπκυζκμΝΧ πέΨΝΜ ζ άηα αΝΰτλπΝαπσΝ
κθΝ θδαΫζκΝεαδΝ βθΝ πκξάΝ κυ Χ γάθαμΝ ε έΝΦδζδππσ β,Ν1λκίΨ,βθγ-281 

262 Υα αβία δζ έκυ,Ν  λα βΰδεΫμΝ κυΝ Κυπλδαεκτ, 105-118 Π λέΝ πθΝ παλαΰσθ πθΝ πκυΝ πβλΫα αθΝ βΝ
λα βΰδεάΝπκυΝ αεκζκτγβ Ν κΝ ζΫιβμΝΚτλκυΝ βΝ τθκ κΝ κυΝΟ Ν κΝ1ληζέΝ δ δεσ λα,Νπ λέΝ πθΝ

απσο πθΝΚτλκυΝπμΝπλκμΝ κΝ θ ξση θκΝθαΝ ε βζπγκτθΝαθ δ λΪ δμΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝΣκυλεέαμΝ πέΝ κυΝ
αδ άηα κμΝ ΰδαΝ θπ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ ζζΪ αμΝ ΠλίζέΝ ζΫιβμΝ Κτλκυ,Ν ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝ
Πκζδ δεά Χ γάθαμ1ληηΨ,γκλ-400 
263 ISA/RG93/MFA/2156/7 Gershon Avner,ΝτηίκυζκμΝΠλ ί έαμΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝπλκμΝΜσθδηβΝ

θ δπλκ ππ έαΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ΝΧζίζί1ήζ1ήא  -5.8.1954) 
264 ISA/RG93/MFA/2156/7 Eliezer Marom,Ν Τπκπλσι θκμΝ Ι λαάζΝ βΝ Λυ επ έαΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ

λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ111γή1ίβ/ -15.8.1954)  
265 ISA/RG59/GLή1βηθ1ή1ιΝΠλκι θ έκΝ Ι λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝπλκμΝΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝΤπκγΫ πθΝ
(1988/02/ -1ζέ1βέ1ληγΨέΝΛ π κη λάΝ κδξ έαΝπ λέΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ δ λαβζδθυθΝεα α ε υα δευθΝ

αδλ δυθΝ βθΝΚτπλκΝαπσΝ κΝ1ληβ,Ν κΝτοκμΝ πθΝ π θ τ υθΝ κυμ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝ κθΝ κηΫαΝ
πθΝ βηκ έπθΝΫλΰπθΝ λα δπ δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ 



πέπ κ,Ν δ δαέ λαΝ ηΪζδ αΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ ΰΰζκαδΰυπ δαεάμΝ υθγάεβμέ266 
  κπδεσ ευπλδαεσΝ πέπ κ,Ν δαφαδθσ αθΝ σ δΝ βΝ λ αθέαΝ γαΝ π έπε Ν βθΝ
παλαξυλβ βΝ υθ Ϊΰηα κμ,Ν αθ δ Ϊ κθ αμ κΝ αέ βηαΝ βμΝ θπ βμ ηέαΝ ζτ βΝ
π λδκλδ ηΫθβμΝάΝ υλτ λβμΝαυ κθκηέαμ.  

 
ΠΫλαθΝ πθΝαθπ ΫλπΝσηπμ,Ν ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝ κΝΙ λαάζΝ πδαβ κτ Ν αφ έμΝ

δαί ίαδυ δμΝ απσΝ βΝ λ αθέα,Ν σ δΝ αεσηαΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ απκξυλβ άΝ βμΝ απσΝ βΝ
δυλυΰαΝ κυΝκυΫα,ΝγαΝ υθΫ λαη Ν βθΝ δα άλβ βΝ βμΝ αγ λσ β αμΝ βθΝπ λδκξά,Ν
Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ έΰυπ κμΝ γαΝ απκφΪ δα Ν θαΝ πδ γ έέ267 ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ έξ Ν

πλκβΰβγ έΝ ξ δεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ η αιτΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλΫ ίβΝ κΝ Λκθ έθκ,Ν
ζδΪξκυΝ ζΪ ,Ν εαδΝ κυΝ λ αθκτΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν Άθ κθυΝ θ θ,Ν κθΝ

Οε υίλδκΝ κυΝ1ληζ268, o δ λαβζδθσμΝΠλπγυπκυλΰσμ,Ν αυέ  Μπ θ-Γεκυλδσθ, αά β Ν
εΝθΫκυΝλβ ΫμΝ δαί ίαδυ δμΝαπσΝ β λ αθδεάΝΠλ ί έαΝ κΝΣ ζΝ ίέί,Ν δμΝκπκέ μΝ θΝ
Ϋζ δΝ Ϋζαί ,Ν ζέΰ μΝ ησζδμΝ ί κηΪ μΝ πλκ κτΝ υαβ βγ έΝ βΝ ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάΝ κθΝ

Ο έ269 Μ Ν ίΪ βΝ αυ ΪΝ αΝ κηΫθα,Ν σ αΝ αθ αζζΪΰηα αΝ εαδΝ θαΝ πδ έπεαθ,Ν κδΝ
Ι λαβζδθκέΝ θΝ έξαθΝεαθΫθαΝ υηφΫλκθΝθαΝ υ αλ ά κυθΝ κΝΛκθ έθκέ 

 
2.2.2  ΟΝ κυλεδεσμΝπαλΪΰκθ αμ 

 
 ΝαθΪζκΰκΝπζαέ δκΝευηαέθκθ αθΝκδΝδ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμΝ Νσ,Ν δΝαφκλκτ  

βΝ Ϊ βΝ πκυΝ γαΝ εαζ έ κΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ βλά δΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ ΣκυλεέαμέΝ Ν κυλεδεάΝ
δπζπηα δεάΝ πκ κζά κΝΣ ζΝ ίέίΝεα Ϋ β Ν αφΫμΝ κθΝΓ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν Ουυζ λΝ ρ Ϊθ,Ν σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ γαΝ αθ δ αξγ έΝ
κΝ θαΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο ,Ν αβ υθ αμΝ εαδΝ απσΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ βλά δΝ βθΝ έ δαΝ Ϊ βέ270 
υΰξλσθπμΝσηπμ,ΝβΝΣκυλεέαΝφαδθσ αθΝδ δαέ λαΝπλκίζβηα δ ηΫθβΝεαδΝαθαπκφΪ δ βΝ
πμΝπλκμΝ βθΝ αε δεάΝπκυΝγαΝΫπλ π ΝθαΝαεκζκυγά δΝπλκε δηΫθκυ θαΝίλ δΝ βθΝξλυ άΝ

                                                           
266 ISA/RG93/MFAήκθλγή1Ν ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χλ1θή11έκέ1ληζΨΝ ΣκΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ βμΝ απσΝ βιέιέ1ληζΝ
υηφπθέαμΝ λ αθέαμ- δΰτπ κυ,Ν ίΪ δΝ βμΝ κπκέαμΝ εαγκλδασ αθΝ βΝ δα δεα έαΝ απκξυλβ βμΝ πθ 

ίλ αθδευθΝ λα υηΪ πθΝαπσΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝκυΫαέ 
267 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χληιήβκέ11έ1ληζΨΝ Ν κηδζέαΝ κυΝ λ αθκτΝ ΤπκυλΰκτΝ

ιπ λδευθΝAnthony Eden θυπδκθΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝΚκδθκ ά πθΝ δμΝβέ11έ1ληζ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
κπκέαμΝ Ϋγ Ν αά βηαΝ πλκ α έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ λ αθέαμΝ Ν π λέπ π βΝ αδΰυπ δαεάμΝ
πέγ βμέΝ 

268 ISA/RG93/MFAήκθλγή1ΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧλζηήβθέ1ίέ1ληζΨέΝ ΝαπσΝ1λέ1ίέ1ληζΝ πδ κζάΝEden πλκμΝ
κθΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝElath,Ν ΝαπΪθ β βΝ βμΝαπσΝββέ9έ1ληζΝ πδ κζάμΝ κυΝ υ ΫλκυΝ

πλκμΝ κθΝπλυ κΝΧΣηάηαΝ λ υθυθ,Νλγιήζέ1ίέ1ληζΨ 
269 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧληζήββέ11έ1ληζΨΝΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝαπσΝ1ζέ11έ1ληζΝ
απΪθ β βμΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ λ αθέαμΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ John Nichols,Ν πλκμΝ κθΝ πλπγυπκυλΰσΝ Ben 
Gurion:  
«My dear Prime Minister,  

You will remember that at our first talk you raised with me the question whether the Foreign 

Secretary’sΝ statementΝ inΝ theΝ ώouseΝ ofΝ ωommonsΝ onΝ σovemberΝ βnd
 thatΝ ώerΝ εajesty’sΝ ύovernmentΝ

wouldΝcomeΝtoΝIsrael’sΝassistanceΝifΝsheΝwereΝtheΝvictimΝofΝaggression by a neighbouring country meant 

that H.M. Government contemplated the possibility of intervention without a request from the Israel 

Government. 

I felt sure that the answer to your question was no, but I thought it as well to put the point to my 

GovernmentνΝandΝIΝamΝgladΝtoΝbeΝableΝtoΝconfirmΝthatΝώerΝεajesty’sΝύovernmentΝcannotΝconceiveΝaΝ
situationΝ inΝwhichΝ theΝUnitedΝKingdomΝwouldΝcomeΝ toΝIsrael’sΝassistanceΝwithoutΝaΝrequestΝ fromΝtheΝ
Israel Government.»  
270 ISA/RG93/MFA/2156/7 Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ πλκμ Πλ ί έα Ι λαάζ κ Λκθ έθκ (3934/  -
26.8.1954). Π λδζαηίΪθ υαδ κ απσ 24.8.1954 υπσηθβηα κυ Eytan π λέ βμ υθΪθ β άμ κυ η  κθ ΄ 
Γλαηηα Ϋα βμ κυλεδεάμ δπζπηα δεάμ θ δπλκ ππ έαμ κ Σ ζ ίέί, πκυ πλαΰηα κπκδάγβε  δμ 
23. 8.1954 



κηάμΝ αφ’Ν θσμΝ άγ ζ  θαΝ υθ αξγ έΝ πζάλπμΝ η Ν βθΝ ίλ αθδεάΝ Ϊ β υ Ν θαΝ ηβθΝ
υηπ λδζβφγ έΝ βΝ ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμ,Ν αφ’Ν Ϋλκυ πδ έπε Ν θαΝ αβ ά δΝ θαΝ ζβφγκτθΝ ηΫ λαΝ πλκ α έαμΝ κυΝ
κυλεκευπλδαεκτΝπζβγυ ηκτέΝυΰξλσθπμΝσηπμ,Ν θΝάγ ζ  θαΝ δα αλΪι δΝ δμΝ ξΫ δμΝ
βμΝη Ν κυμΝθα κρεκτμΝ βμΝ υηηΪξκυμ, ζζΪ α εαδΝ βΝ λ αθέαέ271  

 
ΓδαΝ κθΝ δα ζΫ αθ αΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λη1-1ληζΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ ΄ 

Γλαηηα ΫαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ βθΝ Άΰευλα,Ν εαδΝ η Ϋπ δ αΝ
τηίκυζκΝ Πκζδ δευθΝ ΤπκγΫ πθΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ Πλ ί έαμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν
ΙκξαθΪθΝ Μ λσα,Ν κΝ Ι λαάζΝ έξ Ν πκζζκτμΝ εαδΝ βηαθ δεκτμΝ ζσΰκυμΝ θαΝ υθ αξγ έΝ
πζάλπμΝ η Ν κδα άπκ Ν Ϊ βΝ γαΝ υδκγ κτ Ν βΝ Σκυλεέαέ272 υΰε ελδηΫθαΝ κΝ Μ λσαΝ
πλσίαζ Ν πμΝ πδξ δλάηα αμΝ αΨ δμΝ Ϊλδ μΝ δαελα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ ΆΰευλαμΝ εαδΝ
Ι λκυ αζάη,Ν δμΝ ουξλΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ γάθαΝ – ξαλαε βλέακθ αμΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ πζ υλΪμΝ πμΝ «πκζδ δεάΝ π λδξαλΪεπ βμ» Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζ- ίΨΝ β 
δαφαδθση θβΝαλαίδεάΝ άλδιβΝπλκμΝ αΝ ζζβθδεΪΝαδ άηα α,Ν Ϊ βΝβΝκπκέαΝ ε δηΪ κΝ

απσΝ κθΝ Μ λσαΝ σ δΝ σξ υ Ν π λδ σ λκΝ κΝ θαΝ πζβΰκτθΝ αΝ κυλεδεΪΝ -εαδΝ απσΝ
πζ υλΪμΝ ηέαμΝ η λέ αμΝ αλαίδευθΝ ελα υθ,Ν εαδΝ αΝ ίλ αθδεΪ- π λδφ λ δαεΪΝ
υηφΫλκθ αΝεαδΝ υ λ υσθ πμΝ ΰδαΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ ζζβθδεάΝ γΫ β,Ν εαδ ΰΨ σ δΝ εαδΝ βΝ

ΣκυλεέαΝ θΝγαΝΫξ δΝΪζζβΝ πδζκΰάΝαπσΝ κΝθαΝ υθ αξγ έΝαλΰΪΝάΝΰλάΰκλαΝη Ν βΝ Ϊ βΝ
βμΝ λ αθέαμέΝ 

 
Ν πδξ δλβηα κζκΰέαΝ Μ λσαΝ θΝ ά αθΝ αίΪ δηβέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ ξΫ δμΝ

Ι λαάζΝ– ΣκυλεέαμΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝξαλαε βλέακθ αθΝΪλδ μΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝΝ
δπζπηα έαΝ πδί ίαδυθκθ αδΝ απσΝ κθΝ ά δκΝ απκζκΰδ ησΝ π πλαΰηΫθπθΝ ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ

1ληγ,ΝπκυΝ έξ Ν υθ Ϊι δΝκΝέ δκμΝκΝΙκξαθΪθΝΜ λσαΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1ληζ,ΝζέΰκΝπλδθΝ
η α γ έΝ απσΝ βθΝ ΆΰευλαΝ εαδΝ κπκγ βγ έ βθΝ Πλ ί έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ
ΟυΪ δθΰε κθέ273 Ν ΣκυλεέαΝ ά αθΝ βΝ ησθβΝ ηκυ κυζηαθδεάΝ ξυλαΝ πκυΝ δα βλκτ Ν
κηαζΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ κδΝ κυλεκαλαίδεΫμΝ
ξΫ δμΝ έξαθΝ ουξλαθγ έέΝ Υαλαε βλδ δεΪΝ ά αθΝ αΝ υθκρεΪΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ
βηκ δ τηα αΝ κυΝ κυλεδεκτΝ ΣτπκυΝ η Ν αφκληάΝ βθΝ παλκξάΝ δ λαβζδθάμΝ

αθγλππδ δεάμΝ ίκάγ δαμΝ πλκμΝ κυμΝ δ ηκπζάε κυμΝ βμΝ Σκυλεέαμ,Ν βΝ κλ α δεάΝ
ε άζπ βΝπκυΝ έξ Νπλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝ ίλαρεσΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝΙ λκυ αζάηΝΰδαΝ
βΝ υηπζάλπ βΝ ηίίΝ υθΝ απσΝ βθΝ εα ΪζβοβΝ βμΝ Κπθ αθ δθκτπκζβμ274,Ν βΝ
βηκ έ υ βΝετλδκυΝΪλγλκυΝ βμΝαΰΰζσφπθβμΝ δ λαβζδθάμΝ φβη λέ αμΝ Jerusalem Post 

ΰδαΝ βθΝ πΫ δκΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ ΣκυλεδεάμΝ θ ιαλ β έαμέΝ ΟΝ κυλεδεσμΝ ΣτπκμΝ
αθ απκελδθσ αθΝγ δεΪΝ βθΝφδζδεΫμΝ δ λαβζδθΫμΝ ε βζυ δμ,Ν βηκ δ τκθ αμΝ ξσζδαΝ

                                                           
271 ISA/RG93/MFA/2156/7 Michael Pragai, τηίκυζκμ βμ Μσθδηβμ θ δπλκ ππ έαμ Ι λαάζ κθ 
Ο  πλκμ Σηάηα Ο  (224/818/ υθΪθ .(10.9.1954-מ β β λΰα έαμ η  κθ Σκτλεκ κησζκΰσ κυ 
Arkant. 
272 ISA/RG93/MFA/2156/7 Yohanan Meroz, Γλαηηα Ϋαμ ΄ Πλ ί έαμ Ι λαάζ βθ ΟυΪ δθΰε κθ 
πλκμ Σηάηα Ο Π .(10.9.1954-ימ/54/09/5)  λέ βμ Ϊ βμ βμ Σκυλεέαμ πμ πλκμ βθ ζζΪ α ΰδα κ 
Κυπλδαεσ εα Ϊ βθ π λέκ κ 1950-1954, κλ. ζ ιαθ λΪεβμΝεέΪέΝΚυπλδαεσΝ– ΜδαΝ θ κ εσπβ β, 95-99  
273 ISA/RG93/MFA/8692/8 Σηάηα λ υθυθ (823/15.2.1954). πκζκΰδ ησμ πθ ξΫ πθ Ι λαάζ-
Σκυλεέαμ κ 1953, υθ αΰηΫθκμ απσ κθΝMeroz,ΝΝΓλαηηα ΫαΝ ΄ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝΆΰευλα 
274 αΨΝ“ηίίΝshana le-Istanbul ha’turkit”,ΝDavar, 10.6.1953 http://bit.ly/1uns0uv Χπλσ ία βΝ11έ11.2015) 

κλ α δεάΝ ε άζπ βΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ 8.6έ1ληγΝ βθΝ αέγκυ αΝ ζ υθΝ βμΝ ΝκηδεάμΝ
ξκζάμΝ κυΝ ίλαρεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ Ι λκυ αζάηΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ ηίίΝ υθΝ απσΝ βθΝ
εα ΪζβοβΝ βμΝ Κπθ αθ δθκτπκζβμΝ απσΝ κυμΝ ΣκτλεκυμΝ ίΨΝ “Al khomot Istanbul ve-khagigoteha”,Ν
Davar, 12.6.1953  http://bit.ly/1CldQRm Χπλσ ία βΝ 11έ11έβί1ηΨΝ βηκ δκΰλαφδεάΝ απκ κζάΝ βθΝ
Κπθ αθ δθκτπκζβΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ κλ α ηυθΝΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝηίίΝ υθΝαπσΝ βθΝεα ΪζβοάΝ
βμΝαπσΝ κυμΝΣκτλεκυμέΝΝ 

http://bit.ly/1uns0uv
http://bit.ly/1CldQRm


υηπαλΪ α βμΝ πέΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ Ϊπ κθ αθΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ - 
απσ βΝ δαεκπάΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ  -Ι λαάζΝΫπμΝεαδΝ βθ αηφδζ ΰση θβΝ
η αφκλΪΝ βμΝΫ λαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝ βΝ

υ δεάΝ Ι λκυ αζάηΝ - εαδΝ υξσθΝ πδελδ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ ξσζδαΝ πλκίΪζζκθ αθΝ η Ν
σ κΝ κΝ υθα σθΝβπδσ λ μ εφλΪ δμέΝΚα ΪΝ βθΝ έ δαΝξλκθδΪ,Ν έξαθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ
επαδ υ δεΫμΝ πδ εΫο δμΝ κτλεπθΝ πδ βησθπθΝ εαδΝ βηκ έπθΝ υπαζζάζπθΝ κΝ

Ι λαάζΝ εαδΝ αθ έ κδξαΝ δ λαβζδθκέΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ πλκ Ϋφ λαθΝ κΝ κυλεδεσΝ
βησ δκΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝ ΰ πλΰέαμΝ εαδΝ βμΝ

ίδκηβξαθέαμέΝ ΠαλΪΝ βθΝ Ϋθ κθβΝ υ αλΫ ε δαΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθ,Ν κΝ
1ληγΝ αθαπ τξγβεαθΝ κδΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζ-Σκυλεέαμ,Ν αθαίαγηέ γβε Ν
αηκδίαέαΝ βΝ δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ β,275 κπκγ άγβε Ν δ λαβζδθσμΝ λα δπ δεσμΝ
αεσζκυγκμΝ βθΝ Άΰευλα,Ν υπ ΰλΪφβΝ δαελα δεάΝ υηφπθέαΝ υθ λΰα έαμΝ ΰδαΝ
πκζδ δ δεΫμΝ αθ αζζαΰΫμΝ εαδΝ αθα Ϋγβε  Ν δ λαβζδθΫμΝ εα α ε υα δεΫμΝ αδλ έ μ βΝ
απσΝ εκδθκτΝ ε Ϋζ βΝ ξθδευθΝ ΫλΰπθΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ θα κρευθΝ
ΰεα α Ϊ πθΝ βθΝ ΣκυλεέαέΝ Κα σπδθΝ αυ υθ,Ν τζκΰαΝ βΝ Ϋεγ βΝ απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ

ΙκξαθΪθΝ Μ λσαΝ ΰδαΝ βθΝ αθα εσπβ βΝ πθΝ κυλεκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθΝ κΝ 1ληγΝ
εα Ϋζβΰ Νη Ν βΝξαλαε βλδ δεάΝφλΪ βΝμΝ« κΝΙ λαάζΝάλγ Ν βθΝΣκυλεέαΝΰδαΝθαΝη έθ δ».  
Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν εαδΝ ΪθΝ παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ θΝ γαΝ βλ έ κΝ βΝ ΰλαηηάΝ πζάλκυμΝ
τηπζ υ βμΝ η Ν βθΝ Σκυλεέα,Ν κΝ Μ λσαΝ πλσ δθ Ν πμΝ θαζζαε δεάΝ Ϊ βΝ ησθκΝ βθΝ

απκυ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝαπσΝ βθΝ ΝοβφκφκλέαΝεαδΝσξδΝ βθΝαπκξάέΝ δαφκλ δεΪ,ΝγαΝά αθΝ
πκζτΝ τ εκζκΝθα κγ έΝ ηέαΝπ δ δεάΝ ιάΰβ βΝ βθΝΆΰευλαΝπκδκδΝ ζσΰκδ υγβ αθΝ κ 
Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ ε βζυ δΝ αθκδε ΪΝ βΝ άλδιάΝ κυ πλκμΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ γΫ δμ, βΝ

δΰηάΝηΪζδ αΝπκυΝβΝ ζζΪ αΝ βλκτ ΝουξλάΝ Ϊ βΝΫθαθ δΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝβΝ γάθαΝ
θΝΫ δξθ ΝεαθΫθαΝ θ δαφΫλκθΝθαΝ βθΝαθαγ πλά δέ276  

 

2.2.3  ΟΝ ζζβθδεσμΝεαδΝ ζζβθκευπλδαεσμΝπαλΪΰκθ αμ 

 
Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ πλκμΝ βθΝ ζζΪ α, κΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ

Πλ ί έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝΓεΫλ κθΝΆίθ λ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝ βμΝ ΰθυηβμΝθαΝ
αθαεκδθπγ έΝ βθΝ γάθαΝσ δΝ κΝ Ι λαάζ θΝγαΝ βλέι δΝ βθΝ ζζβθδεάΝπλκ φυΰάΝ ι  

αδ έαμΝ βμΝ απκΰκά υ άμΝ κυΝ απσΝ κΝ πΪΰπηαΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθΝ πκυ 
κφ δζσ αθ βθΝτπαλιβΝ ζζβθδευθΝ υηφ λσθ πθΝ βθΝ έΰυπ κέΝΚα ΪΝ κθΝΆίθ λ,ΝηέαΝ
Ϋ κδαΝ Ϊ βΝ θΝγαΝ έξ Νκυ δα δεΪΝεαηέαΝαλθβ δεάΝ πέπ π βΝ κΝ Ι λαάζ,Νεαγσ δΝ

αεσηαΝ εαδΝ ΪθΝ βΝ ζζΪ αΝ υπκ ξσ αθΝ σ δΝ η ΪΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ κθΝ Ο Ν γαΝ
αθαΰθυλδα Ν κΝΙ λαάζΝde jure, « κΝπδγαθσ λκΝγαΝά αθΝθαΝηβθΝ βλά δΝ κΝζσΰκΝ βμΝΰδαΝ
αεσηαΝηδαΝφκλΪ».277 

                                                           
275 “TurkiaΝtaaleΝetΝTzirutaΝbi-Israel le-Shagrirut”,ΝDavar, 26.1.1953 http://bit.ly/1Ck4HZf (πλσ ία β 
11.11.2015)  
276 ISA/RG93/MFA/2156/7 Meroz πλκμ Σηάηα Ο αθαφκλΪ εα  .(10.9.1954- ימ/54/09/5)  αζάΰ δ 
ξαλαε βλδ δεΪ πμ ιάμ : «Νκηέαπ ππμ θ γα φΪζζπ  π λέπ π β πκυ δ ξυλδ γυ σ δ θ υπΪλξ δ 
π λέπ π β κδ Σκτλεκδ θα εα αζΪίκυθ ΰδα έ θ γα βλά κυη  Ϊ β Ϊθ υ θ κδα ηυθ [ . . υπΫλ κυμ ], 

εαδ θκηέαπ ππμ κ σλκμ " Ϊ β η  θ κδα ηκτμ" π λδζαηίΪθ δ αεσηα εαδ βθ απκξά απσ βθ οβφκφκλέα. 

Ό κΝΰδαΝ κυμΝ ζζβθ μ,ΝβΝ ξγλδεάΝδ λαβζδθάΝ Ϊ βΝγαΝηαμΝίκβγά δΝΧδ δαέ λαΝηΪζδ αΝ Ναυ σΝ κΝγΫηα,Ν
ΰδαΝ κΝκπκέκΝεΪγ ΝηέαΝοάφκμΝΫξ δΝ βηα έαΨ,Νεαγσ δΝσξδΝησθκΝγαΝεΪθ δΝ κυμΝ ζζβθ μΝθαΝ ε φ κτθΝ βθΝ
Οαλδγηβ δεάΟΝ ηαμΝ αιέαΝ αζζΪΝ εαδΝ γαΝ κυμΝ εΪθ δΝ θαΝ ε φ κτθΝ ΪθΝ πλΪΰηα δΝ δ ξτ δΝ κΝ Ο ηΪμΝ θΝ ηαμΝ
θκδΪα δ,Ν έ Νοβφέ δΝυπΫλΝηαμΝ κΝΙ λαάζ,Ν έ Ν θαθ έκθΝηαμΝΟέ ΚαδΝ ΪθΝπαλΥΝσζΥΝαυ ΪΝαπκφα δ γ έ,Νσ δΝ
υφέ α αδΝβΝ ΰδσ β αΝαυ άμΝ βμΝαλξάμΝ[ έ έΝ βμΝαυ κ δΪγ βμ],ΝηκυΝφαέθ αδΝππμΝγαΝ έθαδΝεαζτ λκΝθαΝ
απκυ δΪ κυη Ν παθ ζυμΝ απσΝ βΝ Ν υθ λέα βΝ ΰδαΝ βθΝ ΚτπλκΝ παλΪΝ θαΝ βζυ κυη Ν απκξάέΝ ΚαδΝ κΝ
βηαθ δεσ λκΝμΝθαΝηβθΝαδ δκζκΰά κυη Νκπκδα άπκ ΝοάφκΝηαμέΝΟπκδα άπκ Ναδ δκζκΰέαΝ κγ έ,ΝαπσΝ βΝ

ηδαΝγαΝυπκθκη τ δΝ βΝγΫ βΝηαμ,ΝαπσΝ βθΝΪζζβΝ θΝγα ηαμ πλκ υ δΝ έπκ αέ»  
277 ISA/RG93/MFA/2156/7 Avner πλκμΝ ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο Ν Χζίζί1ήζ1ήא -
ηέκέ1ληζΨέΝ θαΰλΪφκθ αδΝξαλαε βλδ δεΪΝ αΝ ιάμΝμΝ«[…]ΝΓέΝΝαΝαθαεκδθυ κυη Ν κυμΝ ζζβθ μΝσ δΝ ιΝ

http://bit.ly/1Ck4HZf


 
δ δεσ λα,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμ,Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ Γ θδεσμΝ

Τπκπλσι θκμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν ζδΫα λΝΜαλση,Ν ε δηκτ Ν σ δΝ ηέαΝηβΝυπκ βλδε δεάΝ
δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝπμΝπλκμΝ αΝαδ άηα ΪΝ κυμΝ θΝγαΝ πβλΫαα Νκυ δα δεΪΝ δμΝ ξΫ δμΝ
κυμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ, κδΝ κπκέ μΝ δΪακθ αθΝ ευλέπμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝ ηπκλέκυέΝ δΝ

π λαδ Ϋλπ,Ν κΝ ΜαλσηΝ ε δηκτ Ν σ δΝ «πκζζκέΝ ζζβθκετπλδκδΝ Ϋηπκλκδ θΝ έθαδΝ
υπΫληαξκδΝ βμΝπλκ Ϊλ β βμΝεαδΝΰ θδεΪΝ θΝαθαηδΰθτκυθΝ αΝ ηπκλδεΪΝ κυμΝ υηφΫλκθ αΝ
η Ν δμΝ πκζδ δεΫμΝ κυμΝ π πκδγά δμ»έ278

 κηΫθβμΝ βμΝ υΰελα βηΫθβμΝ Ϊ βμΝ κυΝ
Ι λαάζΝεα ΪΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηί,279 θ έξ Ν ε βζπγ έΝ ΝεΪπκδαΝεέθβ β 
πθΝ ζζβθκευπλέπθ η Ν εκπσΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ άλδιβμΝ κθΝΟ ,Ν

εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Νκτ ΝαπσΝδ λαβζδθάμΝπζ υλΪμΝ έξ Ν ε βζπγ έΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝεΪ δΝ
Ϋ κδκέΝΟδΝ δ λ υθβ δεΫμΝ πδ βηΪθ δμΝ–υπσΝ τπκυΝπ πκδγά πμ- πκυΝ εφλΪακθ αθΝ εΝ

ηΫλκυμ κυΝΠλκι θ έκυΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βΝΛ υεπ έα,Νσ δ κΝΙ λαάζΝγαΝυπκ άλδα Ν κΝ
ζζβθδεσΝαέ βηα,ΝζσΰπΝ κυΝπαλ ηφ λκτμΝδ κλδεκτΝπαλ ζγσθ κμ η αιτΝΙ λαάζΝεαδΝ
λ αθέαμ,Ν εζαηίαθσ αθΝαπσΝ κθΝ ζδΫα λΝΜαλσηΝηΪζζκθΝπμΝ ε βζυ δμ αίλσ β αμ 

εαδΝσξδΝπμΝ αφΫμΝαέ βηαΝ άλδιβμΝ κυΝ Ι λαάζΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝπκυΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ
υθκ τ αδΝ απσΝ ηέαΝ αφάΝ υπσ ξ βΝ ΰδαΝ Ϊη βΝ de jure αθαΰθυλδ βΝ κυΝ ίλαρεκτΝ

ελΪ κυμΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ γάθαμέ280 πσΝ βθΝΪζζβ,ΝβΝαθκδε άΝ πδ κζάΝπκυΝαπΫ δζ Ν
Ν σζαΝ αΝ Πλκι θ έαΝ πκυΝ Ϋ λ υαθΝ βΝ Λ υεπ έαΝ – η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ εαδΝ κΝ

Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζ- κΝ σ Ν άηαλξκμΝ βμΝ πσζβμ,Ν Θ ηδ κεζάμΝ Ϋλίβμ,Ν
δαηαλ υλση θκμΝΰδαΝ αΝθκηκγ δεΪΝηΫ λαΝ πθΝ λ αθυθΝεα ΪΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν
θΝ πλκεΪζ Ν εαηέαΝ ε άζπ βΝ υηπαλΪ α βμΝ απσΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμέΝ

Υαλαε βλδ δεάΝά αθΝσ δ κΝδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ θΝ πδί ίαέπ ΝεαθΝ βΝζάοβΝ βμΝ
πδ κζάμΝ ε έθβμ.281 Χ σ κ,ΝκΝΜαλσηΝ θΝΫελυί Ν κθΝπλκίζβηα δ ησΝ κυΝ ΪθΝ κΝ

Ι λαάζΝ γαΝ Ϋπλ π  πλΪΰηα δ θαΝ αΰθκά δΝ κ εκδθσ δ κζκΰδεσΝ υπσίαγλκΝ κυΝ
αθ δαπκδεδαεκτΝ ξαλαε άλαΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ αδ βηΪ πθ – ΫθαΝ αέ βηαΝ πκυΝ
υΰεδθκτ  βθΝ δ λαβζδθάΝεκδθάΝΰθυηβ,ΝηδαμΝεαδΝά αθΝαεσηαΝπλσ φα μΝκδΝηθάη μΝ
κυΝΫθκπζκυΝαΰυθαΝ πθΝ ίλαέπθΝεα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝΠαζαδ έθβ,ΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ

ίκάγ δαμΝπκυΝ έξαθΝπλκ φΫλ δΝκδΝ ζζβθκετπλδκδΝπλκμΝ κυμΝ ίλαέκυμΝελα κυηΫθκυμΝ
βθΝΚτπλκΝεα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ1λζθ-1949.282   

 

                                                                                                                                                                      

αδ έαμΝ βμΝαπκΰκά υ βμΝ κυΝΙ λαάζΝαπσΝ κΝπΪΰπηαΝ πθΝ ξΫ πθ,Ν υπδευθΝεαδΝκυ δα δευθ,ΝαθΪη αΝ
βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κΝΙ λαάζΝζσΰπΝ πθΝ ζζβθδευθΝ υηφ λσθ πθΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν έηα Ναθαΰεα ηΫθκδΝθαΝ

ελα ά κυη Ν παλσηκδαΝ Ϊ βΝ πλκμΝ ε έθκυμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ αά βηαέΝ Κα ΪΝ βΝ ΰθυηβΝ ηκυΝ θΝ
δαεδθ υθ τκυη Ν έπκ α,Ν αφκτΝ αεσηαΝ εαδΝ αθΝ υπκ βλέικυη Ν κυμΝ ζζβθ μΝ θΝ γαΝ βη δπγ έΝ εαηέαΝ

η αίκζάΝ δμΝ ξΫ δμΝηαμ,Νΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝΫξκυη Ν ηπ υ δΝ αΝπλκβΰκτη θαΝξλσθδαέΝΘαΝηαμΝπκυθΝσ δΝ
γαΝ ι Ϊ κυθΝ κΝαά βηΪΝηαμΝη ΪΝ βΝυθΫζ υ βΝεαδΝιαθΪΝγαΝηαμΝ ιαπα ά κυθΝσππμΝΫεαθαθΝά βΝ λ δμΝάΝ
Ϋ λ δμΝφκλΫμΝεα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαέΝΜσθκΝ ΪθΝ έθαδΝπλσγυηκδΝθαΝ η υγκτθΝΰλαπ υμΝΰδαΝ βθΝde 

jure αθαΰθυλδ β,ΝαηΫ πμΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝυθΫζ υ βμ,ΝησθκΝ σ ΝγαΝΪιδα ΝθαΝ ι Ϊ κυη Ν κΝγΫηαΝ εΝ
θΫκυέΝ[…]» 
278 ISA/RG93/MFA/2156/7 Marom πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ111γή102/  -15.8.1954)  
279ΝΟλΪ Ν1έζέ1 
280 ISχήRύλγήεόχήβ1ηθήιΝεaromΝπλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ111γή1ίβή  -15.8.1954) 

 πδ κζάΝϋliezerΝεarom εα αζάΰ δΝμΝ« πμΝ υλαΝ θΝαπ υγτθγβε Ν Ν ηΪμΝεαθΫθαΝ πέ βηκΝαέ βηαΝθαΝ
υδκγ ά κυη Ν Ϊ βΝ υπΫλΝ βμΝ θπ βμΝ κθ Ο έΝΠαλΥΝ σζαΝ αυ Ϊ,Ν Ν υαβ ά δμΝ πκυΝ έξαη Ν η Ν κυμΝ
επλκ υπκυμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ υ,ΝηαμΝ ξβηα έ γβε ΝβΝ θ τππ βΝσ δΝ ΫξκυθΝ βθΝπ πκέγβ βΝππμΝγαΝ κυμΝ

υπκ βλέικυη Ν– π πκέγβ β,ΝβΝκπκέαΝπβΰΪα δΝαπσΝ κθΝ δεσΝηαμΝαΰυθαΝΰδαΝαθ ιαλ β έα»έ 
281 ISA/RG93/MFA/2156/7 Avraham Kidron,Ν Πλσι θκμΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έαΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ

λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ββλή1ίβή -1γέλέ1ληζΨέΝ πδ υθΪπ αδΝβΝαθκδε άΝ πδ κζάΝ δαηαλ υλέαμΝ
κυΝ βηΪλξκυΝ Λ υεπ έαμ,Ν Θ ηδ κεζάΝ Ϋλίβ,Ν βΝ κπκέαΝ απ ΪζβΝ κΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ

Λ υεπ έαέΝ  κΝ δαίδία δεσΝ ΫΰΰλαφκΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ πΫζ ι Ν θαΝ ηβθΝ
πδί ίαδυ δΝ βΝζάοβΝ βμΝ πδ κζάμέΝ 

282ΝΟλΪ Ν1έβ 



 

2.2.4  ΟΝαλαίδεσμΝπαλΪΰκθ αμ 

   
θαμΝ πλσ γ κμΝ παλΪΰκθ αμ,Ν πκυΝ υθ Ϋζ Ν βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝ Ϊ βμ,Νά αθΝβΝΫθ κθβΝφβηκζκΰέαΝσ δΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝγαΝ άλδααθΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο έΝ ΣβθΝ έ δαΝ

αέ γβ βΝ πδί ίαέπθαθΝ σξδΝ ησθκΝ κΝ ΙκξαθΪθΝ Μ λσαΝ απσΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ283 εαδΝ κΝ
ζδΫα λΝΜαλσηΝαπσΝ βΝΛ υεπ έα284 σ κΝεαδΝβΝέ δαΝβΝ ζζΪ α,ΝπκυΝ θΝπλκΫίαδθ Ν Ν

εαηέαΝ εέθβ βΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθααβ ά δΝ βΝ άλδιβΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ πδε έη θβΝ
οβφκφκλέαΝ κθΝΟ έΝΧ σ κ,Νζέΰ μΝβηΫλ μΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ
9βμ υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν δμΝ 1ίέλέ1ληζΝ κΝ
ελα δεσμΝ λα δκφπθδεσμΝ αγησμΝ κυΝ Κα λκυΝ η Ϋ π Ν αθαεκέθπ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
Πκζδ δευθΝ ΤπκγΫ πθΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ πκυΝ πλκΫ λ π Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ
αθ δπλκ ππ έ μΝ «θαΝ εα αίΪζκυθΝ πλκ πΪγ δ μΝ απ υγυθση θ μΝ αΝ ηπζ εση θα ηΫλβΝ
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηβθΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηαΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ
Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝεαδΝ θαΝ κΝ πδζτ κυθΝφδζδεΪέΝ ΪθΝαυ ΫμΝκδΝπλκ πΪγ δ μΝ
απκ τξκυθ,Ν σ Ν κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αλθβγκτθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυΝ
αβ άηα κμΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβέΝ  Ν ηδαΝ Ϋ κδαΝ π λέπ π β,Ν κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝ λΰα γκτθΝΰδαΝ βθΝυδκγΫ β βΝε δηΫθκυΝαπσφα βμΝπκυΝγαΝεαζ έΝαηφσ λαΝ αΝ
ηΫλβΝ θαΝ πδζτ κυθΝ κΝ αά βηαΝ η Ν αηκδίαέαΝ εα αθσβ β»έ285 πσΝ βΝ δα τππ βΝ βμΝ
αθαεκέθπ βμΝ ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ θΝ έξαθΝ υδκγ ά δΝ ηέαΝ εκδθάΝ
φδζ ζζβθδεάΝΰλαηηάέ 

 
ΜέαΝ πδπζΫκθΝ Ϋθ διβΝ βμΝ αλαίδεάμΝ πκζυφπθέαμΝ πμΝ πλκμΝ κ αά βηαΝ βμΝ

ΚτπλκυΝ δαφΪθβε Ν δμΝ αλξΫμΝ  π ηίλέκυΝ 1ληζ,Ν σ αθΝ κΝ υλδαεσΝ ΚκδθπθδεσΝ
γθδεδ δεσ Κσηηα286 (Syrian Social Nationalist Party / Parti Social Nationaliste 

Syrien / Al-hizb as-Suri al-qawmi al-‘ijtima’iΨ βμΝ αθ δπκζέ υ βμ ιΫ π Ν
αθαεκέθπ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ εφλαασ αθΝβΝπΪΰδαΝγΫ βΝ κυΝσ δΝβΝΚτπλκμΝ θΝ
αθάε  κτ Ν βθΝ ζζΪ αΝκτ Ν βθΝΣκυλεέα,ΝαζζΪΝ βΝ«Μ έακθαΝυλέα»έΝτηφπθαΝ
η Ν κΝ S.S.N.Pέ,Ν κδΝ πλυ κδΝ εΪ κδεκδΝ βμΝ ΚτπλκυΝ ά αθΝ υλδαεάμΝ εα αΰπΰάμΝ εαδΝ
φυ δεκέΝ κηδζβ ΫμΝ βμΝ ΰβΰ θκτμΝ υλδαεάμΝ ΰζυ αμέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ
σ δΝπζΫκθΝκδΝεΪ κδεκέΝ κυΝθβ δκτΝ έθαδΝ ζζβθσφπθκδΝεαδΝ κυλεσφπθκδ,ΝβΝΚτπλκμΝπκ ΫΝ

θΝΫπαο ΝθαΝαθάε δΝπκζδ δ ηδεΪΝεαδΝΰ πΰλαφδεΪΝ βΝυλέα,ΝεαδΝ πκηΫθπμΝγαΝΫπλ π Ν
θα γ έΝ υπσ υλδαεάΝ ευλδαλξέαέ287 ΠλκφαθυμΝ αυ ά β ΪπκοβΝ θΝ ιΫφλαα Ν βθΝ
πέ βηβΝγΫ βΝ βμΝυλέαμ,ΝαζζΪΝ κΝ γθδεδ δεσΝεσηηα βμΝαθ δπκζέ υ βμέ υ σΝσηπμΝ
θΝ ηπσ δ Ν βΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝθαΝπλκπγά δΝ
κθΝ ζζβθδεσΝ ΣτπκΝ κΝ βηκ έ υηαΝ βμΝ Egyptian Gazette η Ν βθΝ αθαεκέθπ βΝ κυΝ

S.S.N.P., πλκε δηΫθκυΝ θαΝ φυΰηκη λβγκτθΝ αΝ ζζβθδεΪΝαθαεζα δεΪΝπμΝ πλκμΝηδαΝ
αλθβ δεάΝπλκμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ υηφΫλκθ αΝαλαίδεάΝγΫ βέΝ Ναθαεκέθπ βΝ κυΝS.S.N.P. 
πλΪΰηα δΝ βηκ δ τγβε Ν απσΝ κλδ ηΫθ μΝ ζζβθδεΫμΝ φβη λέ μΝ ,Ν ξπλέμΝ θαΝ
βηδκυλΰά δΝ δ δαέ λβΝ αέ γβ βΝ κΝ ζζβθδεσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ άΝ θα 
βη δπγ έΝεΪπκδαΝ ζζβθδεάΝπλκ πΪγ δαΝπλκ αδλδ ηκτΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝοάφκυ,ΝπμΝ

                                                           
283 ISA/RG93/MFA/2156/7 Meroz πλκμΝΣηάηαΝΟ ΝΧηζήίλήηή10.9.1954- ימ) 
284 ISA/RG93/MFA/2156/7 Marom πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ111γή1ί2/  – 15.8.1954) 
285ISA/RG93/MFAήγλβή1ίΝ Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ ΟυΪ δθΰ κθΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ
Κκδθκπκζδ έαμΝ ΧYS/54/09/36-1ηέλέ1ληζΨΝ ΣκΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ βμΝ αθαεκέθπ βμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
Πκζδ δευθΝΤπκγΫ πθΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυ 
286Ν πέ βηκμΝ δ σ κπκμΝ κυΝ υλδαεκτΝ ΚκδθπθδεκτΝ γθδεδ δεκτΝ Κσηηα κμΝ ΧSSNP) : www.ssnp.net 
Χπλσ ία βΝ1βέ11έβί1ηΨΝ  
287 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ “Cyprus should belong to Syria, say nationalists”,Ν Egyptian Gazette, 
14.9.1954. Πλίζ. 2.2.5 

http://www.ssnp.net/


πδγαθσΝαθ έίαλκΝ –εΪ δΝ πκυΝ ηηΫ πμΝπζβθΝ αφυμΝ π έπε Νβ δ λαβζδθάΝπζ υλΪέΝ  
βηκ έ υ βΝ βμΝ αθαεκέθπ βμΝ κυ S.S.N.P εδθβ κπκέβ Ν κΝ Γλαφ έκ ΣτπκυΝ βμΝ

Πλ ί έαμΝ βμΝ υλέαμΝ βθΝ γάθα,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ βηκ δ υγκτθ πκζζΪΝ Ϊζζα 
ΪλγλαΝ κθΝ ζζβθδεσΝΣτπκΝπκυΝ σθδααθΝ βΝ υηπαλΪ α β πθΝαλαίδευθΝξπλυθ πλκμΝ
βθΝ ζζβθδεάΝπλκ φυΰάΝ κθΝΟ έ288  

 
2.2.5  Ν δ λαβζδθάΝ οάφκμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ βθΝ λβ

 τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν 
 
 ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ ΫθαλιβμΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ λβμ υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυ Ολΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ Χβ1έλέ1ληζΨΝ ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ τ λαΝ απσΝ θ α δεΫμΝ δαίκυζ τ δμΝ η Ν δμΝ δπζπηα δεΫμΝ
απκ κζΫμΝ κυΝ κΝ Λκθ έθκ,Ν βθΝ Άΰευλα,Ν βθΝ γάθα,Ν βΝ Λ υεπ έα,Ν βθΝ
ΟυΪ δθΰε κθΝ εαδΝ βΝ ΝΫαΝ Τσλεβ,Ν εαγσλδ Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
πλκ φυΰάΝ ΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ ΚτπλκυέΝ  Ν ξ δεάΝ
Ϋεγ βΝ πκυΝ υθΫ αι Ν κΝ ΣηάηαΝ Ο Ν κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ, 
υθκοέ γβεαθΝκδΝία δεΫμΝγΫ δμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμΝ πέΝ βμΝ Ϊ βμΝπκυΝγαΝ
βλά δέ289 υΰε ελδηΫθαμ   

 
1έΝΚα ’ΝαλξΪμ,Ν κΝ Ι λαάζΝαπκφΪ δ ΝθαΝοβφέ δΝυπΫλΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝαβ άηα κμΝ
βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ υθσ κυέΝ ΓδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ

απκ ζκτ ΝγΫηαΝαλξάμΝθαΝφΫλκθ αδΝπλκμΝ υαά β βΝ θυπδκθΝ κυΝΟ Ναβ άηα αΝπκυΝ
αθΪΰκθ αδΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμέΝ Ν Ϊ βΝ αυ άΝ θΝ επζά δ,Ν εαγσ δΝ κΝ
απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ βμΝ βλβμ Νκ ηίλέκυΝ 1λζιΝ π λέΝ κυΝ ξ έκυΝ

δαξπλδ ηκτΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝ έξ  απκ ζΫ δΝ ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ κΝπλυ κΝ
ίάηαΝ απσε β βμΝ αφδεάμΝ ευλδαλξέαμΝ εαδΝ δ γθκτμΝ πκζδ δεάμΝ αθαΰθυλδ βμέΝ

πδπζΫκθ,Ν κΝ Ι λαάζΝεα ΪΝπαλΪ κ βΝ α σ αθΝ υπΫλΝ βμΝ υαά β βμΝαδ βηΪ πθΝ ΰδαΝ
αυ κ δΪγ βΝξπλυθΝπκυΝίλέ εκθ αθΝυπσΝεαγ υμΝαπκδεέαμέ 

 
βέΝ θ ιαλ ά πμΝ βμΝ δα τππ βμΝ κυΝ αδ άηα κμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πλκ φυΰάμ,Ν κδΝ
Ι λαβζδθκέΝ έξαθΝ πέΰθπ βΝσ δΝπλσγ β βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ κυΝευπλδαεκτΝ ζζβθδ ηκτ 
ά αθ θαΝπλαΰηα πγ έΝκΝ ζδεσμΝ σξκμΝ βμΝ θπ βμΝ– ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝγαΝ άηαδθ Ν
εαδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμΝ κΝθβ έέΝΚκδθσΝ βη έκΝαθαφκλΪμΝσζπθΝ πθΝ
δ λαβζδθυθΝ δ βΰά πθΝά αθΝσ δΝβΝ λ αθέαΝ θΝ έξ Ν εκπσΝθαΝαπκξπλά δΝαπσΝ βθΝ
ΚτπλκέΝ ΠΫλαθΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ σ δΝ σζ μΝ κδΝ δ λαβζδθΫμΝ δ βΰά δμΝ υηφπθκτ αθΝ κΝ
σ δΝβΝίλ αθδεάΝπαλκυ έαΝ βθΝΚτπλκΝ θέ ξυ Ν βθΝαηυθ δεάΝγπλΪεδ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ
Ϋθαθ δΝ βμΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ βμΝ υλέαμ,Ν ά αθΝ αφάμΝ βΝ πλσγ βΝ κυΝ Λκθ έθκυΝ θαΝ
δα βλά δΝ π’Ν ασλδ κθΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ ευλδαλξέαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν πλκ έθκθ αμΝ θαΝ
δ υγ βγ έΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ η Ν ζτ δμΝ πκζδ δαεκτΝ ξαλαε άλαέΝ Ό κθΝ

αφκλΪΝ βθΝ ζζΪ α,Νά αθΝΫε βζβΝβΝδ λαβζδθάΝαπκΰκά υ βΝαπσΝ βθΝουξλσ β αΝπκυΝ
                                                           

288 ISA/RG93/MFA/2156/7 Sasson πλκμ Σηάηα λ υθυθ (366-7/2/ θαφΫλ (21.10.1954-א αδ σ δ κ 
βηκ έ υηα “Cyprus should belong toΝ Syria,Ν sayΝ nationalists”Ν πκυ π λδ έξ  βθ αθαεκέθπ β κυ 

S.S.N.P. εαδ βηκ δ τγβε  δμ 14.9.1954 απσ βθ αΰΰσφπθβ αδΰυπ δαεά φβη λέ α Egyptian Gazette,  
η αφλΪ βε  α ζζβθδεΪ απσ κ Γ θδεσ Πλκι θ έκ κυ Ι λαάζ β Λ υεπ έα εαδ β υθΫξ δα, 
πδη ζ έα κυ ε έ ΠλκιΫθκυ Kidron, η  βθ εαγκ άΰβ β κυ Sasson απσ βθ γάθα, απ Ϊζβ β 
ζζβθδεά η Ϊφλα β κυ βηκ δ τηα κμ αυ κτ  φβη λέ μ βμ ζζΪ αμ, κδ κπκέ μ εαδ βθ 
βηκ έ υ αθ.  

289Ν ISA/RG93/MFA/2156/7 Σηάηα Ο  πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ, Πλ ί έα Ι λαάζ 
κ Λκθ έθκ εαδ Πλκι θ έκ Ι λαάζ β Λ υεπ έα (30519/14.9.1954-מ) τθκοβ πθ ευλέπθ βη έπθ 

βμ Ϊ βμ πκυ έξ  απκφα δ γ έ θα βλά δ β Μσθδηβ θ δπλκ ππ έα κυ Ι λαάζ κθ Ο  πμ πλκμ 
βθ ζζβθδεά πλκ φυΰά ΰδα βθ Κτπλκ 



π έεθυ ΝβΝ γάθαΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝζσΰπΝ βμΝαπλκγυηέαμΝ βμΝθαΝαθαΰθπλέ δΝde jure 
κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμΝ αφ’Ν θσμ,Ν εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ αγ λάμΝ φδζκαλαίδεάμΝ
Ϊ βμΝπκυΝ βλκτ Ν Ν δ γθΫμΝεαδΝπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κέΝ θΝεαδΝβΝ Ϊ βΝαυ άΝά αθΝ

ΰθπ σΝ σ δΝ κφ δζσ αθΝ ευλέπμΝ βθΝ τπαλιβΝ δ ξυλάμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθσ β αμΝ βθΝ
έΰυπ κΝαζζΪΝεαδΝ δμΝπκζυΪλδγη μΝαλαίδεΫμΝοάφκυμΝ αΝ δ γθάΝfora - βΝ δΰηάΝπκυΝ

βΝ ζζΪ αΝ δμΝ έξ ΝαθΪΰεβΝ- θΝΫπαυ ΝθαΝπλκίζβηα έα δΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝά αθΝ
βΝ ησθβΝ ξυλαΝ βμΝ τ βμΝ πκυΝ θΝ βλκτ Ν έ μΝ απκ Ϊ δμΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ
δΫθ ιβέΝ π θαθ έαμ,Ν βΝ Σκυλεέα,Ν παλΪΝ κΝ σ δΝ ά αθΝ ηέαΝ ξυλαΝ ηκυ κυζηαθδεά,Ν

αοβφκτ Ν δμΝαλαίδεΫμΝ πδελέ δμΝεαδΝκδΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κΝΙ λαάζΝξαλαε βλέακθ αθΝ
πκζτΝεαζΫμέΝ 
 

ΌππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ π λδεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν κΝ ΚυπλδαεσΝ ι αασ αθΝ ευλέπμΝ Ν υθΪλ β βΝ η Ν δμΝ
δη λ έμΝ ξΫ δμ η Ν βΝ λ αθέα,Ν κδΝ κπκέ μΝ θΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πβλ Ϊακθ αδΝ απσΝ αΝ
ζζβθκευπλδαεΪΝ αδ άηα αΝ π λέΝ αυ κ δΪγ βμΝ άΝ πλκ Ϊλ β βμΝ κυΝ θβ δκτΝ η Ν βθ 

φδζκαλαίδεάΝ ζζΪ αέΝΜ Ν κηΫθκΝηΪζδ αΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝβΝΣκυλεέαΝ θΝΫ δξθ ΝθαΝ
απαδ έΝ απσΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ ζΪί δΝ ηέαΝ ‘εαγαλά’Ν φδζκ κυλεδεάΝ γΫ βΝ – έ πμΝ π δ άΝ βΝ
ΆΰευλαΝΰθυλδα Νσ δΝ κΝ Ι λαάζΝ θΝ πδγυηκτ Νκτ πμΝάΝΪζζπμΝ βθΝαπκξυλβ βΝ πθΝ

λ αθυθΝ απσΝ βθΝ Κτπλκ-, βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ απκφΪ δ Ν αφ’Ν θσμΝ θαΝ ηβθΝ
βλέι δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάΝ πκυΝ γαΝ Ϊθκδΰ Ν ηαελκπλσγ ηαΝ κΝ λσηκΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκ Ϊλ β βή θπ β βμΝ Κτπλκυ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ π έπε Ν θαΝ
ια φαζέ δΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λαΝ κφΫζβΝ απσΝ ίλ αθδεάμΝ πζ υλΪμ,Ν πκυΝ

αθΪΰκθ αθΝ βθΝ ΰ πΰλαφδεάΝ γΫ β βμΝ Κτπλκυ εαδ ξ έακθ αθΝ η Ν κυμΝ κη έμΝ κυΝ
ηπκλέκυ,Ν βμΝ α λκπζκ αμΝ εαδΝ βμΝ πΫε α βμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ

εα α ε υα δευθΝ αδλ δυθΝ κΝ θβ έέ290  Ν αυ σΝ κΝ πζαέ δκΝ θ α σ αθΝ εαδΝ βΝ
απσφα βΝθαΝαθ δ αξγ έΝ κΝΙ λαάζΝ  π λέπ π βΝυπκίκζάμ ξ έκυ απσφα βμΝπκυΝγαΝ
Ϋ δθ Ν βΝ υθα σ β αΝ κθΝ Ο Ν θαΝ ηπζαε έΝ θ λΰΪΝ Ν υξσθΝ δ θΫλΰ δαΝ
βηκοβφέ ηα κμΝ κΝ θβ έ,Ν πκυΝ γαΝ κ βΰκτ Ν βθΝ θπ βέΝ Χ σ κ,Ν ΰδαΝ ζσΰκυμΝ
αε δεάμ,Ναπκφα έ βε ΝθαΝηβθΝ βζπγ έΝβΝπλσγ βΝαυ άΝ κυμΝ λ αθκτμ, πλκ κτΝ

δεαθκπκδβγκτθΝ αΝδ λαβζδθΪΝαδ άηα αέΝ 
 

 δμΝ 1θέκέ1ληζΝ βΝ ζζΪ αΝ εα Ϋγ Ν βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν βθΝπλκ φυΰάΝ βμΝη ΝγΫηαΝ βθΝ« φαληκΰά,ΝυπσΝ βθΝαδΰέ αΝ πθΝ

θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν βμΝ αλξάμΝ έ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ αυ κ δαγΫ πμΝ δμΝ βθΝ

                                                           
290 ISA/RG93/MFA/2156/7 Moshe Yuval,Ν ήθ βμΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ Ο ΝεαδΝ ΣηάηαΝ

λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χαπσλλβ βΝ Ϋεγ βΝ Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυ,Ν  π ΫηίλδκμΝ 1ληζΨΝ ε έγ θ αδΝ αΝ
εελ ηάΝ δ λαβζδθΪΝ αδ άηα αΝ πλκμΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ αλξΫμΝ βμΝΚτπλκυέΝ υΰε ελδηΫθαΝ μΝ αΨΝ Ν ιαΰπΰάΝ

δ λαβζδθυθΝ αΰλκ δευθΝ πλκρσθ πθΝ πλκμΝ βθΝ ΚτπλκΝ φ λσ αθΝ θαΝ π λδκλέα αδΝ απσΝ βθΝ ευπλδαεάΝ
θκηκγ έαΝίΨΝΟδΝίλ αθδεΫμΝαλξΫμΝ κυΝθβ δκτΝ θΝ πΫ λ παθΝ βθΝη Ϊεζβ βΝδ λαβζδθυθΝ δ δευθΝπλκμΝ
λΰα έαΝ βθΝΚτπλκ,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝ έξαθΝ βθΝαληκ δσ β αΝθαΝη αίΪζκυθΝ βθΝ π λδεάΝθκηκγ έαΝ – 
Ναθ έγ βΝη Νσ, δΝ υθΫίαδθ Ν ΝΪζζ μΝαπκδεέ μΝ κυΝ Ϋηηα κμΝΰΨΝΠαλΪΝ κΝσ δΝδ λαβζδθκέΝηπκλκτ αθΝ

θαΝ λΰΪακθ αδ πμΝ υπ λΰκζΪίκδΝ Ν βησ δαΝ ΫλΰαΝ λα δπ δεάμΝ φτ πμ,Ν κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ θΝ
πΫ λ παθΝ βθΝ απ’Ν υγ έαμΝ αθΪγ βΝ λΰκζαίδυθΝ Ν δ λαβζδθκτμΝ ΨΝ  αΝ βησ δαΝ ΫλΰαΝ λα δπ δεάμΝ

φτ πμ,ΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ πΫίαζαθΝ βθΝαπκεζ δ δεάΝξλά βΝίλ αθδευθΝπλυ πθΝυζυθΝεαδΝυζδευθΝ
– θυΝ κδΝ δ λαβζδθκέΝ πδ έπεαθΝ θαΝ υπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ ιαΰπΰάμΝ δ λαβζδθυθΝ πλυ πθΝ υζυθΝ εαδΝ
υζδευθΝεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ υηίΪ πθΝ ΨΝβη δυθκθ αθΝη ηκθπηΫθαΝπλκίζάηα αΝ βθΝπαλκξάΝ
α δυθΝπ ά πθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ γθδεκτΝα λκη αφκλΫαΝEl-Al απσΝεαδΝπλκμΝ αΝευπλδαεΪΝα λκ λσηδα,Ν
εαδΝ δ δεσ λαΝ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ π ά δμΝ βμΝ El-Al απσΝ εαδΝ πλκμΝ βθΝ ΆππΝ θα κζά,Ν η Ν θ δΪη κΝ

αγησΝ κΝ α λκ λσηδκΝ Λ υεπ έαμέΝ Ν Ϋεγ βΝ Yuval εα αζάΰ δΝ η Ν βθΝ δ άΰβ βΝ θαΝ γκτθΝ αΝ
αβ άηα αΝ αυ ΪΝ πλκμΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ κΝ Λκθ έθκΝ εαδΝ αφκτΝ πδ υξγ έΝ βΝ υηφπθέα πθΝ
ίλ αθυθ,Ν σ ΝθαΝΰέθκυθΝ αΝεα ΪζζβζαΝ δαίάηα αΝπλκμΝ δμΝεαγ’ΝτζβθΝεαδΝεα ΪΝ σπκθΝαλησ δ μΝαλξΫμΝ
κυΝθβ δκτέΝ 



π λέπ π δθΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ βμΝ θά κυΝ Κτπλκυ»έ291 ΠλκμΝ πέλλπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
πλκ φυΰάμ,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ υπΫίαζ Ν πλκμΝ κθΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ
Ο ,ΝΝ αΰεΝΥΪηηαλ ε ζθ ,Ν κΝαπσΝββέκέ1ληζΝ Ϋΰΰλαφκ,Ν δαΝ κυΝκπκέκυΝαδ έ κΝ θαΝ
π λδζβφγ έΝβΝπλκ φυΰάΝ βμΝ ζζΪ μΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝλβμ υθσ κυΝεαδΝθαΝ
αθαΰθπλδ γ έΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βΝ ΰδαΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ κυΝ θβ δκτέ292  Ν λβ 
τθκ κμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ Ϊλξδ Ν δμΝ λΰα έ μΝ βμΝ δμΝ β1έλέ1ληζέΝ  δμΝ

βζέλέ1ληζΝεα ΪΝ βΝ υθ λέα βΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ δ ιάξγβΝοβφκφκλέα  πμΝπλκμΝ κΝ ΪθΝ
γα ΰΰλαφ έ βΝπλκ φυΰάΝ κθΝεα ΪζκΰκΝ πθΝαβ βηΪ πθΝπκυΝγαΝ υαβ κτθ αθΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ λβμ υθσ κυέ ΠαλΪΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ αθ δλλά δμ,293 κΝ αέ βηαΝ βμΝ
ζζΪ αμΝ Ϋΰδθ Ν απκ ε σ η Ν οάφκυμ γίΝ υπΫλ,Ν 1λΝ εα ΪΝ εαδ 11Ν απκξΫμ.294 θυΝ

αθαη θσ αθΝ σ δΝ γλΝ ξυλ μΝ γαΝ οάφδααθΝ υπΫλΝ εαδΝ λΝ ξυλ μΝ εα ΪΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ
γΫηα κμΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβ,Νβ εα ΪΝπαλΪ κ β αθ δαπκδεδαεάΝκηΪ αΝ πθΝξπλυθΝ
βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμΝ ηφαθέ γβε Ν δξα ηΫθβ,Νη ΝπκζζΫμΝξυλ μΝθαΝεα αοβφέακυθΝ
βθΝ ζζβθδεάΝπλσ α βΝάΝθαΝαπΫξκυθέ295 θ δε δεάΝ βμΝ βηα έαμ πκυΝ έξ Ν κγ έΝ κΝ

αά βηαΝ απσΝ βΝ λ αθέαΝ ά αθΝ βΝ αυ κπλσ ππβΝ παλκυ έαΝ κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ
ιπ λδευθ,Ν Ϋζΰκυδθ Λσυθ ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα ΪΝ βθΝ δ άΰβ ά κυ, σθδ Ν αβ άηα αΝ

π λδφ λ δαεάμΝ Ϊηυθαμ,Ν κΝ ad absurdum βμΝ αλξάμΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ εαδΝ κθΝ
‘ ζζβθδεσΝεέθ υθκ’ κΝθβ έ.296  
 

ΌππμΝ αθαφΫλ δΝ κΝ ζΫιβμΝ ΚτλκυΝ κΝ ίδίζέκΝ κυΝ « ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝ
Πκζδ δεά»,ΝβΝγ δεάΝοάφκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ«απκ Ϋζ  βθΝησθβ υξΪλδ βΝΫεπζβιβ»,297 
εφλΪακθ αμ ηηΫ πμΝπζβθΝ αφυμΝ βθΝαπκΰκά υ άΝ κυΝαπσΝ δμΝαλθβ δεΫμΝοάφκυμΝάΝ
βθΝ απκξάΝ ΪζζπθΝ ξπλυθ,Ν βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ κπκέπθΝ αθΫη θ έΝ αθΝ κλγάΝ βΝ
ε έηβ βΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ σ δΝ βΝ γ δεάΝ κυμΝ οάφκμΝ δμΝ βζέλέ1ληζΝ υπΫλΝ βμΝ

εα αξυλβ βμΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ ζζβθδεάμ πλκ φυΰάμΝ θ υππ έα Ν βθΝ
ζζβθδεά πζ υλΪ,Ν βΝ δΰηάΝ ηΪζδ αΝ πκυΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ βμ τ βμΝ άλβ αθ 

αλθβ δεά ΫπμΝ υΰελα βηΫθβ Ϊ βέΝΜΪζδ α,Νκ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝαπΫ δζ Ν
υξαλδ άλδαΝ πδ κζάΝπλκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝΠλπγυπκυλΰσΝΜπ θ-Γεκυλδσθ,ΝγΫζκθ αμ 

πλκφαθυμΝ θαΝ εηαδ τ δΝ πκδαΝ Ϊ βΝ γαΝ βλκτ Ν κΝ Ι λαάζΝ σ αθΝ βΝ ζζβθδεάΝ
πλκ φυΰάΝ γαΝ υαβ έ κΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ 1ληζ.298 πέΝ βμΝ πδ κζάμΝ κυΝ

                                                           
291 Κτλκυ, ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝΠκζδ δεά, 443-450 εαδΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝ
Χ πέΨΝ Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄,Ν ΣσηκμΝ ΄, 434-ζγλέΝ Σκ πζάλ μ ε έη θκ βμ ζζβθδεάμ 
πλκ φυΰάμ   
292Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ

΄,βηκ-260 
293ΝStephenΝύέΝXydis,Ν “TheΝUσΝύeneralΝχssemblyΝ asΝ anΝ Instrument of Greek policy: Cyprus, 1954-
1ληκ”ΝThe Journal of Conflict Resolution, Vol.XII, No.2 (June 1968), 142 
294ΝΦάφδ αθΝυπΫλΝκδΝ ιάμΝξυλ μμΝ έΰυπ κμ,Ν ρ ά,Ν φΰαθδ Ϊθ,Ν δληαθέα,ΝΓδκυΰεκ ζαίέα,ΝΓκυα ηΪζα,Ν

ζζΪ α,ΝΙθ κθβ έα,ΝΙ βη λδθσμ,ΝΙ ζαθ έα,ΝΙ λαάζ,ΝΚέθα,ΝΚσ αΝΡέεα,ΝΚκτία,ΝΛ υεκλπ έα,ΝΛέίαθκμ,Ν
Μ ιδεσ,ΝΝδεαλΪΰκυα,ΝΟυελαθέα,ΝΟυλκυΰκυΪβ,ΝΠκζπθέα,Ναζία σλ,Νακυ δεάΝ λαίέα,ΝΡπ έα,Νυλέα,Ν
ΣαςζΪθ β,ΝΣ ξκ ζκίαεέα,ΝΤ ηΫθβ,ΝΦδζδππέθ μΝεαδΝΟθ κτλαέΝΦάφδ αθΝεα ΪμΝ λ αθέα,Ν υ λαζέα,Ν

Ϋζΰδκ,ΝΓαζζέα,Ν αθέα,Ν κηδθδεαθάΝ βηκελα έα,ΝΚαθα Ϊμ,ΝΚκζκηίέα,ΝΛδί λέα,ΝΛκυιαηίκτλΰκ,ΝΝΫαΝ
βζαθ έα,Ν Νκλίβΰέα,Ν Νσ δκμΝ φλδεά,Ν Οζζαθ έα,Ν ΠαλαΰκυΪβ,Ν Π λκτ,Ν κυβ έα,Ν Σκυλεέα,Ν ΥδζάέΝ
π έξαθμΝ δγδκπέα,Ν λΰ θ δθά,Ν θ ακυΫζα,Ν κζδίέα,Ν λααδζέα,Ν Π ,Ν Ιθ έα,Ν ΙλΪθ,Ν ΙλΪε,Ν Παεδ Ϊθ,Ν

ΠαθαηΪμέΝΠλίζ. Κτλκυ, ζζβθδεά ιπ λδεά Πκζδ δεά, 287.   
295Ν  Stephen Xydis, Cyprus: Conflict and Conciliation, 1954-1958 (Columbus, Ohio: The Ohio State 
University Press, 1967), 12 
296 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝ ΣηάηαΝ δ γθυθΝ Ολΰαθδ ηυθΝ πλκμΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ Gideon Rafael εαδΝ
ΣηάηαΝΟ ΝΧβιέ1βέ1ληζ,ΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨέΝΟδ θ υπυ δμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝαθ δπλκ ππ έαμΝεα ΪΝ δμΝ
οβφκφκλέ μΝ βμΝβηέ9έ1ληζΝεαδΝ βμΝ1ηέ1βέ1ληζΝΰδαΝ βθΝΚτπλκέ 
297ΝΚτλκυ,Ν ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝΠκζδ δεά, 287 ΠλίζέΝXydis, Conflict and Conciliation, 12 
298 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκΝ
εαδΝΠλκι θ έκΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧλβγζή  – βηέ1ίέ1ληζΨέΝ πδ υθΪπ αδΝβΝαπσΝβκέ9έ1ληζΝ πδ κζάΝ



Μαεαλέκυ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ πλκΫίβΝ Ν εαηέαΝ π λαδ ΫλπΝ εέθβ βΝ εαδΝ
αεκζκτγβ  βθΝέ δαΝ‘ αε δεάΝ δΰάμ’ πκυ έξ Ν βλά δΝ κΝΠλκι θ έκΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν σ αθΝ έξ Ν ζΪί δΝ βθΝ αθκδε άΝ πδ κζά δαηαλ υλέαμΝ κυΝ βηΪλξκυΝ
Λ υεπ έαμ, Θ ηδ κεζάΝ Ϋλίβέ299  

 
Ν δ λαβζδθάΝ πδφυζαε δεσ β αΝ ιβΰ έ αδΝ απσΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ

βζ ΰλαφάηα κμΝ πκυΝ απΫ δζ Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ βμΝ βζέλέ1ληζΝ κΝ
ΠλΫ ίβμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ εαδΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ

θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΟ ,ΝΆηπαΝ ηπαθ, πλκμΝ κθΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝΓεέθ κθΝΡαφαΫζέΝΟΝ ηπαθ δαξυλδα Νι εΪγαλαΝ βθΝΫθθκδαΝ
κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝαλξάμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝ πθΝζαυθΝαπσΝ κΝεαγ’αυ σΝπ λδ ξση θκΝ
κυΝ ζζβθδεκτΝ αδ άηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ αυ κ δΪγ βΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν

παλαζζβζέακθ ΪμΝ κΝη Ν κΝαθ έ κδξκΝαέ βηαΝ βμΝΙθ κθβ έαμΝεα ΪΝ βμΝΧφδζδεάμΝπλκμΝ
κΝ Ι λαάζΨΝ Οζζαθ έαμΝ π λέΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ θά κυΝ ΙλδΪθέ300 

υΰε ελδηΫθα,Ν εα ΪΝ κθΝ ηπαθ,Ν κΝ αζβγΫμΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ αδ βηΪ πθΝ σ κΝ βμΝ
ζζΪ αμΝσ κΝεαδΝ βμΝΙθ κθβ έαμΝ θΝαπκ εκπκτ Ν βθΝαυ κ δΪγ βΝ πθΝεα κέεπθΝ
βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ κυΝ ΙλδΪθΝ αθ έ κδξα,Ν αζζΪΝ βθΝ πλκ Ϊλ β βΝ αυ υθΝ πθΝ θβ δυθέΝ
πδπλκ γΫ πμ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ, ΰδαΝ υθσβ κυμΝ ζσΰκυμ, θΝ πδγυηκτ Ν θαΝ
βηδκυλΰβγ έΝπλκβΰκτη θκ,ΝίΪ δΝ κυΝκπκέκυΝαπσφα βΝ βμΝΟζκη ζ έαμΝ κυΝΟ ΝγαΝ

εαγσλδα Νη αίκζΫμΝ βθΝ αφδεάΝευλδαλξέαΝ πθΝελα υθ-η ζυθΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτέ301  
 

                                                                                                                                                                      

κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝπκυΝ απ υγυθσ αθΝ κθΝπλπγυπκυλΰσΝ David Ben Gurion εαδΝβΝκπκέαΝ
έξ Ν πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμΝμ 

«Honourable Sir,  

On behalf of the Greek people of Cyprus and as their elected political and spiritual leader I wish to 

thank you, as well as the other members of your Government, warmly, for the support you have given 

through your Delegation at the United Nations to the demand of the Cypriot people for self-

determination, by voting in favour of including the Greek appeal on Cyprus in the Agenda of the 

General Assembly. 

This noble gesture of yours, emanating from the principles and spirit of the United Nations is an 

expression of the liberal ideals which so nobly characterize your people; it has raised in the conscience 

of the peoples of the World the prestige of the U.N.O. and their confidence in it as an Organisation 

striving for the establishment of Freedom and Justice. 

We have no doubt that your Government will continue the same attitude of supporting the Cyprus 

Question until a favourable decision regarding the self-determination of the people of Cyprus is finally 

taken by the United Nations. 

We thank you warmly and convey to your Honour the feelings of deep gratitude and respect of the 

people of Cyprus».  
299 ΟλΪ Νβέβέγ 
300 ΣκΝαέ βηαΝ βμΝ Ιθ κθβ έαμΝεα ΪΝ βμΝΟζζαθ έαμΝπ λέΝ φαληκΰάμΝ βμΝαλξάμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝ πθΝ
ζαυθΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝθά κυΝΙλδΪθΝπ λδζαηίαθσ αθΝ βθΝα αΫθ αΝ βμΝέ δαμΝ υθσ κυέ 
301 Israel State Archives - Naomi Barzilai, ed. Documents on the Foreign Policy of Israel Vol.9 
(Jerusalem: Government Printer, 2004), 650-651 #384. Eban πλκμ Rafael (93.01/2210/18-26.9.1954) O 
Eban δΫελδθ  δμ κηκδσ β μ η αιτ κυ αβ άηα κμ βμ Κτπλκυ εαδ κυ αβ άηα κμ κυ ΙλδΪθ, 
πδ βηαέθκθ αμ α ιάμ: «  πδξ δλβηα κζκΰέα πκυ πλκίΪζζ αδΝ δμ π λδπ υ δμ σ κ βμ Κτπλκυ σ κ 

εαδ κυ ΙλδΪθ θΝ ία έα αδΝ βθΝ αθ έγ βΝ η αιτΝ βμΝ απκδεδκελα έαμΝ εαδΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν αζζΪΝ
[ία έα αδ]Ν Ν αφδεΫμΝ δ ε δεά δμέΝΟτ  β ζζΪ α, κτ  β Ιθ κθβ έα πλκ έθκυθ αθ ιαλ β έα ΰδα κυμ 

εα κέεκυμΝ πθΝ δ ε δεκτη θπθΝ θβ δυθ,Ν αζζΪΝ εΪγ Ν ηέαΝ ξυλαΝ απσΝ αυ ΫμΝ πδαβ έΝ θαΝ αΝ
πλκ αλ ά δ[…]ΓδαΝ κΝΙ λαάζ,Ναπκ ζ έΝτοδ βΝ πκυ αδσ β αΝθαΝ θδ ξτ δΝ δμΝυπΪλξκυ μΝ Ϊ δμΝ κθΝ
Ο ΝπκυΝ Ϊ κθ αδΝεα ΪΝ πθΝ αφδευθΝη αίκζυθΝ δ’ΝαπκφΪ πμΝ δ γθκτμΝκλΰαθδ ηκτΝΧinternational 

decreeΨ[…]Ν Σκ υηπΫλα ηΪ ηκυ έθαδ σ δ θ γα πλΫπ δ θα δ Ϊ κυη  θα βλέικυη  πζάλπμΝ κΝ
θπηΫθκΝ α έζ δκΝεαδΝ δμΝΚΪ πΝΥυλ μ,Νπ λέΝ πθΝαβ βηΪ πθΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ κυΝΙλδΪθΝαθ έ κδξα,ΝεαδΝ

υπΪλξκυθΝζτ δμΝπκυΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαθ υλ γκτθ,ΝξπλέμΝθαΝ πδελέθ αδΝίΪ δηαΝβΝαπκδεδκελα έαΝ[…]» 



Ν ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάΝ υαβ άγβε Ν εα ΪΝ βΝ υθ λέα βΝ βμ Πκζδ δεάμΝ
πδ λκπάμΝ δμΝ 1ζΝ εαδΝ 1ηΝ ε ηίλέκυΝ 1ληζέΝ τηφπθαΝ η Ν ξ δεάΝ Ϋεγ β302 βμΝ

ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ,ΝβΝκηδζέαΝ κυΝ ζΫιβΝΚτλκυΝεΫλ δ Ν
δμΝ θ υπυ δμέ303 θ δγΫ πμ,Ν αΝ πδξ δλάηα αΝ πκυΝ πλκΫίαζ Ν κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ

ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝΣκυλεέαμ,Ν ζέηΝαλπΫλ,Νία έακθ αθ εα ΪΝετλδκΝζσΰκ 
βΝ ΰ πΰλαφδεάΝ ΰΰτ β αΝ βμΝ ΚτπλκυΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ αε Ϋμ εαδΝ βθΝ γθκζκΰδεάΝ

τθγ βΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ κυΝ θβ δκτέΝ υ η θάΝ θ τππ βΝ πλκεΪζ Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ αλπΫλΝ παλαζζάζδ Ν κΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ
αυ κ δΪγ βΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κΝξδ ζ λδεσΝχnschluss,304 πμΝ πέ βμΝεαδΝ
κδ «αθγ ζζβθδεΫμΝαθγλππκζκΰδεΫμ,Νφυζ δεκτΝξαλαε άλα,Νπαλα βλά δμ»,305 σππμΝ πδΝ
ζΫι δΝξαλαε άλδααθΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝ δμΝ πδ βηΪθ δμΝαλπΫλΝπ λέΝ βμΝεα αΰπΰάμΝ πθΝ
εα κέεπθΝ βμΝΚτπλκυέ306  
 

                                                           
302 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝπλκμΝRafael Χβιέ1βέ1ληζΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
303 Κτλκυ,Ν ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝΠκζδ δεά, 450-ζηζΝΣκΝε έη θκΝ βμΝκηδζέαμΝ κυΝ ζΫιβΝΚτλκυΝ θυπδκθΝ
βμΝΟζκηΫζ δαμΝ βμΝλβμ υθσ κυΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν,Ν δμΝ1ιέ1βέ1ληζ 

304 Republic of Turkey, Turkey and Cyprus – A Survey of the Cyprus Question with Official Statements 

of the Turkish Viewpoint (London: Turkish Embassy, Press Attache’s Office, 1956), 41 Σκ Γλαφ έκ 
Στπκυ βμ Σκυλεδεάμ Πλ ί έαμ κ Λκθ έθκ  πέ βηκΝ θβη λπ δεσΝ κυΝ ζ έκ,ΝπκυΝ βηκ δ τγβε Ν
κΝ 1ληθ,Ν παλαζζβζέα δΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ ΰδαΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ

ζαυθΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝ έξ ΝπλκίΪζ δΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝ‘αυ κ δΪγ βμΝ πθΝζαυθ’Ν κΝθααδ δεσΝεσηηαΝ βμΝ
Γ ληαθέαμέΝΓδαΝθαΝ βλδξγ έΝκΝπαλαζζβζδ ησμ,ΝαθαΰλΪφκθ αδΝ αΝ ιάμμΝ«ΣκΝΆλγλκΝ1Ν κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ
κυΝ Γ ληαθδεκτΝ γθδεκ κ δαζδ δεκτΝ Κσηηα κμΝ π άηαδθ Ν βθΝ αθΪΰεβΝ σζκδΝ κδΝ Γ ηαθκέΝ θαΝ
υ π δλπγκτθΝ βθΝαλξάΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝΰδαΝθαΝ υ ά κυθΝ βΝΜ ΰΪζβΝΓ ληαθέαέΝ ΝαλξάΝ ε έθβΝ κυΝ

θααδ δεκτΝεσηηα κμΝγαΝ υθ ξέ δΝθαΝαθαφΫλ αδΝπμΝΫθαΝδ κλδεσΝπαλΪ δΰηα,ΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝ
κπκέκΝηέαΝ υΰ θάμΝαιέαΝφαζεδ τ αδΝεαδΝεαεκπκδ έ αδ η Ν εκπσΝθαΝυπβλ ά δΝ πδγ δεΫμΝ πδ δυι δμ»     
305Ν Ibid., 22-23  πέ βηβ κυλεδεά πζ υλΪ, πλκε δηΫθκυ θα βλέι δ δμ πκζδ δεΫμ βμ γΫ δμ ΰδα κ 
Κυπλδαεσ εα Ϊ β εα έα κυ ’ηίΝ ξλβ δηκπκδκτ  πδξ δλάηα α αθγλππκζκΰδεάμ φτ βμ πμ πλκμ 
βθ φυζ δεά πλκΫζ υ β πθ ζζβθκευπλέπθ εα κέεπθ κυ θβ δκτ. ΣκΝΓλαφ έκΝΣτπκυΝ βμΝΣκυλεδεάμΝ

Πλ ί έαμΝ κΝ Λκθ έθκ,Ν αθαφ λση θκΝ βθΝ πζβγυ ηδαεάΝ τθγ βΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν αθΫφ λ Ν
ξαλαε βλδ δεΪΝ αΝ ιάμμΝ «ΟΝ υθκζδεσμΝ πζβγυ ησμΝ κυΝ θβ δκτΝ αθΫλξ αδ δμΝ ηίίέίίίΝ π λέπκυέΝ πσΝ
αυ κτμ,ΝκδΝ1βίέίίίΝα δαηφδ ίά β αΝ έθαδΝ κυλεδεάμΝφυζ δεάμΝεαδΝπκζδ δ ηδεάμΝεα αΰπΰάμ,ΝπμΝφυ δεσΝ
απκ Ϋζ ηαΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝβΝΚτπλκμΝαπκ ζκτ Ναθαπσ πα κΝ ηάηαΝ βμΝΣκυλεέαμΝ πέΝ λ δμΝαδυθ μέΝ
11έίίίΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δΪφκλ μΝ φυζΫμΝ εαδΝ γλβ ε υ δεΪΝ πδ τπέΝ Π λέΝ πθΝ υπκζκέππθΝ γιίέίίίΝ βΝ
ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝυπκ βλέα δΝσ δΝ έθαδΝ ζζβθ μέΝ βθΝπλαΰηα δεσ β α,ΝαπσΝ γθκζκΰδεάμΝαπσο πμ,Ν κΝ
τθκζκΝ ξ σθΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ εκδθσ β αμΝ αθάε δΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ αθγλυππθΝ πκυΝ έθαδΝ
δ παληΫθκδΝ βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκ,Ν κδ κπκέκδΝκθκηΪακθ αδΝ ‘Λ ίαθ έθκδ’έΝΟΝευπλδαεσμΝπζβγυ ησμΝ
πθΝ Λ ίαθ έθπθΝ θΝ Ϋξ δΝ έπκ αΝ εκδθσΝ η Ν κυμΝ ζζβθ μ,Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ ζζβθκλγσ κιβΝ γλβ ε υ δεάΝ

πέ β,Ν δαΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝκπκέαμΝυδκγΫ β ΝηέαΝ δΪζ ε κΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ αμ»έ   
ΝπμΝΪθπΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝπλκίαζσ αθΝαπσΝ πδ βηκθδεΪΝ υΰΰλΪηα αΝπκυΝ βηκ δ τκθ αθΝαπσΝ αΝ

παθ πδ βηδαεΪΝ λ υθβ δεΪΝ δ λτηα αΝ βμΝ ΣκυλεέαμέΝ θ δε δεσ έθαδ κ Ϊλγλκ κυ Yaman Örs η  
έ ζκ Certain Basic Misconceptions in the Field of History. Ancient Greeks, the West and the Modern 

World πκυ βηκ δ τγβε  κ 1976 απσ κ Institute of International Relations βμ ξκζάμ Πκζδ δευθ 
πδ βηυθ κυ Παθ πδ βηέκυ βμ Άΰευλαμ. Ο Örs, εαγβΰβ άμΝ βμ Ια λδεάμΝ ξκζάμΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυ βμΝ Άΰευλαμ, υπκ άλδα Ν σ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ εαδΝ κδΝ Ν κΫζζβθ μΝ ΰ θδεσ λαΝ θΝ
ΫξκυθΝεαηέαΝφυζ δεάήΰκθδ δαεάΝ ξΫ βΝη Ν κυμΝ λξαέκυμΝ ζζβθ μ, εα Ϋζβΰ Νσ δΝβΝηκθα δεάΝ πδλλκάΝ
πθΝ λξαέπθΝ ζζάθπθΝπλκμΝ κυμΝΝ κΫζζβθ μΝπ λδκλέα αδΝ αΝ«πκζδ δεΪΝεαδΝ δπζπηα δεΪΝ ξθΪ ηα αΝ

(«tricks in politics and diplomacy»Ψ,Ν πκυΝ εζβλκθσηβ αθΝ απσΝ κυμΝ λξαέκυμ»έΝ Yaman Örs, Certain 

Basic Misconceptions in the Field of History. Ancient Greeks, the West and the Modern World The 
Turkish Yearbook of International Relations,1974 Vol.14 (University of Ankara: Institute of 
International Relations, Faculty of Political Science, 1976), 106 εαδ 112-113 κ Ioannides, Image, 66-
69     
306Ν ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝπλκμΝ Rafael Χβιέ1βέ1ληζΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ. 
Π λέΝ πθΝ ξκζέπθΝ ζΫιβΝ ΚτλκυΝ πέΝ πθΝ πδξ δλβηΪ πθΝ πκυΝ πλκΫίαζ Ν κΝ Selim Sarper,Ν κλέΝ Κτλκυ, 
ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝΠκζδ δεά, 399-405 



Ό κθΝ αφκλΪΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν βΝ γ υλβ βΝ κυ αβ άηα κμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ
υθ σ αθ η  κΝλσζκΝ βμΝ τ βμΝ– εαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ δ δεσ λαΝ– Ν υθΪλ β βΝη Ν
κυμ ΰ θδεσ λκυμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ υ ξ δ ηκτμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν απσΝ πκζζΫμΝ

αλαίδεΫμΝαθ δπλκ ππ έ μ,Νη Ν πδε φαζάμΝ βΝ ακυ αλαίδεά, Ϋγβε Ν κΝ λυ βηαΝπ λέΝ
βμΝ ΫθθκδαμΝ βμ «αηυθ δεάμΝ βηα έαμ» πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ ΰδαΝ βΝ τ βέΝ

Υαλαε βλδ δεσΝά αθΝ κΝλβ κλδεσΝ λυ βηαΝπκυΝ παθαζαηίαθσ αθΝαπσΝ κυμΝΪλαί μΝ
επλκ υπκυμΝ πθΝξπλυθΝπκυΝ υθ Ϊ κθ αθΝη Ν κΝ ζζβθδεσΝαέ βηαΝμΝ«Άλαΰ ,ΝπκδκυμΝ

πλκ έγ αδΝ θαΝ πλκ α τ δΝ βΝ τ βΝ η Ν βθΝ παλκυ έαΝ βμΝ βθΝΚτπλκνΝΣκυμΝΆλαί μνΝ
πσΝπκδκυμΝθαΝ κυμΝπλκ α τ δνΝ πσΝ κθΝ αυ σΝ κυμν».  

 
Ν Τ ηΫθβΝ ελΪ β Ν ι εΪγαλβΝ γ δεάΝ Ϊ βΝ ΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμΝ

πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν υπκ ξση θβΝ θαΝ βλέι δΝ η ζζκθ δεΪΝ εαδΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ
Ϋθπ βμΝ κυΝ θβ δκτΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν αθ δπαλαίΪζζκθ αμΝ αυ σξλκθαΝ κΝ δεσΝ βμΝ
αέ βηαΝ ΰδαΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ πζβγυ ηυθΝ βμΝ θσ δαμΝ

λαίδεάμΝ Υ λ κθά κυ,Ν πκυΝ ζκτ αθΝ υπσΝ ακυ αλαίδεάΝ ευλδαλξέαέΝ ιαέλ βΝ
απκ Ϋζ αθΝ κΝ ΛέίαθκμΝ εαδΝ κΝ ΙλΪεΝ πκυΝ υθ ΪξγβεαθΝ η Ν βθΝ ΣκυλεέαΝ εαδΝ βΝ

λ αθέα,Ν πδί ίαδυθκθ αμΝ θΝ ηΫλ δΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ έξαθΝ βηκ δ υγ έΝ κθΝ
ευπλδαεσΝ Στπκ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ κλδ ηΫθ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ ά βΝ απσΝ κθΝ
Οε υίλδκΝ κυΝ 1ληζΝ έξαθΝ απκφα έ δΝ θαΝ βλέικυθΝ βΝ ίλ αθδεάΝ ΰλαηηά,Ν
αθ ιΪλ β αΝ απσΝ δμΝ δαφπθέ μΝ κυμΝ η Ν κΝ Λκθ έθκΝ εαδΝ βΝ ΓαζζέαΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ
αυ κ δΪγ βΝ κυΝ Μαλσεκυ,Ν βμΝ Συθβ έαμΝ άΝ ΪζζπθΝ α δα δευθΝ ξπλυθέ307 ιέα δΝ θαΝ
βη δπγ έΝσ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθ λέα βμ,Ν κΝ υλδαεσΝ γθδεδ δεσΝεσηηαΝ βμΝ

αθ δπκζέ υ βμ S.S.N.Pέ,Ν παθάζγ Νη Ν κΝΰθπ σΝαέ βηΪΝ κυΝθαΝ γ έΝβΝΚτπλκμΝυπσΝ
υλδαεάΝ ευλδαλξέα,Ν εαζυθ αμΝ η Ν οάφδ ηΪΝ κυΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ υλέαμΝ εαδΝ βΝ

ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ ξυλαμΝ κθΝ Ο Ν θαΝ αθαεκδθυ κυθΝ βΝ Γ θδεάΝ
υθΫζ υ βΝ σ δΝ κΝ θβ έΝ θΝ αθάε δΝ κτ Ν βθΝ ζζΪ α,Ν κτ Ν βθΝ Σκυλεέα,Ν κτ Ν
φυ δεΪΝ βΝ λ αθέαέ308 ΣκΝ οάφδ ηα κυΝ S.S.N.P. σππμΝ ά αθΝ αθαη θση θκ,Ν
αΰθκάγβε ΝαπσΝ βΝ υλδαεάΝευίΫλθβ βέ  

 
πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν κΝ ζζβθδεσΝαέ βηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝαβ έ κΝαπσΝ

βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝθαΝ εφλΪ δΝ βθΝ ζπέ αΝ βμΝσ δΝ κΝ δεαέπηαΝαυ κ δΪγ βμΝ πθΝ
ζαυθΝγαΝ φαληκ γ έΝεαδΝ κυμΝεα κέεκυμΝ βμΝΚτπλκυ,Νίλάε Ν βηαθ δεάΝαθ έ α βΝ
εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ξπλυθΝ πκυΝ έξαθΝ θκτμΝ ηκτμΝ η Ν κΝ

                                                           
307 ISA/RG93/MFA/2156/7 Πλκι θ έκ Ι λαάζ β Λ υεπ έα πλκμ Rafael εαδ Σηάηα α λ υθυθ, 
Ο , υ δεάμ υλυπβμ εαδ δπζπηα δεά θ δπλκ ππ έα Ι λαάζ βθ γάθα (1354/102/  – 
18.10.1954). πδ άηαθ βΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ βηκ έ υ Ν βΝ ευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ γθκμ δμΝ
1ηέ1ίέ1ληζ,Ν πδεαζκτη θβΝ ζζβθδεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝπβΰΫμΝ βΝΝΫαΝΤσλεβέΝΟδΝζσΰκδΝπκυΝαθαφΫλκθ αθΝ
ά αθΝκδΝ ιάμΝμΝαΨΝ Νπλσ φα βΝ δ υγΫ β βΝ βμΝίλ αθδεάμΝαπκξυλβ βμΝαπσΝ βΝ δυλυΰαΝ κυ κυΫαΝεαδΝ
βμΝ εεΫθπ βμΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ α λκπκλδευθΝ ίΪ πθΝ κΝ ΙλΪεΝ ίΨΝ Ν απκΰκά υ βΝ πκυΝ έξ Ν
βηδκυλΰά δΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ βΝ de facto αθαΰθυλδ βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ βΝ

αθαίΪγηδ βΝ βμΝ επλκ υπβ βμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθαΝ απσΝ ίαγησΝ πέ δηκυΝΠλκιΫθκυΝ ΧπκυΝ έ ξυ Ν
ΫπμΝ κΝ1ληβΨΝ Ν δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝΧαπσΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ1ληβΝεαδΝ θ τγ θΨΝΰΨΝ Ν λ αθέαΝ
φΫλ αδΝ θαΝ υπκ ξΫγβε Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ σ δΝ γαΝ πα Ϊι δΝ βΝ ζαγλ ηπκλέαΝ δ λαβζδθυθΝ πλκρσθ πθΝ
πλκμΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ αΰκλΫμ,Ν αυιΪθκθ αμΝ κυμΝ ζΫΰξκυμΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΨΝ ΣαΝ φδζκίλ αθδεΪΝ αλαίδεΪΝ
εαγ υ αΝπλκ ίζΫπκυθΝ Ν ίλ αθδεάΝ άλδιβ,Ν εαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ ηβθΝ η αίζβγ έΝ κΝ
status quo βθΝΚτπλκέΝΝ 
308 αΨΝ ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ αΨΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1θθκή  -β1έ1βέ1ληζΨΝ ΣκΝ απσΝ 1ιέ1βέ1ληζΝ
βηκ έ υηαΝ βμΝ αδΰυπ δαεάμΝ φβη λέ αμΝ Al-Ahram,Ν κΝ κπκέκΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ

οβφέ ηα κμΝ κυΝ υλδαεκτΝ εσηηα κμΝ βμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ S.S.N.Pέ,Ν σππμΝ έξ Ν η α κγ έΝ απσΝ κΝ
δ β κΰλαφδεσΝ πλαε κλ έκΝ Associated Press απσΝ βΝ αηα εσέΝ ίΨΝΣηάηαΝ λ υθυθΝ πλκμΝΠλκι θ έκΝ

Ι λαάζΝ β Λ υεπ έαΝ Χ1ηκήηγζή3.1.1955- מ)  Ν αθαεκέθπ β κυΝ εσηηα κμΝ S.S.N.P βηκ δ τγβε Ν
βθΝαΰΰζσφπθβΝ φβη λέ αΝDaily Star βμΝ αηα εκτ. ΟλΪ Νβέβέζ 



Λκθ έθκέΝΠλκ ιΫξκθ αΝλσζκΝαθΫζαί ΝκΝθ καβζαθ σμΝ επλσ ππκμ,Ν λΝΛΫ ζδΝΜΪθλκ,Ν
κΝ κπκέκμΝ πλσ δθ Ν θαΝ αθαίζβγ έΝ ‘ θΝ υγΫ πΝ ξλσθπ’Ν βΝ ζζβθδεάΝ πλκ φυΰά,Ν
πδεαζκτη θκμΝ κΝ πδξ έλβηαΝ σ δΝ βΝ υαά β βΝ εαδΝ βΝ οβφκφκλέαΝ π’Ν αυ άμΝ γαΝ

πλκεαζκτ Ν κίαλΫμΝ πκζδ δεΫμΝ υθΫπ δ μΝ εαδΝ ουξλσ β αΝ δμΝ ξΫ δμΝ ζζΪ αμ-
λ αθέαμ-Σκυλεέαμέ309  ζζΪ αΝ εαδΝ κδΝ Λα δθκαη λδεαθδεΫμΝ ξυλ μΝ αθ Ϋ λα αθ 

Ϋθ κθα,Ναθ δ Ϊ κθ αμΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝβΝΝΫαΝ βζαθ έαΝκυ δα δεΪΝγΫ δΝ αά βηαΝ
αθαγ υλβ βμΝ ζβφγ έ αμΝ απσφα βμΝ εα ΪΝ βθΝ έ δαΝ τθκ κΝ Χά κδΝ βθΝ απσφα βΝ βμΝ
βζέλέ1ληζΝπ λέΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝαδ άηα κμΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβΨ,Νπ λέΝ βμΝ
κπκέαμΝ απαδ έ αδΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ βήγΝ πθΝ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτέ310  βΝ
υθΫξ δα,ΝβΝ θκλίβΰδεάΝαθ δπλκ ππ έαΝ δ βΰάγβε ΝθαΝ γ έΝπλκμΝοάφδ βΝ κΝαέ βηαΝ
βμΝ ΝΫαμΝ βζαθ έαμΝ Χπ λέΝ αθαίκζάμΝ βμΝ υαά β βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πλκ φυΰάμΨΝ

πλκ κτΝ γ έΝ πλκμΝ υαά β βΝ βΝ ζζβθδεάΝ πλκ φυΰάέΝ Ν θκλίβΰδεάΝ δ άΰβ βΝ Ϋΰδθ Ν
ε άΝ η Ν ζηΝ γ δεΫμΝ οάφκυμ,Ν 1ηΝ αλθβ δεΫμΝ εαδΝ 1βΝ απκξΫμέΝ Κα σπδθ,Ν Ϋγβε Ν Ν

οβφκφκλέαΝβΝπλσ α βΝ βμΝΝΫαμΝ βζαθ έαμΝθαΝαθαίζβγ έΝβΝ υαά β βΝ βμΝ ζζβθδεάΝ
πλκ φυΰάμέΝ πέΝ βμΝπλσ α βμΝαυ άμ,ΝβκΝξυλ μΝοάφδ αθΝυπΫλΝΧη αιτΝ πθΝκπκέπθΝβΝ

λ αθέα,ΝβΝΣκυλεέα,Ν κΝΙλΪε,ΝκΝΛέίαθκμΝεαδΝκδΝπαλα κ δαεΪΝφδζκαπκδεδαεΫμΝ υ δεΫμΝ
ξυλ μΨ,Ν1ηΝεα ΪΝΧη αιτΝ πθΝκπκέπθΝβΝ ζζΪ α,ΝκδΝΛα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μΝεαδΝβΝ
Ιθ έαΨΝεαδΝ1θΝαπκξΫμΝΧη αιτΝ πθΝκπκέπθΝ κΝΙ λαάζ,ΝβΝακυ δεάΝ λαίέα,ΝβΝΤ ηΫθβ,Ν
βΝ έΰυπ κμΨέΝ Χ σ κ,Ν βΝ πλσ α βΝ βμΝ ΝΫαμΝ βζαθ έαμΝ θΝ υΰεΫθ λπ Ν βθΝ
αυιβηΫθβΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ βήγ,Ν σππμΝ απαδ έ κΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ 1βζΝ πθΝ ΚαθσθπθΝ

δα δεα έαμΝ εαδΝ Ϋ δ, βΝ υαά β βΝ πέΝ βμΝ ζζβθδάμΝ πλκ φυΰάμΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν
εαθκθδεΪέ311 

  
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ π δ κ δαεάμΝ ε έθβμΝ δα δεα έαμ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ

αθ δπλκ ππ έα πλκ πΪγβ Ν θαΝ ππφ ζβγ έέΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ κδε έαΝ Ϋεγ βΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Ο Ν κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,312 βΝ δ λαβζδθάΝ
αθ δπλκ ππ έαΝίλάε Ν βθΝ υεαδλέαΝθαΝπλκί έΝ Νπαλα εβθδαεΫμΝεδθά δμΝη Ν εκπσ 
θαΝ θγαλλτθ δΝ δμΝ ξυλ μ βμΝ Λα δθδεάμΝ η λδεάμ θαΝ εφλΪ κυθΝ θ κθσ λαΝ δμΝ
αθ δλλά δμΝ κυμΝ εα ΪΝ βμΝ ΝΫαμΝ βζαθ έαμέΝ Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ π έπε Ν θαΝ
πλκεαζΫ δ β λ αθέαΝθαΝαβ ά δ υγΫπμΝ βΝ άλδιβΝ κυΝΙ λαάζέΝ Ναθ ΪζζαΰηαΝ
βμΝγ δεάμΝδ λαβζδθάμΝοάφκυΝ - η Ν βθΝκπκέαΝπδγαθσθΝθαΝεαζτπ κΝβΝαπαδ κτη θβΝ

αυιβηΫθβΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ βήγΝ - κΝ Λκθ έθκΝ γαΝ η υσ αθΝ θα δεαθκπκδά δ αΝ
δ λαβζδθΪΝαδ άηα αΝκδεκθκηδεκτΝξαλαε άλαΝπκυΝ ξ έακθ αθΝη Ν βθΝΚτπλκέΝΧ σ κ,Ν
βΝ λ αθέαΝ θΝ αά β Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ άλδιβ,Ν αφκτΝ θΝ πΝ η αιτΝ έξ Ν εα α έΝ
αφΫμΝσ δΝ θΝά αθΝ υθα σθΝθαΝ ια φαζδ γ έΝβΝαπαδ κτη θβΝπζ κοβφέαΝ πθΝβήγΝεαδΝ

θαΝαπκ λαπ έΝβΝπλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ υαά β βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλκ φυΰάμέΝτηφπθαΝ
ηΪζδ αΝη Ν βθΝ έ δαΝ δ λαβζδθάΝΫεγ β,ΝβΝίλ αθδεάΝαθ δπλκ ππ έαΝηβΝγΫζκθ αμΝθαΝ
υ δΝπ λαδ ΫλπΝΫηφα βΝ αΝσ αΝ έξαθΝ δα λαηα δ γ έ,Νφ λσ αθΝπαλα εβθδαεΪΝθαΝ

πλκ παγ έΝ θαΝ υπκ βλέι δ σ δΝ εαδΝ βΝ έ δαΝ έξ Ν αδφθδ δα έΝ απσΝ βθΝ σ κ υθαηδεάΝ
παλΫηία βΝ βμΝ ΝΫαμΝ βζαθ έαμΝ – πλκεαζυθ αμΝ αΝ υπκη δ δΪηα αΝ πκζζυθΝ
επλκ υππθ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝ πθΝΙ λαβζδθυθέ313 

                                                           
309ΝΚτλκυ,Ν ζζβθδεάΝ ιπ λδεάΝΠκζδ δεά, 302-306 Π λέΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαθ έ λα βμΝ πέΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ
βμΝΝΫαμΝ βζαθ έαμέ 

310Ν Ibid. 305 
311ΝIbid. 305-308 
312ΝISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝπλκμΝRafael Χβιέ1βέ1ληζΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
313 Ibid. Υαλαε βλδ δεΪ, βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ο Ν πλκμΝ Rafael αθαΰλΪφκθ αδΝ ΰδαΝ κΝ
π λδ α δεσΝ αΝ ιάμΝμΝ«[…]Ν κΝπ λδγυλδκΝ βμΝ υθ λέα βμ,ΝκδΝ λ αθκέΝπλκ πΪγβ αθΝθαΝ δαλλ τ κυθΝ
βθΝπζβλκφκλέαΝσ δΝκΝΝ καβζαθ σμΝ επλσ ππκμΝ θάλΰβ Νη Ναπκεζ δ δεΪΝ δεάΝ κυΝπλπ κίκυζέαΝεαδΝ

σ δΝ ιΫπζβι ΝαεσηαΝεαδΝ κυμΝέ δκυμΝΧεαδΝσπκδκμΝ κΝπέ ο ,Ν κΝπέ ο ΨΝ[…]»έΝΠλίζ. Κτλκυ, ζζβθδεά 

ιπ λδεά Πκζδ δεά, 307-308 



 
Κα ΪΝ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ 1ηέ1βέ1ληζ,Ν βΝ ΝΫαΝ βζαθ έαΝ εα Ϋγ Ν ξΫ δκΝ

απσφα βμ,Ν κΝ ΠλκκέηδκΝ βμΝ κπκέαμ,Ν τ λαΝ απσΝ αθαγ πλβ δεΫμΝ δ βΰά δμΝ βμ 
Κκζκηίέαμ εαδΝ κυ αζία σλ,Ν έξ Ν πμΝ ιάμμΝ «ΛαηίΪθκθ αμΝ υπ’Ν σοδθΝ σ δΝ πέΝ κυΝ
παλσθ κμ,Ν θΝ ελέθ αδΝ υλδηβΝ βΝ υδκγΫ β βΝ απσφα βμΝ πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ
Κτπλκυ…».

314
 Ν ζζβθδεάΝπζ υλΪΝΫελδθ Νσ δΝαυ σμΝγαΝά αθΝΫθαμΝ τ ξβηκμΝ λσπκμΝθαΝ

πδζυγ έΝ κΝ αά βηαΝ πκυΝ έξ  αθαετο δ,Ν γ πλυθ αμΝ σ δΝ Ϋ πΝ εαδΝ η Ν αυ άθΝ βθΝ
δα τππ β κυΝΠλκκδηέκυ,Ν θΝαπκεζ δσ αθΝβΝ παθαφκλΪΝ κυΝΚυπλδαεκτΝαβ άηα κμΝ
βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βέΝ δ,Ν κΝ ξΫ δκΝαπσφα βμΝπκυΝυπΫίαζ ΝβΝΝΫαΝ βζαθ έαΝεαδΝ

πκυΝ π λδ έξ Ν δμΝ αθαγ πλβ δεΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ κυΝ αζία σλΝ εαδΝ βμΝ ΚκζκηίέαμΝ
ΰελέγβε Ν απσΝ βθΝ ΟζκηΫζ δαέΝ Ν απσφα βΝ κ1ζΧΙΥΨΝ υπ λοβφέ γβε Ν σ κΝ απσΝ δμΝ

ξυλ μΝπκυΝ Ϊ κθ αθΝυπΫλΝ βμΝ ζζΪ αμΝσ κΝεαδΝαπσΝ ε έθ μΝπκυΝ Ϊ κθ αθΝυπΫλΝ βμΝ
ΰλαηηάμΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμέ315 θ δγΫ πμ,ΝβΝ  ΝεαδΝσζ μΝκδΝξυλ μΝ
κυΝ θα κζδεκτΝ ηπζκε,Ν απ έξαθ,Ν ξαλαε βλέακθ αμΝ βΝ δα τππ βΝ βμ απσφα βμ πμΝ
ιαδλ δεΪΝη λδκπαγά εαδΝ πδελέθκθ αμΝ βΝη γσ υ βΝ πθΝ υ δευθΝαπκδεδκελα δευθΝ

ξπλυθ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝπκυΝ δαξ δλέ γβεαθΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ υαά β βμ.316 
 

κηΫθπθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ οάφκμ «ξΪγβε »Ν ηΫ αΝ βθΝ ζδεάΝ
κηκφπθέαΝ πθΝ αλξδεΪΝ αθ έπαζπθΝ Ϊ πθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ υ δΝ
αφΫμΝ έΰηαΝπμΝπλκμΝ βθΝκυ έαΝ κυΝαβ άηα κμ.317 δ,Νη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,ΝαπσΝ βΝ

ηέαΝπζ υλΪΝ κΝΙ λαάζΝ θΝυπκξλ υγβε ΝθαΝ εφλΪ δΝι εΪγαλαΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝπμ πλκμΝ
κΝ θπ δεσΝεέθβηα, απσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝεα Ϊφ λ ΝθαΝηβθΝ δα αλΪι δΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ

η Ν βΝ λ αθέαΝ άΝ βθΝ ΣκυλεέαέΝ ΠαλΪζζβζαΝ αιδκπκέβ Ν βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ γΫ δΝ
θυπδκθΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ λξυθΝ δμΝ πλαε δεΫμΝ δ υεκζτθ δμΝ πκυΝ π έπε Ν βθΝ

                                                           
314Ν Xydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 143. Σκ πλκ αγΫθ απσ βθ ΝΫα 

βζαθ έα ε έη θκ κυ Πλκκδηέκυ Ϋξ δ πμ ιάμ: «Considering that for the time being, it does not appear 

appropriate to adopt a resolution on the question ofΝωyprus…» 
315 ISA/RG93/MFA/263/6  κ υπ’αλ. ήβκκ1Ν εαδΝ απσΝ 1θέ1βέ1ληζΝ Πλαε δεσΝ βμΝ ΄ Πκζδ δεάμΝ

πδ λκπάμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν αθαΰλΪφκθ αδΝ αθαζυ δεΪΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ
οβφκφκλέαμΝ βμΝ1ηέ1βέ1ληζέΝ 
ΣκΝε έη θκΝ βμΝυπ’αλέΝκ1ζΝΧΙΥΨΝήΝ1ιέ1βέ1ληζΝαπσφα βμΝΫξ δΝ πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμΝμΝ 
«The General Assembly,  

Considering that, for the time being, it does not appear appropriate to adopt a resolution on the 

question of Cyprus, 

Decides notΝtoΝconsiderΝfurtherΝtheΝitemΝentitledΝ‘χpplication,ΝunderΝtheΝauspicesΝof the United Nations, 

of the principle of equal rights and self-determination of peoples in the case of the population of the 

IslandΝofΝωyprus’»Ν 
ΤπΫλΝοάφδ αθΝμΝ φΰαθδ Ϊθ,Ν λΰ θ δθά,Ν κζδίέα,Ν λααδζέα,ΝΚαθα Ϊμ,ΝΚέθα,ΝΚκζκηίέα,ΝΚσ αΝΡέεα,Ν
Κκτία,Ν αθέα,Ν κηδθδεαθάΝ βηκελα έα,Ν Ι βη λδθσμ,Ν έΰυπ κμ,Ν ζΝ αζία σλ,Ν δγδκπέα,Ν ζζΪ α,Ν
Γκυα ηΪζα,Ν ρ ά,Ν Οθ κτλα,Ν Ι ζαθ έα,Ν Ιθ έα,Ν Ιθ κθβ έα,Ν ΙλΪθ,Ν ΙλΪε,Ν Ι λαάζ,Ν Λέίαθκμ,Ν Λδί λέα,Ν
Μ ιδεσ,Ν ΚΪ πΝ Υυλ μ,Ν ΝΫαΝ βζαθ έα,Ν ΝδεαλΪΰκυα,Ν Νκλίβΰέα,Ν Παεδ Ϊθ,Ν ΠαθαηΪμ,Ν ΠαλαΰκυΪβ,Ν
Π λκτ,Ν Φδζδππέθ μ,Ν ακυ δεάΝ λαίέα,Ν κυβ έα,Ν υλέα,Ν θπηΫθκΝ α έζ δκ,Ν θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μ,Ν

θ ακυΫζα,ΝΤ ηΫθβ 
Κα ΪΝοάφδ αθΝμΝ- 

π έξαθΝμΝ υ λαζέα,Ν Ϋζΰδκ,Ν δληαθέα,Νκίδ δεάΝκ δαζδ δεάΝ βηκελα έαΝ βμΝΛ υεκλπ έαμ,ΝΥδζά,Ν
Σ ξκ ζκίαεέα,Ν Γαζζέα,Ν Λκυι ηίκτλΰκ, Πκζπθέα,Ν ΣαρζΪθ β ΧδΪηΨ,Ν Σκυλεέα,Ν κίδ δεάΝ
κ δαζδ δεάΝ βηκελα έαΝ βμΝ Ουελαθέαμ,Ν Νκ δκαφλδεαθδεάΝ θπ β,Ν  ,Ν ΟυλκυΰκυΪβ,Ν
Γδκυΰεκ ζαίέαέΝΝ 
316 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝπλκμΝRafael Χβιέ1βέ1ληζΝΪθ υΝπλκπ κεσζκυΨΝ 
317 Xydis, Conflict and Conciliation,13-14 Ν ΌππμΝ πδ βηαέθ δΝ εαδΝ κΝ Ξτ βμ,Ν θΝ υαβ άγβεαθΝ εαθΝ
ξΫ δαΝ απσφα βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ κπκέαΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ έ Ν γαΝ ιΫφλαα Ν « βθΝ υξά»Ν βθΝ

αθαΰθυλδ βμΝ βμΝαλξάμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝΰδαΝ κυμΝεα κέεκυμΝ βμΝΚτπλκυ,Ν έ ,ΝΫ π,ΝγαΝπαλαεδθκτ Ν
βθ λ αθέαΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αΝ θαΝ πλκίκτθΝ Ν απ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ κυΝ

αβ άηα κμέΝ 



Κτπλκ,Ν θυΝ υΰξλσθπμ θΝ υ αλΫ β Ν βθΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ βθΝ ευπλδαεάΝ πζ υλΪ,Ν
οβφέακθ αμΝ υπΫλΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πλκ φυΰάμΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβ 
εα ΪΝ βθΝπλυ βΝοβφκφκλέαΝ βμΝβζέ9.1954, εαδΝηΪζδ αΝ ξπλέμ εαθΫθα δπζπηα δεσΝ
εσ κμέΝ 

 
πκ δηυθ αμΝ βθΝεέθβ βΝ βμΝ γάθαμΝθαΝγΫ δΝ κΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυΝ θυπδκθΝ

κυ Ο ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝεα Ϋζβι Νσ δΝβΝ ζζΪ α,Ν κηΫθπθΝ πθΝ υ η θυθΝ
ΰδαΝαυ άθΝ δ γθυθΝ υ ξ δ ηυθ,Νπαλ’ΝσζαΝαυ Ϊ πΫ υξ Νσ, δΝεαζτ λκΝηπκλκτ ΝΰδαΝ
θαΝ λΫο δΝ βθΝ πλκ κξάΝ βμΝ δ γθκτμΝ εκδθσ β αμΝ Ν ΫθαΝ θΝ πκζζκέμΝ ι ξα ηΫθκΝ
π λδφ λ δαεσΝ αά βηαέ θΝ απκ Ϋζ Ν ΫεπζβιβΝ σ δΝ βΝ απσφα βΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ ά αθΝ γ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ λ αθέαέΝ Χ σ κ,Ν κΝ Λκθ έθκΝ γαΝ ά αθΝ
δεαθκπκδβηΫθκΝαπσζυ αΝησθκΝ ΪθΝ κΝΚυπλδαεσΝ θΝ έγ κΝεαθΝπλκμΝ υαά β β,318 εαδΝ
απσΝ αυ άθΝ βθΝ Ϊπκοβ,Ν κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ απσφα βμΝ κ1ζΧΙΥΨΝ απκ δηάγβε Ν πμΝ ηέαΝ
ίλ αθδεάΝπτλλ δκμΝθέεβέ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
318 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χλλκήβ1έγέ1ληηΨέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝκυ δα δεΪΝ υηφπθ έΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝκΝΚτλκυΝαιδκζσΰβ Ν κΝπ λδ ξση θκΝ
βμΝαπσφα βμΝκ1ζΧΙΥΨέΝΠλίζέΝXydis, Conflict and Conciliation, 14 Π λέΝ κυΝ ξκζδα ηκτΝ κυΝ ζΫιβΝ

Κτλκυ,ΝκΝκπκέκμΝΫ δθ ΝΫηφα βΝ βΝφλΪ βΝ«for the time being» κυΝε δηΫθκυΝ βμΝαπσφα βμέ 



 

 

βέγΝ Ν Ν δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηαΝ βθΝ 1ίβ
 τθκ κΝ βμΝ

Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝΧ1ληηΨ 
 

ΠαλΪΝ βθΝ απκ υξέαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ θα πλκετο δΝ ΫθαΝ υθκρεσΝ
οάφδ ηαΝ κυΝΟ ΝεαδΝθαΝαθαΰθπλδ γ έΝ κΝ δεαέπηαΝαυ κ δΪγ βμΝΰδαΝ κθΝπζβγυ ησΝ
βμΝΚτπλκυ,ΝκΝαπσβξκμΝ βμΝλβμ υθσ κυΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν σ κΝ βθΝ
ζζΪ αΝσ κΝεαδΝ βθΝΚτπλκΝΫ δξθ ΝθαΝ πδε θ λυθ αδΝπ λδ σ λκΝ κΝησθκΝγ δεσΝ

απκ Ϋζ ηαΝπκυΝ έξ Νπλκετο δΝμΝΣκΝευπλδαεσΝπλσίζβηαΝ Ϋγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ βΝ
δ γθάΝπκζδ δεάΝα αΫθ α εαδΝυπ’Ναυ άθΝ βθΝΫθθκδα,Ν σ κΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝσ κΝ

εαδΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝ ε δηκτ αθΝσ δΝβΝ δα τππ βΝ βμΝυπ’αλδγησθΝκ1ζΧΙΥΨΝ
απσφα βμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν Ϋ δθ Ν βθΝ υεαδλέαΝ ΰδαΝ π λαδ ΫλπΝ
δπζπηα δεΫμΝεδθά δμέΝ 

 
Ν ίκτζβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πζ υλΪμΝ θαΝ παθαφΫλ δΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ κΝ κΝ

αέ βηαΝ ΰδαΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ κθΝ πζβγυ ησΝ βμΝ
Κτπλκυ, εφλΪ γβε Ν εαδΝ πέ βηαΝ απσ κθΝ έ δκΝ κθΝ ΠλπγυπκυλΰσΝ ζΫιαθ λκΝ
ΠαπΪΰκΝ ΝκηδζέαΝ κυΝ βΝ κυζάΝ δμ 7.2.1955.319 ΌππμΝ θβη λυγβε ΝκΝδ λαβζδθσμΝ
Πλσι θκμΝ βθΝΚτπλκ,Ν ίλαΪηΝΚδθ λσθ,ΝαπσΝ βθΝ γθαλξέα,ΝβΝ ζζΪ αΝ πλσε δ κΝθαΝ
υπκίΪζ δΝ θΫκΝ αέ βηαΝ κθΝ Ο Ν κθΝ  π ΫηίλδκΝ κυΝ 1ληηΝ ΰδαΝ θαΝ υαβ βγ έΝ βθΝ
αηΫ πμΝ λξση θβΝ τθκ κέ320 Ν πλσγ βΝ αυ άΝ πδί ίαδυγβε Ν εαδΝ απσΝ κθΝ

λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκΝ Ν υθΫθ υιάΝ κυΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ φβη λέ αΝ Daily Mail, 
κΝφτζζκΝ βμΝβηέγέ1ληη,Νπλκ γΫ κθ αμΝσ δΝ« κΝαέ βηαΝαυ σΝ θΝγαΝυπκίζβγ έΝησθκΝ

εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμΝαζζΪΝ πέ βμΝεαδΝαπσΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝεαδΝαπσΝΪζζ μΝξυλ μΝ βμΝ
Λα δθδεάμΝ η λδεάμ»έΝ πδί ίαδυθκθ αθΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝκδΝφάη μ πκυΝ έξαθΝΰέθ δΝ
ΰθπ ΫμΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμ,Ν π λέΝ φ λση θβμΝ πλσ α βμΝ βμΝ δΰτπ κυΝ πλκμΝ βθΝ

ζζΪ αΝθαΝυπκίΪζζ δΝβΝαδΰυπ δαεάΝευίΫλθβ βΝ– έ ΝησθβΝ βμΝ έ ΝαπσΝεκδθκτΝη Ν βθΝ
ζζΪ α- αέ βηαΝ θυπδκθΝ κυΝ Ο Ν ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ

αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ ΚτπλκυέΝ τηφπθαΝ ηΪζδ αΝ η Ν δμΝ δ λαβζδθΫμΝ
εγΫ δμ,Ν βΝ έΰυπ κμΝ φ λσ αθΝ θαΝ απαδ έΝ πμΝ αθ ΪζζαΰηαΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ θαΝ

εα α δεΪ δ βΝ υηφπθέαΝ λα δπ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ κυΝ
ΙλΪεΝπκυΝ έξ Νυπκΰλαφ έΝ ε έθβΝ βΝξλκθδΪέ321  

 
βέγέ1Ν ΝφδζκαλαίδεάΝ Ϊ β βμΝ ζζΪ αμ 

 
Ν απαλξάΝ κυΝ ΫθκπζκυΝ αΰυθαΝ βμΝ ΟΚ Ν εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝ 1β 

πλδζέκυΝ 1ληηΝ αφυμΝ π λδΫπζ ε Ν βθΝ εα Ϊ α β, ζ δ κυλΰυθ αμΝ εα αζυ δεΪΝ δμΝ
ι ζέι δμΝΰτλπΝαπσΝ κΝΚυπλδαεσέ θαμΝ τ λκμΝπαλΪΰκθ αμΝπκυ θέ ξυ Ν δ γθυμΝ
κΝ θ δαφΫλκθΝ ΰτλπΝ απσΝ κΝ Κυπλδαεσ,Ν ά αθΝ βΝ παλκυ έαΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ

ΜαεαλέκυΝ βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθ Υπλυθ,Ν πκυΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝαπσΝ
βθΝ 18β  ΫπμΝ βθΝ βζβ πλδζέκυΝ 1ληηΝ βθΝ Μπαθ κτθΰεΝ βμΝ Ιθ κθβ έαμέΝ ΟΝ

                                                           
319 κυζάΝ πθΝ ζζάθπθ,Ν φβη λέμΝ πθΝυαβ ά πθΝ βμΝ κυζάμ,ΝΠ λέκ κμΝΓΥ,Νυθκ κμΝΓΥ,ΝΣσηκμΝ ΄,Ν

έΝ θλί-ιβιέΝ ΠλίζέΝ ISA/RG93/MFA/263/3 Daily News Bulletin ήβθγκήκέβέ1ληη,Ν Γλαφ έκΝ ΞΫθκυΝ 
Στπκυ,ΝΓλαφ έκΝΠλπγυπκυλΰκτ,Ν α έζ δκθΝ βμΝ ζζΪ κμ εαδΝXydis, Conflict and Conciliation, 16-17. 
ΠλίζέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΟυλαθέαΝΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΚτπλκυΝ
ΜαεαλέκυΝΓ΄ ΧΛ υεπ έαμΝ1λλβΨ,ΝΣσηκμΝ ΄,Νζζι-514 
320 ISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1κζή1ίίή  – 9.2.1955)  
321 ISA/RG93/MFAήβθγήγΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθ γάθαΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ

υλυπβμΝΧζγθ-6/   (29.3.1955 – א



λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν πλκ εζβγ έΝ πμΝ παλα βλβ άμΝ υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ
πλκεαγβηΫθκυΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ επλκ υπκυΝ πθΝ εα κέεπθΝ κυΝ
θβ δκτ.322 Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ δΪ ε οβμ,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ θΝΫξα Ν βθΝ
υεαδλέαΝ θαΝ δαθ έη δΝ ζ π κη λάΝ Ϋεγ βΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ κΝ θβ έΝ δμΝ

αθ δπλκ ππ έ μΝ εαδΝ πθΝ βλΝ υηη ξκυ υθΝ ξπλυθέ323 ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ θΝ υαβ άγβε Ν βθΝ δΪ ε οβ,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ αθΫπ υι Ν παφΫμΝ η Ν
δπζπηα δεκτμΝ ετεζκυμΝ εαδΝ επλκ υπκυμΝ ιΫθπθΝ ξπλυθ,Ν πκυΝ Ϊ κθ αθΝ θΪθ δαΝ
βθΝαπκδεδκελα έαέΝ 

 
 ΟδΝ εδθά δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ η Ν εκπσΝ θαΝ ια φαζδ γ έΝ βΝ αλαίδεάΝ υπκ άλδιβΝ
βμΝ θΫαμΝ πλκ φυΰάμΝ ΰδαΝ βθ Κτπλκ θΝπΫλα αθΝαπαλα άλβ μ απσΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ

πζ υλΪέΝ θ δε δεσΝ ά αθΝ σ δΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ βμΝ λβμ υθσ κυΝ βμΝ
Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ 1ληζ,Ν κΝ γβθαρεσΝ Πλαε κλ έκΝ

δ ά πθΝπ λδζΪηίαθ Ν βθΝαθα εσπβ βΝ κυΝιΫθκυΝΣτπκυΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ αλαίδεΪΝ
βηκ δ τηα α,Ν αΝκπκέαΝπλσίαζζαθΝπμΝ πδξ έλβηαΝυπΫλΝ βμΝ άλδιβμΝ πθ λΪίπθ κΝ

ΰ ΰκθσμΝσ δΝ«βΝ ζζΪ αΝ θΝ έξ Ναθαΰθπλέ δΝ κΝ Ι λαάζ».324 ΠΫλαθΝαυ κτ, έξ Ν κγ έΝ
δ δαέ λβΝ βηκ δσ β αΝ βθΝ εα ’Ν δ έαθΝ υθΪθ β βΝ πκυΝ πλαΰηα κπκέβ αθΝ δμΝ
ββέζέ1ληηΝ κΝπ λδγυλδκΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ βμΝΜπαθ κτθΰεΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝ
εαδΝκΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λ,325 ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝάλγ ΝθαΝ πδ φλαΰέ δΝ βθΝγ ληάΝ
υπκ κξάΝ πκυΝ πδφτζαιαθΝ κθΝ ΚτπλδκΝ βΰΫ βΝ κδΝ αδΰυπ δαεΫμΝ λξΫμ,Ν σ αθΝ δμΝ
1ηέζέ1ληηΝη ΫίβΝ βθΝ έΰυπ κΝεαδΝ υθαθ άγβε Νη Νευί λθβ δεκτμΝαιδπηα κτξκυμΝ
εαδΝπαλΪΰκθ μΝΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝκηκΰΫθ δαμέ326  δαεάλυιβΝ βμΝΜπαθ κτθΰε,Ν
πκυΝ αθαεκδθυγβε Ν η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμ δΪ ε οβμ, υδκγ κτ Ν ηέαΝ
ι εΪγαλα αλθβ δεάΝ Ϊ βΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζΝ Ν σ, δΝ αφκλκτ Ν κΝ Παζαδ δθδαεσΝ
αά βηαΝ εαδΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ γΫ δμΝ θΝ ΰΫθ δέ327 ΣκΝ Ϋΰΰλαφκ πκυΝ εα Ϋγ Ν βΝ ΜσθδηβΝ

θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Ο ,Ν κΝ κπκέκΝ δμΝ
10.ηέ1ληηΝ δαίδίΪ βε Ν Ν Ν σζ μΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ θ δπλκ ππ έ μ,Ν απκ ζκτ Ν κθΝ
πλκπκηπσΝ βμΝ υπκίκζάμΝ κυΝ θΫκυΝ ζζβθδεκτΝ αδ άηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ
δεαδυηα κμΝαυ κ δΪγ βμΝΰδαΝ κυμΝεα κέεκυμΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝά αθ ξαλαε βλδ δεσΝ
κΝαθ δαπκδεδαεσΝ κυΝπθ τηαέ Ν ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝη Ν πέ βηκΝ ΫΰΰλαφσΝ βμ,ΝεαδΝ
θυΝ κδΝ Ϋθκπζ μΝ υΰελκτ δμΝ κΝ θβ έΝ Ν έξαθΝ αλξέ δ,Ν ξαλαε άλδα Ν βθΝ ίλ αθδεάΝ

παλκυ έαΝ βθΝΚτπλκΝπμΝ«εαγ υμΝαπκδεδκελα δεάμΝ δκέεβ βμ,ΝπκυΝεα αξλΪ αδΝ πθΝ
αληκ δκ ά πθΝ κυΝ εαδΝ λΫφ αδΝ θΪθ δαΝ βΝ γΫζβ βΝ κυΝ ζακτΝ εαδΝ ίΪζζ δΝ εα ΪΝ πθΝ
δεαδπηΪ πθΝ κυ,Ν πκυΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ εαδΝ πλκ α τκθ αδΝ απσΝ κθΝ Κα α α δεσΝ

ΥΪλ βΝ κυΝΟ »,328 π λδ ξση θκΝεαγ’ΝσζαΝ τηφπθκΝη Ν κΝαθ δαπκδεδαεσΝπθ τηαΝ βμΝ
δαεάλυιβμΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέ  

                                                           
322 ISA/RG93/MFA/263/3 Darom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧθγη-6/ Ν (10.5.1955 – א ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ έξ Ναπκ έζ δΝεαδΝ δεσΝ βμΝπαλα βλβ άΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝBandung 
323Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄, ΣσηκμΝ

΄,Νγγ-35 
324 ISA/RG93/MFAήβθγήγΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝπλκμΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ

γάθαΝ Χλβγζή  – ζέ1έ1ληηΨέΝ πδ υθΪπ αδΝ κΝ ζ έκΝ πδ εσπβ βμΝ ΣτπκυΝ κυΝ Π Ν η Ν αΝ απσΝ
1θέ1ίέ1ληζΝ βηκ δ τηα αΝ βμΝ αδΰυπ δαεάμΝ φβη λέ αμΝ Al-Qahira εαδΝ βμΝ δκλ αθδεάμΝ Falastin υπσΝ
κυμΝ έ ζκυμΝ“ Ν πφλκ τθβΝ βμΝ ζζΪ αμ”ΝεαδΝ“ΟδΝ λαίδεΫμΝξυλ μΝηααέΝη Ν βθΝ ζζΪ α”Ναθ έ κδξαέ 

325Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄, ΣσηκμΝ
΄,Ν35 

326ΝIbid. , 30-32 
327 ΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ βμΝBandung βμΝβζέζέ1ληη,ΝκλΪ Ν κθΝ πέ βηκΝ δ σ κπκΝ κυ 
Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe-CVCE/www.ena.lu 
http://bit.ly/1SVzjXp  (πλσ ία β 12.11.2015) 
328 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝΠλκι θ έκΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝ
(9234/ -γίέηέ1ληηΨΝ πδ υθΪπ κθ αδμΝαΨΝDarom πλκμΝΣηάηα αΝΟ ΝεαδΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧθγη-6/  – א

http://www.ena.lu/
http://bit.ly/1SVzjXp


 
ΓδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝά αθΝαθαη θση θκ σ δ,Ν κηΫθπθΝ πθΝπλσ φα πθΝ

δπζπηα δευθΝεδθά πθΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυ,Ν κΝθΫκΝαυ σΝ
αέ βηαΝγαΝ έξ  εαγαλΪΝαθ δαπκδεδκελα δεσΝπ λδ ξση θκΝ– Ναθ έγ βΝη Ν ε έθκΝπκυΝ
έξ Νεα α γ έΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝΝ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμ,Ν κ 1ληζ,Ν κΝ

κπκέκΝ π λδκλδασ αθΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ κυ δεαέπηα κμ αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ κθΝ
πζβγυ ησΝ βμΝΚτπλκυ,ΝξπλέμΝπ λαδ ΫλπΝ δ κζκΰδεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝαθαφκλΫμέ329  βθΝ

γάθα, κΝδ λαβζδθσμΝ δπζπηα δεσμΝαθ δππλσ ππκμ,Ν ίλαΪηΝΚδθ λσθ,Νπαλα βλκτ Ν
β ηυ δεσ β αΝ πκυΝ π έεθυ Ν κΝ ζζβθδεσΝ Τπκυλΰ έκ ιπ λδευθ, ε δηυθ αμΝ
υΰξλσθπμΝσ δΝβΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪΝΫ δξθ ΝθαΝυπκζκΰέα δΝπΪλαΝπκζτΝ βθΝ πδλλκάΝεαδΝ
βΝ δπζπηα δεάΝ άλδιβΝ βμ δΰτπ κυέ330 ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ πδγαθκζκΰκτ αθΝ σ δΝ βΝ
πέ ε οβΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ κΝΚΪδλκΝ κθΝ πλέζδκ κυΝ1ληηΝ έξ Ν εκπσΝ

θαΝ υ π δλπγκτθΝΰτλπΝαπσΝ βθΝ επ φλα ηΫθβΝφδζ ζζβθδεάΝαδΰυπ δαεάΝΰλαηηάΝεαδΝ
Ϊζζ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν σππμΝ βΝ ακυ δεάΝ λαίέα,Ν βΝ Τ ηΫθβΝ άΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ
παλα κ δαεΪΝ φδζκ υ δεσμΝ ΛέίαθκμέΝ π άηαδθαθΝ πέ βμΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ παλκδεέαΝ

δμΝ ξυλ μΝ βμΝ Λα δθδεάμΝ η λδεάμΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ αΝ ευί λθβ δεΪΝ
εΫθ λαΝαπκφΪ πθέΝαφάμΝΫθ διβΝ βμΝδ ξτκμΝ πθΝ ε έΝ ζζάθπθΝκηκΰ θυθΝά αθΝ αΝ
οβφέ ηα α πκυΝ υδκγΫ β αθΝ αΝ εκδθκίκτζδαΝ βμΝ ΟυλκυΰκυΪβμΝ εαδΝ βμΝ ΥδζάμΝ υπΫλΝ
πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθ.331  

 
Χ σ κ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βΝ Ϊ βΝ πθΝ Π ,Ν κΝ Ν αλσηΝ πδ βηαέθ δΝ σ δΝ κΝ

 Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ Ν εα ΪΝ βθΝ πλκβΰκτη θβ, 9β τθκ κ,Ν αθΝ εαδΝ πλκ παγκτ Ν βθΝ
αλξάΝ θαΝ π έ δΝ βθΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪΝσ δΝ θΝ ά αθΝβΝ εα ΪζζβζβΝ δΰηάΝ θαΝ γ έΝ κΝ
αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ κθΝ Ο ,Ν ζδεΪΝ κδΝ η λδεαθκέΝ απκ α δκπκδάγβεαθΝ
πδζΫΰκθ αμΝ βΝ ζτ βΝ βμΝ απκξάμΝ – εΪ δΝ πκυΝ κδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ γαΝ
παθαζαηίαθσ αθ εαδΝεα ΪΝ βθΝ1ίβ τθκ κ. ΣκθΝΙκτθδκΝ κυΝ1ληηΝπζάγαδθαθΝκδΝφάη μ 
κθΝ ζζβθδεσΝΣτπκ σ δΝκδΝ Π Νπλκ παγκτ αθΝθαΝαπκφ υξγ έΝ κΝ θ ξση θκΝηδαμΝ

θΫαμ πλκ φυΰάμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ δαη κζαίκτ αθΝ η αιτΝ Λκθ έθκυΝ εαδΝ γάθαμΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝαθκέι δΝκΝ λσηκμΝΰδαΝαπ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμέ332 Ν λ αθέα,Ν
πλκε δηΫθκυ θαΝαπκφ υξγ έΝβΝ εΝθΫκυΝ υαά β βΝ κυΝγΫηα κμΝ κθΝΟ ,Νπλκυγβ Ν
βθΝ δ ΫαΝ βμΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝΣλδη λκτμΝ δΪ ε οβμΝ λ αθέαμ- ζζΪ αμ-ΣκυλεέαμΝ

ΰδαΝ αΝ ΫζβΝ υΰκτ κυΝ1ληη,Νξπλέμ κυ δα δεσΝαπκ Ϋζ ηαέΝ δ,ΝβΝ ζζΪ αΝΫγ Ν
εΝθΫκυΝ κΝευπλδαεσΝαά βηαΝ θυπδκθΝ κυΝΟ έ 

 
θΝ εαδΝ ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ υπκζσΰδα Ν βΝ άλδιβΝ πθΝ

λΪίπθΝεαδΝ πθΝΛα δθκαη λδεαθυθ,Ναυ άΝ βΝφκλΪΝ ε άζπ Ν θ δαφΫλκθΝεαδΝΰδαΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝ οάφκέΝ  δμ 8.θέ1ληηΝ κΝ θΫκμΝ ΠλΫ ίβμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν
Γ υλΰδκμΝ Μ ζΪμ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ γδηκ υπδεάμΝ πέ ε οάμΝ κυΝ βΝ ΜσθδηβΝ

θ δπλκ ππ έαΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ Ν ιΫφλα Ν κθΝ πδε φαζάμΝ βμ,ΝΆηπαΝ ηπαθ,Ν
βθΝ ζπέ αΝ βμΝ γάθαμΝθαΝ βλδξγ έΝ κΝαέ βηΪΝ βμΝεαδΝαπσΝ κΝΙ λαάζέ333 Ν ζζβθδεάΝ

αυ άΝπλσγ βΝ παθα δα υπυγβε Νεα ΪΝ βθΝαθ απσ κ βΝ βμΝ γδηκ υπδεάμΝ πέ ε οβμΝ
                                                                                                                                                                      

1ίέηέ1ληηΨΝεαδΝίΨΝ κΝΫΰΰλαφκΝ βμΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κθΝΟ ΝπλκμΝ βθΝΓ θδεάΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτ,Ν κΝκπκέκΝη αιτΝΪζζπθΝαθαΰλΪφκθ αδΝ αΝ ιάμμΝ«The regime of colonial 

domination intensifies arbitrariness which brings it into conflict with the will of the people and with the 

performance of its rights, which are recognized and guaranteed by the Charter». 
329 ISA/RG93/MFA/2156/7 Darom πλκμΝΣηάηα αΝΟ ΝεαδΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧθγη-6/  (10.5.1955- א
330 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧιηγ-6/  (31.5.1955- א
331ΝIbid. 
332 ISA/RG93/MFA/263/6 Moshe Sasson πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧκζη-6/   (10.6.1955- א
333 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝπλκμΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ

γάθαΝΧζβηηή  -15.7.1955) 



εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ ηπαθΝ βθΝ Πλ ί έαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ δμΝ
6.7.1955.334 ΚαδΝ δμΝ τκΝ αυ ΫμΝ υθαθ ά δμ,Ν κΝ ΆηπαΝ ηπαθΝ απΪθ β Ν δ δαέ λαΝ
υΰελα βηΫθαέΝ  βθΝ πλυ βΝ υθΪθ β βΝ σθδ Ν σ δΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ
ιπ λδευθΝγαΝ ι Ϊ δΝ κ ζζβθδεσΝαέ βηα,ΝζαηίΪθκθ αμΝσηπμΝ κίαλΪΝυπ’σοδθΝ δμΝ
ξΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ βθΝ ΣκυλεέαέΝ  βΝ τ λβΝ υθΪθ β β,Ν κΝ

δ λαβζδθσμΝΠλΫ ίβμΝ ά αθΝπ λδ σ λκΝ αφάμΝ εαδΝ Ϋγ Ν εΝ θΫκυΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ de 
jure αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ Ι λαάζΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αέ παθ υθ αμΝ κθΝ ηπαθ,ΝκΝΜ ζΪμΝ
υπκ ξΫγβε Ν σ δΝ βθΝ πδε έη θβΝ η Ϊία άΝ κυΝ βθΝ γάθαΝ ΰδαΝ δαίκυζ τ δμ,Ν γαΝ
Ϋγ Ν κΝαά βηαΝ βμΝπζάλκυμΝαθαΰθυλδ βμΝ κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθέΝ Ν
δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ θΝ ά αθΝ αδ δσ κιβΝκτ ΝπμΝ πλκμΝ κΝ ΪθΝ κΝΜ ζΪμΝ γαΝπλκί έΝ  
κυ δα δεΫμΝεδθά δμ,Νκτ ΝπμΝπλκμΝ βθΝγ δεάΝ κυμΝΫεία β,335 ε δηά δμΝκδΝκπκέ μΝ

ζδεΪΝ πδί ίαδυγβεαθέΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ θΝ Ϋΰδθ Νπκ ΫΝΰθπ σΝ ΪθΝπλΪΰηα δΝ κΝ
δ λαβζδθσΝ αέ βηα,Ν σππμΝ κΝ έξ Ν εφλΪ δΝ κΝΆηπαΝ ηπαθΝ πλκμΝ κθΝΓ υλΰδκΝΜ ζΪ,Ν
δαίδίΪ γβε Ν βθΝ γάθαΝ – άΝ ΪθΝ θ ξκηΫθπμΝ απκλλέφγβε έΝ θΝ πΝ η αιτΝ

η κζΪίβ αθΝ αφ’Ν θσμΝ βΝ εα Ϊγ βΝ κυΝ αδ άηα κμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θαΝ ΰΰλαφ έ κΝ
αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ α αΫθ αΝ βμΝ 1ίβμ υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ
Ο ,Ναφ’Ν ΫλκυΝβΝΫθαλιβΝ πθΝ λδη λυθΝ υθκηδζδυθΝ λ αθέαμ- ζζΪ αμ-ΣκυλεέαμΝ
ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,ΝπκυΝ έξ Νκλδ γ έΝΰδαΝ δμΝβλέ8.1955,336 δμΝκπκέ μΝγαΝ υηη έξ ΝεαδΝ
κΝ Γ υλΰδκμΝ Μ ζΪμέ337 θ ιΪλ β αΝ σηπμΝ απσΝ κΝ ΪθΝ ΫγβΝ γΫηαΝ αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ γάθαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝά αθΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝ
αφΫμΝ ππμΝ βΝ ζζΪ α,Ν πλκ κευθ αμΝ βθΝ αλαίδεάΝ άλδιβ κθΝ Ο ,Ν θΝ γα 

απκφΪ δα Ν θαΝ πλκξπλά δΝ Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ φδζδεάΝ εέθβ βΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζ εα ΪΝ βΝ
κηΫθβΝ υΰευλέα.338     

 

2.3.2 ΟδΝ πλκίζβηα δ ηκέΝ κυΝ Ι λαάζΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ πλκ λαδσ β μΝ βμΝ
π λδφ λ δαεάμΝπκζδ δεάμ βμΝΣκυλεέαμΝ 
 
 Ν ι εΪγαλβΝαλαίδεάΝ άλδιβΝπλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμΝεαδΝβΝ δαφαδθση θβΝ
εαγυ Ϋλβ βΝ βμΝ de jureΝ αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ Ι λαάζΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαγδ κτ αθΝ
αφΫμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ σ δΝ θΝ έξ Ν εαθΫθαθΝ ζσΰκΝ θαΝ βλέι δΝ δμΝ
ζζβθδεΫμΝ πδ δυι δμΝεα ΪΝ βθΝ1ίβ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ έΝ υ σΝ

σηπμΝ θΝ άηαδθ Νσ δΝ κΝΙ λαάζΝ θΝαηφδ αζαθ υσ αθ ΪθΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ βλέι δΝ δμΝ
γΫ δμΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ ΚτπλκυέΝ ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ ΆΰευλαΝ εαδΝ
Ι λκυ αζάηΝ υηφπθκτ αθΝσ δΝ θΝ πδγυηκτ αθ βθΝαπκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθΝαπσΝ
βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ πλκίζβηα δασ αθΝ απσΝ αΝ δπζπηα δεΪΝ εαδΝ
λα δπ δεΪΝαθκέΰηα αΝ βμΝΆΰευλαμΝπλκμΝ κθΝαλαίδεσΝεσ ηκέΝ 

 
τκΝά αθΝ αΝία δεΪΝΰ ΰκθσ αΝπκυΝεαγδ κτ αθΝ κΝ Ι λαάζΝ πδφυζαε δεσΝθαΝ

υδκγ ά δΝ ηέαΝ εαγαλΪ φδζκ κυλεδεάΝ Ϊ β: Ν υπκΰλαφάΝ κυΝ υηφυθκυΝ
λα δπ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ ΣκυλεέαμΝ – ΙλΪεΝ δμΝ βζέ2.1955 ΧτηφπθκΝ βμΝ

                                                           
334 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝπλκμΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ

γάθαΝΧζβηηή  -27.7.1955) 
335 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ111β-6/  .(2.8.1955- א

πδ βηαδθσ αθΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμΝΰδαΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝγαΝ βλά δΝ κΝΙ λαάζΝ βΝ
10β τθκ κΝ βμΝΓέέΝ κυΝΟ έΝ ε δηΪ κΝσ δΝβΝ πδλλκάΝ κυΝΓ πλΰέκυΝΜ ζΪΝ θΝγαΝά αθΝ βηαθ δεάΝπμΝ
πλκμΝ κΝαά βηαΝ βμΝde jure αθαΰθυλδ βμΝ κυΝΙ λαάζΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμέ 
336 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ111θ-6/  (2.8.1955- א

πδ υθΪπ αδ κΝπζάλ μΝε έη θκΝ κυΝ ζζβθδεκτΝαδ άηα κμ. 
337 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1ββί-6/   (23.8.1955- א
338 ISA/RG93/MFA/263/6 Elyahu Sasson,ΝΠλΫ ίβμΝΙ λαάζΝ βΝΡυηβΝπλκμΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧθ1ή  -
12.9.1955)  



αΰ Ϊ βμΨΝ εαδΝ υ λ υσθ πμ,Ν β υηη κξάΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ
φλκα δα δευθ ΥπλυθΝ βθΝ Ν Μπαθ κτθΰεΝ βμΝ Ιθ κθβ έαμ,Ν κθΝ πλέζδκ κυΝ δ έκυΝ

Ϋ κυμέ 
 

 

βέγέβέ1Ν ΝυπκΰλαφάΝ κυΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝΣκυλεέαμΝ– ΙλΪεΝΧτηφπθκΝ βμΝ
αΰ Ϊ βμΨ 

 
  δμΝ1βΝ ΙαθκυαλέκυΝ1ληηΝη ΝεκδθάΝαθαεκέθπ άΝ κυμ,ΝβΝΣκυλεέαΝεαδΝ κΝΙλΪεΝ
Ϋγ αθΝ βθΝ α αΫθ αΝ πθΝ αβ βηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ π λδζαηίΪθκθ αθΝ πμΝ ίΪ βΝ
δαπλαΰηΪ υ βμ η  ζδεσ εκπσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ υηφυθκυΝ λα δπ δεάμΝ εαδΝ

πκζδ δεάμ υθ λΰα έαμέΝ Ν ιΫζδιβΝ αυ άΝ ε δηάγβε Ν απσΝ κΝ Ι λαάζΝ πμΝ ΫθαΝ αεσηαΝ
ίάηαΝπ λδγπλδκπκέβ άμΝ κυΝαπσΝ κυμΝ ξ δα ηκτμΝ βμΝ τ βμΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝ βμΝ
ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπ’Ν σοδθΝ δμΝ δη λ έμΝ υηφπθέ μΝ λα δπ δεκτΝ
θ δαφΫλκθ κμΝ πκυΝ έξαθΝ ά βΝ υθΪο δΝ κδΝ Π ,Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ βΝ ΣκυλεέαΝ η Ν
ξγλδεΫμΝξυλ μ,ΝσππμΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν βθΝΙκλ αθέαΝεαδΝ κΝΠαεδ ΪθέΝΟΝ πδε φαζάμΝ βμΝ

ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Ο ,Ν ΆηπαΝ ηπαθ,Ν ιΫγ Ν δ ικ δεΪΝ
αυ κτμΝ κυμΝπλκίζβηα δ ηκτμΝ κθΝ η λδεαθσΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝΣαπθΝΦσ λΝ
Ν Ϊζζ μ,339 εαδΝκΝ πδ λαηηΫθκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝΆΰευλα,ΝΜκλέμΝΦέ λ,Ν αβ κυ Ν
αθ έ κδξ μΝ δ υελδθέ δμΝαπσΝ κθΝΠλπγυπκυλΰσ,Ν θ θΪθΝΜ θ λΫμέ340  
 

Κα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ Φέ λ - Μ θ λΫμΝ βμΝ β7.1έ1ληη,Ν παλδ αηΫθπθΝ κυΝ
ΣκτλεκυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,ΝΦκυΪ ΝΚδκπλκυζκτΝεαδΝ κυΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυ,Ν ΝκυλέΝ Μπδλΰεέ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ άγ ζ Ν θαΝ απκ αφβθδ γ έΝ εα ’Ν
αλξΪμΝ κΝπθ τηαΝ βμΝεκδθάμΝ κυλεκρλαεδθάμΝαθαεκέθπ βμΝ βμΝ1βέ1έ1ληη,Ν βθΝκπκέα 
ΰδθσ αθΝ ζσΰκμΝ π λέΝ κυλεδευθΝ ΰΰυά πθΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ κυΝ ΙλΪε σ κΝ απσΝ
πδγαθσΝεέθ υθκΝπκυΝγαΝπλκ λξσ αθΝ ε σμΝ βμΝπ λδφΫλ δαμΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝσ κΝ
«εαδΝ απσΝ εέθ υθκΝπλκ λξση θκΝ απσΝ κΝ π λδεσΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμ»,Ν δα τππ βΝ
πκυΝ παΰπΰδεΪΝεα Ϋζβΰ Ν κ Ι λαάζέΝ πέ βμ,Ν κΝΙ λαάζΝαβ κτ ΝαπσΝ βθΝΣκυλεέαΝθαΝ
δ υελδθέ δΝ Ν πκδΪ αβ άηα αΝ γαΝ πλκ Ϋφ λ Ν δμΝ υπβλ έ μΝ βμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝΟ Νσ κθΝαφκλΪΝ κΝΠαζαδ δθδαεσ αά βηα,Ν κΝκπκέκΝ

φΫλκθ αθΝθαΝ υαβ κτθΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝΣκτλεκδΝαιδπηα κτξκδΝ βΝ αΰ Ϊ β, βΝ
αηα εσΝεαδΝ βΝ βλυ σέΝ βθΝκυ έα,Ν κΝ Ι λαάζΝάγ ζ ΝθαΝεα α έΝι εΪγαλκΝ ΪθΝ
θ Ϋζ δΝβΝΆΰευλαΝ υθ α σ αθΝη Ν αΝαλαίδεΪΝελΪ β,Ν αΝκπκέαΝ ληάθ υαθΝ βθ φλΪ β 

« φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝΟ  ΰδαΝ κΝΠαζαδ δθδαεσ» πμΝ ιάμ: αΨΝ πδ λκφάΝ
πθΝδ λαβζδθυθΝ λα δπ δευθΝ υθΪη πθΝ βθΝκλδκγΫ β βΝπκυΝπλκΫίζ π Ν κΝξΫ δκΝ
δαξπλδ ηκτΝ κυΝ 1λζιΝ– εαδΝ πκηΫθπμΝ βΝηβΝ δα άλβ βΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ εα Ϊπαυ βμΝ
κυΝ πυλσμΝ κυΝ 1λζλ,Ν πκυΝ υηφπθάγβε Ν δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ βμΝ Ρσ κυΝ Χ δμΝ

κπκέ μΝ κΝ ΙλΪεΝ θΝ έξ Ν υηη Ϊ ξ δ,Ν εαδΝ πκηΫθπμΝ θΝ η υσ αθΝ απσΝ αΝ
υηφπθβγΫθ αΨέΝίΨΝ πδ λκφάΝ πθΝΠαζαδ δθέπθΝπλκ φτΰπθΝ αΝ ΪφβΝπκυΝ έξαθΝ

εα αζβφγ έΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝΧη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βΝ λα δεάΝη αίκζάΝ βμΝ βηκΰλαφδεάμΝ
εα Ϊ α βμΝ θ σμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ πδελΪ δαμΨΝεαδΝΰΨΝ ΰεαγέ λυ βΝ δ γθκτμΝ δ δεκτΝ
εαγ υ κμΝ ΰδαΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ κυΝ Ο  ( θ ξση θκΝ κΝ κπκέκΝ βΝ
δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ θΝαπκ ξσ αθ). 
 

                                                           
339Ν ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χλλίή1ζέβέ1ληηΨΝ πδ κζάΝ Abba Eban πλκμΝ John Foster 
Dulles,ΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ πθΝ Π ΝΧγ1έ1έ1ληηΨ 
340ΝISA/RG93/MFAήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧλκιήκέβέ1ληηΨΝ ΝαπσΝβιέ1έ1ληηΝαπσλλβ βΝαθαφκλΪΝ κυΝ
Maurice Fischer,Ν δ λαβζδθκτΝ πδ λαηηΫθκΝ βθΝ Άΰευλα,Ν π λέΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ λΰα έαμΝ πκυΝ
πλαΰηα κπκέβ Ν δμΝβιέ1έ1ληηΝη Ν κθΝΠλπγυπκυλΰσΝ βμΝΣκυλεέαμΝAdnan Menderes. 



 ΟΝΜ θ λΫμΝπλκ πΪγβ ΝθαΝεαγβ υξΪ δΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμ,Νυπκ βλέακθ αμΝ
σ δΝ βΝ κυλεκρλαεδεθάΝ υηφπθέα κξ τ δΝ βθΝ αθ δη υπδ β ηέαμ θ ξση θβμΝ
κίδ δεάμΝ πέγ βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά. ΓδαΝθαΝ δα ε Ϊ δΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝ δμΝ

δ λαβζδθΫμΝαθβ υξέ μ,ΝπλκΫίαζ Ν κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ ΪθΝβΝΣκυλεέαΝ έξ Ν βθΝπλσγ βΝ
θαΝ δα αλΪι δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν γαΝ πλκΫίαδθ Ν Ν υηφπθέαΝ η Ν κθ 

λαίδεσΝτθ ηκΝ– πδξ έλβηαΝσξδΝ σ κΝπ δ δεσ,Ν κηΫθκυΝσ δΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝ
κΝ λαίδεσμΝ τθ ηκμΝ ιΫφλαα Ν ευλέπμΝ δμΝ αθ δ κυλεδεΫμΝ γΫ δμΝ βμΝ δΰτπ κυΝ -. 
ΠαλΪζζβζα,Ν πλκίζάγβε Ν βΝ πδ έπιβΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ θαΝ εα α έΝ κΝ ιδ κλλκπβ δεσμΝ
παλΪΰκθ αμΝπκυΝγαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝζ δΪθ δΝ δμΝ δαφκλΫμΝη αιτΝΙ λαάζΝεαδΝ λΪίπθέΝ
ΠζβθΝσηπμ, δαφΪθβε ΝβΝαί ίαδσ β αΝ κυΝΜ θ λΫμΝΰδαΝ κΝ ΪθΝεαδΝεα ΪΝπσ κθΝ κΝ
αά βηαΝ βμΝ Παζαδ έθβμΝ γαΝ αθαφ λγ έΝ κΝ ε έη θκΝ κυΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝ
Σκυλεέαμ-ΙλΪε,Ν δαί ίαδυθκθ αμΝσ δΝ«γαΝίλ γ έΝβΝεα ΪζζβζβΝ δα τππ β» εαδΝσ δΝ«ΰδαΝ
κδκ άπκ Ν βη έκΝ κυΝ υηφυθκυΝγαΝαφκλΪΝ κΝΠαζαδ δθδαεσΝαά βηα,ΝβΝΣκυλεέαΝγαΝ
θβη λυ δΝ κΝΙ λαάζΝ εΝ πθΝπλκ Ϋλπθ».341    

 
 ΣκΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝ Σκυλεέαμ-ΙλΪεΝ βμΝ βζέβέ1ληηΝ
εΪγ Ν ΪζζκΝ παλΪΝ εαγβ υξα δεσΝ ά αθΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζέ342  κΝ ΆλγλκΝ ηΝ κλδασ αθΝ βΝ
υθα σ β αΝ δ κξάμΝ «εΪγ Ν ΪζζκυΝ ελΪ κυμ-ηΫζκυμΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ άΝ

κδκυ άπκ ΝΪζζκυΝελΪ κυμΝ θ δαφΫλ αδΝ θ λΰΪΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝεαδΝ βθΝ δλάθβΝ βθΝ
π λδκξά».343 πδπλκ γΫ πμ,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝ ΝεαθΫθαΝΪλγλκΝ κυΝ υηφυθκυΝ θΝΰδθσ αθΝ
ζσΰκμΝ ΰδαΝ κΝ Παζαδ δθδαεσΝ αά βηαΝ άΝ ΰδαΝ δμΝ ξ δεΫμΝ απκφΪ δμΝ κυΝ Ο ,Ν δμΝ
υθκ υ δεΫμΝ κυΝ υηφυθκυΝ πδ κζΫμΝ πκυΝ αθ ΪζζαιαθΝ κΝ θ θΪθΝΜ θ λΫμ,Ν εαδΝ κΝ

ΙλαεδθσμΝ κησζκΰσμΝ κυ,Ν ΝκτλδΝ ζ-α θ ,Ν κλδασ αθΝ σ δΝ «κδΝ τκΝ ξυλ μΝ γαΝ
υθ λΰα γκτθΝ θΪΝη Ν εκπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ

πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝΠαζαδ έθβ».344 ΌππμΝαθαη θσ αθ,ΝβΝδ λαβζδθάΝαπκΰκά υ βΝ
εφλΪ γβε Ν ε θυμΝ Ν πκζυ Ϋζδ βΝ πδ κζάΝ κυΝ Μκλέμ Φέ λ πλκμΝ κθΝ ΣκτλεκΝ

ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ.345    
 
2.3.2.2  Ν υηη κξάΝ βμΝΣκυλεέαμΝ βθ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰε 

 
 Μ Ν εκδθάΝ αθαεκέθπ βΝ πθΝ ΠλπγυπκυλΰυθΝ βμΝ Ιθ έαμ,Ν κυΝ Παεδ Ϊθ,Ν βμΝ
Κ ςζΪθβμ,Ν βμΝ δληαθέαμΝ εαδΝ βμΝ Ιθ κθβ έαμΝ δμΝ βιέ1βέ1ληζΝ πλκ εζάγβεαθΝ θαΝ
υηη Ϊ ξκυθΝ βηΝ ξυλ μΝ βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθ Υπλυθ,Ν πκυΝ έξ Ν

                                                           
341 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χλλιήβ1έγέ1ληηΨΝ Fischer πλκμΝ Fuat Köprülü ,Ν Τπκυλΰσ 

ιπ λδευθΝ βμΝΣκυλεέαμΝΧ1ιέγέ1ληηΨΝ κΝέ δκΝπθ τηαΝ έξαθΝεδθβγ έΝκδΝ υθαθ ά δμΝ βθΝΙ λκυ αζάηΝ
η αιτΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ εαδ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν Moshe Sharett,Ν εαδΝ κυΝ
πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝαπκ κζάμΝ βμΝΣκυλεέαμΝ κΝΙ λαάζ,ΝΑevkatiΝ ΐstiniyeli,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ
βΝ Ρυηβ,Ν η αιτΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν Fuat Köprülü, εαδΝ κυΝ ε έΝ δ λαβζδθκτΝ

ΠλΫ ίβ,ΝElyahu Sasson. 
342 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧλλθήλέγέ1ληηΨΝΠζάλ μΝε έη θκΝ κυΝ υηφυθκυΝαηκδίαέαμΝ
υθ λΰα έαμΝΣκυλεέαμ-ΙλΪεΝΧβζέβέ1ληηΨΝΝ 

343 Ibid.  «Article 5 : This pact shall be open for accession to any member state of the Arab League or 

any other state actively concerned with the security and peace in this region and which is fully 

recognized by both the High Contracting Parties. […]» 
344 Ibid. Ν απσΝ βζέ2έ1ληηΝ άζπ βΝ κυΝΣκτλεκυΝΠλπγυπκυλΰκτΝ Adnan Menderes πλκμΝ κθΝ ΙλαεδθσΝ
κησζκΰσΝ κυ,ΝNuri Al-Said,ΝκΝκπκέκμΝεαδΝ υθκηκζσΰβ Ν κΝπ λδ ξση θσΝ βμμΝΝ 
«Your Excellency, In connection with the Pact signed by us today, I have the honour to place on record 

our understanding that this pact will enable our two countries to cooperate in resisting any Aggression 

directed against either of them and that in order to ensure the maintenance of peace and security in the 

Middle East Region, we have agreed to work in close co-operation for effecting the carrying out of the 

United Nations resolutions concerning Palestine. […]» 
345 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧλλιήβ1έγέ1ληηΨΝFischer πλκμΝKöprülü (17.3.1955) 



πλκΰλαηηα δ γ έΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ βθΝ πσζβΝ Μπαθ κτθΰεΝ βμΝ Ιθ κθβ έαμ,Ν απσΝ
βθΝ1κβ ΫπμΝ βθΝΝβζβ πλδζέκυΝ1ληηέ346  βθΝκηΪ αΝ πθΝβηΝπλκ ε εζβηΫθπθΝξπλυθΝ
θΝ έξ Ν π λδζβφγ έΝ κΝ Ι λαάζ,Ν παλΪΝ βΝ γ δεάΝ δ άΰβ βΝ βμΝ Ιθ έαμΝ εαδΝ βμΝ
δληαθέαμέ347 ΪθΝ κΝ Ι λαάζΝγα υηη έξ Ν βΝ δΪ ε οβ,Νσζ μΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ

γαΝ απ έξαθέΝ πση θκΝ ά αθΝ σ δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ ζδεάμΝ δαεάλυιβμΝ πκυΝ
αθαεκδθυγβε Νη ΪΝ κΝπΫλαμΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ υγυΰλαηηδασ αθΝπζάλπμΝ
η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ γΫ δμ πμΝ πλκμΝ κΝΠαζαδ δθδαεσΝ αά βηα εαδΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ
δΫθ ιβέ 

 
 Ν υηη κξάΝ βμΝΣκυλεέαμΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰε κθΝ πλέζδκΝ κυΝ
1955 έ πμΝθαΝηβθΝ βηδκυλΰκτ Νδ δαέ λκΝαλθβ δεσΝαπσβξκΝ κΝΙ λαάζ,Ν ΪθΝ θΝ έξ Ν
πλκβΰβγ έΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝδ έκυΝΫ κυμΝβΝυπκΰλαφάΝ κυΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμ 
Σκυλεέαμ-ΙλΪεέΝ Ι δαέ λκΝ λσζκΝ ηΪζδ αΝ έξ Ν παέι δΝ εαδΝ βΝ δφκλκτη θβΝ Ϊ βΝ βμΝ
ΣκυλεέαμΝ εα ΪΝ δμΝ παλα εβθδαεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ παφΫμΝη Ναθυ α κυμΝ δ λαβζδθκτμΝ
αιδπηα κτξκυμ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ λπ βηα δεΪΝ ΰδαΝ κΝ τλκμΝ εαδΝ βθΝ πκδσ β αΝ βμΝ
πλκ Ϋΰΰδ βμΝπκυΝΫ δξθ ΝθαΝ πδ δυε δΝβΝΆΰευλαΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ

Ν υλτ λκΝ π λδφ λ δαεσΝ πέπ κέ348 Χ σ κ,Ν η ΪΝ βθΝ –εαγβ υξα δεάΝ ΰδαΝ κΝ
Ι λαάζ- πλκ ξυλβ βΝεαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ κΝτηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝ δμΝζέ4.1955,349 
βΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ πΫζ ι ΝθαΝηβθΝ πδίαλτθ δΝπ λαδ ΫλπΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν βθΝ
Σκυλεέα,Ν πδ δυεκθ αμΝ θαΝ δα αφβθέ δΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ πκυΝ βΝ ΣκυλεέαΝ θΝ πλκΫίαζ Ν
εαηέαΝαθ έλλβ βΝ βθΝεαγαλΪΝ ξγλδεάΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝ δαεάλυιβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέΝ 
 
 θσ πΝπζβ έαα ΝβΝβη λκηβθέαΝ βμΝοβφκφκλέαμ,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝγαΝελδθσ αθΝ
βΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ ζζβθδεκτΝαδ άηα κμΝ βθΝα αΫθ αΝ πθΝαβ βηΪ πθΝ βμΝ1ίβμ υθσ κυΝ
βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ π έπε Ν θαΝ ια φαζέ δΝ βθΝ

δ λαβζδθάΝ οάφκΝ υπΫλΝ βμέΝ  αΝ πζαέ δαΝ βμΝ πλκ πΪγ δαμΝ αυ άμ,Ν κΝ ΣκτλεκμΝ
πλκ πλδθσμΝ πδ λαηηΫθκμΝ κΝΙ λαάζ,ΝΝκυλ έθΝΝέΝ εδθ αέ,Ν υθαθ άγβε Νη Ν δεάΝ
κυΝ πλπ κίκυζέαΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ δμΝ 1κέκέ1ληηΝ η Ν κθΝ Τπκ δ υγυθ άΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝΆλγκυλΝΛκτλδ, υπκίΪζζκθ ΪμΝ κυΝζ π κη λΫμΝ
υπσηθβηαΝ π λέΝ πθΝ κυλεδευθΝ γΫ πθ,Ν η Ν βθΝ παλΪεζβ βΝ θαΝ ζβφγ έΝ υπ’Ν σοδθΝ κΝ
π λδ ξση θσΝ κυΝ απσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμ,Ν πλκ κτΝ εα αζάικυθΝ πκδαΝ Ϊ βΝ γαΝ

                                                           
346Ν ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1ίίβήβιέγέ1ληηΨΝ Ν απσΝ βλέ1βέ1ληζΝ εκδθάΝ άζπ βΝ πθΝ
ΠλπγυπκυλΰυθΝ βμΝΙθ έαμ,Ν κυΝΠαεδ Ϊθ,Ν βμΝΚ ςζΪθβμ,Ν βμΝ δληαθέαμΝεαδΝ βμΝΙθ κθβ έαμ,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝ κπκέαΝ απκφα έ γβε Ν θαΝ πλκ εζβγκτθΝ βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθ ξπλυθΝ βμΝ
Μπαθ κτθΰεΝ κδΝ ιάμΝ βηΝ ξυλ μΝ μΝ φΰαθδ Ϊθ,Ν Καηπσ αβ,Ν Κ θ λκαφλδεαθδεάΝ Οηκ πκθ έα,Ν ΛαρεάΝ

βηκελα έαΝ βμΝ Κέθαμ,Ν έΰυπ κμ,Ν δγδκπέα,Ν ΓεΪθα,Ν ΙλΪθ,Ν ΙλΪε,Ν Ιαππθέα,Ν Ικλ αθέα,Ν ΛΪκμ,Ν Λέίαθκμ,Ν
Λδί λέα,Ν Λδίτβ,Ν Ν πΪζ,Ν Φδζδππέθ μ,Ν ακυ δεάΝ λαίέα,Ν κυ Ϊθ,Ν υλέα,Ν ΣαρζΪθ β,Ν Σκυλεέα,Ν σλ δκΝ

δ θΪη,Ν Νσ δκΝ δ θΪηΝ εαδΝ Τ ηΫθβέΝ  βθΝ πμΝ ΪθπΝ Ϋεγ βΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ βΝ Κ θ λκαφλδεαθδεάΝ
Οηκ πκθ έαΝαπΪθ β Ναλθβ δεΪΝ βθΝπλσ εζβ βΝεαδΝσ δΝβΝ ε άΝ ζ φαθ κ κτΝ θΝ έξ Ν ε βζυ δΝ
πλσγ βΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ Ν αυ άθέΝ ΠλΪΰηα δ,Ν βΝ Κ θ λκαφλδεαθδεάΝ Οηκ πκθ έαΝ εαδΝ βΝ ε άΝ

ζ φαθ κ κτΝ θΝ έξαθΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέΝΝΝΝΝΝ 
347 ISA/RG93/MFAήκθλγήβΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χλλλήβγέγέ1ληηΨΝ π λπ ά δμΝ πθΝ ίκυζ υ υθΝ βμΝ
αθ δπκζέ υ βμΝεαδΝκδΝ π’Ναυ υθΝαπαθ ά δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,ΝMoshe SharettέΝ Ν λυ β βΝ
κυΝίκυζ υ άΝYitzhak Ben-Aharon κυΝαλδ λκτΝεσηηα κμΝAkhdut Ha’Avoda - Poaley Tzion π λέΝ πθΝ

ζσΰπθΝπκυΝκ άΰβ αθΝ κθΝαπκεζ δ ησΝ κυΝ Ι λαάζΝαπσΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰε,ΝκΝΤπκυλΰσμΝ
ιπ λδευθΝMoshe Sharett απΪθ β Νσ δΝκδΝΠλπγυπκυλΰκέΝ βμΝΙθ έαμΝεαδΝ βμΝΚ ςζΪθβμΝυπκ άλδιαθΝ
βΝ υηη κξάΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ δΪ ε οβέΝ Χ σ κ,Ν π δ άΝ έξ Ν ά βΝ υηφπθβγ έΝ θαΝ ζαηίΪθκθ αδ 

κησφπθαΝκδΝαπκφΪ δμΝπκυΝγαΝσλδααθΝπκδ μΝξυλ μΝγαΝπλκ εζβγκτθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ δΪ ε οβΝ,ΝβΝ
πλσ α βΝ βμΝ Ιθ έαμΝ εαδΝ βμΝ δληαθέαμΝ αθ δη υπδ Ν βΝ γ θαλάΝ αθ έ λα βΝ πθΝ υπκζκέππθΝ
δκλΰαθπ λδυθΝ ξπλυθέΝ Ν Ιθ έαΝ εαδΝ βΝ δληαθέαΝ δα βλκτ αθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ

ΠλίζέΝαθπ έΝ δ αΰπΰάΝ έγΝ 
348 ΟλΪ Νβέγέβέ1 
349 ΟλΪ Νβέγέγ 



βλά κυθέΝ φκτΝ κΝ ΛκτλδΝ δαί ίαέπ Ν κθΝ εδθ αέΝ ππμΝ κΝ κυλεδεσΝ υπσηθβηαΝ γαΝ
ζβφγ έΝυπ’Νσοδθ,Ν βΝ υθΫξ δαΝγΫζβ ΝθαΝαπκ αφβθέ δΝ αΝεέθβ λαΝπκυΝυγβ αθΝ βθΝ
ΣκυλεέαΝθαΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεέΝ Νασλδ βΝαπΪθ β βΝ κυΝ
ΣκτλεκυΝ δπζπηΪ β,Ν κΝ κπκέκμΝ πδεαζΫ γβε Ν βηκ δ τηα αΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΣτπκυΝ
εαδΝσξδΝ υΰε ελδηΫθ μΝγΫ δμΝ κυΝ κυλεδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν θΝφΪθβε ΝθαΝ
π έγ δΝ κθΝ Λκτλδ,Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ Ν ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ δ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ πδ ασ αθΝ ξλκθδεΪΝ θαΝ εαγκλέ δΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ κΝ
ζζβθδεσΝαέ βηαέ350  

 
2.3.3 ΟδΝ ΰΰυά δμΝ βμΝ λ αθέαμΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝ κυΝΙ λαάζ 

 

Ναθβ υξέαΝ κυΝΙ λαάζΝπκυΝαπΫλλ ΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ κυλεκρλαεδθκτΝ
υηφυθκυ,Ν π λδκλέ γβε Ν βηαθ δεΪΝ η Ν βθΝ πλκ ξυλβ βΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝ θΫαΝ
ε έθβΝπ λδφ λ δαεάΝ υθ λΰα έαέΝΜΪζδ α,Ν δμ γίέγέ1ληηΝκΝ ΠλΫ ίβμ βμΝ λ αθέαμΝ
κΝ Ι λαάζ,Ν λΝ Σαπθ Νέεκζμ,Ν δαίέία Ν ηάθυηαΝ κυΝ Άθ κθυΝ θ θ πλκμΝ κθΝ

δ λαβζδθσΝ ΠλπγυπκυλΰσΝ εαδΝ ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,Ν Μκ ΫΝ αλΫ ,Ν σ δΝ εα ΪΝ βθΝ
πδε έη θβΝπλκ ξυλβ βΝ βμΝ λ αθέαμΝ κ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ,Ν κΝΦσλ ρθΝΌφδμΝ
θΝ πλσε δ αδΝ θαΝ υθκηκζκΰά δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ υθκ υ δευθΝ πδ κζυθΝ πθΝ

Μ θ λΫμΝ– ζ-α θ ,ΝπκυΝαφκλκτ αθΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυ Ο ΝΰδαΝ
κΝΠαζαδ δθδαεσ.351 Μ Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,ΝβΝ λ αθέαΝαπκ υθΪηπθ Νεα αζυ δεΪΝ κΝ

αθ δρ λαβζδθσΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ υθκ υ δευθΝ πδ κζυθ κυΝ κυλεκρλαεδθκτΝ
υηφυθκυέΝ Ν ίλ αθδεά αυ άΝ εέθβ β  Ϋΰδθ Ν απκ ε άΝ η Ν δεαθκπκέβ βΝ απσΝ βθΝ

δ λαβζδθάΝπζ υλΪ,Νη Ν κθΝαλΫ  θαΝ βζυθ δΝσ δΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ θ υθαηυθ αδΝβΝ
π λδφ λ δαεάΝ δ κλλκπέα, πζβθΝ σηπμΝ π άηαδθ Ν κυμΝ εδθ τθκυμΝ πκυΝ γαΝ απΫλλ αθΝ
απσ ηέαΝαζσΰδ βΝ θέ ξυ βΝ κυΝδλαεδεκτΝκπζκ α έκυέ352  
 

 Μ ΪΝαπσΝαυ άθΝ βθΝ ιΫζδιβ,ΝβΝ δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ θΝ έξ ΝεαθΫθαθΝζσΰκΝθαΝ
ηβθΝ βλέι δΝ βθΝίλ αθδεάΝγΫ βΝσ κθΝαφκλΪΝ αΝαβ άηα αΝπ λδφ λ δαεάμΝα φΪζ δαμ,Ν
η αιτΝ πθΝκπκέπθΝά αθΝεαδΝ κΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,Νυπάλι ΝβΝ εΫοβΝ
θαΝ πλκ αγ έΝ κΝ Λκθ έθκΝ θαΝ θ Ϊι δΝ βθΝ α αΫθ αΝ βμΝ πδε έη θβμΝ «Σλδη λκτμ 

δΪ ε οβμ ΰδα βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκ»Ν ε σμΝαπσΝ κΝφζΫΰκθΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυΝ
εαδΝ ΪζζαΝ αβ άηα αΝ δ λαβζδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πκυΝ ξ έακθ αθΝ η Ν βΝ ΰ θδεσ λβΝ
π λδφ λ δαεάΝα φΪζ δα,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ κΝ δεαέπηαΝ ζ τγ λβμΝ δΫζ υ βμΝαπσΝ

                                                           
350 ISA/RG93/MFA/263/6 Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ πλκμ δπζπηα δεά θ δπλκ ππ έα Ι λαάζ βθ 

γάθα (9234/  -22.8.1955) πδ υθΪπ αδ β απσ 18.8.1955 Ϋεγ β κυ Arthur Lourie, θαπζβλπ ά 
Γ θδεσ δ υγυθ ά κυ δ λαβζδθκτ Τπκυλΰ έκυ ιπ λδευθ, π λέ βμ υθαθ ά υμ κυ η  κθ 
πδ λαηηΫθκ βμ Σκυλεέαμ κ Σ ζ ίέί, Nurettin N. Akıncı 

351 ISA/RG93/MFA/8693/2 ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1ίίηή1ίέζέ1ληηΨ πδ κζάΝ Jack Nichols,Ν ΠλΫ ίβΝ βμΝ
λ αθέαμΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ πλκμΝ πλπγυπκυλΰσΝ Moshe Sharett (30.3έ1ληηΨέΝ Π λέ κυ υηφυθκυ 

αηκδίαέαμ υθ λΰα έαμ Σκυλεέαμ-ΙλΪε: «[…]ΝSirΝχnthonyΝϋdenΝaddsΝinΝhisΝmessageΝthatΝheΝwillΝmakeΝ
it clear in his statement to Parliament that, in acceding to the Turco-IraqiΝ pact,Ν ώerΝ εajesty’sΝ
Government are not associating themselves with the letters which are exchanged at the time of its 

signatureΝ betweenΝ theΝ TurkishΝ andΝ IraqiΝ ύovernmentsέ[…]»έΝ ΣβθΝ έ δαΝ βηΫλαΝ Χγίέγέ1ληηΨΝ κΝ Eden 
πλκΫίβΝ Ν δ υελδθδ δεΫμΝ βζυ δμΝη Ν αυ σ βηκΝπ λδ ξση θκΝ θυπδκθΝ βμ κυζάμΝ πθΝΚκδθκ ά πθέΝ 
352 ISA/RG93/MFA/8693/2 Ibid. παθ β δεάΝ πδ κζάΝ Sharett πλκμΝNichols Χθέζέ1ληηΨΝ Ιεαθκπκέβ βΝ
Sharett ΰδαΝ βθΝ ΫΰεαδλβΝ ίλ αθδεάΝ θβηΫλπ βΝ πμΝ πέ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ απσφα βΝ βμΝ λ αθέαμΝ θαΝ
«απκεα α ά δΝ δμΝπ λδφ λ δαεΫμΝδ κλλκπέ μ»ΝέΝΥαλαε βλδ δεσΝ έθαδΝ κΝαπσ πα ηαΝ βμΝ πδ κζάμΝ
Sharett, πκυΝαφκλΪΝ βθΝίλ αθδεάΝ υηη κξά κΝ τηφπθκΝ υθ λΰα έαμΝΣκυλεέαμ-ΙλΪεΝμΝ«The Turco-

Iraqi pact, by excluding Israel, alone among the countries in the Middle East, from eligibility for 

participation, had in itself an unbalancing effect on Israel’s status within the region. Britain’s 
accession to it has aggravated that disequilibriumέ[…]»έ Χ σ κ,Ν κΝ Sharett πδ βηαέθ δΝ κυμΝ
εδθ τθκυμΝπκυΝυπΪλξκυθΝΰδαΝ κΝΙ λαάζΝαπσΝ βθΝαζσΰδ βΝπαλκξάΝκπζδ ηκτΝπλκμΝ κΝΙλΪεέΝ 



βΝ δυλυΰαΝ κυΝκυΫαέ353 Χ σ κ,Ναυ άΝβΝ εΫοβΝΰλάΰκλαΝαπκλλέφγβε ,Νεαγσ δΝ κΝ
δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ ε έηβ Ν ππμΝ κδΝ Ϊη αΝ ηπζ εση θ μΝ ξυλ μ – 

λ αθέα,Ν ζζΪ αΝεαδΝΣκυλεέα- θΝγαΝάγ ζαθ,ΝεΪγ ΝηέαΝΰδαΝ κυμΝ δεκτμΝ βμΝζσΰκυμ,Ν
θαΝ υπ δ ΫζγκυθΝ πλσ γ κδΝ παλΪΰκθ μΝ δμΝ υθκηδζέ μ, π λδπζΫεκθ αμΝ αεσηαΝ
π λδ σ λκΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηα,Ν η Ν εέθ υθκΝ ηΪζδ αΝ κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θαΝ
υ αλ ά κυθΝ κυμΝ λ αθκτμέ354 

 
  Ναυ σΝ κΝπζαέ δκΝεδθάγβε Νΰ θδεσ λαΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪ,ΝπαλαηκθΫμΝ βμΝ
10βμ υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο ,Ν η Ν ετλδκΝ ηΫζβηΪΝ βμΝ θαΝ ηβθΝ
δα αλΪι δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ κυΝ θβ δκτ,Ν βΝ δΰηάΝηΪζδ αΝ

πκυΝκΝΫθκπζκμΝαΰυθαμΝ βμΝ ΟΚ Ν έξ Ναλξέ δΝησζδμΝ Ϋ λ δμΝηάθ μΝπλδθέ ιέα δΝθαΝ
βη δπγ έΝσ δΝά βΝαπσΝ δμΝπλυ μΝ ί κηΪ μΝ πθΝίκηίδ δευθΝ πδγΫ πθΝεα ΪΝ πθΝ

ίλ αθδευθ λξυθ,Νευεζκφσλβ αθΝΰλάΰκλαΝ κΝθβ έΝ Ϋθ κθ μΝφάη μ,Νσ δΝπέ πΝαπσΝ
αυ ΫμΝ ίλέ εκθ αθΝ δ λαβζδθκέΝ επαδ υ Ϋμέ355 ΟδΝ δ κλδεΫμΝ αθαΰπΰΫμΝ πκυΝ υθΫ αθΝ
βθΝ ΟΚ Ν η Ν κΝ ΫθκπζκΝ εέθβηαΝ πθΝ ίλαρευθΝ κλΰαθυ πθΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ
βθΝΠαζαδ έθβΝ βηδκτλΰβ αθΝ λπ βηα δεΪΝεαδΝυπκοέ μΝαβ άηα αΝπκυΝυπσΝΪζζ μΝ

υθγάε μΝ γαΝ γ πλκτθ αθΝ Ϊθ υΝ βηα έαμ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ
πκ κ φαδλδεάμΝκηΪ αμΝ βμΝΛ υεπ έαμΝ ΠΟ ΛΝθαΝπλκπκθβγ έΝ κΝ Ι λαάζΝη Ν κυμΝ
παέε μΝ βμΝ κηΪ αμΝ ΥαπκΫζΝ κυΝ Σ ζΝ ίέί,356 άΝ αεσηαΝ εαδΝ βΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ
γδηκ υπδευθΝ υθαθ ά πθΝ ΰθπλδηέαμΝ κθΝ  π ΫηίλδκΝ κυΝ 1ληηΝ η αιτΝ κυΝ

θ κ κπκγ βγΫθ κμ σ  δ λαβζδθκτΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυ βΝ Λ υεπ έα,Ν ίλαΪηΝ
Κδθ λσθ,Ν η Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκΝ εαδΝ ΪζζαΝ ζΫξβΝ βμΝ γθαλξέαμέ357 θυ,Ν
σππμΝαθαφΫλ δΝκΝΥσζζαθ ,ΝκΝ λ αθσμΝΚυί λθά βμΝ λΝΡσηπ λ ΝΆληδ ααΝφκίσ αθΝ
σ δΝ βΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ ΚτπλκΝ γτηδα Ν«ηδαΝ θΫαΝΠαζαδ έθβ»,358 κδΝ φάη μΝ ά αθΝ σ κΝ
Ϋθ κθ μΝ υ Ν κΝ Κδθ λσθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα ε α γκτθΝ κδΝ υ η θ έμΝ ΰδαΝ αυ σθΝ
θ υπυ δμΝ π λέΝ πδγαθάμΝ δ λαβζδθάμΝ άλδιβμΝ άΝ Ϋ πΝ υηπΪγ δαμΝ πλκμΝ κθΝ αΰυθαΝ
βμΝ ΟΚ ,Ν πδ ε π σ αθΝ παθ δζβηηΫθπμΝ εαδΝ η Ν δεάΝ κυΝ πλπ κίκυζέαΝ κθΝ

Γλαηηα ΫαΝ βμΝ πκδεέαμ,Νφκίκτη θκμΝσ δΝγαΝ πδίΪζζκθ αθΝ υ η θάΝηΫ λα πμΝπλκμΝ
βθΝ έ κ κΝεαδΝπαλαηκθάΝδ λαβζδθυθΝπκζδ υθΝ βθΝΚτπλκ359 άΝεα ΪΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ

εα α ε υα δευθΝ αδλ δυθ πκυ υηη έξαθ Νη ΰΪζαΝ βησ δαΝΫλΰαΝ λα δπ δεκτΝ
ξαλαε άλαΝ βΝ εΫζ δαΝεαδΝ βθΝ πδ εκπάέ360   
 

θΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκεζ δ γ έΝ κΝ θ ξση θκΝ σ δΝ κΝ εζέηαΝ εαξυπκοέαμΝ ΰδαΝ
πδγαθΫμΝδ λαβζδθΫμΝεδθά δμΝυπΫλΝ βμΝ ΟΚ ΝθαΝεαζζδ λΰ έ κΝ εσπδηαΝαπσΝ δμΝ λξΫμΝ
κυΝ θβ δκτ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκ λαπ έ η ζζκθ δεΪ ηέαΝ Ϋ κδαΝ αθΪηδιβέΝ πσΝ κΝ

                                                           
353 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1ίλθ-201/א βθέιέ1ληηΨΝΠλσ- א α βΝ
θαΝεα α γκτθΝ ξ δεΪΝ δαίάηα αΝπλκμΝ κΝΛκθ έθκ,Ν βθΝ γάθαΝεαδΝ βθΝΆΰευλαέ 
354 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝπλκμΝDarom (9531/  -7.8.1955) 
355ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧκθλή1ίβή  -24.8.1955) 
356 Ibid.  
357ISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝ Gideon Shomron,Ν ήθ βΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ
Κκδθκπκζδ έαμΝ Χβθίή1ίβή  -ββέβέ1ληηΨΝ ΟΝ τ λκμΝ έξ Ν ΰέθ δΝ απκ Ϋε βμΝ παλαπσθπθΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ

λ αθδεάμΝΠλ ί έαμΝ κΝΣ ζΝ ίέίέΝ 
358ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 112 
359 ISA/RG93/MFA/2155/10 Kidron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ζλβή1ί1ή  -
βιέ1βέ1ληηΨΝ πδ κζάΝ κυΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ πκδεέαμΝ πλκμΝ κθΝ Kidron,Ν βθΝ κπκέαΝ δθσ αθΝ βΝ
δαί ίαέπ βΝ σ δΝ βΝ εα αΰΰ ζέαΝ κυΝ Kidron π λέΝ δα πκλΪμΝ ο υ υθΝ δ ά πθΝ εΝ ηΫλκυμΝ ίλ αθυθΝ

α υθκηδευθΝγαΝ ι α γ έΝαπσΝ δμΝ λξΫμέΝ βθΝ πδ κζάΝαθαφ λσ αθΝλβ ΪΝσ δΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ
θΝγαΝ δαφκλκπκδά κυθΝ πέΝ αΝξ έλπΝ βθΝΫζ υ βΝΙ λαβζδθυθΝ πδ ε π υθΝ βθΝΚτπλκέ 

360 ISA/RG93/MFAή1ζβκή11Ν “Haim yefanu ha’Britim et ha’iς”,Ν Davar, 23.5.1955  
http://bit.ly/1ECGorw Χπλσ ία βΝ 1βέ11έβί1ηΨ ΠλίζέΝ 1έζέβέ1Ν π λέΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ
λα βλδσ β αμΝ βθΝΚτπλκΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ ε έθβ 

http://bit.ly/1ECGorw


ι α γΫθΝ αλξ δαεσΝ υζδεσ θΝ πλκΫευο  δ λαβζδθάΝ ίκάγ δαΝ πλκμΝ κθΝ αΰυθαΝ βμΝ
ΟΚ έΝ Χ σ κ,Ν κπκδα άπκ Ν εαδΝ αθΝ ά αθΝ βΝ πλαΰηα δεσ β αΝ εα ΪΝ κυμΝ πλυ κυμΝ

ηάθ μΝ πθΝ ΫθκπζπθΝ πδξ δλά πθΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθ,Ν κΝ Ι λαάζΝ φλσθ δα Ν θαΝ
αιδκπκδ έΝ εΪγ Ν υεαδλέαΝ ΰδαΝ θαΝ βζυθ δΝ βΝ άλδιάΝ κυΝ δμΝ κπδεΫμΝ λξΫμέ 

θ δε δεάΝ ά αθΝ βΝ πλκγυηέαΝ κυΝ Ι λαάζΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ Ϊη αΝ κΝ αέ βηαΝ πθΝ
λ αθυθΝ ΰδαΝ βθΝ παλαξυλβ βΝ α υθκηδευθΝ ετζπθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ δπε δευθΝ πδξ δλά πθΝ κΝθβ έέ361  
 

δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝαπσΝ αΝηΫ αΝ κυΝ1ληηΝαθυ α κδΝαιδπηα κτξκδΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ έξαθΝ υξθΫμΝ παφΫμΝ βθΝΚτπλκΝη Νίλ αθκτμΝκηκζσΰκυμΝ
κυμΝ πκυΝ υπβλ κτ αθΝ κΝ λξβΰ έκΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν πέΝ αβ βηΪ πθΝ

π λδφ λ δαεάμΝα φΪζ δαμέΝ θαμΝαπσΝαυ κτμΝά αθΝκΝΓεδθ σθΝΡαφαΫζ,ΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝ
πλπ λΰΪ μΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝκΝκπκέκμΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κ, 
υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ δ δεκτΝ υηίκτζκυΝ πέΝ αβ βηΪ πθΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν
πλαΰηα κπκδκτ Ν αε ΫμΝ υθαθ ά δμΝ κΝ  λα βΰ έκέΝ  Ν αθαφκλΪΝ κυΝ ΰδαΝ δμΝ
ι ζέι δμΝ βθΝΚτπλκ,Ν σπκυΝ έξ Ν ίλ γ έΝ ΰδαΝ δαίκυζ τ δμΝ αΝηΫ αΝ ΙκυθέκυΝ 1ληη,Ν

π λδΫΰλαφ Ν βθΝεα Ϊ α βΝπμΝ ελβε δεάέΝΚα ΪΝ κθΝΡαφαΫζ,Ν έξ Ν βη δπγ έΝη ΰΪζβΝ
δξκΰθπηέαΝ η αιτΝ πθΝ λα δπ δευθΝ εαδΝ πθΝ πκζδ δευθΝ λξυθΝ κυΝ θβ δκτέΝ ΟδΝ
λα δπ δεκέΝαβ κτ αθΝαπσΝ κθΝΚυί λθά βΝθαΝζΪί δΝ εζβλΪΝηΫ λαΝεα α κζάμ,Ν θυΝ

κδΝπκζδ δεΫμΝ λξΫμΝφκίκτθ αθΝηάππμΝ αΝ εζβλΪΝηΫ λαΝγαΝ υ κυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ βθΝ
ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝ θαΝ δ γθκπκδά κυθΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ πλσίζβηα,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ θαΝπλκεζβγ έΝ βΝ αθΪηδιβΝ κυΝΟ Ν – θ ξση θκΝ κΝ κπκέκΝ κδΝ λ αθκέΝ
άγ ζαθΝθαΝαπκφτΰκυθΝη ΝεΪγ Ν λσπκέ362  

 
 βθΝέ δαΝαθαφκλΪΝ δα υπυθ αδΝβΝ ε έηβ βΝσ δΝκδΝ λ αθκέΝ θΝγαΝαπΫεζ δαθΝ

κΝηΫζζκθΝθαΝπαλα υ κυθΝ κθΝπκζδ δεσΝΫζ ΰξκΝ βμΝΚτπλκυΝ βθΝ ζζΪ α,ΝαζζΪΝη Ν
απαλαέ β κΝ αθ ΪζζαΰηαΝ βΝ δα άλβ βΝ ηδαμΝ ευλέαλξβμΝ ίλ αθδεάμΝ λα δπ δεάμΝ
ίΪ βμέΝ θ δαφΫλκυ αΝ έθαδΝ βΝ θ τππ βΝ πκυΝ απ εσηδ Ν κΝ ΡαφαΫζΝ απσΝ λ αθκτμΝ
αιδπηα κτξκυμΝ βθΝΚτπλκ,Ν κυμΝκπκέκυμΝ θΝεα κθκηΪα δ,Νπ λέΝηέαμΝυπκ δγΫη θβμΝ
θγΪλλυθ βμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ η λδεαθυθ,Ν η Ν απυ λκΝ εκπσΝ
πθΝ Π Ν θαΝ ια φαζέ κυθΝ ηέαΝ ησθδηβΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έΝ η Ν βθΝ ΰεαγέ λυ βΝ

θα κρεάμΝ ίΪ βμέΝ Ν π λδεκπάΝ βμΝ κδε έαμΝ αθαφκλΪμΝ κυΝ ΡαφαΫζ,Ν αθΫφ λ Ν σ δΝ κδΝ
λ αθκέΝ υπκπ τκθ αθΝ δμΝ Π Ν σ δΝ « θγΪλλυθαθΝ δμ ζζβθδεΫμΝ αελσ β μ,Ν

πλκε δηΫθκυΝ Χ έ έΝ κδΝ Π ΨΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ δΰηάΝ ηέαΝ υηίδία δεάΝ
πλσ α β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ κΝπκζδ δεσΝεαγ υμΝγαΝαπκ δ σ αθΝ κυμΝ ζζβθ μΝ
εαδΝ ηέα λα δπ δεάΝ ίΪ βΝ κΝΝ ΣΟ,Ν κτ πμΝυ Ν θαΝ ια φαζδ γ έΝ βΝ παλκυ έαΝ πθΝ
η λδεαθυθΝ κΝθβ έ»έ363

 Χ σ κ,ΝβΝτπαλιβΝίλ αθδεάμΝυπκοέαμΝπ λέΝαη λδεαθδεάμΝ
θγΪλλυθ βμΝ βμΝ ΟΚ ,Ν άΝ ηέαΝ εαγαυ άΝ αη λδεαθδεάΝ αθΪηδιβΝ κθΝ ΫθκπζκΝ αΰυθαΝ
πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ θΝ πλκετπ δΝ απσΝ δμΝ ι α γ έ μΝ
υ λκΰ θ έμΝδ κλδεΫμΝπβΰΫμ,Νκτ ΝαπσΝΪζζβΝη αΰ θΫ λβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ

αθαφκλΪέΝ Πλκφαθυμ,Ν σ αΝ αθαφΫλ δΝ κΝ Γεδθ σθΝ ΡαφαΫζΝ βθΝ Ϋεγ άΝ κυΝ θαΝ
εφλΪακυθΝ δ λ υθβ δεΫμΝ δεα έ μΝ λ αθυθΝ αιδπηα κτξπθ,Ν η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ έξ Ν
υθαθ βγ έΝεα ΪΝ βθΝ σ Ν πέ ε οάΝ κυΝ βθΝΚτπλκέΝ 

 

                                                           
361 ISA/RG93/MFA/2155/10 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧζθγή1ί1ή  -2.5.1955) 
362 ISA/RG93/MFA/2155/10 Gideon Rafael,Ν δ δεσμΝ τηίκυζκμ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ πέΝ
αβ βηΪ πθΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝπλκμΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝεαδΝΠλπγυπκυλΰσΝMoshe Sharett (24.6.1955 
Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυΨΝ πκζκΰδ ησμΝ κυΝ Rafael π λέΝ πθΝ υθαθ ά υθΝ κυΝ βθΝ ΚτπλκΝ η Ν ίλ αθκτμΝ

λα δπ δεκτμΝαιδπηα κτξκυμ,Νη ΝγΫηαΝ βθΝαηυθ δεά υθ λΰα έα Ι λαάζ- λ αθέαμέ 
363 Ibid. 



2.3.4  Ν δ λαβζδθάΝ οάφκμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ βθ 10
β
 τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν 
 

 ε έθβΝ βθΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ εαδΝ κηΫθπθΝ πθΝ π λδ Ϊ πθΝ πκυΝ
ι Ϊ γβεαθΝ αθπ Ϋλπ,Ν β δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ πλκ Ϋΰΰδα Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ

αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ ζαυθΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ–πκυΝη ζζκθ δεΪΝγαΝκ βΰκτ Ν βθΝΫθπ βΝ κυΝθβ δκτΝη Ν βθΝ ζζΪ α- υπσΝ
κΝπλέ ηα βμΝ ιΪλ β βμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝα φΪζ δαμΝαπσΝ βθΝίλ αθδεάΝ λα δπ δεάΝ

παλκυ έαΝ βθΝπ λδκξάέ Τπ’Ναυ άθΝ βθΝΫθθκδαΝ- εαδΝ Ναθ έγ βΝη Ν δμΝοβφκφκλέ μΝ
κυΝ  π ηίλέκυΝ εαδΝ κυΝ ε ηίλέκυΝ 1ληζΝ εα ΪΝ βθΝ λβ τθκ κ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν - αΝ δζάηηα αΝ πκυΝ έξαθΝ θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ κδΝ δ λαβζδθκέΝ
δπζπηΪ μΝεα ΪΝ βθΝ1ίβ τθκ κΝ κυΝΟ Ν κΝ1ληηΝά αθΝ αφυμΝζδΰσ λαέΝ 

 
ΟδΝ δ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ γαΝ βλδασ αθΝ ι εΪγαλαΝ

απσΝ κθΝ λαίδεσΝτθ ηκΝ– σπκυΝβΝαδΰυπ δαεάΝ πδλλκάΝφαδθσ αθΝ βηαθ δεάΝ - πμΝ
πέ βμΝεαδΝαπσΝ κΝηπζκεΝ πθΝζα δθκαη λδεαθδευθΝξπλυθέ Θ πλκτ αθΝ πέ βμΝσ δΝκΝ
λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμ,ΝΫξκθ αμΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰε,Νγα 

έξ  βθΝυπκ άλδιβΝηέαμΝη ΰΪζβμΝη λέ αμΝ ξπλυθΝ βμΝ φλδεάμΝ εαδ βμΝ έαμ,Ν πκυΝ
ε έθβΝ βΝ ξλκθδΪΝ έξαθΝ υδκγ ά δΝ δμΝ αθ δρ λαβζδθΫμΝ γΫ δμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ βμΝ

Μπαθ κτθΰεέΝΤπ’Ναυ ΫμΝ δμΝ υΰευλέ μ,Νβ ζζβθδεάΝπζ υλΪ,ΝσππμΝά αθΝφυ δεσ,Ν θΝγαΝ
ίδαασ αθΝθαΝκηαζκπκδά δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ Ι λαάζ,Νεαγσ δΝη Ναυ σθΝ
κθΝ λσπκΝγαΝΫγ Ν Νεέθ υθκΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝαλαίδεΫμΝοάφκυμέΝ πσΝ βθΝΪζζβ,Νά αθΝ

ΰθπ άΝβΝ ζζβθδεάΝγΫ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ κΝετλδκΝ ηπσ δκ ΰδαΝθαΝπλκί έΝβΝ
γάθαΝ βθΝ de jure αθαΰθυλδ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ ά αθ κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ πκζυπζβγκτμ 

ζζβθδεάμ εκδθσ β αμ βθΝ έΰυπ κΝ αζζΪΝ εαδΝ βΝ πλκΪ πδ βΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝ
ζζβθκλγσ κικυΝΠα λδαλξ έκυΝΙ λκ κζτηπθΝ βθΝΙκλ αθέαέ364 Μ Ν κηΫθ μΝαυ ΫμΝ
δμΝ ε δηά δμ,Ν κΝ Ι λαάζΝ θΝ έξ Ν θαΝ αθαηΫθ δΝ εαθΫθαΝ σφ ζκμΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ άΝΝ
δη λΫμΝ πέπ κ, Ν π λέπ π βΝπκυΝ γαΝ υπκ άλδα Ν δμΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ κθΝΟ έΝ
πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν κΝ1ληηΝ έξ Ναπκ δξγ έΝηέαΝξλκθδΪΝπλκίζβηα δεάΝεαδΝΰδαΝ δμΝ
ξΫ δμΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΣκυλεέαμέΝ Ν υπκΰλαφάΝ κυΝ υηφυθκυΝ λα δπ δεάμΝ
υθ λΰα έαμΝ Σκυλεέαμ-ΙλΪεΝ αθ δη ππέ γβε Ν απσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ η Ν

εαξυπκοέα.365  
 

κηΫθπθΝ πθ αθπ Ϋλπ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ άλδιβΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ γΫ βμΝ
απκ ζκτ  βθ πδκΝ θ δΰηΫθβΝ ζτ βέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ βΝ απαλξάΝ βμΝ
ΫθκπζβμΝ λΪ βμΝ βμΝ ΟΚ Ν βθΝ 1β πλδζέκυΝ 1ληηΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ Ϊζζ μΝ λαΰ αέ μΝ
ι ζέι δμΝπκυΝ παεκζκτγβ αθΝ βθΝΚτπλκΝΫπμΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ1ληηΝπ λδΰλΪφκθ αθΝ

εα ΪΝ λσπκΝ ιαδλ δεΪΝ πλκ ε δεσΝ εαδΝ κυ Ϋ λκΝ απσΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ Πλσι θκΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν ίλαΪηΝ Κδθ λσθέ366 Παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ σηπμ, ηέαΝ αφάμΝ φδζκίλ αθδεάΝ

                                                           
364 ISA/RG93/MFA/2155/10 Avraham Giladi,Ν δκδεβ δεσμΝαιδπηα κτξκμΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ πλκμΝΣηάηα λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χηιλή1ί1ή  -γίέηέ1ληηΨΝ παδ δσ κι μΝ ε δηά δμΝ
κυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν Ρσ βΝΡκτφκυ-ΚαθαεΪλβ,Ν π λέΝ βμΝ πδγαθσ β αμΝ

κηαζκπκέβ βμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ κμ-Ι λαάζέΝ 
365ΝΟλΪ Νβέγέβέ1Ν 
366 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ θ δε δεΪμΝ αΨΝ Kidron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ
(408/101/ -1ίέζέ1ληηΨΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ πλυ βΝ δ λαβζδθάΝ Ϋεγ βΝ πκυΝ αφκλΪΝ αΝ ΰ ΰκθσ αΝ βμΝ 1βμΝ

πλδζέκυΝ 1ληη,Ν κΝ Avraham Kidron π λδΰλΪφ δΝ βθΝ αεκζκυγέαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθ ε έθπθΝ πθΝ βη λυθΝ
ξπλέμΝ θαΝ πλκίαέθ δΝ Ν εαθΫθαθΝ ξκζδα ησέΝ εφλΪα δΝ βθΝ ε έηβ βΝ σ δΝ βΝ λΪ βΝ βμΝ ΟΚ Ν γαΝ
υθ ξδ γ έΝ εαδΝ σ δΝ βΝ αΰΰζδεάΝ πζ υλΪΝ γαΝ αθ δ λΪ δΝ υθαηδεΪέΝ ίΨΝ Kidron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ

Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1γ1γή1ίβή -β1έ11έ1ληηΨΝ θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ
η γσ πθΝ πθΝ ίλαρευθΝΫθκπζπθΝκηΪ πθΝ βθΝΠαζαδ έθβΝεα ΪΝ βθΝ πκξάΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμΝ



οάφκμΝγαΝ ληβθ υσ αθΝαλθβ δεΪΝ σ κΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμΝσ κΝεαδΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ
ΣκυλεέαμέΝΌ κθΝαφκλΪΝ βθΝ ζζΪ α,Ν κΝΙ λαάζΝγ πλκτ Νσ δΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝ θΝ έξ Ν
θαΝ ξΪ δΝ έπκ αέ Ό κθΝ αφκλΪΝ σηπμΝ δμΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζ-Σκυλεέαμ,Ν ηέαΝ εαγαλΪΝ
φδζκίλ αθδεάΝδ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ θ ξκηΫθπμΝγαΝπαλΫ υλ Ν βθΝΆΰευλαΝ Νπ λαδ ΫλπΝ
φδζκαλαίδεΫμΝ θΫλΰ δ μ,Ν δμΝκπκέ μΝ κΝΙ λαάζΝάγ ζ  θαΝαπκ λΫο δέΝ 
 

ΝΰλαηηάΝπκυΝπλσ δθ ΝκΝ ζδΪξκυΝα σθ,ΝΠλΫ ίβμΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΡυηβΝη Ν
βηαθ δεάΝ πλκςπβλ έαΝ βθΝΆΰευλα,Ν υθΫπδπ Ν η Ν βΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ

εαδΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,ΝΜκ ΫΝαλΫ ΝμΝΝαΝηβθΝ βλδξγ έΝκτ ΝβΝ ζζΪ α,Νκτ ΝβΝ
ΣκυλεέαΝ ΝεαηέαΝοβφκφκλέαΝπκυΝγαΝαφκλκτ Ν κΝΚυπλδαεσΝ– έ ΝΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφά 
κυΝ αβ άηα κμΝ βθΝ α αΫθ αΝ πθΝ γ ηΪ πθ,Ν έ Ν εα ΪΝ βθΝ εα ’Ν κυ έαθΝ ιΫ α βΝ κυΝ

αβ άηα κμΝ Ϊθ ζδεΪ πλσε δ κΝθαΝ υαβ βγ έ -έΝΓδαΝθαΝαδ δκζκΰβγ έΝαυ άΝβΝ Ϊ β,Ν
πλκ δθσ αθΝθαΝπλκίζβγ έΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ κΝΙ λαάζΝ« θΝ πδγυη έΝθαΝ βλέι δΝηέαΝ
φδζδεάΝξυλαΝΫθαθ δΝηέαμΝΪζζβμΝξυλαμ,Ν ιέ κυΝφδζδεάμ».367  

 
Κα ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝ βμΝβγέ9.1955 κθΝΟ ,Ν κΝαέ βηαΝθαΝπ λδζβφγ έΝ κΝ

ΚυπλδαεσΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ 1ίβμ υθσ κυΝαπκλλέφγβε έ368  TκΝ Ι λαάζΝ – 
εαδΝπαλΪΝ βθΝπΪΰδαΝγΫ βΝ κυΝθαΝ Ϊ αδΝυπΫλΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβΝ
εΪγ Ναβ άηα κμΝαπκαπκδεδκπκέβ βμ369 - αυ άΝ βΝφκλΪ,ΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηα,Ν
απκφΪ δ ΝθαΝαπΫξ δέ ξκζδΪακθ αμΝ κΝαπκ Ϋζ ηα,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ πδ άηαδθαθΝπκδ μΝ
ά αθΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝπκυΝ ΪξγβεαθΝυπΫλΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλσ α βμέΝυΰε ελδηΫθα,Ν
αθαη θση θβ γ πλάγβε  βΝγ δεάΝοάφκμΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν βμΝακυ δεάμΝ λαίέαμ,Ν βμΝ
Τ ηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ υλέαμΝ θυΝ απκ Ϋζ Ν ΫεπζβιβΝ βΝ η αίκζάΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝ
ΛδίΪθκυ,ΝκΝκπκέκμΝεα ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝ κυΝ1ληζΝ έξ Ν υθ αξγ έΝη Ν κΝφδζκ υ δεσΝ
ΙλΪεέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κδ Ι λαβζδθκέΝ π άηαθαθΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βηαθ δεΫμ 
ξυλ μΝ πκυΝ έξαθΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰεΝ θΝ άλδιαθΝ κΝ
ζζβθδεσΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ 1ίβμ 
υθσ κυ,Νη Ν βθ Π λ έα,Ν βθ Ιθ έα,Ν βΝ δληαθέα,Ν βθΝΙθ κθβ έα,Ν δμ Φδζδππέθ μ,Ν βθ 

ΚέθαΝεαδΝ βθ δγδκπέα θαΝαπΫξκυθ.370  
 

2.3.5 ΝγΫ βΝ κυΝΠλπγυπκυλΰκτΝεαδΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ κυΝΙ λαάζ,ΝΜκ ΫΝ
αλΫ ,ΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηαΝΧ1ληηΨ 
  

ι Ϊακθ αμΝ βθΝδ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝπμΝπλκμΝ κΝευπλδαεσΝαά βηα 
εα ΪΝ βΝ κηΫθβΝδ κλδεάΝ υΰευλέα,ΝγαΝά αθΝπαλΪζ δοβΝθαΝαΰθκβγ έΝβΝίαλτθκυ αΝ
πλκ ππδεάΝ ΪπκοβΝ κυΝ Μκ ΫΝ αλΫ ,Ν κυΝ αθγλυπκυΝ πκυΝ πλαε δεΪΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ
εαγσλδα Ν κθΝ δ γθάΝ πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ ξυλαμΝ απσΝ βθΝ έ λυ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
ελΪ κυμΝΫπμΝεαδΝ αΝηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ1ληίέΝ θσμΝ υθ λΰΪ βμΝ– εαδΝη Ϋπ δ αΝ

                                                                                                                                                                      

εαδΝ κυΝ λσπκυΝ λΪ βμΝ βμΝ ΟΚ Ν βθΝΚτπλκΝ κΝ1ληηέΝ Ναθ έγ βΝη Νπλκΰ θΫ λ μΝ εγΫ δμΝ κυ,ΝκΝ
Kidron πδελέθ δΝ βΝ λα κζσΰβ βΝαθάζδεπθΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ΟΚ έΝ 
367 ISA/RG93/MFA/263/6 Elyahu Sasson πλκμΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧθ1ή  -12.9.1955)  
368ΝXydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 144 
369Ν ISA/RG93/MFA/2156/7 Σηάηα Ο  πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ, Πλ ί έα Ι λαάζ 

κ Λκθ έθκ εαδ Πλκι θ έκ Ι λαάζ β Λ υεπ έα (30519/14.9.1954-מ) θ σο δ βμ 9βμ υθσ κυ βμ 
Γ θδεάμ υθΫζ υ βμ κυ Ο  (1954) εαδ κυ εαγκλδ ηκτ βμ Ϊ βμ κυ δ λαβζδθκτ Τπκυλΰ έκυ 

ιπ λδευθ πέ βμ ζζβθδεάμ πλκ φυΰάμ, η αιτ Ϊζζπθ αθαφΫλ αδ βθ Ϋεγ β κυ Σηάηα κμ 
λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ σ δ κ Ι λαάζ εα Ϊ πΪΰδα αε δεά Ϊ αδ υπΫλ βμ υαά β βμ εΪγ  

αβ άηα κμ πκυ Ϊπ αδ βμ δα δεα έαμ απκαπκδεδκπκέβ βμ εαδ δεαδυηα κμ αυ κ δΪγ βμ. 
370 ISA/RG93/MFAήκθλγήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1ίλθΝ Ϋεγ βήβκέ1βέ1ληηΨΝ πδ εσπβ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝπ λέΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ1ίβμ υθσ κυΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν 



πεκηηα δεσμΝ αθ έπαζκμ-371 κυΝ πλυ κυΝ Πλπγυπκυλΰκτ,Ν αυέ  Μπ θ-Γεκυλδσθ, 
έξ Ν δα ζΫ δΝ εα ΪΝ αΝ πλυ αΝ ξλσθδαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ ΤπκυλΰσμΝ
ιπ λδευθ,Ν Ϋξκθ αμΝ κθΝ πλυ κΝ εαδΝ κθΝ ζ υ αέκΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝ κυΝ
δΪλγλπ β,Ν ζΫξπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαέ372 Ό αθΝκΝαλΫ ΝαθΫζαί Ν βθΝπλπγυπκυλΰέα 
Ν τκΝ ευί λθά δμΝ υθα πδ ηκτΝ Χβθέ11έ1ληζ-βλέθέ1ληηΝ εαδΝ βλέθέ1ληη-3.11.1955) 

δα άλβ Ν βθΝ δ δσ β αΝ εαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν θυΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ
υθα πδ ηκτΝπκυΝ ξβηΪ δ ΝκΝ αυέ ΝΜπ θΝΓεκυλδσθΝ δμΝγέ11έ1ληη,ΝκΝΜκ ΫΝαλΫ Ν

κλέ γβε ΝεαδΝ πΪζδΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ ΫπμΝ βθΝπαλαέ β άΝ κυΝ δμΝ 1κέθέ1ληθΝ – 
κπσ ΝεαδΝ κθΝ δα Ϋξγβε ΝβΝΓεσζθ αΝΜ λέΝ 
 

ΝΪπκοβΝ κυΝΜκ ΫΝαλΫ ΝΰδαΝ β Ϊ βΝπκυΝΫπλ π ΝθαΝ βλά δΝ κΝΙ λαάζΝ κΝ
Κυπλδαεσ,Ν π λδΰλΪφ αδΝ απσΝ κθΝ έ δκ,Ν απαθ υθ αμΝ Ν πδ κζάΝ πκυΝ κυΝ έξ Ν
απκ έζ δΝ κΝ ΠΫλ μΝ ΜπΫλθ αρθ,Ν Ϋζ ξκμ κυΝ ε θ λκ ιδκτΝ «Κσηηα κμΝ πθΝ
Παθ δπθδ υθ» («Mifleget ha’TzionimΝ ha’Klaliim») εαδΝ ΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ

δκηβξαθέαμΝ βμΝ πλυ βμΝ ευίΫλθβ βμ υθα πδ ηκτΝ υπσΝ κθΝ αλΫ Ν Χβθέ1έ1ληζ-
29.θέ1ληηΨέΝ ΟΝ ΠΫλ μΝ ΜπΫλθ αρθΝ έξ Ν λπ βγ έΝ απσΝ ΫζζβθαΝ βηκ δκΰλΪφκΝ πκδαΝ
γΫ βΝγαΝ βλκτ Ν κΝΙ λαάζΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ, Νπ λέπ π βΝπκυΝ ζδεΪΝγαΝ υαβ έ κ 
κΝ ζζβθδεσΝαέ βηα βθΝ πδε έη θβΝ1ίβ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ έΝ

ΜβΝΰθπλέακθ αμΝκΝέ δκμΝ κΝγΫηα,Ναπ υγτθγβε Ν ΰΰλΪφπμΝ κθΝαλΫ ,Ναβ υθ αμΝ κυΝ
θαΝ κθ δαφπ έ δ ξ δεΪέ373  

 
ΟΝαλΫ ΝαπΪθ β Ν κθΝΜπΫλθ αρθΝη Ν βθΝαπσΝθέ7.1955 πδ κζάΝ κυ,Ν βθΝ

κπκέαΝ ιΫγ  πκδαΝ ελδ άλδαΝ ζΪηίαθ Ν υπ’Ν σοδθΝ βμΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα, 
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εαγκλέ δΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ θ ξκηΫθκυΝ η αίκζάμΝ βμΝ
πκζδ δεάμ εα Ϊ α βμΝ βθΝΚτπλκέΝ Ν πδ κζά κυΝΜκ ΫΝαλΫ  Ϋξ δΝ πέΝ ζΫι δΝπμΝ
ιάμμ374  

 
« ΰαπβ ΫΝεέΝΜπΫλθ αρθ, 
ε δηυΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απ υγυθγάεα  Ν ηΫθαΝ εαδΝ γαΝ ξαλυΝ θαΝ απαθ ά πΝ βθΝ
λυ β άΝ αμ. 

Ό κθΝαφκλΪΝ κΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ κΝαέ βηαΝθαΝπλκ αλ βγ έ κΝθβ έΝαυ σ βθΝ
ζζΪ α, ίλδ εσηα Ν -σππμΝεαδΝ ΝπκζζΪΝΪζζαΝ δ γθάΝ αβ άηα α- η αιτΝ φτλαμΝεαδΝ

ΪεηκθκμέΝ πσΝ πλαε δεάμΝ απσο πμ,Ν θΝ Ϋξκυη Ν εαθΫθαθΝ ζσΰκΝ θαΝ πλκεαζΫ κυη Ν
θαθ έκθΝηαμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝαζζΪΝκτ Ν πδγυηκτη ΝθαΝπλκίκτη Ν ΝεαηέαΝ ξγλδεάΝεέθβ βΝ

                                                           
371ΝΎ λαΝαπσΝ πεκηηα δεΫμΝ δαφκλΫμ κΝευί λθυθΝεapai, πκυΝκιτθγβεαθΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ1ληζ, κ 
Πλπγυπκυλΰσμ Ben Gurion απκ τλγβε Νπλκ πλδθΪΝαπσΝ βθΝπκζδ δεάΝαπάέΝ υ σΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηα 
κΝ Moshe Sharett θαΝ ΰθπλέ δΝ κθΝ απσΰ δκΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ εαλδΫλαμ,Ν εα αζαηίΪθκθ αμΝ κΝ
πλπγυπκυλΰδεσΝ αιέπηαΝ τκΝ δα κξδευθΝ ίλαξτίδπθΝ ευί λθά πθΝ υθα πδ ηκτΝ Χβθέί1έ1ληζ-
βλέίθέ1ληηΝ εαδΝ βλέίθέ1955-ίγέ11έ1ληηΨέΝ ΟΝ Sharett σηπμΝ θΝ ΰεα Ϋζ δο Ν πκ ΫΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθ,Ν κυΝκπκέκυΝά αθΝ πδε φαζάμΝαπσΝ βθΝπλυ βΝΧ«Πλκ πλδθά»ΨΝευίΫλθβ βΝπκυΝ υ Ϊγβε Ν
βθΝ βηΫλαΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ Χ1ζέ5.1948).  δμΝ γέ11έ1ληηΝκΝ Ben Gurion 
παθ εζΫΰ αδΝ Πλπγυπκυλΰσμ,Ν πδ λΫφκθ αμΝ θ λΰΪΝ βθΝ πκζδ δεάΝ εβθάέΝ  βθΝ θΫαΝ ευίΫλθβ β 
υθα πδ ηκτΝυπσΝ κθΝψen Gurion, κ Sharett αθαζαηίΪθ δΝεαδΝπΪζδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,ΝαζζΪΝ
δμΝ1λέθέ1ληθΝαθ δεαγέ α αδΝαπσΝ βθΝύolda MeirέΝ ε κ ΝκΝSharett απκ τλγβε Νκλδ δεΪΝαπσΝ βθΝ

πκζδ δεά,Ν Ϋξκθ αμΝσηπμΝά βΝαφά δΝπέ πΝ κυ δ ξυλσ έΰηαΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ δ γθυθΝ ξΫ πθΝ
βμΝξυλαμέ 

372 Walter Eytan, “Sherut ha’Khutz”Ν κΝMisrad ha'Khutz – 50 ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, 
Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 2002), 21-29  
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ζΫξκυμΝ κυΝεσηηα κμΝZioniim Klaliim,ΝπλκμΝ κθΝΠλπγυπκυλΰσΝεαδΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝMoshe 
Sharett 
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θαθ έκθΝ βμΝ ΰΰζέαμΝ εαδΝ βμΝ Σκυλεέαμ,Ν αθΝ εαδΝ ζσΰπΝ υΰε ελδηΫθπθΝ ε δηά πθΝ
θ δαφ λσηα ΝβΝΚτπλκμΝθαΝπαλαη έθ δΝυπσΝ βθΝευλδαλξέαΝ βμΝ λ αθέαμ εαδΝθαΝηβθΝ

εα α έΝ ζζβθδεάΝαπκδεέαέΝ 
πέ βμ,ΝαπσΝαπσο πμΝαλξυθ,Ν κΝγΫηαΝ θΝ έθαδΝαπζσμΝ 
πσΝ βΝηδαΝΫξκυη ΝβγδεσΝεαγάεκθΝθαΝ βλέακυη Ν βθ αλξάΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝ πθΝζαυθ,Ν

πκυΝαεσηαΝ θΝΫξκυθΝε λ έ δΝ βθΝαθ ιαλ β έαΝ κυμέΝ ζζΪΝίΪ δΝ βμΝέ δαμΝγ υλβ βμ,Ν
θΝ ηαμΝ έθαδΝ τεκζκΝ θαΝ ζΪίκυη Ν γΫ βΝ πκυΝ γαΝ βηαέθ δΝ θαΝ αφ γ έΝ αθκξτλπ βΝ βΝ

κυλεδεάΝη δκθσ β α,ΝβΝκπκέα,Ν Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ ζζβθδεάΝπζ δκοβφέα, ίλέ ε αδΝ άη λαΝ
 εα Ϊ α β παλσηκδα η Ν ε έθβθΝπκυΝ ίλδ εσηα αθΝ εαδΝ η έμΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ αλαίδεάμΝ

πζ δκοβφέαμΝεα ΪΝ βθΝ πκξάΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμέ 
πμΝ υλαΝεα αφΫλαη ΝθαΝαπκφτΰκυη ΝθαΝζΪίκυη ΝηέαΝι εΪγαλβΝγΫ βΝυπΫλΝ βμΝηέαμΝάΝ
βμΝ ΪζζβμΝ πζ υλΪμέΝ  βθΝ ζ υ αέαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ο Ν οβφέ αη Ν υπΫλ βμΝ
ΰΰλαφάμΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ α αΫθ αΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πλκμΝ υαά β β,Ν
υθ α ση θκδΝη Ν κΝαέ βηαΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ υ άΝβΝοάφκμΝά αθΝ τηφπθβΝη Ν βΝ δεάΝηαμΝ

αλξά,ΝθαΝαθαΰθπλέακυη Ν βζα άΝ κΝ δεαέπηαΝεΪγ Νξυλαμ θαΝπλκ έθ δΝπλκμΝ υαά β βΝ
κδκ άπκ Ν αά βηα γ πλ έΝ ε έθβΝ βηαθ δεσέΝ δαΝ βμΝ οάφκυΝ ηαμΝ ε έθβμΝ θΝ
υδκγ ά αη Ν κδα άπκ Ν γΫ βΝ πέΝ βμΝ κυ έαμΝ κυΝ πλκίζάηα κμέΝ ΓδαΝ εαζάΝ ηαμΝ τξβ,Ν βΝ
δΫθ ιβΝ Ϋζβι Ν η Ν εα Ϊγ βΝ υηίδία δεάμΝ πλσ α βμΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν απκ ε άΝ απσΝ δμΝ

αθ δπλκ ππ έ μΝ σ κΝ βμΝ ζζΪ αμΝ σ κΝ εαδΝ βμΝ ΰΰζέαμΝ εαδΝ η έμΝ ξαλάεαη Ν πκυΝ
οβφέ αη Ν υπΫλΝ ε έθβμΝ βμΝ πλσ α βμέΝΟτ Ν βΝ απσφα βΝ ε έθβΝ θΝ αθαφΫλγβε Ν βθΝ
κυ έαΝ κυΝγΫηα κμ, παλΪΝησθκΝαθΫίαζ Ν βΝ υαά β βΝΰδαΝεΪπκδαΝ δΰηάΝ κΝηΫζζκθέΝ θΝ
πΝ η αιτ,Ν Ϋΰδθ Ν ΰθπ σΝ σ δΝ εα σπδθΝ πλπ κίκυζέαμΝ βμΝ ΰΰζέαμΝ πλσε δ αδΝ θαΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝ τθ κηαΝ λδη λάμΝ δΪ ε οβ375
 η αιτΝ βμΝΝ ΰΰζέαμ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ

βμΝΣκυλεέαμΝ– κδΝκπκέ μΝ έθαδΝεαδΝκδΝ λ δμΝξυλ μΝηΫζβΝ κυΝΝ ΣΟΝ- ΝηδαΝπλκ πΪγ δαΝ
θαΝ ι υλ γ έΝηδαΝεκδθυμΝ υηπ φπθβηΫθβΝζτ βέΝΠ λδ σΝθαΝ αμΝππΝσ δΝ βλέακυη Νη Ν
θγκυ δα ησΝαυ άθΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝεαδΝ υξσηα Νγ ληΪΝθαΝ υκ πγ έέ 
υ ΪΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝυπσίαγλκΝ κυΝαβ άηα κμέΝ 

 κθΝ ζζβθαΝ βηκ δκΰλΪφκΝηπκλ έ Ν θαΝπ έ  σ δΝ πδγυηκτη ΝκζσουξαΝθαΝ κτη ΝηέαΝ
δλβθδεάΝ πέζυ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμ,Ν εα ΪΝ λσπκΝ πκυΝ γαΝ ιυπβλ έΝ αΝ έεαδαΝ
υηφΫλκθ αΝ εαδΝ πθΝ λδυθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ ξπλυθ,Ν εαγσ δΝ η Ν σζ μΝ πδγυηκτη Ν θαΝ

εαζζδ λΰά κυη Ν ξΫ δμΝφδζέαμέΝ 
Μπκλ έ Ν πέ βμΝ θαΝ κυΝ πδ βηΪθ  θΝ παλσ π,Ν σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ ε έθβΝ πκυΝ θΝ
υηίΪζζ δΝ βΝ δαησλφπ βΝ δ κλλκπβηΫθπθΝ ξΫ πθΝ ηααέΝ ηαμ,Ν βΝ δΰηάΝ πκυΝ εΪ δΝ
Ϋ κδκΝ θΝ υηίαέθ δΝη αιτΝβηυθΝεαδΝ πθΝΪζζπθ τκΝξπλυθ: 

θυΝβΝ ΰΰζέαΝεαδΝβΝΣκυλεέαΝαθαΰθυλδ αθΝπζάλπμΝ κΝΙ λαάζΝξπλέμΝθαΝπ λΪ δΝη ΰΪζκΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ βΝέ λυ βΝ κυΝΚλΪ κυμΝηαμΝεαδΝ τ β αθ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ
ηααέΝ ηαμ,Ν βΝ ζζΪ αΝαεσηαΝ δ Ϊα δΝ θαΝ κηαζκπκδά δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν ηΪμ,Ν εαδΝ η Ν
αυ σθΝ κθΝ λσπκΝηΪμΝαπαζζΪ δΝαπσΝκπκδαθ άπκ ΝυπκξλΫπ άΝηαμ απΫθαθ έΝ βμέ»     

 
Ν πδ κζάΝ αυ άΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ, κΝ κπκέκμΝ ά αθΝ

υΰξλσθπμΝ εαδΝ ΠλπγυπκυλΰσμΝ βμΝ ξυλαμ, αθΝ εαδΝ εα ΪΝ ίΪ δθΝ έξ Ν δ δπ δεσΝ
ξαλαε άλα,Ν δαίδίΪ γβε Νυπβλ δαεΪ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν βθΝ γάθαΝεαδΝ βθΝΆΰευλαέ 
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Λκθ έθκ (29.8.1955-7.9.1955) η Ν βΝ υηη κξάΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝπ λέΝ
κυΝ υπκίΪγλκυΝ εαδΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμμ François Crouzet, Ν ΚυπλδαεάΝ δΫθ ιβΝ 1946-1959 

( γάθα: Μκλφπ δεσ λυηα γθδεάμ ΣλαπΫαβμ, 2011) Σσηκμ ’,Ν θκη-707, Υα αβία δζ έκυ, 
υθ αΰηα δεά Π υξά, 73-76 εαδ Evanthis Hatzivassiliou, Britain and the International Status of Cyprus, 

1955-59 (Minneapolis: University of Minnesota, 1997), 35-38 εαδΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ
ΰυθαμ, 132-141   



  
 βθ πδ κζάΝ βμΝ θβμ ΙκυζέκυΝ 1ληηΝ κυΝ Μκ ΫΝ αλΫ Ν πλκμΝ κθΝ ΠΫλ μΝ

ΜπΫλθ αρθΝ εδαΰλαφ έ αδΝ κΝ ΰ θδεσΝ πζαέ δκΝ θ σμΝ κυΝ κπκέκυΝ εδθ έ κΝ ΫπμΝ σ  βΝ
δ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσέ υθκπ δεΪ,ΝκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ
δαησλφπθαθΝ βθΝδ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝπμΝπλκμΝ κΝηΫζζκθΝ βμΝΚτπλκυΝ πέΝ

γβ έαμΝαλΫ Νά αθΝκδΝ ιάμμΝαΨΝ  ξΫ βΝ ιΪλ β βμΝ κυΝ Ι λαάζΝη Ν βΝ λ αθέαΝεαδΝ
βθΝΣκυλεέαΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝα φαζ έαμ,ΝίΨΝ Ν πδ έπιβΝ δα άλβ βμ κηαζυθΝ
ξΫ πθΝη αιτΝΙ λαάζΝεαδΝΣκυλεέαμ, ΰΨΝ ΝΪλθβ βΝ βμΝ ζζΪ αμΝθαΝκηαζκπκδά δΝ δμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κΝΙ λαάζΝεαδΝβΝφδζκαλαίδεάΝ βμΝ Ϊ βΝ αΝ δ γθάΝfora, 
ΨΝ ΝαθΪΰεβΝπαλαηκθάμΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝΚτπλκ, πμΝπαλΪΰκθ αμΝ θέ ξυ βμΝ βμΝ

α φΪζ δαμΝ κυΝΙ λαάζΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝεαδΝ ΨΝ Ν άλβ βΝη λδκπαγκτμΝγΫ βμΝ
κθΝΟ Ν εΝηΫλκυμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμέΝ 

 
ε σμΝσηπμΝαπσΝ αΝπμΝΪθπΝ υηπ λΪ ηα α,ΝβΝγΫ βΝ κυΝΜκ ΫΝαλΫ ΝπμΝπλκμΝ

κΝ ΚυπλδαεσΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ κΝ θ ξση θκΝ βμΝ θπ βμΝ φαέθ αδΝ ι εΪγαλαΝ απσΝ κΝ
πλκ ππδεσΝ κυΝ βη λκζσΰδκέΝ  δμΝ θΝ ΙκυζέκυΝ 1ληη,Ν βηΫλαΝ τθ αιβμΝ βμΝ πδ κζάμ,Ν
ΰλΪφ δΝ κΝ βη λκζσΰδσΝ κυΝ αΝ ιάμμΝ «ΠΫλα αΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ
α ξκζάγβεαΝη Ν λΫξκθ αΝγΫηα αέΝΞαφθδεΪΝ ΫζαίαΝ ΫθαΝπκζτΝ υΰ θδεσΝ ΰλΪηηαΝαπσΝ κθΝ
ΠΫλ μΝ ΜπΫλθ αρθ,Ν πκυΝ η Ν λπ κτ Ν πκδαΝ έθαδΝ βΝ γΫ βΝ ηαμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσέΝ ΣκυΝ
απΪθ β αΝ η Ν ηέαΝ αθαζυ δεάΝ πδ κζάΝ εαδΝ κυΝ ιάΰβ αΝ πκδκ έθαδΝ κΝ υπσίαγλκ κυΝ
πλκίζάηα κμΝεα ΪΝ βΝ δεάΝηαμΝΪπκοβ,Νεαγσ δΝαπσΝ βΝηδαΝπζ υλΪΝ έθαδΝβΝ ΰΰζέαΝεαδΝβΝ
Σκυλεέα,ΝεδΝαπσΝ βθΝΪζζβΝβΝ ζζΪ αέΝ υ σΝπκυΝΫξ δΝ βηα έαΝ έθαδΝσ δΝ η έμΝη ΝεαθΫθαθΝ
λσπκΝ θΝγΫζκυη Ν βθΝ‘ θπ β’»έ376 

 
Ν αλθβ δεάΝ Ϊ βΝ κυΝ αλΫ Ν κΝ θ ξση θκΝ βΝ ΚτπλκμΝ θαΝ θπγ έΝ η Ν βθΝ

ζζΪ αΝ θΝ επζά δέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪΝ σηπμ,Ν επζά δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ
αλΫ Ν υ ξ έα δΝ βΝγΫ βΝ βμΝ ίλαρεάμΝη δκοβφέαμΝΫθαθ δΝ βμΝαλαίδεάμΝπζ δκοβφέαμΝ

βθΝ Παζαδ έθβΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμ η Ν βΝ γΫ β πθΝ
ΣκυλεκευπλέπθΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ βθΝ ΚτπλκΝ κυΝ 1ληηέ ΓδαΝ κθΝ ηΫ κΝ
δ λαβζδθσΝ πκζέ βΝ ε έθβμΝ βμΝ πκξάμ,Ν κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ παλαζζβζδ ησμΝ κυΝ αλΫ Ν
άηαδθ Ν σ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ δΫπλα αθΝ αελσ β μΝ εα ΪΝ αηΪξπθ,Ν αθΪζκΰ μΝ η Ν
ε έθ μΝ πθΝ λΪίπθΝεα ΪΝ πθΝθ κ υ αγΫθ πθΝ ίλαρευθ κδεδ ηυθΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ

εα ΪΝ δμΝ εα έ μΝ 1λβίΝεαδΝ 1λγίέΝΣκΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ πδ κζάμΝαλΫ Ν επζά δΝ
αεσηαΝπ λδ σ λκ,Νεαγσ δΝ Ϋ κδαΝδ κλδεάΝαθαΰπΰάΝκυ Ϋπκ Ν εφλΪ γβε Ν πέ βηα 
απσΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμ,Ν εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθ.  
 

Ν θΝζσΰπΝ πδ κζάΝπαλκυ δΪα δΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝΫθαθΝαεσηαΝζσΰκμΝΟδΝ ξΫ δμΝ
ζζβθκευπλέπθ-ΣκυλεκευπλέπθΝπκ ΫΝηΫξλδΝ σ Ν θΝ έξαθΝ γ έΝ κΝ πέε θ λκΝ βμΝ

π λδφ λ δαεάμΝ δα τθ βμΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζέΝ Ου Ϋπκ Ν ΫπμΝ σ Ν βΝ ΣκυλεέαΝ έξ Ν
αβ ά δΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ υθ λκηάΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ α υγκτθΝ κδΝ
ΣκυλεκετπλδκδΝΫθαθ δΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Νκτ Ν έξαθΝπλκίζβγ έΝ ξ δεΫμΝαδ δΪ δμΝ
εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ πκυΝ γαΝ δεαδκζκΰκτ αθΝ κθΝαλΫ Ν θαΝ ζΪί δΝ Ϋ κδαΝ γΫ βέΝ
πσΝ δμΝΫπμΝ σ Νεδθά δμΝεαδΝ πδζκΰΫμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμΝπλκετπ δΝσ δΝ κΝ

Ι λαάζΝ θ δαφ λσ αθΝ ΰδαΝ βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ λα δπ δεάμΝ παλκυ έαμΝ κΝ
θβ έ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ γΫζ δΝ θαΝ υπ δ Ϋζγ δΝ δμΝ δαεκδθκ δεΫμΝ δ κλλκπέ μΝ – πκζζυΝ
ηΪζζκθΝ βθΝ τξβΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθ,ΝκδΝκπκέκδΝκτ πμΝά ΪζζπμΝ ζκτ αθΝυπσΝ βθΝ
πλκ α έαΝ βμΝ δεάμΝ κυμΝΜβ Ϋλαμ-Πα λέ αμέΝ αθΝ αφΫμΝσ δΝκΝαλΫ Ν θΝ α σ αθΝ
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υπΫλΝ βμΝδ ΫαμΝ βμΝ θπ βμέΝ αθΝσηπμΝ ιέ κυΝ αφΫμΝσ δΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θΝ
πδγυηκτ ΝθαΝζΪί δΝγΫ βΝυπΫλΝ βμΝηέαμΝάΝ βμΝΪζζβμΝ γθκ δεάμΝεκδθσ β αμΝ κΝθβ έέΝ 

 
τζκΰαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ βΝ απκλέαΝ η Ν πκδσθΝ λσπκΝ γαΝ ιυπβλ κτ Ν βθΝ

δ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝεαδΝ δμΝ δη λ έμΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ κΝ δσζκυΝ
δπζπηα δεΪΝ δα υππηΫθκΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ πδ κζάμΝ κυΝ αλΫ Ν πλκμΝ κθΝ

ΜπΫλθ αρθΝπ λέΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝαΰυθαΝ βθΝΚτπλκέΝ Ν πδ κζάΝ ε έθβ,ΝσξδΝ
ησθκΝ δαίδίΪ γβε Ν δμΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ Ν ζζΪ α,ΝΣκυλεέαΝεαδΝ
Κτπλκ,Ν αζζΪΝ ά αθΝ πκζτΝ πδγαθσθΝ θαΝ ΰέθ δΝ υλτ λαΝ ΰθπ άΝ - ηδαμΝ εαδΝ ζδεσμΝ
απκ Ϋε βμΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ φ λσ αθΝ θαΝ έθαδΝ βηκ δκΰλΪφκμ,Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ

ζζβθαμέΝΠδγαθσθΝη Ναυ σθΝ κθΝΪεκηοκΝ λσπκ,ΝκΝαλΫ ΝθαΝάγ ζ ΝθαΝΰέθκυθΝΰθπ ΫμΝ
βθΝ ζζΪ αΝ κδΝ υ Ϊλ μΝ δαπδ υ δμΝ κυΝ πέΝ πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθ,Ν πκυΝ

απΫλλ αθΝ απσΝ βθΝ Ϊλθβ βΝ βμΝ γάθαμΝ θαΝ πλκί έΝ βθΝ de jure αθαΰθυλδ βΝ κυΝ
ίλαρεκτΝελΪ κυμέΝΝ 

 
ΟδΝ δ κλδεΫμΝ αθαΰπΰΫμΝ κυΝ Μκ ΫΝ αλΫ Ν ξ δεΪΝ η Ν κθΝ ΫθκπζκΝ αΰυθαΝ πθΝ

ζζβθκευπλέπθ,ΝσππμΝεα αΰλΪφκθ αδΝ βθΝ πδ κζάΝ κυΝπλκμΝ κθΝΜπΫλθ αρθΝ θΝ
εφλΪ γβεαθΝ βηκ έπμΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ– ΰ ΰκθσμΝπκυΝέ πμΝκφ έζ αδΝ
δμΝ πκζδ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ κΝ Ι λαάζΝ κυμΝ πση θκυμΝ ηάθ μέΝ ΟδΝ

λαΰ αέ μΝ πεκηηα δεΫμΝ ι ζέι δμΝ κΝ ευί λθυθΝ εapaiΝ εαδΝ βΝ αθ δπαλΪγ άΝ κυΝ
αλΫ Νη Ν κθΝ αυέ ΝΜπ θ-Γεκυλδσθ,ΝκΝκπκέκμΝ παθ ι ζΫΰβΝΠλπγυπκυλΰσμΝη ΪΝ δμΝ
ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ δμ 26.7.1955, γαΝ κθΝ αθαΰεΪ κυθΝ θαΝ παλαδ βγ έΝ απσΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ δμΝ 1λΝ ΙκυθέκυΝ κυΝ 1ληθέΝ δ,Ν βΝ πκζδ δεάΝ εαλδΫλαΝ κυΝ
αλΫ ΝΫζβι ΝεαδΝηααέΝη Ναυ άθ,ΝηέαΝαπσΝ δμΝ βηαθ δεσ λ μΝπ λδσ κυμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ
ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμέΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Ν δ λαβζδθάΝ Ϊ β πμΝ πλκμΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηαΝ βθΝ 11β
 τθκ κΝ βμΝ

Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝΧ1ληθΨ 
 

 ΣκΝ 1ληθΝ υπάλι Ν αθαηφέίκζαΝ ηέαΝ ξλκθδΪΝ βηαθ δευθΝ αθα λκπυθ,Ν σ κΝ Ν
π λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝ σ κΝ εαδΝ δμΝ π λδεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ δ κλλκπέ μΝ κΝ Ι λαάζ,Ν

βθΝΚτπλκΝεαδΝ βθΝ ζζΪ αέ υΰε ελδηΫθαμΝ βθΝ ζζΪ αΝ δ ιάξγβ αθΝίκυζ υ δεΫμΝ
εζκΰΫμΝ δμΝ1λέβέ1ληθ,Ν δμΝκπκέ μΝαθα έξγβε Νθδεά λδαΝβΝ Ρ Ν κυΝΚπθ αθ έθκυΝ

ΚαλαηαθζάέΝ θυΝ αλξδεΪΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ βμΝ θΫαμΝ ευίΫλθβ βμΝ κλέ γβε Ν κΝ
πυλέ πθΝ Θ κ σεβμ,Ν κθΝ αθα ξβηα δ ησΝ βμΝ βκέηέ1ληθΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ Ϋζαί Ν κΝ

υΪΰΰ ζκμΝ ίΫλπφ-Σκ έ αμέ377 ΣβθΝέ δαΝξλκθδΪ,ΝκΝΜπ θ-ΓεκυλδσθΝ πΫ λ ο Ν βθΝ
θ λΰσΝ πκζδ δεάΝ απά,Ν θδευθ αμΝ δμΝ ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ βμΝ βθέιέ1ληηΝ εαδΝ ζέΰκυμΝ

ηάθ μΝ αλΰσ λαΝ βΝ Γεσζθ αΝ ΜΫδλ378 δα Ϋξγβε Ν κθΝ Μκ ΫΝ αλΫ Ν βθΝ βΰ έαΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝΠαλΪζζβζα,Ν βθΝΚτπλκ,ΝβΝΫθαλιβΝ κυΝΫθκπζκυΝαΰυθαΝ βμΝ

ΟΚ Ν βθΝ 1έζέ1ληη,379 βΝ απκ υξέαΝ βμΝ Σλδη λκτμΝ δΪ ε οβμΝ ΰδαΝ βθΝ θα κζδεάΝ
Μ σΰ δκΝ κθΝ τΰκυ κ- π ΫηίλδκΝ 1ληη,380 κδΝ αθ πδ υξ έμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ
Μαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰε381 εαδΝβΝ ε σπδ βΝ δμΝ ςξΫζζ μΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεΪλδκ,Ν
κυΝ Μβ λκπκζέ βΝ Κυλβθ έαμΝ Κυπλδαθκτ,Ν κυ δ λΫαΝ κυΝ ΙέΝέΝ Φαθ λπηΫθβμΝ βμΝ

Λ υεπ έαμΝ ατλκυ ΧΠαπα ατλκυΨΝΠαπαΰαγαΰΰΫζκυΝεαδΝ κυΝπλυβθΝ δ υγυθ άΝ βμΝ
« φβη λέ κμ» Πκζτεαλπκυ Ιπαθθέ βΝ δμΝ λέγέ1ληθ,382 έξαθΝ λΫο δΝ κΝ δ γθΫμ 
θ δαφΫλκθΝ αΝ ε αδθση θαΝ κΝ θβ έέ383 Ν ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ πλσε δ κΝ θαΝ

πλκ φτΰ δΝ εΝθΫκυΝ κθΝΟ ,Ν βΝ δΰηάΝηΪζδ αΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝ δ γθΫμΝεζέηαΝ

                                                           
377Ν Xydis, Conflict and Consiliation,Ν ζηΝ ΟΝ Θ κ σεβμΝ αθ δη υπδ Ν Ϋθ κθ μΝ πδελέ δμ σ κΝ απσΝ δμΝ
υθΪη δμΝ βμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν σ κ εαδΝ απσΝ βθΝ γθαλξέαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν ΰδαΝ κυμΝ

ξ δλδ ηκτμΝ κυΝη ΪΝ κθΝ ε κπδ ησΝ κυΝΜαεαλέκυΝ δμΝ ςξΫζζ μ,Ν δμΝλέγέ1ληθέ 
378Ν   Golda Meir (GoldaΝ υα. Moshe/Morris Meyerson,Ν κΝ ΰΫθκμΝ MabovitchΨ,Ν κυελαθκ ίλαρεάμΝ
εα αΰπΰάμ,Ν ΰ θθάγβε Ν κΝΚέ ίκΝ δμΝ γέηέ1898έΝΣκΝ1λίθΝη αθΪ υ Νη Ν βθΝκδεκΰΫθ δΪΝ βμΝ βθΝ
πσζβΝ ΜδζκυυευΝ βμΝ Πκζδ έαμΝ Ουδ εσθ δθΝ πθΝ Π ,Ν απκφκέ β Ν κΝ 1λ1ιΝ απσΝ βθΝ Παδ αΰπΰδεάΝ

εα βηέαΝ βμΝ Ν πσζβμΝ εαδΝ λΰΪ γβε Ν πμΝ α εΪζαΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βέΝ ξκθ αμΝ ά βΝ
λα βλδκπκδβγ έΝ Ναλδ λΫμΝ δπθδ δεΫμΝκλΰαθυ δμΝ βμΝ η λδεάμ,Ν κΝ1λβ1Ν ΰεα α Ϊγβε  η Ν κθΝ
ταυΰσΝ βμΝ Moshe/Morris Meyerson ησθδηαΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν σπκυΝ εαδΝ θ Ϊξγβε Ν Ν υπ τγυθ μΝ
πδ ζδεΫμΝγΫ δμΝ βμΝ“Histadrut” εαδΝαλΰσ λαΝ κυΝεσηηα κμΝ“Mapai”έ πσΝ κΝ1λζίΝεαδΝΫπμΝ κΝπΫλαμΝ
κυΝ ΄ Παΰεκ ηέκυΝΠκζΫηκυΝ δ Ϋζ Ναθαπζβλυ λδαΝ κυΝ πδε φαζάμΝ κυΝΠκζδ δεκτΝΓλαφ έκυΝ βμΝ

“Histadrut”. ΣκΝ1λζθ,Νσ αθΝ υθ ζάφγβΝκΝMoshe Sharett απσΝ κυμΝ λ αθκτμ,Ν κθΝαθαπζάλπ Ν βθΝ
βΰ έαΝ κυΝΠκζδ δεκτΝΓλαφ έκυΝ κυΝ ίλαρεκτΝΠλαε κλ έκυ,ΝΫπμΝεαδΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ
κυΝΙ λαάζ,Ν δμΝ1ζέηέ1λζκέΝΣΫ λ δμΝβηΫλ μΝπλδθΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ κυΝΙ λαάζ, εαδΝ

εα σπδθΝ θ κζάμΝ κυΝBen Gurion, υθαθ άγβε ΝυπσΝΪελαΝηυ δεσ β αΝη Ν κθΝ α δζδΪΝ βμΝΙκλ αθέαμΝ
ηπθ ΪζζαΝ ΄ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ κθΝ π έ δΝ θαΝ ηβθΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ λαίδεάΝΛ ΰ υθαΝ Ν θ ξση θβΝ
υθ κθδ ηΫθβΝαλαίδεάΝ πέγ βΝεα ΪΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμέΝΌ αθ βΝ  Ναθαΰθυλδ Νde jure 
κΝ Ι λαάζ,Ν βΝ Meir κπκγ άγβε Ν ΠλΫ ίβμΝ βΝ Μσ ξαέΝ  δμΝ πλυ μΝ εκδθκίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ δμΝ

βηέ1έ1λζλΝ ι ζΫΰβΝ ίκυζ υ άμΝ κυΝ Mapai εαδΝ κλέ γβε Ν ΤπκυλΰσμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ
φΪζδ βμέΝ ΣκθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1ληθΝ δα Ϋξγβε Ν κθΝ Moshe Sharett βθΝ βΰ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθ,ΝγΫ βΝ βθΝκπκέαΝ δα άλβ ΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λθηέ Μ Ν βθΝαθΪζβοβΝ πθΝθΫπθΝ βμΝεαγβεσθ πθ,Ν
η Ϋίαζ Ν κΝ πέγ σΝ βμΝαπσΝMeyerson ΝMeir. ΠλίζέΝ δκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝGolda Meir απσΝ κθΝ
πέ βηκΝδ σ κπκΝ κυΝδ λαβζδθκτΝεκδθκίκυζέκυμΝΝhttp://bit.ly/1RMr8yV (10.11.2015) 

379ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 108-132 
380Ν Crouzet,  ΚυπλδαεάΝ δΫθ ιβ, 685-ιίιέΝ Υα αβία δζ έκυ,Ν ΚυπλδαεσΝ υθ αΰηα δεάΝ Π υξά, 73-76. 
Hatzivassiliou, Britain and the International Status of Cyprus, 35-38 εαδ Υσζζαθ , λ αθέα εαδ 
Κυπλδαεσμ ΰυθαμ, 132-141   
381Ν Crouzet, Κυπλδαεά δΫθ ιβ, 708-768 εαδ Hatzivassiliou, Britain and the International Staus of 

Cyprus, 54-65 
382ΝCrouzet, ΚυπλδαεάΝ δΫθ ιβ, 774 εαδΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 210-214  
383ΝCrouzet, ΚυπλδαεάΝ δΫθ ιβ, 783 

http://bit.ly/1RMr8yV


ά αθΝ υθκρεσΝ πλκμΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ εαδ πδελδ δεσΝ πμΝ πλκμΝ α αυ βλΪΝ ηΫ λαΝ
εα α κζάμΝ πκυΝ φάληκααθΝ κδΝ λ αθκέέΝ ΟδΝ πδελέ δμΝ εα ΪΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ
πκζδ δεάμΝ βθΝΚτπλκΝ θΝπλκΫλξκθ αθΝησθκΝαπσΝ δμΝξυλ μΝ κυΝαθα κζδεκτΝηπζκεΝ- 
σππμΝΪζζπ Νά αθΝαθαη θση θκΝ - αζζΪΝεαδΝ απσΝπκζζΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ τ βμΝ εαδΝ βμΝ

λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμέ384  Ναυ ΫμΝ υηπ λδζαηίαθσ αθΝεαδΝ κΝ Ι λαάζ,ΝσπκυΝ– 
παλΪΝ βθΝ υΰελα βηΫθβΝ Ϊ βΝ πκυΝ ελα κτ Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ - κδΝ δ λαβζδθΫμΝ
φβη λέ μΝΪλξδααθΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκΝθαΝ κθέακυθΝ αΝεκδθΪΝ βη έαΝ κυΝαΰυθαΝ
πθΝ ΚυπλέπθΝ η Ν κθΝ αθ έ κδξκΝ ΫθκπζκΝ αΰυθαΝ πθΝ ίλαέπθ,Ν σ αθΝ βΝ Παζαδ έθβΝ

ίλδ εσ αθΝυπσΝ λ αθδεάΝ θ κζάέΝ  
 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν ε έθβΝ βΝξλκθδΪΝεα αζυ δεσΝλσζκΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ
βμΝδ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝΫπαδι ΝβΝαπσφα βΝ βμΝθα λδεάμΝ δΰτπ κυ θαΝ
γθδεκπκδά δΝ δμΝ βθέιέ1ληθΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝ κυΫα,Ν εα αΰΰΫζζκθ αμΝ βθΝ αΰΰζκ-

αδΰυπ δαεάΝ υηφπθέα,ΝπκυΝσλδα Νσ δΝβΝSuez Canal Company -η ΝετλδκυμΝη σξκυμΝ βΝ
λ αθέαΝ εαδΝ βΝ Γαζζέα- γαΝ άζ ΰξ Ν κΝ η ΰΪζβμΝ ΰ ππκζδ δεάμΝ βηα έαμΝ γαζΪ δκΝ

αυ σΝπΫλα ηαέ385  Νεέθβ βΝαυ άΝ κυΝΝΪ λΝΫπζβι Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν
βμΝ ΓαζζέαμΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ δ γθκτμΝ εκδθσ β αμ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋίζ π Ν κυ δα δεΪΝ θαΝ

αθαδλ έ αδΝ βΝ τηία βΝ βμΝ Κπθ αθ δθκτπκζβμΝ κυΝ 1κκκΝ ΰδαΝ βθ πλκ α έαΝ βμΝ
δ γθκτμΝ θαυ δπζκ αμέ ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν βΝ θέ ξυ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ξΫ πθΝ

η αιτΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ κίδ δεάμΝ θπ βμ,Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ παλαζαίάΝ
βηαθ δεκτΝ κπζδ ηκτΝ απσΝ βθΝ Σ ξκ ζκίαεέαΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ 1ληη,Ν Ϋ δθαθΝ

ουξλκπκζ ηδεάΝ δΪ α βΝ βθΝΚλέ βΝ κυΝ κυΫα,Ν εαγδ υθ αμΝ βθΝ εα Ϊ α β βΝ
ΜΫ βΝ θα κζά ιαδλ δεΪΝ αηΫθβέΝ 

 
Ν γθδεκπκέβ βΝ βμΝ δυλυΰαμ, Ν υθΪλ β βΝη Ν δμΝά βΝ αλαΰηΫθ μΝ ξΫ δμΝ

δΰτπ κυ-Ι λαάζ, έξ Ν πλσ γ μΝ πδπ υ δμΝ κΝ Ι λαάζ Ν λα δπ δεσΝ εαδΝ
κδεκθκηδεσΝ πέπ κμΝ φ’Ν θσμΝ κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμ εδθ τθ υ Ν Ϊη αΝ θαΝ απκηκθπγ έ 
ηπκλδεΪ, αφ’Ν ΫλκυΝ βΝ αδΰυπ δαεάΝ λα δπ δεάΝ ηβξαθά,Ν Ϋξκθ αμΝ ά βΝ θδ ξυγ έΝ
βηαθ δεΪ,Ναπκ ζκτ Ν βθΝη ΰαζτ λβΝαπ δζάΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δΪΝ κυέΝ Ν δ λαβζδθάΝ

ευίΫλθβ βΝ απ υγτθγβε Ν βΝ ΓαζζέαΝ ΰδαΝ θαΝ ικπζδ γκτθΝ κδΝ Ϋθκπζ μΝ υθΪη δμΝ βμΝ
ξυλαμ386 εαδΝ η ΪΝ απσΝ υθ κθδ ηΫθ μΝ δπζπηα δεΫμΝ παφΫμΝ εαδΝ η Ν βΝ λ αθέα,Ν κΝ
δ λαβζδθσΝ λα σμΝ δ Ϋίαζ  βΝΛπλέ αΝ βμΝΓΪααμΝεαδΝ βΝΥ λ σθβ κΝ κυΝδθΪ δμΝ
28.10.1956έΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝά αθΝεαδΝβΝαπαλξάΝ κυΝ ΄ λαίκρ λαβζδθκτΝΠκζΫηκυ,Ν
ΰθπ κτΝ βθΝδ λαβζδθάΝδ κλδκΰλαφέαΝπμΝ« πδξ έλβ βΝKadesh»,Νεα ΪΝ β δΪλε δαΝ
βμΝ κπκέαμΝ υ λα τγβεαθΝ βΝ λ αθέα,Ν βΝ ΓαζζέαΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ εα ΪΝ βμΝ

θα λδεάμΝ δΰτπ κυ.  
 
Ύ λαΝ απσΝ δμΝ Ϋθ κθ μΝ πδΫ δμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ πθΝ Π ,Ν Ν κυΪδ Ν

ρα θξΪκυ λ,Ν κΝ κπκέκμΝ υπκζσΰδα Ν κΝ πκζδ δεσΝ εσ κμΝ θΝ σο δΝ πθ πδε έη θπθΝ
πλκ λδευθΝ εζκΰυθ αζζΪΝεαδΝ δμΝαλθβ δεΫμΝ υθΫπ δ μΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ τ βμΝη Ν κθΝ
αλαίδεσΝεσ ηκΝΰ θδεσ λα, αΝη Ϊθυξ αΝ βμΝθέ11έ1ληθΝ Ϋγβε Ν Ν δ ξτΝεα Ϊπαυ βΝ
κυΝπυλσμέ387 ΣαΝ θπηΫθαΝ γθβΝυδκγΫ β αθΝ βθΝπλσ α β οβφέ ηα κμΝ κυΝΚαθα ΪΝ

θαΝ ΰεα α αγ έΝ δλβθ υ δεά τθαηβΝ κυΝ Ο Ν βΝ Υ λ σθβ κΝ κυΝ δθΪΝ εαδΝ βΝ
ΓΪαα,ΝθαΝ δα φαζδ γ έΝβΝ ζ υγ λέαΝ βμΝθαυ δπζκ αμΝ βΝ δυλυΰαΝ κυΝκυΫαΝεαδΝ αΝ
 θΪΝ κυΝ ΣδλΪθΝ βθΝ λυγλΪΝ ΘΪζα αΝ εαδΝ θαΝ απκ υλγκτθΝ αΝ δ λαβζδθΪΝ

                                                           
384ΝIbid. 
385ΝKyle, Suez, 135-138 
386 Zach Levey “Israel’s Foreign Policy Orientation, 1952-1ληλ” ( δ αε κλδεά δα λδίά) (Jerusalem: 
The Hebrew University of Jerusalem, June 1993), 249-251 
387ΝKyle, Suez, 469-476 



λα τηα αΝ απσΝ αΝ αδΰυπ δαεΪΝ ΪφβΝ πκυΝ έξαθΝ εα αζβφγ έ.388 Ν Ϋεία βΝ κυΝ
πκζΫηκυΝαυ κτΝ ι ζάφγβΝπμΝθέεβΝ κυΝαδΰυπ δαεκτΝεαγ υ κμΝεα ΪΝ βμΝ λ αθέαμΝ
εαδΝ βμΝΓαζζέαμέ πσΝ βθΝΪζζβ, κΝΙ λαάζ,ΝαθΝεαδΝ ιΫφλα Ν βΝ υ αλΫ ε δΪΝ κυΝΰδαΝ
βΝ Ϊ βΝπκυΝ άλβ αθΝκδΝ Π ,Νκυ δα δεΪΝ θέ ξυ ΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝ δμΝ ξΫ δμΝ
κυΝ- εαδΝ βθΝ ιΪλ β άΝ κυ- η Ν βΝ λ αθέαΝεαδΝ βΝΓαζζέαΝεαδΝ ηπΫ π Ν κθΝεαγαλΪΝ
υ δεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ κυΝ πκζδ δεάμ,Ν δα φαζέακθ αμΝ ΰδαΝ αΝ
πση θαΝ ΫεαΝξλσθδα α φαζ έμΝγαζΪ δ μΝ δσ κυμΝηΫ πΝ βμΝ δυλυΰαμΝ κυΝκυΫαΝεαδΝ
πθΝ θυθΝ κυΝΣδλΪθ.389 

 
Ν ελέ βΝ κυΝ κυΫαΝ εα Ϋ δι Ν αεσηαΝ ηδαΝ φκλΪΝ κυμΝ λ αθκτμΝ εαδΝ κυμΝ

υηηΪξκυμΝ κυμΝπσ κΝ βηαθ δεάΝά αθΝβΝγΫ βΝ βμΝΚτπλκυ,Νεαγσ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
πθΝ λα δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ εα ΪΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν απκ Ϋζ Ν κληβ άλδκΝ πθΝ

ίλ αθυθΝ αζ ιδπ π δ υθΝ εαδΝ πθΝ λα δπ δευθΝ υθΪη πθΝ πκυΝ υηη έξαθΝ βθΝ
απσία βΝ κΝ Πκλ Ν α θ έ390 ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν βΝ λ αθέαΝ αθ δζαηίαθσ αθΝ σ δΝ β 
ελβε δεάΝεα Ϊ α βΝ βθΝΚτπλκΝ θΝά αθΝ υθα σθΝθαΝ υθ ξδ γ έΝ– η Ν βθΝ ΟΚ Ν

θαΝ θ έθ δΝαδ γβ ΪΝ βθΝΫθκπζβΝ λΪ βΝ βμΝ κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληθΝ– εαδΝσ δΝΫπλ π Ν
θαΝ πλκπγβγ έΝ ηέαΝ υθ αΰηα δεάΝ δΫικ κμΝ κΝ πλσίζβηα,Ν πκυΝ θαΝ δαφτζα Ν βΝ
υθΫξ δμΝ βμΝ λα δπ δεάμ παλκυ έαμΝ κΝ θβ έΝ αφ’Ν θσμΝ εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ θαΝ

δεαθκπκδκτ Ν ΫπμΝ θσμΝ ίαγηκτΝ αΝ ζζβθκευπλδαεΪΝ αδ άηα αΝ ΰδαΝ υηη κξάΝ βΝ
δα δεα έαΝ ζάο πμΝ απκφΪ πθέΝ Ν γάθαΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ βμ,Ν π έεθυ Ν

η λδκπΪγ δα,Νη Ν κθΝΠλπγυπκυλΰσΝΚαλαηαθζάΝθαΝ βζυθ δΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ
κυΝ Ο Ν δμΝ ββέ11έ1ληθΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ δ ε δε έΝ θαΝ αθαΰθπλδ γ έΝ κΝ δεαέπηαΝ

αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ Κυπλέκυμ,Ν σ δΝ θΝ πδαβ κτ Ν « αφδεάΝ πΫε α β»Ν εαδΝ σ δΝ
ά αθΝ πλσγυηβΝ θαΝ αθ υλ γκτθΝ λσπκδΝ δα φΪζδ βμΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ κυλεδεάμΝ
η δκθσ β αμΝ κυΝθβ δκτέ391 Ν γάθαΝ πδ έπε ΝθαΝ υθ ξδ γκτθΝκδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ
η Ν κυμΝ λ αθκτμΝ εαδΝ θαΝ απ ζ υγ λπγ έΝ κΝ ΜαεΪλδκμ,Ν η Ν βθΝ πλκκπ δεάΝ θαΝ
ΰεαγδ λυγ έΝ εαγ υμΝ αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ ΚυπλέκυμΝ «ησζδμΝ αυ σΝ γαΝ ά αθΝ
υθα σθ»,Ν ξπλέμΝθαΝ έγ θ αδΝπδ δεΪΝξλκθκ δαΰλΪηηα αέΝΣαΝ δαζζαε δεΪΝηβθτηα αΝ

πκυΝΫ ζθ ΝβΝ γάθαΝΫ δξθαθΝθαΝΫξκυθΝγ δεάΝαθ απσελδ βΝ αΝίλ αθδεΪΝΜΜ ,Ν
πζβθΝ σηπμΝ βΝ ΟΚ ,Ν πκυΝ θΝ πΝ η αιτΝ θΫ δθ Ν δμΝ Ϋθκπζ μΝ πδξ δλά δμΝ βμ,Ν
γ πλκτ Νσ δΝ«εαθΫθαΝο υ κ τθ αΰηαΝ θΝγαΝΫζυθ Ν κΝπλσίζβηα»έ392 θΝ πΝη αιτ,Ν
αΝ αυ βλσ λαΝ θκηκγ δεΪΝ ηΫ λαΝ εα α κζάμΝ πκυΝ πΫίαζαθΝ κδΝ λ αθκέΝ βθΝ

ΚτπλκΝ κθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληθΝ σιυθαθΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ βθΝ ά βΝ ελβε δεάΝ
α ησ φαδλαέ 
 
 

βέζέ1ΝΝΙ λαβζδθΫμ ε δηά δμΝΰδαΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝΚτπλκ 

 
ΝΫθαλιβΝ κυΝΫθκπζκυΝαΰυθαΝ βμΝ ΟΚ  κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληηΝεαδΝβΝηαελΪΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝ η αιτΝ κυΝ θΫκυΝ Κυί λθά β,Ν λΝ ΣαπθΝ ΥΪλθ δθΰε,Ν εαδΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝ Μαεαλέκυ,Ν πκυΝ Ϊλξδ Ν δμΝ αλξΫμΝ Οε πίλέκυΝ κυΝ δ έκυΝ Ϋ κυμ,393 

απκ Ϋζ αθΝ τκΝ ΰ ΰκθσ αΝ πκυΝ πλκεΪζ αθΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ δΪακθ αμΝ κΝ λυ βηαΝυπσΝπκδαΝηκλφάΝγαΝ υθ ξδασ αθΝβΝ

                                                           
388ΝKyle, Suez, 532-548. Πλίζ. ζΫιαθ λκμΝΚκτ βμ,ΝΜΫ βΝ θα κζάμΝ δ γθ έμΝξΫ δμΝ εαδΝΠκζδ δεάΝ
θΪπ υιβ, ΣσηκμΝ ΄ΝΧ γάθαμΝΠαπααά β,Ν1992), 175-179 

389 Chaim Herzog, ΟδΝ λαίκρ λαβζδθκέΝΠσζ ηκδ Χ γάθαμΝΛδθαέκμ,Νβί11Ψ,Νβ1λΝεαδ 257-260  
390ΝCrouzet, ΚυπλδαεάΝ δΫθ ιβ, 840 
391ΝIbid. , 842 
392ΝIbid. , 843-844  
393ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 159 



ίλ αθδεάΝπαλκυ έαΝ κΝθβ έΝ- ΫθαΝαά βηαΝγ η ζδυ κυμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝ
π λδφ λ δαεάΝα φΪζ δαέΝ 
 

ΟδΝ ε δηά δμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ ά αθΝ Ν
ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμΝ απαδ δσ κι μΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ αέ δαμΝ Ϋεία βμΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝ Μαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰεέΝ θαφ λση θκμΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ

«φσληκυζαμ»Ν πκυΝ παλκυ έα Ν κΝ Λκθ έθκ,Ν ξαλαε άλδ Ν πμΝ ‘πκζδ δεσΝ
αελκία δ ησ’394 βΝ δα τππ βΝ « κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ λ αθέαΝ απκ ζ έΝ υηίαζζση θκΝ
ελΪ κμΝ κυΝ Κα α α δεκτΝ ΥΪλ βΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν βΝ υ άμΝΜ ΰαζ δσ β αΝ θΝ
Ϋξ δΝ βθΝ πλσγ βΝ θαΝ ηβθΝ φαληκ γ έΝ βΝ αλξάΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ ζαυθΝ εαδΝ βθΝ
Κτπλκ»έΝΠαλΪΝ βθΝΫηη βΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμ,Νά αθΝ αφΫμΝσ δΝ
βΝ λ αθέαΝπλκ Ϋίζ π Ν βΝ δα άλβ βΝ βμΝευλδαλξέαμΝ βμΝ βθΝΚτπλκΝξπλέμΝεαθΫθαθΝ
ξλκθδεσΝπλκ δκλδ ησ,Νη Ν βΝ δεαδκζκΰβ δεάΝίΪ βΝσ δΝΫπλ π ΝθαΝζβφγκτθΝυπ’ΝσοδθΝβΝ
εα Ϊ α βΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝεαδΝ βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκ,ΝκδΝυπκξλ υ δμΝπκυΝ
αθΫζαί Ν βΝ λ αθέαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκΪ πδ βΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝ δευθΝ βμΝ εαδΝ πθΝΝ
υηηΪξπθΝ βμΝ βθΝπ λδκξά,ΝπκυΝαπΫλλ αθΝαπσΝ δμΝά βΝυφδ Ϊη θ μΝ«υηηαξέ μΝεαδΝ

υθγάε μ»,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ απσΝ βΝ υθγάεβΝ βμΝ ΛπαΪθθβμΝ κυΝ 1λβγ,Ν κΝ
τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ,Ν βθΝαΰΰζκ κυλεδεάΝ τηία βΝ κυΝ1κικ,395 αζζΪΝεαδΝαπσΝ βθ 
Σλδη λάΝ άζπ βΝ πθΝ Π ,Ν βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ βμΝ ΓαζζέαμΝ Χβηέηέ1ληίΨΝ π λέΝ βμΝ
δα άλβ βμΝ βμΝ δ κλλκπέαμΝ υθΪη πθΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ

αλαίδευθΝ ελα υθ,Ν πλκμΝ πέλλπ βΝ πθΝ δαζαηίαθκηΫθπθΝ δμΝ υηφπθέ μΝ
εα Ϊπαυ βμΝ κυΝ πυλσμ,Ν η Ν κΝ πΫλαμΝ κυΝ ΄ λαίκρ λαβζδθκτΝ ΠκζΫηκυΝ Χ1λζκ-
1949).396 

 
     ΝηέαΝ δλΪΝαπσΝαθαφκλΫμΝ κυ,ΝκΝΚδθ λσθΝπαλαγΫ δΝ δμΝ εΪ κ ΝγΫ δμΝ

κυΝ Κυί λθά β,Ν κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ εαδΝ κυΝ Γλέία,Ν θσ πΝ κδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ
υθ ξέακθ αθΝ ξπλέμΝ κυ δα δεΪΝ απκ ζΫ ηα αέ397 αθΝ ηφαθΫμΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ

πζ υλΪΝ θΝ αηφΫίαζ Ν πκ ΫΝ σ δΝ βΝ λ αθέαΝ θΝ γαΝ δαεδθ τθ υ Ν βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ
ευλδαλξέαμΝ βμΝ κΝθβ έ,ΝηδαμΝεαδΝβΝ«φσληκυζα»Ν- παλΪΝ κΝσ δΝαπκ ζκτ ΝΫθαΝίάηαΝ
πλκμΝ βΝ π άΝ εα τγυθ βΝ -,Ν Ν πκζζΪΝ βη έαΝ «εαγδ κτ Ν κΝ δεαέπηαΝ βμΝ
αυ κ δΪγ βμΝ ‘αΰθυλδ κ’», σππμΝ τ κξαΝ έξ Ν ξκζδΪ δΝ κΝ Κπθ αθ έθκμΝ
Καλαηαθζάμέ398  
 
 Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ, βΝ αδ δκ κιέαΝ ΰδαΝ ηέαΝ αέ δαΝ Ϋεία βΝ πθΝ υθκηδζδυθΝ
Μαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰε πάΰαα Ν απσΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ υθ ξέακθ αθέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ γΫηαΝ
αυ σ,ΝκΝΚδθ λσθΝη αφΫλ δΝ βθΝ ε έηβ βΝ κυΝ ζζβθαΝκηκζσΰκυ κυΝ βΝΛ υεπ έα, 
σ δΝ βζα ά βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ υθκηδζδυθΝ κφ δζσ αθΝ αφ’Ν θσμΝ δμΝ πδΫ δμΝ βμΝ
ΟυΪ δθΰε κθΝ πλκμΝ κΝ Λκθ έθκ εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ παλαεέθβ β βμΝ
ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ πλκμΝ κθΝ ΜαεΪλδκέΝ ΜέαΝ ΪζζβΝ ε έηβ β,Ν πκυΝ έξθ δΝ θαΝ
θ λθέα αδΝ εαδ κ δ λαβζδθσμΝ Πλσι θκμ,Ν ά αθΝ σ δΝ βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝ Μαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰεΝ γαΝ θέ ξυ Ν δμΝ πδγαθσ β μΝ θαΝ θδεά δΝ κΝ

Κπθ αθ έθκμΝΚαλαηαθζάμΝ δμΝ πδε έη θ μ ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ κυΝΦ ίλκυαλέκυΝ
                                                           

394ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1θθθή1ίβ-6.2.1956) 
395 Υα αβία δζ έκυ,Ν ΚυπλδαεσΝ υθ αΰηα δεάΝ Π υξά, 76-κγΝ Π λέΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ γΫ πθΝ πκυΝ
πλκίΪζζκθ αθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝHarding-Μαεαλέκυέ 
396 ΠλίζέΝ εα π ΫλπμΝ ISA/RG93/MFA/2156/7 Gazit πλκμΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χγλβή  (25.1.1956- מ

βζυ δμΝ κυΝ Sir John Harding βθΝ επκηπάΝ Panorama Χβγέ1έ1ληθΨΝ βμΝ βζ σλα βμΝ κυ BBCέΝ ΟΝ
Harding λβ ΪΝ υΰεα αζΫΰ δΝ δμΝ «υηηαξέ μΝ εαδΝ υθγάε μ»Ν πκυΝ η τκυθΝ βθΝ λ αθέαΝ βθΝ
π λδκξάΝεαδΝ βθΝΣλδη λάΝ άζπ βΝ βμΝβηέηέ1ληί,ΝπκυΝαφκλΪΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέ 
397ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ηγ1ή1ίβή  -4.1.1956)  
398ΝΥα αβία δζ έκυ,ΝΚυπλδαεσΝυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 78 



1ληθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκφ υξγ έΝκΝεέθ υθκμΝ‘κυ λκπκέβ βμ’Ν βμΝ ζζΪ αμΝ θ σμΝ
πθΝπζαδ έπθΝ κυΝΝ ΣΟΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ Ρ ΝγαΝΫξαθ Ν δμΝ εζκΰΫμέ399  

 
πσΝ βθΝΪζζβ πζ υλΪ, σππμΝ π άηαδθ ΝβΝ δπζπηα δεάΝαπκ κζάΝ κυΝΙ λαάζΝ

βθΝΆΰευλα, παλα βλ έ κΝ δ αε δεσ β αΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝευίΫλθβ βμΝΜ θ λΫμΝθαΝ
φαθ έΝ υΰεα αία δεάΝπμΝπλκμΝ αΝαβ άηα αΝπκυΝ δαπλαΰηα τκθ αθΝκδΝΜαεΪλδκμΝεαδΝ
ΥΪλθ δθΰε,Νφκίκτη θβ σ δΝβΝ κυλεδεάΝεκδθάΝΰθυηβΝεαδΝβΝαθ δπκζέ υ βΝγαΝΫίλδ εαθΝ
βθΝ υεαδλέαΝθαΝ βθΝεα βΰκλά κυθΝσ δΝ«πλκ έ δΝ κυμΝΣκτλεκυμΝα ζφκτμΝπκυΝακυθΝ
κΝ θβ έ».400 ΜΫ αΝ Ν αυ σΝ κΝ εζέηα θ Ϊ κθ αθΝ εαδΝ κδΝ βζυ δμΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ

ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν ΦκυΪ Ν Κδκπλκυζκτ,Ν πκυΝ θΝ Ϋ δθαθΝ π λδγυλδαΝ ζδΰηυθ,Ν
εα α δεθτκθ αμΝσ δΝβΝΣκυλεέαΝ θΝπλσε δ αδΝπκ ΫΝθαΝ υηφπθά δΝ«η Ν κθΝαζβγδθσΝ

ζδεσΝ σξκΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βζα άΝ θαΝ π λδΫζγ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ υπσΝ
ζζβθδεάΝελα δεάΝευλδαλξέα».401  

 
 Μ ΪΝ απσΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ηβθυθ,Ν δμΝ αλξΫμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1ληθΝ κΝ
ΜαεΪλδκμΝ η Ν Ϋηη κΝ λσπκ,Ν απκ Ϋξγβε Ν βΝ δα τππ βΝ βμΝ «φσληκυζαμ»,Ν θυΝ
παλΪζζβζαΝ Ϋγ Ν κΝ λαπΫαδΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ λσπκυμΝ ζάο πμΝαπκφΪ πθΝ
πέΝ αβ βηΪ πθΝ π λδεάμΝ δαευίΫλθβ βμ,Ν πκυΝ γαΝ πάΰαααθΝ απσΝ κθΝ ευπλδαεσΝ ζασΝ

ηΫ αΝ απσΝ ΫθαΝ τ βηαΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ δαευίΫλθβ βμ,Ν η Ν κθΝ Κυί λθά βΝ θαΝ
εα Ϋξ δΝ υθ αΰηα δεάΝ γΫ βΝ αλξβΰκτΝ ελΪ κυμέ402 έξ Ν ά βΝ πλκβΰβγ έΝ βΝ « γθδεάΝ
δαίκτζ υ β» πκυΝ έξ Ν υΰεαζΫ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ κΝ αίία κετλδαεκΝ

30.1.1956/1.2.1956,403 πμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ υθΪθ β βΝ Μαεαλέκυ-ΓλέίαΝ βθΝ ΜκθάΝ
Κτεκυ,Ν κΝίλΪ υΝ βμΝβκέ1έ1ληθέΝΜαεΪλδκμΝεαδΝΓλέίαμΝ υαά β αθ π λέΝ βμΝαπκ κξάμΝ
άΝηβΝ βμΝαθαγ πλβηΫθβμΝΝφσληκυζαμΝπ λέΝαυ κ δΪγ βμΝπκυΝπλσ δθ ΝκΝΥΪλθ δθΰε,Ν
πδ βηαέθκθ αμΝ σηπμΝ βθΝ αθΪΰεβΝ παλκξάμΝ ΰΰυά πθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

αυ κ δΪγ βμΝ εαδΝ εα ΪΝ βθΝ η αία δεάΝ π λέκ κ,Ν σππμΝ πέξέΝ πζ δκοβφκτ αΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ επλκ υπβ βΝ κΝ Νκηκγ δεσΝ υηίκτζδκέΝ ΟΝ Γλέίαμ,Ν αθΝ εαδΝ

πλκ δ κπκέβ Ν κθΝΜαεΪλδκΝσ δΝκδΝπλκ Ϊ δμΝώardingΝ θΝά αθΝ έπκ ΝΪζζκΝπαλΪΝηέαΝ
παΰέ α,404 απκ Ϋξγβε Ν η Ν απλκγυηέαΝ βθΝ αθαγ πλβηΫθβΝ φσληκυζαΝ πμΝ ίΪ βΝ
δαπλαΰηΪ υ βμΝεαδΝ δΫ αι Νπατ βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝΰδαΝ τκΝ ί κηΪ μ,ΝγΫ κθ αμΝ

σηπμΝπμΝσλκΝ βθΝπαλκξάΝαηθβ έαμΝ Ν σζκυμΝσ κυμΝ υηη έξαθΝ δμΝ πδξ δλά δμ 
βμΝ ΟΚ ΝαπσΝ βθΝ1β πλδζέκυΝ1ληηέΝ Ν« γθδεάΝ δαίκτζ υ β»ΝπκυΝαεκζκτγβ Ν δμΝ
τκΝ πση θ μΝ βηΫλ μΝ ά αθΝ π δ κ δαεά,Ν η Ν κυμΝ υπκ βλδε ΫμΝ κυΝ Μβ λκπκζέ βΝ

Κυλβθ έαμΝ ΚυπλδαθκτΝ θαΝ πδελέθκυθΝ κυμΝ ξ δλδ ηκτμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ πμΝ
πλκ κ δεκτμ.405 ΠΫλαθΝ αυ υθΝ σηπμ,Ν βΝ ετλδαΝ δαφπθέαΝ πκυΝ κ άΰβ Ν βθΝ ζδεάΝ
απκ υξέαΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝΜαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰεΝ δαασ αθΝ βθΝΪλθβ βΝ εΝ
ηΫλκυμΝ πθΝ λ αθυθΝ πθΝ αδ βηΪ πθΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ αφ’Ν θσμΝ π λέΝ παλκξάμΝ

                                                           
399 ISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ηθ1ή1ίβή  -11.1.1956) 
ΠλίζέΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ,ΝβίίΝΟΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ πθΝ Π ,ΝJohn Foster 
Dulles,Ν έξ Ν βζυ δΝ κΝ Φσλ ρθΝ ΌφδμΝ σ δΝ «απκ ζκτ Ν η ΰΪζβμΝ βηα έαμΝ αά βηαΝ θαΝ ηβθΝ υπΪλικυθΝ
ΰ ΰκθσ αΝ βθΝ Κτπλκ» πλδθΝ απσΝ δμΝ 1λέβέ1ληθ,Ν βηΫλαΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ ίκυζ υ δευθΝ εζκΰυθΝ βθΝ

ζζΪ αέΝΠλίζ. Hatzivassiliou, Britain and the International Status of Cyprus, 56  
400 ISA/RG93/MFA/2156/7 Barouch Gilead,ΝΓλαηηα ΫαμΝ ΄ Πλκι θ έκυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝπλκμΝ
ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧζζίλήγθ1βή  (11.1.1956- א
401 Ibid. βζυ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ Fuat Köprülü πλκμΝ κΝπλαε κλ έκΝ δ ά πθΝ θα κζάΝ
εαδΝ κθΝ κυλεδεσΝΣτπκΝΧβηέ1έ1ληθΨΝ 
402ΝΥα αβία δζ έκυ,ΝΚυπλδαεσΝυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 79 
403ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 197-198 
404ΝHatzivassiliou, Britain and the International Status of Cyprus, 56 
405ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 197-198 



αηθβ έαμΝ κυμΝ αΰπθδ ΫμΝ βμΝ ΟΚ ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ π λέΝ δκλδ ηκτΝ ΚτπλδκυΝ
υπκυλΰκτ,Νυπ τγυθκυΝΰδαΝαβ άηα αΝ π λδεάμΝα φΪζ δαμέ406  
 

ΟδΝ ηαελΫμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ Μαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰεΝ απα ξσζβ αθΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,ΝαζζΪΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ θΝαφκλκτ ΝηΫξλδΝπκδκτΝίαγηκτΝγαΝ
δεαθκπκδ έ κΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμΝ εαδΝ πυμΝ γαΝ δαλγλπθσ αθΝ κΝ π λδεσΝ
πκζδ δεσΝ τ βηαΝ κΝ θβ έέΝ ΣκΝ δ λαβζδθσΝ θ δαφΫλκθΝ δαασ αθΝ βθΝ παλαηκθάΝ
πθΝίλ αθδευθΝ λα δπ δευθΝ υθΪη πθΝ κΝ θβ έΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ

πκυΝγαΝ δα φΪζδααθΝ βΝ υθΫξδ βΝ βμΝπαλκυ έαμΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝΚτπλκέΝ 
 

θ δε δεάΝά αθΝβΝπλκ κξάΝπκυΝΫ δι ΝκΝ ΄ΝΓλαηηα ΫαμΝ βμΝΠλ ί έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ κΝΛκθ έθκ,ΝΜκλθ ξΪδΝΓεααέ ,Ν Ναπσ πα ηαΝ βζ κπ δεάμΝ υθΫθ υιβμΝ κυΝ

λΝΣαπθΝΥΪλθ δθΰεΝ κ ψψωΝ δμΝβγέ1.1956.  Ν λυ β β βηκ δκΰλΪφκυ πμΝπλκμΝ
κΝ ΪθΝγαΝυπάλξ ΝβΝπδγαθσ β αΝβΝΚτπλκμΝθαΝπΪο δΝθαΝαπκ ζ έΝ λα δπ δεάΝίΪ βΝΰδαΝ
βΝ λ αθέαΝ ΪθΝ θΝ Ϋζ δΝ κΝ θβ έΝ θπγ έΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν απΪθ β μΝ «[…]ΝΓδαΝ ηαμΝ
κυμΝ λ αθκτμ,ΝβΝΚτπλκμΝ έθαδΝαπ’Ν υγ έαμΝ υθ ηΫθβΝη ΝσζβΝηαμΝ βΝ λα δπ δεάΝ

πλκ πΪγ δαΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέΝ έθαδΝ κΝθ υλδεσΝ τ βηαΝκζσεζβλκυΝ κυΝ λα δπ δεκτΝ
ηαμΝ ξ δα ηκτΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέΝΘαΝηπκλκτ ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ λα δπ δεΫμΝ
εαδΝ α λκπκλδεΫμΝ πδξ δλά δμέΝ ΘαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ ξλβ δη τ δΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ
θδ ξτ πθΝ εαδΝ βθ,Ν ηΫ πΝ αυ άμ, δαη αεσηδ άΝ κυμέΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ γΫζκυη Ν θαΝ

ξλβ δηκπκδά κυη Ν βθΝ ΚτπλκΝπμΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ πδξ δλά δμ,Ν δμΝ κπκέ μ κδΝ ζζβθ μΝ θΝ
υθ Ϋκθ αδ Ϊη αέΝ ΟδΝ δ γθ έμΝ ηαμΝ υθγάε μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝ έθαδΝ
υθα σθΝ θαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ εαδΝ λα δπ δεΫμΝ η τ δμ,Ν εαδΝ βΝ Ν υηφπθέ μΝ δμΝ

κπκέ μΝκδΝ ζζβθ μΝ θΝ υΰεα αζΫΰκθ αθΝ αΝ υηίαζζση θαΝηΫλβέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Ν κΝ
τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ,ΝβΝ ΰΰζκρκλ αθδεάΝαηυθ δεάΝ υηφπθέαΝεαδΝβΝΣλδη λάμΝ άζπ βΝ
ΰδαΝ κΝΙ λαάζέΝ[…]».407    

 
2.4.1.1 Ι λαβζδθΫμΝ ε δηά δμΝ πέΝ βμΝαπσφα βμΝ βμΝ λ αθέαμΝθαΝ ε κπδ γ έΝκΝ
ΜαεΪλδκμΝ 
 
 ΟΝ ε κπδ ησμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ Μαεαλέκυ,Ν κυΝ Μβ λκπκζέ βΝ Κβλυθ έαμΝ
Κυπλδαθκτ,Ν κυΝδ λΫαΝ βμΝΙέΜέΝΦαθ λπηΫθβμΝ βμΝΛ υεπ έαμΝεαδΝ κυΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝ
Μβ λσπκζβμΝ Λ υεπ έαμΝ δμΝ λΝ Μαλ έκυΝ 1ληθ408 υθ π έαΝ βμΝ απκ υξέαμΝ πθΝ
υθκηδζδυθΝ Μαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰε πλκίζβηΪ δ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,Ν ξπλέμΝ

σηπμΝ θαΝ βθΝ επζάι δέ αθΝ αφΫμΝ σ δΝ ΰδαΝ κυμΝ λ αθκτμ,Ν βΝ εα απκζΫηβ βΝ βμΝ
ΟΚ Ναπκ ζκτ Νία δεσΝηΫζβηα,Ν γΫζκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ θαΝ δαπλαΰηα τκθ αδΝ η Ν

                                                           
406ΝΥα αβία δζ έκυ, ΚυπλδαεσΝυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 80 
407 ISA/RG93/MFA/2156/7 Gazit πλκμΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χγλβή βηέ1έ1ληθΨΝ- מ βζυ δμΝ κυΝ Sir John 
Harding κΝ BBC εαδΝ απσ πα ηα πθΝ βζυ πθΝ αυ υθ, σππμ κΝ αθα βηκ έ υ αθΝ κδ Times κυΝ
Λκθ έθκυΝ δμΝ πση θ μΝβηΫλ μέΝΣκΝαπσ πα ηαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝHarding,ΝσππμΝ κΝεα Ϋΰλαο ΝκΝGazit 

βθΝΫεγ άΝ κυΝΫξ δΝπμΝ ιάμμΝ« λυ β βμΝMight Cyprus still remain a military base even in the event 

of union with GreeceςΝ πΪθ β β: If Cyprus was only concerned, as far as we are concerned, with 

NATO, that would be all right, but for us, the British, Cyprus is directly concerned with all our military 

effort in the Middle East. It is the nerve centre of our whole Middle East military organization; it could 

be used for assembling reinforcements and for sending them through there. It was possible that we 

might want to use Cyprus as a base for operations in which the Greeks would not be directly 

associated. Our treaties in the Middle East might well involve us in military commitments-treaties to 

which the Greeks were not a party; such as the Baghdad Pact, Anglo-Jordan Defence Treaty, The 

Tripartite Declaration over Israel or the protection of British lives and property.»  
408 Υσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 211-214. Crouzet, ΚυπλδαεάΝ δΫθ ιβ, 758-767. ΠΫ λκμΝ
ΠαπαπκζυίέκυΝ “ΟΝ ε κπδ ησμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ δμΝ  ςξΫζζ μ”,Ν  Καγβη λδθά, 15.6.2014  
http://bit.ly/188yiZZ Χπλσ ία βΝ1βέ11έβί1ηΨ 

http://bit.ly/188yiZZ


κθΝ ΜαεΪλδκΝ – αζζΪΝ η Ν σλκυμΝ πκυΝ ε έθκδΝ γαΝ πΫίαζαθέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν β 
δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα ε δηκτ Ν σ δ,Ν υπσΝ δμΝ παλκτ μΝ υθγάε μ,Ν κΝ ηΫ λκΝ κυΝ
ε κπδ ηκτΝ- σππμΝ έξαθΝπλΪι δΝΰδαΝθαΝεα α έζκυθΝ βθΝ ιΫΰ λ β κυΝ1λγ1-409,ΝΝ θΝ

γαΝ πΫφ λ Ν γ δεΪΝ ΰδαΝ κυμΝ λ αθκτμΝ απκ ζΫ ηα αέ  ικλέαΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ
ξαλαε βλδασ αθΝ απσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ πμΝ ηέαΝ «ηβΝ ΫιυπθβΝ εέθβ βΝ πθΝ λ αθυθ», 
ε δηυθ αμΝ σ δΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ κδΝ έ δκδΝ κδΝ λ αθκέ γαΝ έθαδΝ αυ κέΝ πκυ «γαΝ

αΰδκπκδά κυθΝ κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ υ κυθΝ π λαδ ΫλπΝ υγβ βΝ κΝ
απ ζ υγ λπ δεσΝεέθβηαΝ πθΝΚυπλέπθΝεαδ θα φΫλκυθ κθΝ αυ σΝ κυμ Να δΫικ κ,ΝαπσΝ
κΝ κπκέκΝ γαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ δαφτΰκυθΝ ησθκΝ φΫλθκθ αμΝ πέ πΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ η ΪΝ

ία πθΝεαδΝ εζΪ πθΝ - εαδΝ κΝ Ϋζκμ,Ν γαΝαθαΰεΪακθ αθΝ θαΝ δεαθκπκδά κυθ σζ μΝ κυΝ δμΝ
απαδ ά δμ».410  

 
ΣβθΝέ δαΝ δΰηά,Ναλθβ δεΫμΝά αθΝκδΝ θ υπυ δμΝπκυΝ ξβηΪ δα ΝεαδΝβ δ λαβζδθάΝ

εκδθάΝ ΰθυηβέΝ ΟΝ ε κπδ ησμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ γτηδα Ν αφ’Ν θσμΝ κθΝ ε κπδ ησΝ 1έηκίΝ
ίλαέπθΝαπσΝ βθΝ υλυπβΝ κΝθβ έΝ κυΝ ΰέκυΝΜαυλδεέκυΝ κθΝΙθ δεσΝΧε αθσ,ΝπκυΝ
έξαθΝπλκ παγά δΝθαΝ δ ΫζγκυθΝπαλΪθκηαΝ βθΝΠαζαδ έθβ κΝ1λζί,411 αφ’Ν ΫλκυΝ
κθΝ λδ άΝ ΰεζ δ ησΝ ίλαέπθΝ πδαυθ πθΝ κυΝ Οζκεαυ υηα κμΝ α ίλ αθδεΪΝ
λα σπ αΝ ελΪ β βμΝ βθΝ Κτπλκέ412 Ν ικλέαΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν κδΝ ε ζΫ δμΝ

ΚυπλέπθΝ αΰπθδ υθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν αΝ ε αηΫθαΝ αυ βλΪΝ ηΫ λαΝ εα α κζάμΝ
κΝ θβ έ,Ν εαγδ κτ αθΝ κυμΝ δ κλδεκτμΝ παλαζζβζδ ηκτμΝ πκυΝ υθΫ αθΝ κθΝ αΰυθαΝ

βμΝ ΟΚ Νη Ν κθΝΫθκπζκΝαΰυθαΝ πθΝ ίλαέπθΝεα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ
ησζδμΝηέαΝ εα έαΝπλδθ,ΝεΪ δΝπαλαπΪθπΝαπσΝ ηφαθ έμέΝΝ 

 
θυΝκΝΫθκπζκμΝαΰυθαμΝ βμΝ ΟΚ Ν υθ ξδασ αθ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝπαλα βλκτ αθΝ

δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ πθΝ λ αθυθΝ θαΝ πλκ κδηΪ κυθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ ΰδαΝ βθΝ ΰεαγέ λυ βΝ
θσμΝ υθ αΰηα δεκτΝ εαγ υ κμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν δαΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ πκυΝ υπΫίαζ Ν
βΝ ίλ αθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ κΝ υθ αΰηα δεσμΝ πέ λκπκμΝ Λσλ κμΝ ΡΪθ εζδφ,Ν κθΝ

ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληθ,413 πκυΝ σηπμΝ ξλπηα έ γβεαθΝ απσΝ βΝ άζπ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
πκδεδυθ,Ν ΛΫθθκι-Μπσυθ ,Ν πλκμΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ Κκδθκ ά πθΝ δμΝ 1λέ1βέ1ληθ,Ν

φΫλθκθ αμΝ κΝ πλκ εάθδκΝ βΝ δξκ σηβ βΝ – αθαΰθπλέακθ αμΝ κΝ δεαέπηαΝ ξπλδ άμΝ
αυ κ δΪγ βμΝΰδαΝ ζζβθκετπλδκυμΝεαδΝΣκυλεκετπλδκυμ414 εαδΝπλκεαζυθ αμΝ τζκΰ μΝ
αθβ υξέ μΝ βθΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪέΝΠαλΪΝ βθΝη ΰΪζβΝ βηα έαΝπκυΝ έξ ΝβΝ άζπ βΝ βμΝ
1λέ1βέ1ληθΝ ΰδαΝ δμΝ η Ϋπ δ αΝ ι ζέι δμΝ κΝ Κυπλδαεσ,Ν θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκεαζ έΝ
ΫεπζβιβΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θΝ Ϋ π Ν δ δαέ λβΝ ίαλτ β αΝ Ν
αυ άΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ιΫζδιβΝεα ΪΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝξλκθδεάΝ υΰευλέαέΝ Νδ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ κθΝΝκΫηίλδκΝεαδΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληθ,ΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝΚλέ βΝ κυΝ

κυΫα,Ν έξ Ν θαΝ αθ δη ππέ δΝ η ΰΪζ μΝ δπζπηα δεΫμΝ πλκεζά δμέΝ ΟΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ
κπκέκθΝβΝ λ αθέαΝάγ ζ Ν θαΝ δαξ δλδ γ έΝ δμΝ δαεκδθκ δεΫμΝ δ κλλκπέ μΝ βθΝΚτπλκΝ

θΝεδθκτ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝδ λαβζδθάμΝπζ υλΪ,ΝβΝκπκέαΝ έαα Ν βθΝπλκ κξάΝ βμΝ
βΝ υθΫξδ βΝ βμΝίλ αθδεάμΝ λα δπ δεάμΝπαλκυ έαμΝ κΝΰ δ κθδεσΝθβ έέΝ  δ,ΝκδΝ

                                                           
409Ν δ αΰπΰάΝ ΄ 
410 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝKidron (9234/  -16.3.1956) 
411 Yad VaShem,Ν “Mauritzius”μ ΦβφδαεάΝ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ ίλαρεκτΝ
Οζκεαυ υηα κμΝ - www.yadvashem.org.il - http://bit.ly/1lloinb Χπλσ ία βΝ 1βέ11έβί1ηΨΝ εγ βΝ κυΝ
Μκυ έκυΝ κυΝ ίλαρεκτΝΟζκεαυ υηα κμΝYad VaShem ΰδαΝ βθΝελΪ β βΝ ίλαέπθΝ κΝθβ έΝ κυΝ ΰέκυΝ
ΜαυλδεέκυΝ απσΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λζί-1945. ΠλδθΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

λα κπΫ πθΝ ελα ά πμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ βμΝ Παζαδ έθβμΝ ε σπδ αθΝ ίλαέκυμΝ
παλΪθκηκυμΝη αθΪ μΝ κθΝΆΰδκΝΜαυλέεδκέ 
412 ΟλΪ  1.1 
413Ν Υα αβία δζ έκυ, Κυπλδαεσ υθ αΰηα δεά Π υξά, 86-90 
414Ν Ibid. 90-9111 

http://www.yadvashem.org.il/
http://bit.ly/1lloinb


πλκ Ϊ δμΝΡΪθ εζδφΝπκυΝ δΫπκθ αθΝαπσΝ βθΝίκτζβ βΝ πθΝ λ αθυθΝθαΝπαλαη έθ δΝβΝ
ΚτπλκμΝ υπσΝ ίλ αθδεάΝ ευλδαλξέαΝ ΰδαΝ σ κΝ δΪ βηαΝ γαΝ έ ξυ Ν κΝ εαγ υμΝ
αυ κ δΪγ βμ,Ν η Ν κθΝ Κυί λθά βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ άΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ κυΝ Λκθ έθκυΝ θαΝ
δα βλκτθΝ κθΝπζάλβΝΫζ ΰξκΝ πθΝ δ γθυθΝ ξΫ πθΝεαδΝ βμΝΪηυθαμΝ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝ

βΝ λ αθέαΝ θαΝ υθ ξέα δΝ θαΝ βλ έΝ δμΝ δ γθ έμ βμΝ η τ δμΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζά, 
ά αθΝ πση θκΝθαΝδεαθκπκδ έΝπζάλπμΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪέ415  

 
Χ σ κΝ– εαδΝπαλΪΝ κΝσ δΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝαπΫφ υΰαθΝ πδη ζυμΝθαΝ εφλΪ κυθΝ

κδκθ άπκ Νπλκίζβηα δ ησΝ κυμΝ κΝΦσλ ρθΝΌφδμΝ - ΫελδθαθΝαθ αφδεΫμΝ δμ ζπέ μΝ
πθΝ λ αθυθΝ σ δΝ η Ν αΝ ηΫ λαΝ εα α κζάμΝ εαδΝ δμΝ ικλέ μΝ γαΝ εσπαα Ν τθ κηα κΝ

ΫθκπζκμΝ αΰυθαμΝ βμΝ ΟΚ .416 Παλα βλυθ αμΝ ηΪζδ α βθΝ Ϋθ α βΝ πθΝ αδηα βλυθΝ
π δ κ έπθ,Ν ε δηκτ αθΝσ δΝβΝηκλφάΝ κυΝεαγ υμΝαυ κ δκέεβ βμΝπκυΝπλκ κέηαααθΝ

κδΝ λ αθκέΝ θΝ γαΝ ηπκλκτ Ν  κτ Ν θαΝ ΰέθ δ απκ ε σΝ απσΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμ,Ν
αζζΪΝκτ ΝεαδΝθαΝ φαληκ γ έΝ βθΝπλΪιβέ417  
 

2.4.1.2 ΟδΝ δα αλαΰηΫθ μΝ ξΫ δμΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝ εαδΝ κΝ θ ξση θκ ηέαμ 

φδζ ζζβθδεάμΝδ λαβζδθάμ η α λκφάμ (1956) 

 
Μ ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ κυΝ υηφυθκυΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝ η αιτΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ

ΙλΪε,418 κδΝ δ λαβζδθΫμΝ απαδ δσ κι μΝ ε δηά δμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πλσκ κΝ πθΝ
κυλεκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθΝ πδί ίαδυθκθ αθέΝ κίαλάΝ Ϋθ διβΝ βμΝ αθαγ πλβηΫθβμΝ
κυλεδεάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝ έξαθΝαπκ ζΫ δΝ αΝ ζ ΰση θαΝ
κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝ κυλεδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν ΝκυλέΝ Μπδλΰεέ,Ν

πλκμΝ κθΝ πδ λαηηΫθκΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,ΝΜκλέμΝΦέ λ,Ν δμΝ11ΝΝκ ηίλέκυΝ
1ληηέΝ Ν ξ δεάΝΫεγ β419 βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,ΝΝ
παλα έγ θ αδΝ πέΝζΫι δΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝΜπδλΰεέ,Ν δαΝ πθΝκπκέπθΝ ε έγ θ αδΝ υγΫπμΝ
εαδΝ η Ν αφάθ δαΝ κδΝ πλκ λαδσ β μΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ ε έθβΝ βθΝ πκξάμΝ «ΟΝ κίδ δεσμΝ
εέθ υθκμΝ ΰδαΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ έθαδΝ υπαλε σμΝ εαδΝ βΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβΝ απκ ζ έΝ
ηπσ δκΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ θσμΝ υθκζδεκτΝ ηβξαθδ ηκτΝ α φΪζ δαμΝ βμΝ ΜΫ βμΝ
θα κζάμέΝ δ,ΝΫξκυη Νηπλκ ΪΝηαμΝ τκΝπδγαθσ β μμΝ έ ΝθαΝαθαηΫθκυη ΝθαΝ πδζυγ έΝ

βΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ,Ν έ Ν θαΝ ξ δα γ έΝ Ϊη αΝ κΝ ηβξαθδ ησμΝ α φαζ έαμΝ βμΝ
ΜΫ βμΝ θα κζάμέΝΛσΰπΝ βμΝτπαλιβμΝ κυΝ κίδ δεκτΝεδθ τθκυ,ΝβΝΣκυλεέαΝαπκφΪ δ ΝθαΝ
αθαζΪί δΝ λΪ βΝΪη α,ΝεαδΝεαζ έ αδΝθαΝ πδζΫι δΝ έ ΝθαΝ δα υθ γ έΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν έ Ν
η Ν κυμΝ Άλαί μέΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ πζβγυ ηδαεάμΝ κυμΝ υπ λκξάμΝ εαδΝ βμΝ υλτ β αμΝ κυΝ

ΪφκυμΝ πκυΝ ζΫΰξκυθ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ απκφΪ δ Ν θαΝ πλκ δηά δΝ κυμΝ Άλαί μέΝ […]Ν Ν
ΣκυλεέαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ Ϋι δΝ θαΝ ηβθΝ βηδκυλΰβγκτθΝ π λδ ΪΝ ηπσ δαΝ βθΝ
πλκ Ϋΰΰδ άΝ βμΝ η Ν κυμΝ Άλαί μέΝ ΓδαΝ αυ σθΝ κθΝ ζσΰκ,Ν εαδΝ σ κθΝ αφκλΪΝ αΝ αβ άηα αΝ

                                                           
415 ISA/RG93/MFA/2156/7 Cyprus DepartmentΝ ofΝ PublicΝ Relations,Ν “δordΝ Radcliffe’sΝ TermsΝ ofΝ
Reference”,ΝCyprus Embargoed, No.5, 14.9.1956 
416 ISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβ1θζή1ζ-102-6.7.1956) 
417 ISA/RG93/MFA/2156/7 Kidron πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χβ405/102-10.10.1956) 
Πλίζ. α) ISA/RG93/MFA/3122/38 Her Majesty’s Stationary Office, Constitutional Proposals for 

Cyprus. A report submitted to the Secretary of State for the Colonies by the Right Hon. Lord Radcliffe, 

G.B.E. Χδondonμ1ληθΨΝΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ κυΝΛσλ κυΝRadcliffeέ ί) Crouzet, Κυπλδαεά 

δΫθ ιβ, 830-910 
418  ΟλΪ Νβέγέβέ1 
419 ISA/RG93/MFAήκθλγήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ11ββήβίέγέ1ληθΨΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ
παλα έγ αδΝβΝ αθαφκλΪΝ κυΝ ΄ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝΆΰευλα,Ν
Barouch Gilead,Ν η Ν γΫηαΝ βθΝ πδ εσπβ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ Ι λαάζ-ΣκυλεέαμΝ απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ κυΝ
υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝΣκυλεέαμ-ΙλΪεΝΧτηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΨΝ δμΝ1βέ1έ1ληηΝΫπμΝεαδΝ κθΝΜΪλ δκΝ
κυΝ1ληθέΝΝ 



α φαζ έαμ,Ν κΝ Ι λαάζΝγαΝπλΫπ δΝίαγηδαέαΝ θαΝπαλαη έθ δΝ κΝπ λδγυλδκ,Ν κυζΪξδ κθΝ
ΫπμΝεαδΝ βθΝ πέζυ βΝ βμΝαλαίκρ λαβζδθάμΝ δΫθ ιβμέΝ πέ βμ,ΝκδΝΣκτλεκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
απΫξκυθΝαπσΝ βησ δ μΝ βζυ δμΝφδζέαμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζ,Νεαγ’Νσ κθΝγαΝά αθΝ υθα σθΝθαΝ
ληβθ υγκτθΝαπσΝ κυμΝΆλαί μΝπμΝηβΝφδζδεΫμΝπλκμΝ ε έθκυμέΝ[…]»έΝΚα ΪΝ κυμΝηάθ μΝ

πκυΝ αεκζκτγβ αθ,Ν απκ έξγβε Ν σ δΝ αυ άΝ αελδίυμΝ ά αθΝ εαδΝ βΝ ΰλαηηάΝ πκυΝ
αεκζκτγβ Ν εα ΪΝ ΰλΪηηαΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν παλΪΝ δμΝ πέ βη μΝ
δαί ίαδυ δμΝ σ κΝ κυΝ κυλεδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ δμΝ1κέηέ1ληη420 άΝ κυΝ

δ έκυΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ Κδκπλκυζκτ πλκμΝ κθΝΦέ λ δμΝβθέ1βέ1ληηΝ– σ δΝ
βζα άΝ«κδΝ κυλεκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ θ πλσε δ αδΝθαΝ πβλ α κτθΝαλθβ δεΪ».421  

 
ΟδΝ εαγβ υξα δεΫμΝ κυλεδεΫμ βζυ δμΝ θΝ πδί ίαδυγβεαθΝ βθΝ πλΪιβέΝ

Καγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ1ληηΝβΝΣκυλεέαΝελα κτ Ν αφ έμΝαπκ Ϊ δμΝΫθαθ δΝ κυΝ
Ι λαάζΝεαδΝ ε άζπθ Νι εΪγαλαΝ βΝ άλδιάΝ βμΝπλκμΝ δμΝαλαίδεΫμΝγΫ δμέΝΠΫλαΝαπσΝ
βΝ υηη κξάΝ βμΝ βΝ δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰε,422 βΝ ΣκυλεέαΝ πλκΫίβΝ Ν
υ βηα δεΫμΝεδθά δμΝη Ν εκπσΝθαΝπλκ ζετ δΝ κθΝΛέίαθκΝεαδ βθΝ Ικλ αθέαΝ κΝ

τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμέΝ θ δε δεΪΝμΝΣκΝΜΪδκΝ κυΝ1ληηΝβΝΣκυλεέαΝ υηη έξ Ν βθΝ
ΠαθαλαίδεάΝ ΟδεκθκηδεάΝ δΪ ε οβ βΝ βλυ σέΝ θαΝ ηάθαΝ αλΰσ λα,Ν εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ πέ βηβμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ ΙλαεδθκτΝ ΜκθΪλξβ,Ν Φ ςαΪζΝ ΄,Ν βθΝ Άΰευλα,Ν κΝ
κτλεκμΝ Πλσ λκμ,Ν Σα ζΪζΝ ΜπαΰδΪλ,Ν θΝ παλΫζ δο Ν θαΝ πδ βηΪθ δΝ βθΝ αθΪΰεβΝ
πέζυ βμΝ κυΝ ‘αβ άηα κμΝ βμΝ Παζαδ έθβμΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ’έΝ

ΣΫζκμ,Ν δ δαέ λβΝ αέ γβ βΝ πλκεΪζ Ν κΝ Ι λαάζΝ βΝ άζπ βΝ ΜπαΰδΪλ εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ πέ βηβμΝ πέ ε οάμΝ κυΝ βθΝΙκλ αθέα,Ν κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝδ έκυΝΫ κυμ,Νσ αθ,Ν

απ υγυθση θκμΝ Ν αθυ α κυμΝ αιδπηα δεκτμΝ βμΝ λαίδεάμΝ Λ ΰ υθαμΝ κΝ φυζΪεδκΝ
κυΝ υηα κμ δαίδίΪ πθ,Ν κΝ ΣαΪηπαζΝ αζ-Ραθ ΪλΝ πέΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ εα Ϊπαυ βμΝ
κυΝπυλσμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν άζπθ Ν αΝ ιάμΝμΝ«ΝαΝηβθΝ επζαΰ έ Ναθ έ ΝηδαΝηΫλαΝ κθΝ
κυλεδεσΝ λα σΝθαΝηΪξ αδΝ κΝπζ υλσΝ βμΝ λαίδεάμΝΛ ΰ υθαμΝ θαθ έκθΝ κυΝ δ ίκζΫα,Ν
ΪθΝ εΪπκ ΝβΝ Ικλ αθέαΝ ξγ έ πέγ β»έ423 ΣβθΝ έ δαΝ π λέκ κΝβΝΣκυλεέαΝ πΫελδθ Ν κΝ

                                                           
420 Ibid. Μ ΪΝ βθΝαθαεκέθπ βΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ υηφυθκυΝ λα δπ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝΣκυλεέαμ-ΙλΪεΝ
(12.1έ1ληηΨ,Ναπ ΪζβΝ δμΝ1ιέ3έ1ληηΝ πδ κζάΝ βμΝδ λαβζδθάμΝευίΫλθβ βμΝπλκμΝ βθΝευίΫλθβ βΝ βμΝ
Άΰευλαμ,Ν αβ υθ αμΝ δ υελδθά δμΝ π λέΝ πκέκυΝ ίαγηκτΝ βΝ ΣκυλεέαΝ η τ αδΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ ΙλΪε,Ν η Ν κΝ
κπκέκΝ κΝ Ι λαάζΝ ίλδ εσ αθΝ Ν ηπσζ ηβΝ εα Ϊ α βέΝ πέΝ βμΝ πδ κζάμΝ αυ άμ,Ν κΝ κυλεδεσΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ απΪθ β Ν εαγβ υξα δεΪΝ δαΝ βμΝ απσΝ 1κέ5έ1ληηΝ πδ κζάμΝ κυΝ πλκμΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝευίΫλθβ βέΝ 
421 ISA/RG93/MFAήκθλγήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ11ίγήβηέ1έ1ληθΨΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ
παλα έγ αδΝαθαφκλΪΝ κυΝ πδ λαηηΫθκυΝ βθΝΆΰευλα,ΝMaurice Fischer,Ν πέΝ βμΝ υθΪθ β βμΝη Ν κθΝ
ΣκτλεκΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝFuat Köprülü,ΝπκυΝ έξ Νπλσ φα αΝαθαζΪί δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυέ 
422 ΟλΪ Νβέγέβέβέ 
423 ISA/RG93/MFAήκθλγήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ11ί1ή1κέ1έ1ληθΨΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ
π λδζαηίΪθ αδΝαθαφκλΪΝ κυΝ ΄ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,Ν
Barouch GileadέΝ  βθΝ αθαφκλΪΝ αυ άΝ παλα έγ αδΝ αυ κτ δαΝ βΝ άζπ βΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν πμΝ
πέ βμΝ εαδΝ κδΝ π ιβΰά δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν Fuat Köprülü,Ν θυπδκθΝ βμΝ ΣκυλεδεάμΝ
γθκ υθΫζ υ βμΝ δμΝβγέ1βέ1ληη,Ναπαθ υθ αμΝ Ν ξ δεάΝ π λυ β βΝίκυζ υ κτΝ βμΝαθ δπκζέ υ βμΝ

π λέΝ κυΝεα ΪΝπσ κθΝκδΝ βζυ δμΝBayar η τκυθΝ λα δπ δεΪΝ βθΝΣκυλεέαΝυπΫλΝ βμΝΙκλ αθέαμΝεαδΝ
εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζέΝ παθ υθ αμΝκΝ Köprülü πλκ πΪγβ Ν θαΝ δα ε Ϊ δΝ δμΝ θ υπυ δμ,Ν η ΝαθαφκλΫμΝ

κθΝ ία ησΝ κυΝ Κα α α δεκτΝ ΥΪλ βΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν δμΝ απκφΪ δμΝ κυΝ Ο Ν ΰδαΝ κΝ
παζαδ δθδαεσΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ βΝ υθ λκηάΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δλάθβμ,Ν
παλαζζβζέακθ αμΝ βθ απκ κζάΝ κυλεδευθΝ λα υηΪ πθΝ κθΝπσζ ηκΝ βμΝΚκλΫαμέΝΧ σ κ,Ν σ κΝ κΝ
π λδ ξση θκΝ πθΝ βζυ πθΝ Bayar σ κΝ εαδΝ βΝ βη δκζκΰέαΝ κυμΝ πλκεΪζ αθΝ Ϋθ κθκΝ πλκίζβηα δ ησΝ
εαδΝ υ αλΫ ε δαΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΣκΝ δκλ αθδεσΝ φυζΪεδκΝ Jabal al-Radar άΝ Jabel Batn as-Sayida,Ν σπκυΝ
ΫΰδθαθΝ κδΝ πέηαξ μΝ βζυ δμΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν ίλδ εσ αθΝ πέΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ εα Ϊπαυ βμΝ κυΝ
πυλσμΝ Ι λαάζ-Ικλ αθέαμΝ Χυηφπθέ μΝ βμΝ Ρσ κυ,Ν 1λζλΨΝ εαδΝ βΝ λα βΰδεάΝ κυΝ βηα έαΝ Ϋΰε δ αδΝ βΝ
υθα σ β αΝκπ δεάμΝ παφάμΝ φ’ΝσζβμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ πδελΪ δαμΝεα ΪΝηάεκμ βμΝε θ λδεάμΝεαδΝθσ δαμΝ

η κΰ δαεάμΝ αε άμέΝ άη λαΝ κΝ τοπηαΝ αυ σΝ κθκηΪα αδΝ Har Adar,Ν πέΝ κυΝ κπκέκυΝ κδεκ κηάγβε Ν
κηυθυηβΝδ λαβζδθάΝεπησπκζβέ 



Ι λαάζΝη ΝαφκληάΝη ηκθπηΫθαΝΫθκπζαΝ π δ σ δαΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζ,Ν βμΝυλέαμΝεαδΝ
βθΝ δΰτπ κυΝ βΝη γσλδκΝ πθΝΤοπηΪ πθΝ κυΝΓεκζΪθΝεαδΝ βμΝΛπλέ αμΝ βμΝΓΪααμΝ

αθ έ κδξαέ 
 

Ν κθδ ηΫθβΝ φδζκαλαίδεάΝ Ϊ βΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ ληβθ υσ αθΝ απσΝ κυμ 
Ι λαβζδθκτμΝ σ δΝ κφ έζ κΝ βθΝ α υθαηέα βμΝ ευίΫλθβ βμΝ κυΝ ΙλΪεΝ θα πλκ ΰΰέ δΝ
Ϊζζ μΝ βηαθ δεΫμΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ
υλέαΝεαδΝ βθΝ έΰυπ κέ α δεσμΝ εκπσμΝ βμΝΆΰευλαμΝά αθΝβΝ δ τλυθ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ
κυΝυηφυθκυΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝ δμΝαπκη έθα μΝεαγαλΪΝφδζκ υ δεΫμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ

ΧπέξέΝ Ικλ αθέα,Ν ΛέίαθκμΨ,Ν Ϋξκθ αμΝ βθΝ πκζδ δεάΝ εαδΝ δπζπηα δεάΝ εΪζυοβΝ βμΝ
λ αθέαμΝ– κηΫθκΝ κΝκπκέκΝ κΝ Ι λαάζΝ θΝηπκλκτ ΝθαΝηβθΝζΪί δΝ κίαλΪΝυπ’Ν

σοδθέΝ Νδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ πΫ δι ΝυπκηκθάΝεαδΝαθ ε δεσ β α,Νΰθπλέακθ αμΝσ δΝκΝ
ΪικθαμΝφδζέαμΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝά αθΝαθαθ δεα Ϊ α κμέΝΧ σ κ,Νη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ
Κλέ βμΝ κυΝ κυΫαΝ εαδΝ βθΝ απκξυλβ βΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ λα υηΪ πθΝ απσΝ αΝ
αδΰυπ δαεΪΝ Ϊφβ,Ν βΝ Σκυλεέα,Ν φαλησακθ αμΝ βΝ φδζκαλαίδεάΝ ΰλαηηάΝ πκυΝ έξ Ν
πδζΫι δΝ ά βΝ απσΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1ληη,Ν αθαεΪζ Ν κθΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ απσΝ κΝΣ ζΝ
ίέίΝ δμΝβθέ11έ1ληθ,Ν έθκθ αμΝ βθΝ θ τππ βΝσ δΝαθαγ πλ έΝ λα δεΪΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ

κυλεκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθέ 
 

Ν κυλεδεάΝ αυ άΝ απσφα βΝ υθΫπ Ν η Ν δμΝ παλαηκθΫμΝ βμΝ υαά β βμΝ κυΝ
ΚυπλδαεκτΝαβ άηα κμΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΟ ,Νπ λέκ κΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝ
δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ πλαΰηα κπκδκτθ αθΝ κδΝ ζ υ αέ μΝ δαίκυζ τ δμΝ
πμΝπλκμΝ κΝπκδΪ Ϊ βΝγαΝ βλβγ έΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμέΝΠαλΪΝ
κ σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ θΝ πδγυηκτ Ν η Ν εαθΫθαθΝ λσπκΝ θαΝ υθ Ϋ δΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ

παλΪΰκθ αΝ η Ν δμΝ ζζβθκ κυλεδεΫμΝ δαφκλΫμ,424 εΪ δΝ Ϋ κδκΝ θΝ απκφ τξγβε έΝ  δμΝ
28.11.1956 - τκΝ ησζδμΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ βθΝ απσφα βΝ βμΝ κυλεδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ θαΝ
υπκίαγηέ δΝ βθΝ δπζπηα δεάΝ βμΝ επλκ υπβ βΝ κΝ Ι λαάζ,Ν πμΝ Ϋθ διβΝ
υηπαλΪ α βμΝ βθΝ έΰυπ κΝ εαδΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ ΰ θδεσ λαΝ - κΝ Γ θδεσμΝ
δ υγυθ άμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝΟυυζ λΝ ρ Ϊθ,Ν η Ν δ άΰβ άΝ
κυΝ πλκμΝ βθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝΓεσζθ αΝ ΜΫδλ, εαδΝ βΝ ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ
κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ,Νπλκ έθ δΝθαΝ βλδξγκτθΝ βθΝπλκ ξάΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝ

Ο ΝκδΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν αθαΰλΪφκθ αμΝ πέΝ ζΫι δΝ αΝ ιάμμΝ « ξπΝ
βθΝ θ τππ βΝσ δΝαυ άΝβΝεέθβ βΝ πθΝΣκτλεπθΝπλΫπ δΝθαΝζτ δΝ δμΝ πδφυζΪι δμΝηαμΝπμΝ

πλκμΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ Ϊ βμΝηαμΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσέΝΚα ΪΝ βΝ ΰθυηβΝηκυ,Ν θΝ υφέ α αδΝ
πζΫκθΝ εαθΫθαΝ ηπσ δκΝ θαΝ υπκ βλέικυη Ν κΝ ζζβθδεσΝ αέ βηαέΝ ιΪζζκυ,Ν αυ σΝ γαΝ ηαμΝ
πλκ υ δΝεαδΝεΪπκδαΝ υηπΪγ δαΝ κΝηπζκεΝ πθΝ φλκα δα δευθ ξπλυθ».425 
 

 

                                                           
424 ISA/RG93/MFAήκθλγήγΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ11ββήβίέγέ1ληθΨΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ
π λδζαηίΪθ αδΝαθαφκλΪΝ κυΝ ΄ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,Ν
Barouch Gilead ΰδαΝ βθΝ πδ εσπβ βΝ πθΝ κυλεκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθΝ απσΝ δμΝ 1βέ1έ1ληηΝ πμΝ αλξΫμΝ
Μαλ έκυΝ 1ληθέΝ ΟΝ Gilead πδ βηαέθ δΝ σ δΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ πκΰελσηΝ πκυΝ βη δυγβε Ν απσΝ
ΣκτλεκυμΝ αΰθυ κυμΝ εα ΪΝ ζζβθδευθΝ π λδκυ δυθΝ εαδΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ ζζάθπθΝ η δκθκ δευθΝ βμΝ
Κπθ αθ δθκτπκζβμΝ δμΝθΝεαδΝιΝ π ηίλέκυΝ1ληηΝΧ« π ηίλδαθΪ»Ψ,ΝΫΰδθαθΝ σξκμΝ πδγΫ πθΝεαδΝ

ίλαέκδΝπκζέ μΝεαδΝ πδξ δλβηα έ μέΝ Ν δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ βμΝΣκυλεέαμΝ κΝΣ ζΝ ίέί,Ν Ν
ηέαΝ α υθάγδ βΝ ΰδαΝ αΝ σ Ν κηΫθαΝ εέθβ άΝ βμ,Ν αά β Ν πέ βηαΝ υΰΰθυηβΝ απσΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ
ευίΫλθβ βέ  
425 ISA/RG93/MFA/3122/38 Eytan πλκμΝ βθΝ ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ Golda Meir εαδΝ βθ ΜσθδηβΝ

θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο ,Ν εκδθκπκδκτη θβΝ πλκμΝ Γλαφ έκΝ Πλπγυπκυλΰκτ,Ν Σηάηα αΝ
λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν υ δεάμΝ υλυπβμΝ εαδΝ Ο ,Ν Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκΝ εαδΝ
δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝΧζβζ1ή28.11.1956- א)  



βέζέ1έγέΝ ΟδΝ ι ζέι δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ βΝ πέ λα άΝ κυμΝ δμΝ δη λ έμΝ παφΫμΝ
ζζΪ αμ-Ι λαάζ  

 

 Ν έ β βΝ βμΝ τζζβοβμΝ κυΝΜαεαλέκυΝεαδΝκΝ ε κπδ ησμΝ κυΝ δμΝ ςξΫζζ μΝ
δμΝ λΝ Μαλ έκυΝ 1ληθ,Ν υθ Ϊλαι Ν βθΝ ζζΪ α. Ν ιΫζδιβΝ αυ άΝ δΫο υ Ν δμΝ

αδ δσ κι μΝ πλκ εζκΰδεΫμΝ ε δηά δμΝ κυΝ Κπθ αθ έθκυΝ Καλαηαθζά,Ν ξ δεΪΝ η Ν δμΝ
πλκκπ δεΫμΝπκυΝγαΝ έξ ΝβΝ υθΫξδ βΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝΜαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰε,Νη Ν
απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ κγ έΝ βΝ υεαδλέαΝ βθΝ αλδ λάΝ αθ δπκζέ υ βΝ θαΝ πδελέθ δΝ βθΝ
ευί λθβ δεάΝπαλΪ αιβέΝ Ν ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝαλξδεΪΝ θΝ ηπσ δ Ν δμΝαυγσληβ μΝ
δα βζυ δμΝ δαηαλ υλέαμΝ Νσζ μΝ δμΝη ΰΪζ μΝπσζ δμΝ βμΝξυλαμέΝ βΝ υθΫξ δαΝσηπμΝ
δμΝ απαΰσλ υ Ν πδίΪζζκθ αμΝ αυ βλΪΝ α υθκηδεΪΝ ηΫ λαΝ εαδΝ πλκίΪζζκθ αμΝ κΝ
πδξ έλβηα,Ν σ δΝ πέ πΝ απσΝ αυ ΫμΝ ίλέ εκθ αθΝ κδΝ εκηηκυθδ ΫμΝ η Ν σξκΝ θαΝ

απκ αγ λκπκδά κυθΝ βΝ ξυλαέΝ ΣβθΝ ΪπκοβΝ αυ άΝ θΝ φαέθ αδΝ θαΝ υηη λέα αδΝ κΝ
πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν ίλαΪηΝ

Ν αλση,Ν κΝ κπκέκμΝ Ν ξ δεάΝ αθαφκλΪΝ κυ426 ΰδαΝ αΝ ε αδθση θαΝ βθΝ ζζΪ αΝ
Ϋΰλαφ μΝ« Ναθαεκέθπ βΝαυ άΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ θΝαπκ έξγβε ΝαπσΝεΪπκδαΝι εΪγαλβΝ
ηαλ υλέαΝεαδΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ αΝαθ δεκηηκυθδ δεΪΝηΫ λαΝδ ξτκυθΝαεσηβ,ΝεαθΫθαμΝ
εκηηκυθδ άμΝ θΝ παλαπΫηφγβε Ν Ν έεβέΝ πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν αθΝ εαδΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ
υηπ λΪθ δΝ εαθ έμΝ σ δΝ κΝ φσίκμΝ ΰδαΝ ΰ θδεσ λβΝ απκ αγ λκπκέβ βΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ
δα βζυ δμΝ γαΝ ά αθ πλαΰηα δεσμΝ ζσΰπΝ πθΝ Ϋθ κθπθΝ αθ δίλ αθδευθΝ αδ γβηΪ πθ,Ν

αυ σΝ θΝ βηαέθ δΝ σ δΝ κδΝ δα βζυ δμΝ γαΝ ά αθΝ κππ άπκ Ν εαγκ βΰκτη θ μΝ άΝ
κλΰαθπηΫθ μΝαπσΝ κυμΝεκηηκυθδ Ϋμ». 
 
 ΟΝΝ αλσηΝ π άηαθ Νσ δΝη ΪΝ βθΝ έ β βΝ κυΝ ε κπδ ηκτΝ κυΝΜαεαλέκυ,ΝκδΝ
δπζπηα δεΫμΝ εδθά δμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ξαλαε βλέακθ αθΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ

αηβξαθέαέΝ ΝαδΝ η θΝ αθαεζάγβε Ν κΝ ζζβθαμΝ ΠλΫ ίβμΝ κΝ Λκθ έθκ,Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ
σηπμ,ΝζαηίΪθκθ αθΝ δαί ίαδυ δμΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝσ δΝ θ πλσε δ αδΝθαΝ
δαεκπκτθΝκδ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝ λ αθέαΝαφ’Ν θσμ,Ναφ’Ν ΫλκυΝκΝίλ αθσμΝ

ΠλΫ ίβμΝ βθΝ γάθα,Ν λΝΣ αλζμΝΠβε,Ν ιΫφλαα Ν βΝί ίαδσ β αΝσ δΝκδΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝ ζζΪ αμ- λ αθέαμΝ θΝ γαΝπζβΰκτθέΝ Ν τ λβΝ – αθαη θση θβ - απσφα βΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ά αθΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ αέ βηα κθΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ

Ο Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ υαβ βγ έΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ βθΝ πδε έη θβΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βέΝ
Τπάλξ Ν σηπμΝ παλΪζζβζαΝ εαδΝ βΝ εΫοβΝ θαΝ υπκίζβγ έΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ ζάοβΝ Ϋε αε βμΝ
απσφα βμΝαπσΝ κΝυηίκτζδκΝ φαζ έαμΝ κυΝΟ Ν- εέθβ βΝβΝκπκέαΝά αθΝίΫίαδκΝσ δΝ
γαΝ πλκεαζκτ Ν ίλ αθδεσΝ ίΫ κ,Ν πζβθΝ σηπμΝ γαΝ Ϋ δθ Ν βθΝ υεαδλέαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
πζ υλΪΝθαΝπλκεαζΫ δΝηέαΝ υλ έαΝ βησ δαΝ υαά β βΝ πέΝ κυΝγΫηα κμέΝΚαδΝΰδαΝαυ σΝ
κΝαά βηαΝ πδελα κτ Ναηβξαθέα,Νη  κθΝΤπκυλΰσΝΠλκ λέαμ,ΝΚπθ αθ έθκΝΣ Ϊ κ,Ν

θαΝ βζυθ δΝ κθΝΝ αλσηΝππμΝ«βΝευίΫλθβ βΝ ιαθ ζ έΝσζαΝ αΝηΫ λαΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝ
εαδΝγαΝ κτη ΝπυμΝγαΝ ι ζδξγκτθΝ αΝπλΪΰηα αΝΰδαΝθαΝαπκφα έ κυη Νπ λαδ Ϋλπ»έ427  
 
 πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν κΝ Πβε φαδθσ αθΝ πκζτΝ πδκΝ έΰκυλκμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋεία βΝ βμΝ
εα Ϊ α βμ,Ν σ κΝ βθΝ ΚτπλκΝ σ κΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ λ αθέαμΝ εαδΝ

ζζΪ αμέ ΌππμΝ αθαφΫλ δΝ κΝ Ν αλσηΝ δμΝ βίέγέ1ληθΝ Ν ξ δεάΝ κυΝ αθαφκλΪ,Ν
τηφπθαΝ η Ν κθΝ ΠβεΝ πλκ λαδσ β αΝ βμΝ λ αθέαμ ά αθ «θαΝ εα α λκππγ έΝ βΝ
λκηκελα έαΝ βμΝ ΟΚ ,Ν εαδΝ αφκτΝ γαΝ υθΫίαδθ Ν αυ σ,Ν σ Ν γαΝ ίλδ εσ αθΝ λσπκμΝ θαΝ
υθ ξδ γκτθΝκδΝ υθκηδζέ μΝη Ν ζδεσΝ εκπσΝ βθΝ φαληκΰάΝυθ Ϊΰηα κμΝεαδΝεαγ υ κμΝ

αυ κευίΫλθβ βμ βθΝΚτπλκ»έΝ ηφαθδασ αθΝηΪζδ αΝ έΰκυλκμΝσ δΝ«υπΪλξκυθΝπκζζκέΝ

                                                           
426 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧβ1βθήβίέγέ1ληθΨ 
427 Ibid. 



παλΪΰκθ μΝ βθΝΚτπλκΝπκυΝ έθαδΝΫ κδηκδΝθαΝ υθ λΰα κτθΝη Ν κυμΝ λ αθκτμΝΰδαΝθαΝ
εα αζάικυθΝ Ν υηφπθέαΝ ΰδαΝ κΝ εαγ υμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν σηπμΝ θΝ κζηκτθΝ θαΝ κΝ
εφλΪ κυθΝυπσΝ κθΝφσίκΝ πθΝ λκηκελα δευθΝ πδγΫ πθΝ βμΝ ΟΚ έ»428 ΟδΝΙ λαβζδθκέΝ
θΝ υηη λέακθ αθΝεαγσζκυΝαυ άθΝ βθΝΪπκοβ,Νγ πλυθ αμΝσ δΝκδΝ λ αθκέΝ έ Ν θΝ

Ϋίζ παθΝ έ Ν θΝάγ ζαθΝθαΝ κυθΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αέΝ Ν ε έηβ β κυ Ν αλση,Νη Ν
βθΝ κπκέαΝ υηφπθκτ Ν εαδΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,429 ά αθΝ σ δΝ κδΝ
λ αθκέΝ« φΪζζκυθΝ ΪθΝθκηέακυθΝσ δΝ κΝαά βηαΝ βμΝ θπ βμΝά αθΝ ξθβ σΝεαδΝσ δΝ θΝ

αθ απκελέθ αδΝ αΝ γθδεΪΝ αδ γάηα αΝ πθΝ ζζάθπθΝ βμΝ ΚτπλκυέΝ […]Ν Ν ΫθκπζβΝ
λα βλδσ β αΝ θΝπλσε δ αδΝθαΝ αηα ά δΝ βθΝΚτπλκ,ΝπαλΪΝησθκΝ ΪθΝκδΝ λ αθκέΝ
έθαδΝΫ κδηκδΝθαΝπθέικυθΝ κΝθβ έΝ κΝαέηαέΝ εσηαΝεαδΝαθΝφ Ϊ κυθΝ Ναυ σΝ κΝ βη έκΝεαδΝ

πΪλκυθΝ ηδαΝ Ϋ κδαΝ απσφα β,Ν βΝ δ γθάμΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ θΝ γαΝ παλαη έθ δΝ α δΪφκλβ». 
Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ υθ ξέα δΝ
θαΝ ε δηΪΝσ δΝκΝ ε κπδ ησμΝ κυΝΜαεαλέκυΝά αθΝαεσηαΝΫθαΝζΪγκμΝ κυΝΛκθ έθκυΝ,Νπκυ 
γα κΝπζβλυ δΝη Ν δμΝ υθΫπ δ μΝ βμΝαΰδκπκέβ άμ κυ,Νσ αθΝγαΝΫξ δΝπδαΝΫλγ δΝκΝεαδλσμΝ
πθΝ υθκηδζδυθέΝ 

 
πσΝ δμΝ ι α γ έ μΝαλξ δαεΫμΝπβΰΫμΝ θΝπλκετπ δΝσ δΝαυ ΫμΝκδΝδ λαβζδθΫμΝ

ε δηά δμΝ εφλΪ γβεαθΝ πκ ΫΝ Ϊη αΝ κυμΝ λ αθκτμ,Ν εαδΝ αυ σΝφαέθ αδΝ θαΝ ά αθΝ
ηέαΝ υθ δ β κπκδβηΫθβΝ απσφα βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμέ430 Άζζπ Ν βΝ
εα Ϊ α β,Ν η ΪΝ κθΝ ε κπδ ησΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν ΰδθσ αθΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ
π λέπζκεβ, σ αθΝ δμΝβγΝ πλδζέκυΝ1ληθΝκδΝΫθκπζ μΝ υΰελκτ δμΝ βθΝΚτπλκΝΫπαοαθΝ
θαΝπ λδκλέακθ αδΝη αιτΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ πθΝ λ αθυθ,ΝαζζΪΝ π ε ΪγβεαθΝ
η αιτΝ πθΝ ζζάθπθΝεαδΝ πθΝΣκτλεπθΝεα κέεπθΝ κυΝθβ δκτέΝΌππμΝξαλαε βλδ δεΪΝ
αθΫφ λ  κΝ Κδθ λσθ απσΝ βΝ Λ υεπ έα, δμΝ βγέζέ1ληθ,Ν η Ν κθΝ γΪθα κΝ θσμΝ
ΣκυλεκετπλδκυΝα υθκηδεκτΝαπσΝπυλΪΝ βμΝ ΟΚ ,ΝπκυΝπ σ κΝ θΝ λΫφκθ αθΝεα ’Ν
αυ κτ,Ν«βΝεα Ϊ α βΝ βθΝΚτπλκΝ έξ Ν δ Ϋζγ δΝ κΝ Ϊ δκΝπκυΝ υΝεαδΝεαδλσΝσζκδΝηαμΝ
π λδηΫθαη ,ΝιΫθκδΝεαδΝθ σπδκδέέ».431 

  
ΣκΝ1ληθΝ θ Ϊγβε Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ δ γθκτμΝεκδθάμΝΰθυηβμΝΰδαΝ αΝαυ βλΪΝ

ηΫ λαΝεα α κζάμΝπκυΝ φΪληκααθΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμέΝΟ πκζδ δεσμΝεαδΝπθ υηα δεσμΝ
εσ ηκμ,Ν βΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ εαδΝ κδΝ φβη λέ μΝ κΝ Ι λαάζΝ θΝ απκ Ϋζ αθΝ ιαέλ βέΝ
ΜσζδμΝ λ δμΝηΫλ μΝη ΪΝ βθΝ έ β βΝ κυΝ ε κπδ ηκτΝ κυΝΜαεαλέκυ,ΝκΝΠλτ αθβμΝ κυΝ

ίλαρεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ Ι λκυ αζάη,Ν εαγέΝ ΜπδθδαηέθΝ ΜααΪλ,Ν απΫ δζ Ν κθΝ
Πλτ αθβΝ κυΝ λδ κ ζ έκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ αζκθέεβμ,Ν Κπθ αθ έθκΝ

                                                           
428 Ibid. 
429 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Kidron (9234/  -16.3.1956). 

πΪθ β βΝ ΝKidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1κίηή1ίβ-12.3.1956) 
430ΟλΪ Νβέζέ1έ1έ 
431 ISA/RG93/MFA/263/3 Kidron πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1λι1ή1ίβ-26.4.1956)  
Κα ΪΝ κθΝKidron, βΝαπαλξάΝ πθΝ δαεκδθκ δευθΝ υΰελκτ πθΝ βηα κ κ άγβεαθΝαπσΝ αΝΰ ΰκθσ αΝ βμΝ
βγέζέ1ληθ,Ν σ αθΝ τκΝ ηΫζβΝ βμΝ ΟΚ Ν έξαθΝ η αί έΝ κθΝ κυλεδεσΝ κηΫαΝ βμΝ Λ υεπ έαμΝ εαδΝ
απκπ δλΪγβεαθΝ θαΝ εκ υ κυθΝ ΫθαθΝ ζζβθκετπλδκΝ α υθκηδεσέΝ θ ’Ν αυ κτΝ σηπμ,Ν εσ π αθΝ εα ΪΝ
ζΪγκμΝ ΫθαθΝ ΣκυλεκετπλδκΝ υθΪ ζφσΝ κυέΝ εκζκτγβ Ν αθγλππκευθβΰβ σ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ
κπκέκυΝ Ϋπ Ν γτηαΝ αεσηαΝ ΫθαμΝ ΣκυλεκετπλδκμέΝ  Ν Ϋθ διβΝ δαηαλ υλέαμ,Ν βη δυγβεαθΝ υηπζκεΫμΝ
εα ΪΝ δμΝ κπκέ μΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ πλκ πΪγβ αθΝ θαΝ πλκίκτθΝ Ν πλΪι δμΝ αθ ε έεβ βμέΝ ΟδΝ ίλ αθδεΫμΝ

λξΫμΝ πΫίαζαθΝ απαΰσλ υ βΝ ευεζκφκλέαμΝ κθΝ κυλεδεσΝ κηΫαΝ βμΝ πσζβμΝ δμΝ βζέζέ1ληθΝ ΰδαΝ θαΝ
ε κθπγ έΝ βΝ εα Ϊ α β,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ απκ Ϋζ ηαέΝ ΟΝ Kidron κζκεζβλυθ δΝ βθΝ αθαφκλΪΝ κυΝ

εα αζάΰκθ αμμΝ « ε δηυΝ σ δΝ αυ ΫμΝ κδΝ κζκφκθέ μ γαΝ υθ ξδ κτθΝ εαδΝ γαΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ
κηαζκπκδβγκτθΝ ιαθΪΝ κδΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ εκδθκ ά πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ηΫξλδΝ υλα,Ν πΪθπ-εΪ πΝ ά αθΝ
εαζΫμ»έ 



Καίία δΪ β,ΝηάθυηαΝ υηπαλΪ α βμΝΰδαΝ κθΝαΰυθαΝ πθΝΚυπλέπθέ432 πσΝ δμ αλξΫμΝ
Μα κυΝ κυΝ1ληθ,ΝπαλαηκθΫμΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝΚαλακζάΝεαδΝ βηβ λέκυ,433 εαδΝεαγ’Ν
σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ ε έθκυΝ κυΝ ηάθα, βΝ φδζκευί λθβ δεάΝ φβη λέ αΝ Ha’Boker 
βηκ έ υ Ν υθ ξ έμΝαθ απκελέ δμΝαπσΝ βθΝΚτπλκ,Ν δμΝκπκέ μΝκΝαπ αζηΫθκμΝ βμ,Ν

ζσηκΝ Ϋ εκζ,Ν π λδΫΰλαφ Ν η Ν υηπΪγ δαΝ κθΝ αΰυθαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ εαδ 
βζέ υ Ν δμΝπλαε δεΫμΝ πθΝ λ αθυθ, παλκηκδΪακθ αμΝ βθΝεα Ϊ α βΝ κΝθβ έΝη Ν

ε έθβθΝ βμΝ π λδσ κυΝ κυΝ ίλαρεκτΝ Ϋθκπζκυ αΰυθα εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝ
Παζαδ έθβ,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ ΜΪζδ α,Ν βΝ
Ha’Boker ά αθΝ βΝ πλυ βΝ δ λαβζδθάΝ φβη λέ αΝ πκυΝ βηκ έ υ Ν υθΫθ υιβΝ κυΝ
αλξβΰκτΝ βμ ΟΚ ,Ν Γ πλΰέκυΝ Γλέία.434 Άλγλα η Ν αθΪζκΰκΝ τφκμΝ εαδΝ π λδ ξση θκ 
βηκ δ τκθ αθΝ εαδΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ φβη λέ μ κΝ Ι λαάζ, πλκεαζυθ αμΝ βΝ
υ αλΫ ε δα ίλ αθυθ αιδπηα κτξπθΝ βθΝΚτπλκέΝ θ δε δεσΝά αθΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ
κΝ Γλαφ έκΝ ΣτπκυΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ απΫ δζ Ν κθΝ δ λαβζδθσΝ

Πλσι θκΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν ίλαΪηΝ Κδθ λσθ, 500 ίλ αθδεΪΝ φυζζΪ δαΝ δαφυ δ βμ, 
αβ υθ αμΝ κυΝθαΝ αΝ δαίδίΪ δΝ αΝδ λαβζδθΪΝΜΜ Ν« π δ άΝ κΝΙ λαάζΝπαλα βλ έ αδΝ
ΰ θδε υηΫθβΝ ΪΰθκδαΝ ΰδαΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ βμΝ παλαηκθάμΝ βμΝ ΰΰζέαμΝ κΝ θβ έ».

435 
Υαλαε βλδ δεσΝ έθαδΝ κΝ απσ πα ηαΝ βμΝ πδ κζάμΝ ε έθβμ,Ν πκυΝ αθΫφ λ Ν σ δΝ «βΝ
παλκυ έαΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝ ΚτπλκΝ πλκ έ δΝ δ ξτΝ κΝ Ι λαάζ,Ν Ν π λέπ π βΝ ηέαμΝ
η ΰΪζβμΝ ξγλδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ πθΝ λΪίπθΝ αΝδ λαβζδθΪΝ τθκλαέΝ ΪθΝβΝευλδαλξέαΝ[ έηέΝ
βμΝ Κτπλκυ]Ν π λΪ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κδΝ λ αθκέΝ απκη έθκυθΝ - βθΝ εαζτ λβ πθΝ

π λδπ υ πθ- η Ν ηέαΝ λα δπ δεάΝ ίΪ βΝ πκυΝ γαΝ κυμΝ παλαξπλβγ έ πέΝ βΝ ίΪ δΝ

                                                           
432 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣκΝαπσΝ11έ3έ1ληθΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυΝ ίλαρεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ
βμΝ Ι λκυ αζάη,Ν Biniamin Mazar,Ν πλκμΝ κθΝ Πλτ αθβΝ κυΝ λδ κ ζ έκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ

Θ αζκθέεβμ,ΝΚπθ αθ έθκΝΚαίία δΪ β. 
433ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 231-234 
434 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ βθΝαπσΝβιέ5έ1ληθΝ πδ κζάΝ κυΝπλκμΝ κΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ κυΝΙ λαάζΝ

βΝ Λ υεπ έα,Ν κΝ βηκ δκΰλΪφκμΝ βμΝ εαγβη λδθάμΝ φβη λέ αμΝ Ha’Boker, Shlomo Shetkol, 
υξαλδ υθ αμΝ κΝπλκ ππδεσΝ κυΝΠλκι θ έκυΝΰδαΝ βθΝίκάγ δαΝπκυΝ κυΝπαλΫ ξ Νεα ΪΝ βθΝπαλαηκθάΝ
κυΝ κΝ θβ έ,Ν πδ υθΪπ δΝ δμΝ θθΫαΝ αθ απκελέ δμΝ κυ,Ν δμΝ κπκέ μΝ π λδΫξ αδΝ εαδΝ βΝ απκεζ δ δεάΝ
υθΫθ υιβΝ πκυΝ φΫλ αδΝ θαΝ κυΝ παλΫγ Ν κΝ αλξβΰσμΝ βμΝ ΟΚ ,Ν Γ υλΰδκμΝ Γλέίαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ

εα ααβ έ κΝ απσΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ βηκ έ υηα,Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ βηκ δκΰλΪφκμΝ
εα Ϊφ λ ΝθαΝ υθαθ βγ έΝη Ν κθΝΓλέίαΝηΫ πΝθ αλυθΝ ζζβθκευπλέπθΝηαγβ υθέΝΌζ μΝκδΝαθ απκελέ δμΝ
βηκ δ τγβεαθΝαπσΝ αΝηΫ αΝΜα κυΝΫπμΝεαδΝ βθΝ1β ΙκυθέκυΝ1ληθέΝ 

435ISχήRύλγήεόχήβθγήθΝ Ν απσΝ β1έ7έ1ληθΝ εαδΝ υπ’αλέΝ PRή1Ν πδ κζάΝ κυΝ ξβΝ JέεέWhite,Ν
αιδπηα κτξκυΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ ΣτπκυΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ βθΝ ΚτπλκΝ πλκμΝ κθΝ
Kidron.:  
« ΰαπβ ΫΝεέΝΚδθ λσθ,Ν 
ΠζβλκφκλάγβεαΝ απσΝ ίλ αθκτμΝ πδ εΫπ μΝ κΝ Ι λαάζ,Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ ηέαΝ ΰ θδε υηΫθβΝ ΪΰθκδαΝ βθΝ
Ι λαβζδθάΝεκδθάΝΰθυηβΝ ξ δεΪΝη Ν βΝγΫ βΝ βμΝ λ αθέαμΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝπαλαηκθάΝ βμΝ βθΝΚτπλκέΝ 
Θ πλυΝσ δΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝεαδΝπλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝ πθΝφδζδευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ πθΝ τκΝζαυθΝηαμ,Ν
θαΝ ιαζ δφγ έΝ αυ άΝ βΝ ζαθγα ηΫθβΝ ε έηβ β,Ν αφκτΝ πΫλαθΝ πθΝ Ϊζζπθ,Ν βΝ παλκυ έαΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝ
ΚτπλκΝ πλκ έ δΝ δ ξτ κΝ Ι λαάζ,Ν Ν π λέπ π βΝ ηέαμΝ η ΰΪζβμΝ ξγλδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ πθΝ λΪίπθΝ αΝ
δ λαβζδθΪΝ τθκλαέΝ ΪθΝβΝευλδαλξέαΝ[ έηέΝ βμΝΚτπλκυ]Νπ λΪ δΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝκδΝ λ αθκέΝαπκη έθκυθΝ

βθΝεαζτ λβΝ πθΝπ λδπ υ πθ η Νηέα λα δπ δεάΝίΪ β, παλαξπλβγ έ αΝ πέΝ βΝίΪ δΝηδ γυ πμΝ κΝ
θβ έ,Ν έθαδΝπκζτΝαηφέίκζκΝ ΪθΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ[ έηέΝβΝ λα δπ δεάΝαυ άΝίΪ β]  εα ΪΝ πθΝ
λΪίπθέ 

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλΪικυη Ν εΪ δ,Ν κτ πμΝ υ Ν αυ ΪΝ αΝ αζβγάΝ κηΫθαΝ θαΝ εα α κτθΝ ι εΪγαλαΝ Ν
δ λαβζδθκτμΝ υπβεσκυμΝ η Ν πδλλκά,Ν πέ βηκυμΝ άΝ ηβ,Ν αμΝ δαίδίΪαπΝ ηίίΝ αθ έ υπαΝ κυΝ θβη λπ δεκτΝ
φυζζα έκυΝπκυΝ ε υ αη ΝΰδαΝ κυμΝ λ αθκτμΝπκυΝυπβλ κτθΝ δμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμΝηαμ,Νη Ν έ ζκΝΟΓδα έΝ
έηα Ν βθΝΚτπλκΟέ 
Νδ λαβζδθάΝεκδθάΝΰθυηβΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰθπλέα δΝ βθΝπκζδ δεάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝΚτπλκμΝ

γαΝ π λΪ δΝ υπσΝ ζζβθδεάΝ ευλδαλξέαέΝ πδ υθΪπ αδΝ βθΝ παλκτ αΝ απκηαΰθβ κφπθβηΫθκΝ ξσζδκΝ κυΝ
Ρα δκφπθδεκτΝ αγηκτΝ γβθυθ,ΝπκυΝεαγδ ΪΝι εΪγαλκΝ Ν δΝ υθέ α αδΝαελδίυμΝαυ άΝβΝπκζδ δεά»έΝΝΝΝ 



ηδ γυ πμΝ κΝθβ έ,Ν έθαδΝ πκζτΝαηφέίκζκΝ Ϊθ αυ ά γαΝηπκλκτ ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ
εα ΪΝ πθΝ λΪίπθ[…]»έ 
 

ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ θ αλυθΝ ΚυπλέπθΝ αΰπθδ υθ,Ν ΜδξαάζΝ
ΚαλακζάΝεαδΝ θ λΫαΝ βηβ λέκυ,ΝκδΝ δ γθ έμΝ εεζά δμΝΰδαΝαπσ κ βΝξΪλβμΝ εΝηΫλκυμΝ
βμΝ α έζδ αμΝ βμΝ ΰΰζέαμΝ θ έθκθ αθέΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ βμΝ κυζάμ,Ν Κπθ αθ έθκμΝ

Ρκ σπκυζκμ,Ναπβτγυθ Ν εεζά δμΝπλκμΝ κυμΝιΫθκυμΝκηκζσΰκυμΝ κυΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ
απ υγυθγκτθΝ κΝΠλκ λ έκΝ κυΝίλ αθδεκτΝεκδθκίκυζέκυ ΰδαΝθαΝα εβγκτθΝπδΫ δμΝ
πκυΝγαΝαπΫ λ παθΝ κθΝαπαΰξκθδ ησΝ πθΝ τκΝθ αλυθέΝΟΝΠλσ λκμΝ βμΝΚθΫ ,ΝΙκ ΫφΝ
πλδθ Ϊε,Ναθ απκελέγβε Ν κΝαέ βηαΝΡκ σπκυζκυΝεαδΝαπΫ δζ ΝπλκμΝ κθ ίλ αθσΝ
κησζκΰσΝ κυ βζ ΰλΪφβηα, εΪθκθ αμΝ Ϋεεζβ βΝ ΰδαΝ απσ κ βΝ ξΪλβμΝ κθΝ ΜδξαάζΝ
ΚαλακζάέΝ Ν δα τππ β κυ βζ ΰλαφάηα κμΝ κυΝ πλδθ Ϊε σθδα  η Ν λσπκΝ
ι εΪγαλκ κΝ βγδεσΝ υπσίαγλκΝ κυΝ ΫθκπζκυΝ ευπλδαεκτΝ αΰυθαΝ ΰδαΝ ζ υγ λέαΝ εαδΝ
αυ κ δΪγ βέ436      

 
ΛέΰκυμΝ ηάθ μΝ η ΪΝ βθΝ αθΪζβοβΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυΝ θΫκυΝ ΤπκυλΰκτΝ

ιπ λδευθ,Ν υΪΰΰ ζκυΝ ίΫλπφ-Σκ έ α,Ν βΝ ζζΪ αΝ Ϋγ Ν υπ’Ν σοδθΝ βμΝ
αη λδεαθδεάμΝ εαδΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ΫθαΝ θΫκΝ ξΫ δκΝ πέζυ βμ,Ν ίΪ δΝ κυΝ
κπκέκυΝ γαΝ γ πδασ αθΝ τθ αΰηαΝ πκυΝ γαΝ πλσίζ π Ν βΝ τ α βΝ εκδθκίκυζέκυΝ η Ν
πζ δκοβφέαΝ εζ ΰηΫθπθΝ ζζβθκετπλδπθΝ ίκυζ υ υθ,Ν κΝ λ αθσμΝ Κυί λθά βμΝ γαΝ
δα βλκτ Ν δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝΪηυθαμ,Ν βμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝ

εαδΝ–ΰδαΝΫθαΝΫ κμ- κυΝ κηΫαΝ βμΝ π λδεάμΝα φΪζ δαμ,ΝεαδΝη Ν βθΝπΪλκ κΝηΝΫπμΝκΝ
υθΝγαΝα ε έ κΝαπσΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝΚτπλκυΝ κΝ δεαέπηαΝαυ κ δΪγ βμ,Νκπσ ΝεαδΝ

γαΝεαζκτθ αθΝθαΝαπκφα έ κυθΝ ΪθΝ πδγυηκτθΝ βθΝΫθπ βΝ κυΝθβ δκτΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝ
άΝσξδέΝ Νπ λέπ π βΝεα Ϊ βθΝκπκέαθΝβΝΚτπλκμΝγαΝ θπθσ αθΝη Ν βθΝ ζζΪ α,ΝβΝθΫαΝ
ζζβθδεάΝπλσ α βΝπλκΫίζ π Ν δ δεσ λαΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτ αθΝ βθΝυπβεκσ β αΝ
πθΝ Σκυλεκευπλέπθ,Ν βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ τκΝ ίλ αθδευθΝ λα δπ δευθΝ ίΪ πθΝ - 

ηέαμΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ ηέαμΝ βθΝ ζζΪ α-,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδ βΝ τ α βΝ τκΝ άΝ λδυθΝ
ζ τγ λπθΝευπλδαευθΝζδηαθδυθ,ΝπκυΝγαΝ ιυπβλ κτ αθΝ κΝ κυλεδεσΝ ηπσλδκΝ δαΝ βμΝ

ηβΝ εα αίκζάμΝ ζζβθδευθΝ ζπθ δαευθΝ α ηυθέ437 τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ λαβζδθΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμ,ΝσππμΝ ε έγ αδΝπαλαεΪ π,ΝβΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪΝφαδθσ αθΝθαΝ

Ϋξ δΝ βθΝ γΫζβ βΝ θαΝ ιυπβλ ά δΝ ηΫ πΝ πθΝ ευπλδαευθΝ ζδηαθδυθΝ εαδΝ κΝ δ λαβζδθσΝ
ηπσλδκ,ΝπαλΫξκθ αμΝ δ υεκζτθ δμέΝ 

 
 δμΝ λέιέ1ληθΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν γδηκ υπδεάΝ υθΪθ β βΝ ΰθπλδηέαμΝ η αιτΝ

κυ δ λαβζδθκτΝ δπζπηα δεκτΝαθ δπλκ πυπκυΝ βθΝ γάθα,Ν ίλαΪη Ν αλση,ΝεαδΝ κυΝ
θ κ κπκγ βγΫθ κμΝ ζζβθαΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν υΪΰΰ ζκυΝ ίΫλπφ,Ν βΝ κπκέα 
π λδ λΪφβε Ν ιΝκζκεζάλκυΝΰτλπ απσΝ δμΝ ι ζέι δμΝ κΝΚυπλδαεσΝη Ν δ δεάΝαθαφκλΪΝ

                                                           
436 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝπλκμΝDarom (236/  -1γέηέ1ληθΨΝ κΝΫΰΰλαφκ,Ναφ’Ν
θσμΝ παλα έγ αδΝ κΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ ΚθΫ ,Ν Yosef Shprintzak,Ν πλκμΝ κθΝ ίλ αθσΝ

κησζκΰσΝ κυΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝαβ έ αδΝαπσΝ κθΝDarom θαΝ θβη λυ δΝ ξ δεΪΝ κθΝΠλσ λκΝ βμΝ κυζάμ,Ν
Κπθ αθ έθκΝΡκ σπκυζκ,Νπ λέΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝγ δεάμΝαθ απσελδ βμΝ βθΝΫεεζβ άΝ κυέΝ ΣκΝε έη θκΝ
κυΝ βζ ΰλαφάηα κμΝ κυΝShprintzak πλκμ κθ λ αθσ κησζκΰσ κυ Ϋξ δΝπμΝ ιάμΝμΝ 

«In response to a moving appeal from the Speaker of the Greek Parliament, I would beg You on 

humanitarian grounds to consider using your food offices to seek to prevent the execution of the 

Cypriot Michael Karaolis. Whatever may have been the nature of the deed, Karaolis acted in the belief 

that he was fighting for the liberty and self determination of his people. I trust that You will find it 

possible to intervene for the reprieve of Karaolis as human act of clemency.»  
437Ν Υα αβία δζ έκυ,Ν ΚυπλδαεσΝ υθ αΰηα δεάΝ Π υξά, 84-κηΝ Π λέΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
πλσ α βμ,Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ υΪΰΰ ζκυΝ ίΫλπφΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ

ιπ λδευθέ 



βθΝ Ϋ ηβΝ πθΝ θΫπθΝ πλκ Ϊ πθΝ πκυΝ έξ Ν πλσ φα αΝ υπκίΪζ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βέ θαφ λση θκμΝ δ δεσ λαΝ Ναυ άθΝ βθΝπλσ α β,Νκ ίΫλπφΝαπΫελκυ Ν
κυμΝδ ξυλδ ηκτμΝ βμΝΣκυλεέαμΝ-σ δΝ βζα άΝ Νπ λέπ π βΝΫθπ βμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ
ζζΪ αΝγαΝυπΪλξ δΝεέθ υθκμ απσία βμΝ ζζβθδευθΝ υθΪη πθΝ δμ εκθ δθΫμΝ κυλεδεΫμΝ

αε Ϋμ-,ΝπλκίΪζζκθ αμΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ σ κΝβΝ ζζΪ α,Νσ κ εαδΝβΝΣκυλεέαΝαθάεκυθΝ
βΝ κλ δκα ζαθ δεάΝυηηαξέαΝεαδ ιΫφλα Ν βθΝ ζπέ αΝσ δΝ κΝΝ ΣΟΝγαΝηπκλκτ Ν

θαΝ ι τλ δΝηέαΝζτ βΝπκυΝγαΝεαγβ τξαα Ν βθΝΣκυλεέαέ  
 
Κα ΪΝ βθΝπμΝΪθπΝ υθΪθ β β,ΝκΝ ίΫλπφΝ σθδ Ν βθ κδεκθκηδεάΝ βηα έαΝπκυΝ

Ϋξ δΝβΝΚτπλκμΝσξδΝησθκΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ δμΝξυλ μΝ βμΝ
θα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυΝ ΰ θδεσ λαΝ – αζζΪΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζέ ΌππμΝ

πλκΫίζ π Νη αιτΝΪζζπθΝβΝ ζζβθδεάΝπλσ α β,Ν Νπ λέπ π βΝΫθπ βμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν
βθΝ ζζΪ α,ΝγαΝ ΰεαγδ λτκθ αθΝ τκΝάΝ λέαΝ ζ τγ λαΝζδηΪθδα πκυΝγαΝ ιυπβλ κτ αθΝ
κΝ κυλεδεσΝ ηπσλδκΝξπλέμΝθαΝεα αίΪζζκθ αδΝ ζζβθδεκέΝ ζπθ δαεκέΝ α ηκέέ438 Μ Ν

αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Νεα ΪΝ κθΝ ίΫλπφ,ΝγαΝ θδ ξυσ αθΝσξδΝησθκΝβΝ κυλεδεάΝκδεκθκηέαΝ
αζζΪΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ ππφ ζβγκτθΝεαδΝκδΝυπσζκδπ μΝΰ δ κθδεΫμΝξυλ μ,Νη αιτΝ πθΝ
κπκέπθΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΟΝ ζζβθαμΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ ηΪζδ α,Ν αθαφΫλγβε Ν
δ δεσ λαΝ κΝ Ι λαάζΝ ζΫΰκθ αμΝ σ δ «ζσΰπΝ βμΝ ίδκηβξαθδεάμΝ κυΝ αθΪπ υιβμ,Ν κΝ

Ι λαάζΝ γαΝ έθαδΝ βΝ ξυλαΝ πκυΝ γαΝ πφ ζβγ έΝ π λδ σ λκΝ απσΝ ΫθαθΝ Ϋ κδκΝ
δαεαθκθδ ησ»,439 ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ υΰε ελδη θκπκδ έΝ η Ν πκδσθΝ λσπκΝ εαδΝ ξΪλβΝ Ν

πκδ μΝ ζζβθδεΫμΝ εδθά δμΝ γαΝ κφ ζ έ κΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪέ Οππ άπκ Ν σηπμ,Ν βΝ
φλΪ βΝαυ άΝ ι ζάφγβΝπμΝηέαΝπκζτΝεαζάΝ ιΫζδιβΝΰδαΝ δμΝ δη λ έμΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ
ξΫ δμ,ΝπκυΝγαΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝαπκφΫλ δΝκφΫζβΝΰδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝκδεκθκηέα,Ν βθΝ

κπκέαΝα εκτθ αθΝ βηαθ δεΫμΝπδΫ δμΝζσΰπΝ κυΝαλαίδεκτΝ ηπκλδεκτΝαπκεζ δ ηκτέΝ  
 
ΣΫ κδ μΝ εΫο δμ πλκ λξση θ μΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝεαδΝαφκλκτ αθΝ

βθΝΚτπλκΝ Ν υθΪλ β βΝη Ν βθΝ δα φΪζδ βΝεαδΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ υηφ λσθ πθ Ν
π λέπ π βΝ φαληκΰάμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλσ α βμΝπκυΝγαΝκ βΰκτ Ν βθΝ θπ β, σππμΝ
κυζΪξδ κθΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝ ι α γ έ αΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝαζζβζκΰλαφέα,Ν

εα αΰλΪφκθ αθΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪέΝΧ σ κ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ε έθβμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ
ίΫλπφ-Ν αλση έξ Νεα α έΝ αφΫμΝΰδαΝαεσηαΝηδαΝφκλΪΝσ δΝβΝde jure αθαΰθυλδ βΝ

κυΝΙ λαάζΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θΝαπκ ζκτ ΝεαθΝγΫηαΝπλκμΝ υαά β βΝ πέΝ κυΝ
παλσθ κμ,Ν θσο δΝηΪζδ αΝ βμΝπλκ φυΰάμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κθΝΟ ΝεαδΝ βμΝαθΪΰεβμΝ
υ π έλπ βμ πθΝαλαίδευθΝοάφπθ υπΫλΝ πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθ.440  

 
πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ, κΝΝ αλση ε δηκτ Νσ δΝκδΝθΫ μΝ ζζβθδεΫμΝπλκ Ϊ δμΝ

θΝ πλσε δ κΝθαΝ τξκυθΝίλ αθδεάμΝαπκ κξάμέ441 ΠλΪΰηα δ,Ν δμΝβιέ1ίέ1ληθ,ΝβηΫλαΝ

                                                           
438Ν Ibid. 
439 ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χβθκίήλέιέ1ληθΨΝ γδηκ υπδεάΝ
υθΪθ β βΝη Ν κθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,Ν υΪΰ ζκΝ ίΫλπφΝ 

440 Ibid. 
441 Υα αβία δζ έκυ,ΝΚυπλδαεσΝυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 85-κθΝΠ λέΝ πθΝαδ έπθΝαπσλλδοβμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ
ξ έκυΝΰδαΝΫθπ βΝ εΝηΫλκυμΝ βμ λ αθέαμ 

ΠλίζέΝ ISχήRύλγήεόχήβθγήθΝ ϊaromΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χβιηθήβγέιέ1ληθΨΝ πδ εσπβ βΝ
βμΝ υθ λέα βμΝ βμΝ κυζάμΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυΝΧ1λέιέ1ληθΨΝεαδΝ δμΝ θαζζαε δεΫμΝπκυΝ έξ Ν βΝ
δΪγ άΝ βμΝ βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βέΝ Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ δα τππ βΝ βμΝ αθαφκλΪμΝ κυΝ πκυΝ

αθαφΫλ αδΝ βΝγΫ βΝπκυΝ έξ Νπ λδΫζγ δΝβΝ ζζΪ αΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κμΝ 
«[…]γΨΝ δ,ΝβΝαέ γβ β,Νσ δΝβΝ ζζΪ αΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝαπσΝπκ ΫΝαπκηκθπηΫθβΝ δ γθυμΝπμΝπλκμΝ κΝ
αά βηαΝ βμΝΚτπλκυ,Νη ΰαζυθ δΝαπσΝηΫλαΝ ΝηΫλαέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝσηπμ,ΝαεσηαΝεδΝαθΝ ΝεΪπκδκθΝ
λέ κΝφαέθ αδΝππμΝαυ σΝ έθαδΝΪεαδλκ,ΝβΝ ζζΪ αΝφαέθ αδΝαπκφα δ ηΫθβΝθαΝγΫ δΝιαθΪΝ κΝαά βηαΝ βθΝ
λξση θβΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΟ έΝ 



εα ΪΝ βθΝκπκέαΝκδΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝΓαζζέαμΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝ
ίλέ εκθ αθΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ πλκ κδηα έ μΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ εα ΪΝ
βμΝθα λδεάμΝ δΰτπ κυ,Ν κΝΛκθ έθκΝαπΫλλδο Ν δμΝθΫ μΝ ζζβθδεΫμΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ

Κτπλκέ442  
  
2.4.2 Ν δ λαβζδθάΝ οάφκμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ βθΝ 11β

 τθκ κ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν 
  

Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝεαζ έ κΝθαΝαπκφα έ δΝπκδαΝγΫ βΝγαΝζΪί δΝ πέΝ πθΝ
ε αδθκηΫθπθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν σ αθΝ δμΝ 1ηέ11έ1ληθΝ θ ΰλΪφβΝ κΝ ευπλδαεσΝ αά βηαΝ
βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ 11βμ  υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ έ443 Ν

ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ β,Ν η ΪΝ κθΝ ε κπδ ησΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ δμΝ  ςξΫζζ μΝ δμΝ
λέγέ1ληθ,Ν θΝ έξ Ν ΪζζβΝ πδζκΰάΝ απσΝ κΝ θαΝ πλκ φτΰ δΝ εΝ θΫκυΝ κθΝ Ο ,Ν παλσ δΝ
ΰθυλδα Νσ δΝαυ άΝβΝεέθβ βΝ θΝγαΝ πΫφ λ Νζτ βΝ κΝα δΫικ κΝπκυΝ έξ Ν βηδκυλΰβγ έΝ
η ΪΝ βθΝαπκ υξέαΝ πθΝ υθκηδζδυθΝΜαεαλέκυ-ΥΪλθ δθΰεέΝ ΝυπκίκζάΝ βμΝπλκ φυΰάμΝ
απκ ζκτ ΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝηΫ κθΝπέ βμΝεα ΪΝ πθΝ λ αθυθ,ΝαζζΪΝεαδΝ
ηΫ κΝαθτοπ βμΝ κυΝ βγδεκτΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν η ΪΝ βΝ τζζβοβΝεαδΝ ικλέαΝ κυΝ
Μαεαλέκυ,Ν σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ άζπθ Ν κΝ ΠλπγυπκυλΰσμΝ ΚαλαηαθζάμΝ κΝ
ζζβθδεσΝεκδθκίκτζδκέ444 ΣκΝ ζζβθδεσΝ ξΫ δκΝαπσφα βμΝαβ κτ ΝθαΝαθαΰθπλδ γ έΝ κΝ
δεαέπηαΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝΚτπλκυΝΰδαΝαυ κ δΪγ βέ445 υ άΝ βΝφκλΪΝσηπμ,ΝεαδΝβΝ
λ αθέαΝ εα Ϋγ Ν δεσΝ βμΝ αέ βηαΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ βθΝ βη λά δαΝ
δΪ αιβ,Ναδ κτη θβΝαπσΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ«θαΝ πδζβφγ έΝ πθΝΫιπγ θΝ

πλκ παγ δυθΝ ίέαδβμΝ αθα λκπάμΝ κυΝ εαγ υ κμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ πθΝ
η γσ πθΝπκυΝ αεκζκυγκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ υλδ εση θκυμΝ βθΝ ζζΪ αΝ υπκ βλδε ΫμΝ βμ 

λκηκελα έαμ βθΝ Κτπλκ».446  κΝ ίλ αθδεσΝ αέ βηα,Ν βΝ ζζΪ αΝ αθ Ϋ αι Ν τ λκΝ
ξΫ δκΝαπσφα βμ,ΝπκυΝπλκΫίζ π Ν βΝ τ α βΝ δ γθκτμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ

κπκέαΝ γαΝ υηη έξαθΝ επλσ ππκδΝ ιΝ ελα υθ-η ζυθΝ κυΝ Ο ,Ν η Ν αθ δε έη θκΝ βΝ
                                                                                                                                                                      

 βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν θΝ Ϋη δθ Ν ΪζζβΝ υθα σ β αΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ – σππμΝ έξαΝ ΰλΪο δΝ εαδΝ
κθέ δΝ Νπλκβΰκτη θΫμΝηκυΝαθαφκλΫμΝ ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝγΫηα-,ΝαφκτΝ κΝΚυπλδαεσΝΫξ δΝαθαξγ έΝ Ν
γθδεσΝγΫηαέΝΚαδΝεαηέαΝευίΫλθβ βΝ -παλΪΝησθκΝηδαΝ λα δπ δεάΝ δε α κλέα- θΝγαΝ έξ Ν βΝ τθαηβΝθαΝ

αθαεκδθυ δΝ σ δΝ γαΝ ξλ δα έΝ θαΝ αφά κυθΝ κΝ γΫηαΝ δμΝ εαζΫθ μ,Ν ΫπμΝ βΝ δΰηάΝ πκυΝ γαΝ υπΪλικυθΝ
π λδ σ λ μΝ ζπέ μΝΰδα ηδαΝπδκΝ πδγυηβ άΝΫεία βέ 
ζΨΝ ΚαδΝ δΝ γαΝ ΰέθ δΝ η ΪνΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ πλκίζΫο δΝ εαθ έμΝ δμΝ ι ζέι δμΝ τ λαΝ απσΝ βΝ Γ θδεάΝ
υθΫζ υ βΝ [ έηέΝ κυΝΟ ],Ν σ αθΝβΝ ζζΪ αΝ ξπλέμΝ εαηέαΝαηφδίκζέαΝγαΝ ΰθπλέ δΝαεσηαΝ ηέαΝαπκ υξέαέΝ
ΜάππμΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ γαΝ αφά δΝ κΝ σζκΝ γΫηαΝ βθΝ ΟΚ νΝΜάππμΝ γαΝ πλκ παγά δΝ θαΝ είδΪ δΝ κυμΝ
υηηΪξκυμΝ βμ,Νπζβ δΪακθ αμΝ κυμΝΡυ κυμΝάΝ κυμΝ Ϋ η υ κυμνΝ ΝΜάππμΝγαΝπλκ παγά δΝθαΝΫλγ δΝ Ν

ΫθαθΝ υηίδία ησΝη Ν κυμΝΣκτλεκυμνΝΜάππμΝγαΝηπκλΫ δΝθαΝ υθ ξέ δΝΫ δ,Ναπκ υΰξΪθκθ αμΝιαθΪΝ κθΝ
Ο ,ΝεΪ δΝπκυΝγαΝεζβγ έΝθαΝεΪθ δΝπΪζδΝ κΝεσηηαΝ κυΝεέΝΚαλαηαθζάνΝΟτ ΝεαθΝπλκ παγυΝθαΝαπαθ ά πΝ

Ν σ κΝ τ εκζ μΝ λπ ά δμΝεαδΝπλκ δηυΝθαΝαφά πΝ κθΝξλσθκΝθαΝ υ δΝ δμΝαπαθ ά δμέ» 
442ΝHatzivassiliou, Britain and the International Status of Cyprus, 80 
443ΝCrouzet, Κυπλδαεά δΫθ ιβ, 841 
444ΝXydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 144-145  
445ΝXydis, Conflict and Conciliation, 573-578  απσ 13.3.1956 αέ β β κυ Μκθέηκυ θ δπλκ υπκυ 
βμ ζζΪ αμ κθ Ο  πλκμ κθ Γ.Γ. κυ Ο , πέ π Ϋζ δ ΰΰλαφάμ βθ α αΫθ α βμ 11βμ υθσ κυ 
βμ Γ.. κυ Ο  βμ πλκ φυΰάμ η  γΫηα: «Application, under the auspices of the United Nations, of 

the principle of equal rights and self-determination of peoples in the case of the population of the Island 
of Cyprus», εαδ κ απσ 12.6.1956 υπσηθβηα 
446Ν Ibid. , 577-578  απσ 12.10.1956 αέ β β κυ Μκθέηκυ θ δπλκ υπκυ κυ θπηΫθκυ α δζ έκυ 
πλκμ κθ Γ.Γ. κυ Ο , πέ π Ϋζ δ ΰΰλαφάμ βθ α αΫθ α βμ 11βμ υθσ κυ βμ Γ.. κυ Ο  βμ 
πλκ φυΰάμ η  γΫηα: «Support from Greece for terrorism in Cyprus», εαδ κ απσ 12.11.1956 υπσηθβηα, 
πκυ εα Ϋζβΰ  πμ ιάμ: «ώerΝεajesty’sΝύovernmentΝhaveΝrequestedΝtheΝinscriptionΝofΝthisΝitemΝonΝtheΝ
agenda of the eleventh session of the General Assambly as they believe that the tima has come for the 

United Nations to consider this external attempt to change the status of Cyprus by force and 

subversion, and the methods used by those in Greece who support terrorism in Cyprus». 



δ λ τθβ βΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ αδ δΪ πθΝ π λέΝ άλδιβμΝ ΚυπλέπθΝ λκηκελα υθΝ εΝ
ηΫλκυμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ αφ’Ν θσμ,Ν εαδΝ αφ’Ν Ϋλκυ θαΝ ι α γκτθΝ εαδΝ κδΝ
ζζβθδεΫμΝεα αΰΰ ζέ μΝπ λέΝπαλαίέα βμΝ πθΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝΚυπλέπθΝ
εΝηΫλκυμΝ πθΝίλ αθδευθΝ λξυθέ447 

 
Πλκε δηΫθκυΝθαΝεαγκλέ δΝ βΝ Ϊ βΝ βμ,ΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝΫπλ π ΝθαΝζΪί δΝ

υπ’Ν σοδθΝ βμΝ πκδεέζαΝ ελδ άλδαέΝ φ’Ν θσμ,Ν βΝ λκπάΝ πκυΝ έξ Ν ζΪί δΝ βΝ ΫελυγηβΝ
εα Ϊ α βΝ βθΝΚτπλκΝηκδλαέαΝαθαεαζκτ Νπλσ φα μΝηθάη μΝαπσΝ βθΝ αλαΰηΫθβΝ
π λέκ κΝ κυΝ ίλαρεκτΝΫθκπζκυΝαΰυθαΝεα ΪΝ πθΝ λ αθυθέΝΝ φ’Ν Ϋλκυ,ΝΝβΝΣκυλεέαΝ
έξ ΝαθαεαζΫ δΝ κθΝΠλΫ ίβΝ βμΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝ ΝΫθ διβΝ υηπαλΪ α βμΝπλκμΝ
κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκ,Ν δαηαλ υλση θβΝ ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πλκΫζα βΝ βΝ Υ λ σθβ κΝ
κυΝ δθΪέΝ Ν κυλεδεάΝ αυ άΝ εέθβ βΝ θΝ ιβΰ έ αδΝ ησθκΝ απσΝ βθΝ πλσγ άΝ βμΝ θαΝ
δα φαζέ δΝ κθΝ Ο Ν σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λ μΝ αλαίδεΫμΝ οάφκυμΝ υπΫλΝ πθΝ

γΫ υθΝ βμΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν αζζΪΝ π δ άΝ πδ έπε Ν θαΝ θδ ξτ δΝ κθΝ π λδφ λ δαεσΝ
βμΝλσζκΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,Νεα ΪΝ κΝπθ τηαΝεαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυΝυηφυθκυΝ βμΝ
αΰ Ϊ βμέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,ΝεαδΝ βΝζσΰπΝ κυΝ δπζπηα δεκτΝαπσβξκυΝπκυΝ
δαηκλφυγβε Νη ΪΝ βθΝΚλέ βΝ κυΝκυΫα,Ν κΝΙ λαάζΝ θΝά αθ υθα σθΝθαΝαΰθκά δΝ
βθΝθΫαΝ υθαηδεάΝπκυΝαπΫε β αθΝκδΝ δη λ έμΝ κυΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝ λ αθέαέΝ 

 

 ΠαλΪΝ δμΝζδΰκ ΫμΝπδγαθσ β μΝ πδ υξκτμΝΫεία βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλκ φυΰάμΝ
κθΝ Ο Ν ΰδαΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ Κτπλκυ, κΝ δπζπηα δεσμΝ αθ δπλσ ππκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ
βθΝ γάθα,Ν ίλαΪηΝΝ αλση,Ν π άηαδθ Ν σ δ κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκ ιπ λδευθΝ

πλκξπλκτ  Ν υθ κθδ ηΫθ μΝ πλκ πΪγ δ μ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υ π δλπγκτθΝσ κΝ κΝ
υθα σθΝπ λδ σ λ μ γ δεΫμ οάφκδΝ βθΝ π λξση θβ οβφκφκλέαέΝ πδε φαζάμΝ βμΝ
ζζβθδεάμ αθ δπλκ ππ έαμΝπκυΝγαΝη Ϋίαδθ Ν βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝκλέ γβε ΝκΝέ δκμΝ

κΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,Ν ίΫλπφέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν εα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ  π ηίλέκυΝ - 
Οε πίλέκυΝ1ληθΝαθυ α κδΝΫζζβθ μΝαιδπηα κτξκδΝ έξαθΝαπκ αζ έΝ Ν δΪφκλ μΝξυλ μΝ
ΰδαΝθαΝπ έ κυθΝ δμΝιΫθ μΝευί λθά δμΝθαΝ βλά κυθΝφδζ ζζβθδεάΝγΫ βέ υΰε ελδηΫθα, 
κ Πλσ λκμΝ βμΝ κυζάμΝ Ρκ σπκυζκμΝ πδ εΫφγβε Ν βθΝ υ λέα,Ν βΝ Γαζζέα, βθΝ
Ι παθέαΝ εαδΝ βθΝ Πκλ κΰαζέα,Ν κ ΤπκυλΰσμΝ Ϊθ υΝ ξαλ κφυζαεέκυ,Ν Κα δηΪ βμ,Ν
πδ εΫφγβε Ν βθΝΙθ έα,Ν βΝ δληαθέα,Ν βθΝΚ ςζΪθβ,Ν βθΝΙθ κθβ έα,Ν δμΝΦδζδππέθ μΝεαδΝ
δμΝ υπσζκδπ μΝα δα δεΫμΝ ξυλ μΝαπ ΪζβΝαθυ α κμΝαιδπηα κτξκμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθέΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ υΰεκδθπθδυθΝ εαδΝ βηκ έπθΝ λΰπθ,Ν Γ υλΰδκμΝ ΡΪζζβμ,Ν
πδ εΫφγβε Ν δμΝ εαθ δθαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν κΝ Ϋζΰδκ,Ν βθΝ Οζζαθ έαΝ εαδΝ κΝ

Λκυι ηίκτλΰκ,Ν κ ίκυζ υ άμ,Ν ΠΫ λκμΝ ΓαλκυφαζδΪμΝ υηη έξ Ν Ν δπζπηα δεΫμΝ
απκ κζΫμΝ δμΝΛαρεΫμΝ βηκελα έ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝεαδΝκΝ ήθ βμΝ κυΝ ’Ν
Σηάηα κμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ πλαΰηα κπκέβ Ν π λδκ έαΝ βΝ Λα δθδεάΝ

η λδεάέ 
 

πκ δηυθ αμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ πλκ πΪγ δ μ,Ν κΝ Ν αλση παλα βλκτ Ν σ δΝ βΝ
ζζβθδεάΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ Ν σζ μΝ αυ ΫμΝ δμΝ παφΫμΝ δαφκλκπκδ έ κΝ εα ΪΝ

π λέπ π βέ448 υΰε ελδηΫθα,Ν π άηαδθ Νσ δΝ δμΝζ ΰση θ μΝ‘αθ δαπκδεδαεΫμ’Νξυλ μΝβΝ
ζζΪ αΝ φ λσ αθΝ θαΝ πδελέθ δΝ Ϋθ κθα βθΝ απκδεδαεάΝ πκζδ δεάΝ βμ λ αθέαμ, 
δαί ίαδυθκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ σ δΝ σξκμΝ βμ ζζΪ αμ θΝ ά αθΝ βΝ υπαΰπΰάΝ βμΝ

ΚτπλκυΝυπσΝ ζζβθδεάΝελα δεάΝευλδαλξέαΝπκυΝγαΝ υθ υαασ αθΝη Ν βθΝπαλαηκθάΝ πθΝ
‘ίλ αθδευθΝ απκδεδκελα δευθ’Ν ίΪ πθΝ κΝ θβ έ,Ν αζζΪΝ βΝ ΰθά δαΝ πλαΰηΪ π βΝ βμΝ

                                                           
447ΝXydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 145 
448ISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χγ1θηήβγέ1ίέ1ληθΨΝ ζζβθδεΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝ παφΫμΝ βθΝ υλυπβ,Ν βθΝ έαΝεαδΝ βΝΛα δθδεάΝ η λδεάΝ θσο δΝ
βμΝοβφκφκλέαμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ βθΝ11β τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ έ 



αλξάμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμΝ πθΝζαυθΝεαδΝ πέΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝΚτπλκυΝ–πλκ παγυθ αμΝ
θαΝ εΪηο δΝ δμΝ πδφυζΪι δμΝ πκυΝ ιΫφλαααθΝ πλυβθΝ απκδεέ μΝ π λέΝ πθΝ ζζβθδευθΝ
‘ π ε α δευθΝεαδΝφδζκίλ αθδευθΝπλκγΫ πθ’έ449 θ δγΫ πμ, πΪθ αΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ
Ν αλση,Ν δμΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ Ν ΣΟΝ βΝ ζζβθδεάΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ δΫφ λ ,Ν
κθέακθ αμΝαφ’Ν θσμΝ κθΝεέθ υθκΝηέαμΝπδγαθάμΝαθσ κυΝ βμΝ λδ λΪμΝ βθΝ ικυ έαΝ Ν

π λέπ π βΝ απκ υξέαμΝ αυ άμΝ βμΝ πλκ πΪγ δαμΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ ΚαλαηαθζάΝ εαδΝ αφ’Ν
ΫλκυΝ β ίκτζβ βΝ βμΝ γάθαμΝ θαΝ ίλ γ έΝ ηέαΝ ζτ βΝ απκ ε άΝ απσΝ δμΝ υηηΪξκυμ,Ν
λ αθέαΝεαδΝΣκυλεέαέ Κα σπδθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν κΝ υηπΫλα ηαΝ κυΝΝ αλσηΝά αθΝσ δΝ

κΝ πκζυ δΪ α κμΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαμΝ « βηδκυλΰκτ Ν θΝ
Ϋζ δΝηέαΝ δεσθαΝκηδξζυ β,ΝπκυΝ τ εκζαΝγαΝ έξ Νγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα α».450  

 
πσΝ δμΝ παφΫμΝπκυΝ έξ ΝκΝΝ αλση βθΝ γάθαΝη Ν ζζβθ μΝεαδΝη Ν λ αθκτμΝ

αιδπηα κτξκυμ,Ν σζαΝ Ϋ δξθαθΝσ δΝ κΝΚυπλδαεσΝγαΝά αθΝ ΫθαΝαπσΝ αΝ ζ υ αέαΝεα ΪΝ
δλΪΝ γΫηα α πκυΝ γαΝ υαβ δκτθ αθ,Ν η Ν βθΝ οβφκφκλέαΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ β θαΝ

κπκγ έ αδΝ ξλκθδεΪΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκ κυΝ 1ληιέΝ ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ βΝ
η γσ υ βΝ αυ άΝ πλσ δ Ν βθΝ ζπέ αΝ σ κΝ βμΝ λ αθέαμΝ σ κΝ εαδΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θαΝ
ίλ γ έΝ θΝ πΝη αιτΝεΪπκδαΝζτ βΝ υηίδία δεά.451  
 

Ό κθΝ αφκλΪΝ δ δεσ λαΝ κΝ Ι λαάζ,Ν κΝ Ν αλσηΝ πδ βηαέθ δΝ σ δΝ απσΝ κΝ
εαζκεαέλδΝ κυΝ1ληθΝΫπμΝεαδΝ αΝ ΫζβΝΟε πίλέκυΝ1ληθΝεαθΫθαμΝΫζζβθαμΝαιδπηα κτξκμΝ

θΝπλκΫίβΝ ΝεΪπκδαΝεέθβ β πλκ Ϋΰΰδ βμ,ΝΫ πΝ υπδεά,Νη Ν εκπσΝθαΝ ια φαζδ γ έΝ
ηέαΝ γ δεάΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ εα ΪΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ κθΝ Ο έ452 υ σΝ πλκφαθυμΝ
ιβΰ έ αδΝαπσΝ κΝ υθ ξυμΝαυιαθση θκΝεζέηαΝΫθ α βμΝ δμΝ ξΫ δμΝΙ λαάζ- δΰτπ κυ,Ν

παλαηκθΫμΝ κυΝΠκζΫηκυΝ κυΝκυΫα.453 ΠαλΪζζβζα,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝζΪηίαθαθΝ κίαλΪΝ
υπ’ΝσοδθΝ δμΝ βζυ δμ πκυΝαεκτΰκθ αθΝαπσΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,Ν α ση θ μΝυπΫλΝ βμΝ
απ ζ υγΫλπ βμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ βμΝ υπαΰπΰάμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ υπσΝ ζζβθδεσΝ
Ϋζ ΰξκέ454 Παλ’ΝσζαΝαυ ΪΝσηπμ,ΝεαδΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ δμΝφδζ ζζβθδεΫμΝ βζυ δμΝπκυΝ
αεκτΰκθ αθΝαπσΝ κθΝαλαίδεσΝΣτπκ,Ν κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ κΝεζέηαΝ
φαδθσ αθ θαΝη α λΫφ αδΝυπΫλΝ πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθέΝ υ σΝαπκ δεθτ αδΝαπσΝ αΝ

                                                           
449ISA/RG93/MFAήβθγήθΝ αΨΝ Darom πλκμΝΣηάηαΝ έαμΝ Χβηθθή11έθέ1ληθΨΝΠαλα έγ θ αδΝ κδΝ ζζβθδεκέΝ
πλκίζβηα δ ηκέΝαπσΝ δμΝ βζυ δμΝ κυΝΠλΫ ίβΝ βμΝΙθ έαμΝ βθΝ γάθα,ΝJohn Thivy,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
υθΫθ υιβμΝ τπκυΝ δμΝ8.6έ1ληθέΝΟΝThivy ιΫφλα Ν βθΝΪπκοβΝσ δΝβΝΙθ έαΝ θΝΫξ δΝαεσηαΝεα αζάι δΝ

πκδα Ϊ βΝ γαΝ βλά δΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπ’Ν σοδθΝ πλσ φα μΝ βζυ δμΝ κυΝ Eden, 
τηφπθαΝη Ν δμΝκπκέ μΝβΝ λ αθέαΝ« θΝΫξ δΝπδαΝ εκπσΝθαΝ δα βλά δΝ δμΝίΪ δμΝ βμΝ βθΝΚτπλκ»,Ν θυΝ
βθΝ π λέκ κΝ ε έθβΝ βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ υπκ άλδα Ν σ δΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ βθΝ Ϋθπ βΝ κυΝ θβ δκτΝ η Ν βθΝ
ζζΪ α,Ν« αΝίλ αθδεΪΝ υηφΫλκθ αΝ βθΝπ λδκξάΝ θΝγαΝαβηδυθκθ αθ»,Νυπκθκυθ αμΝσ δΝκδΝίλ αθδεΫμΝ
λα δπ δεΫμΝ ίΪ δμΝ κΝ θβ έΝ θΝ Ϋζ δΝ γαΝ δα βλκτθ αθέΝ ΟδΝ βζυ δμΝ Thivy φΫλκθ αθΝ θαΝ έξαθΝ

γκλυίά δΝ σ Ν κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ, ευλέπμΝζσΰπΝ βμΝ βηαθ δεάμΝ πδλλκάμΝ βμΝΙθ έαμΝ
βθΝκηΪ αΝ πθΝ φλκα δα δευθ ελα υθέΝίΨΝDarom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧβθγθήβιέθέ1ληθΨΝ

πδ υθΪπ κθ αδΝ ΪλγλαΝ βμΝ φδζκευί λθβ δεάμΝ Καγβη λδθάμ (7.6έ1ληθΝ εαδΝ 8.6έ1ληθΨΝ εαδΝ βμΝ ιδΪμΝ
αθ δπκζδ υση θβμΝ έαμ π λέΝ πθΝαηφδζ ΰση θπθΝ βζυ πθΝ κυΝΠλπγυπκυλΰκτΝΚαλαηαθζάΝΰδαΝ βθΝ
ίκτζβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμΝθαΝ δα βλβγκτθΝκδΝίλ αθδεΫμΝίΪ δμΝ βθΝΚτπλκ εαδΝη ΪΝ βθΝ
Ϋθπ βΝ κυΝθβ δκτΝη Ν βθΝ ζζΪ αέΝ 
450ΝISA/RG93/MFA/263/6 Darom πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧγ165/23.10.1956) 
451ΝIbid. 
452 Ibid. 
453 Herzog, Πσζ ηκδ, β1λΝεαδ 257-260 
454 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝ θ δε δεΪ,Ν βθΝευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ γθκμ βηκ δ τγβε Ν κΝφτζζκΝ βμΝ
30.5έ1ληθΝλ πκλ ΪαΝαπσΝ βθΝ ζ ιΪθ λ δα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝ«ΫΰευλβΝαδΰυπ δαεάΝπβΰάΝ άζπ ΝππμΝ
κδΝαλαίδεΫμ ξυλ μΝγαΝη κζαίά κυθΝεαδΝγαΝ λΪ κυθΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν
κτ πμΝ υ Ν θαΝ απ ζ υγ λπγ έΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ Ϊη α,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ γαΝ βλέικυθΝ πέηκθαΝ θαΝ γ έΝ βΝ
ΚτπλκμΝ υπσΝ ζζβθδεσΝ εαγ υμέΝ  κΝ βηκ έ υηαΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ θΝ ΫξκυθΝ βθΝ
πλσγ βΝθαΝπδΫ κυθΝ βθΝ ζζΪ αΝθαΝ κυμΝπαλαξπλβγκτθΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμΝ βθΝΚτπλκ». 



δαζαηίαθση θαΝ κυΝ απκζκΰδ ηκτΝ ξ δεάμ τ ε οβμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ
21.10.1956 υπσΝ βθΝθ κ κπκγ βγ έ αΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝΓεσζθ αΝΜΫδλ.455  

 
υΰε ελδηΫθα,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ υηφπθκτ αθΝ η Ν κυμΝ ίλ αθδεκτμΝ

παλαζζβζδ ηκτμ,Ν τηφπθαΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝβΝ λΪ βΝ βμΝ ΟΚ Νπαλκηκδαασ αθΝη Ν
δμΝ αδηα βλΫμΝ Ϋθκπζ μΝ πδξ δλά δμΝ αλαίδευθΝ κηΪ πθ πκυΝ δ Ϋλξκθ αθΝ ζΪγλαΝ Ν

δ λαβζδθΪΝα δεΪΝεΫθ λαΝ βμΝη γκλέκυΝεαδΝπλκΫλξκθ αθΝαπσΝ βθΝ Ικλ αθέα, β υλέαΝ
εαδΝ βθΝ έΰυπ κέΝ  αΝ πλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝ β1έ1ίέ1ληθ,Ν κδΝ αθυ α κδΝ
αιδπηα κτξκδΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝεα Ϋζβΰαθ κΝ υηπΫλα ηαΝ
σ δΝ« βθΝΚτπλκΝυπΪλξ δΝ Ϋθα ΫγθκμΝπκυΝηΪξ αδΝ ΰδαΝ βθΝπλαΰηΪ π βΝ βμΝίκυζά υμΝ
κυΝ εαδΝ υπκ βλέα αδΝ Ϋιπγ θ»,Ν θυΝ βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ π δ κ έπθΝ απσΝ αλαίδεΫμΝ

κηΪ μΝ θσπζπθΝ θ σμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πδελΪ δαμΝ «υπΪλξ δΝ λκηκελα έα πκυΝ
επκλ τ αδΝ απσΝ κΝ ιπ λδεσ»έΝ ΚαδΝ βΝ κδε έαΝ Ϋεγ βΝ υθ ξέα δμΝ «Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ

πκζδ δεσΝαέ βηαΝ βμΝ ζζΪ αμ,Νγ πλκτη Νσ δΝ ΪθΝκδΝεΪ κδεκδΝ βμΝΚτπλκυΝ πδγυηκτθΝηέαΝ
υΰε ελδηΫθβΝεα Ϊ α β,Ν σ ΝπκδκδΝ έηα Ν η έμΝθαΝαθ δ αξγκτη ,Ν βΝ δΰηάΝπκυΝεαδΝ
η έμΝαπαδ κτ αη ΝηέαΝ δεάΝηαμΝ γθδεάΝ έαν»Ν πσΝ βθΝΪζζβΝσηπμ,Νά αθΝ αφΫμΝσ δΝ

ηέαΝ Ϋ κδαΝ Χφδζ ζζβθδεάΨΝ Ϊ βΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ Ι λαάζΝ γαΝ υ αλ κτ Ν βμΝ
Σκυλεέα,Ν «βΝ κπκέα,Ν ΰδαΝ κΝ Ι λαάζ, έθαδΝ βηαθ δεσ λβΝ απ’Ν σ, δΝ βΝ ζζΪ α», σππμΝ
πδ βηαδθσ αθΝξαλαε βλδ δεΪέ 

 
 βΝ τ ε οβΝ απκφα έ γβε  σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ γαΝ άλδα Ν βθΝ πλσ α βΝ θαΝ

ΰΰλαφκτθ βθΝ α αΫθ αΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ σ κΝ κΝ ζζβθδεσΝ σ κΝ εαδΝ κΝ
ίλ αθδεσΝ αέ βηαέΝ πέΝ βμΝ κυ έαμΝ κυΝ αβ άηα κμ,Ν γαΝ ΰδθσ αθΝ πλκ πΪγ δαΝ θαΝ

βλδξγ έΝ βΝ ζζΪ αΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ σ δΝ γαΝ βλδασ αθΝ κδα άπκ Ν
πλπ κίκυζέαΝ πλκυγβ βμΝ πθΝ δλβθ υ δευθΝ δαπλαΰηα τ πθέΝ  Ν ηέαΝ πλκ πΪγ δαΝ
θαΝ δα βλβγ έΝ ηέαΝ πλκ ε δεΪΝ δ κλλκπβηΫθβΝ Ϊ β, απκφα έ γβε Ν πέ βμΝ θαΝ
κθδ γκτθ βθΝ κηδζέαΝ κυΝ Ι λαβζδθκτΝ επλκ υπκυΝ σ κΝ κδΝ δ κλδεκέΝ ηκέΝ πκυΝ
υθΫ αθΝ κ Ι λαάζΝ η  κυμΝ ζζβθ μΝ βμ Κτπλκυ,456 σ κΝ εαδΝ βΝ εα αθσβ β κυΝ

Ι λαάζΝπλκμΝ βθΝΣκυλεέαΝΰδαΝ κΝπλσίζβηαΝ βμΝ κυλεδεάμΝη δκθσ β αμΝ κΝθβ έέ 
 

θ δαφΫλκθΝ π λκυ δΪα δΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ ελα κτ αμΝ σ Ν δ λαβζδθάμ 
ε έηβ βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ - αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βΝ Ϊ βΝ πκυΝ γαΝ βλβγ έΝ εΝ

ηΫλκυμΝ κυΝ Ι λαάζΝ -,Ν θΝ Ϋζ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ θΝ γαΝ υθ α σ αθΝ ηΫξλδΝ ΫζκυμΝ η Ν βΝ
λ αθέαΝεαδΝγαΝΫίλδ ε Ν λσπκΝθαΝ υηίδία έΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Ν«αεσηαΝεαδΝ δμΝίΪλκμΝ
βμΝΧ έ έΝ κυλεδεάμΨΝη δκθσ β Ϊμ βμ» κΝθβ έ.  

 
θαΝπλσ γ κΝ θ δαφΫλκθΝ κδξ έκΝ ε έθβμΝ βμΝ τ ε οβμ ά αθΝβΝΰ θδεσ λβ 

αέ γβ βΝσ δΝαεσηαΝεαδΝ ΪθΝ κΝ Ι λαάζΝ α σ αθΝυπΫλΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ
Κτπλκυ,Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ Ϊ βΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ δμΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζ-

λ αθέαμέΝ ιέα δΝσηπμΝ υΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝεα ΪΝ βθΝβηΫλαΝ βμΝπμΝΪθπΝ τ ε οβμ,Ν
βΝΚλέ βΝ κυΝκυΫαΝεαδΝβΝ λα δπ δεάΝ υ λΪ υ βΝΙ λαάζ- λ αθέαμΝ βθΝ έΰυπ κΝ

θΝ έξ ΝαεσηαΝ υηί έέΝ ΪθΝβΝ τ ε οβΝ έξ Νπλαΰηα κπκδβγ έΝζέΰ μΝβηΫλ μΝαλΰσ λα,Ν
η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ υθ κθδ ηΫθπθΝ λα δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ λ αθέαμ-

                                                           
455ISA/RG93/MFA/263/6 Meir Meir,Ν Γλαφ έκΝ Πκζδ δευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Ο Ν πλκμΝ δπζπηα δεάΝ

πκ κζάΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,Νη Νεκδθκπκέβ βΝπλκμΝΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝΙ λαάζ κθΝΟ ,Ν
Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκ,Ν δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Σηάηα αΝ

υ δεάμΝ υλυπβμΝ εαδΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χβγέ1ίέ1ληθΝ Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυ,Ν ΪελπμΝ απσλλβ κΨΝ
πκφΪ δμΝ βμΝ υθ λέα βμΝ βμΝ β1έ1ίέ1ληθΝ η Ν γΫηαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ β εα ΪΝ βθΝ π λξση θβΝ

οβφκφκλέαΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ βθΝ11βΝ τθκ κΝ βμΝΓέέΝ κυΝΟ  
456Ν ΟλΪ  1.2 



Γαζζέαμ-Ι λαάζΝεα ΪΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν αΝ υηπ λΪ ηα αΝ βμΝ τ ε οβμΝ ε έθβμΝγαΝά αθΝ
αφυμΝ δαφκλ δεΪέ 

  
 Ν Ν θβη λπ δεσΝ υπσηθβηα πκυΝ απΫ δζ Ν δμΝ βηέ1ίέ1ληθΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθΝπλκμΝ βθΝΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ Νσ κθΝαφκλΪΝ κθΝ
ξ δλδ ησΝ κυΝαβ άηα κμΝ βμΝΚτπλκυ,Ν δαφαέθ αδΝπδκΝι εΪγαλαΝπκδαΝ έθαδΝβΝΫθθκδαΝ
βμΝ πλκ ε δεάμΝ φδζ ζζβθδεάμΝ η α λκφάμΝ βμΝ Ι λκυ αζάηέ457 Ν κδε έαΝ

παλΪΰλαφκμ κυΝυπκηθάηα κμ Ϋξ δΝ πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμμΝ« Νδ λαβζδθάΝαθ δπλκ ππ έαΝγαΝ
βλέι δΝ κΝαέ βηαΝ βμΝ λ αθέαμΝθαΝπ λδζβφγ έΝ κΝαέ βηΪΝ βμΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβΝ

πκυΝαθαφΫλ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝαθΪηδιβΝ βθΝΚτπλκ,Νεαγσ δΝεαδΝβΝ ζζΪ αΝαπκ Ϋξ αδΝ
θαΝ υαβ βγ έΝ κΝαέ βηαΝαυ σέΝ Νδ λαβζδθάΝαθ δπλκ ππ έαΝγαΝ βλέι δΝ αΝαδ άηα αΝ βμΝ
ζζΪ αμΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ κΝ δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ

εα κέεπθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ βΝ ζάοβΝ ηΫ λπθΝ πλκ α έαμΝ πθΝ αθγλππέθπθΝ
δεαδπηΪ πθ». ΚαδΝ κΝυπσηθβηαΝεα Ϋζβΰ μ « Νδ λαβζδθάΝαθ δπλκ ππ έαΝγαΝ βλέι δΝ

οάφδ ηαΝ πκυΝ γαΝ εαζ έΝ Ν ΫθαλιβΝ δλβθ υ δευθΝ δαπλαΰηα τ πθέΝ θΪζκΰαΝ η Ν δμΝ
πλκ Ϊ δμΝοβφδ ηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ υπκίζβγκτθ,Ν γαΝ ελέθ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ αθ δπλκ ππ έαΝ – 

δαίκυζ υση θβΝη Ν κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ– πυμΝγαΝ έθαδΝ φδε σΝθαΝυπκ βλδξγ έΝβΝ
ζζΪ αΝΫθαθ δΝ βμΝ λ αθέαμ,ΝξπλέμΝθαΝαβηδπγ έΝβΝΣκυλεέα»έ458

  Ναδθδΰηα δεάΝαυ άΝ
δα τππ βΝ ε άζπθ Ν βΝ δΪγ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμΝ θαΝ πζβ δΪ δΝ δμΝ
ζζβθδεΫμΝ απσο δμΝ ΰδαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν γΫζκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ θαΝ ηβθΝ δα αλλΪι δΝ δμΝ
ξΫ δμΝ βμΝη Ν δμΝφδζδεΫμΝπλκμΝ κΝ Ι λαάζΝΪζζ μΝ τκΝ ηπζ εση θ μΝ ξυλ μΝ – εαδΝ κΝ
ΰξ έλβηαΝαυ σΝάι λ ΝππμΝ θΝγαΝά αθΝαπζσέ 

  
Ν δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ γ υλβ βμΝ πλκφαθυμΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν βθΝ

αζζαΰάΝ βμΝπκζδ δεάμΝβΰ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ κυΝΙ λαάζέΝ ΝΓεσζθ αΝ
ΜΫδλΝ πδγυηκτ Ν θαΝ γΫ δΝ Ν πλκ λαδσ β αΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθΝ βμΝ ξυλαμΝ η Ν δμΝ ξυλ μΝ κυΝ Σλέ κυΝ Κσ ηκυΝ εαδ ευλέπμΝ η Ν δμΝ ξυλ μΝ βμΝ
φλδεάμ,Ν πκυΝαπκ η τκθ αθΝαπσΝ βθΝαπκδεδκελα έαέΝ ιέα δΝ πέ βμΝ θαΝ βη δπγ έΝ

σ δΝ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ πδφυζαε δεάΝ Ϊ βΝ κυΝπλκεα σξκυΝ βμ,ΝΜκ ΫΝαλΫ ,459 Ν
σ, δΝ αφκλκτ Ν δμΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ εαδΝ βΝ ίαλτ β αΝ πκυΝ Ϋ δθ Ν βθΝ
εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝ Ι λαάζΝη Ν βΝ λ αθέαΝεαδΝ βθΝΣκυλεέα,Ν ΝβΝΓεσζθ αΝ
ΜΫδλ έξ Ν βΝ έ δαΝ ίδυ δΝ απσΝ εκθ ΪΝ κθΝ ΰεζ δ ησΝ πθΝ ίλαέπθΝ αΝ ίλ αθδεΪΝ

λα σπ αΝ βμΝ ΚτπλκυΝ Χ1λζθ-1λζλΨ,Ν Ϋξκθ αμΝ πδ ε φγ έΝ κυμΝ ξυλκυμΝ ελΪ β βμΝ
κθΝ ΚαλΪκζκ,Ν υπσΝ βθΝ σ Ν δ δσ β αΝ βμΝ αιδπηα κτξκυΝ κυΝ ίλαρεκτΝ

Πλαε κλ έκυ,460 εαδΝ έξ ΝΪη βΝΰθυ β βμΝ βηαθ δεάμΝίκάγ δαμΝπκυΝ έξαθΝπλκ φΫλ δΝ
σ ΝκδΝ ζζβθκετπλδκδΝ σ κΝπλκμΝ κυμΝελα κυηΫθκυμΝσ κΝεαδΝπλκμΝ κυμΝπυλάθ μΝ βμΝ

‘ΥαΰεαθΪ’ πκυΝη ΫίαδθαθΝζΪγλαΝ δμΝευπλδαεΫμΝαε Ϋμ σ έ461 ΠΫλαθΝαυ κτΝσηπμ,ΝβΝ
ΜΫδλΝ έξ Ν βθΝ ζπέ αΝ σ δΝ αυ άΝ β Ϊ βΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ πλκ υ δΝ υγβ β δμΝ
ξΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βθΝ ζζΪ α, πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ικηαζυθγκτθΝ κδΝ δη λ έμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ τθ κηαέ    

 

                                                           
457 Israel State Archives - Barouch Gilead ed. Documents on the Foreign Policy of Israel, Vol.11 
(Jerusalem: Government Printer, 2008), 822-825 #502 Σηάηα Ο  πλκμ Μσθδηβ θ δπλκ ππ έα 
Ι λαάζ κθ Ο  (25.10.1956) Ο βΰέ μ ξ δλδ ηκτ πθ αβ βηΪ πθ πκυ έξαθ εα αξπλβγ έ βθ 
βη λά δα δΪ αιβ βμ λΫξκυ αμ υθσ κυ. (ISA/RG130/MFA/3743/4) 
458 Ibid., 824 
459ΝΟλΪ  2.3.5 
460 Laub, Last Barrier, 81-83 
461 ΟλΪ  1.2 



ΟδΝπμΝΪθπΝαπκφΪ δμΝ ζάφγβ αθΝζέΰαΝησζδμΝ δεκ δ λΪπλαΝπλδθΝι πΪ δΝκΝ
Πσζ ηκμΝ κυΝκυΫαΝεαδΝβΝδ λαβζδθά λα δπ δεάΝ« πδξ έλβ β Kadesh» κΝδθΪΝ δμΝ
29.10.1956.462 Μ ΪΝ βΝζάιβΝ κυΝπκζΫηκυ,ΝΝβΝΣκυλεέαΝαπκφΪ δ Ν δμΝβθέ11έ1ληθ θαΝΝ
αθαεαζΫ δΝ κθΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέί,Ν πμΝ Ϋθ διβΝ υηπαλΪ α βμΝ δμΝ
αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν υπκίαγηέακθ αμΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ βμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ Ν
ίαγησΝ πδ λαηηΫθκυέ463 ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ έξ Ν εα αζυ δεάΝ βηα έαΝ ΰδαΝ βθΝ
κλδ δεκπκέβ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ Ϊ βμΝ εα ΪΝ βθΝ πδε έη θβΝ τθκ κΝ κυΝ Ο Ν πμΝ
πλκμΝ βθΝ ΚτπλκμΝ ΟΝ Γ θδεσμΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν
Ουυζ λΝ ρ Ϊθ,ΝπζΫκθΝ α σ αθΝαθκδε ΪΝυπΫλΝ βμΝ άλδιβμΝ πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθ,Ν
βΝ δΰηάΝπκυΝβΝΣκυλεέαΝπλκΫίβΝ ΝηδαΝ Ϋ κδαΝαελαέαΝεέθβ βέ464  

 
ΟΝ Ϋθ κθκμΝ αθ δ υ δεσμΝ εαδΝ αθ δαπκδεδαεσμΝ απσβξκμΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ κυΝ

ΠκζΫηκυΝ κυΝ κυΫα,465 Ϋφ λ Ν κΝ Ι λαάζΝ Ν υ ξ λάΝ δπζπηα δεάΝ γΫ βέΝ ΟδΝ εα ΪΝ
σπκυμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ κυΝίλέ εκθ αθΝ Νεδθβ δεσ β α,Νπλκ παγυθ αμΝθαΝ

π έ κυθΝ βθΝ δ γθάΝεκδθσ β αΝΰδαΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝαθΪζβοβμΝ λα δπ δεάμΝ λΪ βμΝ
βΝ δυλυΰα,ΝαζζΪΝ αΝδ λαβζδθΪΝ πδξ δλάηα αΝ θΝφαέθκθ αθΝθαΝ δ αεκτκθ αδέΝΣβθΝ

έ δαΝ δΰηά,Ν βθ ζζΪ α,ΝκδΝ ι ζέι δμ ΰτλπΝαπσΝ κΝΚυπλδαεσΝ πδ εέαααθΝ κθΝγσλυίκΝ
βμΝΚλέ βμΝ κυΝκυΫα,ΝεαδΝ κηΫθβμΝ βμΝ δ γθκτμΝ υηπΪγ δαμΝπλκμΝ βθΝαδΰυπ δαεάΝ

πζ υλΪ,Νά αθΝπλαε δεΪΝα τθα κθΝθαΝπλκεζβγκτθΝ υη θ έμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝ βζυ δμΝ
εΝηΫλκυμΝ ζζάθπθΝαιδπηα κτξπθ, σππμΝαθΫφ λ  ξαλαε βλδ δεΪ κΝ ΄ Γλαηηα ΫαμΝ
βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Γδ ξκτθ αΝ ΥκλΪηέ466 

κηΫθκυΝ σ δΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ έξ Ν ά βΝ απκφα έ δΝ θαΝ
υδκγ ά δΝ φδζ ζζβθδεάΝ ΰλαηηά δμΝ πδε έη θ μΝ υαβ ά δμΝ κθ Ο Ν ΰδαΝ βθΝ
Κτπλκ, κΝΥκλΪηΝίζΫπκθ αμΝσ δΝ θΝ έθκθ αθΝκδΝεα Ϊζζβζ μΝ υεαδλέ μΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ ΰδαΝ κυ δα δεάΝ πδεκδθπθέα,Ν πλσ δθ Ν θαΝ
δαφαθ έΝ βθΝΝΫαΝΤσλεβΝβΝγ δεάΝ δΪγ βΝ κυΝ Ι λαάζΝπλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμ,Ν

ξπλέμΝ θαΝ πλκβΰβγκτθΝ δαίκυζ τ δμΝ βθΝ γάθα,Ν εαδΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ θαΝ
εα α έΝ αφΫμΝ Ν δ γθΫμΝ δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ σ δ,Ν παλΪΝ αΝ σ αΝ εα αζκΰέακθ αθΝ

κΝΙ λαάζΝη ΪΝ βθΝΚλέ βΝ κυΝκυΫα, βΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝ βμΝξυλαμΝ έθαδΝ θΪθ δαΝ
Ν κδα άπκ Ν Ϋεφαθ βΝ δα άλβ βμΝ βμΝ απκδεδκελα έαμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ ΥκλΪηΝ

ιΫφλαα Ν βθΝ ζπέ αΝ σ δΝ βΝ γ δεάΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ γαΝ
φδζκ δηκτ Ν βθΝ γάθαΝ θαΝ πλκί έΝ Ν αθ έ κδξ μΝ εδθά δμΝ εαζάΝ γΫζβ βμΝ πλκμΝ κΝ
Ι λαάζέ467  

 
ΠαλΪΝ αΝ υκέπθαΝ έΰηα αΝ ΰλαφάμΝ πθΝ πλυ πθΝ ηβθυθΝ βμΝ γβ έαμΝ βμΝ

Γεσζθ αΝ ΜΫδλΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν βΝ γ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ Ϊ βΝ κυΝ
Ι λαάζΝ θΝΫη ζζ ΝθαΝ ιπ λδε υγ έ βθΝ πδε έη θβΝ11βΝ τθκ κΝ βμΝΓέέΝ κυΝΟ . 
ΟδΝαθα αλΪι δμΝπκυΝ έξ ΝπλκεαζΫ δΝκΝΠσζ ηκμΝ κυΝκυΫα,ΝκδΝ αφ έμΝαπκ Ϊ δμΝπκυΝ
ελΪ β ΝβΝΟυΪ δθΰε κθΝΫθαθ δΝ πθΝ λα δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝεα ΪΝ βμΝ δΰτπ κυΝ
εαδΝβΝαπκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθ,Ν πθΝΓΪζζπθΝεαδΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝαπσΝ αΝαδΰυπ δαεΪΝ

                                                           
462ΝKyle, Suez, 347-352 
463 ΟλΪ  2.4.1.2 
464 ISA/RG93/MFA/263/6 Eytan πλκμ Golda Meir εαδ Μσθδηβ θ δπλκ ππ έα Ι λαάζ κθ Ο , η  
εκδθκπκέβ β πλκμ Γλαφ έκ κυ Πλπγυπκυλΰκτ, Σηάηα α λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ, υ δεάμ 

υλυπβμ εαδ Ο , Πλ ί έα Ι λαάζ κ Λκθ έθκ, δπζπηα δεά θ δπλκ ππ έα κυ Ι λαάζ βθ 
γάθα (4241/28.11.1956-א)  

465 Kyle, Suez, 392-396  
466ΝISA/RG130/MFA/3122/38 Horam πλκμ Eytan (0/16-3.1.1957) 
467 Ibid. 



Ϊφβ,468 ηκδλαέαΝ υπκξλΫπθαθΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ παλ εεζέθ δΝ απσΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ
πδζκΰΫμΝ Νπ λδφ λ δαεσΝεαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κέΝ ΝΜΫδλΝ θΝηπκλκτ ΝθαΝαΰθκά δΝ βθΝ

Ϋεεζβ βΝ κυΝ Φσλ ρθΝ ΌφδμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ λαφ έΝ εα ΪΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ
γΫ πθΝ Ν σ, δΝ αφκλκτ Ν βθΝ Κτπλκ,469 κηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ ευί λθβ δεάμΝ αζζαΰάμΝ

β λ αθέαΝεαδΝ βμΝαθΪζβοβμΝ βμΝπλπγυπκυλΰέαμΝαπσΝ κθΝΥΪλκζθ  Μαεηέζζαθ,ΝκΝ
κπκέκμΝ έξ ΝγΫ δΝπμΝετλδκΝ σξκ πθΝεδθά υθΝ κυ θαΝΰ φυλυ δΝ δμΝ δαφκλΫμΝ κθΝ
λσπκΝπκυΝΫίζ π ΝβΝ λ αθέαΝ δμΝπ λδφ λ δαεΫμΝ ι ζέι δμΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝπκζδ δεάΝ
πθ Π έ470  

 
Τπ’Ναυ ΫμΝ δμΝπ λδ Ϊ δμ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θΝ έξ ΝπκζζΪΝπ λδγυλδαΝ

ζδΰηυθ,Νυ ΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ φαλησ δΝ βθΝ δζβηηΫθβΝαπσφα άΝ βμΝθαΝ βλέι δΝ δμΝ
ζζβθδεΫμΝ γΫ δμέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν πλκ δηκτ Ν θαΝελα ά δΝ Ϊ βΝαθαηκθάμΝ

εαδΝ θαΝ ε λ έ δΝ ξλσθκ,Ν ξπλέμΝ θαΝ υ δΝ ηέαΝ αφάΝ Ν απΪθ β βΝ κ αέ βηαΝ κυ 
Λκθ έθκυ,Ν ζπέακθ αμΝσ δΝ κΝη αιτΝ έ ΝκδΝ Π ΝγαΝ υθΫίαζαθ πκδεκ κηβ δεΪΝη Ν
βΝ Ϊ βΝ πκυΝ γαΝ υδκγ κτ αθΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ,471 έ Ν γαΝ παλα βλ έ κΝ εΪπκδαΝ

αζζαΰάΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝπμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζ,Ν πέΝ πΝ Ϋζ δΝ ί ζ δυ πμΝ πθΝ
δη λυθΝ κυμΝ ξΫ πθέΝ Ν Ϊ βΝαθαηκθάμΝαπκ έξγβε Ν θΝ Ϋζ δΝκλγάμΝΣβθ 1.2.1957 

κΝΓεέθ κθΝΡαφαΫζΝ κυΝΣηάηα κμΝΟ ΝεαδΝκΝΆηπαΝ ηπαθ,Ν πδε φαζάμΝ βμΝΜσθδηβμΝ
θ δπλκ ππ έαμ,Ν υθαθ άγβεαθΝ η Ν κθΝ ΣκτλεκΝ κησζκΰκΝ κυΝ υ Ϋλκυ,Ν  ζέηΝ

αλπΫλ,Ν κΝ κπκέκμΝ παλα Ϋξγβε Ν off the record σ δΝ βΝ αθΪεζβ βΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ
ΣκυλεέαμΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝά αθΝΫθαΝζΪγκμΝεαδΝσ δΝΫΰδθ Ντ λαΝαπσΝπαλαεέθβ βΝ βμΝ

λ αθέαμΝ εαδΝ πθΝ Π Ν η Ν εκπσΝ θαΝ δα πγ έΝ κΝ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝ εαδΝ βΝ
φδζκίλ αθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ κυΝ ΙλΪεέΝ ΟΝ αλπΫλΝ σθδ Ν σ δΝ βΝ ΆΰευλαΝ πδγυη έΝ θαΝ
κηαζκπκδά δΝ δμΝ δ λαβζδθκ κυλεδεΫμΝ ξΫ δμΝ Ϊη αΝ εαδ,Ν δ δεσ λαΝ Ν σ, δΝ
αφκλκτ Ν βθΝ Κτπλκ,Ν αά β Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ δαη κζΪίβ βΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
π δ γκτθΝκδΝαθ δαπκδεδκελα δεΫμΝξυλ μΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμ472 θαΝηβθΝ βλέικυθΝ
βθΝ πδγαθσ β αΝ δαπλαΰηα τ πθΝ η αιτΝ λ αθέαμΝ εαδΝ ζζβθκευπλέπθΝ ΰδαΝ κΝ

ηΫζζκθΝ κυΝ θβ δκτΝ – ΫθαΝ θ ξση θκ πκυΝ βΝ ΣκυλεέαΝ άγ ζ Ν θα απκφτΰ δ η Ν εΪγ Ν
λσπκέ473  

 
ΠαλΪΝ βΝ βηα έαΝπκυΝ έξ Ναυ άΝβΝ ιΫζδιβΝΰδαΝ βθΝπλκκπ δεάΝί ζ έπ βμΝ πθΝ

δα αλαΰηΫθπθΝ ξΫ πθΝ Ι λαάζ-Σκυλεέαμ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θΝ πλκΫίβΝ Ν
εαηέαΝ θΫλΰ δαΝ δαη κζΪίβ βμ,Ν κτ Ν η Ϋίαζ Ν βΝ Ϊ βΝ αθαηκθάμΝ πκυΝ βλκτ Ν
θσο δΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ.474 υΰξλσθπμ,Ν θ τππ βΝ πλκεαζ έΝ κΝ

                                                           
468ΝKyle, Suez,ΝζικΝΟΝΠλσ λκμΝ πθΝ Π ,ΝDwight Eisenhower,Νη ΝηάθυηΪΝ κυΝπλκμΝ κθΝ Ι λαβζδθσΝ
ΠλπγυπκυλΰσΝBen Gurion πΫελδθ Ναυ βλΪΝ δμΝ βζυ δμΝ κυΝ ζ υ αέκυ,ΝκΝκπκέκμ,Ν ΝκηδζέαΝ κυΝ κΝ
δ λαβζδθσΝεκδθκίκτζδκΝυπκ άλδα Νσ δΝ κΝΙ λαάζΝ θΝπλκ έγ αδΝθαΝαπκξπλά δΝαπσΝ κΝδθΪέ 
469 ISA/RG130/MFA/3122/38 Sir John Nichols,Ν ΠλΫ ίβΝ βμΝ λ αθέαμΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ πλκμΝ Eytan 
(2212/57-ιέβέ1ληιΨέΝΟΝNichols αβ κτ Ν βθΝδ λαβζδθάΝ άλδιβΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυ,Ν
πδ υθΪπ κθ αμΝ κΝ ξΫ δκΝπλσ α βμΝοβφέ ηα κμ,ΝπκυΝ λ φσ αθΝεα ΪΝ βμΝ ζζΪ αμΝΰδαΝ βΝίκάγ δΪΝ βμΝ

πλκμΝ κθΝΫθκπζκΝαΰυθαΝ βμΝ ΟΚ έ 
470 ISA/RG130/MFA/3122/38 Eytan πλκμΝElath (30.1έ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ  
471 Nicolet, United States policy towards Cyprus, 95-96 Οδ Π  Ϊ κθ αθ υπΫλ «ηέαμ απσφα βμΝ πέΝ
βμΝκπκέαμΝσζαΝ αΝ ηπζ εση θαΝηΫλβΝ υηφπθκτθ»,Ν ΝηέαΝ υΰευλέαΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκδΝ ξΫ δμΝ Π -
λ αθέαμΝ κεδηΪακθ αθΝζσΰπΝ κυΝαπσβξκυ βμΝΚλέ βμΝ κυΝκυΫαΝέΝΠλίζέΝISA/RG130/MFA/3122/38 

ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝΠλ ί έαΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝΧβίέ2έ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
472Ν πλσε δ κΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝφκλΪΝπκυΝβΝΣκυλεέαΝαά β Ν βΝ υθ λκηάΝ κυΝΙ λαάζ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
α εά δΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ δμΝΛα δθκαη λδεαθδεΫμΝ ξυλ μ,Ν σ κθΝαφκλΪΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝ βλκτ αθΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝαά βηαέΝ ΝΣκυλεέαΝ παθΫφ λ Ν κΝέ δκΝαέ βηαΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ1ληκέΝΠλίζέΝβέθέζΝεαδΝβέθέη 
473 ISA/RG93/MFA263/6 Rafael πλκμΝΣηάηαΝΟ ΝΧ2.2έ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
474 ISA/RG130/MFA/31ββήγκΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝΠλλ ί έαΝΙ λαάζΝ κΝ
Λκθ έθκΝΧβίέ2έ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 



ΰ ΰκθσμΝσ δΝ θΝυπΪλξ δΝεΪπκδαΝηαλ υλέαΝπ λέΝ υξσθΝ παφυθΝπκυΝπδγαθσθΝ έξ Ν–άΝ θΝ
έξ - πλαΰηα κπκδά δ ε έθβΝ βθΝ π λέκ κ βΝ ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ
κθΝΟ Νη Ν βθΝαθ έ κδξβΝ ζζβθδεάέΝΝΝΝ 

 
ΣκΝ αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ υαβ άγβε Ν βθΝ ΄Ν Πκζδ δεάΝ πδ λκπάΝ εαδΝ βΝ

Γ θδεάΝ υθΫζ υ β,Ν ξπλέμΝ θαΝ γκτθΝ Ν οβφκφκλέαΝ κτ Ν κΝ ζζβθδεσΝ κτ Ν κΝ
ίλ αθδεσΝ ξΫ δκΝ απσφα βμέ475 Σσ κΝ βΝ πδ λκπάΝ σ κΝ εαδΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ
πΫζ ιαθΝ ζδεΪΝ θαΝ υδκγ ά κυθΝ ηέαΝ κυ Ϋ λβμΝ δα τππ βμΝ πλσ α βΝ βμΝ δθ δεάμΝ

αθ δπλκ ππ έαμ,Ν ηπθ υ άμΝ βμΝ κπκέαμΝ ά αθΝ κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ
θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝξυλαμΝ κυ,ΝΚλέ θαΝΜ θσθέ476 

 
Σ ζδεΪΝυδκγ άγβε Νη Ν υλ έαΝπζ δκοβφέαΝ– η Ν βΝγ δεάΝοάφκΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν

βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ – βΝ υπ’αλέΝ 1ί1γΧΥΙΨΝ απσφα βΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμέ477 ΣκΝ Ι λαάζΝ πΫζ ι Ν θαΝ απΫξ δέΝ ΟΝ δ λαβζδθσμΝ δπζπηΪ βμ,Ν ηδΫζΝ
Να αΪλ,ΝπκυΝπαλΫ βΝεα ΪΝ βΝ υαά β βΝπκυΝπλκβΰάγβε Ν βμΝοβφκφκλέαμΝ ε έθβμ, 
ξαλαε άλδ Ν βθΝ δθ δεάΝ πλσ α βΝ πμΝ ΫθαΝ ε έη θκΝ «ΪξλπηκΝ εαδΝ Ϊκ ηκ»,Ν πκυΝ σηπμΝ
«εα Ϊφ λ ΝθαΝπ λδ υ δΝ βθΝεα Ϊ α βΝ βθΝ ζ υ αέαΝ δΰηά» - πλκ γΫ κθ αμ,ΝηΪζζκθΝ
αθαεκυφδ ηΫθκμ,Νσ δΝ θΝπαλΫ βΝαθΪΰεβΝ«κτ ΝεαθΝθαΝαθκέι δΝ κΝ σηαΝ κυ».478  

 
Παλσ δ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ, υπσΝ βθΝ θΫαΝ κυΝ πκζδ δεάΝ

βΰ έα,Ν έξ ΝαλξδεΪΝαπκφα έ δΝ θαΝ βλέι δΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξΫ δκΝαπσφα βμ π λέΝ βμΝ
αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ Κτπλκυ, 

ζδεΪΝ θΝ κΝ Ϋπλαι έΝ Μπκλ έΝ Ν αυ σΝ θαΝ υθΫίαζ Ν βΝ εαγκζδεάΝ απκ κξάΝ βμΝ
κυ Ϋ λβμΝ δα τππ βμΝ βμΝ δθ δεάμΝ πλσ α βμ,Ν π σ κΝ κΝ πλαΰηα δεσμΝ ζσΰκμΝ πκυΝ κΝ
Ι λαάζΝ θΝ ιΫφλα Ν ηέαΝ εαγαλάΝ γΫ βΝ πέΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ βθΝ 11β τθκ κΝ βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝά αθΝκΝαπσβξκμΝ βμΝπκζτΝπλσ φα βμΝΚλέ βμΝ κυΝκυΫα. Κα ΪΝ βθΝ
τθκ κΝ ε έθβ,ΝβΝαζάγ δαΝά αθΝσ δΝ κΝΙ λαάζ ίλΫγβε ΝαπκηκθπηΫθκΝαπσΝ ξγλκτμΝεαδΝ

φέζκυμΝ Ν Ϋ κδκΝ ίαγησΝ υ Ν βΝ Γεσζθ αΝ ΜΫδλΝ αΝ απκηθβηκθ τηα ΪΝ βμΝ θαΝ

                                                           
475ΝXydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 145 
476ΝXydis, Conflict and Conciliation, 41-ζβέΝΟΝXydis βη δυθ δΝσ δΝπαλΪΝ βθΝκυ Ϋ λβΝ δα τππ βΝ κυΝ
δθ δεκτΝ ξ έκυΝ απσφα βμ,Ν κΝ Krishna Menon αθαφ λση θκμΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ πλσ α βμΝ βμΝ
αθ δπλκ ππ έαμΝ κυ,Ν ιΫφλα  θυπδκθΝ βμΝ πδ λκπάμ βθΝΪπκοβΝσ δΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηαΝπλΫπ δΝθαΝ
πλκ ΰΰδ γ έΝ η Ν κηΫθκΝ σ δΝ υφέ α αδΝ ηδαΝ δαελδ άΝ ευπλδαεάΝ γθσ β α,Ν βθΝ κπκέαθΝ αθάεκυθΝ
απκεζ δ δεΪΝ κδΝ εΪ κδεκδΝ κυΝ θβ δκτ. ΌππμΝ παλαγΫ δΝ κΝ Xydis,Ν κΝ Menon πδξ δλβηα κζσΰβ  
ξαλαε βλδ δεΪ ζΫΰκθ αμΝσ δΝΝαθΝεαδΝπκζζκέΝΚτπλδκδΝηδζκτ αθΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ αΝ θΝ άηαδθ Νσ δΝ
ά αθΝ εαδΝ ζζβθ μΝ ,Ν σππμΝ αελδίυμΝ θΝ έθαδΝ λ αθκέΝ κδΝ πκζέ μΝ Ν πθΝ θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθΝ πκυΝ
κηδζκτθΝ βθΝ αΰΰζδεάέΝ ιΫφλα Ν βθΝ ζπέ αΝ κυΝ σ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ γαΝ υθ δ β κπκδά κυθΝ σ δΝ βΝ
αθ ιαλ β έαΝ βμΝΚτπλκυΝαπκ ζ έΝ βθΝησθβΝ ζτ βΝ ΰδαΝ κΝπλσίζβηαΝ εαδΝσ δΝ βΝ Ιθ έαΝ εζαηίΪθ δΝ βθΝ
ΚτπλκΝπμΝ βθΝΰ θΫ δλαΝ πθΝεα κέεπθΝ βμ,ΝκδΝκπκέκδ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝ κυμΝαθαΰθπλδ γ έΝ δαελδ άΝ
γθδεσ β α εαδ θαΝεα α έΝβΝΰ θΫ δλΪΝ κυμΝΫθαΝελΪ κμΝαθ ιΪλ β κέ Ο Menon έξ  παθα δα υπυ δΝ

αυ κτ δ μΝ δμΝπμΝΪθπΝαπσο δμΝ κυ,Ν σ κΝ κΝ1ληζΝσ κΝεαδΝ κΝ1ληη,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθ λΰα δυθ βμΝ
9βμ εαδΝ βμΝ1ίβμ υθσ κυ κυΝΟ Ναθ έ κδξαέ  
477Ν Νυπ’αλέΝ1ί1γΧΥΙΨΝαπσφα βΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ μ 
«The General Assembly  

Having considered the Question of Cyprus, 

Believing that the solution of this problem requires an atmosphere of peace and freedom of expression, 

Expresses the earnest desire that a peaceful democratic and just solution will be found in accord with 

the purposes and principals of the Charter of the United Nations, and the hope that the negotiations 

will be resumed and continued to this end». 
478 ISA/RG93/MFA/263/6 Amiel Najjar πλκμΝ ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο Ν
Χκηζήβθέβέ1ληιΨΝΣκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κυΝNajjar έξ Ν πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμμΝ«ΣκΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυΝ ι ζέξγβε Ν
αθαη θση θαέΝΜέαΝθ λπηΫθβΝδθ δεάΝπλσ α βΝΫ π ΝεΪππμΝ βθ εα Ϊ α βΝ βθΝ ζ υ αέαΝ δΰηάΝεαδΝπάλ Ν
ζζΝοάφκυμέΝΟτ ΝπκυΝΪθκδιαΝ κΝ σηαΝηκυέ» 



π λδΰλΪφ δΝ κΝεζέηαΝπκυΝ πδελα κτ ΝπμΝ ιάμμΝ« έηα ΝξπλέμΝκδεκΰΫθ δαέΝΚαθΫθαμΝ
θΝΫξ δΝεκδθάΝγλβ ε έα,Νΰζυ αΝάΝεκδθσΝπαλ ζγσθΝηααέΝηαμέΝΌζαΝ αΝΪζζαΝελΪ βΝ κυΝ

εσ ηκυΝ ΫξκυθΝ υθ αξγ έΝ Ν κηΪ μΝ έ Ν ζσΰπΝ βμΝ ΰ πΰλαφέαμΝ έ Ν ζσΰπΝ βμΝ Ι κλέαμΝ
κυμΝεαδΝ βηδκτλΰβ αθΝεκδθΪΝ υηφΫλκθ αΝΰδαΝ κυμΝζακτμΝ κυμέΝΟδΝΰ έ κθΫμΝηαμΝσηπμΝ– 

εαδΝ υθ πυμΝκδΝφυ δεκέΝηαμΝ τηηαξκδΝ– θΝγΫζκυθΝθαΝΫξκυθΝεαηέαΝ παφάΝηααέΝηαμΝεαδΝ
βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ θΝ αθάεκυη Νπκυγ θΪΝ εαδΝ Ν εαθΫθαθ,Ν ε σμΝαπσΝ κθΝ έ δκΝ ηαμΝ

κθΝ αυ σ»έ479 Τπ’Ν αυ ΫμΝ δμΝ π λδ Ϊ δμ,Ν βΝ ησθβΝ υπκζκΰέ δηβΝ υ δεάΝ ξυλαΝ πκυΝ
ηκδλαέαΝ θΝ έξ Ναπκηαελυθγ έΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝά αθΝβΝ λ αθέαΝ– ΰ ΰκθσμΝπκυΝ εΝ πθΝ
πλαΰηΪ πθΝαπΫ λ π Ν βΝ άλδιβΝ πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθέ ΠΫλαθΝ πθΝαθπ ΫλπΝσηπμ,Ν
βΝκζκΫθαΝαυιαθση θβΝ πδλλκάΝ βμΝΟυΪ δθΰε κθΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝ- δ δαέ λα 
η ΪΝ βθΝ πδίκζάΝ βμΝεα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝ κΝκυΫα- απκ Ϋζ ΝηέαΝ βηαθ δεάΝ
πλσ γ βΝ αδ έαΝ πκυΝ ιαθΪΰεα Ν κΝ Ι λαάζΝ θαΝ αιδκζκΰά δΝ εΝ θΫκυΝ εαδΝ θαΝ
αθαγ πλά δΝ δμΝ δζβηηΫθ μΝαπκφΪ δμΝ κυΝΰδαΝ βθΝΚτπλκέ480 Παλ’ΝσζαΝαυ ΪΝσηπμ,Ν
κδΝΙ λαβζδθκέΝ πΫζ ιαθΝ βθΝαπκξά,Ν έξθκθ αμΝαπλσγυηκδΝθαΝ βλέικυθΝ κΝίλ αθδεσΝ
ξΫ δκΝ απσφα βμΝ πκυΝ πδ έπε Ν βθΝ εα α έεβΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν εα βΰκλυθ αμΝ βθΝ σ δΝ

παλ έξ Ν θ λΰσΝ άλδιβΝ βθΝ ΟΚ έΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ εαγ’Ν αυ σΝ εα έεθυ Ν σ δΝ
εΪ δΝ βηαθ δεσΝ φαδθσ αθΝ θαΝ Ϋξ δΝ η αίζβγ έΝ βθΝ βΰ έαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
δπζπηα έαμ,Νη Ν βθΝ« πκξάΝαλΫ » θαΝαπκ ζ έΝπαλ ζγσθέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
479Ν Meir, Khayay, 230-231 
480 ISA/RG1γίήγ1ββήγκΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκΝ
Χβίέβέ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ  



 

 

βέηΝ Ν δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ κΝ Κυπλδαεσ αά βηα βθ 12
β
 τθκ κΝ βμΝ

Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝΧ1ληιΨ 
 

 Καγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ1ληι,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ Ν λαηηΫθβΝ βθΝ
πλκ κξάΝ βμΝ κθΝ απσβξκΝ βμΝ ελέ βμΝ κυΝ κυΫαΝ εαδΝ δ δεσ λα δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ
ξυλαμΝ η Ν δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μ,481 κδΝ κπκέ μΝ έξαθΝ πδελέθ δΝ βθΝ απσΝ εκδθκτΝ
αθΪζβοβΝ λα δπ δεάμΝ λΪ βμΝεα ΪΝ βθΝ δΰτπ κυΝαπσΝ βΝ λ αθέα,Ν βΝΓαζζέαΝεαδΝ κΝ
Ι λαάζέΝ πδπλκ γΫ πμ,Ν κΝ Ι λαάζΝαπα ξκζκτ Ν Ϋθ κθαΝβΝφδζκαλαίδεάΝ Ϊ βμ βμΝ
Σκυλεέαμ,ΝβΝκπκέαΝ έξ ΝαθαεαζΫ δ κθΝΠλΫ ίβΝ βμΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέίέ θυΝκδΝ ξΫ δμΝ
η Ν βθΝ ζζΪ αΝ παλΫη θαθΝ ουξλΫμ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ πλκ δηκτ αθΝ θαΝ βλκτθΝ Ϊ βΝ
αθαηκθάμΝεαδΝκυ λσ β αμΝ Νσ,Ν δΝαφκλκτ Ν δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝΚτπλκέΝΧ σ κ,Ν
π δ άΝ δαφαδθσ αθΝσ δΝ κΝstatus quo κΝθβ έΝγαΝη αίαζζσ αθ,ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝκΝ

δ λαβζδθσμΝΠλσι θκμΝ βΝΛ υεπ έαΝΪλξδ Νθα πδε θ λυθ δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυ κΝ
πκζδ δεσΝ εβθδεσΝ πκυΝ δαηκλφπθσ αθ Ν εαγαλΪΝ θ κευπλδαεσΝ πέπ κ, βθΝ

ζζβθκευπλδαεάΝεαδΝ βθΝΣκυλεκευπλδαεάΝεκδθσ β αέΝ Ν πλυ βΝαυ άΝ ιΫ α βΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝπκζδ δεάμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ θΝπλκεΪζ ΝεΪπκδαΝδ δαέ λβΝίδα τθβΝ αΝ
δ λαβζδθΪΝεΫθ λαΝαπκφΪ πθΝθαΝεαγκλέ κυθΝ υΰε ελδηΫθβΝ Ϊ βΝυπΫλΝ βμΝηέαμΝάΝ
βμΝ ΪζζβμΝ πζ υλΪμ,Ν εαγσ δΝ κΝ λσηκμΝ ΰδαΝ ζδεάΝ δ υγΫ β βΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ
δαφαδθσ αθΝαεσηαΝηαελτμέ  

 
βέηέ1Ν Ι λαβζδθκέΝπλκίζβηα δ ηκέΝεαδΝ δεα έ μΝπ λέΝ πθΝίλ αθδευθΝπλκγΫ πθΝ
εαδΝαη λδεαθδευθΝ πδ δυι πθΝ βθΝΚτπλκ 

 
 Ν απσφα βΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ θαΝ ληα δ γ έΝ κΝ ε κπδ ησμΝ κυΝ
ΜαεαλέκυΝ δμΝ  ςξΫζζ μ εαδΝ θαΝ αφ γ έΝ ζ τγ λκμ Ϋΰδθ Ν πέ βηαΝ ΰθπ άΝ βθΝ
ΚτπλκΝ δμΝ θΝ κΝ απσΰ υηαΝ βμΝ βλβμ Μαλ έκυΝ 1ληι,Ν απσΝ κΝ λα δσφπθκυΝ κυΝ BBC. 
Χ σ κ,Ν βΝ πζβλκφκλέαΝ σ δΝ πέε δ αδΝ βΝ απ ζ υγΫλπ βΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ έξ Ν ά βΝ
ευεζκφκλά δΝζέΰ μΝηΫλ μΝπλδθ, αθάη λαΝ βμΝ γθδεάμΝ π έκυΝ βμ 25βμ Μαλ έκυέ482 ΟΝ
Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν ΠΫλ μΝ Λ Ϋη,Ν π λδΫΰλαφ Ν η Ν
ζ π κηΫλ δ μΝ κυμΝ αυγσληβ κυμΝ παθβΰυλδ ηκτμΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ αηβξαθέαΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ λξυθΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΪθΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ φαλησ κυθΝ αΝ Ϋε αε αΝ ηΫ λαΝ
α φαζ έαμΝ πκυΝ υθΫξδααθΝ θαΝ δ ξτκυθέΝ ΣκΝ ΰ θδεσΝ αέ γβηαΝ ά αθΝ ππμΝ εΪ δΝ πκζτΝ
βηαθ δεσΝ πλσε δ κΝθαΝαζζΪι δΝ βθΝπκζδ δεάΝεα Ϊ α βΝ κΝθβ έ – ΫθαΝεζέηαΝπκυΝ

κΝδ λαβζδθσμΝ δπζπηΪ βμΝπαλκηκέαα Νη Ν κυμΝζαρεκτμΝπαθβΰυλδ ηκτμΝ πθΝ ίλαέπθΝ
βθΝΠαζαδ έθβΝ δμΝβλΝΝκ ηίλέκυΝ1λζι,Νσ αθΝβΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΟ Ν έξ Ν

ΰελέθ δΝ κΝξΫ δκΝ δαξπλδ ηκτ,ΝπκυΝπλκΫίζ π Ν βΝ τ α βΝ ίλαρεκτΝελΪ κυμέΝ 
 

Ν Ϋθ κθβΝ ξαλΪΝ κυμΝ λσηκυμΝ αζζΪΝ εαδΝ κδΝ τγλαυ μΝ δ κλλκπέ μΝ ε έθπθΝ
πθΝβη λυθ π λδΰλΪφκθ αδΝξαλαε βλδ δεΪΝ βθΝαπσΝβλέγέ1ληιΝαθαφκλΪΝ κυΝΛ ΫηΝ

πμΝ ιάμμΝ« βΝαπσΝξγ μΝ κΝίλΪ υ,Ν δμΝβκΝΜαλ έκυΝ1ληι,Ν δ ιΪΰκθ αθΝ υξαλδ άλδ μΝ
ά δμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εεζβ έ μέΝΟΝ ζζβθδεσμΝ πζβγυ ησμΝ ίΰάε Ν η Ν θγκυ δα ησΝ εαδΝ

Ϋεαθ Νπαλ ζΪ δμΝ κυμΝ λσηκυμΝη Ν ζζβθδεΫμΝ βηαέ μ,ΝβΝθ κζαέαΝ υηη έξ ΝηααδεΪΝη Ν
ξκλκτμΝ εαδΝ λαΰκτ δαΝ αΝ αγζβ δεΪΝ ΰάπ α εαδΝ κυμΝ η ΰΪζ μΝ κ δεκτμΝ Ϊικθ μΝ βμΝ
πσζβμέΝΣαιέΝεαδΝφκλ βΰΪΝευεζκφκλκτ αθΝ κυμΝ λσηκυμΝη αφΫλκθ αμΝθΫκυμ,ΝηΫξλδΝεαδΝ

                                                           
481 Kyle, Suez, 477-ζιλΝ Π λέΝ βμΝ πδελδ δεάμΝ αθ έ λα βμ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ πθΝ Π ,Ν Dwight 
Eisenhower, πέ πθΝ βζυ πθΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝΠλπγυπκυλΰκτΝDavid Ben Gurion,Νσ δ κΝΙ λαάζΝ θΝ
γαΝαπκξπλκτ ΝαπσΝ κΝδθΪέ 
482 ζΪξκμ,ΝΜδαΝΦκλΪΝ θαμΝ δπζπηΪ βμ, 329-331 



παδ δΪΝ κυΝ βηκ δεκτ,Ν απΥΝ ΪελβΝ ΥΝ ΪελβΝ βμΝ Λ υεπ έα φπθΪακθ αμΝ Ο ΟΚ ΟΝ εαδΝ
Ο θπ δμΟέΝΟδΝεαηπΪθ μΝ πθΝ εεζβ δυθΝξ υπκτ αθΝξαλησ υθαΝσζκΝ κ ίλΪ υέΝΠ λέΝ δμΝ
11Ν κΝ ίλΪ υΝ έ αΝ κηΪ μΝ δα βζπ υθΝ απκ ζκτη θ μΝ απσΝ κίΝ – 1ίίΝ Ϊ κηαΝ θαΝ
ίλέ εκθ αδΝ ΫιπΝαπσΝ βθΝ κδεέαΝ κυΝ ζζβθαΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ εαδΝ κΝ εέΝ ζΪξκμΝ η Ν βΝ
ταυΰσΝ κυΝεαδΝ κυμΝίκβγκτμΝ κυμΝ θαΝ κυμΝυπκ Ϋξκθ αδΝ βθΝ έ κ κέΝΟδΝα υθκηδεΫμΝ
υθΪη δμ εΪγκθ αθΝαεέθβ μΝεαδΝπαλαεκζκυγκτ αθ,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝαθΪη αΝ κΝπζάγκμΝ

πκυΝπαθβΰτλδα ΝυπάλξαθΝπκζζκέ,ΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝγαΝέ ξυ Ν κΝηΫ λκΝ βμΝαπαΰσλ υ βμΝ
βμΝευεζκφκλέαμΝζσΰπΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμέΝ πσΝ σ ΝηΫξλδΝεαδΝ άη λα,ΝβλΝΜαλ έκυΝ1ληι,Ν
υθ ξέακθ αδ αυ ΫμΝκδΝ ε βζυ δμέΝ ΝπκζζΪΝ πέ δαΝ κπκγ άγβεαθΝ ζζβθδεΫμΝ βηαέ μ,Ν

σππμΝ έξ Ν ΰέθ δΝ εαδΝ πλδθΝ απσΝ η λδεΫμΝ βηΫλ μ,Ν εα ΪΝ βθΝ γθδεάΝ πΫ δκΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν
αζζΪΝ βθΝΰ θδεάΝ δεσθαΝ πθΝ λσηπθΝ θΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝι ξπλέα δΝπ λδ σ λκέΝ ΝσζβΝ
α ησ φαδλαΝγυηέα δΝ ε έθβθΝπκυΝυπάλξ Ν κΝΙ λαάζΝ δμΝπαλαηκθΫμΝ βμΝβλβμ

 Νκ ηίλέκυΝ
1λζιέΝΚα α άηα αΝεαδΝ ΰλαφ έαΝεζ δ ΪΝεαδΝκδΝΪθγλππκδΝαδ γΪθκθ αθΝσ δΝηέαΝ πκξάΝ

ζ έπθ ΝεαδΝΪλξδα ΝηδαΝΪζζβΝπκυΝγαΝΰέθκθ αθΝκδΝπσγκδΝ κυμΝπλαΰηα δεσ β αέΝΠκζζκέΝ
ηΪζδ αΝ γ πλκτθΝ βΝ άζπ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ πκδεδυθΝ πμΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ ΫζκυμΝ βμΝ
ίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμΝ κΝθβ έέ»483  

 
Μ Ν βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν κΝ εζέηαΝ βθΝ ΚτπλκΝ φαδθσ αθΝ θαΝ

αζζΪα δ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ – σππμΝ κυζΪξδ κθΝ βθΝ αφκυΰελαασ αθΝ κΝ
Λ ΫηΝηΫ αΝαπσΝαθ αζζαΰΫμΝαπσο πθΝη Ν ζζβθκετπλδκυμΝεαδΝιΫθκυμΝεα κέεκυμ κυΝ
θβ δκτΝ – θαΝ αδ γΪθ αδΝ σ δΝ κΝ εαγ υμΝ βθΝ ΚτπλκΝ πλσε δ κΝ θαΝ η αίζβγ έέ484 

υ σΝπκυΝαπα ξκζκτ Ν κΝΙ λαάζΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝά αθΝ ΪθΝβΝ δΪ κξβΝπκζδ δαεάΝ
εα Ϊ α βΝ κΝ θβ έΝ – π λέΝ βμΝ κπκέαμΝ κυ έμΝ ΰθυλδα Ν πκδαΝ γαΝ ά αθΝ - γαΝ Ϋφ λθ Ν
αθ δηΫ ππ μΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΣκυλεέα, έθκθ αμΝέ πμΝ βθΝ υεαδλέαΝ κθΝαλαίδεσΝ
π λδφ λ δαεσΝ παλΪΰκθ αΝ θαΝ εα α ά δΝ αδ γβ άΝ βθΝ παλκυ έαΝ κυΝ σξδΝ ησθκΝ αΝ

ε αδθση θαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ ΰ θδεσ λαέ θαΝ
πλσ γ κΝ κδξ έκΝ πκυΝ πλκίζβηΪ δα Ν κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ ά αθΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝ
κδεκ κηδευθΝ λΰα δυθΝ λα δπ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ βΝ αετλπ βΝ λΰκζαίδευθΝ
υηίκζαέπθΝ ΰδαΝ ΫλΰαΝ πκυΝ έξαθΝ ά βΝ βηκπλα βγ έ εαδΝ η Ν αΝ κπκέαΝ υθ Ϋκθ αθΝ

δ λαβζδθΫμΝεα α ε υα δεΫμΝ αδλ έ μ.485 δΝπ λαδ Ϋλπ,Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ1ληιΝκδΝ
ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ αθΫ δζαθ ηέαΝ δλΪΝ ε Ϊε πθΝ ηΫ λπθΝ α φαζ έαμ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ π λδκλδ δευθΝ ηΫ λπθΝ ευεζκφκλέαμέ486 Χ σ κ,Ν κδΝ
θ έι δμΝαυ Ϋμ έΰκυλαΝ θΝ άηαδθαθ σ δΝβΝ λ αθέαΝγαΝ ΰεα Ϋζ δπ  α τθ αε αΝ βθΝ

Κτπλκ,Ν ξπλέμΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ θαΝ ΫξκυθΝ λυγηδ γ έΝ βηαθ δεΪΝ αβ άηα αΝ πκυΝ
παλΫη θαθΝ αθκδε ΪΝ εαδΝ αφκλκτ αθΝ σξδΝ ησθκΝ κΝ ηΫζζκθΝ κυΝ θβ δκτ,Ν αζζΪΝ εαδ δμΝ
τγλαυ μΝδ κλλκπέ μΝ βθ θα κζδεάΝΜ σΰ δκ ΰ θδεσ λαέΝ 

 
πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν εα ΪΝ βθΝ έ δαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν κδΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ

εαγδ κτ αθΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκΝΫθ κθβΝ βθΝπαλκυ έαΝ κυμέ487 Ν δΪ ε οβΝ πθΝ
ρα θξΪκυ λ-Μαεηέζζαθ δμΝ ληκτ μΝ κθΝΜΪλ δκΝ κυΝ1ληιΝΫγ Ν δμΝίΪ δμΝΰδαΝ

βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ βθΝ θΫαΝ πυλβθδεάΝ η απκζ ηδεάΝ πκξά,Ν εα ΪΝ βθΝ
κπκέαΝ βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ ά αθΝ π λδ σ λκΝ ξλά δηβΝ ΰδαΝ κυμΝ υ δεκτμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ

                                                           
483ISA/RG93/MFA/2156/7 Peretz Leshem,ΝΠλσι θκμΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝπλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ
Κκδθκπκζδ έαμΝΧγ69/102-29.3.1957) 
484ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χγη1λή1ίβ-26.6.1957) 

ε δηά δμΝ λ αθυθΝ κπδευθΝαιδπηα κτξπθ,Ν βηκ έπθΝπλκ υππθΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμΝ
εαδΝιΫθπθΝεα κέεπθΝπκυΝ δαίδκτ αθΝ κΝθβ έΝ πέΝ εα έ μέΝ 
485 Ibid. 
486 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβίβλ-13.8.1957)  
487ΝNicolet, United States policy towards Cyprus, 77-98 εαδ 99-102 



ξ δα ηκτμΝ πμΝ Ϋ αφκμΝ λα δπ δευθΝ ίΪ πθΝ παλΪΝ πμΝ ίλ αθδεάΝ απκδεέαέ488 ΟδΝ
Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δ, σ κΝ βΝ απσφα βΝ πθΝ λ αθυθΝ θαΝ ληα δ γ έΝ κΝ
ε κπδ ησμΝ κυΝ Μαεαλέκυ,489 σ κΝ εαδΝ βΝ απσφα βΝ θαΝ κπκγ βγ έΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ

Κυί λθά βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ κΝ η λδκπαγΫ λκμΝ λ ΥδκυΝ Φκυ Ν πμΝ Κυί λθά βμΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ δμΝ γέ1βέ1ληι,Ν επκλ τκθ αθΝ απσΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθέ490 ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ
Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ πθΝ Π Ν βΝ Λ υεπ έα,Ν ΣΫδζκλΝ ΜπΫζ λ,Ν κΝ εαζκεαέλδΝ κυΝ
1ληιΝ Ϋεαθ Ν κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ ηφαθάΝ βθΝ παλκυ έαΝ κυΝ η Ν βησ δ μΝ
ηφαθέ δμΝεαδΝ υθ θ τι δμΝ τπκυ,Ν«ξπλέμΝθαΝΫξ δΝεΪ δΝθαΝπ δ»,ΝσππμΝ πδ άηαδθ  κΝ

Λ Ϋη η Νθσβηα,Νπλκ γΫ κθ αμΝσ δΝησθδηβΝ ππ σμΝ κυΝ« λα άλδκυΝαυ κτΝαθγλυπκυ,Ν
πκυΝ πδ εΫπ αδΝ κυμΝ βΰΫ μΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμΝ κυλεδεάμΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ πκυΝ
αΰαπΪΝ κυμΝ πλκίκζ έμΝ βμΝ βηκ δσ β αμ» ά αθΝ θαΝεα α έι δΝ ππμΝ«βΝ λ αθέαΝ ά αθΝ
πζΫκθΝφ πξάΝεαδΝσ δΝ ΪθΝκδΝ Π Νίλέ εκθ αθΝ βθΝΚτπλκ,ΝσζαΝ αΝπλκίζάηα αΝγαΝ έξαθΝ
ίλ δΝ βΝ ζτ βΝ κυμΝ υεκζσ λα».491 πσΝ βθΝ ι α γ έ αΝ υπβλ δαεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ
κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ απσΝ κΝ τφκμΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ
πδ βηΪθ πθΝ κυΝ Λ ΫηΝ πλκετπ δΝ σ δΝ κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ ά αθΝ παλευμΝ θάη λκδΝ

π λέΝ πθΝ αη λδεαθδευθΝ παλα εβθδαευθΝ εδθά πθΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ ε έθβμΝ βμΝ
π λδσ κυ,Ν κτ Ν εαδΝ πέΝ πθΝ δ λ υθβ δευθΝ παφυθΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτ Ν κΝ
αη λδεαθσμΝ δπζπηΪ βμΝΣακτζδκυμΝΥκζημΝ ΝΛκθ έθκΝεαδΝ γάθαΝεα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ

υΰκτ κυ-Οε πίλέκυΝ1ληι,ΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝηέαμΝ Ϋ ηβμΝπλκ Ϊ πθΝ πθΝ Π Ν
ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Νΰθπ ΫμΝπμΝ«ξΫ δκΝΥκζημ»έ492 ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝεδθβ δεσ β αΝ κυΝ

                                                           
488ΝUnited States Department of State, John P. Glennon (ed), Foreign Relations of the United States, 

1955-1957, Soviet Union - Eastern Mediterranean, Vol XXIV (Washington: United States Government 
Printing Office, 1989), 464-467 #231-234, http://bit.ly/1KUsDUA (πλσ ία β 13.11.2015).  
Πλίζ. ΓδΪθθβμ αεεΪμ  ζζΪ α, κ Κυπλδαεσ εαδ κ λαίδεσμ Κσ ηκμ 1947-1974 ( γάθα: Πα Ϊεβμ, 
2012), 128-129 
489Ν Ν δΪ ε οβΝ πθΝ ληκτ πθΝ(20-23.3.1957) η αιτΝ κυΝΠλκΫ λκυ πθΝ Π ΝEisenhower εαδΝ κυΝ

λ αθκτΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ Macmillan έξ Ν εκπσΝ βθΝ απκεα Ϊ α βΝ βμΝ « δ δεάμΝ ξΫ βμ»Ν πθΝ τκΝ
ξπλυθΝεαδΝ βθΝ θαλησθδ βΝ βμΝ δ γθκτμΝ κυμΝπκζδ δεάμΝ Ναβ άηα αΝεκδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμ,ΝΫθαΝαπσΝ
αΝκπκέαΝά αθΝβΝεα Ϊ α βΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝεαδΝ βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκέΝ Ν λ αθέαΝξαδλΫ δ Ν
κΝ σΰηαΝ Eisenhower, τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ κδΝ Π Ν γαΝ θέ ξυαθΝ κδεκθκηδεΪΝ αΝ φδζκ υ δεΪΝ

εαγ υ αΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Claude Nicolet,Ν βΝ δΪ ε οβΝ πθΝ ληκτ πθΝ
φΫλ αδΝππμΝ υθ Ϋζ Ν βηαθ δεΪΝ βθΝαπσφα βΝ βμΝ λ αθέαμΝθαΝαπ ζ υγ λυ δΝ κθΝΜαεΪλδκΝεαδΝ
θα γΫ δΝ Ν θΫ μΝίΪ δμΝ βΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ βμΝ αε δεάΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝεα Ϊ α βΝ βθΝΚτπλκέΝ
Πλίζ. Claude Nicolet, United States policy Towards Cyprus, 1954-1974. Removing the Greek-Turkish 

Bone of Contention (Mannheim;Mohnesee: Bibliopolis, 2001), 96-97 εαδ Kyle, Suez, 542-543  
490 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήβ11λ-24.10.1957) 
Π λέΝ βμΝαπσφα βμ βμΝ λ αθέαμΝθαΝαθ δεα α ά δΝ κθΝα δΪζζαε κΝSir John Harding εαδΝ βΝγΫ βΝ
κυΝθαΝ κπκγ βγ έΝ βΝγΫ βΝ κυΝκΝSir Hugh Foot κθ  εΫηίλδκΝ κυΝ1ληιέ 

491 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβ11θ-18.9.1957) 
492Ν  ΣκΝ «ξΫ δκΝ Holmes»,Ν πκυΝ πλσ δθ Ν κΝ Julius Holmes Χαη λδεαθσμΝ δπζπηΪ βμΝ εαδΝ σ Ν Γ θδεσμΝ
Πλσι θκμΝ πθΝ Π Ν βθΝ ΣαΰΰΫλβΨΝ η Ν πδ κζάΝ κυΝ πλκμΝ κθ Πλσ λκΝ John Foster Dulles δμΝ
θέθέ1ληι,Ν πλκΫίζ π Ν ηέαΝ 1ί άΝ π λέκ κΝ αυ κθκηέαμ βθΝ Κτπλκ,Ν η Ν κθΝ λ αθσΝ Κυί λθά βΝ θαΝ
δα βλ έΝ δεαέπηαΝίΫ κΝ Ν υλΫαΝαβ άηα αΝ δαευίΫλθβ βμέΝ Νπ λέκ κμΝαυ άΝγαΝκζκεζβλπθσ αθΝη Ν βΝ
δ θΫλΰ δαΝ βηκοβφέ ηα κμΝ υπσΝ Ν ΣΟρεάΝ πέίζ οβΝ εαδΝ ΰΰυά δμέΝ ΪθΝ κΝ βηκοάφδ ηαΝ κδΝ

εΪ κδεκδΝ κυΝ θβ δκτΝ Ϊ κθ αθΝ υπΫλΝ βμΝ θπ βμ,Ν σ Ν κδΝ λ αθκέΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ απκ ξγκτθΝ κΝ
απκ Ϋζ ηαΝεαδΝ αΝη δκθκ δεΪΝ δεαδυηα αΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝγαΝπλκ α τκθ αθΝ υθ αΰηα δεΪέΝ θΝ
πΝ η αιτ,Ν ά βΝ απσΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ 1ί κτμΝ αυ κθκηέαμ,Ν βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ έξ Ν υηπ λδζβφγ έΝ βθΝ
πδξ δλβ δαεάΝαυθβΝ κυΝΝ ΣΟ,Ν θυΝκδΝ λ αθκέΝγαΝ δα βλκτ αθΝ δμΝίΪ δμΝ κυμΝ κΝθβ έ εαδΝη ΪΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ βηκοβφέ ηα κμ,Ναθ ιαλ ά πμΝ κυΝαπκ ζΫ ηα σμΝ κυ. Κα σπδθΝ δαίκυζ τ πθΝ κΝState 

Department,Ν απκφα έ γβε ΝκΝHolmes θαΝπλκί έΝ Ν δ λ υθβ δεΫμΝ παφΫμΝ κΝΛκθ έθκ,Ν βθΝ γάθαΝ
εαδΝ βθΝΆΰευλα,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ φυΰηκη λά δΝ δμΝ δαγΫ δμΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝευί λθά πθέΝΟδΝ
παφΫμΝ κυΝ Holmes Ν Λκθ έθκΝ εαδΝ γάθαΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ εα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ υΰκτ κυΝ – 

Οε πίλέκυΝ1ληι,ΝαζζΪΝ θΝαπΫφ λαθΝεαλπκτμΝζσΰπΝαθ δλλά πθΝ κυΝΛκθ έθκυέΝΣκΝ«ξΫ δκΝHolmes» 
ΰεα αζάφγβε Ν κλδ δεΪΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ 1ληιΝ εαδ απκ Ϋζ Ν βθΝ πλυ βΝ δαη κζαίβ δεάΝ

απσπ δλαΝ πθΝ Π Ν ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ, ε σμΝ απσΝ δμΝ δ λ υθβ δεΫμΝ παφΫμΝ κυΝ ζζβθκαη λδεαθκτΝ

http://bit.ly/1KUsDUA


η λδεαθκτΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ βθΝΚτπλκ,Ν βθΝκπκέαΝΝκΝΛ ΫηΝ ι ζΪηίαθ ΝαπζυμΝ
πμΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ πδεκδθπθδαεά,Ν πλκφαθυμΝ ξ δασ αθΝ η Ν δμΝ σ Ν δ λ υθβ δεΫμΝ
παφΫμΝη αιτΝ πθΝ Π ,Ν βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ βμΝ ζζΪ αμέ493 

 
Γ θδεσ λα,Ν βΝ πζβλκφσλβ βΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ π λέΝ πθΝ αη λδεαθδευθΝ

πλκγΫ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ΚτπλκΝ ά αθΝ αθ παλεάμέΝ θ δε δεάΝ ά αθΝ βΝ απσΝ 1ζέιέ1ληιΝ
αθαφκλΪΝ κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Άΰευλα,Ν
Μκ ΫΝ ζσθέΝ α δαση θκμΝ Ν πζβλκφκλέ μ πκυΝ φΫλκθ αθΝ θαΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθ 
Πλ ί έαΝ κυΝ ζΰέκυΝ βθΝΆΰευλα, κΝ ζσθΝαθΫφ λ Νσ δΝ κΝΓέΓέΝ κυΝΝ ΣΟ,ΝΠπζ-

θλέΝ πΪαε,Ν έξ Ν ά βΝ εα αγΫ δΝ πδ κζάΝ δμΝ ευί λθά δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ
Σκυλεέαμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝπλκ δθσ αθΝβΝαθ ιαλ β έαΝ βμΝΚτπλκυ,ΝυπσΝ βθΝ
ΰΰτβ βΝ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ Ο  πκυΝ γαΝ ΫξαδλαθΝ εκδθάμΝ απκ κξάμΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ
γβθυθΝ εαδΝ βμΝ Άΰευλαμέ494 ΣβθΝ πζβλκφκλέαΝ αυ άΝ παθΫζαί Ν εαδΝ βθΝ απσΝ

1θέκέ1ληιΝΫεγ άΝ κυ,Νπλκ γΫ κθ αμΝσ δΝκδΝ Π ΝφΫλκθ αθΝθαΝ‘ υηφπθκτθΝαπσζυ α’Ν
η Ν δμΝπλκ Ϊ δμΝπΪαεέ495 ΟδΝπζβλκφκλέ μΝαυ ΫμΝσηπμ,Ν θΝαθ απκελέθκθ αθΝ βθ 
πλαΰηα δεσ β αέ496 
 

βέηέβΝ Ν κυλεδεάΝ αε δεάΝ«ηκυ κυζηαθκπκέβ βμ» κυΝΚυπλδαεκτ,Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμ  

 

θυΝ βΝ γάθαΝ υπκ ξσ αθΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ δμΝ 1ιΝ πλδζέκυΝ 1ληιΝ η Ν
παθβΰυλδ ηκτμ,Ν κΝ εζέηαΝ βθΝ ΆΰευλαΝ ά αθΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεσέΝ ΟΝ κυλεδεσμΝ
ΣτπκμΝεα α έεαα Ν βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ κυΝ« κζκφσθκυ,Ν κυΝαεα αθσηα κυΝξπλδΪ βΝ
παπΪ»,Ν εφλΪακθ αμΝΫθ κθβΝαθβ υξέαΝΰδαΝ βΝίλ αθδεάΝ Ϊ βΝ κΝΚυπλδαεσΝεαδΝ κΝ
η ζζκθ δεσΝ status quo.497 Σκτλεκδ βηκ δκΰλΪφκδ θΝ έ αααθΝ θαΝ ηδζκτθΝ π λέΝ
θ ξση θβμΝ απκπκηπάμΝ βμΝ λ αθέαμΝ απσΝ κΝ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμέ498 

Ολΰδ ηΫθ μΝά αθΝκδΝ αθ δ λΪ δμΝ βθΝΣκυλεέα σ αθ, τηφπθαΝη Νπζβλκφκλέ μΝ κυΝ
Στπκυ,ΝκΝΚυί λθά βμΝ βμΝΝΫαμΝΤσλεβμ,ΝΆί λ ζΝΥΪλδηαθ,Νφ λσ αθΝθαΝπλκ εαζ έΝ κθΝ
ΜαεΪλδκΝ θαΝ πδ ε φγ έΝ δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μέ499 ηΫ πμΝ εδθβ κπκδάγβεαθΝ

                                                                                                                                                                      

πδξ δλβηα έαΝεαδΝπλκ ππδεκτΝφέζκυΝ κυΝDulles, πτλκυΝεκτλα,ΝπκυΝ έξαθΝπλκβΰβγ έΝξλκθδεΪέ Ολέ 
Nicolet, United States policy towards Cyprus, 86-90 
493

 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήβ11θ-18.9.1957) 
θ υπυ δμΝ κυΝ Leshem π λέΝ βμΝ εδθβ δεσ β αμΝ Beltcher βθΝ ΚτπλκΝ ε έθβΝ βθΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ

ΧκλΪ Ναθπ ΫλπΨ 
494 ISA/RG93/MFA/263/6 Moshe Alon,Ν πδ λαηηΫθκμΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλαΝπλκμΝΣηάηα αΝ υ δεάμΝ

υλυπβμΝεαδΝ λ υθυθΝΧηβίήγθ1βή   (14.7.1957- א
495 ISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χηλζήγθ1βή  (16.8.1957-א

δαί ίαέπ βΝ κυΝ ΫζΰκυΝΠλΫ ίβΝ βθΝΆΰευλαΝσ δΝκδΝ Π Ν υηφπθκτ αθΝαπσζυ αΝη Ν βθΝπλσ α βΝ
Spaak,Ν πδί ίαδυθκθ αμΝ λβ ΪΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ Ν αθαφκλΪμΝ Alon πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμ. 
(520/3612/   (14.7.1957- א
496 Nicolet, United Stated policy towards Cyprus, 111-11βΝΠ λέΝ πθΝ παφυθΝ κυΝΓέΓέΝ κυΝΝ ΣΟ,ΝPaul-
Henri Spaak η Ν ζζΪ α,ΝΣκυλεέαΝεαδΝ λ αθέαΝεαδΝπ λέΝ βμΝ Ϊ βμΝ πθΝ Π Ν πέΝ πθΝπλκ Ϊ υθΝ κυΝ
ΰδαΝ βθΝΚτπλκΝ  
497 ISA/RG93/MFA/263/6 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧγέζέ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
498 Ibid. βηκ έ υηαΝ φβη λέ αμΝHakimiyet, 2.4.1957  
499 ISA/RG93/MFA/263/6 Shimshon Arad,ΝΓλαηηα ΫαμΝ ΄ Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ βμΝΟυΪ δθΰε κθΝπλκμΝ
Σηάηα αΝ Π ,Ν υ δεάμΝ υλυπβμΝ εαδΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χβέηέ1ληιΝ Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυΨΝ

θαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ κυΝ Κυί λθά βΝ βμΝ ΝΫαμΝ ΤσλεβμΝ Averell Harriman δαο τ δΝ βθΝ
πζβλκφκλέαΝ σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ φΫλ αδΝ θαΝ έξ Ν πλκ εζβγ έΝ δμΝ Π έΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ πμΝ ΪθπΝ
πδ κζά,ΝκΝHarriman απΫ δζ Ν υΰξαλβ άλδκΝηάθυηαΝ κθΝΜαεΪλδκΝΰδαΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ άΝ κυΝεαδΝ
εφλΪ γβε ΝβΝ ζπέ αΝκδΝ τκΝΪθ λ μΝθαΝ υθαθ βγκτθΝ«η Ν βθΝπλυ βΝ υεαδλέα»έΝΠλκμΝ πέλλπ βΝ πθΝ

αθπ Ϋλπ,Ν ετεζκδΝ πλκ ε έη θκδΝ κθΝ Κυί λθά βΝ Harriman έπαθΝ σ δΝ θΝ γαΝ ά αθΝ υθα σθΝ θαΝ



κυλεδεκέΝ φκλ έμΝ πκυΝ απΫ δζαθΝ βζ ΰλαφάηα αΝ δαηαλ υλέαμΝ πλκμΝ κθΝΥΪλδηαθ,Ν
θυΝ κΝ δ β κΰλαφδεσΝ πλαε κλ έκΝ « θα κζά» ιΫφλαα Ν βθΝ απκλέαΝ «πυμΝ ηέαΝ

πα έΰθπ βΝ πλκ ππδεσ β αΝ βμΝ η λδεάμ,Ν πλκ εΪζ Ν ΫθαθΝ ΪθγλππκΝ σππμΝ κθΝ
ΜαεΪλδκ,Ν ΫθαθΝ κζκφσθκ,Ν κθΝ αλξβΰσΝ βμΝ λκηκελα έαμ, πκυ αΝ ξΫλδαΝ κυΝ ΪακυθΝ
αέηα».500 ΟΝ απσβξκμΝ βμΝ ΪφδιβμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ βθΝ γάθαΝ υγβ Ν κθΝ κυλεδεσΝ
ΣτπκΝθαΝη α έ δΝπζβλκφκλέ μΝπ λέΝ παθ ιΫ α βμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ βμΝ
ΣκυλεέαμΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν πκυΝ γαΝ Ϋφ α αθΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ αθΪεζβ βΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ
ΠλΫ ίβΝαπσΝ βθΝ γάθαέ501  

 
ΠαλΪΝ βθΝ Ϋθ α βΝ πθΝ κυλεδευθΝ βηκ δ υηΪ πθ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ 

ε δηκτ  σ δΝ βΝΆΰευλαΝ ά αθΝαπλσγυηβΝ θαΝαθ δπαλα γ έΝ αθκδε ΪΝ Ν δπζπηα δεσΝ
πέπ κ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν κτ ΝίΫίαδαΝη Ν βΝ λ αθέαΝάΝ δμΝ Π ΝεαδΝ κΝ Ν ΣΟέΝΟδΝ
πέ βη μΝ βζυ δμΝΜ θ λΫμΝη ΪΝ βθΝΪφδιβΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝ γάθαΝά αθΝάπδ μΝ

εαδΝ υΰελα βηΫθ μΝ πμΝ πλκμΝ βΝ ίλ αθδεάΝ πκζδ δεά,502 θυΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
υαά β βμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝ βΝ δΪ ε οβΝ κυΝΝ ΣΟΝ βΝ σθθβΝ κΝΜΪδκΝ κυΝ1ληιΝβΝ

α ησ φαδλαΝη αιτΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ ξαλαε βλδασ αθΝ
απσΝ δμΝ Π ΝπμΝ«πκζτΝβπδσ λβΝαπσΝ βθΝαθαη θση θβ»,Νη Ν κθΝαη λδεαθσΝΤπκυλΰσΝ

ιπ λδευθΝΝ Ϊζζ μ θα φΫλ αδΝ θαΝ έξ Ν π δ ππμΝ«υπΪλξ δΝ ζπέ αΝ ΰδαΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ
εα Ϊ α βμ».503  

 
ΠΫλαθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμΝ εέθβ ΝβΝ Ϊ β 

βμΝ ΣκυλεέαμΝ θαΝ κθέα δΝ βθΝ γλβ ε υ δεάΝ δΪ α βΝ βμΝ δΫθ ιβμΝ βθΝ Κτπλκέ Ν
αε δεάΝαυ άΝ ληβθ υσ αθΝπμΝπλκ πΪγ δαΝ βμΝΣκυλεέαμΝθαΝπλκ ζετ δΝ βΝ άλδιβΝ
πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθΝ σξδΝ ησθκΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝ αζζΪΝ εαδΝ κθΝ Ο έΝ
θ δε δεσΝά αθΝσ δ,Νη κτ βμΝ βμΝ κυλεκ υλδαεάμΝελέ βμΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληιΝ– 

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝκπκέαμΝβΝΣκυλεέαΝ έξ Ν υΰε θ λυ δΝ δμΝ λα δπ δεΫμ υθΪη δμ 
βμΝ βθΝ κυλεκ υλδαεά η γυλδκ- εαδΝ σ αθΝ βΝ φδζκ κίδ δεάΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ
αηα εκτΝ άζπ Ν σ δΝ έθαδΝ πλσγυηβΝ θαΝ υ δΝ πκζδ δεσΝ Ϊ υζκΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ Ν

π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ λ αθέαΝ θΝ κυΝ πδ λΫο δΝ θαΝ πδ λΫο δΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ
φδζκευί λθβ δεάΝ κυλεδεάΝ φβη λέ αΝ Hakimiyet ξαλαε άλδ Ν βΝ υλδαεάΝ
πλπ κίκυζέαΝ πμΝ «πλΪιβΝ πκλθ έαμΝ εα ΪΝ κυΝ ηκυ κυζηαθδεκτΝ εσ ηκυ,Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ
υλέαΝγαΝεζβγ έΝ τθ κηαΝθαΝπζβλυ δΝπκζτΝαελδίΪ».504  

 
τηφπθαΝη Ν κθΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ βθΝ

Άΰευλα,Ν Μκ ΫΝ ζσθ,505 βΝ κυλεδεάΝ ευίΫλθβ βΝ θγΪλλυθ Ν δμΝ ζαρεΫμΝ δαηαλ υλέ μΝ
δμΝαΰλκ δεΫμΝεπηκπσζ δμΝεαδΝ αΝξπλδΪΝ βμΝξυλαμ,ΝγΫζκθ αμΝθαΝεαζζδ λΰά δΝ βθΝ

εκδθάΝ ΰθυηβΝ βθΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ κΝ αΰυθαμΝ ΰδαΝ βθΝ ΚτπλκΝ ά αθΝ πλπ έ πμΝ

                                                                                                                                                                      

πλκ εζβγ έΝ κΝΜαεΪλδκμΝ ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ υηφπθβγ έΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ η Ν κΝ State Department,Ν εαγσ δΝ ηδαΝ
Ϋ κδαΝεέθβ βΝπλκφαθυμΝγαΝ υ αλ κτ Ν κυμΝ λ αθκτμέΝ 

500 ISA/RG93/MFA/263/6 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧβ1έζέ1ληιΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 
501ISA/RG93/MFA/263/6 Alon πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χγζβήγθ1βή  (21.4.1957- א

βηκ δ τηα αΝ πθΝ φβη λέ πθΝCumhuriyet Χβ1έζέηιΨΝεαδΝUlus (19.4.57).  
502 ISA/RG93/MFA/263/6 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧγγκήγθ1βή  (21.4.1957- א
503 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝπλκμΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ

γάθαΝ Χ1ζέηέ1ληιΝ Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυΨΝ Παλα έγ αδΝ απσ πα ηαΝ βμΝ απσΝ λέηέ1ληιΝ πδ κζάμΝ βμΝ
Ι λαβζδθάμΝ Πλ ί έαμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν η Ν δμΝ θ υπυ δμΝ κυΝ υοβζσίαγηκυΝ αη λδεαθκτΝ
δπζπηΪ βΝFraser Wilkins Χη Ϋπ δ αΝπλυ κυΝΠλΫ ίβΝ πθΝ Π Ν βΝΛ υεπ έα,ΝαπσΝ κΝ1λθίΝΫπμΝ κΝ

1964). 
504 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ βθΝ ΆΰευλαΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ

υλυπβμΝΧβκ1ήγιί1ή   (2.4.1957- א
505 ISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧγ1γήγθ1βή    (11.4.1957- א



γλβ ε υ δεσμ,Νη Ν κυμΝηκυ κυζηΪθκυμΝ κυΝθβ δκτΝθαΝαθ δηΪξκθ αδΝ κυμΝξλδ δαθκτμ,Ν
αλξβΰσμΝ πθΝκπκέπθΝά αθ κΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμέΝΟδΝΙ λαβζδθκέ,Νπαλα βλυθ αμΝ
βθΝ κυλεδεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ θαΝ θγαλλτθ δΝ κθΝ γλβ ε υ δεσΝ φαθα δ ησ,Ν
ε δηκτ αθΝσ δΝβΝΣκυλεέαΝ π έπε ΝθαΝυπ λε λΪ δΝ δμΝσπκδ μΝ δαφκλΫμΝ βμΝη Ν δμΝ

αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν υπ λ κθέακθ αμΝ βθΝ αθΪΰεβΝ υ λΪ υ βμΝ κθΝ εκδθσ αΰυθαΝ
«γλβ ε υ δεάμΝαζζβζ ΰΰτβμ»ΝυπΫλΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθέΝ Ν τ βΝαθ δζαηίαθσ αθΝσ δΝ
αυ άΝά αθΝβΝ αε δεάΝπκυΝά αθΝυπκξλ πηΫθβΝθαΝαεκζκυγά δΝβΝΆΰευλαΝ βΝ κηΫθβΝ

δΰηά,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα βλβγ έΝ κΝ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ βΝ
ΣκυλεέαΝ ια φΪζδα Ν βΝ άλδιβΝ βμΝ Ικλ αθέαμΝ εαδΝ κυΝ φΰαθδ Ϊθ,Ν πκυΝ έξαθΝ
δ ξυλκτμΝ ηκτμ η Ν βΝ τ βέΝ έ γβ βΝ πέ βμΝπλκεΪζ αθΝφ λση θ μΝ βζυ δμ κυ 

α δζδΪΝ ακτθ Ν βμΝ ακυ δεάμΝ λαίέαμΝ η Ν απκ Ϋε μ σζ μΝ δμΝ ηκυ κυζηαθδεΫμΝ
ξυλ μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ εαζκτ  θαΝ κλέ κυθΝ εκδθάΝ Ϊ βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκΪ πδ βΝ πθΝ
ηκυ κυζηαθδευθΝ υηφ λσθ πθΝ κΝ Κα ηέλ,Ν βθΝ ζΰ λέαΝ εαδΝ βθΝ ΚτπλκΝ – 
άζπ βΝβΝκπκέαΝαιδκπκδάγβε ΝαθΪζκΰα απσΝ κθΝφδζκευί λθβ δεσΝ κυλεδεσΝΣτπκ,Νη Ν

Ϋθ κθαΝφδζκαλαίδεσΝ ξκζδα ησέ506  
 
ΣκΝ Ι λαάζΝ πλκίζβηα δασ αθΝ ΫπμΝ πκέκυ βη έκυ γαΝ Ϋφ αθ Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ

«ηκυ κυζηαθκπκέβ β»Ν βμΝ κυλεδεάμΝ π λδφ λ δαεάμΝ πκζδ δεάμ, θυΝ υΰξλσθπμΝ κδΝ
ξΫ δμΝΣκυλεέαμ-Ι λαάζΝ θΝφαέθκθ αθΝθαΝαπκεαγέ αθ αδέ507        

 

 

βέηέγΝ ε δηά δμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βΝΛ υεπ έαΝπ λέΝ πθΝπκζδ δευθΝ
Ϊ πθΝ πκυΝ πδελα κτ αθΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εαδΝ κυλεκευπλδαεάΝ

πλαΰηα δεσ β α 

 
ΣκθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληιΝ κΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν

ΠΫλ μΝ Λ Ϋη,Ν υθΫ αι Ν ζ π κη λάΝ Ϋεγ βΝ ΰδαΝ βθΝ π λδεάΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ
Κτπλκ,Ν η Ν απκ Ϋε βΝ κθΝ δπζπηΪ βΝ Ρ κυίΫθΝ δζσαξ, θσΝ υθ λΰΪ βΝ εαδΝ δ δεσΝ
τηίκυζκΝ βμΝΓεσζθ αΝ ΜΫδλέ508 εκπσμΝ βμΝ ζ π κη λκτμΝ ε έθβμΝ πδ εσπβ βμΝ θΝ

ά αθΝ θαΝ πλκ αγ έΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ ηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝ ΰλαηηάΝ
πκζδ δεάμ υπΫλΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ άΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ πζ υλΪμ,Ν αζζΪΝ θαΝ
εα α δξγκτθΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πβλΫαααθΝ βθΝ κπδεά πκζδ δεάΝ πλαΰηα δεσ β α 
εα ΪΝ βΝ κηΫθβΝ ξλκθδεάΝ υΰευλέα,Ν κτ πμΝ υ Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθΝθαΝεαγκλέ δΝ υξ λΫ λαΝ βΝη ζζκθ δεάΝ κυΝ Ϊ βέ  
 
Μ Ν ε έθβθ βθΝ πλυ βΝ «πκζδ δεάΝ ξαλ κΰλΪφβ β»Ν βμΝ Κτπλκυ,Ν πατ δΝ βΝ

απκ πα ηα δεάΝ ιΫ α βΝ πθΝ ι ζέι πθΝ κΝ ΰ δ κθδεσΝ θβ έ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ηΫξλδΝ σ Ν
εα αΰλΪφκθ αθΝαπσΝ κυμΝ δ λαβζδθκτμΝ δπζπηΪ μΝ υπσΝ κΝπλέ ηαΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝ
Ι λαάζΝ η Ν βΝ λ αθέα, βθΝ ΣκυλεέαΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ΟΝ Λ ΫηΝ δΫίζ π Ν σ δΝ βΝ
π λέκ κμΝ βμΝ ‘δ λαβζδθάμΝ κυ λσ β αμ’ΝπμΝ πλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝ τθ κηαΝγαΝ Ϋζβΰ ,Ν
αφκτΝβΝαθ έ λκφβΝηΫ λβ βΝΫπμΝ κθΝ ζδεσΝ δαεαθκθδ ησΝ κΝθβ έΝφαδθσ αθΝθαΝΫξ δΝ
αλξέ δ,Ν εα αζάΰκθ αμΝ ξαλαε βλδ δεΪμΝ «ΟΝ ηβΝ εαγκλδ ησμΝ ηέαμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ

Ϊ βμ πέΝ κυΝΚυπλδαεκτΝπλκίζάηα κμ,Ν κΝηΫζζκθΝ έθαδΝπδγαθσθ θαΝηαμΝ ε δεβγ έέΝ

                                                           
506 ISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμ(451/3612/   (7.6.1957-א

βηκ έ υηαΝ βμΝφδζκευί λθβ δεάμΝ φβη λέ αμΝHakimiyet Χιέθέ1ληιΨΝπ λέΝ βμΝΫεεζβ βμΝ κυΝ α δζδΪΝ
ακτθ Ν βμΝακυ δεάμΝ λαίέαμΝ υπσΝ κθΝ έ ζκμΝ “ΟΝ α δζδΪμΝακτθ Ν γΫζ δΝ Ν θαΝ παλα κγ έΝ βΝΚτπλκμΝ

βθΝΣκυλεέα” 
507 ISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧγ1γήγθ1βή    (11.4.1957- א
508 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ Reuven Shiloakh,Ν δ δεσΝ τηίκυζκΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝΧ1ίβήββλη-18.11.1957)  



έθαδΝπλκ δησ λβΝβΝυδκγΫ β βΝηέαμΝκλδ ηΫθβμΝΰλαηηάμ - Ϋ πΝηβΝ βηκφδζκτμΝπμΝπλκμΝ
εΪπκδκ απσΝ α ηπζ εση θα ηΫλβ».  

 
βέηέγέ1ΝΟΝ ζζβθκευπλδαεσμΝπζβγυ ησμ 

 
Κα ΪΝ κθΝ Λ Ϋη,Ν β Ϊ βΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ

ίλ αθδεσΝεαγ υμΝεαγκλδασ αθ απσΝ Ϋ λ δμΝπαλΪΰκθ μμΝ βθΝ εεζβ έα,Ν αΝ τκΝ
λΰα δεΪΝ πηα έαΝ ΧΠ ΟΝ εαδΝ  ΚΨΝ εαδΝ κΝ ΫθκπζκΝ εέθβηαΝ βμΝ ΟΚ έΝ Ό αΝ

αθαΰλΪφ δΝ βθΝαπσΝ1κέ11έ1ληιΝΫεγ άΝ κυ,Ν υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμ:  
αΨΝ ΣβΝ βηαθ δεσ λβΝ πδλλκάΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθπθέαΝ α εκτ Ν βΝ

κπδεάΝ ζζβθκλγσ κιβΝ εεζβ έαέΝ Ν πδλλκάΝαυ ά,Νεα ΪΝ κθΝδ λαβζδθσΝ δπζπηΪ β,Ν
ία δασ αθΝ Ν ‘ηκξζκτμΝ πέ βμ’Ν βμΝ εεζβ έαμΝ πκυΝ σλδααθΝ ία δεΫμΝ εκδθπθδεΫμΝ
λα βλδσ β μ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝκΝ ΰΪηκμ,Ν βΝ ίΪφ δ β,Ν κΝ δαατΰδκΝ εζπέΝΜΫ πΝ
πθΝ ηκξζυθΝ αυ υθ,Ν πκυΝ θ έθκθ αθΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ ηΫ αΝ απσΝ αΝ ζζβθδεΪΝ
ξκζ έαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτ αθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ εεζβ έαΝ πΫίαζ Ν δμΝ δ κζκΰδεΫμΝ βμΝ

ΰλαηηΫμέΝ 
ίΨΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθπθέαΝ πέΝ εα έ μΝ έξ Νπαΰδπγ έΝκΝγ ησμΝ πθΝ

λΰα δευθΝ πηα έπθ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ κΝ βηαθ δεσ λκΝ απσΝ κλΰαθπ δεάμΝ εαδ 
αλδγηβ δεάμΝ απσο πμΝ ά αθΝ βΝ ΠαΰετπλδαΝ λΰα δεάΝ Οηκ πκθ έαΝ ΧΠ ΟΨέΝ Ν Π ΟΝ
υπκζκΰδασ αθΝσ δΝ έξ ΝπΪθπΝαπσΝγίέίίίΝηΫζβΝ βθΝΚτπλκΝ – βθΝπζ δκοβφέαΝ κυμΝ

ζζβθκετπλδκυμ-,Ν πκζδ δεΪΝ ιΫφλαα Ν κθΝ ξυλκΝ βμΝ λδ λΪμΝ εαδΝ αθάε Ν βθΝ
Παΰεσ ηδαΝ υθ δεαζδ δεάΝ Οηκ πκθ έα (WFTU – World Federation of Trade 
UnionsΨέΝ Ν Κα ΪΝ κθΝ Λ Ϋη,Ν σ κΝ βΝ εεζβ έαΝ σ κΝ εαδΝ βΝ Π ΟΝ πδγυηκτ αθ βθΝ
ΰλάΰκλβΝ εα Ϊλλ υ βΝ κυΝ ίλ αθδεκτΝ εαγ υ κμΝ εαδΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ
δεαδυηα κμΝ βμΝ απσζυ βμΝ εαδΝ απ λδσλδ βμΝ αυ κ δΪγ βμέΝ Χ σ κ,Ν ε δηΪ κΝ η Ν

ί ίαδσ β αΝσ δΝσ αθΝβΝ λ αθέαΝγαΝΫπαυ  θαΝ δκδε έΝ κΝθβ έ,Ν σ ΝγαΝ δαφαέθκθ αθΝ
ι εΪγαλαΝ κδΝ βηαθ δεΫμ δ κζκΰδεΫμΝ δαφκλΫμΝ η αιτΝ βμΝ εεζβ έαμΝ εαδΝ βμΝ
ζζβθκευπλδαεάμΝ λδ λΪμέΝΝΝΝ 

ΰΨΝ  κθΝ δ κζκΰδεσΝ αθ έπκ αΝ βμΝ Π ΟΝ ίλδ εσ αθΝ βΝ υθκηκ πκθ έαΝ
λΰαακηΫθπθΝΚτπλκυΝ Χ ΚΨ,Ν κΝ ζζβθκευπλδαεσΝ λΰα δεσΝ πηα έκΝπκυΝ δ λτγβε Ν
κΝ1λζζΝεαδΝ ιΫφλαα Νπκζδ δεΫμΝ Ϊ δμΝ βμΝ ιδΪμέ Ν ΚΝά αθΝ αφυμΝηδελσ λβμΝ
υθαηδεσ β αμΝαπσΝ βθΝαλδ λάΝΠ Ο,Ναλδγηυθ αμΝ κΝΫ κμΝ1ληι π λέΝ αΝκέίίίΝηΫζβ,Ν

εαδΝ ά αθΝ ηΫζκμΝ βμΝ δ γθκτμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ υθ δεΪ πθΝ
(ICFTU – International Confederation of Free Trade UnionsΨέΝΧμΝπλκμΝ κΝαά βηαΝ βμΝ
αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ αυ κ δΪγ βμ,Ν βΝ εεζβ έα,Ν βΝ Π ΟΝ εαδΝ βΝ  ΚΝ
υθΫπδπ αθέΝ Χ σ κ, Ν πκζδ δεσΝ πέπ κ, βΝ  ΚΝ πζβλκτ  δμΝ δ κζκΰδεΫμΝ

πλκςπκγΫ δμΝ υηπσλ υ βμ η Ν βθΝ εεζβ έα,Ν η ΪΝ βθΝ απκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθΝ
απσΝ κΝθβ έέ 

ΨΝ ΣΫζκμ,Ν θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ γ υλβ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Γ θδεκτΝ
ΠλκιΫθκυΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδλλκάΝ πκυΝ α εκτ  βΝ ΟΚ  βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ
εκδθπθέαέΝ Κα ΪΝ κθΝ Λ Ϋη,Ν βΝ ία δεάΝ πδ υξέαΝ βμΝ ΟΚ Ν –εαδΝ απαλαέ β βΝ
πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ υσ π βΝ πθΝ σξπθΝ βμ-  Ϋΰε δ κΝ κΝ θαΝ απκ λΫο δΝ απσΝ βΝ
η ΰΪζβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝθαΝ υθ λΰα γκτθΝη Ν δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμ,Ν
βΝ δΰηάΝ ηΪζδ αΝ πκυΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ θ λΰυθΝ η ζυθΝ βμΝ υπκζκΰδασ αθΝ θαΝ έθαδΝ
ξ δεΪΝ ηδελσμέΝ δ,Ν πΫλα απσΝ κθΝ ΫθκπζκΝ αΰυθαΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθ,Ν κΝ Λ Ϋη 
ε δηκτ Ν υΰξλσθπμΝππμ βΝ ΟΚ Ν ξλβ έη υ ΝεαδΝπμΝηβξαθδ ησμΝ εα α κζάμΝ κυΝ
ζζβθκευπλδαεκτΝπζβγυ ηκτ,Νπ λδΰλΪφκθ αμΝη Νη ζαθΪΝξλυηα αΝπυμΝκδΝηαξβ ΫμΝ βμΝ
ε ζκτ αθΝΪζζκυμ ζζβθκευπλέκυμΝ«πκυΝ θΝΫίζ παθΝθαΝΫξ δΝηΫζζκθΝ κΝαθ Ϊλ δεκ». 
πκ δηυθ αμΝ υθκζδεΪΝ δμΝ εΪ κ Ν εγΫ δμΝ κυΝ Λ Ϋη,Ν παλα βλ έ αδΝ βΝ Ϋθ κθαΝ

πδελδ δεάΝ κυΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ ΟΚ Ν εαδΝ βΝ λΪ βΝ βμέΝ ΟΝ κλΰΪθπ βΝ



παλκυ δαασ αθΝ η θΝ πμΝ γθδεκαπ ζ υγ λπ δεά,Ν πζβθΝ σηπμΝ πδ βηαδθσ αθΝ σ δΝ Ν
θ κεκδθκ δεσΝ πέπ κΝ λκτ Ν Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ «πμΝ υθκηκ δεσμΝ ηβξαθδ ησμΝ
ισθ π βμΝεΪγ Ναθ έγ βμΝφπθάμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ υξσθΝαθ δλλά δμΝπμΝπλκμΝ βΝ λΪ βΝ
βμΝ θαΝ ηβθΝ εφλΪακθ αδΝ βησ δα».509 Κα ΪΝ κθΝ Λ Ϋη,Ν κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ α κέΝ

φΫλκθ αθΝθαΝφκίκτθ αδΝθαΝ ε βζπγκτθΝεα ΪΝ βμΝ ΟΚ ΝΰδαΝθαΝηβθΝπλκεαζΫ κυθΝ« κΝ
θ δαφΫλκθΝ πθΝ θσπζπθΝ η ζυθΝ βμ»,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ αθβ υξκτ αθΝ σ δΝ ηέαΝ
θ ξση θβΝ πλκ Ϊλ β βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ ζζΪ αΝ γαΝ η έπθ Ν βθΝ κδεκθκηδεάΝ κυμΝ

δ ξτΝ– ΰ ΰκθσμΝπκυΝ κυμΝπγκτ ΝθαΝη αφΫλκυθΝ αΝε φΪζαδΪΝ κυμΝ κΝ ιπ λδεσ,Νη Ν
ετλδκΝ πλκκλδ ησΝ βΝ λ αθέαέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ αΰλσ μΝ
φΫλκθ αθΝ θαΝ πδ τκυθΝ σ δΝ ΫθαΝ ζζβθδεσΝ εαγ υμΝ γαΝ θέ ξυ Ν κΝ κδεκθκηδεσΝ εαδΝ
ηκλφπ δεσΝ κυμΝ πέπ κΝ - εαδΝ η Ν κηΫθβΝ βθΝ δ ξυλάΝ πδλλκά βμΝ εεζβ έαμ,Ν
υηπκλ τκθ αθΝη Ν κΝ παθα α δεσΝλ τηαΝ κυΝαθ Ϊλ δεκυέΝ 

 
Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ απσΝ δμΝ αθαφκλΫμΝ κυΝ Λ ΫηΝ εα ΪΝ αΝ Ϋ βΝ 1ληιΝ εαδΝ 1ληκΝ

ά αθΝ ηφαθάμΝβΝ Ϊ βΝαπκηυγκπκέβ βμΝ βμΝ ΟΚ ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ βθΝαέ γβ βΝσ δΝβΝ
πέ βηβΝ θβηΫλπ βΝ κυΝίλ αθδεκτΝεαγ υ κμΝ κΝθβ έΝα εκτ Νδ δαέ λβΝ πδλλκάΝ
δμΝ ε δηά δμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ δπζπηΪ βέΝ ΜκδλαέαΝ αυ σΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηα,Ν αΝ

δ λαβζδθΪΝ εΫθ λαΝαπκφΪ πθΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ απκ Ϋε μΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ γ υλβ βμΝ βμΝ
πλαΰηα δεσ β αμέ   

  
βέηέγέβΝΟΝ κυλεκευπλδαεσμΝπζβγυ ησμ 

 

τηφπθαΝη Ν βθΝ έ δαΝ Ϋεγ βΝ κυΝΠΫλ μΝΛ Ϋη,510 ία δεσΝ πκζδ δεσΝαέ βηαΝ
κυ λαέΝ ΦααέζΝ Κδκυ κτε,Ν δ κζκΰδεκτΝ εαδΝ πκζδ δεκτΝ εφλα άΝ πθΝ

Σκυλεκευπλέπθ,Ν εαδΝ κυΝ πκζδ δεκτΝ κυΝ ξβηα δ ηκτ Κ Σ ΚΝ ΧKıbrısΝ χdasıΝ TürkΝ
χzınlıkΝ KurumuΝ – τθ ηκμΝ ΣκυλεδεάμΝ Μ δκθσ β αμ βμΝ Νά κυΝ Κτπλκυ,Ν πκυΝ
η ι ζέξγβε Ναλΰσ λαΝ ΝKıbrısΝTürkΝεilliΝψirlikΝPartisiΝ- ΚσηηαΝΣκυλεκευπλδαεάμΝ
γθδεάμΝ θπ βμΨ ά αθ βΝπζάλβμΝ πκζδ δεάΝ δ σ β αΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ
ζζβθκευπλέπθ,Ν θυΝ  π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ λ αθκέΝ γαΝ απκξπλκτ αθ, 
σξκμΝ κυμΝ ά αθΝ βΝ δξκ σηβ βΝ Χ‘Taksim’ΨέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν αεσηαΝ εαδΝ βΝ δ ΫαΝ βμΝ

δξκ σηβ βμΝ εζαηίαθσ αθΝ πμΝ τ εκζκμΝ υηίδία ησμ,Ν εαγσ δΝ κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ
γ πλκτ αθΝππμΝκζσεζβλβΝβΝΚτπλκμΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ πδ λαφ έΝ βθΝΣκυλεέα,Ν π δ άΝ
πλκ κτΝ ΰεαγδ λυγ έΝ βΝ ίλ αθδεάΝ ευλδαλξέα, κΝ θβ έΝ αθάε Ν βθΝ ΟγπηαθδεάΝ

υ κελα κλέαΝεαδΝσξδΝ βθΝ ζζΪ αέΝ 
 
ΟΝ Λ ΫηΝ πδ άηαδθ Ν σ δΝ ετλδκΝ ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ ΣκυλεκευπλδαεάμΝ

εκδθσ β αμΝά αθΝβΝεαγκζδεάΝ υ π έλπ β πκυΝ π έεθυ Ν Νπκζδ δεσΝ πέπ κΝΰτλπΝ
απσ κΝπλσ ππκΝ κυΝ εφλα ά βμ, λκμέΝΦααέζΝΚδκυ κτε,ΝεαδΝβΝπλκ άζπ βΝ δμΝ
πδ αΰΫμΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ εαδΝ κυΝ ε ηαζδ ηκτέ511 Κα ΪΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ
εα έαμΝ κυΝ ’ηίΝ ΫγβεαθΝ κΝ π λδγυλδκΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ

εκδθσ β αμΝπκυΝ έ Ν έξαθΝη έθ δΝπλκ εκζζβηΫθκδΝ Νπαζαδσ λ μΝεκδθπθδεΫμΝ κηΫμ,Ν
α τηία μΝ πλκμΝ κθΝ Κ ηαζδ ησ,Ν έ Ν έξαθΝ βλά δΝ Ν κηΫθβΝ δΰηάΝ θ κ δεάΝ

Ϊ βΝπλκμΝ κΝίλ αθδεσΝεαγ υμέ512  

                                                           
509 Ibid. 
510ΝIbid. 
511ΝσiyaziΝKızılyürek, Κ ηαζδ ησμΝ Χ γάθαμΝΜ σΰ δκμ,ΝβίίθΨ,Νηη-λίΝεαδΝ1ίλ-11ίΝΠ λέΝ πθ ία δευθΝ
δ κζκΰδεκέΝ πυζυθ μΝ κυΝ Κ ηαζδ ηκτΝ εαδ βΝ ‘παθ κυλεδ δεά’Ν γ υλβ βΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ
πλαΰηα δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ γΫ βμΝ βμΝ ΣκυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν απσΝ αΝ ηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ
1λζίΝεαδΝ θ τγ θέ 
512 ΟλΪ Ν1έηέγ 



 

Ν πλυ βΝ Ϋεγ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ πκυΝ πδε θ λυγβε Ν
απκεζ δ δεΪΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝ βΰ έαΝ υθ Ϊξγβε Ν η Ν βθΝ υεαδλέαΝ κυΝ
κλ α ηκτΝ βμΝ βηΫλαμΝ βμΝ ΣκυλεδεάμΝ θ ιαλ β έαμ,Ν σ αθΝ δμΝ βλέ1ίέ1ληιΝ κΝ

ΣκτλεκμΝΠλσι θκμΝ έξ ΝπαλαγΫ δΝ πέ βηβΝ ιέπ βΝ βΝΛ υεπ έαέ513 αθΝβΝπλυ βΝ
φκλΪΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ δ δεάΝ αθαφκλΪΝ κυμΝ παλ υλδ εση θκυμΝ δ ξυλκτμΝ Ϊθ λ μΝ βμΝ
εκδθσ β αμ,ΝΦααέζΝΚδκυ κτεΝεαδΝΡακτφΝΝ θε ΪμέΝΙ δαέ λβΝΫηφα βΝ έξ Ν κγ έΝ βθΝ
πλκ ππδεσ β αΝ κυΝΡακτφΝΝ θε Ϊμ,ΝκΝκπκέκμΝ π λδΰλΪφ αδΝπμΝ«ΫθαμΝ αζαθ κτξκμΝ
θκηδεσμ,ΝπκυΝξπλέμΝεαηέαΝαηφδίκζέαΝγαΝπαέι δΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βΝ βησ δαΝαπάΝ κΝ
ηΫζζκθΝ εαδΝ δΪφκλκδΝ ετεζκδΝ κθΝ ίζΫπκυθΝ πμΝ βθΝ η ζζκθ δεάΝ θαζζαε δεάΝ κυΝ
Κδκυ κτε»έΝΟΝΠΫλ μΝΛ Ϋη,Ναθαφ λση θκμΝ κθΝΝ θε Ϊμ,Ν υθ ξέα δΝ βθΝΫεγ άΝ
κυΝ σ δΝ «παλαδ άγβε Ν πλσ φα αΝ απσΝ κΝ ευί λθβ δεσΝ κυΝ αιέπηαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
πδ λΫο δΝ κΝ ζ τγ λκΝ πΪΰΰ ζηαΝ κυΝ δεβΰσλκυΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ πδε θ λπγ έΝ δμΝ
επαδ υ δεΫμΝ εαδΝ πκζδ δ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ βμΝ κυλεδεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ

κπκέκΝαθαηφέίκζαΝγαΝ κυΝπλκ υ δΝπ έλαΝΰδαΝθαΝαθ απκελδγ έΝ βθΝεα ΪζζβζβΝ δΰηάΝ
αΝπκζδ δεΪΝ κυΝεαγάεκθ α». 

 
βέηέγέγΝ Ν δεσθαΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝευπλδαεάΝεκδθπθέα 

 

τηφπθαΝη Ν κθΝΛ Ϋη,ΝκΝΫθκπζκμΝαΰυθαμΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝεαδΝ
βΝ ζδεάΝ κυΝ πδελΪ β βΝ πέΝ πθΝίλ αθδευθΝ υθΪη πθΝ έξ Νεα α ά δΝ κΝ Ι λαάζΝ
βηκφδζΫμΝεαδΝπαλΪ δΰηαΝπλκμΝηέηβ βΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβέΝΧ σ κ,Ν

βΝ Κλέ βΝ κυΝ κυΫα,Ν βΝ υηηαξέαΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ βΝ ΓαζζέαΝ Ν
υθΪλ β βΝ η Ν βθΝ πκζδ δεά άλδιβ πκυΝ παλάξ Ν βΝ έΰυπ κμ αΝ αδ άηα αΝ πθΝ
ζζάθπθΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν έξαθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ κΝεζέηαΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ

ΚτπλκΝ θαΝ αθ δ λαφ έ.514 ΣκΝ Ι λαάζΝ θΝ υΰεα αζ ΰσ αθΝ δμΝ υθΪη δμ πκυΝ
αθ δ Ϊ κθ αθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ πδ δυι δμ,ΝαζζΪΝκππ άπκ Ν θΝ υΰεα αζ ΰσ αθΝ δμΝ
ξυλ μΝ ε έθ μΝ πκυΝ υπκ άλδααθΝ βθ θπ βΝ άΝ Ϋ πΝ βθΝ αυ κ δΪγ βΝ εαδΝ βθΝ
απκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθΝαπσΝ κΝθβ έέ  

 
πσΝ βθΝ Ϊζζβ πζ υλΪ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ,Ν η Ν ιαέλ βΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ

ηπκλδευθΝ ξΫ πθ,515 516 θΝΫ δξθ ΝθαΝ θ δαφΫλ αδΝθαΝεαζζδ λΰά δΝ δμΝ ξΫ δμΝ
βμΝη Ν κυμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλΫαααθΝ βθΝ κπδεάΝ ζζβθκευπλδαεάΝπλαΰηα δεσ β α,Ν

εαδΝ δ δαέ λαΝ η Ν βθΝ δ ξυλάΝ ζζβθκλγσ κιβΝ εεζβ έαέΝ Ν Ϊ βΝ αυ άΝ ά αθΝ
υθ δ β άΝά βΝαπσΝ βθΝ πατλδκθΝ κυΝ« θπ δεκτΝ βηκοβφέ ηα κμ»Ν κυΝ1ληί,Νσ αθΝ
κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ άλβ Νδ δαέ λαΝ υΰελα βηΫθβΝ Ϊ βΝη ΪΝ βΝ

ζάοβΝ βμΝ πδ κζάμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ ΄έ ΣβθΝέ δαΝ υΰελα βηΫθβΝ Ϊ βΝ
                                                           

513ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβ1γκ-31.10.1957) 
514 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝShiloakh (102/2295-18.11.1957) 
515 Ibid. πσΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝπαλα έγ θ αδΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ ηπκλδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝ κΝ
1ληθΝ εαδΝ κΝ πλυ κΝ ληβθκΝ κυΝ 1ληι,Ν πλκετπ δΝ σ δΝ κδΝ δ λαβζδθΫμΝ ιαΰπΰΫμΝ βθΝ ΚτπλκΝ έθαδΝ
π θ απζΪ δ μΝ Ν αιέαΝ απσΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ ευπλδαεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝ κΝ Ι λαάζέΝ υΰε ελδηΫθαμΝ ΟδΝ
δ αΰπΰΫμΝδ λαβζδθυθΝπλκρσθ πθΝ βθΝΚτπλκΝ κΝ1ληθΝαθΫλξκθ αθΝ Νηη1έίίίΝζέλ μΝΚτπλκυ,Ν θυΝκδΝ

ευπλδαεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝ κΝ Ι λαάζΝαθΫλξκθ αθΝ δμΝ11γέγίίΝζέλ μΝΚτπλκυέΝΚα ΪΝ κΝπλυ κΝληβθκΝ κυΝ
1957 (1/1-γίήλΨΝ κδΝ δ αΰπΰΫμΝ δ λαβζδθυθΝ πλκρσθ πθΝ βθΝ ΚτπλκΝ αθΫλξκθ αθΝ Ν ζ11έίίίΝ ζέλ μΝ
Κτπλκυ,Ν θυΝκδΝευπλδαεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝ κΝΙ λαάζΝά αθΝησζδμΝ1βλέθίίΝζέλ μΝΚτπλκυέΝ βθΝΫεγ βΝ κυΝ
Γ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ θΝαθαφΫλ αδΝβΝπβΰάΝ πθΝπμΝΪθπΝ κδξ έπθέ 
516 ISA/RG59/GL/12561/7 David Hess,Ν ήθ βμΝ κυΝ ΚζΪ κμΝ ζΫΰξκυΝ Τπκυλΰ έπθΝ Ν βμΝ θ ιΪλ β βμΝ

λξάμΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ βηκ έκυΝπλκμΝ λΝ Diesntein,Ν ήθ βΝΣηάηα κμΝυθαζζΪΰηα κμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ
ΟδεκθκηδευθΝ Χγ1ηβή1ι-1ιέ1έ1ληιΨΝ ΟδεκθκηδεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ π θ τ πθΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
εα α ε υα δεάμΝ αδλ έαμΝSolel Boneh βθΝΚτπλκΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ κπδεάΝ αδλ έαΝCybarco. 
ΠλίζέΝ1έζέη 



πμΝ πλκμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ αδ άηα αΝ βλκτ Ν κΝ δ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ εαγ’Ν
σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ υθΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθέ517 Χ σ κ,Ν κΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ ιΫφλαα ΝπζΫκθΝ κθΝπλκίζβηα δ ησΝ κυ,Νεα ΪΝπσ κθΝαυ άΝβΝ υΰελα βηΫθβΝ

Ϊ βΝ βμΝξυλαμΝ κυΝ έθαδΝ εσπδηκΝθαΝ δα βλ έ αδέΝ έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝζέΰκυμΝ
ησζδμΝ ηάθ μΝ η ΪΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν κΝ Λ ΫηΝ Ν αθαφκλΪ κυΝ η Ν
αθ δε έη θκ βθΝδ ξτΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βθΝΚτπλκ,Ν δ βΰ έ κ σ δΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ
γαΝΫπλ π Ν κΝ ιάμΝθαΝ βθΝζΪί δΝ κίαλΪΝυπ’ΝσοδθέΝ δΝ π λαδ Ϋλπ,Νπλσ δθ Νσ δΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ αιδκπκδβγ έΝ κΝ υφδ Ϊη θκΝ εκδθσΝ δ κζκΰδεσΝ υπσίαγλκΝ πκυΝ υθ Ϋ δΝ βθΝ
ΚυπλδαεάΝ εεζβ έαΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζ,Ν έθκθ αμΝ Ϋηφα βΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ ίλαρεσμΝ
ΫθκπζκμΝαΰυθαμΝ βθΝΠαζαδ έθβΝεα ΪΝ πθΝίλ αθδευθΝ υθΪη πθΝΫξ δΝπκζζΪΝεκδθΪΝ

κδξ έαΝ η Ν αΝ ζζβθκευπλδαεΪΝ πκζδ δεΪΝ αδ άηα α,Ν πκυΝ βλέα δΝ αηΫλδ αΝ βΝ
ΚυπλδαεάΝ εεζβ έαέ518 ΟΝ Λ ΫηΝ πλκΫ λ π Ν θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ εδθά δμΝ
πλκ Ϋΰΰδ βμΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΙ λαάζΝπλκμΝ βθΝ κπδεάΝ εεζβ έα,Ν ε δηυθ αμΝσ δΝαυ ΫμΝ
έΰκυλαΝ γαΝ Ϋίλδ εαθΝ γ δεάΝ αθ απσελδ β,Ν αθαφΫλκθ αμΝ πμΝ ξαλαε βλδ δεσΝ

παλΪ δΰηαΝ κΝ υΰξαλβ άλδκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ πκυΝ έξ Ν απκ έζ δΝ κΝ Υπλ πέ εκπκμΝ
αζαηέθκμΝΓ θθΪ δκμΝπλκμΝ κΝδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ κΝ1ληιΝ π’Ν υεαδλέαΝ βμΝ π έκυΝ
βμΝδ λαβζδθάμΝαθ ιαλ β έαμέ519  

 
βέηέζέΝ Ν δ λαβζδθάΝ οάφκμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ βθΝ 1ββ

 τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ  

 

ΣκΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ π έεθυ Νη ΰΪζβΝ π λΫφ δαΝ Νσ, δΝ
αφκλκτ Ν βΝ Ϊ βΝ πκυΝ γαΝ βλκτ Ν θσο δΝ βμΝ υαά β βμΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ κθΝ
Ο έΝυθδ κτ ΝηΪζδ αΝ κθΝ δ λαβζδθσΝΠλσι θκΝ βΝΛ υεπ έα,ΝΠΫλ μΝΛ Ϋη, 
θαΝαπΫξ δΝαπσΝεΪγ Ν θΫλΰ δαΝάΝεκδθπθδεάΝ ηφΪθδ βΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ ληβθ υγ έΝ
πκδεδζκ λσππμ,Ν αλθβ δεΪΝ άΝ γ δεΪ,Ν απσΝ κδα άπκ Ν αθ δηαξση θβΝ πζ υλΪΝ βθΝ
Κτπλκέ520 ΠαλΪΝ δμΝπκδεέζ μΝ ε δηά δμΝπ λέΝ κυΝη ζζκθ δεκτΝstatus quo βθΝΚτπλκ,Ν
βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ παλΫη θ Ν πλκ βζπηΫθβΝ κΝ κηΫθκΝ ππμΝ βΝ λ αθέαΝ ά αθΝ
αεσηαΝ ε έθβΝπκυΝ δκδεκτ Ν κΝθβ έέΝ αθΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝ θυΝ έξαθΝά βΝαλξέ δΝ
κδΝ λΰα έ μΝ βμΝ12βμ υθσ κυΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ,Ν κΝΙ λαάζΝ θΝ έξ Ν
εαγκλέ δ πκδαΝ Ϊ βΝγαΝ βλκτ Ν κΝΚυπλδαεσ,ΝαθαηΫθκθ αμΝ δ υελδθά δμΝαπσΝ βθΝ
Πλ ί έαΝ βμΝ λ αθέαμΝ κΝΣ ζΝ ίέίέ521 ΣκΝΙ λαάζΝ θΝ έξ  εΪπκδκθΝδ δαέ λκ ζσΰκΝ
θαΝ βλέι δΝ βθΝ ζζβθδεάΝάΝ βθΝ κυλεδεάΝγΫ β,Ν κηΫθκυΝσ δΝ σ κΝβΝ γάθαΝσ κΝεαδΝ
βΝΆΰευλαΝ πδαβ κτ αθΝ βΝ άλδιβΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝαθΝ
εαδΝ κΝ πδκΝ πδγαθσμΝ ηκθσ λκηκμΝ γαΝ ά αθΝ βΝ τηπζ υ βΝη Ν βΝ λ αθέα,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ θΝφαδθσ αθΝπλσγυηβ θα υθ αξγ έ η ΝηέαΝαπκδεδκελα δεάΝ τθαηβ,Ν βΝ
δΰηάΝηΪζδ αΝπκυΝ κΝΙ λαάζΝγ πλκτ ΝππμΝ κΝΛκθ έθκΝΫ δξθ ΝθαΝ πδ δυε δΝ βθΝ

απκφσλ δ βΝ βμΝΫθ α βμΝ κΝθβ έ,ΝΫξκθ αμΝαπ ζ υγ λυ δΝ κθΝΜαεΪλδκΝ κθΝΜΪλ δκΝ
κυΝ 1ληιΝ εαδΝ αθ δεα α ά δΝ κθΝ α δΪζζαε κΝ ΥΪλθ δθΰεΝ η  κθΝ η λδκπαγΫ λκΝ

ΥδκτΝ Φκυ Ν βΝ γΫ βΝ κυΝ Κυί λθά βΝ κυΝ θβ δκτ. δ,Ν κΝ Ι λαάζΝ Ϋ δθ Ν θαΝ
                                                           

517 ΟλΪ Ν1έζ 
518 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγζίβ-3.6.1957) 
519 Ibid.  
520 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήγθίι-15.7.1957) 

ε έγ θ αδΝκδΝζσΰκδΝπκυΝκΝLeshem υθαπκφΪ δ Νη Ν κθΝαη λδεαθσΝκησζκΰσΝ κυΝθαΝηβθΝπαλα κτθΝ - 
θυΝ έξαθΝ πλκ εζβγ έΝ - βθΝ εβ έαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυμΝ φέζκυ,Ν υθδ λυ άΝ εαδΝ αλξδ υθ Ϊε βΝ βμΝ
φβη λέ αμΝ ζ υγ λέα,Ν βηκ γΫθβΝ  αυλδθέ β,Ν κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληι,Ν ΰδαΝ θαΝ ηβθΝ βηδκυλΰβγκτθΝ
θ υπυ δμΝπλπ έ πμΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝεαδΝ υ λ υσθ πμΝ δμΝ τκΝεκδθσ β μΝ κυΝθβ δκτέΝΣκΝ

ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν απαθ υθ αμΝ ξ δεΪ,Ν υθδ κτ Ν κθΝ Leshem θαΝ αεκζκυγά δΝ
βθΝέ δαΝ αε δεάΝ Νπαλσηκδ μΝπ λδ Ϊ δμΝπκυΝ υξσθΝαθαετοκυθΝΧγθίιή1ίβ-4.8.1957)    

521 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝLeshem (736/22.9.1957) 



πλκ αθα κζέα αδΝ αεσηαΝ ηδαΝ φκλΪΝ βΝ ζτ βΝ βμΝ απκξάμ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ αυ σΝ θαΝ
βηαέθ δΝσ δΝ θΝπαλαεκζκυγκτ Ν δμΝπαλα εβθδαεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ δ λΰα έ μέΝ 

 
 δμΝ βίέλέ1ληιΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ θ ΰλΪφβΝ βθΝ α αΫθ αΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ βμΝ 1ββμ 

υθσ κυ,Νη αίΪζζκθ αμΝσηπμΝ βθΝ δα τππ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝαδ άηα κμ,Ν πκυΝΫεαθ Ν
ζσΰκΝπ λέΝ «ίλ αθδευθΝ αελκ ά πθΝεα ΪΝ πθΝΚυπλέπθ»Ν εαδΝ πκυΝσππμΝά αθΝφυ δεσΝ
πλκεΪζ Ν δμΝ αθ δ λΪ δμΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ ΣκυλεέαμΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

πδ λκπάμέ522  δμΝλέ1βέ1ληιΝβΝ ζζΪ αΝεα Ϋγ Ν ξΫ δκΝαπκφΪ πμΝ θυπδκθΝ βμΝ ΄Ν
πδ λκπάμ,Ν η Ν ε θάΝ αθαφκλΪΝ αΝ δαζαηίαθση θαΝ βμΝ απσφα βμΝ 1ί1γΝ πκυΝ

υδκγΫ β ΝβΝπλκβΰκτη θβΝ11β τθκ κμ,Νεα α δεθτκθ αμΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ λ αθέα,ΝΝ
εα ΪΝ κθΝ ξλσθκΝ πκυΝ η κζΪίβ ,Ν θΝ υθΫίαζ Ν ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμέ523 ξκθ αμΝ
ΰέθ δΝαπκ ε άΝ εΝηΫλκυμΝεαδΝ βμΝ ζζΪ αμΝβΝπλσ α βΝαθαγ υλβ βμΝ βμΝ δα τππ βμ, 
πκυΝυπΫίαζαθΝαπσΝεκδθκτΝκ Καθα Ϊμ,ΝβΝ αθέα,ΝβΝΥδζάΝεαδΝβΝΝκλίβΰέα - βΝ ζζβθδεάΝ
πλσ α βΝυπ λοβφέ γβε ΝαπσΝ βθΝ ΄ πδ λκπάΝη ΝγγΝοάφκυμΝυπΫλ,ΝβίΝεα ΪΝεαδΝβηΝ
απκξΫμ. ΣκΝ ε έη θκΝ πκυΝ υπ λοβφέ γβε Ν π λδ έξ Ν βΝ δα τππ βΝ πκυΝ πλσ δθ Ν κΝ

ίΫλπφ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ εφλαασ αθΝ βΝ υξάΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδβγκτθΝ π λαδ ΫλπΝ δαπλαΰηα τ δμΝ εαδΝ υθκηδζέ μΝ η Ν εκπσΝ βθΝ
φαληκΰάΝ κυΝ δεαδυηα κμΝαυ κ δΪγ βμΝΰδαΝ κθΝζασΝ βμΝΚτπλκυΝ[«[…]that further 

negiotiations and discussions will be undertaken promptly and in a spirit of 

cooperation  with a view to applying the right of self-determination in the case of the 

people of Cyprus.»].
524 ΝυδκγΫ β βΝαυ άμΝ βμΝ δα τππ βμΝξαλαε βλέ γβε ΝπμΝβγδεάΝ

δεαέπ βΝεαδΝ δπζπηα δεάΝ πδ υξέαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπζ υλΪμέ Χ σ κ,Ν δμΝ14.12.1957 
εαδΝεα ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ θΝ υΰε θ λυγβε ΝβΝαπαδ κτη θβΝ
πζ δκοβφέαΝ πθΝβήγΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ, θΝυδκγ άγβε έ 

 
ΣκΝΙ λαάζΝ πΫζ ι Ν βΝζτ βΝ βμΝαπκξάμΝεαδΝ δμΝ τκΝοβφκφκλέ μέΝΜ ΝΫΰΰλαφσΝ

κυΝπλκμΝ κΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έα,Ν κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ
δ υελέθδα Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ ιάμμ525 « θυΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ πδφτζαιβΝ γαΝ

οβφέααη ΝυπΫλΝπλσ α βμΝοβφέ ηα κμΝπκυΝγαΝεαγσλδα Ν βθΝΫθαλιβΝ δαπλαΰηα τ πθΝ
η αιτΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ η λυθΝ ξπλέμΝ θαΝ ΰέθ αδΝ εαηέαΝ αθαφκλΪΝ π λέΝ κυ 

δεαδυηα κμΝ βμΝαυ κ δΪγ βμ,Ν σγβε Ν θ κζάΝ βθΝ θ δπλκ ππ έαΝηαμΝ κθΝΟ Νσ δ, 
Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ γ έΝ πλκμΝ οάφδ βΝ πλσ α βΝ πκυΝ γαΝ π λδ ζΪηίαθ Ν κΝ

δεαέπηαΝ αυ κ δΪγ βμ, σ Ν γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ απΫξκυη Ν ΰδαΝ θαΝ ηβθΝ αθαΰεα γκτη Ν θαΝ
ζΪίκυη ΝγΫ βΝ βθΝευπλδαεάΝ δΫθ ιβ»έ ΣκΝ Ι λαάζ υηπκλ τγβε Νη Ν βΝΰλαηηάΝ πθΝ
υπκζκέππθΝξπλυθ βμΝ τ βμ,ΝκδΝκπκέ μ, εα αοβφέακθ αμΝάΝαπΫξκθ αμΝ- θΝ άλδιαθΝ
δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμέ526  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
522ΝXydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek Policy, 149 
523ΝIbid., 150 
524ΝIbid. 
525 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝLeshem (917/23.12.1957) 
526Ν  Nicolet, United States policy towards Cyprus, 110-111Ν Π λέΝ βμΝ Ϊ βμΝ πθΝ Π Ν πέΝ κυΝ
ΚυπλδαεκτΝεα ΪΝ βθΝ1ββ τθκ κΝ βμΝΓέέΝ κυΝΟ έ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

βέθΝ Ν δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ πλκμΝ κΝ Κυπλδαεσ αά βηα βθ 13
β
 τθκ κΝ βμΝ

Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ΝΧ1ληκΨ 
 
 
 
 ΣκΝ 1ληκΝ απκ Ϋζ  ξλκθδΪ- αγησμΝ ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ π λδφ λ δαεάΝ
ιπ λδεάΝ πκζδ δεάέΝ Κα αζυ δεσΝ λσζκΝ Ϋπαδι Ν κΝ λα δπ δεσΝ πλαιδεσπβηαΝ πκυΝ
ε βζυγβε Ν κΝ ΙλΪεΝ δμΝ 1ζέιέ1ληκ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ αθα λαπ έΝ βΝ φδζκ υ δεάΝ

ξα ηδ δεάΝηκθαλξέαΝεαδΝ β ΰεαγέ λυ βΝ λα δπ δεκτΝεαγ υ κμΝυπσΝ βθΝβΰ έαΝ
κυΝ Άηπθ ζΝ ΚαλέηΝ ΚΪ ηέΝ Ν ιΫζδιβΝ αυ άΝ έξ Ν πμΝ Ϊη κΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ

απκ α δκπκδβγ έΝ κΝ ΙλΪεΝ απσΝ βΝ τ βΝ εαδ θαΝ ξγ έΝ βηαθ δεσΝ πζάΰηα κΝ
«τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ»,Ν κΝκπκέκΝ υηη έξαθΝβΝ λ αθέαΝεαδΝκδΝ βηαθ δεσ λ μΝ
φδζκ υ δεΫμΝηκυ κυζηαθδεΫμΝξυλ μΝ βμΝπ λδκξάμΝΧΣκυλεέα,ΝΙλΪθΝεαδΝΠαεδ ΪθΨ. Μ Ν

κηΫθβΝ βθΝαπ δζάΝ βμΝθα λδεάμΝ δΰτπ κυΝ - βΝκπκέαΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ βμΝ έ δαμΝ
ξλκθδΪμΝ υθΫ β Ν η Ν βΝ υλέαΝ βθΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝ Χ ΨΝ - 
θδ ξτγβεαθΝκδΝαθβ υξέ μΝ ΰδαΝηέαΝ θ ξση θβΝατιβ βΝ βμΝ κίδ δεάμΝ πδλλκάμΝ βΝ

ΜΫ βΝ θα κζά,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ παθ θ λΰκπκδβγ έΝ κΝ ΪικθαμΝ υθ λΰα έαμΝ
Σκυλεέαμ-Ι λαάζέΝΣκΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληκ,ΝβΝΆΰευλαΝεαδΝβΝΙ λκυ αζάηΝΫγ αθΝ ΫζκμΝ

βΝ δπζπηα δεάΝ κυμΝ ουξλσ β α,Ν πκυΝ έξ Ν δμΝ λέα μΝ βμΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1ληη,Ν
σ αθΝυπ ΰλΪφβΝβΝ υηφπθέαΝ υθ λΰα έαμΝΣκυλεέαμ-ΙλΪεέ527 ΌππμΝά αθΝαθαη θση θκ,Ν
β παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζ πβλΫα Ν λα δεΪΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ πμΝ
πλκμΝ κΝΚυπλδαεσέ 
 
 πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κΝ θΫκμΝ ΠλπγυπκυλΰσμΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν ΥΪλκζθ Ν
Μαεηέζζαθ,Ν ά βΝ απσΝ κΝ εαζκεαέλδΝ κυΝ 1ληιΝ ίλδ εσ αθΝ Ν δαίκτζ υ βΝ η Ν βθΝ

πδ λκπάΝΆηυθαμΝεαδΝη Ν κΝΤπκυλΰδεσΝυηίκτζδκΝπ λέΝ βμΝ υθα σ β αμΝ φαληκΰάμΝ
θσμΝπ λέπζκεκυΝ-εαδΝ ιαδλ δεΪΝ τ εκζαΝ φαλησ δηκυΝ βθΝπλΪιβ- ξ έκυΝ λδπζάμΝ
υΰευλδαλξέαμΝ λ αθέαμ- ζζΪ αμ-ΣκυλεέαμΝ βθΝΚτπλκέΝ θΝ εαδΝ ζδεΪΝ κΝ ξΫ δκΝ

αυ σΝ θΝ πλκ Ϊγβε Ν πκ Ϋ,Ν ά αθΝ θ δε δεσΝ βμΝ πλσγ βμΝ βμΝ λ αθέαμΝ θαΝ
δεαθκπκδά δΝ κΝαέ βηαΝ βμΝΣκυλεέαμΝθαΝηβθΝπ λδΫζγ δΝ κΝθβ έΝυπσΝ ζζβθδεσΝΫζ ΰξκΝ
– κηΫθβμΝ βμΝκζκΫθαΝαυιαθση θβμΝ βηα έαμΝ βμΝΆΰευλαμΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ υηφ λσθ πθΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέ528 ιέα δΝσηπμΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝά αθΝ
βΝπλυ βΝφκλΪΝπκυΝ κΝΛκθ έθκΝαπκ ξσ αθΝ βθΝπλκκπ δεάΝπαλαξυλβ βμΝευλδαλξέαμ, 
υπσΝ κθ σλκΝσ δΝ κΝθβ έΝγαΝ δα βλκτθ αθΝευλέαλξ μΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμέ529 
  
βέθέ1ΝΣκΝξΫ δκΝΦκυ ΝεαδΝκδΝδ λαβζδθΫμ ε δηά δμ 

 

 ΟΝ λΝ ΥδκυΝ Φκυ Ν έξ Ν δ Ϋζγ δΝ βθΝ πκδεδαεάΝ Τπβλ έαΝ κΝ 1λβλΝ εαδΝ βΝ
πλυ βΝ κυΝ κπκγΫ β βΝ ά αθΝ βθΝΠαζαδ έθβ,Ν σπκυΝ δαελέγβε Ν ΰδαΝ βθΝ δεαθσ β ΪΝ
κυΝθαΝηπκλ έΝθαΝ υθκηδζ έΝη Ν κυμΝ ίλαέκυμΝεαδΝ κυμΝΆλαί μΝη Ν δαζζαε δεσ β αέΝ

ΣκΝ 1λζγΝ κπκγ άγβε Ν βθΝ Κτπλκ,Ν π λέκ κΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ υθΫπ Ν η Ν βθΝ
πλκ πΪγ δαΝ κυΝΛκθ έθκυΝθαΝξαζαλυ δΝ αΝαυ βλΪΝηΫ λαΝπκυΝ έξαθΝ πδίζβγ έΝη ΪΝ
αΝ Οε πίλδαθΪΝ κυΝ 1λγ1Ν – ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ σ Ν κθΝ έξ Ν εα α ά δΝ βηκφδζάΝ κθΝ
ζζβθκευπλδαεσΝπζβγυ ησέΝΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝΥΪλθ δθΰεΝ βθΝΚτπλκ,ΝκΝ

                                                           
527ΝΟλΪ Νβέγέβέ1 
528ΝΥα αβία δζ έκυ,ΝΚυπλδαεσΝυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 96-1ί1ΝΠ λέΝ βμΝδ ΫαμΝ βμΝ λδπζάμΝ υΰευλδαλξέαμΝ
κυΝHarold Macmillan κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληιέ 

529ΝIbid., 99-100 



Φκυ ,Νσθ αμΝΚυί λθά βμΝ βμΝΣααηΪδεα,Νγ πλκτ Νσ δΝηπκλκτ ΝθαΝ υθ δ φΫλ δΝ βθΝ
η έπ βΝ βμΝΫθ α βμΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝυπΫίαζ Ν κΝΛκθ έθκΝαέ β βΝ κπκγΫ β βμΝ κΝ
θβ έ,Ν εα αγΫ κθ αμΝ δμΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ πκυΝ άγ ζ Ν θαΝ
φαλησ δέΝ ΟδΝ απσο δμΝ Φκυ Ν ι ζάφγβ αθΝ απσΝ κΝ Λκθ έθκΝ πμΝ ηέαΝ υεαδλέαΝ θαΝ

ε λ βγ έΝξλσθκμΝεαδΝθαΝη δπγ έΝβΝΫθ α βΝ βθΝΚτπλκέΝ530 
 

ΣκΝ ξΫ δκΝΦκυ ΝπλκΫίζ π ΝηέαΝπ λέκ κΝ π ΪΝ υθΝαυ κευίΫλθβ βμ,Νεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝκπκέαμΝ ζζβθκετπλδκδΝεαδΝΣκυλεκετπλδκδΝγαΝαφάθκθ αθΝ ζ τγ λκδΝαπσΝ
ιπ λδεΫμΝ παλ ηίΪ δμΝ η Ν εκπσΝ θαΝ ίλκυθΝ ηέαΝ εκδθΪΝ απκ ε άΝ πκζδ δεάΝ ζτ β,Ν βΝ

κπκέαΝ εαδΝ γαΝ φαληκασ αθΝ η Ν κΝ πΫλαμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ π λδσ κυέΝ πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν βΝ
ίλ αθδεάΝευίΫλθβ βΝ κυΝεα Ϋ β Ν αφΫμΝσ δΝβΝ άζπ βΝ βμΝ1λβμ ε ηίλέκυΝ1ληθΝ
γαΝ υθΫξδα Ν θαΝ δ ξτ δΝ – παλΪΝ κΝσ δΝκΝΦκυ Ν δαφπθκτ Νη Ν κΝπ λδ ξση θσΝ βμέ531 
Κα ΪΝ βθΝη αία δεάΝι άΝπ λέκ κΝαυ κευίΫλθβ βμ,ΝγαΝζαηίΪθκθ αθΝηΫ λαΝπκυΝγαΝ
υθΫίαζαθΝ βθΝ πδ λκφάΝ βθΝ κηαζσ β α,Ν σππμΝ πέξέΝ απ ζ υγΫλπ βΝ

ελα κυηΫθπθ.532  
 
ΣκΝ ξΫ δκΝ Φκυ Ν αθ δη υπδ Ν βθΝ Ϋθ κθβΝ αθ έ λα βΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν εαγσ δΝ

δΫίζ π Ν σ δΝ δαΝ πθΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ πλσ δθ Ν κΝ Κυί λθά βμΝ πδ δπεσ αθΝ κδΝ
ζζβθκετπλδκδΝ εαδΝ κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ θαΝ αθ τλκυθΝ λσπκυμΝ απσΝ εκδθκτΝ
δαευίΫλθβ βμΝ κυΝ θβ δκτΝ – ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ απκηΪελυθ Ν βΝ ζτ βΝ βμΝ
δξκ σηβ βμΝ πκυΝ βΝ ΣκυλεέαΝ π έπε έ533 Ν ιΫΰ λ βΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ κθΝ

ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1ληκΝ εαδΝ βΝ ΪεκηοβΝ υηπ λδφκλΪΝ πκυΝ ε άζπ Ν βΝ κυλεδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ κθΝ έ δκΝ κθΝΦκυ ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπαλαηκθάμΝ κυΝ βθΝΆΰευλαΝ

βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βΝ άλδιβΝ κυΝ Μ θ λΫμΝ ΰδαΝ κΝ ξΫ δσΝ κυ,Ν
ΫεαθαθΝ κθΝ θΫκΝΚυί λθά βΝ θαΝ υθ δ β κπκδά δΝ ππμΝ κΝ εέθ υθκμΝ υ η θκτμΝ ΰδαΝ βΝ

λ αθέαΝη α λκφάμΝ κυΝ κυλεδεκτΝπαλΪΰκθ αΝ,Νά αθΝυπαλε σμέ534 
 
 θ δε δεάΝ κυΝ λσπκυΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ αιδκζκΰκτ Ν δμΝ
ι ζέι δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ έθαδΝ βΝ αθΪΰθπ βΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ

πλαΰηα δεσ β αμΝ κΝθβ έ,ΝσππμΝαυ άΝ ε έγ αδΝ Ν ξ δεάΝυπβλ δαεάΝαθαφκλΪΝ κυΝ
Λ Ϋηέ535 ιδκζκΰυθ αμΝ κΝ ξΫ δκΝ Φκυ ,Ν ε δηκτ Ν σ δΝ βΝ ίλ αθδεάΝ πλσ α βΝ
εσπ υ Ν θαΝ ι υη θέ δΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ πζ δκοβφέαέΝ υ σΝ έξ Ν πμΝ Ϊη κΝ
παεσζκυγκΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ υ αλΫ ε δαΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ Ν πζ υλΪμΝ εαδΝ βθΝ

σιυθ βΝ βμΝΫθ α βμΝαθΪη αΝ δμΝ τκΝεκδθσ β μέΝΣκΝεζέηαΝπκυΝ έξ Ν δαηκλφπγ έΝ Ν
θ κευπλδαεσΝ πέπ κΝ κυ δα δεΪΝ ιυπβλ κτ Ν βθΝ πδ έπιβΝ πθΝ λ αθυθΝ θαΝ
δα βλβγκτθΝ κδΝ λα δπ δεΫμΝ ίΪ δμ,Ν εαγσ δΝ βΝ Ϋθ α βΝ η αιτΝ ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ

ΣκυλεκευπλέπθΝ γαΝ αδ δκζκΰκτ Ν παλευμΝ βθΝ αθΪΰεβΝ απκεα Ϊ α βμΝ εαδΝ
δα άλβ βμΝ βμΝβλ ηέαμΝ βθΝέ δαΝ βθΝΚτπλκΝ– εαδΝπαλαζζάζπμΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ πθΝ
υηφ λσθ πθΝ βμΝ τ βμΝ βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάέΝ ΟΝ Λ ΫηΝ υθΫ Ν δμΝ πλκ Ϊ δμΝ

Φκυ Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ« κΝ1ληκ,ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝτ λαΝαπσΝ τκΝξλσθδαΝαπαΰκλ τ πθ,Ν
                                                           

530ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 375-377, 393-394 
531ΝIbid., 394 
532 ΝέεκμΝΥλδ κ κυζέ βμ,ΝΣαΝ ξΫ δαΝζτ βμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝΧ1λζκ-1978) Χ γάθαμΝΚα αθδυ βμ, 2009), 
110-119  
533 Υα αβία δζ έκυ,ΝΚυπλδαεσΝυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 101-103 
534 Υσζζαθ ,Ν λ αθέαΝ εαδΝ ΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 398-408 Π λέΝ πθΝ κυλεδευθΝ αθ δλλά πθΝ πέΝ κυΝ
ξ έκυΝ Foot εαδΝ αΝ π δ σ δαΝ πκυΝ βη δυγβεαθΝ βθΝ ΚτπλκΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ κθΝ

ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1ληκέΝΠλίζέΝISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ
(102/2531 Π (28.1.1958- מ λέΝ βμΝ θγΪλλυθ βμΝ βμΝΆΰευλαμΝπλκμΝ κυμΝΣκυλεκευπλέκυμΝθαΝπλκίκτθΝ

Νεδθβ κπκδά δμΝεαδΝ δαηαλ υλέ μέ 
535ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβζζί  (5.1.1958- מ



κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ Ϋ π αθΝ βθΝ Ϊ δαΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ
βΝ Λ υεπ έαΝ παλ ζΪ δμΝ ΰδαΝ κθΝ κλ α ησΝ βμΝ π έκυΝ βμΝ βηβμ

 Μαλ έκυέΝ ΟδΝ
λ αθκέΝ πΫ λ παθΝθαΝ ε βζυθ αδΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκΝΫθ κθαΝ κΝ ζζβθδεσΝ γθδεσΝ

φλσθβηα,Νεαζζδ λΰυθ αμΝεα ΪζζβζαΝ κΝεζέηαΝπκυΝγαΝ πΫ λ π Ν βθΝαθ έ κδξβΝ κυλεδεάΝ
αθ έ λα βΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝΚτπλκυ».

536  
 

ΠΫλαθΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ σηπμ,Ν κΝ Λ ΫηΝ πΫελδθ Ν δμΝ πλκ Ϊ δμΝ Φκυ Ν π δ άΝ
ε δηκτ Ν σ δ,Ν ηηΫ πμΝ πζβθΝ αφυμ,Ν σθδααθΝ βθΝ Ϋθ α βΝ αθΪη αΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ ιδΪ εαδ λδ λΪ.537 πδ βηαέθ δΝσ δΝαπσΝ αΝηΫ α κυΝΙαθκυαλέκυΝ
κυΝ 1ληκΝ βη δυθκθ αθ κίαλΪΝ ελκτ ηα αΝ πκζδ δεάμΝ αθ δπαλΪγ βμΝ η αιτΝ βμΝ

παλΪ αιβμΝ βμΝ ιδΪμΝ Χ εεζβ έαΝ εαδΝ ΟΚ ΨΝ εαδΝ βμΝ λδ λΪμ,Ν πκυΝ εφλαασ αθΝ
απσΝ κΝ εκηηκυθδ δεσΝ Κ ΛΝ εαδΝ ηΫζβΝ βμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ Π ΟέΝ ΟδΝ
κζκφκθέ μΝ τκΝ ζζβθκευπλέπθΝ πκυΝ φΫλκθ αθΝ θαΝ αθάεκυθΝ βθΝ λδ λΪΝ βθΝ

21.1.1958538 απκ έ κθ αθ βθΝ ΟΚ ΝεαδΝσιυθαθΝ βθΝ θ κ ζζβθκευπλδαεάΝπκζδ δεάΝ
αθ δπαλΪγ βέΝ ΣβθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋθ α βΝ κΝ Λ ΫηΝ εα αζσΰδα Ν κθΝ ΓλέίαΝ «πκυΝ
πλκφαθυμΝ πλκ παγ έΝ θαΝ φαλησ δΝ σ, δΝ Ϋεαθ Ν βθΝ ζζΪ αΝ η ΪΝ κθΝ ΄ Παΰεσ ηδκΝ
Πσζ ηκΝεαδΝθαΝη αφΫλ δΝεαδΝ βθΝΚτπλκΝΝ κθΝ ζζβθδεσΝ ηφτζδκ»έ539 θΝεαδΝ αΝίέαδαΝ
π δ σ δαΝαυ άμΝ βμΝηκλφάμΝ θΝ έξαθΝζΪί δΝαεσηαΝ υλτ λβΝΫε α βΝ– ιΫζδιβΝπκυΝ

εα ΪΝ κθΝ Λ ΫηΝ κφ έζ αδΝ Ν εα υθα δεΫμΝ παλ ηίΪ δμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ πλκμΝ
αιδπηα κτξκυμΝ βμΝΠαΰετπλδαμΝ λΰα δεάμΝΟηκ πκθ έαμΝΧΠ ΟΨ-540 βΝαλξδεάΝπμΝΪθπΝ
ε έηβ βΝ πκυΝ υδκγΫ β Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ δπζπηΪ βμΝ ξλπηΪ δ Ν κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ

αθαφκλυθΝ κυΝ πλκμΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ εα ΪΝ κυμΝ αηΫ πμΝ
πση θκυμΝ ηάθ μέΝ Ν ΰ θδεσ λβΝ δεσθαΝ βμΝ ΟΚ Ν πκυΝ π λδΰλαφσ αθΝ δμΝ κδε έ μ 

                                                           
536ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβιθη  (27.3.1958- מ
537 Ibid. πσΝ βθΝπ λδΰλαφάΝ πθΝ κλ α ηυθΝ βμΝβηβμ Μαλ έκυΝ1ληκΝ βΝΛ υεπ έα,Ν δαφαέθκθ αδΝκδΝ
δαφκλΫμΝη αιτΝ ιδΪμΝεαδΝ λδ λΪμΝ κυμΝεσζπκυμΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝ κδξ έκυμΝ 

«ΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝκδΝπαλ ζΪ δμΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝπζβγυ ηκτΝαπαΰκλ τκθ αθέΝΦΫ κμΝ σγβε Ν
Ϊ δαΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝπαλΫζα βμΝΰδαΝ βθΝ πΫ δκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαθ ιαλ β έαμΝυπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ
πλκςπκγΫ δμέ 
Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ κικζκΰδυθΝ δμΝ εεζβ έ μ,Ν δκλΰαθυγβεαθΝ η ΰΪζ μΝ παλ ζΪ δμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ
υηη έξαθΝευλέπμΝ ξκζδεΫμΝ Ϊι δμ,Νη Ν ζζβθδεΫμΝ βηαέ μέΝΝ έ αΝηέαΝαπσ δμΝπαλ ζΪ δμΝ βθΝπσζβ,Ν βθΝ

κπκέαΝ υηη έξαθΝ θ κζαέ μΝ εαδΝ ΪθγλππκδΝ βμΝ γθδεδ δεάμΝ ιδΪμΝ παλΪ αιβμέΝ πσΝ βΝ ηδαΝ ά αθΝ κδΝ
ηαγβ ΫμΝ η Ν δμΝ κζΫμΝ κυμΝ εαδΝ η Ν αΰάηα αΝ φδζαληκθδευθ,Ν θυΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪΝ παλάζαυθαθΝ αΝ
λΰα δεΪΝ πηα έαΝ πλκμΝ ΪζζβΝ εα τγυθ βΝ ηΫ αΝ βθΝ πσζβέ ΤπάλξαθΝ πκζζκέΝ πκζέ μΝ πκυΝ

παλαεκζκυγκτ αθΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ πθΝ κ υθ,Ν απσΝ δμΝ κπκέ μΝ π λθκτ Ν βΝ παλΫζα β,Ν αζζΪΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ
γ α υθΝ θΝά αθΝπκζτΝη ΰΪζκμΝεαδΝ θΝυπάλξ Ν υθπ δ ησμέΝ πσΝεαδλκτΝ δμΝεαδλσθ,Νσ αθΝπ λθκτ ΝηέαΝ
ξκζδεάΝ ΪιβΝ λαΰκυ υθ αμ,Ναεκτΰκθ αθΝξ δλκελκ άηα αέΝ υ άΝβΝπαλΫζα βΝ βμΝ ιδΪμΝπΫλα Νηπλκ ΪΝ

απσΝ κΝ πέ δΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝκΝκπκέκμΝ εσ αθΝ κΝηπαζεσθδΝη Ν κυμΝαθγλυπκυμΝ
βμΝ δπζπηα δεάμΝ κυΝ απκ κζάμΝ ηααέΝ η Ν ΫθαθΝ θσΝ υθ λΰΪ βΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ η Ν ζΫξβΝ βμΝ

Ολγσ κιβμΝ εεζβ έαμέΝ[…]ΝΝ 
ΝβηΫλαΝπΫλα ΝπκζτΝάλ ηαΝεαδΝαυ κέΝπκυΝΰθπλέακυθΝεαζΪΝ βθΝεα Ϊ α βΝ πδί ίαδυθκυθΝσ δΝαυ άΝβΝ

παλΫζα βΝά αθΝβΝπδκΝπκζυπζβγάμΝεαδΝβΝπδκΝΪλ δαΝκλΰαθπηΫθβΝαπσΝεΪγ ΝΪζζβέ 
παδθ έ αδΝβΝεα αθσβ βΝπκυΝ πΫ δι ΝκΝΚυί λθά βμ,ΝκΝκπκέκμΝεαδΝεα Ϋ β Ν υθα άΝ βθΝπαλκξάΝα δυθΝ

ΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝπαλ ζΪ πθΝεαδΝσ δ,ΝαθΝεαδΝ πλσε δ κΝΰδαΝηέαΝπκζτΝ δ δαέ λβΝβηΫλα,Ν θΝ
ΫεαθαθΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυμΝκδΝ υθΪη δμΝα φαζ έαμ,Ν ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ λκξκθσηπθ,ΝπκυΝΫ δθαθΝκ βΰέ μΝ
ΰδαΝ βθΝεέθβ βΝκτ πμΝυ ΝκδΝ λσηκδΝθαΝ δα έγ θ αδΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝΰδαΝ δμΝπαλ ζΪ δμέ 

θΝυπΪλξ δΝαηφδίκζέα, σ δΝκδΝ ζζβθκετπλδκδΝ αΝ έ αθΝσζαΝαυ ΪΝπμΝη ΰΪζβΝθέεβΝ κυΝαΰυθαΝ κυμ,ΝαφκτΝκδΝ
κλ α ηκέ,ΝκδΝαγζβ δεΫμΝ ε βζυ δμΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβεαθΝ κΝαπσΰ υηαΝεαδΝβΝ δεσθαΝ βμΝπσζβμΝπκυΝ

ά αθΝ παθ κτΝ δαεκ ηβηΫθβΝ η Ν ζζβθδεΫμΝ βηαέ μΝ – σζαΝ αυ ΪΝ θΝ γτηδααθΝ εαγσζκυΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ
παλάζαυθαθΝίλ αθκέΝπκζέ μΝ πέΝίλ αθδεκτΝ ΪφκυμέΝ[…]» 
538 ΣβθΝ β1έ1έ1ληκΝ κζκφκθκτθ αδΝ απσΝ εκυεκυζκφσλκυμΝ κΝ ΜδξαάζΝ ΠΫ λκυΝ βΝ Λτ βΝ εαδΝ κΝ ζέαμΝ
Σ κφαλάμΝ βθΝΚυηαΝ κυΝΓυαζκτέ 
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540 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβηγ1  (28.1.1958- מ



αθαφκλΫμΝ ά αθΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ παλΪΝ εκζαε υ δεά,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ θδ ξτκθ αδ κδΝ
φδζκ κυλεδεΫμΝ Ϊ δμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμέΝ υ σΝ πδί ίαδυθ αδΝεαδΝαπσΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝ δ κλδεσ ηέεαηΝ ΝαξηΪθδ,Ν πκυ αθαΰλΪφ δΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ σ δΝ «κδΝ
αθαφκλΫμΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθΝ βΝΛ υεπ έα,Ν βθΝ γάθαΝεαδΝ βθΝΆΰευλα,Ν
απΫλλδπ αθΝκζκεζβλπ δεΪΝ βθΝαυγ θ δεσ β αΝ βμΝ θπ βμ,Ν δ υεκζτθκθ αμΝεα ’Ναυ σθΝ
κθΝ λσπκΝ βθΝ απσφα βΝ θαΝ υπκ βλδξγ έΝ βΝ κυλεδεάΝ πζ υλΪ»έ541 θ δε δεΪ,Ν κΝ
υηπΫλα ηαΝ αυ σΝ πδί ίαδυθ αδΝ απσΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ ληβθ υσ αθΝ βΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ φΪληκα Ν βΝ ΟΚ ,Ν σππμΝ πέξέΝ κΝ ηπκςεκ ΪαΝ
εα ΪΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ εαδΝ δαεέθβ βμΝ ίλ αθδευθΝ εα αθαζπ δευθΝ πλκρσθ πθ,Ν άΝ βθΝ
απΪζ δοβΝσζπθΝ πθΝαΰΰζσφπθπθΝ πδΰλαφυθΝ αΝ ζζβθκευπλδαεΪΝεα α άηα αέ542 ΟΝ
Λ ΫηΝ απΫ δ Ν βθ απκ ζ ηα δεσ β αΝ ε έθπθΝ πθΝ ηΫ λπθΝ κθΝ φσίκΝ πκυΝ
δΫ π δλαθΝ αΝ ζΫξβΝ βμΝ ΟΚ Ν κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ πκζέ μ,Ν παλΪΝ βθΝ

αυγσληβ βΝ άλδιβΝ κυΝ εσ ηκυΝ πλκμΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βθΝ πδγυηέαΝ κυμΝ θα 
απαζζαΰκτθΝαπσΝ κΝίλ αθδεσΝεαγ υμέ543  
 

 

βέθέ1έ1ΝΠλκίζβηα δ ηκέΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝπμΝπλκμΝ βθ βηκ δεσ β αΝ
κυΝΙ λαάζΝ βθΝευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβΝ 

 
ΣκΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ παλαεκζκυγκτ Ν δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝ

ΚτπλκΝ εα ΪΝ κυΝ πλυ κυμΝ ηάθ μΝ κυ 1958 ξπλέμΝ θαΝ ζαηίΪθ δ γΫ βΝ πέΝ πθΝ
ε αδθκηΫθπθέΝ  αΝ ηΫ αΝ Φ ίλκυαλέκυ,Ν κδΝ δαίκυζ τ δμΝ πκυΝ έξ Ν κ Λ Ϋη η Ν

αιδπηα κτξκυμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ ιπ λδευθΝ κΝ Ι λαάζ,Ν εα ΫζβΰαθΝ κΝ
υηπΫλα ηαΝσ δΝ«αθΝεαδΝεα ’ΝαλξάθΝδ κζκΰδεΪΝ έηα ΝυπΫλΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝαλξάμΝ
βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ ζαυθ,Ν βΝ γΫ βΝ αυ άΝ θΝ έθαδΝ απκ ε άΝ κτ Ν εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ
ζζάθπθ,Νκτ ΝεαδΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝΣκτλεπθ».544 υ σΝ κΝ υηπΫλα ηαΝεα α έεθυ Νη Ν
αφάθ δαΝ σ δ,Ν εα ΪΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ γ υλβ β,Ν σ κΝ βΝ θπ β,Ν πκυΝ π έπεαθΝ κδΝ
ζζβθκετπλδκδ,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ δξκ σηβ β,Ν πκυΝ αιέπθαθΝ κδΝ Σκυλεκετπλδκδ,Ν
εζαηίΪθκθ αθΝπμ αδ άηα α - βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ- α τηία αΝπλκμΝ βθΝαλξάΝ βμΝ

αυ κ δΪγ βμΝ πθΝ ζαυθΝεαδ,ΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝΚυπλδαεσΝ παλΫη θ Νκυ δα δεΪΝ ΫθαΝ
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Ν αθαφκλΪ κυΝ PeretzΝ δeshem έθαδ ξαλαε βλδ δεά κυΝ λσπκυΝ η Ν κθΝ κπκέκθ κΝ δ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝπζβλκφκλ έ κΝπ λέΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ βμ ΟΚ έΝΥαλαε βλδ δεΪΝ έθαδΝ αΝ
ιάμΝ απκ πΪ ηα αμΝ « Ν ΟΚ Ν υθ ξέα δΝ θαΝ α ε έΝ πέ βΝ κθΝ πζβγυ ησΝ εαδΝ απσΝ εαδλκτΝ δμ εαδλσθΝ
κζκφκθ έΝ δΪφκλαΝΪ κηαέ[…]ΝΟΝΚυί λθά βμΝ υξθΪΝ παθαζαηίΪθ δΝη Ν βζυ δμΝ κυΝ κΝλα δσφπθκ ΰδαΝ

θαΝαπκφ υξγκτθΝίέαδ μΝ ε βζυ δμ εαδΝ ιβΰ έΝ βθΝαθΪΰεβΝΰδαΝβλ ηέα,ΝαζζΪΝσζαΝαυ ΪΝ θΝαπκεζ έκυθΝηέαΝ
θΫαΝ ΫθκπζβΝ λα βλδσ β αΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ αυιά δΝ βθΝ Ϋθ α βΝ η αιτΝ βμΝ πζ δκοβφέαμΝ κυΝ
πζβγυ ηκτΝεαδΝ πθΝ λξυθέΝ  αυ σΝ υθ έθ δΝ κΝηπκςεκ ΪαΝπκυΝεάλυι ΝβΝ ΟΚ  εα ΪΝ πθΝίλ αθδευθΝ
πλκρσθ πθ ΰδα θαΝφκίέ δΝ κυμΝ ηπκλδεκτμΝαθ δπλκ υπκυμΝεαδΝ κυμΝ δ αΰπΰ έμΝθαΝπαλαΰΰΫζζκυθΝεαδΝθαΝ
δαθΫηκυθΝ ίλ αθδεΪΝ ηπκλ τηα α,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ θαΝ φκίέ δΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ θαΝ αΰκλΪ δΝ άΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδά δΝ ίλ αθδεΪΝ πλκρσθ αέ Πλσ φα αΝ β ΟΚ Ν Ϋεαθ Ν βθΝ ηφΪθδ άΝ βμΝ η Ν κηΪ μΝ
εκυεκυζκφσλπθ, πκυΝ δΫ αααθΝ κθΝεσ ηκΝθαΝηβθΝπβΰαέθ δΝ δμΝξαλ κπαδε δεΫμΝζΫ ξ μ,Ν δμΝζκ αλέ μ εαδΝ

αΝ ηπδζδαλ Ϊ δεα, εαδΝ εα Ϊφ λθαθΝ θαΝ αηα κτθ δμΝ ΰδκλ α δεΫμΝ ε βζυ δμΝ πθΝ εα κέεπθ,Ν σ αθΝ
εΪπκδκμΝ υΰΰ θάμΝ κυμΝ απ ζ υγ λπθσ αθΝ απσΝ α λα σπ αΝ ελΪ β βμέΝ ΣκΝ πδξ έλβηα πκυΝ πλσίαζαθΝ
ά αθ σ δΝ αεσηαΝ θΝ άλγ Ν κΝ εαδλσμΝ ΰδαΝ ΰζΫθ δα,Ν αφκτΝ αεσηαΝ θΝ έξ Ν πλαΰηα πγ έΝ Ν σζκΝ κΝ θβ έΝ βΝ
απ ζ υγΫλπ βΝ σζπθΝ πθΝ ελα κυηΫθπθΝ απσΝ κΝ ίλ αθδεσΝ εαγ υμέ[…]ΟΝ πζβγυ ησμΝ φκίΪ αδΝ βθΝ
αθ έ λα βΝ βμΝ ΟΚ έΝ[…]» 
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υηπ λΪ ηα αΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝ 1γέηέ1ληκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν βθΝ κπκέαΝ
υηη έξ ΝεαδΝκΝLeshem. 



αά βηαΝπκυΝ υθέ α κΝ δμΝ π ε α δεΫμΝπλκγΫ δμΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ
βμΝ ζζΪ αμέ545 

 
Χ σ κ,Ν έθαδΝ αιδκ βη έπ κΝσ δΝ ΰδαΝ πλυ βΝφκλΪΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝ αλξέακυθΝ θαΝ

πλκίζβηα έακθ αδΝ κίαλΪΝ ΰδαΝ βΝ « υηπΪγ δαΝ βμΝ πζ δκοβφέαμΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ κυΝ
θβ δκτ Χ έ έΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΨ πλκμΝ κθΝ ΝΪ λ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ η δυθ αδΝ
αθ έ κδξαΝ κΝαέ γβηαΝ υηπΪγ δαμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζ».546 τηφπθαΝη Ν βθΝέ δαΝΫεγ β,Ν
κΝφαδθση θκΝαυ σ Ϋ δξθ Νθα πδ έθ αδΝσξδΝησθκΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝ κΝΙ λαάζΝ θΝ

ζΪηίαθ ΝηέαΝι εΪγαλβ Ϊ β,Νυπκ βλδε δεά πλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝπλπ κίκυζέ μΝ κθΝ
Ο ,ΝαζζΪΝεαδ απσΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμ η αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ κυΝ
ηπκλδεκτΝ εσ ηκυΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν σπκυΝ πλπ τκθ αΝ λσζκΝ Ϋπαδα Ν βΝ ζζβθκευπλδαεάΝ

πζ δκοβφέαέΝ υΰε ελδηΫθαμΝ  δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ δ άΰαΰ  σ αΝ αΰλκ δεΪΝ
ευπλδαεΪΝ πλκρσθ αΝ θ ξκηΫθπμΝ γαΝ ηπκλκτ  απσΝ κυμΝ Χ ζζβθκετπλδκυμΨΝ
παλαΰπΰκτμέΝ Ό κΝ ΰδαΝ δμΝ υφδ Ϊη θ μΝ υθαζζαΰΫμ,Ν αΝ κδεκθκηδεΪΝ η ΰΫγβΝ
εα έεθυαθΝ σ δΝ ά αθ ιαδλ δεΪΝ λκίαλ έμΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ
πδξ δλά πθΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ αθ δ υηίαζζκηΫθπθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ εαδ κΝ δ λαβζδθσμΝ
κυλδ ησμ κΝ θβ έ, σππμΝ ά αθΝ φυ δεσ,Ν έξ  η δπγ έΝ βηαθ δεΪΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ

πκζδ δεάμΝα Ϊγ δαμΝ βθΝΚτπλκΝ– εαδΝίΫίαδα,Νά αθΝ αφΫμΝσ δΝ κυλδ δεσΝλ τηαΝ εΝ
ηΫλκυμΝ ζζβθκευπλέπθΝάΝΣκυλεκευπλέπθΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝά αθΝαθτπαλε κ,ΝσξδΝησθκΝ
ιΝ αδ έαμΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ εα Ϊ α βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ λα δπ δεάμΝ

α Ϊγ δαμΝ κΝέ δκΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝ βθΝπ λδκξάΝΰ θδεσ λαέ ΣΫζκμ,Ν πδ βηαδθσ αθΝσ δΝ
εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ π λα ηΫθπθΝ υθ,Ν κΝ Ι λαάζΝ θΝ φλσθ δα  θαΝ
πλκίΪζζκθ αδΝαλε ΪΝκδΝ δεΫμΝ κυΝπκζδ δεΫμΝγΫ δμΝ κυΝ βθΝευπλδαεά εκδθάΝΰθυηβΝ- 
εαδΝ δ δεσ λαΝ βθΝπζ δκοβφκτ αΝ ζζβθκευπλδαεάΝ-, η Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝαφάθ αδ κΝ
π έκΝ ζ τγ λκΝ δμΝφδζκαλαίδεΫμΝ–εαδΝευλέπμΝφδζκθα λδεΫμ- φπθΫμ,ΝπκυΝηκδλαέαΝ
πλκίΪζζκθ αθ δμΝ κπδεΫμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μέ 

 
ΟδΝδ λαβζδθκέΝπλκίζβηα δ ηκέΝ θ ΪγβεαθΝη Ν βΝ υηη κξάΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ

αθ δπλκ ππ έαμΝ βθΝ αθ δαπκδεδαεάΝ δΪ ε οβΝ πθ φλκα δα δευθΝ Υπλυθ, πκυΝ
πλαΰηα κπκδάγβε  κΝ ΚΪδλκΝ βθΝ πλυ βΝ ί κηΪ αΝ κυΝ ΙαθκυαλέκυΝ κυΝ 1ληκ,Ν κδΝ
λΰα έ μΝεαδΝ αΝοβφέ ηα αΝ βμΝκπκέαμΝ δαπθΫκθ αθΝαπσΝΫθ κθκΝ Νφδζκπαζαδ δθδαεσΝ

π λδ ξση θκέ547  βθΝ αθ δπλκ ππ έαΝ υηη έξ Ν απσ πζ υλΪμΝ γθαλξέαμΝ κΝ ΪίίαμΝ
Λκραέ βμΝ εαδΝ ηΫζβΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμΝ βμΝ δΰτπ κυέ548ΛέΰκυμΝ ηάθ μΝ
αλΰσ λα,Ν αΝ ΫζβΝ πλδζέκυΝ 1ληκ,Ν εαδΝ Ν αθ έγ βΝ η Ν σ, δΝ υθΫίαδθ Ν εα ΪΝ δμΝ
πλκβΰκτη θ μΝ ξλκθδΫμ,Ν εαθΫθαμΝ επλσ ππκμΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ θΝ
απΫ δζ Ν υξ άλδκΝ ηάθυηαΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ ΰδαΝ βθΝ πΫ δκΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ Ν α υθάγδ βΝ αυ άΝ δΰάΝ θΝ Ϋη δθ Ν απαλα άλβ βΝ εαδΝ κΝ

                                                           
545 πέΝ βμΝ κυ έαμ,Ν κΝ Leshem υηφπθ έΝ η Ν βθΝ πλκ Ϋΰΰδ β κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ

θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ,ΝAbba Eban,ΝπαλαηκθΫμΝ βμΝ υαά β βμΝ βμ πλυ βμ πλκ φυΰάμΝ
βμΝ ζζΪ αμ κθΝΟ ,Ν κΝ1ληζέΝΠλίζ.  Israel State Archives - Naomi Barzilai, ed. Documents on the 

Foreign Policy of Israel Vol.9, 650-651 #384. Eban πλκμ Rafael (93.01/2210/18-26.9.1954). ΟλΪ  
2.2.5 
546 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (102/2609  (20.2.1958- מ
547 ISA/RG93/MFA/1008/5 Σηάηα λ υθυθ (377/14.1.1958- מ) πδ εσπβ β πθ υθ λδΪ πθ βμ 
‘ δΪ ε οβμ ζζβζ ΰΰτβμ πθ ζαυθ βμ έαμ εαδ βμ φλδεάμ’έΝ βΝ δΪ ε οβΝ ε έθβ,Νπλκ ιΫξκθ αΝ
λσζκΝ έξαθΝβΝ έΰυπ κμΝεαδΝβΝ  έΝ βΝ δΪ ε οβΝ υηη έξαθΝεαδΝ υ δεΫμΝξυλ μ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝ
εαδΝβΝ ζζΪ α,ΝυπσΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝπαλα βλβ άέ 
548 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ βηκ έ υηαΝAthens News,ΝΙαθκυΪλδκμΝ1ληκέΝ 
υθβηηΫθκΝ βθΝαπσΝβέ1έ1ληκΝ πδ κζάΝ βμΝCyprus Mail Company Ltd πλκμΝLeshem 



Λ ΫηΝ βθΝ ληάθ υ ΝπμΝ«ΫθαΝ αφΫμΝηάθυηαΝ πθΝαθγλυππθΝ κυΝΜαεαλέκυΝσ δΝΫξκυθΝ
πδαΝαπ ζπδ γ έΝαπσΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ».549 
 

Τπ’Ν αυ άθΝ βθΝ Ϊπκοβ,Ν γ πλάγβε Ν βηαθ δεσΝ ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θαΝ
θγαλλτθ δΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝθαΝ πδ ε φγκτθΝ κΝΙ λαάζ,Νκτ πμΝυ Ν

θαΝπλκίζβγ έΝγ δεΪΝβΝ δεσθαΝ βμΝξυλαμΝη ΝΪλγλαΝπκυΝγαΝ βηκ δ τκθ αθΝεα ΪΝετλδκΝ
ζσΰκΝ δμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μέΝΧ σ κ,ΝβΝπλσ εζβ βΝησθκΝ ζζβθκετπλδπθΝ
βηκ δκΰλΪφπθΝ γαΝ πλκεαζκτ Ν αλθβ δεΪΝ ξσζδαΝ σξδΝ ησθκΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ

ΣκυλεκευπλέπθΝαζζΪΝεαδ πθΝ λ αθυθ,550 η Ναπκ Ϋζ ηαΝαυ άΝβΝδ ΫαΝ τθ κηαΝθαΝ
ΰεα αζ δφγ έέ551 ΠαλΪΝ δμΝ θγκυ δυ δμΝ αθαφκλΫμΝ κυΝ Λ ΫηΝ π λέΝ κυΝ γ δεκτΝ

αθ έε υπκυΝ πκυΝ έξ Ν βΝ δκλΰΪθπ βΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ ηέαμΝ
εαζζδ ξθδεάμΝ ε άζπ βμΝ Νε θ λδεσΝγΫα λκΝ βμΝΛ υεπ έαμΝΰδαΝ κθΝ κλ α ησΝ βμΝ
10βμ π έκυΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμ, πκυΝ Ϋ υξ Ν η ΰΪζβμΝ βηκ δκΰλαφδεάμΝ
πλκίκζάμΝ ΰδαΝ αΝ κηΫθαΝ βμΝ πκξάμ,552 βμΝη Ϊία βμΝ κΝ Ι λαάζΝ - ισ κδμΝ κυΝ
γθδεκτΝ α λκη αφκλΫαΝ ϋl-Al - άΝ αεσηαΝ εαδΝ βΝ ξ δεάΝ αθκξάΝ πκυΝ πΫ δι Ν κΝ
ζζβθκευπλδαεσμΝ Στπκμ σ αθ Ϋΰδθ Ν ΰθπ άΝ βΝ έ β βΝ σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ πΫ λ ο Ν Ν

ίλ αθδεΪΝ πκζ ηδεΪΝ α λκπζΪθαΝ θαΝ π ΪικυθΝ απσΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ
η αφΫλκθ αμΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ πλκμΝ βθΝ Ικλ αθέαΝ ΰδαΝ θαΝ
αθ δη ππδ γκτθΝ κδΝ κπα κέΝ κυΝ ΝΪ λ πκυΝ π έπεαθΝ βθΝ αθα λκπάΝ κυΝ
φδζκίλ αθδεκτΝ ία δζδεκτΝ εαγ υ κμΝ κυΝ ηηΪθ553 -  αΝ ΰ ΰκθσ αΝ αυ ΪΝ θΝ γαΝ
ά αθΝπκ ΫΝ υθα σθΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝ βηαθ δεσΝαθ έίαλκΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝι εΪγαλβΝ
πκζδ δεάΝ άλδιβΝ πκυΝ παλ έξ Ν κΝ ΝΪ λ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκΝ εαδΝ βθ 

                                                           
549 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήβκκί  (22.4.1958- מ
ΣκΝ1ληιΝκΝΥπλ πέ εκπκμΝαζαηέθκμΝΓ θθΪ δκμΝ έξ Ναπκ έζ δΝ υξ άλδαΝ πδ κζάΝ κΝΠλκι θ έκΝΰδαΝ
βθΝ λβ πΫ δκΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ ΟΝ Leshem ε δηκτ Ν σ δΝ βΝ εεζβ έαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ γαΝ

αθ απκελδθσ αθΝγ δεΪΝ ΝπλΪι δμΝεαζάμΝγΫζβ βμΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΙ λαάζέΝΧΟλΪ ΝβέηέγέγΨ  
550 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (2609  (20.2.1958/ מ
Πλκίζβηα δ ηκέ πμ πλκμ κ θ ξση θκ πλσ εζβ βμ βηκ δκΰλΪφπθ απσ βθ Κτπλκ.  αθ αζζαΰά 
αζζβζκΰλαφέαμ πκυ αεκζκτγβ , εα Ϋζβι  κ υηπΫλα ηα σ δ θ γα ά αθ εσπδηκ θα 
πλαΰηα κπκδβγ έ εΪ δ Ϋ κδκ πλκμ κ παλσθ. α) Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ πλκμ Leshem (162/ 
24.3.1958) ί) Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ εαδ Γλαφ έκ Στπκυ Τπκυλΰ έκυ 

ιπ λδευθ (102/2766 ΰ) Σηάηα λ (30.3.1958- מ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ πλκμ Leshem 
(285/19.5.1958)  
551Ν Νδ ΫαΝθαΝπλκ εζβγκτθΝ πέ βηαΝ κΝΙ λαάζΝ ζζβθκετπλδκδΝεαδΝ κυλεκετπλδκδΝ βηκ δκΰλΪφκδΝεαδΝ
αιδ δπ δεκέΝ πλΪε κλ μΝ παθάζγ Ν κΝ πλκ εάθδκΝ ΫθαΝ ξλσθκΝ αλΰσ λα,Ν κθΝ πλέζδκΝ κυΝ 1ληλ,Ν η Ν

αφκληάΝ βθΝ ΫθαλιβΝ τκΝ αε δευθΝ ί κηα δαέπθΝ λκηκζκΰέπθΝ η αιτΝ Λ υεπ έαμΝ εαδΝ Σ ζΝ ίέίΝ εΝ
ηΫλκυμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ γθδεκτΝα λκη αφκλΫαΝEl-AlέΝ Ναπκ κξάΝάΝηβΝ βμΝδ λαβζδθάμΝπλσ εζβ βμΝ εΝ
ηΫλκυμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ αιδ δπ δευθΝ πλαε σλπθΝ απκ Ϋζ Ν αά βηαΝ πκυΝ απα ξσζβ Ν κΝ
δ λαβζδθσΝΠλκι θ έκ,Ν ιΝαδ έαμΝ βμΝπαλα εβθδαεάμΝαπκ λ π δεάμΝπαλΫηία βμΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ
κυΝΛδίΪθκυΝ βΝΛ υεπ έα,ΝMichel FarrahέΝΟλΪ Νηέβέγέβ 

552 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (41/2968  (15.5.1958- מ
 δμ 14.5.1958, αθάη λα βμ 10βμ π έκυ απσ βθ αθαεάλυιβ βμ αθ ιαλ β έαμ κυ Ι λαάζ, β 
δΪ βηβ δ λαβζδθά πδαθέ λδα Pnina Saltzman ηφαθέ γβε  κ Royal Theatre βμ Λ υεπ έαμ εαδ βθ 
πκηΫθβ ηφαθέ γβε  βθ αέγκυ α υθαυζδυθ κυ άηκυ Λ η κτ. ΟδΝ ηφαθέ δμΝ βμΝ

ηαΰθβ κ εκπάγβεαθΝαπσΝ κθΝ βζ κπ δεσΝ αγησΝ κυΝθβ δκτ,ΝCTV,ΝσπκυΝεαδΝπαλαξυλβ Ν υθΫθ υιβΝ
Ν βζ κπ δεάΝ επκηπά,Ν εαδΝ κΝ λ δ ΪζΝ βμΝ η α σγβε Ν απσΝ βθΝ ευπλδαεάΝ λα δκφπθέαΝ CBSέΝ  

Saltzman έξ  ηφαθδ γ έ βθ Κτπλκ εαδ κ 1ληζέΝΧ“Pnina Saltzman’s Recital-A style reminiscent of 
Liszt”,ΝCyprus Mail, 18.3.1954). Ολ. “χΝsocialΝscrapbookΝofΝ theΝweekΝ– RecordingΝχrtist”,ΝTimes of 

Cyprus,Ν11έηέ1ληκέΝ“WorldΝ famousΝpianistΝ here”,Ν Times of Cyprus, 14.5.1958. Γδυλΰκμ λίαθδ Ϊεβμ 
“Σκ λ δ Ϊζ Ϊζ ηαθ”,Ν ζ υγ λέα, 17.5.1958. “  Πθέθα Ϊζ ηαθ β Λ η σ”,Ν Υαλαυΰά, 
18.5.1958.   
553 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (102/3158  (6.8.1958- מ
Ο απσβξκμ πκυ έξ  βθ ζζβθκευπλδαεά εκδθά ΰθυηβ β δ λαβζδθά δ υεσζυθ β πλκμ β RAF ΰδα βθ 
αθ δη υπδ β βμ εα Ϊ α βμ βθ Ικλ αθέα κθ Ικτζδκ κυ 1958 



δεαδκζκΰβηΫθβ πβΰαέαΝ υηπΪγ δαΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ πλκμΝ βθΝ
έ554  

 
2.6.1έ1έ1Ν ΟδΝ παφΫμΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ η Ν κθΝ ευπλδαεσΝ υθ δεαζδ ησΝ εαδΝ κδΝ
βησ δ μΝπκζδ δεΫμΝ κυΝπαλ ηίΪ δμΝυπΫλΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ 

 

πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κυμΝ αλαΰηΫθκυμΝ ηάθ μΝ κυΝ 1ληκ,Ν κΝ Ι λαάζΝ
φαδθσ αθΝ θαΝ ε λ έα δΝ θ υπυ δμΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβ,Ν ξΪλβΝ δμΝ
παθ δζβηηΫθ μΝ πδ εΫο δμΝ κΝ θβ έΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν ζΫξκυμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

Πκζδ δευθΝ ΤπκγΫ πθΝ βμΝ ε ζ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ ‘Υδ αθ λκτ ’,Ν βμΝ
η ΰαζτ λβμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ κλΰΪθπ βμ βμΝ ξυλαμέΝ Ν ‘Υδ αθ λκτ ’Ν σππμΝ εαδΝ βΝ
υθκηκ πκθ έαΝ λΰα υθΝ ΚτπλκυΝ Χ ΚΨΝ αθάεαθΝ βΝ δ γθάΝ υθκηκ πκθ έαΝ

ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ υθ δεΪ πθΝ Χ έέ έ έέΨΝ – Ϊζζπμ,Ν IωόTU (International 
Confederation of Free Trade UnionsΨΝ εαδΝ κΝ Λ ίέθΝ έξ Ν αλξδεΪΝ κλδ γ έΝ επλσ ππσμΝ
βμΝ βθΝ ζζΪ αέΝΤπ’Ναυ άθΝ βθΝδ δσ β αΝ πδ εΫφγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ βθΝ ζζΪ α,Ν
κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1ληκ, ΰδα θαΝ πλαΰηα κπκδά δ παφΫμ η Ν βΝ Γ Ν η Ν

αθ δε έη θκ βθΝ κλΰαθπ δεάΝ βμΝ αθα δΪλγλπ βέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πλυ βμΝ κυΝ
ε έθβμΝ απκ κζάμ,Ν εαζζδΫλΰβ  θάΝ παφάΝ η Ν βθΝ Πλ ί έαΝ πθΝ Π Ν βθΝ
γάθαέ555 ΛέΰκυμΝ ηάθ μΝ αλΰσ λα,Ν βΝ ICFTU κθΝ σλδ Ν απ αζηΫθκΝ βμΝ εαδΝ βθΝ

ΚτπλκΝ η Ν εκπσΝ θαΝ λκηκζκΰβγκτθΝ δαλγλπ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ βΝ  ΚΝ πκυΝ γαΝ βμΝ
πΫ λ παθΝθαΝαπκλλκφά δΝεκθ τζδαΝ βμΝ IωόTUέΝΌππμΝκΝ έ δκμΝκΝΛ ίέθΝ ιΫγ Ν Ν

ΪλγλκΝ κυΝ πκυΝ βηκ έ υ Ν δμΝ 1λέθέ1ληκΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ εαγβη λδθάΝ φβη λέ αΝ
“Davar”,556 εΪθκθ αμΝ ΫθαθΝ απκζκΰδ ησΝ πθΝ παφυθΝ πκυΝ έξ Ν εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ
πέ ε οάΝ κυΝ βθΝ ΚτπλκΝ κθΝ πλκβΰκτη θκΝ ηάθα,Ν εκπσμΝ βμΝ τ φδΰιβμΝ πθΝ
ξΫ πθΝ βμΝIωόTU η Ν βθΝ Κ,Νά αθΝβΝ θέ ξυ βΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ Ν κπδεσΝ πέπ κ 

Ϋθαθ δΝ βμΝπαζαδσ λβμΝεαδΝ δ ξυλσ λβμΝ ΝηΫζβΝ υθ δεαζδ δεάμΝκλΰΪθπ βμ Π Ο, 
πκυΝπκζδ δεΪΝπλσ ε δ κΝ βθΝ λδ λΪ.557  

 
Νπλυ βΝ πέ ε οβ κυ Λ ίέθ βθΝΚτπλκΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ1λΝΜα κυΝ

1958 εαδ υΰεΫθ λπ  κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ φβη λέ πθέ558 Κα ’Ν
αλξΪμ,ΝκΝΛ ίέθΝ δ υελέθβ Νσ δΝετλδκμΝ εκπσμΝ βμΝ πέ ε οάμΝ κυΝά αθΝβΝκλΰαθπ δεάΝ
δΪλγλπ βΝ βμΝ  Κ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πδ υξγ έΝ υξ λΫ λαΝ βΝ πλκ α έαΝ πθΝ

                                                           
554 ΟλΪ  2.6.2 
555 United States Department of State, Glenn W. LaFantasie (ed), Foreign Relations of the United 

States, 1958-1960, Eastern Europe ; Finland ; Greece ; Turkey, Vol.X, Part 2, 656 #256 Σβζ ΰλΪφβηα 
Πλ ί έαμ Π  βθ γάθα πλκμ Πλ ί έα Π  δμ λυιΫζζ μ π λέ πθ παφυθ πκυ έξ  βθ 

γάθα κ απ αζηΫθκμ βμ ICFTU Zeev Levin σ κ η  βθ βΰ έα βμ Γ  σ κ εαδ η  αη λδεαθκτμ 
αιδπηα κτξκυμ βμ Πλ ί έαμ πθ Π . http://1.usa.gov/1PBsauo  Χπλσ ία βΝ1γέ11έβί1ηΨΝ 
556Ν Ν εαγβη λδθάΝ πκζδ δεάΝ φβη λέ αΝ “Davar”Ν Χ“Λσΰκμ”ΨΝ ι έ κΝ απσΝ κΝ 1λβηΝ ΫπμΝ κΝ 1λλθΝ εαδΝ
ιΫφλαα Ν δμΝπκζδ δεΫμΝγΫ δμΝ βμΝHistadrut,Ν βμΝη ΰαζτ λβμΝ υθ δεαζδ δεάμΝκλΰΪθπ βμΝ κυΝΙ λαάζέΝ
Νπκζδ δεάΝ βμΝ κπκγΫ β βΝ Ναβ άηα αΝ π λδεάμΝ πδεαδλσ β αμΝά αθΝε θ λκαλδ λάέ 

557 Zeev Levin,Ν “Tnuat ha’avoda ha’khofshit be Kafrisin magbira et kokha ha’irguni”,Ν Davar, 
19.6.1958 http://bit.ly/1AEN0VO εαδΝ http://bit.ly/1AEN7AR Χπλσ ία βΝ 1γέ11έβί1ηΨΝ ΟΝ Levin 
πδ βηαέθ δΝ κΝΪλγλκΝ κυΝ δμΝίέαδ μΝαθ δπαλαγΫ δμΝη αιτΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ υθ δεαζδ υθΝ βμΝ

 ΚΝεαδΝ βμΝαλδ λάμΝΠ ΟΝ βθΝΜσλφκυ,Ν κθέακθ αμΝ βθΝαθΪΰεβΝ θέ ξυ βμΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝ κηάμΝ
βμΝ ΚέΝ 

558Ν “ φέε κΝ ξγ μΝ δμΝ ΚτπλκθΝ κΝ εέΝ ίΝ Λ ίέθ,Ν αθ δπλσ ππκμΝ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝ
λΰα δευθΝ υθ δεΪ πθΝ – ΘαΝ ίκβγά βΝ κΝ ζ τγ λκθΝ υθ δεαζδ δεσθΝ εέθβηαΝ βμΝ θά κυΝ δμΝ βθΝ

κλΰαθπ δεάθΝ κυΝαθΪπ υιδθΝ– ΝγΫ δμΝ βμΝ  ΝΫθαθ δΝ κυΝευπλδαεκτΝπλκίζάηα κμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 
20.5.1958. “ π αζηΫθκμΝ βμΝ δ γθκτμΝυθκηκ πκθ έαμΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝυθ δεΪ πθΝαφέε κΝ
ξγ μΝ δμΝ ΚτπλκθΝ – ΘαΝ ίκβγά βΝ δμΝ κΝ κλΰαθπ δεσθΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ
υθ δεΪ πθΝ Κτπλκυ”,Ν ζ υγ λέα,Ν βίέηέ1ληκέΝ πέ βμ: ISA/RG93/MFA/2156/7 “UnionistΝ visitsΝ
ωyprus”,ΝTimes of Cyprus, 20.5.1958 

http://1.usa.gov/1PBsauo
http://bit.ly/1AEN0VO
http://bit.ly/1AEN7AR


δεαδπηΪ πθΝ πθΝ ΚυπλέπθΝ λΰαακηΫθπθέΝ Χ σ κ,Ν κδΝ γΫ δμΝ βμΝ IωόTU ΰδαΝ κΝ
Κυπλδαεσ,ΝπκυΝη Ϋφ λ ΝκΝΛ ίέθ,Νπλκ Ϋ π αθΝπκζδ δεσΝξαλαε άλαΝ βθΝπλυ βΝ κυΝ
ε έθβΝ πέ ε οβέΝΟδΝ βζυ δμΝαυ Ϋμ,ΝσππμΝ βηκ δ τγβεαθΝ Ν ε θΫμΝλ πκλ ΪαΝ βμΝ
φβη λέ αμΝΦδζ ζ τγ λκμΝ δμΝβίέηέ1ληκ,Ν έξαθΝπμΝ ιάμμΝ« ΝIωόTUΝ δμΝ κΝ ζ υ αέκθΝ
βμΝ υθΫ λδκθ,Ν κΝ υΰελκ βγΫθΝ φΫ κθΝ δμΝΣτθδ α,Ν παθαί ίαέπ Ν βθΝυπκ άλδιέθΝ βμΝ

πλκμΝ κΝ έεαδκθΝ αέ βηαΝ κυΝ ζακτΝ βμΝ ΚτπλκυΝ δ’Ν αυ κ δΪγ δθ,Ν εαδΝ αά β Ν βθΝ
δ ιαΰπΰάθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ δαΝ ηέαθΝ βηκελα δεάθΝ εαδΝ δεαέαθΝ ζτ δθΝ κυΝ

Κυπλδαεκτ,Ν δαΝ βθΝ φαληκΰάθΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ αυ κ δαγΫ πμ,Ν εΪζ Ν Ν βθΝ
λ αθδεάθΝ ΚυίΫλθβ δθ,Ν σππμΝ ΪλβΝ αΝ Ϋε αε αΝ ηΫ λα,Ν απκζτ βΝ Ϊπαθ αμΝ κυμΝ

πκζδ δεκτμΝ ελα κυηΫθκυμ,Ν θαθ έκθΝ πθΝ κπκέπθΝ θΝ δ υπυγβΝ κδα άπκ Ν εα βΰκλέαΝ
εαδΝθαΝ πδ λΫοβΝ βθΝ πδ λκφάθΝ κυΝΜαεαλέκυΝεαδΝ πθΝ υθ ικλέ πθΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝ
κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫπμΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ υθ δεΪ πθΝ Κτπλκυ,Ν εέΝ

ΜδξαζΪεβΝ Πδ Ϊ».559 παθ υθ αμΝ Ν ξ δεάΝ λυ β βΝ βηκ δκΰλΪφκυΝ κυΝ
Φδζ ζ υγΫλκυ,Νεα ΪΝπσ κθΝ κΝδ λαζδθσΝ υθ δεαζδ δεσΝεέθβηαΝυδκγ έΝ δμΝπκζδ δεΫμΝ
γΫ δμΝ βμΝICFTU ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,ΝκΝΛ ίέθΝ άζπ Νσ δΝ«βΝ‘Υδ αθ λκτ ’Νυπκ βλέα δΝ
πζάλπμΝ κΝοάφδ ηαΝ κυΝ υθ λέκυΝ βμΝIωόTUΝυπΫλΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμ αυ κ δαγΫ πμ 

δαΝ κθΝΚυπλδαεσθΝζασθ»έ560 ΟδΝυπκ βλδε δεΫμΝπλκμΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝ βησ δ μΝ
κπκγ ά δμΝ Λ ίέθ,Ν σππμΝ π άηαδθ Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ Πλσι θκμ,Ν θσξζβ αθΝ δμΝ

ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ αφ’Ν θσμ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ κδΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μ 
υπ λγ ηΪ δ αθ, αφάθκθ αμΝθαΝ δαηκλφπγ έΝβΝαέ γβ βΝσ δΝκΝδ λαβζδθάμΝυπβεκσ β αμΝ
απ αζηΫθκμΝ βμΝ IωόTU,Ν ιΫφλαα Ν αυ σξλκθαΝεαδΝ δμΝπκζδ δεΫμΝγΫ δμΝ βμΝξυλαμΝ
κυέ561  

 
Ν τ λβΝ πέ ε οβΝ κυΝΛ ίέθΝ βθΝΚτπλκΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝζέΰκυμΝηάθ μΝ

αλΰσ λα,Ν δμΝκΝ υΰκτ κυΝ1ληκέ562  δμΝαλξΫμΝΙκυζέκυΝ έξ Νπλκβΰβγ έΝ υθ λέα βΝ
βθΝΫ λαΝ βμΝIωόTU δΝ λυιΫζζ μ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝκπκέαμΝκΝΓέΝΓέΝ βμΝ Κ,Ν

ΜδξαζΪεβμΝ Πδ Ϊμ,Ν έξ Ν εα αΰΰ έζ δΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΰδαΝ κθΝ
υθ ξδαση θκΝ ΰεζ δ ησΝ ζζβθκευπλέπθΝπκζδ δευθΝελα κυηΫθπθ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝΰδαΝ
βΝ η λκζβπ δεάΝ Ϊ βΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ λξυθΝ υπΫλΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ εαδΝ
θαθ έκθΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθέΝ Ν IωόTUΝ η  πέ βηβΝ αθαεκέθπ άΝ βμ,Ν άλδι Ν δμΝ

αδ δΪ δμΝΠδ ΪΝεα ΪΝ πθΝ λ αθυθ,Ν σ κΝ πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ πθΝελα κυηΫθπθ,563 

                                                           
559Ν Ν “ φέε κΝ ξγ μΝ δμΝ ΚτπλκθΝ κΝ εέΝ ίΝ Λ ίέθ,Ν αθ δπλσ ππκμΝ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝ

λΰα δευθΝυθ δεΪ πθΝ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 20.5.1958.  
560Ν Ibid. 
561 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ Ν απσΝ βιέηέ1ληκΝ εαδΝ υπ’αλέΝ πλπ . 102/306 αθαφκλΪΝ מ κυΝ Γ θδεκτΝ
ΠλκιΫθκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έα,ΝPerez Leshem πλκμΝ κΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ κυΝ
Ι λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ.  
ΠλίζέΝ “ ιδκγατηα κμΝ βΝ λα βλδσ βμΝ εαδΝ αδΝ πδ τι δμΝ κυΝ ζ υγΫλκυΝ λΰα δεκτΝ εδθάηα κμΝ βμΝ
Κτπλκυ – ΜΫΰαμΝαλδγησμΝΚυπλέπθΝ λΰα υθΝ ε βζυθκυθΝ βθΝ Ϊ δθΝθαΝυπαξγκτθΝ δμΝ αμΝΰλαηηΪμΝ πθΝ

ζ υγΫλπθΝ υθ δεΪ πθΝ – βζυ δμΝ κυΝ θ δπλκ υπκυΝ βμΝ  Ν εέΝ Λ ίέθΝ πλκμΝ κθΝ
‘Φδζ ζ τγ λκθ”, Φδζ ζ τγ λκμ,Ν25.5.1958. “ΣαΝ ζ τγ λαΝ λΰα δεΪΝ πηα έαΝΰδΰαθ κτθ αδΝ– Μ ΰΪζβ βΝ
πδ υξέαΝ κυΝπλυ κυΝΠαΰευπλέκυΝυθ λέκυΝΜ αζζπλτξπθΝ βθΝπαλέΝΚυλδαεάθΝ– ΌζκδΝβθπηΫθκδΝυπσΝ
κΝ δηβηΫθκθΝζΪίαλκθΝ κυΝ γθΪλξκυΝ– ΝαΝ παθΫζγβΝα Ϋ η υ κμΝκΝΓέΓέΝ βμΝ ΚΝεέΝΜδξέΝΠδ ΪμΝ– 
λΰα δεΪΝ αβ άηα α”,Ν ζ υγ λέα, 4.6.1958. “ Ν εέθβ δμΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα κςπαζζβζδευθΝ

υθ δεΪ πθ”,Ν ζ υγ λέα, 6.6.1958 
562Ν “ φδεθ έ αδΝατλδκΝ δμΝΚτπλκμΝΙ λαβζέ βμΝ υθ ξθδαεσμΝβΰΫ βμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 7.8.1958 
563Ν “κίαλαέΝ θΫλΰ δαδΝ βμΝ δ γθκτμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ πηα έπθΝ δαΝ βθΝ
ευπλδαεάθΝ υπσγ δθ”, ζ υγ λέα, 19.7.1958 Μ αιτΝ Ϊζζπθ,Ν πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ πθΝ ζζβθκετπλδπθΝ
υθ δεαζδ υθΝ πκζδ δευθΝ ελα κυηΫθπθ,Ν βΝ πέ βηβΝ αθαεκέθπ βΝ βμΝ ICFTU αθαφΫλ δΝ αΝ ιάμμΝ «ΣκΝ
δκδεβ δεσθΝ υηίκτζδκθΝ βμΝ δ γθκτμΝ Ολΰαθυ πμΝ λΰα έαμΝ αά β Ν εαδΝ πΪζδθΝ απσΝ βθΝ λ αθδεάθΝ

ΚυίΫλθβ δθΝσππμΝπζβλκφκλά βΝαυ άθΝ πέΝ πθΝθκηδευθΝεαδΝ δεα δευθΝηΫ λπθΝπκυΝζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ βθΝ
π λέπ π δθΝ πθΝ ελα κυηΫθπθΝ πλκ υππθΝ εαδΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ απκζτ πμΝ αυ υθέΝ ι Ϊακθ αμΝ βθΝ
Ϋεγ δθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηα κμ,Ν πλκ Ϋιαη θΝ δ δαδ ΫλπμΝ βθΝ άζπ δθΝ βμΝ λ αθδεάμΝΚυί λθά πμΝ



σ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ δμΝ δαεκδθκ δεΫμΝ αλαξΫμΝπκυΝ έξαθΝ βη δπγ έΝ κΝθβ έΝ δμΝαλξΫμΝ
ΙκυζέκυΝ 1ληκέ564 Ν IωόTUΝ ζΪηίαθ Ν ηέαΝ εαγαλάΝ γΫ βΝ υπΫλΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν
ξαλαε βλέακθ αμΝ βθΝ ΫθκπζβΝ λΪ βΝ βμΝ ΣΜΣΝ πμΝ «πησ β μΝ εα ΪΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ
πζβγυ ηκτΝ βμΝΝά κυ».565 πσΝ αΝπμΝΪθπΝπλκετπ δΝσ δΝβΝ τ λβΝ πέ ε οβΝΛ ίέθΝ

βθΝ Κτπλκ,Ν αθΝ εαδΝ πδ άηπμΝ γαΝ πδε θ λπθσ αθΝ Ν υθ δεαζδ δεάμΝ φτ βμΝ
αβ άηα α,Ν έξ Νά βΝπλκ ζΪί δΝΫθ κθκΝπκζδ δεσΝξαλαε άλαέ 

 
Ν λα βλδσ β αΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ πλκίζάγβε Ν δ δαέ λαΝ απσΝ κθΝ ευπλδαεσΝ

Στπκ,Ν η Ν γ δεΪΝ ξσζδαΝ πλκμΝ κΝ πλσ ππσΝ κυέΝ Μ Ν δεάΝ κυΝ πλπ κίκυζέα,Ν
υΰελκ άγβε Ν δμΝ1γέκέ1ληκΝεκδθάΝ τ ε οβΝ βθΝκπκέαΝ υηη έξαθΝ σ κΝβΝ Κ,Ν

σ κΝ εαδΝ βΝ Π Ο,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ ΠαΰετπλδαΝ Οηκ πκθ έαΝ θ ιαλ ά πθΝ υθ ξθδυθΝ
ΧΠΟ ΨΝεαδΝβΝΟηκ πκθ έαΝΣκυλεδευθΝυθ ξθδυθ566 εαδΝαπκφα έ γβε ΝβΝ τ α βΝ
ηδε υθΝ δεκδθκ δευθΝ πδ λκπυθΝ υθ λΰα έαμΝ«αδΝκπκέαδΝγαΝ πδζαηίΪθπθ αδΝ δ δευθΝ
π λδπ υ πθ,Ν εαγ’Ν αμΝ πβλ Ϊακθ αδΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ λΰα υθΝ αηφκ ΫλπθΝ πθΝ
εκδθκ ά πθ».567 ΣκΝ υηφδζδπ δεσΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ εκδθάμΝ αθαεκέθπ βμΝ πθΝ

ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ ΣκυλεκευπλδαευθΝ πλκίζάγβε Ν πμΝ πέ υΰηαΝ πθΝ παφυθΝ πκυΝ
εαζζδΫλΰβ Ν κΝ Λ ίέθΝ εαδΝ δμΝ τκΝ εκδθσ β μΝ – εαδΝ βΝ Ν π λέκ κΝ κι έαμΝ
δαεκδθκ δεάμΝ αθ δπαλΪγ βμέΝ ΟδΝ πδ υξ έμΝ παφΫμΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ η Ν
ζζβθκευπλέκυμΝ εαδΝΣκυλεκευπλέκυμΝ υθ δεαζδ Ϋμ εα ΪΝ βΝ εαάη λβΝπαλαηκθάΝ
κυΝ κΝ θβ έΝ δ τλυθαθΝ δμΝ ΰθπλδηέ μ κυΝ εαδΝ δμΝ τκΝ εκδθσ β μέΝ ΟΝ Πλσι θκμΝ

ΠΫλ μΝ Λ Ϋη,Ν τζκΰαΝ υηπΫλαδθ Ν σ δΝ η Ν βθΝ παλκυ έαΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ κΝ θβ έΝ
κθυγβε Ν βηαθ δεΪΝ βΝ γ δεάΝ δεσθαΝ κυΝ Ι λαάζ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ

ΰθυηβέ568 ΠαλΪζζβζα, εαδΝκΝδ λαβζδθσμΝΣτπκμΝ εφλΪ γβε  παδθ δεΪΝΰδα κθΝ ΫίΝ

                                                                                                                                                                      

σ δΝ εΝ πθΝ1βιΝελα κυηΫθπθΝ υθ δεαζδ υθΝά βΝαπ ζτγβ αθΝκβ,Ν εΝ πθΝαθαφ λκηΫθπθΝ βθΝεα αΰΰ ζέαΝ
ηαμέΝ δαΝ θαΝ ιαελδίυ πη θΝ βθΝ αελέί δαθΝ κυΝ δ ξυλδ ηκτΝ αυ κτΝ αβ ά αη θΝ απσΝ κΝ ηΫζκμΝ ηαμΝ βμΝ
ΚτπλκυΝσππμΝηαμΝυπκίΪζ δΝεα ΪζκΰκθΝ πθΝθυθΝελα κυηΫθπθΝ υθ δεαζδ υθέΝ ΝΫεγ δμΝ βμΝΚτπλκυΝά κΝ
σ δΝ ελα κτθ αδΝ άη λκθΝ ικΝ υθ δεαζδ αέ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απ ζτγβ αθΝ εα ΪΝ εαδλκτμέΝΠκζζκέΝ εΝ
αυ υθΝελα κτθ αδΝά βΝαπσΝβΝΝάΝγΝ υθέΝΌ αθΝ δ ηαλ υλάγβη θΝ δμΝ κθΝΚυί λθά βθΝ βμΝΚτπλκυ,Ν λΝΥδκτΝ
Φκυ ,Ναπ έζαη θΝ δμΝαυ σθΝεα ΪζκΰκθΝελα κυηΫθπθΝπκυΝυπΫίαζ θΝ δμΝβηΪμΝ κΝ εΝΚτπλκυΝηΫζκμΝηαμΝ
εαδΝ κθέ αη θΝ δμΝαυ σθΝσ δΝβΝπζβλκφκλέαΝ βθΝκπκέαθΝΫ π θΝ δμΝ βθΝ δ γθάΝΟλΰΪθπ δθΝ λΰα έαμΝ θΝ
υθ ίδίΪα κΝη Ν κθΝ εα ΪζκΰκθΝπκυΝ Ϋξκη θΝ δμΝ ξ έλαμΝηαμ,Νπλκ κδηα γΫθ αΝυπσΝ βμΝυθκηκ πκθ έαμΝ
λΰα υθΝΚτπλκυέΝυθ πυμΝ αβ ά αη θΝσππμΝκΝΚυί λθά βμΝ βμΝΚτπλκυΝαθαγ πλά βΝ κθΝεα ΪζκΰσθΝ κυΝ

εαδΝθαΝ δκλγυ βΝ κθΝαπκ αζΫθ αΝ δμΝ βθΝ δ γθάΝΟλΰΪθπ δθΝ λΰα έαμΝ κδκτ κθέΝ[…]» 
564ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 458-ζθβΝΠ λέΝ πθΝ αλαξυθΝ βθ Χηκλφέ αΝεαδΝ βθΝ

υΰσλκυΝ δμΝαλξΫμΝΙκυζέκυΝ1ληκ 
565ΝIbid. «[…]ΝΠαλαεκζκυγά αη θΝη ΪΝη ΰΪζβμΝπλκ κξάμΝ αμΝ κυλεδεΪμΝπησ β αμΝαέ δθ μΝ ιΫ πα αθΝ
θΝΚτπλπΝαπσΝ βθΝιβθ

 ΙκυζέκυΝ1ληκΝη Ν λαΰδεΪΝ παεσζκυγαΝ δμΝ κθΝ ζζβθδεσθΝπζβγυ ησθΝ βμΝΝά κυέΝ
[…]»   
566ΝΠαθ ζάμ αλθΪία,ΝΚκδθκέΝ λΰα δεκέΝ ΰυθ μΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝΣκυλεκευπλέπθΝ– Γ ΰκθσ αΝηΫ αΝ
απσΝ βθΝ Ι κλέα ΧΛ υεπ έαμ1λλιΨΝ http://bit.ly/1JjBjZg Χπλσ ία βΝ 1γέ11έβί1ηΨΝ  δμΝ 1γέκέ1ληκΝ κΝ
ι θκ κξ έκΝMajestic βμΝΛ υεπ έαμΝυπσΝ βθ πλκ λέαΝ κυΝZeev Levin πλαΰηα κπκδάγβε Ν υθΪθ β βΝ
πθΝ επλκ υππθΝ βμΝ Π ΟΝ Χ θ λΫαμΝ δαλ έ βμ,Ν ΜδξαζΪεβμΝ Μδξαβζέ βμΨΝ βμΝ  ΚΝ ΧΛκυεάμΝ
υ αγδΪ βμΝ εαδΝ ΓδυλΰκμΝ Γ πλεΪμΨΝ βμΝ ΣκυλεδεάμΝ λΰα δεάμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ΧNiaz Tağlı, Mustafa 

Emin, Osman ArifΨΝ εαδΝ βμΝ ΠΟ Ν Χ θ λΫαμΝ Υλά κυ,Ν ΚυλδΪεκμΝ ΝαγαθδάζΨέΝ  βΝ υθΪθ β βΝ έξ Ν
παλα έΝεαδΝκΝ τηίκυζκμΝ πέΝ υθ δεαζδ δευθΝαβ βηΪ πθ,Ν T. E. Fallows εαδΝ ξ δεσΝ ζ έκΝ τπκυΝ
βηκ δ τγβε Ν δμΝ 1ηέκέ1ληκΝ απσΝ βθΝ φβη λέ αΝ ΦπθάΝ βμΝ Π ΟέΝ ΠλίζέΝ “ΚκδθάΝ Ϋεεζβ δμΝ πθΝ
ζζβθδευθΝεαδΝ πθΝ κυλεδευθΝ λΰα δευθΝ υθ ξθδυθΝυπΫλΝ βμΝ δα άλβ βμΝ βμΝ δλάθβμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 

14.8.1958 
567Ν“ΟδΝ λΰΪ αδΝΚτπλκυΝεαζκτθ αδΝθαΝαπκφτΰκυθΝπλκεζά δμΝάΝΪζζαμΝ θ λΰ έαμΝαδΝκπκέαδΝ υθα σθΝθαΝ
κ βΰά κυθΝ δμΝ παθΪζβοδθΝ βμΝ δαεκδθκ δεάμΝ θ Ϊ πμΝ θΝ βΝΝά πΝ– ι σγβΝξγ μ,Νεα σπδθΝεκδθάμΝ
υ εΫο πμ,Ν Ϋεεζβ δμΝ υπκΰλαφκηΫθβΝ υπσΝ αθ δπλκ υππθΝ σζπθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ εαδΝ ΣκυλεδευθΝ
λΰα δευθΝ θυ πθΝ – βζυ δμΝ κυΝ αθ δπλκ υπκυΝ βμΝ δ γθκτμ,Ν εέΝ ίΝ Λ ίέθ”,Ν ζ υγ λέα, 

14.8.1958 
568 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγ1κ1  (19.8.1958- מ

http://bit.ly/1JjBjZg


Λ ίέθΝεαδΝ δμΝ παφΫμΝ κυ,569 απκφ τΰκθ αμΝπ σ κΝθαΝ υ δΝΫηφα βΝσ δΝ Νπκζδ δεσΝ
πέπ κ,Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝ ά αθΝ αφυμΝ υπΫλΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ πζ υλΪμέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν δμΝ 1κέκέ1ληκΝ πδ εΫφγβε Ν κΝ λα σπ κΝ κυΝ ΚαλΪκζκυ,Ν ΰδαΝ θαΝ
θ δαφ λγ έΝΰδαΝ δμΝ υθγάε μΝελΪ β βμΝβίίΝ ζζβθκευπλέπθΝπκζδ δευθΝελα κυηΫθπθΝ

– κυμΝ κπκέκυμΝ υΰεα αζΫΰκθ αθΝ Ϋ λ δμΝ υθ δεαζδ Ϋμ,Ν ηΫζβΝ κυΝ ζ υγΫλκυΝ
λΰα δεκτΝΚΫθ λκυΝ ηηκξυ κυ,570 εαδΝαηΫ πμΝ βθΝ πκηΫθβΝβηΫλα,Ν δμΝ1λέκέ1ληκΝ
πδ εΫφγβε Ν βθΝ παλξέαΝΚ λτθ δαμΝ κΝ λα σπ κΝ ΰτλ αμΝ- σπκυΝελα κτθ αθΝλίΝ
ζζβθκετπλδκδΝ πκζδ δεκέΝ ελα κτη θκδ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ τκΝ βηαέθκθ αΝ ζΫξβΝ βμΝ

 ΚΝ– εαδΝ Ν κΝΦλκτλδκΝ Κ λτθ δαμΝ – σπκυΝ εαδΝ ε έΝ ελα κτθ αθΝ γβΝ ζζβθκετπλδκδΝ
πκζδ δεκέΝελα κτη θκδ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝκδΝ11Νά αθΝ υθ δεαζδ Ϋμέ571   

 
Ν λέ βΝ πέ ε οβΝ Λ ίέθΝ βθΝ ΚτπλκΝ έξ Ν εαδΝ ε έθβΝ Ϋθ κθκΝ πκζδ δεσΝ

ξαλαε άλαέΝ έξαθΝ πλκβΰβγ έΝ κδΝ αδηα βλΫμΝ υΰελκτ δμΝ η αιτΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ
λξυθΝ εαδΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ κθΝ πλκβΰκτη θκΝ ηάθα,Ν πκυΝ Ϋη δθ Ν ΰθπ σμΝ πμΝ

‘ΜατλκμΝ Οε υίλβμ’έ572  δμΝ κέ11έ1ληκΝ ι λΪΰβΝ ίσηίαΝ Ν ευζδε έκΝ κυΝ σχχόI573 
ΧΙθ δ κτ κΝ Ναυ δεκτ,Ν  λα κτΝ εαδΝ λκπκλέαμΨΝ πκυΝ ίλδ εσ αθΝ κΝ α λκ λσηδκΝ
Λ υεπ έαμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ εκ πγκτθΝ τκΝ ίλ αθκέΝ λα δυ μΝ εαδΝ θαΝ
λαυηα δ γκτθΝΪζζκδΝ π ΪέΝ ιΝαδ έαμΝαυ κτΝ κυΝ κίαλκτΝ υηίΪθ κμ,ΝκδΝίλ αθδεΫμΝ
λξΫμΝαπκφΪ δ αθΝθαΝαπκζτ κυθΝεαδΝ κυμΝζέίίίΝ ζζβθκετπλδκυμΝυπαζζάζκυμΝ κΝ

σχχόIΝ εαδΝ βΝ Rχό,Ν αθ δεαγδ υθ αμΝ κυμΝ η Ν ίλ αθδεσΝ πλκ ππδεσέ574 δΝ
π λαδ Ϋλπ,Ν δμΝ 1ζέ11έ1ληκΝ απκζτγβεαθΝ ΪζζκδΝ βηΝ ζζβθκετπλδκδΝ υηία δκτξκδΝ
κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυ,Ν πκυΝ λΰΪακθ αθΝ βθΝ Τπβλ έαΝ Πκζδ δεάμΝ λκπκλέαμΝ κυΝ
α λκ λκηέκυΝ Λ υεπ έαμέ575 ΣβθΝ έ δαΝ ηΫλα,Ν κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ απαΰσλ υ αθΝ Ν
εΪγ Ν ζζβθκετπλδκ,Ν λΰααση θκΝ άΝ απζσΝ πκζέ β,Ν θαΝ δ Ϋλξ αδΝ κΝ α λκ λσηδκΝ
Λ υεπ έαμέΝ Ν αθαεκέθπ βΝ αυ άΝ υθκ τγβε Ν εαδΝ η Ν βθΝ απσζυ βΝ ΪζζπθΝ γηΝ

ζζβθκευπλέπθΝ υηία δκτξπθΝ βθΝ πδ αγηέαΝ πδ εκπάμέ576 τ πηαΝ αΝ
ευπλδαεΪΝ υθ δεαζδ δεΪΝ πηα έαΝ εα άΰΰ δζαθΝ δμΝηααδεΫμΝαυ ΫμΝαπκζτ δμ εαδΝβΝ
 ΚΝαά β Ν βΝ υθ λκηάΝ βμΝIωόTUέΝΤπσΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝ επλκ υπκυΝ βμΝIωόTU, 
κ ΫίΝ Λ ίέθΝ εζάγβε Ν θαΝ η αί έΝ εΝ θΫκυΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΰδαΝ θαΝ πλκ παγά δΝ θαΝ
η απ έ δΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝθαΝαθαεαζΫ κυθΝ βθΝαπσφα άΝ κυμέ577  

 

                                                           
569 “Zeev Levin khazar mi-Kafrisin”,ΝDavar, 27.8.1958 http://bit.ly/1Gdgs7Z (πλσ ία β 13.11.2015)  
570Ν “ΝΟΝεέΝ ίΝΛ ίέθΝ π εΫφγβΝξγ μΝ κυμΝελα κυηΫθκυμΝ δμΝΚαλΪκζκθ”,Φδζ ζ τγ λκμ, 19.8.1958. “ΟΝ
εέΝΛ ίέθΝ δμΝΚαλΪκζκθ”, ζ υγ λέα, 19.8.1958 
571Ν“ΟΝεέΝΛ ίέθΝ π εΫφγβΝΝ κ υθ ξθδαεκτμΝπκζδ δεκτμΝελα κυηΫθκυμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 20.8.1958 
572ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 503-ηίζΝεαδΝ θ λΫαμΝΚΪλυκμ,Ν“ΟΝΜατλκμΝΟε υίλβμΝ
βμΝΚτπλκυ”,ΝΚαγβη λδθά, 1.3.2015 http://bit.ly/1OIo06r   Χπλσ ία βΝ1γέ11έβί1ηΨ 

573ΝΣκΝ‘Ιθ δ κτ κΝΝαυ δεκτ,Ν λα κτΝεαδΝ λκπκλέαμ’Ν[Navy Army & Air Force Institute (NAAFI)] 
έθαδΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ έ δ βΝ εαδΝ βθΝ ουξαΰπΰέαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ λα δπ δευθΝ

ίΪ πθ,Ν θ σμΝεαδΝ ε σμΝ λ αθέαμέΝΟλέΝ πέ βηκΝδ σ κπκΝ κυΝNAAFI: http://www.naafi.co.uk 
574ΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 504έΝΠλίζ. “ζέίίίΝare told: Go Home – Security ban on 
Greek Cypriots at airfields”,Ν Cyprus Mail, 11.8.1958 εαδ “ ζζβθ μ υπΪζζβζκδ βμ Ν ΦΙ 
θκ βζ τκθ αδ δμ κ Γ θδεσθ Νκ κεκη έκθ”,ΝΚτπλκμ, 10.11.1958 Μ αιτ πθ λαυηα δυθ βμ Ϋελβιβμ 
ίσηίαμ κ ευζδε έκ κυ α λκ λκηέκυ Λ υεπ έαμ ά αθΝ εαδΝ ζζβθκετπλδκδΝ λΰααση θκδΝ κυΝ
α λκ λκηέκυέ 
575Ν “ φέε κΝ ξγ μΝ δμΝ ΚτπλκθΝ κΝ εέΝ Λ ίέθ,Ν αθ δπλσ ππκμΝ βμΝ δ γθκτμΝ πθΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ
υθ δεΪ πθΝ – δαΝ βθΝ υπσγ δθΝ πθΝ απκζυγΫθ πθΝ υπαζζάζπθΝ Ρ Φ-Ν ΦΙ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 
15.11.1958 
576Ν“Μ ΝθΫαΝ ΰετεζδκΝ πθΝ λα δπ δευθΝ λξυθΝ– παΰκλ τ αδΝ Νκπκδκθ άπκ Ν ζζβθαΝβΝ έ κ κμΝ

κΝ α λκ λσηδκΝ Λ υεπ έαμΝ – πκζτγβεαθΝ ξγ μΝ υπΪζζβζκδΝ βμΝ Πκζδ δεάμΝ λκπκλέαμ”,Ν Υαλαυΰά, 
15.11.1958 
577 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (102/3390 - מ
17.11.1958)  

http://bit.ly/1Gdgs7Z
http://bit.ly/1OIo06r
http://www.naafi.co.uk/


 δμΝ 1ζΝ Νκ ηίλέκυΝ 1ληκΝ κΝ Λ ίέθΝ η ΫίβΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ ηΫλα,Ν
υθκ υση θκμΝ απσΝ ζΫξβΝ βμΝ  Κ,Ν πδ εΫφγβε Ν αΝ ελα β άλδαΝ βμΝ

Κκεεδθκ λδηυγδΪμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ υθ δεαζδ ΫμΝ πκζδ δεκτμΝ ελα κυηΫθκυμέ578 
ΠαλΪζζβζα,ΝκδΝ παφΫμΝ κυΝ θΝπ λδκλέ γβεαθΝησθκΝη Ν ζΫξβΝ βμΝ Κ,ΝαζζΪΝεαδΝη Ν
επλκ υπκυμΝ βμΝ αλδ λάμΝ Π Ο,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ η Ν αιδπηα κτξκυμΝ ΪζζπθΝ

αθ ιΪλ β πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ υθ ξθδαευθΝφκλΫπθέ579   
 

θΝεαδΝκδΝ παφΫμΝ κυΝΛ ίέθΝ σ κΝη Ν κθΝ δκδεβ άΝ λΰα έαμ βμΝαπκδεδαεάμΝ
ευίΫλθβ βμ, Σ Ϊθ ζ ς,Ν κθΝ τηίκυζκΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ πέΝαβ βηΪ πθΝ λΰα έαμΝεαδΝ
απα ξσζβ βμ,Ν ΦΪζκκυμ, σ κΝ εαδΝ η Ν κθΝ έ δκΝ κθΝ Κυί λθά β Φκυ 580 απΫίβ αθΝ
Ϊεαλπ μ,581 κδΝ δαη κζαίβ δεΫμΝ κυΝ πλκ πΪγ δ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ υηπαλΪ α βΝ πκυΝ
πΫ δι ΝπλκμΝ αΝαδ άηα αΝεαδΝ δμΝ δαηαλ υλέ μΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ υθ δεαζδ υθΝ

εα ΪΝ βμΝαπσφα βμΝθαΝηβθΝ παθαπλκ ζβφγκτθΝκδΝαπκζυγΫθ μ,Ν  Ϋ υξαθΝ παδθ δευθΝ
ξκζέπθΝ απσΝ κθΝ ζζβθκευπλδαεσΝ εαδΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ Στπκέ582 ΛέΰκΝ πλδθΝ βθΝ

αθαξυλβ άΝ κυΝΰδαΝ κΝΙ λαάζ,ΝκΝΛ ίέθΝπαλΫγ Ν υθΫθ υιβΝ τπκυΝ βΝΛ υεπ έα,Ν
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ κπκέαμΝ πΫελδθ Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝΚυί λθά βΝ πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ
πθΝ ηααδευθΝ απκζτ πθ,Ν πκυΝ δμΝ ξαλαε άλδ Ν πμΝ ηΫ κΝ πκζδ δεκτΝ είδα ηκτΝ πθΝ
λ αθυθΝ εα ΪΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθέΝ θαφκλδεΪΝ βθΝ πκζδ δεάΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ
πδελα κτ Ν κΝθβ έ,ΝκΝΛ ίέθ,Νη αφΫλκθ αμΝ δμΝγΫ δμΝ βμΝIωόTU,Ν άζπ Νσ δΝ«βΝ

IωόTUΝ έθαδΝαθ έγ βΝ βΝίέαΝ ιΝκδα άπκ Νπζ υλΪμέΝ θ κτ κδμ,ΝκδΝ λ αθκέΝκφ έζκυθΝ
θαΝαθ δη ππέ κυθΝ βθΝεα Ϊ α δθ,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαθΝβΝΚτπλκμΝαβ έΝ κΝ δεαέπηαΝ βμΝ
αυ κ δαγΫ πμέΝ ΪθΝκΝΚυπλδαεσμΝζασμΝβ τθα κΝθαΝα εά βΝ κΝ δεαέπηαΝ κτ κ,ΝκδΝ τκΝ
α λκπσλκδΝ θΝ γαΝ απΫγθβ εκθ».583 ΟδΝ βζυ δμΝ Λ ίέθ υπΫλ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ
γΫ πθΝ υ αλΫ β αθΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ιΫφλα αθΝ παλΪπκθαΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝΠλσι θκέ584 θΝεαδΝκΝΛ ΫηΝαθ Ϋ αι Ν κυμΝ λ αθκτμΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ
κΝΛ ίέθΝ έξ Νη αί έΝ βθΝΚτπλκΝπμΝ επλσ ππκμΝ βμΝIωόTU εαδΝσξδΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ
ευίΫλθβ βμ,ΝβΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ υθ δεαζδ άΝ κΝθβ έΝαιδκπκδάγβε Ν

                                                           
578Ν “ φέε κ ξγ μ δμ Κτπλκθ κ ε. Λ ίέθ, αθ δπλσ ππκμ βμ δ γθκτμ πθ ζ υγΫλπθ λΰα δευθ 
υθ δεΪ πθ – δα βθ υπσγ δθ πθ απκζυγΫθ πθ υπαζζάζπθ Ρ Φ-Ν ΦΙ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 
15.11.1958 
579 “ Νεδθβ κπκέβ δμΝ δαΝ βθΝ παθαπλσ ζβοδθΝ πθΝαπκζυγΫθ πθ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 16.11.1958 
580 “ θ δπλκ ππ έαΝ πθΝ απκζυγΫθ πθΝ λΰα κςπαζζάζπθΝ υθαθ Ϊ αδΝ άη λκθΝ η Ν κθΝΚυί λθά βθ”,Ν
ζ υγ λέα,Ν1θέ11έ1ληκέΝΟΝLevin υθαθ άγβε Νη Ν κυμΝFoot, Chandley εαδΝFallows δμΝ1η.11.1958 . 

ΣβθΝ πκηΫθβΝ βηΫλα,Ν παλΫ βΝ βΝ υθΪθ β βΝ η αιτΝ βμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ
υθ δεαζδ δευθΝφκλΫπθΝεαδΝ κυΝSir Hough Foot. 

581 “ΟΝΚυί λθά βμΝαπΫεζ δ θΝ παθαπλσ ζβοδθΝ πθΝπαυγΫθ πθΝζέίίίΝ λΰα κςπαζζάζπθ”,Ν ζ υγ λέα, 
18.11.1958  
582 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ“Natzig Israeli hitarev le-meniat piturim hamoniim be-Kafrisin”,Ν φβη λέ α 
La-Merkhav, 23.11.1958 
583Ν“ βζυ δμΝ κυΝ επλκ υπκυΝ βμΝ έέ έ έέΝμΝΠκζδ δεσμΝ είδα ησμΝεα ΪΝ πθΝ ζζάθπθΝαδΝαπκζτ δμΝ
πθΝ λΰα κςπαζζάζπθΝ βμΝΡ ΦΝ– αΝ ζ τγ λαΝ υθ δεΪ αΝ έθαδΝε εβλυΰηΫθαΝυπΫλΝ βμΝαυ κ δαγΫ πμΝ
πθΝ ζαυθΝ – Πκ ΫΝ θΝ γαΝ φκθ τκθ κΝ λ αθκέ”, γθκμ, 21.11.1958. “ Ν υΰεΫθ λπ δμΝ πθΝ

απκζυγΫθ πθΝ υπαζζάζπθΝ Ρ Φ-Ν ΦΙΝ δμΝ αλυ δαΝ – Υγ δθαέΝ βζυ δμΝ κυΝ εέΝ ίΝ Λ ίέθ”,Ν
Φδζ ζ τγ λκμ, 21.11.1958. “ΟΝ εέΝ Λ ίέθΝ άζπ Ν ξγ μΝ σ δΝ αδΝ αλξαέΝ ια εκτθΝ δαΝ πθΝ ηααδευθΝ
απκζτ πθΝ λΰα κτπαζζάζπθΝπκζδ δεσθΝ είδα ησθΝ– ΣδΝ κυΝ έπ θΝκΝΚυί λθά βμΝεα ΪΝ βθΝξγ δθάθΝ
λέ βθΝ υθΪθ β έθΝ πθΝ– πκ κηπ δεάΝαπΪθ β δμΝ κυΝεέΝΛ ίέθΝ δμΝίλ αθσθΝ βηκ δδκΰλΪφκθΝ δαΝ κΝ

αά βηαΝ βμΝ «ίέαμ»”, ζ υγ λέα,Ν β1έ11έ1ληκΝ ε θάΝ λ πκλ Ϊα ευπλδαευθΝ φβη λέ πθΝ π λέ βμ 
υθΫθ υιβμ τπκυΝ πκυΝ παλαξυλβ Ν κΝ Zeev Levin κ ι θκ κξ έκΝ Majestic βμΝ Λ υεπ έαμ,Ν δμΝ

20.11.1958.  
584 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (102/3439  (5.12.1958- מ
Ο δ δεσμ τηίκυζκμ κυ Κυί λθά β πέ υθ δεαζδ δευθ αβ βηΪ πθ T. E. Fallows ιΫφλα  β 
υ αλΫ ε δΪ κυ κθ Leshem πμ πλκμ βθ θ ΰΫθ δ λα βλδσ β α κυ Levin εαδ δ δεσ λα ζσΰπ 
πθ βζυ υθ κυ κθ κπδεσ  Στπκ. 



πδεκδθπθδαεΪΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪ,Ν βθΝπλκ πΪγ δΪΝ βμΝθαΝπλκ ΰΰέ δΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβέΝ Κα ΪΝ τηπ π β,Ν σ αθΝ αθΫευο Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ

απσζυ βμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ λΰαακηΫθπθΝ κθΝ σχχόI,Ν έξ Ν ησζδμΝ πδ λΫο δΝ
βθΝ ΚτπλκΝ ηδε άΝ Χ ζζβθκευπλδαεάΝ εαδΝ κυλεκευπλδαεάΨΝ αθ δπλκ ππ έαΝ

υθ δεαζδ υθ,Ν πκυΝ έξ Ν η αί έΝ κΝ Ι λαάζΝ ΰδαΝ 1ζάη λβΝ πέ ε οβ,Ν τ λαΝ απσΝ
πλσ εζβ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμέ585 Ν πδεκδθπθδαεάΝ αυ άΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝη αιτΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ δ λαβζδθυθΝ υθ δεαζδ υθΝ – εαδΝ βΝυπσΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ υΰευλέαΝ- πλαΰηα υγβε Ναίέα αΝεαδΝεα ΪΝ λσπκΝπβΰαέκέΝ ιέα δΝθαΝ
πδ βηαθγ έΝ σ δΝ ΫεαΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ βθΝ αθαξυλβ βΝ κυΝ Λ ίέθΝ απσΝ βθΝ Κτπλκ,Ν
ζζβθκετπλδκδΝ υθ δεαζδ Ϋμ,Ν ηΫζβΝ βμΝ  Κ,Ν πκυΝ ελα κτθ αθΝ κΝ λα σπ κΝ

Πτζαμ,ΝΫθδπ αθΝ βθΝβγδεάΝυπκξλΫπ βΝθαΝ υξαλδ ά κυθΝη Ναθκδε άΝ πδ κζάΝ κυμΝ
κθΝ ΫίΝΛ ίέθΝΰδαΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝπκυΝεα Ϋίαζ ΝΰδαΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ άΝ κυμέ586  

 
ΟδΝ λ δμΝ πδ εΫο δμΝ κυΝ ΫίΝΛ ίέθΝ βθΝΚτπλκΝ κΝ1ληκΝ κτΝ πΫ λ οαθΝθαΝ

αθαπ τι δΝ υλτΝ έε υκΝ παφυθΝ κΝ λΰα δεσΝ εέθβηαΝ κυΝ θβ δκτΝ η Ν υθ δεαζδ ΫμΝ
αηφκ ΫλπθΝ πθΝεκδθκ ά πθέΝ Νγ δεάΝ δεσθαΝπκυΝπλκ Ϋ π Ν κΝΙ λαάζΝβΝπαλκυ έαΝ
κυΝ βθΝ Κτπλκ,Ν Ν υθΪλ β βΝ η Ν δμΝ γ δεΫμΝ υ Ϊ δμΝ αη λδεαθδευθΝ
δπζπηα δευθΝετεζπθ,587 πκυΝ κθΝξαλαε άλδααθΝπμΝ‘ βθΝπζΫκθΝφυ δεάΝ πδζκΰάΝΰδαΝ βθΝ
επλκ υπβ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Κτπλκ’,Ν κ άΰβ αθΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ
ιπ λδευθΝ βθΝ απσφα βΝ θαΝ θ Ϊι δΝ κθΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βΝ δπζπηα δεά κυΝ

υπβλ έαΝ εαδΝ κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληλΝ θαΝ κθΝ κπκγ ά δΝ Γ θδεσΝ Πλσι θκΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν δα ξση θκμΝ κθΝπλκεΪ κξσΝ κυ,ΝΠΫλ μΝΛ Ϋηέ588    
 
2.6.1.1.βΝ Ν κυλεκευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβ μΝ«όilistin»ΝάΝ«İsrail» ; 

 
θΝ εαδΝ κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ θΝ Ϋ λ φαθΝ γ δεΪΝ αδ γάηα αΝ ΰδαΝ κθΝ ΓεαηΪζΝ

ηπθ ΫζΝΝΪ λ, βΝγ δεάΝ Ϊ βΝ βμΝΣκυλεέαμΝ πλκμΝ κθΝαλαίδεσΝεσ ηκΝη ΪΝ βθΝ
Κλέ βΝ κυΝκυΫα, θΝΪφβθ ΝπκζζΪΝπ λδγυλδαΝΰδαΝ βησ δ μΝ ε βζυ δμΝφδζέαμΝπλκμΝ
κΝΙ λαάζ. Νπλυ βΝαθ αζζαΰάΝαζζβζκΰλαφέαμΝη αιτΝ κυΝΛ ΫηΝεαδΝ κυΝβΰΫ βΝ πθΝ

Σκυλεκευπλέπθ,ΝΦααέζΝΚδκυ κτεΝ– κΝκπκέκμΝά αθΝδ δκε ά βμΝεαδΝαλξδ υθ Ϊε βμΝ βμΝ
βη λά δαμΝ φβη λέ αμΝ ώalkın Sesi- απκ έεθυ Ν βθΝ πδφυζαε δεσ β αΝ βμΝ

                                                           
585 ISχήRύλγήεόχήβ1ηθήιΝ “ώa’mishlakhatΝ mi-KafrisinΝ orakhatΝ ha’ώistadrut”,Ν χlΝ ώa’εishmar, 
13.11.1958 εαδ “ShlishΝ me-okhlusiat Kafrisin meugran ba-kooperatzia”,Ν Davar, 20.11.1958 
http://bit.ly/1RzNLnN (πλσ ία β 13.11.2015)  κ Ϊλγλκ ΰέθ αδ ε θάμ αθαφκλΪ κθ ευπλδαεσ 
υθ λΰα δ ησ εα Ϊ β δΪλε δα υθΫθ υιβμ Στπκυ πκυ παλαξυλβ   δ λαβζδθκτμ βηκ δκΰλΪφκυμ 

β ηδε ά ευπλδαεά αθ δπλκ ππ έα υθ δεαζδ υθ. Παλα έγ αδΝ πέ βμΝ ζ π κη λάμΝ απκζκΰδ ησμΝ βμΝ
1ζάη λβμΝ πέ ε οβμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ κυλεκευπλέπθΝ υθ δεαζδ υθΝ κΝ Ι λαάζ,Ν εα σπδθΝ
πλσ εζβ βμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμέ 
586“ΟδΝ Ν κ υθ αξθδαεκέΝ ελα κτη θκδΝ ΠτζαμΝ υξαλδ κτθΝ κθΝ εέΝ Λ ίέθ”,Ν ζ υγ λέα,Ν βιέ11έ1ληκέΝ

πσ πα ηαΝ βμΝ πδ κζάμΝΫξ δΝπμΝ ιάμμΝ«ΟδΝ δμΝ κΝ λα σπ κθΝ υΰε θ λυ πμΝΠτζαμΝ υλδ εση θκδΝ
Ν κ υθ ξθδαεκέΝ αιδπηα κτξκδΝ εαδΝ θ λΰΪΝ ζΫξβ,Ν ΙπΪθθβμΝ Κυλδαεέ βμ,Ν  ΫζδκμΝ ζΪξκμ,Ν Ϊ κμΝ
Παπα σπκυζκμ,Ν Υλδ σ κυζκμΝ Παυζέ βμ,Ν υΰΫθδκμΝ Νδεσζα,Ν  ΫζδκμΝ Ρπ έ βμ,Ν Γ υλΰδκμΝ ΚκζζδσμΝ εαδΝ
ΝέεκμΝ ΛΪηπλκυ,Ν γ πλκτθΝ εαγάεκθΝ πθΝ σππμΝ εφλΪ κυθΝ εαδΝ δαΝ κυΝ ΣτπκυΝ αμΝ δζδελδθ έμΝ αυ υθΝ
υξαλδ έαμΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ββίΝ θ κ υθ αξθδαευθΝ κηάλπθΝ πθΝ ελα β βλέπθΝ Πτζαμ,Ν πλκμΝ κθΝ

αθ δπλσ ππκθΝ βμΝ έέ έ έέΝ εέΝ ίΝ Λ ίέθ,Ν δαΝ αμΝ ασεθκυμΝ αδΝ υθ ξ έμΝ αυ κτΝ πλκ παγ έαμΝ δαΝ βθΝ
ιτοπ δθΝ πθΝ υθγβευθΝ δαίδυ πμΝ πθΝ λΰα δευθΝ Ϊι πθΝ βμΝ Νά κυ,Ν εαδΝ δ δευμΝ δαΝ αμΝ

πλκ παγ έαμΝ αυ κτΝ πλκμΝ δαεαθκθδ ησθΝ κυΝ δεαέκυΝ αδ άηα κμΝ πθΝ λΰα κςπαζζάζπθΝ βμΝΡέ έΦέΝ εαδΝ
Ν ΦΙ,Νκέ δθ μΝα έεπμΝεαδΝσζπμΝαουξκζκΰά πμΝαπ ζτγβ αθέΝ[…]» Ν  
587ΝISA/RG93/MFA/263/6 Yapou πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλαΝεαδΝ δπζπηα δεάΝ

θ δπλκ ππ έαΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝΧιλθή1ίέθέ1ληλΨΝΠαλα έγ αδΝβΝαπσΝβθέηέ1ληλΝΫεγ βΝ κυΝMoshe 
Erell,ΝυηίκτζκυΝ βθΝΠλ ί έαΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθέ ΠλίζέΝζέβέ1 
588ΝΟλΪ Νζέβέ1 

http://bit.ly/1RzNLnN


κυλεκευπλδαεάμΝπζ υλΪμΝεαδΝ βθΝπλσγ άΝ βμΝθαΝΰέθ δΝαλ άΝ βθΝαλαίδεάΝεκδθάΝ
ΰθυηβέ  

 
φκληάΝΰδαΝ βθ πλυ βΝ Ν - τηφπθαΝπΪθ αΝη Ν κΝ ι α γΫθΝαλξ δαεσΝυζδεσΝ - 

πδεκδθπθέαΝη αιτΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝεαδΝ βμΝώalkın Sesi ά αθΝβΝε φαζέ αΝ
βμΝ ί κηα δαέαμΝαΰΰζδεάμ βμ Ϋε κ βμέΝυΰε ελδηΫθα,Νπαλαπζ τλπμΝ κυΝζκΰκ τπκυ 
βμΝ φβη λέ αμ («HalkınΝSesi»),Νπαλκυ δαασ αθΝ Ν λΪΰπθκΝπζαέ δκΝκΝξΪλ βμΝ βμΝ
θα κζδεάμΝΜ κΰ έκυ,ΝπκυΝ πδ άηαδθ Ναφ’Ν θσμΝ βθΝεκθ δθάΝαπσ α βΝ βμΝΚτπλκυΝ

απσΝ αΝ κυλεδεΪΝπαλΪζδαΝ ΧζίΝθέηέΨΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ βθΝ πκζζαπζΪ δαΝαπσ α βΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ ΧηιηΝ θέηέΨέ ε σμΝ αυ κτΝ σηπμ,Ν κθΝ θΝ ζσΰπΝ ξΪλ βΝ
κθκηα έακθ αθΝ αΝ κυλεδεΪΝ αφ’Ν θσμΝ σζ μΝ κδΝ ΰ δ κθδεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ π λδκξάμΝ
Χ ζζΪ α,ΝΣκυλεέα,Νυλέα,ΝΛδίτβΝ– η Ν ιαέλ βΝ βθΝη κΰ δαεάΝαε άΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν
πκυΝ θΝ κθκηα δασ αθ-Ψ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ σηπμ βΝ δκλ αθδεάΝ εαδΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πδελΪ δαΝ
ηφαθέακθ αθΝα δαέλ μΝυπσΝ βθΝκθκηα έαΝ«Filistin» -  βζα ά,Ν«Παζαδ έθβ»έΝ 

 
 δμΝηέ1έ1ληκΝκΝΛ ΫηΝαπΫ δζ Ν πδ κζάΝπλκμΝ κθΝΚδκυ κτε,Ν βθΝκπκέαΝ

κυΝυπ έεθυ Ν δε δεΪΝθαΝ πδεαδλκπκδά δΝ κθΝξΪλ β ε έθκ,Νεα αζάΰκθ αμΝπμΝ ιάμμΝ
«Πδ τπΝσ δΝβΝ φβη λέ αΝ αμΝγαΝΫπλ π ΝθαΝζΪί δ υπ’ΝσοδθΝ βμΝ αΝδ κλδεΪΝΰ ΰκθσ αΝ
πκυΝ υθΫίβ αθΝ πλδθΝ απσΝ ξ σθΝ ΫεαΝ ξλσθδαΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ απσΝ βθΝ
Σκυλεέα,ΝαφκτΝαεσηαΝεαδΝβΝέ δα δα βλ έΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝεαδΝσξδΝη Ν
βθΝφαθ α δαεάΝ‘Filistin’».589 πέΝΫθαΝ ιΪηβθκ βΝώalkınΝSesi αΰθκκτ Ν βθΝυπσ διβ 
κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυ,Ν υ πκυΝ κΝφτζζκΝ βμΝ βθέηέ1ληκΝ κΝ ΰ πλΰαφδεσμΝ ξΪλ βμ 
βμΝ ε φαζέ αμ αθαγ πλάγβε έΝ υΰε ελδηΫθα,Ν απαζάφγβε Ν βΝ ζΫιβ «Filistin»Ν εαδ 
πδ βηΪθγβε Ν βΝ ΰλαηηάΝ εα Ϊπαυ βμΝ κυΝ πυλσμΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδ Ικλ αθέαμέΝ Ν

δ λαβζδθάΝ πδελΪ δαΝ ά αθΝ δαελδ άΝ η Ν δαε εκηηΫθβΝ ΰλαηηάΝ πκυΝ απ δεσθδααθΝ αΝ
σλδαΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ εα Ϊπαυ βμΝ κυΝ πυλσμΝ κυΝ 1λζλ,Ν πζβθΝ σηπμΝ βΝ ζΫιβΝ «ΐsrail» 
(«Ι λαάζ»ΨΝκυ Ϋπκ  αθ ΰλΪφβ.590 591 
 
 

 

2.6.βΝ Ν πέ ε οβΝ ΜαεαλέκυΝ κΝ ΚΪδλκΝ κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1ληκΝ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ
δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ εγΫ δμΝ 
 

θαμΝαπσΝ κυμΝπλυ κυμΝιΫθκυμΝπκζδ δεκτμΝβΰΫ μΝπκυΝ πδ εΫφγβε Ν πέ βηαΝ
βθΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιάΝ βμ,Ν κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ

1ληκ,Νά αθΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμ,ΝκΝκπκέκμΝη ΪΝ βθΝΪλ βΝ κυΝ ε κπδ ηκτΝ κυΝ
δμΝ  ςξΫζζ μΝ δΫη θ Ν βθΝ γάθαέΝ Ν πέ ε οάΝ κυΝ βθΝ έΰυπ κΝ Ϊλξδ Ν βθΝ 1β 

ΙκυθέκυΝ1ληκ,Νζέΰ μΝβηΫλ μΝπλδθΝ βθΝαθαεκέθπ βΝ κυΝξ έκυΝΜαεηέζζαθ.  
 
τηφπθαΝη Ν κυμΝ Ι λαβζδθκτμ,Ν βΝ απσφα βΝ βμΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝαυ άμΝ βμΝ

πέ ε οβμΝ θΝ έξ Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ – βΝ κπκέαΝ άγ ζ Ν θαΝ
υπκίαγηέ δΝ σ κΝ ΰδθσ αθΝπ λδ σ λκΝ βΝ βηα έαΝ βμέ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝσ δΝβΝ
ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ άζπ Ν σ δΝ βΝ πέ ε οβΝ ΜαεαλέκυΝ βθΝ έΰυπ κΝ έθαδΝ

«αθ ιΪλ β βΝαπσΝ ε έθβθ»,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ πδί ίαέπ Ν παθ δζβηΫθαΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝ

                                                           
589 ISA/RG93/MFA/1428/11 πδ κζάΝ Leshem πλκμ Fazil Küçük,Ν αλξδ υθ Ϊε βΝ βμΝ φβη λέ αμΝ
ώalkın Sesi (2430/13-5.1.1958)  
590 MAA-GZ/HSE1ληκίη1λί1Ν Ν κυλεδεάΝζΫιβΝ‘Filistin’ΝΧ έηέΝ“Παζαδ έθβ”ΨΝαθ ΰλΪφβΝΰδαΝ ζ υ αέαΝ
φκλΪΝ κθΝξΪλ βΝ βμΝαΰΰζσφπθβμΝ ί κηα δαέαμΝΫε κ βμΝ βμΝώalkın SesiΝ κΝφτζζκΝ βμΝ1λέηέ1ληκέΝΝΝΝ 
591 MAA-GZ/HSE1ληκίηβθί1ΝΟΝξΪλ βμΝ βμΝ πδε φαζέ αμΝ βμΝαΰΰζσφπθβμΝ ί κηα δαέαμΝΫε κ βμΝ βμΝ
ώalkın Sesi η αίζάγβε Ν κ φτζζκΝ βμΝβθέηέ1ληκ 



κθΝ ευπλδαεσΝ Στπκέ592 ΟΝ δ λαβζδθσμΝ δπζπηα δεσμΝ θ δπλσ ππκμΝ βθΝ γάθα,Ν
Ικθα ΪθΝΠλΪ κ,Ν ξκζέαα Νξαλαε βλδ δεΪμ « έθαδΝ τ εκζκΝθαΝφαθ α έΝεαθ έμΝπκδαΝ
γαΝ έθαδΝ βΝ πλαε δεάΝπφΫζ δαΝ πκυΝ γαΝ πλκετο δΝ απσΝ αυ άθΝ βθΝ πέ ε οβ,Ν ζέΰ μΝ ηΫλ μΝ
πλδθΝ βθΝ αθαεκέθπ βΝ κυΝ θΫκυΝ ίλ αθδεκτΝ ξ έκυΝ ζτ βμέΝ Ν ΪφδιβΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ
πλσε δ αδΝ θαΝ θκξζά δΝ σζκυμΝ κυμΝ ηπζ εση θκυμΝ παλΪΰκθ μέΝ ΌξδΝ ησθκΝ κυμΝ
λ αθκτμΝ εαδΝ κυμΝ Σκτλεκυμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυμΝ η λδεαθκτμ»έ593

 ΟΝ δ λαβζδθσμΝ
πδ λαηηΫθκμΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Μκ ΫΝ ζσθ πδί ίαέπθ Ν βθΝ ε έηβ βΝ κυΝ ΠλΪ κΝ
βθΝ γάθα, πζβλκφκλκτη θκμΝαπσΝ κθΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠλ ί έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ

Άΰευλα, ζΫιβΝ  φΪθκυ, σ δ βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ θΝ ά αθΝ « υ υξάμ»Ν η Ν βθΝ
πέ ε οβΝΜαεαλέκυΝ κΝΚΪδλκέΝτηφπθαΝπΪθ αΝη Ν κθΝ ζσθ,ΝκΝ φΪθκυΝαθΫφ λ Ν

σ δ βΝ γάθαΝ έξ Νπλκ παγά δΝθαΝπ έ δΝ κθΝΜαεΪλδκΝ έ ΝθαΝηα αδυ δΝ έ ΝΫ πΝθαΝ
αθαίΪζ δΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυ βθΝ ,Ν θυΝκΝΜαεΪλδκμ,Ν απσΝ βΝ δεάΝ κυΝ πζ υλΪ,Ν
π λέη θ Ν θαΝ αεκτ δΝ απσΝ βθΝ γάθαΝ πκδ μΝ γαΝ ά αθΝ κδΝ δεαθκπκδβ δεσ λ μΝ
θαζζαε δεΫμΝπκυΝγαΝπλσ δθ ΝβΝ τ βέΝ π δ άΝκτ ΝβΝ γάθαΝ θΝΫ δξθ ΝθαΝΰθπλέα δΝ

πκδαΝ ί ζ δπηΫθβΝ θαζζαε δεάΝ έξ Ν θαΝ πλκ έθ δΝ βΝ τ βΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ πδε έη θκυΝ
ξ έκυΝ Μαεηέζζαθ,Ν πκυΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ αθαεκδθπγ έΝ δμΝ πση θ μΝ ηΫλ μ,Ν θΝ
Ϊγβε Ν υθα σθΝ θαΝ ‘ υΰελα βγ έ’Ν κΝΜαεΪλδκμέΝ δ,Ν εα ΪΝ κθΝ ζσθ,Ν βΝ πέ ε οβΝ

ΜαεαλέκυΝ κΝΚΪδλκΝ έξ ΝφΫλ δΝ βθΝ γάθαΝ Ν τ εκζβΝγΫ βΝΫθαθ δ βμΝ λ αθέαμΝ
εαδ πθΝ Π έ ΟδΝ η λδεαθκέΝ έξαθΝά βΝ κθέ δΝ κθΝ ίΫλπφΝσ δΝ κΝΚυπλδαεσΝγαΝ
Ϋπλ π  θαΝ ίλ δΝ βΝ ζτ βΝ κυΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ Ν ΣΟΝ εαδΝ σξδΝ η Ν υζζκΰδεΫμΝ
δα δεα έ μΝ κθΝΟ , σπκυΝκδΝεκηηκυθδ δεΫμΝξυλ μΝγαΝΫίλδ εαθΝ βθΝ υεαδλέαΝθαΝ
ηπζαεκτθ η  ηκθα δεσΝ εκπσΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λαΝ

πλκίζάηα αΝ βΝ υθκξάΝ βμ ίκλ δκα ζαθ δεάμ υηηαξέαμέΝ Ν ζζΪ α,Ν αθΝ εαδΝ θΝ
δαφπθκτ Νη Ν βθΝαη λδεαθδεάΝγ υλβ β,Ν τζκΰαΝαθααβ κτ ΝθαΝ βμΝαπκ αφβθδ γ έΝ

πκδαΝ ά αθΝβΝ πλσ α βΝ βμΝ τ βμΝ πκυΝ θΝ γαΝ Ϋπζβ Ν αΝ ζζβθδεΪΝ υηφΫλκθ αΝ κΝ
θβ έέ594 Μ Ν κηΫθβΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ πζβλκφσλβ βΝ πκυΝ βμΝ παλ έξ Ν βΝ δπζπηα δεάΝ

πκ κζάΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,ΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝαθΫη θ Νη Ν θ δαφΫλκθΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ πέ ε οβμΝΜαεαλέκυΝ κΝΚΪδλκ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ αφβθδ γ έΝ
δΝ π έπε ΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝαπσΝ δμΝ υθαθ ά δμΝ κυΝ βθΝ έ    

 
Ν πέ ε οβΝΜαεαλέκυΝ κΝΚΪδλκΝεα ΪΝ βΝ κηΫθβΝξλκθδεάΝ υΰευλέα,Ν ε σμΝ

απσΝ βθΝ ζζΪ α,ΝπλκίζβηΪ δ ΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαέΝ πδεαζκτη θκμΝ δπζπηα δεΫμΝπβΰΫμΝ
κΝ κυλεδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,ΝκΝ ζσθΝ υηπΫλαδθ Νσ δΝβ ΆΰευλαΝ θΝάγ ζ Ν

                                                           
592Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨ, Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ
Γ΄,Νγιβ-γιηέΝ βΝ υθΫθ υιβΝ κυΝΜαεαλέκυΝπλκμΝ κθΝαθ απκελδ άΝ κυΝΦδ ζ ζ τγ λκυΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν
Ν έθκΝ Κκυ κτηβ,Ν δμΝ ηέθέ1ληκΝ βηκ δ τγβεαθΝ αΝ ιάμμΝ « λέμΝ υηφπθ έ Ν η Ν βθΝ άζπ δθΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝΚυί λθά πμΝσ δΝβΝ λΪ δμΝ αμΝ έθαδΝαθ ιΪλ β κμΝ ιΝαυ άμνΝ πέμΝυηφπθυΝη Ν βθΝ άζπ δθΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝΚυί λθά πμ»έΝ Ν υθΫθ υιβΝπλκμΝ κθΝέ δκΝ βηκ δΰλΪφκΝ δμΝιέθέ1ληκΝ δπυγβεαθΝ αΝ
ιάμμΝ« λέμΝΤπάλι Νπκ ΫΝγΫηαΝθαΝ αμΝ ηπκ έ κυθΝαπσΝ κυΝθαΝ πδ ε υγά Ν βθΝ έΰυπ κθνΝ πέμΝ δΝεδθά δμΝ

ηκυΝ έθαδΝ αθ ιΪλ β κδΝ απσΝ αμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Κυί λθά πμ»έ  Ν υθΫθ υιβΝ πκυΝ παλαξυλβ Ν κΝ
ΜαεΪλδκμΝ βθΝ κηκΰ θ δαεάΝ φβη λέ αΝ βμΝ ζ ιΪθ λ δαμ,Ν « έΰυπ κμ» κΝ φτζζκΝ βμΝ ηέθέ1ληκΝ
αθαφΫλγβεαθΝ αΝ ιάμμ « λέμΝ Ν ζζβθδεάΝΚυίΫλθβ δμ,ΝίαζζκηΫθβΝυπσΝ βμΝ θ δπκζδ τ πμ,Νσ δΝάγ ζ θΝ
θαΝαπκ λΫοβΝ κΝ αι έ δσθΝ αμΝ δμΝ βθΝ έΰυπ κθ,Ν δαΝθαΝηβθΝ ικλΰά Ν κυμΝΣκτλεκυμΝεαδΝ δαΝθαΝηβθΝ
αθαζΪί Νυπκξλ υ δμΝΫθαθ δΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ναπάθ β θΝσ δΝ έμΝεαδΝβΝΚυίΫλθβ δμΝ θΝαζζβζκ η τ γ Ν
δμΝ αμΝεδθά δμΝ αμέΝβηαέθ δΝσ δΝπλΪΰηα δΝ θΝβγΫζβ θΝβΝΚυίΫλθβ δμΝ κΝ αι έ δΝ αμνΝ πέμΝυηφπθυΝη Ν

σ, δΝζΫΰ δΝ κΝΚυί λθβ δεσθΝαθαεκδθπγΫθέΝ λέμΝ βζα ά,Ν θΝ αβ ά α ΝπλκΫΰελδ δθΝαπσΝ βθΝΚυίΫλθβ δθΝ
δαΝ κΝ αι έ δνΝ πέμ παθαζαηίΪθπμΝυηφπθυΝη Νσ, δΝζΫΰ δΝ κΝΚυί λθβ δεσθΝαθαεκδθπγΫθέΝ[…]»  

593 ISA/RG93/MFA/263/6 Yonatan Prato,Ν δ λαβζδθσμΝ πδ λαηηΫθκμΝ βθΝ ΆΰευλαΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ
ΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧθιλήγέθέ1ληκΨ 
594 ISA/RG130/MFA/3122/8 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χηζθήγθ1βή 1θέθέ1ληκΨΝΣβΝ- א γΫ βΝ
βμΝ ζζΪ αμΝ ιΫγ Ν κθΝAlon κΝ ζΫιβμΝ φΪθκυ,ΝΓλαηηα ΫαμΝ ΄ βμΝΠλ ί έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ

Άΰευλα 



βθΝ ηπζκεά κυΝΝΪ λΝ κΝΚυπλδαεσΝεαδΝά αθΝαηάξαθβΝπμΝπλκμΝ κΝπυμΝγαΝ βθΝ
απκελκτ δ,Ν ξπλέμΝ θαΝ πβλ α γκτθΝ κδΝ ζ π ΫμΝ δ κλλκπέ μΝ η Ν δμΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ
υηφυθκυ βμΝ αΰ Ϊ βμ, πμΝ πέ βμΝεαδ η Ν δμΝυπσζκδπ μΝαλαίδεΫμ εαδΝαφλκα δα δεΫμ 
ξυλ μέ δ, θσο δΝηΪζδ αΝ βμΝαθαεκέθπ βμΝ κυΝ ξ έκυΝΜαεηέζζαθ,ΝβΝευίΫλθβ βΝ
βμΝΆΰευλαμΝ πλκ έηβ Ν θαΝ βλά δΝ Ϊ βΝαθαηκθάμΝπμΝ πλκμΝ κΝ πυμΝ γαΝ ξκζδΪ δΝ
βθΝ πέ ε οβΝ ΜαεαλέκυΝ κΝ ΚΪδλκέΝ τηφπθαΝ η Ν πζβλκφκλέ μΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
πκ κζάμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ κυλεδεάΝπλπ τκυ α,ΝβΝευίΫλθβ β βμΝΆΰευλαμ έξ Ν
υ δΝ κ βΰέ μΝ κυμΝ υθ Ϊε μΝ πθΝ φβη λέ πθΝ βμΝ ξυλαμΝ θαΝ εα ίΪ κυθΝ κυμΝ
σθκυμ εα ΪΝ κυΝεαγ υ κμΝΝΪ λ εαδΝθαΝηβθ γέικυθΝεαγσζκυΝ κ αά βηαΝπ λέΝ κυΝ
θ δαφΫλκθ κμΝ άΝ βμΝ πδγαθσ β αμΝ ηέαμΝ θ ξση θβμΝ ηπζκεάμΝ βμΝ Ν κΝ

Κυπλδαεσ αά βηα.595 
 
ΌππμΝ ά αθΝ φυ δεσ,Ν κΝ ευπλδαεσμΝ ΣτπκμΝ εΪζυο Ν ε θυμΝ βθΝ πέ ε οβΝ κυΝ

ΜαεαλέκυΝ βθΝ ,Ν ά βΝ απσΝ βθΝ θγκυ δυ βΝ υπκ κξάΝ πκυΝ κυΝ π φτζαιαθΝΝ
ζζβθκετπλδκδΝ δΰυπ δυ μΝ κΝ α λκ λσηδκΝ κυΝ Κα λκυΝ κΝ πλπέΝ βμΝ 1έθέ1ληκΝ η Ν

πζαεΪ ΝπκυΝ π υφβηκτ αθΝ κθΝέ δκΝεαδΝ κθΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λέΝ θ κθκΝά αθΝ
εαδΝ κΝ έΰηαΝπκυΝΫ π αθΝεαδΝκδΝαδΰτπ δκδΝπαλ υλδ εση θκδΝπκζέ μ,ΝπκυΝελατΰαααθΝ
υθγάηα αΝσππμΝ« ά πΝκΝαθ δδηπ λδαζδ δεσμΝαΰυθαμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝζακτ»,Ν« ά πΝ

σζκδΝ κδΝ ζακέΝ πκυΝ εα απκζ ηκτθΝ βθΝ απκδεδκελα έα»,Ν « ά πΝ κΝ ΝΪ λΝ εαδΝ κΝ
ΜαεΪλδκμ».596  κΝ α λκ λσηδκΝ κυΝ Κα λκυ,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ιάλ Ν κΝ
«αθαηκλφπ δεσΝ Ϋλΰκ» κυΝ αδΰυπ δαεκτΝ εαγ υ κμΝ πκυΝ « πδ τλ δΝ κθΝ ΰ θδεσΝ
γαυηα ησ»,Ν εφλΪακθ αμΝ βθΝ υΰθπηκ τθβΝ κυΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ δΰτπ κυΝ
« κΝαέ βηαΝ κυΝΚυπλδαεκτΝζακτΝΰδαΝ ζ υγ λέαΝεαδΝαυ κ δΪγ β».597 

 
ΣκΝ ίλΪ υΝ βμΝ έ δαμΝ βηΫλαμΝ κΝ θκυΪλΝ αθ Ϊ ,Ν Γ θδεσμΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ

γθδεάμΝ θπ βμΝ - κυΝ ηκθα δεκτΝ πκζδ δεκτΝ εσηηα κμΝ βμΝ Ν - εαδΝ θσμΝ
υθ λΰΪ βμΝ κυΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λ,ΝπαλΫγ Ν πέ βηκΝ έπθκΝπλκμΝ δηάθΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΰ τηα κμ,Ν κΝ αθ Ϊ ,Ν πλκ φπθυθ αμΝ κθΝ

ΜαεΪλδκΝ υθΫ Ν βθΝ πλσ φα βΝ λα δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ
ΓαζζέαμΝεαδ κυΝΙ λαάζΝεα ΪΝ βμΝ δΰτπ κυΝ κΝ1ληθΝη Ν δμΝ ι ζέι δμΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν
εα αζάΰκθ αμΝσ δΝυπΪλξκυθΝ‘ ηκέΝαέηα κμΝπκυΝ υθ ΫκυθΝ κθΝζασΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κθΝ
ζασΝ βμΝ ’έΝ θαφ λση θκμΝ κΝΚυπλδαεσ,ΝσππμΝ βηκ έ υ ΝκΝΦδζ ζ τγ λκμΝ βμΝ
βέθέ1ληκ,ΝκΝαθ Ϊ Ν άζπθ Νσ δΝ« θΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝυπΪλι δΝ δλάθβΝεαδΝα φΪζ δαΝΰδαΝ
ηΪμ,Ν ε σμΝ ΪθΝ βΝΚτπλκμΝ απκε ά δΝ βθΝ αθ ιαλ β έαΝ βμέΝΠαλσ δΝ βΝΚτπλκμΝ απΫξ δΝ

ησθκθΝζίΝηέζδαΝ εΝ βμΝυλέαμ,Ν θΝ κτ κδμΝπδ τκη θΝσ δΝατ βΝπλΫπ δΝθαΝαπκε ά βΝ βθΝ
αθ ιαλ β έαθΝ βμέΝ ΣαΝ λδΪεκθ αΝ εα κηητλδαΝ πθΝ ζαυθΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ
βηκελα έαμΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ υπκ βλέακυθΝ πΪθ κ Ν αυ σΝ κΝ κπκέκθΝ πδγυηκτθΝ κδΝ

Κτπλδκδ»έ598 

                                                           
595 ISA/RG130/MFA/3122/8 Alon πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χηγλήγθ1βή λέθέ1ληκΨΝ- א ΟΝ Alon 
πδεαζ έ αδΝ πμΝ πβΰάΝ κυΝ κθΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ ΓαζζέαμΝ βθΝ Άΰευλα,Ν πκυ έξ Ν θβη λπγ έΝ ξ δεΪΝ απσΝ

Ϋΰευλ μΝπβΰΫμ,Ν δμΝκπκέ μΝ θΝεα κθσηαα   
596 “ΘΫζκυη Ν θαΝ απκφα έακυη Ν ησθκδΝ ηαμΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ ηαμΝ – ΟηδζέαΝ κυΝ γθΪλξβΝ Ν ετεζκΝ
πδ άηπθΝ κΝΚΪδλκΝ– π λδσλδ βΝβΝαζζβζ ΰΰτβΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμ”,ΝΥαλαυΰά, 

3.6.1958 
597ΝIbid. 
598Ν  “ Ν έΰυπ κμΝεαδΝβΝΚτπλκμΝγαΝαΰπθδ γκτθΝαπσΝεκδθκτΝ δμΝ κθΝ δ λσθΝαΰυθαΝυπΫλΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ
πθΝζαυθΝ– παλΪ ε αδΝ δαΝ βθΝ έΰυπ κθΝαδΝ κυλεδεαέΝαιδυ δμΝ πέΝ βμΝΚτπλκυΝ– « έη γαΝφκλ έμΝ
κυΝαυ κτΝαθ δαπκδεδαεκτΝπθ τηα κμ»,Ν δ εάλυι θΝκΝ γθΪλξβμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ,Νγέθέ1ληκέΝ κΝ ε θΫμΝ

ΪλγλκΝ κυΝαθ απκελδ άΝ κυΝΦδζ ζ τγ λκυ,ΝΝ έθκυΝΚκυ κτηβ, παλα έγ θ αδΝκδΝ βζυ δμΝ κυΝAnwar 
SaddatέΝ Χ σ κ,Ν κΝ φτζζκ βμΝ έ δαμΝ βηΫλαμΝ Χγέθέ1ληκΨΝ βμΝ αλδ λάμΝ φβη λέ αμΝ ‘Υαλαυΰά’,Ν κδΝ
βζυ δμΝSaddat απκ έ κθ αδΝ δαφκλ δεΪέΝυΰε ελδηΫθα,ΝκΝησθδηκμΝαθ απκελδ άμΝ βμΝΥαλαυΰάμΝ κΝ



 
ΟΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ εα ΪΝ βθΝ αθ δφυθβ άΝ κυΝ – σππμΝ αυ άΝ

απκ έ αδΝ απσΝ κθΝ ‘Φδζ ζ τγ λκ’- άζπ Ν αΝ ιάμμΝ « Ν ΚτπλκμΝ αθάε δΝ δμΝ βθΝ
φλδεαθα δα δεάθΝκηΪ α,Ν δσ δΝ έη γαΝκδΝφκλ έμΝ κυΝαυ κτΝαθ δαπκδεδαεκτΝπθ τηα κμ,Ν
κΝκπκέκθΝ αλυθ δΝ δμΝβπ έλκυμΝαυ ΪμέΝ ΝΜέΝ λ αθέαΝπ λδΫπζ ι Ν κυμΝΣκτλεκυμΝ δμΝ κΝ

ΚυπλδαεσθΝαά βηα,Νία δακηΫθβΝ πέΝ κυΝ πδξ δλάηα κμΝσ δΝβΝθά κμΝηαμΝ υλέ ε αδΝ ΰΰτμΝ
βμ ΣκυλεέαμέΝΜάππμΝσηπμΝβΝΚτπλκμΝ θΝ ΰ δ θδΪα δΝη ΪΝ βμΝυλέαμνΝΚαδΝσηπμ,ΝπμΝ
βζυ α ,Ν υπκ βλέα Ν κθΝ αΰυθαΝ ηαμΝ δ’Ν αθ ιαλ β έαθέΝ πδγυηκτη θΝ θαΝ

απκφα έ πη θΝβη έμΝ δαΝ κΝηΫζζκθΝ ηαμέΝ θΝ ξση γαΝ βθΝ υθΫξδ δθΝ κυΝαπκδεδαεκτΝ
αυΰκτέΝΜσθκθΝηέαΝ ζ υγΫλαΝΚτπλκμΝ τθα αδΝθαΝπλκπγά βΝ βθΝυπσγ έθΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ
δμΝ βθΝΜΫ βθΝ θα κζάθέ»599  

 
ΣαΝ βηκ δ τηα αΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ φβη λέ πθΝ ιάλαθΝ κΝ λσζκΝ πκυΝ

ηπκλ έΝ θαΝ δα λαηα έ δΝ βΝ Ν βθΝ ελέ δηβΝ φΪ βΝ πκυΝ ίλδ εσ αθΝ σ Ν κΝ
ΚυπλδαεσέΝΚαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πέ ε οβμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν βθΝ
ΚτπλκΝΰδθσ αθΝζσΰκμΝπ λέΝ«Ϊη βμΝαθΪηδιβμΝ κυΝαλαίδεκτΝπαλΪΰκθ αΝ βθΝΚυπλδαεάΝ
δαφκλΪ»,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ « υθΫίαδθ Ν ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪ»600 κθέακθ αμΝ σ δΝ βΝ Ν

« θΝγΫζ δΝκτ ΝίΪ δμΝ κΝθβ έ,ΝσππμΝβΝ λ αθέα,Νκτ Ν δξκ σηβ β,ΝσππμΝβΝΣκυλεέα,Ν
αζζΪΝυπκ βλέα δΝ κΝαέ βηαΝ κυΝΚυπλδαεκτΝζακτΝΰδαΝαυ κ δΪγ β»έΝΚαζ έ κΝηΪζδ αΝβΝ

ζζΪ αΝθαΝ βλδξγ έΝ βθΝ δ ξτΝ βμΝ ,ΝπκυΝ« επλκ ππ έΝ κθΝ λαίδεσΝεσ ηκΝ βΝ
υθ λδπ δεάΝ κυΝπζ δκοβφέα».601 Ν ηπδ κ τθβΝπκυΝ π έεθυαθΝσζ μΝαθ ιαδλΫ πμΝκδΝ
ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μΝ βμΝ π λδσ κυΝ ε έθβμΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ θΫ μΝ πλκκπ δεΫμΝ
υθ λΰα έαμΝη Ν βθΝ ΝΫφγα Ν κΝ βη έκΝθαΝγ πλ έ αδΝίΪ δηβΝβΝπζβλκφκλέα,Νσ δΝ

                                                                                                                                                                      

ΚΪδλκ,Ν κφδαθσμΝ Υλυ κ κηέ βμ,Ν απΫ δ Ν δμΝ βζυ δμΝ Saddat πμΝ ιάμμΝ «[…]Ν Πλκ φπθυθ αμΝ κθΝ
γθΪλξβΝ κΝ εέΝ θκυΪλΝ αθ Ϊ Ν […]Ν αφκτΝ αθαφΫλγβε Ν βθΝ λδπζάΝ δηπ λδαζδ δεάΝ πδ λκηά,Ν πκυΝ βΝ
υθΫ Νη Ν βθΝαθ έ α βΝ πθΝΚυπλέπθ,Νπλσ γ μΝ ‘ πσΝ σ Νπ δ γάεαη ΝαεσηβΝπ λδ σ λκΝσ δΝσξδΝ

ησθκΝκΝΚυπλδαεσμΝ ζασμΝ Ϋξ δΝαθαφαέλ κΝ δεαέπηαΝ βθΝ αυ κ δΪγ β,ΝαζζΪΝ σ δΝ εαδΝ η έμΝ πκ ΫΝ θΝ γαΝ
θδυγκυη Να φαζδ ηΫθκδΝσ κΝβΝΚτπλκμΝπαλαηΫθ δΝυπσ κυζβέΝ θΝηπκλ έ θαΝυπΪλι δΝ δλάθβΝεαδΝα φΪζ δαΝ
ΰδαΝηαμ,Ν ε σμΝαθΝβΝΚτπλκμΝαπκε ά δΝ βθΝαθ ιαλ β έαΝ βμέΝΜααέΝη Ν κθΝΚυπλδαεσΝζασΝαπκλλέπ κυη Ν
κπκδα άπκ Ν δ ε έεβ βΝκπκδα άπκ ΝξυλαμΝπΪθπΝ κΝθβ έΝ αμΝη Ν κΝπλσ ξβηαΝσ δΝίλέ ε αδΝεκθ ΪΝ

δμΝ ευπλδαεΫμΝαε ΫμέΝΘαΝ υθ ξέακυη Ν θαΝυπ λα πδασηα ΝεαδΝ θαΝαΰπθδασηα Ν ΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝ κυΝ
ΚυπλδαεκτΝζακτΝθαΝαά δΝ ζ τγ λκμέΝΣλδΪθ αΝ εα κηητλδαΝεΪ κδεκδΝ βμΝ θδαέαμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμΝ
γαΝυπκ βλέακυθΝΰδαΝπΪθ αΝ κΝαέ βηαΝ πθΝΚυπλέπθέ[…]»    
599 Ibid. Ν αθ δφυθβ βΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ Μαεαλέκυ,Ν σππμΝ εα ΰλΪφβ αθΝ απσΝ κθΝ Φδζ ζ τγ λκέΝ

πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν β ΥαλαυΰάΝ βμΝ γέθέ1ληκΝ αθαΰλΪφκθ αθΝ κδΝ βζυ δμΝ ΜαεαλέκυΝ πμ ιάμμΝ
«[…]Ν παθ υθ αμ,ΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝ ιΫφλα Ν βΝίαγδΪΝ υΰεέθβ άΝ κυΰδαΝ βθΝγ ληάΝυπκ κξάΝπκυΝ κυΝ
π φυζΪξγβΝ απσΝ κυμΝ πδ άηκυμΝ εαδΝ κθΝ δΰυπ δαεσΝ ζασέΝ «Όθ αμΝ υΝ – παλα άλβ Ν – θσηδ αΝ πλκμΝ
δΰηάθΝσ δΝίλέ εκηαδΝ βθΝΚτπλκ»έΝΟΝΜαεΪλδκμΝαπκλλέπ κθ αμΝ κθΝδ ξυλδ ησΝ πθΝΆΰΰζπθΝσ δΝ ΪξαΝβΝ

ΚτπλκμΝ κυμΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝΪηυθαΝ κυΝ« ζ τγ λκυΝεσ ηκυ»,Ν σθδ Νσ δΝβΝέ δαΝβΝαπάΝαπΫ δι Ν
σ δΝ γΫζκυθΝ βθΝ ΚτπλκΝ σξδΝ ΰδαΝ βθΝ υπ λΪ πδ βΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ αζζΪΝ αθΝ ίΪ βΝ πέγ βμΝ θαθ έκθΝ πθΝ
λαίδευθΝζαυθ»έΝ« ΝΚτπλκμΝ- υθΫξδ Ν– αθάε δΝ βθΝ φλδεαθα δα δεάΝκηΪ α,Νΰδα έΝ έηα Νφκλ έμΝ κυΝ

έ δκυΝ αθ δαπκδεδ δεκτΝ πθ τηα κμΝ πκυΝ αλυθ δΝ δμΝ βπ έλκυμΝ αυ ΫμέΝ Ν λ αθέαΝ π λδΫπζ ι Ν βθΝ κυμΝ
ΣκτλεκυμΝ κΝΚυπλδαεσΝη Ν κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝβΝΚτπλκμΝΰ δ κθ τ δΝη Ν βθΝΣκυλεέαέΝ ζζΪΝηάππμΝβΝυλέαΝ

θΝ ΰ δ κθ τ δΝ π λδ σ λκνΝ ΚαδΝ σππμΝ έπα ,Ν έμΝ υπκ βλέα Ν βθΝ αθ ιαλ β έαΝ ηαμέΝ ΘΫζκυη Ν θαΝ
απκφα έ κυη ΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝηαμΝησθκδέΝ θΝ ξσηα Ν βΝ υθΫξδ βΝ κυΝαπκδεδαεκτΝαυΰκτέΝΌ κΝβΝΚτπλκμΝ

θΝ απκε ΪΝ βθΝ ζ υγ λέαΝ βμΝ -εα Ϋζβι Ν κΝ ΜαεΪλδκμ- σ κΝ βΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βΝ ζ υγ λέαΝ πθΝ
Μ αθα κζδευθΝξπλυθΝγαΝίλέ ε αδΝ Νεέθ υθκέΝ […]»έ ΠλίζέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- 
ΚκεεέθκυΝΧ πέΨ,ΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝΓ΄,Ν1ζγ-144    
600Ν“ΝΫ μΝεαδΝζαηπλΫμΝπλκκπ δεΫμ”,ΝΥαλαυΰά, 6.6.1958 
601Ν“ Ν πέ ε οδμΝ κυΝ γθΪλξκυΝ δμΝ κΝΚΪδλκθΝεα Ϋ βΝγΫηαΝ δ γθκτμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ– δαθκέΰ δΝθΫαμΝ
υλ έαμΝ πλκκπ δεΪμΝ δαΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ πδ υξάΝ αθ δη υπδ δθΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ γθδεκτΝ γΫηα κμΝ πέΝ
δ γθκτμΝπ έκυΝ– ΟΝαλαίδεσμΝεσ ηκμΝαζζβζΫΰΰυκμΝ δμΝ κΝΚυπλδαεσθ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 5.6.1958. “ΝΫ μΝ

εαδΝ ζαηπλΫμΝπλκκπ δεΫμ”,ΝΥαλαυΰά, 6.6.1958. “ Νπλπ κίκυζέαΝ κυΝ γθΪλξκυΝ δμΝ έΰυπ κθΝ δάθκδι Ν
θΫαμΝ ζπδ κφσλκυμΝπλκκπ δεΪμΝ– ΟΝ κυλεδεσμΝπαλΪΰπθΝ έθ δΝθαΝ ικ λαεδ γά”,Ν ζάγ δα, 9.6.1958. 



εα ΪΝ βθΝ πδε έη θβΝ τθκ κΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν«γαΝεα α γ έΝπλκ φυΰάΝΰδαΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝυπσΝ βθΝαδΰέ αΝ υλ έαμΝκηΪ αμΝαλαίκα δα δευθΝεαδΝΪζζπθΝαθ δαπκδεδαευθΝ
ελα υθ».602    

 
 κΝΙ λαάζ ά αθΝΰθπ ΫμΝκδΝΪλδ μΝ ξΫ δμΝΜαεαλέκυ-ΝΪ λ,Νά βΝαπσΝ βΝ

δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰεΝ κυΝ 1ληηέ603 Χ σ κ, δ δαέ λβΝ αέ γβ βΝ Ϋεαθ Ν βΝ
πλκ φυθβ β κυΝ θκυΪλΝ αθ Ϊ Ν πλκμΝ κθΝ ΜαεΪλδκέΝ ΟΝ πδε φαζάμΝ βμΝ

δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν
πδεαζκτη θκμΝ βηκ δ τηα αΝ φβη λέ πθΝ – ξπλέμΝ θαΝ αθαφΫλ δΝ πκδ μΝ αελδίυμΝ - 

απΫ π Ν κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝαθ Ϊ Ν ΝαθαφκλΪΝ κυΝαπ υγυθση θβΝ
πλκμΝ κΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝπμΝ ιάμμΝ
« Ν Ν γαΝ υ δΝ ηΪξβΝ ΰδαΝ βθΝαθ ιαλ β έαΝ βμΝΚτπλκυ,Ν π δ άΝ βΝ αθ ιαλ β έαΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ απκ ζ έΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ δλάθβΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ βμΝ θπηΫθβμΝ
λαίδεάμΝ βηκελα έαμ».

604
 δ,Ν Ν ηέαΝ πκξάΝπκυΝεΪγ Ν ζΫιβΝ έξ Ν βηα έα,Ν πΫλαθΝ

πθΝ τκΝ ε κξυθΝ πθΝ βζυ πθΝ αθ Ϊ Ν βμΝ 1έθέ1ληκ,Ν πκυΝ βηκ έ υ αθΝ κδΝ
φβη λέ μΝΦδζ ζ τγ λκμΝεαδΝΥαλαυΰά,Νπλκ Ϋγβε ΝαεσηαΝηέαμΝ υ άΝπκυΝη Ϋφ λ Ν

κΝΙκθα ΪθΝΠλΪ κΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,ΝβΝκπκέαΝ θΝ Ϋζ δΝά αθΝεαδΝβΝ
πδκΝπδ άΝαπσ κ βΝ πθΝσ πθΝ έξ Νπλαΰηα δεΪΝπ δΝκΝ θκυΪλΝαθ Ϊ ,Νπλκ φπθυθ αμΝ
κθΝΜαεΪλδκΝ βθΝ1β ΙκυθέκυΝ1ληκΝ κΝΚΪδλκμΝΌ δΝ βζα άΝβΝ Ν άζπθ ΝΫ κδηβΝ«θαΝ

πκζ ηά δΝΰδαΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ βμΝΚτπλκυ».605  
 
ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ έξαθΝ εΪγ Ν ζσΰκΝ θαΝ αθβ υξκτθΝ ΰδαΝ κθΝ θΫκΝ λσζκΝ πκυΝ βΝ

θ κ τ α βΝ Νφ λσ αθ,Ν δαΝ πθΝ βζυ πθΝ ε έθπθ,ΝθαΝφδζκ κι έΝθαΝαπκε ά δΝ
βθΝΚτπλκέΝ εζαηίΪθκθ αμΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ βζυ πθΝαθ Ϊ Νεα ΪΝΰλΪηηαΝ - 

εαδΝ σξδΝ πμΝ ξάηαΝ ζσΰκυΝ -,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ απΫεζ δ Ν κΝ θ ξση θκΝ ηέαμΝ
θ λΰκτμΝ παλΫηία βμΝ βμΝ Ν κΝ ά βΝ π λδπ πζ ΰηΫθκΝ ΚυπλδαεσέΝ  Ν ξ δεάΝ

Ϋεγ άΝ κυ,ΝκΝ δπζπηα δεσμΝ θ δπλσ ππκμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθα,ΝΙκθα ΪθΝΠλΪ κ, 
π άηαδθ Ν σ δΝ δμΝ βζυ δμΝ κυΝ αθ Ϊ  ΰδαΝ βθΝ Κτπλκ θΝ π λδζαηίΪθκθ αθΝ κδΝ

σλκδΝ« θπ β» άΝ« υ κ δΪγ β»,Νσ δΝΰδθσ αθΝζσΰκμΝΰδαΝηέαΝΚτπλκ «αθ ιΪλ β β,ΝαζζΪΝ
υπσΝ βΝ φαέλαΝ πδλλκάμΝ κυΝΝΪ λ»,ΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ βμΝκπκέαμΝβΝ Νφ λσ αθΝ
«Ϋ κδηβΝθαΝπκζ ηά δ».

606
 Μ Ναυ σΝ κΝ ε π δεσ,Ν θΝά αθΝπαλΪ κικΝκδΝΙ λαβζδθκέΝθαΝ

αλξέακυθΝθαΝγΫ κυθΝ κθΝ αυ σΝ κυμΝ κΝ λυ βηα,Ν θαθ έκθΝπκέκυΝγαΝά αθΝΫ κδηβΝβΝ
ΝθαΝπκζ ηά δΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ βμΝΚτπλκυέ  

                                                           
602Ν“κίαλΪΝ αΝυπΫλΝ βμΝΚτπλκυΝ πδ τΰηα αΝ εΝ βμΝ πδ εΫο πμΝ κυΝ γθΪλξκυΝ δμΝΚΪδλκθΝ– Ϊ δηκμΝ
βΝπζβλκφκλέαΝσ δΝβΝπλκ φυΰάΝ δμΝ κθΝΟ ΝγαΝ γ έΝυπσΝ βθΝαδΰέ αΝ υλ έαμΝκηΪ κμΝ αλαίκα δα δευθΝ
εαδΝ ΪζζπθΝ αθ δαπκδεδαευθΝ ελα υθΝ – δΝ κυλεδεαέΝ πλκφΪ δμΝ εα Ϋλλ υ αθΝ – ΣκΝ ΚυπλδαεσθΝ
πλκίΪζζ αδΝ υλαΝπμΝ π έΰκθΝαά βηαΝ δεαδκ τθβμ,Ν ζ υγ λέαμΝεαδΝ δλάθβμ”,Ν ζ υγ λέα, 10.6.1958 
603Ν ΟλΪ Ν δ αΰπΰάΝ έγΝεαδΝβέγέβέβ 
604ΝISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧθιλήγέθέ1ληκΨ 
605Ν  λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄- ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨ,Ν Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄, 
ΣσηκμΝΓ΄,143-1ζζέΝΣκΝε έη θκΝ βμΝπλκ φυθβ βμΝ κυΝAnwar Saddat πλκμΝ κθΝΜαεΪλδκΝΫξ δΝπμΝ ιάμμΝ
« ιΝ κθσηα κμΝ πθΝ γίΝ εα κηηυλέπθΝ ζακτ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμ,Ν εαζπ κλέαπΝ κθΝ
α ζφσθΝεαδΝαΰαπβ σθΝηαξβ άθΝεαδΝβΰΫ βθΝ κυΝβλπδεκτΝΚυπλδαεκτΝζακτέΝΠκζζΪΝεκδθΪΝυπΪλξκυθΝη αιτΝ
πθΝζαυθΝηαμέΝ ε σμΝ πθΝΪζζπθΝ υΰ θυθΝαΰυθπθ,ΝηαμΝ υθ Ϋ δΝεαδΝηέαΝεκδθάΝπ λέκ κμΝ κυΝ1ληθ,Νσ Ν

ΫθαμΝΪλλπ κμΝΪθγλππκμΝ δμΝ κΝΛκθ έθκθΝ θσηδ θ,Νσ δΝγαΝεα Ϋίαζζ Ν κθΝΚυπλδαεσθΝζασθΝ δαΝπυλσμΝεαδΝ
δ άλκυ,Ν εαδΝ ιυλδ Ν κθΝ βΰΫ βθΝ κυ,Ν λξδ πέ εκπκθΝΜαεΪλδκθέΝΎ λαΝ κΝ έ δκμΝ Ϊλλπ κμΝ ΪθγλππκμΝ
π ΫγβΝ θαθ έκθΝ βμΝ δΰτπ κυέΝ Ν θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝγαΝπκζ ηά βΝ δαΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ δθΝ
βμΝΚτπλκυέΝ θΝ τθα αδΝθαΝυπΪλιβΝ δλάθβΝεαδΝα φΪζ δαΝ δ’ΝβηΪμ,Ν ε σμΝ ΪθΝβΝΚτπλκμΝαπκε ά βΝ βθΝ
ζ υγ λέαθΝ βμέΝ θΝεαδΝβΝΚτπλκμΝ έθαδΝησθκθΝζίΝηέζδαΝ εΝ βμΝυλέαμ,Νπδ τκη θΝ δμΝ βθΝαθ ιαλ β έαθΝ
βμέΝΣλδΪθ αΝ εα κηητλδαΝζακτΝ βμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμΝγαΝ υθ ξέ κυθΝθαΝυπ λα πέακυθΝ δαΝπΪθ αΝ
ε έθκΝ κΝκπκέκθΝ πδγυηκτθΝκδΝΚτπλδκδέ» 

606ΝISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧθιλήγέθέ1ληκΨ 



 
ΟδΝ δ λαβζδθκέΝ πλκίζβηα δ ηκέΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδλλκάΝ πκυΝ πδ δυε δΝ θαΝ

απκε ά δΝ βΝ Ν κΝ ζζβθκευπλδαεσΝ κδξ έκΝ εαδΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΰ θδεσ λα,Ν
θδ ξτκθ αθΝ ζέΰ μΝ βηΫλ μΝ αλΰσ λα,Ν η Ν αφκληάΝ βζυ δμΝ κυΝ δ έκυΝ κυΝ ΓεαηΪζΝ
ηπθ ΫζΝΝΪ λέΝΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝΰ τηα κμΝπκυΝπαλΫγ ΝβΝ ζζβθδεάΝΚκδθσ β αΝ

Κα λκυΝπλκμΝ δηάθΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ βμΝ ΝεαδΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυ,Ν κΝ
ι θκ κξ έκΝ «Semiramis»Ν βμΝ αδΰυπ δαεάμΝ πλπ τκυ αμ,Ν δμΝ ζέθέ1ληκ,Ν κΝ ΝΪ λΝ
άζπ Νη αιτΝΪζζπθΝ αΝ ιάμμΝ«Τπκ βλέακυη Ν βθΝ ζ υγ λέαΝ βμΝΚτπλκυΝ δσ δΝξπλέμΝ
ζ τγ λβΝ ΚτπλκΝ θΝ υπΪλξ δΝ ΰΰτβ βΝ ΰδαΝ βθΝ δεάΝ ηαμΝ ζ υγ λέαΝ άΝ αθ ιαλ β έαέΝ Ν

Ν υπκ άλδι Ν κΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ αυ κ δΪγ βΝ σξδΝ ησθκΝ πμΝ αλξά,Ν αζζΪΝ εαδΝ π δ άΝ κδΝ
λ αθκέΝ ξλβ δηκπκέβ αθΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΰδαΝ θαΝ πδ γκτθΝ θαθ έκθΝ ηαμέΝ ΜέαΝ υπσ κυζβΝ

ΚτπλκμΝγαΝαπκ ζ έΝπΪθ αΝεέθ υθκΝΰδαΝ ηΪμ»έΝΚαδΝεα Ϋζβι μΝ«Ό αθΝεΪπκδκδΝΪεκυ αθΝ
σ δΝ υ εΫπ κηαδΝη Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκ,Ν εη αζζ τγβεαθΝ βθΝ υεαδλέαΝθαΝη Ν
εα βΰκλά κυθΝσ δΝ υθπηκ υΝεαδΝ ξ δΪαπΝθαΝαπκ έζπΝσπζαΝαπσΝ βθΝ έΰυπ κΝ βθΝ
ΚτπλκέΝΣέπκ αΝ θΝγαΝηαμΝ ηπκ έ δΝθαΝ βλέικυη Ν βθΝΚτπλκέΝ[…]».607 Ν πέ ε οβΝ
ΜαεαλέκυΝ κΝ ΚΪδλκ,Ν σππμΝ ά αθΝ φυ δεσΝ εαδΝ αθαη θση θκ,Ν θέ ξυ Ν αΝ
φδζκθα λδεΪΝ αδ γάηα αΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ - ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ πδί ίαέπθ Ν εαδΝ κΝ
Πλσι θκμΝ Λ ΫηΝ απσΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν πδεαζκτη θκμΝ βηκ δ τηα αΝ κυΝ κπδεκτΝ
Στπκυέ608  
 

ΣκΝ θ ξση θκΝβΝ ΝθαΝγΫ δΝπμΝ σξκΝ βμΝθαΝ υηπ λδζΪί δΝεαδΝ βθΝΚτπλκΝ
βΝ δεάΝ βμΝ φαέλαΝ πδλλκάμ,Ν παλΪζζβζαΝ η Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ πκυΝ

ΰ δ θέαααθΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ - η Ν απυ λκΝ εκπσΝ θαΝ κΝ π λδευεζυ δΝ απσΝ ΰβΝ εαδΝ
γΪζα αΝ -,Ν Ϊλξδ Ν θαΝ πλκίζβηα έα δΝ βθΝ δ λαβζδθάΝπζ υλΪέΝΤπ’Ναυ άθΝ βθΝ Ϋθθκδα,Ν

θΝ γαΝ ά αθΝ υπ λίκζάΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ σ δΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζ,Ν κδΝ βησ δ μΝ βζυ δμΝ
ΝΪ λΝ εαδΝ αθ Ϊ Ν πλκμΝ κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν πκυΝ υθΫ αθΝ βθΝ «αθ ιαλ β έαΝ βμΝ
Κτπλκυ»Ν η Ν βθΝ πλκΪ πδ βΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ βμΝ Ν Ϋθαθ δΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ εαδΝ
δ λαβζδθάμΝ λα δπ δεάμΝ απ δζάμ,Ν έξαθΝ η ΰαζτ λβΝ βηα έαΝ απσΝ κΝ π λδ ξση θκΝ
πθΝ σλπθΝ κυΝ ξ έκυΝ ΜαεηέζζαθΝ ΰδαΝ βθΝ δΪ κξβΝ πκζδ δαεάΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ

Κτπλκ,Ν πκυΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ αθαεκδθπγ έΝ πέ βηαΝ ζέΰ μΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ
πέ ε οβμΝΜαεαλέκυΝ κΝΚΪδλκέΝ 

 
 

βέθέγΝΣκΝξΫ δκΝΜαεηέζζαθΝεαδΝκδΝ δ λαβζδθΫμΝαθβ υξέ μΝπ λέΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝ
Ν βθΝΚτπλκ 

 
ΠαλαηκθΫμΝ βμΝαθαεκέθπ βμΝ κυΝξ έκυΝΜαεηέζζαθ,ΝβΝΣκυλεέαΝπλσίαζ ΝπμΝ

ησθβΝαπκ ε άΝ ζτ βΝ κυΝΚυπλδαεκτΝ βθΝ δξκ σηβ βέ ΝΣκυλεδεάΝ γθκ υθΫζ υ βΝ

                                                           
607Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨ, Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ
Γ΄, 145-147 
608 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήγίβκ  (5.6.1958- מ
ΣαΝ δγυλαηίδεΪΝ βηκ δ τηα αΝ ΰδαΝ βθΝ Ν εαδΝ κθΝ Gamal Abdel Nasser έξαθΝ εα αεζτ δΝ δμΝ
ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ δ κζκΰδεάμΝ κπκγΫ β βμέΝΟΝ Leshem βθΝ αθαφκλΪΝ κυΝ

παλΫγ Ν ηέαΝ άζπ βΝ πκυΝ φ λσ αθΝ θαΝ έξ Ν δππγ έΝ απσΝ κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ « Ν
Κτπλκμ,Νσ αθΝγαΝαπκε ά δΝ δεσΝ βμΝεαγ υμ,Ν σ ΝγαΝαπκφα έ δΝ ΪθΝγαΝ δα υθ γ έΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝάΝ
η Ν βθΝ λ αθδεάΝΚκδθκπκζδ έαΝάΝη Ν βθΝ θπηΫθβ λαίδεάΝ βηκελα έα»έΝΟΝLeshem θΝαθΫφ λ Ν Ν
πκδαΝ φβη λέ αΝ Χ ζζβθκευπλδαεάΝ ,Ν κυλεκευπλδαεάΝ άΝ ιΫθβΨΝ έξ Ν βηκ δ υγ έΝ αυ άΝ βΝ άζπ βΝ πκυΝ
κυ δα δεΪΝ αθαίΪγηδα Ν βΝ γΫ βΝ βμΝ Ν η Ν ε έθβθΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ ΌππμΝ δαπδ υθ αδΝ απσΝ αΝ
βηκ δ τηα αΝ πθΝ ζζβθκευπλδαεκτΝ Στπκυ,Ν κυ Ϋπκ Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ άζπ Ν εΪ δΝ Ϋ κδκέΝ Χ σ κ,Ν βΝ
θ τππ βΝπκυΝη αφΫλγβε Ν αΝ δ λαβζδθΪΝεΫθ λαΝαπκφΪ πμΝά αθΝαυ άΝπκυΝεα Ϋΰλαο ΝκΝ Leshem 
βθΝ θΝζσΰπΝΫεγ άΝ κυέ 



θΫελδθ  κησφπθα ξ δεσΝ οάφδ ηαΝ δμΝ 1θέθέ1ληκ609 εαδΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ θγΪλλυθ Ν
ηααδεΫμΝ δα βζυ δμΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ πσζ δμΝ βμΝ ξυλαμέ610 Κα ΪΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ
πδ λαηηΫθκΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Μκ ΫΝ ζσθ,Ν κδΝ δα βζυ δμ ε έθ μ «άγ ζαθΝ θαΝ

απκ έζκυθΝ κΝ ηάθυηαΝ κΝ ιπ λδεσΝ σ δΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ έξ Ν βΝ ζαρεάΝ θ κζάΝ θαΝ
αθαζΪί δΝ θ λΰσΝ λΪ βΝΰδαΝθαΝαπκφα έ δΝβΝέ δαΝΰδαΝ βΝηκέλαΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝ κΝ
θβ έ,Ν αεσηαΝ εαδΝ δαΝ βμΝ ίέαμ».

611
 ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν ΣκυλεέαΝ εαδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ

αθβ υξκτ αθΝ ηάππμΝ βΝ ίλ αθδεάΝ Ϋ η υ βΝ βμΝ 1λέ1βέ1ληθΝ αθαεζβγ έΝ – η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πυλκ κ ά κυθΝ αδηα βλΪΝ π δ σ δαΝ εα ΪΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν δμΝ
αλξΫμΝΙκυθέκυΝ1ληκ,ΝΰδαΝθαΝαθα έικυθΝ βΝ δξκ σηβ βΝπμΝ βΝησθβΝζτ βέ612 

 
 δμΝ αλξΫμΝ ΙκυθέκυΝ 1ληκ βΝ ΚτπλκμΝ αζαθδασ αθΝ απσΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝ

ιΫΰ λ βΝ εαδΝ αΝ υθ παεσζκυγΪΝ βμέΝ δαφαδθσ αθΝ σ δΝ κδΝ ί κηΪ μΝ πκυΝ γαΝ
αεκζκυγκτ αθΝ γαΝ ξαλαε βλέακθ αθΝ απσ π λαδ ΫλπΝ σιυθ βΝ βμ Ϋθ α βμ,Ν η Ν δμΝ
ίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμ θαΝ θδ ξτκθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ βθΝ εα Ϊ α βέΝ
ΓδαΝ πλυ βΝ φκλΪ, κΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκΝ ξ έαα Ν λσπκυμΝ εεΫθπ βμΝ πθΝ
δ λαβζδθυθ πκζδ υθ πκυΝίλέ εκθ αθΝ κΝθβ έ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝ
π λδκυ δυθ σ πθΝ κδεκΰ θ δυθΝ γαΝ αθαΰεΪακθ αθΝ θαΝ ΰεα αζ έοκυθΝ βθΝ ΚτπλκΝ π’Ν
ασλδ κθ,Ν ΰδαΝ σ κ ξλσθκΝ γαΝ δαλεκτ αθΝ κδΝ αλαξΫμέΝ Ν αθβ υξέαΝ κυΝ Λ ΫηΝ
θδ ξτγβε ΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝσ αθΝπζβλκφκλάγβε Νσ δΝεαδΝ κΝΠλκι θ έκΝ πθΝ Π Ν

πλκ κέηαα Ν υλτΝ ξΫ δκΝ εεΫθπ βμ,613 ξπλέμΝπ σ κΝ ζδεΪΝθαΝ φαληκ γκτθΝ σ κΝ
λα δεΪΝηΫ λαέΝ 

 
 δμΝ 1λΝ ΙκυθέκυΝ 1ληκ,Ν κ λ αθσμΝ Πλπγυπκυλΰσμ, ΥΪλκζθ Ν Μαεηέζζαθ,Ν

αθαεκέθπ Ν κΝ ίλ αθδεσΝ εκδθκίκτζδκΝ βΝ θΫα Ϋ ηβΝ πλκ Ϊ πθ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ
κυΝ Κυπλδαεκτ,Ν ΰθπ άΝ πμΝ «ξΫ δκΝ Μαεηέζζαθ»έΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ πλκΫίζ π  σ δΝ βΝ
λ αθέαΝγαΝ δα βλκτ Ν βθΝευλδαλξέαΝ βμΝ κΝθβ έΝΰδαΝιΝξλσθδα,Νη Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ
βθΝ ΣκυλεέαΝ θαΝ κλέακυθΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ ΫθαθΝ «Κυί λθβ δεσΝ θ δπλσ ππκ»,Ν πκυΝ γαΝ
υθ πδεκυλκτ αθΝ κθΝίλ αθσΝΚυί λθά βέΝΘαΝγ πδασ αθΝτθ αΰηαΝπκυΝκυ δα δεΪΝ

γαΝ δα φΪζδα Ν πζάλβΝ γ ηδεσΝ δαξπλδ ησΝ αθΪη αΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εαδΝ βθΝ
ΣκυλεκευπλδαεάΝ εκδθσ β αΝ δαΝ βμΝ τ α βμΝ τκΝ ι ξπλδ υθΝ εκδθκ δευθΝ
εκδθκίκυζέπθ,Ν αληκ έπθΝ ΰδαΝ αΝ εαγαλΪΝ «εκδθκ δεΪΝ αβ άηα α»έΝ Ν ευίΫλθβ βΝ γαΝ
απαλ δασ αθΝαπσΝ Ϋ λ δμΝ ζζβθκετπλδκυμ,Ν τκΝΣκυλεκετπλδκυμΝΤπκυλΰκτμΝεαδΝγαΝ
η έξαθΝ βΝ τθγ άΝ κυΝ εαδΝ κδΝ εΪ κ Ν τκΝ «Κυί λθβ δεκέΝ θ δπλσ ππκδ» βμΝ

ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεέαμέΝ Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ ι κτμΝ π λδσ κυ,Ν γαΝ δα βλκτθ αθΝ
ίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ ίΪ δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ γαΝ ι αασ αθΝ βΝ υθα σ β αΝ
υΰευλδαλξέαμΝ λ αθέαμ- ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ,Ν θυΝ βΝ άζπ βΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ

ευίΫλθβ βμΝ βμΝ 1λέ1βέ1ληθ,Ν πκυΝ Ϊθκδΰ Ν κΝ λσηκΝ ΰδαΝ βθΝ ζδεάΝ δξκ σηβ β,Ν

                                                           
609 ISA/RG130/MFA/3122/38 Reuven Roubach,Ν Γλαηηα ΫαμΝ ΄ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝΆΰευλαΝπλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧηηλήγθ1βή βγέθέ1ληκΨΝ- א πδ υθΪπ αδΝ κΝαπσΝ
1θέθέ1ληκΝ θβη λπ δεσΝ ζ έκΝ κυΝ κυλεδεκτΝπλαε κλ έκυΝ δ ά πθΝAnadolu,ΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ
απσφα βΝ βμΝ ΣκυλεδεάμΝ γθκ υθΫζ υ βμ,Ν εα σπδθΝ ξ δεάμΝ δ άΰβ βμΝ κυ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ
Fatin Zorlu. ΠλίζέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ’Ν - ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨ,Ν Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ
ΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝΓ΄,ΝγιιέΝ 
610 ISA/RG130/MFA/3122/38 Roubach πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧηηλήγθ1βή   .(23.6.1958- א
ΠλίζέΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 436 
611 ISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧηι1ήγθ1βή  (23.6.1958- א
612Ν Υσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 437-445 εαδΝΥλδ κ κυζέ βμ,ΝξΫ δαΝΛτ βμ, 126-127 
613 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήγ69  (17.6.1958- מ
ΠλίζέΝΥσζζαθ , λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ,ΝζζβέΝΟΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ πθΝ Π ,Ν Beltcher, Ν
βζ ΰλΪφβηΪΝ κυΝ δμΝ κέθέ1ληκΝ πλκμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ παλκηκέαα Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ κΝ θβ έΝ η Ν
ε έθβθΝπκυΝ πδελα κτ Ν βθΝΠαζαδ έθβ,ΝπαλαηκθΫμΝ βμΝαπκξυλβ βμΝ πθΝ λ αθυθέΝ 



παλΫη θ Ν Ν δ ξτέ614 ΌππμΝ ά αθΝ φυ δεσ,Ν βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ εαδΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ
απΫλλδοαθΝ κΝ ξΫ δκ,ΝζσΰπΝ κυΝεαγαλΪΝ δξκ κηδεκτΝ κυΝξαλαε άλα αζζΪΝεαδΝ π δ άΝ
- ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ τ λαΝ απσΝ 1κικΝ – γ πδασ αθΝ πέ βηβΝ κυλεδεάΝ ευί λθβ δεάΝ
παλκυ έαΝ βθΝΚτπλκέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝβΝΣκυλεέα, θυΝ βθΝαλξάΝφ λσ αθΝθαΝ
ΰ έλ δΝ αά βηαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ κυλεδεάμΝ λα δπ δεάμΝ ίΪ βμΝ κΝ θβ έΝ εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ ι κτμΝ η αία δεάμΝ π λδσ κυ,Ν η Ν αθκδε σΝ κΝ θ ξση θκΝ βμΝ
δξκ σηβ βμ,615 η Ν βθΝ πΪλκ κΝ πθΝ ί κηΪ πθΝ ίαγηδαέαΝ υδκγ κτ Ν κζκΫθαΝ εαδΝ

γ δεσ λβΝ Ϊ β,Ναθαεκδθυθκθ αμΝ πέ βηαΝ δμΝβηέκέ1ληκΝσ δΝ θΝ Ϋζ δΝαπκ ξσ αθΝ
κΝ ξΫ δκΝ ΜαεηέζζαθΝ πμΝ ίΪ βΝ δαπλαΰηΪ υ βμ616 –εΪ δΝ πκυΝ έξ Ν ά βΝ

παλα εβθδαεΪΝαπκ ξγ έΝ δμΝ1ίέθέ1ληκΝ-.617 ΣβθΝέ δαΝ αε δεάΝ‘αλξδεάμΝΪλθβ βμΝπκυΝ
γαΝεα Ϋζβΰ Ν Ναπκ κξά’ αεκζκτγβ ΝεαδΝκΝΣκυλεκετπλδκμΝβΰΫ βμέΝ δμΝ11έλέ1ληκ,ΝκΝ
ΦααέζΝ Κδκυ κτε,Ν η ΪΝ απσΝ υθΪθ β άΝ κυΝ η Ν κθΝ ΣκτλεκΝ ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ
Φα έθΝ κλζκτΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Ν βζυ δμΝ κυΝ εα Ϋ δι Ν αΝ γ δεΪΝ βη έαΝ κυ 
ξ έκυΝ ΜαεηέζζαθΝ Χπλσίζ οβ δαελδ κτ πκζδ δαεκτ status υπΫλΝ κυΝ
κυλεκευπλδαεκτΝπζβγυ ηκτ,Νγ ηκγΫ β βΝ βμΝ πέ βηβμΝπαλκυ έαμΝ βμΝ κυλεδεάμΝ

ευίΫλθβ βμ, υθα σ β αΝ πλαΰηΪ π βμΝ βμΝ δξκ σηβ βμΝ θΝ υγΫ πΝ ξλσθπ)έΝ ΟδΝ
βζυ δμΝΚδκυ κτεΝκυ δα δεΪΝ άηαθαθΝ βθΝαπκ κξάΝ κυ ξ έκυΝΜαεηέζζαθΝ εΝ

ηΫλκυμΝ βμΝΆΰευλαμέ618 Λέΰ μΝ ί κηΪ μΝαλΰσ λα,Ν βθΝ1έ1ίέ1ληκ,ΝβΝΣκυλεέαΝ δσλδ Ν
κθΝηΫξλδΝ σ ΝΓ θδεσΝΠλσι θσΝ βμΝ βΝΛ υεπ έα,ΝΜπκυλξΪθΝΙ έθ,ΝπμΝ«Κυί λθβ δεσΝ
θ δπλσ ππκ»Ν εα ΪΝ αΝ δαζαηίαθση θαΝ κυΝ ξ έκυΝ Μαεηέζζαθέ619 υ άθΝ βθΝ

εέθβ βΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ε έΝ δ λαβζδθάμ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ
εζΪηίαθ Ν πμΝ « υφλκθαΝ απσφα βΝ βμΝ κυλεδεάμΝ ευίΫλθβ βμ»,Ν ηδαμΝ εαδΝ έξ Ν βΝ
υθα σ β αΝθαΝκλέ δΝΪζζκθΝαιδπηα κτξκΝ ΝίαγησΝΠλΫ ίβ,ΝβΝ πέ βηβΝΫζ υ βΝ κυΝ

κπκέκυΝ κΝθβ έΝγαΝσιυθ Νπ λαδ Ϋλπ βθΝεα Ϊ α βέ620  βθΝπλαΰηα δεσ β αΝσηπμ,Ν
βΝ απσφα βΝ ε έθβΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ ά αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ αη λδεαθδευθΝ παλα εβθδαευθΝ
πλκμΝ κΝ Φσλ ρθΝ Όφφδμ,621 εαδΝ σξδΝ έΰηαΝ πφλκ τθβμΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ - σππμΝ
π λδΫΰλαφ Ν κΝ ζσθΝ – Ϋθαθ δΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ πκδεκ κηβ δεάμΝ Ϊ βμΝ εΝ ηΫλκυμ πθΝ

γβθυθέΝΜ Ν κθΝκλδ ησΝ κυΝ Ι έθΝπμΝ «Κυί λθβ δεκτΝ θ δπλκ υπκυ»Ν βμΝΣκυλεέαμΝ
βθΝ Κτπλκ,Ν ζζΪ αΝ εαδΝ ζζβθκετπλδκδΝ Ϋίζ παθΝ θαΝ δαηκλφυθκθ αδΝ υ η θάΝ

ζ ηΫθα,Νη Ν κΝξΫ δκΝΜαεηέζζαθΝθαΝ έγ αδΝκυ δα δεΪΝ Ν φαληκΰάέ   
 

 Ν εαγαλΪΝ ευπλδαεσΝ πέπ κ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ Λ υεπ έα 
παλαεκζκυγκτ Ν δμΝ ι ζέι δμ η Νη ΰΪζβΝπλκ κξά,Ναπκφ τΰκθ αμ πδη ζυμΝθαΝπλκί έΝ

Ν κπκδα άπκ Ν ε άζπ βΝ ατ δ βμΝ πλκμΝ βθΝ ηέαΝ άΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪέ θ δε δεάΝ

                                                           
614Ν  Υα αβία δζ έκυ,Νυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 103-108έΝΥσζζαθ ,Ν λ αθέαΝεαδΝΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ, 452-
456. Υλδ κ κυζέ βμ, ξΫ δαΝΛτ βμ, 122-129έΝΚλδ δεάΝ πδ εσπβ βΝ κυΝξ έκυΝMacmillan. 
615 ISA/RG130/MFA/3122/38 Roubach πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χηκίήγθ1βή βιέθέ1ληκΨΝ- א ΟΝ
Roubach πζβλκφκλάγβε ΝαπσΝ κθΝ επλσ ππκΝΣτπκυΝ κυΝ κυλεδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ Ismail 
Soysal,Νσ δΝ«βΝ κυλεδεάΝευίΫλθβ βΝγαΝ υηφπθά δΝΰδαΝ βθΝη αία δεάΝπ λέκ κΝ κΝθβ έΝυπσΝίλ αθδεσΝ
εαγ υμ,ΝαζζΪΝησθκΝ φσ κθΝ πδ λαπ έΝΪη αΝβΝ βηδκυλΰέαΝ κυλεδεάμΝ λα δπ δεάμΝίΪ βμΝ βθΝΚτπλκΝ
εαδΝ φσ κθΝκλδ γ έΝσ δΝγαΝ θΝγαΝαπκεζ δ γ έΝ κΝ θ ξση θκΝ δξκ σηβ βμΝ κυΝθβ δκτΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ
η αία δεάμΝπ λδσ κυ»έ   
616 ISA/RG130/MFA/3122/38 Roubach πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χιζθ/3612/  (30.8.1958- א

πδ υθΪπ αδΝ κΝ απσΝ βηέκέ1ληκΝ θβη λπ δεσΝ ζ έκΝ κυΝ πλαε κλ έκυΝ Anadolu η Ν δμΝ ξ δεΫμΝ
βζυ δμΝ κυΝΣκτλεκυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝFatin Zorlu. 

617 Υλδ κ κυζέ βμ, ξΫ δαΝΛτ βμ, 120-137 
618 ISA/RG130/MFA/3122/38 Roubach  πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμ υλυπβμΝ Χιλίήγθ1βή  (19.1.1958- א

πδ υθΪπ αδΝ κΝαπσΝ11έλέ1ληκΝ θβη λπ δεσΝ ζ έκΝ κυΝπλαε κλ έκυΝAnadolu η Ν δμΝ βζυ δμΝKüçük 
619 Υσζζαθ ,Ν λ αθέαΝ εαδΝ ΚυπλδαεσμΝ ΰυθαμ,Ν ζλγέΝ ΠλίζέΝ ISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝ
ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧίήθκ-1.10.1958).  
620ΝISA/RG130/MFA/3122/38 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧκβιήγθ1βή  (2.10.1958-א
621Ν Nicolet, United States policy towards Cyprus, 128 



ά αθΝ βΝ απλκγυηέαΝ κυΝ Λ ΫηΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ ΣκυλεκετπλδκΝ υπΪζζβζκΝ κυ 
Τπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμΝθαΝΫλγ δΝ Ν παφάΝη Νδ λαβζδθκτμΝελα δεκτμΝαιδπηα κτξκυμ,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δ αξγκτθΝ ζδπΪ ηα αΝ απσΝ κΝ Ι λαάζΝ η Ν πλκκλδ ησΝ αΰλκ δεΫμΝ
εαζζδΫλΰ δ μΝ κυλεκευπλδαεάμΝ δ δκε β έαμέ622 ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ
παλΫίζ παθΝ βθΝ Ϊ βΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝθαΝπλκ ίζΫπκυθ κζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκ 

βΝ άλδιβΝ βμΝ , κυΝΝΪ λΝεαδΝ κυΝαλαίδεκτΝεσ ηκυ ΰ θδεσ λαέΝΣβΝ δΰηάΝ
πκυΝ βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ ίλδ εσ αθΝ Ν ιαδλ δεΪΝ υ η θάΝ γΫ β, κΝ λαίδεσμΝ
τθ ηκμ ε άζπ Ν βΝ υηπαλΪ α άΝ κυΝπλκμΝ κθΝΜαεΪλδκ,Ναθαεκδθυθκθ αμΝσ δΝ
κδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝπλκ έγ θ αδΝθαΝ βλέικυθΝ κθΝΟ  δμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝγΫ δμΝ
ΰδαΝ αυ κ δΪγ βέΝ αθΝ φυ δεσΝ βΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ θαΝ ίζΫπ δΝ δμΝ
αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ πμΝ πδ ΫμΝ υηηΪξκυμΝ βμΝ εαδΝ υΰξλσθπμ,Ν θαΝ θδ ξυγ έΝ αεσηαΝ
π λδ σ λκΝβΝ βηκ δεσ β αΝ κυΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λέ ΣκΝγ λησΝ υξαλδ άλδκΝ
βζ ΰλΪφβηαΝ πκυΝ απΫ δζ Ν κΝ ΜαεΪλδκμ πλκμΝ κθ ΓέΓέΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ
δμΝ1ίέλέ1ληκΝ ι ζάφγβΝαπσΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝπμΝαεσηαΝηέαΝαπσ διβΝ βμΝαπάξβ βμΝ

πκυΝ έξ ΝκΝαλαίδεσμΝεσ ηκμΝ– εαδΝδ δαέ λαΝβΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έα- βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝπζ υλΪέ623 Ν δ δεάΝαθαφκλΪΝ κυΝΜαεαλέκυΝπ λέΝ« βμΝαζζβζ ΰΰτβμΝ
κυΝ ΚυπλδαεκτΝ ζακτΝ πλκμΝ κθΝ λαίδεσΝ γθδεδ ησ»,Ν πκυΝ ξαλαε βλδασ αθΝ πμΝ

«παλΪΰκθ αμΝ δλάθβμΝεαδΝ ζ υγ λέαμΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμ»,Νπ λδΫΰλαφ Ν
εα ΪΝ λσπκΝι εΪγαλκΝ κυμΝΪλδ κυμΝ ηκτμΝΜαεαλέκυ-ΝΪ λέ624 ΓδαΝ κΝ Ι λαάζΝ
σηπμ,Ν κΝ αλαίδεσμΝ γθδεδ ησμ,Ν σππμΝ αυ σμΝ επκλ υσ αθΝ απσΝ βθΝ Ν ε έθβΝ βθΝ
πκξά,Ναπκ ζκτ Ν βΝηΫΰδ βΝαπ δζάέ 

 
δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝπλκίζβηα δασ αθΝ ΪθΝ ζδεΪΝβ  έξ Ν

ίλ δΝ κθΝ λσπκΝθαΝ δ δ τ δΝ βθΝέ δαΝ βθΝΚτπλκΝ Νπλαε δεσΝ πέπ κ,Ν θδ ξτκθ αμΝ
κΝκπζκ Ϊ δκΝεαδΝί ζ δυθκθ αμΝ βθΝ πδξ δλβ δαεάΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ ΟΚ έΝ

ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ ζβ ηκθκτ αθΝ σ δΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΠκζΫηκυΝ κυΝ κυΫα κΝ
1956, εαδΝ θυΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝ ά αθΝ πδε θ λπηΫθ μΝ δμΝ
πδξ δλά δμΝ πκυΝ δ ιάΰαΰαθΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν κδΝ αδΰυπ δαεΫμΝ ηυ δεΫμΝ υπβλ έ μΝ

                                                           
622 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ Χ1ίβήγ1ίη ιέ1ληκΨΝ.1- מ ΣκυλεκετπλδκμΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
Γ πλΰέαμΝ βμΝΚτπλκυ,ΝκΝκπκέκμΝ θΝεα κθκηΪα αδΝ κΝΫΰΰλαφκ,Νη Ϋφ λ Ν κθΝLeshem αέ βηαΝ βμΝ
κυλεκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝ πδ δυε κΝβΝπλκηάγ δαΝζδπα ηΪ πθΝεαδΝΪζζπθΝ

πλκρσθ πθΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ κυλεκευπλδαευθΝεαζζδ λΰ δυθέΝΠλκ Ϊγβε Ν πέ βμΝ
θαΝ ιΪΰκθ αδΝ κΝ Ι λαάζΝ κυλεκευπλδαεΪΝ αΰλκ δεΪΝ πλκρσθ α,Ν Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ
η Ϊακθ μΝ γαΝ πΫίαζαθΝ ηπκλδεσΝ απκεζ δ ησΝ κυμΝ κυλεδεκτμΝ κδεδ ηκτμέΝ Ο Leshem, 
αθ δζαηίαθση θκμΝ βθΝ πκζδ δεάΝ δΪ α βΝ ηέαμΝ Ϋ κδαμΝ ιΫζδιβμ,Ν πκυΝ εα α έεθυ Ν βθΝ πλσγ βΝ πθΝ
ΣκυλεκευπλέπθΝθαΝγΫ κυθΝ δμΝίΪ δμΝΰδαΝ βθΝαυ κθσηβ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ κυμΝ λα βλδσ β αμΝ Ν
π λέπ π βΝ ηπκλδεκτΝ απκεζ δ ηκτΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ άΝ αεσηαΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ
φαληκΰάμΝ δξκ κηδεάμΝ ζτ βμ,Ν απΫφυΰ Ν πδη ζυμΝ θαΝ ηπζΫι δΝ αλησ δκυμΝ αιδπηα κτξκυμΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ Χ σ κ,Ν κυΝ παλΫ ξ Ν κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν δ λαβζδθκτμΝ
δ δυ μΝ εαδΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν ΰθπλέακθ αμΝ σ δ,Ν κτ πμΝ άΝ Ϊζζπμ,Ν ά βΝ έξαθΝ αλξέ δΝ θαΝ αθαπ τ κθ αδΝ
ηπκλδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝη αιτΝΣκυλεκευπλέπθΝπλκηβγ υ υθΝεαδΝδ λαβζδθυθΝπαλαΰπΰυθ 

623 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγββκ  (12.9.1958- מ
624Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄Ν- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨ,ΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄, ΣσηκμΝ
Γ΄,Νζ1ιέΝΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ κυΝαπσΝ1ίέλέ1ληκΝ βζ ΰλαφάηα κμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝπλκμΝ κθΝΓέΓέΝ κυΝ

λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝΫξ δΝπμΝ ιάμμΝ« εΝηΫλκυμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝζακτΝ πδγυηκτη θΝθαΝ εφλΪ πη θΝ αμΝ
υΰθυηκθαμΝ υξαλδ έαμΝηαμΝ δαΝ βθΝαπσφα δθ,Ν βθΝζβφγ έ αθΝυπσΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυ,ΝυπΫλΝ βμΝ

αυ κ δαγΫ πμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν απκφΪ πμ,Ν ά δμΝ ίαγτ α αΝ ι δηάγβέΝ υαλ βγά ,Ν παλαεαζκτη θ,Ν θαΝ
δαίδίΪ Ν βθΝΫεφλα δθΝ υΰθπηκ τθβμΝηαμΝπλκμΝ αΝΚλΪ β-ηΫζβΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝ δαΝ βθΝαπσφα έθΝ πθΝ

αυ άθ,ΝβΝκπκέαΝ πδί ίαδκέΝ βθΝαφκ έπ δθΝ πθΝ λαίδευθΝζαυθΝ δμΝ βθΝυπσγ δθΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝεαδΝ βμΝ
δεαδκ τθβμέΝΝ πδγυηκτη θΝ πέΝπζΫκθΝθαΝ δαί ίαδυ πη θΝπ λέΝ βμΝ αγ λΪμΝαζζβζ ΰΰτβμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝ

ζακτΝ δμΝ βθΝ υΰ θάΝ υπσγ δθΝ κυΝ λαίδεκτΝ γθδεδ ηκτΝ εαδΝ υθ λΰα έαμ,Ν βθΝ κπκέαθΝ πδ τκη θΝ πμΝ
παλΪΰκθ αΝ δλάθβμΝεαδΝ ζ υγ λέαμΝ δμΝ βθΝπ λδκξάθΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμ» 



φΫλκθ αθΝθαΝ έξαθΝΫλγ δΝ Ν παφάΝη Ν ζΫξβΝ βμ ΟΚ ,ΝπκυΝπαλ έξαθΝπζβλκφκλέ μΝ
ΰδαΝ βθΝ πδξ δλβ δαεάΝ εδθβ δεσ β αΝ κΝ θβ έέΝ θσ πΝ κδΝ λα δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ

κΝκυΫαΝ ίλέ εκθ αθΝ Ν ιΫζδιβ,Ν κθΝΟε υίλδκΝ εαδΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληθΝ βΝ ΟΚ Ν
θΫ δθ Ν βΝ λΪ βΝ βμΝ βθΝ Κτπλκ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ λ αθκέΝ θαΝ η λκτθΝ ιθΝ

θ ελκτμΝ εαδΝ 1θίΝ λαυηα έ μ.625 ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ θ ξση θκΝ ηέαμΝ πδε έη θβμΝ
κλυφκλκπκέβ βμΝ κυΝ θβ δκτΝ απσΝ κθΝ ΝΪ λΝ απκ ζκτ Ν ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ ΫθαΝ
θΪλδκΝ ιαδλ δεΪΝαθβ υξβ δεσέΝ παθ υθ αμΝ κυμΝδ λαβζδθκτμΝπλκίζβηα δ ηκτμ,Ν

κδΝ ε δηά δμΝ πθΝ λ αθυθΝ ά αθΝ εαγβ υξα δεΫμ,Ν υπκ βλέακθ αμΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ
έξ  απσΝ ησθβΝ βμ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ θδ ξτ δΝ λα δπ δεΪΝ βΝ λΪ βΝ βμΝ ΟΚ , 

ξπλέμΝθαΝΫξ δΝαθΪΰεβ βΝ υθ λκηάΝ βμΝ ΝάΝΪζζβμ λέ βμΝξυλαμέΝ πδπλκ γΫ πμ,ΝκδΝ
λ αθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ «ηέαΝ υηηαξέαΝ η αιτΝ κυΝ ΝΪ λΝ εαδΝ κυΝ ΓλέίαΝ γα 

πλκεαζκτ Ν βθΝκλΰάΝ βμΝευπλδαεάμ λδ λΪμ»,ΝπλκίΪζζκθ αμΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ κΝ
θα λδεσΝεαγ υμΝδ κζκΰδεΪΝπλσ ε δ αδΝπ λδ σ λκΝ κΝεκηηκυθδ δεσΝ Κ ΛΝ
παλΪΝ βθΝ ιδΪ- γθδεδ δεάΝ ΟΚ έ626 ΟδΝδ ξυλδ ηκέΝ πθΝ λ αθυθΝ θΝΫπ δ αθΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ,Ν βΝ κπκέαΝ ε δηκτ Ν σ δΝ κΝ ΝΪ λΝ Ϋξ δΝ Ϊλδ μΝ ξΫ δμΝ η Ν εΪγ Ν
πκζδ δεάΝπαλΪ αιβΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Νηβ ηδΪμΝ ιαδλκυηΫθβμέΝ 
 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Νεα ΪΝ βθΝέ δαΝξλκθδεάΝπ λέκ κΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ σ κΝ βμΝ
γάθαμΝ σ κΝ εαδΝ βμΝ γθαλξέαμ,Ν δαασ αθΝ πυμΝ γαΝ απκφ υξγκτθΝ π λαδ ΫλπΝ

ζ ηΫθαΝ βθΝΚτπλκΝ ιΝαδ έαμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝξ έκυΝΜαεηέζζαθΝεαδΝπυμΝ
γαΝ ι εδθκτ Ν ηέαΝ δα δεα έαΝ ζζβθκ κυλεδεάμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ ΰδαΝ κΝ η ζζκθ δεσΝ
εαγ υμΝ κΝ θβ έ,Ν η Ν σξκΝ πζΫκθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ αθ ιΪλ β κυΝ ευπλδαεκτΝ
ελΪ κυμέ627 Ν απκφα δ δεσ β αΝ πκυΝ π έεθυ Ν βΝ λ αθέαΝ θαΝ πλκξπλά δΝ βθΝ
φαληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝ ΜαεηέζζαθΝ ΧΫπμΝ κυΝ βη έκυΝ ηΪζδ αΝ κΝ Λκθ έθκΝ θαΝ ηβθΝ

απκεζ έ δΝ κΝ θ ξση θκΝαεσηαΝεαδΝ βμΝαπκξυλβ βμΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ κΝΝ ΣΟΝ – 
ΪθΝ βΝ γάθαΝ πΫη θ Ν θαΝ απκλλέπ δΝ κΝ ξΫ δκΝ ΜαεηέζζαθΝ - εαδΝ θαΝ αφ γ έΝ Ν ηέαΝ

‘ίαζεαθδεάΝ κυ Ϋ λβΝ αυθβ’ ηααέ η Ν βΝ Γδκυΰεκ ζαίέαΨ,628 Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ
υθ ξδαση θ μΝ ίδαδσ β μΝ βθΝ Κτπλκ,Ν πκυΝ σξ υαθΝ βθΝ δ ξυλκπκέβ βΝ πθΝ
κυλεδευθΝ πδξ δλβηΪ πθΝ υπΫλΝ βμΝ δξκ σηδ βμΝ - απκ Ϋζ αθΝ βηαθ δεκτμΝ ζσΰκυμΝ

πκυΝυγβ αθΝ κθΝΜαεΪλδκΝθαΝπλκ έθ δΝ βΝζτ βΝ βμΝαθ ιαλ β έαμ,Ν κΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ
1ληκέΝ ΟΝ λξδ πέ εκπκμ,Ν η Ν βζ ΰλΪφβηαΝ πκυΝ απΫ δζ Ν δμΝ βιέλέ1ληκΝ πλκμΝ κθΝ
ΠλΫ ίβΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝ γάθα,Ν λΝΡσ α λΝΆζζ θ,ΝαθΫφ λ Ν αΝ ιάμμΝ«ΣβθΝββα

 

 π ηίλέκυΝ Ν υθΫθ υιάΝ ηκυΝ η Ν βθΝ ΚυλέαθΝ αλίΪλαθΝ Κα ζ,Ν ηΫζκμΝ κυΝ
ΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ θ δπλσ λκθΝ κυΝ λΰα δεκτΝΚσηηα κμ,Ν έπαΝσ δΝκΝΚυπλδαεσμΝζασμΝ
γαΝ ξσ αθΝ Ν ζτ δθΝ κυΝΚυπλδαεκτΝ πλκίζάηα κμΝ ΫθαΝ τθ αΰηαΝ αυ κευίΫλθβ βμΝ ΰδαΝ
ηέαΝ υηπ φπθβηΫθβΝ π λέκ κ,Ν κΝ ΫζκμΝ βμΝ κπκέαμΝ γαΝ κγάΝ κΝ Νβ έΝ εαγ υμΝ
αθ ιαλ β έαμέΝ ΣκΝ εαγ υμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ γαΝ ζάΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ ΰΰτβ βΝ πθΝ

θπηΫθπθΝ γθυθΝ εαδΝ θΝ γαΝ ηπκλ έΝ θαΝ η αίζβγ έΝ ξπλέμΝ βΝ υΰεα Ϊγ βΝ πθΝ
θπηΫθπθΝ γθυθέΝ πδγυηυΝ υλαΝθαΝυπκίΪζπΝ πέ βηαΝ δμΝπλκ Ϊ δμΝηκυΝαυ ΫμΝ βθΝ

ΚυίΫλθβ βΝ βμΝ έΝΜ ΰαζ δσ β κμ»έ629 

                                                           
625 αεεΪμ, ΚυπλδαεσΝ λαίδεσμΝΚσ ηκμ, 62-63  
626 ISA/RG130/MFA/3122/38 Roubach πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χκλιήγθ1βή  (27.10.1958- א

ε έηβ βΝ κυΝ Γλαηηα ΫαΝ ΄ βμΝ Πλ ί έαμΝ βμΝ λ αθέαμΝ βθΝ ΆΰευλαΝ π λέΝ βμΝ πδγαθσ β αμΝ
δα τθ βμΝ βμΝ Νη Ν βθΝ ΟΚ Ν βθΝΚτπλκ 

627ΝΥα αβία δζ έκυ,Νυθ αΰηα δεάΝΠ υξά, 111-114  
628ΝIbid. , 108-109 
629Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄Ν- ΚκεεέθκυΝΧ πέΨ,ΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ
Γ΄,Ν 1ικ-179έΝ Πλίζ. Stavros Panteli, A New History of Cyprus (London-The Hague: East-West 
Publications,1984), 207 κ David French, Fighting EOKA. The British Counter-Insurgency Campaign 

on Cyprus, 1955-1959 (Oxford: Oxford University Press,βί1ηΨ,βιβΝ Κα ΪΝ Panteli,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν
ηπδ υ δεΪΝ θβη λυ δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ δμΝ ιΝ  π ηίλέκυΝ 1ληκΝ Ν σ δΝ θσο δΝ βμΝ



 
θ ιΪλ β αΝ απσΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ δ λΰα έ μΝ πκυΝ υθΫίαδθαθΝ σ ΝαθΪη αΝ

βθΝ ζζΪ α,Ν βΝ λ αθέα,Ν βθΝ ΣκυλεέαΝ εαδΝ δμΝ Π ,630 άΝ εα ΪΝ πσ κθΝ ζδεΪΝ κδΝ
βζυ δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝπλκμΝ βθΝΚΪ ζΝ κθΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1ληκΝαδφθδ έα αθΝάΝσξδΝ
βθΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ β,631 κΝ Ι λαάζΝ απσΝ βθΝ δεάΝ κυΝ πζ υλΪΝ αιδκζκΰκτ Ν βθΝ

πδγαθσ β αΝ η αίκζάμΝ κυΝ ευπλδαεκτΝ status quoΝ Ν υθΪλ β βΝ η Ν δμΝ σ Ν
η αθα κζδεΫμΝ ι ζέι δμέ632 υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ εαζκεαέλδΝ κυΝ 1ληκΝ κΝ Ι λαάζΝ
απα ξκζκτ αθΝ κδΝ πδπ υ δμΝ πκυΝ γαΝ έξαθΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βθΝ αφδεάΝ κυΝ
αε λαδσ β αΝβΝΫθπ βΝ βμΝ δΰτπ κυΝη Ν βΝυλέαΝεαδΝβ,Ν υθ π έαΝαυ άμ,Ν τ α βΝ βμ 
θα λδεάμΝ θπηΫθβμ λαίδεάμ βηκελα έαμ, βΝ αθα λκπάΝ κυΝ φδζκ υ δεκτΝ
εαγ υ κμΝ κυΝΙλΪεΝεαδΝκΝεέθ υθκμΝθα λκπκέβ βμΝ βμΝΙκλ αθέαμΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυέΝ

Ν πδγαθσ β αΝ θαΝ π λδευεζπγ έΝ απσΝ φδζκθα λδεΪΝ εαγ υ αΝ πκυΝ γαΝ
πλκ κδηΪακθ αθΝ Ν ηέαΝ υθ κθδ ηΫθβΝ λα δπ δεάΝ πέγ β,Ν απκ ζκτ Ν ΰδαΝ κΝ
Ι λαάζΝ ΫθαθΝ εέθ υθκΝ υπαλε σΝ εαδΝ θ ξκηΫθπμΝ Ϊη κΝ – η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ
εδθβ κπκδβγ έΝΪη αΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθμΝΠλυ δ βΝπλκ λαδσ β αΝ
ΰδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝά αθΝβΝ ικηΪζυθ βΝ πθΝ ξΫ υθΝ βμΝη Ν βθΝΣκυλεέα,Ν βθΝ
ηκθα δεάΝ υ δεάΝηκυ κυζηαθδεάΝξυλαΝ βμΝπ λδκξάμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝηκδλαασ αθΝεκδθΪΝ
αβ άηα αΝ α φΪζ δαμέ633 ΟδΝ παλα εβθδαεΫμΝ υθκηδζέ μΝ η αιτΝ Ι λαβζδθυθΝ εαδΝ
ΣκτλεπθΝ δπζπηα υθ,Ν πκυΝ έξαθΝ αλξέ δΝ ά βΝ απσΝ κθΝ  π ΫηίλδκΝ κυΝ 1ληι,Ν
θ α δεκπκδάγβεαθΝζσΰπΝ πθΝ ι ζέι πθΝ κυΝεαζκεαδλδκτΝ κυΝ1ληκ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ

απσΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ1ληκΝβΝηυ δεάΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝ Ι λαάζ-Σκυλεέαμ θαΝ έθαδΝ
πζΫκθΝΰ ΰκθσμέΝ 

 
ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ σηπμ,Ν βΝ κυλεδεάΝ δπζπηα έαΝ - πΫλαθΝ πθΝ αβ βηΪ πθΝ

π λδφ λ δαεάμΝα φΪζ δαμΝπκυΝΫπλ π ΝθαΝαθ δη ππέ δΝαπσΝεκδθκτΝη Ν βθΝδ λαβζδθάΝ
πζ υλΪΝ – έξ Ν λαηηΫθβΝ βθΝ πλκ κξάΝ βμΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝ ΚτπλκέΝ δ,Ν κΝ
αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ ά αθΝ α τθα κΝ θαΝ ηβθΝ ξλπηα έ δΝ βθΝ δ λαβζδθκ κυλεδεάΝ
                                                                                                                                                                      

απκφα δ δεσ β αμΝ πθΝ λ αθυθΝθαΝ φαληκ γ έΝ κΝξΫ δκΝΜαεηέζζαθ,Ν σ Ν ε έθκμΝ ε φ σ αθΝθαΝ
απκ ξγ έΝηέαΝη αία δεάΝπ λέκ κΝαυ κευίΫλθβ βμ,Νη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝκπκέαμ,Ν κΝθβ έΝγαΝαπκε κτ Ν
βθΝαθ ιαλ β έαΝ κυ,ΝυπσΝ δμΝ ΰΰυά δμΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθέ 

630Ν Nicolet, United States policy towards Cyprus, 116-122. Π λέΝ πθΝ παλα εβθδαευθΝ δπζπηα δευθΝ
δ λΰα δυθΝΰδαΝ βθΝαθαγ υλβ βΝ πθΝσλπθΝ κυΝξ έκυΝΜαεηέζζαθέ 

631 Dimitri S. Bitsios, Cyprus – The Vulnerable Republic (Thessaloniki:Institute for Balkan Studies, 
1975), 78-80. Μ ΝΰζαφυλσΝ λσπκ,ΝκΝ βηά λβμΝΜπέ δκμΝπ λδΰλΪφ δΝ βθΝαηβξαθέαΝ κυΝΚπθ αθ έθκυΝ
Καλαηαθζά,Νσ αθΝπζβλκφκλάγβε ΝαπσΝ βθΝBarbara Castle δμΝ βζυ δμΝΜαεαλέκυΝπ λέΝαθ ιαλ β έαμ 
πμΝ ιάμμΝ«Karamanlis was taken by surprise. We looked at eachother in astonishment. Was it possible 

for the Archbishop to make such a statement without prior consultation with the Greek Government? 

Certainly Makarios in his written reply to Governor Foot, to which I have already referred, had stated 

that he was willing to set aside self-determination and negotiate a self-government Constitution. But 

that would have been a temporary arrangement leaving the future open. Here Mrs. Castle was 

speaking  in terms of a permamnent regime of guaranteed independence. If Makarios had taken such a 

momentous decision, would he announce it at a casual interview, without seeking to negotiate this very 

substancial consession? The Prime Minister asked Mrs. Castle over and over again if the Archbishop 

hadΝactuallyΝgoneΝasΝfarΝasΝthatΝinΝhisΝstatementέΝεrsΝωastleΝwasΝcategoricalμΝ“ShortlyΝIΝshallΝgetΝtheΝ
χrchbishop’sΝ statementΝ inΝ writing”Ν sheΝ saidέΝ χndΝ sheΝ insistedΝ inΝ gettingΝ theΝ ύreekΝ ύovernment’s 

reaction». Πλίζ. υΪΰΰ ζκμ ίΫλπφ-Σκ έ αμ, Ι κλέα ΥαηΫθπθ υεαδλδυθ (Κυπλδαεσ 1950-1963) 
Σσηκμ ΄, ε .ί΄ ( γάθα: έα, 1982), 74-76. θαφ λση θκμΝ δμΝ βζυ δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝπλκμΝ βθΝ
Castle,ΝκΝ ίΫλπφΝΰλΪφ δμΝ«[…]Ν δ,Ν δμΝβίΝ π ηίλέκυΝΧαθαεκδθυγβε Ν δμΝββΨ,Ναδφδθδ δα δεΪΝεαδΝ
πλκφαθυμΝαπσΝαΰπθέα,Ν Ϋεαθ ΝηέαΝ θΫλΰ δα,Ν π άΝ βθΝκυ έαΝ βμ,Ν πκζτΝ ζαγ ηΫθβΝ βθΝ ε Ϋζ άΝ βμέΝ
άζπ Ν κΝ βηαέθκθΝ Ϋζ ξκμΝ κυΝ λΰα δεκτΝ Κσηηα κμΝ βμΝ ΰΰζέαμ,Ν βθΝ ΜπΪληπαλαΝ Κα δζ,Ν πκυΝ

πΪθ αΝηαμΝίκβγκτ ,Νσ δΝ ξσ αθΝπμΝζτ βΝ κυΝΚυπλδαεκτ βΝ η υηΫθβΝαθ ιαλ β έα […]». 
Πλίζ. Xydis, Conflict and Conciliation, 514  
632ΝClaude Nicolet, United States policy Towards Cyprus, 124-125 
633ΝΟλΪ Νβέθέη 



παθαπλκ Ϋΰΰδ β,Ν βΝ δΰηά ηΪζδ αΝ πκυΝ κΝ Ι λαάζΝ ά βΝ παλαεκζκυγκτ Ν η Ν
υΰελα βηΫθβΝαθβ υξέαΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ ΝθαΝ υηπ λδζΪί δΝ κΝΰ δ κθδεσΝθβ έΝ
κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ βμΝ ξ δα ηκτμέ634    

 

βέθέζΝ Ν παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝΙ λαάζ-ΣκυλεέαμΝΧ1ληκΨ 
 

 ΣκΝ 1ληκΝ ά αθΝ ηέαΝ ξλκθδΪΝ λδαδευθΝ αθαεα α Ϊι πθΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάέΝ Ν
υλέαΝ εαδΝ βΝ έΰυπ κμΝ θυγβεαθΝ εαδΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1ληκΝ ξβηΪ δ αθΝ βθΝ

θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έα,Ν η Ν βΰΫ βΝ βμΝ κθΝ Πλσ λκΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν ΓεαηΪζΝ
ηπθ ΫζΝΝΪ λέΝ Ν ιΫζδιβΝαυ άΝπλκίζβηΪ δ Ν δμΝυπσζκδπ μΝφδζκ υ δεΫμΝαλαίδεΫμΝ

ξυλ μ εαδ ησζδμΝ τκΝ ί κηΪ μΝ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ
βηκελα έαμ,Ν αΝφδζκ υ δεΪΝεαγ υ αΝ κυ ΙλΪεΝεαδΝ βμ Ικλ αθέαμ πδξ έλβ αθΝθαΝ
ξβηα έ κυθΝ κθΝ αθ έγ κΝ δ κζκΰδεσΝ πσζκ,Ν δ λτκθ αμΝ βθ,Ν ίλαξτίδαΝ σππμΝ

απκ έξγβε ,Ν λαίδεάΝ Οηκ πκθ έαέ635 Ν βηκ δεσ β αΝ σηπμΝ κυΝ ΝΪ λ 
π ε δθσ αθΝ εαδΝ αθαπ τ κθ αθΝ φδζκθα λδεΪΝ εδθάηα αΝ πκυΝ π έπεαθΝ βθΝ

αθα λκπάΝ πθΝ φδζκ υ δευθΝ εαγ υ πθΝ βμΝ Ικλ αθέαμΝ εαδΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ εαδΝ βθ 
πκζδ δεάΝ εαδΝ δ κζκΰδεάΝ υηπσλ υ βΝ η Ν βθΝ έΝ  δμΝ 1ζΝ ΙκυζέκυΝ 1ληκΝ κΝ
ηκθαλξδεσΝ εαγ υμΝ κυΝ ΙλΪεΝ αθα λΪπβε Ν απσΝ κΝ λα δπ δεσΝ πλαιδεσπβηαΝ κυΝ

ηπθ ΫζΝΚαλέηΝΚΪ η,ΝκΝκπκέκμΝεαδ αθΫ λ ο Ν κθΝφδζκ υ δεσΝξα ηδ δεσΝία δζδεσΝ
κέεκ,Ν  αθαεβλτ κθ αμΝ βΝ ξυλαΝ Ν ‘ βηκελα έα’,Ν φδζδεΪΝ δαε έη θβΝ πλκμΝ αΝ
θα λδεΪΝ δ υ βέΝ υ σΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ αφ’Ν θσμΝ βΝ δΪζυ βΝ βμΝ
θ κ υ αγ έ αμΝ « λαίδεάμΝ Οηκ πκθ έαμ»,Ν πκυΝ έξαθΝ αθαεβλτι δ κ ΙλΪε εαδΝ βΝ
Ικλ αθέαΝ δμΝ βέκέ1ληκ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝπλκεζάγβεαθΝ π λδεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ αθα αλαξΫμΝ

κθΝΛέίαθκΝεαδΝ βθΝΙκλ αθέα,ΝσπκυΝφδζκθα λδ ΫμΝ πδξ δλκτ αθΝθαΝεα αζΪίκυθΝ
βθΝ ικυ έαέΝ Ν ευίΫλθβ βΝ κυΝ ΛδίΪθκυ,Ν πκυΝ ά βΝ απσΝ κΝ 1ληιΝ έξ Ν υδκγ ά δΝ κΝ
σΰηαΝ ρα θξΪκυ λ,Ναά β ΝαπσΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθΝθαΝαπκ έζ δΝΪη αΝ λα δπ δεΫμΝ
υθΪη δμΝ βΝ ξυλαΝ ΰδαΝ θαΝ δα φαζδ γ έΝ κΝ φδζκ υ δεσμΝ βμΝ πλκ αθα κζδ ησμ. 
θ έ κδξβΝ Ϋεεζβ βΝαπβτγυθ ΝβΝ δκλ αθδεάΝηκθαλξέαΝπλκμΝ βθΝ λ αθέαέΝ Π ΝεαδΝ
λ αθέαΝ αθ απκελέγβεαθΝ Ϊη αΝ αΝ αδ άηα αΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ εαδΝ βμΝ Ικλ αθέαμΝ

αθ έ κδξα,Ν απκ Ϋζζκθ αμΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμ ηΫ πΝ βμΝ Κτπλκυ.636 ΣκΝ Ι λαάζΝ
πΫ λ ο Ν αΝ ίλ αθδεΪΝ πκζ ηδεΪΝ α λκ εΪφβΝ θαΝ π ΪικυθΝ ηΫ πΝ κυ γθδεκτ 
θα λέκυΝξυλκυ κυΝπλκμΝ βθΝΙκλ αθέα,Νΰ ΰκθσμΝπκυ πλκεΪζ Ν βθΝκλΰάΝ βμΝ  ,Ν

βΝ κπκέαΝ βΝ υθΫξ δα εα βΰσλβ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ σ δΝ υηπλΪ δΝ βθΝ
πδγ δεσ β αΝ βμΝ τ βμέ637 ΣβθΝ έ δαΝ δΰηάΝ παλα βλ έ κΝ Ϋθ κθβΝ λα δπ δεάΝ

                                                           
634ΝΠλίζέΝβέθέβ Ι λαβζδθκέΝπλκίζβηα δ ηκέΝ πέΝ πθΝ βζυ πθΝGamal Abdel Nasser εαδΝAnwar Sadat 
κθΝΙκτθδκΝ κυΝ1ληκέ 

635Ν Ν λαίδεάΝΟηκ πκθ έαΝ υ άγβε Ντ λαΝαπσΝαπσφα βΝ πθΝΥα ηδ υθΝΜκθαλξυθΝ,ΝΦ ςαΪζΝ ΄ 
κυΝ ΙλΪεΝ εαδΝ Υκυ θΝ ΄Ν βμΝ Ικλ αθέαμ,Ν δμΝ 1ζέβέ1ληκέΝ Ν Ϋθπ βΝ ΙλΪεΝ εαδΝ Ικλ αθέαμΝ απκ έξγβε Ν
ιαδλ δεΪΝίλαξτίδα,Ν ιΝαδ έαμΝ κυΝ λα δπ δεκτΝπλαιδεκπάηα κμ πκυΝαθΫ λ ο Ν κΝφδζκ υ δεσΝδλαεδθσΝ

εαγ υμΝ δμΝ 1ζέιέ1ληκέΝ Ν λαίδεάΝ Οηκ πκθ έαΝ δαζτγβε Ν πέ βηαΝ δμΝ βέκέ1ληκΝ ΠλίζέΝ John 
Jessup, An Encyclopaedic Dictionnary of Conflict Resolution 1945-1996 (Westport: Greenwood Press, 
1998)  
636ΝNicolet, United States policy towards Cyprus, 124-125. Πλίζέ Κκτ βμ, ΜΫ βΝ θα κζά, 182-184, 
252-255, 309-312, 377-γκίΝ ι ζέι δμΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν βΝ υλέα,Ν κθΝ ΛέίαθκΝ εαδΝ κΝ ΙλΪεΝ κΝ
εαζκεαέλδΝ κυΝ1ληκέ 
637 Israel State Archives - Barouch Gilead, ed. Documents on the Foreign Policy of Israel, Vol.13  
(Jerusalem: Government Printer, 2001), 65-66 #38 – [ISA/RG130/MFA/2327/4]. Πλ ί έαΝΙ λαάζΝ βΝ
Μσ ξαΝ πλκμΝΣηάηαΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ Χκθγή1έκέ1ληκΨΝκίδ δεΫμΝ πδελέ δμΝ εα ΪΝ βμΝ απσφα βμΝ
κυΝ Ι λαάζΝ θαΝ δαγΫ δΝ κθΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ κυΝ δ υεκζτθκθ αμΝ βΝ RAF βθΝ πδξ έλβ άΝ βμΝ βθΝ

Ικλ αθέα.  
Ibid., 96 #55 Μ Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ φαζ έαμΝ κυΝΟ Ντ λαΝαπσΝηαλαγυθδαΝ υθ λέα βΝ
πκυΝ δάλεβ ΝαπσΝ δμΝκέκέ1ληκΝΫπμΝ δμΝ1βέκέ1ληκ,Ναπκφα έ γβε ΝβΝαπκξυλβ βΝ πθΝαη λδεαθδευθΝεαδΝ



εδθβ δεσ β αΝ βμΝ  Ν αΝ τθκλαΝη Ν βθΝΣκυλεέα,Ν ιΫζδιβΝπκυΝεαγδ κτ Ν αφΫμΝ
Ν ΣκυλεέαΝ εαδΝ Ι λαάζΝ σ δΝ γαΝ Ϋπλ π Ν Ϊη αΝ κδΝ η αιτΝ κυμΝ δπζπηα δεΫμΝ

εελ ησ β μΝθαΝ δ υγ βγκτθέ638 
 

Ν παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΣκυλεέαμΝ θΝ π τξγβ ιαφθδεΪέΝ
βΝ απσΝ κθΝ  π ΫηίλδκΝ κυΝ 1ληιΝ βΝ δ λαβζδθάΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,Ν Γεσζθ αΝ

ΜΫδλ,Ν έξ Ν απκφα έ δΝ θαΝ κηαζκπκδά δΝ σ κΝ γαΝ ά αθΝ υθα σθΝ δμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ
ΣκυλεέαέΝ πέΝ δλΪΝ ηβθυθΝ κΝ ΠλΫ ίβμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Ρυηβ,Ν ζδΪξκυΝ α σθ,Ν
πλαΰηα κπκδκτ Ν παλα εβθδαεΫμΝ υθαθ ά δμΝ η Ν αθυ α κυμΝ αιδπηα κτξκυμ κυΝ
κυλεδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ η Ν κθΝ έ δκΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ
ιπ λδευθ, Φα έθΝ κλζκτέ639 Ν τ α βΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμΝ

πκυΝπλκΫευο ΝαπσΝ βθΝΫθπ βΝ βμΝυλέαμΝη Ν βθΝ έΰυπ κΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1ληκ, 
πκζζαπζα έα Ν δμΝ δ λαβζδθΫμΝ αθβ υξέ μΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ θα λδεσΝ εέθ υθκ,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝκδΝ παφΫμΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝθαΝ θ αγκτθέΝ δ,ΝαπσΝ δμΝβθέθέ1ληκΝΫπμΝεαδΝ
δμΝ βέιέ1ληκΝ πλαΰηα κπκδάγβε  β ΡυηβΝ δλΪΝ παφυθΝ η αιτΝ ΣκτλεπθΝ εαδΝ

Ι λαβζδθυθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ εαδΝ αθυ λπθΝ αιδπηα κτξπθΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ
υπβλ δυθΝ πθΝ τκΝξπλυθ,ΝγΫ κθ αμ πέΝ Ϊπβ κμΝ αΝ βη έα αηκδίαέαμΝπ λδφ λ δαεάμ 
υθ λΰα έαμ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ αθαξαέ δ βΝ βμ δ έ υ βμ κυΝ θα λδ ηκτΝ δμΝ

ΰ δ κθδεΫμ αλαίδεΫμΝ ξυλ μέ640 Μ Ν κΝ πΫλαμΝ πθΝ αζζ πΪζζβζπθΝ ε έθπθΝ παφυθΝ
απκφα έ γβε ΝθαΝ υθαθ βγκτθ κδΝΤπκυλΰκέΝ ιπ λδευθΝΣκυλεέαμΝεαδΝΙ λαάζ ΰδαΝθαΝ
πδ φλαΰδ γκτθΝ αΝ υηφπθβγΫθ αΝ θΝ υγΫ πΝξλσθπ.641  

 
ΣκΝ λα δπ δεσΝ πλαιδεσπβηα κΝ ΙλΪεΝ δμΝ 1ζέιέ1ληκ,Ν πΫ π υ Ν βΝ

υθΪθ β βΝ κλζκτ-ΜΫδλ,Ν βΝ κπκέαΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν υπσΝ ΪελαΝ ηυ δεσ β αΝ βΝ
υλέξβ,Ν δμΝ βέκέ1ληκέΝ Ν υθΪθ β βΝ ε έθβΝ υΰε ελδη θκπκέβ Ν δμΝ υθ κθδ ηΫθ μ 

εδθά δμΝ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ θα λδεκτΝ εδθ τθκυΝ εαδΝ βμΝ εαγ π δεάμΝ
απκ αγ λκπκέβ βμΝ βθΝΙκλ αθέαΝεαδΝ κθΝΛέίαθκΝπκυΝ επκλ υσ αθΝαπσΝ βθ έΝ
 Ν δη λΫμΝ πέπ κ,ΝβΝΣκυλεέαΝαβ κτ  βΝ δαη κζΪίβ βΝ κυΝ ίλαρεκτΝζσηπυΝ δμΝ

Π  ΰδαΝ θαΝ ια φαζδ γ έΝ υπΫλΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ ΰ θθαέαΝ αη λδεαθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ
ίκάγ δαέΝ πσΝ βθΝΪζζβ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝαβ κτ αθΝαπσΝ βθΝΣκυλεέαΝθαΝαπκεα α ά δΝ
δμΝ δη λ έμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ εαδΝ θαΝ πδ λΫο δΝ κΝ ΠλΫ ίβμΝ βμΝ Σκυλεέαμ κΝ

Σ ζΝ ίέίέΝΧμΝπλκμΝ κΝζ π σΝαυ σΝαά βηαΝσηπμ, κΝ κλζκτΝ θΝυπκ ξΫγβε Νσ δ αυ σ 

                                                                                                                                                                      

ίλ αθδευθΝ λα υηΪ πθΝ απσΝ κθΝ ΛέίαθκΝ εαδΝ βθΝ Ικλ αθέαΝ αθ έ κδξα,Ν βΝ κπκέαΝ εαδΝ
πλαΰηα κπκδάγβε Ν κθΝΟε υίλδκΝ κυΝ1ληκέ 
638 ΝαξηΪθδ,ΝΙ λαάζ,ΝΣκυλεέα,Ν ζζΪ α, 219-227 
639 Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.13, 793 #418.   
ΠλίζέΝ ΝαξηΪθδ, Ι λαάζ,Σκυλεέα, ζζΪ α,Ν β1λΝ ΟδΝ παφΫμΝ ε έθ μΝ θ Ϊ κθ αδΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ
πλκ πΪγ δαμΝ κυΝΙ λαάζΝθαΝαθ δη ππέ δΝ βθΝ δπζπηα δεάΝ κυΝαπκησθπ βΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν
υ άθκθ αμΝ «π λδφ λ δαεΪΝ τηφπθα»Ν η Ν ηβ-αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ υλτ λβμΝ π λδκξάμέΝ ζΪξδ αΝ
κδξ έαΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ ΰθπ Ϊ απσΝ ε έθ μΝ δμΝ ηυ δεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ παφΫμΝ εαδ δμΝ υθαθ ά δμΝ

αιδπηα κτξπθΝ πθΝ ηυ δευθΝ υπβλ δυθ Ν δη λΫμΝ πέπ κ, η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ αφ’Ν θσμΝ εαδΝ αφ’Ν
ΫλκυΝ κυΝΙλΪθ,Ν βμΝ δγδκπέαμ,ΝαζζΪΝεαδΝ πθΝΥλδ δαθυθΝ κυΝκυ Ϊθέ  

ΠλίζέΝYaacov Caroz, Ha'Ish Baal Shnei ha'Kovaim (Tel Aviv:Misrad ha’Bitakhon,2002), 136-1ηζΝΟΝ
Yaacov Caroz,Ν Ϋζ ξκμΝ πθΝδ λαβζδθυθΝηυ δευθΝυπβλ δυθΝπ λδΰλΪφ δΝ αΝαπκηθβηκθ τηα ΪΝ κυΝ
δμΝ παφΫμΝπκυΝ έξ Νπλαΰηα κπκδά δΝ κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ1ληκΝ βθΝ θ έμΝ ηπΫηαΝη Ν κθΝ υ κελΪ κλαΝ

ΥαρζΫΝ αζ δΫΝ εαδΝ κΝ Υαλ κτηΝ η Ν κθΝ ΠλπγυπκυλΰσΝ κυΝ κυ Ϊθ,Ν Ismail al-Azhari,Ν η Ν εκπσΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ Ι λαάζ- δγδκπέαμ-κυ ΪθΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ τ α βμΝ « υηφυθπθΝ π λδφ λ δαεάμΝ
υθ λΰα έαμ» 

640 Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.13, 804 #425 Shiloakh πλκμΝ Ben Gurion εαδΝ
Golda Meir Χ11έκέ1ληκΨΝ Ν πκζκΰδ ησμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ δ λαβζδθυθΝ εαδΝ κτλεπθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ

βΝΡυηβΝεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝβθέθέηκ-2.7.1958 (ISA/RG130/MFA/3752/15) 
641 Ibid. 793 #418  



γαΝ ΰδθσ αθΝΪη α,Ν πλκίΪζζκθ αμΝ βθΝαθΪΰεβΝπκυΝ έξ Ν β ξυλαΝ κυΝαπσΝ βΝ άλδιβΝ
πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝ βθΝ π λξση θβΝ1γβ τθκ κΝ κυΝΟ ,Νκπσ ΝγαΝ υαβ έ κΝεαδΝ

πΪζδΝ κΝΚυπλδαεσ.  
 
Μ Ναυ σΝ κ πλσ ξβηα,ΝβΝΣκυλεέαΝαπΫφυΰ Ν κ εσπ ζκΝ βμΝ βηκ δκπκέβ βμΝ

βμ παλα εβθδαεάμΝ υθ λΰα έαμ βμΝ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ σηπμ,Ν αιέπθ  
κυ δα δεάΝ δ λαβζδθά παλΫηία βΝυπΫλΝ πθΝ γΫ υθΝ βμΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσέΝΚα ΪΝ βΝ
υθΪθ β βΝ βμΝ βέκέ1ληκ,Ν κΝ κλζκτΝ θΝ υΰε ελδη θκπκέβ Ν Ν δΝ αελδίυμΝ γαΝ
υθέ α κΝ βΝ υθ λκηάΝ κυΝ Ι λαάζΝ υπΫλΝ πθΝ κυλεδευθΝ γΫ πθΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσέ 

Χ σ κ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα αλλέο δΝ υξσθΝ δ λαβζδθκτμΝ δ αΰηκτμ,Ν πλκΫίαζ Ν κΝ
πδξ έλβηαΝσ δΝ« κΝ Ι λαάζΝ θΝ Ϋξ δΝεαηέαΝυπκξλΫπ β Ϋθαθ δΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ Ν ζζΪ αΝ
υΰεα αζΫΰ αδΝ δμΝ ξυλ μΝ πκυΝ Ϊ κθ αδΝ εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζΝ Ν εΪγ Ν υ δεσΝ άΝ δ γθΫμΝ

forum,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ έθαδΝ ηφαθΫμΝ ΝεΪγ Ν δΪ ε οβΝ πθΝξπλυθ-η ζυθΝ κυΝΝ ΣΟ»έΝ Ν
δαπέ π βΝ κλζκτΝίλάε Ναπκζτ πμΝ τηφπθβΝ βθΝΓεσζθ αΝΜΫδλέ642 τκΝ ί κηΪ μΝ

αλΰσ λα,Νσ αθΝκΝ κλζκτΝη ΫίβΝ βΝΝΫαΝΤσλεβΝζσΰπΝ βμΝΫε αε βμΝ τΰεζδ βμΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ φαζ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ ΫελυγηβμΝ εα Ϊ α βμΝ βθΝ
Ικλ αθέαΝεαδΝ κθΝΛέίαθκ,Ν υθαθ άγβε Νη Ν κθΝΆηπαΝ ηπαθ,Νη Ν κθΝκπκέκθΝη αιτΝ
ΪζζπθΝ υηφπθάγβε Ν σ δΝ ΣκυλεέαΝ εαδΝ Ι λαάζΝ γαΝ υθ λΰα γκτθΝ Ν πέπ κΝ πθΝ
ηκθέηπθΝ αθ δπλκ ππ δυθ κυμΝ κθΝ Ο  φ’Ν κδκυ άπκ Ν αβ άηα κμ,Ν πκυΝ Ϊπ αδΝ
πθΝ κυλεδευθΝάΝδ λαβζδθυθΝ υηφ λσθ πθ.643   

 
Ν κυλεκρ λαβζδθάΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝ πδ φλαΰέ γβε Ν η Ν βΝ υθΪθ β βΝ

Μπ θ-Γεκυλδσθ εαδΝ Μ θ λΫμΝ βθΝ ΆΰευλαΝ δμΝ βλΝ υΰκτ κυΝ 1ληκ,Ν πκυΝ έξ Ν
πλαΰηα κπκδβγ έΝυπσΝΪελαΝηυ δεσ β αέΝ θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝΰλαπ άΝηαλ υλέαΝΰδαΝ κΝ
δΝαελδίυμΝ δπυγβε ΝαθΪη αΝ κυμΝ τκΝπλπγυπκυλΰκτμέ644 ΣκΝΚλα δεσΝ Ι λαβζδθσΝ
λξ έκΝ βηκ έ υ Ν κΝ βίί1Ν ηέαΝ απκ δαίαγηδ ηΫθβΝ Ϊελπμ απσλλβ βΝ Ϋεγ β,Ν βθΝ

κπκέαΝ αθαφΫλκθ αθΝ η Ν ζαεπθδεάΝ δα τππ βΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ βμΝ υθΪθ β βμ 
ε έθβμέΝ Π λδΰλΪφκθ αμΝ κΝ υπσίαγλκΝ βμ αθαθ πγ έ αμΝ υθ λΰα έαμΝ Σκυλεέαμ-

Ι λαάζ,Ν βθΝ θΝ ζσΰπΝ Ϋεγ βΝ αθαφ λσ αθΝ σ δΝ κδΝ υθκηδζέ μΝ Μπ θΝ Γεκυλδσθ-
Μ θ λΫμ πδε θ λυγβεαθ « Ναβ άηα αΝ λα δπ δεΪ,ΝκδεκθκηδεΪ,Νπκζδ δεΪΝπμΝ πέ βμΝ
εαδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ πδ άηβμΝεαδΝ κυΝπκζδ δ ηκτ»έ645 
 

βέθέηΝ ΟδΝ δ λαβζδθΫμΝ παλα εβθδαεΫμΝ εδθά δμΝ υπΫλΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ θσο δΝ βμΝ
υαά β βμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝ κθ Ο  

 
Ν απ δζάΝ πδίκζάμΝ κυΝ ξ έκυ ΜαεηέζζαθΝ έξ Ν απκΰκβ τ δ βθΝ

ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβ,Ν βΝ κπκέαΝ πζΫκθΝ θαπσγ Ν δμΝ ζπέ μΝ βμΝ ιαθΪΝ δμΝ
εδθά δμΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ βμΝ γάθαμΝ βθΝπλκ ξάΝ τθκ κΝ κυΝΟ ,ΝαθαηΫθκθ αμΝ
σ δΝ αυ ΫμΝ γαΝ τξκυθΝ βμΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ Γδκυΰεκ ζαίέαμΝ εαδΝ σ πθ ΪζζπθΝ λέ πθΝ
ξπλυθΝ θΝ αθάεκυθΝ κ Ν ΣΟέ646 πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κΝ Κδκυ κτεΝ εαδΝ κδΝ
ΣκυλεκετπλδκδΝ ΪλξδααθΝ θαΝ αιδκζκΰκτθΝ γ δεΪΝ κΝ ξΫ δκΝ Μαεηέζζαθ,647 αζζΪΝ ά αθΝ

                                                           
642  Ibid. 805 #425 (ISA/RG130/MFA/3752/15) 
643 Ibid. 814-815 #426  Abba Eban,Ν πδε φαζάμΝ βμΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ Ν
πλκμΝShiloakh (18.8.1958)  (ISA/RG130/MFA/3752/15) 
644 Ibid. 818 #428  
645 Ibid. 819-820 #429 [ ISA/RG130/2450/9 ]  
646 Nicolet, United States policy towards Cyprus, 128-131. Πλίζ. ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem 
πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (102/3119  (7.7.1958- מ
647 ISA/RG93/MFA/2156/7 Roubach πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (790/3612/  Οδ (19.9.1958-א
βζυ δμ Küçük πέ κυ ξ έκυ Macmillan εα σπδθ πθ δαίκυζ τ πθ πκυ έξ  βθ Άΰευλα η  βθ 
κυλεδεά ευίΫλθβ β ξαλαε βλέακθ αθ πμ « ιαδλ δεΪ άπδ μ πμ πλκμ κ ίλ αθδεσ ξΫ δκ» 



αφΫμΝ σ δ βΝ ζδεάΝ κυμ Ϊ βΝ γαΝ εαγκλδασ αθΝ απσΝ βθΝ ΆΰευλαέΝ Ό κΝ πζβ έαα Ν βΝ
βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ1γβμ υθσ κυΝ κυΝΟ ,ΝβΝ τΰεζδ βΝη αιτΝ

λ αθέαμΝ εαδΝ ΣκυλεέαμΝ ΰδθσ αθΝ κζκΫθαΝ εαδΝ πδκΝ ι εΪγαλβ,Ν πδί ίαδυθκθ αμΝ δμΝ
γ δεΫμΝ θ πυ δμ πκυΝ έξ Ν απκεκηέ δΝ κΝ ΜαεηέζζαθΝ εα ΪΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυΝ βθΝ
ΆΰευλαΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1ληκέΝ ιδπηα κτξκμΝ βμΝ λ αθδεάμΝ Πλ ί έαμΝ βθΝ
Άΰευλα,Νπ λδΰλΪφκθ αμ κΝεζέηαΝ πθΝ παφυθΝΜαεηέζζαθΝ βθΝΣκυλεέα,Ν ε δηκτ  
σ δΝ «κδΝ ΣκτλεκδΝ π έ γβεαθΝ ΰδαΝ βθΝ δζδελέθ δαΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ πλκγΫ πθΝ εαδΝ
πλκ παγκτθΝ θαΝ υθ λΰα γκτθΝ η Ν κυμΝ λ αθκτμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝ
κυμ»έ648     

 
ΣκθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληκΝ βΝ ΣκυλεέαΝ αά β Ν απσΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ η κζαίά δΝ

δμΝευί λθά δμΝ πθΝξπλυθΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμ, κτ πμΝυ ΝθαΝ βλέικυθΝ δμΝ
κυλεδεΫμΝγΫ δμ.649 ΝΣκυλεέαΝ θΝ έξ Ναθαπ τι δΝ ηκτμΝη Ν κΝζα δθκαη λδεαθδεσΝ

ηπζκεΝεαδΝβΝ υθα σ β αΝκυ δυ κυμΝ δπζπηα δεάμΝπαλΫηία βμΝ δμΝευί λθά δμΝ βμΝ
Νκ έκυΝ η λδεάμΝξαλαε βλδασ αθΝαπσΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝπμΝ‘ ξ σθΝαθτπαλε β’έΝΟδ 
ξυλ μΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμ απκ ζκτ αθΝυπκζκΰέ δηβΝ τθαηβΝ δμΝοβφκφκλέ μΝ
κυΝΟ Ν π δ άΝεα ΪΝπαλΪ κ β Ϊ κθ αθΝυπΫλΝ βμΝαπκαπκδεδκπκέβ βμέΝ δ δεσ λαΝ

πμΝπλκμ κΝΚυπλδαεσ,Νκδ ζα δθκαη λδεαθδεΫμΝοάφκδΝ έξαθΝπμΝ πέΝ κΝπζ έ κθΝ αξγ έΝ
υπΫλΝ πθΝ ζζβθδευθΝ γΫ πθΝ εα ΪΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ υθσ κυμΝ κυΝ Ο έΝ Ν γ δεάΝ

Ϊ βΝ πθΝ Λα δθκαη λδεαθυθΝ θΝ ληβθ τ αδ ησθκΝ ιΝ αδ έαμΝ κυΝ δ κζκΰδεκτΝ
πλκ αθα κζδ ηκτ πθΝ ευί λθά υθΝ κυμέΝ αθ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ Ϋθ κθβμ 
δπζπηα δεάμΝ εδθβ δεσ β αμ βμΝ ζζΪ αμ δμΝ ξυλ μΝ ε έθ μ,Ν βθΝ ε έΝ ζζβθδεάΝ

ΟηκΰΫθ δαΝ εαδΝ βΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ ζζάθπθΝ φκπζδ υθΝ βθΝ Νσ δκΝ η λδεάέΝ
ΜΪζδ α,Νεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβ,Ν1ββ τθκ κΝ βμΝΓέέΝ κυΝΟ ,Νκδ πδε φαζάμΝ πθΝ
ΜκθέηπθΝ θ δπλκ ππ δυθΝ βμΝ Γκυα ηΪζαμ,Ν βμΝ κζδίέαμΝ εαδΝ κυΝ ΠαθαηΪΝ έξαθΝ
πλκ φΫλ δΝ βηαθ δεάΝ άλδιβΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμέ650 

 
πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κΝ Ι λαάζΝ ά βΝ απσΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ηάθ μΝ βμΝ

αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ έξ Ν αλξέ δΝ θαΝ αθαπ τ δΝ η Ν ΰκλΰκτμΝ λυγηκτμΝ θΫμΝ δη λ έμΝ
ξΫ δμΝ η Ν δμΝ ξυλ μ βμΝ Κ θ λδεάμΝ εαδΝ Νσ δαμΝ η λδεάμέΝ βΝ απσΝ κΝ 1λζλΝ

ζ δ κτλΰβ αθΝ κδΝ πλυ μΝ δ λαβζδθΫμΝ Πλ ί έ μΝ κΝ Μκθ ίδ ΫκΝ εαδΝ κΝ ΜπκυΫθκμΝ
Άδλ μΝ εαδΝ ΫπμΝ κΝ 1ληηΝ έξ Ν αθαπ υξγ έ ΫθαΝ υλτΝ έε υκΝ δ λαβζδθυθΝ δπζπηα δευθΝ
απκ κζυθΝ βθΝ π λδκξάέ Ό αθΝ κΝ Ι λαάζΝ η Ϋφ λ Ν βθΝ Ϋ λαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ βθΝ Ι λκυ αζάη,Ν 1βΝ ζα δθκαη λδεαθδεΫμΝ ξυλ μΝ
Χ κζδίέα,Ν Υδζά,Ν Κκζκηίέα,Ν Κσ αΝ Ρέεα,Ν κηδθδεαθάΝ βηκελα έα,Ν Ι βη λδθσμ,Ν ζΝ
αζία σλ,Ν ρ ά,Ν ΠαθαηΪμ,Ν ΟυλκυΰκυΪβΝ εαδΝ θ ακυΫζαΨΝ η Ϋφ λαθ βθΝ Ϋ λαΝ πθΝ
Πλ ί δυθΝ κυμΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέί κθΝδ λαβζδθσΝ κηΫαΝ βμΝΙ λκυ αζάη,Ν βΝ δΰηάΝ
ηΪζδ αΝπκυΝηέαΝ Ϋ κδαΝεέθβ βΝξαλαε βλδασ αθΝπμΝ ιαδλ δεΪΝαηφδζ ΰση θβΝαπσΝ βΝ
υθ λδπ δεάΝ πζ δκοβφέαΝ βμΝ δ γθκτμΝ Κκδθσ β αμ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ απσΝ δμΝ εα ΪΝ

παλΪ κ β φδζδεΪΝ πλκ ε έη θ μΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ ξυλ μ – υηπ λδζαηίαθκηΫθπθ 
αεσηα εαδΝ πθΝ Π έ651  

 
                                                           

648 ISA/RG93/MFA/2156/7 Roubach πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (822/3612/  (1.10.1958- א
649 ISA/RG130/MFA/3122/38 Maurice Fischer, κβγσμ Γ θδεσμ δ υγυθ άμ Τπκυλΰ έκυ ιπ λδευθ 
πλκμ Arieh Aroch, ΠλΫ ίβ κυ Ι λαάζ κ Ρέκ Ν  ΣααθΫδλκ (700/4.11.1958) Π λέ κυ κυλεδεκτ 
αδ άηα κμ ΰδα δ λαβζδθά η κζΪίβ β δμ ξυλ μ βμ Νκ έκυ η λδεάμ εαδ π λέ πθ εδθά πθ κυ 
Moshe Tov βθ ΝΫα Τσλεβ  
650ΝXydis, Conflict and Conciliation, 480 
651 Yoel Bar-Romi,Ν“Israel,Νha’U”εΝu-εedinotΝχmerikaΝδatinitέΝώirhurimΝalΝshanimΝrekhokot”Ν κ 1 

ha'Khutz – 50 ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 
2002), 754-769 



Μ Ναυ ΪΝ αΝ κηΫθα,Ν δεαδκζκΰβηΫθαΝβΝ κυλεδεάΝ δπζπηα έαΝ πδεΫθ λπ Ν
κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ βΝ βηαθ δεάΝ πδλλκάΝπκυΝά βΝα εκτ  κΝΙ λαάζΝ βΝΛα δθδεάΝ
η λδεά,ΝαπκίζΫπκθ αμΝ κ θαΝ δαλλαΰ έΝ κΝ ε έΝφδζ ζζβθδεσΝεζέηαέΝΧμΝαθ ΪζζαΰηαΝ

βμΝ δ λαβζδθάμΝ δαη κζΪίβ βμ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ υπ θσβ  σ δΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ
οβφκφκλέαμΝ κθΝΟ ΝκΝΣκτλεκμΝΠλΫ ίβμΝγαΝ παθα κπκγ έ κΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝεαδΝ
κδ δη λ έμ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝγαΝαπκεαγέ αθ κ πζάλπμέΝΧ σ κ,Ν
εΪ δΝ Ϋ κδκΝγαΝά αθΝα τθα κθΝθαΝ υηί έΝπλδθΝ βθΝοβφκφκλέα κθΝΟ ,Νεαγσ δΝαυ σΝ
γαΝ άηαδθ  ΰδαΝ βθΝΣκυλεέα βθΝαπυζ δαΝ πθΝαλαίδευθΝοάφπθΝ - ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝ
εα αθκκτ Ν κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθέ 

 
Ν δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ αθ απκελέγβε Ν κΝ κυλεδεσΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ ίκάγ δα κΝ

αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυέΝ ΓδαΝ κ εκπσΝ αυ σΝ εδθβ κπκδάγβε Ν κΝ Μκ ΫΝ Σκί,Ν δ λαβζδθσμΝ
δπζπηΪ βμΝ η Ν εα αΰπΰάΝ απσΝ βθΝ λΰ θ δθάέΝ ξκθ αμΝ υπβλ ά δ πέΝ δλΪΝ υθΝ
κΝΣηάηαΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εαδ υλαΝ

δα ζυθ αμΝ ηΫζκμΝ βμΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ,Νγ πλάγβε Ν
πμΝ κΝ πζΫκθΝ εα ΪζζβζκΝ πλσ ππκΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά δΝ δμΝ πλυ μΝ δ λ υθβ δεΫμΝ
παφΫμ η Ν δμΝαθ έ κδξ μΝαθ δπλκ ππ έ μΝ πθΝξπλυθ αυ υθέΝΆζζπ , ά αθΝΰθπ σΝ

σ δ ξΪλβΝ κυμΝ ξ δλδ ηκτμΝ κυ Μκ ΫΝ Σκί κΝ Ι λαάζΝ εαζζδΫλΰβ Ν φδζδεσΝ
δπζπηα δεσΝυπσίαγλκΝ κΝζα δθκαη λδεαθδεσΝηπζκε,Νά βΝαπσΝ κυμΝπλυ κυμΝηάθ μΝ

παλκυ έαμ κυΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμ κθΝΟ έΝ ΟΝ αάζκμΝ πκυΝ πΫ δι Ν κΝ ΣκίΝ ΰδαΝ βθΝ
πλκίκζάΝ πθΝ κυλεδευθΝ γΫ πθΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ θΝ ιβΰ έ αδΝ ησθκΝ απσΝ αΝ θΫαΝ

κηΫθαΝ πκυΝ ΫγβεαθΝ η ΪΝ βθΝ κυλεκρ λαβζδθάΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ βθΝ
παλα κξάΝ βμΝΜΫδλ κθΝ κλζκτΝΝσ δΝ« κΝΙ λαάζΝ θΝΫξ δΝ έπκ αΝθαΝπ λδηΫθ δΝαπσΝ βθΝ
ζζΪ α».652

 ΝεκδθάΝ δαπέ π βΝ κλζκτ-ΜΫδλΝ Νσ, δΝαφκλκτ Ν δμΝ ξΫ δμΝΙ λαάζ-
ζζΪ αμΝ θΝά αθΝαυγαέλ βμΝΌππμΝπλκετπ δΝαπσΝ κΝ ι α γΫθΝαλξ δαεσΝυζδεσΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Νπαλα βλ έ κΝαπλαιέα εΝηΫλκυμ βμΝ ζζβθδεάμΝ
πζ υλΪμΝθαΝαβ ά δΝεαδΝ ε έθβΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝ έ Ν βθΝγ δεάΝ κυΝοάφκΝ έ  αθΪζκΰβΝ
δπζπηα δεάΝ υθ λκηάέΝ ΌππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αθΫφ λ Ν κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ 1ληκΝ κΝ
πδε φαζάμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ

ΠλΪ κ,Ν κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝκυ Ϋπκ Ν δ λ τθβ Ν ΪθΝεαδΝεα ΪΝπσ κθΝ
υπάλξ Ν πδγαθσ β α κΝ Ι λαάζΝ θαΝ βλέι δΝ αΝ ζζβθδεΪΝαδ άηα αΝ κθΝΟ  ΰδαΝ κΝ
Κυπλδαεσ,Ν θυΝ κΝ ίΫλπφΝ δμΝ αλξΫμΝ  π ηίλέκυΝ κυΝ δ έκυΝ Ϋ κυμΝ Ν εα ’Ν δ έαθΝ
υθκηδζέαΝηααέΝ κυ αλεΫ βε ΝησθκΝ κΝθαΝ υξαλδ ά δΝ κΝ Ι λαάζΝΰδαΝ βθΝαπκξάΝ
κυΝεα ΪΝ βθΝ1ββ τθκ κΝ«παλΪΝ βθΝαθπηαζέαΝπκυΝυπΪλξ δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ

η αιτΝ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ ηαμ»,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΰέθ αδΝ εαθΝ ζσΰκμΝ π λέΝ κυΝ θ ξκηΫθκυΝ
κηαζκπκέβ βμΝάΝΫ πΝαθαίΪγηδ άμΝ κυμέ653 ΣκθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληκ,ΝΫθαθΝηάθαΝπλδθΝ
απσΝ βθΝοβφκφκλέαΝ κθΝΟ ,ΝκΝΠλΪ κΝ παθαζΪηίαθ Νσ δΝβΝ ζζΪ αΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝ

θΝ αθΫη θ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ άλδιβ,Ν ληβθ τκθ αμΝ βΝ Ϊ βΝ σ κΝ κυΝ Άΰΰ ζκυΝ
ζΪξκυΝ – κΝ κπκέκμΝ έξ Ν πδ λΫο δΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ έξ Ν αθαζΪί δΝ κΝ αλησ δκΝ

ΣηάηαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ– σ κΝεαδΝσζπθΝ πθΝ
ΪζζπθΝ δπζπηα δευθΝ αιδπηα κτξπθ βθΝ γάθαΝ η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ δα βλκτ Ν
παφΫμ, βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ σξδΝ ησθκΝ θΝ ίκζδ κ εκπκτ  βθΝ πδγαθσ β αΝ ηέαμΝ

γ δεάμΝδ λαβζδθάμΝοάφκυ,ΝαζζΪΝΫ δθ Ν βθΝ θ τππ βΝππμΝκτ ΝεαθΝ βθΝ π έπε έ654 
δ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θΝ έξ  θαΝαθ δη ππέ δΝεαθΫθαΝ έζβηηαΝπμΝπλκμΝ κΝ

ΪθΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ βλέι δΝ βθΝ κυλεδεάΝπζ υλΪΝάΝσξδ. 
 

                                                           
652 ΟλΪ  2.6.4 
653 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμ Eytan (182/  -8.10.1958)  
654 ISA/RG130/MFA/3122/38 Prato πλκμ Eytan (0/23-12.11.1958)  



Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ Ϋγβε Ν δμΝυπβλ έ μΝ πθΝ κυλεδευθΝγΫ πθ,ΝπκυΝ
π έπεαθ πζΫκθΝ θαΝ αθαΰθπλδ γ έΝ ι ξπλδ σΝ δεαέπηαΝ βμΝ αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ
ζζβθκετπλδκυμΝεαδΝ κυμΝΣκυλεκετπλδκυμ,Νη Ν εκπσΝ βΝ δξκ σηβ β.655  ΟδΝπλυ μΝ
παφΫμ κυΝΜκ ΫΝΣκίΝη Ν δμΝξυλ μΝ βμ Νσ δαμΝ η λδεάμΝ  Ϊλξδ αθΝη Ν υθαθ ά δμΝ

πκυΝπλαΰηα κπκέβ Νη Ν βθΝησθδηβΝαθ δπλκ ππ έαΝ βμΝ λααδζέαμΝ κθΝΟ έ ΌππμΝ
αθΫφ λ ΝκΝΣκίΝ ΝΫεγ άΝ κυ,ΝκδΝ λααδζδΪθκδΝ σθδ αθ ιΝαλξάμΝσ δΝ έθαδΝ η τκθ αδΝ
θαΝ βλά κυθ ηέαΝ ι εΪγαλβΝ αθ δαπκδεδκελα δεάΝ Ϊ β,Ν πζβθΝ σηπμ φΫλκθ αθΝ
πλσγυηκδΝ θαΝ παθ ι Ϊ κυθΝ βΝ γΫ βΝ κυμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ Κτπλκ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ
κίαλΪΝ υπ’Ν σοδθΝ βθΝ πκζδ δεάΝ εαδΝ λα δπ δεάΝ δ κλλκπέαΝ βΝ Μ σΰ δκ εαδΝ βΝ
πκυ αδσ β αΝ πκυΝ έξαθΝ κδΝ λα δπ δεΫμΝ ίΪ δμΝ κΝ θβ έ, σ κΝ ΰδαΝ κΝΝ ΣΟ, σ κΝ

εαδΝΰδαΝ βΝ τ βΝΰ θδεσ λαέ656 Νπλυ βΝαυ άΝδ λαβζδθάΝελκτ β Ϋ π ΝεαδΝ κΝ έΰηαΝ
βμΝετλδαμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαμΝπκυΝπλκΫίαζαθΝ κΝζα δθκαη λδεαθδεσΝηπζκεέΝ θυΝβΝ
κυλεδεάΝ  πζ υλΪ ηΫξλδΝ σ Ν σθδα Ν βθΝαθΪΰεβΝ δα φΪζδ βμΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝ

Σκυλεκευπλέπθ,Ν κΝ Μκ ΫΝ ΣκίΝ η Ϋγ Ν κ θ δαφΫλκθΝ πθΝ υθκηδζβ υθΝ κυΝ βθΝ
αθΪΰεβΝ δα φΪζδ βμΝ βμΝ παλαηκθάμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βΝ φαέλαΝ πδλλκάμΝ βΝ τ βμ,Ν
πλκίΪζζκθ αμΝ κθΝ δ ξυλδ ησΝσ δΝεΪ δΝ Ϋ κδκ ηπκλ έΝθαΝεα α έΝ υθα σθΝηΫ πΝ βμ 
ΣκυλεέαμΝ εαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ σξδ ηΫ πΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ
πζ υλΪΝ πδξ δλκτ ΝθαΝαπκ κηά δΝ κθΝαθ δαπκδεδαεσΝξαλαε άλαΝ πθΝαδ βηΪ πθΝ βμΝ

γάθαμΝπαλκυ δΪακθ αμΝ κΝεέθβηα βμΝ θπ βμΝπμΝι εΪγαλβ Ϋεφαθ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ
π ε α δ ηκτΝαζζΪΝεαδΝ βμΝπλκ πΪγ δαμΝ βμΝ  ΝθαΝ π ε έθ δΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ βΝ

ΜΫ βΝ θα κζάέΝ πκεαζυπ δεά έθαδΝβΝαπσΝ1βέ11έ1ληκΝ πδ κζάΝ κυΝΜκ ΫΝΣκίΝπλκμΝ
κθΝπλκ ππδεσΝ κυΝφέζκΝεαδΝ σ ΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ κυΝ ζΝαζία σλ,Ν ζφλΫ κΝ

Ολ έμΝΜαθ έα,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝ πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμμ657 
 

« ΰαπβ ΫΝεέΝΤπκυλΰΫΝεαδΝφέζ ,Ν 
θγυηκτηαδΝ σ δΝ εα ΪΝ βθΝ παλαηκθάΝ αμΝ βΝ ΝΫαΝ ΤσλεβΝ αμΝ έξαΝ ηδζά δΝ

ξ δεΪΝ η Ν κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηα,Ν πμΝ ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ ίζαπ δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ
πκζδ δεάμΝ βμΝ τ βμΝ κθΝαΰυθαΝ βμΝεα ΪΝ βμΝεκηηκυθδ δεάμΝ πδλλκάμέΝΣκΝΚυπλδαεσΝ
πλσίζβηαΝ υπσΝ βθΝ ηκλφάΝ αδηα βλάμΝ τΰελκυ βμ πδθκάγβε Ν απσΝ ηέαΝ κηΪ αΝ
ι λ ηδ υθ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ π λδπζΫι δΝ κυμΝ πκζδ δεκτμΝ βΰΫ μΝ βμΝ ζζΪ αμ, βθΝ

πλαΰηα δεσ β αΝ σηπμΝ [ κΝΚυπλδαεσΝ πλσίζβηα]Ν έθαδΝ κίδ δεάμΝ ηπθ τ πμέΝ Όηπμ,Ν
η Ν βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμΝΰ θδεσ λβμΝαθ δαπκδεδαεάμΝ Ϊ βμ,Ν βμΝ σ κΝαιδκ Ϋία βμΝεαδΝ
έεαδβμΝ βΝ ίΪ βΝ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμΝ υΰξλσθπμΝ Ϋξ δΝ ξλβ δη τ δ πμΝ εΪζυοβΝ ‘πκζτΝ
ΪπδκυΝ ηπκλ τηα κμ’Ν [ κΝ πλπ σ υπκΝ ε έη θκμΝ ‘for much rotten merchandise’],Ν κΝ

γΫηαΝαυ σΝ[ έ έΝ κΝΚυπλδαεσ]ΝΫξ δΝ γ έΝ[ έ έΝ κθΝΟ ]ΝεαδΝΫε κ ΝΫξ δΝ ξθβΫθ πμΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ απσΝ κυμΝ κίδ δεκτμΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ ,Ν ΰδαΝ ζσΰκυμΝ πκυΝ έθαδΝ
πλκφαθ έμέ 

υθβηηΫθαΝ γαΝ ίλ έ Ν ΫθαΝ ετλδκΝ Ϊλγλκ πκυΝ βηκ δ τγβε Ν Ν δ παθσφπθβΝ
εαγβη λδθάΝ φβη λέ αΝ βμΝ ΝΫαμΝ ΤσλεβμΝ ,Ν κΝ κπκέκ,Ν πδ τπ,Ν αθα δεθτ αδΝ κΝ
δ κλδεσΝ υπσίαγλκΝ κυΝ αβ άηα κμΝ πμΝ πέ βμΝ εαδΝ αΝ δ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πκυΝ κΝ
πζαδ δυθκυθέΝ έθαδΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ απκ ζ έΝ κΝ πλκπτλΰδκΝ βμΝ ΪηυθαμΝ βμΝ
Μ κΰ έκυέΝ ΚαδΝ κδΝ Ρυ κδΝ γΫζκυθΝ θαΝ κΝ εα α λΫοκυθέ  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βΝ
ζζβθδεάΝ γΫ βΝ θΝ υπ λαητθ αδΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ ηέαμΝ ξυλαμΝ πκυΝ πδγυη έΝ βθΝ

αθ ιαλ β έαΝ βμΝ αζζΪΝ π λδ σ λκΝ ξ δΪα δΝ βθΝ πλκ Ϊλ β βΝ ηέαμΝ π λδκξάμ,Ν ΰδαΝ βθΝ
κπκέαΝεαηέαΝαπσΝ δμΝαιδυ δμΝ βμΝ θΝ έθαδΝαλε ΪΝπ δ δεά. 

                                                           
655Ν Xydis, Confict and Conciliation, 516 
656 ISA/RG130/MFA/3122/38 Fischer πλκμ Aroch (700/ 4.11.1958)  
657 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ Ν απσΝ 1βέ11έ1ληκΝ πδ κζάΝ κυΝ Moshe Tov πλκμΝ κθΝ Alfredo Ortiz 
Mancía,ΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ κυΝ ζΝαζία σλέ 



Κα ΪΝ βθ παλαηκθά αμΝ βΝ ΝΫαΝ ΤσλεβΝ αμΝ έξαΝ αθαφΫλ δΝ πσ κΝ αθά υξκμΝ
άηκυθΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ αυ σέΝ Καγσ δΝ απκ ζκτη Ν Χ έ έΝ κΝ Ι λαάζΨΝ ησθδηκΝ σξκΝ βμΝ
δα λΫίζπ βμΝεαδΝηέ κυμ πθΝκίδ δευθ,Ν θΝ γαΝηπκλκτ αη ΝθαΝ κτη Νγ δεΪΝηέαΝ

ζτ βΝ βΝ κπκέαΝ λα βΰδεΪΝ γαΝ η Ϋίαζ Ν κΝ status quo β Μ σΰ δκΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ
ξγλδευθΝ υθΪη πθέΝ Κα ΪΝ βθΝ ε έηβ άΝ ηαμ,Ν βΝ κυλεδεάΝ γ υλβ βΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ

π λδζαηίΪθ δΝ ηέαΝ έεαδβΝ ζτ β,Ν υηία άΝ η Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ εαδΝ πθΝ τκΝ γθδευθΝ
κηΪ πθΝπκυΝ εα κδεκτθΝ κΝ θβ έΝ εαδΝ υΰξλσθπμΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ κθΝ παλΪΰκθ αΝ βμΝ
Ϊηυθαμ,ΝβΝ δα άλβ βΝ βμΝκπκέαμΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ αΝ υηφΫλκθ ΪΝηαμέ 

ΣκΝ ζΝ αζία σλΝ ΫπμΝ υλαΝ υπκ άλδι Ν βθΝ ζζβθδεάΝ γΫ β,Ν αθαηφέίκζαΝ
δαπθ ση θκΝ απσΝ βΝ λκηαθ δεάΝ Ϊ βΝ εα ΪΝ βμΝ απκδεδκελα έαμ,Ν βΝ κπκέαΝ π σ κΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π βΝ θΝ έθαδΝ βΝ φαληκ ΫαέΝ Γθπλέακυη Ν σ δΝ αυ άΝ βΝ ξλκθδΪΝ αΝ
πδξ δλάηα αΝπκυΝΫγ ΝβΝΣκυλεέαΝΝ βηδκυλΰκτθΝηδα κηΫθβ θ τππ βΝεαδΝ δμΝΪζζ μΝ

ξυλ μΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμέΝΘαΝ έξ Νπλπ τκυ αΝ βηα έαΝβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ ζΝ
αζία σλΝ θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ υδκγ ά δΝ ηέαΝ π λδ σ λκΝ πκδεκ κηβ δεάΝ Ϊ β,Ν
υΰελδθση θβ η Ν ε έθβθΝπκυΝ έξ Νυδκγ ά δΝεα ΪΝ κΝπαλ ζγσθέ 

ΣκΝαά βηαΝ βμΝΚτπλκυΝξπλέμΝεαηέαΝαηφδίκζέαΝγαΝ γ έΝ βθΝΠλυ βΝ πδ λκπάΝ
βθΝ λξση θβΝ ί κηΪ αΝεαδΝηδαΝαζζαΰάΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝ ζΝαζία σλΝγαΝά αθΝδ δαέ λαΝ
ππφ ζάμΝ εαδΝ έ πμΝ θαΝ Ϋξ δΝ απκφα δ δεάΝ βηα έαέΝ πσΝ δμΝ βίΝ ζα δθκαη λδεαθδεΫμΝ

ξυλ μ,ΝησθκΝκΝυπκ άλδιαθΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝΟζκηΫζ δαέΝΓθπλέακυη Ν
έΰκυλαΝσ δΝη λδεΫμΝ εΫπ κθ αδΝ κίαλΪΝθαΝαζζΪικυθΝ Ϊ βέ 

Πδ τπ,Ναΰαπβ ΫΝεέΝΤπκυλΰΫ,Νσ δΝγαΝ υΰξπλά Ναυ άθΝ βθΝπαλΫηία βΝαζζΪΝ
γ πλυΝυπκξλΫπ βΝ εΝηΫλκυμΝηκυΝθαΝηκδλα υΝηααέΝ αμΝ κυμΝπλκίζβηα δ ηκτμΝηκυ,Νη Ν
βθΝ ί ίαδσ β αΝ σ δΝ γαΝ αθ δζβφγ έ Ν αΝ δ ξυλΪΝ εέθβ λαΝ πκυΝ η ΝπγκτθΝ θαΝ απ υγυθγυΝ

ΰλαπ υμΝ Ν ΪμΝΰδαΝαυ σΝ κΝαά βηα». 
 
  πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυΝ Μκ ΫΝ ΣκίΝ φαέθ αδΝ ππμΝ ίλάε Ν τηφπθκΝ κθΝ
ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ κυΝ ζΝ αζία σλ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαδΝ βθΝ Ϋγ Ν υπ’Ν σοδθΝ βμΝ
ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ κθΝΟ έ658 Ν Ϊ βΝ κυΝ ζΝαζία σλΝ
πλΪΰηα δΝ η αίζάγβε ,Ν υδκγ υθ αμΝ βΝ ζτ βΝ πθΝ «απ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ πθΝ
πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ η λυθ»,Ν ά κδΝ η αιτΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ βμΝ

Σκυλεέαμ,ΝπκυΝαθάεαθΝ κΝΝ ΣΟέ659 θΝ πΝη αιτΝβΝ δ λαβζδθάΝΠλ ί έαΝ κΝΡέκΝ
Ν ΝΣααθΫδλκΝΫφ λ Ν Ν παφά κθΝΣκτλεκΝΠλΫ ίβΝη Ν βηαθ δεκτμΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ
βμΝξυλαμ, κξ τκθ αμΝ Νγ δεάΝπλκίκζάΝ πθΝ κυλεδευθ γΫ πθ,Ν θυΝπαλΪζζβζαΝ

άλγ Ν Ν παφάΝ η Ν ζΫξβ βμΝ Πλ ί έαμΝ βμΝ Κκζκηίέαμ,Ν παθαζαηίΪθκθ αμΝ βθΝ
πδξ δλβηα κζκΰέαΝπκυΝ έξ Ν εγΫ δΝκΝΣκίΝ κθΝΜαθ έα.660  

 
 ΟδΝ παλα εβθδαεΫμΝ εδθά δμΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ υπΫλΝ πθΝ κυλεδευθΝ γΫ πθΝ
ε δηάγβεαθ γ δεΪΝαπσΝ κΝ κυλεδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝαπσΝ κθΝ

έ δκΝ κθΝ κλζκτΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δα εα ’ δ έαθΝ υθΪθ β άμΝ κυ η Ν κθΝΜκ ΫΝΣκίΝ δμΝ
1ιέ11έ1ληκΝ βΝ ΝΫαΝ ΤσλεβέΝ Χ σ κ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ παλα ξσ αθΝ σ δΝ ζδεΪΝ

                                                           
658 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ βθΝαπσΝβίέ11έ1ληκΝαπαθ β δεάΝ πδ κζάΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ
κυΝ ζΝ αζία σλ,Ν Alfredo Ortiz Mancía,Ν πλκμΝ κθΝ Moshe Tov εφλΪα αδΝ βΝ εα αθσβ βΝ πθΝ

δ λαβζδθυθΝεδθά λπθ εαδΝ έ αδΝβΝ θ τππ βΝσ δΝ κΝ ζΝαζία σλΝγαΝη Ϋίαζ Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝσ κθΝ
αφκλΪΝ κΝΚυπλδαεσΝ αά βηαέΝ  βθΝ πδ κζάΝ αυ ά,Ν κΝ Mancía αθαΰλΪφ δΝ ξαλαε βλδ δεΪμ «[…] έηαδΝ

βθΝ υξΪλδ βΝ γΫ β αμΝ θβη λυ πΝ σ δΝ σξδΝ ησθκΝ δΪία αΝ [ έ έΝ βθΝ πδ κζάΝ Moshe Tov]Ν η Ν εΪγ  

πλκ κξά,Ν αζζΪΝ αθ δζαηίΪθκηαδΝ αΝ εέθβ λαΝ εαδΝ βθΝ επ φλα ηΫθβΝ αμΝ Ϊπκοβ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λβΝ
βηα έαέΝ ΘαΝ άγ ζαΝ πέ βμΝ θαΝ πλκ γΫ πΝ σ δ βΝ πδ κζά Ϋξ δΝ δαίδία γ έ ΰΰλΪφπμ βθΝ ΜσθδηβΝ
θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ ζΝαζία σλΝ κθΝΟ έΝ[…]»Ν  

659  ISA/RG130/MFA/3122/38 Mancía πλκμΝMoshe Tov (4.12.1958)  
660 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝΠλ ί έαΝ Ι λαάζΝ κΝΡέκΝΝ ΝΣααθΫδλκΝπλκμΝΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ
Ι λαάζΝ κθΝΟ ΝΧβγγ-3/  -17.11.1958)  



εΪγ Ν ΪζζκΝ παλΪΝ απζσΝ απκ δεθυσ αθΝ κΝ ΰξ έλβηαΝ θαΝ πβλ α γ έΝ βΝ οάφκμΝ πθΝ
αθ δαπκδεδαευθΝξπλυθ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμέΝ θ δε δεΫμΝά αθΝκδΝαθ δλλά δμ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ βμΝ λααδζέαμΝ εαδΝ βηκ δκΰλΪφπθ βμΝ ξυλαμΝ ε έθβμ,Ν θαΝ

βλέικυθΝ δμΝ κυλεδεΫμΝγΫ δμέ661  ΝηέαΝτ α βΝπλκ πΪγ δΪΝ κυΝθαΝη απ δ γκτθΝκδ 
Λα δθκαη λδεαθκέ,ΝκΝΜκ ΫΝΣκίΝη κζΪίβ ΝΰδαΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ υθΪθ β βΝ κυΝ

κλζκτΝη Ν κυμΝ πδε φαζάμΝ πθΝαθ δπλκ ππ δυθ πθ ξπλυθΝ βμΝΝκ έκυΝ η λδεάμΝ
κθΝΟ ΝΰδαΝθαΝ κυμΝη απ έ δΝθαΝ αξγκτθΝυπΫλΝ πθΝ κυλεδευθΝγΫ πθέΝΜ ΪΝ κΝ

πΫλαμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ ε έθβμ,ΝκΝ κλζκτΝ δαπέ πθ ΝπζΫκθΝεαδΝκΝέ δκμΝπσ κΝ τ εκζβΝ
απκ δεθυσ αθΝ αυ άΝ βΝ πλκ πΪγ δαέ ΟΝ Μκ ΫΝ Σκί,Ν π λδΰλΪφκθ αμΝ βΝ υθΪθ β βΝ
ε έθβ,Ν βΝ ξαλαε άλδ Ν «πα αΰυ β απκ υξέα»,Ν βθΝ κπκέαθΝαπΫ δ Ν βθΝ Ϋθ α βΝη Ν
βθΝκπκέαΝ άλδα ΝκΝ κλζκτΝ αΝ πδξ δλάηα ΪΝ κυ,ΝκΝκπκέκμΝ σθδα Νσ δ κΝ«θίΣΝ πθΝ
ζζβθκευπλέπθΝ έθαδΝ εκηηκυθδ Ϋμ εαδΝ πκηΫθπμΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ τ βμΝ

απ δζκτθ αδΝΪη α»,Νπλκ παγυθ αμΝθαΝπλκίΪζ δΝ βθ Σκυλεέα πμΝ βθΝησθβΝαιδσπδ βΝ
γ ηα κφτζαεαΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ βμΝ τ βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝεαδΝ βθΝ θα κζδεάΝ
Μ σΰ δκέ662 ΟδΝζα δθκαη λδεαθκέΝ θΝφαέθκθ αθΝθαΝπ έγκθ αδέ 
 

ΠαλΪΝ αΝ απκγαλλυθ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ υθαθ ά πθΝ ε έθπθ,Ν κΝ ΣκίΝ
υηίκτζ υ Ν κθΝ κλζκτΝ θαΝ ηβθΝ αφ γ έΝ ξπλέμΝ αθ έζκΰκΝ ηέαΝ θ ξση θβΝ παλκυ έαΝ
κυΝ ΜαεαλέκυΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ εαδΝ κυΝ πδ άηαθ Ν βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ παλα έΝ
δμΝ υθ λδΪ δμΝ εαδΝ δμΝ οβφκφκλέ μ εαδΝ κΝ ΣκυλεκετπλδκμΝ βΰΫ βμ,Ν ΦααέζΝ

Κδκυ κτε,663 πμΝ πέ βμΝ εαδΝ θαΝ αβ βγ έΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝ Π ,Ν θαΝ α εά κυθΝ εαδΝ
ε έθ μΝ βθΝ πδλλκάΝ κυμΝ κυμΝζα δθκαη λδεαθκτμέ664 ΟδΝΙ λαβζδθκέΝαπ εσηδ αθΝ βθΝ
θ τππ βΝσ δ κΝ κλζκτΝαεκζκτγβ Ν δμΝ υηίκυζΫμΝ κυμΝ– θυΝ βθΝπλαΰηα δεσ β α,Ν

ΣκυλεέαΝ εαδΝ Π Ν έξαθΝ υθ κθέ δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ κυμΝ εδθά δμΝ θσο δΝ βμΝ
οβφκφκλέαμΝ κθΝΟ έ665 τηφπθαΝη Ν κΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν Ν υθΪθ β βΝπκυΝ έξ Ν βθΝΟυΪ δθΰε κθΝκΝ κλζκτ η Ν κθΝ

η λδεαθσΝκησζκΰσΝ κυΝΝ Ϊζζ μ δμΝβίέ11έ1ληκ,Νκδ Π  κθΝ δαί ίαέπ αθΝσ δΝγαΝ
πλκξπλκτ αθΝ  ξ δεΫμΝ παφΫμΝ«εαδΝη Νη λδεΫμΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μ».666 
 
βέθέηέ1ΝΙ λαβζδθάΝελδ δεάΝ πέΝ πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθ 

 
  δμΝ ββέλέ1ληκΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ θ ΰλΪφβΝ Ν βθΝ α αΫθ αΝ βμΝ
πδε έη θβμΝ υθσ κυΝξπλέμΝ πδπζκεΫμέ667 Πλυ δ κμΝ σξκμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ σ Νά αθΝβΝ

αθα κζάΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝξ έκυΝΜαεηέζζαθέΝΛέΰ μΝβηΫλ μΝαλΰσ λαΝσηπμ,ΝκΝ
ίΫλπφΝπλσ δθ Ν κθΝ λ αθσΝκησζκΰσΝ κυ,ΝΫζΰκυδθ Λσυθ ,ΝθαΝη αγΫ δΝξλκθδεΪΝ

                                                           
661 ISA/RG130/MFA/3122/38 Aroch πλκμΝ ΣηάηαΝ Λα δθδεάμΝ η λδεάμΝ Χθβλ-104015/19.11.1958) 
Άλθβ βΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ βμΝ λααδζέαμΝ εαδΝ πθΝ κπδευθΝ ΜΜ Ν θαΝ βλέικυθΝ δμΝ
κυλεδεΫμΝγΫ δμέ 

662 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ βθΝ
ΆΰευλαΝ εαδΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθαΝ Χβέ1βέ1ληκΨΝ Π λδζαηίΪθ αδΝ
απσ πα ηαΝ βζ ΰλαφάηα κμΝ κυΝ Moshe Tov Χβθέ11έ1ληκΨΝ π λέΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ η αιτΝ Zorlu εαδΝ
επλκ υππθΝ πθΝξπλυθΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμΝ κθΝΟ έΝ 

663 ISA/RG130/MFA/3122/38 Moshe Tov πλκμΝ Comay ΧηκβΥ-17.11.1958) Π λέΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ
Moshe Tov – Zorlu βθΝΝΫαΝΤσλεβέ 
664 Ibid. 
665Ν Nicolet, United States policy towards Cyprus, 130-131 
666 ISA/RG130/MFA/3122/38 Comay πλκμΝΠλ ί έαΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝΧβ1έ11έ1ληκΨ.   
ΠλίζέΝISA/RG130/MFA/3122/38 δπζπηα δεά πκ κζά Ι λαάζ βθ Άΰευλα πλκμ Σηάηα υ δεάμ 

υλυπβμ (969/3612/ ΣβθΝ (25.11.1958- א έ δαΝπ λέκ κ,ΝκδΝ Π ΝφΫλκθ αθΝθαΝπλκίαέθκυθΝ Νεδθά δμΝ
πβλ α ηκτΝ βμΝοάφκυΝ πθΝφδζκ υ δευθ αλαίδευθ ξπλυθέΝΟλΪ  2.6.5.2 

667ΝXydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 152 



βθΝ φαληκΰάΝ κυΝξ έκυΝεαδΝπμΝαθ Ϊζζαΰηα,ΝβΝ ζζΪ αΝγαΝαπΫ υλ Ν βθΝπλκ φυΰάΝ
βμΝ κθΝΟ Ν- πζβθΝσηπμΝκΝΛσυθ ΝαπΫλλδο Ν βθΝπλσ α βέ668  

 
τηφπθαΝ η Ν Ϋεγ βΝ κυΝ ΜΪδεζΝ Κση ς,Ν κβγκτΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν η Ν βη λκηβθέαΝ βγέ11έ1ληκ669 Χ τκΝ ησζδμΝ
δεκ δ λΪπλαΝ πλδθΝ βθΝ εα Ϊγ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ξ έκυΝ απσφα βμΨ,670 

αθαφ λσ αθΝσ δΝκΝ υΪΰΰ ζκμΝ ίΫλπφΝ υθαθ άγβε  η Ν κυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝξπλυθΝ
βμΝΝκ έκυΝεαδΝΚ θ λδεάμΝ η λδεάμ κθΝΟ , εα ΪΝ βθΝκπκέα φ λσ αθΝθαΝ βζυθ δΝ

σ δΝβΝ ζζΪ αΝά αθΝπζΫκθΝΫ κδηβΝθαΝαπκ ξγ έΝ βθΝδ ΫαΝηέαμΝΚτπλκυΝη Ν« η υηΫθβ 

αθ ιαλ β έα»Ν Χ«limited independence»). ΌππμΝ θβη λυγβε Ν κΝ Κση ςΝ απσΝ κυμΝ
ζα δθκαη λδεαθκτμΝ δπζπηΪ μΝπκυΝ έξαθΝπαλ υλ γ έΝ βΝ υθΪθ β βΝ ε έθβ,Νη Ν κθΝΝ
σλκΝ ‘ η υηΫθβ αθ ιαλ β έα’Ν κΝ ίΫλπφΝ θθκκτ  σ δΝ σ κΝ κδΝ λ αθκέΝ σ κ εαδΝ
«Ϊζζ μΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝΝ ΣΟ»ΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ δα βλά κυθΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμ 

κΝ θβ έ «sine die»,Ν υπσΝ κθΝ σλκ σ δΝ κΝ ευπλδαεσμΝ ζασμΝ γα απκε κτ  εαγ υμΝ
αυ κευίΫλθβ βμέ τηφπθαΝη Νσ αΝ ε έγ θ αδΝ βθΝπμΝΪθπΝαθαφκλΪΝ κυΝΚση ς,ΝπκυΝ
ία δασ αθΝπΪθ αΝ Ν δπζπηα δεΫμΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝπβΰΫμΝπκυΝ θΝεα κθσηαα ,ΝκΝ

ίΫλπφΝ φ λσ αθΝ θαΝ ζΫ δΝ σ δΝ « ΪθΝ κΝ ηΫζζκθΝ κΝ ευπλδαεσμΝ ζασμΝ γ ζά δΝ πζάλβΝ
αθ ιαλ β έαΝάΝΫθπ βΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Ν σ ΝγαΝπλΫπ δ θαΝυπκίΪζ δΝ ξ δεσ αέ βηαΝ β 

Γ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΟ ,ΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝκπκέκυΝγαΝαπαδ έ αδΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ
2/3»έΝ ΧμΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ βμΝ απσλλδοβμΝ βμΝ δ ΫαμΝ βμΝ δξκ σηβ βμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν κΝ

ίΫλπφΝ πλσίαζ Ν κΝ πδξ έλβηαΝ σ δΝ θΝ υπΪλξ δΝ φυ δεσμΝ δαξπλδ ησμΝ η αιτΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝεαδΝ βμΝ κυλεδεάμΝεκδθσ β αμ. παθ υθ αμΝ Ν λυ β βΝ κυΝΠλΫ ίβΝ κυΝ

Μ ιδεκτ π λέΝ κυΝ ΪθΝ βΝ αθ ιΪλ β βΝ Κτπλκμ γαΝ απκ ζΫ δΝ ηΫζκμΝ βμΝ λ αθδεάμΝ
Κκδθκπκζδ έαμ,Ν κΝ ίΫλπφΝ φ λσ αθΝ θαΝ απαθ Ϊ εα αφα δεΪ, πλκ γΫ κθ αμΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ σ δ «ΰδαΝ πκζδ δεκτμΝ ζσΰκυμΝ θΝ γαΝ ηπκλΫ κυη Ν θαΝ κΝ πκτη Ν αυ σΝ
βηκ έπμ»έ ΌππμΝ αθαφΫλ δΝ Ν κδε έαΝ αθαφκλΪΝ κυΝ κΝ δπζπηα δεσμΝ θ δπλσ ππκμΝ
κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν κΝ θ ξση θκΝ δ κξάμΝ βθΝ λ αθδεάΝ

Κκδθκπκζδ έαΝ ηέαμΝ η ζζκθ δεάμΝ αθ ιΪλ β βμΝ ευπλδαεάμΝ ελα δεάμΝ κθ σ β αμΝ
πδί ίαδυγβε Ν πμΝ απκ ε σΝ θ ξση θκΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ εαδΝ απσΝ κθΝ

Άΰΰ ζκΝ ζΪξκ,ΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝ«κΝευπλδαεσμΝζασμΝγαΝαπκφα έ δΝ π’Ναυ κτ,Ν
πζβθΝ σηπμΝ κΝ αά βηαΝ αυ σΝ θΝ απκ ζ έΝ πέΝ κυΝ παλσθ κμΝ γΫηαΝ πλκμΝ υαά β β».671 
Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν εαδΝ η Ϊ απσΝ υθαθ ά δμΝ πκυΝ έξαθΝη Ν ζα δθκαη λδεαθκτμΝ
δπζπηΪ μ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ ξβηΪ δ αθΝ βθΝ θ τππ βΝ σ δΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ

αδφθδ έα αθΝ ηΪζζκθΝ αλθβ δεΪΝ κΝ ζα δθκαη λδεαθδεσΝ ηπζκε,Ν πκυΝ εα ΪΝ παλΪ κ βΝ
υδκγ κτ ΝεαγαλΪΝαθ δαπκδεδαεΫμΝγΫ δμέ672 
 
  δμΝβηέ11έ1ληκΝβΝ ζζΪ αΝεα Ϋγ Ν ξΫ δκΝαπσφα βμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝ
εαζ έ κΝ βΝ λ αθέαΝ θαΝ υθ λΪη δΝ κυμΝ ΚυπλέκυμΝ βθΝ ΰεαγέ λυ βΝ εαγ υ κμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ ηέαμΝ π λδσ κυΝ «ΰθά δαμΝ εαδΝ βηκελα δεάμΝ
αυ κευίΫλθβ βμ»,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ κπκέαμΝ γαΝ παλΫξκθ αθΝ ΰΰυά δμΝ ΰδαΝ βθΝ
πλκΪ πδ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ κυλεδεάμΝ η δκθσ β αμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ βμΝ

βθΝ δκέεβ βέΝ πδπλκ γΫ πμ,Ν πλκ δθσ αθΝ βΝ τ α βΝ δ γθκτμΝ πδ λκπάμΝ πκυΝ γαΝ

                                                           
668ΝIbid. 
669Ν ISA/RG130/MFA/3122/38 Comay πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ βθΝ ΆΰευλαΝ εαδΝ

δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝΧβγέ11έ1ληκΨ 
670Ν Xydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy,152 
671 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (237/ -26.11.1958) πΪθ β β  
Comay (23.11.1958) 
672 ISA/RG93/MFA/263/6 Comay πλκμ δπζπηα δεά πκ κζά Ι λαάζ βθ Άΰευλα εαδ 

δπζπηα δεά θ δπλκ ππ έα Ι λαάζ βθ γάθα (23.11.1958) 



πλκ Ϋφ λ Ν εαζΫμΝ υπβλ έ μΝ ΰδαΝ βθΝ πλαε δεάΝ φαληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝ απσφα βμέ673 
τηφπθαΝ η  ξ δεάΝ αθαφκλΪΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ
Άΰευλα,Ν βΝ κυλεδεάΝ πζ υλΪΝ ξαλαε άλδα Ν αΝ δαζαηίαθση θαΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξΫ δκΝ
απσφα βμΝ πμΝ ‘αθαη θση θ μΝ εδθά δμΝ αε δεάμ’, πκυΝ σξ υαθΝ θαΝ δεαθκπκδά κυθΝ
κυμ λ αθκτμ,Ν δμΝ Π Ν εαδΝ κΝ Ν ΣΟ,Ν θυΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βΝ ία δεάΝ
πδ έπιβΝ βμΝ γάθαμ ΰδαΝ θπ βΝ υθΫξδα Ν θαΝ υφέ α αδέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ ΆΰευλαΝ

αβ κτ ΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝθαΝηβθΝ αηα ά δΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝθαΝ υ π δλυ δΝσ κΝ κΝ
υθα σθΝ π λδ σ λ μΝ ζα δθκαη λδεαθδεΫμΝ οάφκυμ υπΫλΝ βμΝ Σκυλεέαμ, θσο δΝ βμ 
πδε έη θβμΝοβφκφκλέαμέ674  

 

ΟδΝ ζζβθδεΫμΝπλκ Ϊ δμΝαθ δη ππέακθ αθΝη ΝεαξυπκοέαΝεαδΝαπσΝ κΝδ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθέΝ ΜσζδμΝ Ϋΰδθ Ν ΰθπ σΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ απσΝ βγέ11έ1ληκΝ
αθαφκλΪμΝ Κση ς,675 βΝ κπκέαΝ ία δασ αθΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ η Ϋφ λαθΝ κδΝ
ζα δθκαη λδεαθκέΝ δπζπηΪ μΝη ΪΝ βΝ υθΪθ β άΝ κυμΝη Ν κθΝ ίΫλπφ,Νκ πδε φαζάμΝ
κυΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν Σ ίέΝ Λσε λ,Ν δμΝ βζέ11έ1ληκΝ εα Ϋγ Ν
ξ δεσΝυπσηθβηαΝπλκμΝ βθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝΓεσζθ αΝΜΫδλ,Να ευθ αμΝελδ δεάΝ
δμΝ ζζβθδεΫμΝπλκ Ϊ δμΝπμΝπλκμΝ αΝ ιάμΝ βη έαμ676  

αΨΝ Ν ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ θΝ Ϋ δθ Ν εαηέαΝ δαί ίαέπ βΝ «ΰδαΝ κθΝ ληα δ ησΝ βμΝ
λκηκελα έαμΝΧ έ έΝ βμΝ ΟΚ Ψ κΝθβ έ,Νκτ ΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ
κυλεδεάμΝη δκοβφέαμ»,  

ίΨΝ Ό δΝ θΝ υπΪλξ δΝ δ γθΫμΝ πλκβΰκτη θκΝ π λέΝ βμΝ πλκ α έαμΝ ηέαμΝ γθδεάμΝ
η δκθσ β αμΝ απσΝ κθΝ Ολΰαθδ ησΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ πκυΝ δαίδκέΝ Ν ΫθαΝ ευλέαλξκΝ
ελΪ κμΝ- υπκθκυθ αμΝπλκφαθυμΝσ δΝηέαΝ Ϋ κδαΝλτγηδ βΝγαΝηπκλκτ Νη ζζκθ δεΪΝθαΝ
τξ δΝ φαληκΰάμΝ δμΝ ίΪλκμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ελα δεάμΝ ευλδαλξέαμΝ η Ν αφκληάΝ βθΝ

τπαλιβΝ βμΝ αλαίδεάμΝ Χπαζαδ δθδαεάμΨΝ η δκθσ β αμ θ σμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
πδελΪ δαμ-.  

ΰΨΝ τηφπθαΝ η Ν σ αΝ αθαφΫλκθ αθΝ βθΝ Ϋεγ βΝ Κση ς,Ν κδΝ ζζβθδεΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ
ΪφβθαθΝ αθκδε σΝ κΝ θ ξση θκ κΝ ηΫζζκθΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ο Ν θαΝ
απκφα έ δΝπ λέΝ βμΝπλκ Ϊλ β βμΝΧάΝηβΨΝ θσμΝευλέαλξκυΝελΪ κμΝΧ έ έΝ βμ ΚτπλκυΨΝ

Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ Χ έ έΝ βθΝ ζζΪ αΨ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ απκ έ κθ αδΝ κθΝ Ο Ν
αληκ δσ β μΝπαλΫηία βμΝ πέΝ βμΝευλδαλξέαμΝ θσμΝελΪ κυμ-ηΫζκυμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτέΝ
Μ Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,ΝβΝΚτπλκμΝγαΝεαγέ α κΝΫθαΝελΪ κμΝ«αθ ιΪλ β κΝυπσΝαέλ β».  
 

ΟδΝ δ λαβζδθκέΝ πλκίζβηα δ ηκέ, σππμΝ παλα έγ θ αδΝ κΝ υπσηθβηαΝ Λσε λΝ - 
πΫλαθΝ βμΝ ά βΝ υηπ φπθβηΫθβμΝ υ λΪ υ βμΝ η Ν βθΝ ΣκυλεέαΝ βθΝ πδε έη θβΝ
οβφκφκλέαΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ- κυ δα δεΪΝ ιΫφλαααθΝ βθΝαθβ υξέαΝ κυΝΙ λαάζΝηβθΝ
υξσθ βηδκυλΰβγ έΝ πλκβΰκτη θκ, εαδΝ βΝ Ν πέπ κΝ Ο ,Ν πκυΝ γαΝ ηπκλκτ Ν

η ζζκθ δεΪΝ θαΝ γΫ δ υπσΝ αηφδ ίά β βΝ αΝ δ λαβζδθΪ ευλδαλξδεΪΝ δεαδυηα αΝ Ν
π λδεσΝάΝπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κ –η ΝαφκληάΝάΝ ιΝαδ έαμΝ βμΝτπαλιβμΝ βμΝαλαίδεάμΝ

η δκθσ β αμΝπκυΝ δαίδκτ Ν κΝΙ λαάζ. ΣΫζκμ,Ν κΝυπσηθβηαΝΛσε λΝ εφλαασ αθ κΝ
πλκίζβηα δ ησμΝ ΪθΝ«βΝέ δαΝβΝΚτπλκμΝά αθΝπλΪΰηα δΝΫ κδηβΝθαΝαθ ιαλ β κπκδβγ έ» - 

                                                           
673Ν Xydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek policy, 152 
674 ISA/RG130/MFA/3122/38 Roubach πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (969/3612/   (25.11.1958- א
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δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝΧβγέ11.1958) 
676ΝISA/RG130/MFA/3122/38 Zvi Locker,Ν θαπζβλπ άμΝ ήθ βμΝΣηάηα κμΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ
πλκμΝGolda Meir, Eytan, Comay εαδΝΣηάηα αΝΟ ΝεαδΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ θβη λπ δεσΝYπσηθβηα,Ν
24.11.1958) 



εαδΝεα ’Ν πΫε α βΝ ΪθΝβΝ έ δαΝβΝ ζζΪ αΝά αθΝΫ κδηβΝθαΝαπκ ξγ έΝ βθΝτπαλιβΝηέαμ 
ΚτπλκυΝαθ ιΪλ β βμ πέΝ βμΝκυ έαμ - εαδΝσξδΝπλκ ξβηα δεΪέ677  

    
 

βέθέηέβΝ  οβφκφκλέαΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ βθΝ1γβ
 τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ

κυΝΟ  

 

 θσο δΝ βμΝοβφκφκλέαμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν έξαθΝυπκίζβγ έΝ βθΝ ΄Ν πδ λκπά 
ξΫ δαΝ απκφΪ πθΝ εΝ ηΫλκυμ βμ ζζΪ αμ,Ν βμ λ αθέαμ,Ν βμ Σκυλεέαμ,Ν βμ 

Κκζκηίέαμ,Ν κυ ΙλΪθ,Ν κυΝ ζΰέκυ εαδΝΫθαΝ ξΫ δκΝπκυΝ έξαθΝυπκίΪζ δ απσΝεκδθκτΝβΝ
Κ ςζΪθβ,Νβ δγδκπέα,Νβ ρ ά,ΝβΝΙ ζαθ έα,ΝβΝΙθ έα,ΝβΝΙλζαθ έα,Ν κΝΝ πΪζ,ΝκΝΠαθαηΪμ,Ν
κΝ κυ ΪθΝ εαδΝ βΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ απσφα βμ βμΝ
λ αθέαμ678 π έπε Ν αφ’Ν θσμΝ βΝ δαεκπάΝ βμΝ ΫθκπζβμΝ λΪ βμΝ βμΝ ΟΚ , 

εα βΰκλυθ αμΝ βθΝ ζζΪ αΝσ δΝ βθΝυπΫγαζπ ,ΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ βθΝ ι τλ βΝπκζδ δεάμΝ
ζτ βμΝ ηΫ π απ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ πθέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ απσφα βμ βμΝ Σκυλεέαμ679 
εαζκτ ΝεαδΝ ε έθβΝΰδαΝ βθΝ δαεκπάΝ βμΝΫθκπζβμΝ λΪ βμΝ βμΝ ΟΚ ,Ν β ζάοβΝηΫ λπθΝ
εα ΪΝ βμΝυπκεέθβ βμΝ  αλαξΫμΝεαδΝσ κθΝαφκλΪΝ κυμΝΣκυλεκευπλέκυμ,Ν π έπε ΝθαΝ
υδκγ βγ έΝ δα τππ βΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ κπκέαΝ θαΝ ηβθΝ υπκξλ κτ αδΝ ηέαΝαπσΝ δμΝ τκΝ
εκδθσ β μΝ θαΝ απκ ξγ έΝ βθΝ πδίκζά θΫκυ πκζδ δαεκτΝ εαγ υ κμ,Ν ξπλέμΝ βθΝ εΝ
ηΫλκυμΝ βμΝ πλσ λβΝ Ϋΰελδ β, πδ δυεκθ αμΝ κυ δα δεΪΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ ξπλδ κτΝ
δεαδυηα κμΝ αυ κ δΪγ βμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ τκΝ εκδθσ β μΝ κυΝ θβ δκτΝ - η Ν

απυ λκΝ εκπσΝ βθΝ δξκ σηβ βέ680 Ν ζζΪ α, απσΝ βθΝπζ υλΪΝ βμ,Νη Ν κΝ δεσΝ βμΝ
ξΫ δκΝ απσφα βμ,681 εαζκτ Ν β λ αθέαΝ θαΝ υθ λΰα γ έΝ η Ν εκπσΝ βθΝ

αθ ιαλ β έαΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν η ΪΝ βθΝ πΪλκ κΝ ηέαμΝ η αία δεάμΝ π λδσ κυΝ
αυ κ δκέεβ βμ,Νη Ν ΰΰυβηΫθαΝ αΝ δεαδυηα αΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝη δκθσ β αμέΝ κΝ
ζζβθδεσ ξΫ δκΝ απσφα βμ πλκίζ πσ αθΝ βΝ τ α βΝ πδ λκπάμΝ Χ‘ύoodΝ τfficesΝ

ωommission’Ψ πκυΝ γαΝ απκ ζ έ κΝ απσΝ επλκ υπκυμΝ πΫθ Ν ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ Ο , 
ξπλέμΝ αυ ΫμΝ θαΝ κθκηα έακθ αδΝ κΝ ε έη θκΝ κυΝ ξ έκυέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ απσφα βμ βμΝ
Κκζκηίέαμ682 π έπε ΝθαΝαθαΰθπλδ γ έΝ κθΝΟ Νπ λδ σ λκΝ θ λΰσμΝλσζκμ κΝ
θβ έ,Ν η Ν απκ κζά κηΪ αμΝ παλα βλβ υθΝ ΰδαΝ β τθ αιβ Ϋεγ βμΝ π λέΝ βμΝ
εα Ϊ α βμΝ βθΝΚτπλκ, θυΝπαλΪζζβζαΝπλσ δθ ΝθαΝαθα γ έΝ Ν υζζκΰδεσΝσλΰαθκΝ
κυΝΟ ΝθαΝ δαη κζαίά δΝη αιτΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝη λυθέΝΣκΝ ξΫ δκΝαπσφα βμ 
κυΝ ΙλΪθ683 εαζκτ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ δαπλαΰηα τ πθΝ η αιτΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ
ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμ,Νη Ν βΝ υηη κξάΝ πθΝ επλκ υππθΝ πθΝ τκΝεκδθκ ά πθΝ
κυΝ θβ δκτέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ απσφα βμΝ κυΝ ζΰέκυ έξ Ν αυ σ βηκΝ π λδ ξση θκΝ η Ν κΝ

δλαθδεσ,Ν εαζκτ ΝσζαΝ αΝ « θ δαφ λση θαΝηΫλβ»Ν θαΝ λΰα γκτθΝ ΰδαΝ θαΝ ληα έ κυθΝ
βθΝ λκηκελα έαΝ εαδΝ ηΫ αΝ Ν «εζέηαΝ υθ λΰα έαμ»Ν θαΝ πδζτ κυθΝ βΝ δαφκλΪΝ

                                                           
677 Ibid. 
678 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝΤπσηθβηαΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ λ αθέαμΝ κθΝΟ  
679 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ κΝαπσΝββέ11έ1ληκΝεαδΝυπ’αλέΝπλπ έΝA/C.1/LήββγΝΫΰΰλαφκΝ βμΝΓ θδεάμΝ
υθΫζ υ βΝ κυΝΟ Νπαλα έγ αδΝ κΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝ κυλεδεάμΝπλσ α βμΝοβφέ ηα κμ,ΝσππμΝαυ σΝ
υπκίζάγβε Ν βθΝ ΄ πδ λκπά 
680ΝXydis, Confict and Conciliation, 516 
681 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ κΝαπσΝββέ11έ1ληκΝεαδΝυπ’αλέΝπλπ έΝA/C.1/LέβββΝΫΰΰλαφκΝ βμΝΓ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Νπαλα έγ αδΝ κΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπλσ α βμΝοβφέ ηα κμ,ΝσππμΝαυ σΝ
υπκίζάγβε Ν βθΝ ΄Ν πδ λκπάέ 
682 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ  κΝ απσΝ βκέ11έ1ληκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ κθΝ Ο Ν πλκμΝ κθΝ Michael Comay,Ν Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ Ι λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθ,Νπαλα έγ αδΝ κΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝπλσ α βμΝ βμΝΚκζκηίέαμέ  
683 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝΤπσηθβηαΝΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ λ αθέαμ.  
Πλίζ. Xydis, Conflict and Conciliation, 517 



τηφπθαΝ η Ν δμΝ αλξΫμΝ κυΝ Κα α α δεκτΝ ΥΪλ βΝ κυΝ Ο έ684 ΣΫζκμ,Ν κΝ ξΫ δκΝ
απσφα βμΝ πκυΝ υπΫίαζαθΝ κδΝ ΫεαΝ «κυ Ϋλ μ»Ν ξυλ μ,685 η Ν πλπ λΰΪ βΝ κθΝ
πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ Ιθ έαμΝ κθΝ Ο ,Ν Κλέ θαΝ Μ θσθ,Ν

εαζκτ Ν ΰδαΝ βΝ ζάιβΝ πθΝ ξγλκπλαιδυθ,Ν βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ η Ν
εκπσΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ εαγ υ κμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ Χ«self government»ΨΝ εαδΝ βθΝ

απκ λκπάΝ βμΝ δξκ σηβ βμΝ κυΝθβ δκτΝΧ«preservation of its integrity»).  
 

ΟΝ Μκ ΫΝ ΣκίΝ εα Ϋίαζ Ν παλα εβθδαεΫμΝ πλκ πΪγ δ μ θαΝ υΰε λα κτθΝ κδΝ
πλκ Ϊ δμΝ βμΝ ΚκζκηίέαμΝ εαδΝ κυΝ ΙλΪθέΝ Ό αθ σηπμ δαπέ π Ν σ δΝ βΝ εκζκηίδαθάΝ
πζ υλΪΝά αθΝαθυπκξυλβ β,Ν σ ΝπλκΫ λ ο Ν κθΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δλαθδεάμΝ ΝΜσθδηβμΝ

θ δπλκ ππ έαμΝ θαΝ αθαγ πλά δΝ βθΝ πλσ α βΝ πκυΝ έξ Ν υπκίΪζζ δΝ ΰδαΝ θα ηβθΝ
δαλλαΰ έΝ βΝ οάφκμΝ πθΝζα δθκαη λδεαθδευθΝ ξπλυθ.686 Κα ΪΝ βθΝ ΪπκοβΝ κυΝ Μκ ΫΝ

Σκί,ΝκΝζσΰκμΝπκυΝκδΝΙλαθκέΝαθαγ υλβ αθΝ κΝ ξΫ δκΝαπσφα βμΝά αθΝθαΝυπκ βλδξγ έΝ
απσΝ δμΝΛα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μ,ΝπκυΝφΫλκθ αθΝθαΝ ζκτθΝυπσΝδ λαβζδθάΝ πδλλκάέΝ

Ν ηΪζζκθΝ αυ Ϊλ βΝ πμΝ ΪθπΝ ε έηβ βΝ κυΝ ΣκίΝ φΪδθ αδΝ ππμΝ αΰθκ έΝ σ δΝ βΝ
αθαγ πλβηΫθβΝ δλαθδεάΝ πλσ α βΝ βλδασ αθΝ απσΝ δμΝ Π ,Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ βθΝ
ΣκυλεέαέΝ 

 
ΣκΝ αθαγ πλβηΫθκΝ ξΫ δκΝ απσφα βμΝ κυΝ ΙλΪθ687 πλκΫίζ π Ν βΝ τ α βΝ

πδ λκπάμΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ υηη έξαθΝ βΝ λ αθέα,Ν βΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βΝ Σκυλεέα,Ν πμΝ
πέ βμΝ εαδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ τκΝεκδθκ ά πθΝ κυΝ θβ δκτ, η Ν εκπσΝ θαΝ υ ε φγκτθΝ

ΰδαΝ κΝ η αία δεσΝ εαγ υμΝ εαδΝ βθΝ ζδεάΝ ζτ βέΝ α δεσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ
πλσ α βμΝά αθΝθαΝηβθΝπλκίζΫπ αδΝαθΪηδιβΝ κυΝΟ Ν βθΝ δλβθ υ δεάΝ δα δεα έα,Ν
κτ πμΝυ  θαΝ ι υλ γ έΝπκζδ δεάΝζτ βΝ θ σμΝ πθΝπζαδ έπθΝ κυΝΝ ΣΟέ Ν δλαθδεάΝ
πλσ α βΝ ά αθΝ τηφπθβΝ η Ν δμΝ επ φλα ηΫθ μΝ αη λδεαθδεΫμΝ πδ δυι δμΝ εαδΝ βΝ

λ αθέαΝηααέΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝά αθΝΫ κδη μΝθαΝ βθΝαπκ ξγκτθέΝ θ δγΫ πμ,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝπζβλκφσλβ βΝπκυΝ έξαθΝβΝ Ι λαβζδθκέ,Ν βΝ ζζΪ α φ λσ αθΝθα Ϊ αδΝυπΫλΝ
βμΝπλσ α βμΝ πθΝ«Ου Ϋλπθ»έ688  

 
ΣκΝ αθαγ πλβηΫθκΝ δλαθδεσΝ ξΫ δκΝ απσφα βμ υπ λοβφέ γβε Ν απσΝ βθΝ ΄Ν

πδ λκπά,Ν η Ν γ1Ν οάφκυμΝ υπΫλ,Ν ββΝ εα ΪΝ εαδΝ βκΝ απκξΫμέΝ Ν πλσ α βΝ κυΝ ΙλΪθ,Ν ηέαμΝ
ηκυ κυζηαθδεάμΝ ξυλαμ-ηΫζκυμΝ κυΝ «υηφυθκυ βμΝ αΰ Ϊ βμ», υ π έλπ Ν δμΝ
φδζκ υ δεΫμΝοάφκυμΝ- αλαίδεΫμΝεαδΝηβΝ-,Νη Νία δεσΝπσζκΝ δμΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μέ689 
ΤπΫλΝ κυΝ αθαγ πλβηΫθκυΝ δλαθδεκτΝ ξ έκυΝ απσφα βμ,Ν σππμΝ ά αθΝφυ δεσ,Νοάφδ Ν
εαδΝ κΝ Ι λαάζέΝ Κα ΪΝ κυΝ δλαθδεκτΝ ξ έκυΝ απσφα βμ οάφδ αθΝ βΝ ζζΪ α,Ν β 
Γκυα ηΪζα,Ν βΝ Ι ζαθ έα,Ν βΝ Ιθ έα,Ν βΝ Ιλζαθ έα, κΝ Ν πΪζ,,Ν κΝ ΠαθαηΪμ,Ν βΝ
Γδκυΰεκ ζαίέα,ΝβΝ κζδίέα,ΝβΝΚ ςζΪθβ,ΝβΝ δγδκπέαΝεαδΝβ ... έΝηααέΝη Ν δμΝΪζζ μΝ

                                                           
684ΝIbid., 518 
685 Ibid., 517 
686 ISA/RG130/MFA/3122/38 Moshe Tov πλκμΝ Comay ΧθιίΥ-ζέ1βέ1ληκΨΝ Παλα εβθδαεΫμΝ παφΫμΝ
θσο δΝ βμΝαθαγ πλβηΫθβμΝπλσ α βμΝοβφέ ηα κμΝ κυΝΙλΪθΝ 

687 Xydis, Conflict and Conciliation, 517-519. Πλίζ. ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ  Ν ΫΰΰλαφκΝ βμΝ
ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ κθΝ Ο Ν παλα έγ αδΝ κΝ ε έη θκΝ βμ αθαγ πλβηΫθβμ 
πλσ α βμ κυΝΙλΪθ.  
688 Nicolet, United States policy towards Cyprus, 130-131. ΠλίζέΝ ISA/RG130/MFA/3122/38 Moshe 
Tov πλκμΝ Comay ΧθιίΥ-ζέ1βέ1ληκΨΝ Παλα εβθδαεΫμΝ παφΫμΝ η αιτΝ κυΝ Moshe Tov εαδΝ πθΝ
επλκ υππθΝ κυΝ ΙλΪθ,Ν βμΝ Κκζκηίέαμ,Ν βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ΰέθ δΝ

απκ ε άΝ απσΝ βθΝ ΚκζκηίέαΝ βΝ αθαγ πλβηΫθβΝ δλαθδεάΝ πλσ α β,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ αυ σΝ θαΝ εα α έΝ
υθα σθέΝ 

689Ν  Xydis, The UN General Assembly as an Instrument of Greek Policy, 153 Πλίζ. Nicolet, Unites 

States Policy Towards Cyprus, 128-131 εαδ Xydis, Conflict and Conciliation, 520 



κε υΝ ΛαρεΫμΝ βηκελα έ μέΝ πσΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ, ησθκΝ βΝ Ν εαδΝ βΝ Τ ηΫθβΝ
υθ ΪξγβεαθΝ η Ν βθΝ ζζΪ αέΝ Ν φδζκ υ δεά Ικλ αθέα,Ν θυΝ εα ΪΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ
τθκ κ,Ν έξ Ν απσ ξ δ,Ν υλαΝ οάφδ Ν υπΫλΝ κυΝ δλαθδεκτΝ ξ έκυΝ απσφα βμέΝ ΟΝ

Λέίαθκμ, κ ΙλΪε, β ακυ δεάΝ λαίέα, κ κυ Ϊθ, κ ΜαλσεκΝ εαδ β Συθβ έαΝ
απ έξαθέ690 ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ κδΝ Π Ν πβλΫα αθΝ απκφα δ δεΪΝ βθΝ
πζ δκοβφέαΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝθαΝηβθΝ βλέικυθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμέ691 τηφπθαΝ
ηΪζδ αΝη ΝΫεγ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλα,Ν κΝ Ϋβ Ν
Ν βπΪλ η θ ,Ν ά βΝ απσΝ αΝ ηΫ αΝ Νκ ηίλέκυΝ 1ληκΝ φ λσ αθΝ θαΝ δαί ίαέπθ Ν βθ 
κυλεδεάΝ ευίΫλθβ β σ δΝ γαΝ πλκΫίαδθ Ν Ν εα Ϊζζβζ μΝ παφΫμΝ δμΝ αλαίδεΫμ 

πλπ τκυ μέΝ Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ ηΪζδ α,Ν κδΝ Π Ν π έπεαθΝ θαΝ υ κυθΝ βθΝ
υεαδλέαΝ  ΣκυλεέαΝ εαδΝ Ι λαάζΝ θαΝ υθ κθέ κυθΝ δμΝ εδθά δμΝ κυμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
πβλ Ϊ κυθΝεα ΪζζβζαΝ δμΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝοάφκυμέ692  

 
θΝ Ϋζ δ,Ν κΝ δλαθδεσΝ ξΫ δκΝαπσφα βμΝ θΝ ΫγβΝ  οβφκφκλέαΝ θυπδκθΝ βμΝ

ΟζκηΫζ δαμΝ εαδΝ δμΝ ηέ1βέ1ληκ,Ν τ λαΝ απσΝ παλα εβθδαεΫμΝ δαίκυζ τ δμΝ δμΝ
κπκέ μΝ υηη έξαθΝ βΝ ζζΪ α,Ν βΝ Σκυλεέα,Ν βΝ λ αθέα,Ν κδΝ Π ,Ν κΝ Μ ιδεσΝ εαδΝ κΝ
ΙλΪθ,Ν εα ΫγβΝ απσΝ βθΝ η ιδεαθδεάΝ αθ δπλκ ππ έαΝ ηέαΝ τθ κηβΝ εαδΝ ΰ θδεσζκΰβΝ
πλσ α βΝ οβφέ ηα κμ, βΝ κπκέαΝ ζδεΪΝ υδκγ άγβε Ν δαΝ βμΝ υπ’αλέΝ 1βκιΧΥΙΙΙΨΝ
απσφα βμΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ,693 η Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαΝθαΝ
βθΝυπ λοβφέακυθέ694  

 
πκ δηυθ αμΝ σ αΝ δα λαηα έ γβεαθΝ βθΝ 1γβ τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν πμΝ πλκμΝ κΝ Κυπλδαεσ, βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έα Ν κΝ
θ δαφΫλκθΝ βμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ξ δλδ ηυθέ υΰε ελδηΫθα,Ν β 

φδζκαλαίδεάΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεά βμΝ ζζΪ αμΝ ελέγβε Ν αθαπκ ζ ηα δεά,Ν αφκτΝ
ησθκΝ βΝ Ν εαδΝ βΝ Τ ηΫθβΝ παλΫη δθαθ ηΫξλδΝ Ϋζκυμ κΝ πζ υλσΝ πθΝ γβθυθ. 
ΠαλΪζζβζα,Ν πδ βηαδθσ αθΝσ δ,Ν υθ π έαΝ βμΝ άλδιβμΝ βμΝ ΝπλκμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
πζ υλΪ,Ν κδΝ ηκέΝ ζζΪ αμ- Ν γαΝ θ υθαηυθκθ αθΝ αεσηαΝ π λδ σ λκ,Ν η Ν σ, δΝ
αυ σΝγαΝ υθ παΰσ αθΝΰδαΝ δμΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ κΝΪη κΝηΫζζκθέΝ ε δηΪ κΝ
ία έηπμΝ σ δΝ κΝ ΚΪδλκΝ γαΝ αβ κτ Ν αθΪζκΰβΝ ζζβθδεάΝ άλδιβΝ πέΝ ΪζζπθΝ
π λδφ λ δαευθΝ αβ βηΪ πθΝ αλαίδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ γαΝ απκηΪελυθ Ν
αεσηαΝ π λδ σ λκΝ βθΝ ζζΪ αΝ σξδΝ ησθκΝ απσΝ κΝ Ι λαάζΝ –η Ν κΝ κπκέκ,Ν κτ πμΝ άΝ
Ϊζζπμ,Ν θΝ δα βλκτ ΝκηαζΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ– αζζΪΝεαδ απσΝ δμΝ«φυ δεΫμ»Ν
βμΝ υηηΪξκυμ βΝ τ βέΝ θ δε δεάΝά αθΝβΝαθαφκλΪΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ δπζπηα δεκτΝ
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ΣκΝε έη θκΝ βμΝυπ’αλέΝ1βκιΧΥΙΙΙΨΝαπσφα βμΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ μΝ 
«The General Assembly,  

Having considered the Question of Cyprus,  

Recalling its Resolution 1013(XI) of 26 February 1957,  
Expresses its confidence that continued efforts will be made to reach a peaceful, democratic and just 

solution in accordance with the Charter of the United Nations». 

http://bit.ly/1OIDdUP


αθ δπλκ υπκυΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝΠλΪ κ,695 π λέΝ πθΝ πδελέ πθΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ
υθσζκυΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΣτπκυ,Ν ιδκτΝεαδΝαλδ λκτ,Ν ΰδαΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝ άλβ αθΝβΝ
τ β, αζζΪΝ εαδΝ κδΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μ δ δεσ λα.696 Μ Ν κηΫθ μΝ δμΝ σ Ν
υΰευλέ μ,ΝκΝΠλΪ κΝ ε δηκτ Νσ δΝη ΪΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝοβφκφκλέαμΝ κθΝΟ ,ΝβΝ

γΫ βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ γαΝ ά αθΝ ιαδλ δεΪΝ απκ υθαηπηΫθβΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ γαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αθΝαπ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝη Ν βθΝ λ αθέαΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαΝ
ΰδαΝ κΝη ζζκθ δεσΝεαγ υμΝ βμΝΚτπλκυέ697  

 
βέθέθΝ πκ έηβ βΝ βμΝ Ϊ βμ κυΝΙ λαάζ πμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηαΝεα ΪΝ βθΝ
13

β
 τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ  

 

 Ν ηυ δεάΝ υηφπθέαΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βμΝ η αιτΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ Ι λαάζΝ κθΝ
τΰκυ κΝ κυΝ 1ληκ,Ν δαησλφπ Ν ι εΪγαλαΝ κθ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ βΝ δ λαβζδθάΝ

ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ Ϋίζ π  πδα κΝ ΚυπλδαεσΝ πλσίζβηαέΝ Ν ΣκυλεέαΝ αά β Ν απσΝ κΝ
Ι λαάζΝ θαΝ βθΝφΫλ δΝ Ν παφάΝ η Ν δμΝ ξυλ μΝ βμΝ Λα δθδεάμΝ η λδεάμΝ η Ν εκπσΝ θαΝ
δαλλαΰ έΝ βΝ υπκ άλδιάΝ κυμΝ πλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ εαδΝ κΝ

Ι λαάζΝ αθ απκελέγβε Ν γ δεΪέΝ ΣκΝ Ι λαάζ αθΫζαί Ν πλσγυηαΝ κΝ λσζκΝ κυΝ
δαη κζαίβ άΝ ΰδαΝ θαΝ πδ φλαΰέ δΝ βθΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ άΝ κυΝ η Ν βθΝΆΰευλα. δΝ

π λαδ Ϋλπ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ ΰθυλδα Ν σ δΝ βΝ πλκ Ϋΰΰδ β η Ν βθΝ Σκυλεέα 
θαληκθέα αδΝ η Ν δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ πδζκΰΫμΝ βμΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν πκυΝ πδ έπε Ν θαΝ
πδ υξγ έΝ ΫθαμΝ δαεαθκθδ ησμΝ βθΝ ΚτπλκΝ θ σμΝ πθΝ πζαδ έπθ Ν ΣΟέΝ πσΝ

δ λαβζδθάμΝ απσο πμ,Ν ΫθαμΝ θ κ-Ν ΣΟρεσμΝ δαεαθκθδ ησμΝ βθΝ ΚτπλκΝ γαΝ
απκ ζκτ Ν κίαλσΝαθΪξπηαΝ κθΝθα λδεσΝ π ε α δ ησΝ– εαδΝεα ’Ν πΫε α β,Ν βΝ
κίδ δεάΝ δ έ υ βΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝΰ θδεσ λαέ  

  
ΌππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ βμΝ π λδσ κυΝ

ε έθβμ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ ά αθΝίΫίαδκδΝ ΪθΝ κδΝ παλα εβθδαεΫμΝ κυμΝ θΫλΰ δ μΝ εα ΪΝ
βθΝ 1γβΝ τθκ κΝ έξαθΝ ΰέθ δΝ ΰθπ ΫμΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪέ698 Χ σ κ,Ν σππμΝ

πλκετπ δΝαπσΝ κΝαπσΝ1ιέβέ1ληλΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κυΝ δπζπηα δεκτΝ θ δπλκ υπκυΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν πλκμΝ κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ Ουυζ λΝ ρ Ϊθ,Ν βΝ ζζβθκευπλδαεάΝ πζ υλΪΝ - Ϊλα,Ν
πλκφαθυμ,ΝεαδΝβΝ ζζβθδεάΝ- ά αθΝπζάλπμΝ θβη λπηΫθ μέΝ 

 
υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ΠλΪ κΝ κΝ βζ ΰλΪφβηΪΝ κυΝ αθαφ λσ αθΝ δμΝ παφΫμΝ πκυΝ

ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ δ ιάΰαΰ Ν βθΝ γάθαΝ η Ν βθΝ Γέέ έ έΝ κΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν υπσΝ βθΝ
δ δσ β αΝ κυΝ απ αζηΫθκυΝ βμΝ δ γθκτμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ ζ υγΫλπθΝ λΰα δευθΝ
υθ δεΪ πθΝ ΧIωόTUΨέ699 Κα ΪΝ βθΝ παλαηκθάΝ κυΝ βθΝ γάθα,Ν βλκτ Ν υξθάΝ
πδεκδθπθέαΝ η Ν κθΝ ΜδξαζΪεβΝ Πδ Ϊ,Ν Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ

                                                           
695Ν ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ βθΝ
ΆΰευλαΝ Χ1ηιζή1ίέ1βέ1ληκΨΝ Π λδΫξ αδΝ ε θΫμΝ απσ πα ηαΝ πλκΰ θΫ λβμΝ αθαφκλΪμΝ κυΝ Yonatan 
Prato, δπζπηα δεκτΝ θ δπλκ υπκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθα πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμ,Νπ λέΝ κυ 
απσβξκυΝ πκυΝ έξ Ν κθΝ αγβθαρεσΝ ΣτπκΝ εαδ βθΝ ζζβθδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ
οβφκφκλέαμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ κθΝΟ  
696ΝΠλίζ. Nicolet, Unites States Policy Towards Cyprus, 128-131 
697Ν ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ βθΝ
ΆΰευλαΝΧ1ηιζή1ίέ1βέ1ληκΨΝ ε θΫμΝαπσ πα ηαΝαθαφκλΪμΝPrato πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμ 
698Ν ίΫλπφ, ΥαηΫθ μ υεαδλέ μ, 104-145 εαδ Bitsios, Vulnerable Republic, 92-96. Σσ κΝκ υΪΰΰ ζκμΝ

ίΫλπφΝσ κΝεαδΝκ βηά λβμΝΜπέ δκμ,Ν ιδ κλυθ αμ αΝ ε αδθση θαΝ βμ 13βμ υθσ κυ βμΝΓέέΝ κυΝ
Ο , θΝαθαφΫλγβεαθΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝ άλβ Ν κΝΙ λαάζ υπΫλΝ πθΝ κυλεδευθΝγΫ πθέ 
699ΝΠλίζέΝβέθέ1έ1έ1ΝΠ λέΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝZeev Levin κΝΫ κμΝ1ληκΝ Ν ζζΪ αΝεαδΝΚτπλκ,ΝυπσΝ
βθΝδ δσ β αΝ κυΝ επλκ υπκυΝ βμΝICFTU  



λΰαακηΫθπθΝΚτπλκυΝΧ ΚΨ,ΝκΝκπκέκμΝίλδ εσ αθΝεαδΝ ε έθκμΝ βθΝ γάθαΝ ε έθβΝ βθΝ
π λέκ κέΝ  κΝ πμΝ ΪθπΝ βζ ΰλΪφβηα,Ν κΝ ΠλΪ κ,Ν η αιτΝ ΪζζπθΝ αθαφΫλ δΝ αΝ ιάμμΝ
«[…]Κα Ϊ βΝ δΪλε δαΝφδζδεάμΝ εκυίΫθ αμ,Ν κΝΠδ ΪμΝ έπ Ν κθ Λ ίέθΝ σ δΝβΝ ευπλδαεάΝ
βΰ έαΝ έθαδΝαπκΰκβ υηΫθβΝεαδΝζυπΪ αδΝπκζτΝΰδαΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝΜκ ΫΝΣκίΝπκυΝ
έξ Ν εκπσΝθαΝπλκεαζΫ δΝ βΝ άλδιβΝ πθΝΛα δθκαη λδεαθυθΝυπΫλΝ πθΝΣκτλεπθΝ βΝ
τθκ κέ[…]».

700  
 

θ ιΪλ β αΝ ΪθΝπλΪΰηα δΝβΝδ λαβζδθάΝ πδλλκάΝαπκ έξγβε Ναπκ ζ ηα δεάΝ
άΝ σξδ,Ν βΝ οάφκμΝ κυΝ ζα δθκαη λδεαθδεκτΝ ηπζκεΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ ζζβθδευθΝ γΫ πθΝ
η αίζάγβε Ν βηαθ δεΪ. έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝεα ΪΝ βθΝ1ββ τθκ κ κυΝΟ Ν κΝ
1957, βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ζα δθκαη λδεαθδευθΝ ελα υθΝ έξ Ν οβφέ δ υπΫλΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝπλσ α βμ,Ν σ κΝ βθΝοβφκφκλέαΝ θυπδκθΝ βμΝ πδ λκπάμΝσ κΝεαδΝ θυπδκθΝ
βμΝ ΟζκηΫζ δαμέ701 θ δγΫ πμ,Ν εα ΪΝ βθΝ 1γβ τθκ κΝ εαδΝ πέΝ βμΝ αθαγ πλβηΫθβμΝ

δλαθδεάμΝπλσ α βμ, ησθκΝγΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μΝοάφδ αθΝεα Ϊ,ΝθΝοάφδ αθΝυπΫλΝ
εαδΝκδΝ11ΝαπσΝ δμΝ υθκζδεΪ βίΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μΝαπ έξαθέ702 δ,ΝπαλΪΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ πδζκΰάΝ βμΝαπκξάμΝυπ λέ ξυ ,Ν κΝΙ λαάζΝαπΫ πα  απσΝ βθΝ κυλεδεάΝ
πζ υλΪΝγ ληΫμΝ υξαλδ έ μ ΰδαΝ βΝ υηίκζάΝ κυέ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ
κδΝδ λαβζδθΫμΝεδθά δμΝ θΝ Ϋζ δΝΫΰδθαθΝΰθπ ΫμΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ ζζβθκευπλδαεάΝ
πζ υλΪ,Ν κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝοβφκφκλέαμΝ ε έθβμΝ βηδκτλΰβ Ναέ γβηαΝεαξυπκοέαμΝ

δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν κυμΝ ζζβθκετπλδκυμέΝ Ν εδΪΝ δμΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζ-
ζζβθκευπλέπθΝπκ ΫΝ θΝι ξΪ βε Ν θ ζυμΝεα ΪΝ δμΝ πση θ μΝ εα έ μέΝΣκΝΙ λαάζΝ
έξ Ν βΝ υθα σ β αΝθαΝ βλά δΝαπκ Ϊ δμΝα φαζ έαμΝπμΝπλκμΝ βθΝευπλδαεάΝ δΫθ ιβ,Ν

σππμΝ έξ ΝπλΪι δΝζέΰκ-πκζτ δμΝπλκβΰκτη θ μΝ υθσ κυμέΝΆζζπ ,ΝβΝΣκυλεέαΝ έξ Ν
ά βΝαθααβ ά δΝ θαζζαε δεκτμΝ λσπκυμ πλκΪ πδ βμΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ βμΝηΫ π πθΝ
παλα εβθδαευθΝ θ λΰ δυθΝ σ κΝ βμΝ λ αθέαμΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ Π ,Ν εαγσ δΝ θΝ Ϋζ δΝ
ε έθ μΝά αθΝπκυΝ πβλΫα αθΝ δμΝοάφκυμΝ βμΝ υθ λδπ δεάμΝπζ δκοβφέαμΝ πθΝαλαίδευθΝ

ελα υθΝεαδΝηέαμΝη ΰΪζβμΝη λέ αμΝ πθΝζα δθκαη λδεαθδευθέ  
 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,Νεα ΪΝ βΝ κηΫθβΝ υΰευλέα,Νπλκ λαδσ β αΝ κυΝ
Ι λαάζΝ ά αθΝ θαΝ απκ έι δΝ βθΝ αιδκπδ έαΝ κυΝ σ κΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ η τ δμΝ πκυΝ
αθΫζαί Ν Ϋθαθ δΝ βμ Σκυλεέαμ,Ν σ κΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ βΝ λ αθέαΝ βΝ κπκέαΝ εαδΝ ε έθβΝ
αά β Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ άλδιβΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν ζέΰ μΝ ί κηΪ μΝ πλδθΝ βθΝελέ δηβΝ
οβφκφκλέα.703 δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν ά αθΝ αεσηαΝ Ϋθ κθβΝ βΝ πδελάΝ αέ γβ βΝ βμΝ Γεσζθ αΝ
ΜΫδλΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝΚλέ βΝ κυΝκυΫαΝ αΝ ΫζβΝ κυ 1956, απκ δηυθ αμΝ κΝεζέηαΝ
Ϋθαθ δΝ βμΝ ξυλαμΝ βμΝ εα ΪΝ βθΝ 11β τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο ,Ν
δαπδ υθκθ αμΝσ δΝ κΝΙ λαάζΝ αΝ δ γθάΝforaΝά αθΝηέαΝξυλαΝ«ξπλέμΝκδεκΰΫθ δα».704 
Ν παλκξάΝ άλδιβμΝ δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ « υθα υθΝ παδε υθ»,Ν βζα ά 

πθΝ Π ,Ν βμΝ λ αθέαμΝ εαδΝ βμΝ Σκυλεέαμ,Ν πλκ Ϋ δ Ν αέ γβ βΝ α φΪζ δαμΝ Ν
δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ– ΰ ΰκθσμΝπκυΝυπκζσΰδα ΝθαΝ κΝ ιαλΰυλυ δΝ κΝηΫζζκθΝπλκμΝ

σφ ζκμΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ υηφ λσθ πθΝ,Ν έ Ν κθΝΟ Ν έ ΝαζζκτέΝΝ 
                                                           

700ΝISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝEytan (41/  -17.2.195λΨΝ παφΫμΝLevin βθΝ γάθα 
701 The Yearbook of the United Nations (Part 1/Chapter 6, 1957):76 
ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝοβφκφκλέαμΝ βθΝ ΄Ν πδ λκπάΝεαδΝ βθΝΟζκηΫζ δαμ 
http://bit.ly/1Msan5f (πλσ ία β 13.11.2015) 
702 The Yearbook of the United Nations (Part 1/Chapter 6, 1958):76  
ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝοβφκφκλέαμΝ δμΝζέ1βέ1ληκΝ βθΝ ΄ πδ λκπάμ  
http://bit.ly/1OIDdUP (πλσ ία β 13.11.2015) 
703 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Πλκι θ έκΝ Ι λαάζΝ βΝ
Λ υεπ έαΝεαδΝΠλ ί έαΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝΧηική1ιέ11έ1ληκΨΝ Ν λ αθδεάΝΠλ ί έαΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝ
αά β ΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝθαΝ βλέι δΝ κΝίλ αθδεσΝ ξΫ δκΝοβφέ ηα κμ 
704ΝΠλίζέΝβέζέβ 

http://bit.ly/1Msan5f
http://bit.ly/1OIDdUP


 
ΠΫλαθΝ πθΝαθπ ΫλπΝσηπμ,Ν κΝΙ λαάζΝ εΝ πθ πλαΰηΪ πθΝ θΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ

βλέι δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμΝεα ΪΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ υΰευλέαμΝ Ν θπηΫθβΝ λαίδεάΝ
βηκελα έαΝ έξ Ν υθ αξγ έΝ ι εΪγαλαΝ υπΫλΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ ΣκΝ εαγ υμΝ ΝΪ λ,Ν
πδζΫΰκθ αμΝ αυ άΝ βΝ Ϊ β,Ν πλκ Ϋίζ π Ν βθΝ πΫε α βΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ βθΝ
θα κζδεάΝ Μ σΰ δκ,Ν γΫ κθ αμΝ πΪθ κ Ν κΝ σξα λκΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ παλκυ έαΝ
βθΝ π λδκξάέΝ θ δ κέξπμΝ ζκδπσθ,Ν βΝ πδζκΰάΝ κυΝ Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ βλέι δΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ υθ σ αθΝΪη αΝη Ν βΝ ΰ θδεσ λβΝπλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝαθα ξΫ δΝ
σ κΝ κΝ υθα σθΝ απκ ζ ηα δεσ λαΝ κυμΝ θα λδεκτμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ
ξ δα ηκτμέ705  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
705 ΝαξηΪθδ, Ι λαάζ,ΝΣκυλεέα,Ν ζζΪ α, 259-265  



 

 

 

ΣΡΙΣΟΝΚ Φ Λ ΙΟ 

 

 

 

 

 

Ν ΰ θδεσζκΰβΝ δα τππ βΝ βμΝαπσφα βμΝ1βκιΧΥΙΙΙΨΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ
κυΝΟ ,Ν βθΝκπκέαΝοάφδ αθΝεαδΝκδΝ λ δμΝ ηπζ εση θ μΝξυλ μΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηα,Ν
θΝ π λδ έξ Ν έπκ Ν ΪζζκΝ παλΪΝ βθΝ παθ δζβηηΫθβΝ Ϋεφλα βΝ ηπδ κ τθβμΝ βμΝ

ΟζκηΫζ δαμΝ σ δΝ «γαΝ εα αίζβγκτθΝ υθ ξ έμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ ηέαμΝ
δλβθδεάμ,Ν βηκελα δεάμΝ εαδΝ έεαδβμΝ ζτ βμΝ κυΝ πλκίζάηα κμ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ
δαζαηίαθση θαΝ κθΝΚα α α δεσΝΥΪλ βΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ».706 Χ σ κ,ΝαπσΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ υθ λέα βμΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν έξ Ν δαφαθ έΝπζΫκθΝι εΪγαλαΝσ δΝκδΝΝ
γΫ δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θΝ τΰξαθαθ βμΝυπκ άλδιβμΝ πθΝ‘φυ δευθΝ βμΝ υηηΪξπθ’Ν κΝ
Ν ΣΟέ707 πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν απσΝ βΝ άζπ βΝ κυΝ δ έκυΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ
ΜαεαλέκυΝ κθΝ  π ΫηίλδκΝ κυΝ 1ληκΝ πλκμΝ βθΝ λ αθάΝ ίκυζ υ άΝ πθΝ λΰα δευθ,Ν
ΜπΪληπαλαΝΚα ζ,ΝπλκΫευπ Νσ δΝ θσο δΝ βμΝαπκφα δ δεσ β αμΝ κυΝΛκθ έθκυΝεαδΝ
βμΝΆΰευλαμΝθαΝ φαληκ γ έΝ κΝξΫ δκΝΜαεηέζζαθ,ΝβΝζτ βΝ βμΝαθ ιαλ β κπκέβ βμΝ
κυΝθβ δκτΝγαΝΰδθσ αθΝαπκ ε ά εαδΝ εΝηΫλκυμΝ κυέ708 ηΫ πμΝη ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝ
βθΝ ΟζκηΫζ δα,Ν βΝ πλπ κίκυζέαΝ κυΝ Φα έθΝ κλζκτΝ θαΝ αλξέ κυθΝ απ’Ν υγ έαμΝ

ζζβθκ κυλεδεΫμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ αθ ιαλ β κπκέβ βΝ κυΝ θβ δκτΝ
ίλάε Νγ δεάΝαθ απσελδ βΝαπσΝ κθΝ ίΫλπφέ709  

 
3.1.   Νπζβλκφσλβ βΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝπ λέΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝη αιτΝ βμΝ

ζζΪ αμ,Ν βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ θσο δΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ 

 

 πσΝ αΝ αθαΰλαφση θαΝ δμΝ ι α γ έ μΝ δπζπηα δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ πθΝ
δ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθΝ βμΝ π λδσ κυΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ δ ιΪΰκθ αθΝ κδΝ
δαπλαΰηα τ δμΝ θσο δΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν
υηπ λαέθ αδΝ σ δΝ βΝ πζβλκφσλβ βΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ πλκ λξσ αθΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ

σ μΝ εδθά δμ,Ν πδξ δλάηα αΝ εαδΝ ε δηά δμΝ ΪφβθαθΝ θαΝ δαλλ τ κυθΝ αιδπηα κτξκδΝ
κυΝ κυλεδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ υ σΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ
πθΝ αθαφκλυθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ πδ λαηηΫθκυΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Μκ ΫΝ ζσθ,Ν θαΝ

αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ δεσθαΝ βμΝ πλαΰηα δεσ β αμ,Ν σππμΝ βθΝ πλκΫίαζ Ν βΝ κυλεδεάΝ
δπζπηα έα,Ν εαδΝ ηκδλαέπμ, ξλπηα δασ αθΝαθαζσΰπμΝβΝ δεσθαΝ πκυΝαπ εσηδα Ν ΰδαΝ δμΝ
ι ζέι δμΝ βΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βέΝ Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αιδκζκΰβγ έΝ π ΪΝ κΝ

π λδ ξση θκΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ δπζπηα δευθΝαθαφκλυθΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝπ λδσ κυ,Ν
έθαδΝ αθαΰεαέκΝ θαΝ ζβφγ έΝ υπ’Ν σοδθΝ βΝ ηκθκηΫλ δαΝ βμΝ κυλεδεάμΝ πλκΫζ υ βμΝ πθΝ

πβΰυθ,Ν πέΝ πθΝ κπκέπθΝ ία έ γβε Ν κΝ Μκ ΫΝ ζσθέΝ ΣβθΝ έ δαΝ π λέκ κ,Ν σ κΝ κΝ
δ λαβζδθσμΝ δπζπηα δεσμΝ θ δπλσ ππκμΝ βθΝ γάθα,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ ΠλΫ ίβμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝ Ϋ δξθαθΝ θαΝ ΫξκυθΝ ζΪξδ βΝ - ΫπμΝ αθτπαλε βΝ - πζβλκφσλβ βΝ
απσΝ κυμΝ κπδεκτμΝαιδπηα κτξκυμέ 

                                                           
706 ΟλΪ  2.6.5 
707 ΟλΪ  2.6.4 
708 Nicolet, United States policy towards Cyprus, 134. Υλδ κ κυζέ βμ, ξΫ δα Λτ βμ, 132-133 
709ΝNicolet, United Stated policy towards Cyprus, 132-134 Π λέ βμ πλπ κίκυζέαμ Fatin Zorlu.  



 
τηφπθαΝ η Ν δμΝ εγΫ δμΝ ζσθ, κδΝ ΣκτλεκδΝ ΰεα Ϋζ δπαθΝ βθΝ δ ΫαΝ βμΝ

δξκ σηβ βμΝ εαδΝ κδΝ ζζβθ μΝ αθαΰθυλδααθΝ σ δΝ βΝ ΫθθκδαΝ κυΝ ‘ευπλδαεκτΝ ζακτ’Ν
υθέ α αδ βθΝ τπαλιβΝ τκΝ εκδθκ ά πθ,Ν βμ ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμ κυλεδεάμέΝ  βθΝ

ΚτπλκΝ γαΝ υ βθσ αθΝ ηέαΝ ‘κηκ πκθ δαεάμΝ ηκλφάμΝ Ϋθπ β’Ν πκυΝ γαΝ υθΫ Ν
πκζδ δαεΪΝ δμΝ τκΝ εκδθσ β μΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ τ βμΝ εαδΝ κυΝ Ν ΣΟ,Ν η Ν δμΝ
ίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝ ίΪ δμΝ θαΝ παλαηΫθκυθΝ κΝ θβ έέΝ ΟΝ δεκδθκ δεσμΝ αυ σμΝ
δαεαθκθδ ησμΝ πλσε δ κΝ θαΝ εαγκλδ γ έΝ ζ π κη λυμΝ η αιτΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ

Σκυλεέαμ,ΝεαδΝ Ναπυ λκΝ Ϊ δκΝαθαη θσ αθΝβΝ υηη κξάΝεαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ δμΝ
δαπλαΰηα τ δμέΝ ΣκΝ αΰεΪγδΝ δμΝ ζζβθκ κυλεδεΫμΝ υθκηδζέ μΝ ά αθΝ κδΝ αθβ υξέ μΝ

πκυΝπλκΫίαζ ΝβΝΆΰευλαΝΰδαΝ κθΝεέθ υθκΝηέαμΝη ζζκθ δεάμΝπλκ Ϊλ β βμΝ βμΝΚτπλκυΝ
βθΝ ζζΪ α,Ν εαδΝ ΰδαΝ αυ σθΝ κθΝ ζσΰκΝ αβ κτ Ν πέηκθαΝ θαΝ αθαΰθπλδ γ έΝ βθΝ

ΣκυλεέαΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ πΫηί δΝ λα δπ δεΪΝ κΝθβ έΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκφ υξγ έΝ
εΪ δΝ Ϋ κδκ,Ν αηφδ ίβ υθ αμΝαθκδε ΪΝ δμΝ ΰΰυά δμΝ πκυΝ έθκθ αθΝ έ Ν απσΝ κθΝΟ Ν
έ Ν αεσηαΝ εαδΝ απσΝ κΝ Ν ΣΟέ710 ΣκΝ κυλεδεσΝ αυ σΝ αέ βηαΝ Ϋίλδ ε Ν αθ έγ βΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ πζ υλΪ,Ν π δ άΝ Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ π λέπ π βΝ γαΝ εαγδ κτ Ν υπαλε άΝ βθΝ

πδγαθσ β αΝ ηέαμΝ de facto δξκ σηβ βμΝ κΝ ηΫζζκθέ711 Χ σ κ,Ν κΝ ίλ αθδεσμΝ
παλΪΰκθ αμΝΫ δξθ ΝθαΝεαγβ υξΪα δΝ βθΝΣκυλεέαΝεαδΝθαΝ θγαλλτθ δΝ βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ
δαπλαΰηα υ δευθΝ παφυθ,Ν παλΪΝ κΝ εζέηαΝ απαδ δκ κιέαμΝ πκυΝ Ϊλξδ Ν θαΝ

εαζζδ λΰ έ αδΝ απσΝ αΝ ΜΜ Ν βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ αΝ ηΫ αΝ ΙαθκυαλέκυΝ
1959. θσ πΝ βΝ λ αθδεάΝ Πλ ί έα βθΝ ΆΰευλαΝ παλα βλκτ Ν πσ κΝ έξ Ν
η αίζβγ έΝκΝ λσπκμΝπκυΝΫίζ π ΝβΝΣκυλεέαΝ κΝΚυπλδαεσΝαά βηα η ΪΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ
βμΝοβφκφκλέαμΝ βθΝ1γβ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ,712 β ζζβθδεάΝ

πζ υλΪΝ θΝΫελυί Ν κθΝ ε π δεδ ησΝ βμΝσξδΝησθκΝΰδαΝ δμΝπλκγΫ δμΝ βμΝΆΰευλαμΝσ κΝ
εαδΝΰδαΝ βθΝφδζκ κυλεδεάΝ Ϊ βΝπκυΝ ε άζπθαθΝκδΝ λ αθκέέ υ άΝά αθΝβΝ θ τππ βΝ
πκυΝ απ εσηδα Ν κΝ Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κΝ βθΝ γάθαΝ απσΝ ζζβθδεκτμΝ δπζπηα δεκτμΝ
ετεζκυμ,713 πμΝ πέ βμΝ εαδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ ΜΪδεζΝ Κση ςΝ απσΝ κθΝ δπζπηα δεσΝ

θ δπλσ ππκ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ Ι λκυ αζάη,ΝΠατζκΝΠαθ ληαζάέ714 ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ
ζαθγα ηΫθαΝ έεαααθ σ δΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ ΰδαΝ βθΝ πλσκ κΝ πθΝ ζζβθκ κυλεδευθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝΫπαδι ΝβΝαη λδεαθδεάΝπαλα εβθδαεάΝ δαη κζΪίβ β,Νγ πλυθ αμΝ

σ δΝ κδΝ πδ εΫο δμΝ Ν γάθαΝ εαδΝ ΆΰευλαΝ κυΝ πΪζαδΝ πκ Ν ΠλΫ ίβ πθΝ Π Ν βθΝ
Άΰευλα,Ν Σαπλ αΝ ΜαεΓεέ,Ν δμΝ αλξΫμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1ληλ, ξ έακθ αθΝ εαδΝ η Ν βθΝ
Κτπλκέ715 πσΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ δπζπηα δευθΝ αθαφκλυθ,Ν τεκζαΝ
δαπδ υθ αδΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ έξ Ν κυ δα δεάΝ πζβλκφσλβ βΝ πμΝ πλκμΝ
βθΝ Ϋεία βΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθέΝ ΠαλΪΝ δμΝ πέηκθ μΝ

πλκ πΪγ δ μΝπκυΝεα ΫίαζαθΝκδΝδ λαβζδθκέΝ δπζπηΪ μ, βΝΆΰευλα,Ν κΝΛκθ έθκΝεαδΝβΝ
γάθαΝ θΝΪφβθαθΝθαΝ δαλλ τ κυθΝπ λαδ ΫλπΝζ π κηΫλ δ μέ716  

                                                           
710 ISA/RG93/MFA/3122/38 Alon πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (82/3612/   (27.1.1959- א
711 ISA/RG93/MFA/263/6 Alon πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (27/3612/  (12.1.1959- א
712 ISA/RG93/MFA/263/6 Roubach πλκμ Σηάηα υ δεάμ υλυπβμ (49/3612/  (19.1.1959- א
713 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμ Comay (4/77-28.1.1959) 
714 ISA/RG93/MFA/263/6 Comay πλκμ Prato (8/30-31.1.1959) 
715 ISA/RG93/MFA/263/6 Yehoshua Almog,Ν Γλαηηα ΫαμΝ ΄ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ

βθΝ γάθαΝπλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1θίήηέβέ1ληλΨΝ πδεαζ έ αδΝ υθκηδζέαΝ κυΝη Ν κθΝκησζκΰσΝ
κυΝ βθΝΠλ ί έαΝ πθΝ Π Ν βθΝ γάθα,ΝSam BergerέΝΠλίζ. Nicolet, United States policy towards 

Cyprus, 140-147 Π λέ πθ αη λδεαθδευθ πλκ λαδκ ά πθΝ εαδΝ εδθά πθ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ζζβθκ κυλεδεάμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσέ    

716 ISA/RG130/MFAήγ1ββήγκΝ αΨΝ Moshe Ofer,Ν Γλαηηα ΫαμΝ ΄ Πλ ί έαμΝ Ι λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝ πλκμΝ
ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χζί6ήγίέ1έ1ληλΨΝ Άλθβ βΝ κυΝ Burns,Ν θαπζβλπ άΝ ήθ βΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Νσ κυΝ κυΝ Foreign Office,Ν θαΝ πζβλκφκλά δΝ κθΝ Ofer π λέΝ βμΝ πλκσ κυΝ πθΝ



 
 βΝ υθ δΪ ε οβΝ βμΝ υλέξβμΝ Χη-11έβέ1ληλΨΝ υηη έξαθΝ κδΝ ΠλπγυπκυλΰκέΝ

εαδ κδΝ ΤπκυλΰκέΝ ιπ λδευθΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ Σκυλεέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ εα Ϋζβι Ν βθΝ
υπκΰλαφάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βμΝ11βμ Φ ίλκυαλέκυΝ1ληλ,Νη Ν βθΝκπκέαΝεαγκλέακθ αθΝκδΝ
ία δεκέΝ πυζυθ μΝ βμΝ κηάμΝ εαδΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ αθ ιΪλ β κυΝ δεκδθκ δεκτΝ
ευπλδαεκτΝ ελΪ κυμέ717  κΝΛκθ έθκ, δμΝ 1λΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1ληλ,Ν κδΝ ΠλπγυπκυλΰκέΝ
βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ βμΝ λ αθέαμΝπμΝ πέ βμΝεαδΝκδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ τκΝ

εκδθκ ά πθΝ κυΝθβ δκτ,ΝΜαεΪλδκμΝεαδΝΚδκυ κτε, υθυπΫΰλαοαθΝ βΝ υηφπθέαΝπκυΝ
έξ Ν πδ υξγ έΝ η αιτΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ ΣκυλεέαμΝ βΝ υλέξβ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ δμ 
πδηΫλκυμΝ υηφπθέ μΝπκυΝ βθΝπζαδ έπθαθΝμΝΣβ υθγάεβΝ ΰΰυά πμΝεαδΝ βΝυθγάεβΝ

υηηαξέαμΝη αιτΝ βμΝ βηκελα έαμΝ βμΝΚτπλκυ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμέ718 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ζζβθκ κυλεδευθΝ υθκηδζδυθΝ« π δ άΝ ε σμΝ κυΝσ δΝβΝπζβλκφσλβ βΝπκυΝΫξ δΝ κΝέ δκΝ κ Foreign Office 

έθαδΝπ λδκλδ ηΫθβ,Ν θΝγαΝπφ ζά δΝ Ν έπκ αΝβΝ δαλλκάΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝησθκΝβΝπζάλβμΝηυ δεσ β αΝ
γαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ ίκβγά δΝ βθΝ πλσκ κΝ πθΝ παφυθ»Ν ίΨΝ Roubach πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ
(137/3612/ γίέ1έ1ληλΨΝΣκΝ- א κυλεδεσΝΤπκυλΰ έκ ιπ λδευθΝ βλκτ Ν«ΪελαΝηυ δεσ β αΝ Ν ξΫ βΝη Ν
δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝη Ν βθΝ ζζΪ α». 

717Ν  λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄- ΟυλαθέαΝ ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝ Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΚτπλκυΝ
ΜαεαλέκυΝΓ΄ΝΧΛ υεπ έαμΝ1λλβΨ,ΝΣσηκμΝΓ’,Νθζβ-θη1ΝΣαΝε έη θαΝ πθΝυηφπθδυθΝ κυΝΛκθ έθκυ 
718ΝIbid., 628-θγθΝΣαΝε έη θαΝ πθΝυηφπθδυθΝ βμΝ υλέξβμ 



 

γέβέΝ ΟΝ απσβξκμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βθΝ
Σκυλεέα,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ εγΫ δμ. 

 

 

γέβέ1Ν ζζΪ α 

 

 ΟΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν
Ικθα ΪθΝΠλΪ κ,Ν Ν ε θάΝ πδ εσπβ άΝ κυΝπ λέ πθΝ βηκ δ υηΪ πθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ
ΣτπκυΝ Ν υηπΫλαδθ Ν σ δ βΝ έ β βΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βμΝ υλέξβμΝ δμΝ
11έβέ1ληλΝ βηδκτλΰβ Ν ‘εζέηαΝ αθαεκτφδ βμ’.719 Ν ΪπκοβΝ σ δΝ ‘ πδ ΫζκυμΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝ Ϋεζ δ ’Ν εαδΝ σ δΝ άλγ Ν βΝ υλαΝ θαΝ ί ζ δπγκτθΝ κδΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ Σκυλεέα,Ν
υπ λ λκτ Ν βμΝ αθαη θση θβμΝ απκΰκά υ βμΝ απσΝ βθΝ κλδ δεάΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ κυΝ
θ ξκηΫθκυΝ βμΝ θπ βμέΝ εσηαΝ εαδΝ κδΝ πλκίζβηα δ ηκέΝ πκυΝ εφλΪακθ αθΝ αΝ

αγβθαρεΪΝ Ϋθ υπαΝ π λέΝ βμΝ υ εκζέαμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ υηπ φπθβηΫθπθ,Ν δθσ αθΝ
Ϋηφα βΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δ,Ν κηΫθπθΝ πθΝπ λδ Ϊ πθ,ΝκδΝξ δλδ ηκέΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ
ΚαλαηαθζάΝά αθ κδΝ εαζτ λκδΝ υθα κέέΝΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ π άηαδθαθΝ βθ ΪπκοβΝ βμΝ
αλδ λάμΝ φβη λέ αμΝ« υΰά»,ΝβΝκπκέαΝ πΫελδθ Ν κΝπ λδ ξση θκΝ βμ υηφπθέαμ βμΝ

υλέξβμ,Ν ε δηυθ αμΝ σ δΝ εσπκΝ έξ Ν βθΝ πλκ α έα πθΝ υ δευθΝ δηπ λδαζδ δευθΝ
υηφ λσθ πθΝ βθΝ π λδκξάέΝ ΜΪζδ α,Ν βΝ « υΰά» Ϋελδθ  σ δΝ κΝ δαεαθκθδ ησμΝ βμΝ

ΚτπλκυΝκυ δα δεΪΝΫγ Ν κΝ σξα λκΝ βμΝ τ βμΝ δμΝΰ δ κθδεΫμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ- 
δμΝ κπκέ μΝ εαδΝ πλκΫ λ π Ν θαΝ αθ δ λΪ κυθ,Ν υπ θγυηέακθ αμΝ δμΝ πλσ φα μΝ
λα δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝΓαζζέαμΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ έΰυπ κΝ

εαδΝ πθΝ Π Ν κθ ΛέίαθκέΝ 
  
 Ν υαά β βΝπκυΝ δ ιάξγβΝ κΝ ζζβθδεσΝεκδθκίκτζδκΝΰδαΝ βθΝ πδετλπ βΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ δάλεβ Ν πΫθ Ν βηΫλ μ (23-28.2.1959), εαδΝ
ξαλαε βλέ γβε ΝαπσΝ δμΝ Ϋθ κθ μΝ πδελέ δμΝ βμΝαθ δπκζέ υ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ ξ δλδ ηκτμΝ
βμΝ ευίΫλθβ βμέΝ ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ δμΝ βκέβέ1ληλ πέΝ βμΝ πλσ α βμΝ
υ πδ έαμΝ πκυΝ εα Ϋγ Ν βΝ αθ δπκζέ υ β ά αθΝ αθαη θση θκέΝ πέΝ πθΝ βκκΝ

ίκυζ υ υθΝ πκυΝ οάφδ αθ,Ν κδΝ 1ιίΝ ίκυζ υ ΫμΝ βμΝ υηπκζέ υ βμ άλδιαθΝ βθΝ
ευίΫλθβ βΝεαδΝ θΫελδθαθΝ κυμΝξ δλδ ηκτμΝ βμΝ βΝ υλέξβΝεαδΝ κΝΛκθ έθκΝ– Ϋθαθ δΝ
11κΝίκυζ υ υθΝ βμΝαθ δπκζέ υ βμ,ΝπκυΝυπ λοάφδ αθΝ βθΝπλσ α βΝ υ πδ έαμΝεα ΪΝ
βμΝευίΫλθβ βμέ720  

 
ΟΝ Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν Ν ε θάΝ Ϋεγ άΝ κυΝ πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ

κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ ξκζέα  αΝ ε αδθση θαΝ κΝ ζζβθδεσΝ
εκδθκίκτζδκέ721  βθΝ Ϋεγ άΝ κυΝ σθδ Ν αΝ βη έαΝ πκυΝ βΝ αθ δπκζέ υ βΝ Ϊ εβ Ν
λδη έαΝελδ δεά,Νξαλαε βλέακθ αμ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ υηφπθδυθΝπμΝπλκ κ έαΝπλκμΝ
κθΝ αΰυθαΝ κυΝ ευπλδαεκτΝ ζακτ,Ν π δ άΝ ΰεα αζ έφγβε Ν βΝ δ ΫαΝ βμΝ ‘ θπ βμ’,Ν

αθαΰθπλέ γβεαθΝ έ αΝ δεαδυηα αΝ βθΝ κυλεδεάΝ η δκθσ β αΝ η Ν αυ ΪΝ πκυΝ
γ πέ γβεαθΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ δκθσ β αΝ Ν αθ έγ βΝ η Ν δμΝ αλξΫμΝ κυΝ δ γθκτμΝ
δεαέκυ,Ν κΝπζαέ δκΝ πθΝ υηφπθδυθΝία δασ αθΝκυ δα δεΪΝ βθΝαλξάΝ βμΝ‘ λδη λκτμΝ
υθ λΰα έαμ’Ν η αιτΝ ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ- λ αθέαμ,Ν σππμΝ αελδίυμΝ σλδα Ν εαδΝ κΝ

ξΫ δκΝΜαεηέζζαθ,ΝεαδΝ Ϋζκμ,ΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝ υηφπθδυθΝά αθΝ πδ φαζάμ,Ν π δ άΝ
                                                           

719 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧβίκή1ηέβέ1ληλΨΝ 
720Ν λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ
Γ΄,Ν θηβ-κ1βΝ πκ πΪ ηα αΝ απσΝ αΝ Πλαε δεΪΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ βμΝ κυζάμΝ πέΝ πθΝ υηφπθδυθΝ

υλέξβμ-Λκθ έθκυΝΧβγ-28.2.1959) 
721 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧγ1κήλέγέ1ληλΨ 



ία δασ αθΝ βθΝεαζάΝγΫζβ βΝ βμΝΣκυλεέαμέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝκΝαλξβΰσμΝ κυΝΚσηηα κμΝ
πθΝ Φδζ ζ υγΫλπθ,Ν κφκεζάμΝ θδαΫζκμ,Ν υπκ άλδι Ν σ δΝ σ αθΝ κΝ εσηηαΝ κυΝ γαΝ

εα αζΪί δΝ βθΝ ικυ έα,ΝγαΝαευλυ δΝ δμΝ υηφπθέ μΝεαδΝγαΝ υθ ξέ δΝ κθΝαΰυθαΝΰδαΝ
βθΝ θπ β βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝ– άζπ βΝ βθΝκπκέαΝκΝΙκθα ΪθΝΠλΪ κΝ βθΝ

Ϋεγ άΝ κυΝξαλαε άλδα ΝπμΝ‘ΪελπμΝ βηαΰπΰδεά’.  
 

Ν ευίΫλθβ βΝ ΚαλαηαθζάΝ υπ λαητθγβε Ν πθ υηφπθδυθ,Ν ξΪλβΝ δμΝ κπκέ μΝ
εα αλΰάγβε ΝβΝίλ αθδεάΝευλδαλξέαΝ κΝθβ έΝεαδΝαπκεαγέ αθ αδΝκδΝ ξΫ δμΝφδζέαμΝ
η αιτΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ βμΝ λ αθέαμέΝ δ δεσ λαΝπμΝπλκμΝ κΝαά βηαΝ
βμΝ απσ κ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ υπκ άλδι  σ δΝ « θΝ Ϋεαθ Ν
έπκ αΝπ λδ σ λκΝαπσΝ κΝθαΝ βλέι δΝ βΝζτ βΝ βμΝαθ ιαλ β έαμ,Ν βθΝκπκέαΝκΝέ δκμΝκΝ
λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμ,Ν κΝ ησθκμΝ επλσ ππκμΝ πθΝ ζζάθπθΝ βμΝΚτπλκυ,Ν έξ Ν ά βΝ

γΫ δΝ παλαηκθΫμΝ βμΝ πλσ φα βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ »έΝ ΣκΝ ζ υ αέκΝ αυ σΝ
πδξ έλβηαΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ κθΝ ΠλΪ κΝ πμΝ «π λέ δαΝ υπκελδ έαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

ευίΫλθβ βμ,ΝαφκτΝβΝαθ ιαλ β έαΝπκυΝ π τξγβΝ δαφΫλ δΝεα ΪΝπκζτΝαπσΝ ε έθβθΝπκυΝ
έξ Ν κλαηα δ γ έΝ κΝ ΜαεΪλδκμ»,Ν πλκ γΫ κθ αμΝ ππμ « έθαδΝ κδμΝ πΪ δΝ ΰθπ σΝ σ δΝ κΝ

ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν ίλ γ έΝ πλκ ζ ηΫθπθ,Ν αΝ κπκέαΝ ηΫξλδΝ βθΝ ζ υ αέαΝ δΰηάΝ
πλκ πΪγβ ΝθαΝη αίΪζ δ»έ722 
 
 Χ σ κ,Ν παλΪΝ βθΝ αθαη θση θβΝ αδ δκ κιέαΝ πθΝ πδ άηπθΝ βζυ πθΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ Ν εα ’Ν δ έαθΝ υαβ ά δμΝ η Ν Ϋζζβθ μΝ

αιδπηα κτξκυμ,Ν δαπέ πθαθΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ έξ Ν πέΰθπ βΝ πθΝ υ εκζδυθΝ πκυΝ
ΰευηκθκτ ΝβΝπλαε δεάΝ φαληκΰάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ βθΝέ δαΝ βθΝ

ΚτπλκέΝΚα ’Ναλξάθ,Νά αθΝ τζκΰκμΝκΝπλκίζβηα δ ησμ,ΝσξδΝησθκΝ βμΝ γάθαμΝαζζΪΝεαδΝ
βμΝ Σκυλεέαμ,Ν ΪθΝ ζδεΪΝ υπάλξ Ν βΝ γΫζβ βΝ πθΝ τκΝ εκδθκ ά πθΝ κυΝ θβ δκτΝ θαΝ
φαλησ κυθΝ δμΝ υηφπθέ μ,Ν εΪ δΝ πκυΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ δαπδ πγ έέ723 Χ σ κ,Ν βθΝ
ζζβθδεάΝπζ υλΪΝπλκίζβηΪ δα ΝκΝλσζκμΝ κυΝ δ ξυλκτΝεκηηκυθδ δεκτΝ κδξ έκυΝ κΝ
π λδεσΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν αΝ γθδεδ δεΪΝ αδ γάηα αΝ εαδΝ

υθγάηα αΝ πκυΝ ά αθΝ αεσηα βηκφδζάΝ κΝ θβ έ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ γΫ βΝ πκυΝ γαΝ
βλκτ Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ σ αθΝ γαΝ αθαφτκθ αθΝ υ εκζέ μΝ βθΝ κηαζάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

πκζδ δαευθΝ κηυθΝ κυΝθΫκυΝελΪ κυμέΝυΰε ελδηΫθα,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝτηίκυζκΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ Πλ ί έαμΝ βθΝ Άΰευλα,Ν τλπθαΝ Θ κ πλσπκυζκ,724 κδΝ υηφπθέ μΝ
υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ Ϋγ αθΝ ΫθαΝ πκζτπζκεκΝ τ βηαΝ δ κλλκπδυθΝ Χ‘checks and 

balances’ΨΝ πκυΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ απκ λΫο δΝ κίαλΫμΝ γθδεδ δεΫμΝ δ θΫι δμΝ
αθΪη αΝ δμΝ τκΝ εκδθσ β μέΝ πδίαλυθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ ε δηΪ κΝ ππμΝ ά αθΝ « κΝ
υηπαΰΫμΝ εκηηκυθδ δεσ κδξ έκΝ θ σμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν κΝ κπκέκΝ ά αθΝ
υΪζπ κΝ Ν ιπΰ θ έμΝ αθ δ υ δεκτμΝ παλΪΰκθ μ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ
γθδεδ δεΪΝ υθγάηα αΝ βμΝ ιδΪμ,Ν πζβθΝ σηπμΝ ΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ λδ λΪμ». 
πδ βηαδθσ αθΝ πέ βμΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμ,Ν Ν π λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκδΝ υ εκζέ μΝ
φαληκΰάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ γαΝ αυιΪθκθ αθ,Ν θΝ γαΝ ά αθΝ πλσγυηκμΝ θαΝ πλκ λΫι δΝ
βθΝ γάθαΝ ΰδαΝ θαΝ παθαφΫλ δΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ θπ βμ,Ν εαγσ δΝ ξαλαε βλδασ αθΝ πμΝ

«ΫθαμΝ ιαδλ δεΪΝφδζσ κικμΝΪθγλππκμ,ΝπκυΝγαΝγ ζά δΝθαΝ δα βλά δΝ βΝ βηκ δεσ β ΪΝ
κυΝ εαδΝ βθΝ πκζδ δεάΝ κυΝ ικυ έαΝ κΝ θβ έ»έΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν υθΫξδα Ν κΝ

Θ κ πλσπκυζκμ,Ν Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ π λέπ π βΝ βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ θΝ γαΝ ά αθΝ Ν

                                                           
722 Ibid. 
723 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝFischer Χβθθήβιέβέ1ληλΨΝΠλκίζβηα δ ηκέΝΆΰΰ ζκυΝ ζΪξκυΝπμΝ
πλκμΝ βθ εαζάΝγΫζβ βΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝη λυθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ φαληκ γκτθΝ αΝ υηπ φπθβηΫθαέ 
724 ISA/RG93/MFA/263/6 Eytan Ron,ΝΓλαηηα ΫαμΝ ΄ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλαΝ
πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χβγίήγθ1βή βέγέ1ληλΨΝ- א ε δηά δμΝ τλπθαΝ Θ κ πλσπκυζκυ,Ν
υηίκτζκυΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΠλ ί έαμΝ βθΝΆΰευλα 



γΫ βΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ θαΝ φαλησ δΝ δμΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν
παλΪΝησθκΝ ΪθΝπ λδκλδασ αθΝΫΰεαδλαΝβΝδ ξτμΝ κυΝεκηηκυθδ δεκτΝπαλΪΰκθ αέΝ 
 

 κΝ έ δκΝ πθ τηαΝ εδθ έ αδΝ εαδΝ βΝ πζβλκφκλέαΝ υπσΝ βθΝ Ϋθ διβΝ ‘ΆελπμΝ
πσλλβ κ’ πκυΝ παλαγΫ δΝ βθΝ απσΝ βέγέ1ληλΝ εαδΝ υπ’αλέΝ πλπ έΝ ββγήγθ1βή Ϋεγ א άΝ
κυΝ κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ πκ κζάμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Μκ ΫΝ
ζσθ,Ν πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ

τηφπθαΝη Ναυ άθ,ΝκΝ ζσθ,Ν πδεαζκτη θκμΝ υθκηδζέαΝπκυΝ έξ Νη Ν κθΝ σ ΝΠλΫ ίβΝ
βμΝ ζί έαμΝ βθΝΆΰευλα, λδεΝ λθ ΝΚΫ ζ λ, αθαφΫλ δΝσ δΝ« τηφπθαΝη Να φαζάΝ

πζβλκφσλβ βΝπκυΝ έξ ΝκΝ ζί σμΝΠλΫ ίβμΝαπσΝ υθΪ ζφσΝ κυΝ βθΝΆΰευλα Χ έ έΝ κθΝ
κπκέκθΝσηπμΝ θΝεα κθσηα ΨΝ έξ Ν υθαφγ έΝηυ δεάΝ υηφπθέαΝη αιτΝΚαλαηαθζάΝεαδΝ
Μ θ λΫμΝ ΰδαΝ βθΝ απσΝ εκδθκτΝ εα απκζΫηβ βΝ πθΝ εκηηκυθδ υθΝ βθΝΚτπλκέΝ  σξκμΝ
κυΝ ξ έκυΝ λΪ βμΝ γαΝ ά αθΝ βΝ απκίκζάΝ ά βΝ απκ υθΪηπ βΝ κυΝ ‘αε δίέ δεκυ’Ν

παλΪΰκθ αΝ κΝ θβ έ,Ν Ν π λέπ π βΝ πκυΝ γαΝ απκ δεθυσ αθΝπμΝ ίΪ δηβΝ βΝ υπκοέαΝ π λέΝ
υθ λΰα έαμΝ πθΝεκηηκυθδ υθΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κυμΝκίδ δεκτμ,ΝάΝη ΝΪζζκυμΝαελαέκυμΝ

αλδ λκτμΝετεζκυμ Χ έ έΝ ε σμΝΚτπλκυΨ»έ725  
 

Ν πζβλκφσλβ βΝ κυΝ ΚΫ ζ λ,Ν σππμΝ απκ έξγβε ,Ν ά αθΝ αελδίάμέΝ ΣβθΝ
11έβέ1ληλΝ βΝ υλέξβΝ υπ ΰλΪφβΝ η Ν απσλλβ κΝ πλπ σεκζζκΝ βΝ «υηφπθέαΝ Κυλέπθ»Ν
η αιτΝ κυΝΠλπγυπκυλΰκτΝ βμΝ ζζΪ αμΝΚαλαηαθζάΝεαδΝ κυΝΣκτλεκυΝκηκζσΰκυΝ κυ,Ν
Μ θ λΫμέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ υηφπθέαμΝ έξ Ν πμΝ ιάμμΝ «[…]Ν βέΝ
υθ φπθάγβΝη αιτΝ πθΝ τκΝΠλπγυπκυλΰυθΝσ δΝγαΝπαλΫηίκυθΝπαλΪΝ πΝΠλκΫ λπΝεαδΝ
θ δπλκΫ λπΝ βμΝ βηκελα έαμΝ βμΝΚτπλκυΝ αθ δ κέξπμ,Ν πέΝ πΝ εκπυΝ σππμΝ γκτθΝ
ε σμΝθσηκυΝ κΝΚκηηκυθδ δεσθΝΚσηηαΝεαδΝβΝεκηηκυθδ δεάΝ λΪ δμέΝ[…]».

726  
 
γέβέβΝΣκυλεέα 

 
 Καγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ1ληκ,ΝβΝεκδθάΝΰθυηβ,ΝκδΝ φβη λέ μΝεαδΝ κΝελα δεσΝ
λα δσφπθκΝ βθΝΣκυλεέαΝεΪζυπ αθΝ αΝ ε αδθση θαΝ βθΝΚτπλκ,ΝπλκίΪζζκθ αμΝ βΝ
δξκ σηβ βΝ κυΝ θβ δκτΝ πμΝ βθΝ ησθβΝ θ δΰηΫθβΝ ζτ βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκΪ πδ βΝ πθΝ
δεαδπηΪ πθΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθέΝ ΟδΝ ζαρεΫμΝ πκλ έ μΝ εαδΝ κδΝ δα βζυ δμΝ η Ν ετλδκΝ
τθγβηαΝ « δξκ σηβ βΝ άΝ ΘΪθα κμ»Ν εαδΝ κδΝ ηπλβ δεΫμΝ βζυ δμΝ εα ΪΝ κυΝ

Μαεαλέκυ,Ν κυΝ ΓλέίαΝ εαδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ίλέ εκθ αθΝ βθΝ βη λά δαΝ
δΪ αιβέΝ Μ ΪΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ κυΝ ε ηίλέκυ κυΝ 1ληκ κθΝ Ο  εαδΝ δ δαέ λα 

η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ ζζβθκ κυλεδευθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ1ληλ,Ν κΝ
εζέηαΝ αΝ κυλεδεΪΝΜΜ ΝΪζζαι  Ϊλ βθέΝΌππμΝ πδ βηαδθσ αθΝαπσΝ κΝΠλκι θ έκΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ Κπθ αθ δθκτπκζβ,Ν βΝ δ β κΰλαφδεάΝ εΪζυοβΝ ΰδαΝ βθΝ πλσκ κΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝ ά αθΝ Ϋθ κθβΝ εαδΝ υθ ξάμ,Ν υθκ υση θβΝ απσΝ ζσΰδαΝ ία ηκτΝ
σ κΝΰδαΝ κθΝ κλζκτΝσ κΝεαδΝΰδαΝ κθΝ ίΫλπφέΝΜΫ αΝ Ν δΪ βηαΝ τκΝησζδμΝηβθυθ,ΝβΝ
δεσθαΝη Ν βθΝκπκέαΝπαλκυ δαασ αθΝ κΝΚυπλδαεσΝ βθΝ κυλεδεάΝ δ β κΰλαφέαΝ θΝ

γτηδα Ν Ν έπκ αΝ η Ν ε έθβΝ κυΝ πκζτΝ πλσ φα κυΝ παλ ζγσθ κμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ
έ β βΝπ λέΝ πέ υιβμΝ υηφπθέαμΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1ληλΝθαΝίλ δΝ βθΝ κπδεάΝεκδθάΝ

                                                           
725 ISA/RG93/MFA/263/6 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧββγήγθ1βή βέγέ1ληλΨΝ- א ΝπζβλκφκλέαΝ
π λέΝ βμΝηυ δεάμΝ υηφπθέαμΝΚαλαηαθζά-Μ θ λΫμ,ΝπκυΝαπκ έ αδΝ κθΝΠλΫ ίβΝ βμΝ ζί έαμΝ βθΝ
Άΰευλα,ΝEric Ernst Kessler,Ν πδ βηαέθ αδΝπμΝ‘ΪελπμΝαπσλλβ β’έΝΟΝKessler έξ Ν δα ζΫ δΝΠλΫ ίβμΝ
βμΝξυλαμΝ κυΝ βθΝΆΰευλαΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1ληι-1962. 

726 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΝΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυ ΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ
Γ΄,Ν θγι-θγλΝ ΣκΝ ε έη θκΝ βμΝ απσΝ 11έβέ1ληλΝ «υηφπθέαμΝ Κυλέπθ»Ν Καλαηαθζά-Μ θ λΫμέΝ  βΝ
υηφπθέαΝ ε έθβΝκλδασ αθΝσ δΝ ζζΪ αΝεαδΝΣκυλεέαΝγαΝ βλέικυθΝ βθΝυπκοβφδσ β αΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμΝ θαΝ εα α έΝ πζάλ μΝ ηΫζκμΝ κυΝ Ν ΣΟέΝ ΠλίζέΝ Stephen Xydis, Cyprus - Reluctant 

Republic (The Hague-Paris: Mouton, 1973),ζ1γΝεαδΝη1λ 



ΰθυηβΝ εα ΪζζβζαΝ πλκ κδηα ηΫθβέ727 δ,Ν σ αθΝ δμΝ αλξΫμΝ Μαλ έκυΝ 1ληλΝ
πΫ λ οαθΝ κδΝ Ϋζζβθ μΝ υπΪζζβζκδΝ πκυΝ λΰΪακθ αθΝ κΝ λα βΰ έκΝ κυΝ Ν ΣΟΝ βΝ

ητλθβΝ άΝ σ αθΝ απαΰκλ τγβε Ν βΝ πλκίκζάΝ αθγ ζζβθδεάμΝ εδθβηα κΰλαφδεάμΝ αδθέαμΝ
βθΝ Κπθ αθ δθκτπκζβ,Ν βΝ κυλεδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ εαδΝ αΝ πκζδ δεΪΝ εσηηα αΝ βμ 

αθ δπκζέ υ βμΝ θΝ αθ Ϋ λα αθΝ αλθβ δεΪ.728 Χ σ κ,Ν σππμΝ κθδασ αθΝ απσΝ κυμΝ
Ι λαβζδθκτμ,Νά αθΝ τ εκζκΝθαΝ ε δηβγ έΝπκδαΝαελδίυμΝά αθΝβΝ Ϊ βΝ βμΝ κυλεδεάμΝ
εκδθάμΝΰθυηβμΝησθκΝη ΝίΪ βΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ πθΝ φβη λέ πθΝάΝ δμΝ επκηπΫμΝ κυΝ
λα δκφυθκυ,Ν π δ άΝ κΝ σ Ν δ ξτπθΝ θσηκμΝ π λέΝ ΣτπκυΝ σλδα Ν η ΰΪζαΝ π λδγυλδαΝ
ελα δεάμΝπαλΫηία βμΝ βθΝ βηκ δκΰλαφδεάΝεΪζυοβΝ βμΝ δ β κΰλαφέαμ.729  
 
 Μ ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ βΝ υλέξβΝεαδΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ
κυΝΛκθ έθκυΝ δμΝ1λέβέ1ληλ,ΝκΝΠλπγυπκυλΰσμΝΜ θ λΫμΝφΪθβε Ν υξ λσμΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ

αεσηαΝζσΰκέΝΣκΝα λκπκλδεσΝ υ τξβηαΝπκυΝπαλαζέΰκΝθαΝ κυΝεκ έ δΝ βΝαπάΝεα ΪΝ
βθΝη Ϊία άΝ κυΝ κΝΛκθ έθκ,ΝπλκεΪζ Ν βΝ υηπΪγ δαΝ βμΝεκδθάμΝΰθυηβμέΝ δ,Ν
θυΝ ετεζκδΝ βμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ πλκ κέηαααθΝ ηααδεΫμΝ δα βζυ δμΝ η Ν κΝ τθγβηαΝ

« δξκ σηβ βΝάΝΘΪθα κμ»Νσ αθΝκΝΜ θ λΫμ γαΝ πΫ λ φ Ν βΝξυλα,ΝεΪ δΝ Ϋ κδκΝ θΝ
υθΫίβέΝ θ δγΫ πμ,ΝκΝελα δεσμΝηβξαθδ ησμ,Ν εη αζζ υση θκμΝ κΝεζέηαΝ υηπΪγ δαμΝ

πλκμΝ κΝ πλσ ππκΝ κυΝ Πλπγυπκυλΰκτ ζσΰπΝ βμΝ πλκ ππδεάμΝ κυΝ π λδπΫ δαμ,Ν
εδθάγβε Ναπκ ζ ηα δεΪΝεαδΝ δκλΰαθυγβε ΝηέαΝπκηπυ βμΝζαρεάΝυπκ κξάΝ- βΝκπκέα,Ν
εα ΪΝ κθΝ ζσθ,Ν έΰκυλαΝ θΝ ά αθΝ σ κΝ αυγσληβ β,Ν σ κΝ υπκ άλδααθΝ κδΝ κπδεΫμΝ
φβη λέ μέ730 Μ Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,ΝβΝΫθ α βΝπκυΝαθαη θσ αθΝθαΝΫξκυθΝκδΝ πδελέ δμΝ
βμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ βμΝ δξκ κηδεάμΝ ζτ βμΝ ΧTaksimΨ,Ν ά αθΝ
αφυμΝη δπηΫθβ, κηΫθπθΝ πθΝ υΰευλδυθέΝΠΪθ πμ,ΝβΝΰθυηβΝ βμΝ κυλεδεάμΝεκδθάμΝ

ΰθυηβμΝ ΰδαΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ άΝ κθΝ Γλέία θΝ η αίζάγβε  εαδΝ κδΝ αθ δπκζδ υση θ μΝ
φβη λέ μΝ ιΫφλαααθΝ πδφυζΪι δμ πμΝπλκμΝ κΝ ΪθΝκδΝΣκυλεκετπλδκδΝά αθΝ παλευμΝ
δα φαζδ ηΫθκδΝαπσΝη ζζκθ δεΫμΝ δαελέ δμΝ ΝίΪλκμΝ κυμέ 

 
  Ν δπζπηα δεσΝ πέπ κ,ΝκδΝπλκίζβηα δ ηκέΝ πθΝΣκτλεπθΝαιδπηα κτξπθ θΝ
πκζζκέμΝ υθΫπδπ αθΝη Ν ε έθ μΝπκυΝ εφλΪακθ αθΝ βθΝ γάθαέΝΌππμΝπλκΫευπ ΝαπσΝ
παφΫμΝ κυΝ ζσθΝη ΝετεζκυμΝ σ κΝ κυΝ κυλεδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝσ κΝεαδΝ
βμΝ αθ δπκζέ υ βμ,731 ε δηΪ κΝ σ δΝ κΝ εκηηκυθδ δεσΝ κδξ έκΝ κΝ θβ έ,Ν βΝ ΪελαΝ

ιδΪΝεαδΝ αΝΫθ κθαΝ γθδεδ δεΪΝαδ γάηα αΝαηφκ ΫλπθΝ πθΝεκδθκ ά πθΝαπκ ζκτ αθΝ
παλΪΰκθ μΝ πκυΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ υ ξ λΪθκυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ πλαε δεάΝ
φαληκΰάΝ πθΝ υηπ φπθβηΫθπθέΝ π δ άΝ κδΝ ΣκτλεκδΝ δΫίζ παθΝ σ δΝ βΝ γάθαΝ θΝ

α εκτ Ν απσζυ βΝ πδλλκάΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθσ β α,Ν ηβΝ απκεζ έκθ αμΝ κΝ
θ ξση θκΝ ηέαΝ η λέ αΝ ζζβθκευπλέπθΝ πκυΝ αθ δ Ϊ κθ αθΝ κθΝ δαεαθκθδ ησΝ βμΝ
υλέξβμΝεαδΝ κυΝΛκθ έθκυΝθαΝδ ξυλδ γκτθΝσ δΝ σ κΝκΝΜαεΪλδκμΝσ κΝεαδΝκΝΚδκυ κτεΝ
θΝθκηδηκπκδκτθ αθΝ βηκελα δεΪΝθαΝυπκΰλΪοκυθΝ δμΝ υηφπθέ μΝ– εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ, 

κδΝ εΪ κδεκδΝ κυΝ θβ δκτΝ θαΝ ηβθΝ πλΫπ δΝ θαΝ η τκθ αδΝ απσΝ αΝ υηπ φπθβηΫθαέ 
ιέ κυΝ βηαθ δεΫμΝ ά αθΝ κδΝ πδελέ δμΝ βμΝ κυλεδεάμΝ αθ δπκζέ υ βμ,Ν πκυΝ
πδε θ λυθκθ αθΝ βΝ υ εκζέαΝ ι τλ βμΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ πκυΝ γαΝ έξαθΝ

αθ δε δη θδεΪΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ θ αξγκτθΝ β βησ δαΝ δκέεβ βΝ κυΝθΫκυΝελΪ κυμΝ
εα ΪΝπκ κ σΝγίΣ,ΝζσΰπΝ κυΝξαηβζκτΝηκλφπ δεκτΝ κυμΝ πδπΫ κυ,Ν υΰελδθση θκΝη Ν

                                                           
727 ISA/RG93/MFAήβηθήκΝΠλκι θ έκΝΙ λαάζΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβΝπλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ
(1545/213-25.2.1959) 
728 ISA/RG93/MFAήβηθήκΝΠλκι θ έκΝΙ λαάζΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβΝπλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ
(1572/4.3.1959) 
729 ISA/RG92/MFA/263/6 Alon πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧββγήγθ1βή  (2.3.1959- א
730 Ibid. 
731 Ibid. 



κΝ αθ έ κδξκΝ πέπ κΝ επαέ υ βμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ σηπμ,Ν βΝ
κυλεδεάΝ ευίΫλθβ βΝ έξ Ν πέΰθπ βΝ σ δΝ άζ ΰξ Ν απσζυ αΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝ

εκδθσ β α,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ θέ ξυ Ν βθΝ αδ δκ κιέαΝ βμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδλλκάΝ πκυΝ
πλσε δ κΝθαΝα ε έ αδΝαπσΝ βθΝΆΰευλαΝ βθΝευπλδαεάΝπκζδ δεάΝπλαΰηα δεσ β αέ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3  Πδγαθσ β μΝ ί ζ έπ βμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ Ι λαάζ- ζζΪ αμΝ εαδΝ
Ι λαάζ-ΣκυλεέαμΝη ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝυηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ 

   

 ώΝ πλυ βΝ απκ έηβ βΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ π λέΝ βμ θΫαμΝ πκζδ δεάμΝ
πλαΰηα δεσ β αμΝ πκυΝ δαηκλφπθσ αθΝ βθΝ ΚτπλκΝ ά αθΝ αφυμΝ γ δεάέ Κα ΪΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝ γ υλβ β,Ν Ν β ζάιβΝ βμΝ πκζυ κτμΝ δαηΪξβμΝ βηδκυλΰκτ Ν ηέαΝ θβ έ αΝ

αγ λσ β αμΝ κΝΪη κΝπ λδίΪζζκθΝ κυΝΙ λαάζ,ΝεαδΝκΝία δεσμΝπυζυθαμΝα φΪζ δαμΝ
βμΝ ξυλαμΝ – πκυΝ θΝ ά αθΝ ΪζζκμΝ απσΝ βθ ίλ αθδεάΝ λα δπ δεάΝ παλκυ έαΝ βθΝ
θα κζδεάΝΜ σΰ δκΝ- δα φαζέ γβε έΝ Ν Ϊ βΝπκυΝ άλβ ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ

εα ΪΝ βθΝ ελέ δηβΝ 1γβ τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν εαδΝ κδΝ
παλα εβθδαεΫμΝ βμΝ παλ ηίΪ δμΝ σ κθΝ αφκλΪ κ Κυπλδαεσ, θέ ξυ αθΝ π λαδ ΫλπΝ
κυμΝ ηκτμΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βΝ λ αθέαΝ εαδΝ δμΝ Π  αζζΪ,Ν ευλέπμ,Ν ί ζ έπ αθΝ

απκφα δ δεΪΝ δμΝηΫξλδΝπλσ δθκμΝ δα αλλαΰηΫθ μΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝΣκυλεέα. 
 
 Ν πδεκδθπθδαεσΝ πέπ κ,Ν κΝ Ι λαάζΝ σθδα Ν σ δΝ κδΝ απ’Ν υγ έαμΝ

δαπλαΰηα τ δμΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ «δ κλδευθΝ αθ δπΪζπθ»,Ν βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ
ΣκυλεέαμΝ απκ έξγβεαθΝ ζδεΪΝ κΝ ησθκμΝ απκ ζ ηα δεσμ λσπκμΝ πέζυ βμ πθ 
δαφκλυθ κυμέΝ Ν πλκ Ϋΰΰδ βΝ αυ άΝ θέ ξυ  κΝ ησθδηκΝ πδξ έλβηαΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ

ευί λθά πθΝ βμΝ πκξάμ, σ δΝ βΝ πέζυ βΝ βμΝ αλαίκρ λαβζδθάμΝ δΫθ ιβμΝ ίλέ ε αδΝ
απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ δμΝ απ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ
πθΝαλαίδευθΝελα υθΝεαδΝσξδΝ δαηΫ κυΝ κυΝΟ .732   

 
ΠΫλαθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ άζπδααθΝ σ δΝ κΝ δλβθδεσμΝ δαεαθκθδ ησμΝ

βθΝ ΚτπλκΝ γαΝ Ϋγ Ν Ν θΫ μΝ ίΪ δμΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝ σ κΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΝ – βθΝ
ηκθα δεάΝ ξυλαΝ βμΝ τ βμΝ πκυΝ θΝ έξ Ν αθαΰθπλέ δΝ αεσηαΝ de jure κΝ ίλαρεσΝ
ελΪ κμ, υθ βλκτ Ν θΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκΝ εαδΝ βθΝ ,Ν κθΝ
ευλδσ λκΝαθ έπαζκΝ κυΝΙ λαάζΝ ε έθβΝ βθΝ πκξά- σ κΝεαδΝη Ν βθΝΣκυλεέα, βΝκπκέα,Ν
αθΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ θΝ έξ Ν δαεσο δΝ πκ ΫΝ δμΝ παφΫμΝ βμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν η ΪΝ βθΝ
Κλέ βΝ κυΝκυΫαΝυπκίΪγηδ Ν δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κΝΙ λαάζέ 

 
δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κΝ Ι λαάζΝ θ δαφ λσ αθΝ θαΝ υ ά δΝ πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ

ξΫ δμΝη Ν βΝΛ υεπ έα,ΝβΝκπκέαΝσηπμΝγαΝ Ϋπλ π ΝθαΝηβθΝ πβλ α γ έΝαλθβ δεΪΝπμΝ
πλκμΝαυ σΝ κΝ θ ξση θκΝκτ ΝαπσΝ βθΝαλαίσφδζβΝ γάθα,Νκτ ΝαπσΝ βθΝΫιπγ θΝεαζάΝ
ηαλ υλέαΝπκυΝ π έεθυ ΝβΝΆΰευλαΝπλκμΝ κθΝαλαίδεσΝεσ ηκ,Νκτ ΝίΫίαδαΝεαδΝαπσΝ
βθΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έα,Ν βΝ κπκέαΝ έξ  ι εΪγαλαΝ άλδα Ν δμ ζζβθδεΫμΝ

γΫ δμέΝΓδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝά αθΝ αφΫμΝσ δΝΰδαΝ βθΝπκδσ β αΝεαδΝ κΝ τλκμΝ
πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθ η Ν βθΝ αθ ιΪλ β βΝ Κτπλκ,Ν γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ζβφγ έΝ υπ’Ν σοδθΝ βΝ

π λδφ λ δαεάΝπκζδ δεάΝ σ κΝ βμΝΆΰευλαμ, σ κΝεαδΝ βμΝ γάθαμέ 
 

γέγέ1ΝΠλκκπ δεΫμΝ ικηΪζυθ βμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθ Ι λαάζ- ζζΪ αμΝ 
   

πσΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ 1λζκΝ εαδΝ θ τγ θ, 
εελ ηκτ ΝβΝπλκκπ δεάΝκηαζκπκέβ βμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ Ι λαάζΝ

εαδΝ ζζΪ αμέΝ Ν γάθαΝ έξ Ν αθαΰθπλέ δΝ de facto κΝ θ κ τ α κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμ,Ν
δα βλκτ Ν ξαηβζσίαγηβΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ εαδΝ
δπζπηα δεσΝ επλσ ππκΝη ΝΫ λαΝ κθ δ λαβζδθσΝ κηΫαΝ βμΝΙ λκυ αζάηέΝΧ σ κ,ΝβΝ
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Post εαδΝDavar 



ησθδηβΝΪλθβ βΝ βμΝ γάθαμΝθαΝπλκί έΝεαδΝ βθΝde jure αθαΰθυλδ βΝ κυΝΙ λαάζ,Νεα ΪΝ
κυμΝΫζζβθ μΝαιδπηα κτξκυμΝία δασ αθ,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝΝ βΝ πκυ αδσ β αΝπκυΝ έξαθΝ

κδΝαλαίδεΫμΝοάφκδΝ δμΝαζζ πΪζζβζ μΝ ζζβθδεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝπλκ πΪγ δ μΝ θυπδκθΝ
πθΝγ ηδευθΝκλΰΪθπθΝ κυΝΟ ΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσέ733 Ύ λαΝαπσΝ κΝ‘εζ έ δηκ’Ν κυΝ

ΚυπλδαεκτΝ πλκίζάηα κμ,Ν η Ν βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν βΝ
δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ γ πλκτ Ν ππμΝ έξ Ν πζΫκθΝ φγΪ δΝ βΝ εα ΪζζβζβΝ δΰηάΝ βΝ

ζζΪ α,ΝβΝησθβΝ υ δεάΝ υλππαρεάΝξυλαΝπκυΝ θΝ έξ Ν υ ά δΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝθαΝαθαγ πλά δΝ βθΝ Ϊ βΝ βμ,ΝγΫ κθ αμΝ ΫζκμΝ ΝηέαΝπκζυ άΝΝ

ουξλσ β α,ΝβΝκπκέαΝ υξθΪΝξαλαε βλδασ αθΝ δμ δ λαβζδθΫμΝ εγΫ δμΝπμΝ‘π λδ ά’έΝ 
 

ΝαθΪΰεβΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝαφκτΝΫΰδθ Νΰθπ άΝβΝ πδ υξάμΝεα ΪζβιβΝ
πθΝ υθκηδζδυθΝ βΝ υλέξβ,Ν ά αθΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ πκυΝ υγβ αθΝ κθΝ Γ θδεσΝ
δ υγυθ άΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝΟυυζ λΝ ρ Ϊθ,ΝθαΝ υθαθ βγ έΝ
δμΝ 1βέβέ1ληλΝ η Ν κυμΝ αλξδ υθ Ϊε μΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ φβη λέ πθΝ βμΝ ξυλαμέ734 

εκπσμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ ε έθβμΝά αθΝθαΝ θγαλλυθγκτθΝκδΝ υθ Ϊε μΝ πθΝ φβη λέ πθΝ
βμΝξυλαμΝθαΝ βηκ δ τ κυθΝ βθΝπλκ ξάΝπ λέκ κΝετλδαΝΪλγλαΝη ΝγΫηαΝ βθΝαθΪΰεβΝ
ικηΪζυθ βμΝ πθΝ ξΫ πθΝ Ι λαάζ- ζζΪ αμ εαδΝ δμΝ υκέπθ μΝ πλκκπ δεΫμΝ ΰδαΝ δμΝ
ξΫ δμΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βθΝαθ ιΪλ β βΝΚτπλκέΝΜ Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,ΝκΝ ρ Ϊθ άζπδα Ν

σ δΝ αΝΤπκυλΰ έαΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμΝγαΝπζβλκφκλβγκτθΝ κθΝ
γ δεσΝ απσβξκΝ πκυΝ έξ  κΝ Ι λαάζ κΝ δαεαθκθδ ησμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν κθέακθ αμΝ
παλΪζζβζαΝ βθΝ κλγσ β αΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαμΝ π λέΝ βμΝ ΫθαλιβμΝ απ’Ν
υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ πθΝη αιτΝΙ λαάζΝεαδΝ λΪίπθέ735  

  
Κα σπδθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν αΝ βηκ δ τηα αΝΰδαΝ βΝυηφπθέαΝ βμΝ υλέξβμΝά αθΝ

απκζτ πμΝγ δεΪΝ Νσζ μΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μέ736 737 Νφδζκευί λθβ δεάΝDavar 

                                                           
733 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧβίκή1ηέβέ1ληλΨ 
734Ν Ά υπ μΝ υθαθ ά δμΝ η αιτΝ αιδπηα κτξπθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ
αλξδ υθ αε υθΝ πθΝ φβη λέ πθΝ βμΝ ξυλαμΝ απκ ζκτ αθΝ τθβγ μΝ φαδθση θκΝ ε έθβΝ βθΝ πκξάέΝ ΟδΝ
υθαθ ά δμ έξαθΝ εκπσΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ υθ αε υθΝ ΰδαΝ βΝ ΰλαηηάΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ πέΝ

αβ βηΪ πθΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμέΝ ΟδΝ δ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μΝ βΝ η ΰΪζβΝ κυμΝ πζ δκοβφέα,Ν θΝ
αθ δ έγ θ κΝ βθΝπλκίκζάΝ πθΝπλκ δθκηΫθπθΝγΫ πθΝαπσο πθέΝΝ 
735 ISA/RG93/MFA/263/6 Eytan πλκμΝPrato Χ1ηέβέ1ληλΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨΝ πδ βηΪθ δμΝ Eytan πλκμΝ
κυμΝαλξδ υθ Ϊε μΝδ λαβζδθυθΝ φβη λέ πθέΝΝ 

736 ISA/RG93/MFA/263/6 Eliezer Yapou,Ν Τπκ δ υγυθ άμΝ Σηάηα κμΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ πλκμΝ Prato 
(212/15.2.1959) Aπκ πΪ ηα αΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΣτπκυΝπ λέΝ πθΝ ξΫ πθΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Ν
βθΝΣκυλεέαΝεαδΝ κΝαθ ιΪλ β κΝελΪ κμΝ βμΝΚτπλκυέ 

737 ISχήRύλγήεόχήβηθήκΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝ Ι λαάζΝ βθΝ
ΆΰευλαΝεαδΝΠλκι θ έκΝΙ λαάζΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβΝΧββίή1θέβέ1ληλΨΝ πδ εσπβ βΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
ΣτπκυΝπ λέ βμΝυπκΰλαφάμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βΝ υλέξβέΝ δ δεσ λα,Ν πδ υθΪπ αδΝ κΝετλδκΝΪλγλκΝ βμΝ
φδζκευί λθβ δεάμΝώa’ψoker βμΝ 1γέ1έ1ληλ, κΝ κπκέκΝ δαφαέθ αδΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ
κπκέκθΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ π έπε Ν θαΝ αιδκπκδά δΝ πδεκδθπθδαεΪΝ κθΝ
δαεαθκθδ ησΝ βθΝ ΚτπλκμΝ «[…]Ν Ν δ κλδεάΝ απσφα βΝ πκυΝ ζάφγβΝ βθΝ ζί έαΝ πλσε δ αδΝ θαΝ

απκ ζΫ δΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝπαλΪ δΰηα,ΝσξδΝησθκΝΰδαΝ βθΝΚτπλκ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ δμΝ ξΫ δμΝΪζζπθΝζαυθΝ Ν
σζβΝ βθΝπ λδκξάέΝ ΪθΝ υηφπθβγ έΝβΝαθ ιαλ β έαΝ κυΝΰ δ κθδεκτΝθβ δκτΝ δμΝ υθκηδζέ μΝ κυΝΛκθ έθκυΝ– 

εαδΝ ε δηΪ αδΝσ δΝβΝ ΰΰζέαΝγαΝαλε γ έΝ βθΝ δα άλβ βΝ πθΝίΪ πθΝ– εαδΝ θΝγαΝ ηπκ δ έΝβΝ φαληκΰάΝ
βμΝ υηφπθέαμΝ βμΝ υλέξβμ,Ναυ σΝ θΝγαΝαπκ ζΫ δΝησθκΝηέαΝπλΪιβΝαθγλππδ δεά,ΝπκυΝγαΝ αηα ά δΝ
κΝ ξλσθδκΝ αδηα κετζδ ηαέΝ ΘαΝ απκ ζ έΝ απσ διβΝ σ δΝ η Ν εαζάΝ γΫζβ βΝ έθαδΝ υθα σθΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ θαΝ

ι π λΪ κυθΝηέ βΝΰ θ υθΝΰδαΝξΪλβΝ θσμΝπδκΝ υ υξδ ηΫθκυΝηΫζζκθ κμέ […] ΪθΝυπΪλξ δΝΫθαΝελΪ κμΝ βθΝ
π λδκξάΝπκυΝξαδλ έα δΝηδαΝ Ϋ κδαΝ υηφπθέαΝξπλέμΝπλκ κεέαΝΰδαΝκδκ άπκ Ναθ ΪζζαΰηαΝ έθαδΝ κΝΙ λαάζέΝ
π δ άΝ υΰξαέλκθ αμΝ κθΝ ευπλδαεσΝ ζασ,Ν υΰξαέλκυη Ν πέ βμΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ ΰδαΝ βθΝ
πδ υξέαΝ κυμΝθαΝζάικυθΝ κθΝουξλσΝπσζ ηκΝ βθΝπ λδκξάΝηαμ,ΝθαΝαπκηαελτθκυθΝ δμΝπλκεα αζάο δμέ […]Ν

ΟΝ ζζβθκ κυλεδεσμΝ πσζ ηκμΝ πκυΝ Ϋζβι Ν η Ν βθΝ θέεβΝ κυΝ α κτλε,Ν Ϋφ λ Ν βθΝ αλξάΝ κυΝ δλβθδεκτΝ
δαεαθκθδ ηκτέΝ ΠαλΪΝ κθΝ εζβλσΝ απκζκΰδ ησΝ ε έθκυΝ κυΝ πκζΫηκυ,Ν κδΝ τκΝ ξυλ μΝ εα αθσβ αθΝ σ δΝ κΝ
παθαπα λδ ησμΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ ζζβθδεκτΝ πζβγυ ηκτΝ Ν απσΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ βθΝ ΰ θΫ δλΪΝ κυμ,Ν αθΝ εαδΝ κδΝ



εαζκτ  βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ θαΝ «αθ τλ δΝ δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ α λαπκτμΝ πκυΝ γαΝ
κξ τκυθΝ δμΝ εαλ δΫμΝ πθΝ η ζζκθ δευθΝ βΰ υθΝ κυΝ θΫκυΝ ελΪ κυμΝ βμΝ Κτπλκυ», 

υπκ βλέακθ αμΝσ δΝ« θυΝ αΝξ λ αέαΝ τθκλαΝαπκ ζκτθΝ υξθΪΝπβΰάΝαθ ΰεζά πθ,Ν αΝ
γαζΪ δαΝ τθκλαΝ βθΝπζ δκθσ β ΪΝ κυμΝαπκ ζκτθΝφυ υλδκΝφδζέαμ»έΝ κΝ έ δκΝεζέηα 
εδθ έ κΝ εαδΝ βΝ πέ βμΝ φδζκευί λθβ δεάΝ αΰΰζσφπθβΝ Jerusalem Post. Ν αθ ιΪλ β βΝ
Ha’Aretz πλσ γ Ν σ δΝ « κΝ Ι λαάζΝ ζπέα δΝ ππμΝ κΝ θΫκΝ αυ σΝ ελΪ κμΝ γαΝ αθαπ τι δΝ
φδζδεΫμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμ,ΝεΪ δΝπκυΝγαΝ έθαδΝπκζτΝξλά δηκΝΰδαΝ βθΝ τ φδΰιβΝ πθΝ ξΫ πθΝ
κυΝΙ λαάζΝη Ν κυμΝΪζζκυμΝ τκΝΰ έ κθΫμΝηαμΝ βθΝ θα κζδεά Μ σΰ δκ,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ
βθΝ Σκυλεέα»έΝ Ν αλδ λάΝ Al-Ha’MishmarΝ σθδα Ν δ δαέ λαΝ κυμΝ ηκτμΝ φδζέαμΝ

η αιτΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ κυΝΙ λαάζ,Νσ αθΝ« ε άζπ αθΝ βθΝαθγλππδΪΝ κυμΝ αΝ
πζάγβΝ πθΝ ίλαέπθ,ΝπκυΝελα κτθ αθΝ αΝίλ αθδεΪΝ λα σπ αΝ κΝθβ έ».738  κΝέ δκΝ
ΪλγλκΝ βμ,ΝβΝAl-Ha’Mishmar Ϋεαθ Ν δ δεάΝαθαφκλΪΝ κθΝ ΫίΝΛ ίέθ,Ν Ϋζ ξκμΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ κηκ πκθ έαμΝ λΰαακηΫθπθΝ Υδ αθ λκτ ,Ν κΝ κπκέκμΝ «εα ΪΝ κΝ πλσ φα κΝ
δΪ βηαΝ πλαΰηα κπκέβ Ν βηαθ δεάΝ απκ κζάΝ η Ν εκπσΝ βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ
υθ δεαζδ δευθΝ πηα έπθΝ λΰαακηΫθπθΝσζπθΝ πθΝεκδθκ ά πθΝ κΝθβ έ,Ν λξση θκμΝ
Ν παφάΝ η Ν δμΝ ίλ αθδεΫμΝ αλξΫμ,Ν η Ν σξκΝ θαΝ υπ λα πδ γ έΝ κυμΝ Ϋζζβθ μΝ

λΰαακηΫθκυμΝ πκυΝ έξαθΝ απκζυγ έΝ απσΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμ,Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ ηΫ λπθΝ εα α κζάμΝ εα ΪΝ Ν κυΝ πζβγυ ηκτ»έ739

 ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ κΝ ΠλΪ κΝ
δαίέία Ν αΝ πμΝ ΪθπΝ ξσζδαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΣτπκυΝ κ Γλαφ έκΝ κυΝ ζζβθαΝ

Πλπγυπκυλΰκτ, κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝεαδΝ κυμΝαλξδ υθ Ϊε μΝ πθΝ
αγβθαρευθΝ φβη λέ πθ,ΝεαθΫθαΝαπσΝαυ ΪΝ θΝαθα βηκ δ τγβε Ν βθΝ ζζΪ α,Νκτ Ν
                                                                                                                                                                      

π λδ σ λκδΝ θΝγαΝπ λέη θαθΝπκ ΫΝθαΝ υηί έΝεΪ δΝ Ϋ κδκ,Ν ζδεΪΝ πΫφ λ Ν βθΝκηαζκπκέβ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ
η αιτΝ κυμέΝ Ν ζζΪ αΝαπσΝ βΝ δεάΝ βμΝπζ υλΪΝΪθκδι Ν βθΝαΰεαζδΪΝ βμΝεαδΝ Ϋξγβε Ν κυμΝι λδαπηΫθκυμΝ

ζζβθ μέΝΟΝαθγλυπδθκμΝπσθκμΝι π λΪ γβε ,ΝεαδΝπαλΪζζβζαΝκδΝ τκΝαυ κέΝζακέΝυδκγΫ β αθ ΫθαΝmodusΝ
vivendi,Ν κΝκπκέκΝ ζδεΪΝεα ΪΝ κθΝ τ λκΝΠαΰεσ ηδκΝΠσζ ηκ κυμΝΫφ λ ΝηααέΝπμΝ υηηΪξκυμέΝΦΫλαη Ν
αυ σΝ κΝ δ κλδεσΝ παλΪ δΰηα,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ π λδΰλαφ έΝ Ν εα κθ Ϊ μΝ ίδίζέα,Ν ΰδαΝ θαΝ κθέ κυη Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ
παλΪ δΰηαΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ κυΝ ηκδΪ δέΝ θαηφέίκζαΝ κΝ απσβξκμΝ αυ άμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ θΝ γαΝ
πλκεαζΫ δΝ απζυμΝ εαδΝ ησθκΝ υΰξαλβ άλδαέΝ ΚαδΝ βθΝ π λδκξάΝ ηαμΝ ηπκλ έΝ βΝ πδλλκάΝ κυΝ θαΝ φΫλ δΝ
πλκίζβηα δ ηκτμέΝ Πλκίζβηα δ ηκέΝ η αηκλφπ δεκέΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ιυπθά κυθΝ αεσηαΝ εαδΝ δμΝ
εαλ δΫμΝ σ πθΝ ηδ κτθΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ κθ δλ τκθ αδΝ βθΝ εα α λκφάΝ κυέΝ […]Ν ΟδΝ ξΫ δμΝ ηαμΝ η Ν βθΝ
ΣκυλεέαΝεαδΝ βθΝ ζζΪ αΝ θΝ έθαδΝδ δαέ λαΝεαζΫμ,ΝζσΰπΝ βμΝ πδλλκάμΝ πθΝ λΪίπθέΝ ΪθΝβΝΆΰευλαΝΫξ δΝ
αθαεαζΫ δΝ κθΝ ΠλΫ ίβΝ βμ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ εαδΝ θαΝ δαεσο δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμ βμΝ ηααέΝ ηαμ,Ν βΝ
ζζΪ α θΝηαμΝΫξ δΝαθαΰθπλέ δΝκτ ΝεαθΝdeΝjure. ζζΪΝ υλαΝ θΝγαΝηδζά κυη ΝΰδΥΝαυ ΪέΝΚαδΝ θΝπλΫπ δΝ

θαΝαΰθκκτη Νσ δΝεαδΝκδΝ τκΝαυ ΫμΝξυλ μ,Ν ζζΪ αΝεαδΝΣκυλεέα,ΝγαΝεζβγκτθΝθαΝπαέικυθΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ
βθΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝζαυθΝ βμΝπ λδκξάμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέΝ εσηαΝεδΝαθΝεΪ δΝ Ϋ κδκΝ

ΰδαΝ βθΝυλαΝ φαέθ αδΝ κυ κπδεσ,Ν αμΝ ηβθΝ απ ζπδασηα έ […] μΝ ζπέ κυη Ν σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ γαΝ ίλ δΝ βθΝ
ΚτπλκΝΫθαθΝΰ έ κθαΝπκυΝ θΝγαΝΫξ δΝησθκΝθαΝπλκ φΫλ δΝεαζΫμΝυπβλ έ μΝ βθΝΚκδθπθέαΝ πθΝΛαυθ,ΝαζζΪΝ

βθΝ δλβθδεάΝΰ δ θέα βΝσζπθΝ βθΝπ λδκξάΝηαμΝ[…]». 

ΣβθΝΝέ δαΝβηΫλαΝΧ1γέ1έ1ληλΨΝβΝ φβη λέ αΝώa’χretz αφδΫλπθ Ν ε θάΝαθΪζυ βΝΰδαΝ βθΝΚτπλκ,ΝβΝκπκέαΝ
εα Ϋζβΰ ΝπμΝ ιάμμΝ«[…]ΝΣλέαΝ κηΫθαΝεα Ϋ β αθΝ υθα άΝ βΝζτ βΝαυ κτΝ κυΝπ λέπζκεκυΝπλκίζάηα κμμΝ

Ν απσφα βΝ θαΝ ΰεα αζ δφγκτθΝ κδΝ δ λΫμΝ αιδυ δμΝ πκυΝ απΫ λ παθΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ πέ υιβμΝ
υηφπθβηΫθβμΝζτ βμέΝ Νπλπ κίκυζέαΝ θσμΝαπσΝ αΝηΫλβΝθαΝπλκίΪζ δΝηδαΝθΫαΝη λδκπαγάΝγΫ βΝ- βζα άΝ

βΝπλσ α βΝ κυΝΜαεαλέκυΝΰδαΝαθ ιαλ β έαΝ κυΝθβ δκτΝαθ έΝ βμΝ θπ βμ-έΝ Ν υηφπθέαΝ πθΝ τκΝη λυθΝθαΝ
πλαΰηα κπκδά κυθΝαπ υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμέΝ ΪθΝΫ πΝεαδΝΫθαΝαπσΝ αΝ λέαΝαυ ΪΝ κηΫθαΝ ιΫζδπ ,Ν
σ Ν γαΝ ά αθΝ α τθα κθΝ θαΝ πδ υξγ έΝ αυ σμΝκΝ δαεαθκθδ ησμΝ εαδΝ βΝ δαηΪξβΝ βθΝΚτπλκΝγαΝ κιυθσ αθΝ

αεσηαΝπ λδ σ λκΝεαδΝγαΝαπκ ζκτ Ναδ έαΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝαδηα κξυ έαέ […]ΣκΝΙ λαάζΝ ζπέα δΝσ δΝη Ν κΝ
θΫκΝ ΰ δ κθδεσΝελΪ κμΝγαΝαθαπ υξγκτθΝ ξΫ δμΝφδζέαμΝεα ΪΝ λσπκθΝυ ΝθαΝί ζ δπγκτθΝκδΝ ξΫ δμΝ κυΝ
Ι λαάζΝεαδΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαΝ– κυμΝ τκΝΪζζκυμΝΰ έ κθΫμΝ κυΝ βθΝ θα κζδεά Μ σΰ δκ»έ 

θΪζκΰκΝπ λδ ξση θκΝ έξαθΝεαδΝ αΝετλδαΝΪλγλαΝ βμΝαλδ λάμΝAl-Ha’Mishmar ( «ΣκΝΙ λαάζΝη ΝξαλΪΝ
γαΝαθαΰθπλέ δΝ βθΝΚτπλκ»Ν- 1γέβέ1ληλΨ,Ν βμΝDavar («ΝΫκμΝΰ έ κθαμΝΰδαΝ κΝΙ λαάζ»Ν- 11έβέ1ληλΨΝεαδΝ
βμΝαΰΰζσφπθβμΝJerusalem Post Χ«Λτ βΝΰδαΝ βθΝΚτπλκ»Ν- 12.2.1959)  

738 ISA/RG93/MFA/256/8 Al-Ha’Mishmar, 13.2.1959 
739 ΟλΪ Ν βέθέ1έ1 Π λέΝ βμΝ δαη κζαίβ δεάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ κυΝ Zeev Levin υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ
απ αζηΫθκυΝ βμΝ ICFTU βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ δμΝ ηααδεΫμΝ απκζτ δμΝ ζζβθκευπλέπθΝ απα ξκζκυηΫθπθΝ

κθΝNAAFI 



η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ υθ δΪ ε οβμΝ βμΝ υλέξβμΝ δμΝ 11έβέ1ληλ,740 κτ Ν εαδΝ η ΪΝ βΝ
δΪ ε οβΝ κΝΛκθ έθκ,ΝπκυΝκζκεζβλυγβε Ν δμΝ1λέβέ1ληλέ741  

 
Νδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝπλκίζβηα δασ αθΝαπσΝ βθΝουξλάΝ ζζβθδεάΝ Ϊ β,Ν π δ άΝ

ίΪ δηαΝ πδγαθκζκΰκτ Ν ππμΝ σ κΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδ,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ ζζΪ αΝ έξαθΝ ά βΝ
πζβλκφκλβγ έΝ ΰδαΝ δμΝ φδζκ κυλεδεΫμΝ παλα εβθδαεΫμΝ εδθά δμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ

θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληκέΝΓδαΝαυ σθΝ κθΝζσΰκΝ
ελδθσ αθΝαπαλαέ β κΝθαΝ υ αγκτθΝ κΝ υθ κησ λκΝ υθα σθΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝ η Ν κΝ αθ ιΪλ β κΝ ΚυπλδαεσΝ ελΪ κμ,Ν βθΝ δαευίΫλθβ βΝ κυΝ κπκέκυΝ βθΝ

πλπ κεαγ λέαΝγαΝ έξ ΝβΝ ζζβθκευπλδαεάΝπζ δκοβφέα,ΝβΝβΰ έαΝ βμΝκπκέαμΝπδγαθσθΝ
γαΝαεκζκυγκτ Ν κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝ γάθαμ.742  
 

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δ λ υθβγ έΝ βΝ πλσγ βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θαΝ υθ Ϋ δΝ κΝ
‘εζ έ δηκ’Ν βμΝ ευπλδαεάμΝ δΫθ ιβμΝ η Ν βθΝ κηαζκπκέβ βΝ πθΝ ξΫ υθΝ βμΝ η Ν κΝ
Ι λαάζΝ αφ’Ν θσμΝ εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ η Ν βΝ τ α βΝ πζάλπθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ
η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ Κτπλκυ,Ν κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν π έπι Ν θαΝ υθαθ βγ έΝ η Ν κθΝ θ δπλσ λκΝ
κυΝ ζζβθδεάμΝΚυίΫλθβ βμ,ΝΠαθαΰδυ βΝΚαθ ζζσπκυζκέΝ Ν υθΪθ β βΝ ε έθβ,ΝαθΝεαδΝ
έξ Νπλκΰλαηηα δ γ έΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ τκΝηάθ μΝθπλέ λα,Ν ζδεΪΝκλέ γβε ΝΰδαΝ
δμΝ βίέβέ1ληλ,Ν υηπέπ κθ αμ η Ν βθΝ πατλδκθΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ πκυΝ

εαγσλδααθΝ βθΝ δΪ κξβΝπκζδ δεάΝπλαΰηα δεσ β αΝ βθΝΚτπλκέΝ 
 
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ ε έθβμ,ΝκΝΠλΪ κΝ ιΫγ Νη Ν αφάθ δαΝ βθΝ

απκλέαΝ βμΝδ λαβζδθάμΝπζ υλΪμΝ Ν δΝγαΝ ιυπβλ κτ ΝβΝπ λαδ ΫλπΝεαγυ Ϋλβ βΝ βμΝ
de jure αθαΰθυλδ βμΝ κυΝΙ λαάζ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝηδαμΝεαδ κΝΚυπλδαεσΝ έξ Ν
πζΫκθΝ πδζυγ έΝ εαδΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ οάφκδΝ κθΝ Ο Ν θΝ γαΝ Ϋπλ π Ν πζΫκθΝ θαΝ
ιαθαΰεΪακυθΝ βθΝ γάθαΝθαΝηβθΝ βλ έΝδ κλλκπβηΫθ μΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Νσζ μΝ
δμΝξυλ μΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμέΝ Ν υθκηδζέαΝΚαθ ζζσπκυζκυ-ΠλΪ κ,Ν έθαδΝδ δαέ λαΝ
δαφπ δ δεάΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκ, η Ν κθΝκπκέκθ Ι λαάζΝεαδΝ ζζΪ αΝαθ δη υπδααθΝ δμΝ
δη λ έμΝ κυμΝ ξΫ δμέΝ Ν απσΝ βγέβέ1ληλΝ εαδΝ υπ’αλέΝ πλπ έΝ βζ1Ν Ϋεγ βΝ κυΝ Ικα Ϊθ 

ΠλΪ κΝ πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ
παλκυ δΪα δΝ θ δαφΫλκθΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ αδ δσ κιβΝ Ϊπκοβ βμΝ ζζβθδεάμΝ
ευίΫλθβ βμ ΰδαΝ βθΝ πατλδκθΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ πθΝυθγβευθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝαζζΪΝ
εαδΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝπκυΝβΝ γάθαΝΫελδθ Νσ δΝκΝ δαεαθκθδ ησμΝπκυΝ π τξγβΝ βθΝ
ΚτπλκΝ θΝ υθ Ϋ αδΝ απαλαέ β αΝ η Ν κΝ αθκδε σΝ γΫηαΝ βμΝ ικηΪζυθ βμΝ πθΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ αμ-Ι λαάζέΝ 

                                                           
740 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝ Yapou Χβγβή1λέβέ1ληλΨΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κΝ
αγβθαρεσμΝΣτπκμΝ θΝ έθαδΝπλσγυηκμΝθαΝ βηκ δ τ δΝ υη θάΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝε έη θα 
741 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝ Eytan (246/24.2.1959)  βθΝ Ϋεγ βΝ αθαφΫλ αδ σ δΝ αθΝ εαδΝ κΝ
Prato έξ Ν δαίδίΪ δΝ δ λαβζδθσΝ Ϋθ υπκΝ υζδεσΝ κΝ Γλαφ έκΝ κυΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ βθΝ γάθα,Ν κΝ
Γλαφ έκΝΣτπκυΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ ΝεαδΝ δμΝ ευλδσ λ μΝαγβθαρεΫμΝ φβη λέ μ,Ν

θΝ αθα βηκ δ τγβε Ν Ν εαθΫθαΝ ζζβθδεσΝ ηΫ κΝ εαθΫθαΝ ξσζδκΝ δ λαβζδθάμΝ φβη λέ αμ,Ν κτ Ν κΝ
υΰξαλβ άλδκΝηάθυηαΝEytan πλκμΝ κθΝκησζκΰσΝ κυΝ κΝ ζζβθδεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθέΝΜκθα δεάΝ
ιαέλ βΝ απκ Ϋζ Ν ηέαΝ τθ κηβΝ αθαφκλΪΝ κΝ αΰΰζσφπθκΝ θβη λπ δεσΝ ζ έκΝ κυΝ γβθαρεκτΝ

Πλαε κλ έκυΝ δ ά πθέΝ 
742 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝ Eytan (41/  -17.2.1959) Eπδ βηαέθ αδΝ βΝ απκΰκά υ βΝ πκυΝ
ιΫφλα Ν κΝ ΜδξαζΪεβμΝ Πδ ΪμΝ βμΝ  ΚΝ πλκμΝ κθΝ Zeev Levin,Ν αθυ α κΝ Ϋζ ξκμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
λΰα δεάμΝ υθκηκ πκθ έαμΝHistadrut – κΝκπκέκμΝίλδ εσ αθΝ βθΝ γάθαΝπμΝαπ αζηΫθκμΝ βμΝICFTU 

– ξ δεΪΝη Ν δμΝ παφΫμΝπκυΝ έξ Νπλαΰηα κπκδά δΝκΝMoshe Tov η Ν κΝηπζκεΝ πθΝΛα δθκαη λδεαθυθΝ
βΝΝΫαΝΤσλεβΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληκΝΧΟλΪ Νβέθέγέ1Ψέ  κΝέ δκΝ βζ ΰλΪφβηα,ΝεαδΝεα σπδθΝ βμΝπμΝ

ΪθπΝ πδ άηαθ βμ,Ν υ άθ αδΝβΝΪη βΝαθΪζβοβΝπλπ κίκυζδυθΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΙ λαάζ,Νκτ πμΝυ ΝθαΝ
υ αγκτθΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝαθ ιΪλ β βΝΚτπλκέΝΝΝ 



 
δαφπ δ δεΪΝ έθαδΝ εΪπκδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ απκ πΪ ηα αΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ

Ϋεγ βμέΝΟΝΚαθ ζζσπκυζκμ,Ναπκ δηυθ αμΝ βθΝ πέ υιβΝ υηφπθέαμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν
ε δηκτ Νσ δ «βΝ ζζΪ αΝ θΝηπκλκτ ΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝ βλ έΝηδαΝπκζδ δεάΝπκυΝγαΝ βθΝ

εαγάζπθ Ν ΝηέαΝ δΫθ ιβΝη Ν κυμΝ υ δεκτμΝ βμΝ υηηΪξκυμΝεαδΝπκυΝγαΝΫγ Ν Νεέθ υθκΝ
βθΝ δΪ π βΝ πθΝπκζδ δ ηδευθΝδ π υθΝ κυΝπ φπ δ ηΫθκυΝεσ ηκυέΝΟΝ δαεαθκθδ ησμΝ

πλΪΰηα δΝ πδίΪζ δΝ βθΝ ΰεα Ϊζ δοβ βμΝδ ΫαμΝ βμΝπλκ Ϊλ β βμΝ κυ θβ δκτ,ΝαζζΪΝαυ σΝ
υθΫίβΝ ιΝαδ έαμΝ υΰευλδυθ πκυΝπλΫπ δΝθαΝγ πλβγκτθΝαη Ϊεζβ κδΝεαδΝ θΝηπκλκτη Ν

θαΝ δμΝ εζΪίκυη  εα ΪΝ λσπκθΝ υ Ν θαΝ αθαδλ έ αδΝ ηδα αθαπσφ υε βΝ δ κλδεάΝ
δα δεα έαέΝ Ν υθΫθπ βΝ [ έ έΝ σζπθΝ πθΝ π λδκξυθ]Ν βμΝ ζζΪ αμΝ θΝ π τξγβΝ

ηκθκηδΪμΝεαδΝ κΝευλδσ λκΝαπκ Ϋζ ηαΝ[ έ έΝ πθΝ υηφπθδυθ]Ν έθαδΝσ δΝεα αλλέφγβε Ν
κΝ ευλδσ λκΝ ηπσ δκΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ πδγυηέαμΝ κυΝ

ευπλδαεκτΝζακτ,Ν κΝκπκέκΝ θΝ έθαδΝΪζζκΝπαλΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμΝ κΝ
θβ έέΝ Ν ευίΫλθβ βΝ αθαΰεΪ βε Ν θαΝ απαζζαΰ έΝ απσΝ κΝ ίΪλκμΝ πκυΝ βθΝ ηπσ δα Ν θαΝ
επζβλυ δΝ κΝ ευλδσ λκΝ εαγάεκθΝ βμΝ ,Ν ά κδ θαΝ αφδ λπγ έΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ πθΝ
υ ξ λυθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝεκδθπθδευθ πλκίζβηΪ πθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ζακτέΝΌ κΝ
κΝ Κυπλδαεσ παλΫη θ Ν Ϊζυ κ,Ν αΝ ξΫλδαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ ά αθΝ ηΫθα». ΟΝ

ΠλΪ κΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυ,Ν πλκ παγυθ αμΝθαΝ δ λ υθά δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝπλκγΫ δμΝ
π λέΝ ηέαμΝ θ ξση θβμΝ αθαίΪγηδ βμΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθΝ η ΪΝ βΝ
τ α βΝ βμΝαθ ιΪλ β βμΝΚτπλκυΝ ιΫφλα Ν βθΝ ζπέ αΝσ δΝ«εαδΝκδΝ ξΫ δμΝαθΪη αΝ
δμΝ υκΝ ηαμΝ ξυλ μΝ γαΝ πβλ α γκτθΝ πλκμΝ κΝ εαζτ λκέΝ Ν ζτ βΝ πκυΝ π τξγβΝ Ϋΰδθ Ν

απκ ε άΝ κΝ Ι λαάζΝ η Ν δεαθκπκέβ β,Ν π δ άΝ αφαδλ έΝ ΫθαθΝ εέθ υθκΝ ΰδαΝ βθΝ δλάθβΝ
εκθ ΪΝ αΝ τθκλΪΝ ηαμΝ εαδΝ π δ άΝ βΝ ζτ βΝ αυ άΝ π τξγβΝ ηΫ πΝ απΥΝ υγ έαμΝ
δαπλαΰηα τ πθέΝ […] Ν βηδκυλΰέαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ βμΝΚτπλκυ,Ν κΝ κπκέκΝ βθΝ κυ έαΝ
έθαδΝηδαΝΟηδελάΝ ζζΪ αΟ,ΝφΫλθ δΝκζκΫθαΝεαδΝπδκΝεκθ ΪΝ βθΝ ζζΪ αΝη Ν κΝΚλΪ κμΝ κυΝ

Ι λαάζέΝΜ Ναυ σΝ κΝ κηΫθκ,Νεα ΪΝ βΝΰθυηβΝηκυΝαπαδ έ αδΝθαΝ παθαιδκζκΰβγκτθΝκδΝ
ξΫ δμΝαθΪη αΝ δμΝ τκΝξυλ μέΝΣκυΝ έπαΝσ δΝσ κΝβΝ δαηΪξβΝ[ έηέΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ]Ν

ίλδ εσ αθΝ Ν σιυθ β,Ν απ έξαη Ν απσΝ κΝ θαΝ γΫ κυη Ν αυ σΝ κΝ πλσίζβηαΝ [ έηέΝ ξΫ δμΝ
ζζΪ αμ-Ι λαάζ],Ν ζσΰπΝ βμΝεα αθσβ βμΝ βμΝζ π άμΝγΫ βμΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ ιΫφλα αΝ
βθΝ ζπέ αΝ σ δΝ υλαΝ πκυΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ απ ζ υγ λυγβε Ν απσΝ Ν κΝ ίΪλκμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν

σππμΝ έπ ,Ν γαΝ Ϋξ δΝ κθΝ ξλσθκΝ θαΝ δ επ λαδυ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ αυ σΝ [ έηέΝ ξΫ δμΝ
ζζΪ αμ-Ι λαάζ]Ν η Ν αθ δε δη θδεσ β αΝ εαδΝ λ αζδ ησέΝ ΣκυΝ έπαΝ σ δΝ αυ ΫμΝ κδΝ εΫο δμΝ
δα υπυθκθ αδΝ αΝ πζαέ δαΝ ζ τγ λβμΝ αθ αζζαΰάμΝ απσο πθΝ εαδΝ πΥ υεαδλέαΝ πθΝ
ι ζέι πθ,Ν αζζΪΝ κυΝ Ϋ π αΝ θαΝ εα αζΪί δΝ σ δΝ γ πλκτη Ν βθΝ πλδθάΝ δΰηάΝ πμ Ϋθα  

momentum πκυΝ θ γα Ϋπλ π  θαΝ ξαγ έέ» ΟΝ Καθ ζζσπκυζκμ, απαθ υθ αμ,Ν θΝ
παλΫζ δο ΝθαΝ κθέ δΝσ δ «υπΪλξ δΝαεσηαΝ κΝπλσίζβηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπαλκδεέαμΝ βθΝ
έΰυπ κ,Ν βΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ κπκέαμΝ κζκΫθαΝ εαδΝ υ ξ λαέθ δ»,Ν γΫζκθ αμΝ θαΝ ΰέθ δΝ

εα αθκβ σΝ κθΝδ λαβζδθσΝ υθκηδζβ άΝ κυΝσ δΝβΝde jure αθαΰθυλδ βΝ θΝ έθαδΝαεσηαΝ
πέΝ βμΝπαλκτ βμέΝΟΝΠλΪ κ,ΝαπσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Νυπκ άλδι Νσ δΝβΝ γάθαΝ θΝγαΝ

Ϋπλ π ΝθαΝ υ ξ έα δΝ κΝαθκδε σΝαά βηαΝ πθΝ δΰυπ δπ υθΝη Ν βθΝκηαζκπκέβ βΝ πθΝ
ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθ,Ν εγΫ κθ αμΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ απκ δηκτ Ν βΝ

δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ βθΝ αε δεάΝ πκυΝ αεκζκυγκτ Ν βΝ έΰυπ κμΝ Ϋθαθ δΝ ΪζζπθΝ ξπλυθΝ
βμΝ τ βμ,Ν πκυΝ ά βΝ έξαθΝ υθΪο δΝ πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν απ υγυθση θκμΝ κθΝ Καθ ζζσπκυζκ,Ν αθΫφ λ Ν σ δΝ «βΝ Ϊ βΝ βμΝ
δΰτπ κυΝΫθαθ δΝ πθΝιΫθπθ [ έ έΝπκυΝ δαίδκτθΝ θ σμΝ βμΝ πδελΪ δΪμΝ βμ] θΝ ιαλ Ϊ αδΝ

αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ ξΫ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ κδΝ ξυλ μΝ εα αΰπΰάμΝ κυμ,Ν αζζΪΝ σ δΝ
πβΰΪα δΝαπσΝ βθΝ δ γθάΝ Ϊ βΝ κυΝαελαέκυΝ[ έηέΝαλαίδεκτ]Ν γθδεδ ηκτ,ΝκΝκπκέκμΝκτ ΝγαΝ

αηα ά δ,Ν κτ Ν γαΝ αθαίζβγ έΝ π δ άΝ βΝ ζζΪ αΝ βλ έΝ βθΝ Ι λκυ αζάηΝ ηέαΝ
δπζπηα δεάΝαπκ κζάΝ[ έ έΝεαδΝσξδΝηέαΝΠλ ί έαΝ κΝΣ ζΝ ίέί]Ν– δαφκλΪΝ βθΝκπκέαΝ

κυ έμΝαθ δζαηίΪθ αδέΝΣκυΝ πδ άηαθαΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ βμΝΙ αζέαμ,Ν βμΝΓαζζέαμΝεαδΝ βμΝ



λ αθέαμ,ΝπκυΝπλκ φΪ πμΝυπΫΰλαοαθΝ υηφπθέ μΝη Ν βθΝ έΰυπ κ,ΝπαλΪΝ βθΝφδζέαΝπκυΝ
δα βλκτθΝη Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝπαλΪΝ δμΝαπ δζΫμΝ βμΝ δΰτπ κυΝπλκμΝ βΝ υ δεάΝΓ ληαθέα 

παλαηκθΫμΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ υηφπθέαμΝ π λέΝ πθΝ απκαβηδυ πθΝ [ έηέΝ βμΝ υ δεάμΝ
Γ ληαθέαμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝΰδαΝ αΝ ΰεζάηα αΝ κυΝ ΄ Παΰεκ ηέκυΝΠκζΫηκυ]έΝΠλσ γ αΝ
σ δΝ ΪθΝγαΝηκυΝ πΫ λ π ΝθαΝ εφλΪ πΝ βΝΰθυηβΝηκυΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝπκζδ δεά,ΝβΝ Ϊ βΝ
α υθαηέαμΝπκυΝ πδ δεθτ δΝ βΝ ζζΪ αΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ δ δεάΝ βμΝ ξΫ βΝη Ν κΝ Ι λαάζΝ
έθαδΝ πδγαθσθΝ θαΝ ληβθ υγ έΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ δΰτπ κυΝ πμΝ α υθαηέαΝ εαδΝ αυ άΝ βΝ

αθ δη υπδ βΝ βμΝπλαΰηα δεσ β αμ θΝπλκΪΰ δΝπλπ έ πμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ υηφΫλκθ α»έ 
ΟΝΚαθ ζζσπκυζκμΝαπΫφυΰ ΝθαΝ π ε αγ έ,Ν έθκθ αμΝηέαμΝασλδ βΝ δαί ίαέπ βΝσ δΝγαΝ
υθκηδζά δΝΰδαΝ κΝγΫηαΝη Ν κθΝΠλπγυπκυλΰσΝεαδΝ κθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθέ743

 

 
 δμΝ βηέβέ1ληλΝ κΝ ΠλΪ κΝ πλαΰηα κπκέβ Ν ΰδαΝ κθΝ έ δκΝ εκπσΝ εα ’Ν δ έαθΝ

υθΪθ β βΝ η Ν κθΝ Άΰΰ ζκΝ ζΪξκ,Ν ηΫζκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ δμΝ
δαπλαΰηα τ δμΝ βμΝ υλέξβμΝεαδΝ κυΝΛκθ έθκυΝεαδΝπαζδσΝΰθυλδηκΝ βθΝδ λαβζδθάΝ
δπζπηα δεάΝ υπβλ έαΝ απσΝ βθΝ π λέκ κΝ πκυΝ έξ Ν υπβλ ά δΝ πμΝ επλσ ππκμΝ βμΝ
ζζΪ αμΝ βθΝ Ι λκυ αζάηέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ κηαζκπκέβ β πθΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθΝ ζζΪ αμ-Ι λαάζ,Ν κΝ ζΪξκμΝ άλβ Ν αθΪζκΰβΝ Ϊ βΝ η Ν ε έθβθΝ πκυΝ έξ Ν
εφλΪ δΝ κΝ Καθ ζζσπκυζκμ,Ν απκφ τΰκθ αμΝ π σ κΝ θαΝ αθαφ λγ έΝ Ϊη αΝ δμΝ
ζζβθκαλαίδεΫμΝ ξΫ δμέΝΥαλαε βλέακθ αμΝ δμΝ δη λ έμΝ ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝπμΝ

‘Ϊλδ μ’,ΝυπκίΪγηδ Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝ θΝ έξ Νπλκί έΝαεσηαΝ βθΝde jure 
αθαΰθυλδ βΝ κυΝΙ λαάζ,Νπαλκυ δΪακθ αμΝαυ άθΝ βθΝπαλΪζ δοβΝπμΝΫθαΝ«απζσΝ υπδεσΝ
πλσίζβηα,ΝπκυΝπΪθ κ ΝβΝ γάθαΝζαηίΪθ δΝυπ’ΝσοδθΝ βμ».  

 
έξ Νεα α έΝ αφΫμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝσ δΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝ θΝ

πλκ έγ αδΝ τθ κηαΝ θαΝ πλκπγά δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ικηΪζυθ βμΝ πθΝ
ζζβθκρ λαβζδθυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθέΝ θ δγΫ πμ,Ν θΝ ά αθΝ απκγαλλυθ δεΪΝ αΝ
βηΪ δαΝ πμΝ πλκμΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κΝ θ ξση θκΝ τ α βμΝ πζάλπθΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΚτπλκυέΝ Κα ΪΝ βθΝ έ δαΝ πμΝ ΪθπΝ
υθΪθ β βΝη αιτΝΠλΪ κΝεαδ ζΪξκυ,ΝκΝΫζζβθαμΝ δπζπηΪ βμΝΪφβ ΝθαΝ θθκβγ έΝππμΝ

βΝ γάθαΝ θΝπλκ έγ αδΝθαΝπαλ ηπκ έ δΝηέαΝ Ϋ κδαΝ ιΫζδιβΝ– κτ ΝσηπμΝεαδΝσ δΝγαΝ
βθΝ θγΪλλυθ έΝΚα ΪΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝ ζΪξκυ,Ν«[…]ΝΣκΝθΫκΝελΪ κμΝ έθαδΝφυ δεσΝθαΝ
θ δαφΫλ αδΝθαΝ βλ έΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κυμΝΰ έ κθΫμΝ κυΝεαδΝ κΝΙ λαάζΝγαΝηπκλΫ δΝθαΝ

πλκ φΫλ δΝ πΪλαΝ πκζζΪΝ απσΝ βθΝ π έλαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ βΝ
ί ζ έπ βΝ κυΝίδκ δεκτΝ πδπΫ κυΝ βθΝΚτπλκ,ΝβΝκπκέαΝεαδΝΫξ δΝαθΪΰεβΝαπσΝηδαΝ Ϋ κδαΝ
ίκάγ δαΝ[…]»έ744  
 

3.3έβΝΝΠλκκπ δεΫμΝαθαίΪγηδ βμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝΙ λαάζ-ΣκυλεέαμΝ 
  
 Ν εαγ π δεάΝη αίκζάΝ κΝ ΙλΪε,Ν βΝ πκζδ δεάΝ α Ϊγ δαΝ βθΝ Ικλ αθέαΝ εαδΝ

κθΝ ΛέίαθκΝ εαδΝ βΝ αυιαθση θβΝ θα λδεάΝ δ έ υ βΝ βθΝ αλαίδεάΝ πκζδ δεάΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ Ϋ λα αθΝ εα αζυ δεΪΝ κτ πμΝ υ Ν Ι λαάζΝ εαδΝ ΣκυλεέαΝ θαΝ
αθαθ υ κυθΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝ παλα εβθδαεΪΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ εαζκεαδλδκτΝ
κυΝ 1ληκέΝ Ν πδγαθσ β αΝ θα λκπκέβ βμΝ πθΝ ηΫξλδΝ σ Ν φδζκ υ δευθΝ αλαίδευθΝ

ξπλυθΝ εα Ϋ διαθΝ δμΝ ευί λθά δμΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΣκυλεέαμΝ σ δΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ίλκυθΝ
εα ΪζζβζκυμΝ λσπκυμΝ αθΪ ξ βμέΝ Χ σ κ,Ν εα ΪΝ βθΝ έ δαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν βΝ
κυλεδεάΝ δπζπηα έαΝ ά αθΝ ιέ κυ πλκίζβηα δ ηΫθβΝ απσΝ βΝ υθ ξδαση θβΝ ΫελυγηβΝ

εα Ϊ α βΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαδΝ αθααβ κτ Ν λσπκυμΝ υ Ν βΝ Ϋεία βΝ βμΝ πδε έη θβμΝ
                                                           

743 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧβζ1ήβθέβέ1ληλΨ 
744 ISA/RG93/MFA/263/6 Prato πλκμΝ Fischer Χβθθήβιέβέ1ληλΨΝ Π λδ ξση θκΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ Prato-

ζΪξκυ,ΝπκυΝ έξ Νπλαΰηα κπκδβγ έΝ βθΝ γάθαΝ δμΝβηέβέ1ληλέ 



οβφκφκλέαμΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝθαΝηβθΝαπκί έΝ δμΝίΪλκμΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ
βμέΝΓδαΝαυ σθΝ κΝζσΰκ,ΝβΝ κυλεδεάΝπζ υλΪΝαά β Ν βθΝ θ λΰσΝ άλδιβΝ κυΝΙ λαάζ,Ν

ζσΰπΝ βμΝ βηαθ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ
Λα δθδεάμΝ η λδεάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα ΪΝ παλΪ κ β άλδααθΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμΝ σ κθΝ
αφκλΪΝ βθΝ Κτπλκέ745 Ν δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ,Ν ελέθκθ αμΝ σ δΝ θΝ έξ Ν θαΝ αθαηΫθ δΝ
εΪπκδαΝγ δεάΝ ιΫζδιβΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν βθΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝεαδΝγΫζκθ αμΝθαΝ
αιδκπκδά δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λκΝ βθΝ υεαδλέαΝαπκεα Ϊ α βμΝ πθΝ ξΫ υθΝ
βμΝ η Ν βθΝ Σκυλεέα,Ν πΫ δι Ν βηαθ δεάΝ εδθβ δεσ β αΝ Ν παλα εβθδαεσΝ πέπ κΝ
θσο δΝ βμΝοβφκφκλέαΝ κυΝΟ Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληκέΝΟδΝ δπζπηα δεΫμΝ παφΫμΝ
κυΝ Ι λαάζΝ η Ν δμΝ Λα δθκαη λδεαθδεΫμΝ ξυλ μΝ εαδΝ βΝ εαγκ άΰβ βΝ πκυΝ πλκ φΫλγβε Ν

πλκ ππδεΪΝ κθΝ Φα έθΝ κλζκτΝ απσΝ βΝ Μσθδηβ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ
Ο ΝπφΫζβ αθΝ βθΝΣκυλεέαΝπκδεδζκ λσππμέ746 ΣκΝΪζζκ Ν υηπαΰΫμΝ ‘φδζ ζζβθδεσ’Ν
ηπζκεΝ πθΝΛα δθκαη λδεαθυθΝξπλυθΝ δα πΪ γβε Ν βθΝοβφκφκλέαΝ βμΝζέ1βέ1ληκ,Ν
η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ ζζΪ αΝ θαΝ ια φαζέα δΝ ησθκΝ βΝ άλδιβΝ πθΝ ξπλυθΝ κυΝ

θα κζδεκτΝ ηπζκε,Ν βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμΝ εαδΝ βμΝ φδζκθα λδεάμΝ
Τ ηΫθβμέ747  
 

Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ υηίκζάΝ αθαΰθπλέ γβε Ν απσΝ βθΝ κυλεδεάΝ
δπζπηα έαέΝΧ σ κ,Ν κΝ Ι λαάζ,Ν πδεαζκτη θκΝ δμΝ η τ δμΝπκυΝκΝΦα έθΝ κλζκτΝ
έξ Ν υ δΝπλκμΝ βθΝΓεσζθ αΝΜΫδλ αζζΪΝεαδΝ αΝσ αΝφΫλκθ αθΝθαΝ έξαθΝ υηφπθά δΝ

κδΝ ΠλπγυπκυλΰκέΝ Μπ θ-Γεκυλδσθ εαδΝ Μ θ λΫμΝ εα ΪΝ βθΝ εα ’Ν δ έαθΝ ηυ δεάΝ
υθΪθ β άΝ Ν κυμΝ βθΝΆΰευλαΝ δμΝβλΝ υΰκτ κυΝ1ληκ,748 αθΫη θ ΝπζΫκθΝαπσΝ βθΝ

ΣκυλεέαΝ θαΝ πλκξπλά δΝ βθΝ πζάλβΝ ικηΪζυθ βΝ πθΝ δη λυθΝ δπζπηα δευθ 
ξΫ πθΝεαδΝθαΝ παθα κπκγ βγ έΝκΝΣκτλεκμΝΠλΫ ίβμΝ κΝΣ ζΝ ίέί,Ν ΰδαΝθαΝζάι δΝ

εαδΝ πδ άηπμΝβΝη αιτΝ κυμΝουξλσ β αέ 
 
 δμΝ βηΝ ε ηίλέκυΝ 1ληκΝ η ΫίβΝ βθΝ ΆΰευλαΝ κΝ Ρ κυίΫθΝ δζσαξ,Ν δ δεσμΝ

τηίκυζκμΝ πέΝπκζδ δευθΝυπκγΫ πθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ εαδΝ δμΝ
εΝ πθΝ ιΝ απκλλά πθΝ βμΝ Γεσζθ αΝ ΜΫδλέΝ εκπσμΝ βμΝ πέ ε οάμΝ κυΝ ά αθΝ θαΝ

εαγκλδ γ έΝεκδθάΝΰλαηηάΝη αιτΝ Ι λαάζΝεαδΝΣκυλεέαμΝεα ΪΝ κυΝΝΪ λ,ΝκΝκπκέκμΝ
έξ Νπλσ φα αΝπλκί έΝ Ν λδη έ μΝαθ δεκηηκυθδ δεΫμΝ βζυ δμΝ η  εκπσΝαφ’Ν θσμΝ

θαΝπλκ αδλδ γ έΝ κ θΫκΝεαγ υμΝΚΪ ηΝ κΝΙλΪεΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝθαΝ θδ ξυγκτθΝκδΝ
φδζκθα λδεΫμΝ Ϊ δμΝ σ κΝ κΝ  Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ Ν σ κΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ υ δεΫμΝ
πλπ τκυ μέΝ Ν δαφαδθση θβΝ αζζαΰάΝ αε δεάμΝ κυΝ ΓεαηΪζΝ Άηπθ ζΝ ΝΪ λ, 
πλκε δηΫθκυΝθαΝ ικηαζυθγκτθΝκδΝ δαφκλΫμΝ κυΝη Ν βΝ τ βΝαζζΪΝεαδ παλΪζζβζα θαΝ
δα βλβγκτθΝκδΝαΰα ΫμΝ ξΫ δμΝ κυΝη Ν βθΝ  ,ΝπλκίζβηΪ δα Ν βθΝΣκυλεέαΝεαδΝ κΝ

Ι λαάζ,Ν θσ πΝ βΝ αΰ Ϊ βΝ θΝ απκ αφάθδα Ν πζάλπμΝ πκδσθΝ πλκ αθα κζδ ησΝ γαΝ
πΫζ ΰ Ν Ν π λδφ λ δαεσΝ πέπ κέ ΣκΝ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝ έξ Ν πζβΰ έΝ η Ν βθΝ

Ϊθκ κΝ κυΝ ΚΪ ηΝ βθΝ ικυ έα,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ αυ σΝ θαΝ Ϋξ δΝ πδφΫλ δΝ αεσηαΝ βθΝ
δαεκπάΝ πθΝ δη λυθΝ κυλεκρλαεδθυθΝ ξΫ πθέΝ ΟδΝ δ κλλκπέ μΝ πκυΝ Ϋπλ π Ν θαΝ
βλά δΝβΝΣκυλεέαΝά αθΝπλΪΰηα δΝζ π Ϋμ,Ν βΝ δΰηάΝηΪζδ αΝπκυΝκδΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κΝ

Ι λαάζΝίλέ εκθ αθΝ Ν λκξδΪΝπζάλκυμΝ ικηΪζυθ βμέ 
 

θυΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ εα ’Ν δ έαθΝ υθαθ ά πθΝ η αιτΝ πθΝ δζσαξΝ εαδΝ
κλζκτΝά αθΝ δεαθκπκδβ δεΪΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝαπσΝεκδθκτΝεδθά δμΝ κυμΝ η Ναπκ Ϋε βΝ

                                                           
745 ΟλΪ ΝβέθέγΝΠ λέΝ πθΝζσΰπθΝ βμΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βμΝΣκυλεέαμ-Ι λαάζΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληκΝεαδΝ κΝ
π λδ ξση θκΝ πθΝη αιτΝ κυμΝηυ δευθΝ δπζπηα δευθΝ παφυθΝ 
746 ΟλΪ  2.6.3.1 
747 ΟλΪ  2.6.4 
748 Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.13, 818 #428. Πλίζ. 2.6.3 



βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν κΝ ηκθα δεσΝ αά βηαΝ πκυΝ αθΫία  κυμΝ σθκυμΝ ά αθΝ βΝ πζάλβμΝ
απκεα Ϊ α βΝ πθΝ κυλεκρ λαβζδθυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ εαδΝ βΝ
παθα κπκγΫ β βΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ ΠλΫ ίβΝ κΝ Σ ζΝ ίέίέΝ ΟΝ Φα έθΝ κλζκτΝ

παλα Ϋξγβε Ν σ δΝ σ κΝ κΝ έ δκμΝ σ κΝ εαδΝ κΝ θ θΪθ Μ θ λΫμΝ έξαθΝ υπκ ξ γ έΝ βθΝ
Γεσζθ αΝ ΜΫδλΝ εαδΝ κθΝ αυέ  Μπ θ-Γεκυλδσθ αθ έ κδξαΝ ππμΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ
οβφκφκλέαΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ γαΝ πλκξπλκτ Ν βθΝ πζάλβΝ ικηΪζυθ βΝ
πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθέΝ Χ σ κ,Ν κΝ κλζκτΝ Ϋελδθ Ν σ δΝ « υλαΝ θΝ έθαδΝ βΝ εα ΪζζβζβΝ
δΰηάΝ ΰδαΝ εΪ δΝ Ϋ κδκ»Ν εαδΝ πλσίαζ  κΝ πδξ έλβηαΝ σ δ «[…] πλδθΝ υΰεζβγ έΝ βΝ

ΟζκηΫζ δαΝπέ υ  Χ έ έΝκΝ κλζκτΨ σ δΝσζκδΝκδΝΆλαί μΝγαΝοάφδααθΝεα ΪΝ βμΝΣκυλεέαμΝ
εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυΝ πλκ έγ κΝ θαΝ πλκξπλά δΝ Ν ηέαΝ παθβΰυλδεάΝ εέθβ βΝ εαδΝ θαΝ
αθαεκδθυ δΝαηΫ πμΝ βθΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ πθΝΠλ ί δυθ Χ έ έΝΙ λαάζΝεαδΝΣκυλεέαμΨέΝ
ζζΪΝ δΝθαΝεΪθκυη ΝπκυΝησθκΝβΝ ΝεαδΝβΝΤ ηΫθβΝοάφδ αθΝεα ΪΝ βμΝΣκυλεέαμνΝΣδΝθαΝ

εΪθκυη ΝπκυΝκδ υπσζκδπ μΝαλαίδεΫμΝξυλ μ έ Νυπκ άλδιαθΝ βθΝΣκυλεέαΝ έ Ναπ έξαθ,Ν
υθ λΰααση θ μΝκυ δα δεΪΝΧ έ έΝη Ν βθΝΣκυλεέαΨνΝ[…]»έ749

 

 

 δ,Ν τηφπθαΝπΪθ αΝη Ν βθΝ κυλεδεάΝ υζζκΰδ δεά,Ν θΝγαΝά αθΝ σφλπθΝ εΝ
ηΫλκυμΝ βμ ΆΰευλαμΝ–εαδΝηΪζδ αΝεα ΪΝ βΝ κηΫθβΝ υΰευλέα- θαΝίζΪο δΝβΝέ δαΝ δμΝ
ξΫ δμΝ βμΝ η Ν κυμΝ Άλαί μΝ Ν απκεαγδ υθ αμΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ βμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ

Ι λαάζέΝΌ κΝΰδαΝ βθΝκλΰδ ηΫθβΝαθ έ λα βΝ κυΝδζσαξ,ΝκΝ κλζκτΝκτ Ν ι πζΪΰβ,Νκτ Ν
φΪθβε ΝθαΝπλκίζβηα έα αδΝδ δαέ λαέ750  

 
Ν κυλεδεάΝ Ϊλθβ βΝ θαΝ απκεα α αγκτθΝ Ϊη αΝ κδΝ δη λ έμΝ δπζπηα δεΫμΝ

ξΫ δμΝ ι ζάφγβΝ απσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμ πμΝ κίαλάΝ αγΫ β βΝ βμΝ υπσ ξ βμΝ βμΝ
ΆΰευλαμΝ θα πδίλαί τ δΝ δμΝ εαζΫμΝ υπβλ έ μΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ κθΝΟ ,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝοβφκφκλέαμ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ βθΝ 1γβ τθκ κέ 
Μ ΪΝαπσΝ ε έθβθΝ βθΝαπλσ η θβΝ ιΫζδιβ,ΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ υθ δ β κπκέβ Νσ δΝ
κΝπλαΰηα δεσμΝζσΰκμΝπκυΝαπΫ λ π Ν βθΝΣκυλεέαΝθαΝ ικηαζτθ δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ βμΝ
ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝ θΝά αθΝβΝΫεία βΝ βμΝοβφκφκλέαμΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ βθΝΚτπλκέΝ

Άζζπ ,ΝηΫξλδΝεαδΝ δμΝπαλαηκθΫμΝ βμΝ1γβμ υθσ κυΝ βμΝΓΝ κυΝΟ ,Ν κΝΚυπλδαεσΝ
θΝ έξ Ν απκ ζΫ δΝ πκ ΫΝ κΝ ετλδκΝ αά βηαΝ πκυΝ υθΫ Ν αΝ αηκδίαέαΝ π λδφ λ δαεΪΝ

υηφΫλκθ αΝ Ι λαάζ εαδΝ Σκυλεέαμ. πσΝ κυλεδεάμΝ πζ υλΪμ,Ν β οβφκφκλέαΝ ΰδαΝ κΝ
Κυπλδαεσ, θΝά αθΝ έπκ Νπ λδ σ λκΝπαλΪΝησθκΝηέαΝπκζτΝ βηαθ δεάΝαφκληάΝΰδαΝ
βθΝ παθΫθαλιβΝ βμΝ κυ δα δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ
πέπ κέΝ πσΝδ λαβζδθάμΝπζ υλΪμ,ΝβΝπαλα εβθδαεάΝπαλΫηία βΝ κθΝΟ ΝυπΫλΝ πθΝ
κυλεδευθΝγΫ πθΝά αθΝηέαΝεαζάΝ υεαδλέαΝΰδαΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ

θαΝ θ αξγ έΝ« ΝηέαΝκδεκΰΫθ δα»ΝξπλυθΝ αΝ δ γθάΝforaΝεαδ,ΝπαλΪζζβζα, θαΝαπκ έι δ 
Ν ξγλκτμΝ εαδΝ φέζκυμ, σ δ παλΪΝ δμΝ υ εκζέ μΝ πκυΝ αθ δη υπδα Ν Ν δ γθΫμΝ

δπζπηα δεσΝ πέπ κ,Νά αθ ΝγΫ βΝθαΝ πβλ Ϊ δΝεα α Ϊ δμΝ- εαδΝ β,ΝηβΝΫξκθ αμΝ
έπκ αΝθαΝξΪ δ,ΝαφκτΝβ πλκκπ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝη αιτΝ ζζΪ αμΝεαδΝΙ λαάζ,Νκτ πμΝ

άΝΪζζπμ, θΝυφέ α κέ 
 
ΣκΝ πλαΰηα δεσΝ υπσίαγλκΝ βμΝ παθΫθαλιβμΝ βμΝ κυλεκρ λαβζδθάμΝ

υθ λΰα έαμΝ βθΝ π λέκ κΝ ε έθβΝ θΝ ά αθ κδΝ ι ζέι δμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν αζζΪ κδΝ θΫ μΝ

                                                           
749ΝIsrael State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.13, 837 #440  Shiloakh πλκμ κθ ΠλΫ ίβ κυ 
Ι λαάζ β Ρυηβ, Elyahu Sasson (5.1.1959) Π λέ πθ υθαθ ά πθ Shiloakh-Zorlu (25.12.58-
31.12.1958). ΟΝ Sasson έξ Ν δα λαηα έ δΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ κδΝ
παλα εβθδαεΫμΝ παφΫμΝη αιτ κτλεπθΝεαδΝδ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθ βΝΡυηβΝεαδΝ βθΝ ζί έαΝεα ΪΝ
βΝ δΪλε δαΝ κυΝεαζκεαδλδκτΝ1ληκ,Νπλκ κδηΪακθ αμΝ βΝηυ δεάΝ υθΪθ β βΝMenderes - Ben Gurion 
βθΝΆΰευλαΝ δμΝβλέκέ1ληκέΝΠλίζέΝβέθέζΝ 

750ΝIbid. 



δ κλλκπέ μΝ πκυΝ αθαφτκθ αθΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ εαδΝ βΝ αυιαθση θβΝ πδλλκάΝ κυΝ
ΝΪ λ κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκ,Ν η ΪΝ βθΝ εα αζυ δεάμΝ βηα έαμΝ εαγ π δεάΝ
η αίκζάΝ κΝ ΙλΪεέΝ ΣβθΝ έ δαΝ δΰηάΝ σηπμ,Ν κδΝ ξΫ δμΝ Σκυλεέαμ-αλαίδευθΝ ξπλυθΝ
απκ ζκτ αθΝ εαδΝ κΝ ετλδκΝ ηπσ δκΝ ΰδαΝ βθΝ πδ βηκπκέβ βΝ βμΝ ικηΪζυθ βμΝ πθΝ
κυλεκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθέΝ δ,Ν ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ Ν βΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ
υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ εαδΝ κΝ ‘εζ έ δηκ’Ν κυΝ ΚυπλδαεκτΝ θΝ πβλΫαα Ν Ν έπκ αΝ δμΝ

ζ π ΫμΝ δ κλλκπέ μΝ πκυΝ εαζ έ κΝ θαΝ δα βλά δΝ βΝ Σκυλεέα η αιτΝ κυΝ αλαίδεκτΝ
εσ ηκυΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέΝ θ δγΫ πμ,Ν ΪθΝβΝΣκυλεέαΝγαΝ βλκτ Ν βΝ Ϋ η υ άΝ βμΝπλκμΝ
κΝ Ι λαάζΝΰδαΝ βθΝαηκδίαέαΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ πθΝΠλ ί δυθΝ βθΝΆΰευλαΝεαδΝ κΝ

Σ ζΝ ίέίΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν κΝησθκΝπκυΝπλΪΰηα δΝγαΝ
π τξαδθ Ν γαΝ ά αθΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ βηκ δεσ β αΝ κυΝ ΝΪ λ κΝ ΙλΪε, 
υπκ εΪπ κθ αμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ βΝ αγ λσ β αΝ πθΝ φδζκ υ δευθΝ αλαίδευθΝ
εαγ υ πθΝ βμΝπ λδκξάμέΝΣκΝ θ ξση θκΝ θ υθΪηπ βμΝφδζκθα λδευθΝ Ϊ πθΝ Ν
Ικλ αθέα,ΝΛέίαθκΝεαδΝαζζκτ,Ν έΰκυλα θΝά αθΝπλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝκτ Ν βμΝΣκυλεέαμ,Ν
κτ Νφυ δεΪΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέΝ 

 
ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,Ν αεσηαΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ

υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ θΝ έξ ΝΪζζβΝ πδζκΰάΝαπσΝ κΝθαΝ υθ ξέα δΝθαΝαθΫξ αδΝ
κΝ«ηυ δεσΝ δπζπηα δεσΝ κυΝ δ τζζδκ» η Ν βθΝΣκυλεέα,Ν ζπέακθ αμΝσ δΝη Ναυ σθΝ κθΝ
λσπκΝβΝΆΰευλαΝγαΝαιδκπκδκτ Νπ λαδ ΫλπΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ κΝΙλΪεΝΰδαΝσ κθΝξλσθκΝ

αυ άΝγαΝ δαλεκτ ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ λαπ έΝσ κΝ κΝ υθα σθ απκ ζ ηα δεσ λαΝ
κΝεέθ υθκμΝθα λκπκέβ βμ πθΝΰ δ κθδευθΝαλαίδευθΝξπλυθέ751 Νδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ

θΝ έξ Ν εαηέαΝ ΪζζβΝ πδζκΰάΝ απσΝ κΝ θαΝ πλκ πκδβγ έ σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ
παθαζ δ κυλΰά δΝ βθΝ Πλ ί έαΝ βμΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ 1ληλέΝ
πλσε δ κΝ ΰδαΝ αεσηαΝ ηέαΝ κυλεδεάΝ Ϋ η υ βΝ πκυΝ πΫπλπ κΝ θαΝ αγ βγ έ,Ν πΪζδΝ ιΝ

αδ έαμΝ πθΝζ π υθΝ ξΫ πθΝ βμΝΆΰευλαμΝη Ν κΝεαγ υμΝΚΪ ηΝ κΝ ΙλΪεΝεαδΝυπσΝ
κθΝφσίκΝ ιΪπζπ βμΝ κυΝθα λδ ηκτΝ βθΝπ λδκξάέ752  

 
 
 
 
 

                                                           
751 Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.13, 845-849 #443 – Moshe Sasson, 

θαπζβλπ άμΝ ήθ βμΝΣηάηα κμΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝπλκμΝ Elyahu Sasson Χβηέηέ1ληλΨΝΟΝMoshe Sasson 
εγΫ δΝ κθΝ πλκίζβηα δ ησμΝ «Κα ΪΝ πσ κθΝ έθαδΝ εσπδηκΝ ΰδαΝ ηαμΝ θαΝ υθ ξέακυη Ν θαΝ πλκ πκδκτη γαΝ

εα ΪΝ δμΝ υθκηδζέ μΝ ηαμΝ η Ν κυμΝ ΣκτλεκυμΝ σ δΝ άγ θΝ θΝ υπΪλξ δΝ εαθΫθαΝ ΪζζκΝ αά βηαΝ πκυΝ θαΝ
παλ ηπκ έα δΝ βθΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ πθΝΠλ ί δυθ παλΪΝ ησθκΝ κΝ ΚυπλδαεσνΜάππμ έθαδΝ εσπδηκΝ θαΝ
κυμΝ γΫ κυη Ν κΝ γΫηαΝ αυ σΝ ι εΪγαλα άΝ ηάππμΝ ηαμΝ υηφΫλ δΝ π λδ σ λκΝ θαΝ κυμΝ αφάθκυη Ν η Ν βθΝ
θ τππ βΝ σ δΝ εα αφΫλθκυθΝ πδ υξυμΝ θαΝ ηαμΝ απκελτπ κυθΝ κθΝ ετλδκΝ πλαΰηα δεσΝ παλΪΰκθ αΝ Χ έ έΝ κθΝ

παλΪΰκθ αΝ πθΝ ξΫ πθΝ Σκυλεέαμ- λΪίπθΨέΝ ΤπΪλξκυθΝ πζ κθ ε άηα αΝ εαδΝ βΝ ηέαΝ εαδΝ βθΝ ΪζζβΝ
π λέπ π βΝ– αζζΪΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝθαΝ δαζ υεΪθκυη Ν βθΝεα Ϊ α βΝεαδΝθαΝζΪίκυη ΝαπκφΪ δμ[…]»έΝΟΝ
Elyahu Sasson,Ν απαθ υθ αμΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ πδ κζά,Ν υηφπθκτ Ν σ δΝ κδΝ ξΫ δμΝ Σκυλεέαμ- λΪίπθΝ
ά αθΝβΝαζβγδθάΝαδ έαΝ βμΝ δ αε δεσ β αμΝ βμΝΆΰευλαμΝθαΝ παθαζ δ κυλΰά δΝ βθΝΠλ ί έαΝ βμΝ κΝ
Σ ζΝ ίέίΝ εαδΝ σξδΝ βΝ Ϋεία βΝ κυΝ ΚυπλδαεκτέΝ Πλσ γ Ν πέ βμΝ σ δΝ βΝ Σκυλεέα,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ
εΪ κ Νπκζδ δεάΝ πθΝβΰ δυθΝ κυμ,Ν έθαδΝφυ δεσΝθαΝ θ δαφΫλ αδΝθαΝ δα βλ έΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝη Ν δμΝ

αλαίδεΫμΝξυλ μέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,Ν υθκλ τ δΝη Ν τκΝαπσΝαυ ΫμΝ- βΝυλέαΝεαδΝ κΝΙλΪε-έΝΟΝElyahu Sasson 
εα αζάΰ δΝ σ δΝ ά αθΝ ηΪζζκθΝ πλκ δησ λκΝ θαΝ αφ γ έΝ βΝ εα Ϊ α βΝ πμΝ Ϋξ δΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ α εβγκτθΝ
π λαδ ΫλπΝ πδΫ δμΝ βθΝ ΆΰευλαΝ ΰδαΝ κΝ αά βηαΝ πθΝ Πλ ί δυθ,Ν εαγσ δΝ βΝ ηβ- πδ βηκπκέβ βΝ πθΝ
ξΫ πθΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝΫξ δΝεαδΝαυ άΝ αΝκφΫζβΝ βμέΝΟλΪ Ν πέ βμ Israel State Archives – Gilead ed., 

Documents, Vol.13, κζλΝ [υπκ βη έπ βΝ υπ’αλέΝ βΝ παλαπσ αμΝ κυΝ ΠζζγέΝ Elyahu Sasson πλκμ Moshe 
Sasson (28.5.1959) (ISA/RG130/MFA/3750/1)]   
752 Ofra Bengio, The Turkish-Israeli Relationship: Changing Ties of Middle Eastern Outsiders 
(London: Palgrave Macmillan, 2004), 45-48 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σ Σ ΡΣΟΝΚ Φ Λ ΙΟ 

 

 

 

 

 

4.1 ε δηά δμΝ εαδΝ πλκίζβηα δ ηκέΝ κυΝ Ι λαάζ ΰδαΝ κθΝ πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ
π λδφ λ δαεάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝ κυΝαθ ιΪλ β κυΝευπλδαεκτΝελΪ κυμ 

  
 Ν Κτπλκμ,Ν ζυθ αμΝ υπσΝ ίλ αθδεάΝ ευλδαλξέαΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

εα έαμΝ κυΝ’ηί,Ναπκ ζκτ ΝΰδαΝ κΝΙ λαάζΝ βθΝησθβΝσηκλβΝελα δεάΝκθ σ β αΝη Ν
βθΝκπκέαΝ έξ Ν υ ά δΝκηαζΫμΝ δπζπηα δεΫμ,Νπκζδ δεΫμΝεαδΝ ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμέΝ βΝ

απσΝ κθΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1ληίΝζ δ κυλΰκτ Νδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έαέ753 
ΣαΝευπλδαεΪΝζδηΪθδαΝεαδΝα λκ λσηδαΝαπκ ζκτ αθΝ βθΝηκθα δεάΝ ΰΰτ λβΝ δΫικ κΝ
κυΝΙ λαάζΝπλκμΝ βΝ τ βέΝ Ν λα δπ δεάΝπαλκυ έαΝ βμΝ λ αθέαμΝ κΝθβ έΝ ΰΰυΪ κΝ

Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝα φΪζ δαΝ κυΝΙ λαάζ,ΝπκυΝ ε έθβΝ βθΝ πκξάΝίέπθ Ναδ γβ ΪΝ β 
δπζπηα δεά,Ν πκζδ δεάΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ κυΝ απκησθπ βΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάέΝ ΧμΝ εΝ
κτ κυ,Ν κΝΙ λαάζΝ έξ ΝεΪγ ΝζσΰκΝθαΝ θ δαφΫλ αδΝθαΝ υ ά δΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝ η Ν βθΝ αθ ιΪλ β βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ εαδΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ θαΝ

ηπκλΫ δΝ θαΝ δα βλά δΝ βθΝ παλκυ έαΝ κυΝ βθΝ ηκθα δεάΝ ηβ-αλαίδεάΝ ξυλαΝ βμΝ
π λδκξάμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝηκδλαασ αθ εκδθΪΝγαζΪ δαΝ τθκλαέ 
  

τηφπθαΝ η Ν βθΝ εζαρε υηΫθβΝ εαδΝ θΝ πκζζκέμΝ αδ δσ κιβΝ Ϊπκοβ,Ν πκυΝ
ιΫφλαα ΝκΝδ λαβζδθσμΝΣτπκμΝ βμΝ πκξάμ,ΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,ΝΫθαΝελΪ κμΝηβ-

αλαίδεσΝεαδΝη Νπζβγυ ησΝ υλππαρεσΝεαδΝηβ-ηκυ κυζηαθδεσΝεα ΪΝπζ δκοβφέα,Ν θΝ
γαΝ έξ ΝεαθΫθαθΝζσΰκΝθαΝυδκγ ά δΝηέαΝ ξγλδεάΝ– άΝΫ π,ΝηέαΝηβΝφδζδεά- Ϊ β πμ 
πλκμΝ κΝΙ λαάζέΝ Ναλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβΝ θΝγαΝά αθΝφυ δεσΝθαΝαφκλΪΝκτ Ν βθΝ
Κτπλκ,Νκτ Ν κυμΝεα κέεκυμΝ βμ,Ν ζζβθκετπλδκυμΝάΝΣκυλεκετπλδκυμέΝ Ναυ άθΝ βθΝ
ε έηβ βΝ υθ ζκτ Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίΝΚτπλδκδΝ

ΫηπκλκδΝ εαδΝ πδξ δλβηα έ μ – ζζβθκευπλδαεάμΝ εα αΰπΰάμΝ πμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθΝ - 
υθ λΰΪακθ αθΝ σ κΝη ΝΆλαί μ,Νσ κΝεαδΝη ΝΙ λαβζδθκτμ. θα αεσηβΝ θγαλλυθ δεσΝ
κδξ έκΝ ά αθΝ σ δΝ σ κΝ κΝ Ι λαάζΝ σ κΝ εαδΝ βθΝΚτπλκΝ υδκγ κτθ αθΝ αυ σ βη μΝ

πκζδ δαεΫμΝ κηΫμ,Ν κηκ δ άΝ εκδθπθδεΪΝ πλσ υπαΝ εαδΝ γ ηδεΫμΝ αιέ μέΝ Ν αλξά βμΝ
δΪελδ βμΝ πθΝ ικυ δυθ,Ν βΝ αθ δπλκ ππ υ δεάΝ εκδθκίκυζ υ δεάΝ βηκελα έα,Ν κΝ

πκζυεκηηα δ ησμ,Ν βΝ ζ υγ λέαΝ κυΝ Στπκυ,Ν βΝ αθ ιδγλβ ε έα,Ν βΝ κδεκθκηέαΝ βμΝ
ζ τγ λβμΝαΰκλΪμ,ΝβΝπλκ α έαΝ πθΝ υθ δεαζδ δευθΝ δεαδπηΪ πθ,ΝκΝ ία ησμΝ πθΝ
δεαδπηΪ πθΝ πθΝΰυθαδευθ,Νβ δ ξυλάΝγΫ βΝ βμΝα δεάμΝ Ϊιβμ,Νά αθΝη λδεΪΝαπσΝ αΝ

πκζζΪΝ εκδθΪΝ βη έα βμΝ εκδθπθδεκπκζδ δεάμΝ υΰελσ β βμΝ πθΝ τκΝ ξπλυθ, πκυΝ
δαησλφπθαθΝ ΫθαΝ υπσίαγλκΝ δεαθσΝ υ Ν θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ εαδΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ ηέαΝ
δη λάμΝ υθ λΰα έαΝ υΰδάμΝ εαδΝ ία δ ηΫθβΝ Ν εκδθΫμΝ αιέ μέΝΣΫζκμ,Ν δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ
δθσ αθΝ βΝ υηπαλΪ α βΝ πκυΝ έξαθΝ πδ έι δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ εΪ κδεκδΝ βμΝ
ηηκξυ κυΝ κυμΝ εΪ μΝξδζδΪ μΝ ίλαέκυμΝ πδασθ μ κυΝΟζκεαυ υηα κμ,Νσ αθΝ

ελα κτθ αθΝ βθΝΚτπλκΝαπσΝ κυμΝ λ αθκτμΝεα Ϊ βθΝ λδ έαΝ1λζθ-1949,754 ΰ ΰκθσμΝ
κΝκπκέκΝ εκπέηπμΝυπ θγυηδασ αθΝαπσΝ κθΝδ λαβζδθσΝΣτπκΝ βμΝ πκξάμέ755 
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755ΝΟλΪ Νγέγέ1 



 Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝπλαΰηα δεσ β αΝά αθΝ δαφκλ δεάέΝΟδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-
Λκθ έθκυΝ εαδΝ βΝ αθ ιαλ β κπκέβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ δαησλφπθαθΝ θΫαΝ κηΫθαΝ ΰδαΝ δμΝ
η αθα κζδεΫμΝξυλ μΝ βμΝΝκ δκαθα κζδεάμΝΜ κΰ έκυέΝΣκΝθΫκΝευπλδαεσΝελΪ κμΝγαΝ
ηκδλαασ αθΝεκδθΪΝγαζΪ δαΝ τθκλαΝη Ν κΝ Ι λαάζ, αζζΪΝεαδΝη  κθΝΛέίαθκΝεαδΝ βθΝ

θπηΫθβΝ λαίδεά βηκελα έαΝ Χ έΰυπ κΝ εαδΝ υλέαΨ,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ γαΝ
δα βλκτθ αθΝ κΝθβ έΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμέ πσΝ βθΝΪζζβ,ΝκδΝζ π ΫμΝ

πκζδ δαεΫμΝ δ κλλκπέ μΝ πκυΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ βλβγκτθΝ απσΝ δμΝ ηΫξλδΝ πλσ δθκμΝ
αθ δηαξση θ μΝ εκδθσ β μΝ πθΝ ζζάθπθΝ εαδΝ πθΝ ΣκτλεπθΝ εα κέεπθΝ κυΝ θβ δκτ,Ν
βηδκυλΰκτ αθΝπλσ γ μΝπλκεζά δμΝ δμΝά βΝ υαέ γβ μΝ ζζβθκ κυλεδεΫμ ξΫ δμέΝ
ζζΪ αΝεαδΝΣκυλεέαΝ εαζκτθ αθΝθαΝ υθ λΰα γκτθΝ θΪΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ βλβγκτθΝ
αΝ υηπ φπθβηΫθα,ΝαθαζαηίΪθκθ αμΝηααέΝη Ν βΝ λ αθέαΝ κΝλσζκΝ κυΝ ΰΰυβ άΝσξδΝ

ησθκΝ βμΝ πκζδ δαεάμΝ αγ λσ β αμΝ βμΝ θ αλάμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ
βμΝκηαζάμΝαηκδίαέαμΝ υθ λΰα έαμΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝίκλ δκα ζαθ δεάμΝ υηηαξέαμέΝ 

 
 ηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν κΝ Ι λαάζΝ
ίκζδ κ εσπβ Ν ΪθΝυπάλξαθΝπδγαθσ β μΝαθαίΪγηδ βμΝ πθΝ δη λυθΝ κυΝ ξΫ πθΝη Ν
βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βθΝ ΣκυλεέαέΝ ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝ θΝ ά αθΝ θγαλλυθ δεΪ,Ν εαγσ δΝ
ζζΪ αΝ εαδΝ Σκυλεέα,Ν εΪγ Ν ηδαΝ ΰδαΝ κυμΝ δεκτμΝ βμΝ ι ξπλδ κτμΝ ζσΰκυμ,Ν θΝ
πδγυηκτ αθΝ θαΝ δαεδθ υθ τ κυθΝ κυμΝ ηκτμΝ κυμΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν

αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ ΪθΝ π τξγβΝ θΝ Ϋζ δΝ κΝ ευπλδαεσμΝ δαεαθκθδ ησμέΝΧ σ κ,Ν βΝ
δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ δΫελδθ Ν σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ θΝ γαΝ πλκΫίαζ Ν πλκ εσηηα αΝ βθΝ
πδγαθσ β αΝ τ α βμΝ πζάλπθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ βμΝ
αθ ιΪλ β βμΝΚτπλκυέ756 υΰξλσθπμ,ΝβΝΣκυλεέα,Ν Ϋξκθ αμΝά βΝεαζζδ λΰά δΝαΰα ΫμΝ
παλα εβθδαεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,757 ά αθΝίΫίαδκΝσ δΝ θΝγαΝ έξ ΝεαηέαΝαθ έλλβ βΝ

ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκέ 
 

Κα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ πκυΝ η κζΪίβ Ν η αιτΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ
υλέξβμ-Λκθ έθκυΝΫπμΝεαδΝ βθΝ πέ βηβΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμ,Ν κΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έαΝ εαζ έ κΝ θαΝ

πλαΰηα κπκδά δΝ υθ κθδ ηΫθ μΝ εδθά δμΝ εαδΝ παφΫμ,Ν η Ν δ σΝ σξκμΝ φ’Ν θσμΝ θαΝ
αιδκζκΰβγκτθΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ γαΝ πβλΫαααθΝ κΝ πκζδ δεσΝ τ βηαΝ κυΝ θΫκυΝ
ευπλδαεκτΝελΪ κυμ,Ν θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ κΝ Ϋ αφκμΝ κτ πμΝυ ΝθαΝ υ αγκτθΝπζάλ δμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμ,ΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝθαΝ ικυ λπγκτθΝκδΝΫθ κθ μΝαλαίδεΫμΝπδΫ δμΝ

πλκμΝ βθΝ ευπλδαεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έα,Ν πκυΝ εκπσΝ έξαθΝ βΝ δπζπηα δεάΝ απκησθπ βΝ
κυΝΙ λαάζΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κέΝ 

 
Ν δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝίλΫγβε Ναθ δηΫ ππβΝη Ν βΝλ υ σ β αΝ βμΝ π λδεάμΝ

πκζδ δεάμΝ εα Ϊ α βμΝ κΝ θβ έΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθέΝ
ΓλάΰκλαΝ δαπδ υγβε Νσ δ,ΝΰδαΝπκδεέζκυμΝζσΰκυμ,ΝκδΝαπσο δμΝπκυΝ πδελα κτ αθΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝεαδΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝ θΝ υθΫπδπ αθΝπμΝπλκμΝ
δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ αθ ιΪλ β βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν τκΝ βηαθ δεκτμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ παέε μμΝ

αφ’Ν θσμΝη Ν βθΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝεαδΝ κθ αλαίδεσΝεσ ηκΝ θΝΰΫθ δ,ΝεαδΝ
αφ’Ν ΫλκυΝ κΝΙ λαάζέ 
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ζέβΝ Ν πδλλκάΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝ εαδΝ κυΝ κυλεκευπλδαεκτΝ

παλΪΰκθ αΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ κυΝ
η ζζκθ δεκτΝαθ ιΪλ β κυΝευπλδαεκτΝελΪ κυμ 
  

ΟΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝΛ υεπ έα,ΝΠΫλ μΝΛ Ϋη,Νπ λδΫΰλαφ Ν
η Ν ε π δεδ ησΝ κΝ εζέηαΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΰδα βθΝ πατλδκθΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέ758 ΣκΝετλδκΝαά βηαΝπκυΝαπα ξκζκτ Ν βθΝδ λαβζδθάΝ

πζ υλΪΝά αθΝβΝ Ϊ βΝπκυΝγαΝυδκγ κτ Ν κΝαθ ιΪλ β κΝευπλδαεσΝελΪ κμΝΫθαθ δΝ πθΝ
λΪίπθΝ – εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζέΝ  βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ πζ υλΪΝ
βη δπθσ αθΝ δξκΰθπηέαΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ ξ δλδ ησΝ βηαθ δευθΝ πκζδ δευθΝ εαδΝ

κδεκθκηδευθΝ αβ βηΪ πθΝ βθ πατλδκθΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ Ν παλαηκθάΝ άΝ ηβΝ βμΝ
αθ ιΪλ β βμΝ ΚτπλκυΝ βΝ λ αθδεάΝ Κκδθκπκζδ έα,Ν βΝ παλαηκθάΝ άΝ ηβΝ βθΝ
θκηδ ηα δεάΝαυθβΝ βμΝ λζέθαμ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμ,ΝκΝλσζκμΝ βμΝ

γθαλξέαμΝ εαδΝ βμΝ λδ λΪμΝ βθΝ πκζδ δεάΝ απάΝ βμΝ ξυλαμ,Ν ά αθΝ η λδεΪΝ απσΝ αΝ
φζΫΰκθ αΝ αβ άηα αΝ πκυΝ πλσε δ κΝ θαΝ δαηκλφυ κυθΝ εαγκλδ δεΪΝ δμΝ πκζδ δεΫμΝ
δ κλλκπέ μέΝ Χ σ κ,Ν κΝ Λ ΫηΝ πλκίζβηα δασ αθΝ απσΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ
ζέΰαΝ βη έαΝ πκυΝ παλα βλ έ κΝ τηπ π βΝ απσο πθΝ η αιτΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ
πκζδ δευθΝ υθΪη πθΝ βμΝ λδ λΪμΝεαδΝ βμΝ ιδΪμ, ά αθΝκδΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν
κθΝαλαίδεσΝεσ ηκέΝ δ,Ν ε σμΝαπσΝ βθΝΰ θδεσ λβΝαέ γβ βΝσ δΝ«κδΝ τ εκζ μΝβηΫλ μΝ
έξαθΝ πδαΝ π λΪ δ»,759  αφ’Ν θσμΝ κδΝ φβη λέ μΝ βμΝ ιδΪμΝ ε άζπθαθΝ βθΝ
υΰθπηκ τθβΝ κυμ πλκμΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ– εαδΝ δ δαέ λαΝπλκμΝ κθΝΝΪ λ – ΰδαΝ
βθΝπκζδ δεάΝ άλδιβΝπκυΝ έξαθΝπαλΪ ξ δΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ κΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝ

εαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηί,Ναφ’Ν ΫλκυΝβΝ λδ λΪΝ έξ ΝεΪγ ΝζσΰκΝ
θαΝ δΪε δ αδΝγ δεΪΝπλκμΝ δμΝεα ΪΝπαλΪ κ β αθ δ υ δεΫμΝγΫ δμΝ βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ βμΝ
υλέαμέΝ 

 
θαμΝ ΪζζκμΝ βηαθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ δμΝ

π λδφ λ δαεΫμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝά αθΝκΝ κηΫαμΝ κυΝ ηπκλέκυ,ΝκΝκπκέκμΝαθΫεαγ θ 
ζ ΰξσ αθΝ απσζυ αΝ απσΝ λα άλδκυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝ πδξ δλβηα έ μέΝ ΟδΝ ηπκλδεΫμΝ
ξΫ δμΝη Ν βθΝ έΰυπ κΝαθγκτ αθΝΫπμΝεαδΝ κθΝΟε υίλδκΝ κυΝ1ληθέ760 Μ Ν βθΝΚλέ βΝ
κυΝ κυΫαΝ σηπμ,Ν δ εσπβ αθΝ κδΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ δΰτπ κυ- λ αθέαμ,Ν η Ν

                                                           
758 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧηλή1ίέγέ1ληλΨΝΠαλα έγ θ αδΝ λ δμΝαθαφκλΫμΝ κυΝ Leshem 
ΰδαΝ βθΝ π λδεάΝ πκζδ δεάΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ ΚτπλκΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθ υηφπθδυθΝ

υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ ΟδΝ τκΝ πλυ μΝ αθαφκλΫμΝ υθ ΪξγβεαθΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ 1ληλΝ Ν εαδΝ βΝ λέ βΝ δμΝ
ζέγέ1ληλέΝΟδΝ εγΫ δμΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ υθυθΝ δαίδίΪακθ αθΝπλκμΝσζ μΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ
κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ 

759 ISA/RG93/MFA/2156/7 αΨΝ Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήκ-59/8.1.1959) 
έΰηα αΝ κηαζκπκέβ βμΝ βμΝ εαγβη λδθάμΝ απάμΝ κΝ θβ έΝ θσ πΝ δαλεκτ αθΝ κδΝ ζζβθκ κυλεδεΫμΝ

δαπλαΰηα τ δμ,ΝπαλαηκθΫμΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βμΝ υλέξβμΝ Χαθαεκέθπ βΝ βμΝ ΟΚ ΝΰδαΝ
π’Ν ασλδ κθΝ εαδΝ Ϊθ υΝ σλπθΝ αθα κζάΝ πθΝ ΫθκπζπθΝ πδξ δλά πθ,Ν ΪθκδΰηαΝ εα α βηΪ πθ,Ν

εδθβηα κΰλΪφπθΝ εαδΝ εΫθ λπθΝ δα εΫ α βμ,Ν γδηκ υπδεΫμΝ παφΫμΝ κυΝ λ αθκτΝ Κυί λθά βΝ η Ν κθΝ
λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκΝ εαδΝ κθΝ λαΝ Fazil Küçük π’ υεαδλέαΝ βμΝ Πλπ κξλκθδΪμ,Ν η έπ βΝ πθΝ
λα δπ δευθΝπ λδπσζπθΝεαδΝ πθΝπ λδκλδ δευθΝηΫ λπθΝ βμΝα υθκηέαμ,Ναθ δεα Ϊ α βΝ πθΝ λ αθυθΝ

ΰ θδευθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝυπκυλΰ έπθΝεαδΝ κπκγΫ β βΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝΣκυλεκευπλέπθΝ Ν βησ δ μΝ
γΫ δμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ π λέγαζοβμΝ εαδΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ τκΝ εκδθκ ά πθΝ
εζπΨΝ ΨΝLeshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβή1κηήηλ-βηέβέ1ληλΨΝΚζέηαΝ υφκλέαμΝ δμΝ
πσζ δμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ σ αθΝ απ ζ υγ λυγβεαθΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ ελα κτη θκδΝ απσΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ
φυζαεΫμ,Νη ΪΝ βθΝαθαεκέθπ βΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθέΝ 
760 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ1λβή1θβήηλ-18.2.1959) 
υΰελδ δεΪΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ αθαφκλδεΪΝ βθΝ αιέαΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝ εαδΝ ιαΰπΰυθΝ η αιτΝ βμΝ
ΚτπλκυΝαφ’Ν θσμΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν κυΝΛδίΪθκυ,Ν βμΝυλέαμ,Ν βμΝΙκλ αθέαμ,Ν βμΝΛδίτβμ,Ν
κυΝΙλΪε,Ν κυΝκυ ΪθΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κ 1953-1958. Πλίζέ ζέγΝεαδΝηέβέ1 



απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ δαεκπκτθΝ εαδΝ κδ,Ν ππφ ζ έμΝ ΰδαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν ιαΰπΰΫμΝ πλκμΝ βθ 
αδΰυπ δαεάΝαΰκλΪ,Νπζά κθ αμΝ βηαθ δεΪΝ βθΝκδεκθκηέαΝ κυΝθβ δκτέΝτηφπθαΝη Ν δμΝ
δ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμ,Ν βΝ αθαθΫπ βΝ κυΝ ηπκλέκυΝ η Ν βθΝ Ν ά αθΝ ίΫίαδκΝ σ δΝ γαΝ
βηδκυλΰκτ Νγ δεσΝαθ έε υπκΝ Ν βηαθ δεκτμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ πδξ δλβηα έ μ,ΝπκυΝ

δ κζκΰδεΪΝπλσ ε δθ αθΝ σ κΝ βΝ ιδΪΝσ κΝεαδΝ βθΝ λδ λΪέΝ 
  
ΟδΝ απαδ δσ κι μΝ αυ ΫμΝ ε δηά δμΝ ηκδλαέαΝ θαπσγ αθΝ δμΝ ζπέ μΝ πθΝ

Ι λαβζδθυθΝ κθΝ θδ ξυηΫθκ πκζδ δαεσΝ λσζκΝ πκυΝ γαΝ έξ Ν βΝ κυλεκευπλδαεάΝ
εκδθσ β αέΝΣκΝ δεαέπηαΝαλθβ δευλέαμΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ πέΝαβ βηΪ πθΝ ιπ λδεάμΝ
πκζδ δεάμ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ γ ηκγ βηΫθβΝ πκ σ π βΝ υπΫλΝ βμΝ ΣκυλεκευπλδαεάμΝ
εκδθσ β αμΝ βθΝ ε ζ δεάΝ ικυ έαΝ εαδΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ β,Ν απκ ζκτ αθΝ

κηΫθαΝπκυΝεαγβ τξαααθΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪέΝ ε δηΪ κΝσ δΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ
έ πμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ η λδα γ έ βΝ φδζκαλαίδεάΝ Ϊ β πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν κτ πμΝ
υ Ν κΝθΫκΝελΪ κμΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ βλά δΝδ κλλκπβηΫθ μΝαπκ Ϊ δμΝπμΝπλκμΝ βθΝ
αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβέ 

 
θ ιΪλ β αΝσηπμΝαπσΝ δμΝ π λδεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ δ κλλκπέ μ,Ν κθΝ κηΫαΝ κυΝ

ηπκλέκυΝκδΝ ζζβθκετπλδκδ έξαθΝ κθΝευλέαλξκΝλσζκέΝΟδΝΙ λαβζδθκέΝ έξαθΝ πέΰθπ βΝ
σ δΝκδΝΣκυλεκετπλδκδΝ θΝ έξαθΝθαΝ πδ έικυθΝδ δαέ λβΝ πδξ δλβηα δεάΝπαλκυ έαΝεαδΝ
σ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ έξαθΝ αθαπ τι δΝ αφυμΝ ππφ ζΫ λ μΝ ΰδαΝ ε έθκυμΝ
κδεκθκηδεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝαλαίδεάΝαΰκλΪΝπαλΪΝη  βθΝαθ έ κδξβΝδ λαβζδθάέ761  

 
υηπ λα ηα δεΪ,Ν κΝ ΠΫλ μΝ Λ Ϋη,Ν ε δηυθ αμΝ βθΝ πλκκπ δεάΝ πθΝ ξΫ πθΝ

Ι λαάζ-Κτπλκυ,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν
εα Ϋζβΰ Ν σ δμΝ «ΣκΝ Ι λαάζΝ γαΝ ξλ δα έΝ θαΝ πλκπγά δΝ αΝ υηφΫλκθ ΪΝ κυΝ κΝ θβ έΝ
ηΫ πΝ κυ κυλεδεκτΝ παλΪΰκθ αέΝ Ν ζζβθδεάΝ πζ δκοβφέαΝ θΝ πλσ ε δ αδΝ υπΫλΝ βηυθ, 

κτ Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝπκζδ δεάμ,Νκτ Ν κθΝ κηΫαΝ κυΝ ηπκλέκυέΝ πκ ζ έΝαθ έπαζσΝηαμΝ
δμΝπαζδΫμΝαΰκλΫμΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝ πδγυη έΝθαΝεα α έΝευλέαλξκμΝπαλΪΰκθ αμΝ κθΝ

κηΫαΝ κυΝ ηπκλέκυέΝΌ αθΝβΝΚτπλκμΝγαΝεα α έΝπζάλ μΝηΫζκμΝ κυΝΟ Ν έθαδΝ ξ σθΝ
έΰκυλκΝσ δΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝαβ βηΪ πθΝπκυΝγαΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝπ λδκξάΝηαμ,ΝβΝ

οάφκμΝ βμΝγαΝ κγ έΝυπΫλΝ πθΝαθ δπΪζπθΝηαμ»έ ΣβθΝ ε έηβ βΝαυ άΝ έξ Ν εφλΪ δΝΰδαΝ
πλυ βΝφκλΪΝκΝΛ ΫηΝά βΝαπσΝ αΝηΫ αΝΙαθκυαλέκυΝ1ληλ,ΝπκζτΝπλδθΝεα αζάικυθΝ Ν

                                                           
761 ISA/RG93/MFAήβθγήθΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χηλή1ίέγέ1ληλΨΝ Π λδζαηίΫθα αδΝ Ϋεγ βΝ Leshem,Ν βθΝ
κπκέαΝαθαΰλΪφκθ αδΝ αΝ ιάμμΝ«[…]ΠλΫπ δΝθαΝγυησηα Νσ δΝκδΝ ζζβθκετπλδκδΝ θΝηαμΝ υηπαγκτθ,ΝαθΝ
εαδΝυπάλι Νπ λέκ κμΝπκυΝηαμΝ ε δηκτ αθΝζσΰπΝ βμΝθέεβμΝηαμΝ κθΝαπ ζ υγ λπ δεσΝηαμΝαΰυθαέΝΠαλ’ΝσζαΝ
αυ ΪΝ ‘αΰαπκτθ’ΝεΪγ Ναΰκλα άΝάΝαεσηαΝεΪγ ΝφγβθσΝπλκηβγ υ ά,ΝπκυΝγαΝ κυμΝ ια φαζέα δΝ βηαθ δεΪΝ
εαδΝ τεκζαΝεΫλ βέΝΚα ΪΝ βΝ δεάΝ κυμΝ ε έηβ β,Ν θΝγαΝ πΫζγ δΝπκ ΫΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμΝ
η Ν βθΝατιβ βΝ κυΝ ηπκλέκυΝη αιτΝβηυθΝεαδΝ κυΝη ζζκθ δεκτΝαθ ιΪλ β κυΝελΪ κυμ,ΝπαλΪΝησθκΝ ΪθΝγαΝ
ηΪγκυη ΝεαδΝ η έμΝθαΝαΰκλΪακυη Ν σ κΝαπσΝ ε έθκυμΝσ κΝεαδΝαπσΝ κυμΝΣκυλεκευπλέκυμ,ΝΰδαΝσ κθΝξλσθκΝ
κδΝ ζ υ αέκδΝγαΝπλκ παγκτθΝθαΝε έ κυθΝ βθΝ δεάΝ κυμΝαθ ιΪλ β βΝαΰκλΪέΝΠλΫπ δΝθαΝζΪίκυη Νυπ’ΝσοδθΝ
ηαμΝ σ δΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ ηπκλδεκτΝ αδησθδκυΝ κυΝ Σκτλεπθ,Ν υΰελέθκθ ΪμΝ κΝ η Ν κΝ αθ έ κδξκΝ ηπκλδεσΝ
αδησθδκΝ πθΝ ζζάθπθ,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ δαεσο δΝ άΝ θαΝ απκ υθαηυ δΝ σ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΫξκυθΝ

εα αίΪζ δΝ ΫπμΝ υλαΝ ΰδαΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ ηέαΝ δεάΝ κυμΝ αθ ιΪλ β βΝ αΰκλΪ,Ν σ αθΝ γαΝ αλξέα δΝ θαΝ
φαλησα αδΝαυ σμΝκΝθΫκμΝπκζδ δεσμΝ δαεαθκθδ ησμΝ κΝθβ έέΧ έ έΝ θ ιαλ β έαΨέΝ 

ΠλΫπ δΝ θαΝ αθαηΫθκυη Ν βηαθ δεάΝ τφ βΝ κυμΝ λυγηκτμΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ ελΪ κυμ,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ
πλκίζάηα αΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ βηκ έκυΝ κηΫαέΝ Ντφ βΝαυ άΝγαΝ δαφαθ έΝσξδΝησθκΝ κυμΝ
δκλδ ηκτμΝ κΝ βησ δκ,Ν δμΝ δαπλαΰηα τ δμ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ γ ηυθΝ εαδΝ βθΝ θΪ εβ βΝ πθΝ

εαγβεσθ πθΝ πθΝ βησ δπθΝζ δ κυλΰυθ,ΝαζζΪΝεαδΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝ ηπκλέκυέΝΠαλΪΝ βΝηαελΪΝ επαέ υ βΝ
πκυΝπαλ έξ Ν κΝίλ αθδεσΝεαγ υμ,ΝκΝζασμΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ κυΝπαλΫη δθ Ν‘ζ ίαθ έθδεκμ’ΝεαδΝπκζζκέΝ
έθαδΝ ε έθκδΝπκυΝπλκφβ τκυθΝσ δΝκδΝ ζζα δεΫμΝπλαε δεΫμΝεαδΝ κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝ γάθαμΝ έθαδ αυ ΪΝπκυΝ

γαΝευλδαλξά κυθΝεαδΝ βθΝ υΝ βησ δαΝαπάέΝ[…]»    



υηφπθέαΝ κδΝ ζζβθκ κυλεδεΫμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσέ762 θΝ ά αθΝ
υξαέκΝσ δΝ βθΝέ δαΝαελδίυμΝπ λέκ κΝ θδ ξυσθ αθΝκδΝπλκίζβηα δ ηκέΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝ

απσΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ Ϋφ λαθΝ βθΝ έΰυπ κΝ εαδΝ βΝ υλέαΝ θαΝ πλκ κδηΪακθ αδΝ
υ βηα δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊη βΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ πθΝ Γ θδευθΝ κυμΝ Πλκι θ έπθΝ βθΝ

Κτπλκέ763  
 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,ΝκΝΝέεκμΝΚλαθδ δυ βμ,ΝΫηπδ κμΝ υθ λΰΪ βμΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝπκυΝ δΫη θ ΝησθδηαΝ βθΝ γάθαΝεαδΝφβηκζκΰ έ κΝά βΝαπσΝ

σ Ν σ δΝ πλσε δ κΝ θαΝ κλδ γ έΝ ΠλΫ ίβμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ βθΝ γάθα,Ν
φ λσ αθΝθαΝ βζυθ δΝππμΝβΝαθ ιΪλ β βΝΚτπλκμΝ θ δαφΫλ αδΝθαΝ υ φέι δΝ δμΝ ξΫ δμΝ
βμΝη Ν κΝ Ι λαάζΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ ΰ πλΰέαμΝ εαδΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν πλκ εαζυθ αμΝ κΝ

θβ έΝ δ δεκτμΝ υηίκτζκυμέΝ παθ υθ αμΝ ηΪζδ αΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΪθΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ γαΝ
αβηέπθ Ν δμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝκΝΚλαθδ δυ βμΝ ε δηκτ Νσ δΝ
«βΝ πλαΰηα δεσ β αΝ πδίΪζ δΝ δμΝ εαζΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ π λδκξάμ», 
αζζΪΝ« ΪθΝβΝΓεΪθαΝεα Ϊφ λ ΝθαΝ δα βλ έΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝ σ κΝη Ν κΝΙ λαάζΝσ κΝεαδΝη Ν
κυμΝΆλαί μ,Νΰδα έΝθαΝηβθΝηπκλ έΝθαΝεα αφΫλ δΝ κΝέ δκΝεαδΝβΝΚτπλκμν».764  

 
 δμΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ βμΝ π λδσ κυΝ ε έθβμΝ

π λδζαηίαθσ αθΝ πζάγκμΝ αθ δελκυση θπθΝ ε δηά πθΝ εαδΝ αθ πδί ίαέπ πθΝ
πζβλκφκλδυθ,Ν βΝ δΰηάΝπκυ κδΝπλυ μΝ βησ δ μΝ βζυ δμΝ σ κΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ
ΜαεαλέκυΝ σ κΝ εαδΝ κυΝ λκμΝ Κδκυ κτεΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ

υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ θΝ ά αθΝ δ δαέ λαΝ εα α κπδ δεΫμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κθΝ
πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ θΫκυΝ ελΪ κυμΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ
πέπ κέ765  βθΝπλυ βΝ βησ δαΝκηδζέαΝπκυΝαπβτγυθ ΝκΝΜαεΪλδκμΝ βθΝ1β Μαλ έκυΝ

1959766,ΝβηΫλαΝ βμΝκλδ δεάμΝ πδ λκφάμΝ κυΝ βθΝΚτπλκΝαπσΝ βθΝ ικλέα,Ν θΝΫ δθ Ν
                                                           

762 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβή1ζγήηλ-12.1.1959) 
763 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήηθήηλ-19.1.1959) 
ΣκθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληθ,ΝζσΰπΝ βμΝΚλέ βμΝ κυΝκυΫα,Ν λ αθέαΝεαδΝ έΰυπ κμΝ δΫεκοαθΝ δμΝ δη λ έμΝ
δπζπηα δεΫμΝ κυμΝ ξΫ δμΝεαδΝ κΝΠλκι θ έκΝ βμΝ δΰτπ κυΝ βΝΛ υεπ έαΝΫεζ δ έΝ 

764 ISA/RG130/MFA/3570/12 Zeev Shek,Ν τηίκυζκμΝ Πλ ί έαμΝ Ι λαάζΝ κΝ Λκθ έθκΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ
λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ11ίκήβηέβέ1ληλΨΝ Παλα έγ θ αδΝ σ αΝ φ λσ αθΝ θαΝ βζυθ δΝ κΝ ΝέεκμΝ

Κλαθδ δυ βμΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ πδξ δλβηα έαΝ Rudolf Goldstein,ΝκΝκπκέκμΝ δβτγυθ Ν ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝ
αΰλκ δεάΝ ηκθΪ αΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Ν ΓεΪθαΝ ά αθΝ βΝ πλυ βΝ ξυλαΝ βμΝ Τπκ αξΪλδαμΝ φλδεάμ,Ν βΝ κπκέα,Ν
αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ απκαπκδεδκπκέβ βΝ εαδΝ αθ ιαλ β κπκέβ άΝ βμΝ κΝ 1ληι,Ν υθΫ β Ν πζάλ δμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Νη Ναθ ΪζζαΰηαΝ βθΝ φαληκΰάΝ υλΫπθΝδ λαβζδθυθΝαθαπ υιδαευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ ΰ πλΰέαμ,Ν βμΝ Ϊλ υ βμΝ εαδΝ βμΝ βησ δαμΝ υΰ έαμέΝ υΰξλσθπμ,Ν βΝ
ΓεΪθαΝ υθΫ β Ν δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Νσζ μΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,Ν πδ υΰξΪθκθ αμΝθαΝηβθΝ ηπζαε έΝ

Ν δζάηηα αΝ πκυΝ Ϊπ κθ αθΝ βμΝ αλαίκρ λαβζδθάμΝ δΫθ ιβμέΝ Ν ΓεΪθαΝ δα άλβ Ν δ κλλκπβηΫθ μΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝεαδΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝαπσΝ κΝ1ληιΝΫπμΝεαδΝ κΝ1λιγ,Νκπσ ΝεαδΝ
υηηκλφυγβε Ν η Ν ξ δεάΝ απσφα βΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ φλδεαθδεάμΝ θσ β αμΝ εαδΝ δΫεκο Ν δμΝ
δπζπηα δεΫμΝ βμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝ κΝ1λιγΝαηΫ πμΝη ΪΝ κθΝΠσζ ηκΝ κυΝΓδκηΝΚδπκτλέΝΧΣβθΝέ δαΝ
Ϊ βΝ άλβ αθΝσζ μΝκδΝξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ φλδεαθδεάμΝ θσ β αμ,ΝπζβθΝ κυΝΜαζΪκυδ,Ν βμΝ

κυααδζΪθ βμΝεαδΝ κυΝΛ σγκΨέΝ ΝΓεΪθαΝεαδΝ κΝΙ λαάζΝαπκεα Ϋ β αθΝπζάλπμΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ κυμΝ
ξΫ δμΝ κΝβί11,Νζ δ κυλΰυθ αμΝΠλ ί έ μΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝεαδΝ βθΝΆεελαΝαθ έ κδξαέ 

765 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ “White Paper: The full text: Women will have the vote; Army may be 
conscripted”,ΝCyprus Mail,Ν βζέβέ1ληλΝΜ ΝαφκληάΝ κΝ ε θΫμΝΪλγλκΝ βμΝ Cyprus Mail,Ν κδΝ δ λαβζδθΫμΝ
αθαφκλΫμΝ πδ βηαέθκυθΝ σ δΝ κδΝ βζυ δμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ κυΝ Küçük η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ θΝ Ϋ δθαθΝ Ϋηφα βΝ Ν αβ άηα αΝ πκυΝ ξ έακθ αθΝ η Ν κθΝ

πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝευπλδαεάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝ 
766 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝαΨΝLeshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβή1λβήηλ-2.3.1959) 
Π λδΰλαφάΝ βμΝ παθβΰυλδεάμΝ πδ λκφάμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ βθΝ ΚτπλκΝ ίΨΝ Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ

λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝεαδΝΣηάηαΝΠλκι θδευθΝΤπκγΫ πθΝ Χ1ίβή1κκήηλ-βέγέ1ληλΨΝ ΝαπλκγυηέαΝ
πθΝ ΠλκιΫθπθΝ πθΝ Π ,Ν βμΝ Γ ληαθέαμΝ εαδΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ θαΝ παλα κτθΝ βθΝ πέ βηβΝ ζ άΝ

υπκ κξάμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ κΝ α λκ λσηδκΝ βμΝ Λ υεπ έαμ,Ν κφ έζ αδΝ κΝ σ δΝ θΝ



αφάΝ δεσθαΝ πθΝπλκγΫ υθΝ κυΝπμΝπλκμΝ κ πκδαΝγαΝ έθαδΝβΝγΫ βΝ βμΝΚτπλκυΝ κθΝ
εσ ηκέ767  

 
Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ π λδεσΝ πκζδ δεσΝ εζέηα,Ν κ Λ Ϋη ε δηκτ Ν σ δΝ κδΝ

ζζβθκετπλδκδΝ θΝ έξαθΝ υηφδζδπγ έΝ η Ν βθΝ δ ΫαΝ σ δΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ κΝ
ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ γ ηδεΪΝ έξ Ν κΝ δεαέπηαΝ θαΝεαγκλέ δΝ βθΝ πκζδ δεάΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ κΝ θβ έ,Ν σ κΝ π λέπκυΝ εαδΝ κΝ ζζβθκετπλδκμΝ Πλσ λκμέΝ  δμΝ
βησ δ μΝ βζυ δμΝ πθΝΜαεαλέκυΝεαδΝΚδκυ κτε,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ
κυΝ ΣτπκυΝ αηφκ ΫλπθΝ πθΝ εκδθκ ά πθ,Ν δθσ αθΝ Ϋηφα βΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ ‘εαζάμΝ

γ ζά πμ’έΝ Χ σ κ,Ν εα ΪΝ κθΝ Λ Ϋη,Ν αυ άΝ αελδίυμΝ βΝ αηκδίαδσ β αΝ βμΝ ‘εαζάμΝ
γΫζβ βμ’ ά αθΝ κΝ ετλδκΝ αβ κτη θκμΝ ΟδΝ ζζβθκετπλδκδΝ δα βλκτ αθΝ θ σηυξαΝ βθΝ
ζπέ αΝσ δΝη Ν βθΝαπκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθ,ΝκδΝΣκυλεκετπλδκδΝγαΝπ λδκλέακθ αθΝ αΝ
δεαδυηα αΝ πκυΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ κυμΝ αθαζκΰκτθέΝ πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ
αφυμΝγαΝ πΫη θαθΝθαΝ φαληκ γκτθΝκδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝεα ΪΝΰλΪηηα,Ν
πδαβ υθ αμΝπαλΪζζβζαΝθαΝπ λδξαλαεπγκτθΝ ΝηέαΝ δεάΝ κυμΝαυ Ϊλε δαΝΰδαΝθαΝηβθΝ

εα α κτθΝιαθΪΝ υΪζπ κδΝΫθαθ δΝ βμΝδ ξυλσ λβμΝ ζζβθδεάμΝπζ δκοβφέαμέΝ 
 
 κυμΝ δπζπηα δεκτμΝ ετεζκυμΝ βμΝ Λ υεπ έαμΝ αεκυΰσ αθΝ κζκΫθαΝ εαδΝ

π λδ σ λκΝ βΝ ιάμΝ παλκηκέπ βμ « ΪθΝ βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ ά αθΝ αυ κεέθβ κ,Ν σ Ν κΝ
ΜαεΪλδκμΝγαΝά αθΝκΝκ βΰσμ,ΝαζζΪΝκΝΚδκυ κτεΝγαΝελα κτ Ν κΝΰεΪαδΝεαδΝ κΝφλΫθκ».768 

Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ Ν απσΝ πκζτΝ θπλέμΝ υθ δ β κπκδά δ,Ν σ δΝ Ν αυ άθΝ βθΝ
θδαέαΝεαδΝαθ ιΪλ β βΝΚτπλκ,Ν θυπάλξαθΝ τκΝι ξπλδ ΪΝπκζδ δεΪΝ υ άηα αμΝ πσΝ
βΝ ηέα,Ν κΝ ζζβθκευπλδαεσΝ πκζδ δεσΝ τ βηαΝ ευλδαλξκτ Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ

ΜαεΪλδκμ,Ν Ϋξκθ αμΝ σηπμΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ βηαθ δεΫμΝ πδελέ δμΝ απσΝ βθΝ
γθδεδ δεάΝ ιδΪΝ εαδΝ ΫπμΝ θσμΝ βη έκυΝ εαδΝ απσΝ βθΝ αλδ λάήεκηηκυθδ δεάΝ

αθ δπκζέ υ βέΝ πσΝ βθΝ Ϊζζβ, κΝ κυλεκευπλδαεσΝ πκζδ δεσΝ τ βηα βΝ βΰ δεάΝ
φυ δκΰθπηέαΝ κυΝΦααέζΝΚδκυ κτεΝ θΝαηφδ ίβ έ κΝεαγσζκυΝ– αθΝεαδΝαεκτΰκθ αθΝ
η Νδ δαέ λβΝπλκ κξάΝκδΝη ηκθπηΫθ μΝ γθδεδ δεΫμΝφπθΫμΝπκυΝ ιΫφλαα ΝκΝ βηκφδζάμΝ
ΡακτφΝΝ θε Ϊμέ 
 

  Κα ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Νζ δ κυλΰκτ αθΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ αΝ Γ θδεΪΝ Πλκι θ έαΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ Σκυλεέαμ,Ν πθΝ θπηΫθπθΝ
Πκζδ δυθ,Ν βμΝ υ δεάμΝΓ ληαθέαμ,Ν κυΝΛδίΪθκυΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέΝΚα ΪΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ

                                                                                                                                                                      

πδγυηκτ αθΝ θαΝ κγκτθΝ ζαίΫμΝ ΰδαΝ ξκζδα ησΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ κπδεκτΝ ζζβθκευπλδαεκτΝ άΝ
κυλεκευπλδαεκτΝ ΣτπκυέΝ δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν ία δεάΝ αδ έαΝ πκυΝ θΝ υπάλι Ν πλσ λκμΝ υθ κθδ ησμΝ κυΝ
δπζπηα δεκτΝ υηα κμΝ βΝ Λ υεπ έαΝ ά αθΝ βΝ απκυ έαΝ κδα άπκ Ν παφάμΝ – Ν υπβλ δαεσΝ άΝ

εκδθπθδεσΝ πέπ κΝ - η αιτΝ κυΝ αλξαδσ λκυΝ κυΝ δπζπηα δεκτΝ υηα κμ,Ν ΠλκιΫθκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ
Michel Farrah,ΝεαδΝ κυΝδ λαβζδθκτΝκηκζσΰκυΝ κυέ 
767 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ“A glorious era lies ahead for Cyprus”,ΝCyprus Mail, βέγέ1ληλΝΟζσεζβλκΝ
κΝε έη θκΝ βμΝκηδζέαμΝ κυΝΜαεαλέκυΝεα ΪΝ βθΝΪφδιάΝ κυΝ βΝΛ υεπ έαΝ βθΝ1έγέ1ληλέΝ Νπ λδεκπάΝ

πκυΝαφκλκτ Ν δμΝ δ γθ έμΝ ξΫ δμΝ κυΝθΫκυΝελΪ κυμΝαπκ σγβεαθΝαπσΝ βθΝCyprus Mail πμΝ ιάμμΝ 
«[…]Ν ΓτλπΝ απσΝ βΝ γΪζα ΪΝ ηαμΝ άη λαΝ υφέ αθ αδΝ δ θΫι δμΝ αθΪη αΝ Ν λ δμΝ βπ έλκυμΝ εαδΝ τκΝ
εσ ηκυμέΝ Ναυ σΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Ν η έμΝκδΝΚτπλδκδΝεαζκτηα ΝθαΝπαέικυη Ν κΝλσζκΝ κυΝ δαη κζαίβ άΝ
εαδΝ κυΝ υθ κθδ άέΝΚαζκτηα ΝθαΝεα α ά κυη Ν βθΝπα λέ αΝηαμΝ βθΝξλυ άΝΰΫφυλαΝπκυΝγαΝ θυθ δΝεαδΝ

θΝγαΝ βηδκυλΰ έΝΫλδ μέΝΚαζκτηα ΝθαΝεα α ά κυη Ν κΝθβ έΝηαμΝηέαΝη ΰΪζβΝαλ βλέαΝπκυΝγαΝ θυθ δΝ
πθ υηα δεΪΝ εαδΝ πλαε δεΪΝ κθΝ κλλΪΝ εαδΝ κθΝΝσ κ,Ν βθΝ θα κζάΝ εαδΝ βΝ τ βέΝ ΣκΝ ΰξ έλβηαΝ θΝ έθαδΝ
τεκζκέΝ Μ ΰΪζβΝ πλκ πΪγ δαΝ εαδΝ εκζκ δαέαΝ λΪ βΝ γαΝ ξλ δα έΝ θαΝ αθαζβφγκτθέΝ έηα  ΫθαΝ ηδελσΝ

ΫγθκμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝη ΰΪζκΝησθκΝηΫ πΝ βμΝ δ ξτκμΝ κυΝπθ τηα κμΝεαδΝ κυΝη ΰαζ έκυΝ βμΝβγδεάμέΝ
ΜσθκΝ κΝπθ τηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝπ λδκλδ γ έΝαπσΝ κυμΝΰ πΰλαφδεκτμΝπ λδκλδ ηκτμέΝ θαΝηδελσΝΫγθκμΝ αθΝ
εαδΝ κΝ δεσΝηαμΝηπκλ έΝθαΝπαέι δΝΫθαθΝη ΰΪζκΝλσζκέ Ναπκ κζάΝ βμΝ ζ τγ λβμΝΚτπλκυΝ έθαδΝπκζτΝυοβζάΝ
εαδΝδ λάΝ[…]»ΝΝΝ 
768 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβή1λλήηλ-4.3.1959) 



ε δηά δμ,Νά αθΝαά βηαΝξλσθκυ βΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ κυΝΠλκι θ έκυΝ βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ
βμΝυλέαμ,ΝπκυΝ υθαπκ ζκτ αθΝ βθΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαέΝΣκΝ θ ξση θκΝ

αυ σΝ πλκίζβηΪ δα Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ,Ν εαγσ δΝ ε δηκτ Ν σ δΝ βΝ δπζπηα δεάΝ
παλκυ έαΝ βμΝ ,Ν άΝ ΪζζπθΝ αλαίδευθΝ ξπλυθΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν γαΝ βηδκυλΰκτ Ν
ηπσ δαΝ δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ κηΫθβμΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝ απαδ δκ κιέαμ ιΝαδ έαμΝ πθΝφδζκαλαίδευθΝ Ϊ πθ πκυΝπαλα βλκτθ αθΝ
βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθσ β α769 - Ν υθ υα ησΝη Ν βΝ Ϊ βΝπκυΝ έξ Ν βλά δΝ κΝ

Ι λαάζ βθΝ 1γβ τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν πμΝ πλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ
γΫ δμ-770 βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝαπκφΪ δ ΝθαΝ θ έθ δΝ δμΝπλκ πΪγ δΫμΝ βμΝυ Ν
θαΝ πλκ ΰΰέ δΝ βθΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ κυΝ θΫκυΝ ΰ δ κθδεκτΝ ελΪ κυμ,Ν πλκ κτΝ βΝ Ν
απκε ά δΝ εαδΝ ε έθβΝ πέ βηβΝ δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ β βμΝ Ν κΝ θβ έ.771 

κηΫθπθΝ πθΝ δ δαδ λκ ά πθΝ κυΝυπσΝ ζδεάΝ δαησλφπ βΝ δεκδθκ δεκτΝπκζδ δεκτΝ
υ άηα κμΝ βμΝ αθ ιΪλ β βμΝ Κτπλκυ,Ν βΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ έθαδΝ δ ά,Ν
κξ τκθ αμΝ σ κΝπλκμΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝπκζδ δεάΝπλαΰηα δεσ β α,Νσ κΝεαδΝπλκμΝ

βθΝαθ έ κδξβΝ κυλεκευπλδαεά.   
 

ζέβέ1ΝΟΝ ζζβθκευπλδαεσμΝπαλΪΰκθ αμΝπμΝπλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝ 
 
 ΟΝ Γ θδεσμΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν Ουυζ λΝ

ρ Ϊθ,Ν δμΝ βίΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1ληλ,Ν ησζδμΝ ηέαΝ βηΫλαΝ η ΪΝ βθΝ αθαεκέθπ βΝ βμΝ
πδ υξκτμΝ κζκεζάλπ βμΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ κυΝ Λκθ έθκυ,Ν πλκΫίβΝ Ν βζυ δμΝ δμΝ

δ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μ,Ν ζΫΰκθ αμΝ σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ έθαδΝ Ϋ κδηκΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ βθΝ
ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ εαδΝ θαΝ υθΪο δΝ η Ν αυ άθΝ πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ
αηΫ πμΝ ησζδμΝ αθαεβλυξγ έ πέ βηαΝ βΝ αθ ιαλ β έαΝ βμέ772 ΣβθΝ έ δαΝ βηΫλα,Ν κΝ
δ λαβζδθσμΝ Πλπγυπκυλΰσμ,Ν αυέ Ν Μπ θ-Γεκυλδσθ,Ν υθ ξΪλβΝ δμΝ ευί λθά δμΝ βμΝ

ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ υηφπθέαμΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν βζυθκθ αμΝ
σ δΝ πλκ ίζΫπ δΝ Ν φδζδεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,Ν κθέακθ αμΝ σ δΝ
«πλκ έγ αδΝ βθΝπ λδκξάΝαεσηαΝΫθαΝηβ-αλαίδεσΝελΪ κμ».773 
 
 υ ΫμΝ δμΝ βζυ δμΝη Ϋφ λ ΝκΝΠΫλ μΝΛ ΫηΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝ

δμΝ1ίέγέ1ληλ,Νεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθΪθ β άΝ κυμΝη ΪΝ βθΝ πδ λκφάΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ
βθΝΚτπλκέΝΟΝ δ λαβζδθσμΝΠλσι θκμΝ σθδ Ν βΝ υθα σ β αΝαπκ κζάμΝ δ λαβζδθυθΝ

δ δευθΝ υηίκτζπθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝπλπ κΰ θκτμΝαθΪπ υιβμ,Νεα ΪΝ αΝπλσ υπαΝ βμΝ
ξθδεάμΝ ίκάγ δαμ,Ν πκυΝ ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ παλ έξ Ν βΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ δμΝ

                                                           
769 ΟλΪ Νζέβ 
770 ΟλΪ Νβέθέη  
771 ΣκΝ1ληλΝκΝΛέίαθκμΝά αθΝβ ηκθα δεάΝαλαίδεάΝξυλαΝπκυΝ δα βλκτ Ν δπζπηα δεάΝπαλκυ έαΝ βθΝ
Κτπλκ.Ν 
772 “Israel mevarekhet et Turkia ve-Yavan”,ΝDavar, 22.2.1959  http://bit.ly/1OtPE5d  
Χπλσ ία βΝ1ζέ11έβί1ηΨ 
773 “Ben Gurion menase le-hargia et Medinot-Arav”, Maariv, 22.2.1959 http://bit.ly/1iMYsXU 
Χπλσ ία βΝ1ζέ11έβί1ηΨΝΟΝBen Gurion,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ υθΫθ υιβμΝΣτπκυΝπκυΝπαλΫγ Ν κΝΣ ζΝ

ίέίΝ κυμΝιΫθκυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμ,ΝαθαφΫλγβε Ν κθΝ λσπκΝ πέζυ βμΝ κυΝΚυπλδαεκτ,ΝαθαΰΪΰκθ αμΝ
βΝ δα δεα έαΝ πέζυ άμΝ κυΝ πμΝ υπσ δΰηαΝ πέζυ βμΝ βμΝ αλαίκρ λαβζδθάμΝ δΫθ ιβμ,Ν βζυθκθ αμΝ αΝ
ιάμμΝ«Πδ τπΝσ δΝ βΝαθ ιαλ β έαΝ βμΝΚτπλκυΝαπκ δεθτ δΝ κΝσφ ζκμΝπκυΝπλκετπ δΝσ αθΝ ξγλκέΝ κυΝ

παλ ζγσθ κμΝ υθαθ υθ αδ,Ν υθκηδζκτθΝΰδαΝ αΝεκδθΪΝ κυμΝαβ άηα αΝεαδΝΫλξκθ αδΝ Ν υηφπθέαέΝ ε έθκδΝ
ηΪξκθ αθ κΝΫθαμΝ κθΝΪζζκθ,Νά αθΝ ξγλκέ,ΝαζζΪΝ ζδεΪΝ πδελΪ β ΝκΝκλγκζκΰδ ησμΝεαδΝ υηφυθβ αθ,Ν θυΝ
φαδθσ αθΝππμΝ θΝυπάλξ ΝεαηέαΝ ζπέ αέΝ ΪθΝκΝΟ Νηπκλκτ ΝθαΝπλΪι δΝ κΝέ δκΝαελδίυμΝπλΪΰηαΝη αιτΝ
βηυθΝ εαδΝ πθΝ αλΪίπθΝ ΰ δ σθπθΝ ηαμ,Ν έηαδΝ π π δ ηΫθκμΝ σ δΝ γαΝ έξαη Ν εαζΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΪθΝ γαΝ
υθαθ δσηα αθΝσζκδΝηααέΝεαδΝ πδζταη ΝησθκδΝηαμΝ δμΝ δαφκλΫμΝηαμ»έ  

http://bit.ly/1OtPE5d
http://bit.ly/1iMYsXU


αθαπ υ ση θ μΝξυλ μΝπκυΝ έξαθΝπλσ φα αΝαπκαπκδεδκπκδβγ έ,774 πμΝ πέ βμΝεαδΝ δμΝ
πλκκπ δεΫμΝΰδαΝ βθΝ παθΫθαλιβΝ κυΝ κυλδ δεκτΝλ τηα κμΝΝαπσΝ κΝΙ λαάζ,Νη ΪΝ βθΝ
Ϊλ βΝ βμΝεα Ϊ α βμΝαθΪΰεβμΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ υθέ775 ΟΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝ
φΪθβε Ν δ δαέ λαΝ πλκ ε δεσμΝ δμΝ αθ δ λΪ δμΝ κυ,Ν παλΪΝ κΝ σ δΝ ιΫφλα Ν βθΝ
πδγυηέαΝ κυΝ θαΝ υ αγκτθΝ πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ Σσθδ ,Ν

π σ κ,Νσ δΝβΝΚτπλκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεαζζδ λΰά δΝφδζδεΫμΝ ξΫ δμΝη Νσζ μΝ δμΝξυλ μΝ
βμΝ π λδκξάμΝ εαδΝ θΝ Ϋελυο Ν κθΝ πλκίζβηα δ ησΝ κυΝ ΰδαΝ δμΝ κιυηΫθ μΝ ξΫ δμΝ κυΝ

Ι λαάζΝη Ν κυμΝΆλαί μέ 
 
 Ν υΰελα βηΫθβΝ Ϊ βΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ πλκίζβηΪ δ Ν κυμΝ Ι λαβζδθκτμ,Ν κδΝ
κπκέκδΝ άζπδααθΝ θαΝ ζΪίκυθΝ ηέαΝ αφάΝ εαδΝ εα αφα δεάΝ απΪθ β βΝ π λέΝ βμΝ τ α βμΝ
πζάλπθΝ δη λυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθέΝΣαΝ λπ άηα αΝ υθΫξδ αθΝ θαΝ παλαηΫθκυθΝ
αθαπΪθ β αΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ πέ βηβΝ αθαεκέθπ βΝ κυΝ Κυί λθά βΝ δμΝ ηέζέ1ληλΝ σ δΝ
απκ Ϋξ αδΝ βΝ τθγ βΝ βμΝ Μ αία δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ κπκέαΝ υπ έξ Ν γΫ βΝ
πλκ πλδθάμΝ ευίΫλθβ βμέ776 ΟδΝ υπκυλΰκέΝ βμΝ η αία δεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ υπδεΪΝ γαΝ
αθαζΪηίαθαθΝ αΝ ξαλ κφυζΪεδΪΝ κυμΝ βθΝ 1β Μα κυΝ 1ληλ,Ν αζζΪΝ ά βΝ απσΝ αΝ ηΫ αΝ

πλδζέκυΝ κΝ υπκυλΰδεσΝ υηίκτζδκΝ υΰεαζ έ κΝ Ν υηαΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ α εκτ Ν
βησ δαΝ ικυ έαέ777  

 
θΝ εαδΝ κΝ ετλδκΝ αθ δε έη θσΝ βμΝ Μ αία δεάμΝ πδ λκπάμΝ ά αθΝ βΝ κηαζάΝ

η Ϊία βΝ βμΝ δαευίΫλθβ βμΝ βμΝ ξυλαμΝ απσΝ κΝ ίλ αθδεσΝ εαγ υμΝ βθΝ
αθ ιαλ β έα,Ν βΝ τθγ άΝ βμΝ Ν έξ Ν θ δαφΫλκθΝ πμΝ πλκμΝ κΝ δ κζκΰδεσΝ έΰηαΝ βμΝ
δΪ κξβμΝ πκζδ δεάμΝ εα Ϊ α βμέΝ ΌππμΝ σλδααθΝ κδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν βΝ

αθαζκΰέαΝ ζζβθκευπλέπθ- κυλεκευπλέπθΝ κΝΤπκυλΰδεσΝυηίκτζδκΝά αθΝιμγΝεαδΝβΝ
πδζκΰάΝ πθΝ πλκ υππθΝ ΰδθσ αθΝ απσΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ εαδΝ κθ Κδκυ κτεΝ σ κθΝ αφκλΪΝ
κυμΝΤπκυλΰκτμΝπκυΝπλκΫλξκθ αθΝαπσΝ δμΝεκδθσ β ΫμΝ κυμΝαθ έ κδξαέΝΟΝΜαεΪλδκμΝ
θΝπ λδΫζαί Νπλσ ππαΝπκυΝπλκΫλξκθ αθΝαπσΝ βθΝ λδ λΪέΝ θΝ πΫζ ι ΝσηπμΝκτ Ν

                                                           
774 ΣκΝ1ληιΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ υθΫ β Ν κθΝΣκηΫαΝ δ γθκτμΝ λπΰάμΝΧha’Mador 
le-Siua BenleumiΨ,ΝκΝκπκέκμΝ κΝ1λθίΝη κθκηΪ γβε Ν ΝΣηάηαΝ δ γθκτμΝυθ λΰα έαμΝΧha’Makhlaka 
le-Shituf Peula BenleumiΨ,Ν ΰθπ σ λκΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ η Ν αΝ αλε δεσζ ιαΝ MaShaV 
(«Μα Ϊί»)έΝ Ν δαευίΫλθβ βΝ Ben Gurion έξ Ν υ δΝπλκ λαδσ β αΝ βθΝπαλκξάΝ ξθδεάμΝίκάγ δαμΝ
εαδΝ βθΝαπκ κζάΝδ λαβζδθυθΝ υηίκτζπθΝ Νξυλ μΝ βμΝ έαμΝεαδΝ βμΝ φλδεάμΝπκυΝ έξαθΝπλσ φα αΝ
απκαπκδεδκπκδβγ έέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν πδ άηκθ μΝ απσΝ δμΝ ξυλ μΝ ε έθ μΝ η επαδ τκθ αθΝ Ν
παθ πδ άηδα,Νθκ κεκη έαΝεαδΝ ξθδεΫμ,Ναΰλκ δεΫμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝ κΝΙ λαάζέΝΟδΝ κη έμΝ

κυμΝκπκέκυμΝ δθσ αθΝΫηφα βΝ αΝαθαπ υιδαεΪΝαυ ΪΝπλκΰλΪηηα αΝά αθΝβΝδα λδεά,ΝβΝΰ πλΰέαΝεαδΝβΝ
ίδκηβξαθδεάΝπαλαΰπΰάέΝΙ λαβζδθΫμΝεα α ε υα δεΫμΝ αδλ έ μΝαθαζΪηίαθαθΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ βηκ έπθΝ
ΫλΰπθΝ δμΝξυλ μΝ βμΝΤπκ αξΪλδαμΝ φλδεάμΝΧΓεΪθα,ΝΛδί λέα,Ν ε άΝ ζ φαθ κ κτ,ΝΓκυδθΫαΝεέΪέΨ,Ν βΝ

δληαθέα,Ν βθΝ ΣαρζΪθ βΝ εαδΝ κΝ ΛΪκμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ MaShaV υηη έξ Ν Ν αθαπ υιδαεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝυπσΝ βθΝαδΰέ αΝ δ γθυθΝκλΰαθδ ηυθΝΧFAO, UNESCO εζπΨέΝΜ Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,Νεα ΪΝ
βΝ εα έαΝ κυΝ’ηίΝεαδΝ κυΝ’θίΝ κΝΙ λαάζΝ θέ ξυ Ν δμΝ δπζπηα δεΫμΝ κυΝ ξΫ δμΝη Ν δμΝαφλδεαθδεΫμΝ

εαδΝα δα δεΫμΝξυλ μ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ ια φαζέα δΝ υθκρεΫμΝοάφκυμΝ κθΝΟ ΝεαδΝ ΝΪζζαΝ δ γθάΝ
fora πέΝ αβ βηΪ πθ δ λαβζδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμέΝ ΟλΪ Ν πέ βηβΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δ γθκτμΝ
υθ λΰα έαμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝμΝhttp://bit.ly/1H1TyBp Χπλσ ία βΝ1ζέ11έβί1ηΨΝΝΝΝ 
775 ISA/RG93/MFA/263/6 Leshem πλκμΝ Locker (1011/238/59-1ηέβέ1ληλΨΝ Π λδ ξση θκΝ βμΝ πλυ βμΝ
υθκηδζέαμΝη αιτΝΜαεαλέκυ-Leshem εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ιέπ βμΝπκυΝ έξ ΝπαλαγΫ δΝπλκμΝ δηάθΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝκΝΠλσι θκμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν λδ κ ΫζβμΝΦλυ Ϊμέ 

776 ΣαΝηΫζβΝ βμΝΜ αία δεάμΝ πδ λκπάμΝΧπλκ πλδθάμΝευίΫλθβ βμΝήΝηδε σΝυπκυλΰδεσΝ υηίκτζδκΨΝά αθΝ
αΝ ιάμμΝ Πα ξΪζβμΝ Πα ξαζέ βμΝ Χ ηπσλδκΝ εαδΝ δκηβξαθέαΨ,Ν ΓζατεκμΝ Κζβλέ βμΝ Χ δεαδκ τθβΨ, 

ΠκζτεαλπκμΝΓδπλεΪ αβμ Χ λΰα έαΨ,Ν θ υθβμΝΓ πλΰδΪ βμΝΧυΰεκδθπθέ μΝεαδΝ βησ δαΝ λΰαΨ,ΝΣΪ κμΝ
Παπα σπκυζκμΝ Χ π λδευθΨ,ΝΡβΰέθκμΝΘ κξΪλβμΝ ΧΟδεκθκηέαΨ, Niyazi Manyera ΧΤΰ έαΨ, Osman Örek 
ΧΆηυθαΨ εαδΝόazılΝPlümerΝ ΧΓ πλΰέαΨέΝΟδΝ ζζβθκετπλδκδΝεαδΝκδΝΣκυλεκετπλδκδΝΤπκυλΰκέΝ π ζΫΰβ αθΝ
απσΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝεαδΝ κθΝόazılΝKüçük αθ έ κδξαέΝΠλίζέ ISA/93/MFA/2156/5 Leshem 
πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβ316/59-6.4.1959/א) 
777 ISA/RG93/MFA/2156/5 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβ345/59-14.4.1959/א) 

http://bit.ly/1H1TyBp


πλσ ππαΝ πκυΝ γαΝ ξαλαε βλέακθ αθΝ ‘παζαδκέΝ πκζδ δεκέ’έ778  κΝ πλυ κΝ ΤπκυλΰδεσΝ
υηίκτζδκΝ βμΝ ξυλαμ,Ν απσΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ πζ υλΪμΝ υηη έξαθΝ θΫαΝ πλσ ππα,Ν
Ϊφγαλ αΝ βθΝ κπδεάΝπκζδ δεάΝ εβθάΝεαδΝη ΝηΫ κΝσλκΝβζδεέαμΝ αΝγ1ΝΫ β,ΝπκυΝ έξαθΝ
σηπμΝ απκ έι δΝ εα ΪΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ ξλσθδαΝ σ δΝ έθαδΝ πδ κέΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ

λξδ πδ εσπκυΝ εαδΝ έξαθΝ υηη Ϊ ξ δΝ εαγΫθαμΝ η Ν κθΝ δεσΝ κυΝ λσπκΝ κθΝ αΰυθαΝ
βμΝ ΟΚ έΝ 

 
ΚκδθσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ πθΝ αθαφκλυθΝ κυΝ Λ Ϋη π λέΝ πθΝ πλκ υππθΝ πκυΝ

υηη έξαθΝ βθΝ η αία δεάΝ ευίΫλθβ β, ά αθΝ σ δΝ κδΝ θΫκδΝ ΤπκυλΰκέΝ απΫφ υΰαθ 
πδη ζυμ θαΝγέικυθΝαβ άηα αΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμ,Ν αΝκπκέαΝξ δλδασ αθΝκΝΜαεΪλδκμΝ

πλκ ππδεΪέ ΠΫλαθΝ κτ κυ,Ν θΝ κυμΝΰθυλδα Νπλκ ππδεΪΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν θΝά αθΝ
υθα σθΝθαΝ ιαξγκτθΝα φαζάΝ υηπ λΪ ηα αΝπ λέΝ βμΝπλκ ππδεσ β ΪμΝ κυμΝαπσΝ δμΝ

αθαφκλΫμΝπκυΝ υθΫ α Νη ΪΝ κΝπΫλαμΝ πθΝ γδηκ υπδευθΝ υθαθ ά πθΝΰθπλδηέαμΝ
ηααέΝ κυμέ779 ΟΝ Τπκ δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν Σ ίδΝ Λσε λ,Ν δΫελδθ Ν Ϋΰεαδλα αυ άθ βθΝ
αθ δε δη θδεάΝ υ εκζέαΝ κυΝΛ ΫηέΝΜ ΝΫεγ άΝ κυΝπλκμΝ βθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,Ν
Γεσζθ αΝΜΫδλ,ΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεα α έΝ υθα άΝηέαΝσ κΝ κΝ υθα σθΝαελδίΫ λβΝ
ε έηβ βΝ πθΝ πκζδ δευθΝ δ κλλκπδυθΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθσ β α,Ν πλσ δθ Ν θαΝ

αβ βγ έΝ βΝ ΪπκοβΝ εαδΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν ηΫζκυμΝ βμΝ ε ζ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ
Υδ αθ λκτ ,Ν βμΝ η ΰαζτ λβμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν π δ άΝ
ε έθκμΝ ΰθυλδα Ν πλκ ππδεΪΝ κυμΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝ κυμΝ θ κ δκλδ γΫθ μΝ
ζζβθκετπλδκυμΝΤπκυλΰκτμΝ βμΝΜ αία δεάμΝ πδ λκπάμέΝΟΝΛ ίέθΝ έξ Νη αί έΝ λ δμΝ

φκλΫμΝ βθΝΚτπλκΝ κΝ 1ληκΝ πμΝ απ αζηΫθκμΝ βμΝ ICFTU.780  λα βλδσ β ΪΝ κυΝ
έξ ΝπλκεαζΫ δΝ υη θάΝ ξσζδαΝ κθΝ κπδεσΝ ζζβθκευπλδαεσΝΣτπκ,ΝεαδΝ κΝ Ι λαάζΝ

γ πλ έ κΝ ππμΝ ά αθΝ κΝ πζΫκθΝ θάη λκμΝ πμΝ πλκμΝ αΝ ε αδθση θαΝ βθΝ ευπλδαεάΝ
εκδθπθέαΝ θΝ ΰΫθ δέ Ν πλσ α βΝ κυ Λσε λΝ εαδΝ βΝ ΪπκοβΝ κυΝ ΟυέζδαημΝ π λέΝ βμΝ
κπκγΫ β βμΝ κυΝΛ ίέθΝ βθΝΚτπλκ,Ν δ αεκτ γβεαθ απσΝ βθ ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ

Γεσζθ αΝΜΫδλέΝ 
 
ΣκθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληλΝ έξ Νά βΝΰέθ δΝΰθπ σΝ κθΝευπλδαεσΝΣτπκΝσ δΝ θ σμΝ

πθΝ πκηΫθπθΝηβθυθΝκΝΛ ίέθΝγαΝ κπκγ έ κΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ βΝΛ υεπ έαέ781 Ν
πδζκΰάΝαυ άΝξαδλ έ γβε ΝεαδΝαπσΝ βθΝαη λδεαθδεάΝπζ υλΪέΝ αΝ ΫζβΝΜα κυ 1ληλΝκΝ

αη λδεαθσμΝ δπζπηΪ βμΝΜδκτλα ΝΟυέζδαημΝ– Ϋξκθ αμΝησζδμΝπ λαδυ δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ
κυΝ κ Γλαφ έκΝ πέΝαβ βηΪ πθΝ ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ-ΙλΪθΝ κυΝ Ϋβ ΝΝ βπΪλ η θ  εαδΝ

ζέΰκΝπλδθΝ βθΝ κπκγΫ β άΝ κυΝ βθΝΠλ ί έαΝ πθΝ Π Ν κΝΣ ζΝ ίέίΝ -, ιΫφλα Ν
βθΝ ΪπκοβΝ κθΝ τηίκυζκΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ Πλ ί έαμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν Μκ ΫΝ

                                                           
778 ISA/RG93/MFA/263/6 Locker πλκμΝ Golda Meir Χγέζέ1ληλΨΝ ε δηά δμΝ π λέΝ βμΝ τθγ βμΝ βμΝ
η αία δεάμΝευίΫλθβ βμΝ βμΝΚτπλκυ 
779 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήηΝΟΝLeshem ιΫγ Ν δμΝπλκ ππδεΫμΝ κυΝ θ υπυ δμΝ κΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ
Κκδθκπκζδ έαμΝη Νι ξπλδ ΫμΝαθαφκλΫμΝΰδαΝ α ιάμΝηΫζβΝ βμΝη αία δεάμΝευίΫλθβ βμμΝ 

θ λΫαμΝ αέθαμ-ΤφυπκυλΰσμΝ Γ πλΰέαμΝ Χ1ίβ337/59-1/אγέζέ1ληλΨ,Ν θ υθβμΝ Γ πλΰδΪ βμ-ΤπκυλΰσμΝ
υΰεκδθπθδυθΝ εαδΝ βηκ έπθΝ λΰπθΝ Χ1ίβ504/59-1/אκέηέ1ληλΨ,Ν ΡβΰέθκμΝ Θ κξΪλβμ-ΤπκυλΰσμΝ
ΟδεκθκηδευθΝΧ1ίβ530/59/א-βηέηέ1ληλΨ,ΝΠα ξΪζβμ Πα ξαζέ βμ-ΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝεαδΝ δκηβξαθέαμΝ
βηέηέ1ληλΨ,Ν-529/59/א102) ΠκζτεαπλκμΝ ΓδπλεΪ αβμ-ΤπκυλΰσμΝ λΰα έαμΝ Χ1ίβ536/59-27.5.1959/א), 
ΣΪ κμΝΠαπα σπκυζκμ-ΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝΧ1ίβ547/59-28.5.1959/א). 
780ΝΟλΪ Νβέθέ1έ1έ1ΝΠ λέΝ βμΝπαλκυ έαμΝεαδΝ πθΝ παφυθΝ κυ Zeev Levin βθΝΚτπλκΝ κΝ1ληκΝ 
781Ν “ZevΝδevinΝχmbassadorΝ – Israel’sΝ newΝ envoyΝ talksΝ toΝ theΝTimesΝ ofΝωyprusμΝ PlansΝ forΝ anΝ all-out 
friendshipΝdrive”,ΝTimes of Cyprus, 14.4.1959 



λΫζ,Ν σ δΝ γ πλκτ Ν αυ κθσβ βΝ εαδΝ ιαδλ δεΪΝ ππφ ζάΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ βθΝ
κπκγΫ β βΝ κυΝ ΫίΝΛ ίέθΝ κΝπσ κΝ βμ Λ υεπ έαμ.782  

 
Χ σ κ,Ν κ Λ Ϋη,Ν απσΝ κθΝ πλέζδκΝ ΫπμΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ ΙκυζέκυΝ κυΝ 1ληλΝ - 

κπσ Ν εαδΝ γαΝ αθ δεαγέ α κΝ απσΝ κθΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ - εζάγβε Ν θαΝ υθ κθέ δΝ δμΝ
πλκ πΪγ δ μΝ θ υθΪηπ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμ παλκυ έαμ βθΝ Κτπλκ,Ν θσ πΝ κδΝ
δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ βθΝ δΪ κξβΝ πκζδ δαεάΝ εα Ϊ α βΝ υθ ξέακθ αθ. π δ άΝ

ηΪζδ αΝ ε δηΪ κΝ σ δΝ κδΝ αιδπηα κτξκδΝ εαδ πδξ δλβηα έ μ βθΝ Κτπλκ θΝ έξαθΝ
πζάλβΝ πέΰθπ βΝ πθΝ υλΫπθΝ πλκκπ δευθΝ δη λκτμΝ υθ λΰα έαμ, κΝ δ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝαπκφΪ δ ΝθαΝ λκηκζκΰβγκτθΝπλπ κίκυζέ μΝ πδεκδθπθδαεκτΝ
ξαλαε άλα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθα δξγκτθΝ αΝ αηκδίαέαΝ κφΫζβ κυμΝ κη έμΝ βμΝ
πδξ δλβηα δεσ β αμ,Ν κυΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ κυΝ κυλδ ηκτέΝ ΓδαΝ αυ σΝ κΝ εκπσΝ κΝ
πδε φαζάμΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Στπκυ κυ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν Γδ ξκτθ α-ΥΪλυΝ

Λ ίέθ,Ν δ βΰάγβε Ν Ϋ ηβΝ πλκ Ϊ πθ,783 πκυΝ πδε θ λυθκθ αθΝ βΝ δαεέθβ βΝ
Ϋθ υπκυΝ θβη λπ δεκτΝυζδεκτΝ βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ κυλεδεάΝΰζυ α,Ν βθΝπλσ εζβ βΝ
ΚυπλέπθΝ βηκ δκΰλΪφπθΝ θαΝ πδ ε φγκτθΝ κΝ Ι λαάζΝ ΰδαΝ θαΝ βηκ δ υγκτθΝ ξ δεΪΝ
ΪλγλαΝ κθΝ κπδεσΝ Στπκ,Ν βΝ η Ϊ κ β πλκΰλαηηΪ πθΝ ΰδαΝ κΝ λα δσφπθκΝ εαδΝ βθΝ
βζ σλα β,Ν βθΝ θγΪλλυθ βΝ ηπκλδευθ,Ν παΰΰ ζηα δευθΝ εαδΝ εκδθπφ ζυθΝ

ευπλδαευθΝ πηα έπθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ παφΫμΝ η Ν αθ έ κδξαΝ δ λαβζδθΪ,Ν βΝ
δκλΰΪθπ βΝπκζδ δ δευθΝ ε βζυ πθΝ δ λαβζδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ βθΝΚτπλκΝεζπέΝ

Κα ΪΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ π λέκ κ,Ν εαδΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ αυ ΫμΝ παλα βλάγβε Ν βθΝ
ΚτπλκΝΫθ κθβΝ πδεκδθπθδαεάΝ λα βλδσ β αΝαπσΝ δ λαβζδθάμΝπζ υλΪμέΝΣκθΝ πλέζδκΝ
κυΝ 1ληλΝ βΝ δ λαβζδθάΝ α λκπκλδεάΝ αδλ έαΝ El-χlΝ εαδΝ κΝ Ι λαβζδθσμΝ Ολΰαθδ ησμΝ

Σκυλδ ηκτ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝεαδΝ ζζβθκετπλδκΝ αιδ δπ δεσΝ
πλΪε κλα,Ν δκλΰΪθπ αθΝ βΝη Ϊία βΝ1ίΝΚυπλέπθΝ βηκ δκΰλΪφπθΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ
κθΝ έ δκΝ ηάθαΝ βΝ ευπλδαεάΝ βζ σλα βΝ βμΝ ΰΰζκελα έαμ,Ν ωTV, θαΝ πλκίΪζ δΝ ΰδαΝ

πλυ βΝ φκλΪΝ ε θάΝ λ πκλ ΪαΝ ΰδαΝ κΝ Σ ζΝ ίέί,Ν βθΝ Ι λκυ αζάηΝ εαδΝ κΝ δ λαβζδθσΝ
εκδθκίδαεσΝ αΰλκ δεσΝ εέθβηαέ784 πέ βμ, εα σπδθΝ πλπ κίκυζέαμΝ κυΝ Πλκι θ έκυ,785 
πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ αλξΫμΝ πλδζέκυΝ 1ληλΝ βΝ ξκζάΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ
«Μπ αζΫζ»Ν βμ Ι λκυ αζάηΝ Ϋεγ βΝ απΰλαφδεάμΝ κυΝ ζζβθκετπλδκυΝ απΰλΪφκυΝ
Γ πλΰέκυΝΠκζΝΓ πλΰέκυέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝεαζτφγβε Ν υλτ α αΝαπσΝ κθΝευπλδαεσΝΣτπκ,Ν

                                                           
782 ISA/RG93/MFA/263/6 Yapou πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλαΝεαδΝ δπζπηα δεάΝ

θ δπλκ ππ έαΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθαΝΧιλθή1ίέθέ1ληλΨΝΠαλα έγ αδΝβΝαπσΝβθέηέ1ληλΝΫεγ βΝ κυΝMoshe 
Erell,ΝυηίκτζκυΝ βθΝΠλ ί έαΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθέΝΟΝErell,Ναθαφ λση θκμΝ Ν υθκηδζέαΝ
πκυΝ έξ Ν η Ν κθΝ αη λδεαθσΝ δπζπηΪ βΝ Murat Williams - κΝ κπκέκμ, Ϋξκθ αμΝ ά βΝ π λαδυ δΝ αΝ
εαγάεκθ ΪΝ κυΝ κΝ ΣηάηαΝ ζζΪ αμ,Ν ΣκυλεέαμΝ εαδΝ ΙλΪθΝ κυΝ State Department,Ν πλσε δ κΝ θαΝ
κπκγ βγ έΝ τηίκυζκμΝ βθΝ Πλ ί έαΝ πθΝ Π Ν κΝ Σ ζΝ ίέί- ,Ν αθΫφ λ Ν ΰδαΝ κθΝ Zeev Levin αΝ
ιάμμΝ«[…]ΝΌ αθΝκΝWilliams Ϋγδι Ν κΝαά βηαΝ πθΝΧ έ έΝευπλδαευθΨΝ λΰα δευθΝ πηα έπθ,ΝαθΫφ λ Ν κθΝ

Zeev Levin εαδΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ Ν αυ σθΝ κθΝ κηΫαέΝ έθαδΝ αιδκ βη έπ κΝ σ δΝ κΝ State Department 

πδ τκυθΝσ δΝγαΝ έθαδΝαπκζτ πμΝφυ δεσΝκΝZeev Levin θαΝ κπκγ βγ έΝ επλσ ππσμΝηαμΝ βθΝΚτπλκέΝΟΝ
Williams σθδ Ν σ δΝ  ηδαΝ Ϋ κδαΝ π λέπ π β,Ν κδΝ ξΫ δμΝ ηαμΝ η Ν αΝ λΰα δεΪΝ πηα έαΝ γαΝ ΰέθκυθΝ

θσ λ μΝ […]»έΝ ΣκΝ αη λδεαθδεσΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κθΝ Zeev Levin ά αθΝ αθαη θση θκ,Ν εαγσ δΝ κθΝ
Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1ληκ, σ αθΝκΝLevin, έξ Νπλαΰηα κπκδά δΝ παφΫμΝ βθΝ γάθαΝη Ν βΝΓ Ν- υπσΝ βθΝ
δ δσ β αΝ κυΝ επλκ υπκυΝ βμΝ ICFTU- βλκτ Ν θάΝ πδεκδθπθέαΝη Ν βθΝΠλ ί έαΝ πθΝ Π Ν βθΝ

γάθαέΝΠλίζέΝβέθέ1έ1έ1 εαδΝβέθέθ 
783 ISA/RG130/MFA/3570/12 Yehuda-Harry Levin,Ν ήθ βμΝ Σηάηα κμΝ ΜΜ Ν εαδΝ δαφυ δ βμ,Ν πλκμΝ
Yitzhak Ben-Yaakov,Ν θαπζβλπ άΝ ήθ βΝ κυΝ δ έκυ Σηάηα κμΝ Χ1λέγέ1ληλΨΝ Παλα έγ αδΝ Ϋ ηβΝ
εδθά πθΝ πδεκδθπθδαεκτΝ ξαλαε άλαΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθΝ Ι λαάζ-
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ 
784 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγθβήηλ-17.4.1959)  
785ΝISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγθθήηλ-19.4.1959) 
 εγ βΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝαπσΝ κθΝ εΫηίλδκΝ1ληθΝΫπμΝ
εαδΝ κθΝΜΪλ δκΝ1ληλέ 



ηδαμΝ εαδΝ ά αθΝ βΝ πλυ βΝ φκλΪΝ πκυΝ ζζβθκετπλδκμΝ δεα δεσμΝ Ϋ υξ Ν αθΪζκΰβμΝ
πλκίκζάμΝ κΝ Ι λαάζέ786 θαθΝ ηάθαΝ αλΰσ λα,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ 11βμ π έκυΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ Λ υεπ έαΝ αΰσλα Ν
πέθαεαΝ απΰλαφδεάμΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ δεα δεκτ,Ν πκυΝ απ δεσθδα Ν δμΝ εαεκυξέ μΝ πκυΝ
αθ δη υπδααθΝαπσΝ δμΝίλ αθδευθΝ λξΫμΝκδΝ ίλαέκδΝ πδαυθ μΝ κυΝΟζκεαυ υηα κμ,Ν

βθΝπλκ πΪγ δΪΝ κυμΝθαΝ ΰεα α αγκτθΝ βθΝΠαζαδ έθβέ787 
 
Χ σ κ,Ν κΝ αδ γβ σΝ πδεκδθπθδαεσΝ ΪθκδΰηαΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ βθΝ ΚτπλκΝ

αθ δη υπδ Ν βθΝΪη βΝαθ έ λα βΝ κυΝΛδίΪθκυ,Ν βμΝηκθα δεάμΝαλαίδεάμΝξυλαμΝπκυΝ
δα βλκτ Ν δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κΝθβ έέΝ Νπλσ εζβ β πκυΝαπβτγυθαθΝβ El-

Al εαδΝκΝΙ λαβζδθσμΝΟλΰαθδ ησμΝΣκυλδ ηκτΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληλΝ θΝαπ υγυθσ αθΝ
ησθκΝ Ν ΚτπλδκυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν 1βΝ αιδ δπ δεκτμΝ πλΪε κλ μΝ
αηφκ ΫλπθΝ πθΝεκδθκ ά πθέΝΟΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ κυΝΛδίΪθκυΝ βΝΛ υεπ έα,ΝΜδ ΫζΝ
ΦαλλΪξ,Νεα Ϋ β Ν αφΫμΝ κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ κυλδ δεκτμΝπλΪε κλ μΝσ δΝσ κδΝ
απσΝ αυ κτμΝ απκ ξγκτθΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πλσ εζβ β,Ν σ Ν βΝ παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ
υθ λΰα έαΝ σ κΝ η Ν κθΝ ΛέίαθκΝ σ κΝ εαδΝ η Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ γαΝ
δαεκπ έΝ Ϊη αέ788 ΟδΝ ζζβθκετπλδκδΝ κυλδ δεκέΝ πλΪε κλ μ,Ν πκυΝ υθ λΰΪακθ αθΝ
παΰΰ ζηα δεΪΝ η Ν αλαίδεΫμΝ α λκπκλδεΫμΝ αδλ έ μΝ εαδΝ κυλδ δεΪΝ πλαε κλ έαΝ κυΝ

ΛδίΪθκυ,Ν βμΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ βμΝ υλέαμΝ υηηκλφυγβεαθΝ δμΝ ζδίαθδεΫμΝ
πλκ δ κπκδά δμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ η αίκτθΝ ζδεΪΝ κΝ Ι λαάζΝ ησθκΝ
ΣκυλεκετπλδκδΝ υθΪ ζφκέΝ κυμέ  

 
Ν ιΫζδιβΝαυ άΝαπκ Ϋζ Ν κθΝπλκΪΰΰ ζκΝαθΪζκΰπθΝαλαίδευθΝπαλ ηίΪ πθ,Ν

φΫλθκθ αμΝ Ν αηβξαθέαΝ ζζβθκετπλδκυμΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν ηπσλκυμΝ εαδΝ
ευί λθβ δεκτμΝ αιδπηα κτξκυμέΝ ΟΝ Πα ξΪζβμΝ Πα ξαζέ βμ,Ν ηΫζκμΝ βμΝ Μ αία δεάμΝ

πδ λκπάμΝεαδΝΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝεαδΝ δκηβξαθέαμΝ,Νά αθΝκΝπλυ κμΝ ζζβθκετπλδκμΝ
πκζδ δεσμΝ πκυΝ ίλΫγβε Ν αθ δηΫ ππκμΝ Ν αυ άθΝ βθΝ θΫαΝ πλαΰηα δεσ β αέΝ ΟΝ
Πα ξαζέ βμ,789 κδΝυπσζκδπκδΝ ζζβθκετπλδκδΝ αιδ δπ δεκέΝπλΪε κλ μΝπμΝ πέ βμΝεαδΝκδΝ

λ αθκέΝαιδπηα κτξκδΝπκυΝ υθΫξδααθΝθαΝα εκτθΝ αΝ δκδεβ δεΪΝ κυμΝεαγάεκθ αΝ βθΝ
Κτπλκ,790 παλαεκζκυγκτ αθΝ αηάξαθκδΝ αυ άθΝ βθΝ Ϋεφαθ βΝ βμΝ αλαίκρ λαβζδθάμΝ
δΫθ ιβμ,Ν έξθκθ αμΝ αφ’Ν θσμΝ εα αθσβ βΝ δμΝ δαηαλ υλέ μΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ

ΠλκιΫθκυΝΰδαΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝΛδίαθΫακυ κηκζσΰκυΝ κυ,Ναφ’Ν ΫλκυΝαθ δε δη θδεΪΝ θΝ
έξαθ βΝ υθα σ β αΝθαΝπαλΫηίκυθ. 

 
Ι λαβζδθκέΝ εαδΝ ζζβθκετπλδκδΝ έξαθΝ αλξέ δΝ θαΝ υθ δ β κπκδκτθΝ σ δΝ βΝ

αθΪπ υιβΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ηυθΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ βμΝ ΚτπλκυΝ Ν εαδΝ κυΝ Ι λαάζΝ
απκ δεθυσ αθΝ ππμΝ θΝ γαΝ ά αθΝ ΫθαΝ ΰξ έλβηαΝ απζσέΝ έξ Ν εα α έΝ αφΫμΝ σ δΝ κδΝ
αλαίδεΫμΝ πδΫ δμΝ πλσε δ κΝ θαΝ θ αγκτθΝ κυμΝ αηΫ πμΝ πση θκυμΝ ηάθ μ,Ν η Ν ζδεσΝ

σξκΝθαΝαπκ λαπ έΝ κΝαθ ιΪλ β κΝευπλδαεσΝελΪ κμΝθαΝ υ ά δΝκδα άπκ Ν παφάΝ
η Ν κΝΙ λαάζ,Ν έ Ν Ν δαελα δεσΝ έ Ν Ν πδξ δλβηα δεσΝ πέπ κέΝ 

 

                                                           
786 “  Ϋεγ δμ κυ ε. Γ. Γ πλΰέκυΝ δμΝ Ι λκυ αζάη”,Ν γθκμ, 8.4.1959. “Israel hails Cypriot painter”,Ν
Cyprus Mail, 12.4.1959. “TheΝ Island’sΝ ‘χmbassadorΝ ofΝ χrt’Ν showsΝ hisΝ workΝ toΝ Israel”,Ν Times of 

Cyprus, 12.4.1959. “ΟΝ ΓεκΰεΫθΝ βμΝ Κτπλκυ - Μ ΰΪζβΝ πδ υξέαΝ πθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ εέΝ Γ πλΰέκυ - ΚαδΝ
υη θάμΝελδ δεάΝ δμΝ κΝΙ λαάζ”, γθκμ, 16.4.1959.  

787 “IsraelΝbuysΝύheorghiouΝpicture”,ΝTimes of Cyprus, 11.5.1959 
788 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγγγήηλ-10.4.1959) 
789 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήγηβήηλ-14.4.1959) 
 Ϊ βΝΠα ξΪζβΝΠα ξαζέ βΝεαδΝ ζζβθκευπλέπθΝ πδξ δλβηα δυθ 
790 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήζθηήηλ-11.5.1959)   



Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Νη Ν βθΝπΪλκ κΝ πθΝηβθυθΝη ΪΝ βΝ τ α βΝ βμΝΜ αία δεάμΝ
πδ λκπάμΝ εαδΝ ΫπμΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ 1ληλ,Ν ζζβθκετπλδκδΝ ΤπκυλΰκέΝ εαδΝ φκλ έμΝ βμΝ

ευπλδαεάμΝ δκέεβ βμΝ αθΫζαίαθΝ πλπ κίκυζέ μ υ Ν θαΝ ΫλγκυθΝ Ν παφά η Ν
δ λαβζδθκτμΝ παλΪΰκθ μΝ εαδΝ θα εαζζδ λΰά κυθΝ δμΝ υθγάε μΝ ε έθ μΝ πκυΝ γαΝ
πΫ λ παθΝ π λαδ ΫλπΝ υθ λΰα έα,Ν κυμΝ κη έμΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κυμέΝ πσΝ δμΝ

πλυ μΝ ε έθ μΝ παφΫμ,Νη ΰαζτ λκΝ θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪακυθΝκδΝ ιάμμ 
  
αΨΝΟΝΤπκυλΰσμΝ π λδευθ,ΝΣΪ κμΝΠαπα σπκυζκμ,Ν έξ Ν βθΝπλπ κίκυζέαΝ

θαΝ φΫλ δΝ Ν παφάΝ παΰΰ ζηα έ μΝ αΰλσ μ,Ν ηΫζβΝ βμΝ ε ζ δεάμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ
Μ 791 η Νδ λαβζδθκτμΝαθαπ υιδαεκτμΝφκλ έμΝπκυΝ λα βλδκπκδκτθ αθΝ κθΝ κηΫαΝ

βμΝ πλπ κΰ θκτμΝ εαδΝ υ λκΰ θκτμΝ αΰλκ δεάμΝ παλαΰπΰάμΝ Χτ λ υ βΝ εαδΝ Ϊλ υ β,Ν
εαζζδΫλΰ δαΝ π λδ κ δ υθ,Ν δΪγ βΝεαδΝ υπκπκέβ βΝαΰλκ δευθΝπλκρσθ πθΝεζπΨέ792 ΟΝ
Παπα σπκυζκμΝπλσ δθ ΝθαΝ επαδ υγκτθΝ κΝΙ λαάζΝΚτπλδκδΝαΰλσ μ,Νη Ν εκπσΝθαΝ
φαλησ κυθ δ λαβζδθΫμΝη γσ κυμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝεαζζδ λΰ δυθΝ κυμέΝΣκΝ δ λαβζδθσΝ

Πλκι θ έκΝ δ βΰάγβε ΝθαΝεδθβ κπκδβγκτθΝ ξ δεΪΝ κ δ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝΓ πλΰέαμΝ
εαδΝβΝ υθ δεαζδ δεάΝ υθκηκ πκθ έαΝΥδ λαθ λκτ έΝ 

 
ίΨΝ ΟΝ ΣΪ κμΝ Παπα σπκυζκμΝ πΫ δι Ν θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κΝ υλτΝ κδεδ δεσΝ

πλσΰλαηηαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ αυ σΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ πλσ υπκΝ
ΰδαΝαθΪζκΰαΝ βησ δαΝΫλΰαΝ βθΝΚτπλκέ793 ΟΝΓ θδεσμΝΓλαηηα Ϋαμ κυΝΓλαφ έκυΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ Πλπγυπκυλΰκτ,Ν ΣΫθ υΝ Κσζ ε,Ν αθ απκελέγβε Ν κΝ αέ βηαΝ κυΝ
Παπα σπκυζκυΝεαδΝη κζΪίβ Νκτ πμΝυ ΝθαΝη αί έΝ βθΝΚτπλκ Ν δ λ υθβ δεάΝ
πέ ε οβ κΝ ήθ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Οδεδ ηκτΝ εαδΝ Πκζ κ κηδεκτΝ ξ δα ηκτΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,Ν Ν αίέθ Ν ΣαθΫ,Ν υθκ υση θκμΝ απσΝ ι δ δε υηΫθκΝ υπΪζζβζκΝ
κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ κυέ794 ΟΝ ΣαθΫ,Ν αφκτΝ πδ εΫφγβε Ν βΝ Λ υεπ έα,Ν βΝ ΛΪλθαεα,Ν βΝ

Λ η σΝ εαδΝ βθΝ ηησξπ κ,Ν υθΫ αι Ν ξθδεάΝ Ϋεγ βΝ πκυΝ π λδ έξ Ν πδ σπδαΝ
αιδκζσΰβ βΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝ πέΝ κυΝπκζ κ κηδεκτΝ ξ δα ηκτΝ πθΝευπλδαευθΝπσζ πθ,Ν
η Ν βθΝπλκκπ δεάΝ υθ λΰα έαμΝαλησ δπθΝελα δευθΝφκλΫπθΝ πθΝ τκΝξπλυθ.795  

 
ΰΨΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ δκηβξαθέαμ,Ν Πα ξΪζβμΝ Πα ξαζέ βμ,Ν Ν

υθΪθ β βΝ πκυΝ έξ Ν η Ν κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Πλπγυπκυλΰκτ,ΝΣΫθ υΝΚσζ ε,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝδ δπ δεάμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ

βθΝΚτπλκΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληλ,Ν πΫ δι Ν θ δαφΫλκθΝΰδαΝ βΝ υθ λΰα έαΝΚτπλκυ-
Ι λαάζΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ απσΝ εκδθκτΝ δαφβηδ δεάμΝ πλκίκζάμΝ κυΝ κυλδ δεκτΝ

                                                           
791 ΣβθΝ 1β πλδζέκυΝ 1ληλΝ αΰπθδ ΫμΝ βμΝ ΟΚ Ν έ λυ αθΝ κθΝ πκζδ δεσΝ ξβηα δ ησΝ « θδαέκΝ

βηκελα δεσΝ ΜΫ ππκΝ θα βηδκυλΰέαμΝ – Μ »έΝ ΣβθΝ έ λυ βΝ κυΝ Μ Ν ξαδλΫ δ αθΝ κΝ
λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝεαδΝκΝΓ υλΰδκμΝΓλέίαμέΝΣβθΝ1ιέ11έ1ληλΝδ λτγβε ΝβΝ« βηκελα δεάΝ θπ βΝ

Κτπλκυ»Νη Ν πδε φαζάμΝ κυμΝΙπΪθθβΝΚζβλέ βΝεαδΝΘ ηδ κεζάΝ Ϋλίβ,ΝβΝκπκέαΝ υ π έλπ Νπκζδ δεΪΝ
δμΝαθ δηαεαλδαεΫμΝφπθΫμΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝεκδθάμΝΰθυηβμ 

792 ISA/RG93/G/5570/10 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧκηηζήηλ-10.8.1959) 
πσλλβ βΝ Ϋεγ βΝ βθΝ κπκέαΝ παλα έγ θ αδΝ κδΝ παφΫμΝ κυΝ Leshem η Ν ζΫξβΝ κυΝ Μ Ν πκυΝ
λα βλδκπκδκτθ αθΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ ΰ πλΰέαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ κπκέπθΝ

εδθβ κπκδάγβε ΝκΝΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝΣΪ κμΝΠαπα σπκυζκμ 
793 ISA/RG93/G/5570/10 Zeev Levin,Ν Πλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έαΝ πλκμΝ Teddy Kollek, 
Γ θδεσμΝΓλαηηα ΫαμΝ κυΝΓλαφ έκυΝΠλπγυπκυλΰκτΝΧ1ίήλιβήηλ-31.8.1959) 
794 ISA/RG93/G/5570/10 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ δ γθκτμΝ θαπ υιδαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ Χ1γλλήηλ-
1βέ11έ1ληλΨΝ πέ ε οβΝ βθΝ ΚτπλκΝ κυΝ David Tanneh,Ν ήθ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Οδεδ ηκτΝ εαδΝ
Πκζ κ κηδεκτΝξ δα ηκτΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝΧηέ11έ1ληλ-8.11.1959)  
795 ISA/RG93/G/5570/10 Tanneh πλκμΝ Kollek (804/45-ηέ1έ1λθίΨΝ εγ β- δ άΰβ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
Οδεδ ηκτΝεαδΝΠκζ κ κηδεκτΝξ δα ηκτΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝη Ν έ ζκΝ“Report on 
Planning and Housing Problems in Cyprus”Ν 



πλκρσθ κμΝ πθΝ τκΝξπλυθέ796 θΝεαδΝαεκζκτγβ Ν ξ δεάΝαθ αζζαΰάΝαζζβζκΰλαφέαμΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκηΫθπθΝηβθυθ,Ν θΝ βη δυγβεαθΝαπ ΪΝαπκ ζΫ ηα αέΝ 

 
ΨΝΟΝ επαδ υ δεσμΝ λέΝΚπθ αθ έθκμΝπυλδ Ϊεδμ,ΝΝΠλσ λκμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ

επαδ υ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ πκυΝ έξ Ν αθαζΪί δΝ θαΝ δαξ δλδ γ έΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
επαέ υ βΝ κΝ θβ έΝ εα ΪΝ βθΝ η αία δεάΝ π λέκ κΝ ΫπμΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ

ΚυπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμ,797 απ υγτθγβε Ν κθΝ δ λαβζδθσΝΠλσι θκ,ΝΠΫλ μΝΛ Ϋη,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκ αζ έΝ απσΝ κΝ Ι λαάζΝ θβη λπ δεσΝ υζδεσΝ ΰδαΝ κΝ επαδ υ δεσΝ
τ βηαΝ βμΝ ξυλαμΝ αφ’Ν θσμ,Ν εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ ΰδαΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ η επαέ υ βμΝ
ζζβθκευπλέπθΝ α εΪζπθΝεαδΝεαγβΰβ υθΝηΫ βμΝ επαέ υ βμΝ Ν ηδθΪλδαΝάΝ δ δεΫμΝ
ξκζΫμΝ εα Ϊλ δ βμΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΟΝ Λ ΫηΝ δαίέία Ν κΝ

αέ βηαΝ κυΝ πυλδ ΪεδΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν πλκ έθκθ αμΝ θαΝ κυΝ
δα γ έΝ θβη λπ δεσΝ υζδεσΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ εαδΝ απσΝ δμΝ δ λαβζδθΫμ 
ξκζΫμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ κυΝ δε τκυ ‘O.R.T.’ (Organization for 

Rehabilitation and Training).798 
 
ΨΝ ΣκΝ θυ α κΝ δεα άλδκΝ βμΝ ΚτπλκυΝ απΫ δζ Ν λπ βηα κζσΰδκΝ βΝ

Γλαηηα έαΝ κυΝ παλξδαεκτΝ δεα βλέκυΝ κυΝ Σ ζΝ ίέί,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
πζβλκφκλβγ έΝ πυμΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δεαδκ τθβΝ δαξ δλέ γβε Ν θκηκζκΰδαεΪΝ βΝ
η αία δεάΝπ λέκ κΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝ λ αθδεάμΝ θ κζάμΝ βθΝΠαζαδ έθβΝΫπμΝσ κυΝ
αθαζΪί δΝ αληκ δσ β μΝ β θκηκγ δεάΝ ικυ έαΝ κυΝ αθ ιΪλ β κυΝ δ λαβζδθκτΝ
ελΪ κυμέ799 ΟΝ δ υγυθ άμΝ δεα βλέπθ,Ν δεα άμΝΓ ξκ κταΝΆδα θηπ λΰε,ΝαπΪθ β Ν

κΝ λπ βηα κζσΰδκέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν ζ π κη λάΝ Ϋεγ βΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ υθΫ αι Ν εαδΝ
απΫ δζ Ν κΝ θυ α κΝ δεα άλδκΝ βμΝΚτπλκυΝκΝ δεα άμΝΥα ηΝΚκΫθέΝΟΝΚκΫθΝ έξ Ν
δα ζΫ δΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ Μ αία δεάμΝ ΝκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ εα ΪΝ βΝ
δ έαΝ1λζι-1λζκ,ΝπκυΝ έξ Ναθ δε έη θκΝ βθΝκηαζάΝη Ϊία βΝαπσΝ κΝίλ αθδεσΝ έεαδκΝ
βμΝ θ κζάμΝ κΝ γθδεσ έεαδκ πκυΝ πλσε δ κΝθαΝδ ξτ δ θΝσο δΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμ 

αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ Ι λαάζέΝ δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κΝ δεα άμΝ Κυ αμ αθθ έ βμ,Ν
τηίκυζκμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ δεαδκ τθβμΝΓζατεκυΝΚζβλέ β,Ναά β Ν βΝ υθ λκηάΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυΝ ΠΫλ μΝ Λ Ϋη,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θβη λπγ έΝ π λέΝ κυΝ
θκηκγ δεκτΝπζαδ έκυΝπκυΝ φαλησ γβε Ν κΝΙ λαάζΝΰδαΝ βΝγΫ πδ βΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ

                                                           
796 ISA/RG93/G/5570/10 Leshem πλκμΝKollek (102479/59-14.5.1959/א) 
797  Ν εαθΫθαΝ ηΫζκμΝ βμΝ η αία δεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ θΝ έξαθΝ αθα γ έΝ αληκ δσ β μΝ ΤπκυλΰκτΝ
Παδ έαμ,Νεαγσ δΝ αΝ αβ άηα αΝπκυΝαφκλκτ αθΝ βθΝ επαέ υ βΝ πθΝ τκΝεκδθκ ά πθΝ έξαθΝαθα γ έΝ

βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ βθΝΣκυλεδεάΝΚκδθκ δεάΝυθΫζ υ βΝαθ έ κδξα 
798 ISA/RG93/MFA/2156/5 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν η Ν εκδθκπκέβ βΝ κθΝ
Comay,Ν Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ κΝ Γλαφ έκΝ ΣτπκυΝ Χ1ίβ361/59/א-
1ιέζέ1ληλΨΝ πδ υθΪπ αδΝ κΝ εα ΪζκΰκμΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ επαδ υ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν πκυΝ
έξ  υ αγ έΝ δμΝ1ζέζέ1ληλΝεαδΝαθΫζαί Νεαγάεκθ αΝ βθΝ1έηέ1ληλΝΫπμΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμΝ Χ1θέκέ1λθίΨέΝΣαΝηΫζβΝπκυΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ κθΝ υθβηηΫθκΝεα ΪζκΰκΝά αθΝ αΝ ιάμμΝ λέΝ

Κπθ αθ έθκμΝ πυλδ ΪεδμΝ – Πλσ λκμ,Ν πελΪ βμΝ υαΰΰ ζέ βμΝ ΧΛ υεπ έαμΨ,Ν άθπθΝ Πδ λέ βμΝ
ΧΛΪλθαεαΨ,Ν θ υθδκμΝ θα α δΪ βμΝ ΧΛ η σμΨ,Ν ΙπΪθθβμΝ ΰλσ βμΝ ΧΠΪφκμΨ,Ν ΛκυεάμΝ αίίέ βμΝ
Χ ηησξπ κμΨ,Ν ΪίίαμΝ Υλέ βμΝ ΧΚυλάθ δαΨέΝ ΠλίζέΝ λδ έ βμΝ Κκυ κυθΪλβμ,Ν δίζδκΰλαφδεσθΝ
Λ ιδεσθΝΚυπλέπθΝ1κίί-1920 ΧΛ υεπ έαμβί1ίΨ 
799 ISA/RG93/MFA/2156/7 Souffot πλκμΝ Leshem Χ1ίλζήβζέηέ1ληλΨΝ πδ υθΪπ αδΝ κΝ ΫΰΰλαφκΝ
λυ βηαΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ κυΝ θπ Ϊ κυΝ δεα βλέκυΝ βμΝ ΚτπλκυΝ πλκμΝ βθΝ Γλαηηα έαΝ κυΝΝ
δεα βλέκυΝ κυΝ Σ ζΝ ίέίΝ ΧS.C.554/11.4.1ληλΨέΝ Γέθ αδΝ ΰ θδεάΝ αθαφκλΪΝ o π λδ ξση θκΝ πθ  
εγΫ πθ πκυΝ υθΫ αιαθΝκδΝδ λαβζδθκέΝ δεα ΫμΝYehoshua Eisenberg εαδΝHayim Cohen,Ν δμΝκπκέ μΝεαδΝ
δ ίέία αθΝ κΝ θυ α κΝ δεα άλδκΝ βμΝΚτπλκυ,Νεα σπδθΝ ξ δεκτΝαδ άηα σμΝ κυέ  



δεα βλέπθΝ βμΝ ξυλαμέ800 ΟΝ ΠΫλ μΝ Λ ΫηΝ κυΝ παλΫ π  Ν πέ βηβΝ αΰΰζδεάΝ
η Ϊφλα βΝ κΝε έη θκΝ κυΝ σ Νδ ξτκθ κμΝδ λαβζδθκτΝ«Νσηκυ π λέΝ δεα βλέπθ».801 

 
ΨΝ ΣκθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ 1ληλΝ Ϊλξδ Ν θαΝ έγ αδΝ πέΝ Ϊπβ κμΝ κΝ θ ξση θκΝ

τ α βμΝ Κυπλκ-Ι λαβζδθκτΝ ηπκλδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ εαδΝ λκηκζκΰάγβεαθΝ
παφΫμΝ η αιτΝ ζζβθκευπλέπθΝ πδξ δλβηα δυθΝ εαδΝ ζ ξυθΝ πθΝ ηπκλδευθΝ
πδη ζβ βλέπθΝ κυΝΣ ζΝ ίέίΝ εαδΝ βμΝ Ι λκυ αζάηέ802 ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ άζπδααθΝσ δ η Ν

αυ σθΝ κθΝ λσπκ γαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ απκελκτ κυθΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ πθΝ αλαίδευθΝ
ξπλυθΝθαΝαπκ λΫοκυθΝ κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ πδξδ λβηα έ μΝ θαΝ υθαζζΪ κθ αδΝη Ν
κΝΙ λαάζέ803 

 
ζέβέ1έ1έΝ Ν ζζβθκευπλδαεάΝαθ δπκζέ υ β 

 

ζέβέ1έ1έ1ΝΝ Ναθ δηαεαλδαεάΝ ιδΪ 

 

 Μ ΪΝ βθΝυπκΰλαφά πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,ΝηέαΝη λέ αΝπκζδ δευθΝ
πλκ ππδεκ ά πθΝ βμΝ αθ δηαεαλδαεάμΝ ιδΪμΝ πΫελδθ Ν κθΝ δαεαθκθδ ησέ ΟδΝ
πδελέ δμΝ πδε θ λυθκθ αθΝαφ’Ν θσμΝ κθΝαπκεζ δ ησΝ κυΝ θ ξκηΫθκυΝ βμΝΫθπ βμΝ
βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκθΝξ δλέ γβε Ν βΝ
δαπλαΰηΪ υ βΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμέΝ θαμΝαπσΝ κυμΝευλδσ λκυμΝ εφλα ΫμΝ
βμΝ αθ δηαεαλδαεάμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ ά αθΝ κΝ πέΝ δλΪΝ υθΝ άηαλξκμΝ Λ υεπ έαμ,Ν

Θ ηδ κεζάμΝ Ϋλίβμ,804 αθΝ εαδΝ έξ Ν υηη Ϊ ξ δΝ βθΝ πκζυη ζάΝ πδ λκπάΝ
ζζβθκευπλέπθΝπλκ ππδεκ ά πθ,ΝβΝκπκέα,Νεα σπδθΝπλσ εζβ βμΝ κυΝΜαεαλέκυ,Ν έξ Ν

η αί έΝ κΝΛκθ έθκΝ δμΝ1ηέβέ1ληλ,ΝπαλαηκθΫμΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ δμΝ
19.2.1959.805  Μ ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,ΝκΝ ΫλίβμΝσ κΝ
εαδΝ ΪζζαΝ ηΫζβΝ βμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ ε έθβμ,Ν πκυΝ αθάεαθΝ πμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθ βΝ

ιδΪ,Νεα βΰσλβ αθΝ κθΝΜαεΪλδκΝσ δΝ θΝ κυμΝ έξ Ν υηίκυζ υγ έΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝεαδΝππμΝβΝπλσ εζβ βΝπκυΝ κυμΝαπβτγυθ ΝθαΝη αίκτθΝ κΝ

Λκθ έθκΝ έξ Ν ΰέθ δΝ ησθκΝ ΰδαΝ πλκ ξβηα δεκτμΝ ζσΰκυμέΝ ΠΫλαθΝ αυ κτ,Ν κΝ Ϋλίβμ,Ν πμΝ
πδε φαζάμΝ κυΝ«Μ υπκυΝ πθΝ βηΪλξπθ»,Νεα βΰσλβ Ν κθΝΜαεΪλδκΝ βησ δαΝσ δΝ

αεκζκυγ έΝ αυ αλξδεΫμΝ πλαε δεΫμέ806 ΛέΰκυμΝ ηάθ μΝ αλΰσ λα,Ν δμΝ 1ιέ11έ1ληλΝ
                                                           

800 ISA/RG93/MFA/2156/5 Leshem πλκμΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ δεαδκ τθβμΝ δαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβ577/59-7.6.1959/א) 

801 ISA/RG93/MFA/2156/5 Leshem πλκμΝ δεα άΝΚυ α αθθ έ βΝΧ1ίβa/666/59-30.6.1959)  
802 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Χίγ-21/1581/59-
1ίέ1βέ1ληλΨΝ παφΫμΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝΙ λαβζδθυθΝπαλαΰσθ πθΝ κυΝ ηπκλέκυ 
803 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Χίγ-17/1587/59-
1ίέ1βέ1ληλΨΝΠαλκυ έαΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ αδλ έαμΝSapan βθΝΚτπλκ 
804 ΟΝΘ ηδ κεζάμΝ ΫλίβμΝ έξ Ν δα ζΫ δΝ άηαλξκμΝΛ υεπ έαμΝεα ΪΝ δμΝπ λδσ κυμΝ1λβλ-1931, 1943-
1946, 1949-1ληγΝεαδΝ1953-1959.  
805 ISχήRύλγήεόχήβ1ηθήιΝδeshemΝπλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβή1ζγήηλ-12.2.1959) 
806 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄- ΟυλαθέαΝΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄ 
ΧΛ υεπ έαμΝ 1λλβΨΝ ΣσηκμΝ ΄,Ν γγ1-332. θ δε δεάΝ βμ Ϋθ κθβμ βησ δαμΝ πκζδ δεάμΝ αθ δπαλΪγ βμΝ

Ϋλίβ-ΜαεαλέκυΝ Ν ά αθΝβΝ άζπ βΝ κυΝΘ ηδ κεζάΝ ΫλίβΝ δμΝ γίέ1ίέ1ληλμΝ « η έμΝ κδΝ άηαλξκδΝ θΝ
παλΫ βη θΝ δμΝ βθΝξγ δθάθΝ υθ λέαθΝ βμΝυηίκυζ υ δεάμΝυθ ζ τ πμ,Ν δσ δΝατ βΝΫπαο ΝθαΝαπκ ζάΝ
υηίκυζ υ δεσθΝ υηαέΝ ΣαΝ πζ έ αΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ θΝ αθ δπλκ ππ τκυθΝ εαθΫθαΝ ε σμΝ κθΝ έ δκθΝ κθΝ
λξδ πέ εκπκθέΝ Ν εα Ϊ α δμΝ έθαδΝ σ κΝ κίαλΪΝ υ Ν έθαδΝ εαδλσμΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ θαΝ πατ βΝ

ζαηίΪθπθΝαπκφΪ δμΝκΝέ δκμΝπμΝ δε Ϊ πλέΝΦλκθκτη θ,Νσ δΝαδΝαπκφΪ δμΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθπθ αδΝυπσΝ βμΝ
υθ ζ τ πμΝ εαδΝ θαΝ ε ζκτθ αδΝ υπσΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ υθ ζ τ πμΝ
υλέ εκθ αδΝ πΪθ κ Ν θυπδκθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ ζ ηΫθπθέΝ η έμΝ κδΝ άηαλξκδΝ γ’Ν αθ δ αξγκτη θΝ δμΝ βθΝ
αε δεάθΝαυ άθΝσ κΝ υθΪη γαέΝ Ν πκξάΝ βμΝ δε α κλέαμΝπαλάζγ θ»έ Ν απΪθ β βΝ κυΝΜαεαλέκυΝ δμΝ

αδ δΪ δμΝ κυΝ«Μ υπκυΝ πθΝ βηΪλξπθ»Νά αθΝ ιέ κυΝ δε δεάμΝ« θΝυπάλξ Νφα δ ησμΝ δμΝ βθΝΚτπλκθ,Ν
κΝεέΝ ΫλίβμΝ θΝγαΝ έξ Ν Ϋ κδαθΝαελΪ δαθΝΰζυ αμΝεαδΝ θΝγαΝ ιτίλδα Ναξαζδθυ πμΝ κυμΝαΰπθδ ΪμΝ βμΝ



υ άγβε Ν κΝ πκζδ δεσμΝ ξβηα δ ησμΝ υπσΝ βθΝ ππθυηέαΝ « βηκελα δεάΝ θπ βΝ
Κτπλκυ»Ν η Ν πδε φαζάμΝ κθΝ Θ ηδ κεζάΝ ΫλίβΝ εαδΝ κθΝ ΙπΪθθβΝ Κζβλέ βέΝ Ν
« βηκελα δεάΝ θπ βΝ Κτπλκυ»Ν απκ Ϋζ Ν βθΝ ετλδαΝ -αθΝ σξδΝ βΝ ησθβ- 
αθ δηαεαλδαεάΝφπθάΝ θσο δΝ πθΝπλυ πθΝπλκ λδευθΝ εζκΰυθΝπκυΝγαΝ δ ιΪΰκθ αθΝ

δμΝ 1γέ1βέ1ληλέΝ ΟΝ ΙπΪθθβμΝ Κζβλέ βμ,Ν πα ΫλαμΝ κυΝ ΓζατεκυΝ Κζβλέ β,Ν ά αθΝ κΝ
αθγυπκοάφδκμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ Ν ε έθ μΝ δμΝ εζκΰΫμΝεαδΝ βλέξγβε Ν
απσΝ βθΝ « βηκελα δεάΝ θπ β»Ν εαδΝ απσΝ κΝ Κ ΛέΝ Ν υπκοβφδσ β αΝ Κζβλέ βΝ
ιΫφλαα Ν βηαθ δεάΝη λέ αΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝεκδθάμΝΰθυηβμΝπκυΝαθ δ α σ αθΝ
δμΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέ807  

 
 θσ πΝ βΝ πκζδ δεάΝ αθ δπαλΪγ βΝ η αιτΝ πθΝ υπκ βλδε υθΝ εαδΝ πθΝ
αθ δπΪζπθΝ κυΝΜαεαλέκυ,Ν ά β πλδθ απσ βθΝ πέ βηβΝ τ α βΝ βμΝ « βηκελα δεάμΝ

θπ βμ»,808 βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ πλκ παγκτ Ν θαΝ δ λ υθά δΝ πκδαΝ ά αθΝ βΝ ΪπκοβΝ
βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ η ζζκθ δεσΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ

πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
αυ σΝ αά βηα,Ν κδΝ πβΰΫμΝ πζβλκφσλβ βμΝ πκυΝ έξαθΝ βΝ δΪγ άΝ κυμΝ κδΝ Ι λαβζδθκέ,Ν
ά αθΝ ζδΰκ ΫμέΝ θυΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ η Ν αδ γβ άΝ κπδεάΝ ίλαρεάΝ
παλκυ έαΝ θβηΫλπθ Ν αΝ εα ΪΝ σπκυμΝ δ λαβζδθΪΝ Πλκι θ έαΝ ΰδαΝ θαΝ απκε ά κυθΝ
εαζτ λβΝ δεσθα πθΝ κπδευθ πκζδ δευθΝ δ κλλκπδυθ,Ν βΝ ίλαρεάΝ Κκδθσ β αΝ βθΝ
ΚτπλκΝά αθΝκζδΰκη ζάμΝεαδΝβΝ πέ λα άΝ βμΝ βθΝ κπδεάΝεκδθπθέαΝά αθΝηβ αηδθά,809 
σππμΝ έξ Ν δαπδ πγ έΝά βΝαπσΝ κθΝπλυ κΝεαδλσΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝ
κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έα,Ν κΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1ληίέ810 ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκδΝ θαζζαε δεΫμΝ

πβΰΫμΝ πζβλκφσλβ βμ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυΝ ά αθΝ ιαδλ δεΪΝ π λδκλδ ηΫθ μΝ - 
πζβθΝ πθΝεα ’Νδ έαθΝ υθαθ ά πθΝη ΝΪζζκυμΝ δπζπηΪ μ,Νίλ αθκτμΝαιδπηα κτξκυμΝ
άΝ υΰε ελδηΫθ μΝ πλκ ππδεσ β μΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθπθέαμέΝ ΣυξσθΝ ε θΪΝ εαζτπ κθ αθΝ
απσΝ βηκ δ τηα αΝ κυΝ κπδεκτΝ Στπκυ,Ν αΝ κπκέαΝ σηπμΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ αιδκζκΰβγκτθΝ
πκζτΝπλκ ε δεΪ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ ιαξγκτθΝ υηπ λΪ ηα αΝαιδσπδ αέ  

 
θαμΝ απσΝ κυμΝ ΚτπλδκυμΝ πκζδ δεκτμ,Ν η Ν κθΝ κπκέκθΝ δα βλκτ Ν παφΫμΝ κΝ

Λ ΫηΝά αθΝκΝΘ ηδ κεζάμΝ Ϋλίβμ,ΝσξδΝησθκΝ π δ άΝά αθΝ άηαλξκμΝΛ υεπ έαμΝ πέΝ
δλΪΝ υθΝ άΝ κυΝ βησ δκυΝ ζσΰκυΝ κυ, αζζΪΝ εαδΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ κυΰΰλκ ίλαρεάμΝ

εα αΰπΰάμΝ βμΝ υατΰκυΝ κυ,ΝΚΪ δαμέ811 Νπλσ εζβ βΝπκυΝαπβτγυθ ΝκΝ άηαλξκμΝ κυΝ
                                                                                                                                                                      

ΟΚ ,ΝΫ πΝεαδΝαθΝ θΝ έξ Νη ΪΝ βμΝΟλΰαθυ πμΝεαζΪμΝ ξΫ δμΝΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαθΝ κυΝαΰυθκμέΝΌ κθΝ
αφκλΪΝ κΝ«ΜΫ ππκθΝ βηΪλξπθ»,Ν πθΝ βηΪλξπθΝ βζα άΝ πθΝΫιβΝΚυπλδαευθΝπσζ πθ,ΝπκζτΝφκίκτηαδΝ
σ δΝ κΝ κδκτ κθΝ«ηΫ ππκθ»,Ν υ αγΫθΝ σ κθΝκοέηπμ,Ν ΰ θθΪΝπαλ ιβΰά δμΝεαδΝ έ δΝαφκληάθΝ δμΝπκζζΪΝ
λπ άηα αέΝΣκΝ κδκτ κθ ηΫ ππκθΝΫπλ π ΝθαΝυφέ α αδΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαθΝ κυΝ θσπζκυΝαΰυθκμΝεα ΪΝ κυΝ

ιΫθκυΝΚυλδΪλξκυέΝ ζζ’ΝυπάλξκθΝ σ Ν λα σπ αΝ υΰε θ λυ πμΝεαδΝεέθ υθκδΝπκζζκέέΝ[…]» 
807  δμΝ πλυ μΝ πλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ πκυΝ δ ιάξγβ αθΝ δμΝ 1γέ1βέ1ληλΝ θδεβ άμΝ αθα έξγβε Ν κΝ

λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ Ν η Ν πκ κ σΝ θθ,κηΣΝ θυΝ κΝ αθγυπκοάφδσμΝ κυ,Ν ΙπΪθθβμΝ Κζβλέ βμ,Ν
υπκ βλδαση θκμΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝ βθΝ βηκελα δεάΝ θπ βΝΚτπλκυΝεαδΝ κΝ Κ ΛΝ υΰεΫθ λπ Ν
πκ κ σΝγγ,1ηΣέΝ ΝαπκξάΝαθάζγ Ν κΝκ,ιθΣέΝ Ν« βηκελα δεάΝ θπ βΝΚτπλκυ»Ν δαζτγβε Νη ΪΝ βθΝ
αθΪ διβΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ κΝτπα κΝαιέπηαΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ 
ΟλέΝδ κ ζέ αΝΓλαφ έκυΝΣτπκυΝεαδΝΠζβλκφκλδυθΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμήΤπβλ έαΝ εζκΰυθμΝ 
http://bit.ly/1NKgD9a Χπλσ ία βΝ1ζέ11έβί1ηΨ 
808Ν  δμΝ 1ηέ11έ1ληλ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πκζδ δεάμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πκυΝ υΰεΪζ αθΝ κδΝ Θ ηδ κεζάμΝ

ΫλίβμΝ εαδΝ κΝ ΙπΪθθβμΝ Κζβλέ βμΝ Ν εδθβηα κγΫα λκΝ βμΝ Λ υεπ έαμ,Ν απκφα έ γβε Ν βΝ έ λυ βΝ κυΝ
πκζδ δεκτΝεσηηα κμΝ« βηκελα δεάΝ θπ β» 
809 ΟλΪ Ν1έ1 
810 ΟλΪ Ν1έγέ1έ1 
811 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝαΨΝLeshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήηιζήηλ-5.6.1959) 
Πζβλκφκλέ μΝ π λέΝ βμΝ εα αΰπΰάμΝ βμΝ υατΰκυΝ κυΝ Θ ηδ κεζάΝ Ϋλίβ,Ν ΚΪ δαμΝ Ϋλίβ,Ν κΝ ΰΫθκμΝ
Κα ΪζαθΝάΝΚα αζέθΝίΨΝLeshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧζ1ήβλθκ 1ηέηέ1ληκΨΝΠ- מ λέΝ
βμΝ δκλΰΪθπ βμΝ βμΝ υθαυζέαμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝπδαθέ λδαμΝPnina Salzman ΝγΫα λκΝ βμΝΛ υεπ έαμΝ

http://bit.ly/1NKgD9a


Σ ζΝ ίέί,ΝΥα ηΝΛ ίαθσθ,ΝπλκμΝ κθΝ ΫλίβΝθαΝ πδ ε φγ έΝη Ν βθΝκδεκΰΫθ δΪΝ κυΝ κΝ
Ι λαάζΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλα έΝ κυμΝ κλ α ηκτμΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝ ηίΝ
ξλσθπθΝαπάμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝη ΰαζκτπκζβμΝαπκ Ϋζ ΝΰδαΝ κΝ δ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθΝηέαΝεαζάΝ υεαδλέαΝθαΝπζβλκφκλβγ έΝπκδ μΝά αθΝκδΝαπσο δμΝ κυΝετλδκυΝ
εφλα άΝ βμΝ ιδΪμΝαθ δηαεαλδαεάμΝαθ δπκζέ υ βμΝεα ΪΝ βΝ κηΫθβΝ υΰευλέαέ812 

ΟΝ ΫλίβμΝαπκ Ϋξγβε Ν βθΝπλσ εζβ βΝεαδΝ πδ εΫφγβε  κΝΙ λαάζ απσΝ δμΝζΝΫπμΝ δμΝκΝ
ΙκυθέκυΝ1ληλ,ΝσππμΝ βηκ δ τγβε ΝξπλέμΝεαθΫθαθ π λαδ ΫλπΝ ξκζδα ησΝάΝ δ δαέ λβΝ
βηκ δκΰλαφδεάΝ εΪζυοβΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ευπλδαευθΝ φβη λέ πθ,Ν ε σμΝ απσΝ ζδ ΫμΝ

αθαεκδθυ δμΝ π λέΝ βμΝ παλκυ έαμΝ κυΝ κυμΝ κλ α ηκτμΝ ΰδαΝ αΝ π θβθ ΪξλκθαΝ κυΝ
άηκυΝ κυΝΣ ζΝ ίέίέ813 

 
Κα ΪΝ βθΝ λαάη λβΝ πέ ε οβΝ κυΝ ΫλίβΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝσ αθΝη ΫίβΝΰδαΝ

κζκάη λβΝ ι θΪΰβ βΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ κηΫαΝ βμ Ι λκυ αζάη,Ν κΝ ΫίΝ κυφσ ,Ν
αιδπηα κτξκμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθ,Ν κθΝ πλκ Ϋΰΰδ Ν η Ν δαελδ δεσ β αΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ξβηα έ δΝ δ έαΝ
ΰθυηβΝπ λέ βμΝπλκ ππδεσ β ΪμΝ κυΝεαδ πθΝπκζδ δευθΝ κυΝγΫ πθ.814 Ν θ τππ βΝ
πκυΝ απκεσηδ Ν κΝ κυφσ Ν θΝ ά αθΝ γ δεά,Ν πδ βηαέθκθ αμΝ βθΝ Ϋθ κθβΝ πδελδ δεάΝ
δΪγ βΝ κυΝ ΫλίβΝ ‘ θαθ έκθΝ σζπθ’έΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθαφκλΪΝ κυΝ κυφσ ,Ν κΝ
ΫλίβμΝ πΫελδθ Ν πέηκθα κυμ λ αθκτμΝεαδΝ βθΝπκζδ δεάΝ κυμΝ βθΝΚτπλκ,Ν σ κΝ

πλδθΝ σ κΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ πέ βμ,Ν
πΫελδθ Ν Ϋθ κθαΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ ξ δλέ γβε Ν δμΝ
δαπλαΰηα τ δμΝεαδΝξλβ δηκπκέβ Νπ λδφλκθβ δεΫμΝ εφλΪ δμΝΰδαΝ κυμΝυπκυλΰκτμΝ
βμΝ η αία δεάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν απκεαζυθ αμΝ βθΝ «θβπδαΰπΰ έκΝ κυΝ Μαεαλέκυ». 
πδπζΫκθ,ΝΝκδΝαθ δεκηηκυθδ δεΫμΝ κυΝαπσο δμΝεαδΝκδΝ πδελέ δμΝ κυΝΰδαΝ βθΝπκζδ δεάΝ
κυ Κ ΛΝ πδί ίαέπθαθΝ αΝεα ΪΝεαδλκτμΝ ξσζδαΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ φβη λέ αμΝ

Bozkurt -πκυΝ ζαηίΪθκθ αθΝ κίαλΪΝ υπ’Ν σοδθ απσΝ κΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ
Λ υεπ έα- π λέΝ πθΝ«αελαέπθ γθδεδ δευθΝγΫ πθΝ Ϋλίβ».815   

 
Ν θ τππ βΝπκυΝαπ εσηδ ΝκΝκυφσ ΝαπσΝ α ζ ΰση θαΝ κυΝ ΫλίβΝά αθΝσ δΝβΝ

ιδΪΝ αθ δηαεαλδαεάΝ αθ δπκζέ υ β,Ν πκυΝ αθ δ α σ αθΝ δμΝ υηφπθέ μΝ πκυΝ
πλκΫίζ παθΝ βθΝαθ ιαλ β κπκέβ βΝ βμΝΚτπλκυ,Νά αθΝπαθ ζυμΝα τηία βΝπμΝπλκμΝ
βθΝ δ λαβζδθάΝγ υλβ β βμΝπλαΰηα δεσ β αμ,ΝβΝκπκέαΝΫελδθ Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝ
δαεαθκθδ ηκτΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ πμΝ γ δεΪέ ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ εα ΫζβιαθΝ σ δΝ θΝ

υπάλξ Ν εαθΫθαΝ βη έκΝ τΰεζδ βμΝ η Ν δμΝ πκζδ δεΫμΝ ελέ δμΝ εαδΝ απσο δμΝ κυΝ
Θ ηδ κεζάΝ ΫλίβέΝ αθΝ θ δε δεσΝσ δΝεα ΪΝ κΝυπσζκδπκΝ δΪ βηαΝ βμΝ πέ ε οάμΝ
κυΝ κΝ Ι λαάζΝ απκφ τξγβεαθ π λαδ ΫλπΝ παφΫμΝ η Ν αυ σθΝ εΝ ηΫλκυμΝ ΪζζπθΝ

αιδπηα κτξπθ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝεαδΝ αΝδ λαβζδθΪΝΜΜ Ν θ 
θγαλλτθγβεαθΝ θαΝ υ κυθ π λαδ ΫλπΝ βηκ δσ β αΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυ,Ν πλκφαθυμΝ

ΰδαΝθαΝηβθΝ βηδκυλΰβγ έΝβΝ θ τππ βΝ κθΝΜαεΪλδκΝά κυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυ σ δΝ κΝ
Ι λαάζΝ υθ Ϊ αδΝη Ν κυμΝαθ δηαεαλδαεκτμέ816  

 

                                                                                                                                                                      

κθΝ ΜΪδκΝ κυΝ 1ληκ,Ν ΰδαΝ κθΝ κλ α ησΝ βμΝ 1ίβμ π έκυΝ απσΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
αθ ιαλ β έαμέΝΠαλα έγ θ αδΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βθΝ ίλαρεάΝεα αΰπΰάΝ βμΝΚΪ δαμΝ ΫλίβέΝΟλΪ Νβέθέ1έ1 
812 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήηιζήηλ-5.6.1959) 
813Ν“ΟΝ λέΝ ΫλίβμΝαθαξπλ έΝατλδκΝΰδαΝ κΝΣ ζΝ ίέί”,ΝΥαλαυΰά,Νγέθέ1ληλέΝ“ θ ξυλβ θΝ δμΝΙ λαάζΝκΝ
Θ ηέΝ Ϋλίβμ”,Ν ζ υγ λέα, 5.6.1959. “ παθάζγ θΝ ιΝ Ι λαάζΝ κΝ άηαλξκμΝ εέΝ Θ ηέΝ Ϋλίβμ”,Ν γθκμ, 
9.6.1959 
814 ISA/RG93/MFA/2156/7 Souffot πλκμΝ Leshem Χ11γζήιέθέ1ληλΨΝΠλσΰλαηηαΝ βμΝ πέ ε οβμΝ ΫλίβΝ

κΝΙ λαάζΝ 
815 ISA/RG93/MFA/2156/7 Souffot πλκμΝLeshem (11414/9.6.1959) 
816 Ibid. 



ΣβθΝ αλθβ δεάΝ δεσθαΝ πκυΝ ξβηα έ γβε Ν ΰδαΝ δμΝ γΫ δμΝ βμΝ ιδΪμΝ
αθ δπκζέ υ βμ βθΝ Κτπλκ,Ν υηπζάλπθ Ν βΝ αθαφκλΪΝ κυΝ ΠΫλ μΝ Λ ΫηΝ π λέΝ βμΝ
πλκ ππδεσ β αμΝ κυΝ ΫλίβέΝ Π λδΰλαφσ αθΝ πμΝ ΫθαμΝ ΪθγλππκμΝ «η Ν αελαέ μΝ
γθδεδ δεΫμΝ γΫ δμ,Ν κΝ κπκέκμΝπ σ κΝ ικλΰέα αδΝ απσΝ δμΝ κζκεζβλπ δεΫμΝ Ϊ δμ,Ν έ Ν

αυ ΫμΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βΝ ιδΪΝ έ  απσΝ βθΝ λδ λΪέΝ έθαδΝΫθαμΝΪθγλππκμΝκΝκπκέκμΝ
αθΫεαγ θΝ ιΫφλαα Ν βθΝΪπκοάΝ κυΝεα ΪΝ λσπκΝΫθ κθκΝξπλέμΝθαΝ εΫφ αδΝ δμΝ υθΫπ δ μΝ
εαδΝ βΝγΫ βΝ κυΝ βΝ βησ δαΝ απάΝ έθαδΝ α τθαηβΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝπαλσθ κμΝπκζδ δεκτΝ
εαγ υ κμ,Ν κΝ κπκέκΝ αθαηφέίκζαΝ γαΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ ικυ έαΝ ΰδαΝ αΝ πση θαΝ
ξλσθδα»έ817 ΟδΝ βζυ δμΝ ΫλίβΝσ δΝ«βΝΚτπλκμΝ θΝ Ϋξ δΝαθΪΰεβΝαπσΝεαθΫθαΝ λα σ» 
εαδΝ σ δ βΝ υηφπθέαΝ λα δπ δεάμΝ υηηαξέαμΝ Κτπλκυ- ζζΪ αμ-ΣκυλεέαμΝ βμΝ
28.10.1959818 ά αθΝ αεσηαΝ ΫθαΝ φΪζηαΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν Ν πδί ίαέπ αθΝ αεσηαΝ ηδαΝ
φκλΪΝ βθΝ ε έηβ β,Ν σ δΝ κδΝ γΫ δμΝ βμΝ ιδΪμΝ αθ δηαεαλδαεάμΝ αθ δπκζέ υ βμΝ θΝ
υθΫπδπ αθΝ η Ν κθΝ λσπκΝ πκυΝ κδΝ Ι λαβζδθκέΝ αθ δζαηίΪθκθ αθΝ αΝ αβ άηα αΝ

π λδφ λ δαεάμΝα φΪζ δαμέ819 
 
ΛέΰκυμΝηάθ μΝαλΰσ λα,Ν δμΝγίέ1ίέ1ληλ,ΝκΝΘ ηδ κεζάμΝ ΫλίβμΝ π’Νκθσηα δΝ

εαδΝ πθΝυπκζκέππθ ζζβθκετπλδπθΝ βηΪλξπθ,Ν ιαπΫζυ Ναθκδε άΝ πέγ βΝεα ΪΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝπκυΝ δαξ δλέ γβε Ν δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝεαδΝ

ΰδαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ πκυΝ πλσε δ κΝ θαΝ
φαληκ γκτθέ820 πσΝ βθΝ βησ δαΝ πλκ εζκΰδεάΝ αθ δπαλΪγ βΝ θσο δΝ πθΝ

πλκ λδευθΝ εζκΰυθΝ βμΝ 1γέ1βέ1ληλ,Ν ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ κΝ δαετί υηαΝ βμΝ ζαρεάμΝ
υηβΰκλέαμΝά αθΝβΝΫΰελδ βΝάΝηβΝ πθΝ υηπ φπθβηΫθπθΝ βΝ υλέξβΝεαδΝ κΝΛκθ έθκ 

– α ξΫ πμΝ ΪθΝ ζδευμΝ κδΝ υηφπθέ μΝ έξαθΝ ά βΝ υπκΰλαφ έέΝ Ν ά αΝ κυΝ ΙπΪθθβΝ
Κζβλέ βΝ Ν αθ δ δα κζάΝ η Ν βθΝ εαγαλάΝ εζκΰδεάΝ θέεβΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ
ΜαεαλέκυΝ δμΝ πλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ δμΝ 1γέ1βέ1ληλ,Ν εαδΝ βΝ η Ϋπ δ αΝ δΪζυ βΝ βμΝ
« βηκελα δεάμΝ θπ βμΝ Κτπλκυ»Ν πδί ίαέπ αθΝ βθΝ ε έηβ βΝ Λ ΫηΝ σ κθΝ αφκλΪΝ
βθΝπκζδ δεάΝδ ξτΝ κυΝ ΫλίβΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝπκζδ δεάΝ εβθάέΝ 

 
Ό κθΝαφκλΪΝ κθΝΓ υλΰδκΝΓλέίαΝεαδΝ δμΝ εΪ κ Νπκζδ δεΫμΝ πδζκΰΫμΝ κυ,Ν έθαδΝ

αιδκ βη έπ κΝσ δΝκδ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμ - έ Ναυ ΫμΝ έξαθΝ υθ αξγ έΝ
πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν έ Ν αλΰσ λα-  
βλκτ αθΝ πδφυζαε δεάΝ Ϊ βΝ,Ναθαΰθπλέακθ αμΝσηπμΝ υΰξλσθπμΝ βθ ηαξβ δεσ β ΪΝ
κυΝ εαδΝ βθΝ δεαθσ β ΪΝ κυΝ θαΝ πβλ Ϊα δΝ εα αζυ δεΪΝ δμΝ ι ζέι δμΝ κΝ ΚυπλδαεσέΝ

ΌππμΝ αθαζυ δεΪΝ Ϋξ δΝ ε γ έ,Ν βΝ πδ έπιβΝ κυΝ ΓλέίαΝ θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ Ϋθπ βΝ βμΝ
ΚτπλκυΝη Ν βθΝ ζζΪ α, ά αθΝα τηία βΝπμΝ πλκμΝ αΝπ λδφ λ δαεΪΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ θα κζδεά Μ σΰ δκ,Ν ιΝ αδ έαμΝ πθΝ ηυθΝ πκυΝ έξαθΝ εαζζδ λΰβγ έΝ
η αιτΝ Ι λαάζ- λ αθέαμ-ΣκυλεέαμΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ ’ηίέΝ
Μ ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ εαδΝ βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ
ΜαεαλέκυΝ βθΝ π λδεάΝ πκζδ δεάΝ εβθάΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν βΝ αθ δπαλΪγ βΝ Γλέία-
ΜαεαλέκυΝ κΝ1ληλΝπ λδΰλΪφ αδΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝαθαφκλΫμΝεα ΪΝ λσπκΝκυ Ϋ λκέΝ Ν

                                                           
817 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήθβγήηλ-18.6.1959) 
818 ΟλΪ Νηέ1 
819 ISA/RG130/MFA/3751/26 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1γ1ιήηλ-3.11.1959) 

πκ πΪ ηα αΝ πθΝ βζυ πθΝ ΫλίβΝ κθΝ ζζβθκευπλδαεσΝ ΣτπκΝ ΰδαΝ βΝ υηφπθέαΝ λα δπ δεάμΝ
υηηαξέαμΝη αιτΝΚτπλκυ,Ν ζζΪ αμΝεαδΝΣκυλεέαμ 

820 ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1γζλήηλ-5.11.1959) 
πσλλβ βΝ αθαφκλΪΝ π λέΝ πθΝ πδελέ πθΝ ΫιδΝ ζζβθκευπλέπθΝ βηΪλξπθΝ πέΝ πθΝ εδθά πθΝ κυΝ

ΜαεαλέκυΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ πκυΝ κ άΰβ αθΝ βθ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ
υλέξβμ-Λκθ έθκυ 



αθαξυλβ βΝ κυΝΓλέίαΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝ θέ ξυ Ν βθΝπ πκέγβ βΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝσ δΝβΝ
πκξάΝ βμΝη ΰΪζβμΝ πδλλκάμΝ κυΝ δΰ θάΝ κΝθβ έΝΫφγαθ Ν κΝ ΫζκμΝ βμέ821  

 
4.2έ1έ1έβΝΝ Ν λδ λΪ 

 

 ΟδΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πθΝ ζζβθκετπλδπθΝ εκηηκυθδ υθΝ ά αθΝ
δ δσ υπ μέΝ ΣκΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ απσΝ δμΝ
πλυ μΝ εδσζαμΝ βηΫλ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυ αΝ ηΫ αΝ κυΝ 1ληί,Ν Ϋΰδθ Ν απκ Ϋε βμΝ
δαηαλ υλδυθΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ Π ΟΝ ΰδαΝ κΝ πέπ κΝ δαίέπ βμΝ κυΝ αλαίδεκτΝ

πζβγυ ηκτΝ θ σμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ πδελΪ δαμέ822 ΠΫλαθΝαυ κτΝσηπμ,Ντ λαΝαπσΝ βθΝ
τθ κηβΝπ λέκ κΝπκζδ δεάμΝ τΰεζδ βμΝη αιτΝ κυΝθ κ τ α κυΝδ λαβζδθκτΝελΪ κυμΝ

εαδΝ βμΝ κίδ δεάμΝ θπ βμ,823 βΝ ε θ λκαλδ λάΝ ευίΫλθβ βΝ Μπ θ-Γεκυλδσθ 
απκφΪ δ ΝαπσΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ1λζλΝεαδΝ θ τγ θΝθαΝυδκγ ά δΝ Νπκζδ δαεσΝ πέπ κΝ
αΝ υ δεΪΝεκδθκίκυζ υ δεΪΝπλσ υπαΝεαδΝίαγηδαέαΝθαΝπλκ αδλέα αδΝ Ν δπζπηα δεσΝ

εαδΝ πκζδ δεσΝ πέπ κΝ βΝ τ β,824 ηίαγτθκθ αμΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ η Ν κθΝ ΪικθαΝ
λ αθέαμΝ- Σκυλεέαμέ825 Μ Ν βΝ υηπζάλπ βΝηέαμΝ εα έαμΝαπσΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝ

αθ ιαλ β έαμΝ κυ,Ν κΝ Ι λαάζΝ έξ Ν πζΫκθΝ εα α έΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ βηαθ δεσ λ μΝ
φδζκ υ δεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ εα Ϋ β Ν α τθα βΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ δατζπθΝ πδεκδθπθέαμΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ
λδ λΪμ,Νηκθα δεσμΝ εφλα άμΝ βμΝκπκέαμΝά αθΝ κΝφδζκ κίδ δεσ,Νεκηηκυθδ δεσΝ

εσηηαΝ Κ ΛέΝ θαμΝ πλσ γ κμΝ σηπμΝ ζσΰκμΝ δ κζκΰδεάμΝ απσ α βμΝ η αιτΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝ λδ λΪμΝ εαδΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ παλΪΰκθ αΝ ά αθΝ κΝ αθ αΰπθδ ησμΝ η αιτΝ
βμΝ αλδ λάμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝΠ ΟΝεαδΝ βμΝ ιδΪμΝ ΚέΝ Ν ΚΝά αθΝ

ηΫζκμΝ βμΝ δ γθκτμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ ICFTU,Ν βθΝ κπκέαΝ επλκ υπβ Ν
παθ δζβηηΫθπμΝ βθΝΚτπλκΝκΝ ΫίΝΛ ίέθ,ΝηΫζκμΝ βμ ε ζ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ κηκ πκθ έαμΝ λΰαακηΫθπθΝ Υδ αθ λκτ Ν – πκυΝ εαδΝ
ε έθβΝά αθΝηΫζκμΝ βμΝ έ δαμΝ δ γθκτμΝ υθκηκ πκθ έαμέΝ Ν λα βλδσ β αΝ κυΝΛ ίέθΝ
βθΝΚτπλκΝ κΝ 1ληκΝ έξ Ν πδε θ λπγ έΝ αφ’Ν θσμΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ άλδιβΝ εαδΝ βθΝ

γ ηδεάΝ π λδεάΝαθα δΪλγλπ βΝ βμΝ ΚΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝυφέ α αδΝ
πμΝαπκ ζ ηα δεσΝαθ έίαλκΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ υλ έαμΝ πδλλκάμΝπκυΝα εκτ ΝβΝαλδ λάΝ
Π ΟΝ κθΝ υθ δεαζδ δεσΝ ξυλκ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ θαΝ θδ ξυγκτθΝ κδΝ πλκ πΪγ δ μΝ πκυΝ
εα Ϋίαζ Ν βΝ βΰ έαΝ βμΝ  Κ κτ πμΝ υ Ν θαΝ παθαπλκ ζβφγκτθΝ ζζβθκετπλδκδΝ
λΰααση θκδΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμ,Νπκυ έξαθ ηααδεΪ απκζυγ έΝαπσΝ δμΝ

απκδεδκελα δεΫμΝαλξΫμέΝ ΝπαλΫηία βΝ κυΝΛ ίέθΝΫ υξ Ν βηαθ δεάμΝ βηκ δκΰλαφδεάμΝ
εΪζυοβμΝ κΝ θβ έ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ κΝ ετλκμΝ βμ  Κ,Ν Ϋθαθ δΝ βμΝ
Π Οέ826    
 

Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν εαδΝ παλΪΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ πδεκδθπθέαμΝ η αιτΝ βμΝ πέ βηβμΝ
πκζδ δεάμΝβΰ έαμΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ λδ λΪμΝη Ν κΝ Ι λαάζ,Ν υπάλξαθΝ ζΫξβΝ
κυΝ Κ ΛΝ πκυΝ έξαθΝ εαζζδ λΰά δΝ βηαθ δεκτμΝ ηκτμΝ η Ν κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ Ϋζ ξκμΝ κυΝ Κ ΛΝ εαδΝ βηκ δεσμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ άηκυΝ
ηηκξυ κυ,ΝΠλσ λκηκμΝΠαπαία δζ έκυ,Ν έξ Ν δα λαηα έ δΝ βηαθ δεσ λσζκΝεα ΪΝ

                                                           
821 ISA/RG93/MFA/263/6 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήβζλήηλ-17.3.1959) 

θαξυλβ βΝΓλέίαΝαπσΝ βθΝΚτπλκέΝΠλίζέΝζέβέ1έ1έγ 
822 ΟλΪ Ν1έγέ1έγ 
823 ΟλΪ Ν δ αΰπΰάΝ έ1 
824 ΟλΪ Ν δ αΰπΰάΝ έβ 
825 ΟλΪ Ν1έζέβ 
826 ΟλΪ Ν 2.6.1.1. Π λέΝ βμΝ απκ κζάμΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βθΝ ΚτπλκΝ κΝ 1ληκΝ υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ
απ αζηΫθκυΝ βμΝICFTU  



βθΝ π λέκ κΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ λα κπΫ πθΝ ελΪ β βμΝ εα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ
1946-1949,Νίκβγυθ αμΝΫηπλαε αΝ κυΝ ίλαέκυμΝελα κυηΫθκυμΝ βθΝπλκ πΪγ δΪΝ κυμΝ
θαΝαπ ζ υγ λπγκτθΝεαδΝθαΝη αίκτθΝ κΝΙ λαάζΝσ κΝ κΝ υθα σθΝ υθ κησ λαΝΰδαΝθαΝ
εα α αΰκτθΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυΝ θ κ τ α κυΝ αε δεκτΝ δ λαβζδθκτΝ λα κτέ827 Ν
υθ λΰα έαΝη αιτΝ κυΝΠαπαία δζ έκυΝ εαδΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ δ υλτθγβε Ναλΰσ λαΝ

εαδΝ Ν πκζδ δεσΝ πέπ κέΝ ΥΪλβΝ δμΝ πλκ ππδεΫμΝ ξΫ δμΝ πκυΝ έξ Ν αθαπ τι δΝ η Ν
δ ξυλκτμΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν πλαΰηα κπκδάγβε Ν βΝ
πέ ε οβΝ κυΝ βηΪλξκυΝ ηηκξυ κυ,Ν ΪηΝ Ϊηαθ κμ,Ν πκυΝ βλδασ αθΝ απσΝ κΝ
Κ ΛέΝ Ν πέ ε οβΝ ε έθβ,ΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κθΝΙκτθδκΝ κυΝ1λζλΝεαδΝά αθΝβΝ

πλυ βΝ πκυΝ πλαΰηα κπκέβ Ν πκ ΫΝ ζζβθκετπλδκμΝ άηαλξκμΝ κΝ Ι λαάζ,Ν έξ Ν πμΝ
απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ άηκδΝ ΥΪδφαμΝ εαδΝ Σ ζΝ ίέίΝ θαΝ υθ λΪηκυθΝ κδεκθκηδεΪΝ ΰδαΝ βθΝ
π λαέπ βΝ ξθδευθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ άηκυΝ βμΝ ηηκξυ κυ,Ν Ν Ϋθ διβΝ υΰθπηκ τθβμΝ
ΰδαΝ βΝίκάγ δαΝπκυΝ έξαθΝπλκ φΫλ δΝκδΝ ζζβθκετπλδκδΝεΪ κδεκέΝ βμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
βμΝ αδξηαζπ έαμΝ ηίέίίίΝ ίλαέπθ κΝ θβ έέ828 Υαλαε βλδ δεάΝ πέ βμΝ ά αθΝ βΝ

π λέπ π βΝ κυΝΚυ αΝΠαλ α έ β,Ν βηαέθκθ κμΝ ζΫξκυμΝ κυΝ Κ ΛΝεαδΝ πέΝ δλΪΝ
υθ βηΪλξκυΝ Λ η κτ,Ν βΝ φυζΪεδ βΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ 1ληίΝ εαδΝ κΝ 1ληηΝ έξ Ν

πλκεαζΫ δΝ παδθ δεΪΝ πλκμΝ κΝ πλσ ππσΝ κυΝ ξσζδαΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
ΣτπκυΝΰδαΝ βΝγαλλαζΫαΝ Ϊ βΝπκυΝ πΫ δι Ν θΪθ δαΝ κΝίλ αθδεσΝαπκδεδκελα δεσΝ
εαγ υμέ829 ΣκΝ1ληζΝκΝΠαλ α έ βμ,Νσ αθΝά αθΝ άηαλξκμΝΛ η κτ,Ν έξ Ναπ υγυθγ έΝ

κθΝ άηκΝ βμΝ ΥΪδφαμΝ αδ κτη θκμΝ ξθδεάΝ ίκάγ δαΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ
ε αηΫθπθΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ κυΝαπκξ υ δεκτΝ δε τκυΝ βμΝπσζβμΝ
κυέΝ ΟΝ άηκμΝ βμΝ ΥΪδφαμΝ αθ απκελέγβε Ν γ δεΪ,Ν απκ Ϋζζκθ αμΝ βΝ Λ η σΝ

ζΫξβΝ πθΝ ξθδευθΝ κυΝυπβλ δυθΝεαδΝ δ δεκτμΝ υηίκτζκυμΝαπσΝ κΝΫ κμΝ1ληζΝΫπμΝ
εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ 1ληιέ830 ΣΫζκμ,Ν κδΝ δ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μΝ πκυΝ ιΫφλαααθΝ δμΝ
αλδ λΫμήφδζκ κίδ δεΫμΝ Ϊ δμΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ απάμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν θΝ ΫπαυαθΝ θαΝ
παδθκτθΝ εαδΝ θαΝ πλκίΪζζκυθΝ κΝ Κ ΛΝ εαδΝ βΝ λΪ βΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίέΝΠαλΪζζβζα,Ν έθαδΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝ εΪ κ Ν εγΫ δμΝ
πθΝδ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθΝπκυΝαθαφΫλκθ αθΝ δμΝ δ θΫι δμΝη αιτΝ βμΝ ΟΚ ΝεαδΝ
πθΝ ζζβθκετπλδπθΝεκηηκυθδ υθ,Ν βλκτ αθΝ αφυμΝ υη θΫ λβΝ Ϊ βΝπλκμΝ κυμΝ
τ λκυμέΝΧ σ κ,ΝβΝ υη θάμΝ Ϊ βΝπλκμΝ κθΝεκηηκυθδ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ κΝθβ έ,Ν

πκυΝ ιΫφλαααθΝ αλδ λΫμΝ δ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μΝ αζζΪΝ εαδΝ κδΝ εΪ κ Ν δ λαβζδθκέΝ
Πλσι θκδΝ βΝΛ υεπ έα,Ναφ’Ν θσμΝ θΝΰδθσ αθΝΰθπ άΝ βθΝβΰ έαΝ κυΝ Κ Λ, αφ’Ν

ΫλκυΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ άΝ θαΝ η αίΪζ δ βΝ αγ λάΝ φδζκ υ δεάΝ
ΰλαηηάΝ βμ δαευίΫλθβ βμ Μπ θ-ΓεκυλδσθΝ εαδΝ αλΫ  Ν αβ άηα αΝ π λδφ λ δαεάμ 
α φΪζ δαμέ 
    
 Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ π έπι Ν θαΝ Ϋλγ δΝ Ν
κυ δα δεΫμΝ παφΫμ η Ν βθΝβΰ έαΝ βμΝευπλδαεάμΝαλδ λάμΝαθ δπκζέ υ βμ,831 παλΪΝ

                                                           
827 ΟλΪ Ν1έβΝΠ λέΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝΠλσ λκηκυΝΠαπαία δζ έκυΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝζ δ κυλΰέαμΝ
πθΝίλ αθδευθΝ λα κπΫ πθΝελΪ β βμΝ βθΝΚτπλκΝΧ1λζθ-1949) 

828 ΟλΪ Ν1έβΝΠ λέΝ βμΝ πέ βηβμΝ πέ ε οβμΝ κΝΙ λαάζΝ κυΝ βηΪλξκυΝ ηηκξυ κυΝ ΪηΝ Ϊηαθ κμΝ
εαδΝ κυΝ θ δ βηΪλξκυΝ ηηκξυ κυΝΥλά κυΝαίίέ βΝ κθΝΙκτθδκΝ κυΝ1λζλ 
829 ΟλΪ Ν1έζέ1 Π λέΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ βηκ δ υηΪ πθΝΰδαΝ βΝφυζΪεδ βΝ κυΝΚυ αΝΠαλ α έ βΝ κΝ1ληί 
830 ISA/RG130/MFA/2028/12 Avraham Ehrlich,Νπκζδ δεσμΝηβξαθδεσμΝ κυΝΣηάηα κμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ
κυΝ άηκυΝ βμΝΥΪδφαμ,ΝπλκμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝΧ1ίέλέ1ληλΨέΝ πδ εσπβ βΝ πθΝ παφυθΝη αιτΝ
κυΝ άηκυΝ βμΝ ΥΪδφαμ εαδΝ κυΝ άηκυΝ βμΝ Λ η κτΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληζ-1ληιΝ  πέπ κΝ
δ υγυθ υθΝΣ ξθδευθΝΤπβλ δυθέΝΟΝEhrlich έξ Νη αί έΝ παθ δζβηηΫθπμΝ βΝΛ η σΝΰδαΝαυ σθΝ κθΝ
εκπσΝεα ΪΝ βθΝπμΝΪθπΝπ λέκ κ 

831 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝ Κα ΪΝ βθΝ υλ έαΝ τ ε οβΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ βέιέ1ληλΝ κΝ
δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ ΰδαΝ δμ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ Κτπλκυ-Ι λαάζΝ θσο δΝ βμΝ κπκγΫ β βμΝ



κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ γαΝ έξ Ν βΝ υθα σ β αΝ θαΝ κΝ πλΪι δ,Ν ΪθΝ ίΫίαδαΝ κΝ πδγυηκτ έΝ
θ ιΪλ β αΝαπσΝ δμΝ δ κζκΰδεΫμΝ κυμΝ δαφκλΫμ,Νεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ

κυΝ’ηίΝκδΝ τκΝπζ υλΫμΝ θΝεα Ϊφ λαθΝθαΝαθ τλκυθΝεκδθσΝ έαυζκΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝθαΝ
αιδκπκδά κυθΝπ λαδ ΫλπΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝ ξΫ δμΝπκυΝαθαπ τξγβεαθΝαπκ πα ηα δεΪΝ
η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθπθΝ πλκ ππδεκ ά πθ,Ν πκυΝ τΰξαθαθΝ θαΝ έθαδΝ

ζΫξβΝ κυΝ Κ ΛΝ εαδΝ εα έξαθΝ βηαθ δεΫμΝ γΫ δμΝ κθΝ ξυλκΝ βμΝ κπδεάμΝ
αυ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ απάμέΝΆζζπ Νη Ν κθΝεαδλσΝ δαπδ υγβε Ν
σ δΝ κδΝ πλκ ππδεσ β μΝ ε έθ μΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βθΝ ελα κτ αΝ
αθ δ υ δεάΝ – εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν ηβΝ φδζδεάΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζ- πέ βηβΝ εκηηα δεάΝ
ΰλαηηάέΝ 
 

θ έ κδξα,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ πλκ λδευθΝ εζκΰυθΝ κυΝ
ε ηίλέκυΝ κυΝ 1ληλ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ Ϋ δξθ Ν σ δΝ κτ Ν ε έθβΝ πδγυηκτ Ν θαΝ

αθαίαγηέ δΝ δμΝ παφΫμΝ βμΝη Ν δμΝαλδ λΫμ υθ δεαζδ δεΫμΝκλΰαθυ δμ,Ν κΝ πέ βηκΝ
Κ ΛΝ άΝ η Ν υΰε ελδηΫθαΝ ζΫξβΝ κυΝ - η Ν αΝ κπκέα π σ κΝ πκ Ϋ θΝ Ϋπαο Ν θαΝ
δα βλ έΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝ- ΰδαΝ κυμΝ ιάμΝζσΰκυμμΝΝ 

Ψ Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ ΰθυλδα Ν σ δΝ εα ΪΝ ίΪγκμΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ
εκηηκυθδ ΫμΝ θΝ πδγυηκτ αθΝβΝΚτπλκμΝθαΝ ζΫΰξ αδΝαπσΝ κΝ ιδσ,Νη ηφυζδαεσΝ
ηκθαλξδεσΝεαγ υμΝ πθΝ γβθυθ,ΝπκυΝ δ πσ αθΝαπσΝι εΪγαλ μΝαθ δεκηηκυθδ δεΫμΝ
πλκγΫ δμέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν παλΪΝ κΝ σ δΝ κΝ Κ ΛΝ άζπθ Ν σ δΝ γαΝ βλέι δΝ βθΝ
υπκοβφδσ β α κυΝαθ δαυλδξδεκτ ΙπΪθθβΝΚζβλέ βΝ– αφκτΝκδΝπαλα εβθδαεΫμΝ παφΫμΝ
ΰδαΝπδγαθάΝ άλδιβΝ κυΝΜαεαλέκυΝ έξαθΝά βΝαπκ τξ δ-,832 κδΝΙ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ
σ δΝ κδΝ εκηηκυθδ ΫμΝ Ν ζδεΪΝ θΝ γαΝ αθ δ Ϊ κθ αθΝ βθΝ αθ ιαλ β έαΝ βμΝ Κτπλκυ, 
σππμΝ αυ άΝ γ ηκγ έ κΝ απσΝ δμΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ
δ λαβζδθάΝευίΫλθβ βΝά αθΝεαδΝ ε έθβΝ δεαθκπκδβηΫθβ απσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝΚτπλκμΝ

θΝγαΝεαγέ α κΝ ηάηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμ,Νεαγσ δΝβΝευίΫλθβ βΝ βμΝ γάθαμΝ
δα βλκτ Ν δ ξυλκτμΝ ηκτμΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν βλκτ Ν φδζκαλαίδεάΝ Ϊ βΝ
αΝ δ γθάΝ fora εαδΝ θΝ Ϋ δξθ Ν πλσγυηβ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ de jure κΝ Ι λαάζ.833 Ν

εαγαυ ά αθ ιαλ β κπκέβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ δεαθκπκδκτ Ν σ κΝ κΝ Ι λαάζΝ σ κΝ εαδΝ κΝ
Κ Λ,ΝαθΝεαδΝΰδαΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεκτμΝζσΰκυμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝΙ λαάζΝ ε δηκτ Ν

σ δΝ θΝ γαΝ κυΝ πλκ Ϋ δ Ν Ν έπκ αΝ θαΝ π θ τ δΝ Ν π λαδ ΫλπΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ
ξΫ υθΝ κυΝη Ν κΝ Κ ΛέΝ  

ΨΝΣκ Ι λαάζΝΰθυλδα Νσ δΝκΝ κπδεσμΝεκηηκυθδ δεσμΝπαλΪΰκθ αμ,ΝσππμΝεαδΝβΝ
γθδεδ δεάΝ ιδΪ,ΝΫ λ φαθΝγ δεΪΝαδ γάηα αΝπλκμΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝΧ σ κ,ΝεαδΝ

παλΪΝ βθΝ δαφαδθση θβΝ βηαθ δεάΝ εζκΰδεάΝ τθαηβΝ πθΝοβφκφσλπθΝ κυΝ πέΝξλσθδαΝ
                                                                                                                                                                      

κυΝZeev Levin πμΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυ βΝΛ υεπ έα,ΝκΝLevin π άηαθ Νσ δ «ηΫξλδΝ υλαΝ θΝΫξκυη Ν
εαηέαΝ ξΫ βΝη Ν κθΝεκηηκυθδ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ κΝθβ έ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝδ ξυλσμ».  
ΟλΪ Νηέ1έ1Νπ λέΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝβέιέ1ληλ 
832 ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν η Ν εκδθκπκέβ βΝ πλκμΝ κΝ
ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ εαδΝ βΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθαΝ Χ1η1ιήηλ-
γίέ11έ1ληλΨΝ παφΫμΝ η αιτΝ πθΝ εκηηκυθδ υθΝ εαδΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν εα ΪΝ δμΝ κπκέ μΝ υαβ έ κΝ βΝ εΝ
ηΫλκυμΝ κυμΝ άλδιβΝ βμΝυπκοβφδσ β ΪμΝ κυΝ δμΝ π λξση θ μΝΠλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ βμΝ1γέ1βέ1ληλέΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝαθαφκλΪΝ κυΝLevin,Ν ζΫξβΝ κυΝ Μ Ναθ δ λκτ αθΝ ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκ,Ν θυΝ
παλσηκδ μΝ αθ δλλά δμΝ φ λσ αθΝ θαΝ εφλΪα δΝ εαδ κΝ αη λδεαθδεσΝ Πλκι θ έκέΝ Ν ε έηβ βΝ κυΝ Levin 
εα Ϋζβΰ Ν κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ κδΝ εκηηκυθδ ΫμΝ «γαΝ υθυπκζκΰέ κυθΝ δμΝ οάφκυμΝ πκυΝ γαΝ κγκτθΝ βΝ
‘ βηκελα δεάΝ θπ βΝΚτπλκυ’Ν πθΝ ΫλίβΝεαδΝΙπΪθθβΝΚζβλέ β,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δμΝ ηφαθέ κυθΝπμΝ δεάΝ
κυμΝπαλαεα αγάεβΝΰδα δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ κυμΝη Ν κθΝΜαεΪλδκ,Ν θΝσο δΝ πθΝ π λξκηΫθπθΝ εζκΰυθΝ

ΰδαΝ βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθέΝ έθαδΝ πδγαθσθΝ κδΝ εκηηκυθδ ΫμΝ θαΝ γ ζά κυθΝ θαΝ υθ ξέ κυθΝ δμΝ
δαπλαΰηα τ δμΝη Ν κθΝΜαεΪλδκ,ΝαθΝεαδΝφαέθ αδΝππμΝβΝπέ βΝπκυΝα ε έ αδΝ κθΝΜαεΪλδκΝαπσ πκζζΫμΝ

πζ υλΫμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ κυΝαη λδεαθδεκτΝπλκι θ έκυΝ υ,ΝγαΝ κθΝ ηπκ έ κυθΝθαΝφ Ϊ δΝ Ν
κπκδα άπκ Ν υηφπθέαΝηααέΝ κυμ»έ 
833 ΟλΪ Νγέγέ1 



εαζΪΝκλΰαθπηΫθκυΝεκηηκυθδ δεκτΝπαλΪΰκθ αΝ κΝθβ έ,Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ βΝ τ α βΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν βθΝ ζ υ αέαΝ ζΫιβΝ έξαθΝ ησθκΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ

ΧπκυΝξ δλδασ αθΝπλκ ππδεΪΝ αΝαβ άηα αΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΨΝΝεαδΝκΝΚδκυ κτεΝΧη Ν
κΝ δεαέπηαΝ αλθβ δευλέαμΝ πέΝ αβ βηΪ πθΝ δ γθυθΝ ξΫ πθΝ κυΝ η ζζκθ δεκτΝ

ευπλδαεκτΝ ελΪ κυμΨ,Ν κηΫθπθΝ πθΝ πκζδ δαευθΝ δ κλλκπδυθΝ πκυΝ γΫ πδααθΝ κδΝ
υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ 

ΓΨΝ ΣΫζκμ, κΝ Κ ΛΝαπσΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληη ΫπμΝεαδΝ δμΝπαλαηκθΫμΝ πθΝ
πλκ λδευθΝ εζκΰυθΝ κυΝ 1ληλ ίλδ εσ αθΝ ε σμΝ θσηκυ. υΰε ελδηΫθα,Ν ζέΰ μΝ
ί κηΪ μΝ αφσ κυΝ βΝ ΚτπλκμΝ έξ Ν εβλυξγ έΝ Ν εα Ϊ α βΝ ε Ϊε κυΝ αθΪΰεβμ,834 κΝ
σ ΝΚυί λθά βμΝ λΝΣαπθΝΥΪλθ δθΰεΝ δμΝ1γέ1βέ1ληηΝΫγ Ν ε σμΝθσηκυΝίΪ δΝ πθΝ

πκδθδευθΝ δα Ϊι πθΝ π λέΝ «παλΪθκηπθΝ υθ Ϋ ηπθ»Ν κΝ Κ Λ,Ν δμΝ κλΰαθυ δμΝ πκυΝ
ζΫΰξκθ αθΝαπσΝ κυμΝηβξαθδ ηκτμΝ κυΝΧΚκηηκυθδ δεάΝΟλΰΪθπ δμΝΝ κζαέαμΝ ΟΝ,Ν

Κκηηκυθδ δεάΝ θπ βΝ ΰλκ υθΝ Κ,ΝΚκηηκυθδ δεάΝΟλΰΪθπ δμΝΓυθαδευθΝΠΟ ΓΨΝ
εαδΝ αΝ Ϋθ υπαΝ ‘ΝΫκμΝ βηκελΪ βμ’,Ν ‘Θ πλβ δεσμΝ βηκελΪ βμ’,Ν ‘ θ ιΪλ β κμ’,Ν
‘ ηπλσμ’Ν εαδΝ ‘ΐnkilâpçı’ Χ‘ παθα Ϊ βμ’ΨέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κδΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ έξαθΝ
πλκξπλά δΝ Ν υζζάο δμΝ σξδΝ ησθκΝ ζ ξυθΝ κυΝ εσηηα κμΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ Π Οέ835 
ΌππμΝαθαφΫλ δΝζ π κη λυμΝ Ν ξ δεάΝΫεγ άΝ κυΝκΝΛ Ϋη,Ν κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληλ,Ν
ΫθαΝ ηάθαΝ πλδθΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ πλκ λδευθΝ εζκΰυθ,Ν κΝ Κυί λθά βμΝ θΝ ά αθΝ
αλθβ δεσμΝ κΝ θαΝ θκηδηκπκδβγ έΝ κΝ Κ Λ,Ν αθαΰθπλέακθ αμΝ σ δΝ κΝ εκηηκυθδ δεσμΝ
παλΪΰκθ αμΝ βθΝ ΚτπλκΝ θΝ ά αθΝ υθα σθΝ θαΝ αΰθκβγ έΝ αφ’Ν θσμ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ
ιΫφλαα Ν βθΝπλκ ππδεάΝΪπκοβΝσ δΝ κΝ Κ ΛΝ θΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βΝΜσ ξαέΝΧ σ κ,Ν
έ αα ΝθαΝζΪί δΝ κΝίΪλκμΝ βμΝαπσφα βμΝθαΝπλκί έΝ βθΝθκηδηκπκέβ βΝ κυΝ Κ Λ,Ν

γ πλυθ αμΝ σ δΝ θαπσε δ αδΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ θαΝ απκφα έ δΝ π’Ν αυ κτέ836 Σ ζδεΪ,Ν κΝ
Κυί λθά βμ,Ν η Ν κΝ απσΝ 1έ1βέ1ληλΝ δ δεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ βηκ δ τγβε Ν κΝ
υπ’αλέζβκίήβέ1βέ1ληλΝ Ϋε αε κΝ φτζζκΝ βμΝ πέ βηβμΝ φβη λέ αμΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ
Cyprus Gazette,837 θκηδηκπκέβ Ν κΝ Κ ΛέΝ 

 
κηΫθπθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,ΝεαγΝσζβΝ βΝ εα έαΝ κυΝ

1950 Ϋελδθ Νσ δΝπ λαδ ΫλπΝ παφΫμΝη Ν κθΝεκηηκυθδ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ βθΝΚτπλκ – 

                                                           
834 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΝΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ

΄,Νθββ-θβκΝΣκΝαπσΝβθέ11έ1ληηΝ πέ βηκΝαθαεκδθπγΫθΝ κυΝΓλαφ έκυΝ βηκ έπθΝΠζβλκφκλδυθΝπ λέΝ βμΝ
εάλυιβμΝ βμΝΚτπλκυΝ Νεα Ϊ α β ε Ϊε κυΝαθΪΰεβμ.  
835Ν Ibid. , 128-129έΝ Ναλδ λάΝ υθ δεαζδ δεάΝκλΰΪθπ βΝΠ ΟΝ θΝ ΫγβΝ ε σμΝθσηκυέ 
836 ISA/RG93/MFA/392/10 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1γκηήηλ-11.11.1959) 
Παλα έγ αδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ υθκηδζέαμΝπκυΝπλαΰηα κπκέβ Ν δμΝκέ11έ1ληλΝκΝPeretz Leshem η Ν
κθΝ Κυί λθά βΝ Sir Hugh Foot. Κα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ ε έθβ,Ν κΝ Foot,Ν αθαφ λση θκμΝ κθΝ κπδεσΝ

εκηηκυθδ δεσΝ παλΪΰκθ αΝ – κθ κπκέκθΝ γ πλκτ Ν «πκζτΝ βηαθ δεσ»- ιΫφλαα Ν βθΝ ΪπκοβΝ σ δΝ έξ Ν
απκφα έ δΝθαΝηβθΝπλκί έΝαεσηαΝ βθΝθκηδηκπκέβ βΝ κυΝ Κ Λ,ΝγΫζκθ αμΝθαΝαφά δΝ« κυμΝΚυπλέκυμΝ
ησθκυμΝ κυμΝ θαΝ α ξκζβγκτθΝ η Ν αυ σΝ κΝ αά βηα»,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ ΜαεΪλδκμ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ «κΝ
Κδκυ κτεΝ άζπ Νσ δΝ κΝαά βηαΝαυ σΝ θΝαφκλΪΝ βθΝ δεάΝ κυΝΚκδθσ β α». ΌππμΝαθαφΫλ δΝκΝLeshem, βΝ
πλκ ππδεάΝ ΪπκοβΝ κυΝ Foot ά αθΝ ππμΝ κΝ Κ ΛΝ θΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν βΝ Μσ ξαέ Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν κΝ
π ιβΰβηα δεσΝ φυζζΪ δκΝ πκυΝ έξ Ν ε υ δΝ βΝ ίλ αθδεάΝ δκέεβ βΝ δμΝ 1γέ1βέ1ληηΝ π λέΝ βμΝ εάλυιβμΝ
ε σμΝ θσηκυΝ κυΝ Κ ΛΝ εαδΝ ΪζζπθΝ κλΰαθυ πθ- κλυφσλπθΝ κυ,Ν υπκ βλδασ αθΝ σ δΝ κΝ Κ ΛΝ
υθ σ αθΝη Ν κΝΚΚ Νεαδ,ΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝεαδΝη Ν βθΝ  έΝΠλίζέΝ λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝ

Γ΄-ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ ΄,Ν ι1θ-ι1λέΝΣκΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ κυΝ
π ιβΰβηα δεκτΝφυζζα έκυΝπκυΝ ιΫ π αθΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμΝ δμΝ1γέ1βέ1ληη 

837Ν The Cyprus Gazette (extraordinary), No.4280, 2.12.1959. Πλίζ. Colony of Cyprus, Legislation of 

the year 1959 - Subsidiary Legislation (Nicosia: Government Printer, 1960) Vol.II, 511-512 
(Supplement No.3) Μ Ν κΝαπσΝ1έ1βέ1ληλΝ δ δεσΝ δΪ αΰηαΝ κυΝΚυί λθά βΝFoot,ΝπκυΝ βηκ δ τγβε Ν Ν
Ϋε αε βΝΫε κ βΝ βμΝCyprus Gazette βμΝβέ1βέ1ληλ,Νάλγβ αθΝκδΝθκηδεκέΝπ λδκλδ ηκέΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝ Κ Λ,Ν πθΝΪζζπθΝπκζδ δευθΝκλΰαθυ πθΝπκυΝυπΪΰκθ αθΝ Ναυ σΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝΫε κ βΝεαδΝ

ευεζκφκλέαΝ πθΝ θ τππθΝπκυΝ άλδααθΝ δμΝγΫ δμΝ κυμέΝΟλΪ Νμ “ λγβ αθΝκδΝπλκΰλαφΫμΝ κυΝ Κ ΛΝ
εαδΝΪζζπθΝζαρευθΝκλΰαθυ πθ”, Υαλαυΰά,Ν3.12.1959 



εαδΝ δ δεσ λαΝ η Ν δμΝ εκηηα δεΫμΝ εαδΝ κλΰαθπ δεΫμΝ κυΝ κηΫμΝ - θΝ γαΝ βμΝ ά αθΝ
ππφ ζ έμέΝ Ναθ έγ βΝπ λέπ π β, Ϋ κδ μΝ παφΫμΝά αθΝπδγαθσθΝθαΝ δα αλΪικυθΝ δμΝ

κηαζΫμΝ ξΫ δμ κυΝΙ λαάζΝσξδΝησθκΝη Ν βθΝι εΪγαλαΝαθ δεκηηκυθδ δεάΝΆΰευλα Χη Ν
βθΝ ζζΪ αΝ κτ πμΝ άΝ ΪζζπμΝ κδΝ παφΫμΝ ά αθΝ πλκίζβηα δεΫμ,Ν ζσΰπΝ κυΝ πδπΫ κυΝ πθΝ
ζζβθκρ λαβζδθυθΝ δπζπηα δευθ παφυθΨΝά η Ν κΝΛκθ έθκ,838 αζζΪΝεαδΝη Ν δμΝ Π Ν

πκυΝπλκίζβηα έακθ αθΝ θσο δΝ βμΝ πλκκπ δεάμΝ θκηδηκπκέβ βμΝ θσμΝ εκηηκυθδ δεκτΝ
εσηηα κμΝ βθΝ Κτπλκέ839 Ν δ αε δεσ β αΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ θαΝ εαζζδ λΰά κυθΝ
αθκδε σΝ έαυζκΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν κυμΝεκηηκυθδ ΫμΝ δα βλάγβε ΝαεσηαΝεαδΝη ΪΝ βθΝ
θκηδηκπκέβ βΝ κυΝ Κ Λ,Ν ησζδμΝ ΫεαΝ ηΫλ μΝ πλδθΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ πλκ λδευθΝ
εζκΰυθΝ βμΝ1γέ1βέ1ληλέΝ Νδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝΫελδθ Νσ δΝκδα άπκ Νηκλφάμ παφΫμΝ

η Ν κυμΝεκηηκυθδ ΫμΝγαΝπ λδΫπζ ε  Ϊ εκπαΝ δμΝυπΪλξκυ μΝ δ κλλκπέ μέΝΆζζπ ,Ν
κΝ κπέκΝ ά αθΝ αεσηαΝ γπζσ,Ν σ κΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ ξΫ δμΝ ΜαεαλέκυΝ - 

εκηηκυθδ υθ,Ν σ κΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ κΝ φζΫΰκθΝ αά βηαΝ βμ τ α βμΝ πζάλπθ 
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέ ΣΫζκμ,Ν
πδ βηαέθ αδΝσ δΝεα ΪΝ βθΝ πκξάΝ βμΝ δαευίΫλθβ βμΝΜπ θΝΓεκυλδσθ,ΝεαδΝπαλΪΝ δμΝ

αλδ λΫμΝ εα αίκζΫμΝ κυΝ δ έκυΝ εαδΝ κυΝ πδελα κτθ κμΝ εσηηα κμΝεapaiΝ κυΝ κπκέκυΝ
βΰ έ κ,Ν βΝ ευλδσ λβΝ αθ δπκζδ υ δεάΝ φπθάΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πκζδ δεάΝ εβθάΝ
πλκ λξσ αθΝαπσΝ κΝαλδ λσ λκΝεσηηαΝεapam,Ν δμΝ Ϊι δμΝ κυΝκπκέκυΝ θ Ϊ κθ αθΝ
εαδΝφδζκ κίδ δεΫμΝφπθΫμέ840  
 
ζέβέ1έβΝΟδΝ βζυ δμΝΜαεαλέκυΝ βθΝ φβη λέ αΝWashington StarΝΝΰδα δμΝ ξΫ δμΝ
Κτπλκυ – Ι λαάζ - ΝεαδΝκδΝδ λαβζδθκέΝπλκίζβηα δ ηκέ 

 
Ν υθΫθ υιβΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ πλκμΝ βθΝ εαθα ά βηκ δκΰλΪφκΝ ΜαλέΝ

ΓελΫηπ θε πκυΝ βηκ δ τγβε Ν δμΝηέιέ1ληλΝ βθΝ υλ έαμΝευεζκφκλέαμΝαη λδεαθδεάΝ
φβη λέ αΝ Washington Star 841 - εαδΝ αθα βηκ δ τγβε Ν αλΰσ λαΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ

Daily Express - Ϋεαθ Νδ δαέ λβΝαέ γβ βΝ σ κΝ βθΝΚτπλκ, σ κΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσέΝ
 βΝ υθΫθ υιβΝ ε έθβ,Νκ λξδ πέ εκπκμ φ λσ αθΝθαΝ εφλΪα δΝ αφ έμΝγΫ δμΝ πέΝ πθΝ
πδε έη θπθΝ πδζκΰυθΝ κυΝπμΝπλκμΝ βθ δαξ έλδ βΝ βμ π λδεάμ πκζδ δεάμ εβθάμΝ– 

εαδΝ δ δεσ λαΝπμΝπλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝη Ν κθΝΓλέία-,Ν δμΝ ξΫ δμΝ κυ η Ν βΝ τ βΝεαδΝ
βΝ λ αθέα,ΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπ λδφ λ δαεάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝ κυΝθΫκυΝελΪ κυμέΝΝΝ 

 
 βΝ υθΫθ υιβΝ ε έθβ, κΝ ΜαεΪλδκμΝ φ λσ αθΝ θαΝ εαγδ ΪΝ αφΫμΝ ππμΝ θΝ

πλσε δ κΝ θαΝ αθ ξγ έΝ κΝ ιάμΝ εαηέαΝ αθΪηδιβΝ κυΝ ΓλέίαΝ βθΝ πκζδ δεάΝ απάΝ βμ 
ΚτπλκυέΝτηφπθαΝη Ν κΝ βηκ έ υηα,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ άζπθ Ν πέΝζΫι δΝσ δΝ« κθΝΓλέίαΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝεα αθκβ σΝσ δΝαυ σμΝπκυΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝεαδΝ βθΝ ικυ έαΝ υΝ βθΝ
ΚτπλκΝ έηαδΝ ΰυ,ΝκΝΜαεΪλδκμ,ΝεαδΝσξδΝκΝΓλέίαμ»,842 απαθ υθ αμΝ δμΝ πδελέ δμΝ κυΝ
ΓλέίαΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝπκυΝ δ ιάξγβ αθΝκδΝ δαπλαΰηα τ δμΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝεαδΝ
βΝ λ αθέαέΝΚαδΝ υθΫξδα μΝ«ΟΝΓλέίαμΝηδζΪ δΝπκζτΝ υξθΪΝηβΝΰθπλέακθ αμΝ αΝ κηΫθαέΝ

                                                           
838 ISA/RG93/MFA/2156/5 Ofer πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χζίηβή1ιέζέ1ληλΨΝ
Ιεαθκπκέβ βΝ κυΝForeign Office απσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμΝ θΝ υηπ λδΫζαί Ν ζΫξβΝ κυΝ Κ ΛΝ

βΝ τθγ βΝ βμΝπλκ πλδθάμΝευίΫλθβ βμΝΧΜ αία δεάΝ πδ λκπάΨΝ 
839ΝNicolet, United States policy towards Cyprus, 143-145 
840Ν ΟλΪ Ν δ αΰπΰά έ1Ν εαδΝ έζέΝ ΠλίζέΝ ΓαίλδάζΝ Υαλέ κμ,Ν Ν λαίδεάΝ ΦάφκμΝ κΝ Ι λαάζμΝ πσΝ αΝ
‘εσηηα α- κλυφσλκυμ’Ν βμΝ εα έαμΝ κυΝ ’ηίΝ κθΝ θδαέκΝ λαίδεσΝ υθ υα ησΝ κυΝ βί1η,Ν Κ έη θκΝ
Πκζδ δεάμΝηήβί1ηΝΧΛ υεπ έαμΝΚυπλδαεσΝΚΫθ λκΝ υλππαρευθΝεαδΝ δ γθυθΝΤπκγΫ πθ,ΝΠαθ πδ άηδκΝ
Λ υεπ έαμ,Ν βί1ηΨ, 14-1ιέΝ Π λέΝ πθΝ φδζκ κίδ δευθΝ Ϊ πθΝ κυΝ εσηηα κμΝ Mapam βθΝ δ λαβζδθάΝ
πκζδ δεάΝπλαΰηα δεσ β αΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίέΝΝΝ 
841 ISA/RG130/MFA/3570/12 Marie Grebenc,Ν“Makarios’Νviews Cyprus future: Sees Grivas’Νrole more 
restricted”, Washington Star, 5.7.1959  
842 Ibid. 



έθαδΝ ΫθαμΝ υθαδ γβηα δεσμΝΪθγλππκμΝ πκυΝ παλα τλ αδΝ απσΝσ αΝ κυΝ ζΫθ  κδ ΪζζκδέΝ
θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαεκτ δΝσζαΝσ αΝ κυΝζΫθ ΝκδΝΰτλπΝ κυέΝΣδμΝπλκ ξ έμΝβηΫλ μΝπλσε δ αδΝ

θαΝ κυΝΰλΪοπΝΰδαΝθαΝ κυΝππΝθαΝ έθαδΝπδκΝπλκ ε δεσμΝ Ναυ ΪΝπκυΝζΫ δΝΰδαΝσ, δΝεΪθκυη Ν
η έμΝ υέΝΦυ δεΪΝ θΝ ηπκλυΝ θαΝ κυΝ ππΝ υγΫπμΝ θαΝ ππΪ δέέΝ […]ΝΠδ τπΝ σ δΝ γαΝ
έθαδΝη ΰΪζκΝ κυΝζΪγκμΝθαΝηπ δΝ βθΝπκζδ δεά»έ843 

 
 Ν σ, δΝ αφκλΪΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ η Ν βΝ λ αθέα,Ν κΝ

ΜαεΪλδκμΝφ λσ αθΝθαΝ έθαδΝ ιέ κυΝ αφάμέΝ Ναθ έγ βΝη Ν δμΝαθ δίλ αθδεΫμΝγΫ δμΝ
πκυΝ εφλΪακθ αθΝ βθΝ κπδεάΝ πκζδ δεάΝ εβθά,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ Ϊξγβε Ν υπΫλΝ βμΝ
Ϋθ αιβμΝ βμΝΚτπλκυΝ βΝ λ αθδεάΝΚκδθκπκζδ έαΝεαδΝ βμΝπαλαηκθάμ βμΝευπλδαεάμΝ
ζέλαμ βΝ θκηδ ηα δεάΝ αυθβΝ βμΝ λζέθαμ,Ν ελέθκθ αμΝ σ δΝ αυ ΫμΝ κδΝ πδζκΰΫμΝ γαΝ
απΫίαδθαθΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ βμΝ κπδεάμ κδεκθκηέαμ. φκτΝ ιάλ Ν κθΝ ζζβθαΝ
ΠλπγυπκυλΰσΝ εαδΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμ,Ν πΫελδθ Ν βΝ Ϊ βΝ πθΝ

θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθ,Ν πκυΝ θΝ άλδιαθΝ αΝ ευπλδαεΪΝ αδ άηα αΝ κθΝ Ο ,Ν εαδΝ
απαθ υθ αμΝ βθΝ λυ β βΝπυμΝαδ γΪθ αδΝΰδαΝαυ σ, φ λσ αθΝθαΝζΫ δΝππμΝαδ γΪθ αδΝ
«σξδΝ απζυμΝ απκΰκά υ βέΝ Ν π άΝ ζΫιβΝ γαΝ ά αθΝ ‘ υ αλΫ ε δα’έέΝΘαΝ π λΪ δΝ πκζτμΝ
εαδλσμΝ ηΫξλδΝ θαΝ ι ξα γ έέέ»844 Χ σ κ,Ν ι εαγΪλδα Ν σ δΝ αΝ πλκ ππδεΪΝ κυΝαλθβ δεΪΝ
υθαδ γάηα αΝ θΝ γαΝ κθΝ ηπκ έ κυθΝ θαΝ πδ δυι δΝ βθΝ παλκξάΝ αη λδεαθδεάμΝ

κδεκθκηδεάμΝίκάγ δαμΝΰδαΝ β άλδιβ βμΝευπλδαεάμΝκδεκθκηέαμέ 
 

Ν αυγ θ δεσ β αΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ ε έθβμΝ πλκμΝ βθΝ ΜαλέΝ ΓελΫηπ θε845 
αηφδ ίβ άγβε ΝΫθ κθαΝαπσΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκ,ΝκΝκπκέκμΝ βθΝέ δαΝβηΫλαΝ βμΝ
βηκ έ υ άμΝ βμΝΫ π υ ΝθαΝπλκί έΝ Ν βζυ δμ,Νξαλαε βλέακθ αμΝεα α ε υα ηΫθαΝ

σ αΝ έξαθΝαθαΰλαφ έέΝΟΝΜαεΪλδκμΝαλθ έ κΝσ δΝ έξ Νπλκί έΝ Ν πδελδ δεΪΝ ξσζδαΝεα ΪΝ
βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ κυΝ πκζδ δεκτΝ λσζκυΝ κυΝ Γ πλΰέκυΝ ΓλέίαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν

υπκ βλέακθ αμΝηΪζδ αΝσ δΝ θΝ υθαθ άγβε Νπκ ΫΝη ΝεαθΫθαθΝ βηκ δκΰλΪφκ,Νκτ Ν
αθαφΫλγβε Νπκ ΫΝ ΝεαηέαΝ υθΫθ υιάΝ κυΝπ λέΝ πθΝ ξΫ υθΝ κυΝη Ν κθ Γλέίαέ846 ΟδΝ
φ λση θ μΝ βζυ δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝΰδαΝ κθΝΓλέίαΝαθα Ϊ π αθΝ βθΝευπλδαεάΝεκδθάΝ
ΰθυηβέΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ ΫθαθΝ ηάθαΝ αλΰσ λα,Ν δμΝ κέκέ1ληλ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ
δΫο υ ΝαεσηαΝηέαΝφκλΪΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ ε έθβμ,Νπλκίαέθκθ αμΝ Ν
βζυ δμΝ κΝ γβθαρεσΝ Πλαε κλ έκΝ δ ά πθ,Ν δ ξυλδαση θκμΝ σ δΝ βΝ ΓελΫηπ θεΝ

« δΫ λ ο Ν ιΝκζκεζάλκυΝ βθΝαζάγ δαθ».847 ΟδΝ δαο τ δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ θΝΫπ δ αθΝ
κτ Ν κθΝΓλέία,Νκτ Ν κυμΝυπκ βλδε ΫμΝ κυέ848   

                                                           
843 Ιbid.  
844 Ιbid.  
845Ν κθΝευπλδαεσΝΣτπκΝεαδΝ δμΝκδε έ μΝ βζυ δμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝπ λέΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝ
βμΝ θΝ ζσΰπΝ υθΫθ υιβμ,Ν απκ έ αδΝ ζαθγα ηΫθαΝ κΝ πέγ κΝ βμΝ βηκ δκΰλΪφκυΝ πμΝ «Κλέθηπ λΰε» 

αθ έΝ κυΝκλγκτΝ«ΓελΫηπ θε»Ν(Grebenc). 
846 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ Γ΄-Ν ΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝ Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΚτπλκυΝ ΜαεαλέκυΝ
Γ΄ΧΛ υεπ έαμΝ 1λλβΨ,Ν ΣσηκμΝ ΄,Ν βκγ. Ν άζπ βΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ πέΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ πθΝ
βηκ δ υηΪ πθΝ βμΝWashington Star εαδΝ βμΝDaily Express Ϋξ δΝπμΝ ιάμμΝ« ΝυπσΝ βμΝ φβη λέ κμΝDaily 

Express βηκ δ υγ έ αΝ εΝ Λ υεπ έαμΝ αθ απσελδ δμ,Ν δμΝ βθΝ κπκέαθΝ παλα έγ αδΝ ε έη θκθΝ άγ θΝ
βζυ υθΝ ηκυ,Ν αθαφ λκηΫθπθΝ δμΝ κθΝ  λα βΰσθΝ Γ υλΰδκθΝ Γλέίαθ- δΰ θάθ,Ν έθαδΝ θ ζυμΝ αθαζβγάμέΝ

Ου ηέαθΝ υθΫθ υιδθΝ έξκθΝαπσΝ βμΝαφέι υμΝηκυΝ δμΝΚτπλκθΝη ΪΝαθ απκελδ κτΝ κυΝDaily Express,Ναζζ’Ν
κτ ΝεαδΝ δμΝΪζζκθΝ βηκ δκΰλΪφκθΝπηέζβ αΝπ λέΝ κυΝ λξβΰκτΝ βμΝ ΟΚ Νεα ΪΝ λσπκθΝ βηδκυλΰκτθ αΝ βθΝ
θ τππ δθΝ σ δΝ υφέ α αδΝ η αιτΝ βηυθΝ δαφπθέαέΝ δΝ ξΫ δμΝ ηκυΝ η ΪΝ κυΝ  λα βΰκτΝ έθαδΝ Ϊλδ αδ,Ν
υλέ εκηαδΝ δμΝ αε δεάθΝ η ’Ν αυ κτΝ φδζδεάθΝ αζζβζκΰλαφέαθΝ εαδΝ πέΝ κυ θσμΝ γΫηα κμΝ ηΫξλδΝ άη λκθΝ
δαφπθά αη θ»έ 

847Ν Ibid., 294-βληέΝ ΣκΝ απσ πα ηαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ ΜαεαλέκυΝ πλκμΝ κΝ Π Ν πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
υθΫθ υιβΝ πλκμΝ βθΝ Marie Grebenc Ϋξ δΝ πμΝ ιάμμΝ «ΛυπκτηαδΝ δσ δΝ δαΝ ηέαθΝ αεσηβΝ φκλΪθΝ έηαδΝ

υπκξλ πηΫθκμΝ θαΝ βζυ πΝ εα βΰκλβηα δευμ,Ν σ δΝ βΝ ΚυλέαΝ Κλέθηπ λΰε,Ν δαΝ ζσΰκυμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ θΝ
ΰθπλέαπ,Ν δΫ λ ο Ν εΝκζκεζάλκυΝ βθΝαζάγ δαθέΝΟυ Ϋπκ Νδ ξυλέ γβθ,Νκτ Νά κΝ υθα σθΝθαΝδ ξυλδ γυ,Ν



 
ΣκΝ βηκ έ υηαΝ βμΝWashington Star απα ξσζβ Ν βθΝΚτπλκΝΰδαΝπκζτΝεαδλσ,Ν

π δ άΝαθΫ δι Ν αΝ βη έαΝ λδίάμΝη αιτΝ κυΝΜαεαλέκυΝεαδΝ κυΝΓλέίαέΝΧ σ κ,Ν κΝ
έ δκΝ βηκ έ υηαΝ απα ξσζβ Ν ιέ κυΝ Ϋθ κθαΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ – αζζΪΝ ΰδαΝ ζ έπμΝ
δαφκλ δεκτμΝ ζσΰκυμμΝ ΣκΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ Ι λαβζδθυθ πδε θ λυγβε Ν κΝ

απσ πα ηαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ ε έθβμ,Ν πκυΝ αφκλκτ  δμΝ πλκκπ δεΫμΝ πθΝ ξΫ πθΝ
βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝη Ν δμΝΰ δ κθδεΫμΝξυλ μΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμέΝτηφπθαΝ

η Ν κΝ βηκ έ υηα,ΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝφ λσ αθΝθαΝ βζυθ δΝ βθΝΓελΫηπ θε πέΝζΫι δΝ
αΝ ιάμμΝ« ΰυΝπλκ ππδεΪ,Ν υηπαγυΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝ πδ εΫφγβεαΝ βθΝ θπηΫθβΝ
λαίδεάΝ βηκελα έαΝ λ δμΝφκλΫμΝεαδΝγ πλυΝ κθΝΝΪ λ πλκ ππδεσΝηκυΝφέζκέΝ η έμΝ

φυ δεΪΝπλυ αΝγαΝ υ ά κυη Ν δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝ Ν– αζζΪΝ σ ,Ν ε έθκδΝ
θΝγΫζκυθΝθαΝΫξκυη Ν ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζέΝ η έμΝπλΫπ δΝθαΝ έηα ΝφδζδεκέΝεαδΝη Ν δμΝ

τκΝπζ υλΫμέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝπ έ πΝ κυμΝΆλαί μΝφέζκυμΝηαμ,ΝθαΝηαμΝαφά κυθΝθαΝ έηα Ν
φδζδεκέΝεαδΝη Ν κΝΙ λαάζ»έ849 Ο δ λαβζδθσμΝΣτπκμΝ θΝΪλΰβ ΝθαΝ εφλΪα δΝ υ κέπθ μΝ
ε δηά δμΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βθΝΚτπλκέ850 

  
Ν υθΫθ υιβΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝWashington Star υθΫπ ΝξλκθδεΪΝη Ν βΝ

ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ ΠΫλ μΝ Λ ΫηΝ βΝ Λ υεπ έαΝ εαδΝ βΝ απκξαδλ δ άλδαΝ
υθΪθ β άΝ κυΝ η Ν κθΝ ΜαεΪλδκΝ βθΝ πση θβΝ βηΫλαΝ κυΝ βηκ δ τηα κμ Ϋξα Ν κθΝ

εαγαλΪΝ γδηκ υπδεσΝ βμΝ ξαλαε άλα,Ν αφκτΝ ετλδκΝ γΫηαΝ βμΝ ά αθΝ βΝ υθΫθ υιβΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυέ ΟΝΜαεΪλδκμΝυπκ άλδα Νσ δΝ αΝζ ΰση θΪΝ κυΝ θΝαπκ σγβεαθΝ π ΪΝ

απσΝ βΝ βηκ δκΰλΪφκ,Ν κτ Ν πμΝ πλκμΝ δμΝ φ λση θ μΝ βζυ δμΝ κυΝ εα ΪΝ κυΝ Γλέία,Ν
κτ ΝεαδΝπμΝπλκμΝ δμΝπλκγΫ δμΝ κυΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν
κθέακθ αμΝ πσ κΝ υ Ϊλ βΝ ά αθΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ τ λαΝ απσΝ αυ σΝ κΝ ο υ ΫμΝ εαδΝ

εα α ε υα ηΫθκ,Νεα ΪΝ κυμΝδ ξυλδ ηκτμΝ κυ,Ν βηκ έ υηαέ851  
 
ΓδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ έξ Ν η ΰΪζβΝ βηα έαΝ ΪθΝ κδΝ βζυ δμΝ κυΝ

ΜαεαλέκυΝ ά αθΝ αζβγ έμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ φ λση θβΝ ‘Ϊ δα’Ν πκυΝ γαΝ αθΫη θ Ν θαΝ ζΪί δΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ απσΝ βθΝ ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υ αγκτθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κ 
Ι λαάζέΝ ΣκΝ αά βηαΝ αυ σΝ υαβ άγβε Ν ε θυμΝ εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ υθΪθ β βΝ πκυΝ
πλαΰηα κπκέβ Ν κΝ θ κ κπκγ βγ έμΝ δ λαβζδθσμΝ Πλσι θκμ,Ν ΫίΝ Λ ίέθΝ η Ν κθΝ

λξδ πέ εκπκέ852 θυΝκΝΜαεΪλδκμΝ πΫη θ Νσ δΝ αΝ δαζαηίαθση θαΝ κΝ βηκ έ υηαΝ
ά αθΝ ο υ ά,Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ υπκ άλδααθΝ κΝ αθ έγ κΝ
ε δηάγβεαθΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ πμΝ π δ δεσ λ μέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ

ΓελΫηπ θε φ λσ αθΝ θαΝ Ϋξ δΝ πδ έι δ κθΝ Κυί λθά βΝ λΝ ΥδκυΝ Φκυ  κΝ πζάλ μΝ
ε έη θκΝ βμΝ υθ θ τι πμΝ πλδθΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυέΝ ΜσζδμΝ ε έθκμΝ δΪία Ν κΝ
π λδ ξση θκ,Ν πδεκδθυθβ Νη Ν κθΝΜαεΪλδκΝ υθδ υθ αμΝ κυΝθαΝζ δΪθ δΝ δμΝ βζυ δμΝ
πκυΝαφκλκτ αθΝ κθΝΓλέία,ΝπζβθΝσηπμΝo ΜαεΪλδκμΝ φΫλ κΝθαΝαλθ έ αδΝθαΝπλκί έΝ Ν

                                                                                                                                                                      

σ δΝπλΰΪθπ αΝεαδΝ δβτγυθαΝ κθΝΫθκπζκθΝαΰυθαΝ θΝΚτπλπέΝΣβθΝκλΰΪθπ δθΝεαδΝ δ τγυθ δθΝ κυΝαΰυθκμΝ
έξ θΝ ιΝκζκεζάλκυΝκΝ δΰ θάμέΝ κΝΪζζπ Νεα Ϊ βζκθ,Νσ δΝκΝαΰυθΝ δβυγτθ κΝαπσΝ αλ δπ δεσθΝΪθ λαΝ

η Νπζκυ έαθΝπ έλαθΝεαδΝδεαθσ β α». 
848 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΝΚκεεέθκυΝ Χ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ

΄,Ν θ11-612. Ν απσΝ ιέιέ1ληλΝ πδ κζάΝ ΡΫθκυΝ Κυλδαεέ βΝ πλκμΝ Φυ βΝ Παπαφυ β,Ν βθΝ κπκέαΝ
πδ υθΪπ αδΝ δ δσξ δλκΝ βη έπηαΝ κυΝ Γ πλΰέκυΝ ΓλέίαέΝ ΟΝ ΓλέίαμΝ εφλΪα δΝ βθΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ βΝ
υθΫθ υιβΝ κυΝΜαεαλέκυΝά αθΝΰθά δαΝεαδΝσ δ πλΪΰηα δΝ ζΫξγβ αθ σ αΝβΝGrebenc έξ Νεα αΰλΪο δέ 

849 ISA/RG130/MFA/3570/12 Marie Grebenc,Ν “Makarios’Ν views Cyprus future : Sees Grivas’Ν role 
more restricted”, Washington Star, 5.7.1959 
850 ISA/RG130/MFA/3570/12 θ δε δεΪμΝ “Makarios: Nevakesh rashut mi-Ka"am lekayem iakhasim 
im Israel”, Ha’Aretz, 6.7.1959  
851 Ιbid. 
852 ISA/RG93/MFA/392/10 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧιγθήηλ-16.7.1959) 



κπκδα άπκ Νη αίκζάΝ πθΝζ ΰκηΫθπθ κυ εαδΝθαΝ πδγυη έΝθαΝ βηκ δ υγκτθ αΝζσΰδαΝ
κυ πμΝ έξαθέ853 ΟδΝΙ λαβζδθκέΝΫελδθαθΝ ιέ κυ π δ δεάΝ βΝηαλ υλέαΝ κυΝαη λδεαθκτΝ

ΠλκιΫθκυ,Ν ΣΫδζκλ ΜπΫζ λ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ πκυΝ έξ Ν η Ν κθΝ Λ ίέθ,Ν
κυΝ έπ ΝππμΝβΝΓελΫηπ θε έξ Ν πδ έι δΝεαδΝ Ν ε έθκθΝ κΝε έη θκΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ

αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ άΝ βμΝ εαδ πλκ κτΝ βηκ δ υγ έ αυ κτ δκ βθΝ
Washington StarέΝ Ν ξ δεάΝ λυ β βΝ κυΝΜπΫζ λ πλκμΝ βΝ βηκ δκΰλΪφκΝΰδαΝ κΝ
πυμΝεα Ϊφ λ ΝθαΝαπκ πΪ δΝαπσΝ κθΝ– υθάγπμΝ ιαδλ δεΪΝ υΰελα βηΫθκ- ΜαεΪλδκΝ
σ κΝφκλ δ ηΫθ μΝ υθαδ γβηα δεΪΝ βζυ δμΝπκυΝαφκλκτ αθΝ κθΝΓλέία,ΝβΝΓελΫηπ θε 

υπκ άλδι Ν σ δΝ κθΝ αΰάθ υ έ854 ΟΝαη λδεαθσμΝ Πλσι θκμΝ ά αθΝπ π δ ηΫθκμ σ δΝκδΝ
βζυ δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝWashington Star απκ σγβεαθΝπδ ΪΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ– 

εαδΝδ δαέ λαΝ ε έθ μΝπκυΝαφκλκτ αθΝ κθΝΓλέίαέΝΟΝΜπΫζ λ ε δηκτ Νσ δΝη Ναυ ΫμΝ
κυΝ δμΝ βζυ δμΝκΝΜαεΪλδκμΝάγ ζ  Ϊη αΝθαΝγΫ δΝ αφ έμΝαπαΰκλ υ δεΫμΝΰλαηηΫμΝ
κθΝ ΓλέίαΝ εαδΝ δμΝ πκζδ δεΫμΝ κυΝ παλ ηίΪ δμέΝ Κα ΪΝ κθΝ ΜπΫζ λ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμ 

πΫζ ι Ν θαΝ γΫ δΝ ε σμΝ πκζδ δεκτΝ θυηφυθκμΝ κθΝ ΓλέίαΝ Ϋΰεαδλα,Ν πλκε δηΫθκυ θαΝ
απκ λΫο δΝ υξσθΝ υ Ϊλ μΝΰδαΝαυ σθΝ επζάι δμ ζέΰκυμΝηάθ μΝαλΰσ λα,Νκπσ ΝεαδΝ
γαΝπλαΰηα κπκδκτθ αθΝκδΝπλυ μΝπλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμέ855  
 
 ΣβθΝ πκηΫθβΝ κυΝ βηκ δ τηα κμΝ βμΝ Washington Star,Ν κηΪ αΝ δ λαβζδθυθΝ
βηκ δκΰλΪφπθΝ η ΫίβΝ βθΝ ΚτπλκΝ ΰδαΝ θαΝ υθαθ βγ έΝ η Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝ

ΜαεΪλδκΝεαδΝ κθΝΦααέζΝΚδκυ κτεέΝΟδΝ τκΝβΰΫ μΝ κυμΝεαγβ τξα αθ,Ν βζυθκθ αμΝ
αηφσ λκδΝ σ δΝ η Ν βθΝ αθ ιαλ β κπκέβ άΝ βμΝ βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ υ ά δΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν θυΝ κθΝδ λαβζδθσΝΣτπκΝ βηκ δ τγβε ΝεαδΝβΝπζβλκφκλέαΝσ δΝ

κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ιΫφλα Ν βθΝ πδγυηέαΝ κυΝ θαΝ πδ ε φγ έΝ κΝ Ι λαάζ ‘ θΝ υγΫ πΝ
ξλσθπ’.856 Ν φδζκευί λθβ δεάΝ φβη λέ αΝ Ha’Boker πλκ Ϋ π Ν α υθάγδ βΝ
βηκ δσ β αΝ Ν ηέαΝ υπδεάΝ πέ ε οβΝ βθΝ λξδ πδ εκπάΝ εΝ ηΫλκυμΝ ηέαμΝ

κζδΰκη ζκτμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ δ γθκτμΝ ΰυθαδε έαμΝ ίλαρεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ WIZO, 
πκυΝ Ϋ υξ Ν θαΝ ίλ γ έ ε έθ μΝ δμΝ βηΫλ μΝ βθΝ Κτπλκ.857 ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ αλδ λά 
φβη λέ α Al-Ha’Mishmar παδθκτ Ν δμΝ υφλκθ μΝ βζυ δμΝΜαεαλέκυ-Κδκυ κτεΝ

πκυΝ πδί ίαέπθαθΝσ δΝΚτπλκμΝεαδΝΙ λαάζΝγαΝ υ ά κυθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμ,ΝπαλΪΝ
δμΝαθ δλλά δμΝ πθΝ λΪίπθέ858   

 
Χ σ κ,Ν βΝ αέ γβ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ υθΫπδπ Ν η Ν δμΝ

ε δηά δμΝ κυΝ πλκεα σξκυΝ κυ,Ν Ν σ, δΝ αφκλκτ Ν βθΝ Ϊ βΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝ
παλΪΰκθ αΝ – κΝ κπκέκμΝ αφ’ θσμΝ άγ ζ Ν θαΝ υθ αξγ έΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ εαδΝ
δ δαέ λαΝη Ν βθΝθα λδεάΝ έΰυπ κ,859 εαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ π έεθυ Ν δ αε δεσ β αΝπμΝ
πλκμΝ δμΝ παφΫμΝ κυΝ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ ΧμΝ αφάΝ Ϋθ διβΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ
πλκγΫ πθΝ ι ζάφγβΝ βΝ η Ϊία βΝ πέ βηβμΝ ευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ κΝ ΚΪδλκ,Ν

βθΝ κπκέαΝ υηη έξαθΝ ηΫζβΝ κυΝ ΤπκυλΰδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν π’Ν υεαδλέαΝ πθΝ

                                                           
853 ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧιθ1ήηλ-22.7.1959) 

πσλλβ βΝΫεγ βέΝΟΝLevin θΝεα κθκηΪα δΝ δμΝπβΰΫμΝ κυέΝ 
854 ISA/RG93/392/10 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧιγθήηλ-16.7.1959) 
855 United States Department of State, Glenn W. LaFantasie (ed), Foreign Relations of the United 

States 1958-1960, Eastern Europe Region; Soviet Union; Cyprus, Vol.X, Part 1 (Washington: United 
States Government Printing Office, 1993) 789-790 #327. Belcher πλκμΝState Department (25.7.1959 – 
βζ ΰλΪφβηαΨέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ παλΪΰλαφκδΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ βζ ΰλαφάηα κμΝ

παλαηΫθκυθΝαπσλλβ μ. http://1.usa.gov/1LBQw74 (πλσ ία β 14.11.2015)  
856 ISχήRύ1γίήεόχήκγ1ιήιΝ“εakariosΝveΝKutchukΝalΝiakhaseiΝKafrisin-Israel”,Νώa’χretz, 7.7.1959  
857 ISA/RG130/MFAήκγ1ιήιΝΝ βηκ έ υηαΝ βμΝεκ ηδεάμΝ άζβμΝ βμΝ φβη λέ αμΝHa’Boker, 8.7.1959  
858 ISA/RG130/MFA/8317ήιΝΚαγβη λδθάΝπκζδ δεάΝ άζβΝ“Al Ha’Mitzpeh”,ΝAl-Ha’Mishmar, 9.7.1959 
859 ΟλΪ Νζέβ 

http://1.usa.gov/1LBQw74


κλ α ηυθΝ βμΝ γθδεάμΝ ΰδκλ άμΝ βμΝ Ν κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληλέ860 θ δγΫ πμ,Ν κδΝ
ΠκζτεαλπκμΝ ΓδπλεΪ αβμ εαδΝ ΦααέζΝ ΠζκυηΫλ,Ν ΤπκυλΰκέΝ λΰα έαμΝ εαδΝ Γ πλΰέαμΝ
αθ έ κδξα,Ν απ λΪπβ αθΝ απσΝ κΝ θαΝ πδ ε φγκτθΝ πδ άηπμΝ κΝ Ι λαάζΝ ε έθβΝ βθΝ
π λέκ κ,Νη  βθΝαδ δκζκΰέα σ δΝΚτπλδκδΝαιδπηα κτξκδΝ θΝγαΝη αίκτθΝ κΝ ιπ λδεσΝ
πλκ κτΝ π λαδυ δΝ δμΝ λΰα έ μΝ βμΝ βΝ υθ αε δεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υθ λέαα Ν κΝ
Λκθ έθκ861 - παλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμ,Νζέΰ μΝησζδμΝβηΫλ μΝπλδθ,Νη Ν δεάΝ κυΝ
πλπ κίκυζέαΝ έξ Ν πλκ έθ δΝ κθΝ Λ ίέθΝ βθΝ απκ κζάΝ ευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμ 

κΝ Ι λαάζΝ η Ν πδε φαζάμΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ άΝ κθΝ ΤφυπκυλΰσΝ Γ πλΰέαμΝ ΰδαΝ θαΝ
δ λ υθά δΝ δμΝ πλκκπ δεΫμΝ δη λκτμΝ υθ λΰα έαμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ
κυμ-.862  

 
ζέβέβΝΟδΝ κυλεκευπλδαεΫμΝγΫ δμ πμΝπλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝΚτπλκυ-Ι λαάζ 

 
 ΟδΝ ξΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν κθΝ κυλεκευπλδαεσΝ παλΪΰκθ αΝ ά αθΝ πκζτΝ πδκΝ
ι εΪγαλ μέΝ Ναυ σΝ υθΫίαζ Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΚδκυ κτεΝ υ π έλπθ Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ
ΣκυλεκευπλέπθΝ - η  ιαέλ βΝ εΪπκδ μΝ λδακ πα δεσ λ μ γθδεδ δεΫμΝ φπθΫμΝ πκυΝ

άλδααθΝ κθΝ βηκφδζάΝ Ν θε Ϊμ, ξπλέμ σηπμΝ θαΝ φγΪθκυθΝ κΝ βη έκΝ θαΝ γΫ κυθΝ
αά βηα βΰ έαμ-.863 ΟΝ Κδκυ κτεΝ αεκζκυγκτ Ν δμ  θ κζΫμ βμΝ ΆΰευλαμΝ εαδΝ
φαδθσ αθΝ απκφα δ ηΫθκμΝ θαΝ λΰα γ έΝ κτ πμΝ υ Ν κδΝ υηφπθέ μΝ βμΝ υλέξβμ-
Λκθ έθκυΝθαΝδ ξτ κυθΝεα ΪΝΰλΪηηαΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ βΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθ 
εαδΝ πθΝπλκθκηέπθ βμΝεκδθσ β ΪμΝ κυέΝΝ 
 

Νπλυ βΝ υθΪθ β βΝ κυΝΛ ίέθΝη Ν κθΝΚδκυ κτεΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ
πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ βζέγέ1ληλΝ εαδΝ κΝ εζέηαΝ

ά αθΝ αφυμΝ δαφκλ δεσΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝαθ έ κδξβΝ υθΪθ β βΝΛ ίέθ-Μαεαλέκυέ864 
ΟΝΚδκυ κτεΝά αθΝι εΪγαλκμΝπμΝπλκμΝ βΝίκτζβ άΝ κυΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝθαΝ
υ ά δΝ πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν θαΝ παλαη έθ δΝ ηΫζκμΝ βμΝ
λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝεαδΝ βμΝθκηδ ηα δεάμΝαυθβμΝ βμΝ λζέθαμ,ΝπμΝ πέ βμΝεαδΝ

θαΝ θαληκθδ γ έΝ πζάλπμΝ πκζδ δεΪΝ εαδΝ δπζπηα δεΪΝ η Ν βΝ τ βΝ Ν σ, δΝ αφκλΪΝ αΝ
π λδφ λ δαεΪΝ αβ άηα αΝ α φαζ έαμέΝ ΆζζκΝ ΫθαΝ κδξ έκΝ πκυΝ εαγβ τξαα Ν κθΝ
δ λαβζδθσΝΠλσι θκΝά αθΝβΝ δαί ίαέπ βΝ κυΝΚδκυ κτεΝσ δ,ΝαθΝεαδΝκδΝΣκυλεκετπλδκδΝ
γαΝ ηπκλκτ αθΝ γ πλβ δεΪΝ θαΝ υθ λΰα κτθΝ Ν πκζδ δεσΝ πέπ κΝ σ κΝ η Ν βθΝ

                                                           
860 ISA/RG93/MFAήβθγήιΝ αΨΝ Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήιηθήηλ-22.7.1959) 
εαδΝ ίΨΝ Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χκί1ήηλ-γίέιέληλΨΝ ΟδΝ αιδπηα κτξκδΝ πκυΝ
απαλ έακυθΝ βθΝ ευπλδαεάΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ ΝέεκμΝ Κλαθδ δυ βμ,Ν θσμΝ υθ λΰΪ βμΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν

θ υθβμΝ Γ πλΰδΪ βμ,Ν ΤπκυλΰσμΝ υΰεκδθπθδυθΝ εαδΝ βηκ έπθΝ λΰπθ,Ν κΝ κπκέκμΝ γ πλ έ κΝ
πλκ ε έη θκμΝ κθΝΓλέία,ΝΠα ξΪζβμΝΠα ξαζέ βμ,ΝΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝεαδΝ δκηβξαθέαμΝεαδΝ θ λΫαμΝ

αέθαμ,Ν υφυπκυλΰσμΝΓ πλΰέαμέΝΟΝ Levin ε δηκτ Ν σ δΝ βΝ εέθβ βΝ αυ άΝ κυΝΜαεαλέκυΝ έξ Ν εκπσΝ θαΝ
έι δΝ κΝ ία ησΝεαδΝ βΝφδζέαΝ κυΝπλκμΝ κθΝΝΪ λ εαδΝ θαΝ δ λ υθά δΝπ λέΝ πθΝπλκκπ δευθΝ πθΝ

ξΫ πθΝΚτπλκυ- έΝΟΝLevin υθΫ Ν βθΝη Ϊία βΝ βμΝευπλδαεάμΝαπκ κζάμΝη Ν κΝ βηκ έ υηαΝ
βμΝ Washington Star,Ν ε δηυθ αμΝ σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πδγαθσθΝ θαΝ έξ Ν εκπσΝ θαΝ

πλκ παγά δΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ ΝΪ λ «θαΝ υ δΝ βθΝ Ϊ δΪΝ κυΝ κυμΝ ΚυπλέκυμΝ θαΝ υ ά κυθΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ εαδΝ η Ν κΝ Ι λαάζ»έΝ Ν Ν πέ ε οβΝ βμΝ πέ βηβμΝ ευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ κΝ

ΚΪδλκΝ δάλεβ ΝαπσΝ δμΝβ1έιέ1ληλΝΫπμΝεαδΝ δμΝβθέιέ1ληλ 
861ISA/RG93/MFA/392/10 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧιγθήηλ-16.7.1959) 
862ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήι1κήηλ-12.7.1959) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝLevin-ΜαεαλέκυΝ δμΝ11έιέ1ληλΝ 
863ISA/RG93/MFA/263/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χθέιέ1ληλΝ Ϊθ υΝ
πλπ κεσζκυΨέΝ ΟΝ Leshem δΫελδθ Ν κηκδσ β μΝ δμΝ γΫ δμΝ πθΝ ζζβθκετπλδπθΝ αθ δαυλδξυθΝ εαδΝ πθΝ
ΣκυλεκευπλέπθΝ γθδεδ υθέΝ πδ άηαδθ Ν υΰξλσθπμΝ σ δ,Ν παλΪΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ βηκ δεσ β αΝ κυΝ
ϊenktaΒ,Ν κΝετλκμΝ κυΝKüçük θΝαηφδ ίβ έ κΝκτ Ναπ δζ έ κέΝ   
864ISA/RG93/MFA/2156/5 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβ276/59-25.3.1959/א) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝLeshem-Küçük δμΝβζέγέ1ληλ 



ζζβθκευπλδαεάΝη λδκπαγάΝ ιδΪΝσ κΝεαδΝη Ν βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ λδ λΪ,ΝκΝέ δκμΝ
θΝπλκ έγ κΝθαΝ βλέι δΝηέαΝ θ ξση θβΝ θ υθΪηπ βΝ βμΝ λδ λΪμΝ κΝθβ έ,ΝσξδΝ

ησθκΝζσΰπΝ βμΝ υηπαΰκτμΝπαλκυ έαμΝ βμΝ κθΝ ζζβθκευπλδαεσΝπζβγυ ησ,ΝαζζΪΝεαδΝ
π δ άΝβΝΣκυλεέα αφυμΝγαΝαθ δ λκτ Ν ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκέΝ 

  
Ν αθαίΪγηδ βΝ κυΝ γ ηδεκτΝ κυΝ λσζκυΝ τ λαΝ απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ

υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ εζαηίαθσ αθΝαπσΝ κθΝΚδκυ κτεΝπμΝηέαΝπκζτΝεαζάΝ
υεαδλέαΝί ζ έπ βμΝ πθΝ υθγβευθΝ δαίέπ βμΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝπκζδ υθ κυΝθΫκυΝ

ελΪ κυμέΝ Ν Ϊλθβ βΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ πλκηβγ υ υθΝ θαΝ υθαζζΪ κθ αδΝ η Ν δμΝ
κυλεδεΫμΝ υθκδεέ μΝ κΝ 1ληκΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ κθΝ κδεκθκηδεσΝ ηαλα ησΝ βμΝ
κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμέΝ ΓδαΝ αυ σθΝ κθΝ ζσΰκ,Ν κΝ Κδκυ κτεΝ υθΫ Ν Ϊη αΝ βΝ
τ φδΰιβΝ πθΝ ξΫ πθΝΙ λαάζ- ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝη Ν βθΝαθΪΰεβΝ ιυΰέαθ βμΝ

εαδΝ αθΪπ υιβμ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ κδεκθκηέαμ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ εα α έΝ απσζυ αΝ
αυ ΪλεβμΝ κθΝ πλπ κΰ θάΝ εαδΝ υ λκΰ θάΝ κηΫαΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ πζ δκοβφέαέΝ ΟΝ Κδκυ κτεΝ άγ ζ Ν θαΝ θαγλλτθ δ βθ δ λαβζδθάΝ
δ έ υ βΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝαΰκλΪΝηΫ πΝπλκηβγ υ υθ,Ν ξθδευθΝ υηίκτζπθΝεαδΝ

υζδεκ ξθδεάμΝίκάγ δαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ ΰ πλΰέαμ,Ν βμΝίδκ ξθέαμΝεαδΝ κυΝ ηπκλέκυ, 
ΰδαΝθαΝ θδ ξυγκτθΝκδΝΣκυλεκετπλδκδΝηδελκη αέκδ ΫηπκλκδΝεαδΝ πδξ δλβηα έ μ. 
  
 Τπ’Ναυ σΝ κ πλέ ηα,Νκ κυλεκευπλδαεσμΝπαλΪΰκθ αμ πδ έπε Ν βθΝ θέ ξυ βΝ
βμΝδ λαβζδθάμΝπαλκυ έαμΝ κΝθβ έΝεαδΝΫξκθ αμΝ κηΫθβΝ βθΝαθ έ κδξβΝ θγΪλλυθ βΝ
βμΝΆΰευλαμ,Ν θΝ έξ ΝεαθΫθαθΝ θ κδα ησΝθαΝ ιυπβλ ά δΝ δμΝ πδ δυι δμΝ κυΝΙ λαάζΝ
βθΝΚτπλκΝεαδΝ Ν δπζπηα δεσΝ πέπ κέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝβΝ επ φλα ηΫθβΝ υηπΪγ δαΝ

πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ πλκμΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν εαδΝ δ δαέ λαΝ πλκμΝ κθΝ ΝΪ λ, 
απκ ζκτ Ν αεσηαΝ ηέαΝ βηαθ δεάΝ αδ έαΝ ΰδαΝ κθΝ Κδκυ κτεΝ θαΝ κθέα δΝ αεσηαΝ
π λδ σ λκΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝεαζυθΝ ξΫ πθΝη Ν κΝΙ λαάζ,ΝζΫΰκθ αμΝαυ ΪΝαελδίυμΝ
πκυΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ πδγυηκτ Ν θαΝ αεκτ δέΝ Λέΰ μΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ βΝ
βηκ έ υ βΝ πθΝαηφδζ ΰση θπθΝ βζυ πθΝΜαεαλέκυΝ βθΝ φβη λέ αΝ Washington 

Star,865 κΝΣκυλεκετπλδκμΝ βΰΫ βμΝαιδκπκέβ Ν βΝ υΰευλέαΝΰδαΝ θαΝ κθέ δΝ αεσηαΝηέαΝ
φκλΪΝ σ δΝ βΝ εκδθσ β ΪΝ κυΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ πζάλπμΝ κυμΝ δ λαβζδθκτμΝ
πλκίζβηα δ ηκτμέΝ Κα ΪΝ βθΝ απκξαδλ δ άλδαΝ υθΪθ β άΝ κυΝ η Ν κθΝ απ λξση θκΝ
δ λαβζδθσΝΠλσι θκ,ΝΠΫλ μΝΛ Ϋη,Ν δμΝκέιέ1ληλ,ΝκΝΚδκυ κτεΝ ιΫφλα Ν βθΝΪπκοβΝ
σ δΝ«πλΫπ δΝθαΝζυπσηα ΝΰδαΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΝΪ λ πδγυη έΝθαΝ πδελα ά δΝη Ν κθΝ
ΫθαθΝ άΝ κθΝ ΪζζκθΝ λσπκΝ Ν σζ μΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ π λδκξάμ»,Ν δαί ίαδυθκθ αμΝ σ δΝ βΝ
κυλεκευπλδαεάΝεκδθσ β αΝ«Ϋξ δΝ πέΰθπ βΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝηέαμΝ κζηβλάμΝ ξΫ βμΝ

η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ γαΝ λΰα έΝ η Ν αγ λσ β αΝ πλκμΝ αυ άθΝ βθΝ
εα τγυθ β»έ866  
 

ΠΫλαθΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝεαθΫθαμΝΣκυλεκετπλδκμΝΝ θΝ υΰεα αζ ΰσ αθΝ βθΝ
πέ βηβΝ ευπλδαεάΝ αθ δπλκ ππ έαΝ πκυΝ γαΝ η Ϋίαδθ Ν κΝ ΚΪδλκΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ
κυμΝ κλ α ηκτμΝΰδαΝ βθΝβηΫλαΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμΝ Ν κθΝΙκτζδκΝ κυΝ1ληλ,867 

                                                           
865 ΟλΪ Νζέβέ1έβ 
866 ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβήθλκήηλ-9.7.1959) 

βζυ δμΝKüçükΝ ΰδαΝ δμΝ πλκκπ δεΫμΝ πθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝΣκυλεκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμΝεαδΝ κυΝ
Ι λαάζ 
867 αΨΝISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήιηθήηλ-22.7.1959)  
ίΨΝISA/RG93/MFA/3570/12 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧλζλήηλ-27.8.1959)  

πσλλβ βΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Levin,Ν κΝ κπκέκμ,Ν πδεαζκτη θκμΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ Γ πλΰέαμΝ
θ λΫαΝ αέθα,ΝαθαφΫλ δΝππμΝκΝΜαεΪλδκμΝ έξ Ναβ ά δΝαπσΝ κθΝKüçük θαΝ υηη Ϋξ δΝεαδΝ ε έθκμΝ βθΝ

ευπλδαεάΝαθ δπλκ ππ έαΝπκυΝη ΫίβΝ κΝΚΪδλκΝ κθΝΙκτζδκΝ κυΝ1ληλ,ΝΪζζπμΝθαΝ υηη ΫξκυθΝπμΝηΫζβΝ
βμΝαιδπηα κτξκδΝαπσΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝεκδθσ β αέΝΟ Küçük αλθάγβε Ναυ άθΝ βθΝπλσ α βΝεαδΝη Ν



υπάλξαθΝεαδΝΪζζ μΝ βηαθ δεΫμΝ θ έι δμΝσ δΝκδΝ βζυ δμΝ κυΝΚδκυ κτεΝ ιΫφλαααθΝ
εαδΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ κυλεκευπλέκυμΝ αιδπηα κτξκυμ. ΟΝ Ουηέ Ν κυζ ρηΪθ,Ν
κυλεκετπλδκμΝ δεβΰσλκμΝκΝκπκέκμΝαθαπζάλπθ Ν κθΝΝΤπκυλΰσΝΆηυθαμ,ΝΟ ηΪθΝΟλΫε,Ν
θσ πΝ κΝ τ λκμΝ απκυ έαα Ν κΝ Λκθ έθκΝ υηη Ϋξκθ αμΝ δμΝ λΰα έ μΝ βμΝ

υθ αε δεάμΝ πδ λκπάμ,868 ιΫφλα Ν κθΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βθΝ αθβ υξέαΝ κυΝ απσΝ βθΝ
Ϊ βΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝθαΝπλκ αδλέακθ αδ βθΝ  εαδΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ θΝ

ΰΫθ δέΝ Κα ΪΝ κθΝ κυζ ρηΪθ,Ν βΝ φδζκθα λδεΫμΝ πλκγΫ δμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ
ίλέ εκθ αδΝ ΝπζάλβΝαθ έγ βΝπλκμΝεαγαυ σθΝ κΝ εκπσΝ βηδκυλΰέαμΝ κυΝευπλδαεκτΝ

λα κτέΝ Υαλαε βλδ δεάΝ κυΝ εζέηα κμΝ πκυΝ πδελα κτ Ν βθΝ κυλεκευπλδαεάΝ
πκζδ δεάΝβΰ έαΝ - αζζΪΝεαδΝ κυΝ λσπκυΝη Ν κθΝκπκέκθΝπλκ αδλδασ αθΝ κΝ Ι λαάζΝ - 
ά αθΝβΝΪπκοβΝ κυΝκυζ ρηΪθ σ δΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝΚτπλκμΝ κλυφκλκπκδβγ έΝαπσ 
βθΝ ,Ν αυ σΝ ηκδλαέπμΝ γαΝ βηαέθ δΝ σ δΝ κΝ αθ ιΪλ β κΝ ευπλδαεσΝ ελΪ κμΝ γαΝ

απκηαελυθγ έΝσξδΝησθκΝαπσΝ βΝ τ βΝ«αζζΪΝεαδΝαπσΝ βθΝΣκυλεέαΝεαδ απσ κΝΙ λαάζ,Ν
πκυΝαπκ ζκτθ κυμ ία δεκτμΝπυζυθ μΝ βμΝ υ δεάμΝ βηκελα έαμΝ βθΝπ λδκξά»έ869   
 
  κθΝ κηΫαΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν κδΝ κυλεκετπλδκδΝ πδξ δλβηα έ μΝ έξαθΝ αφυμΝ
π λδκλδ ηΫθ μΝκδεκθκηδεΫμΝ υθα σ β μΝεαδΝ θΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝαθ αΰπθδ κτθΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ δ δπ δεάΝ πλπ κίκυζέαέΝ ΣκΝ ΣκυλεκευπλδαεσΝ ηπκλδεσΝ
πδη ζβ άλδκΝ έξ Ν βθΝ πλπ κίκυζέαΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ ΫθαθΝ ηαελτΝ

εα ΪζκΰκΝ π θ υ δευθΝπλκ Ϊ πθΝπκυΝ πδε θ λυθκθ αθΝ βΝ τ α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ
ηδελυθΝίδκ ξθδευθΝηκθΪ πθέ870 Νεέθβ β ε έθβΝ έξ Ν λκηκζκΰβγ έΝαπσΝ κθΝΡακτφΝ
Ν θε ΪμΝ εαδΝ ά αθΝ θαληκθδ ηΫθβΝ η Ν βθΝ επ φλα ηΫθβΝ πκζδ δεάΝ ίκτζβ βΝ κυΝ
Κδκυ κτεΝ θαΝ εα α κτθΝ κδΝ Σκυλεκετπλδκδ απσζυ αΝ αυ Ϊλε δμΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ

ζζβθκευπλέπθΝπλκηβγ υ υθ.871 θΝά αθΝ υξαέκΝσ δΝ βθΝέ δαΝπ λέκ κΝπαλα βλ έ κΝΝ
βΝ Ϊ βΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ πζ υλΪμΝ θαΝ αδ έ αδΝ απσΝ δμΝ ιΫθ μΝ αδλ έ μΝ θαΝ
δα βλκτθΝ τκΝ ηπκλδεκτμΝαθ δπλκ υπκυμΝ βθΝΚτπλκΝ– ΫθαθΝΰδαΝεΪγ Νεκδθσ β αέ872 

                                                                                                                                                                      

πδ κζάΝ κυΝ πλκμΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ κυΝ άζπ Ν σ δΝ βΝ αθ δπλκ ππ έαΝ πκυΝ γαΝ η αί έΝ κΝ ΚΪδλκΝ
επλκ ππ έΝησθκΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝεαδΝσξδΝ κυΝΣκυλεκευπλέκυμέΝΠλίζέΝζέβέ1έβ 

868 ISA/RG93/MFA/2156/5 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβ310/59-3.4.1959/א)  
869αΨΝISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβ767/59-23.7.1959/א) 
υθΪθ β βΝ Leshem - Ümit SüleymanέΝ Κα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ αθαζτγβεαθΝ αΝ ετλδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ

ζΫξπ βμΝεαδΝγ ηδεάμΝ δΪλγλπ βμΝ κυΝευπλδαεκτΝ λα κτέΝ 
ίΨΝ ISA/RG93/MFAήγηιίή1βΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ πλκμΝ Yaacov Caroz,Ν πδε φαζάμΝ κυΝ εζΪ κυΝ
‘Tevel’ πθ δ λαβζδθυθΝ ηυ δευθΝ υπβλ δυθ (796/פ  -27.7.1959). πδ υθΪπ αδΝ βΝ πμΝ ΪθπΝ α΄Ν
αθαφκλΪΝ Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίβ767/59-23.7.1959/א) π λέΝ βμΝ
υθΪθ β βμΝ Leshem-Süleyman. Π λέΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κυΝ Caroz εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληκ-1959, 

πλίζέΝ βθΝ αυ κίδκΰλαφέαΝ κυΝ πκυΝ βηκ δ τγβε Ν η ΪΝ κθΝ γΪθα σΝ κυΝ Χ1λλγΨΝ απσΝ κΝ δ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ ΆηυθαμμΝ Yaacov Caroz, Baal Shnei ha’Kovaim (Tel Aviv: Misrad ha’Bitakhon, 
2002).  
870 ISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ κυ,Ν θ κ τ α κυΝ σ ,Ν ΣκυλεκευπλδαεκτΝ ηπκλδεκτΝ

πδη ζβ βλέκυ,ΝKemal Rüstem,ΝαπΫ δζ Ν δαΝ βμΝβηέιέ1ληλΝ πδ κζάμΝ κυΝπλκμΝ κθΝδ λαβζδθσΝΓ θδεσΝ
Πλσι θκΝ Zeev Levin ζ π κη λάΝ εα ΪζκΰκΝ π θ υ δευθΝ πλκ Ϊ πθ,Ν αβ υθ αμΝ θαΝ θγαλλυθγκτθΝ
δ λαβζδθκέΝ πδξ δλβηα έ μΝ θαΝ υ ά κυθΝ ηδελΫμΝ ίδκ ξθδεΫμΝ ηκθΪ μΝ η Ν εκπσΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ
κυλεκευπλδαεάμΝκδεκθκηέαμέΝΛ π κηΫλ δ μΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ πλσε δ κΝθαΝ εγΫ δΝκΝRaufΝϊenktsaΒ Ν

εα ’Νδ έαθΝ υθΪθ β βέΝ  
871ΝISA/RG93/MFAή1ίίκή1Ν“Kutchuk: Esegei Israel tzrikhim le-shamesh Dugma le-Kafrisin”,ΝDavar, 
11.1.1960 http://bit.ly/1Gf5mA4 Χπλσ ία βΝ 1ζέ11έβί1ηΨΝ ΟΝ Küçük πλσ δθ Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ
« υθ λΰα δευθΝξπλδυθ»Ν βθΝΚτπλκ,Νεα ΪΝ αΝδ λαβζδθΪΝKibbutz εαδΝMoshav  
872 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Χγήκβκήηλ-6.8.1959) 
ΣκυλεκευπλδαεσΝ αέ βηαΝ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ δ δαέ λπθΝ ηπκλδευθΝ αθ δπλκ υππθΝ πκυΝ γαΝ
υθαζζΪ κθ αθΝ απκεζ δ δεΪΝ η Ν κυμΝ ΣκυλεκευπλέκυμέΝ ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ ΰδαΝ
π θ υ δεΫμΝ δ λαβζδθΫμΝ πλπ κίκυζέ μΝ πδε θ λυθκθ αθΝ ευλέπμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ κδθκπκδέαμ,Ν

αλπηα κπκδέαμ,Νίδκ ξθέαμΝξυηυθΝεαδΝαθαουε δευθ,Νεκθ λίκπκδέαμ,Ν ζαδκπαλαΰπΰάμ,Ν υπκπκέβ βμ,Ν

http://bit.ly/1Gf5mA4


 
 ΟΝΝ θε Ϊμ,Ν επλκ ππυθ αμΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝΣκυλεκευπλδαευθΝπηα έπθΝ
απ υγτθγβε Ν κθΝ Λ ίέθ,Ν πλκ έθκθ αμΝ θαΝ απκ αζ έΝ κυλεκευπλδαεάΝ
αθ δπλκ ππ έαΝ κΝ Ι λαάζΝΰδαΝθαΝ ι α γκτθΝκδ υθα σ β μΝ φαληκΰάμΝπλσ υππθΝ
δ λαβζδθυθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ θ κζαέαμΝ εαδΝ βμΝ
πδησλφπ βμΝ πθΝ θβζέεπθ,Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝαΰλκ δεάμΝεκδθκίδαεάμΝπαλαΰπΰάμ,Ν
θυΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ γαΝ ια φΪζδα Ν βθΝ απκ κζάΝ υζδεκ ξθδεκτΝ υζδεκτΝ εαδΝ
δ δευθΝ υηίκτζπθΝ βθΝ ΣκυλεκευπλδαεάΝ εκδθσ β αέ873 Ν πλσ α βΝ Ν θε ΪμΝ
δαίδίΪ γβε Ν αληκ έπμ,Ν ίλάε Ν γ δεάΝ αθ απσελδ βΝ απσΝ κΝ ΣηάηαΝ δ γθκτμΝ

υθ λΰα έαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1ληλΝ
πλαΰηα κπκδάγβε Ν δλΪΝ παφυθΝ η αιτΝ Ν θε ΪμΝ εαδΝ Λ ίέθΝ η Ν εκπσΝ θαΝ
υΰε ελδη θκπκδβγ έΝ κΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ λδη ζκτμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ

αθ δπλκ ππ έαμ,Ν βμΝπλυ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝαπκ κζάμΝΝπκυΝ πλσε δ κΝθαΝη αί έΝ
κΝΙ λαάζΝ– ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝ σθδα ΝκΝΛ ίέθΝ δμΝαθαφκλΫμΝ κυέΝ πκφα έ γβε ΝθαΝ

απκ αζκτθΝ κΝ Ι λαάζΝ λ δμΝ ΫφβίκδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
εαάη λβμΝπαλαηκθάμΝ κυμΝγαΝ επαδ τκθ αθΝ Ν δ λαβζδθκτμΝφκλ έμΝθ κζαέαμέΝΟδΝ

λ δμΝ ηαγβ υση θκδ,Ν πδ λΫφκθ αμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν γαΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ
η επαδ τ κυθΝ θ αλΪΝ ηΫζβΝ βμΝ εκδθσ β ΪμΝ κυμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ αΰλκ δεάμΝ
κδεκθκηέαμΝ ΧπέξέΝ βηδκυλΰέαΝ δε τπθΝΪλ υ βμ,Ν δκέεβ βΝ υθ λΰα δευθΝ πηα έπθ,Ν
ζ δ κυλΰέαΝκηΪ πθΝθ κζαέαμΝπκυΝακυθΝ ΝηδελΫμΝαΰλκ δεΫμΝεκδθπθέ μΝεζπΨέΝ ηφα βΝ
γαΝ δθσ αθΝ πέ βμΝ βθΝ αΰλκ δεάΝ πλαε δεάΝ εαδΝ δμΝ η γσ κυμΝ πκυΝ φαλησακθ αθΝ

κυμΝ εκδθκίδαεκτμΝ ίλαρεκτμΝ κδεδ ηκτμΝ ΰ πλΰδεάμΝ εαδΝ ε βθκ λκφδεάμΝ
παλαΰπΰάμέ874 Ύ λαΝ απσΝ παθ δζβηηΫθ μΝ αθαίκζΫμ,Ν θΝ Ϋζ δΝ κδΝ εβ ησθ μΝ πθΝ
φάίπθΝ θΝΫ π αθΝ βθΝΪ δαΝ κυμΝΰδαΝ βθΝη αεέθβ άΝ κυμΝ κΝΙ λαάζέ875 λξδεΪ,Ν
κΝ ΰξ έλβηαΝαθαίζάγβε ΝΰδαΝ βθΝΪθκδιβΝ κυΝ1λθί,Νπ σ κΝ θΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν

κτ Ν σ έΝΝΝΝΝΝ 
 

Νία δεάΝ υ εκζέαΝπκυΝαθ δη υπδααθΝκδΝ κυλεκευπλδαεΫμΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ
πλκ Ϋζευ βΝδ λαβζδθυθΝ π θ τ πθΝά αθΝβΝηβ αηδθάΝαθ απσελδ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμ 
δ δπ δεάμ πλπ κίκυζέαμέ876 έξ Ν σηπμΝ εα α έΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ κυλεκευπλδαεάΝ
πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ ά αθΝ εΪ δΝ παλαπΪθπΝ απσΝ πλσγυηβΝ θαΝ πλκ ζετ δΝ δ λαβζδθκτμΝ
πδξ δλβηα έ μΝ κΝθβ έέΝ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ίυλ κ οέαμ,Ν εα α ε υάμΝ πζα δευθΝ δ υθ,Ν ε λαηκπκδέαμ,Ν π ι λΰα έαμΝ ξαλκυπδκτ,Ν
υπκ βηα κπκδέαμ,Νεζπ κςφαθ κυλΰέαμΝεζπέ 
873ΝISA/RG130/MFA/3570/12 ϊenktaΒ πμΝ πδε φαζάμΝ βμΝFederation of Cyprus Turkish Associations 
πλκμΝLevin Χβλέιέ1ληλΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨΝ 
874ΝISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝΣηάηαΝ δ γθκτμΝυθ λΰα έαμΝΧ1ίβήλ1γήηλ-20.8.1959) 
875 ISA/RG130/MFA/3570/12 ϊenktaΒ, πδε φαζάμ βμ Federation of Cyprus Turkish Associations 
πλκμ Levin (387/5/59-28.11.1959) 
876 ISA/RG130/MFA/2156/7 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίβήκίζήηλ-30.7.1959) 
ΟΝ Levin δ βΰ έ κΝ βθΝ θγΪλλυθ βΝ δ λαβζδθυθΝ πδξ δλβηα δυθΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ γ δεΪΝ δμΝ
κυλεκευπλδαεΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ ΰδαΝ π θ τ δμ,Ν πδ βηαέθκθ αμΝ σ δΝ κΝ θ κ τ α κΝ ΣκυλεκευπλδαεσΝ
ηπκλδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ έξ  ά βΝπλαΰηα κπκδά δΝ υλ έ μΝ παφΫμΝΰδαΝαυ σθΝ κΝ εκπσΝ Νξυλ μΝ βμΝ
υ δεάμΝ υλυπβμΝ 



 

ζέγΝ πκ έηβ βΝ πθΝ δη λυθΝ παφυθΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ πθΝ τκΝευπλδαευθΝ
εκδθκ ά πθΝ εα ΪΝ κΝ Ϋ κμΝ 1ληλ,Ν θσο δΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ.    

 
 
 Καγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ 1ληλΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ παλαεκζκυγκτ Ν

θΪΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝΚτπλκ,Ν πδε θ λυθκθ αμΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ δμΝ Ϊ δμΝπκυ 
ε βζυθκθ αθ δμΝ τκΝεκδθσ β μΝπμΝπλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ

η Ν κΝ Ι λαάζέΝ θΝ πλσε δ κΝ ΰδαΝ ΫθαΝ τεκζκΝ ΰξ έλβηα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ
ζζβθκετπλδκδΝ εαδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ δΫφ λαθΝ βηαθ δεΪΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ

αιδκζκΰκτ αθΝ βθΝπ λδφ λ δαεάΝπλαΰηα δεσ β αέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν κΝ Ι λαάζΝ
εαζ έ κΝθαΝπλκ κδηΪ δΝ κΝΫ αφκμΝκτ πμΝυ ΝθαΝ δα φαζέ δΝκηαζΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝη Ν κΝηκθα δεσΝηβ-αλαίδεσΝελΪ κμΝ βμΝπ λδκξάμ,Νη Ν κΝκπκέκ γα ηκδλαασ αθΝ

εκδθΪΝγαζΪ δαΝ τθκλαέΝ βθΝκυ έα,ΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝίλέ εκθ αθΝαθ δηΫ ππκδΝη Ν τκΝ
δαελδ ΫμΝπκζδ δεΫμΝπλαΰηα δεσ β μ,Ν βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεαδΝ βθΝ κυλεκευπλδαεά,Ν

κδΝ κπκέ μΝ πκζδ δαεΪΝ ά αθΝ υπκξλ πηΫθ μΝ θαΝ υΰε λΪ κυθΝ δμΝ πλκ λαδσ β ΫμΝ κυμΝ
εαδΝθαΝ δαηκλφυ κυθΝηέαΝ θδαέαΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάέ 
 
 ΜΫ αΝ Ν τθ κηκΝ δΪ βηαΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθ,Ν έξ Ν δαφαθ έΝ
σ δΝκδΝ υ εκζέ μΝπκυΝγαΝεαζκτθ αθΝθαΝαθ δη ππέ κυθΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ βθΝΚτπλκΝγαΝ
αθΪΰκθ αθΝ ευλέπμΝ κθΝ λσπκΝ πκυΝ γαΝ ε δηκτ Ν βθΝ δ γθάΝ π λδφ λ δαεάΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ βΝ ζζβθκευπλδαεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ η ΰΪζκΝ
λυ βηαΝ Ϋΰε δ κΝ κΝ ΪθΝ εαδΝ εα ΪΝ πσ κθΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν βθΝ

πλσγ βΝθαΝ βλά δΝηέαΝδ κλλκπβηΫθβΝ Ϊ βΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζΝαφ’Ν θσμ,ΝεαδΝαφ’Ν
ΫλκυΝ βμΝθα λδεάμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ κυΝαλαίδεκτΝεσ ηκυΝ θΝΰΫθ δέΝ 

 
Ν δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝ έξ Ν πέΰθπ βΝ πθΝαθ δε δη θδευθΝζσΰπθΝπκυΝπγκτ αθΝ

κθΝ ΜαεΪλδκΝ θαΝ πλκ αδλδ γ έΝ πκζδ δεΪΝ εαδΝ δπζπηα δεΪΝ βθΝ Ν – εαδΝ εα ΪΝ
υθΫπ δα,Ν θαΝ πδ δεθτ δΝ αθ έ κδξβΝ δ αε δεσ β αΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζέΝ ΟΝ
θαπζβλπ άμΝ Γ θδεσμΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν

Τααεσί Σ κυλ,Νζέΰ μΝβηΫλ μΝη ΪΝ βθΝθέεβΝ κυΝΜαεαλέκυΝ δμΝπλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ
βμΝ 1γέ1βέ1ληλ,Ν π άηαδθ Ν σ δΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πβλΫαααθΝ αλθβ δεΪΝ δμΝ

η ζζκθ δεΫμΝ ξΫ δμΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝ δΪακθ αθΝευλέπμΝ αΝ ιάμΝ κηΫθαμ877 αΨΝΟδΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ ζζΪ αμ-Ι λαάζΝπαλΫη θαθΝουξλΫμΝεαδΝ ε δηΪ κ σ δΝβΝ γάθα,Ν

παλΪΝ δμΝΫηη μΝεαγβ υξα δεΫμΝ βμΝ δαί ίαδυ δμ,Ν θΝ Ϋζ δΝ θΝγαΝ θγΪλλυθ Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝθαΝ πδ έι δΝγ δεσ λβΝ δΪγ βΝπλκμΝ κΝΙ λαάζέΝίΨΝ ΝαθΪΰεβΝ δα άλβ βμΝ
βμΝκδεκθκηδεΪΝ τλπ βμΝεκδθσ β αμΝ πθΝπ λέπκυΝ1ηέίίίΝ ζζβθκευπλέπθΝκηκΰ θυθΝ
βθΝ έΰυπ κ,ΝηκδλαέαΝγαΝ πβλΫαα Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ κυΝΜαεαλέκυΝπμΝπλκμΝ δμΝ ξΫ δμΝ

βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ έΝ ΟδΝ Ι λαβζδθκέ,Ν ε δηυθ αμΝ σ δΝ βΝ γάθαΝ βλ έΝ εα ΪΝ
παλΪ κ β φδζκαλαίδεάΝ Ϊ βΝ π δ άΝαθβ υξκτ ΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ δΰυπ δπ υθ,Ν
φκίκτθ αθΝ σ δΝ εαδΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ γαΝ αεκζκυγκτ Ν κΝ παλΪ δΰηαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ σ κθΝ
αφκλΪΝ δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ Υαλαε βλδ δεάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Ϊ βμΝ
ά αθΝβΝ ε έηβ βΝ κυΝ ζζβθαΝΠλκιΫθκυΝ βΝΛ υεπ έα,Ν λδ κ Ϋζβ Φλυ Ϊ,ΝπλκμΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝκησζκΰσΝ κυ,Ν Ϋί Λ ίέθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝβΝτπαλιβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
η δκθσ β αμΝ βθΝ έΰυπ κΝη δυθ δΝ δμΝπδγαθσ β μΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ
η αιτΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ Ι λαάζέΝ ΟΝ πδε φαζάμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝ

                                                           
877ISA/RG93/MFA/392/10 Yaakov Tzur,Ν θαπζβλπ άμΝ Γ θδεσμΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝπλκμΝAvraham Harman,ΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθΝΧβ1έ1βέ1ληλΝ
Ϊθ υΝπλπ κεσζκυΝ- ΪελπμΝαπσλλβ κΨ 



Ι λαάζΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν εαζκτη θκμΝ θαΝ ξκζδΪ δΝ αυ άθΝ βθΝ Ϊπκοβ,Ν
ε δηκτ Ν σ δΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ζδεΪΝ ΚτπλκμΝ εαδΝ Ι λαάζΝ γαΝ υθΫ βθαθΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμ,Ναυ σΝγαΝ έξ Ν υ η θάΝαθ έε υπκΝ δμΝ ξΫ δμΝ ζζΪ αμ- έΝ

Λ ίέθΝεαδΝΠλΪ κΝεα ΫζβΰαθΝσ δΝ«υπΪλξ δΝαθΪΰεβΝθαΝ δαεκπ έΝβΝ ιΪλ β βΝ βμΝΚτπλκυΝ
απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ αά βηαΝ πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ», 
π σ κΝ ιΫφλαααθΝεαδΝκδΝ τκΝ βθΝαπκλέαΝπυμΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ πδ υξγ έΝεΪ δΝ Ϋ κδκΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝη αία δεάμΝπ λδσ κυΝΫπμΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ878 ΰΨΝΟΝΜαεΪλδκμΝ δα βλκτ ΝφδζδεΫμ ξΫ δμΝη Ν κθΝ έ δκΝ
κθΝΝΪ λ,ΝπμΝαπσλλκδαΝ βμΝ αγ λάμΝ άλδιβμΝπκυΝ κυΝ έξ ΝπαλΪ ξ δΝ Ν δ γθΫμΝ

πκζδ δεσΝ πέπ κΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝευπλδαεκτΝαθ δαπκδεδαεκτΝαΰυθαέΝ θ δε δεάΝ
ά αθΝβΝ Ϊ βΝ βμΝ ΝυπΫλΝ πθΝ ζζβθδευθΝγΫ πθΝεα ΪΝ βθΝ1γβ τθκ κΝ κυΝΟ , κΝ
απσβξκμΝ βμΝκπκέαμΝά αθΝαεσηαΝαδ γβ σμΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβέΝ 

 
θαμΝπλσ γ κμΝ πδίαλυθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝά αθΝ κΝ ηπκλδεσΝδ κατΰδκΝη αιτΝ

Ι λαάζΝεαδΝΚτπλκυέΝ πσΝ αΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ δ αΰπΰυθΝεαδΝ ιαΰπΰυθΝ πθΝ
τκΝξπλυθΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1λ53-1ληλΝπλκΫευπ Νσ δΝδ λαβζδθΫμΝ ιαΰπΰΫμΝπλκμΝ βθΝ

ΚτπλκΝά αθΝπκζζαπζΪ δ μΝαπσΝ δμΝαθ έ κδξ μΝευπλδαεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζ,Ν
θυΝ κΝδ κατΰδκΝ πθΝ ηπκλδευθΝ υθαζζαΰυθΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝά αθΝ
υθκρεσ λκΝπμΝπλκμΝ δμΝευπλδαεΫμΝ ιαΰπΰΫμ.879 Υαλαε βλδ δεάΝά αθΝβΝ πδ άηαθ βΝ
κυΝ ΚτπλδκυΝ ΤπκυλΰκτΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ δκηβξαθέαμΝ Πα ξΪζβΝ Πα ξαζέ βΝ πλκμΝ κθΝ

δ λαβζδθσΝ Πλσι θκΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν σ δΝ αυ σΝ κΝ κηΫθκΝ θΝ θγαλλτθ δΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ θαΝ πλκί έΝ Ν αθκέΰηα αΝ πλκμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ

πζ υλΪ,Ν βΝ δΰηάΝ πκυΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ αΰκλΫμΝ ΫξκυθΝ απκ δξγ έΝ πλκγυησ λ μΝ θαΝ
θδ ξτ κυθΝ βθΝ ευπλδαεάΝ κδεκθκηέαέ880 ΟΝ Λ ίέθΝ παλα ξσ αθΝ σ δΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝΝ
εα έαΝ κυΝ ’ηί,Ν κΝ Ι λαάζ - ε σμΝ απσΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ βηκ έπθΝ ΫλΰπθΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ απκδεδκελα έαμΝ - θΝ έξ Ν εα αφΫλ δΝ θαΝ αθαπ τι δΝ ηέαΝ
αγ λάΝ κδεκθκηδεάΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έΝ Χπέξέ αΰκλΪΝ ιυζ έαμ,Ν εαπθκτ,Ν ξαλκυπδκτΝ

εζπέ) 
 

Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν εα ΪΝ κθΝ Λ ίέθ,Ν θΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ επζά κυθΝ κδΝ
βζυ δμΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ βθΝ φβη λέ αΝ Washington Star κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1959,881 
τηφπθαΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ια φαζέ δΝ βΝ υΰεα Ϊγ βΝ βμΝ

ΝΰδαΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ υ ά δΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝεαδΝη Ν κΝ Ι λαάζέΝ π δ άΝ
σηπμΝηέαΝ Ϋ κδαΝαδΰυπ δαεάΝ υΰεα Ϊγ βΝ θΝ πλσε δ κΝθαΝ κγ έ,Ν κΝΙ λαάζΝεαζ έ κΝ
θαΝζΪί δΝ αΝ εα ΪζζβζαΝηΫ λα,Νκτ πμΝυ ΝβΝΚτπλκμΝ - κΝησθκΝσηκλκΝηβ-αλαίδεσΝ
ελΪ κμΝ βμΝπ λδκξάμ- θαΝηβθΝ κλυφκλκπκδβγ έΝαπσΝ δμΝ ξγλδεΫμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,Ν εΝ
πθΝκπκέπθΝβΝ βηαθ δεσ λβΝά αθΝβΝ έΰυπ κμΝ κυΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λ. 

 
πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν αΝγ δεΪΝ κηΫθαΝΰδαΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμΝά αθΝ

αΝ ιάμμΝαΨΝ Ν κπδεσΝευπλδαεσΝ πέπ κ,ΝβΝ κυλεκευπλδαεάΝεκδθσ β αΝαηΫ πμΝη ΪΝ
βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝεαδΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ1ληλ,Ν

απκ δεθυσ αθΝ πκζτ δηκΝ άλδΰηαΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ γΫ πθέΝ ΟΝ ΦααέζΝ Κδκυ κτεΝ
φλσθ δα Ν η Ν εΪγ Ν λσπκΝ θαΝ βζυθ δΝ ι εΪγαλαΝ σ δΝ υηη λδασ αθΝ πζάλπμΝ βμΝ

                                                           
878 ISA/RG93/MFA/263/7 Prato πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ (1373/1.12.1959) 
ξκζδα ησμΝαπσλλβ βμΝ Ϋεγ βμΝ Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χ1η6/59-26.11.1959) 

βθΝκπκέαΝ ε έγ θ αδΝ ε δηά δμΝ κυΝ θαπζβλπ άΝΠλκιΫθκυΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν λέ κυ 
Φλυ ΪΝΝ 
879 ΟλΪ Νηέβέ1 
880 ISA/RG93/MFA/392/10 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ίλγήηλ-17.9.1959)  
881 ΟλΪ Νζέβέ1έβ 



δ λαβζδθΫμΝ αθβ υξέ μ,Ν ιΫφλαα Ν αθκδε ΪΝ βθΝ αθ έλλβ άΝ κυΝ Ν εΪγ Ν ΪθκδΰηαΝ κυΝ
ΜαεαλέκυΝπλκμΝ βθΝ ΝεαδΝ δαί ίαέπθ Ν ΝσζκυμΝ κυμΝ σθκυμΝσ δΝγαΝ λΰα έΝ αΝ
πζαέ δαΝ κυΝ γ ηδεκτΝ κυ λσζκυ,Ν κτ πμΝ υ Ν βΝ ΚτπλκμΝ θαΝ υ ά δΝ πζάλ δμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ σξδΝ ησθκΝ η Ν δμΝ ΰ δ κθδεΫμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ η Ν κΝ

Ι λαάζέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ π έπεαθΝ θαΝ πλκ ζετ κυθΝ δ λαβζδθΫμΝ
π θ τ δμΝ κΝ θβ έ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ κυμ,Ν πλκκπ δεάΝ πκυΝ
άλδα ΝεαδΝκΝΡακτφΝΝ θε Ϊμ,ΝκΝκπκέκμΝ σ Ν ε δηΪ κΝσ δΝ κΝαπυ λκΝηΫζζκθΝγαΝ

αθ δπκζδ υσ αθΝάΝγαΝ δα ξσ αθ κθΝΚδκυ κτεέΝίΨΝ ΝευίΫλθβ βΝ βμΝΆΰευλαμ,ΝαθΝ
εαδΝη ΪΝ βθΝ1γβ τθκ κΝ κυΝΟ Ν θΝπλκΫίαδθ Ν Νεδθά δμΝαθκδε άμΝ άλδιβμΝ πθΝ
δ λαβζδθυθΝ πδ δυι πθ,Ν θγΪλλυθ Ν κθΝΦααέζΝΚδκυ κτεΝθαΝ θδ ξτ δΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ
η Ν κΝδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έαέΝΰΨΝ Ν λ αθέα,Ν δαΝ κυΝΚυί λθά βΝΥδκυΝ
Φκυ ,Ν δαί ίαέπθ Ν κθΝδ λαβζδθσΝΠλσι θκΝσ δΝ α σ αθΝυπΫλΝ βμΝ τ α βμΝπζάλπθΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ κυΝΙ λαάζέΝΠαλΪζζβζαΝυπκίΪγηδα Ν
βΝ βηα έαΝ πθΝ πδζκΰυθΝ κυΝΜαεαλέκυΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν κθέακθ αμΝ κυμΝ

Ι λαβζδθκτμΝσ δ,Νκτ πμΝάΝΪζζπμ,ΝκδΝίλ αθδεΫμΝίΪ δμΝγαΝ υθ ξέ κυθΝθαΝαπκ ζκτθΝ
παλΪΰκθ αΝ α φΪζ δαμΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ
αθ ιαλ β έαμέ882  ΨΝ Ν α δΪζ δπ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ

βΝ Λ υεπ έα ά βΝ απσΝ κΝ 1ληίΝ απκ ζκτ Ν δθδ λσππΝ ΫθαΝ ‘ δπζπηα δεσΝ
ζ ηΫθκ’ΝΰδαΝ βθΝυπσΝ τ α βΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέΝΣκΝ θ ξση θκΝ δαεκπάμΝ

βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ γαΝ άηαδθ Ν σ δΝ βΝ αθ ιΪλ β βΝ ΚτπλκμΝ
ηκδλαέπμΝγαΝζΪηίαθ Ν αφάΝφδζκαλαίδεάΝγΫ βΝπμΝπλκμΝ βθΝαλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβέΝ
ΟΝΜαεΪλδκμΝ έξ Νεα α ά δΝ αφΫμΝσ δΝ θΝά αθΝπλσγυηκμΝθαΝαθαζΪί δΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ
πλσ γ κΝ ίΪλκμ,Ν βζυθκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ σ δΝ βΝ Κτπλκμ,Ν υλδ εση θβΝ «αθΪη αΝ Ν
λ δμΝβπ έλκυμΝεαδΝ τκΝεσ ηκυμ»,Νεαζ έ κΝθαΝπαέι δΝ κΝλσζκΝ κυΝ« δαη κζαίβ ά» δμΝ

Ϋλδ μΝ πθΝΰ δ κθδευθΝξπλυθέ883 
 
υηπ λα ηα δεΪ,Ν κΝ εα αζυ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ ιυπβλ κτ Ν δμΝ

δ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ ά αθΝ εαγαυ σμΝ κΝ δεκδθκ δεσμΝ ξαλαε άλαμΝ κυΝ
ευπλδαεκτΝπκζδ τηα κμέΝ δ δεσ λα,Ν κΝ δεαέπηαΝαλθβ δευλέαμΝ κυΝΣκυλεκετπλδκυΝ

θ δπλκΫ λκυΝ πέΝ αβ βηΪ πθΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ απκ ζκτ Ν βθΝ α φαζδ δεάΝ
δεζ έ α,Ν πκυΝ ΰΰυΪ κΝ σ δΝ βΝ απσΝ εα έαμΝ πέ βηβΝ δπζπηα δεάΝ παλκυ έαΝ κυΝ

Ι λαάζΝ βθΝ ΚτπλκΝ γαΝ αθαίαγηδασ αθΝ δαΝ βμΝ υ Ϊ πμΝ πζάλπθΝ εαδΝ κηαζυθΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ αθ ιΪλ β κΝ ευπλδαεσΝ ελΪ κμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ
θ ξση θκΝ θσμΝ κυλεκευπλδαεκτΝ ίΫ κ,Ν πλκφαθυμΝ γαΝ η έπθ Ν υξσθΝ υγτθβΝ κυΝ

ΜαεαλέκυΝΫθαθ δΝ πθ λΪίπθέ  
 

δ,Ν εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ 1ληλ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ
Ϊλξδ Ν α δαεΪΝθαΝ υθ δ β κπκδ έΝσ δΝβΝευπλδαεάΝπκζδ δαεάΝ δεκδθκ δεσ β α,ΝπαλΪΝ
κυμΝ ζ π κτμΝ ξ δλδ ηκτμΝ πκυΝ απαδ κτθ αθ,Ν παλ έξ  αφ’Ν αυ άμ βΝ υθα σ β αΝ

πκδεδζέαμΝ ζδΰηυθ, π’Νπφ ζ έαΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ εκπδηκ ά πθέΝΧ σ κ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ πδ άηαδθ Ν η Ν δ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ δμΝ ε δηά δμΝ κυΝ  Ϋβ Ν

Ν βπΪλ η θ ,ΝσππμΝ δμΝ ιΫφλα Ν δμΝβθέηέ1ληλΝ κθΝτηίκυζκΝ βμΝΠλ ί έαμΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν Μκ ΫΝ λΫζ,Ν κΝ αη λδεαθσμΝ δπζπηΪ βμΝ Μδκτλα Ν
Ουέζδαημ,Ν κΝ κπκέκμΝ έξ Ν υπβλ ά δΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληθ-1ληλΝ κΝ Γλαφ έκΝ

                                                           
882 ISA/RG93/MFA/392/10 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1γκηήηλ-11.11.1959) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝLevin - Foot δμΝκέ11έ1ληλ 
883 ISχήRύλγήεόχήβ1ηθήιΝ“χΝύloriousΝϋraΝδiesΝχhead forΝωyprus”,ΝCyprus Mail, 2.3.1959 Πλίζ. 4.2 



ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ-ΙλΪθΝ κυΝ Ϋβ ΝΝ βπΪλ η θ έ884 τηφπθαΝη Ν κθΝΟυέζδαημΝ«[…]Ν
Ό κΝ κδΝ ΣκτλεκδΝ εαδΝ κδΝ ζζβθ μΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ ίζΫπκυθΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ
εαζσπδ α η αιτΝ κυμ,Ν γαΝ ηπκλκτ  εαθ έμΝ θαΝ πλκίζΫο δΝ σ δΝ η Ν βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ
ξλσθκυΝκζκΫθαΝγαΝη δυθ αδΝβΝίαλτ β αΝ κυΝ γθδεκτΝπαλΪΰκθ αΝ βθΝπκζδ δεάΝαπάΝ βμΝ
ΚτπλκυΝεαδΝαθ έΝ κΝπκζδ δεσΝ τ βηαΝθαΝία έα αδΝ κΝ κυλεδεσΝ λα σπ κΝαπσΝ βΝηδαΝ
η Ναθ δηΫ ππκΝ κΝ ζζβθδεσΝ λα σπ κΝαπσΝ βθΝΪζζβ,ΝγαΝπλκετο δΝαπσΝησθβΝ βμΝηέαΝ
ι εΪγαλβΝ δΪ πα βΝ πθΝπκζδ δευθΝ υθΪη πθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝαηίζυθγκτθΝκδΝ κη έμΝ
πκζδ δεάμΝαληκ δσ β αμΝη αιτΝ πθΝεκδθκ ά πθέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδαμΝγαΝπλκετοκυθΝηδε ΪΝ
εσηηα αέΝ υ άΝ βΝ η ιΫζδιβΝ γαΝ ηπκλκτ Ν υεκζσ λαΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ κυμΝ
ζζβθκευπλέκυμΝ παλΪΝ κυμΝ ΣκυλεκευπλέκυμέΝ ΓδαΝ βθΝ υλαΝ βΝ κυλεδεάΝ ζαρεάΝ ίΪ βΝ
υηπ λδφΫλ αδΝ πμΝ υηπαΰΫμΝ τθκζκ,Ν απκ ξση θκΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ αηφδ ίά β βΝ δμΝ
πδ δυι δμΝ εαδΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν θυΝ κδΝ ζζβθ μΝ ά βΝ απσΝ υλαΝ
ε βζυθκυθΝΫπμΝ θσμΝ βη έκυΝ έΰηα αΝΫζζ δοβμΝ ιΪλ β βμΝαπσΝ βθΝ γάθαΝ[…]»έ 

 

 θΝ εαδΝ αΝ ζ ΰση θα κυΝ ΟυέζδαημΝ θΝ ιΫφλαααθΝ ελα κτ μΝ απσο δμΝ κΝ
 Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ ,885 φαέθ αδΝ ππμΝ υγβ αθ βθΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θαΝ πδ αξτθ δΝ
π λαδ ΫλπΝ δμΝπλκ πΪγ δΫμΝ βμ,Νκτ πμΝυ ΝθαΝ δα φαζδ γ έΝ Ν δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ
εαδΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ ΰλβΰκλσ λαΝ βΝ δ λαβζδθάΝ παλκυ έαΝ κΝ ηκθα δεσΝ σηκλκΝ ηβ-
αλαίδεσΝελΪ κμΝ βμΝπ λδκξάμΝ«πλκ κτΝαπκ υθαηπγ έΝκΝ δεκδθκ δεσμΝξαλαε άλαμΝ κυΝ
ευπλδαεκτΝπκζδ δεκτΝ υ άηα κμ»,ΝσππμΝ έξ Νυπκθκά δΝκΝΟυέζδαημ,ΝκΝκπκέκμΝ θΝ πΝ
η αιτΝ έξ Ν κπκγ βγ έΝ τηίκυζκμΝ βμΝ Πλ ί έαμΝ πθΝ Π Ν κΝ Σ ζΝ ίέί. 

θ δγΫ πμ,Ν Νπ λέπ π βΝαθα λκπάμΝ πθΝ δεκδθκ δευθΝδ κλλκπδυθ,ΝπκυΝ έξαθΝκλδ γ έΝ
η Ν δμΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ κυΝ1ληλ,Ν σ ΝβΝ δΪ κξβΝεα Ϊ α βΝ– σππμΝ βθΝ
π λδΫΰλαφ Ν κΝ ΟυέζδαημΝ – Ν ίΪγκμΝ ξλσθκυΝ γαΝ υθκκτ Ν βθΝ πζβγυ ηδαεΪΝ εαδΝ
κδεκθκηδεΪΝ δ ξυλσ λβΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθσ β α,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ έξ Ν βηαθ δεκτμΝ
ζσΰκυμΝθαΝ βλά δΝφδζκαλαίδεάΝπκζδ δεάέ τηφπθαΝπΪθ αΝη Ν βθΝ έ δαΝ ε έηβ β, κδΝ
Σκυλεκετπλδκδ γαΝ αφκηκδυθκθ αθΝ αΝ πζαέ δαΝ ηδε υθΝ δεκδθκ δευθ 
θ κεκηηα δευθΝηβξαθδ ηυθ εαδΝ αλΰΪΝάΝ ΰλάΰκλαΝ γαΝ Ϋίζ παθΝ βθΝ πκζδ δαεάΝ κυμΝ
πδλλκάΝθα η δυθ αδΝάΝαεσηαΝεαδΝθαΝ εηβ θέα αδ. ΜέαΝ Ϋ κδαΝ ιΫζδιβΝ θΝγαΝά αθΝ

πλκμΝσφ ζκμΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ υηφ λσθ πθΝ κΝθβ έέ886  

                                                           
884 ISA/RG93/MFA/263/6 Yapou πλκμΝ δπζπηα δεάΝ πκ κζάΝΙ λαάζΝ βθΝΆΰευλαΝεαδΝ δπζπηα δεάΝ

θ δπλκ ππ έαΝ Ι λαάζΝ βθΝ γάθαΝ Χιλθή1ίέθέ1ληλΨΝ Παλα έγ αδΝ απσ πα ηαΝ βμΝ αθαφκλΪμΝ Erell 
πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβθέηέ1ληλΨ 
885Ν Κα ΪΝ κθΝ Nicolet,Ν εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ πκυΝ η κζΪίβ Ν η αιτΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ

υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ πέ βηβΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν
ία δεΫμΝπλκ λαδσ β μΝ βμΝαη λδεαθδεάμΝπζ υλΪμΝά αθΝθαΝ ια φαζδ γ έΝβΝπαλαηκθάΝ βθΝΚτπλκμΝαΨΝ
κυΝ εσηίκυΝ πδεκδθπθέαμΝ ΧMECA – Middle East Communications ActivityΨΝ πκυΝ υθΫ Ν κΝ State 

Department η Ν δμΝ αη λδεαθδεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝεαδΝ κυμΝυπκ αγηκτμΝ βμΝ CIA βΝΜΫ βΝ
θα κζάΝεαδΝ Νξυλ μΝ βμΝ φλδεάμ,ΝίΨΝΝ κυΝ αγηκυΝπαλαεκζκτγβ βμΝλα δκφπθδευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ

(FBIS – Foreign Broadcast Information ServiceΨΝπκυΝ επΫηπκθ αθΝαπσΝ δμΝΰ δ κθδεΫμΝξυλ μΝ βμΝΜΫ βμΝ
θα κζάμ,Ν ΰΨΝ κυΝαθαη α σ βΝ κυΝ λα δκφπθδεκτΝ αγηκτΝ ‘ΦπθάΝ βμΝ η λδεάμ’Ν ΧVOA – Voice of 

AmericaΨ,Ν πκυΝ ιΫπ ηπ Ν πλκΰλΪηηα αΝ δαφυ δ βμΝ πλκμΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ π λδκξάμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ
εαγαυ άΝ δαησλφπ βΝ κυΝ ευπλδαεκτΝ πκζδ δεκτΝ υ άηα κμ,Ν κδΝ Π Ν έξαθΝ εφλα γ έΝ αθκδε ΪΝ
θαθ έκθΝ βμΝ θκηδηκπκέβ βμΝ κυΝ Κ ΛέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν αά βηαΝ γ ηκγΫ β βμΝ ‘ηδε υθΝ εκηηΪ πθ’Ν
βθΝΚτπλκΝ θΝ ΫγβΝπκ ΫΝαπσΝαη λδεαθδεάμΝπζ υλΪμέΝ υ σΝσηπμΝ θΝαπκεζ έ δΝθαΝ έξαθΝ εφλα γ έΝ

απσο δμΝ π’Ναυ κτΝ κυμΝετεζκυμΝ κυΝState Department – εαδΝπλκφαθυμΝηέαΝαπσΝαυ ΫμΝη αφΫλ δΝεαδΝ
κΝWilliams κθΝδ λαβζδθσΝ υθκηδζβ άΝ κυέΝΠλίζέΝNicolet, United States policy towards Cyprus, 140-
145 
886Ν ΟΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ κΝ Moshe Erell η Ϋφ λ Ν δμΝ απσο δμΝ Williams π λέΝ ‘ηδε υθΝ εκηηΪ πθ’Ν

βθΝΚτπλκ,Ν πλσ δ Ν ΫεπζβιβΝ εαδΝ υΰελα βηΫθβΝ αθβ υξέα,Ν εαδΝ έ πμΝ σξδΝ Ϊ δεαμΝ ΝΚα ΪΝ βθΝπμΝ ΪθπΝ
ξλκθδεάΝπ λέκ κ,Ν κΝ Ι λαάζΝ - σπκυΝκδΝ ξΫ δμΝη αιτΝ κυΝπζ δκοβφκτθ κμΝ ίλαρεκτΝ κδξ έκυΝεαδΝ
κυΝη δκοβφκτθ κμΝαλαίδεκτΝ κεδηΪακθ αθΝ ΝεκδθπθδεσΝεαδΝπκζδ δεσΝ πέπ κΝ - έξ Νά βΝαλξέ δΝθαΝ
φαλησα αδΝ βΝ πλαε δεάΝ πθΝ αλαίδευθΝ εκηηΪ πθ- κλυφσλπθέΝ  τ α βΝ αλαίδευθΝ εκηηΪ πθ-



 
υθ πυμ,Ν κΝ Ι λαάζ Ϋελδθ Ν σ δΝ πλκ κτΝ η αίζβγκτθΝ κδΝ σ Ν δ ξτκυ μΝ

δεκδθκ δεΫμΝ πκζδ δαεΫμΝ κηΫμ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ έξαθΝ πλσ φα αΝ εαγκλδ γ έΝ η Ν δμΝ
υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν ά αθΝ απαλαέ β κΝ θαΝ θ λΰκπκδά δΝ φδζδεΫμΝ υθΪη δμΝ
θ σμΝεαδΝ ε σμΝΚτπλκυ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δα βλά δΝ βΝ δπζπηα δεάΝ κυΝπαλκυ έαΝ
κΝθβ έΝεαδ θαΝ υ ά δΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝαθ ιΪλ β κΝευπλδαεσΝ

ελΪ κμέ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

κλυφσλπθ,Ν αΝκπκέαΝπλκ Ϋφ λαθΝεκδθκίκυζ υ δεάΝ άλδιβΝ σ κΝ κΝευί λθυθΝMapai κυΝDavid Ben 
Gurion,Ν σ κΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ ίλαρεΪΝ δπθδ δεΪΝ εσηηα αΝ κυΝ εΫθ λκυΝ εαδΝ βμΝ ε θ λκ ιδΪμ,Ν πκυΝ
υηη έξαθΝ δμΝ εΪ κ Νευί λθά δμΝ υθα πδ ηκτ,Νκυ δα δεΪΝ ια φΪζδααθΝ βθΝαπκηΪελυθ βΝ βμΝ

αλαίδεάμΝ η δκοβφέαμΝ απσΝ αΝ εΫθ λαΝ εκηηα δευθΝ εαδΝ ευί λθβ δευθΝ απκφΪ πθέΝ θ δγΫ πμ,Ν κΝ
αθ δπκζδ υση θκΝφδζκ κίδ δεσΝεσηηαΝMapam έξ Ν θ Ϊι δΝ κυμΝεκηηα δεκτμΝ κυΝηβξαθδ ηκτμΝεαδΝ
Ϊλαί μΝ η δκθκ δεκτμΝ – ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ υΰεΫθ λπθ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ ελα δευθΝ ηβξαθδ ηυθΝ
α φαζ έαμέΝ κηΫθπθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν κδΝ απσο δμΝ Williams θΝ απκεζ έ αδΝ θαΝ πλκίζβηΪ δ αθΝ π λέΝ
πθΝ πδγαθυθΝ πλκγΫ πθΝ πθΝ Π Ν θαΝ πλκπγά κυθΝ κθΝ γ ησΝ ξβηα δ ηκτΝ ‘ηδε υθΝ πκζδ δευθΝ

εκηηΪ πθ’Ν εα ’Ν αλξΪμΝ βθΝ Κτπλκ, εαδ αλΰσ λαΝ -  π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ ευπλδαεσΝ
ηκθ ΫζκΝ π τξαδθ Ν - έ πμΝ γαΝ πδ δπεσ αθΝ βΝ φαληκΰάΝ αθΪζκΰβμΝ πλαε δεάμΝ εαδ κΝ Ι λαάζέ ΠλίζέΝ
Υαλέ κμ,Ν Ν λαίδεάΝ ΦάφκμΝ κΝ Ι λαάζ, 8-15. Π λέΝ πθΝ αλαίδευθΝ εκηηΪ πθ- κλυφσλπθΝ κΝ
δ λαβζδθσΝεκδθκίκυζ υ δεσΝ τ βηα,Νεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1λζλ-1977.     



 

Π ΜΠΣΟΝΚ Φ Λ ΙΟ 

 

 

 

 

 

ηέ1ΝΟδΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝεδθά δμΝ θσο δΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝευπλδαεάμΝ
αθ ιαλ β έαμ 

 

 Ν πλυ βΝ βηαθ δεάΝ δ λαβζδθάΝ πλπ κίκυζέαΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ κυΝ
πδξ δλβηα δεκτΝ εαδΝ κυΝ βηκ δκΰλαφδεκτΝ εσ ηκυΝ βθΝ ΚτπλκΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ

1ληλΝ θΝπΫλα Ναπαλα άλβ βέΝ Νπλσ εζβ βΝ βμΝα λκπκλδεάμΝ αδλ έαμΝ El-Al εαδΝ
κυΝ Ι λαβζδθκτΝ Ολΰαθδ ηκτΝ Σκυλδ ηκτΝ πλκμΝ πδζ ΰηΫθκυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ εαδΝ
κυλδ δεκτμΝπλΪε κλ μΝ κυΝθβ δκτ, θαΝη αίκτθΝ κΝΙ λαάζΝπλκεΪζ ΝΰδαΝπλυ βΝ

φκλΪΝ βθΝ αθ έ λα βΝ κυΝ ΠλκιΫθκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυ,Ν Μδ ΫζΝ ΦαλλΪξ.887 ΟδΝ ζδίαθδεΫμΝ
πλκ δ κπκδά δμΝπ λέΝΪη βμΝ δαεκπάμΝ πθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βηαθ δευθΝ κυλδ δευθΝ
πλαε κλ έπθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ πθΝ υπσζκδππθΝ αλαίδευθΝ ξπλυθ,Ν απΫ λ οαθΝ σζκυμΝ
κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ κυλδ δεκτμΝ πλΪε κλ μΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ γ δεΪΝ βθΝ

δ λαβζδθάΝπλσ εζβ βέΝ 
 

Ν πδ υξάμΝ ε έθβΝ ζδίαθδεάΝ παλΫηία βΝ απκ Ϋζ Ν βθΝ αλξάΝ ηέαμΝ δλΪμΝ
παλ ηφ λυθΝπκζυ πέπ πθΝεδθά πθΝ εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΛδίΪθκυ εαδΝ
βμΝ έΝ Άζζπ ,Ν βΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ
βηκελα έαμΝ απκ ζκτ Ν αά βηαΝ ξλσθκυ,Ν εαγσ δΝ αφ’Ν θσμΝ κδΝ δπζπηα δεΫμΝ βμΝ
ξΫ δμΝη Ν βθΝ λ αθέαΝ έξαθ πδα κηαζκπκδβγ έΝεαδΝαφ’ ΫλκυΝβΝ δεσθαΝ βμΝ βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ ά αθΝ πκζτΝ γ δεάΝ ιΝ αδ έαμ βμΝ αγ λάμΝ πκζδ δεάμΝ
άλδιβμΝ κυΝ ΝΪ λ κθΝ αΰυθαΝ βμΝ ΟΚ Ν εαδΝ αΝ ζζβθκευπλδαεΪ αδ άηα αΝ

Ϋθαθ δΝ πθΝ λ αθυθ,ΝαζζΪΝεαδΝζσΰπΝ βμΝπλκ ππδεάμΝφδζέαμΝπκυΝ έξ Νεαζζδ λΰβγ έΝ
η αιτΝ κυΝαδΰτπ δκυΝβΰΫ βΝεαδΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυέΝ 

 
Κα ΪΝ βΝ Μ αία δεάΝ Π λέκ κΝ ΧΦ ίλκυΪλδκμΝ 1ληλ- τΰκυ κμΝ 1λθίΨΝ πκυΝ

πλκβΰάγβε Ν βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν εαδΝ
θσ πΝ βΝ Ν θΝ έξ Ν ΰεα α ά δΝ αεσηαΝ πέ βηβΝ δπζπηα δεάΝ απκ κζάΝ βΝ

Λ υεπ έα,Ν κΝ Ι λαάζΝ εαζ έ κΝ θαΝ αιδκπκδά δΝ βθΝ απκυ έαΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλσθκΝ γαΝ
δαλεκτ ,ΝΰδαΝθαΝ λαδυ δΝ βθΝπκζδ δεά,ΝκδεκθκηδεάΝεαδΝ δπζπηα δεάΝ κυΝπαλκυ έαΝ
κΝ θβ έ εαδ θαΝ εα α ά δΝ αφΫμΝ βθΝ ευπλδαεάΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ σ δΝ βΝ τ α βΝ

πζάλπθΝ δη λυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝγαΝά αθΝπλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝαηφκ ΫλπθΝ πθΝ
ελα υθ. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
887 ΟλΪ Νζέβέ1ΝΠ λέΝ πθΝπλκ δ κπκδά πθΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκιΫθκυΝ κυΝΛδίΪθκυΝ βΝΛ υεπ έα,ΝMichel 
Farrah,Ν πλκμΝ κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ κυλδ δεκτμΝ πλΪε κλ μ,Ν Ν π λέπ π βΝ πκυΝ γαΝ απκ Ϋξκθ αθΝ βθΝ
πλσ εζβ βΝ βμΝ El-Al εαδΝ κυΝ Ι λαβζδθκτΝ Ολΰαθδ ηκτΝ Σκυλδ ηκτΝ θαΝ πδ ε φγκτθΝ κΝ Ι λαάζ,Ν κθΝ

πλέζδκΝ κυΝ1ληκέΝ 



ηέ1έ1ΝΙ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμΝπ λέΝ πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθΝη Ν βθΝΚτπλκέΝτ ε οβΝ
κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ δμ 2.7.1959.  

 
θσο δΝ βμΝαθ δεα Ϊ α βμΝ κυΝΠΫλ μΝΛ ΫηΝαπσΝ κθΝ ΫίΝΛ ίέθΝ βΝγΫ βΝ

κυΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν πλαΰηα κπκδάγβε  δμΝ βέιέ1ληλ υλ έαΝ
τ ε οβΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ βθΝ Ι λκυ αζάη,Ν η Ν αθ δε έη θκΝ δμΝ
πδε έη θ μΝ εδθά δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Κτπλκ,Ν θσ πΝ δαλεκτ Ν βΝ η αία δεάΝ

π λέκ κμΝ ΫπμΝεαδΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμέ888 βΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ Ν υθ δ β κπκδά δΝ η Ν

πκδσθΝ λσπκΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ ξΫ δμΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝκδΝ δαεκδθκ δεΫμΝδ κλλκπέ μΝαφ’Ν
θσμ889 εαδΝαφ’Ν ΫλκυΝκδΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν δμΝ τκΝΜβ Ϋλ μ-Πα λέ μ, 
ζζΪ αΝεαδΝΣκυλεέαέ890 Χ σ κ,Ν βΝ παλΫηία βΝ κυΝΛδίΪθκυΝπλκηάθυ Ν βθΝατιβ βΝ
βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ αλαίδεκτΝ παλΪΰκθ αΝ δμΝ ευπλδαεΫμΝ υπκγΫ δμ,Ν εΪ δΝ πκυΝ

πλκίζβηΪ δα Ν κΝΙ λαάζέ 
 
Κα ΪΝ βΝ τ ε οβΝ βμΝ βέιέ1ληλΝ κθέ γβε Ν βΝ βηα έαΝ κυ λσζκυ πθΝ

Σκυλεκευπλέπθ,ΝαζζΪΝεα Ϋ βΝ αφΫμΝσ δΝ θΝ έθαδΝπλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝ κυΝΙ λαάζΝθαΝ
πδ δεθτ δΝ δ δαέ λαΝ βΝ ξΫ βΝ αζζβζκεα αθσβ βμΝ η Ν κθΝ κυλεκευπλδαεσΝ

παλΪΰκθ α,Ν εαγσ δΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πγκτθ αδΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ θαΝ έθαδΝ πδκΝ
υΪζπ κδΝ βθΝαλαίδεάΝ πδλλκάέΝ πδελΪ β ΝβΝ ΪπκοβΝσ δΝ κΝ Ι λαάζΝ γαΝπλΫπ δΝ θαΝ

απΫξ δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λκΝαπσΝεΪγ Ν δαηΪξβΝπκυΝγαΝ επκλ τ αδΝαπσΝ δμΝ
αλαίδεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Σκθέ γβε Ν σ δΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλαίζΫπ αδΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝσ δΝ«βΝ ζζβθδεάΝεκδθσ β αΝ έθαδΝβ πζ δκοβφέαΝ κΝθβ έΝεαδΝΰδαΝαυ σΝ κΝζσΰκΝ

θΝπλΫπ δΝθαΝ έθ αδΝβΝ θ τππ βΝσ δΝ κΝΙ λαάζΝ βλέα αδΝάΝ έξθ δΝθαΝ βλέα αδΝησθκΝ
απσΝ κυμΝ Σκτλεκυμ», πκυΝ απκ ζκτ αθΝ βθΝ η δκοβφέαέ891 πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κΝ
κυλεδεσμΝ παλΪΰκθ αμ,Ν θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ Κτπλκυ,Ν ξαλαε βλδασ αθΝ πμΝ « κΝ
βηαθ δεσ λκΝ ηΫ κΝ ΪηυθαμΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ αλαίδευθΝ εδθά πθ»,Ν πκυΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ
θ αγκτθΝ κυμΝ πση θκυμΝ ηάθ μέΝ αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ «ξλπ Ϊ δΝ ξΪλβ» κΝ

Ι λαάζ,Ν ζσΰπΝ βμΝ ίκάγ δαμΝ πκυΝ βμΝ έξ Ν παλα ξ γ έΝ Ν δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ εα ΪΝ
βθΝ ελέ δηβ 13β τθκ κΝ κυΝ Ο έ892

 Χ σ κ,Ν κΝ Ι λαάζΝ αθ δζαηίαθσ αθΝ σ δ,Ν
παλαηκθΫμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν θΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ υθ Ϋ δΝ απσζυ αΝ δμΝ
δεΫμΝ κυΝ πκζδ δεΫμΝ άΝ κδεκθκηδεΫμΝ πδ δυι δμΝ η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ κυλεδεΫμΝ ά 

ίλ αθδεΫμέΝ ΘαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ θ έθ δΝ αγσλυίαΝ εαδΝ ξπλέμΝ δ δαέ λβΝ βηκ δσ β αΝ δμΝ
πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ δη λυθΝ ηπκλδευθΝ ξΫ πθ,Ν εαγδ υθ αμΝ πδκΝ
ζευ δεάΝ βθΝδ λαβζδθάΝαΰκλΪΝΰδαΝ κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ πδξ δλβηα έ μΝ–πκυΝ έξαθΝ
κθΝ απσζυ κΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ κπδεάμΝ κδεκθκηέαμ- θγαλλτθκθ αμΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ

ευπλδαευθΝπλκρσθ πθΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝπαλΫξκθ αμ κΝθΫκΝελΪ κμ υζδεκ ξθδεάΝ
ίκάγ δα Νσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λκυμΝ κη έμ. 

 

                                                           
888 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝΠλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝβέιέ1ληλΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ Ϋ λαΝ
κυΝδ λαβζδθκτ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ βθΝΙ λκυ αζάηΝυπσΝ βθΝπλκ λέαΝ κυΝ θαπζβλπ άΝΓ θδεκτΝ
δ υγυθ άΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ,Ν Michael ComayέΝ  βΝ τ ε οβΝ υηη έξαθμΝ κΝ ήθ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝTzvi Locker,ΝκΝηΫζζπθΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝZeev 

Levin,Ν κΝ ήθ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ Moshe Sasson,Ν κΝ Τπκ δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
υ δεάμΝ υλυπβμΝ λΝ Eliezer Yapou,Ν βΝ κβγσμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Ellen Barkay,Ν κΝ
κβγσμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Zeev Shatil εαδΝ κΝ Zeev Souffot κυΝ Σηάηα κμΝ
λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμ 

889 ΟλΪ ΝΚ φΪζαδκΝγ 
890 ΟλΪ ΝΚ φΪζαδκΝζ 
891 ISA/RG93/MFAήβ1ηθήιΝΠλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝβέιέ1ληλΝΝΣκπκγΫ β βΝComay  
892 ΟλΪ Νβέθ 



Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ αλαίδευθΝ εδθά πθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ
τ ε οβΝ εα Ϋζβι Ν σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απΫξ δ, σ κΝ γαΝ ά αθΝ υθα σθ,Ν απσΝ

εΪγ Ν δαηΪξβΝ πκυΝ γαΝ «Ϊθκδΰ Ν ΫθαΝ πδπζΫκθΝ αλαίκρ λαβζδθσΝ ηΫ ππκ»έΝ πλ π Ν θαΝ
εα α έΝ αφΫμΝ- ευλέπμΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝπζ υλΪΝ- σ δΝ εκπσμΝ κυΝΙ λαάζΝ θΝ
έθαδΝ θαΝ ηπζΫι δΝ βθΝ ΚτπλκΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ εαδΝ θαΝ κθδ γ έΝ σ δΝ βΝ

ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ Ϋξ δΝ εΪγ Ν υηφΫλκθΝ θαΝ δα βλ έΝ κηαζΫμΝ πκζδ δεΫμ,Ν
δπζπηα δεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ παφΫμΝ έ βμΝ ίαλτ β αμΝ εαδΝ φδζέαμΝ σ κΝ η Ν κυμΝ

Άλαί μ,Νσ κΝεαδΝη Ν κΝΙ λαάζέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν υξσθΝαλαίδεΫμΝπλκ Ϊ δμΝ υθ λΰα έαμΝ
υπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ δαεκπάμΝ πθΝ παφυθ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν γαΝ απκ ζκτ αθΝ
αθ πέ λ π βΝ πΫηία βΝ δμΝ π λδεΫμΝυπκγΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝ– εαδΝεα ΪΝ υθΫπ δα,Ν
κΝ Ι λαάζΝ γαΝ αθαηΫθ δΝ απσΝ βθΝ ευπλδαεάΝ βΰ έαΝ θαΝ απκλλέο δΝ Ϋ κδ μΝ αλαίδεΫμΝ

αιδυ δμέ893  
 
ΠαλΪζζβζα, βΝ ηκθκΰλαφάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ λα δπ δεάμΝ υηηαξέαμΝ η αιτΝ

ζζΪ αμ,Ν ΣκυλεέαμΝ εαδΝ ΚτπλκυΝ βθΝ γάθαΝ δμΝ βκέ1ίέ1ληλ,Ν σθδα Ν βθΝ
π λδφ λ δαεάΝ δΪ α βΝ κυΝ δαεαθκθδ ηκτΝ πκυΝ έξ Ν πδ υξγ έΝ βΝ υλέξβΝ ΰδαΝ βθΝ
ΚτπλκέΝτηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβΝ βμΝπμΝΪθπΝ υηφπθέαμΝκδΝ λ δμΝξυλ μΝαθαζΪηίαθαθΝ
βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝαπκ λΫοκυθΝεαδΝθαΝαθ δη ππέ κυθΝαπσΝεκδθκτΝ λα δπ δεΪΝΝεΪγ Ν

απ δζάΝεα ΪΝ βμΝ αφδεάμΝαε λαδσ β αμΝεαδΝευλδαλξέαμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ
 κΝ ΪλγλκΝ ζΝ κλδασ αθΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ εαδΝ ΣκυλεέαΝ γαΝ δα βλκτ αθΝ λα δπ δεάΝ
τθαηβΝληίΝεαδΝθηίΝαθ λυθΝαθ έ κδξα,ΝβΝκπκέαΝά αθΝ υθα σθΝθαΝαυιβγ έΝ φσ κθΝγαΝ

αβ κτ αθΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ απσΝ εκδθκτΝ κΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ κΝ θ δπλσ λκμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμέΝΣκΝΪλγλκΝηΝσλδα Νσ δΝ ζζβθ μΝεαδΝΣκτλεκδΝ λα δπ δεκέΝαιδπηα κτξκδΝ

γαΝ έξαθΝ βθΝ απσΝ εκδθκτΝ υγτθβΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ δεκδθκ δεκτΝ ευπλδαεκτΝ
λα κτέ894 

 
Ν δα τππ βΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ βμΝπμΝΪθπΝ υθγάεβμΝπλκεΪζ Ν δμΝαθ δ λΪ δμΝ

βμΝθα λδεάμΝ δΰτπ κυ, αφκτ βΝ υηφπθέαΝ βμΝβκέ1ίέ1ληλΝ λξσ αθΝθαΝ θδ ξτ δΝ κΝ
ΫλΰκΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ λα δπ δευθΝ ίΪ πθΝ βθΝ Κτπλκέ895 υ άΝ βΝ ιΫζδιβΝ ά αθΝ
φυ δεσΝ θαΝ πλκεαζ έΝ βθΝ θ υλδεσ β αΝ κυΝ Κα λκυέΝ Άζζπ ,Ν β πδζκΰάΝ βμΝ βκβ 
Οε πίλέκυΝ 1ληλΝ ΰδαΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ λδη λκτμΝ υηφπθέαμΝ υηηαξέαμΝ θέ ξυ Ν
δ κλδεΫμΝαθαΰπΰΫμμΝ Ν έΰυπ κμΝ θΝζβ ηκθκτ Νσ δΝαελδίυμΝ λέαΝξλσθδαΝπλδθ,Ν δμΝ
βκέ1ίέ1ληθ,Ν έξ Ναλξέ δΝβΝεκδθάΝαΰΰζκΰαζζδεάΝ λα δπ δεάΝ πΫηία βΝ βΝ δυλυΰαΝ
κυΝ κυΫαΝ εαδΝ βΝ δ λαβζδθάΝ « πδξ έλβ βΝ Kadesh»Ν κΝ δθΪέ896 θΝ ζβ ηκθκτ Ν
πέ βμΝσ δΝ κθΝΙκτζδκΝ κυΝ1ληκΝίλ αθκέΝ λα δυ μΝη αφΫλγβεαθΝα λκπκλδευμΝαπσΝ
βθΝΚτπλκΝ βθΝΙκλ αθέαΝΰδαΝθαΝεα α έζκυθΝ δμΝφδζκθα λδεΫμΝ δα βζυ δμ,ΝπκυΝ
λΫφκθ αθΝεα ΪΝ κυΝφδζκ υ δεκτΝηκθαλξδεκτΝεαγ υ κμΝ βμΝξυλαμ,Νη Ν κΝΙ λαάζΝ

θαΝ δ υεκζτθ δΝ βΝRAF γΫ κθ αμΝ βΝ δΪγ άΝ βμΝ κθΝ θαΫλδκΝξυλκΝ κυ,Ν βΝ δΰηάΝ
πκυΝεαδΝκδΝ Π Ν έξαθΝαπκ έζ δΝ δμΝ δεΫμΝ κυμΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝ κθΝΛέίαθκΝ
ΰδαΝθαΝαπκ λΫοκυθΝαθΪζκΰβΝεαγ π δεάΝη αίκζάέ897  

                                                           
893 Ibid. Πλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝβέιέ1ληλΝΝΣκπκγΫ β βΝComay 
894 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΚτπλκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄ 
ΧΛ υεπ έαμ1λλβΨ,Ν ΣσηκμΝ Γ΄,Ν θγθΝ ΣκΝ ε έη θκΝ βμΝ απσΝ βκέ1ίέ1ληλΝ υθγάεβμΝ υηηαξέαμΝ η αιτΝ βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝΣκυλεέαμ 
895 ISA/RG130/MFA/3751/26 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1γ1ιήηλ-3.11.1959) 
Παλα έγ αδΝ ξσζδκΝ κυΝΡα δκφπθδεκτΝ αγηκτΝ κυΝΚα λκυΝπ λέΝ βμΝαηυθ δεάμΝ υηφπθέαμ Κτπλκυ-

ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ,Ν εα αζάΰκθ αμΝσ δΝαυ άΝ βΝ ιΫζδιβΝ κξ τ δΝ θαΝπζάι δΝ βθΝα φΪζ δαΝεαδΝ αφδεάΝ
αε λαδσ β αΝ βμΝ έΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθαφκλΪΝ κυΝ Levin,Ν βΝ έ β βΝ αθα βηκ δ τγβε Ν κθΝ
ζζβθκευπλδαεσΝΣτπκΝΪθ υΝπ λαδ ΫλπΝ ξκζδα ηκτέΝ 

896 ΟλΪ Νβέζ 
897 ΟλΪ Νβ.6.4 



 
θυΝ κΝθΫκΝπ λδφ λ δαεσΝ εβθδεσΝΪλξδ ΝθαΝ δαηκλφυθ αδΝη Νπ λδ σ λβΝ

αφάθ δα,Νβ πλκκπ δεάΝ πθΝ ι ζέι πθ βθΝέ δαΝ βθΝΚτπλκ δαφαέθκθ αθ πδκΝεαγαλΪΝ
απσ αΝηΫ αΝ ε ηίλέκυΝ1ληλέΝ δμΝπλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ βμΝ1γέ1βέ1ληλΝκδΝΜαεΪλδκμΝ
εαδΝΚδκυ κτεΝεαγέ αθ κ εαδΝ πέ βηα πζΫκθΝκδΝευλέαλξκδΝ βμ ευπλδαεάμΝπκζδ δεάμΝ
εβθάμέ898 Πζβ έαα ΝβΝ1λβ Φ ίλκυαλέκυΝ1λθί,ΝβηΫλαΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκδΝ λ αθκέΝγαΝ

κζκεζάλπθαθΝ βθΝ απκξυλβ άΝ κυμΝ απσΝ κΝ θβ έΝ εαδΝ γαΝ αθαεβλυ σ αθΝ βΝ
αθ ιαλ β έαΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ ε δηΪ κΝσ δΝ ΫπμΝ σ ,Ναφ’Ν θσμΝγαΝ έξ Ν
υηφπθβγ έΝβΝ αφδεάΝΫε α β,Ν κΝθκηδεσΝεαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝεαγ υμΝυπσΝ κΝκπκέκΝ

γαΝ δΫπκθ αθΝκδΝίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμ,Ναφ’Ν ΫλκυΝβΝ ηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ
πδ λκπάΝγαΝ έξ Νεα αζάι δΝ κΝ ζδεσΝε έη θκΝ κυΝΚυπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμέΝΚα ΪΝ
υθΫπ δα,ΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν αΝ κηΫθαΝ ε έθα,Νά αθΝζδΰκ σμΝκΝξλσθκμΝπκυΝαπΫη θ Ν

πλκε δηΫθκυΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θαΝ απκφα έ δΝ πκδ μΝ αελδίυμΝ γαΝ ά αθΝ κδΝ
ζ υ αέ μΝ βμΝ εδθά δμ,Ν ΰδαΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βΝ τ α βΝ πζάλπθΝ δπζπηα δευθΝ

ξΫ πθΝη Ν κΝθΫκΝΰ δ κθδεσΝελΪ κμέ 
 

ηέ1έβΝ δπζπηα δεΫμΝεδθά δμΝ κυΝΙ λαάζΝ θσο δΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝευπλδαεάμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ δμΝ 1λέβέ1λθίέΝ τ ε οβΝ κ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ

δμ 20.12.1959 

 
θάη λαΝ πθΝπλυ πθΝΠλκ λδευθΝ εζκΰυθΝ βθΝΚτπλκ,Ν κΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ

θα κζάμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ πλκ δ κπκδκτ ,Ν ίΪ δ 
δαίαγηδ ηΫθπθ πζβλκφκλδυθΝπκυΝ έξ Ν υζζΫι δ899 αζζΪΝεαδ απσΝ βηκ δ τηα α κυΝ

αδΰυπ δαεκτΝ Στπκυ900 σ δΝ βΝ Ν πλσε δ κΝ θ σμΝ πθΝ πλκ ξυθΝ ί κηΪ πθΝ θαΝ
ΰεα α ά δΝ δπζπηα δεάΝ απκ κζάΝ βΝ Λ υεπ έαΝ – πδ δυεκθ αμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ
λσπκΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ θα λδεάΝ πδλλκάΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ εαδΝ κΝ πκζδ δεσΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηβθ υ αγκτθ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ βμΝ
ΚτπλκυΝεαδ κυ Ι λαάζέ901 ΟδΝΙ λαβζδθκέΝά αθΝεαξτπκπ κδΝπμΝπλκμΝ δμΝεδθά δμΝ πθΝ

ζζβθκευπλέπθ,Ν ε δηυθ αμΝσ δΝ έξαθ πκζζκτμΝζσΰκυμΝθαΝπλκ αδλδ γκτθ κΝΚΪδλκέΝ
θ δγΫ πμ,Ν έξ Ν πκζζΪεδμΝ πδί ίαδπγ έΝ σ δΝ κΝ ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ

αεκζκυγκτ Ν πδ ΪΝ δμΝ κ βΰέ μΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ γαΝ πΫ λ π Ν β 
κλυφκλκπκέβ βΝ βμΝΚτπλκυΝαπσΝ βθΝθα λδεάΝ έΰυπ κέΝ κηΫθπθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν

εαδΝ θυΝκΝξλσθκμΝΫπμΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμΝά αθΝζδΰκ σμ,ΝβΝ
ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,Ν Γεσζθ αΝ ΜΫδλ,Ν Ϋελδθ Ν απαλαέ β κΝ θαΝ πδ δπξγ έΝ Ϊη αΝ
υθΪθ β βΝη Ν κθΝΣκτλεκΝκησζκΰσΝ βμ,ΝΦα έθΝ κλζκτέΝ 

 

                                                           
898 ISA/RG105/PRESήηίή1ιΝ δμΝ1ηέ1βέ1ληλΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝΙ λαάζΝYitzhak Ben-Zvi απΫ δζ Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝ υΰξαλβ άλδκΝ βζ ΰλΪφβηαΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ κυΝ δμΝΠλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ βμΝ1γέ1βέ1ληλμ 
« His Excellency Archbishop Makarios President Elect of Cyprus Nicosia 

On the occasion of the election of Your Excellency as first President of the new Republic of Cyprus, it 

is my great pleasure to offer you my warmest greeting and congratulations on my own behalf and on 

behalf of the people of Israel. I wish you every success in the historic mission of consolidating Cyprus 

independence and I look forward to the continued growth of neighborly relations between our two 

countries. I am glad to take this opportunity in conveying to the people of Cyprus my best wishes for 

their lasting prosperity and wellbeing. 

Izhak Ben-Zvi 

President of Israel» 
899  ΟλΪ  5.2.2 
900 ISA/RG130/MFA/3570/12 Σηάηα λ υθυθ (1407/ -15.11.1959) βηκ έ υηα βμ αδΰυπ δαεάμ 
φβη λέ αμ Al-Ahram (7.11.1959), τηφπθα η  κ κπκέκ β  γα ΰεαδθδΪ δ κ Πλκι θ έκ βμ β 

Λ υεπ έα βθ 1.2.1960 
901 ISA/RG130/MFA/3736/3 Σηάηα ΜΫ βμ θα κζάμ πλκμ Elyahu Sasson (114  /13.12.1959) 



Μ Ναπσλλβ κΝ βζ ΰλΪφβηΪΝ κυ,Ν κΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΫ δθ Ν βθΝ θ κζάΝ
κθΝδ λαβζδθσΝΠλΫ ίβΝ βΝΡυηβ,Ν ζδΪξκυΝα σθ,ΝθαΝΫλγ δΝ Ν πδεκδθπθέαΝ έ Νη Ν

κθΝ ΣκτλεκΝ κησζκΰσΝ κυ,Ν Μ ξηΫ Ν Σα ίΪθ Ν έεαζδθ,Ν έ Ν η Ν κθΝ τηίκυζκΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝΠλ ί έαμΝ κΝΠαλέ δ,ΝΜκλθ ξΪδΝθέλ κθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝκλέ δΝ σπκΝ
υθΪθ β βμΝ η Ν κθΝ ΣκτλεκΝ ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθέ902 Κα σπδθΝ ξ δευθΝ παφυθ,Ν βΝ
υθΪθ β βΝα σθ- κλζκτΝκλέ γβε ΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝΠαλέ δέ903  

 
θΝ σο δΝ βμΝ ΪφδιβμΝ α σθΝ κΝ Παλέ δ,Ν κΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ

απΫ δζ Ν ηπδ υ δεσΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κθΝ τηίκυζκΝ βμΝ ε έΝ δ λαβζδθάμΝ
Πλ ί έαμ,Ν Μκλθ ξΪδΝ θέλ κθ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδΰλΪφ αδΝ ζ π κη λυμΝ βΝ η γσ υ βΝ
πκυΝ έξ Ν πδζΫι δΝ θαΝ φαλησ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
αθ δη ππδ γ έΝ απκ ζ ηα δεΪΝ ηέαΝ θ ξση θβΝ Ν θ κ δεσ β αΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ πμΝ
πλκμΝ δμΝ αιδυ δμΝ βμΝ έ904 Ν η γσ υ βΝ αυ ά,Ν σππμΝ π λδΰλΪφ αδΝ εα π Ϋλπ,Ν
απκ Ϋζ Ν βΝ αγ λάΝΰλαηηάΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ αε δεάμΝΫπμΝεαδΝ βθΝ1θβ υΰκτ κυΝ
1λθί,Ν κπσ Ν εαδΝ τ λαΝ απσΝ αζζ πΪζζβζ μΝ αθαίκζΫμ,Ν βΝ ΚτπλκμΝ αθαεβλτξγβε Ν
αθ ιΪλ β βέ 

 
υΰε ελδηΫθα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ σλδααθΝ σ δΝ κΝ

ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ έξ Ν δεαέπηαΝ αλθβ δευλέαμΝ πέΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ
αφκλκτ αθΝ βθΝ α φΪζ δα,Ν βθΝ ΪηυθαΝ εαδΝ δμΝ δ γθ έμΝ ξΫ δμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμ,905 εα ΪΝ υθΫπ δαΝκΝΦααέζΝΚδκυ κτεΝκυ δα δεΪΝ έξ Ν κΝ δεαέπηαΝθαΝ
α εά δΝ ίΫ κΝ Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ γαΝ πλκ έγ κΝ θαΝ
ζ δ κυλΰά δΝευπλδαεάΝ δπζπηα δεάΝαπκ κζάΝ ΝαλαίδεάΝξυλα,Ν ξπλέμΝπαλΪζζβζαΝ
θαΝ πλΪι δΝ κΝ έ δκΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΣκΝ αυ σΝ δεαέπηαΝ γαΝ έξ Ν κΝ Κδκυ κτε,Ν Ν
π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ απκ ξσ αθΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ αλαίδεάμΝ
Πλ ί έαμΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ απκ Ϋξ αδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ δ σ δηβμΝ
δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝαπκ κζάμ,Ν δαπδ υηΫθβμΝ βθΝευπλδαεάΝευίΫλθβ β.  

 
ΛαηίΪθκθ αμΝυπ’σοδθΝ αΝπμΝΪθπ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ Ναπκφα έ δΝθαΝ

αθαΰθπλέ δΝ βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ βθΝ βηΫλαΝ πκυΝ γαΝ αθαεάλυ Ν βθΝ
αθ ιαλ β έαΝ βμέΝΣαυ σξλκθαΝγαΝαθαεκέθπθ Ν πδ άηπμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝ
βθΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ πκυΝ δα βλκτ Ν βΝ Λ υεπ έα, Ν

Πλ ί έαέΝ Ν η γσ υ βΝ αυ άΝ γαΝ Ϋφ λθ  βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ πζ υλΪΝ πλκΝ
ζ ηΫθπθ,Νκτ πμΝυ ΝθαΝεα α έΝ ιαδλ δεΪΝ υ ξ λΫμΝΰδαΝ κθΝΜαεΪλδκΝθαΝηβθΝ

απκ ξγ έΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα δεάμΝ παλκυ έαμέΝ  Ν π λέπ π βΝ
πκυΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ πλκΫίαδθ Ν Ν ηβΝ απκ κξάΝ βμΝ αθαίΪγηδ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
δπζπηα δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν σ Ν κΝ Κδκυ κτεΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

                                                           
902 Ibid. 
903 ISA/RG130/MFA/3736/3 Σηάηα ΜΫ βμ θα κζάμ πλκμ Alon (51714.12.1959- א) 
904 ISA/RG130/MFA/3736/3 Σηάηα ΜΫ βμ θα κζάμ πλκμ Mordechai Shneerson, τηίκυζκ 
Πλ ί έαμ Ι λαάζ κ Παλέ δ (912  -18.12.1959) Κδθά δμ κυ δ λαβζδθκτ Τπκυλΰ έκυ ιπ λδευθ 
η Ϊ βθ αθαεάλυιβ βμ αθ ιαλ β έαμ βμ Κυπλδαεάμ βηκελα έαμ εαδ κ θ ξση θκ α εά πμ ίΫ κ 
ε ηΫλκυμ κυ Σκυλεκευπλέκυ θ δπλκΫ λκυ 

905 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-Κκεεέθκυ ( π.) Άπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΚτπλκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄, 
Σσηκμ Γ΄, .629 Σηάηα « » (« α δεά δΪλγλπ δμ βμ βηκελα έαμ βμ Κτπλκυ») Ϊλγλκ 8 : «Ο 

Πλσ λκμ εαδ κ θ δπλσ λκμ γα Ϋξκυθ ε ξπλδ ηΫθπμ εαδ απσ εκδθκτ κ δεαέπηα βμ κλδ δεάμ 

αλθβ δευλέαμ πέ παθ σμ θσηκυ ά απκφΪ πθ αθαφ λκηΫθπθ δμ αμ ιπ λδεΪμ υπκγΫ δμ, πζβθ βμ 

υηη κξάμ βμ βηκελα έαμ βμ Κτπλκυ δμ δ γθ έμ Ολΰαθδ ηκτμ εαδ τηφπθα υηηαξέαμ δμ α 

κπκέα υηη Ϋξκυθ σ κθ β ζζΪμ σ κ εαδ β Σκυλεέα, πμ εαδ πέ βμ αητθβμ εαδ βμ α φαζ έαμ πμ ατ αδ 
εαγκλέακθ αδ δμ κ παλΪλ βηα 1». 



αιδυ δΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ έ δαμΝ Ϊ βμΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ
ξυλ μέΝ 
 
 ΌππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝπμΝΪθπΝ βζ ΰλΪφβηα,Ν βΝη γσ υ βΝ
αυ άΝφυζα σ αθΝαπσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝπμΝ« π α φλΪΰδ κΝηυ δεσ»έΝ Ν δ λαβζδθάΝ
πζ υλΪΝφκίσ αθΝσ δΝβΝ ζζβθκευπλδαεάΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝγαΝαβ κτ ΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝθαΝ
ηβθΝαθαίαγηέ δΝ κΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ ΝΠλ ί έαΝ υΰξλσθπμΝη Ν βθΝαθαΰθυλδ βΝ
βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ ΪθΝ υθΫίαδθ Ν εΪ δΝ Ϋ κδκ,Ν σ Ν κΝ Ι λαάζ γαΝ

η υσ αθΝθαΝηβθΝ κΝπλΪι δΝαφ’Ν θσμ,Ναφ’Ν ΫλκυΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝγαΝΫ π υ αθΝθαΝ
ζ δ κυλΰά κυθΝ δμΝ δεΫμΝ κυμΝ Πλ ί έ μΝ βθΝ ΚτπλκΝ βηδκυλΰυθ αμΝ ζ ηΫθαΝ
υπΫλΝ κυμέΝ πδπλκ γΫ πμ,Ν κΝ Ι λαάζΝ άγ ζ Ν πΪ βΝ γυ έαΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ αθΪζκΰβΝ
εα Ϊ α βΝ η Ν ε έθβθΝ πκυΝ έ ξυ Ν βθΝ ζζΪ α,Ν σπκυΝ κΝ Ι λαάζΝ δα βλκτ Ν
ξαηβζσίαγηβΝ δπζπηα δεάΝ θ δπλκ ππ έαΝ βθΝ γάθα,Ν κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ
ζ δ κυλΰκτ αθΝΠλ ί έ μΝεαδΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ β θΝάγ ζ ΝάΝ θΝηπκλκτ ΝθαΝ
απ ΰεζπίδ γ έΝ απσΝ βΝ δπζπηα δεάΝ ουξλσ β αΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμ, 
βζυθκθ αμΝαπλσγυηβΝθαΝπλκί έΝ βθΝde jure αθαΰθυλδ άΝ κυέ 

  
 θΝ εαδΝ κΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ σθδα Ν σ δΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
« π α φλΪΰδ κΝηυ δεσ» θΝγαΝΫπλ π ΝθαΝαπκεαζυφγ έΝκτ Ν κθΝΣκτλεκΝΤπκυλΰσΝ

ιπ λδευθ,Ν κθΝκπκέκθΝ«κτ ΝεδΝαυ σθΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ηπδ υσηα »,906 θΝά αθΝ
δσζκυΝ έΰκυλκΝσ δΝβΝ δ λαβζδθάΝη γσ υ βΝ θΝ έξ Νΰέθ δΝά βΝΰθπ άΝ βθΝ γάθα,Ν
βΝ Λ υεπ έαΝ άΝ πδγαθσ α αΝ εαδΝ κΝ ΚΪδλκμΝ ιδΝ ηάθ μΝ πλδθ,Ν δμ β1έζέ1ληλ,Ν βΝ

αΰΰζσφπθβΝ ζζβθδεάΝ φβη λέ αΝ Athens News,Ν αθα βηκ έ υ Ν λ πκλ ΪαΝ κυΝ
αγβθαρεκτΝ« άηα κμ»,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝ κΝΙ λαάζΝ έξ Ν εκπσΝθαΝαθαίαγηέ δΝ

Ν Πλ ί έαΝ κΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμέΝΣκΝ βηκ έ υηαΝ ε έθκΝ έξ Νγκλυίά δΝ κθΝ πδε φαζάμΝ βμΝ

δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βθΝ γάθα,Ν Ικθα ΪθΝ ΠλΪ κ,Ν π δ άΝ υπάλξ Ν κΝ
εέθ υθκμΝκδΝαλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ -εαδΝ δ δαέ λαΝβΝ - θαΝπλκ κδηΪ κυθΝ αΝ δεΪΝ κυμΝ
αθ έη λαΝ ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκέ907  
 

Κα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝα σθ- κλζκτΝ δμΝ 1κέ1βέ1ληλ,Ν δαπδ υγβε Ν πζάλβμΝ
τηπ π βΝ απσο πθΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ αθΪΰεβΝ απκφυΰάμΝ κυΝ εδθ τθκυΝ αθΪζβοβμΝ

αθ πδγτηβ πθΝ πλπ κίκυζδυθΝ βμΝ Ν βθΝ ΚτπλκΝ Ν δπζπηα δεσΝ εαδΝ πκζδ δεσΝ
πέπ κέΝΟΝα σθΝ σθδ Νσ δΝβΝ Ν κξ τ δΝθαΝ υ π δλυ δΝαθ δ υ δεΫμΝπκζδ δεΫμΝ
υθΪη δμΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ ιδΪμΝ εαδΝ λδ λΪμ,Ν η Ν ζδεσΝ εκπσΝ θαΝ

απκηαελτθ δΝ βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝαπσΝ βΝ τ βΝεαδΝθαΝεζ έ κυθΝκλδκ δεΪΝκδΝ
ίλ αθδεΫμΝ ίΪ δμέ ΚΪ δΝ Ϋ κδκΝ γαΝ έξ Ν κίαλΫμΝ πδπ υ δμ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ σξδΝ
ησθκΝ βμ κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζέΝ ΟΝ

κλζκτΝ γ υλβ Ν υπ λίκζδεΫμΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ αθβ υξέ μ,Ν αθ δ έθκθ αμΝ σ δΝ κΝ
ΜαεΪλδκμΝ θΝ γαΝ πΫ λ π Ν θαΝ πλκ κγ έΝ αθ δ υ δεσΝ πλσ βηκΝ βθΝ ευπλδαεάΝ

                                                           
906 ISA/RG130/MFA/3736/3 Σηάηα ΜΫ βμ θα κζάμ πλκμ Shneerson (912  -18.12.1959)  
Π λέ βμ υθΪθ β βμ Elyahu Sasson-Zorlu κ Παλέ δ, αθαΰλΪφκθ αθ α ιάμ: «[…]Ν έΝΣκΝ ξΫ δσΝηαμΝ
αυ σΝφυζΪ αδΝπμΝ π α φλΪΰδ κΝηυ δεσΝΰδαΝθαΝηβθΝφ Ϊ δΝ κυμΝ ζζβθ μ,ΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝπδγαθσθΝθαΝ
εαζΫ κυθΝ κθΝΠλσι θσΝηαμΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝθαΝ κυΝαβ ά κυθΝθαΝηβθΝ κυμΝαθαεκδθυ δΝπ λέΝζ δ κυλΰέαμΝ
Πλ ί έαμέΝ π δ άΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηπδ υσηα Ν κτ Ν κθΝ κλζκτ,Ν πλκ έθκυη Ν θαΝ ηβθΝ κυΝ π έ Ν κΝ
ξΫ δκΝσππμΝαθαΰλΪφ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝΓΝαζζΪΝθαΝ υαβ ά Νπ λέΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ ΄,ΝεαδΝίΫίαδαΝ

π λέΝ πθΝΰ θδευθΝαλξυθέ»  
907 ISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝαΨΝPrato πλκμΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ11ηή  -β1έζέ1ληλΨΝίΨΝEytan πλκμΝ
Prato (859/  -22έζέ1ληλΨΝ έ αδΝ θ κζάΝ κθΝ Prato θαΝ πδεκδθπθά δΝ η Ν κθΝ αλξδ υθ Ϊε βΝ βμΝ
φβη λέ αμΝAthens News,ΝΰδαΝθαΝ κθΝπ έ δΝσ δΝ κΝλ πκλ ΪαΝ κυΝ άηα κμ έξ Νία δ γ έΝ Νζαθγα ηΫθ μΝ

πζβλκφκλέ μΝεαδΝ ε δηά δμ 



ιπ λδεάΝπκζδ δεάέ908 Χ σ κ,ΝΫ π Ν θ κζάΝ κθΝΣκτλεκΝΠλσι θκΝ βΝΛ υεπ έαΝ
θαΝίλέ ε αδΝ Ν θάΝ υθ λΰα έαΝη Ν κθΝ ε έΝδ λαβζδθσΝκησζκΰσΝ κυ,Νπλκε δηΫθκυΝ
θαΝαθ δη ππέ κυθΝαπσΝεκδθκτΝ κΝ θ ξση θκ βμ παθ ΰεα Ϊ α βμ βμ αδΰυπ δαεάμΝ
δπζπηα δεάμΝαπκ κζάμΝ βθΝΚτπλκΝεα ΪΝ δμΝ πση θ μΝ ί κηΪ μέ909  

 
ΟΝα σθΝπαλΫζ δο ΝθαΝη αφΫλ δΝ κθΝ κλζκτΝ κΝδ λαβζδθσΝαέ βηαΝΰδαΝ βθΝ

υπκίκζάΝίΫ κΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΣκυλεκετπλδκυΝ θ δπλκΫ λκυ910 εαδΝ εα ΪΝ κΝαηΫ πμΝ
πση θκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ παλα βλάγβε Ν υ κεέαΝ δμΝ παθ δζβηηΫθ μΝ

πλκ πΪγ δ μΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ θαΝ υθαθ ά κυθΝ υΰε ελδηΫθκυμΝ αιδπηα κτξκυμΝ κυΝ
κυλεδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ911 Ν θ υλδεσ β αΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ
ιπ λδευθΝαυιάγβε ΝαεσηαΝπ λδ σ λκ,Νσ αθΝΫΰευλ μΝπβΰΫμΝ πδί ίαέπθαθΝσ δΝσξδΝ

ησθκΝ βΝ Ν αζζΪΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ Ϊζζ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ κυΝ Λ ίΪθ ,Ν κυΝ Π λ δεκτΝ
ΚσζπκυΝεαδΝ βμΝ κλ έκυΝ φλδεάμΝ κδηΪακθ αθΝθαΝζ δ κυλΰά κυθΝΪη αΝΠλ ί έ μΝ

βΝΛ υεπ έα,ΝησζδμΝβΝΚτπλκμΝγαΝαθαεάλυ Ν βθΝαθ ιαλ β έαΝ βμ912 -εΪ δΝπκυΝ σ Ν
αθαη θσ αθΝθαΝ υηί έΝ δμΝ1λΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λθίΝ-. 

 
θΝ σο δΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ δμΝ 1λέβέ1λθί,Ν

υθ εζάγβΝ εΝ θΫκυΝ υλ έαΝ τ ε οβΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ βθΝ
Ι λκυ αζάηΝ δμΝβίέ1βέ1ληλέ913 Ν τ ε οβΝ ε έθβΝεδθάγβε Ν Ν τκΝΪικθ μμΝ φ’Ν θσμΝ

δμΝ δπζπηα δεΫμΝεδθά δμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ βθΝβηΫλαΝ βμΝ
αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ Ν παλα εβθδαεΫμΝ
πλπ κίκυζέ μΝΝπκυΝ σξκΝγαΝ έξαθΝθαΝ ικυ λυ κυθΝ δμΝεδθά δμΝ βμΝ ΝπκυΝγαΝ

σξ υαθΝ βθΝ απκ λκπάΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν κΝ
Ι λαάζέΝ 

 
ΧμΝπλκμΝ κΝπλυ κΝαά βηα,Ναπκφα έ γβε Νσ δΝ βθΝ1λέβέ1λθί,ΝβηΫλαΝεα ΪΝ βθΝ

κπκέαθΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ αθαεβλυξγ έΝ βΝ ΚτπλκμΝ αθ ιΪλ β κΝ ελΪ κμ,Ν κΝ Ι λαάζΝ θαΝ
αθαεκδθυ δΝ βθΝ ευπλδαεάΝ βΰ έαΝ π λέΝ βμΝ αθαίΪγηδ βμΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ βμΝ
Λ υεπ έαμΝ ΝΠλ ί έαΝεαδΝπ λέΝ βμΝ κπκγΫ β βμΝ κυΝ ΫίΝΛ ίέθΝπμΝπλκ πλδθυμΝ
δ υγτθκθ αΝ κΝ πλ ί υ δεσΝ ΰλαφ έκέΝ Ύ λαΝ απσΝ ζέΰ μΝ βηΫλ μ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ

Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ γαΝ αβ κτ Ν απσΝ βθΝ ευπλδαεάΝ βΰ έαΝ θαΝ απκ ξγ έ αΝ
δαπδ υ άλδαΝ κυΝ ΫίΝΛ ίέθΝπμΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΚτπλκέ 

 

                                                           
908 ISA/RG130/MFA/3736/3 Elyahu Sasson πλκμΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ Χγζήפ  -18.12.1959) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝElyahu Sasson – Zorlu κΝΠαλέ δΝ 
909 ISA/RG130/MFA/3736/3 Alon πλκμΝElyahu Sasson (863/23.12.1959- א)  
910 ISA/RG130/MFA/3736/3 Golda Meir πλκμΝ Elyahu Sason (142 -βίέ1βέ1ληλΨΝ Ν παλΪζ δοβΝ κυΝ
Sasson πλκεΪζ  εθ υλδ ησΝ βθΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝβΝκπκέαΝ κυΝαπΫ δζ Ν κΝ ιάμΝ
βζ ΰλΪφβηαμΝ« επζά κηαδΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θΝαά β μΝαπσΝ κθΝZorlu θαΝαβ ά δΝαπσΝ κθ Küçük 

θαΝεΪθ δΝξλά βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝίΫ κΝ ΪθΝκΝΜαεΪλδκμΝγ ζά δΝθαΝ θ λΰά δΝ δμΝίΪλκμΝηαμ»έ 
911 ISA/RG130/MFAήγιγθήγΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝπλκμΝLevin (509/28.12.1959)  
912 ISA/RG130/MFAήγιγθήγΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ πλκμΝ Elyahu Sasson (51/  (25.12.1959- מפ
Π λδ ξση θκΝ υθκηδζέαμΝ Sasson η Ν κθΝΣκτλεκΝ κησζκΰσΝ κυΝ βΝΡυηβ,Ν εehmetΝωevatΝχçıkalın,Ν κΝ
κπκέκμΝ πδεαζ έ κΝα φαζ έμΝπβΰΫμΝΰδαΝ δμΝπλκγΫ δμΝ βμΝ ΝεαδΝ πθΝυπκζκέππθΝαλαίδευθΝξπλυθέ 
913 ISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝ Πλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝ βίέ1βέ1ληλ,Ν βθΝ κπκέαΝ υηη έξαθΝ κΝ
Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝYaakov Tzur,ΝκδΝ θαπζβλπ ΫμΝΓ θδεκέΝ δ υγυθ ΫμΝ
Maurice Fischer εαδΝShmuel Bentsur,ΝκΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝ Zeev Levin,ΝκΝ

δ υγυθ άμΝ κυΝΣηάηα κμΝ θαζτ πθΝ Avraham Kidron,Ν κΝ θαπζβλπ άμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΣηάηα κμΝ
ΜΫ βμΝ θα κζάμΝMoshe Sasson,ΝκΝΤπκ δ υγυθ άμΝ κυΝΣηάηα κμΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝEliezer Yapou,ΝκΝ
Τπκ δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Π Ν Pinchas Eliav,Ν κΝ θαπζβλπ άμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Tzvi Locker,Ν κΝ κβγσμΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Zeev 
SouffotΝ εαδΝκΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝAba Gefen.     



ΧμΝπλκμΝ κΝ τ λκΝαά βηα,Ναπκφα έ γβε ΝκδΝεδθά δμΝθαΝ έθαδΝπκζυ πέπ μΝ
εαδΝη ΝπκζζαπζκτμΝαπκ Ϋε μέΝυΰε ελδηΫθαμΝ 

ΨΝ ΝαΝ υθ ξδ γ έΝ βΝ θάΝ πδεκδθπθέαΝ η Ν βθΝ κυλεδεάΝ ευίΫλθβ β,Ν κτ πμΝ
υ ,Ν Ν π λέπ π βΝ Ϊλθβ βμΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ θαΝ απκ ξγ έΝ βθΝ
αθαίΪγηδ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυ,Ν σ Ν κΝ ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ θαΝ
α εά δΝ κΝ δεαέπηαΝ ίΫ κ,Ν απαδ υθ αμΝ βΝ ΚτπλκμΝ θαΝ υ ά δΝ δ σίαγη μΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ σ κΝη Ν κΝΙ λαάζΝσ κΝεαδΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝ 

ΨΝΝαΝαθα γ έΝ Ναθυ α κΝ δπζπηα δεσΝαιδπηα κτξκΝη ΝίαγησΝΠλΫ ίβΝθαΝ
η αί έΝ βθΝ γάθαΝ εαδΝ θαΝ υθαθ βγ έΝ αθ πέ βηαΝ η Ν κθΝ ζζβθαΝ ΤπκυλΰσΝ

ιπ λδευθ,Ν υΪΰΰ ζκΝ ίΫλπφέΝ ΟΝ δ λαβζδθσμΝ απ αζηΫθκμΝ γαΝ αβ κτ Ν απσΝ βθΝ
ζζΪ αΝ θαΝ απσ ξ δΝ απσΝ εΪγ Ν θΫλΰ δαΝ πκυΝ γαΝ θγΪλλυθ Ν κθΝ ΜαεΪλδκΝ θαΝ ηβθΝ
υθαδθΫ δΝ βθΝΪη βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝδ λαβζδθάμΝΠλ ί έαμΝ βΝΛ υεπ έαέ  

ΓΨΝΝαΝεδθβ κπκδβγ έΝβΝΠλ ί έαΝ κυΝΙ λαάζΝ κΝΛκθ έθκΝΰδαΝθαΝ δ λ υθβγ έΝ
η ΝπκδσθΝΪζζκΝ λσπκΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝίκβγά κυθΝκδΝ λ αθκέέΝΠαλΪζζβζ μΝεδθά δμΝ
γαΝπλαΰηα κπκδκτ ΝβΝΠλ ί έαΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθ,Ν πδεκδθπθσθ αμΝη Ν
κΝαλησ δκΝ ηάηαΝ κυΝ Ϋβ ΝΝ βπΪλ η θ έΝ 

ΨΝΝαΝαβ βγ έΝβΝίκάγ δαΝ υΰε ελδηΫθπθΝπλκ ππδεκ ά πθΝπκυΝγαΝηπκλκτ αθΝ
θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ απκ ζ ηα δεΪΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν
απκφα έ γβε Ν θαΝ αβ βγ έΝ απσΝ κθΝ πτλκΝ εκτλα,Ν ζζβθκαη λδεαθσΝ
πκζυ εα κηηυλδκτξκΝ πδξ δλβηα έαΝ εαδΝ δ υγτθκθ αΝ τηίκυζκΝ βμΝ αδλ έαμΝ
εδθβηα κΰλαφδευθΝ παλαΰπΰυθΝ Twentieth Century Fox,Ν θαΝ υθαθ βγ έΝ η Ν κθΝ

λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκ, κθΝ κπκέκθΝ ΰθυλδα Ν πλκ ππδεΪ, η αίαέθκθ αμΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λθί,Νζέΰ μΝ ί κηΪ μΝπλδθΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝ
βμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν ΰδα θαΝ κθΝ απκ λΫο δΝ θαΝ θ υ δΝ Ν υξσθΝ πδΫ δμΝ βμΝ έΝ ΟΝ

πτλκμΝεκτλαμΝ έξ Νη ΰΪζκΝ τλκμΝΰθπλδηδυθΝ κθΝΛ υεσΝΟέεκ,ΝΪη βΝ πδεκδθπθέαΝ
η Ν κυμΝ εΪ κ ΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝ θπηΫθπθΝΠκζδ δυθ 914 εαδ αΰα άΝ υθ λΰα έαΝ
η Ν βθΝευίΫλθβ βΝΚαλαηαθζά. ΣκΝ1ληι,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ικλέαμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ

δμΝ ςξΫζζ μ,Ν έξ Νπλκ έθ δΝ κθ πλκ ππδεσΝ κυΝφέζκ, Πλσ λκΝ ρα θξΪκυ λ, θαΝ
η κζαίά δΝυ ΝκδΝ λ αθκέΝθαΝαπκ ξγκτθΝπμΝ υθκηδζβ άΝ κυμΝ κθΝΜαεΪλδκ,Νη Ν
εκπσΝ θαΝ αθ υλ γ έΝ ηέαΝ πκζδ δεάΝ ζτ βΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηαέ915 ΠαλΪζζβζα,Ν κδΝ
ξΫ δμΝ κυΝ εκτλαΝ η Ν κΝ ίλαρεσΝ ζσηπυΝ δμΝ Π Ν ά αθΝ θΫμ εαδΝ Ϋξκθ αμΝ
πδ ε φγ έΝ κΝΙ λαάζΝ κΝ1λζηΝεαδΝ κΝ1λζλ,916 έξ Νεαζζδ λΰά δΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ
βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίΝΪλδ μΝ παφΫμΝη Ν βθΝδ λαβζδθάΝπκζδ δεά βΰ έαέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ

σ δΝ βθΝ υπβλ δαεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ
απκεαζ έ κΝ« πδξ έλβ βΝεκτλα»ΝβΝπλκ πΪγ δαΝπλκ Ϋΰΰδ άμΝ κυΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ βμΝ
τ α βμΝκηαζυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν βθΝΚτπλκ,Ναπκ δεθτ δΝπσ βΝ βηα έαΝ

Ϋ δθαθΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ κθΝΜαεΪλδκέΝ 
ΨΝ  κΝ έ δκΝ πζαέ δκΝ θ Ϊ αδΝ εαδΝ βΝ απσφα βΝ θαΝ αβ βγ έΝ απσΝ κθΝ

πδξ δλβηα έαΝ θ ΫζηκΝ Μκυλ ακτεκ,917 ΄ θ δπλσ λκΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ

                                                           
914Ν Nicolet, United States policy towards Cyprus, 85. Π λέ πθ παφυθ Eisenhower-εκτλα  
915 Louis Galambos – Daun Van Ee, eds. The Papers of Dwight David Eisenhower. The Presidency: 

Keeping the Peace, Vol. 18 (Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, 2001), 269-270 
#209, 302  #236. Πλίζ. Nicolet, United States policy towards Cyprus, 96-97. Π λέ βμ απ ζ υγΫλπ βμ 
κυ λξδ πδ εσπκυ Μαεαλέκυ. 

916 Ilias Chrissochoidis, ed. Spyros P. Skouras, Memoirs (1893-1953) (Stanford : Brave World, 2013), 
126-131 
917 Ραφαάζ Φλ αάμ,  Ι λαβζδ δεά Κκδθσ β α σζκυ, ε . ί΄ ( σζκμ: πδεκδθπθέα, 2002), 200-201 Ο 

θ Ϋζηκμ Μκυλ ακτεκμ ά αθ πδξ δλβηα έαμ απσ κθ σζκ, ίλαρεάμ εα αΰπΰάμ. Μ απκζ ηδεΪΝ
ΰεα α Ϊγβε Ν βθΝ γάθα,Ν σπκυΝ δ Ϋζ Ν Ϋζ ξκμΝ δ λαβζδ δευθΝ κλΰαθυ πθέΝ πσΝ κθΝ ΙκτθδκΝ

1ληκΝΫπμΝεαδΝ κθΝΜΪδκΝ κυΝ1λθ1Ν δ Ϋζ Ν ΄ θ δπλσ λκμΝ κυΝΚ θ λδεκτΝΙ λαβζδ δεκτΝυηίκυζέκυΝ
ΧΚέΙέέΨ,Ν κυΝ πέ βηκυΝφκλΫαΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝδ λαβζδ δευθΝεκδθκ ά πθΝ βθΝ ζζΪ αέ 



Ι λαβζδ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν θαΝ υθαθ βγ έΝ η Ν κθΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ φέζκΝ Θ ηδ κεζάΝ
Σ Ϊ κ,Ν πκυ ά αθΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ β ηδε άΝ
υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπάέΝ ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ κΝ Θ ηδ κεζάμΝ Σ Ϊ κμΝ
δΪε δ αδΝ γ δεΪΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ σ δΝ γαΝ ηπκλκτ Ν εαδΝ ε έθκμΝ θαΝ α εά δΝ
βηαθ δεάΝ πδλλκάΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κυΝΜαεαλέκυέ918  

ΣΨΝΝαΝ θδ ξυγ έΝ κΝ κυλδ δεσΝλ τηαΝπλκμΝ βθΝΚτπλκΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ
ΙαθκυαλέκυΝ 1λθί,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ εα α έΝ αφάμΝ βΝ βηα έαΝ πκυΝ γαΝ έξ Ν ΰδαΝ βθΝ
ευπλδαεάΝκδεκθκηέαέΝ 

ΨΝ  ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ Γεσζθ αΝ ΜΫδλΝ θαΝ εαζΫ δΝ Ν εα ’Ν δ έαθΝ
υθΪθ β βΝ κυμΝ αλξδ υθ Ϊε μΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ φβη λέ πθ,Ν αβ υθ αμΝ κυμΝ θαΝ

απαΰκλ τ κυθΝ κυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ κυμΝ θαΝ πδ δυικυθΝ υθ θ τι δμ η Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝ ΫπμΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ ΰδα θαΝ ηβθΝ κθδ γκτθΝ
πδεκδθπθδαεΪΝκδΝδ λαβζδθΫμΝεδθά δμΝεαδΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝθαΝπαλκ λυθγ έΝβΝ Ν

εαδΝκΝΛέίαθκμΝθαΝ θ έθκυθΝ βΝ δεάΝ κυμΝαπκ λ π δεάΝ λα βλδσ β αΝ κΝθβ έέ 
 
  Λέΰ μΝβηΫλ μΝη ΪΝ βΝ τ ε οβ,Ναπκφα έ γβε Νπ λαδ ΫλπΝσ δΝ κΝΙ λαάζΝ θΝ
γαΝ απαδ ά δΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ θαΝ βλά δΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ αηκδίαδσ β αμ,Ν βζα άΝ θαΝ
αβ βγ έΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝθαΝαθκέι δΝεαδΝβΝ ε έθβΝΠλ ί έαΝ κΝΙ λαάζέ Χ σ κ,Ν υξσθΝ
Ϊλθβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ θαΝ αθαίαγηδ γ έΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκΝ βμΝ Λ υεπ έαμΝ Ν
Πλ ί έα,ΝγαΝ εζαηίαθσ αθΝαπσΝ κΝΙ λαάζΝπμΝ ξγλδεάΝ θΫλΰ δαέ919  
 

ε σμΝ σηπμΝ απσΝ δμΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ ζάφγβ αθΝ Ν ε έθβΝ βΝ τ ε οβ,Ν βΝ
δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ Ϋζαί Ν κίαλΪΝ υπ’Ν σοδθΝ δμΝ ε δηά δμΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ
ΣκυλεέαμΝ βΝ Ρυηβ,Ν Μ ξηΫ Ν Σα ίΪ Ν έεαζδθ. ΟδΝ ε δηά δμΝ αυ ΫμΝ εα ’Ν αλξΪμΝ
υθΫπδπ αθΝ η Ν βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ πκυΝ έξ Ν εγΫ δΝ κΝ ζδΪξκυΝ α σθΝ βΝ
υθΪθ β άΝ κυΝ η Ν κθΝΦα έθΝ κλζκτΝ δμΝ 1κέ1βέ1ληλΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝ υθα σ β μΝ
δ έ υ βμΝ βμΝ Ν βθΝ αθ δηαεαλδαεάΝ αθ δπκζέ υ β,Ν ιδΪΝ άΝ αλδ λΪέΝ

Κα ΫζβΰαθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δ,Ν π δ άΝαελδίυμΝβΝαθ δπκζέ υ βΝά αθΝ υΪζπ βΝ βθΝ
θα λδεάΝ αθ δ υ δεάΝ πδλλκά,Ν κΝ έ δκμΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ γαΝ έξ Ν πκζζκτμΝ ζσΰκυμΝ θαΝ
αθααβ ά δΝΫθαΝφδζκ υ δεσΝ άλδΰηαΝ– εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝκδΝδ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμΝΰδαΝ
πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ ΚτπλκΝ γαΝ Ϋίλδ εαθΝ υάεκαΝ υ αΝ βΝ
Λ υεπ έαέ920 Σαυ σ βηβΝ ά αθΝ εαδΝ βΝ ε έηβ βΝ κυΝ ΠλκιΫθκυ πθΝ Π  βΝ

                                                           
918 ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝPrato,Νεκδθκπκέβ βΝπλκμΝΣηάηα αΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ
εαδΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χλλ1ήηλ-1έλέ1ληλΨΝ πσλλβ κΝ βζ ΰλΪφβηα,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ κΝ
Θ ηδ κεζάμΝΣ Ϊ κμΝ βλκτ Ν υθ ξάΝ παφάΝη Ν κθΝLevin εαδΝσ δΝεΪπκδ μΝφκλΫμΝ κθΝ θβηΫλπθ Νπ λέΝ
πθΝ ε αδθκηΫθπθΝ βΝηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπά 

919 ISA/RG130/MFA/3570/12 Tzur πλκμΝLevin (867/23.12.1959)  
920 ISA/RG130/MFA/3736/3  Elyahu Sasson πλκμΝ Fischer εαδΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ Χη1ή - מפ
βηέ1βέ1ληλΨΝ ε δηά δμΝ κυΝΠλΫ ίβΝ βμΝΣκυλεέαμΝ βΝΡυηβ, εehmetΝωevatΝχçıkalın:  
«[…]ΝΟΝΠλΫ ίβμΝπδ τ δΝσ δΝκδΝΆλαί μΝγαΝεΪθκυθΝσ, δΝπ λθΪ δΝαπσΝ κΝξΫλδΝ κυμΝΰδαΝθαΝαυιά κυθΝ βμΝ
πδλλκάΝ κυμΝ κΝ θβ έΝ εαδΝ θαΝ αθαΰεΪ κυθΝ βθΝ θ αλάΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ θαΝ φαλησ δΝ αυ σ βηβΝ

π λδφ λ δαεάΝεαδΝ δ γθάΝπκζδ δεά,Ν αυ σ βηβΝη Ν βΝ δεάΝ κυμ,Νά κδΝαθ δ-δ λαβζδθάΝεαδΝ αΝπζαέ δαΝ πθΝ
κυ λσφδζπθΝ ξπλυθέΝ πέ βμ,Ν πδ τ δΝ σ δΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ δΰηά,Ν θΝ γαΝ δ Ϊ κυθΝ κδΝ Άλαί μΝ θαΝ
υθ λΰα γκτθΝη Ν αΝ ζΫξβΝ βμΝπλυβθΝ ΟΚ ΝεαδΝη Ν κθΝ λα βΰσΝΓλέίαΝ θαθ έκθΝ κυΝΜαεαλέκυ,Ν Ν

π λέπ π βΝπκυΝκΝ ζ υ αέκμΝ θΝγαΝ υηπζ τ δ ηααέΝ κυμέΝ πέ βμ,Ν θΝγαΝ δ Ϊ κυθΝθαΝ υθ λΰα κτθΝεαδΝ
η Ν κυμΝ εκηηκυθδ ΫμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ δμΝ Πλκ λδεΫμΝ εζκΰΫμΝ ηφαθέ γβε Ν εαδΝ αθγυπκοάφδκμΝ κυΝ
ΜαεΪλδκυΝπκυΝ θΝπάλ Νζέΰ μΝοάφκυμ,Ναπκ δεθτ δΝ κυμΝΆλαί μΝσ δΝ κΝΫ αφκμΝ έθαδΝεα ΪζζβζκΝ κΝθβ έΝ
ΰδαΝ λΪ βΝεα ΪΝ κυΝΜαεαλέκυΝεαδΝσ δΝυπΪλξκυθΝπαλΪΰκθ μΝ κΝ π λδεσΝ βμΝΚτπλκυΝπκυΝ έθαδΝΫ κδηκδΝ
θαΝαθαζΪίκυθΝ λΪ βΝ ΪθΝ κυμΝαβ βγ έέΝΚα σπδθΝ κτ πθ,Ν υηπ λαέθ δΝκΝΠλΫ ίβμ,Νσ δΝσζκδΝκδΝηβ-αλαίδεκέΝ
παλΪΰκθ μΝ βμΝπ λδκξάμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ κυΝΙ λαάζ,ΝπλΫπ δΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ πδλλκάΝεαδΝ
βΝ γΫ βΝ κυΝΜαεαλέκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ εΝ πθΝ πλαΰηΪ πθΝ γαΝ εαγέ α αδΝ π λδ σ λκΝ ιαλ βηΫθκμΝ απσΝ βΝ
τ β,Ν εαδΝ γαΝ θ δαφΫλ αδΝ πλπ έ πμΝ ε έθκμ,Ν ζσΰπΝ πθΝ δευθΝ κυΝ πλκ ππδευθΝ υηφ λσθ πθ,Ν θαΝ

η δυ δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λκΝ βθΝαλαίδεάΝ πδλλκάέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝηαμΝ υηίκυζ τ δΝκΝΠλΫ ίβμΝθαΝ



Λ υεπ έα,ΝΣΫδζκλΝΜπΫζ λ, κΝκπκέκμΝ π άηαδθ Νσ δΝπζάγαδθαθΝκδΝ θ έι δμΝππμ κΝ
ΜαεΪλδκμΝ αλΰΪΝ άΝ ΰλάΰκλαΝ γαΝ αθααβ κτ Ν ΫθαΝ υ δεσΝ άλδΰηαΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ
θα λδεάμΝ δ δ υ δεσ β αμέΝ Κα ΪΝ κθΝ ΜπΫζ λ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ απσΝ βΝ ηδαΝ
θ δαφΫλ αδΝθαΝ υ αγκτθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝ ,ΝαπσΝ βθΝΪζζβΝσηπμΝ
θΝιΫλ δΝπκδαΝ Ϊ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά δΝΫθαθ δΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ«ΰδαΝαυ σΝ κΝ

ζσΰκΝπλκ δηΪΝθαΝηβθΝπλΪ δΝ έπκ α»έ921 
 

βΝ απσΝ δμΝ πλυ μΝ βηΫλ μΝ κυΝ ΙαθκυαλέκυΝ κυΝ 1λθί,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ έξ Ν δ Ϋζγ δΝ Ν λκξδΪΝ αθααά β βμΝ υπκ βλδε υθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κΝ

ΜαεΪλδκμΝ θαΝ πβλ α γ έΝ γ δεΪΝ πμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζέΝ ΣκΝ Φσλ ρθΝ ΌφδμΝ έξ Ν υ δΝ
θ κζάΝ κθΝ Κυί λθά βΝ λ ΥδκτΝ Φκυ Ν θαΝ αθ τλ δΝ κθΝ εα ΪζζβζκΝ λσπκΝ ΰδαΝ θαΝ

εα α ά δΝ αφΫμΝ σ κΝ κθΝΜαεΪλδκΝσ κΝεαδΝ ΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝαθ δπκζέ υ βμΝσ δΝ
βΝ λ αθέαΝ α σ αθΝ υπΫλΝ βμΝ τ α βμΝ πζάλπθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ
Ι λαάζΝ εαδΝ Κτπλκυέ922 Ν κυλεδεάΝ ευίΫλθβ βΝ έξ Ν υ δΝ ξ δεΫμΝ κ βΰέ μΝ κθΝ

θ δπλσ λκΝΚδκυ κτε,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝα εά δΝίΫ κΝ ΪθΝπαλκυ δα γ έΝαθΪΰεβέ923 
πσΝ αη λδεαθδεάμΝ πζ υλΪμ,Ν κΝ  Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ Ν αφυμΝ έγ κΝ υπΫλΝ βμΝ
τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝΙ λαάζ-ΚτπλκυΝΝεαδΝ βμΝ θ υθΪηπ βμΝ πθΝ

η αιτΝ κυμΝ ξΫ πθΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝ ηπκλέκυΝεαδΝ κυΝ κυλδ ηκτ,ΝπμΝ παλΪΰκθ μΝ
αθΪ ξ βμΝ αθ δ υ δευθΝ π λδφ λ δαευθΝ υθΪη πθ,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βμΝ έΝ ΟδΝ
αη λδεαθδεΫμΝ αθβ υξέ μΝ πδε θ λυθκθ αθΝ κθΝεέθ υθκΝ δ έ υ βμΝ βμΝ  ΝηΫ πΝ
βμΝ υ π δλπηΫθβμΝΝπαλκυ έαμΝ πθΝεκηηκυθδ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝ ε δηΪ κΝσ δΝγαΝΫγ αθΝ

πμΝ αλξδεσΝ κυμΝ σξκΝ θαΝ υδκγ ά δΝ βΝ ΚτπλκμΝ ηέαΝ ΰλαηηάΝ κυ λσ β αμΝ δμΝ
δ γθ έμΝ βμΝ ξΫ δμ,ΝπαλσηκδαμΝη Ν ε έθβθΝπκυΝ βλκτ ΝβΝθα λδεάΝ έΰυπ κμ. πσΝ
βθΝ ΪζζβΝ σηπμ,Ν κδΝ η λδεαθκέΝ εαγδ κτ αθΝ αφΫμΝ σ δ,Ν Ν αυ σΝ κΝ Ϊ δκΝ
κυζΪξδ κθ,Ν θΝ πλκ έγ θ αδΝ θαΝ πλκίκτθΝ Ν εδθά δμΝ υ Ν θαΝ πλκπγά κυθΝ δμΝ

δ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμέΝ ΟΝ Όκυ θΝ Σασκυθμ,Ν δ υγυθ άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ζζΪ αμ-
Σκυλεέαμ-ΙλΪθΝ κυΝ  Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ ,Ν γΫζκθ αμΝ θαΝ αδ δκζκΰά δΝ αυ άΝ βΝ Ϊ β,Ν
δ ξυλδασ αθΝσ δΝκδΝ Π Νελα άγβεαθΝ κΝπ λδγυλδκΝ πθΝ ι ζέι πθΝ κυΝΚυπλδαεκτΝη Ν
απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηβθΝ ΫξκυθΝ αεσηαΝ εαζζδ λΰά δΝ δ δαέ λαΝ θΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ
ευπλδαεάΝβΰ έαΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝεαδλσμΝ θΝελδθσ αθΝεα ΪζζβζκμΝθαΝπαλΫηίκυθ 
π λδ σ λκΝαπ’Νσ, δΝ κΝπλσ φα κΝπαλ ζγσθέ924  

 
ΜσζδμΝ πΫθ Ν ί κηΪ μΝ πλδθΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν

πκυΝ αθαη θσ αθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ δμΝ 1λέβέ1λθί, βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ θΝ
ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ η Ν ί ίαδσ β αΝ πκδαΝ Ϊ βΝ γαΝ βλκτ αθΝ βΝ γάθαΝ εαδΝ κΝ
ΜαεΪλδκμ, Νπ λέπ π βΝπκυΝ κΝΙ λαάζΝαθαεκέθπθ Ν βθΝαθαίΪγηδ βΝ κυΝΠλκι θ έκυΝ
κυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ Ν Πλ ί έαέΝ ΟΝ κβγσμΝ Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθ,ΝΜκλέμ Φέ λ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΪθ β άμΝ κυΝ βθΝ γάθαΝη Ν κθΝ
υΪΰΰ ζκΝ ίΫλπφΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λθί,Ν θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝαπκ πΪ δΝι εΪγαλ μΝ
δαί ίαδυ δμέ925 θ ξση θβΝ παφάΝ η Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝ κλ έκυΝ εαδΝ Νκ έκυΝ

                                                                                                                                                                      

πλκ ΰΰέ κυη Ν κθΝΜαεΪλδκ,ΝσξδΝζδΰσ λκΝαπ’Νσ κΝπλκ ΰΰέακυη Ν κθΝKüçük,ΝεαδΝ έθαδΝ έΰκυλκμΝσ δΝγαΝ
ίλ γ έΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝ υάεκκθΝκυμΝεαδΝσ δΝκδΝπλκ πΪγ δΫμΝηαμΝγαΝαπκφΫλκυθΝαπκ ζΫ ηα αέ»    
921 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1ΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝLevin (524/103.1 פ  -14.1.1960)  
922 ISA/RG93/MFA/1431/19 Ofer πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧζβγηή1ίγέγ פ  -8.1.1960) 
923 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1ΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝπλκμΝLevin (526/103.1 פ -15.1.1960) 
924 ISA/RG93/MFA/1008/1 Erell πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧγκιή1ηέ1έ1λθίΨΝ 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝ Erell-Owen Jones,Ν ήθ βΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ-ΙλΪθΝ κυΝ State 
Department 
925 ISA/RG130/MFA/3317/3 Ολ. Israel State Archives - Barouch Gilead, ed. Documents on the 

Foreign Policy of Israel, Vol.14 (Jerusalem: Israel State Archives - Government Printer, 1997), 622  
#400 Fischer πλκμ Golda Meir  



η λδεάμΝ ΙΪεπίκΝ γ πλάγβε Ν γ δεά,926 αζζΪΝ ζδεΪΝ θΝ πλαΰηα κπκδάγβε έΝ θΝ
πδ δυξγβε Ν πδεκδθπθέαΝ η Ν κθΝ άθπθαΝ Ρπ έ βΝ ηΫ πΝ αθπ Ϊ πθΝ αιδπηα κτξπθΝ
κυΝ Φσλ ρθΝ Όφδμ,Ν δσ δΝ κδΝ Ι λαβζδθκέΝ αφ’Ν θσμΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ κΝ Ρπ έ βμΝ
πβλ αασ αθΝπ λδ σ λκΝαπσΝ κυμΝ η λδεαθκτμΝπαλΪΝαπσΝ κυμΝ λ αθκτμ εαδΝαφ’Ν
ΫλκυΝ σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ φ λσ αθΝ θαΝ πβλ Ϊα αδΝ ζδΰσ λκΝ απσΝ κθΝ Ρπ έ βΝ εαδΝ

π λδ σ λκΝ απσΝ κθΝ ΝέεκΝ Κλαθδ δυ β βθΝ γάθα.927  Ν σ, δΝ αφκλΪΝ κθΝ
Θ ηδ κεζάΝΣ Ϊ κ,ΝαθΝεαδΝ θΝυπάλξ ΝαηφδίκζέαΝΰδαΝ βΝγ δεάΝ κυΝ Ϊ β,Νπ σ κΝ
κδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ ππμΝ δμΝ παφΫμΝ κυΝ η Ν κθΝ ΜαεΪλδκΝ θΝ γαΝ α ξκζ έ κΝ
δ δαδ ΫλπμΝ η Ν δμΝ ξΫ δμΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ,Ν αζζΪΝ η Ν αΝ αβ άηα αΝ πκυΝ Ϊπ κθ αθΝ κυΝ
ε δηΫθκυΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ υθ Ϊΰηα κμέ928 ΛσΰπΝ πθΝ υξθυθΝ η αεδθά πθΝ κυΝ
Σ Ϊ κυΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν Ϊγβε Ν α τθα κθΝ θαΝ κθΝ υθαθ ά δΝ κΝ πδε φαζάμΝ βμΝ

δπζπηα δεάμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθα,ΝΙκθα ΪθΝΠλΪ κέ929 Κα ΪΝ βΝ
υθΪθ β άΝ κυΝ η Ν κθΝ θ ΫζηκΝ Μκυλ ακτεκ,Ν κΝ Σ Ϊ κμΝ αλεΫ βε Ν Ν ΰ θδεΫμΝ
δαπδ υ δμΝεαδΝφδζκφλκθά δμ,ΝξπλέμΝθαΝ δππγ έΝεΪ δΝ δαφπ δ δεσ λκέ930  

 
ΝαθαΰλαφάΝαθ δ ίλαρευθΝ υθγβηΪ πθΝεαδΝαΰευζπ υθΝ αυλυθΝ Ν κέξκυμΝ

ε θ λδευθΝ ε βλέπθΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ηηκξυ κυΝ δμΝ 1ίέ1έ1λθίΝ πλκεΪζ Ν πκζζΪΝ
βηκ δ τηα αΝ δμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μ,931 βθΝ αθ έ λα βΝ βμΝ κπδεάμΝ
ίλαρεάμΝΚκδθσ β αμΝ εαδΝ βθΝ πέ βηβΝαθαεκέθπ βΝ κυΝΜαεαλέκυΝπκυΝεα α έεα Ν

Ϋθ κθαΝ κΝ υηίΪθ,ΝβΝκπκέαΝ κθέ γβε Ν δμΝ επκηπΫμΝ κυΝ κπδεκτΝλα δκφυθκυέ932 ΟΝ
ΫίΝΛ ίέθΝαιδκπκέβ Ν βΝ υΰευλέαΝεαδΝ βθΝ πκηΫθβΝ πθΝ υηίΪθ πθ,Ν π έπι Ν θαΝ

υθαθ βγ έΝη Ν κθΝΜαεΪλδκέΝΚα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ ε έθβ,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ παθΫζαί Νσ δΝ
πδγυηέαΝ κυΝ έθαδΝβΝΚτπλκμΝθαΝ υ ά δΝφδζδεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Νσζ μΝ δμΝ

ξυλ μΝ βμΝ π λδκξάμΝ «παλΪΝ δμΝ πδΫ δμΝ πκυΝ Ϋξ αδ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αξγ έΝ υπΫλΝ βμΝ
ηέαμΝάΝ βμΝΪζζβμΝπζ υλΪμ». θαφ λση θκμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝΠλ ί δυθΝπκυΝγαΝΪθκδΰ Ν
βΝΚτπλκμ,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ έπ Νσ δΝγαΝά αθΝησθκΝ Ϋ λ δμμ  βθΝ γάθα,Ν βθΝΆΰευλα,Ν

                                                           
926 ISA/RG93/MFA/1008/1 Souffot πλκμ Levin (1652/103.1 פ  -3.1.1960)  
Πλίζ. ISA/RG93/MFA/1007/5 α) Tzur πλκμ Levin (511/103.2 פ  -4.1.1960) ί) Levin πλκμ Tzur 
(4.1.1960 Ϊθ υ πλπ κεσζκυ) 
927 ISA/RG93//MFA/1008/1 Levin πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (159/103.1 פ  -5.1.1960) 
928 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμ δπζπηα δεά θ δπλκ ππ έα Ι λαάζ βθ γάθα  
(45/103.1 פ  -10.1.1960) 
929 ISA/RG93/MFA/1008/1 Prato πλκμ Levin (134/21.1.1960) 
930ΝISA/RG93/MFA/1008/1 Prato πλκμ Levin (214/9.2.1960) υθΪθ β β Μκυλ ακτεκυ-Σ Ϊ κυ βθ 

γάθα δμ 8.2.1960 
931 ISA/RG93/MFAή1ζγ1ήβηΝ αΨΝ “ ΰευζπ κέΝ αυλκέΝ αθ ΰλΪφβ αθΝ πέΝ εα α βηΪ πθΝ πθΝ

αλπ έπθ”,Ν Κτπλκμ, 11.1.1960 – “Θζδί λσθΝ φαδθση θκθ”,Ν ζάγ δα, 11.1.1960 – “ΟΝ γθΪλξβμΝ
εα α δεΪα δΝ βθΝ αθαΰλαφάθΝ βμΝ ίΪ δεα”,Ν Κτπλκμ,Ν 11έ1έ1λθίέΝ  δμΝ 1βέ1έ1λθίΝ βηκ δ τγβεαθΝ
ξ δεΪΝ ΪλγλαΝ εαδΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μΝ Φδζ ζ τγ λκμ,Ν ζ υγ λέα,Ν Υαλαυΰά,Ν
γθδεά,Ν γθκμέΝ θ κθ μΝ αθαεκδθυ δμΝ ιΫ π αθΝ κΝ υπκ βλδαση θκμΝ απσΝ κΝ Κ ΛΝ άηαλξκμΝ
ηηκξυ κυ,Ν έΝ Πκτΰδκυλκμ,Ν κΝ ΓέΓέΝ κυΝ Κ Λ,Ν α εέαμΝ ΠαπαρπΪθθκυ,Ν βΝ θπ βΝ πκ λΪ πθΝ
ηηκξυ κυ,Ν κδΝ κπδεΫμΝ κλΰαθυ δμΝ κυΝ Μ Ν εαδΝ βΝ φβη λέ αΝ Υαλαυΰά ξκζέα Ν κΝ υηίΪθΝ

ε θυμΝη Ν δ Ϋζδ αΝΪλγλαέΝΟδΝαΰευζπ κέΝ αυλκέΝαθαΰλΪφβεαθΝ Ν κέξκυμΝ κπδευθΝ πδξ δλά πθΝ βμΝ
ηηκξυ κυΝ Χεα Ϊ βηαΝ ΜέΙέΝ Λκυδαέ β,Ν αδλ έαΝ «Amathous»,Ν ι θκ κξ έκΝ «Savoy»,Ν γΫα λκΝ

Υα αβξαηπά,Ν«Triton Navigation Company»,Ν ηπκλκλαφ έκΝΝέεκυΝ α δζ έκυΝεαδΝεα Ϊ βηαΝΓ πλΰέκυΝ
Κκζκεα έ βΨ  ίΨΝ Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίιή11γέ1ζ פ  -βίέ1έ1λθίΨΝ  δμΝ
1βέ1έ1λθίΝαθαΰλΪφβεαθΝαΰευζπ κέΝ αυλκέΝεαδΝαθ δ βηδ δεΪΝ υθγάηα αΝ Χ« ιπΝκδΝ ίλαέκδΝαπσΝ βθΝ
Κτπλκ»,Ν«ΘΪθα κμΝ κυμΝ ίλαέκυμ»ΨΝ Νε θ λδεΪΝ βη έαΝ βμΝπσζβμ,Ν ΝηέαΝ εεζβ έαΝεαδΝ βθΝ έ κ κΝ
κυΝ πδ δκτΝπκυΝ δΫη θ Νδ λαβζδθσμΝηβξαθδεσμ,ΝυπΪζζβζκμΝ βμΝεα α ε υα δεάμΝ αδλ έαμΝCybarcoέΝΟΝ
ζζβθκευπλδαεσμΝΣτπκμΝαθαφΫλγβε ΝεαδΝαυ άΝ βΝφκλΪΝ κΝ υηίΪθέΝ θ δε δεΪμΝ“Ν αλκέΝαθΫΰλαοαθΝ

ο μΝ βΝΛ η σΝαΰευζπ κτμΝ αυλκτμ”,ΝΥαλαυΰά, 12.1.1960  
932 ISA/RG93/MFA/1431/25 Levin πλκμΝTzur (161/113.14-11έ1έ1λθίΨΝΠαλα έγ αδΝβΝαθαεκέθπ βΝ κυΝ
ΜαεαλέκυμΝ«Κα α δεΪαπΝ αθ πδφυζΪε πμΝ αμΝ κδατ αμΝ πλΪι δμ,Ν αδΝ κπκέαδΝ αθαηφδίσζπμΝ ΰΫθκθ κΝ υπσΝ
αθ υγτθπθΝ κδξ έπθέΝΟδΝ λΪ αδΝπλΫπ δΝθαΝαθαεαζυφγκτθΝαηΫ πμΝεαδΝθαΝ δηπλβγκτθ»έ 



κΝ Λκθ έθκΝ εαδΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ δμΝ ΰ δ κθδεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ
Νκ δκαθα κζδεάμΝΜ κΰ έκυ,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ έπ Νσ δΝγαΝζ δ κυλΰά κυθΝΠλκι θ έαΝ κΝ
ΚΪδλκ,Ν βΝ βλυ σΝεαδΝ κΝ Ι λαάζΝ - ξπλέμΝθαΝεαγκλέ δΝ ΪθΝ κΝΠλκι θ έκΝγαΝ έξ Ν
βθΝΫ λαΝ κυΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝάΝ βθΝΙ λκυ αζάηΝ-.933   

 
ΣκΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ δεαθκπκδάγβε Ν σ αθΝ πζβλκφκλάγβε Ν

σ δ κΝ ΜαεΪλδκμΝ παθΫζαί Ν αελδίυμΝ αΝ έ δαΝ ζσΰδαΝ εαδΝ βΝ υθΪθ β άΝ κυΝ η Ν κθΝ
πτλκΝεκτλαΝ δμΝγέβέ1λθίΝ βΝΛ υεπ έαέ934 ΟΝεκτλαμ,ΝΫξκθ αμΝά βΝεα α κπδ γ έΝ
ξ δεΪΝ απσΝ κθΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν φ λσ αθΝ θαΝ έξ Ν απκ αφβθέ δΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
υθκηδζέαμΝ κυΝη Ν κθΝΜαεΪλδκΝσ δ,Νδ δαέ λαΝ Νσ, δΝαφκλκτ Ν βθΝαλαίκρ λαβζδθάΝ
δΫθ ιβ,Ν βΝ πλσγ βΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ ά αθΝ βΝ ΚτπλκμΝ θαΝ βλά δΝ κυ λσ β αΝ

«εα ΪΝ κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝ ζί έαμ» - εαδΝ πκηΫθπμ,ΝσξδΝεα ΪΝ κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝ έΝ 
 
ΟΝ εκτλαμΝ έξ Ν η αί έΝ βθΝ ΚτπλκΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ αυ άθΝ βΝ υθΪθ β β,935 

αθ απκελδθση θκμΝ γ δεΪΝ κΝ αέ βηαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλΫ ίβΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθ,Ν
ίλαΪηΝ ΥΪληαθ,Ν υπσΝ κθΝ σλκΝ σηπμΝ σ δΝ γαΝ βλ έ κ ΪελαΝ ηυ δεσ β αέ936 Χ σ κ,Ν

πλκ κτΝαπκ ξγ έΝ βθΝδ λαβζδθάΝπλσ α β,ΝκΝεκτλαμΝαά β ΝθαΝπζβλκφκλβγ έΝπκδαΝ
κφΫζβΝγαΝ έξ ΝβΝΚτπλκμΝαπσΝ βΝ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν κΝΙ λαάζέ937 ΣκΝ
αέ βηΪΝ κυΝ δαίδίΪ γβε Ν κθΝ θαπζβλπ άΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν ΤααεσίΝ Σ κυλ,Ν κΝ κπκέκμΝ υθΫ αι Ν Ϋεγ βΝ πκυΝ π λδ έξ Ν

κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Νδ λαβζδθΫμΝ αδλ έ μΝπκυΝά βΝ λα βλδκπκδκτθ αθΝεαδΝάγ ζαθΝθαΝ
π θ τ κυθΝ κΝ θβ έ,Ν ΰ θδεΪΝ κδξ έαΝ π λέΝ πθΝ κυλδ δευθΝ αφέι πθΝ βθΝ ΚτπλκΝ

απσΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πζβλκφκλέ μΝ π λέΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ ε βζυ πθΝ πκζδ δ δεκτΝ
θ δαφΫλκθ κμΝπκυΝ έξαθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝεα ΪΝεαδλκτμΝ κΝθβ έέ938 Κα σπδθΝαυ υθΝ
πθΝ δ υελδθέ πθ,ΝκΝεκτλαμΝη ΫίβΝ βθΝΚτπλκέ    

                                                           
933 ISA/RG93/MFA/1431/25 Levin πλκμΝTzur,Νεκδθκπκέβ βΝπλκμΝΣηάηα αΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ
εαδΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧ1θβή11γή1ζ-11.1.1960) 
934 ISA/RG93/MFA/1008/1 Tzur πλκμΝLevin (522/103.1 פ -14.1.1960)  
935 ISA/RG93/MFAή1ίίιή1ηΝ αΨΝ Ν Levin πλκμΝ Tzur εαδΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ
Χ1λκήγέβέ1λθίΨΝ ίΨΝ Levin πλκμΝ Tzur εαδΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χζέβέ1λθίΝ Ϊθ υΝ
πλπ κεσζκυΨΝΟΝπτλκμΝεκτλαμΝη ΫίβΝ βθΝΚτπλκΝ δμΝγέβέ1λθί,Ν υθαθ άγβε Ναυγβη λσθΝη Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝ εαδΝ βθΝ πκηΫθβΝ αθαξυλβ Ν ΰδαΝ ηέαΝ δλΪΝ υθαθ ά πθΝ κΝ ΚΪδλκ,Ν βΝ βλυ σ,Ν βθΝ

γάθαέΝ λΰσ λαΝγαΝ πΫ λ φ Ν βΝΝΫαΝΤσλεβέΝτηφπθαΝη Ν κθΝLevin,ΝκΝεκτλαμΝαά β ΝαπσΝ κυμΝ
Ι λαβζδθκτμΝθαΝ βλά κυθΝΪελαΝηυ δεσ β αΝπμΝπλκμΝ δμΝη αιτΝ κυμΝ παφΫμ,Ν βθΝ πέ ε οάΝ κυΝ βθΝ
ΚτπλκΝεαδΝ βΝ υθΪθ β άΝ κυΝη Ν κθΝΜαεΪλδκ 
936 ISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝ Πλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝ βμΝ βίέ1βέ1ληλΝ κ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθ,Νη Ν βΝ υηη κξάΝαθπ Ϊ πθΝ ζ ξυθΝ κυέ πκφα έ γβε Νη αιτΝΪζζπθΝσ δΝβΝΠλ ί έαΝ
βμΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ γαΝ πδεκδθπθά δΝ η Ν κθΝ πτλκΝ εκτλα,Ν πλκε δηΫθκυΝ ζέΰ μΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ βθΝ

αθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμΝΚτπλκυΝθαΝη αί έΝ κΝθβ έΝΰδαΝθαΝ υθαθ βγ έΝη Ν κθΝΜαεΪλδκ,Ν κθΝ
κπκέκθΝΰθυλδα Νπλκ ππδεΪ,Νη Ν εκπσΝθαΝ κθΝαπκ λΫο δΝαπσΝ κΝθαΝπλκίΪζ δΝαθ δλλά δμΝπμΝπλκμΝ κΝ
θ ξση θκΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ 

937 ISA/RG93/MFA/1431/19 Harman πλκμ Tzur (850/5.1.1960) 
938 ISA/RG93/MFA/14331/19 Tzur πλκμ Harman (9587.1.1960/ יי) Ο Tzur παλαγΫ δ κδξ έα πκυ 
εαζ έ κ θα παλκυ δΪ δ κ Harman πλκε δηΫθκυ θα θβη λυ δ κθ εκτλα π λέ κυ κφΫζκυμ πκυ γα 
Ϋξ δ β Κτπλκμ απσ β τ α β δπζπηα δευθ ξΫ πθ η  κ Ι λαάζ. υΰε ελδηΫθα,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν

βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Tzur αθαφΫλ αδΝ σ δΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ ε έθβΝ βθΝΚτπλκΝ λΰΪακθ αθΝ Ι λαβζδθκέΝ
δ δεκέΝ τηίκυζκδΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝεαζζδΫλΰ δαμΝ πθΝ π λδ κ δ υθ,Ν βμΝπαλκξάμΝυΰ δκθκηδευθΝ

υπβλ δυθΝ εαδΝ πθΝ βηκ έπθΝ ΫλΰπθέΝ θαφΫλγβε Ν βΝ πκζυ άμΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έΝ βμΝ
εα α ε υα δεάμΝ αδλ έαμΝ Solel Boneh,Ν βΝ απα ξσζβ βΝ δ λαβζδθυθΝ δ δευθΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ
ΰ π λά πθΝ εαδΝ ηέαΝ ΰ θδεάΝ πδ εσπβ βΝ πθΝ αδ ά πθΝ ξλβηα κ σ β βμΝ πκυΝ έξαθΝ υπκίζβγ έΝ απσΝ
δ λαβζδθΫμΝ αδλ έ μΝ ΰδαΝ π θ τ δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ Χεα α ε υάΝ ηπα αλδυθ,Ν πζα δευθΝ δ υθ,Ν
εαζζυθ δευθ,Ν ικλτι πμΝ η αζζ υ δευθΝ πλυ πθΝ υζυθΝ εζπΨΝ θυπδκθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λΰπθΝ

ιπ λδεκτΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ κυΝ Ι λαάζΝ δμΝ
βιέ1βέ1ληλέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ π λέΝ πθΝ εελ ηυθΝ αδ ά πθΝ ΰδαΝ δ λαβζδθΫμΝ π θ τ δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ



 
 δμΝ 1κέ1έ1λθίΝ αθαεκδθυγβε Ν πέ βηαΝ κθΝ ΣτπκΝ σ δΝ απΫ υξαθΝ κδΝ

δαπλαΰηα τ δμΝ κΝΛκθ έθκΝη αιτΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ
πθΝ τκΝ ευπλδαευθΝ εκδθκ ά πθΝ εαδΝ σ δΝ βΝ βη λκηβθέαΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ

αθ ιαλ β έαμΝαθαίζάγβε ΝαπσΝ δμΝ1λΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λθίΝΰδαΝ δμΝ1λΝΜαλ έκυΝ1λθί.939 
Ν απκ υξέαΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ κφ δζσ αθΝ βΝ δαφπθέαΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ αφδεάΝ

Ϋε α βΝ πθΝίλ αθδευθΝίΪ πθΝ κΝ θβ έΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝπμΝ πλκμΝ δμΝ ΰ πλΰδεΫμΝ
π λδκξΫμΝ πκυΝ πδγυηκτ Ν θαΝ η τ δΝ βΝ λ αθέαΝ ΰδαΝ πδξ δλβ δαεκτμΝ ζσΰκυμέΝ Ν

λ αθέα,Ν βΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βΝ ΣκυλεέαΝ ι πζΪΰβ αθΝ ίζΫπκθ αμΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ εαδΝ κθΝ
Κδκυ κτεΝ θαΝ βλκτθΝ εκδθάΝ ΰλαηηά,Ν αλθκτη θκδΝ θαΝ υηφπθά κυθΝ η Ν κυμΝ
ίλ αθδεκτμΝσλκυμέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,ΝαελδίυμΝ π δ άΝκδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ
έξαθΝ απκ τξ δ,Ν θΝ γαΝ εαγυ λκτ Ν ησθκΝ βΝ αθαεάλυιβΝ βμ ευπλδαεάμΝ

αθ ιαλ β έαμΝ αζζΪΝ εαδΝ β βηαθ δεάΝ ίλ αθδεάΝ ίκάγ δαΝ πλκμΝ βθΝ κπδεάΝ ευπλδαεάΝ
κδεκθκηέαέ  

 
πκ δηυθ αμΝ δμΝ ι ζέι δμ, κδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ κδΝ αθ δλλά δμΝ κυΝ

ΜαεαλέκυΝπμΝπλκμΝ δμΝ αφδεΫμΝεαδΝ δκδεβ δεΫμΝλυγηέ δμΝπκυΝπλσ δθαθΝκδΝ λ αθκέ,Ν
κφ έζκθ αθΝ κυ δα δεΪΝ δμΝ πδΫ δμΝ πκυΝ κυΝ α εκτ αθΝ κΝ Γλέίαμ,Ν βΝ ιδΪΝ
αθ δπκζέ υ βΝεαδΝκδΝεκηηκυθδ ΫμέΝΚα ΪΝ κθΝ θαπζβλπ άΝ δ υγυθ άΝ κυΝΣηάηα κμΝ

λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,ΝΣ ίδ Λσε λ,ΝβΝ
ηπζκεάΝ πκυΝ πλκΫευο Ν ΰδαΝ βθΝ αφδεάΝ Ϋε α βΝ πθΝ ίΪ πθΝ θΝ ά αθΝ έπκ Ν

π λδ σ λκΝαπσΝ ΫθαΝ«απζσΝ ΰ πΰλαφδεσΝ - α δ δεσΝ πλσίζβηα»,Ν κΝ κπκέκΝ κτ πμΝάΝ
ΪζζπμΝγαΝΫίλδ ε Ν τθ κηαΝ βΝζτ βΝ κυέΝ θ δγΫ πμΝσηπμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ κΝαά βηαΝ
βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ κυΝΙ λαάζ,ΝβΝαθαίκζάΝ
βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμΝ Ν άηαδθ Νσ δΝαφ’Ν θσμΝβΝ ΝγαΝ έξ Ν

π λδ σ λκΝξλσθκΝθαΝ θ έθ δΝ δμΝπλκ πΪγ δΫμΝ βμΝ ΰδαΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝευπλδαεάΝ
βΰ έαΝθαΝ δαεσο δΝεΪγ Ν παφάΝη Ν κΝ ίλαρεσΝελΪ κμ,Ναφ’Ν ΫλκυΝσ δ κΝΙ λαάζΝγαΝ
ηπκλκτ Ν αθ έ κδξαΝ θαΝ αιδκπκδά δΝ κΝ πση θκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΰδαΝ θαΝ γΫ δΝ
απκ ζ ηα δεσ λαΝ Ν φαληκΰάΝ δμΝ εδθά δμΝ πκυΝ έξαθΝ απκφα δ γ έΝ δμΝ
βίέ1βέ1ληλΝεα ΪΝ βΝ τ ε οβΝαθπ Ϊ πθΝαιδπηα κτξπθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ

βθΝΙ λκυ αζάηέ940  
 

αθΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ Ν ζΪί δΝ εαγβ υξα δεΪΝ
ηβθτηα αΝ σξδΝ ησθκΝ απσΝ βθΝ ΆΰευλαΝ εαδΝ κΝ Λκθ έθκΝ αζζΪΝ εαδΝ απσΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ
ΜαεΪλδκέΝΝΧ σ κ,Ν κΝΙ λαάζΝ θΝηπκλκτ ΝθαΝαΰθκά δΝ βθΝκζκΫθαΝεαδΝ θ κθσ λβΝ
αλαίδεάΝ δ δ υ δεσ β αΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθσ β αέ941 θΝ ηπκλκτ Ν πέ βμΝ
θαΝαΰθκά δΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΚδκυ κτεΝδ ξυλδασ αθ,Ναφ’Ν θσμΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμΝά αθΝ
ε έθκμΝ πκυΝ θΝ γ πλκτ Ν αυ κθσβ βΝ βθΝ κυ λσ β αΝ βμΝ ΚτπλκυΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ

                                                                                                                                                                      

δΫπκθ αθΝ απσΝ υπ λαδ δκ κιέα,Ν εαγσ δΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ αδ ά πθΝ ξλβηα σ β β βμΝ έ Ν έξαθΝ
απκ υλγ έ,Ν έ Ν έξαθΝαιδκζκΰβγ έΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝπμΝηβΝίδυ δη μ,Ν έ ΝβΝ πδ λκπάΝ θΝ δμΝ θΫελδθ έΝ
[ΠλίζέΝ ISA/RG93/MFA/1430/8 Fischer πλκμΝ ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Χ1βγήη11έγ פ  -

1βέ1έ1λθίΨΝ πδ υθΪπ αδΝ κΝ υπ’αλέΝ 1βήβιέ1βέ1ληλΝ Πλαε δεσΝ υθ λδΪ πμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λΰπθΝ
ιπ λδεκτΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ πέΝ πθΝυπκίζβγ δ υθΝαδ ά πθΝξλβηα κ σ β βμΝ

ΰδαΝ π θ τ δμΝ Ι λαβζδθυθΝ πδξ δλβηα δυθΝ βθΝ Κτπλκ]έΝ  βθΝ Ϋεγ βΝ Tzur πλκμΝ Harman έ αδΝ
Ϋηφα βΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ εα ΪΝ κΝ Ϋ κμΝ 1ληλΝ έξαθΝ πδ ε φγ έΝ κΝ θβ έΝ ζέίίίΝ δ λαβζδθκέΝ κυλέ μ,Ν
εα αζαηίΪθκθ αμΝ βθΝ πλυ βΝ γΫ βΝ κθΝ εα ΪζκΰκΝ κυλδ δευθΝ αφέι πθΝ αθΪΝ υπβεκσ β αΝ εαδΝ ξυλαΝ
πλκΫζ υ βμΝ 
939 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1Ν“Ha’Atzmaut nidkhata le-khodesh”,ΝMaariv, 19.1.1960 
http://bit.ly/1WU6Zam Χπλσ ία βΝ1ζέ11έβί1ηΨΝ 
940 ISA/RG93/MFA/1008/1 Locker πλκμΝLevin (57/103.1 פ  -19.1.1960)  
941 ΟλΪ Νηέβ 

http://bit.ly/1WU6Zam


αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ,Ναφ’Ν ΫλκυΝσ δΝβΝγ δεάΝ Ϊ βΝ κυΝΜαεαλέκυΝπμΝπλκμΝ κΝ
αά βηαΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ φ λσ αθΝ θαΝ κφ έζ αδΝ

βθΝπ δγυΝεαδΝ βθΝ πδηκθάΝ κυΝΚδκυ κτεέΝΛέΰκΝπλδθΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ κυΝ
Λ ίέθΝ η Ν κθΝ Κδκυ κτεΝ δμΝ 1ίέ1έ1λθί,Ν κΝ ΣκτλεκμΝ θ δπλσ λκμΝ υθσοδ Ν βθΝ
αε δεάΝ κυΝΜαεαλέκυΝ ζΫΰκθ αμμΝ«ΌηπμΝ ιΫλ Ν πυμΝκΝΜαεΪλδκμΝαζζΪα δΝ βΝ ΰθυηβΝ
κυΝαπσΝ βΝηδαΝηΫλαΝ βθΝΪζζβ…»942,Ν πδ έθκθ αμ αεσηαΝπ λδ σ λκΝ βθΝδ λαβζδθά 

θ υλδεσ β αέ 
 

ηέ1έγΝ Ν π λέκ κμΝ α δησ β αμΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ βθΝ ΚτπλκΝ
ΧΦ ίλκυΪλδκμ - ΙκτζδκμΝ1λθίΨΝηΫ αΝαπσΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ εγΫ δμ   
 
 Ό αθΝ δμΝ1κέ1έ1λθίΝΝαθαεκδθυγβε ΝεαδΝ πέ βηαΝβΝαθαίκζάΝ βμΝβη λκηβθέαμΝ
αθαεάλυιβμΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμΝ- πκυΝαλξδεΪΝ έξ Νπλκ δκλδ γ έ ΰδα δμΝ1λΝ
Φ ίλκυαλέκυΝ 1λθί, η Ν βΝ υηπζάλπ βΝ θσμΝ Ϋ κυμΝ απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ- αεκζκτγβ ΝηέαΝηαελΪΝπ λέκ κμΝ α δησ β αμΝ δμΝ
δαπλαΰηα τ δμέΝΣαΝαθκδε ΪΝαβ άηα αΝπκυΝαπΫη θ ΝθαΝ πδζυγκτθΝά αθΝβΝ αφδεάΝ

Ϋε α βΝ πκυΝ γαΝ εα αζΪηίαθαθΝ κδΝ τκΝ ίλ αθδεΫμΝ ίΪ δμΝ βΝ εΫζ δαΝ εαδΝ κΝ
ελπ άλδ,Ν κδΝ πδηΫλκυμΝ λυγηέ δμΝ δκδεβ δεκτΝ εαδΝ θκηκγ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ πκυΝ
ξ έακθ αθΝ η Ν αυ Ϋμ,Ν πμΝ πέ βμΝ αβ άηα αΝ ελα δεάμΝ ευλδαλξέαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμΝ Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝβΝ λ αθέαΝγαΝαπκφΪ δα ΝθαΝαπκ τλ δΝ βΝ
λα δπ δεάΝ βμΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έέΝ κίαλΪΝ αβ άηα αΝ πλκμΝ πέζυ βΝ αθ δη υπδα Ν

εαδΝβΝηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπά,Νεαγσ δΝπαλα βλ έ κΝ δΪ α βΝαπσο πθΝπμΝπλκμΝ
βΝ δΪελδ βΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ άηπθΝ Ν ζζβθδεκτμΝ εαδΝ Σκυλεδεκτμ,Ν κΝ πκ κ σΝ

αθαζκΰέαμΝ ζζβθκευπλέπθ-ΣκυλεκευπλέπθΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝεαδΝ α πκζδ δαεΪ 
δεαδυηα αΝ πθΝγλβ ε υ δευθΝκηΪ πθέ943  

 
Ν θΫαΝ πλκγ ηέαΝ βμΝ 1λβμ Μαλ έκυΝ 1λθίΝ πΫλα Ν Ϊπλαε β,Ν η  κΝ α δΫικ κΝ

η αιτΝΜαεαλέκυΝεαδΝ λ αθυθΝθαΝφαέθ αδ αθυπΫλίζβ κέΝΟ ΜαεΪλδκμΝ βθΝκηδζέαΝ
κυΝ ΰδαΝ βθΝ ηβ  πΫ δκΝ βμΝ ΫθαλιβμΝ κυΝ αΰυθαΝ βμΝ ΟΚ Ν βθ 1β πλδζέκυ 1960, 

Ϋεαθ  ζσΰκΝ ΰδαΝ « υθΫξδ βΝ κυΝ απ ζ υγ λπ δεκτΝ αΰυθα» εαδΝ ΰδαΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝαεσηαΝεαδΝ ξπλέμΝ βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝ λ αθέαμέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝ - 
παλα βλκτ ΝκΝ ΫίΝΛ ίέθΝ Νκδε έ μΝαθαφκλΫμΝ κυΝ- θσ πΝβΝίλ αθδεάΝκδεκθκηδεάΝ
ίκάγ δαΝ πλκμΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαγυ λκτ ,Ν Ϊλξδ Ν θαΝ αθαπ τ αδ αθ δπκζδ υ δεσΝ
λ τηαΝεα ΪΝ κυΝΦααέζΝΚδκυ κτεΝ κυμΝεσζπκυμΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμΝ
η Ν πδε φαζάμΝ κθΝ ΡακτφΝ Ν θε Ϊμ,Ν βΝ δΰηάΝ ηΪζδ αΝ πκυΝ αΝ αθ δίλ αθδεΪΝ
αδ γάηα αΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβΝαυιΪθκθ αθ.944 ΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ
ηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπά κζκεζάλπ Ν κΝΫλΰκΝ βμΝη Ν βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ ζδεκτΝ
ε έη θκυΝ κυΝΚυπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμΝ δμΝθέζέ1λθίΝ βΝΛ υεπ έα,945 κδΝ δαφπθέ μΝ
πκυΝ ξ έακθ αθΝη Ν κΝεαγ υμΝ πθΝίλ αθδευθΝίΪ πθΝ θΝ πδζτκθ αθέ946  

                                                           
942 ISA/RG93/MFA/1008/1 Souffot πλκμΝLocker (24.1.1960) πδ εσπβ βΝ πθΝ παφυθ κυΝLevin βθΝ
ΚτπλκΝεα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ1έ1έ1λθ0-24.1.1960 
943 ϊianeΝ εarkides,Ν “  Μ αία δεά Π λέκ κμ, Φ ίλκυΪλδκμ 1959 - τΰκυ κμ 1λθί” κ ΠΫ λκμΝ
ΠαπαπκζυίέκυΝ Χ πέΨΝ Ι κλέαΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν ΣσηκμΝ 1Ν ΧΛ υεπ έαμΝ ε έΝ Φδζ ζ τγ λκμ,Ν
2010), 21-βζΝ εαδΝ βθ-γ1έΝ ΠλίζέΝ ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ 
Κκδθκπκζδ έαμ (34/103.3 פ  -7.1.1960) τθκοβ πθ αβ βηΪ πθ πκυ εελ ηκτ αθ δμ 
δαπλαΰηα τ δμ 

944 ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμ Σηάηα λ αθδεάμ Κκδθκπκζδ έαμ (567.103.3 פ  -6.4.1960) 
Π λδΰλαφά κυ πκζδ δεκτ εζέηα κμ βθ ζζβθκευπλδαεά εαδ βθ Σκυλεκευπλδαεά εκδθσ β α η Ϊ 
δμ κλ α δεΫμ ε βζυ δμ ΰδα βθ 5β πΫ δκ απσ βθ Ϋθαλιβ κυ αΰυθα βμ ΟΚ  

945 λυηαΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄-  ΚκεεέθκυΝΧ πέΨΝΆπαθ αΝ λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝΓ΄,ΝΣσηκμΝ
΄,θηβ-θηθΝΣαΝε έη θαΝ πθΝκηδζδυθΝΣ Ϊ κυ,ΝΚζβλέ β,ΝBridel, Bilge εαδ ϊenktaΒ.  



 
 αΝ ΫζβΝΜα κυΝ κυΝ1λθί,Ν θυ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ δΫίζ π Ν

σ δΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ υηφπθδυθ υλέξβμ-Λκθ έθκυ αθ δη υπδα Ν ηπσ δαΝ ηΪζζκθΝ
αθυπΫλίζβ α,947 βη δυγβε Ν ηέαΝ ιΫζδιβΝ απλσίζ π βμΝ  βθΝ ΣκυλεέαΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ

θ θΪθΝΜ θ λΫμΝαθ λΪπβΝ δμΝβιέηέ1λθίΝη Ν λα δπ δεσΝπλαιδεσπβηα,Ν κυΝκπκέκυΝ
βΰ έ κΝ κΝ Σα ηΪζΝ Γεδκυλ Ϋζέ948 ΠαλΪΝ δμΝ αλξδεΫμΝ αθβ υξέ μΝ σ δΝ βΝ εαγ π δεάΝ
η αίκζά βθΝ ΣκυλεέαΝ γαΝ π λδΫπζ ε Ν αεσηαΝ π λδ σ λκΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ
Κτπλκ,Ν θΝ Ϋζ δΝ κΝ εαγ υμΝ Γεδκυλ ΫζΝ φ λσ αθΝ θαΝ πδγυη έΝ θαΝ πλκ σ δ θΫαΝ
υθαηδεάΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμ. ΟΝΚδκυ κτεΝ δαί ίαέπθ Ν κθΝΛ ίέθΝσ δΝβΝΆΰευλαΝ

πζΫκθΝπδΫα δΝ θ λΰΪΝΰδαΝ κθΝ ληα δ ησΝ κυΝα δ ισ κυ ξ δεΪΝη Ν κΝεαγ υμΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ ίΪ πθ εαδΝ πδγυη έΝ θαΝ φαληκ γκτθ κΝ υθ κησ λκ κδΝ υηφπθέ μΝ

υλέξβμ-Λκθ έθκυ.949 Π λέΝ αΝ ΫζβΝ ΙκυθέκυΝ 1λθίΝ δαφαδθσ αθΝ σ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ
αφδεάμΝΫε α βμΝ πθΝίΪ πθ ίλδ εσ αθΝεκθ ΪΝ βΝζτ βΝ κυέΝΌ αθΝ δμΝθΝΙκυζέκυΝ

1λθίΝ αΝ ηΫλβΝ άλγαθΝ Ν υηφπθέα,950 Ϊθκδι Ν κΝ λσηκμΝ ΰδαΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κθΝ πση θκΝ ηάθα. ΣκΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ
πλκ κδηαασ αθΝ ΰδαΝ βθΝ ζδεάΝ τθγ βΝ βμΝ πλ ί υ δεάμΝ κυΝ απκ κζάμΝ βΝ
Λ υεπ έαέ951 

                                                                                                                                                                      

Πλίζέ ISA/RG93/MFAή1ίίιή1ιΝ ΣκΝ ζδεσΝ ε έη θκΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ υθ Ϊΰηα κμΝ υπ ΰλΪφβΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ δμΝ θέζέ1λθίΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ βμΝ ηδε άμΝ υθ αΰηα δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν ζί σΝ εαγβΰβ άΝ
Marcel Bridel εαδΝ κυμΝ πδε φαζάμΝ πθΝαθ δπλκ ππ δυθΝ βμΝ ζζΪ αμΝΧεαγέΝΘ ηδ κεζάΝΣ Ϊ κΨ,Ν βμΝ
ΣκυλεέαμΝΧ πέΝεαγέΝSuat Bilge,ΝκΝκπκέκμΝαθαπζάλπ Ν κθΝεαγέΝNihat Erim πκυΝαπκυ έαα Ν ε έθβΝ βθΝ
βηΫλαΝ απσΝ κΝ θβ έΨ,Ν βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ ΧΓζατεκΝ Κζβλέ βΨΝ εαδΝ βμΝ
ΣκυλεκευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμ (RaufΝ ϊenktaΒΨέΝ ΟδΝ πδε φαζάμΝ πθΝ αθ δπλκ ππ δυθΝ ιΫ π αθΝ
αυγβη λσθΝ πέ βη μΝ αθαεκδθυ δμΝ θυΝ αέ γβ βΝ πλκεΪζ Ν βΝ αθαεκέθπ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ

πδ λκπάμ,ΝBridel,Ν κΝ κπκέκμΝ ιΫφλα Ν βΝ ζτπβΝ κυΝ ΰδαΝ κΝσ δΝ κΝ ζδεσΝε έη θκΝ θΝλυγηέ γβε  βΝ
υθα σ β αΝ τθαοβμΝ ΰΪηπθΝ η αιτΝ η ζυθΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεκευπλδαεάμΝ

Κκδθσ β αμ,Ν ιΝαδ έαμΝ βμΝΪλθβ βμΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝαθ δπλκ ππ έαμέΝ Ν ξ δεάΝπ λδεκπάΝ βμΝαπσΝ
θέζέ1λθίΝ πέ βηβμΝαθαεκέθπ βμΝ κυΝεαγέΝεarcelΝψridelΝ έθαδΝβΝ ιάμμΝ«[…]ThereΝisΝonlyΝoneΝpoint for 

which I must confess I greatly regret for not having seen entirely followed. This is the question of free 

marriage between members of the two communities. In view of the fact that three Delegations have 

agreed to include this principle within the Constitution, I should not have been wrong in thinking that 

theΝTurkishΝωypriotΝϊelegationΝwouldΝalsoΝacceptΝitέΝThisΝgrievedΝmeΝveryΝmuchέΝ[…]». 
πέ βμ: “όiveΝsignaturesΝandΝtheΝdraftΝωonstitutionΝisΝcompleted”,ΝTimes of Cyprus, 7.4.1960   

946 ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧθ11ή1ίγέγ פ  -20.4.1960)  
947 ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧιλγή1ίγέγ פ  -25.5.1960) 
ΟΝ Zeev Levin π άηαδθ Ν βθΝ Ϋθ α βΝ πθΝ βζυ πθΝ κυΝ Rauf DenktaΒ υπΫλΝ βμΝ δξκ σηβ βμΝ εαδΝ
δπζάμΝΫθπ βμέΝ 

948 ISA/RG93/MFA/1431/19 Reuven Nall,ΝΤπκ δ υγυθ άμΝΣηάηα κμΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝπλκμΝ
Levin (408/101.1-29.5.1960)  
949 ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧκκγή1ίγέγ פ  -15.6.1960) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝLevin - Küçük,ΝκΝκπκέκμΝ έξ ΝησζδμΝ πδ λΫο δΝαπσΝ βθΝΆΰευλα,ΝσπκυΝ έξ Ν
υθαθ βγ έΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝη Ν βΝθΫαΝ κυλεδεάΝευίΫλθβ βΝη ΪΝ κΝπλαιδεσπβηαΝGürsel 

950 ISA/RG93/MFAή1ζγ1ή1λΝ αΨΝ Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χληίή1ίγέγ פ  -
βλέθέ1λθίΨΝίΨΝ Levin πλκμ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝ Χλλγή1ίγέγ פ  - θέιέ1λθίΨΝΌλκδΝ ΰδαΝ βΝ
υηφπθέαΝπκυΝαφκλκτ Ν δμΝίλ αθδεΫμΝ λα δπ δεΫμΝίΪ δμέΝ ε σμΝαπσΝ αΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτ αθΝ
βθΝ αφδεάΝ Ϋε α β,Ν κΝ δκδεβ δεσΝ εαδΝ κΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ πκυΝ γαΝ δΫπ δΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ ίΪ δμ,Ν
υηφπθάγβε Ν κΝ πκ σΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ ίκάγ δαμΝ πλκμΝ βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέΝ

τηφπθαΝ η Ν βθ ί΄ πμΝ ΪθπΝ αθαφκλΪ,Ν κΝ Küçük φΫλ αδΝ θαΝ έξ Ν απ δζά δΝ σ δΝ θΝ πλσε δ κΝ θαΝ
υπκΰλΪο δΝ βΝ υηφπθέαΝ ΪθΝ θΝαθαγ πλ έ κΝ κΝε έη θκΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝπμΝπλκμΝ
βΝ υηη κξάΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝπλκε δηΫθκυΝθαΝδ ξτ δΝβΝαθαζκΰέαΝιίμγίέΝ

ΜαεΪλδκμΝ εαδΝ Κδκυ κτεΝ υθαθ άγβεαθΝ εα ’Ν δ έαθΝ ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αά βηαΝ εαδΝ φΫλ αδΝ θαΝ
υηφυθβ αθΝ σ δΝ βΝ αθαζκΰέαΝ αυ άΝ γαΝ κλδ γ έΝ δαΝ θσηκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ γαΝ φαληκασ αθΝ ίΪ δΝ

ξλκθκ δαΰλΪηηα κμΝ θ σμΝ πθΝ πκηΫθπθΝ ηΝ υθέΝ Κα σπδθΝ αυ άμΝ βμΝ υθΪθ β βμ,Ν κΝ Küçük 
υθυπΫΰλαο ΝΝΝ 

951 ISA/RG93/MFA/1431/19 Nall πλκμΝLevin (490/101.1 פ  -6.7.1960) 



 
 Ν Ϊλ βΝ κυΝ α δ ισ κυΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ ΰδαΝ κΝ εαγ υμΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝίΪ πθΝ θΝ ιΫπζβι Ν βθΝ δ λαβζδθάΝπζ υλΪέ Καγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
π λδσ κυΝ α δησ β αμΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ ΧΦ ίλκυΪλδκμ-ΙκτζδκμΝ 1λθίΨΝ βΝ
δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ θΝ Ϋ δι Ν θαΝ πδ τ δΝ σ δΝ υπάλξ Ν κίαλσΝ θ ξση θκ θαΝ ηβθΝ
φαληκ γκτθΝ ζδεΪΝ κδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ τηφπθαΝ πΪθ αΝ η Ν βθΝ

υπβλ δαεάΝ αζζβζκΰλαφέαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ βμΝ π λδσ κυΝ
Φ ίλκυαλέκυ-ΙκυζέκυΝ1λθί,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝσ δΝκδΝεδθά δμΝ κυΝΜαεαλέκυ 
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ δαπλαΰηΪ υ βμ, έξαθΝ πμΝ κυ δα δεσΝ απκ Ϋε βΝ βθΝ εκδθάΝ
ΰθυηβΝεαδΝ κυμΝπκζδ δεκτμΝ κυΝαθ δπΪζκυμ,ΝπαλΪΝ κυμΝ λ αθκτμέ952 πσΝ βθΝΪζζβΝ
πζ υλΪ, κδΝ Ι λαβζδθκέ ι πζΪΰβ αθΝ απσΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ ΜαεΪλδκμΝ εαδΝ Κδκυ κτεΝ
άλβ αθ -Ϋ πΝεαδΝΰδαΝπ λδκλδ ηΫθκΝξλκθδεσΝ δΪ βηα- αυ σ βηβΝ Ϊ β953 Ϋθαθ δΝ
πθΝ λ αθυθ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ απκ Ϋζ Ν βθΝ ετλδαΝ αδ έαΝ δαεκπάμΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθ,Ν κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1λθί. θ κτ κδμ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

                                                           
952 Markides, Μ αία δεάΝ Π λέκ κμ, 26-γίέΝ Κα ΪΝ βθΝ εarkides,Ν βΝ τηπζ υ βΝ ΜαεαλέκυΝ – Küçük 
υθέ α κΝ σ δΝ εαδΝ κδΝ τκΝ π έπεαθΝ βθΝ η έπ βΝ βμΝ Ϋε α βμΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ ίΪ πθΝ εαδΝ βθΝ
ια φΪζδ βΝσ κΝ κΝ υθα σθΝη ΰαζτ λβμΝκδεκθκηδεάμΝίκάγ δαμΝαπσΝ βΝ λ αθέαέ ΌππμΝ πδ βηαέθ δΝβΝ

Markides, ά αθΝ βΝ ηκθα δεάΝ δΰηάΝ βθΝ πλσ φα βΝ Ι κλέαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ πκυΝ ζζβθκετπλδκδΝ εαδΝ
ΣκυλεκετλπδκδΝυδκγΫ β αθΝεκδθάΝΰλαηηάΝ– εα ΪΝ βΝ δαπλαΰηΪ υ άΝ κυμΝη Ν κυμΝ λ αθκτμΝ– ξπλέμΝ
βθΝπέ βΝάΝ βθΝεαγκ άΰβ βΝ πθΝΜβ Ϋλπθ-Πα λέ πθέ θ δγΫ πμ,ΝκΝδevinΝγ πλκτ Νσ δΝκδΝξ δλδ ηκέΝ
κυΝ ΜαεαλέκυΝ ά αθΝ ε έθκδΝ πκυΝ υ ξΫλαδθαθΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ ίΪ δμ,Ν

αφάθκθ αμΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝ Küçük α ξκζέα βέΝ ΠλίζέΝ αΨΝ ISχήRύλγήεόχή1ίίκή1Ν δevinΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ
λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1λιή1ίγέ1 פ  -2.2.1960).: «[…]ΝΣαΝπλκίζάηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝΫε α βΝ
πθΝ λα δπ δευθΝ ίΪ πθΝ εαδΝ κΝ θκηδεσΝ κυμΝ εαγ υμΝ θΝ πδζτγβεαθΝ αεσηαΝ εαδΝ φαέθ αδΝ ππμΝ κΝ

ΜαεΪλδκμΝ έ Ν θΝγΫζ δ,Ν έ Ν θΝηπκλ έΝθαΝ αΝ δαξ δλδ γ έΝ Ν π λδεσΝπκζδ δεσΝ πέπ κέΝ ΝευπλδαεάΝ
εκδθάΝ ΰθυηβΝ απκ Ϋξ αδΝ βθΝ εΝ θΫκυΝ αθαίκζάΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν αλε έΝ θαΝ ηβθΝ βη δπγ έΝ ΪζζβΝ
υπκξυλβ βΝ Χ έηέΝ δμΝ αιδυ δμΝ πθΝ λ αθυθΨΝ […]»έ ίΨΝ ISχήRύλγήεόχή1ίίκή1Ν θ έ κδξαΝ εαδΝ κδΝ
δ λαβζδθΫμΝ φβη λέ μΝ θΝ ιβΰκτ αθΝ βθΝ ατ δ βΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝKüçük η Ν ε έθβμΝ κυΝΜαεαλέκυ, 
π λδκλδαση θ μΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝ ΫεπζβιάΝ κυμέΝ Θ πλκτ αθΝ σ δΝ αυ σμΝ πκυΝ έξ Ν κθΝ πλυ κΝ εαδΝ

ζ υ αέκΝ ζσΰκΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ απσΝ ευπλδαεάμΝ πζ υλΪμ,Ν εα ΪΝ βΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ η Ν κυμΝ
λ αθκτμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε α βΝ πθΝ ίΪ πθ, ά αθΝ κΝ ΜαεΪλδκμ,Ν κυΝ κπκέκυΝ βΝ Ϊ βΝ υ ξΫ δααθΝ η Ν δμΝ
θ κ- ζζβθκευπλδαεΫμΝπκζδ δεΫμΝ δ κλλκπέ μέΝ θ δε δεσΝ έθαδΝ κΝαπσ πα ηαΝ κυΝ βηκ δ τηα κμΝ βμΝ
φβη λέ αμΝ εaarivΝ βμΝ 1λέ1έ1λθίμΝ «[…]Ν ΣδμΝ ζ υ αέ μΝ βζΝυλ μΝ ά αθΝ πζΫκθΝ φαθ λσΝ σ δΝ βΝ δΪ ε οβΝ

Χ έ έΝ κΝΛκθ έθκΨ κ τ δΝ Να δΫικ κέΝ Ν λ αθέαΝαά β Ν βηαθ δεΫμΝ αφδεΫμΝ ε Ϊ δμΝΰτλπΝαπσΝ δμΝ
λα δπ δεΫμΝ βμΝ ίΪ δμΝ θαΝ απκ ζΫ κυθΝ ΟαυθβΝ α φαζ έαμΟέΝ ΟΝ ΜαεΪλδκμΝ αλθάγβε Ν π δ άΝ απσΝ δμΝ

π λδκξΫμΝ ε έθ μΝπλκΫλξ αδΝ κΝβί-γίΣΝ βμΝ ΰ πλΰδεάμΝπαλαΰπΰάμΝ κυΝ θβ δκτΝεαδΝ κΝ ετλδκΝ ιαΰυΰδηκΝ
πλκρσθΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ δμΝ π λδκξΫμΝ αυ ΫμέΝ θαΝ απσΝ αΝ αιδκπλσ ε αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αυ άμΝ βμΝ
δΪ ε οβμΝ ά αθΝ βΝ εκδθάΝ γΫ βΝ πθΝ βΰ υθΝ πθΝ ζζάθπθΝ εαδΝ πθΝ ΣκτλεπθΝ – κυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ κυΝ

Küçük- ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλδθΝ απσΝ ΫθαΝ ξλσθκΝ επλκ ππκτ αθΝ δμΝ Κκδθσ β ΫμΝ κυμΝ πμΝ αθ δ δγΫη θκδέΝ ΟΝ
ΜαεΪλδκμΝεαδΝκΝΚδκυ κτεΝγαΝπαλαη έθκυθΝ κΝΛκθ έθκΝΰδαΝαεσηαΝ τκΝβηΫλ μ,Νη Ν εκπσΝθαΝ δ ιΪΰκυθΝ
Ϊ υπ μΝ υθκηδζέ μέΝ […]ΝΟΝΜαεΪλδκμΝ θΝ γαΝηπκλκτ Ν θαΝαπκ ξγ έΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ1βίΝ λαΰπθδευθΝ
ηδζέπθΝ υπΫλΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ ίΪ πθέΝ λ αθκέΝ πκζδ δεκέΝ παλα βλβ ΫμΝ πδ τκυθΝ σ δΝ βΝ πέζυ βΝ κυΝ
αβ άηα κμΝγαΝ ιαλ βγ έΝαπσΝ κυμΝ ιάμΝ τκΝπαλΪΰκθ μΝμΝΠλυ κθ,ΝαπσΝ κΝ ΪθΝγαΝ πγκτθΝ ΰΰυά δμΝ κθΝ
ΜαεΪλδκΝ σ δΝ βΝ λ αθέαΝ θ δαφΫλ αδΝ ησθκΝ κθΝ εαγαλΪΝ λα δπ δεσΝ λσζκΝ πθΝ ίΪ πθΝ εαδΝ σ δΝ βΝ
ευίΫλθβ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ γαΝ α ε έΝ δ υλυηΫθβΝ δκδεβ δεάΝ ευλδαλξέαΝ πέΝ πθΝ αφυθΝ πθΝ ίΪ πθέΝ

τ λκθ,Ν απσΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ίκάγ δαμΝ βμΝ λ αθέαμΝ πλκμΝ κΝ θβ έΝ η ΪΝ βθΝ
αθ ιαλ β κπκέβ άΝ κυέΝΠαλΥΝσζΥΝαυ Ϊ,Ν κθέακυθΝΪζζκδΝπκζδ δεκέΝπαλα βλβ Ϋμ,Νσ δΝβΝ εδΪΝ κυΝΓλέίαΝεαδΝκδΝ
βζυ δμΝ κυΝαπσΝ βθΝ γάθαΝ υθΫίαζαθΝ βθΝ δΪ α βΝαπσο πθΝΜαεΪλδκυΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ πθΝίΪ πθ». 

“Ha’Atsmaut nidkheta le-khodesh”Ν Χ έηέΝ “ Ν αθ ιαλ β έαΝ αθαίζάγβε Ν ΰδαΝ ΫθαΝ ηάθα”Ψ,Ν Maariv, 
19.1.1960 
953ΝΠλΪΰηα δ,ΝβΝεκδθάΝ Ϊ βΝΜαεαλέκυΝ - KüçükΝ  Ϋθαθ δΝ πθΝ λ αθυθΝά αθΝβΝπλυ βΝ επ φλα ηΫθβΝ
υδκγΫ β βΝεκδθάμΝ ΰλαηηάμέΝ ιέα δΝ σηπμΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ σ δ ΜαεΪλδκμΝεαδΝKüçük,Ν παλσ δΝ θΝ έξαθΝ
υθ κθέ δΝ εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝ δμΝεδθά δμΝ κυμΝεαδΝπαλ’ΝσζκΝπκυΝκδΝη γκ τ δμΝ κυμΝ σξ υαθΝ βθΝ

πλκΪ πδ βΝ πθΝ υθ αΰηα δευθΝε ε βηΫθπθΝ βμΝΚκδθσ β αμΝπκυΝ επλκ υπ υ ΝΝκΝεαγΫθαμΝ κυμ,Ν βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ υθ λΰΪ γβεαθΝ εα ΪΝ βΝ δαξ έλδ βΝ κυ αβ άηα κμ πκυΝ αθΫευο Ν π λέΝ βμΝ
εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθ Κυπλέπθ Μαλπθδ υθέΝΠλίζέΝηέβέγέ1 



ιπ λδευθΝ ε δηκτ Ν σ δΝ πλσε δ κΝ ΰδαΝ ηέαΝ τηπζ υ βΝ υεαδλδαεάΝ εαδΝ σ δΝ θΝ
πλσε δ κΝ θαΝ γ έΝ ΫληαΝ κθΝ δεκδθκ δεσΝ πκζδ δεσΝ αθ αΰπθδ ησΝ - κθΝ κπκέκθ βΝ

δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ ΝπζΫκθΝηΪγ δΝθαΝ δαξ δλέα αδέ954  
 

Χ σ κ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ε έθβμΝ βμΝ π λδσ κυ,Ν ΪθΝ εΪ δΝ απα ξσζβ Ν
κίαλΪΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ - ε σμΝ απσΝ βθΝ Ϋθ κθβΝ αλαίδεάΝ δ δ υ δεσ β αΝ βθΝ

Κτπλκ-955 ά αθΝ βΝ αη λδεαθδεάΝ δ αε δεσ β αΝ θαΝ δα φαζέ δΝ Ν δπζπηα δεσΝ
πέπ κΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμέΝ ΟΝ δ ξυλδ ησμΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ-ΙλΪθΝ κυΝ  Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ ,Ν Όκυ θΝ Σασκυθμ,Ν σ δΝ κδΝ Π Ν θΝ
έξαθΝ αεσηαΝ πλκζΪί δΝ θαΝ εαζζδ λΰά κυθΝ θΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝευπλδαεάΝπκζδ δεάΝ

βΰ έαΝ–εαδΝ πκηΫθπμΝ Ν θΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ υ ά κυθΝ κθΝΜαεΪλδκΝεα ΪΝ λσπκΝ
απκ ζ ηα δεσΝ θαΝ ηβθΝ πλκίΪζ δΝ αθ δλλά δμΝ κΝ θ ξση θκΝ τ α βμΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βμΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ βΝ

Λ υεπ έαΝ ΝΠλ ί έα-,956 θΝΫπ δ Νκτ Ν κΝ πδ ζ έκΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθΝ βθΝ Ι λκυ αζάη,957 κτ Ν κθΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βΝ Λ υεπ έαέ958 τηφπθαΝ

ηΪζδ αΝη Ν κθΝ τ λκ,ΝκΝ η λδεαθσμΝΠλσι θκμΝΣΫδζκλΝΜπΫζ λ έξ Ν υξθσ α μΝ
υθαθ ά δμΝσξδΝησθκΝη Ν κθΝΜαεΪλδκΝαζζΪΝεαδΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝ
ζζβθκευπλδαεάμ πκζδ δεάμΝ εβθάμέΝ θσ πΝηΪζδ αΝβΝίλ αθδεάΝκδεκθκηδεάΝίκάγ δαΝ

εαγυ λκτ ,Ν ζσΰπΝ κυΝ α δ ισ κυΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ
ίΪ δμ,ΝβΝκδεκθκηδεάΝ πδλλκάΝ πθΝ Π Ν κΝθβ έΝκζκΫθαΝεαδΝαυιαθσ αθέΝ Ν ε κξάΝ
κυΝΣασκυθμΝ λξσ αθΝ ΝπζάλβΝαθ έγ βΝπλκμΝ βΝι εΪγαλβΝ Ϋ η υ βΝ κυΝυηίκτζκυΝ
βμΝΠλ ί έαμΝ πθΝ Π Ν κΝΣ ζΝ ίέί,ΝΜδκτλα ΝΟυέζδαημ,Νσ δΝκδΝ Π ΝγαΝπλΪικυθΝ

κ, δ άπκ Νπ λθΪ δΝαπσΝ κΝξΫλδΝ κυμ, κτ πμΝυ ΝθαΝ υ αγκτθΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝ η αιτΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ πκζδ δεκτμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ

πκζτΝ βηαθ δεκτμ κδεκθκηδεκτμΝζσΰκυμέ959 δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ
σ δΝαλΰΪΝάΝΰλάΰκλαΝ κΝεκηηκυθδ δεσΝεσηηαΝγαΝαιδκπκδκτ Νπκζδ δεΪΝ βΝφ υξ δαΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝυπαέγλκυ,ΝίΪζζκθ αμΝεα ΪΝ κυΝΜαεαλέκυέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝαη λδεαθδεάΝ
κδεκθκηδεάΝ ίκάγ δαΝ γαΝ απκ ζκτ Ν ΫθαΝ βηαθ δεσΝ πκζδ δεσΝ άλδΰηαΝ ΰδαΝ κθΝ
ΜαεΪλδκΝ αφ’Ν θσμ,960 αφ’Ν ΫλκυΝ γαΝ θέ ξυ Ν βθΝ παλκυ έαΝ πθΝ Π ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
αθβ υξκτ αθΝΰδαΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ  Ν βθΝΚτπλκ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝηέαΝ θ ξση θβΝ
κυ λσ β αΝ βμΝευπλδαεάμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝεα ΪΝ αΝπλσ υπαΝ βμΝθα λδεάμΝ

δΰτπ κυέ 
 

ΝελυοέθκδαΝ κυΝ Ϋβ ΝΝ βπΪλ η θ ΝπλκίζβηΪ δα Ν κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ
ιπ λδευθ,Ν θσ πΝπζβ έαα ΝβΝ1θβ υΰκτ κυΝ1λθίΝ- βη λκηβθέαΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ
βμΝ ευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμέΝ ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ υπΫγ αθΝ ζαθγα ηΫθαΝσ δΝ κδΝ Π Ν θ 

ά αθΝπλσγυη μΝθαΝ βλέικυθΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμΝ π δ άΝ θ άγ ζαθΝθαΝΫλγκυθΝ
Ν υγ έαΝ τΰελκυ βΝ η Ν βθΝ θα λδεάΝ έΰυπ κέ961 ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ

πζ υλΪ Ϊλξδ ΝθαΝ υθ δ β κπκδ έΝσ δΝ θΝγαΝΫπλ π Νθα παθαπαυγ έΝ ζπέακθ αμΝσ δΝβΝ

                                                           
954 ΠλίζέΝζέγΝ ε δηά δμΝMurat Williams 
955 ΟλΪ Νηέβ 
956 ISA/RG93/MFA/1008/1 Erell πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧγκιή1ηέ1έ1λθίΨ 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝAlon - Jones. ΠλίζέΝηέ1έβ 
957 ISA/RG93/MFA/1008/1 Jaacov Barmore,Ν κβγσμΝ ΄ κυΝΣηάηα κμΝ Π ΝπλκμΝErell (6/103.1 פ  -
1.2.1960) 
958 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ιίή1ίγέ1 פ  -4.2.1960) 
959 ISA/RG93/MFA/1008/1 Souffot πλκμΝ Levin (27/103.1 פ  -1βέ1έ1λθίΨΝ Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝ
δ λαβζδθκτΝ δπζπηα δεκτΝ αιδπηα κτξκυ,Ν κΝ κπκδκμΝ θΝ εα κθκηΪα αδ,Ν η Ν κθΝ Murat Williams, 
τηίκυζκΝ βμΝΠλ ί έαμΝ πθΝ Π Ν κΝΣ ζΝ ίέίΝ 
960 ISA/RG93/MFA/1431/19 Souffot πλκμΝShneerson (1613/6.1.1960) 
961 ISA/RG93/MFA/1008/1 Erell πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧζ1θή1ίγέ1 פ  -2.2.1960)  



ΟυΪ δθΰε κθΝ γαΝ αθαζΪηίαθ Ν κΝ λσζκΝ κυΝ ‘δ ξυλκτΝ πλκ Ϊ β’Ν εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,ΝΝ
Ϋπλ π Ν θαΝ υθ ξέ δΝ θαΝ πλκπγ έΝ δμΝ δεΫμΝ βμΝ πλκ λαδσ β μ, ξπλέμΝ θαΝ υπκζκΰέα δΝ
πλκμΝ κΝπαλσθΝ Ναη λδεαθδεά άλδιβέ962  
      
ηέ1έζΝ παφΫμΝ η αιτΝ ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ δ λαβζδθυθΝ αιδπηα κτξπθΝ εα ΪΝ βθΝ
π λέκ κΝΦ ίλκυαλέκυ-ΙκυζέκυΝ1λθί  

 
Ν π λέκ κμΝ απσΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ ΫπμΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ ΙκυζέκυΝ 1λθίΝ

ξαλαε βλέ γβε ΝαπσΝαθ δελκυση θ μΝ θ έι δμΝπ λέΝ κυΝ ΪθΝεαδΝεα ΪΝπσ κθΝκδΝσλκδΝ
πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝγαΝά αθΝ φδε σΝθαΝ φαληκ γκτθέ Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Ν

Νσ, δΝαφκλΪΝ δμΝ παφΫμΝδ λαβζδθυθΝεαδΝευπλέπθΝαιδπηα κτξπθ,ΝβΝπ λέκ κμΝ ε έθβΝ
θΝ παλάζγ Ν Ϊπλαε βέΝ ιέα δΝ θαΝ πδ βηαθγ έ,Ν σ δΝ παλΪΝ βΝ α δησ β αΝ πκυΝ εα ΪΝ

εαδλκτμΝ παλα βλ έ κΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η Ν κυμΝ λ αθκτμΝ - εαδΝ παλΪζζβζα,Ν
βη δυθκθ αθ Ϋθ κθ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ Ν εαδΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ θαΝ

απκ λΫοκυθΝκδα άπκ Ν υθ λΰα έαΝη αιτΝΚτπλκυΝεαδΝΙ λαάζ963 – Ϋγβε ΝΰδαΝπλυ βΝ
φκλΪΝ πέΝ Ϊπβ κμΝ κΝ θ ξση θκΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ ηυ δευθΝ
υπβλ δυθΝ η Ν αθ έ κδξκυμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ ά αθΝ πδφκλ δ ηΫθκδΝ ΰδαΝ βΝ τ α βΝ
υπβλ δυθΝαθ δεα α εκπ έαμΝ κυΝευπλδαεκτΝελΪ κυμέ 
 

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝ βμΝ η αία δεάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν
ΣΪ κμΝΠαπα σπκυζκμ,Νφ λσ αθΝθαΝ έξ Ναπ υγυθγ έΝ κθΝ ΫίΝΛ ίέθ,Ναβ υθ αμΝ κυΝ
θαΝΫλγ δΝ Ν παφάΝη Ν κθΝ δ λυ άΝεαδΝ σ Ν πδε φαζάμΝ βμΝ λα δπ δεάμΝΤπβλ έαμΝ
Πζβλκφκλδυθ,Ν υπκ λΪ βΰκΝΥα ηΝ ΥΫλ κΰεέ964 τηφπθαΝ η Ν ξ δεάΝ αθαφκλΪΝ κυΝ
Λ ίέθΝ πλκμΝ κΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμ,965 βΝ υθΪθ β βΝΠαπα σπκυζκυ-
ΥΫλ κΰεΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη ΝΪελα ηυ δεσ β αΝ βθΝΚτπλκΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ
1λθί,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ κπκέαμΝ κΝ Παπα σπκυζκμΝ ιΫγ Ν αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ
αθ δη υπδα Ν βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ α υθκηέαμέΝ ΟΝ Παπα σπκυζκμΝ
φ λσ αθΝθα δΪα δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝ κθΝ λσπκΝπκυΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ πδζυγκτθΝ
βηαθ δεΪΝ αβ άηα αΝ α φΪζ δαμ,Ν πκυΝ αθΪΰκθ αθΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ εα ΪζζβζκυΝ

πλκ ππδεκτέ τηφπθαΝπΪθ αΝη Ν βθΝπμΝΪθπΝαθαφκλΪ,ΝκΝΠαπα σπκυζκμΝ ε δηκτ Ν
σ δΝ βΝ α υθκηδεάΝ τθαηβΝ βμΝ ΚτπλκυΝ ά αθΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ παθ λπηΫθβΝ απσΝ
Ϊ κηαΝπκυΝ έξαθΝ υθ γ έΝ θΪΝη Ν κΝαπ λξση θκΝίλ αθδεσΝεαγ υμ – εαδΝπμΝ εΝ
κτ κυΝ θΝΫξαδλαθΝ βμΝπλκ ππδεάμΝ κυΝ ηπδ κ τθβμέΝ πδπζΫκθ,ΝκΝΠαπα σπκυζκμΝ
ιΫγ Ν κθΝ ΥΫλ κΰεΝ δμΝ αθ δε δη θδεΫμ-πλαε δεΫμΝ υ εκζέ μΝ πκυΝ αθ δη υπδα Ν
βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝ υ αγ έΝ ευπλδαεσμΝ φκλΫαμΝ αθ δεα α εκπ έαμέΝ ΟδΝ

υ εκζέ μΝ υθέ αθ κΝ αφ’Ν θσμΝ βθΝ Ϊλθβ βΝ πθΝ λ αθυθΝ θαΝ πδ λΫοκυθ βθ 
πλσ ία βΝ  κδε έκυμ απσλλβ κυμ φαεΫζκυμ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ θΝ έξ Ν βΝ δΪγ άΝ κυΝ
επαδ υηΫθκ εαδΝ ι δ δε υηΫθκ πλκ ππδεσΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ κυ,ΝπκυΝγαΝηπκλκτ Ν

θα κΝ αιδκπκδά δ εα ΪζζβζαέΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝ πλσ γ Ν σ δΝ έξαθΝ ά βΝ
η αί έΝ βθΝ ΚτπλκΝ αιδπηα κτξκδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ΚΤΠΝ εαδΝ βμΝ εσ ζαθ Ν Γδαλθ ,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ ζΫξπ βΝ ευπλδαευθΝ Μυ δευθΝ

                                                           
962ΝNicolet, United States policy towards Cyprus, 140-145 Π λέΝ πθΝπλκ λαδκ ά πθΝ βμΝπκζδ δεάμΝ πθ 

Π Ν βθΝΚτπλκΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κέΝΠλίζέΝζέγ 
963 ΟλΪ Νηέβ 
964 ΟΝ Hayim Herzog (1918-1λλιΨΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λα δπ δεάμΝ κυΝ γβ έαμ,Ν υθΫ β Ν βθΝ
 λα δπ δεάΝΤπβλ έαΝΠζβλκφκλδυθΝ κΝ1λζκΝεαδΝ δ Ϋζ Ν δκδεβ άμΝ βμΝεα ΪΝ δμΝπ λδσ κυμΝ1λζκ-
1ληίΝ εαδΝ 1ληλ-1λθβέΝ φκτΝ απκ λα τγβε Ν θ Ϊξγβε Ν βΝ δπζπηα δεάΝ υπβλ έαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ πκζδ τγβε Νη Ν κΝΚσηηαΝ πθΝ λΰα δευθέΝ δ Ϋζ Ν ηκμ 
Πλσ λκμΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν τκΝ υθ ξ έμΝγβ έ μΝΧ1λκγ-1993) ΠλίζέΝChaim Herzog, ΟδΝ λαίκρ λαβζδθκέΝ
Πσζ ηκδ Χ γάθαμΝΛδθαέκμ,Νβί11ΨΝΝΝ 
965 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1ηίή1ίγέ1 פ  -1.2.1960) 



Τπβλ δυθ,Ν αζζΪΝ «κδΝ πλκ Ϊ δμΝ κυμΝ θΝ κθΝ δεαθκπκέβ αθ» - ξπλέμΝ π σ κΝ θαΝ
εγΫ δΝ δ δεσ λαΝ κυμΝαελδί έμΝζσΰκυμΝπκυΝ κθΝκ άΰβ αθΝ Ναυ σΝ κΝ υηπΫλα ηα. 

ΟΝΠαπα σπκυζκμΝαά β Ν βΝ υθ λκηάΝ κυΝΥΫλ κΰεΝεαδΝ πθΝαλησ δπθΝδ λαβζδθυθΝ
Τπβλ δυθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ επαδ υγ έΝεα ΪζζβζαΝ κΝπλκ ππδεσΝπκυΝγαΝ πΪθ λπθ  
ηέαΝ απκ ζ ηα δεάΝ Τπβλ έαΝ αθ δεα α εκπ έαμ εαδΝ ηέαΝ Ϋηπδ βΝ α υθκηδεάΝ
τθαηβ,Ν φκλ έμΝ πκυΝ γαΝ εζβγκτθΝ «θαΝ απκ λΫοκυθΝ βθΝ ιΪπζπ βΝ π λδευθΝ

παλαΰσθ πθ»,Ν πμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ λα βλδσ β αΝ ιΫθπθΝ ξπλυθ θ σμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ
πδελΪ δαμέ θΝ εαδΝ κΝ Παπα σπκυζκμΝ θΝ εα κθσηα Ν πκδκδΝ ά αθΝ αελδίυμΝ κδΝ

« π λδεκέ παλΪΰκθ μ»Ν κυμΝκπκέκυμΝαθαφ λσ αθ,ΝκδΝΥΫλ κΰεΝεαδΝΛ ίέθΝ έεαααθ 
σ δΝ η Ν αυ άΝ κυΝ βΝ φλΪ β, κΝ ΚτπλδκμΝ ΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝ υπκθκκτ Ν κυμΝ
εκηηκυθδ ΫμΝ εαδΝ κυμΝ αθ δηαεαλδαεκτμΝ πυλάθ μΝ βμΝ ιδΪμΝ πκυΝ πλσ ε δθ αθ 
δ κζκΰδεΪ κθΝΜβ λκπκζέ βΝΚ λτθ δαμΝΚυπλδαθσέΝ 

 
ΟΝ Υα ηΝ ΥΫλ κΰε,Ν απαθ υθ αμΝ κθ ΣΪ κ Παπα σπκυζκ,Ν έπ Ν σ δΝ αΝ

πλκίζάηα αΝπκυΝαθ δη υπδα ΝβΝΚτπλκμΝ κΝ1λθί,Ν έθαδΝ αυ σ βηαΝη Ν ε έθαΝπκυΝ έξ Ν
εζβγ έΝθαΝαθ δη ππέ δΝ κΝΙ λαάζΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝαπκξυλβ βΝ πθΝ λ αθυθΝαπσΝ
βθΝΠαζαδ έθβΝ κΝ1λζλΝεαδ πλσ δθ Ν κθΝΠαπα σπκυζκΝθαΝη αί έΝ κΝΙ λαάζΝΰδαΝ

θαΝ θβη λπγ έΝ ξ δεΪΝ άΝ θαΝ η αίκτθΝ βθΝ ΚτπλκΝ ζΫξβΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
 λα δπ δεάμΝΤπβλ έαμΝΠζβλκφκλδυθ,Ν ΪθΝκΝΜαεΪλδκμΝ θΝγαΝ κυΝΫ δθ Ν βθΝΪ δαΝ
θαΝη αί έΝ κΝ ιπ λδεσΝ ιΝαδ έαμ έ  κυΝφσλ κυΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝ βθΝΚτπλκ 
έ  ΰδαΝκδκθ άπκ ΝΪζζκΝζσΰκέΝ Ν υθΪθ β βΝ ε έθβΝΫζβι ΝξπλέμΝθαΝ υηφπθβγ έΝάΝθαΝ

απκεζ δ γ έΝκ, δ άπκ έΝ πσΝ κΝαλξ δαεσΝυζδεσΝπκυΝ ι Ϊ γβε ,Ν θΝπλκετπ δΝσ δΝ
πλαΰηα κπκδάγβε Ν ΪζζβΝ υθΪθ β βΝ η αιτΝ πθΝ Παπα σπκυζκυΝ εαδΝ ΥΫλ κΰεΝ ά 
κπκδα άπκ ΝΪζζβΝ υθαφάμΝφτ πμΝ παφάΝΚυπλέπθΝεαδΝ Ι λαβζδθυθΝαιδπηα κτξπθΝ
ΫπμΝ εαδΝ βθΝ πέ βηβΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ
1960.  

 
θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δ βΝ πδ κζά βμΝ Τπβλ έαμΝ φαζ έαμΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ η Νβη λκηβθέαΝβ6.2.1960 πλκμΝ κθΝΠλσι θκΝ ΫίΝΛ ίέθέΝΝ Ν
πδ κζάΝ ε έθβ,Ν πκυΝ αθαφ λσ αθΝ βθΝ Ϋεγ βΝ κυΝ Λ ίέθΝ π λέΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ

Παπα σπκυζκυ-ΥΫλ κΰεΝ βθΝΚτπλκ,Ν υθΫ βθ Ν κΝ ιάμΝθαΝηβθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ
Ν δπζπηα δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ πλκμΝ αΝ κδε έαΝ Σηάηα αΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ

πζβλκφκλέ μ,Ν πκυΝ Ϊπ κθ αδΝ « πθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ Μκ Ϊθ Ν άΝ αφκλκτθΝ
λα βλδσ β μΝ ζ ξυθΝ κυΝ λα κτΝάΝΪζζπθΝφκλΫπθΝα φαζ έαμ».966            

 
τκΝ ηάθ μΝ αλΰσ λα,Ν κθΝ πλέζδκΝ κυΝ 1λθί,Ν κΝ Γ θδεσΝ πδ ζ έκΝ πθΝ

δ λαβζδθυθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ υπΫίαζ Ν ΫΰΰλαφκΝ λυ βηαΝ κθΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ Ν πμΝ
πλκμΝ βθΝ τπαλιβΝ υθα σ β αμΝ δη λκτμΝ υθ λΰα έαμΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ,Ν θσο δΝ βμΝ

ζΫξπ βμΝ εαδΝ κλΰΪθπ βμΝ κυΝ ευπλδαεκτΝ λα κτέ967 ΧμΝ πλσ υπκΝ βμΝ
πλκ δθση θβμΝ υθ λΰα έαμΝπλκίαζζσ αθΝ κΝηκθ ΫζκΝπκυΝ έξ Ν φαλησ δΝ κΝΙ λαάζΝ

Ν δη λΫμΝ λα δπ δεσΝ πέπ κΝη Ν βθΝ δληαθέαΝεαδΝ βθΝΓεΪθαΝ– ξυλ μΝ δμΝκπκέ μΝβΝ
δ λαβζδθάΝ υζδεκ ξθδεάΝ ίκάγ δαΝ ά αθΝ Ϋθ κθβΝ εαδΝ υθ κθδασ αθΝ απσΝ κΝ ΣηάηαΝ

δ γθκτμΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ968 υΰε ελδηΫθα,Ν Ν αυ ΫμΝ δμΝ

                                                           
966 ISA/RG93/MFA/1008/1 Y. Lanir ΧάΝY. LenirΨ,Ν ιδπηα κτξκμΝ φαζ έαμΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝπλκμΝLevin (511/7/103.1 פ -26.2.1960)  
967 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1Ν ξβμΝ M. Limon,Ν Τπκ δκδεβ άμΝ Σηάηα κμΝ δ δευθΝ ληκ δκ ά πθΝ κυΝ
Γ θδεκτΝ πδ ζ έκυΝ κυΝΙ λαβζδθκτΝ λα κτΝπλκμΝLevin (235/190/   (25.4.1960- מ
968Ν ΟλΪ Ν ζέβέ1Ν Π λέΝ κυΝ ΣκηΫαΝ δ γθκτμΝ λπΰάμΝ Χ“ha’Mador le-Siua Benleumi”) κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν πκυΝ δ λτγβε Ν κΝ 1ληιΝ εαδΝ κΝ 1λθίΝ η ι ζέξγβε Ν εαδΝ η κθκηΪ γβε Ν Ν
ΣηάηαΝ δ γθκτμΝυθ λΰα έαμΝυπσΝ αΝαλε δεσζ ια “MaShaV”ΝΧ«Μα Ϊί»Ψέ 



τκΝ ξυλ μΝ ζ δ κυλΰκτ αθΝ ξκζΫμΝ επαέ υ βμΝ εζβλπ υθΝ εαδΝ ζ ξυθΝ κυΝ
πκζ ηδεκτΝθαυ δεκτ,Ν κυΝπ αδεκτΝεαδΝ βμΝα λκπκλέαμΝ θυΝπαλΪζζβζαΝζ δ κυλΰκτ αθΝ
δ δεΪΝ ηδθΪλδαΝ δκδεβ δεάμΝ ηΫλδηθαμ,Ν αΝ πζαέ δαΝ θσμΝ υλτ λκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

ζΫξπ βμΝεαδΝκλΰΪθπ βμΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ Ν ξυλ μ,ΝπκυΝ έ Ν έξαθΝησζδμΝ
αθ ιαλ β κπκδβγ έ,Ν έ Ν πλσε δ κΝ θαΝ απκε ά κυθΝ βθΝ αθ ιαλ β έαΝ κυμΝ εα ΪΝ κΝ
αηΫ πμΝ πλκ ξΫμΝ δΪ βηαέΝ κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ υΰεα αζ ΰσ αθΝ εαδΝ ε έθβΝ

δμΝ ξυλ μΝ ε έθ μ,Ν σπκυΝ κΝΣηάηαΝ δ γθκτμΝ υθ λΰα έαμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν Ν θαΝ παέι δΝ
βηαθ δεσ λσζκΝ βθΝ παλκξάΝ υλ έαμΝ ξθδεάμΝ ίκάγ δαμ αυ άμΝ βμΝ ηκλφάμ,Ν γαΝ

ηπκλκτ Ν θαΝ αθαπ υξγ έΝ αθ έ κδξβΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ λα δπ δεάμΝ
επαέ υ βμ,ΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝ ζΫξπ βμ κυΝυπσΝ τ α βΝευπλδαεκτΝ λα κτ.  

 
ΝαπΪθ β βΝ κυΝΛ ίέθΝά αθΝαπκζτ πμΝαλθβ δεά,969 ία δαση θβΝ κΝΰ ΰκθσμΝ

σ δΝ βΝ ευπλδαεάΝ ευίΫλθβ βΝ γ πλ έ κΝ ίΫίαδκΝ σ δΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ κυΝ
ευπλδαεκτΝ λα κτΝγαΝαβ κτ Ν βΝ υθ λκηάΝ πθΝ λδυθΝ ΰΰυβ λδυθΝ υθΪη πθέΝ ε σμΝ
αυ κτ,Ν κΝ Λ ίέθΝ ε δηκτ Ν σ δΝ αφ’Ν θσμΝ ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ κδΝ τκΝ εκδθσ β μ 
υΰεΫθ λπθαθΝκπζδ ησΝελυφΪΝ«ΰδαΝεΪγ Ν θ ξση θκ»,Ναφ’Ν ΫλκυΝκδΝ ξΫ δμΝη αιτΝ
πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝ δΫπκθ αθΝαπσΝαηκδίαέαΝεαξυπκοέαΝεαδΝ

ηέαΝ θ ξση θβΝδ λαβζδθάΝπαλκυ έαΝ κθΝ υαέ γβ κΝ κηΫαΝ βμΝΪηυθαμΝγαΝπ λδΫπζ ε Ν
αεσηαΝ π λδ σ λκΝ δμΝ τγλαυ μΝ δ κλλκπέ μΝ η αιτΝ βμΝ αλαίδεάμΝ εαδΝ βμΝ
δ λαβζδθάμΝ δ δ υ δεσ β αμΝ κΝθβ έέΝΠαλ’ΝσζαΝαυ ΪΝσηπμ,ΝκΝΛ ίέθΝ θΝαπΫεζ δ Ν
βθΝπδγαθσ β αΝθαΝ υ αγ έΝ βθΝΚτπλκΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝ λα δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝ

ΰδαΝ φάίκυμ,Ν πλδθΝ βθΝ εα Ϊ αιάΝ κυμΝ κθΝ αε δεσΝ λα σ,Ν εα ΪΝ αΝ πλσ υπαΝ πθΝ
«ΣαιδαλξδυθΝ Ν κζαέαμ»Ν Χ«Gdudey Noar»Ν άΝ «GadNà»ΨΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτ αθΝ η Ν
πδ υξέαΝ κΝΙ λαάζέΝΟΝΛ ίέθΝηΪζδ αΝπλσ δθ ΝθαΝ επαδ υγ έΝ κΝΙ λαάζΝυπάεκκμΝ

Σκυλεέαμ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝηπκλκτ Ν Νη αΰ θΫ λκΝ Ϊ δκΝθαΝκλΰαθυ δΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ
πλσΰλαηηαΝ πλκεα αλε δεάμΝ λα δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ φάίκυμΝ βμΝ
κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμέ970 πσΝ κ αλξ δαεσΝ υζδεσΝπκυΝ ι Ϊ γβε Ν – εαδΝ ΫπμΝ
βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ

1960 - θΝ βη δυγβε Ν π λαδ ΫλπΝ πλσκ κμΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ πλσ α βμΝ
κυΝ Γ θδεκτΝ πδ ζ έκυΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ άΝ βμΝ εΫοβμΝ πκυΝ
ιΫφλα ΝκΝΛ ίέθΝ βθΝαπαθ β δεάΝ κυΝ πδ κζάέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπΪθ πμ,ΝβΝγΫ βΝ
κυΝ Λ ίέθΝ ά αθΝ εα βΰκλβηα δεΪΝ αλθβ δεάΝ πμΝ πλκμΝ κΝ θ ξση θκΝ πδ εΫο πθΝ

αιδπηα κτξπθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ λα κτΝ βθΝΚτπλκΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Ν«αεσηαΝ
εαδΝαθ πδ άηπμ»,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυέ     

 
 αΝηΫ αΝΜα κυΝ1λθίΝκΝΛ ίέθΝ υθαθ άγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝη Ν κθΝπτλκΝ

Κυπλδαθκτ,Νεα σπδθΝπλπ κίκυζέαμΝ κυ υ Ϋλκυέ971 ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝφβηκζκΰ έ κΝ
σ δΝ κΝ γ1ξλκθκμΝ Κυπλδαθκτ,Ν θσμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν πλκκλδασ αθΝ θαΝ
κπκγ βγ έΝ Ν θ υλαζΰδεάΝ γΫ βΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ - έ Ν ΠλΫ ίβμΝ κΝ

Λκθ έθκ,Ν έ Ν αεσηαΝ εαδΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθέΝ ΟΝ Κυπλδαθκτ,Ν αβ υθ αμ θαΝ
πζβλκφκλβγ έΝπκδκΝλσζκΝγ πλκτ Ν κΝ Ι λαάζΝσ δΝΫπλ π ΝθαΝπαέι δΝβΝΚτπλκμΝ βθΝ

θα κζδεά Μ σΰ δκ,Νάγ ζ ΝθαΝεαγβ υξΪ δΝ βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμΝ
                                                           

969 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝξβΝLimon (694/103.1 פ  -6.5.1960) 
970 ΠλίζέΝζέβέβέΝ Ν εΫοβΝ κυΝΛ ίέθΝ θ α σ αθΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ υθαθ ά πθΝαθ αζζαΰάμΝαπσο πθΝ
πκυΝ έξ Νπλαΰηα κπκδά δΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ1ληλΝη Ν κθ RaufΝϊenktaΒ η Ν εκπσΝ βθΝαπκ κζάΝ λδυθΝ
ΣκυλεκευπλέπθΝ φάίπθΝ ΰδαΝ ΫεαΝ βηΫλ μΝ κΝ Ι λαάζ,Ν πλκε δηΫθκυ,Ν ΪηαΝ βΝ πδ λκφάΝ κυμΝ βθΝ
Κτπλκ,ΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝη επαδ τ κυθΝθ αλκτμΝ υηπα λδυ μΝ κυμΝ Ν λΰα έ μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝ
η Ν βθΝ αΰλκ δεάΝ κδεκθκηέα,Ν εαζζδΫλΰ δ μΝ εζπέΝ ΟΝ ϊenktaΒ πδγυηκτ Ν θαΝ φαληκ γκτθΝ βθΝ
κυλεκευπλδαεάΝ εκδθπθέαΝ δ λαβζδθΪΝ γ ηδεΪΝ πλσ υπαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ φάίπθΝ εαδΝ
θβζέεπθ,Ν βμΝαΰλκ δεάμΝκδεκθκηέαμΝεαδΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέΝ 

971 ISA/RG93/MFA/1007/15 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧιγλή1ίγέβ פ  -18.5.1960) 



γαΝ βλά δΝ βΝ Ϋ η υ άΝ κυΝ θαΝ βλά δΝ έ μΝ απκ Ϊ δμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ
αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβέΝΦλσθ δ  σηπμΝθαΝ κθέ δΝ σ δ,Ν κηΫθπθΝ πθΝ υ εκζδυθΝ
πκυΝαθ δη υπδα Ν σ ΝκΝΜαεΪλδκμΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝη Ν κυμΝ λ αθκτμ,Νά αθΝ
απαλαέ β βΝβΝπκζδ δεάΝ άλδιβΝ βμΝ ,ΝπμΝαθ έίαλκΝ δμΝίλ αθδεΫμΝπδΫ δμΝ Νσ, δΝ
αφκλκτ Ν κυμΝ σλκυμΝ παλαηκθάμΝ πθΝ λα δπ δευθΝ ίΪ πθΝ κΝ θβ έέΝ Παλ’Ν σζαΝ
αυ Ϊ,ΝκΝΚυπλδαθκτΝ ιΫφλαα Ν βθΝΪπκοβΝσ δΝ ζδεΪ,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ θΝγαΝ βλά δΝαθ δ-
δ λαβζδθάΝ Ϊ βέΝ πδεαζκτη θκμΝ ηΪζδ αΝ υθκηδζέαΝ πκυΝ έξ Ν πλαΰηα κπκδά δΝ
πλσ φα αΝη Ν κθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ,ΝΜαξηκτθ ΝΦΪκυαδ,ΝκΝΚυπλδαθκτΝ
ιΫφλα Ν βθΝ θ τππ βΝσ δΝβΝ έΰυπ κμΝ θΝπλκ έγ αδΝθαΝζΪί δΝ λα δεΪΝηΫ λαΝεα ΪΝ
βμΝΚτπλκυ,Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ ζ υ αέαΝ δα βλά δΝφδζδεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζέΝ

ΟδΝ δαί ίαδυ δμΝ ΚυπλδαθκτΝ π λέΝ βμΝ φ λση θβμΝ αδΰυπ δαεάμΝ δαζζαε δεσ β αμΝ - 
παλ’σ, δΝΫπ δ αθΝ κθ Λ ίέθ,ΝπμΝπλκμΝ βθΝ δζδελέθ δαΝ κυΝΚυπλέκυΝ υθκηδζβ άΝ κυΝ - 

θΝαθαέλ αθΝ βθΝ πδφυζαε δεσ β αΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ972  
 
 

ηέ1έηΝΙ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝεδθά δμΝΫπμΝεαδΝ βθΝβηΫλαΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμΝΧ1θέκέ1λθίΨ 
 

 δμΝ1βΝΙκυζέκυΝ1λθί,Ν Ϋ λ δμΝ ί κηΪ μΝπλδθΝαπσΝ βθΝ πέ βηβΝαθαεάλυιβΝ
βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμ,ΝβΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝΓεσζθ αΝΜΫδλ θΫελδθ 973 βθΝ
δ άΰβ β974 κυΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ βΝ Λ υεπ έαΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν

αθαφκλδεΪΝ η Ν δμ εδθά δμΝ πκυΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ΰέθκυθΝ ΰδαΝ θαΝ δα φαζδ γ έΝ βΝ τ α βΝ
κηαζυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέΝ Ν δ άΰβ βΝ Λ ίέθΝ
ία δασ αθΝ δμΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ έξαθΝ ζβφγ έΝ εα ΪΝ βθΝ υλ έαΝ τ ε οβΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ βμΝ βίέ1βέ1ληλ,975 η Ν ίΪ βΝ δμΝ ι ζέι δμΝ πκυΝ
έξαθ η κζαίά δΝ Ϋε κ μ αΨΝ Ν γάθαΝ θΝ έξ Ν αθαζΪί δΝ λσζκΝ εαγκ βΰβ άΝ δμΝ

εδθά δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ κυΝ
Ι λαάζέΝ ίΨΝ ΟδΝ λ αθκέ,Ν τ λαΝ απσΝ ηέαΝ Ϋθ κθβΝ πκλ έαΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ η Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝΰδαΝ κΝθκηδεσΝεαγ υμΝ πθΝίΪ υθΝ κυμΝ βθΝΚτπλκ,Ν θΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ
α εά κυθΝ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝ κυΝΜαεαλέκυέΝΆζζπ ,ΝβΝ

λ αθέαΝίλδ εσ αθΝ κΝ πέε θ λκΝ πθΝ πδελέ πθΝ βμΝ έΝΰΨΝΟδΝ Π ΝαθΫη θαθΝ
απσΝ βθΝΚτπλκΝθαΝ βλά δΝέ μΝαπκ Ϊ δμΝΫθαθ δΝ πθΝ λΪίπθΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝβΝ
ΰλαηηάΝαυ άΝ έξ Νΰέθ δ ΰθπ άΝ κθΝΜαεΪλδκέΝΧ σ κ,Νπαλα βλ έ κ δ αε δεσ β αΝ
εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ  Ϋβ Ν Ν βπΪλ η θ Ν θαΝ αθαζΪί δ π λαδ ΫλπΝ λΪ βΝ υπΫλΝ πθΝ

δ λαβζδθυθΝ πδ δυι πθέ976 ΨΝΣκΝ δεαέπηαΝίΫ κΝ κυΝΣκυλεκετπλδκυΝ θ δπλκΫ λκυ,Ν
ε σμ κυΝ σ δΝ απκ ζκτ Ν κΝ ησθκΝ πλαε δεσΝ άλδΰηαΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν απκ ζκτ Ν
πέ βμΝπ δ δεσΝΪζζκγδΝ κυΝΜαεαλέκυΝ σ κΝΫθαθ δΝ πθΝαλαίδευθΝευί λθά πθ,Νσ κΝ

εαδΝΫθαθ δΝ υξσθΝ πδελδ υθΝ κυΝ Ν π λδεσΝ πέπ κ,Ν Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ

                                                           
972 ISA/RG93/MFA/1007/15 Nall πλκμΝ Levin (394/16.2 פ  -ββέηέ1λθίΨΝ παθ υθ αμ,Ν κΝ Levin 
αιδκζκΰ έΝ δαφκλ δεΪΝ αΝ κηΫθα,Ναθαφ λση θκμΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝ κυΝΚυπλδαθκτΝΧLevin πλκμΝ
Nall, 799/103.2 פ  -βιέηέ1λθίΨ,ΝαθαΰλΪφκθ αμΝ αΝ ιάμμΝ«ΟΝΚυπλδαθκτΝ θΝηαμΝπλκεαζ έΝυπκοέ μΝεαδΝ
Ϋξκυη Ν βθΝ θ τππ βΝσ δΝ θΝο τ αδΝεαδΝΫξ δΝάγκμέΝ η έμΝη αφΫλκυη Ν αΝλβγΫθ αΝπμΝ δπυγβεαθέΝΠαλ’Ν
σζαΝαυ Ϊ,Ν έθαδΝ υθα σθΝθαΝ ιαξγ έΝσ δΝΫπμΝεΪπκδκυΝίαγηκτ,Ν αΝζσΰδαΝ κυ εφλΪακυθΝεαδΝπλκ ππδεΫμΝ
κυΝαπσο δμ».  

973 ISA/RG93/MFA/1431/19 Chaim Yahil,Ν Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθΝπλκμΝLevin Χ1ιέιέ1λθίΝΪθ υΝπλπ κεσζκυΨ 

974ΝISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμΝYahil (1010/103.3 פ  -12.7.1960) 
975 ΟλΪ Νηέ1έβ  
976ΝΟλΪ  Nicolet, United States policy towards Cyprus, 140-147. Π λέΝ πθΝπλκ λαδκ ά πθΝ πθΝ Π Ν

βθΝΚτπλκΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυέΝΠλίζέ 4.3 ξκζδα ησμΝαπσο πθΝWilliams.  



ζδεΪΝκΝΜαεΪλδκμΝγαΝυπκξλ πθσ αθΝθαΝηβθΝπλκίΪζ δΝαθ δλλά δμΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ
πδ δυι δμέ 

 
 Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν β δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ απκφΪ δ Ν θαΝ παθαζΪί δΝ κθΝ

ΰτλκΝ παφυθΝπκυΝ έξ  ά βΝπλαΰηα κπκδά δΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ1λθίέΝυΰε ελδηΫθαμ977 
  ΨΝ ΝαΝ αβ βγ έΝ απσΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ Άΰευλαμ θαΝ εδθβ κπκδά δΝ κΝ
ΣκυλεδεσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ Λ υεπ έαΝ ΰδαΝ θαΝ κγκτθΝ κδΝ εα Ϊζζβζ μΝ κ βΰέ μΝ κθΝ
Κδκυ κτεέΝΟυ δα δεΪ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ πδ έπιβΝ υθέ α κΝ βθΝ εΝθΫκυΝ δαί ίαέπ βΝ
εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ σ δΝ κΝ ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ θΝ γαΝ δ Ϊ δΝ βΝ

κηΫθβ δΰηάΝ θαΝ α εά δΝ ίΫ κΝ ΪθΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ θΝ γαΝ απκ ξσ αθΝ δ σίαγηβΝ
δπζπηα δεά επλκ υπβ βΝ σ κΝη Ν κΝΙ λαάζ,Νσ κΝεαδΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέ 

  ΨΝΝαΝ παθαζβφγκτθΝ κδΝ παφΫμΝ βθΝ γάθαΝ η Ν εκπσΝ θαΝ απκ λαπ έΝ υξσθΝ
αθ πδγτηβ βΝ ζζβθδεάΝ παλΫηία βΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ τ α βμΝ κηαζυθΝ δη λυθΝ
ξΫ πθΝΚτπλκυ-Ι λαάζέΝ 

  ΓΨΝ ΝαΝ παθαζβφγκτθΝ κδΝ παφΫμΝ η Ν βΝ λ αθέα,Ν βΝ κπκέα εΝ πθΝ πλκ Ϋλπθ 
ά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝπαέι δΝ κΝλσζκΝ κυΝεαγκ βΰβ άΝ βθΝευπλδαεάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάέΝ

Ν απκηΪελυθ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ απσΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ Κα λκυΝ απκ ζκτ Ν εκδθσΝ
υηφΫλκθΝ σ κΝΰδαΝ βΝ λ αθέα,Νσ κΝεαδΝΰδαΝ κΝΙ λαάζέ 

  ΨΝΝαΝ θγαλλυθγ έΝβΝηααδεάΝΫζ υ βΝδ λαβζδθυθΝ κυλδ υθΝ βθΝΚτπλκΝεα ΪΝ
βΝ δΪλε δα κυΝ υΰκτ κυΝ1λθί,Νΰδα θαΝ κθδ γ έΝ βθΝευπλδαεάΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝεαδΝ
βθΝεκδθάΝΰθυηβΝαηφκ ΫλπθΝ πθΝεκδθκ ά πθΝσ δΝκδΝκηαζΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζΝγαΝ

πφ ζά κυθΝ βθΝ κπδεάΝκδεκθκηέαέ 
  ΨΝ ΝαΝ φαληκ γκτθΝ εα ΪΝ ΰλΪηηαΝ κδΝ εδθά δμΝ πκυΝ έξαθΝ απκφα δ γ έΝ βΝ
τ ε οβΝ βμΝ βίέ1βέ1ληλΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ αθάη λαΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ

αθ ιαλ β έαμΝ εαδΝ αφκλκτ αθΝ βθΝ αθαεκέθπ βΝ αθαίΪγηδ βμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ
Πλκι θ έκυΝ Ν Πλ ί έαΝ εαδΝ εα Ϊγ βμΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
ΠλΫ ίβΝ κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκέ 
 
  ΟΝ θαπζβλπ άμΝ Γ θδεσμΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ Μκλέμ 
Φέ λ η ΫίβΝ παθ δζβηηΫθπμΝ ΝΆΰευλαΝεαδΝ γάθαΝΰδαΝθαΝ δαπδ υ δΝ εΝθΫκυΝ δμΝ
πλκγΫ δμΝ κυμέΝ Ν Ϊ βΝ κυΝ ίΫλπφΝ ά αθΝ δ δαέ λαΝ θγαλλυθ δεάέΝ ΟΝ ίΫλπφΝ
σθδ Ν σ δΝ έξ Ν π δΝ σ κΝ κθΝ ζζβθαΝ Πλσι θκΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν Γ υλΰδκΝ

Υλδ σπκυζκ,Ν σ κΝ εαδΝ Ν ζζβθκετπλδκυμΝ ΤπκυλΰκτμΝ σ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
υ ά δΝ δ σ δη μΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μέΝ

Φ λσ αθΝ ηΪζδ αΝ θαΝ έξ Ν ά β απκ λΫο δΝ κθΝ ΜαεΪλδκ απσΝ κ θαΝ πλκ έθ δΝ κΝ
Ι λαάζΝθαΝηβθΝαθαίαγηέ δΝ κΝΠλκι θ έκΝ κυ,ΝάΝθαΝυπκ ξ γ έΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝ βθΝ
θΝ υγΫ πΝ ξλσθπΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ Ν Πλ ί έαέΝ ΪθΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ γαΝ
πΫζ ΰ Ναυ ΫμΝ δμΝεδθά δμ,ΝκΝ ίΫλπφΝφ λσ αθΝθαΝ κθΝΫξ δΝπλκ δ κπκδά δΝσ δ,ΝαλΰΪΝάΝ

ΰλάΰκλα,ΝβΝΚτπλκμΝγαΝαθ δη υπδα Ν αΝέ δαΝπλκίζάηα αΝπκυΝ σ Ναθ δη υπδα ΝεαδΝβΝ
γάθαέΝ δ,Ν κ ίΫλπφ α σ αθΝ υπΫλΝ βμΝ τ α βμΝ κηαζυθΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ, ζΫΰκθ αμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κθΝ Φέ λΝ σ δ «γαΝ ά αθΝ

πλκ δησ λκΝ θαΝ αθ δη ππδ γ έΝ ΪπαιΝ ΫθαΝ ετηαΝκλΰάμΝ πθΝ λΪίπθ,Ν παλΪΝηέαΝ ξλσθδαΝ
α γΫθ δα,Ν αλΰσ λα»έ978 Κα ΪΝ βθΝ απκξαδλ δ άλδαΝ υθΪθ β βΝ κυΝ απ λξση θκυ 
δπζπηα δεκτΝαθ δπλκ υπκυΝ βθΝ γάθα, Ικθα ΪθΝΠλΪ κ,Ν δμΝββέιέ1λθί,ΝκΝ ίΫλπφ 

                                                           
977 ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμ Yahil (1010/103.3 פ  -12.7.1960) Οδ δ βΰά δμ Levin πλκμ 
Yahil, πκυ θΫελδθ  β Golda Meir [ISA/RG93/MFA/1431/19 Yahil πλκμ Levin (17.7.1960 Ϊθ υ 
πλπ κεσζκυ)] 
978 ISA/RG93/MFAή1ίίκήζΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Levin (635/18.7.1960) 
Π λδ ξση θκ βμΝ υθΪθ β βμΝ Fischer- ίΫλπφΝ βθΝ γάθαέΝΠλίζέΝ ISA/RG130/MFA/2293/8 Fischer 
πλκμΝYahil (394/  -1κέιέ1λθίΨΝεαδΝIsrael State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 640 #412 



δαί ίαέπ  κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝ αεσηαΝ ηέαΝ φκλΪΝ σ δΝ έξαθΝ κγ έΝ κδ εα Ϊζζβζ μΝ
κ βΰέ μΝ κθΝ Υλδ σπκυζκ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ θαΝ εδθβγ έΝ βΝ ζτ βΝ βμΝ
δ σ δηβμΝ δπζπηα δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ βμΝ έ979  
 
 ΠαλΪζζβζα,Ν βθΝ ΣκυλεέαΝ κΝ θΫκΝ λα δπ δεσΝ εαγ υμΝ θΝ πλσε δ κΝ θαΝ
η αίΪζ δΝ βΝγ δεάΝ κυΝ Ϊ βΝπμΝπλκμΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ πδ δυι δμ,ΝσππμΝ δαί ίαέπθ Ν
κΝ θΫκμΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν  ζέηΝ αλπΫλ.980 ΟΝ αλπΫλ,Ν αθΝ εαδΝ
φαδθσ αθΝ δ αε δεσμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ ίΫ κΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ
Κδκυ κτε,Νεαγβ τξα Ν κθΝΦέ λ ζΫΰκθ αμΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμΝΫξ δΝά βΝ η υγ έΝσ δΝ
πέΝ πθΝ κπκγ ά πθΝιΫθπθΝΠλΫ ί πθΝ βθΝΚτπλκΝγαΝαπκφα έ δΝαπσΝεκδθκτΝη Ν
κθΝ θ δπλσ λκέΝ 

 
   δμΝ 1ίΝ υΰκτ κυΝ 1λθίΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν τ ε οβΝ κΝ δ λαβζδθσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Νη Ν πδε φαζάμΝ κθΝΓ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ,ΝΥα ηΝ
Ιαξέζ,Ν ΰδαΝ κΝ ζ υ αέκΝ Ϊ δκΝ πθΝ δπζπηα δευθΝεδθά πθΝ θσο δΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ
βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ δμΝ 1θέκέ1λθίέ981 ΌππμΝ θβηΫλπ Ν
ξ δεΪΝ κΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν κΝ κπκέκμΝ έξ Ν παλα έΝ βΝ τ ε οβ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ εαδΝ κΝ

Κδκυ κτεΝ έξαθΝ υηφπθά δΝσ δΝ πλσε δ κΝθαΝζ δ κυλΰά κυθΝ Ϋ λ δμΝευπλδαεΫμΝ
Πλ ί έαμΝ Χ γάθα,ΝΆΰευλα,ΝΛκθ έθκ,ΝΟυΪ δθΰε κθΨΝεαδΝΠλκι θ έαΝ Ν ΫεαΝελΪ β,Ν
η αιτΝ πθΝκπκέπθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ σ κΝ κΝ Ι λαάζΝσ κΝεαδΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝO 
Γ θδεσμΝΠλσι θκμΝ βμΝΣκυλεέαμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν αθ έΝΣκυλΫζ,Ν έξ Ν η υγ έΝ κθΝ
Λ ίέθΝ σ δΝ βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ γαΝ επλκ ππ έ κΝ Ν δ σίαγηκΝ δπζπηα δεσΝ
πέπ κΝ σ κΝ κΝΙ λαάζ,Νσ κΝεαδΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέ  

 
 Κα ΪΝ βΝ τ ε οβΝ ε έθβΝ απκφα έ γβε Ν σ δΝ δμΝ 1ηέκέ1λθί,Ν παλαηκθάΝ βμΝ
αθαεάλυιβμΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,ΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝΙ λαάζ,Ν
Ι ξΪεΝ Μπ θ-Σ ίδ,Ν εαδΝ κΝ Πλπγυπκυλΰσμ,Ν αυέ Ν Μπ θ-Γεκυλδσθ,Ν γαΝ Ϋ ζθαθΝ
υΰξαλβ άλδκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ πλκμΝ κθΝ Πλσ λκΝ ΜαεΪλδκέΝ  δμΝ 1θέκέ1λθί,Ν η  βθΝ

παλαζαίάΝ κυΝ βζ ΰλαφάηα κμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ ΜαεαλέκυΝ πκυΝ γαΝ απ υγυθσ αθΝ Ν
σζ μΝ δμΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ Ο Ν αβ υθ αμΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμ,Ν βΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ γαΝ απαθ κτ Ν αυγβη λσθΝ η Ν βζ ΰλΪφβηαΝ
αθαΰθυλδ βμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ η Ν τ λκΝ βζ ΰλΪφβηΪΝ βμΝ
πλκμΝ κθΝΜαεΪλδκΝγαΝαθαεκέθπθ Ν βθΝαθαίΪγηδ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ ΝΠλ ί έα,Νη Νπλκ πλδθσΝ πδ λαηηΫθκΝ κθΝ ΫίΝΛ ίέθέΝ δμΝ1θέκέ1λθίΝ
κΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ υπσΝ βθΝ θΫαΝ κυΝ πζΫκθΝ δ δσ β α,Ν γαΝ θ ξ έλδα Ν κθΝ ΜαεΪλδκΝ
υΰξαλβ άλδαΝ πδ κζάΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ κυΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν η Ν

π λδ ξση θκΝ αυ σ βηκΝ η Ν ε έθκΝ κυΝ βζ ΰλαφάηα σμΝ κυμΝ βμΝ 1ηέκέ1λθίέΝ  δμΝ
1ιέκέ1λθί,ΝβΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝη Ν βζ ΰλΪφβηαΝάΝ πδ κζάΝ βμ,ΝγαΝαβ κτ ΝαπσΝ
βθΝευπλδαεάΝευίΫλθβ βΝθαΝαθαΰθπλδ γ έΝΠλΫ ίβμΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΚτπλκΝκΝ ΫίΝ

Λ ίέθέ 
                                                           

979 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1Ν αΨΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Levin (640/103.1 פ  -
βζέιέ1λθίΨΝίΨΝISA/130/MFA/2293/8 Prato πλκμΝYahil (402/ -ββέιέ1λθίΨέΝΠλίζέΝIsrael State Archives – 
Gilead ed., Documents, Vol.14, 639-640 #412 
980 ISA/RG130/MFA/2290/4 Fishcer πλκμΝGolda Meir (282/אי -κέκέ1λθίΨΝΠ λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝ κυΝ
Fischer η Ν κθΝΣκτλεκΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝSelim Sarper βθΝΆΰευλαέΝΠλίζέΝIsrael State Archives 
– Gilead ed., Documents, Vol.14, 624 #402 
981 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1ΝΠλαε δεΪΝ βμΝ τ ε οβμΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθΝ δμΝ 1ίέκέ1λθίΝ η Ν πλκ λ τκθ αΝ κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν
Chaim Yahil,Ν κυμΝ θαπζβλπ ΫμΝ Γ θδεκτμΝ δ υγυθ Ϋμ,Ν Gideon Rafael, Moshe Bartur εαδΝ Shmuel 
Bentsur,Ν εαδΝ κθΝ Πκζδ δεσΝ Γλαηηα Ϋα,Ν Yohanan MerozέΝ  βΝ τ ε οβΝ παλΫ βΝ εαδΝ κΝ Γ θδεσμΝ
Πλσι θκμΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έα,ΝZeev Levin.   



 
 πδ λΫφκθ αμΝ βΝΛ υεπ έα,ΝκΝΛ ίέθΝίλΫγβε Ναθ δηΫ ππκμΝη ΝηέαΝ υ Ϊλ βΝ
αθα λκπάέΝ ΌππμΝ κθΝ πζβλκφσλβ αθΝ κΝ θ δπλσ λκμΝ Κδκυ κτεΝ εαδΝ κΝ ΣκτλεκμΝ
Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ αθ έΝ ΣκυλΫζ,Ν δμΝ 1βέκέ1λθίΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ αβ κτ Ν απσΝ κθΝ
Κδκυ κτεΝθαΝ υθαδθΫ δΝ βθΝΪη βΝζ δ κυλΰέαΝΠλ ί έαμΝ βμΝ Ν βΝΛ υεπ έαΝ
εαδΝ θαΝ αθαίζβγ έΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ιΪηβθκΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ Πλ ί έαμέΝ ΟΝ
Κδκυ κτεΝαεκζκτγβ Ν δμΝ θ κζΫμΝπκυΝ έξ ΝζΪί δΝαπσΝ βθΝΆΰευλαΝεαδΝαλθάγβε ΝθαΝ
υθαδθΫ δ,Ν αθ δ Ϊ κθ ΪμΝ κυΝ σ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰελδγ έΝ αυ σξλκθαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ

εαδΝ πθΝ τκΝΠλ ί δυθέΝΣβθΝ πκηΫθβΝ κΝπλπέ,Ν δμΝ1γέκέ1λθί,ΝκΝΛ ίέθΝη ΫίβΝ κθΝ
Πλσ λκΝΜαεΪλδκ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπλκζΪί δΝθαΝ κυΝαθαεκδθυ δΝ βθΝαπσφα βΝ κυΝ
Ι λαάζΝθαΝαθαίαγηέ δΝΪη αΝ κΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ ΝΠλ ί έα, πλκ παγυθ αμΝθαΝ
πλκζΪί δΝ υξσθΝαθ πδγτηβ βΝ βησ δαΝ άζπ βΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυέ ΟΝΜαεΪλδκμΝαπσΝ
βθΝπζ υλΪΝ κυΝ ιΫγ Ν βθΝΪπκοβΝσ δΝΫπλ π ΝθαΝζΪί δΝυπ’ΝσοδθΝ βθΝαθ έ λα βΝ πθΝ
λΪίπθΝ εαδΝ κυ αά β Ν θαΝ δαίδίΪ δΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ βθΝ παλΪεζβ άΝ

κυΝ θαΝη α γ έΝ κΝΪθκδΰηαΝ βμΝΠλ ί έαμΝ βΝΛ υεπ έαΝΰδαΝ ΫθαΝ ιΪηβθκέΝΜ ΪΝ
βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυΝΛ ίέθ,Ν θΝ Ϋζ δΝκΝΜαεΪλδκμΝ έπ Νσ δΝ« ΪθΝ κυΝα εβγκτθΝ

πδΫ δμΝ θΝ γαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ αλθβγ έΝ [ έ έΝ βθΝ Ϊη βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
Πλ ί έαμ],ΝαζζΪΝφκίΪ αδΝπκζτΝ βθΝαλαίδεάΝαθ έ λα β».982  
 
 ΟδΝφσίκδΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝΰδαΝ βθΝ υΪζπ βΝγΫ βΝ κυΝΜαεαλέκυΝΫθαθ δΝ βμΝ ΝΝ
πδί ίαδυθκθ αθΝ εαδΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ ΰλάΰκλ μΝ εδθά δμΝ πλκε δηΫθκυΝ

θαΝηβθΝυπΪλι δΝεαηέαΝπ λαδ ΫλπΝ υ Ϊλ βΝ ιΫζδιβΝη ΝηβΝαθα λΫοδη μΝ υθΫπ δ μέ 
δ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝεαγυ λά δΝβΝαλθβ δεάΝ πδλλκάΝηέαμΝ θ ξση θβμΝΪλθβ βμΝ

κυΝ ΜαεαλέκυΝ θαΝ απκ ξγ έΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ Ν
Πλ ί έα,Ν κΝΛ ίέθΝ πλσ δθ Ν θαΝαπκ έζ δΝ βΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝΓεσζθ αΝ ΜΫδλ 
τκΝι ξπλδ ΪΝ βζ ΰλαφάηα αΝαθαΰθυλδ βμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ- ΫθαΝπλκμΝ
κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκΝεαδΝΫθαΝπλκμΝ κθΝ θ δπλσ λκΝΚδκυ κτε -.983 Χ σ κ,Νά αθ 
αφΫμΝσ δ ηδαΝ Ϋ κδαΝεέθβ β θΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝΫξ δΝπλαε δεσΝαπκ Ϋζ ηα. 

 
 ΜβΝΫξκθ αμΝΪζζκθΝ λσπκΝΪη βμΝαθ έ λα βμ,Νελέγβε Ναπαλαέ β κΝθαΝ γ έΝ εΝ
θΫκυΝ Ν φαληκΰάΝ αεσηαΝ ηέαΝ « πδξ έλβ βΝ εκτλαμ»έ984  δμΝ 1γέκέ1λθίΝ κΝ ΠλΫ ίβμΝ
κυΝΙ λαάζΝ βθΝΟυΪ δθΰε κθ,Ν ίλαΪηΝΥΪληαθ,Ν πδεκδθυθβ Νη Ν κθΝπτλκΝεκτλαΝ
εγΫ κθ ΪμΝ κυΝ βθΝιαφθδεάΝη α λκφάΝ κυΝΜαεαλέκυέΝΟΝΥΪληαθΝαά β ΝαπσΝ κθΝ

πτλκΝεκτλαΝ θαΝη αί έΝ αυ κπλκ υππμΝ βθΝΚτπλκΝπλκε δηΫθκυΝ θαΝ υθαθ βγ έΝ
η Ν κθΝΜαεΪλδκΝΫπμΝ δμΝ1θΝ υΰκτ κυ,ΝαζζΪΝβΝη αεέθβ βΝ κυΝεκτλαΝαπσΝ δμΝ Π Ν

βθΝΚτπλκΝ Ν σ κΝ τθ κηκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝά αθ εΝ πθΝπλαΰηΪ πθΝαθΫφδε βέΝΝ
Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν κΝ πτλκμΝ εκτλαμΝ δ κπκέβ Ν κθΝ υθκθσηα κΝ αθδοδσΝ κυ,Ν πτλκΝ
εκτλαΝ ΧΰδκΝ κυΝ α ζφκτΝ κυ,Ν βηά λβΝεκτλαΨ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα κδεκτ Ν ησθδηαΝεαδΝ
λα βλδκπκδ έ κΝ πδξ δλβηα δεΪΝ βθΝ γάθα,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝη αί έΝ ε έθκμ αθ ’Ν

αυ κτΝ βΝ Λ υεπ έαΝ ΰδαΝ θαΝ υθαθ βγ έΝ η Ν κθΝ ΜαεΪλδκΝ ΫπμΝ δμΝ 1θΝ υΰκτ κυέΝ
ΠαλΪζζβζα,ΝκΝπτλκμΝεκτλαμΝ πδεκδθυθβ ΝαπσΝ βθΝ η λδεάΝαπ’Ν υγ έαμΝη Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝ κΝίλΪ υΝ βμΝ1γέκέ1λθί,Ν θβη λυθκθ ΪμΝ κθΝσ δΝ π δ άΝ θΝπλκζαίαέθ δΝθαΝ
η αί έΝπλκ ππδεΪΝ βθΝΚτπλκ,Ν Ϋζθ δΝ κθΝαθδοδσΝ κυΝπκυΝηΫθ δΝ βθΝ γάθαΝΰδαΝθαΝ

                                                           
982 ISA/RG130/MFA/2341/2 Levin πλκμΝYahil Χβζλή1γέκέ1λθίΨέΝΠλίζ. Israel State Archives – Gilead 
ed., Documents, Vol.14, 641 #414  
983 Ibid. 
984 ΟλΪ  5.1.2 



κθΝ υθαθ ά δΝ πλκ ππδεΪΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ κυΝ η αφΫλ δΝ ΫθαΝ
βηαθ δεσΝηάθυηαέ985  

 
  δμΝ1ζέκέ1λθί κΝαθδοδσμΝ κυΝπτλκυΝεκτλαΝη ΫίβΝ βΝΛ υεπ έαΝεαδΝαφκτΝ
θβη λυγβε Ν ξ δεΪΝ απσΝ κθΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν κΝ ίλΪ υΝ βμΝ έ δαμΝ βηΫλαμ,Ν κΝ εκτλαμΝ
υθΪθ β Ν κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαδΝ κθΝ δαί ίαέπ  ασλδ α, σ δΝ «κδΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κΝΙ λαάζΝγαΝ έθαδΝκηαζΫμ».986 

 
  δμΝ1ηέκέ1λθί,ΝκΝΛ ίέθΝ υθκηέζβ Νη Ν κθΝΜαεΪλδκΝ εγΫ κθ ΪμΝ κυΝ εΝ θΫκυΝ
βθΝ κλδ δεάΝ απσφα βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν σ δΝ βθΝ πκηΫθβΝ βηΫλαΝ

Χ1θέκέ1λθίΨ,Ν αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ αθαΰθυλδ βΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν γαΝ
αθαεκδθυ δΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝ βμΝΛ υεπ έαμΝ ΝΠλ ί έαέΝ
ΟΝΜαεΪλδκμΝαπκελέγβε Νγ δεΪέ987 Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,ΝκΝΛ ίέθΝ πδεκδθυθβ ΝεαδΝη Ν κθΝ
Κδκυ κτε,Ν κΝ κπκέκμΝ εαδΝ κθΝ δαί ίαέπ Ν σ δΝ κΝ εέθ υθκμΝ εΪπκδαμΝ π λαδ ΫλπΝ
αθ πδγτηβ βμΝη α λκφάμΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ έξ Ναπκφ υξγ έέ988 
 
  δμΝ 1θΝ υΰκτ κυΝ 1λθί,Ν κΝ Πλσ λκμΝ ΜαεΪλδκμΝ απΫ δζ Ν κθΝ δ λαβζδθσΝ
κησζκΰσΝ κυΝ βζ ΰλΪφβηα,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ αθαεκδθυθ δΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ Σαυ σ βηκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ απ ΪζβΝ Ν
σζκυμΝ κυμΝ αλξβΰκτμΝ ελα υθ-η ζυθΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ

γθυθέ989 υγβη λσθ,ΝβΝ δ λαβζδθάΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,ΝΓεσζθ αΝΜΫδλΝαπΫ δζ Ν
υΰξαλβ άλδκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν αθαεκδθυθκθ ΪμΝ κυΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ

ευίΫλθβ βΝ αθαΰθπλέα δΝ βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,Ν πλκ έθκθ αμΝ υΰξλσθπμΝ βθΝ
ΰεα Ϊ α βΝ Πλ ί έαμέ990 ΣβθΝ έ δαΝ βηΫλα,Ν απΫ δζ Ν κθΝ ΚτπλδκΝ κησζκΰσΝ βμ,Ν

                                                           
985 ISA/RG93/MFA/1008/1 Yahil πλκμ Levin (661/103.1 פ  -14.8.1960) Παλα έγ αδ κ π λδ ξση θκ 
κυ βζ ΰλαφάηα κμ Harman πλκμ Yahil (14.8.1960)  

986 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμ Yahil (250/103.1 פ  -15.8.1960) 
987 Ibid. 
988 Ibid. 
989 ISA/RG130/MFAήγγζζήηκΝ ΣκΝ απσΝ 1θέκέ1λθίΝ βζ ΰλΪφβηαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ ΜαεαλέκυΝ πλκμΝ κθΝ
δ λαβζδθσΝκησζκΰσΝ κυμ 
«Nicosia, 16 August 1960 

His Excellency the President of the State of Israel 

Jerusalem Israel 

Have honour inform your Excellency that Independence Republic of Cyprus was proclaimed today 

0001 hours. 

Formal celebrations will take place at later date. 

Archbishop Makarios 

President of the Republic of Cyprus».  
Πλίζ. Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 654 #423  
990 ISA/RG130/MFAήγγζζήηκΝΣκΝαπσΝ1θέκέ1λθίΝ βζ ΰλΪφβηαΝ βμΝδ λαβζδθάμΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ
Golda Meir πλκμΝ κθΝΠλσ λκΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκμ 
«Jerusalem, 16 August 1960 

His Beatitude Archbishop Makarios,  

President of the Republic of Cyprus 

In acknowledging your telegramme of today notifying the President of Israel of the proclamation of the 

Republic of Cyprus I have the honour to inform Your Beatitude that my Government has decided to 

recognise the Republic of Cyprus. 

The people of Israel rejoice at the achievement of independence by the people of Cyprus and they look 

forward to close and friendly relations with the Republic of Cyprus. 

In consequence, the Government of Israel views with favour the establishment of diplomatic missions 

and proposes, therefore to establish its Embassy in the Republic of Cyprus.  



πτλκΝΚυπλδαθκτ,Ν πδ κζάΝ δαΝ βμΝκπκέαμΝΰθπ κπκδ έ κΝβΝπλσγ βΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ
ευίΫλθβ βμΝθαΝ κπκγ ά δΝ κθΝ ΫίΝΛ ίέθΝ βΝγΫ βΝ κυΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ
ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ εαδΝ αβ έ κΝ βΝ υΰεα Ϊγ β (Agrément) βμΝ ευπλδαεάμΝ
ευίΫλθβ βμέ991 
 
 ΣβθΝ πκηΫθβ, 1ιΝ υΰκτ κυΝ 1λθί,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ θΫελδθ Ν ΰΰλΪφπμΝ βθΝ
κπκγΫ β βΝΛ ίέθΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝαυγβη λσθΝ κΝευπλδαεσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝΝ
ιΫ π ΝAgrément απ υγυθση θκΝπλκμΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝπ λέΝ βμΝ
κπκγΫ β βμΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Κυπλδαεά 
βηκελα έαέ992 Κα σπδθΝ κτ κυ,ΝκΝ ΫίΝΛ ίέθ,Νη Ν βζ ΰλΪφβηΪΝ κυΝ δμΝ1ιέκέ1λθίΝ

αά β Ν απσΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ θαΝ κυΝ απκ έζ δΝ Ϊη αΝ αΝ
δαπδ υ άλδΪΝ κυΝΰδαΝθαΝ αΝεα αγΫ δ κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκΝ δμΝαηΫ πμ πση θ μΝ

βηΫλ μέ993 ΚτπλκμΝ εαδΝ Ι λαάζ υθΫ β αθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμέΝ ΣκΝ δ λαβζδθσΝ
Γ θδεσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έαΝαθαίαγηέ γβε Ν ΝΠλ ί έαέ 
 
  δμΝ 1κΝ υΰκτ κυΝ 1λθί,Ν κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν Ι ξΪεΝ Μπ θ-Σ ίδ,Ν
απΫ δζ Ν κθΝ Πλσ λκΝ ΜαεΪλδκΝ υΰξαλβ άλδκΝ βζ ΰλΪφβηαέ994 ΟΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ
                                                                                                                                                                      

I have furthermore the pleasure to convey to Your Beatitude the felicitations of the President and the 

people of Israel and to offer their sincere wishes for the well-being of the Republic of Cyprus and for 

the prosperity of its people. 

Golda Meir 

Minister of Foreign Affairs».  
Πλίζ. Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 654-655 #424    
991 ISA/RG130/MFAήγγζηήιΝ ΣκΝ ε έη θκΝ κυΝ απσΝ 1θέκέ1λθίΝ βζ ΰλαφάηα κμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,ΝGolda Meir,ΝπλκμΝ κθΝΚτπλδκΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,ΝπτλκΝΚυπλδαθκτμ 
«Jerusalem, 16 August 1960 

Monsieur le Ministre,  

I have the honour to inform Your Excellency of the intention of the Government of Israel to appoint Mr. 

Zeev Levin as its Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Cyprus. 

I have the honour, on the instructions of the Government of Israel, to request the Agrément of the 

Government of the Republic of Cyprus to the appointment of Mr. Levin. 

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the assurance of my highest 

consideration. 

Golda Meir 

Minister of Foreign Affairs».  
Πλίζ. Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 655 #425 ] 
992 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1ΝΣκΝε έη θκΝ βμΝαπσΝ1ιέκέ1λθίΝ υΰεα Ϊγ βμΝ ΧAgrément) κυΝευπλδαεκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝπλκμΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθμ 
«Ministry of Foreign Affairs 

Nicosia, Cyprus 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus presents its compliments to the Ministry for 

όoreignΝχffairsΝofΝIsraelΝandΝwithΝreferenceΝtoΝtheΝlatter’sΝletterΝdatedΝχugustΝ1θ,Ν1λθίΝhasΝtheΝhonourΝ
to bring to its knowledge that His Beatitude the President of the Republic has graciously given His 

consent to the nomination of Mr. Zev Levin as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 

State of Israel to the Republic of Cyprus. 

This Ministry avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Israel the 

assurance of its highest consideration. 

Nicosia, 17, August 1960»  
993 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμ Golda Meir, Yahil εαδ Nall (251/103.1 פ  -17.8.1960) 
994 ISA/RG93/MFA/1008/1 Σκ απσ 18.8.1960 υΰξαλβ άλδκ βζ ΰλΪφβηα κυ ΠλκΫ λκυ κυ Ι λαάζ, 
Yitzhak Ben-Zvi πλκμ κθ Πλσ λκ βμ Κυπλδαεάμ βηκελα έαμ, λξδ πέ εκπκ ΜαεΪλδκ: 
« My great and good friend,  

Holding in esteem the relations of friendship and mutual understanding existing between the Republic 

of Cyprus and the State of Israel and being desirous to strengthen and develop these friendly relations, 

I, in accordance with the Powers vested in me by Law, have decided to appoint Mr. Zeev Levin to 

reside near Your Beatitude as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. 



πλσ δθ Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ θαΝ υθ αξγ έΝ ηέαΝ δ δαέ λβΝ
υξαλδ άλδαΝ πδ κζάΝ πλκμΝ κθΝ ΣκυλεκετπλδκΝ θ δπλσ λκΝ ΦααέζΝ Κδκυ κτε,Ν
εφλΪακθ αμΝ βθΝ πδγυηέαΝθαΝ κυΝ βθΝπαλα υ δΝπλκ ππδεΪέ995  δμΝβ1Ν υΰκτ κυΝ

1λθί,Ν βΝ Γεσζθ αΝ ΜΫδλ αθ απκελέγβε Ν γ δεΪΝ Ν αυ άΝ κυΝ βθΝ δ άΰβ β, 
απκ Ϋζζκθ αμΝ κθΝ Λ ίέθΝ πλκ ππδεάΝ πδ κζάΝ βμ,Ν απ υγυθση θβΝ πλκμΝ κθΝ
ΣκυλεκετπλδκΝ θ δπλσ λκέ996 θ έ κδξα,Ν εα σπδθΝ ξ δεάμΝ δ άΰβ βμΝ κυΝ
Λ ίέθ,997 κΝ δ λαβζδθσμΝ ΠλΫ ίβμΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ υξαλέ β Ν κθΝ

ζζβθκαη λδεαθσΝ εα κηηυλδκτξκΝπτλκΝεκτλαΝΰδαΝ βΝ βηαθ δεάΝ κυΝ υηίκζά.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

The character and abilities of Mr. Levin lead me to believe that he will fulfill the mission with which he 

isΝ chargedΝ inΝ suchΝ aΝmannerΝ asΝ toΝmeritΝ YourΝψeatitude’sΝ trustΝ andΝ approbationΝ andΝ proveΝ himselfΝ
worthy of the confidence I place him. 

I therefore request Your Beatitude to receive our Ambassador favourably and to give credence to all 

that he shall have the honour to communicate to Your Beatitude and to the Government of Cyprus on 

the part of the Government of Israel. 

May I express to Your Beatitude my sentiments of high esteem and send You my best wishes for your 

well-being and well-being and prosperity of Your Country.»  
995 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1Ν ΣκΝ απσΝ 1λέκέ1λθίΝ εαδΝ υπ’Ν αλέΝ πλπ έΝ βηγή1ίγέ1 פ  βζ ΰλΪφβηαΝ Levin 
πλκμΝYahil εαδΝNall 
996 ISA/RG130/MFA/3344ήηκΝ ΣκΝ ε έη θκΝ βμΝ απσΝ β1έκέ1λθίΝ πδ κζάμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ΤπκυλΰκτΝ

ιπ λδευθ,ΝGolda Meir,ΝπλκμΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,ΝFazil Küçük: 
«Jerusalem, 21 August 1960 

Your Excellency, 

It is with a sense of profound gratification that I write to express to you once more my most cordial 

wishes for the prosperity of the Republic of Cyprus and for your personal well-being. 

I am convinced that the relations so happily established between our two countries will develop and 

widen to the benefit of both countries, thus contributing to the stability and peace of the entire area. I 

amΝawareΝofΝYourΝϋxcellency’sΝimportantΝshareΝinΝtheΝstrengtheningΝofΝtheΝbondsΝofΝfriendshipΝbetweenΝ
Israel and the Republic of Cyprus and I should like to convey to you the appreciation of the 

Government and the people of Israel. 

With renewed assurance of my highest consideration and esteem, 

Very respectfully yours,»   
Πλίζέ Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 656 #426   
997 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμ Σηάηα Π  (24.8.1960 Ϊθ υ πλπ κεσζκυ)  



 

ηέβΝΟδΝαλαίδεΫμΝεδθά δμΝεα ΪΝ βμΝ ΰεαγέ λυ βμΝ δπζπηα δευθ ξΫ πθ η αιτΝ
βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝ 

 

 

 ΌππμΝ αθαζυ δεΪΝ Ϋξ δΝ π λδΰλαφ έΝ αθπ Ϋλπ,Ν εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
Μ αία δεάμΝΠ λδσ κυ,ΝαπσΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1ληλΝΫπμΝεαδΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ δμΝ 1θΝ υΰκτ κυΝ 1λθί,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ
ευίΫλθβ βΝ π έπε ΝΝ παθ δζβηηΫθαΝθαΝ πδί ίαδυ δ,Νσ δΝβΝ ζζβθκευπλδαεάΝπζ υλΪΝ
εαδΝκΝΜαεΪλδκμΝπλκ ππδεΪΝ θΝγαΝπλκίΪζκυθΝ θ κδα ηκτμ,Ναθ δλλά δμΝάΝ ηπσ δαΝ

βΝ τ α βΝ κηαζυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ
εαδΝ κυΝΙ λαάζέ998 ΠαλΪΝ δμΝ δαί ίαδυ δμΝπκυΝζαηίΪθκθ αθΝ σ κΝαπσΝ βθΝΣκυλεέα,Ν
βθΝ ζζΪ α,Ν βΝ λ αθέα,Ν δμΝ Π ΝεαδΝ κθΝΣκυλεκετπλδκΝ θ δπλσ λκ,Νσ κΝεαδΝαπσΝ
κθΝ έ δκΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκ,Ν κΝ Ι λαάζΝ Ϋ δξθ Ν θαΝ ηβθΝ παθαπατ αδέΝ

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ δπζπηα δεάΝ εδθβ δεσ β αΝ απσΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμΝ θ δθσ αθΝ
εα ΪΝ κΝ λέηβθκΝ ε ηίλέκυΝ 1ληλΝ - Φ ίλκυαλέκυΝ 1λθίΝ ΧζσΰπΝ βμΝ πδε έη θβμΝ
αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ δμΝ 1λέβέ1λθίΨ,Ν σ κΝ εαδΝ εα ΪΝ κΝ έηβθκΝ
Ικυζέκυ- υΰκτ κυΝ1λθί,Νη Ναθυ α κυμΝαιδπηα κτξκυμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδκτθΝ αζζ πΪζζβζ μΝ υθαθ ά δμΝ η Ν κηκζσΰκυμΝ κυμΝ Ν
Σκυλεέα,Ν ζζΪ α,Ν λ αθέαΝ εαδΝ Π έ999 Ν πδηκθάΝ πθΝ Ι λαβζδθυθ θΝ ΰέθ αδΝ
πζάλπμΝεα αθκβ ά,Ν ΪθΝ θΝ ι α γκτθΝκδΝαθ έ κδξ μΝαλαίδεΫμΝεδθά δμ,ΝπκυΝ έξαθΝ
εκπσΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝ παφυθΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝεαδΝ βθΝαπκ λκπάΝ κυΝ θ ξκηΫθκυΝ

θαΝ υ ά κυθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμέ 
  

πσΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝπκυΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝα εά κυθΝ βηαθ δεάΝ πδλλκάΝ
βθΝΚτπλκ,Ν κθΝπλυ κΝζσΰκΝ έξαθΝβΝ θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝεαδΝκΝΛέίαθκμέΝ
φ’Ν θσμ,ΝβΝ ,ΝεαγΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίΝ άλδα Νπκζδ δεΪΝεαδΝ
δπζπηα δεΪΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκέΝ φ’Ν Ϋλκυ,Ν κΝΛέίαθκμΝά αθΝβΝηκθα δεάΝ

αλαίδεάΝξυλαΝπκυΝ δα βλκτ Ν δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κΝθβ έΝη ΪΝ βΝ δαεκπάΝ
πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ βμΝ ΝεαδΝ κΝεζ έ δηκΝ κυΝ

αδΰυπ δαεκτΝΠλκι θ έκυΝ βΝΛ υεπ έαΝ κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληθ,ΝαθαζαηίΪθκθ αμΝη Ν
αυ σθ κθΝ λσπκΝ κΝ λσζκΝ κυΝ κπκ βλβ άΝ πθΝ αλαίδευθΝ υηφ λσθ πθΝ κΝ θβ έέΝ
ΠΫλαθΝαυ υθΝσηπμ,Ν σ κΝβΝ έΰυπ κμΝσ κΝεαδΝκΝΛέίαθκμΝ δα βλκτ αθΝηαελκξλσθδκυμΝ

ηκτμΝη Ν κΝευπλδαεσΝ πδξ δλβηα δεσΝΰέΰθ γαδΝ– παλΪΝ βΝ λαηα δεάΝη έπ βΝ πθΝ
ηπκλδευθΝ υθαζζαΰυθΝΚτπλκυ- δΰτπ κυΝαπσΝ κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληθΝεαδΝη ΪέΝ 

 
θΝσο δΝ βμΝαθ ιαλ β κπκέβ βμΝ βμΝΚτπλκυ,ΝκΝΛέίαθκμΝεαδΝβΝ Ν πΫ διαθΝ

Ϋθ κθβΝ λα βλδσ β αΝεα ΪΝ βΝΜ αία δεάΝΠ λέκ κΝΧΦ ίλκυΪλδκμΝ1ληλ- τΰκυ κμΝ
1λθίΨΝκτ πμΝυ ΝθαΝαπκ λΫοκυθΝ βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝθαΝ υθΪο δΝεΪγ Ν έ κυμΝ
παφΫμΝη Ν κΝΙ λαάζέΝΟδΝεδθά δμΝ βμΝ ΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυΝά αθΝ υθ κθδ ηΫθ μΝ Ν

εΪγ Ν πέπ κΝ - δπζπηα δεσ,Ν πκζδ δεσΝ εαδΝ κδεκθκηδεσέΝΚκδθσΝ βη έκΝ αθαφκλΪμΝ βμΝ
υθ λΰα έαμΝ ΛδίΪθκυ- Ν απκ ζκτ αθΝ κδΝ απκφΪ δμΝ κυΝ Ν υηίκυζέκυΝ κυΝ
λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυ,Ν ίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ έξ Ν Ν γ ηκγ βγ έΝ ά βΝ απσΝ κΝ 1λζηΝ

κδεκθκηδεσΝ εαδΝ ηπκλδεσΝ ηπκςεκ ΪαΝ εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζέΝ ΣκΝ αλαίδεσΝ ηπκςεκ ΪαΝ
πλκΫίζ π Νευλυ δμΝ Ν πδξ δλά δμΝεαδΝφκλ έμΝ λέ πθΝξπλυθΝπκυΝ υθαζζΪ κθ αθΝ
η ΝεΪγ Ν λσπκΝη Ν κΝ ίλαρεσΝελΪ κμέΝΌππμΝά αθΝφυ δεσ,ΝβΝ λα βλδσ β αΝ βμΝ Ν
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εαδΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ εα ΪΝ βθΝ ελέ δηβΝ ε έθβΝ π λέκ κΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ πθΝ δη λυθΝ
ξΫ πθΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝαπα ξσζβ ΝΫθ κθαΝ βθΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαέ 

 
ηέβέ1ΝΣκΝαλαίδεσΝκδεκθκηδεσΝηπκςεκ ΪαΝεα ΪΝ κυΝΙ λαάζ 

  
βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν κΝ λαίδεσμΝ

τθ ηκμΝ έξ Ν απκφα έ δΝ θαΝ ζΪί δΝ λα δεΪΝ ηΫ λαΝ εα ΪΝ κυΝ δαφαδθση θκυΝ
εδθ τθκυΝπαΰδκπκέβ βμΝ βμΝ ίλαρεάμΝπαλκυ έαμΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝ λξδεΪ,Ν αΝηΫ λαΝ
πκυΝΫζαίαθΝκδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ πδε θ λυθκθ αθΝ κθΝκδεκθκηδεσΝεαδΝ κθΝ ηπκλδεσΝ
κηΫαέΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ γΫ πδ Ν Ϋ ηβΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ

απαΰσλ υαθΝ θ σμΝ πθΝαλαίδευθΝαΰκλυθΝ βΝ δαεέθβ βΝπλκρσθ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝπκυ 
ζΫΰξκθ αθΝ απσΝ ίλαρεΪΝ ε φΪζαδαΝ βμΝ Παζαδ έθβμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν η Ν βθΝ υπ’Ν αλέΝ

1θήβέ1βέ1λζηΝ απσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ γ πέ βε Ν
ηπκςεκ ΪαΝ ΝσζαΝ αΝ« δπθδ δεΪΝαΰαγΪΝεαδΝπλκρσθ α»,Ναπκεζ έκθ αμΝ βΝ δαεέθβ άΝ
κυμ δμΝ αλαίδεΫμΝ αΰκλΫμΝ απσΝ βθΝ 1έ1έ1λζθΝ εαδΝ θ τγ θέ1000 υθΪη δΝ βμΝ υπ’αλέΝ

ιίή1βέθέ1λζθΝ πσφα βμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν εΪγ Ν ελΪ κμ-ηΫζκμΝ κυΝ λαίδεκτΝ
υθ Ϋ ηκυΝαθαζΪηίαθ Ν βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝ υ ά δΝ«ΣκπδεσΝΓλαφ έκΝΜπκςεκ Ϊα»Ν
πκυΝγαΝ υθ σθδα Ν δμΝ θΫλΰ δΫμΝ κυΝη Ν αΝαθ έ κδξαΝΓλαφ έαΝπκυΝζ δ κυλΰκτ αθΝ δμΝ
υπσζκδπ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ υπσΝ βθΝ πέίζ οβΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ πδ λκπάμΝΜπκςεκ ΪαΝ
η ΝΫ λαΝ κΝΚΪδλκέΝΜ Ν βθΝέ δαΝαπσφα β,Ναπαΰκλ τγβε ΝβΝ ιαΰπΰάΝπλυ πθΝυζυθΝπκυΝ
γαΝ θέ ξυαθΝ βΝ « δπθδ δεάΝ κθ σ β αΝ βθΝ Παζαδ έθβ»,Ν γ πέ γβεαθ δ δεκέ 
ηβξαθδ ηκέ άηαθ βμ πλκρσθ πθΝ εα ΪΝ κθΝ ε ζπθδ ησΝ κυμΝ εαδΝ απαΰκλ υσ αθΝ
κπκδα άπκ Ν υθαζζαΰάΝ η Ν λαπ αδεΪ δ λτηα α,Ν ηπκλδεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν ηΫ αΝ
η αφκλΪμ,Να φαζδ δεΫμΝ αδλ έ μ,Νπλκηβγ υ ΫμΝεζπΝπκυΝαθάεαθΝάΝ ζΫΰξκθ αθΝαπσΝ
« δπθδ δεΪΝε φΪζαδα»έ1001   

 
Μ Ν βθΝέ λυ βΝ κυΝΚλΪ κυμΝ κυΝΙ λαάζΝ κΝΜΪδκΝ κυΝ1λζκ,ΝκδΝπλκΰ θΫ λ μΝ

απκφΪ δμΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ υηπζβλυγβεαθΝ η  πλσ γ αΝ ηΫ λα,Ν
εαγδ υθ αμΝ κΝαλαίδεσΝηπκςεκ ΪαΝΫθαΝ βηαθ δεσΝηΫ κΝπκζδ δεάμΝεαδΝ δπζπηα δεάμΝ
πέ βμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ κθΝ εαγαλΪΝ κδεκθκηδεσΝ εαδΝ ηπκλδεσΝ κηΫα,Ν κΝ λαίδεσμΝ
τθ ηκμΝ γΫ πδ Ν απαΰκλ τ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ θΝ πδε θ λυθκθ αθΝ ησθκΝ βθΝ
απαΰσλ υ βΝ δαεέθβ βμΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πθΝ
αλαίδευθΝ αΰκλυθ,Ν αζζΪΝ π ε έθκθ αθΝ εαδΝ Ν πδξ δλά δμΝ λέ πθΝ ξπλυθΝ πκυΝ
υθαζζΪ κθ αθΝ εαγ’Ν κδκθ άπκ Ν λσπκΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν βησ δκΝ άΝ δ δπ δεσΝ

δ λαβζδθσΝ φκλΫαέΝ ΟδΝ θαυ δζδαεΫμΝ αδλ έ μΝ λέ πθΝ ξπλυθ,Ν φσ κθΝ αΝ πζκέαΝ κυμ 
ζζδη θέακθ αθΝ κΝ Ι λαάζ,Ν υπσε δθ αθΝ Ν κδεκθκηδεΫμΝ ευλυ δμέ Ν εα αξυλβ βΝ
βΝ«ΜατλβΝΛέ α»Νσ πθ πδξ δλά πθΝπαλαίέαααθΝ κΝαλαίδεσΝηπκςεκ Ϊα έξ ΝπμΝ

απκ Ϋζ ηαΝθαΝαπκεζ έ αδΝπαθ ζυμΝκπκδα άπκ Ν λα βλδσ β ΪΝ κυμΝ δμΝαΰκλΫμ 
σζπθΝ πθΝ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυέΝ θ δε δεΪ,Ν παλα έγ θ αδΝ κδΝ ευλδσ λ μΝ
απκφΪ δμΝπκυΝ ιΫ π Ν κΝυηίκτζδκΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝη ΪΝ βθΝαθαεάλυιβΝ
βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ εα έαΝ κυΝ ’ηίμΝ Μ Ν βθΝ υπ’αλέΝ

γίίήκέζέ1ληίΝ απσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν ΰελέγβε Ν βΝ πλσ α βΝ βμΝ Πκζδ δεάμΝ
πδ λκπάμΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝεΪγ ΝαλαίδεσΝελΪ κμΝ

ά αθΝ υπκξλ πηΫθκΝ θαΝ δαεσπ δΝ εΪγ Ν υθαζζαΰάΝ η Ν πζκδκε ά λδ μΝ αδλ έ μ,Ν αΝ
εΪφβΝ πθΝκπκέπθΝ έ Νη Ϋφ λαθΝαΰαγΪΝαπσΝεαδΝπλκμΝ κΝ Ι λαάζ,Ν έ ΝκδΝ ίλαρεάμΝ

εα αΰπΰάμΝ πδίΪ μΝ κυμΝ η ΫίαδθαθΝ κΝ Ι λαάζΝ ΰδαΝ ησθδηβΝ ΰεα Ϊ α β 
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(Aliya).1002 Μ Ν βθΝυπ’αλέΝ1ίιηή1ηέ1ίέ1ληηΝαπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝκδΝεα ΪΝ σπκυμΝ
αλαίδεΫμΝΠλ ί έ μΝ πδφκλ έακθ αθΝθαΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝπλκΫζ υ βΝ πθΝπλκρσθ πθΝπκυΝ
ιΪΰκθ αθΝ πλκμΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ αΰκλΫμ,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ παλ δ φλά κυθΝ Ν αυ ΫμΝ

δ λαβζδθΪΝ πλκρσθ αΝ η Ν πζα ΪΝ πδ κπκδβ δεΪΝ πλκΫζ υ βμέ1003 ΓδαΝ βθΝ
απκ ζ ηα δεσ λβΝ φαληκΰάΝ πθΝ απκφΪ πθΝ αυ υθΝ υ Ϊγβε Ν «Κ θ λδεσΝ
Γλαφ έκΝΜπκςεκ Ϊα»Νη Ν Ϋ λαΝ βΝ αηα εσ,ΝπκυΝά αθΝ πδφκλ δ ηΫθκΝθαΝ υθ κθέα δΝ
εαδΝ θαΝ θβη λυθ δΝ αΝ εα ΪΝ σπκυμΝ Γλαφ έαΝ πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθ,Ν υθ Ϊ κθ αμΝ
π λδκ δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ πκυΝ υπκίΪζζκθ αθΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ λαίδεκτΝ
υθ Ϋ ηκυέ1004   

 
ηέβέ1έ1Ν Νπκζδ δεάΝ δΪ α β κυΝαλαίδεκτΝηπκςεκ ΪαΝεαδΝβΝΚτπλκμ 

 
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ίλ αθδεάμΝ ευλδαλξέαμ,Ν βΝ ευπλδαεάΝ κδεκθκηέα,Ν πκυΝ

εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ ζ ΰξσ αθΝ απσΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθσ β α,Ν έξ Ν δ ξυλκτμΝ
ηπκλδεκτμΝ ηκτμΝη Ν δμΝεκθ δθΫμΝαλαίδεΫμΝαΰκλΫμέΝΚα ΪΝ βθΝπ θ α έαΝ1ληί-1955 

υπκζκΰδασ αθΝ σ δΝ κΝ 1ηΣΝ πθΝ ευπλδαευθΝ ιαΰυΰδηπθΝ αΰλκ δευθΝ πλκρσθ πθΝ
πλκκλδασ αθΝΰδαΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,1005 εΝ πθΝκπκέπθΝπλυ βΝά αθΝβΝ έΰυπ κμ,Νη Ν κΝ
κυ ΪθΝ εαδΝ κθΝ ΛέίαθκΝ θαΝ βθΝ αεκζκυγκτθέ1006 Ό αθΝ κθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληθΝ κδΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ δΰτπ κυ- λ αθέαμΝ δαεσπβεαθΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ Κλέ βμΝ κυΝ

κυΫα, ά αθΝ πση θκΝθαΝπζβΰ έ βηαθ δεΪΝ κΝ ηπσλδκΝη αιτΝΚτπλκυΝεαδΝ δΰτπ κυέΝ
Κα ΪΝ βθΝ λα έαΝ1ληη-1ληλΝβΝ κπδεάΝκδεκθκηέαΝίλδ εσ αθΝ Ν δαλεάΝτφ β,ΝσξδΝ
ησθκΝ ζσΰπΝ βμΝ λΪ βμ βμΝ ΟΚ ,Ν αζζΪΝ εαδΝ π δ άΝ βΝ βηαθ δεάΝ ΰδαΝ αΝ ευπλδαεΪΝ
πλκρσθ α,Ναδΰυπ δαεάΝαΰκλΪΝ έξ  κυ δα δεΪ εζ έ δέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Νεα ΪΝ βθΝ
π λέκ κΝ1ληθ-1ληλ,Ν βΝγΫ βΝ βμΝ δΰτπ κυΝ δμΝπ λδφ λ δαεΫμΝ ηπκλδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ
εα αζΪηίαθ Ν α δαεΪΝ κΝ Λέίαθκμ,Ν κΝ ησθκΝ αλαίδεσΝ ελΪ κμΝ πκυ επλκ ππ έ κ 
πέ βηαΝ κΝθβ έέΝ 

 
τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝπκυΝ έξ Ν υζζΫι δΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν

κΝΫ κμΝ1ληκ βΝαθαζκΰέαΝ κυΝδ καυΰέκυΝ πθΝευπλδαευθΝ ιαΰπΰυθΝπλκμΝ δμΝαλαίδεΫμΝ
ξυλ μΝυπκζκΰδασ αθΝ Ν1μι,ΝαζζΪ βΝαθ έ κδξβΝαθαζκΰέαΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝά αθΝαεσηαΝ
υ η θΫ λβΝ ΰδαΝ αΝ ευπλδαεΪΝ πλκρσθ αΝ Χ1μ11Ψέ1007 Ν δ λαβζδθάΝ αΰκλΪΝ έξ Ν
παθ δζβηηΫθαΝ απκ έι δΝ σ δΝ θΝ ά αθΝ πλσγυηβΝ θαΝ απκλλκφά δ π λδ σ λαΝ

ευπλδαεΪΝ πλκρσθ α,Ν η Ν απκ Ϋζ ηα,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν κδΝ
ΚτπλδκδΝ πδξ δλβηα έ μΝ θαΝ θαπσγ αθΝ δμΝ ζπέ μΝ κυμΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ αΰκλΫμ,Ν εαδΝ
δ δαέ λαΝ βθΝ αθαθΫπ βΝ πθ,Ν πδε λ υθΝ ΰδαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν υθαζζαΰυθ η Ν βθΝ

                                                           
1002 Khalil, Arab League,166 #84 
1003 Khalil, Arab League, 175 #101 
1004 Martin Weiss Arab League Boycott of Israel, Congressional Research Service, Washington DC, 
5.3.2013 http://1.usa.gov/1LIpMl0 (πλσ ία β 14.11.2015)  
1005 ISA/RG93/MFA/1008/1 Nahum Eshkol, Γλαηηα Ϋαμ ΄ Πλκι θ έκ Ι λαάζ β Λ υεπ έα πλκμ 
Σηάηα Οδεκθκηδευθ ΤπκγΫ πθ (636/103.1 פ  -26.4.1959) Πλκίζβηα δ ηκέ κυ Τπκυλΰκτ ηπκλέκυ 
εαδ δκηβξαθέαμ, Πα ξΪζβ Πα ξαζέ β, πμ πλκμ δμ πλκκπ δεΫμ αθΪπ υιβμ πθ ηπκλδευθ ξΫ πθ 
Κτπλκυ-Ι λαάζ  τΰελδ β η  δμ ηπκλδεΫμ ξΫ δμ Κτπλκυ-αλαίδευθ ελα υθ. 
1006 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1λβή1θβήηλ-18.2.1959) 
υΰελδ δεσμΝπέθαεαμΝευπλδαευθΝ ιαΰπΰυθΝπλκμΝ βθΝ έΰυπ κ,ΝΛδίτβ,Νκυ Ϊθ,ΝΙλΪε,ΝΙκλ αθέα,ΝΛέίαθκ,Ν
υλέαΝεαδΝΙ λαάζΝεα ΪΝ αΝΫ β 1ληγ,Ν1ληζ,Ν1ληη,Ν1ληθ,Ν1ληιΝεαδΝ1ληκέΝ πσΝ κθΝπέθαεαΝαυ σΝπλκετπ δΝ
σ δΝ αΝ ΊΝ πθΝ ευπλδαευθΝ ιαΰπΰυθΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληγ-1ληθΝ πλκκλέακθ αθΝ ΰδαΝ βθΝ αδΰυπ δαεάΝ
αΰκλΪέΝ 
1007 ISA/RG93/MFA/1428/2 Yaakov Hecht, Ha’Mivne ha’kalkali shel Kafrisin (Jerusalem: The 
Hebrew University of Jerusalem, 1960), 15. τηφπθαΝ η Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ηπκλέκυ,Ν κΝΫ κμΝ1ληκΝκδΝευπλδαεΫμΝ ιαΰπΰάμΝπλκμΝ κΝΙ λαάζΝαθΫλξκθ αθΝ Νηηέλγ1Ν λζέθ μΝεαδΝκδΝ
αθ έ κδξ μΝδ λαβζδθΫμΝ ιαΰπΰΫμΝπλκμΝ βθΝΚτπλκΝά αθΝ βμΝ Ϊι πμΝ πθΝηίθέγιίΝ λζδθυθΝΝ 

http://1.usa.gov/1LIpMl0


έΰυπ κέΝΧ σ κ,ΝεαδΝεα ’ΝαεκζκυγέαΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝπκυΝ
γΫ πδααθΝ κθΝκδεκθκηδεσΝεαδΝπκζδ δεσΝαπκεζ δ ησΝ κυΝΙ λαάζ,ΝβΝθα λδεάΝ έΰυπ κμΝ
εαδΝ κΝ Λέίαθκμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝ κυμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ
ΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,ΝΫγ αθΝπμΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ
θαΝ δαεσο δΝ εΪγ Ν παφάΝ η Ν κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪΝ σηπμ,Ν βΝ
ΚτπλκμΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ αΰθκά δΝ κτ Ν δμΝ δ αΰπΰΫμ,Ν κτ Ν κΝ βηαθ δεσΝ
κυλδ δεσΝλ τηαΝαπσΝ κΝΙ λαάζέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝπΫλαθΝ πθΝ η τ πθΝπκυΝ εΝ πθΝ

πλαΰηΪ πθΝ έξ Ν αθα ξγ έΝ κΝ αθ ιΪλ β κΝ ευπλδαεσΝ ελΪ κμΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ τ βμ,Ν κΝ
λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν κπκγ βγ έΝ η Ν βζυ δμΝ κυΝ κθΝ Στπκ σ δΝ βΝ

ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ πδγυη έΝθαΝ δα βλά δΝφδζδεΫμΝ ξΫ δμΝη Νσζ μΝαθ ιαδλΫ πμΝ
δμΝΰ δ κθδεΫμΝ βμΝξυλ μέΝ 

 
έξ Νεα α έΝ αφΫμ,Ν σ κΝ βθΝΚτπλκΝσ κΝεαδΝ κΝΙ λαάζ,Νσ δΝκδΝαλαίδεΫμΝ

πδΫ δμΝπλκμΝ βθΝευπλδαεάΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝ έξαθΝξαλαε άλαΝ δφυάΝ– κδεκθκηδεσΝεαδΝ
πκζδ δεσ-, ΰ έλκθ αμΝ αιδυ δμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ π λδφ λ δαεάμΝ
ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ θ αλάμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ Ν Ν εαδΝ κΝ ΛέίαθκμΝ

αθΫη θαθΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ θαΝ φαλησ δΝ Ν κδεκθκηδεσΝ πέπ κΝ κΝ αλαίδεσΝ
ηπκςεκ ΪαΝ εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν εαδΝ Ν πκζδ δεσή δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ θαΝ υδκγ ά δΝ
φδζκαλαίδεάΝ ΰλαηηάέΝ ΣκΝ ΚΪδλκΝ αθΫη θ Ν σ δΝ έξ Ν Ϋλγ δΝ βΝ υλαΝ βΝ Λ υεπ έαΝ θαΝ
αθ απκ υ δΝ βθΝπκζδ δεάΝεαδΝ δπζπηα δεάΝ άλδιβΝπκυΝ έξ ΝπαλΪ ξ δΝκΝΝΪ λ,ΝσξδΝ
ησθκΝζσΰπΝ βμΝπλκ ππδεάμΝφδζέαμΝ κυΝη Ν κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκ,ΝαζζΪΝεαδΝζσΰπΝ
βμΝ γ δεάμΝ δεσθαμΝ πκυΝ έξ Ν βΝ Ν βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ Ν εΪγ Ν
πέπ κέΝ θ δγΫ πμ,Ν ΪθΝ βΝ θ κ τ α βΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ α τθαηβΝ ΚυπλδαεάΝ
βηκελα έαΝ θΝγαΝ υηηκλφπθσ αθΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝαιδυ δμ,Ν σ Ναυ άΝβΝ ιΫζδιβΝ
θΝ γαΝ Ϋπζβ Ν ησθκΝ κΝ ετλκμΝ βμΝ θα λδεάμΝ πδλλκάμΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν

αζζΪΝ εαδΝ εαγαυ άΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ αλαίδεκτΝ ηπκςεκ ΪαΝ εα ΪΝ κυΝ
Ι λαάζΝ– ηδαμΝεαδΝ αΝευπλδαεΪΝζδηΪθδαΝεαδΝα λκ λσηδαΝίλέ εκθ αθΝ Νΰ πΰλαφδεάΝ
γΫ βΝ δ υ β,Ν υ Ν ίαγηδαέαΝ θαΝ εα α ά κυθΝ κΝ αλαίδεσΝ ηπκςεκ ΪαΝ «θ ελσΝ
ΰλΪηηα»έΝ 

 
5.2.2 ΟδΝπκζδ δεΫμΝεαδΝκδεκθκηδεΫμΝπδΫ δμΝ βμΝ ΝπλκμΝ βθΝευπλδαεάΝπκζδ δεάΝ
βΰ έα,Ν θσο δΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ 
 

Σκ  π ΫηίλδκΝ κυΝ1ληλ,Ν κ υηίκτζδκΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝ υθΫ β Ν
Ν σζ μΝ δμΝ ξυλ μ-ηΫζβ κυΝ θαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ αηΫ πμΝ

η ΪΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ βμ,ΝθαΝ βλέικυθΝ βθΝυπκοβφδσ β ΪΝ βμΝυ Ν
θαΝεα α έΝ πζάλ μΝηΫζκμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝεαδΝ θαΝ υθΪοκυθΝη Ν
αυ άθΝ υηφπθέ μΝ κδεκθκηδεάμΝ υθ λΰα έαμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα απκζ ηβγ έΝ
κπκδα άπκ Ν πκζδ δεάΝ άΝ κδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ Κτπλκέ1008 
ΚαγυμΝ πζβ έαα Ν βΝ αλξδεάΝ βη λκηβθέαΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ
Χ1λέβέ1λθίΨ,Ν κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λθίΝβΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝ

κΝ ΚΪδλκΝ εα Ϋ β Ν βθΝ πμΝ ΪθπΝ τ α βΝ η υ δεάΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ
ευί λθά δμέ1009 Ν αθαεκέθπ βΝ βμΝ απσφα βμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμ κυΝ

λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λθίΝ θΝ έξ ΝησθκΝ υηίκζδεσΝξαλαε άλαέΝ
ΟΝ η λδεαθσμΝ Πλσι θκμΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν ΣΫδζκλΝ ΜπΫζ λ,Ν θβηΫλπ Ν κθΝ
δ λαβζδθσΝ κησζκΰσΝ κυ,Ν ΫίΝ Λ ίέθ,Ν σ δΝ βΝ Πλ ί έα πθΝ Π  κΝ ΚΪδλκΝ έξ Ν
πζβλκφκλβγ έΝαπσΝΫΰευλ μΝπβΰΫμ,ΝππμΝ πέε δ αδΝΪη αΝβΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ

                                                           
1008 Yitzhak Oron, ed. Middle East Record Vol.1/1960 (Jerusalem: The Israel Oriental Society - The 
Reuven Shiloah Research Center Weidenfeld&Nicolson, 1965), 181 
1009 Ibid. 



βηκελα έαμΝ απσΝ σζ μΝ δμΝ ξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυέΝ Πλυ βΝ αλαίδεάΝ
ξυλαΝ πκυΝ γαΝ ζ δ κυλΰκτ Ν Πλ ί έαΝ βΝ Λ υεπ έαΝ γαΝ ά αθΝ βΝ Ν εαδΝ πλυ βΝ
πλκ λαδσ β αΝ βμΝ δΰτπ κυΝγαΝά αθΝθαΝ θ υθαηυ δΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν βθΝΚτπλκΝ
ηΫ πΝ βμΝ κδεκθκηδεΪΝ δ ξυλάμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ παλκδεέαμΝ βθΝ ζ ιΪθ λ δαέ1010 
Λέΰ μΝβηΫλ μΝαλΰσ λαΝβΝ ζζβθκευπλδαεάΝπαλκδεέα βμΝ ζ ιΪθ λ δαμΝΫεαθ Νΰθπ σΝ
κΝ αέ βηΪΝ βμΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ευπλδαεσΝ Πλκι θ έκ,Ν ΰδαΝ θαΝ ηβθΝ
πδφκλ δ γ έΝ η Ν υπΫλκΰεκΝ φσλ κΝ λΰα έαμΝ βΝ ευπλδαεάΝ Πλ ί έαΝ πκυΝ γαΝ

ζ δ κυλΰκτ  κΝΚΪδλκέ1011  
 

ιΝ αδ έαμΝ βμ αθαίκζάμ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν πκυΝ έξ Ν
πλκΰλαηηα δ γ έΝ αλξδεΪΝ ΰδαΝ δμΝ 1λέβέ1λθί,1012 κΝ αδΰυπ δαεσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ θΝΪθκδι Ν βθΝ1β Φ ίλκυαλέκυΝ1λθί,ΝσππμΝ έξ Ν βηκ δ τ δΝπλκΝηβθυθ βΝ
φβη λέ αΝAl-Ahram.1013 Χ σ κ,ΝβΝαδΰυπ δαεάΝ δπζπηα έαΝ έξ Ναλξέ δΝά βΝαπσΝ κΝ

εαζκεαέλδΝ κυΝ 1ληλΝ θαΝ πλκ κδηΪα δΝ υ βηα δεΪΝ βθΝ πέ βηβΝ επλκ υπβ άΝ βμΝ
βθΝ Κτπλκ,Ν γΫ κθ αμΝ κυμΝ δεκτμΝ βμΝ σλκυμέ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝ

ΝΪ λ,Ν Ν υθΫθ υιβΝ πκυΝ παλαξυλβ Ν δμΝ γίέθέ1ληλΝ βθΝ Al-Ahram, 
πλκ δσλδ Ν κΝ δ κζκΰδεσΝ υπσίαγλκΝ πκυΝ πδγυηκτ Ν θαΝ π λδίΪζ δΝ δμΝ δη λ έμΝ
ξΫ δμΝ βμΝ Ν η Ν βθΝΚτπλκέΝ Κα Ϋ δι Ν η Ν αφάθ δαΝ βΝ δαφκλΪΝ αθΪη αΝ βΝ
Ϊ βΝ πκυΝ βλκτ Ν βΝ Ν ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ εα ΪΝ βΝ εα έαΝ κυΝ ’ηί,Ν Ν

αθ δ δα κζάΝ πλκμΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ Ϊ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν
γΫζκθ αμΝ θαΝ κθέ δΝ δ κζκΰδεΪΝ δμΝ κηκδσ β μΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πκζδ δεάμΝ η Ν ε έθβΝ
πθΝαπκδεδαευθΝ υθΪη πθΝ βμΝ τ βμ,Ν πΫελδθ Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ Νσ κθΝ

αφκλΪΝ βθΝ απκαπκδεδκπκέβ βΝ βμΝ ζΰ λέαμΝ εαδΝ κυΝ ΓαζζδεκτΝ Καη λκτθ,Ν
αθαφΫλκθ αμΝσ δΝκδΝ ηκέΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν βθΝαπκδεδκελα δεάΝ τ βΝ« πδί ίαδυγβεαθΝ
πλσ φα αΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αά βηα».1014 Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν κΝ ΝΪ λ 
πδγυηκτ ΝθαΝεα α έι δΝσ δΝησθκΝβΝαθ δαπκδεδαεά,Νθα λδεάΝ έΰυπ κμΝ- εαδΝεα ’Ν
πΫε α β,ΝκΝαλαίδεσμΝεσ ηκμΝ πκυΝφ λσ αθΝθαΝ επλκ ππ έΝ - απκ ζκτ αθΝ κΝησθκΝ

πλαΰηα δεσΝ άλδΰηαΝ πθΝΚυπλέπθΝ βθΝπ λδκξά,ΝεαδΝσξδΝ κΝ Ι λαάζέΝΜ Ναυ άθΝ βθΝ
ΪπκοβΝ θΝ Ϋ δξθ Ν θαΝ αθ δ Ϊ αδΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ γκλτίβ Ν βθΝ
δ λαβζδθάΝ πζ υλΪ,Ν δ έπμΝ σ αθΝ Ϋΰδθ Ν ΰθπ σΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ βζυ πθΝ κυΝ
ΜαεαλέκυΝ βθΝ φβη λέ α Washington Star δμΝ ηέιέ1ληλ,Ν π λέΝ βμΝ αθΪΰεβμΝ θαΝ
ζβφγ έΝβΝ υΰεα Ϊγ βΝ βμΝ  – εαδΝ θΝΰΫθ δΝ κυΝαλαίδεκτΝεσ ηκυΝ-, πλκε δηΫθκυΝ
βΝΚτπλκμΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ υ ά δΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝεαδΝη Ν κΝΙ λαάζέ1015  

                                                           
1010 ISA/RG93/MFAή1ίίιήγΝ αΨΝ Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ101/110.1 פ  -
βίέ1έ1λθίΨΝ ίΨΝ Souffot πλκμΝ Levin (60/110.1 פ  -β1έ1έ1λθίΨΝ ΟδΝ πζβλκφκλέ μΝ κυΝ Belcher 
πδί ίαδυγβεαθΝαπσΝδ λαβζδθΫμΝπβΰΫμ 

1011 ISA/RG93/MFAή1ζγ1ήβγΝ“ΟδΝΚτπλδκδΝ ζ ιαθ λ έαμΝαβ κτθΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ βμΝΚτπλκυΝ βθΝ
πσζβΝ κυμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 28.1.1960 
1012 ΟλΪ Νηέ1έβ Π λέΝ πθΝδ λαβζδθυθΝ θ λΰ δυθΝ θΝσο δΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμΝ

δμΝ1λέβέ1λθί 
1013 ISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1ζίιή  -1ηέ11έ1ληλΨΝ βηκ έ υηαΝ βμΝ αδΰυπ δαεάμΝ
φβη λέ αμΝAl-Ahram Χιέ11έ1ληλΨ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝβΝ  πλσε δ κΝθαΝζ δ κυλΰά δΝΠλκι θ έκΝ
βθΝΚτπλκΝ βθΝ1ΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λθίέ 

1014 ISA/RG93/MFA/2156/7 Souffot πλκμ Levin (1263/28.7.1959). πδ υθΪπ αδΝ Ν δαίδία δεσΝ κυΝ
Souffot πλκμΝ Levin πδ υθΪπ αδΝ κΝ απσΝ 1λέιέ1ληλΝ ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ ΣτπκυΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ έαμ- φλδεάμ,Ν κΝ κπκέκΝ αθαΰλΪφ αδΝ απσ πα ηαΝ βμΝ
υθΫθ υιβμΝ κυΝGamal Abdel Nasser βθΝAl-Ahram βμΝγίέθέ1ληλέΝΟΝ Nasser,Ν αθαφ λση θκμΝ βθΝ

οάφκΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο Ν πέΝ πθΝ αβ βηΪ πθΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ζΰ λέαμΝ εαδΝ κυΝ ΓαζζδεκτΝ
Καη λκτθ,Ν εα αζάΰ δΝ βζυθκθ αμΝσ δΝ«πλσ φα κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝφδζκαπκδεδαεάμΝ Ϊ βμΝ κυΝ Ι λαάζΝ
απκ ζ έΝβΝ Ϊ βΝ κυΝπμΝπλκμΝ βθΝαθ ιαλ β έαΝ βμΝΚτπλκυ». 
1015 ΟλΪ Ν ζέβέ1έβ Π λέΝ κυΝ αθ έε υπκυΝ πκυΝ πλκεΪζ αθΝ κΝ Ι λαάζΝ κδΝ βζυ δμΝ ΜαεαλέκυΝ Ν
φ λση θβΝ υθΫθ υιάΝ κυ,ΝπκυΝ βηκ δ τγβε Ν δμΝ φβη λέ μ Washington Star εαδΝDaily Express  



 
ΟΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκθΝβΝθα λδεάΝ έΰυπ κμΝαθ δζαηίαθσ αθΝ δμΝ δη λ έμΝ

βμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ έξ Ν δαφαθ έΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
παλαηκθάμΝ βμΝ πέ βηβμΝ ευπλδαεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ κΝ ΚΪδλκ,Ν π’Ν υεαδλέαΝ πθΝ
κλ α ηυθΝ βμΝ κβμ π έκυΝ απσΝ βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ λα δπ δεκτΝ εδθάηα κμΝ κυΝ

ΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝ ΝΪ λέΝ  Ν ξ δεάΝ αθαφκλΪΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυ,Ν ΫίΝ
Λ ίέθ,Ν παλα έγ θ αδΝ κδΝ θ υπυ δμΝ κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ Γ πλΰέαμΝ θ λΫαΝ αέθα,Ν κΝ
κπκέκμ,ΝηααέΝη Ν κυμΝΠα ξΪζβΝΠα ξαζέ β,Ν θ υθβΝΓ πλΰδΪ βΝεαδΝΝέεκΝΚλαθδ δυ β,Ν
υηη έξ Ν Ν ε έθβΝ βθΝ αθ δπλκ ππ έαέ1016 υΰε ελδηΫθα,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

παλαηκθάμΝ κυμΝ βθΝαδΰυπ δαεάΝπλπ τκυ α,Ν υθαθ άγβεαθΝ δμΝβζέιέ1ληλΝη Ν κθΝ
ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ,Ν Μαξηκτθ Ν ΦΪκυαδ,Ν κΝ κπκέκμΝ φ λσ αθΝ θαΝ έθαδΝ
θκξζβηΫθκμΝζσΰπΝ πθΝ παφυθΝπκυΝβΝΚτπλκμΝ δα βλκτ Νη Ν κΝΙ λαάζ,ΝαζζΪ εαδΝ ιΝ

αδ έαμΝ πθΝ η τ πθΝπκυΝβΝευπλδαεάΝβΰ έαΝ έξ Ναθα ξγ έΝΫθαθ δΝ βμΝ τ βμέΝΟΝ
ΦΪκυαδΝ πΫελδθ Ν βθΝαπσφα βΝ βμΝευπλδαεάΝβΰ έαμΝθαΝαπκ ξγ έΝ βΝ δα άλβ β πθ 
ίλ αθδευθΝ λα δπ δευθΝ ίΪ πθέΝ πΫελδθ Ν πέ βμΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ
λα βλδκπκδ έ αδ βθΝ Κτπλκ,Ν πδ δυεκθ αμΝ θαΝ φαλησ δΝ βθΝ έ δαΝ πλαε δεάΝ

κδεκθκηδεάμΝεαδΝπκζδ δεάμΝ δ έ υ βμΝπκυΝαεκζκυγ έΝ βΝΓεΪθαΝεαδ βΝ δληαθέαέΝ
π άηαθ Νσ δΝαυ ΫμΝκδΝπλΪι δμΝάΝκδΝπαλαζ έο δμΝ βμΝΚτπλκυΝ υθδ κτθΝπαλαίέα βΝ
κυΝ αλαίδεκτΝ ηπκςεκ ΪαΝ εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζέΝ ΣΫζκμ,Ν υπ θγτηδ Ν σ δΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ

Κλέ βΝ κυΝκυΫαΝβΝ έΰυπ κμΝαΰσλαα Νυπ λ δηβηΫθαΝευπλδαεΪΝπλκρσθ αΝεαδΝππζκτ Ν
βθΝΚτπλκΝαδΰυπ δαεΪΝπλκρσθ αΝ Ν δηΫμΝξαηβζσ λ μ απσΝ ε έθ μΝπκυΝέ ξυαθΝ βθΝ

αΰκλΪ, θυΝ βθΝ έ δαΝ δΰηάΝ κΝ ηπκλδεσΝ δ κατΰδκΝ Κτπλκυ-Ι λαάζΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίΝπκ ΫΝ θΝά αθΝ ππφ ζΫμΝΰδαΝ βθΝευπλδαεάΝκδεκθκηέαέΝ 

 
θσ πΝ κΝ ΦΪκυαδΝ Ϋγ Ν κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝ πλκΝ πθΝ υγυθυθΝ κυμ,Ν

εαζυθ αμΝ κυμ κυ δα δεΪ,Ν θΝ σο δΝ βμΝ αθ ιαλ β κπκέβ βμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν θαΝ
πδζΫικυθ «πκδαθκτΝ βθΝφδζέα Ϋίκθ αδ»,Ν ιέ κυΝ θ δαφΫλκυ αΝφ λσ αθΝθαΝυπάλι ΝβΝ

ευπλδαεάΝ αθ απΪθ β βΝ δμΝ αδΰυπ δαεΫμΝ αδ δΪ δμέΝ υΰε ελδηΫθα, τηφπθαΝ η Ν κθΝ
Σ αλζμΝ Φσζυ,Ν βηκ δκΰλΪφκΝ βμΝ αΰΰζσφπθβμΝ φβη λέ αμΝ Times of ωyprusΝ πκυΝ
υθσ υ Ν βθΝαθ δπλκ ππ έα, κΝΠα ξΪζβμΝΠα ξαζέ βμΝφ λσ αθΝθαΝαπκελέθ αδΝσ δΝβΝ

ΚτπλκμΝγΫζ δΝθαΝ δα βλά δΝ βθΝαθ ιαλ β έαΝ βμΝ«αεσηαΝεαδΝαθΝαυ σΝγαΝ άηαδθ ΝηέαΝ
υπκξυλβ βΝπμΝπλκμΝ κΝγΫηαΝ πθΝίΪ πθ»,Ν υπ θγυηέακθ αμΝπαλΪζζβζαΝσ δΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ Κλέ βμΝ κυΝ κυΫα,Ν βΝ ΟΚ Ν έξ Ν φλκθ έ δΝ θαΝ θ έθ δΝ βΝ λΪ βΝ βμΝ

εα ΪΝ πθΝίλ αθδευθΝ υθΪη πθΝ κΝθβ έ, απκ πυθ αμΝ βθΝπλκ κξάΝ πθΝ λ αθυθ,Ν
η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ θδ ξτ αδΝ βΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ αδΰυπ δαεκτΝ λα κτΝ κΝ
π έκΝ πθΝηαξυθέ1017 Τπκ άλδι Ν πέ βμ,Νσ δΝβΝΚτπλκμΝ πδγυη έΝθαΝπαλαη έθ δΝηΫζκμΝ

κΝηπζκεΝ πθΝ φλκα δα δευθ ξπλυθ,Νεαδ υθ πυμΝγΫζ δ θαΝ δα βλ έΝ θΫμΝ ξΫ δμΝ
η Ν βθΝ έΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ σηπμ,Ν υπ λαητθγβε Ν πθΝ παφυθΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ,Ν
ζΫΰκθ αμΝσ δΝβΝΚτπλκμΝ πδγυη έΝθαΝ δα βλ έΝφδζδεΫμΝ ξΫ δμΝη ΝσζαΝ αΝΰ δ κθδεΪΝ βμΝ
ελΪ βέ1018      

 
θαΝ πδπζΫκθΝξαλαε βλδ δεσΝ κδξ έκΝ βμΝπκζδ δεάμΝ κυΝΚα λκυΝΫθαθ δΝ βμΝ

ΚτπλκυΝ εα ΪΝ βθΝ κηΫθβΝ ξλκθδεάΝ υΰευλέα,Ν έθαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμ,Ν σ δΝ βΝ Ν - Ν
αθ έγ βΝη Ν κΝ Ι λαάζ-1019 ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ υθ δαζΫΰ αδΝ η Ν σζ μΝ δμΝ δ κζκΰδεΫμΝ

                                                           
1016 ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν η Ν εκδθκπκέβ βΝ αΝ
Σηάηα αΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝεαδΝ λ υθυθΝΧκί1ήηλ-γίέιέ1ληλΝαπσλλβ βΝΫεγ βΨ 
1017 ΠλίζέΝαεεΪμ, ΚυπλδαεσΝ λαίδεσμΝΚσ ηκμ, 62-63 
1018Ν ISA/RG93/MFA/263/7 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν η Ν εκδθκπκέβ βΝ αΝ
Σηάηα αΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝεαδΝ λ υθυθΝΧκί1ήηλ-γίέιέ1ληλΝαπσλλβ βΝΫεγ βΨ 
1019 ΠλίζέΝζέβέ1έ1 



Ϊ δμΝπκυΝυπάλξαθΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμέΝ Ν υηη κξάΝ
κυΝ θ υθβΝΓ πλΰδΪ βΝ βθΝευπλδαεάΝαθ δπλκ ππ έαΝπκυΝη ΫίβΝ βθΝ έΰυπ κΝ κθΝ

ΙκτζδκΝ κυΝ1ληλΝπμΝ πέ βμΝεαδΝβΝπλσ εζβ βΝπκυΝαπβτγυθ Ν κθΝΓλέίαΝβΝευπλδαεάΝ
παλκδεέαΝ κυΝ Κα λκυΝ κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1ληλ,1020 απ έεθυαθΝ σ δΝ βΝ Ν έξ Ν βΝ
υθα σ β αΝ θαΝ υθ λΰΪα αδΝ φαθ λΪΝ σξδΝ ησθκΝ η Ν κθΝ ΜαεΪλδκ, αζζΪΝ εαδΝ η Ν δμΝ

αθ δπκζδ υ δεΫμΝ φπθΫμΝ βμΝ ιδΪμέΝ Πλκφαθυμ,Ν θΝ ά αθΝ υξαέκΝ σ δΝ κδΝ πδπζάι δμΝ
ΦΪκυαδΝ πλκμΝ βθΝ ευπλδαεάΝ αθ δπλκ ππ έαΝ υθΫπδπ αθΝ ξλκθδεΪΝ η Ν δμΝ αηΫθ μΝ
ξΫ δμΝΜαεαλέκυ-Γλέίαέ1021 Μ Ναθ έ κδξβΝ υεκζέα,ΝβΝ Ν δα βλκτ Ν παφΫμΝεαδΝ

η Ν βθΝευπλδαεάΝ λδ λΪ,1022 ΰ ΰκθσμΝπκυΝαπκ δεθτ αδΝαπσΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ πθΝ
αλδ λυθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ φβη λέ πθ,Ν πκυΝ η Ν εΪγ Ν υεαλέαΝ θΝ παλΫζ δπαθΝ θαΝ
ξκζδΪακυθΝγ δεΪΝ βθΝθα λδεάΝπκζδ δεάέ 

 
ΣΫζκμ,Ν κΝ Λ ίέθ,Ν πδεαζκτη θκμΝ κθΝ αέθα,Ν αθαφΫλ δΝ σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν

αβ ά δΝ απσΝ κθΝ Κδκυ κτεΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ εαδΝ ε έθκμΝ βθΝ ευπλδαεάΝ
αθ δπλκ ππ έαΝπκυΝγαΝη Ϋίαδθ Ν κΝΚΪδλκΝ κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ1ληλΝάΝ κυζΪξδ κθΝθαΝ
κλέ δΝεΪπκδκΝΪζζκΝ Ϋζ ξκμΝ βμΝεκδθσ β ΪμΝ κυ,Νκτ πμΝυ ΝθαΝ επλκ ππβγκτθΝεαδΝ
κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ δμΝ κλ α δεΫμΝ ε βζυ δμΝ κυΝ θα λδεκτΝ εαγ υ κμέΝ ΟΝ
Κδκυ κτεΝ αλθάγβε ,Ν φ λση θκμΝ ηΪζδ αΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ ΫΰΰλαφβΝ απΪθ β β, η Ν βθΝ
κπκέαΝ άζπθ  κθΝ ΜαεΪλδκ η Ν Ϋηφα β σ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ευπλδαεάΝ απκ κζάΝ
επλκ ππκτ Ν απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εκδθσ β α εαδΝ σξδΝ βθΝ
κυλεκευπλδαεά.1023 ΛσΰπΝ βμΝ εαγαλΪΝ φδζ ζζβθδεάμΝ Ϊ βμΝ βμΝ Ν εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝ αΰυθαΝ βμΝ ΟΚ ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ιΝ αδ έαμΝ πθΝουξλυθΝ ξΫ πθΝ Κα λκυ-

Άΰευλαμ,Ν κδΝ παφΫμΝ η αιτΝ βμΝ Ν εαδΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμΝ ά αθΝ
ιαδλ δεΪΝπ λδκλδ ηΫθ μ,ΝσξδΝησθκΝεα ΪΝ βΝΜ αία δεάΝΠ λέκ κΝαζζΪΝεαδΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ λδ έαμΝ1λθί-1963. 

   
ΝυπκΰλαφάΝ βμΝ λδη λκτμΝαηυθ δεάμΝ υηφπθέαμΝ ζζΪ αμ-Σκυλεέαμ-ΚτπλκυΝ

δμΝβκΝΟε πίλέκυΝ1ληλ,ΝσππμΝά αθΝφυ δεσ,ΝπλκεΪζ Ν βΝ υ αλΫ ε δαΝ βμΝ ,ΝβΝ
κπκέαΝ Ϋίζ π Ν θαΝ θδ ξτ αδΝ βΝ λα δπ δεάΝ παλκυ έαΝ κυΝ Ν ΣΟΝ βθΝ π λδκξάέ1024 
Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν ά αθΝ αιδκ βη έπ κΝ σ δΝ κδΝ αδΰυπ δαεΫμΝ πδελέ δμΝ πδε θ λυγβεαθΝ
απκεζ δ δεΪΝ δμΝ η γκ τ δμΝ βμΝ τ βμ,Ν απκφ τΰκθ αμ πδη ζυμ θαΝ α εά κυθΝ
ελδ δεάΝ κυμΝξ δλδ ηκτμΝ κυΝΜαεαλέκυέΝ θ έ κδξα, κδΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μΝ
Ϋ δξθαθΝ εα αθσβ βΝ κυμΝ πλκίζβηα δ ηκτμΝ πκυΝ ιΫφλαααθΝ αδΰτπ δκδΝ
αιδπηα κτξκδέ1025 ΟδΝ ξΫ δμΝ -ΚτπλκυΝ θΝ πβλ Ϊ γβεαθΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ

                                                           
1020 ISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝΣηάηαΝ λ υθυθΝΧ11ιίή -15.6.195λΨέΝ“ΟΝ λα βΰσμΝΓλέίαμΝεαζ ηΫθκμΝ

κΝΚΪδλκ”,ΝAl-Ahram, 6.6.1959 
1021 ΟλΪ Νζέβέ1έβ  Π λέΝ πθΝ βζυ πθΝΜαεαλέκυ βθΝαη λδεαθδεάΝ φβη λέ αΝWashington Star εαδΝ

βθΝ βηκ δκΰλΪφκΝMarie Gebenc ξ δεΪΝη Ν κΝλσζκΝ κυΝΓλέίαΝ βθΝευπλδαεάΝπκζδ δεάΝαπάέ 
1022 ΠλίζέΝ ηέ1.2 ε δηά δμΝ χçıkalın ΰδαΝ βΝ δα τθ βΝ η αιτΝ βμΝ Ν εαδΝ βμΝ αθ δηαεαλδαεάμΝ
αθ δπκζέ υ βμέΝ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ Ν - βΝκπκέαΝ δα βλκτ Ν παφΫμΝη Νσζ μΝ δμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ
πκζδ δεΫμΝ υθΪη δμΝ -,Ν κΝ Ι λαάζΝ αφ’Ν θσμΝ θΝ έξ Ν εαζζδ λΰά δΝ κυ δα δεΫμΝ παφΫμΝ η Ν βθΝ
ζζβθκευπλδαεάΝ λδ λΪ,Ν κτ Ν π έπε Ν θαΝ κΝ πλΪι δΝ - πζβθ η ηκθπηΫθπθΝ ζ ξυθ βμ-,Ν αφ’Ν
ΫλκυΝ θΝ εα Ϋ βΝ φδε άΝ βΝ τλ βΝ εκδθκτΝ σπκυΝ υθ θθσβ βμΝ η Ν κθ άηαλξκΝ Λ υεπ έαμ, 

Θ ηδ κεζάΝ Ϋλίβ,Ν κΝ κπκέκμΝ ε δηΪ κΝ απσΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ πμΝ κΝ ευλδσ λκμΝ
εφλα άμΝ βμΝαθ δηαεαλδαεάμΝ ιδΪμΝαθ δπκζέ υ βμέΝΠλίζέΝζέβέ1έ1έ1ΝεαδΝζέβέ1έ1έβ 

1023 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν εκδθκπκέβ βΝ πλκμΝ
Σηάηα αΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝεαδΝ λ υθυθΝΧλζλήηλ-βιέκέ1ληλΝαπσλλβ βΝΫεγ βΨ 
1024 ΟλΪ Νηέ1έ1εαδΝζέβέ1έ1έ1 
1025 ISA/RG93/MFA/263/7 θ δε δεΪ,Ν παλα έγ αδΝ ξσζδκΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ φβη λέ αμΝ γθκμ, 
1.1.1959: «ΟδΝΆλαί μ,ΝπκυΝ έθαδΝ δζδελδθ έμΝηαμΝφέζκδΝεαδΝΫθγ ληκδΝυπκ βλδε ΫμΝηαμΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ βθΝ
αιέπ άΝ ηαμΝ ΰδαΝ αυ κ δΪγ β,Ν δεαέπμΝ έθαδΝ θκξζβηΫθκδΝ ιΝ αδ έαμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ λα δπ δεάμΝ
υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ Κτπλκυ,Ν ζζΪ αμΝ εαδΝ Σκυλεέαμ,Ν πκυΝ υπ ΰλΪφβΝ βθΝ γάθαΝ πλδθΝ απσΝ Ϋ λ δμΝ



αηυθ δεάμΝ υηφπθέαμΝ βμΝβκέ1ίέ1ληλΝεαδΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λθί,ΝσππμΝαθαφΫλγβε Ν
αθπ Ϋλπ,Ν βΝ έΰυπ κμ,Ν δαΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυ,Ν
πλκΫ λ ο Ν εαδΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ θαΝ βλέικυθΝ δπζπηα δεΪΝ εαδΝ
κδεκθκηδεΪΝ κΝ αθ ιΪλ β κΝ ευπλδαεσΝ ελΪ κμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ αλαίδεάΝ
παλκυ έαΝ κΝθβ έΝεαδΝθαΝαπκ λαπ έΝκΝεέθ υθκμΝ βμΝδ λαβζδθάμΝ δ έ υ βμέ1026 ΣβθΝ
έ δαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν παλαηκθΫμΝ βμΝ αλξδεάμΝ βη λκηβθέαμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμ,ΝπζάγαδθαθΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ κυΝ ζζβθκευπλδαεκτΝΣτπκυΝ
πκυΝπ λδ έξαθΝαθαεκδθυ δμΝσ δΝκδΝευί λθά δμΝ κυΝΛδίΪθκυ,Ν κυΝΙλΪε,Ν βμΝΙκλ αθέαμΝ
εαδΝ βμΝΛδίτβμΝπλσε δ αδΝθαΝαθαΰθπλέ κυθΝΪη αΝ βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέ1027  

 
 κΝ έ δκΝ πζαέ δκΝ δπζπηα δεάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ η Ν βθΝ Ν εαδΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ

ξυλ μΝ θΝ ΰΫθ δ,Ν βΝ ΚτπλκμΝ θγαλλτθγβε Ν θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ δμΝ δα εΫο δμΝ πθΝ
φλκα δα δευθ Κλα υθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ βΝ θα λδεάΝ έΰυπ κμΝ α εκτ Ν βηαθ δεάΝ

πκζδ δεάΝ πδλλκάέΝΣκθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1λθίΝεαδΝεα σπδθΝπλπ κίκυζέαμΝ κυΝ θ λΫαΝ
λακτακυΝ - θκτΝ υθ λΰΪ βΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ επλκ υπκυΝ βμΝ αδΰυπ δαεάμΝ

α λκπκλδεάμΝ αδλ έαμΝ Misr βθΝ ΚτπλκΝ – βΝ ηπκλκίδκηβξαθδεάΝ Οηκ πκθ έα 
ΚτπλκυΝαπκφΪ δ ΝθαΝ υηη Ϊ ξ δ δαΝ κυΝΓ θδεκτΝ βμΝΓλαηηα Ϋα,ΝΚυ αΝΜσθ β,Ν

βΝ ββ ΟδεκθκηδεάΝ δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθ ΥπλυθΝ κΝ ΚΪδλκΝ Χγίέζέ1λθί-
3.5.1960).1028 ΣκθΝ πλέζδκΝ βμΝ έ δαμΝ ξλκθδΪμ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ αθΫγ Ν κθΝ ΓέΝ ΓέΝ βμΝ
υθκηκ πκθ έαμΝ λΰαακηΫθπθΝ Κτπλκυ Χέ έΚέΨ,Ν ΜδξαζΪεβΝ Πδ Ϊ,Ν θαΝ
επλκ ππά δΝ βθΝ ΚτπλκΝ βΝ ββ δΪ ε οβΝ ζζβζ ΰΰτβμΝ φλκα δα δευθ ΛαυθΝ

(AAPSOΨΝ κΝΚσθαελδΝ βμΝΓκυδθΫαμΝΧ11-15.4.1960).1029  
 

Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝπαλαεκζκυγκτ Ν θΪΝ βθΝευπλδαεάΝπλκγυηέαΝθαΝ
υηη Ϋξ δΝ δμΝ δα εΫο δμΝ κυΝ φλδεαθα δα δεκτΝηπζκε,Νεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝαφ’Ν θσμΝ

υδκγ κτθ αθΝ κδ γΫ δμΝ πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθΝ θαθ έκθΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ βΝ
Ναπκ ζκτ Ν βηαθ δεσΝπσζκΝ υ π έλπ βμ οάφπθ,ΝαλαίδευθΝεαδΝηβέ1030 Σσ κΝ

κδ Πλσι θκδΝ πθΝ Π Ν εαδΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ Ϋζ ξκμΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ ηυ δευθΝ υπβλ δυθ,Ν  άί θΝ ΥΫρ δθΰεμ,Ν φΫλκθ αθΝ θαΝ εφλΪακυθΝ δμΝ
αθ δλλά δμΝ κυμΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ βΝ κυΝ θαΝ γΫζ δΝ θαΝ πλκ αδλέα αδΝ κΝ
υΰε ελδηΫθκΝηπζκεΝξπλυθΝ– ξπλέμ σηπμΝθαΝεα αφΫλθκυθΝθαΝ κθΝη απ έ κυθέ1031 

ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ ιΫφλαααθΝ Ϋθ κθκυμΝ πλκίζβηα δ ηκτμΝ βθΝ Σκυλεέα,Ν βΝ λ αθέαΝ
εαδΝ δμΝ Π ΝπμΝπλκμΝ βΝφυ δκΰθπηέαΝ βμΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝπκυΝπλκ έγ κΝθαΝ
υδκγ ά δΝ βΝ ΚτπλκμΝ κΝ ηΫζζκθ. πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν ά αθ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ δμΝ
υΰε ελδηΫθ μΝπμΝΪθπΝ δα εΫο δμ,Ν υηη έξαθΝεαδΝξυλ μΝπκυΝ δα βλκτ αθΝκηαζΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν θΝαθάεαθΝαπκεζ δ δεΪΝ κΝ θα κζδεσΝηπζκεΝ

εαδΝ κδΝ δη λ έμΝ κυμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ θΝ δα αλΪ κθ αθΝ η Ν αφκληάΝ δμΝ
                                                                                                                                                                      

βηΫλ μέΝ ΚαδΝ κΝ λα δκ αγησμΝ κυΝ Κα λκυΝ π ΪΝ Ϋγ Ν κΝ λυ βηαμΝ ΠκδκδΝ έθαδΝ κδΝ εκπκέΝ αυ άμΝ βμΝ
υηηαξέαμν»  

1026 Oron, Middle East Record,181 
1027 ISA/RG93/MFAή1ίίιήθΝ βηκ δ τηα αΝ ζζβθκευπλδαευθΝ φβη λέ πθ,ΝΙαθκυΪλδκμΝ1λθί 
1028 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβθέβέ1λθίΨ 
1029 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧθβ1ή1ίγέ1 פ  -22.4.1960) 
1030 ISA/RG93/MFAή1ίίκήζΝΣηάηαΝ λ υθυθΝπλκμΝLevin (955/2-27.3.1960)  

πδ εσπβ βΝπλκΰ θΫ λπθΝ δαεβλτι πθΝ πθΝ υθ δα εΫο πθΝ πθΝ φλκα δα δευθ ελα υθΝπμΝπλκμΝ
βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβΝ εαδΝ κΝ αθ δ υ δεσΝ κυμΝ π λδ ξση θκ,Ν εα α δεθτκθ αμΝ βθΝ πκζδ δεάΝ
πδλλκάΝ βμΝ  ΝεαδΝ βμΝ ΝΝΝ 

1031 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χζ1λή11ίέ1ί פ -
10.3.1960) 

παφΫμΝ κυΝLevin η Ν κυμΝBelcher, Türrel εαδΝHastings,ΝκδΝκπκέκδΝ κυ ιΫγ αθΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝπκυΝ
εα ΫίαζαθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝπ έ κυθΝ κθΝΜαεΪλδκΝθαΝηβθΝαπκ έζ δΝαθ δπλκ πππ έαΝ βθΝΟδεκθκηδεάΝ

δΪ ε οβΝ πθΝ φλκα δα δευθ ΥπλυθΝπκυΝγαΝπλαΰηα κπκδ έ κΝ κΝΚΪδλκΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1λθί 



φδζκαλαίδεΫμΝ δαεβλτι δμΝ πθΝ υθ δα εΫο πθέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βθΝ
πλκπαλα ε υα δεάΝ υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ

φλκα δα δεάμΝ δΪ ε οβμΝ Ν υηη έξαθΝ φδζδεΫμΝ πλκμΝ κΝ Ι λαάζΝ ξυλ μ,Ν σππμΝ βΝ
Ιαππθέα,Ν βΝ δγδκπέαΝ εαδΝ βΝ ΓεΪθα.1032 θ έ κδξα,Ν βΝ δΪ ε οβΝ κ ΚσθαελδΝ
υηη έξαθΝβΝΣκυλεέα,ΝβΝΓεΪθα,ΝβΝ δγδκπέα,ΝβΝ ε άΝ ζ φαθ κ κτ, β Ιαππθέα,ΝβΝ

δΫλαΝΛ σθ Νεαδ βΝΠ λ έα,ΝπκυΝ δα βλκτ αθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ.1033 
θαΝπλσ γ κΝ κδξ έκΝπκυΝεαγβ τξαα Ν βθΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝά αθΝσ δΝκδΝ ηκέΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝΜαεαλέκυΝη Ν κΝεέθβηαΝ ζζβζ ΰΰτβμΝ πθΝζαυθΝ βμΝ φλδεάμΝεαδΝ βμΝ
έαμΝ θΝ ά αθΝ ηέαΝ εαδθκτλΰδαΝ ιΫζδιβ,Ν αζζΪΝ αθαΰσ αθΝ ξλκθδεΪΝ ά βΝ πλδθΝ απσΝ βΝ

δΪ ε οβΝ βμΝΜπαθ κτθΰεΝ κΝ1955.1034 πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,ΝβΝπαλαηκθάΝ βμΝ
ΚτπλκυΝ κΝ φδζκαλαίδεσΝ αφλκα δα δεσ ηπζκε,Ν θσο δΝ ηΪζδ αΝ βμΝ
αθ ιαλ β κπκέβ άμΝ βμ,Ν ά αθΝ ηέαΝ πδζκΰάΝ πκυΝ α δαηφδ ίά β αΝ δεαθκπκδκτ Ν κθΝ
ΝΪ λέ 

 
Μ ΪΝ βθΝ αθαεκέθπ βΝ βμΝ αθαίκζάμΝ βμΝ αλξδεάμΝ βη λκηβθέαμΝ αθαεάλυιβμΝ

βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ Χ1λέβέ1λθίΨΝ εαδΝ θσ πΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ ε άζπθ Ν
αθ δλλά δμΝ Ν σ, δΝαφκλκτ Ν βθΝ αφδεάΝ Ϋε α βΝεαδΝ κΝθκηδεσΝεαγ υμ πκυΝγαΝ
δΫπ δΝ δμΝίλ αθδεΫμ ίΪ δμ κΝθβ έ,ΝβΝ ΝΪ λαι Ν βθΝ υεαδλέαΝθα βζυ δΝ βθΝ

Ϋθ κθβΝαπκ κεδηα έα βμΝπμΝπλκμΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ
Νσ, δΝαφκλΪΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝίλ αθδεάμΝ λα δπ δεάμΝπαλκυ έαμΝ βθΝΚτπλκέ1035 

ΟδΝ αθ δ λΪ δμ βμΝ δΰτπ κυ υδκγ κτθ αθ απσ κΝ τθκζκΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ
φβη λέ πθ,Ναβ υθ αμΝηΪζδ αΝαπσΝ κθΝΜαεΪλδκΝθαΝζΪί δΝ ΰΰυά δμΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝ
λ αθυθ,Ν σ δΝ κδΝ ίΪ δμΝ κυμΝ θΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ εα ΪΝ βμΝ αφδεάμΝ

αε λαδσ β αμΝ βμΝ έΝ Παλσηκδ μΝ απσο δμΝ ιΫφλαααθΝ εαδΝ ζζβθκετπλδκδΝ
αιδπηα κτξκδ1036 – θυΝ βθΝέ δαΝπ λέκ κΝβΝ α δησ β αΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝη Ν βΝ

λ αθέαΝ πλκεαζκτ Ν εζέηαΝ λ υ σ β αμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΪθΝ ζδεΪΝ κδΝ υηφπθέ μΝ
υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ γαΝ φαλησακθ αθΝ βθΝ πλΪιβέ1037 ε έθβΝ βθΝ π λέκ κ,Ν κδΝ

αλδ λΫμΝ φβη λέ μΝπλκΫίαζζαθΝ ε θυμΝ δμΝ πδελέ δμΝ βμΝ ΝΰδαΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ
ίΪ δμ,ΝεαδΝ υΰξλσθπμ,ΝκΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λ ε άζπθ Νη ΝπαθβΰυλδεσΝ λσπκΝ
δμΝ εαζΫμΝ ξΫ δμΝ πκυΝ δα βλκτ Ν η Ν πκζδ δεΫμΝ πλκ ππδεσ β μΝ κυΝ θβ δκτ,Ν πκυΝ
βλέακθ αθΝαπσΝ κθΝαλδ λσΝξυλκέΝΥαλαε βλδ δεάΝά αθΝβΝεέθβ βΝ κυΝΝΪ λ θαΝ

υΰξαλ έΝ βηκ έπμΝ κθΝ άηαλξκΝ ηηκξυ κυ,Ν θ λΫαΝ Πκτΰδκυλκ,Ν κΝ κπκέκμ,Ν η Ν

                                                           
1032 ISA/RG93/MFAή1ίίκήζΝΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χηίίή  -β1έ1βέ1ληλΨΝ Π λέΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ δΪ ε οβμΝ
πθΝ φλκα δα δευθ Υπλυθ κΝΚΪδλκΝΧγίέζέ1λθί-γέηέ1λθίΨέΝ βθΝπλκπαλα ε υα δεάΝ πδ λκπά,ΝπκυΝ
έξ Ν υθ λδΪ δΝ βθΝ αηα εσΝΧ1ζ-1λέ1βέ1ληλΨΝ υηη έξαθΝβΝΙαππθέα,ΝβΝΛέ έΝΚέθαμ,ΝβΝΙθ κθβ έα,ΝβΝ

Ιθ έα,Ν κΝΙλΪε,ΝβΝΛδίτβ,ΝβΝ δγδκπέα,Ν κΝκυ Ϊθ,ΝβΝΓεΪθαΝεαδΝβΝ  
1033 ISA/RG93/MFA/1008/5 ΣηάηαΝ λ υθυθΝΧηγζή  -11.5.1960)  
2βΝ δΪ ε οβΝ ζζβζ ΰΰτβμΝ φλκα δα δευθ ΛαυθΝ κΝΚσθαελδΝ βμΝΓκυδθΫαμΝΧ11-15.4.1960) 
1034 ΠλίζέΝβέγέ1ΝεαδΝ δ αΰπΰάΝ έγ 
1035 ISA/RG93/MFAή1ίίκήζΝ “ξ δεΪΝ η Ν κΝ γΫηαΝ πθΝ ίΪ πθμΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ ΝΪ λ απβτγυθ Ν
πλΪΰηα δΝηάθυηαΝπλκμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκέΝκίαλΪΝαθβ υξ έΝ κυμΝαλαίδεκτμΝζακτμΝβΝΫε α βΝ
πκυΝγαΝπαλαξπλβγ έΝ βθΝΚτπλκΝΰδαΝ δμΝίλ αθδεΫμΝίΪ δμ”, Υαλαυΰά, 7.4.1960 
1036 ISA/RG93/MFAή1ίίκήζΝ αΨΝ βζυ δμΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝ  Κ,ΝΜδξαζΪεβΝ Πδ ΪΝ σππμΝ
βηκ δ τγβεαθΝαπσΝ δμΝ φβη λέ μΝ ζ υγ λέα, γθκμ εαδΝΦδζ ζ τγ λκμ δμΝβίέζέ1λθίμΝ«ΟΝευπλδαεσμΝ

ζασμΝ θΝγαΝ πδ λΫο δΝκδΝίΪ δμΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝαπ δζάΝεα ΪΝ βμΝα φΪζ δαμΝ πθΝαλαίδευθΝζαυθΝάΝπμΝ
φαζ άλδκΝΰδαΝηέαΝθΫαΝπ λδπΫ δαΝ κΝκυΫαΝ[…]ΝΓθπλέακυη Νσ δΝκδΝ λ αθκέΝ θΝ πδγυηκτθΝθαΝΫξκυη Ν

θΫμΝ φδζδεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κυμΝ Άλαί μέΝ λε έΝ θαΝ βζυ κυη Ν ΰδαΝ αεσηαΝ ηέαΝ φκλΪΝ βΝ φδζέαΝ εαδΝ βθΝ
υΰθπηκ τθβΝ ηαμΝ πλκμΝ κθΝ λαίδεσΝ ΛασΝ ΰδαΝ βθΝ δζδελδθάΝ κυΝ άλδιβΝ κθΝ αΰυθαΝ βμΝΚτπλκυ»έ ίΨΝ

Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χθβ1ήββέζέ1λθίΨΝ Κ έη θκΝ βμΝ κηδζέαμΝ Πδ ΪΝ βΝ
δΪ ε οβΝ κυΝΚσθαελδΝΧ1γέζέ1λθίΨΝΰΨΝΜδξαζΪεβμΝΠδ Ϊμ,Ν“ΟδΝΆλαί μΝεαδΝβΝΚτπλκμ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 

28.4.1960 
1037 ΟλΪ Νηέ1έγ 



αφκληάΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝ ζΰ λέα,Ναπβτγυθ  πδ κζάΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝ θπηΫθπθΝ
γθυθ,Ν α ση θκμΝυπΫλΝ βμΝαπκαπκδεδκπκέβ βμΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθέ1038 

 
 Κα ΪΝ βθΝ έ δαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν παθάζγ Ν κΝ πλκ εάθδκΝ βΝ τ α βΝ εκδθκτΝ
φκλΫαΝ δα τθ βμΝ πθΝ υθ δεαζδ δευθΝ πηα έπθΝ βμΝ Γδκυΰεκ ζαίέαμ,Ν βμΝ

ζζΪ αμ,Ν βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθΝ βμΝ κλ έκυΝ φλδεάμΝ εαδΝ βμΝ
θα κζδεάμ Μ κΰ έκυέΝ ΣαΝ πλυ αΝ ίάηα αΝ ΰδαΝ αυ σΝ κΝ ΰξ έλβηαΝ έξαθΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝεα ΪΝ κΝ ζ υ αέκΝ λέηβθκΝ κυΝ1ληλ,Ν σ αθΝκΝΓ θδεσμΝΓλαηηα ΫαμΝ
βμΝΓ ,ΝΦυ βμΝΜαελάμ,Ν έξ Ν παθ δζβηηΫθπμΝ υθαθ βγ έΝΰδαΝ κθΝ εκπσΝαυ σΝη Ν

κηκζσΰκυμΝ κυΝαπσΝ βθΝΓδκυΰεκ ζαίέα,Ν βθΝΣκυλεέα,Ν βΝ κυζΰαλέα,Ν βΝΡκυηαθέαΝεαδΝ
βθΝ ,1039 θυΝ κΝ ΓέΓέΝ βμΝ  Κ,Ν ΜδξαζΪεβμΝ Πδ Ϊμ,Ν έξ Ν ά βΝ εαζζδ λΰά δΝ

αθ έ κδξ μΝ παφΫμΝ η Ν υθ δεαζδ δεΪΝ πηα έαΝ βμΝ υλέαμέ1040  κΝ πζαέ δκΝ αυ σ,Ν
κθΝΜΪδκΝ κυΝ1λθίΝκδΝΜαελάμΝεαδΝΠδ ΪμΝη Ϋίβ αθΝ κΝΚΪδλκΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ

δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμ,Ν κΝ ΰξ έλβηαΝφ λσ αθΝθαΝίλέ ε αδΝ κΝ ζδεσΝ
Ϊ δκΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυ.1041 ΟΝδ λαβζδθσμΝΠλσι θκμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν ΫίΝΛ ίέθ,ΝκΝ

κπκέκμΝ έξ Ν δα ζΫ δΝ πέΝ δλΪΝ υθΝ Ϋζ ξκμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ λΰα δεάμΝ
υθκηκ πκθ έαμΝ Υδ αθ λκτ ,1042 ά βΝ απσΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1λθίΝ έξ Ν Ϋλγ δΝ Ν
παφάΝ η Ν αΝ ε θ λδεΪΝ ΰλαφ έαΝ βμΝ ICFTU δμΝ λυιΫζζ μ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
ικυ λπγ έΝ βΝ πλκ πΪγ δα τ α βμ υθ δεαζδ δεκτΝ φκλΫαΝ βμΝ θα κζδεάμΝ

Μ κΰ έκυ,Ν κθ κπκέκΝ ε δηΪ κΝ ππμΝ γαΝ α εκτ αθΝ πκζδ δεάΝ πδλλκάΝ βΝ ,Ν βΝ
Γδκυΰεκ ζαίέαΝεαδΝβΝφδζκαλαίδεάΝ ζζΪ αέΝεκπσμΝ κυΝΛ ίέθΝά αθΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝ
ΫθαμΝ αθ έ κδξκμΝ φκλΫαμΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ ICFTU εαδΝ κθΝ
κπκέκθΝ γαΝ υηη έξ Ν βΝ δ λαβζδθάΝ Υδ αθ λκτ Ν ηααέΝ η Ν ΪζζαΝ υθ δεαζδ δεΪΝ
πηα έαΝ βμΝΣκυλεέαμ,Ν βμΝθσ δαμΝ υλυπβμ,Ν βμΝΚτπλκυΝη Ν υηη κξάΝεα ΪΝπΪ αΝ

πδγαθσ β αΝεαδΝ βμ ζζΪ αμέ1043  
 
 Ν κζκΫθαΝ αυιαθση θβΝ εδθβ δεσ β αΝ πθΝ παφυθΝ Κτπλκυ- ,Ν βΝ
βηκ δεσ β αΝ κυΝΝΪ λ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβ,ΝβΝ θΝπκζζκέμΝ πδ υξάμΝ
δ δ υ δεσ β αΝ κυΝΛδίΪθκυΝ κΝθβ έ,1044 Ν υθΪλ β βΝη Ν κΝΫθ κθκΝαθ δίλ αθδεσΝ

εαδΝαθ δ υ δεσΝεζέηαΝπκυΝ πδελα κτ Νεαγ’ΝσζκΝ κΝ δΪ βηαΝ βμΝ α δησ β αμΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝ ΰδαΝ δμΝ ίΪ δμ,Ν Ν βηδκτλΰβ αθΝ τζκΰκυμΝ πλκίζβηα δ ηκτμΝ βθΝ

δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ

                                                           
1038 ISχήRύ1γίήεόχήγηιίή1βΝ“σasserΝwritesΝtoΝεayor”,ΝTimes of Cyprus, 11.11.1959 
1039 ISA/RG93/MFA/1432/5 Πλ ί έαΝ Ι λαάζΝ δμΝ λυιΫζζ μΝ πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ η Ν
εκδθκπκέβ βΝ Ν Levin (109ήζέ1έ1λθίΨέΝ πδ υθΪπ αδΝ κΝ αΰΰζσφπθκΝ θβη λπ δεσΝ ζ έκΝ Weekly 

Athens Newsletter Χ11λήηέ1βέ1ληλΨ,Ν κΝκπκέκΝ βηκ δ τκθ αδΝζ π κηΫλ δ μΝπ λέΝ πθΝ πφαυθΝ κυΝΓέΓέΝ
βμΝ Γ Ν Φυ βΝ ΜαελάΝ η Ν ιΫθκυμΝ κηκζσΰκυμΝ κυέΝ ΣκΝ Weekly Athens Newsletter ιΫ δ Ν κΝ

‘Hellenews-Hellenic News Centre’ΝεαδΝ δαθ ησ αθΝ Νσζ μΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝαπκ κζΫμΝ κΝ Ϋζΰδκ 
1040 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ1092/59-17.9.1959)  
1041 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ791/110.10 פ  -
25.5.1960) 
1042 ΟλΪ Ν βέθέ1έ1,Ν γέγέ1Ν εαδΝ ζέβέ1 Π λέΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ Levin, πμΝ δ δεσμΝ απ αζηΫθκμΝ βμΝ
ICFTU Ν ζζΪ αΝεαδΝΚτπλκ  
1043 ISA/RG93/MFAή1ζγβήηΝ ζζβζκΰλαφέαΝ η αιτΝ Levin, βμ ε θ λδεάμΝ δκέεβ βΝ βμΝ ICFTU,Ν βμΝ
δ λαβζδθάμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ λΰαακηΫθπθΝ Histadrut, πθΝ υθαληκ έπθΝ ΣηβηΪ πθ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθ εαδΝ πθΝεα ΪΝ σπκυμΝ δπζπηα δευθΝαπκ κζυθΝεα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝζέ1έ1λθί-28.12.1960. 
ΟδΝδ λαβζδθΫμΝεδθά δμΝ έξαθΝ εκπσΝθαΝ ικυ λυ κυθΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝπκυΝΰέθκθ αθΝ εΝηΫλκυμ βμΝ

Ν Ν υθ λΰα έαΝ η Ν αλδ λΪΝ υθ δεαζδ δεΪΝ πηα έαΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ β υθ δΪ ε οβμΝ 
βΝΡυηβΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1λθ1,ΝβΝκπκέαΝ γαΝεα Ϋζβΰ Ν β βηδκυλΰέαΝ θδαέκυΝ υθ δεαζδ δεκτΝ

φκλΫαΝ λΰαακηΫθπθΝ πθΝ ξπλυθΝ βμΝ θα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυ η Ν αθ δ-δ λαβζδθσΝ πκζδ δεσΝ
πλκ αθα κζδ ησ  
1044 ΟλΪ Νηέβέγ 



Κτπλκυ,Νσ αθ γαΝαπκε κτ Ν βθΝαθ ιαλ β έαΝ βμέΝ Νδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ δΫίζ π Ν
σ δΝ ΪθΝ κΝα δΫικ κΝ δμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ δα βλ έ κΝ πέΝηαελσθ,ΝβΝ ΝγαΝεΫλ δα Ν
κζκΫθαΝ π λδ σ λβΝ πδλλκάΝ βθΝ ευπλδαεάΝ πκζδ δεάΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεάΝ απά,Ν η Ν
εέθ υθκΝ βΝ ΚτπλκμΝ εΝ πθΝ πλαΰηΪ πθΝ θαΝ κλυφκλκπκδβγ έΝ ΰτλπΝ απσΝ κθΝ αλαίδεσΝ
παλΪΰκθ αέΝ ΌππμΝ Ϋξ δΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ ε γ έ,1045 βΝ αγ λάΝ αθ δθα λδεάΝ Ϊ βΝ
βμΝΆΰευλαμΝπκυΝάζ ΰξ Ναπσζυ αΝ δμΝεδθά δμΝ κυΝΣκυλεκευπλέκυΝ θ δπλκΫ λκυΝ- κΝ

κπκέκμΝ δαί ίαέπθ Ν σ δΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ παλα έΝ αθΪΰεβ,Ν γαΝ εΪθ δΝ ξλά βΝ κυΝ
δεαδυηα κμΝ ίΫ κΝ πκυΝ πλκΫίζ π Ν κΝ ΚυπλδαεσΝ τθ αΰηαΝ - ε δηΪ κΝ ππμΝ ά αθΝ β 

ηκθα δεάΝ α φαζδ δεάΝ δεζ έ αΝ βμΝ δα άλβ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ παλκυ έαμΝ βθΝ
Κτπλκέ αθΝ πση θκΝ κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θαΝ απκ υ κυθΝ βθΝ πέ π υ βΝ πθΝ
δαπλαΰηα τ πθΝ εαδΝ βθΝ ζδεάΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ ΰδαΝ κΝ εαγ υμΝ πθΝ

ίλ αθδευθΝ ίΪ πθΝ δμΝ αλξΫμΝ ΙκυζέκυΝ 1λθίΝ κθΝ εα αζυ δεσΝ λσζκΝ πκυΝ Ϋπαδι Ν κΝ
πλαιδεσπβηαΝΓεδκυλ Ϋζ,ΝπκυΝ έξ Ν ε βζπγ έΝησζδμΝ τκΝηάθ μΝπλδθέ1046 
 
 Λέΰ μΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ βθΝ εαγ π δεάΝ αζζαΰάΝ βθΝ Σκυλεέα (27.5.1960),Ν βΝ
ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ πλκ εΪζ Ν κθΝ ΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝ ΝΪ λ θαΝ πδ ε φγ έΝ
πέ βηαΝ βθΝ γάθαέΝ Ν πέ ε οβΝ ΝΪ λΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πλπ τκυ α 

πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ ιΝ ΙκυθέκυΝ 1λθίέΝ ΌππμΝ ά αθΝ φυ δεσ,Ν κδΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ
φβη λέ μΝ εΪζυοαθΝ ε θυμΝ κΝ ΰ ΰκθσμ,Ν κθέακθ αμΝ δμΝ εα ΪΝ παλΪ κ β εαζΫμΝ
ξΫ δμΝ η αιτΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ βμΝ δΰτπ κυέΝ τηφπθαΝ η Ν

αθ απσελδ βΝ βμΝ φβη λέ αμΝΦδζ ζ τγ λκμΝαπσΝ βθΝ γάθα,ΝκΝΝΪ λ πλκ δ κπκέβ Ν
κθΝ ΚαλαηαθζάΝ σ δΝ κΝ τλκμΝ πθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζΝ γαΝ
πβλ Ϊ δΝαθ έ κδξαΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ έ1047  

 
 θΝ εαδΝ βΝ ΰ θδεάΝ θ τππ βΝ πκυΝ σγβε Ν απσΝ κθΝ ευπλδαεσΝ ΣτπκΝ ά αθΝ σ δΝ κδΝ
ξΫ δμΝ η αιτΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ Ν ά αθΝ αΰα Ϋμ,Ν κΝ ζζβθαμΝ Γ θδεσμΝ

Πλσι θκμΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν Γ υλΰδκμΝ Υλδ σπκυζκμ,Ν π άηαδθ Ν κθΝ δ λαβζδθσΝ
κησζκΰσΝ κυΝ σ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ευπλδαευθΝ βηκ δ υηΪ πθΝ πδε θ λπθσ αθΝ δμΝ
βζυ δμΝ κυΝ αδΰτπ δκυΝ βΰΫ β,Ν εαδΝ πκζτΝ ζδΰσ λκΝ δμΝ απσο δμΝ βμΝ έ δαμΝ βμ 
ζζΪ αμέ1048 τηφπθαΝ η Ν κθΝ Υλδ σπκυζκ,Ν «βΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ αθ δη υπδα Ν

πκζζΫμΝ υ εκζέ μΝ η Ν κθΝ ΜαεΪλδκ» πκυΝ θΝ αθΪΰκθ αθΝ ησθκΝ κΝ αά βηαΝ πθΝ
ίλ αθδευθΝ ίΪ πθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ Ν σ, δΝ αφκλκτ Ν βθΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ πκυΝ γαΝ
αεκζκυγκτ Ν βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέΝ υ σΝ πκυΝ πλκίζβηΪ δ Ν κθΝ Λ ίέθΝ σηπμΝ
π λδ σ λκ,Ν ά αθΝ κΝ αδθδΰηα δεσΝ ξσζδκΝ κυΝ Υλδ σπκυζκυ,Ν ε δηυθ αμΝ σ δΝ «γαΝ
ά αθΝπκζτΝ τ εκζκΝεΪπκδκμΝ θαΝη απ έ δΝ κθΝΜαεΪλδκΝ ΪθΝπλΪΰηα δΝ Ϋξ δΝ εαγκλέ δΝ
ηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝ ΰλαηηάΝ βθΝ ιπ λδεάΝ κυΝ πκζδ δεά»έ1049

 υθ πυμΝ - εα ΪΝ κθ 
υζζκΰδ ησΝ κυΝ Λ ίέθΝ - ΪθΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ έξ Ν θΝ Ϋζ δΝ απκφα έ δΝ θαΝ βλά δΝ βθΝ

                                                           
1045 ΟλΪ Νηέ1έγ 
1046Ν ΠλίζέΝηέ1έγΝΠ λέΝ βμΝΪπκοβμΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝΰδαΝ βθΝ πέ λα βΝπκυΝ έξ ΝβΝεαγ π δεάΝη αίκζάΝ

βθΝΣκυλεέαΝ δμΝβιέηέ1λθίΝ βθΝ πέ π υ βΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝΰδαΝ δμΝίλ αθδεΫμΝίΪ δμΝ βθΝ
ΚτπλκΝ 
1047 ISA/RG93/MFA/1008/4 “Κα ΪΝ αμΝ υθκηδζέαμΝ κυΝη ΪΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευί λθά πμΝκΝΠλΫκ λκμΝ
βμΝ ΝΝΪ λΝΫγδι θΝ δμΝ αμΝ γάθαμΝ κΝγΫηαΝ πθΝ θΝΚτπλπΝαΰΰζδευθΝίΪ πθΝ– γδι ΝεαδΝ κΝγΫηαΝ
πθΝ ξΫ πθΝΚτπλκυ-Ι λαάζ”, Φδζ ζ τγ λκμ, 9.6.1960 

1048 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ882/110.10 פ  -
1ηέθέ1λθίΨΝΠ λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝ κυΝLevin η Ν κθΝΓ υλΰδκΝΥλδ σπκυζκ,ΝΠλσι θκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

βΝΛ υεπ έα,Νη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ πέ ε οβμΝNasser βθΝ γάθα  
1049 Ibid. 



αλξάΝ βμΝ«έ βμΝφδζέαμΝη ΝσζκυμΝ κυμΝζακτμΝ βμΝπ λδκξάμ»,ΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ δαπδ πγ έ 
εΝθΫκυ ΪθΝ ζδεΪΝβΝ γάθαΝγαΝά αθΝ τηφπθβΝη ΝηέαΝ Ϋ κδαΝΰλαηηάέ1050  

 
 Πλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ αφβθδ γ έΝπζάλπμΝβΝ Ϊ βΝ σ κΝ βμΝ ζζΪ αμ –αζζΪΝεαδ 
κυΝΜαεαλέκυΝ -,Ν ζέΰ μΝβηΫλ μΝη ΪΝ βθΝ πδ λκφάΝ κυΝΝΪ λ κΝΚΪδλκ,Νη ΫίβΝ
βθΝ γάθαΝ κΝ Μκλέμ Φέ λ,Ν θαπζβλπ άμΝ Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ

Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ ΟΝ ίΫλπφ,Ν υθκηδζυθ αμΝ η Ν κθΝ Φέ λ, παλκηκέαα Ν δμΝ
πλκίζβηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ ζζΪ αμ-Ι λαάζΝη  «ξλσθδαΝα γΫθ δα»,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝ θΝγαΝ
Ϋπλ π Ν εαδΝ βΝ ΚτπλκμΝ θαΝ πλκ ίζβγ έέΝ Ν δα τππ βΝ ε έθβΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ
εζβφγ έΝαπσΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝπμΝ ζζβθδεάΝπλκ λκπάΝπλκμΝ κθΝΜαεΪλδκΝθαΝ βλά δΝ
βθΝαλξά βμΝ«έ βμΝφδζέαμΝη Νσζκυμ».1051  

 
 ΟδΝ ε δηά δμΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝεα ΫζβΰαθΝσ δΝ θΝ Ϋζ δΝ θΝ
πλκΫευοαθΝ κυ δυ βΝ κφΫζβΝ άΝ η τ δμΝ υπΫλΝ βμΝ αδΰυπ δαεάμΝ άΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
πζ υλΪμΝ απσΝ βθΝ πέ ε οβΝ ΝΪ λ βθΝ γάθαέ1052 θ ιΪλ β αΝ σηπμΝ απσΝ βθΝ
Ϋεία βΝ πθΝ ξΫ πθΝ ζζΪ αμ- ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝσ δ,Νη Ν κηΫθβΝ βθΝ
π λξση θβΝ πέζυ βΝ πθΝ δαφκλυθΝ κΝ αά βηαΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ ίΪ πθΝ εαδΝ βθΝ

εα αζυ δεάΝη αίκζάΝ βμΝπκζδ δεάμΝεα Ϊ α βμΝ βθΝΆΰευλαΝη ΪΝ κΝπλαιδεσπβηαΝ
Γεδκυλ Ϋζ,ΝκΝΝΪ λ γαΝ θΫ δθ Ν δμΝπδΫ δμΝ κυΝπλκμΝ κθΝΜαεΪλδκ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
κθΝ αθαΰεΪ δ θαΝ ε φ έ πκζτΝ εαζΪΝ δμΝ εδθά δμΝ κυΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν θσ π 

πζβ έαα  βΝβη λκηβθέαΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμέ 
 
 ΟδΝ δ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμΝ πδί ίαδυγβεαθ,Ν σ αθΝ δμΝ λΝ ΙκυθέκυΝ 1λθίΝ αφέξγβΝ

βθΝ ΚτπλκΝ πέ βηβΝ αλαίδεάΝ ηπκλδεάΝ αθ δπλκ ππ έα,Ν απκ ζκτη θβΝ απσΝ κθΝΝ
παζαδ δθδαεάμΝ εα αΰπΰάμΝ ΜπκυλξΪθΝ Ν α αΪθδ,Ν Πλσ λκΝ πθΝ λαίδευθΝ

πδη ζβ βλέπθΝ ηπκλέκυ,Ν δκηβξαθέαμΝ εαδΝ Γ πλΰέαμ,Ν εαδΝ απσΝ κθΝ ΜΪζ εΝ αξΪηπ,Ν
ΟδεκθκηδεσΝ τηίκυζκΝ κυΝ ηπκλδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ βμΝ βλυ κτέ1053 Κα ΪΝ βΝ
υθΫθ υιβΝ τπκυΝ βμΝ1βέθέ1λθί,ΝαφκτΝ ιΫγ αθΝ δμΝ υεαδλέ μΝπκυ αθκέΰκθ αδΝΰδαΝ βθΝ

                                                           
1050  Ν υθΪλ β βΝη Νσ αΝ ζΫξγβ αθΝαπσΝ κθΝ ζζβθαΝΓ θδεσΝΠλσι θκ,ΝΓ υλΰδκΝΥλδ σπκυζκΝπλκμΝ
κθΝ δ λαβζδθσΝ κησζκΰσΝ κυΝ Zeev Levin,Ν β πέ βηβΝ ζζβθδεάΝ αθΪΰθπ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ
πέ ε οβμΝNasser βθΝ γάθα φαέθ αδ θαΝ εφλΪα αδΝαπσΝ βθΝ ε θάΝαθΪζυ βΝπκυΝ βηκ έ υ Ν δμΝ

13.6.1960 βΝευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ ζάγ δα.  βθΝαθ απσελδ βΝ κυΝ υλδπέ βΝΙπΪθθκυΝαπσΝ βθΝ γάθα 
αθαΰλΪφκθ αθΝξαλαε βλδ δεΪΝ αΝ ιάμμΝ«[…]Μ αιτΝΝΪ λΝεαδΝ ζζβθδεάμΝευί λθά πμΝ δ πδ υγβΝ
πζάλβμΝ αυ σ βμΝ αθ δζάο πθΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ αθ δη υπδ δθΝ βμΝ εα α Ϊ πμΝ δμΝ βθΝ θα κζδεάθΝ
Μ σΰ δκθΝεαδΝαθ ΰθπλέ γβΝυπσΝαηφκ ΫλπθΝκΝ βηαθ δεσμΝλσζκμΝ κθΝκπκδκθΝ τθα αδΝθαΝ δα λαηα έ βΝβΝ
ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝπμΝπαλΪΰπθΝ αγ λσ β κμΝεαδΝ δλάθβμΝ δμΝ βθΝ υαέ γβ κθΝαυ άθΝπ λδκξάθΝ δαΝ βθΝ
ΪηυθαθΝ κυΝ ζ υγΫλκυΝ εσ ηκυέΝ […]Ν δμΝ βθΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάθΝ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ Χ έ έΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ

ΨΝΫθαθ δΝ κυΝ θα κζδεκτΝεαδΝ κυΝ υ δεκτΝ υθα πδ ηκτΝ δ πδ υγβ αθΝεκδθΪΝ βη έαΝ παφάμΝησθκΝ δμΝ
σ, δΝ αφκλΪΝ βθΝ υπκ άλδιδθΝ πθΝ αλξυθΝ κυΝ ΥΪλ κυΝ κυΝ Ο Ν π λέΝ ζ υγ λέαμ,Ν αυ κ δαγΫ πμΝ εαδΝ
αθ ιαλ β έαμΝ πθΝ ζαυθέΝ Σκτ κΝ βηαέθ δΝ σ δΝ εΪ βΝ ξυλαΝ παλΫη δθ Ν πδ υμΝ πλκ βζπηΫθβΝ δμΝ κυμΝ
ιπ λδεκτμΝ πλκ αθα κζδ ηκτμ,Ν ά κδΝ βΝ η θΝ ζζΪμΝ θ σμΝ πθΝ πζαδ έπθΝ πθΝ υηηαξδευθΝ βμΝ

υπκξλ υ πθ,ΝβΝ Ν θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝ θ σμΝ κυΝ λα κπΫ κυΝ πθΝκυ λκφέζπθΝελα υθ,Ν
ηαελΪθΝ πθΝπκζδ δευθΝεαδΝ λα δπ δευθΝ υθα πδ ηυθΝεαδΝ ιΝκζκεζάλκυΝα Ϋ η υ κμΝ δμΝ βθΝΪ εβ δθΝ βμΝ
ιπ λδεάμΝ βμΝ πκζδ δεάμέΝ […]»έΝ ΟλΪ Ν “ Ν θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝ αθυπκηκθ έΝ δαΝ βθΝ

παλαξυλβ δθΝπζάλκυμΝαθ ιαλ β έαμΝ δμΝΚτπλκθΝ– υηπ λΪ ηα αΝαπσΝ αμΝ υθκηδζέαμΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ
ΝΪ λΝη ΪΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΚυί λθά πμ”,Ν ζάγ δα, 13.6.1960  
1051 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ635/110.10 פ  -
18.7.1960) ΠλίζέΝISA/RG130/MFA/2293/8 Fischer πλκμΝYahil (394/  -18.7.1960)  
Πλίζ.Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 640 #412  ΟλΪ  5.1.5 
1052 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ Yahil (935/110.10 פ  -βιέθέ1λθίΨΝ πκ έηβ βΝ πέ ε οβμΝ
Nasser βθΝ γάθα 
1053 ISA/RG93/MFAή1ίίιή11Ν πκηαΰθβ κφπθβηΫθ μΝ βζυ δμΝ πθΝBurhan Dajani εαδΝMalek Shahab 

βθΝ υθΫθ υιβΝΣτπκυΝπκυΝπαλαξυλβ αθΝ βΝΛ υεπ έαΝ δμΝ1βέθέ1λθί 



ΚτπλκΝαπσΝ βΝ θάΝκδεκθκηδεάΝ υθ λΰα έα η Ν κθΝαλαίδεσΝεσ ηκ,Ν σθδ αθΝσ δΝσ μΝ
ευπλδαεΫμΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ η ηκθπηΫθκδΝ πδξ δλβηα έ μΝ υθαζζΪ κθ αδΝ η Ν κΝ
Ι λαάζΝάΝπαλαπκδκτθΝ αΝπδ κπκδβ δεΪΝπλκΫζ υ βμΝ δ λαβζδθυθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ βΝ
υθΫξ δαΝ αΝ δκξ τκυθΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝπλκμΝ δμΝαλαίδεΫμΝαΰκλΫμ,ΝγαΝεα αΰλαφκτθΝ
βΝ «ΜατλβΝΛέ α»Νη Νσ μΝ υθΫπ δ μΝαυ σΝ υθ πΪΰ αδέΝΠλσ γ αθΝηΪζδ αΝσ δΝ

ΪθΝβΝΚτπλκμΝ πδγυη έΝ θαΝπλκ ζετ δΝ κυλέ μΝαπσΝ δμΝαλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν σ ΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ δαεσο δΝ κΝ κυλδ δεσΝλ τηαΝαπσΝ κΝΙ λαάζέ1054 
 
 ΟΝ δ λαβζδθσμΝ Πλσι θκμ,Ν ΫίΝ Λ ίέθ,Ν αθ Ϋ λα Ν Ϋθ κθαΝ η Ν υθΫθ υιάΝ κυΝ

βθΝ αΰΰζσφπθβΝ φβη λέ αΝ Times of ωyprus,Ν κθέακθ αμΝ σ δΝ βΝ αλαίδεάΝ ηπκλδεάΝ
αθ δπλκ ππ έαΝ πδξ δλ έΝη Ν«ζσΰδαΝηέ κυμΝθαΝ δα αλΪι δΝ βθΝκηαζάΝ ηπκλδεάΝαπάΝ βμΝ
Κτπλκυ».1055 ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ κυλεκευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ Bozkurt ξκζέα Ν δμΝ
βζυ δμΝΝ α αΪθδΝη ΝαδξηβλΪΝ ξσζδα,ΝπκυΝαθα βηκ δ τγβεαθΝαπσΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ
φβη λέ μέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Λ ίέθ,Ν πκζζκέΝ ετπλδκδΝ πδξ δλβηα έ μΝ φΫλκθ αθΝ θαΝ
έξαθΝ λκηκελα βγ έΝ απσΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυμΝ βΝ «ΜατλβΝ Λέ α»Ν κυΝ αλαίδεκτΝ

ηπκςεκ Ϊα,ΝσππμΝΫ δξθαθΝ αΝπλπ κ Ϋζδ αΝ πθΝ φβη λέ πθΝ βμΝπ λδσ κυΝ ε έθβμέ1056  
 
 θΝυπάλξ ΝαηφδίκζέαΝσ δΝβΝαλαίδεάΝπζ υλΪΝα εκτ ΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λ μΝ
πδΫ δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝ βμΝ υθαζζαΰΫμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν
φΫλθκθ αμΝ Ν αηβξαθέαΝ αεσηαΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ άλδααθΝ βΝ
τ φδΰιβΝ πθΝ ξΫ πθΝ Κτπλκυ-αλαίδεκτΝ εσ ηκυέ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ

Πλκι θ έκΝ έξ Ν πζβλκφκλβγ έ,1057 σ δΝ κΝ π λδγυλδκΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ 2βμ 
ΟδεκθκηδεάμΝ δΪ ε οβμΝ πθΝ φλκα δα δευθ ΥπλυθΝ κΝ ΚΪδλκ (30.4.1960-
3.5.1960),1058 βΝ αδΰυπ δαεάΝ ευίΫλθβ βΝ δαηΫ κυ αθυ λπθΝ αιδπηα κτξπθΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ηπκλέκυΝ βμΝξυλαμ,Νίκζδ κ εκπκτ Ν βθ ΰεα Ϊ α βΝ βΝΛ υεπ έαΝ
θσμΝησθδηκυΝαλαίδεκτΝφκλΫαΝ ζΫΰξκυ,ΝπκυΝγαΝ δαπέ πθ  ΪθΝπλΪΰηα δΝκδΝευπλδαεΫμ 
πδξ δλά δμ βλκτ αθ πδ ΪΝ κΝ ηπκςεκ ΪαΝ εα ΪΝ κυΝ Ι λαάζέΝ ΜέαΝ Ϋ κδαΝ ιΫζδιβΝ
ε δηΪ κΝ σ δΝ γαΝ πλκεαζκτ Ν κίαλΫμΝ υ ξΫλ δ μΝ Ν θ σπδκυμΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν πκυΝ
δα βλκτ αθΝ ηπκλδεΫμΝ παφΫμΝη Ν κΝΙ λαάζέ πκ Ϋε βμΝαυ άμΝ βμΝίκζδ κ εσπβ βμΝ

ά αθΝ κΝ ΓέΓέΝ βμΝ ηπκλκίδκηβξαθδεάμΝ Οηκ πκθ έαμΝ Κτπλκυ,Ν Κυ αμΝ Μσθ βμ,Ν κΝ
κπκέκμΝ επλκ ππκτ Ν βθΝΚτπλκΝ βθΝ δΪ ε οβέΝΟΝΜσθ βμ,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝπλκ ππδεΪΝ

άλδα Ν βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ ηυθΝη Ν βθΝ ΝεαδΝ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝ
ΰ θδεσ λα,1059 φ λσ αθΝ θαΝ πλκ παγ έΝ θαΝ απκγαλλτθ δΝ κ θ ξση θκ θαΝ
ΰεα α αγ έΝ ησθδηαΝ βθΝ ΚτπλκΝ θΪμΝ αλαίδεσμΝ φκλΫαμΝ ζΫΰξκυΝ άλβ βμΝ κυΝ
ηπκλδεκτΝ ηπΪλΰεκΝεα ΪΝ κυΝ Ι λαάζ, γΫζκθ αμΝπλκφαθυμΝθαΝπλκ α τ δΝσ κυμΝ

                                                           
1054 ISA/RG93/MFA/1007/6 Levin πλκμΝΣηάηαΝΠκζδ δεκτ-ΟδεκθκηδεκτΝξ δα ηκτΝΧ884/110.12 פ  -
15.6.1960)έΝΠλίζέΝΦδζ ζ τγ λκμ, γθκμ, γθδεά, Υαλαυΰά εαδ ζ υγ λέα, 15.6.1960  
1055 Ibid. 
1056 ISA/RG130/MFAήκγ1ιήιΝ“Arab Challenge to Cyprus  - Visiting trade chief says ‘be careful, or we 
won’t like it’Ν– ‘We’ll blacklist of you touch Israel’Νwarning”,ΝTimes of Cyprus, 11.6.1960 
1057ΝISA/RG93/MFA/1007/11 Eshkol πλκμΝΣηάηαΝΠκζδ δεκτ-ΟδεκθκηδεκτΝξ δα ηκτΝΧικίήηηγέ1 פ  
-25.5.1960)  βθΝΫεγ άΝ κυΝκΝEshkol θΝεα κθσηαα Ν δμΝπβΰΫμΝπζβλκφσλβ άμΝ κυ 
1058Ν“ Ν θπηΫθβΝ λαίδεάΝ βηκελα έαΝαπκ Ϋζζ δΝ δμΝ βθΝΚτπλκθΝ ηπκλδεάθΝαπκ κζάμΝ– ΣκΝηάθυηαΝ
κυΝ ΜέΝ λξδ πδ εσπκυΝ πλκμΝ βθΝ φλδεαθα δα δεάθΝ δΪ ε οδθΝ Ϋ υξ θΝ θγκυ δυ κυμΝ υπκ κξάμΝ – 
θΫλΰ δαδΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ δπλκ ππ έαμΝ δμΝ βθΝ δΪ ε οδθ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 10.5.1960 

1059ΝΟΝΚυ αμΝΜσθ βμΝ υηφπθκτ Νη Ν δμΝαπσο δμΝ κυΝ λακτακυΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κγ έΝη ΰαζτ λβΝ
Ϋηφα βΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ηπκλδευθΝ ξΫ πθΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝΌππμΝπλκετπ δΝ
απσΝ δμΝ κδε έ μΝ δ λαβζδθΫμΝ αθαφκλΫμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ απσΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ κυΝ ευπλδαεκτΝ ΣτπκυΝ βμΝ
πκξάμ,ΝβΝΪπκοβΝαυ άΝ θΝ έξ Νπκζδ δεάΝξλκδΪΝαζζΪΝπάΰαα ΝαπσΝεαγαλΪΝ πδξ δλβηα δεΪΝελδ άλδαΝεαδΝ

απσΝ κΝ κηΫθκΝ σ δΝ Ν βΝ αλαίδεά αΰκλΪΝ ά αθΝ πκζυπζβγΫ λβΝ βμΝ δ λαβζδθάμέΝ ΠλίζέΝ
ISA/RG93/MFA/1007/11 Eshkol πλκμΝΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝΤπκγΫ πθΝΧ1ζζθήηηγέ1Ν– 24.10.1960) εαδΝ
ΣηάηαΝ λ υθυθΝπλκμΝΠλ ί έαΝΙ λαάζΝΛ υεπ έαΝΧλθηή  – 2.12.1960) 



υηπα λδυ μΝ κυΝ πδξ δλβηα έ μΝ υθαζζΪ κθ αθΝη Ν κΝΙ λαάζέ τηφπθαΝπΪθ αΝη Ν
βθΝ ηπδ υ δεάΝπζβλκφσλβ βΝπκυΝ έξ Ν κΝ δ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έα,ΝκΝ

Κυ αμΝΜσθ βμΝφ λσ αθΝθαΝπλκίΪζ δΝ κυμΝ δΰυπ έκυμΝ κΝ τ ξβηκΝ πδξ έλβηαΝσ δΝβΝ
ΰεα Ϊ α βΝ βθΝευπλδαεάΝπλπ τκυ αΝ θσμΝαλαίδεκτΝφκλΫαΝ ζΫΰξκυΝ άλβ βμΝ κυΝ
ηπΪλΰεκ,Ν αφ’Ν θσμΝ γαΝ λξσ αθΝ Ν αθ έγ βΝ πλκμΝ βΝ ΰλαηηάΝ κυ λσ β αμΝ πκυΝ

άγ ζ ΝθαΝαεκζκυγά δΝκΝΜαεΪλδκμΝπμΝπλκμΝ βθΝαλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ
γαΝπλκεαζκτ Ν υ η θ έμΝαθ δ λΪ δμΝσξδΝησθκΝ εΝηΫλκυμΝ πθ Ι λαβζδθυθΝεαδΝ πθ 
Σκυλεκευπλέπθ - κδΝκπκέκδ,ΝπμΝΰθπ σθ,Νά αθΝ πδφυζαε δεκέΝπμΝπλκμΝ κθΝΝΪ λΝεαδΝ

Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝ βλκτ αθΝφδζκρ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ-,ΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ
αθ δπκζέ υ βμ,1060 η Ναπκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πζβΰ έΝ β εαζά δεσθαΝ πκυΝ έξ Ν β Ν βθΝ
κπδεάΝεκδθάΝΰθυηβ – εαδΝεα ’Ν πΫε α βΝ κθΝ πδξ δλβηα δεσΝεσ ηκ κυΝθβ δκτέ1061 

κηΫθκυΝ σ δΝ ΰλαφ έαΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ ηπκςεκ ΪαΝ ζ δ κυλΰκτ αθΝ Ν σζ μΝ δμΝ ξυλ μ-
ηΫζβΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυ,Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ φ λσ αθΝ θαΝ ξ δΪα αδΝ απσΝ βθΝ
αδΰυπ δαεάΝ πζ υλΪΝβΝ πΫε α βΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝηβξαθδ ηκτΝ Ν ηέαΝ ξυλαΝ ηβΝαλαίδεά, 
υπκ δεθτ δΝ κΝυπσίαγλκΝ πθΝ ηυθΝπκυΝβΝ Ν πδγυηκτ ΝθαΝαθαπ τι δΝη Ν βθΝ
αθ ιΪλ β βΝΚτπλκ,Ν ζΫΰξκθ αμΝσξδΝησθκΝ βθΝπκζδ δεάΝ βμΝ Ϊ βΝΫθαθ δΝ κυΝΙ λαάζ,Ν
αζζΪΝεαδΝ δμΝ δ γθ έμΝ βμΝ ξΫ δμΝ ΝκδεκθκηδεσΝ πέπ κέ 
 
 Ν ΪφδιβΝ βθΝ ΚτπλκΝ κυΝ υηίκτζκυΝ βμΝ Πλ ί έαμΝ βμΝ Ν βθΝ γάθα,Ν
αζΪξΝ ζθ έθΝ ζΝ αλΪκυδ,Ν αΝ ΫζβΝ ΙκυζέκυΝ 1λθίΝ - τκΝ ί κηΪ μΝ πλδθΝ βθΝ
αθαεάλυιβ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ - ληβθ τγβε Ν απσΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμΝπμΝπλκ πΪγ δαΝ κυΝθα λδεκτΝεαγ υ κμΝθαΝπλκίΪζ δΝηέαΝ

βπδσ λβΝ δεσθα κυΝθα λδεκτΝεαγ υ κμ πλκμΝ βθΝευπλδαεάΝεκδθάΝΰθυηβέΝΥπλέμΝ
θαΝ πλκί έΝ Ν εαηέαΝ αθαφκλΪΝ πμΝ πλκμΝ κΝ θ ξση θκΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθΝ η αιτΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ Ι λαάζ,Ν  υθΫθ υιάΝ κυΝ βθΝ φβη λέ αΝ

Φδζ ζ τγ λκμ,ΝπκυΝ βηκ δ τγβε Ν δμΝ1ίέκέ1λθί,Ν σθδα Ν δμΝ ζπδ κφσλ μΝπλκκπ δεΫμΝ
δη λκτμΝ υθ λΰα έαμΝ κυμΝ κη έμΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν βμΝ παλκξάμΝ υζδεκ ξθδεάμΝ

ίκάγ δαμΝ πλκμΝ κΝ θΫκΝ ελΪ κμΝ εαδΝ βμΝ Ϋζ υ βμΝ αλΪίπθΝ κυλδ υθΝ κΝ θβ έέ θΝ
παλΫζ δο ΝθαΝαθαφ λγ έΝ δμΝίλ αθδεΫμΝίΪ δμ,ΝπκυΝαπ δζκτθΝ βθΝ γθδεάΝευλδαλξέαΝ
εαδΝ α φΪζ δαΝ βμΝ , κθέακθ αμ π σ κΝ σ δΝ βΝ ξυλαΝ κυΝ ηπδ τ αδΝ κθΝ
ευπλδαεσΝ ζασ,Ν κΝ κπκέκμΝ θΝ γαΝ πδ λΫο δΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ φαζ άλδκΝ
πδγ δευθΝ θ λΰ δυθΝεα Ϊ πθΝ λΪίπθέ1062  

 
 ΟδΝ βζυ δμΝαλΪκυδΝΫ υξαθΝ υλ έαμΝαπκ κξάμΝαπσΝ κθΝ ζζβθκευπλδαεσΝΣτπκέΝ

θ δγΫ πμ,Ν βΝ κυλεκευπλδαεάΝ Bozkurt Ϋεαθ Ν ζσΰκΝ ΰδαΝ « δΰτπ δκυμΝ φ ζΪξκυμΝ η Ν
π ε α δεΫμΝ ίζΫο δμ»,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ σηπμ,Ν «βΝ ΚτπλκμΝ γαΝ εα αφΫλ δΝ θαΝ απκελκτ δΝ

ηααέΝη Ν δμΝ υθΪη δμΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝΣκυλεέαμΝεαδΝ πθΝίλ αθδευθΝίΪ πθ».1063 θΝ
γαΝ ά αθΝ υπ λίκζδεσΝ θαΝ υπκ βλδξγ έΝ σ δΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ Bozkurt ιΫφλαα Ν αΝ

                                                           
1060 ISA/RG93/MFA/1007/11 Eshkol πλκμ Σηάηα Πκζδ δεκτ-Οδεκθκηδεκτ ξ δα ηκτ (780/553.1 פ  
-25.5.1960) 
1061 Ibid. ΟΝNachum Eshkol, υπ τγυθκμΝκδεκθκηδευθΝγ ηΪ πθΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν πδ έπι ΝθαΝ υθαθ βγ έΝη Ν κθΝΚυ αΝΜσθ β, σ αθΝκΝ τ λκμΝ πΫ λ ο ΝαπσΝ κΝΚΪδλκέΝ
 βΝ υθΪθ β άΝ κυμΝ ε έθβ,ΝκΝΜσθ βμ δΫο υ Ν βθΝπζβλκφκλέαΝσ δΝβΝαδΰυπ δαεάΝπζ υλΪΝπλκπγκτ Ν
βθΝ ΰεα Ϊ α βΝαλαίδεκτΝφκλΫαΝ ζΫΰξκυΝηπκςεκ ΪαΝ βΝΛ υεπ έαέΝΧ σ κ,ΝκΝEshkol βθΝΫεγ άΝ
κυΝ ιΫφλαα Ν βΝ υ πδ έαΝ κυΝεα ΪΝπσ κθΝπλΪΰηα δΝβΝ Ν θΝ ξ έαα ΝεΪ δΝ Ϋ κδκέ  

1062 ISA/RG93/MFA/1008/4 “ΟΝεέΝαζΪξΝ ζθ έθΝ ζΝαλΪκυδΝκηδζ έΝπλκμΝ κθΝ‘Φδζ ζ τγ λκθ’Ν δαΝ αμΝ
ξΫ δμΝΚτπλκυ- Ν - ΘαΝεαζτοκυθΝσζαμΝ αμΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ - ‘ κδηκδΝθαΝ

παλΪ ξπη θΝ εαδΝ ξθδεάθΝ ίκάγ δαθΝ ΪθΝ άγ ζ Ν ηαμΝ αβ βγά’έΝ Ν ΚτπλκμΝ τθα αδΝ θαΝ αθαπ τιβΝ
κυλδ ησθ”, Φδζ ζ τγ λκμ, 10.8.1960 

1063 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧ1187/110.10 פ  -15.8.1960) 
ΠλίζέΝ“Arab envoy hits back at report”, Times of Cyprus, 11.8.1960 



αδ γάηα αΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ βΰ έαμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ έΝ θ δε δεσΝ ά αθΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ γδηκ υπδεά υθΪθ β βΝαλΪκυδΝ- Κδκυ κτεΝ βΝΛ υεπ έαΝ δάλεβ Ν
αελδίυμΝ πΫθ Ν ζ π Ϊ,Ν σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αθΫφ λ Ν Ν ξ δεάΝ Ϋεγ άΝ κυΝ κΝ
δ λαβζδθσμΝΠλσι θκμέ1064     
 
 θ έγ αΝη Νσ, δΝ έξ Ν υηί έΝ κΝ1ληλ,Νεα ΪΝ κυμΝ κλ α ηκτμΝ βμΝβγβμ ΙκυζέκυΝ
1λθίΝ ΰδαΝ βθΝ λβ πΫ δκΝ απσΝ βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ λα δπ δεκτΝ εδθάηα κμΝ κυΝ
ΝΪ λ,Ν βΝ Ν θΝ πλκ εΪζ Ν πέ βηβΝ αθ δπλκ ππ έαΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκέΝ ΣκΝ
αδΰυπ δαεσΝ εαγ υμΝ πΫζ ι Ν θαΝ παλα βηκφκλά δΝ κθΝ ΝέεκΝ αηουθ,Ν ηΫζκμΝ βμΝ

ΟΚ ,Ν « Ν αθαΰθυλδ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ αΰΰζκΰαζζδεάμΝ
πέγ βμΝ εα ΪΝ κυΝ κυΫα» κΝ 1ληθέ1065 ΠλκφαθυμΝ θΝ πλσε δ κΝ π λέΝ απζάμΝ
τηπ π βμΝβΝαπκυ έαΝ πέ βηβμΝευπλδαεάμΝ επλκ υπβ βμέΝΌππμΝ έξ Νπζβλκφκλβγ έΝ

κΝ Λ ίέθΝ απσΝ κθΝ Πλσι θκΝ πθΝ Π Ν βΝ Λ υεπ έα,Ν ΣΫδζκλΝ ΜπΫζ λ,Ν δμΝ
22.7.1960 – παλαηκθάΝ βμΝ γθδεάμΝ κλ άμΝ βμΝ - κΝΝΪ λ πλκ δ κπκέβ Ν κθΝ
ΜαεΪλδκΝσ δΝεΪγ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝΚτπλκΝγαΝ δαεκπ έΝ φσ κθΝ υ αγκτθΝκδα άπκ Ν
ηκλφάμΝ εαδΝ ίαγηέ αμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζέ1066 Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν κΝ
ΜαεΪλδκμΝ απΫ δζ Ν υΰξαλβ άλδκΝ βζ ΰλΪφβηαΝ πλκμΝ κθΝ ΝΪ λ ΰδαΝ βθΝ γθδεάΝ
ΰδκλ άΝ βμΝ ξυλαμΝ κυ,Ν θυΝ σζ μΝ κδΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μΝ αφδΫλπθαθΝ
κζκ Ϋζδ αΝ βηκ δ τηα αΝΰδαΝ κυμΝ πέ βηκυμΝ κλ α ηκτμΝ κΝΚΪδλκέΝ 
 
 Μ Ν εαγυ Ϋλβ βΝ ΫεαΝ βη λυθ,Ν κΝ ΝΪ λ απΫ δζ Ν δμΝ βέκέ1λθίΝ
υξαλδ άλδκΝ ηάθυηαΝ κθΝ ΜαεΪλδκέΝ Χ σ κ,Ν κΝ ηάθυηαΝ απ υγυθσ αθΝ πλπ έ πμΝ
κθΝ ευπλδαεσΝ ζασμΝ « αγδΪΝ υΰεδθβηΫθκμΝ απσΝ κΝ υΰξαλβ άλδκΝ ηάθυηΪΝ αμΝ εαδΝ αΝ

υΰ θάΝ αμΝ αδ γάηα αΝ π’ υεαδλέαΝ πθΝ κλ α ηυθ,Ν αμΝ υξαλδ υΝ γ ληΪΝ εαδΝ
λΪ κηαδΝ βμΝ υεαδλέαμΝ θαΝ κθέ πΝ σ δΝ κΝ ζασμΝ βμΝ Ν λΫφ δΝ γ ληΪΝ εαδΝ ΰεΪλ δαΝ

αδ γάηα αΝπλκμΝ κθΝφέζκΝΚυπλδαεσΝΛασΝεαδΝηκδλΪα αδΝ βΝ δεάΝ κυΝξαλΪΝ θΝσο δΝ βμΝ
απσε β βμΝ βμΝ δεάμΝ κυΝαθ ιαλ β έαμέΝΘαυηΪακυη Ν κθΝβλπδεσΝαΰυθαΝ πθΝΚυπλέπθΝ
εαδΝ υξσηα Νσ δ,ΝυπσΝ βθΝβΰ έαΝαμ,ΝγαΝαπκε ά κυθΝξπλέμΝεαγυ Ϋλβ βΝ βΝγΫ βΝπκυΝ
κυμΝ αιέα δέΝ ξπΝ βθΝ ξαλΪΝ θαΝ αμΝ απ υγτθπΝ δμΝ δζδελδθΫ λ μΝ πθΝ υξυθΝ ηκυΝ ΰδαΝ

πλκ ππδεάΝ υΰ έαΝ εαδΝ υ υξέαΝ εαδΝ τξκηαδΝ κθΝΚυπλδαεσΝ ΛασΝ βθΝ πλαΰηΪ π βΝ πθΝ
πλκ κεδυθΝ κυΝΰδαΝη ΰαζ έκΝεαδΝ σιαέ»1067

 

 

 ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ 1θβμ υΰκτ κυΝ 1λθί,Ν βηΫλαΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ
αθ ιαλ β έαμ,Ν βΝ Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ έξ Ν αυ απΪ μέΝ Ν ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ γαΝ
τθαπ  δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν π δ άΝ θΝυπάλξ Ν λσπκμΝθαΝαπκφτΰ δ 

εΪ δΝ Ϋ κδκ,Ν εαγσ δ αφ’Ν θσμΝ β πλπ κίκυζέαΝ βμΝ αθαΰθυλδ βμΝ κυΝ θ κ τ α κυΝ
ευπλδαεκτΝ ελΪ κυμΝ αθάε Ν απκεζ δ δεΪΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδ αφ’Ν Ϋλκυ βΝ εα άμΝ
δ λαβζδθάΝ δπζπηα δεάΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έΝ απκ ζκτ Ν κτ πμΝ άΝ
ΪζζπμΝηέαΝαπσΝ δμΝπκζζΫμΝφδζκ υ δεΫμ παλαεα αγάε μΝ βμΝίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμέΝΟδΝ
πέηκθ μΝαδΰυπ δαεΫμΝπλκ πΪγ δ μΝθαΝ δαεκπ έΝεΪγ Ν παφάΝαθΪη αΝ κΝΙ λαάζΝεαδ 

                                                           
1064 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΧ1099/110.10 פ -
25.7.1960)   
1065 ISA/RG93/MFA/1008/4 “Μ ΰΪζβΝ δηάΝ δμΝΚτπλδκθΝαΰπθδ άθΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΠλκΫ λκυΝΝΪ λ – 
ΟΝ εέΝ ΝέεκμΝ αηουθΝ πλκ εζάγβΝ πδ άηπμΝ δαΝ θαΝ παλα άΝ δμΝ βθΝ λβθ πΫ δκθΝ βμΝ δΰυπ δαεάμΝ

θ ιαλ β έαμΝ δμΝαθαΰθυλδ δθΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κθΝ βμΝ ΰΰζκΰαζζδεάμΝ πδγΫ πμΝ
εα ΪΝ κυΝκυΫα”, Φπμ, 20.7.1960 
1066 ISA/RG93/MFA/1008/4 Levin πλκμΝ Yahil εαδΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ

θα κζάμ,Ν υ δεάμΝ υλυπβμ,Ν Π  (143/144-βζέιέ1λθίΨέΝ Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝ Μαεαλέκυ-
Belcher δμ 22.7.1960 
1067 ISA/RG93/MFA/1008/4 “ΣκΝ ΰεΪλ δκΝ ηάθυηαΝ κυΝ ΝΪ λ πλκμΝ κθΝ ΚυπλδαεσΝ ζασ”, 
Φδζ ζ τγ λκμ εαδΝ ζ υγ λέα, 3.8.1960. “ΟΝΝΪ λΝπλκμΝ κθΝ γθΪλξβθ”, γθκμ, 3.8.1960 



βθΝ ΚτπλκΝ απκ έξγβεαθΝ αθαπκ ζ ηα δεΫμ,Ν βΝ δΰηάΝ ηΪζδ αΝ πκυΝ κΝ
ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ έξ Ν κΝ υθ αΰηα δεσΝ δεαέπηαΝ θαΝ α εά δΝ ίΫ κΝ
θΪθ δαΝ ΝεΪγ Ναπσπ δλαΝ κυΝΜαεαλέκυΝθαΝ θ υ δΝ δμΝθα λδεΫμΝαιδυ δμέΝ πσΝ
βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝκΝΜαεΪλδκμ,ΝαθΝεαδΝΰθυλδα Νπσ κΝ βηαθ δεάΝυπάλι ΝεαδΝ υθΫξδα Ν

θαΝ έθαδΝ βΝ Ν ΰδαΝ βθΝ πα λέ αΝ κυ,Ν κλγΪΝ θΝ πλκ έγ κΝ θαΝ παλα υλγ έ βΝ έθβΝ
ηέαμΝ θ ξση θβμΝ αλαίδεάμΝ κλυφκλκπκέβ βμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ εαδΝ θαΝ
ηπζαε έ βΝ Κτπλκμ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ,Ν η Ν απλσίζ π μ υθΫπ δ μΝ κΝ

ηΫζζκθ. ιΪζζκυ,Ν α υθ αΰηα δεΪΝ δεαδυηα α πκυΝ έξαθΝ γ ηκγ βγ έΝ υπΫλΝ κυΝ
ΣκυλεκευπλέκυΝ θ δπλκΫ λκυ παλ έξαθΝ κθΝΜαεΪλδκΝ ΫθαΝ –αθΝ σξδΝ πλκ ξβηα δεσ- 
έΰκυλα σηπμΝυπαλε σΝΪζζκγδ,Ν πκυΝ δθδΝ λσππΝ‘υπκξλΫπθ ’Νγ ηδεΪΝ βθΝΚυπλδαεάΝ
βηκελα έα θα βλ έΝ «έ βΝφδζέαΝ η Ν σζκυμΝ κυμΝ ζακτμΝ βμΝ π λδκξάμ»,Ν αθ ιαλ ά πμΝ
πθΝ πλκ ππδευθΝ πλκγΫ πθΝ κυΝ ζζβθκευπλέκυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμέ Πλκφαθυμ,Ν Ϋ δΝ
ιβΰ έ αδΝβΝ δαί ίαέπ βΝ κυΝΚυπλδαθκτΝπλκμΝ κθΝΛ ίέθΝσ δΝβΝ Ν θΝπλσε δ αδΝθαΝ

ζΪί δΝ λα δεΪΝηΫ λαΝεα ΪΝ βμΝΚτπλκυΝ  π λέπ π βΝπκυΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ
υθΪο δ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ εαδΝ η Ν κΝ Ι λαάζέ1068 κηΫθκυΝ σ δ κΝ Ϋηπ δλκμΝ

αδΰτπ δκμΝ ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,Ν Μαξηκτθ Ν ΦΪκυαδ,Ν έξ Ν πζάλβΝ πέΰθπ βΝ βμΝ
πλαΰηα δεσ β αμ,Ν θΝά αθΝ υθα σθΝθαΝηβθΝ υθΫίαδθ Ν κΝέ δκΝεαδΝη  κθ Πλσ λκΝ βμΝ

, ΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λ. 
 
 Χ σ κ,Ν αΝ εέθβ λαΝ πκυΝ υγβ αθΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ δμΝ 1βέκέ1λθίΝ Ν θαΝ γΫζ δΝ
ιαφθδεΪΝ θαΝ θ υ δΝ δμΝ πδΫ δμΝ βμΝ ,Ν η αγΫ κθ αμΝ βθΝ πέζυ βΝ κυΝ
«δ λαβζδθκτΝπλκίζάηα κμ»Ν κυζΪξδ κθΝΰδαΝΫθαΝ ιΪηβθκ,Ν θΝΰέθκθ αδΝΰθπ ΪΝαπσΝ
δμ ι α γ έ μ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμ. Ν πδηκθάΝ κυΝΚδκυ κτεΝεαδΝβΝ

αθκλγσ κιβΝ παλΫηία βΝ υπΫλΝ κυΝ Ι λαάζΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ πτλκυΝ εκτλαΝ απσΝ δμΝ
θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μ,Ν εα α δεθτκυθΝ ηέαΝ ησθκΝ πζ υλΪΝ βμΝ αζζβζκυξέαμΝ πθΝ

ΰ ΰκθσ πθΝ ε έθβμΝ βμΝ πκξάμέ1069 ΟδΝ αθ έ κδξ μΝ αδΰυπ δαεΫμΝ εδθά δμΝ ε έθβμΝ βμΝ
π λδσ κυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθααβ βγκτθΝ δμΝ κδε έ μΝ αλξ δαεΫμΝ πβΰΫμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ξβηα δ γ έΝ κζκεζβλπηΫθβΝ δεσθαΝ π λέΝ πθΝ παλα εβθδαευθΝ
δπζπηα δευθΝξ δλδ ηυθΝ ε έθβμΝ βμΝπ λδσ κυέ  

 
 

 

ηέβέγΝ ΟδΝ εδθά δμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ βθΝ ΚτπλκΝ θσο δΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ
ευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμ 
 
 Μ Ν κΝ ιΫ πα ηαΝ βμΝ Κλέ βμΝ κυΝ κυΫαΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ 1ληθ,Ν κδΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ βμΝ λ αθέαμ εαδΝ βμΝ δΰτπ κυΝ δ εσπβ αθΝ η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ κΝ αδΰυπ δαεσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ Λ υεπ έαΝ θαΝ εζ έ δέΝ ΣκΝ Γ θδεσΝ
Πλκι θ έκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ αθΫζαί Ν θαΝ επλκ ππ έΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ
η Ϋπ δ αΝ βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμ,Νσ αθΝαυ άΝ υ Ϊγβε Νη Ν βθΝΫθπ βΝ
βμΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ βμΝ υλέαμΝ κΝ 1ληκέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κΝ ΛέίαθκμΝ ά αθΝ βΝ

ηκθα δεάΝ αλαίδεάΝ ξυλαΝ βΝ κπκέαΝ δα βλκτ Ν πέ βηβΝ δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ βΝ
βθΝ ΚτπλκΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ ’ηίέΝ Μ Ν κΝ εζ έ δηκΝ κυΝ

αδΰυπ δαεκτΝΠλκι θ έκυΝ κθΝΝκΫηίλδκ κυΝ1ληθ,ΝκΝΛέίαθκμΝκυ δα δεΪΝαθα Ϋξγβε Ν
κΝλσζκΝ κυΝ κπκ βλβ άΝ πθΝαλαίδευθΝ υηφ λσθ πθΝ βθΝΚτπλκέΝ 

 

                                                           
1068 ΟλΪ Νηέ1έζ 
1069 ΟλΪ Νηέ1έη 



 Μ  βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βΝΛ υεπ έα,ΝαπσΝ
δμΝ βκΝ υΰκτ κυΝ 1ληίΝ εαδΝ θ τγ θ,1070 κΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ θΝ
βλκτ Ν εαηέαΝ παφά,Ν υπβλ δαεάΝ άΝ εκδθπθδεά,Ν η Ν κθΝ δ λαβζδθσΝ κησζκΰσΝ κυέΝ

Μ ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ δμΝ 1λέβέ1ληλΝ εαδΝ θσ πΝ
πζβ έαα Ν βΝ βη λκηβθέαΝ βμΝ πέ βηβμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν κΝ
Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ ΰεα Ϋζ δο Ν βθΝ αε δεάΝ αΰθσβ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ
δπζπηα δεάμΝπαλκυ έαμΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝπλκΫίβΝ Ν υθ κθδ ηΫθ μΝεδθά δμΝη Ν κθΝ
λαίδεσΝ τθ ηκ,Ν εαδΝ ευλέπμΝ η Ν βθΝ ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκ λαπ έΝ κΝ

θ ξση θκΝ τ α βμΝ δη λυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝ,ΝθαΝη δπγ έΝβΝδ λαβζδθά κδεκθκηδεά δ έ υ βΝ κΝθβ έΝ

εαδΝ υΰξλσθπμΝθαΝαθαίαγηδ γ έΝκΝαλαίδεσμΝπαλΪΰκθ αμ, Ν κπδεσΝ πέπ κέ 
 
 Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυΝ ΧΦ ίλκυΪλδκμΝ1ληλ- τΰκυ κμΝ
1λθίΨΝ κδΝ εδθά δμΝ κυΝ ζδίαθδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ πδε θ λυγβεαθΝ Ν τκΝ ία δεκτμΝ
κη έμμΝ αφ’Ν θσμΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ πκζδ δαεκτΝ λσζκυΝ βμΝ εκδθσ β πμΝ πθΝ

ΚυπλέπθΝ Μαλπθδ υθΝ -βΝ κπκέαΝ έξ Ν δ ξυλκτμΝ δ κλδεκτμ,Ν πκζδ δ ηδεκτμΝ εαδΝ
γλβ ε υ δεκτμΝ ηκτμΝ η  κυμΝ Μαλπθέ μΝ κυΝ ΛδίΪθκυ- εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝ απκφΪ πθΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ ΰδαΝ βθΝ πδίκζά ηπκςεκ ΪαΝ

εα ΪΝ κυ Ι λαάζέ ΟδΝ τκΝαυ κέΝπυζυθ μΝ βμΝζδίαθδεάμΝπκζδ δεάμΝ θ δΫφ λαθΝΪη αΝ
βθΝ δ λαβζδθάΝπζ υλΪμΝβΝαθαίΪγηδ βΝ κυΝπκζδ δαεκτΝλσζκυΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ βθΝ

ΚτπλκΝγαΝ θέ ξυ Ν βθΝαλαίδεάΝ πδλλκάΝ βθΝπ λδφ λ δαεάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝ βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝβΝ τηπζ υ βΝ βμΝΛ υεπ έαμΝη Ν κΝ ηπκλδεσΝηπκςεκ ΪαΝ
πκυΝ φΪληκααθΝκδΝξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυ,Νκυ δα δεΪΝγαΝ δΫεκπ Ν δμΝ
ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζ η Ν κΝ ΰ δ κθδεσΝ θβ έ,Ν πκυ έξαθΝ υλΫπμΝ αθαπ υξγ έΝ

εαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’ηίέΝ 
 
 
 
ηέβέγέ1ΝΟΝΛέίαθκμΝεαδΝκδΝΜαλπθέ μΝ βμΝΚτπλκυ 

 
ηέβέγέ1έ1Ν ΣκΝ υπσίαγλκΝ κυΝ θ δαφΫλκθ κμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ ΰδαΝ κΝ εαγ υμΝ πθΝ
Μαλπθδ υθΝ κΝευπλδαεσΝπκζδ δεσΝ τ βηα 

  
 ΟΝ πκζδ δαεσμΝ εκδθκ δεσμΝ υα δ ησμΝ απκ ζκτ Ν ία δεσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ κυΝ
π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ υηφπθέαμΝ πκυΝ π τξγβΝ βΝ υλέξβέ  Ν αυ σθΝ κθΝ υα δ ησΝ
ία έακθ αδΝ κδΝ εαθσθ μΝ πκυΝ λυγηέακυθΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ ζζβθκευπλέκυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ κυΝ ΣκυλεκευπλέκυΝ θ δπλκΫ λκυ,Ν βΝ τθγ βΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝ

θ δπλκ υππθ,Ν βμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν κυΝ υ άηα κμΝ απκθκηάμΝ δεαδκ τθβμ,Ν πθΝ
βηκ έπθΝΤπβλ δυθ,Ν βμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝεζπέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝπμΝ πέ βη μΝ

ΰζυ μΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ αθαΰθπλέ γβεαθΝ βΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ βΝ
κυλεδεά,1071 πλκίζΫφγβε  βΝ τ α βΝ πθΝ Κκδθκ δευθΝ υθ ζ τ πθΝ ησθκΝ ΰδαΝ βθΝ

                                                           
1070 ΟλΪ Ν1έγ ΣκΝδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έαΝΪλξδ ΝθαΝζ δ κυλΰ έΝ δμΝβκέκέ1ληί  
1071Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ ΝσηκΝ π λέΝ ΚτπλκυΝ ΧCyprus ActΨΝ κυΝ ίλ αθδεκτΝ εκδθκίκυζέκυΝ βμΝ βιέιέ1λθίΝ
(ΜΫλκμΝ ΙΙΝ – ΠαλΪλ βηαΝ ’Ν μΝ άζπ βΝ βμΝ λ αθδεάμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ πμΝ πλκμΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ
Μδελσ λπθΝΘλβ ε υ δευθΝΟηΪ πθΝ βθΝΚτπλκΨ,Ν γαΝπλκ α τκθ αθΝ βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ
σ αΝ η δκθκ δεΪΝ δεαδυηα αΝ Χ έ έΝ πθΝ ηδελσ λπθΝ γλβ ε υ δευθΝ κηΪ πθΨΝ ά βΝ τΰξαθαθΝ
υθ αΰηα δεάμΝεαδΝθκηκγ δεάμΝπλκ α έαμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμέΝ Νίλ αθδεάΝ

απκδεδαεάΝ θκηκγ έαΝ έξ Ν δαηκλφπγ έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΰλΪηηαΝ εαδΝ κΝ πθ τηαΝ κυΝ πλκρ ξτκθ κμΝ
κγπηαθδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝ Hatt-ıΝ ώümmayun βμΝ 1κέβέ1κηθ,Ν κΝ κπκέκΝ π σ κΝ θΝ π λδ έξ Ν δ δεάΝ
δΪ αιβΝπ λέΝπλκ α έαμΝ πθΝη δκθκ δευθΝΰζπ υθέ ΠλίζέΝΚυπλή1λθίΝΆλέ11ίΝπαλέγ,ΝΚυπλή1λθίΝ

Άλέ111,Ν Κλέ πθΝ Σκλθαλέ βμ,Ν Σκ Πκζδ δαεσθΝ έεαδκθΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ ΧΛ υεπ έαμΝ



ζζβθδεάΝ εαδΝ βθΝ ΣκυλεδεάΝ Κκδθσ β αΝ η Ν αληκ δσ β μΝ γ η ζδυ κυμΝ βηα έαμΝ
ΧσππμΝ πέξέΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ κυλεδεάμΝ
παδ έαμ,Ν κΝ πκζδ δ ησμ,Ν αΝ αγζβ δεΪΝ πηα έαΝ εζπΨέ1072 Χ σ κ,Ν βθΝ Κτπλκ κυΝ
1λθί,Ν ε σμΝ απσΝ κυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ εαδΝ κυμΝ Σκυλεκετπλδκυμ, δαίδκτ αθΝ εαδΝ
Ϊζζ μΝ γθκγλβ ε υ δεΫμΝκηΪ μΝ ΰδαΝ δμΝκπκέ μΝκδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ θΝ
πλκΫίζ παθΝΰδαΝαυ ΫμΝ δαελδ σΝγ ηδεσήπκζδ δαεσ εαγ υμ. 
 
 τηφπθαΝη Ν βθΝπζβγυ ηδαεάΝαπκΰλαφάΝπκυΝ έξ Ν δ θ λΰβγ έΝ ε έθβΝ βΝξλκθδΪ 
απσΝ δμΝίλ αθδεΫμΝ λξΫμ,Ν κΝθβ έΝ δαίδκτ αθμΝΝαΨΝγέθίκΝ ληΫθδκδ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝκδΝ
π λδ σ λκδΝά αθΝΟλγσ κικδΝεαδΝυπΪΰκθ αθΝ βθΝ λη θδεάΝ πκ κζδεάΝ εεζβ έα,Ν
εαδΝ βθΝ η δκοβφέαΝ υθαπκ ζκτ αθΝ ΚαγκζδεκέΝ εαδΝ υαΰΰ ζδ Ϋμ1073 ίΨΝ βέιηβΝ
Μαλπθέ μΝΡπηαδκεαγκζδεκέ1074 εαδΝΰΨΝζέηίηΝΡπηαδκεαγκζδεκέΝπκυΝεα Ϊΰκθ αθΝαπσΝ
υλππαρεΫμΝ ξυλ μΝ ΧΜΪζ α,Ν Γαζζέα,Ν Ι αζέα,Ν υ λέα,Ν λ αθέαΝ εαδΝ δμΝ αζηα δεΫμΝ

αε ΫμΨέ1075 Ν ίλ αθδεάΝ απκδεδαεάΝ θκηκγ έαΝ εαγσλδα Ν κΝ εαγ υμΝ πθΝ
γθκγλβ ε υ δευθΝ αυ υθΝ κηΪ πθΝ εα ΪΝ κΝ ΰλΪηηαΝ εαδΝ κΝ πθ τηαΝ κυΝ κγπηαθδεκτΝ
δα Ϊΰηα κμΝ «Hatt-ıΝ ώümmayun»Ν πκυΝ έξ Ν ε υ δΝ βΝ ΤοβζάΝ ΠτζβΝ δμΝ 1κέβέ1κηθΝ

αηΫ πμΝη ΪΝ βΝ ζάιβΝ κυΝΚλδηαρεκτΝΠκζΫηκυΝ Χ1κηγ-1κηθΨέΝ δ,Ν αθαΰθπλέακθ αθΝ
υλ έ μΝ ζ υγ λέ μΝ κυμΝ λη θέκυμ, Μαλπθέ μΝεαδΝΛα έθκυμΝ βμΝΚτπλκυΝπμΝ πέ βμΝ

εαδΝ δκδεβ δεάΝαυ κ Ϋζ δαΝ κυμΝ εεζβ δα δεκτμΝ κυμΝφκλ έμΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ
βμΝίλ αθδεάμΝευλδαλξέαμΝ κΝθβ έΝ– ξπλέμΝίΫίαδαΝαυ σΝθαΝ βηαέθ δΝσ δΝ θΝ έξαθΝ
βη δπγ έΝ εα ΪΝ εαδλκτμΝ δαελέ δμΝ υπΫλΝ βμΝ ηέαμΝ ά βμΝ ΪζζβμΝ γθκγλβ ε υ δεάμΝ

η δκθσ β αμΝ Ν κπδεσΝ άΝ παΰετπλδκΝ πέπ κ,Ν η Ν αφκληάΝ δμΝ εΪ κ Ν π λδεΫμΝ
πκζδ δεΫμΝ εκπδησ β μ -.1076 ΌππμΝ ά αθΝ αθαη θση θκ,Ν η Ϊ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ
υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1ληλΝ εαδΝ σ αθΝ Ϊλξδ Ν δμΝ
λΰα έ μ βμΝ βΝ ηδε άΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ ζδεκτΝ ε δηΫθκυΝ κυΝ

ΚυπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμ,Νά αθΝ πση θβΝθαΝ γ έΝαά βηα αθαεαγκλδ ηκτ κυΝθκηδεκτΝ
εαγ υ κμΝ πθΝηδελσ λπθΝη δκθκ δευθΝκηΪ πθΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ
ευπλδαεκτΝπκζδ τηα κμέ  
 
 Κα ΪΝ βΝ Μ αία δεάΝ Π λέκ κΝ ΧΦ ίλκυΪλδκμΝ 1ληλΝ - τΰκυ κμΝ 1λθίΨ,Ν βΝ
ηκθα δεάΝ λέ βΝ ξυλαΝ πκυΝ ιΫφλα Ν θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κΝ πκζδ δαεσΝ εαγ υμΝ πθΝ
ηδελσ λπθΝ γθκγλβ ε υ δευθΝ κηΪ πθΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν ά αθΝ κΝ ΛέίαθκμέΝ Ν βλυ σμ 

έα Ν βθΝ πλκ κξάΝ βμΝ βθΝ πκζδ δαεάΝ γΫ βΝ εαδΝ πκζδ δεάΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ
Μαλπθδ υθ,Ν ηέαΝ εκδθσ β αΝ βΝ κπκέαΝ έξ Ν δ ξυλκτμΝ δ κλδεκτμ,Ν γλβ ε υ δεκτμΝ εαδΝ
πκζδ δ ηδεκτμ ηκτμΝ η Ν βθΝ –δ ξυλάΝ πκζδ δεΪΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪ- κησ κιβΝ
ηαλπθδ δεάΝ εκδθσ β αΝ κυΝ ΛδίΪθκυέ1077 ΣκΝ θ δαφΫλκθ βμΝ ζδίαθδεάμΝ πζ υλΪμΝ
ία δασ αθ κυμ ιάμΝευλδσ λκυμΝπαλΪΰκθ μμΝ 
 ΨΝτηφπθαΝη Ν κΝπκζέ υηαΝ κυΝΛδίΪθκυ,ΝβΝεκδθσ β αΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ–σππμΝ
εαδΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ γθκγλβ ε υ δεΫμΝ εκδθσ β μΝ βμΝ ξυλαμ- έξ Ν γ ηκγ βηΫθαΝ
υθ αΰηα δεΪΝ δεαδυηα αΝπμΝπλκμΝ βΝ υηη κξάΝ βμΝ βθΝελα δεάΝ δαευίΫλθβ βΝεαδΝ

                                                                                                                                                                      

ΚΫθ λκθΝ πδ βηκθδευθΝ λ υθυθ,Ν 1λκβΨ,Ν 1κΝ εαδΝ ζΫιαθ λκμ-ΜδξαάζΝ Υα αβζτλαμ,Ν Ν ΚυπλδαεάΝ
βηκελα έαΝ εαδΝ κδΝ Θλβ ε υ δεΫμΝ ΟηΪ μ ΧΛ υεπ έαμβί1βΨ,Ν ζίΝ εαδΝ κθ-88 http://bit.ly/1YbM0QR 

(πλσ ία βΝ1ηέ11έβί1ηΨ 
1072 Σκλθαλέ βμ, Πκζδ δαεσθΝ έεαδκθ, 19-20 
1073 Υα αβζτλαμ,ΝΘλβ ε υ δεΫμΝΟηΪ μ, 45 
1074 Ibid., .59 
1075 Ibid., .71 
1076 Ibid. 
1077 Υα αβζτλαμ,ΝΘλβ ε υ δεΫμΝΟηΪ μ, 55-θιΝΠ λέΝ βμΝ δαξλκθδεάμΝπαλκυ έα πθΝΜαλπθδ υθΝ βθΝ
ΚτπλκέΝ 

http://bit.ly/1YbM0QR


βΝζάοβΝπκζδ δευθΝαπκφΪ πθέ1078 ΣκΝπκζδ δεσΝ τ βηαΝ βμΝξυλαμ,ΝαπσΝ βθΝέ λυ βΝ
κυΝζδίαθδεκτΝελΪ κυμΝΫπμΝεαδΝ άη λα,Νία έα αδΝ βΝζ π κη λυμΝεαδΝ υθ αΰηα δεΪΝ

γ ηκγ βηΫθβΝαθαζκΰδεάΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ δαφσλπθΝ κπδευθΝ γθκγλβ ε υ δευθΝ
εκδθκ ά πθΝ αΝ πκζδ δαεΪΝ σλΰαθαΝ κυΝ ελΪ κυμ,Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝ εζπέΝ ΟΝ
εκδθκ δεσμΝ υα δ ησμ,Ν πκυΝ πλκΫίζ παθΝ κδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ ΰδαΝ βθΝ
Κτπλκ,Νά αθΝαπσζυ αΝεα αθκβ σμΝ βΝ ζδίαθδεάΝπκζδ δεάΝπλαΰηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝ
εκδθάΝΰθυηβΝ βμΝξυλαμ,ΝβΝκπκέα σηπμ γ πλκτ Ναυ κθσβ κΝσ δΝκδΝκησ κικδΝΚτπλδκδΝ
Μαλπθέ μΝ θΝγαΝΫπλ π ΝθαΝαΰθκβγκτθ Ν κπδεσΝευπλδαεσΝ πέπ κέ  
 ΨΝ Ν λα δπ δεάΝ πΫηία βΝ πθΝ Π Ν κθΝΛέίαθκΝ κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ1ληκ,1079 
τ λαΝαπσΝ ξ δεάΝΫεεζβ βΝ κυΝηαλπθδ δεάμΝεα αΰπΰάμΝφδζκ υ δεκτΝΠλκΫ λκυΝ βμΝ
ξυλαμ,Ν ΚαηέζΝ αηκτθ,Ν έξ Ν θ έθ δΝ βθΝ θ κζδίαθδεάΝ γθκ δεάΝ αθ δπαλΪγ βέΝ Ν
δξα δεάΝπσζπ βΝπκυΝπαλα βλ έ κΝ βΝζδίαθδεάΝεκδθπθέαΝη αιτΝ πθΝφδζκ υ δευθΝ

ξλδ δαθυθΝ αφ’Ν θσμΝ εαδΝ πθΝ φδζκθα λδευθΝ ηκυ κυζηΪθπθΝ αφ’Ν Ϋλκυ,Ν θΝ
φαδθσ αθΝθαΝη δυθ αδΝκτ Νη Ν κΝ ξβηα δ ησΝθΫαμΝευίΫλθβ βμΝ γθδεάμΝ υηφδζέπ βμΝ
υπσΝ κθΝ η λδκπαγάΝ κυθέ βΝ Ρα έθ Ν ΚαλΪηδ,Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ απκξυλβ βΝ πθΝ
αη λδεαθδευθΝ υθΪη πθέΝ ΟΝ ΚαλΪηδΝ πλκ παγκτ Ν θαΝ βλά δΝ δμΝ δ κλλκπέ μ, 
πδ υΰξΪθκθ αμ αφ’Ν θσμΝθαΝηβθΝ αυ δ γ έΝυπΫλη λαΝη Ν βθΝ , αφ’Ν Ϋλκυ σηπμ 

θαΝηβθΝπλκ ξπλά δΝκΝΛέίαθκμΝ κΝφδζκ υ δεσΝτηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμέΝΜΫ αΝ αΝ
πζαέ δαΝ βμΝ ελέ δηβμΝ ε έθβμΝ πκζδ δεάμΝ υΰευλέαμ,Ν βΝ αθΪ διβΝ κυΝ αδ άηα κμΝ
πλκΪ πδ βμΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝ ΚυπλέπθΝ Μαλπθδ υθ,Ν πκυΝ έξαθΝ δ κλδεκτμΝ

ηκτμΝ η Ν κυμΝ κηκ σικυμΝ κυμΝ κθ Λέίαθκ,Ν γαΝ πδεΫθ λπθ Ν βθΝ πλκ κξάΝ βμΝ
εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ Ν ΫθαΝ γΫηαΝ πκυΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θα κθέ δΝ κΝ αέ γβηαΝ γθδεάμΝ
κηκουξέαμ εαδΝ θαΝ αθαπ τι δΝ βθΝ θΝ πκζζκέμΝ αηφδζ ΰση θβΝ ‘ θδαέαΝ ζδίαθδεάΝ γθδεάΝ
αυ σ β α’ – εΪ δΝπκυΝ δ δεΪΝ σ ,ΝβΝΛδίαθδεάΝ βηκελα έαΝ έξ Νη ΰΪζβΝαθΪΰεβέΝ 

 ΓΨΝ ΟδΝ ζδίαθδεΫμΝ πδ δυι δμΝ ΰδαΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ λσζκυΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βθΝ
ΚτπλκΝά αθΝ τηφπθ μΝπλκμΝ βΝΰ θδεσ λβΝπκζδ δεάΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυ,ΝπκυΝ

σξ υ Ν Ν υλ έαΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝ ηυθΝη Ν βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝεαδΝ βθΝ
δαεκπάΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δ έ υ βμΝ κΝθβ έέΝ ΝζδίαθδεάΝευίΫλθβ βΝ ε δηκτ Νσ δΝ

γαΝΫίλδ ε Ν βηαθ δεσΝαλπΰσΝ βθΝπλκ πΪγ δΪΝ βμΝαυ άΝ βθΝθα λδεάΝ έΰυπ κ,Ν ιΝ
αδ έαμΝ βμΝ βηαθ δεάμΝ πδλλκάμΝπκυΝα εκτ Ν κΝΚΪδλκΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαεΪλδκΝ
εαδΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝεκδθσ β αΝ θΝΰΫθ δέ  
 ΨΝ ΝΫ λαΝ βμΝ λξδ πδ εκπάμΝΜαλπθδ υθΝΚτπλκυΝίλδ εσ αθΝ κθΝΛέίαθκΝαπσΝ
κΝ Ϋ κμΝ 1θιγέ1080 ΟΝ λξδ πέ εκπκμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ υπΪΰ αδΝ βθΝ

Μαλπθδ δεάΝ εεζβ έαΝ κυΝΛδίΪθκυ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝπσζβΝΜπε λεΫ,Νπζβ έκθΝ βμΝ
βλυ κτέΝ ΝΜαλπθδ δεάΝ εεζβ έαΝ κυΝΛδίΪθκυΝ δαηΫ κυΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝ

γλβ ε έαμ,ΝαθΫεαγ θΝα εκτ Ν υλ έαΝ πδλλκάΝ κυμΝΚυπλέκυμΝΜαλπθέ μ,ΝεαδΝεα ’Ν
πΫε α δθΝβΝπαλκυ έαΝ βμΝ βθΝευπλδαεάΝ βησ δαΝαπά θΝά αθΝαη ζβ ΫαμΝαιέαμέ  

 
 Νδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝπαλαεκζκυγκτ Νη Νδ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ δμΝεδθά δμΝ κυΝ
ΛδίΪθκυΝ πκυΝ πδ έπεαθΝ βθΝ πκζδ δαεάΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ ηαλπθδ δεάμΝ

                                                           
1078 ΣκΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ - πκυΝ αλξδεΪΝ ευλυγβε Ν δμ βγέηέ1λβθΝ εαδ 
αλΰσ λαΝαθαγ πλάγβε Ν δαΝ κυΝΝσηκυΝπ λέΝυθ Ϊΰηα κμΝ βμΝλέ11έ1λζγΝ– απσΝ κθΝ πέ βηκΝδ σ κπκΝ
βμΝΠλκ λέαμΝ βμΝΛδίαθδεάμΝ βηκελα έαμΝwww.presidency.gov.lb: http://bit.ly/1rGDoFK Χπλσ ία βΝ

15.11.2015)  
1079 ΟλΪ Νβέθέζ Π λέΝ πθΝ ι ζέι πθΝ  ΛέίαθκΝεαδΝΙκλ αθέαΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληκ 
1080 Υα αβζτλαμ,Θλβε υ δεΫμΝ ΟηΪ μ,θγΝ Ν Ϋ λαΝ βμΝ λξδ πδ εκπάμΝ Μαλπθδ υθΝ ΚτπλκυΝ έξ Ν
η αφ λγ έΝ απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ κθΝ ΛέίαθκΝ κΝ 1θιγ,Ν εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ κγπηαθδεάμΝ ευλδαλξέαμέΝ
ΜσζδμΝ κΝ 1λκκΝ βΝ Ϋ λαΝ βμΝ λξδ πδ εκπάμΝ Μαλπθδ υθΝ ΚτπλκυΝ πΫ λ ο Ν κΝ θβ έΝ εαδΝ Ϋε κ Ν
ίλέ ε αδΝ βΝΛ υεπ έαέΝΚα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1θιγ-1λκκΝ ΝκΝΜαλπθέ βμΝ λξδ πέ εκπκμΝ επλκ ππ έ κΝ

βθΝ ΚτπλκΝ απσΝ κθΝ εΪ κ Ν πλπγδ λΫαΝ κυΝ Κκληαεέ β,Ν πκυΝ κλδασ αθΝ εαδΝ Γ θδεσμΝ δεΪλδκμΝ άΝ
Υπλ πέ εκπκμΝΚτπλκυέΝ ΝΫ λαΝ κυΝ δεαλέκυΝΧ δεαλδΪ κΨΝίλέ ε αδΝ βΝΛ υεπ έαΝαπσΝ κΝ1κλιέΝ 

http://bit.ly/1rGDoFK


εκδθσ β αμέΝ ΣκΝ Ι λαάζ δΫίζ π Ν σ δΝ κΝ Λέίαθκμ,Ν απκίζΫπκθ αμΝ βΝ θα λδεάΝ
άλδιβ,Ν γαΝ Ϊλξδ Ν θαΝ κθέα δΝ βθΝ αλαίδεάΝ εα αΰπΰάΝ πθΝ ΚυπλέπθΝ Μαλπθδ υθ,Ν

κτ πμΝ υ Ν θαΝ δαηκλφπγ έΝ Ϋθαμ ησθδηκμΝ πσζκμΝ αλαίδεάμΝ πδλλκάμΝ κθΝ βησ δκΝ
ίέκΝ βμΝ αθ ιΪλ β βμΝ ΚτπλκυέΝ αθΝ φυ δεσ,Ν ηέαΝ υθ αΰηα δεΪΝ εαδΝ πκζδ δαεΪΝ
γ ηκγ βηΫθβΝ αλαίδεάΝ φπθάΝ θαΝ απκ ζ έΝ ΫθαθΝ ησθδηκΝ απκ λ π δεσΝ παλΪΰκθ αΝ
πλκ Ϋΰΰδ βμΝ η αιτΝ βμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζΝ Ν εΪγ Ν πέπ κέΝ κηΫθκυΝ
ηΪζδ αΝσ δΝ κΝΙ λαάζΝ θΝ δα βλκτ ΝεαηέαΝ παφάΝη Ν κυμΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝ κπδεάμΝ
Μαλπθδ δεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ βλκτ Ν Ϊ βΝ
αθαηκθάμ,Ν φλκθ έακθ αμΝ θαΝ φδ ΪΝ βθΝ πλκ κξάΝ πθΝ η λυθΝ πκυΝ υηη έξαθΝ βθΝ
ηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπά,Ν θυΝαθΫη θ  αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝξ δλδ ηυθΝ κυμΝ πέΝ
κυΝζ π κτΝαυ κτΝαβ άηα κμέΝΝ 

 
  κΝ βη έκΝ αυ σΝ αιέα δΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ σ δΝ κΝ ΛέίαθκμΝ θΝ ε άζπ Ν κΝ έ δκΝ
θ δαφΫλκθΝΰδαΝ κθΝπκζδ δαεσΝλσζκΝ πθΝ λη θέπθΝ βμΝΚτπλκυ,ΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝ

εαδΝβΝαλη θδεάΝεκδθσ β αΝ έξ ΝεαδΝ ε έθβΝηέαΝι ξπλδ άΝγΫ βΝ βΝζδίαθδεάΝπκζδ δεάΝ
πλαΰηα δεσ β αέΝ πσΝ αΝ ζΪξδ αΝ κδξ έαΝπκυΝπαλα έγ θ αδΝ δμΝκδε έ μΝαθαφκλΫμΝ
κυΝδ λαβζδθκτΝΠλκι θ έκυΝ βμΝΛ υεπ έαμ,ΝβΝ πέ βηβΝζδίαθδεάΝπζ υλΪΝ–πΫλαθΝ πθΝ

Μαλπθδ υθ- έξ Ν πλκ παγά δΝ θαΝ εδθβ κπκδά δΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ κυμΝ λη θέκυμΝ βμΝ
Κτπλκυ,Ν εαδΝ σ κδΝ απσΝ αυ κτμΝ πλσ ε δθ αθΝ βθΝ αλδ λάΝ πκζδ δεάΝ παλΪ αιβΝ
‘Tashang’,Ν Ϋ δξθαθΝ θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ γ δεΪέΝ Χ σ κ,Ν κδΝ ξΫ δμΝ κυΝ ζδίαθδεκτΝ
Πλκι θ έκυΝη Νη λέ αΝ λη θέπθΝ βμΝΚτπλκυ θΝά αθΝαληκθδεΫμέΝΟΝΠλσι θκμΝΜδ ΫζΝ
ΦαλλΪξΝ φ λσ αθΝ θαΝ απ δζ έΝ σ δΝ γαΝ αφαδλΫ δΝ βΝ ζδίαθδεάΝ υπβεκσ β αΝ απσΝ
κλδ ηΫθκυμΝ λη θέκυμΝ ηπσλκυμ,ΝπκυΝά αθΝησθδηαΝ ΰεα βηΫθκδΝ βθΝΚτπλκΝεαδΝ
έξαθΝ υΰΰ θ έμΝ εαδΝ βηαθ δεάΝ π λδκυ έαΝ κθΝ Λέίαθκ,Ν π δ άΝ υθαζζΪ κθ αθΝ
πδξ δλβηα δεΪΝ η Ν κΝ Ι λαάζέ1081 ΟδΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ κυΝ ΦαλλΪξΝ εαδΝ βηαθ δευθ 
λη θέπθΝ πδξ δλβηα δυθΝ έξαθΝ ά βΝ δα αλαξγ έΝ η Ν αφκληάΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυΝ

δηπλ ΪλδκυΝ έΝ ΚέΝ Μπ θ κ δΪθΝ η Ν δ λαβζδθκτμΝ εαζζδ ξθδεκτμΝ φκλ έμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ
κπκέκΝ απα ξσζβ Ν αεσηαΝ εαδΝ κθΝ ίλ αθδεσΝ Στπκέ1082 ΣαΝ ΰ ΰκθσ αΝ αυ ΪΝ ά αθΝ
πση θκΝ θαΝ κθυ κυθΝ βθΝ πλκςπΪλξκυ αΝ πσζπ βΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ αλη θδεάμΝ

εκδθσ β αμΝη αιτΝ βμΝαλδ λάμΝπαλΪ αιβμΝ‘Tanshang’ΝεαδΝ βμΝ ιδΪμ-φδζ ζ τγ λβμΝ
‘Ramgavar’,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ ζδίαθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ θαΝ ηβθΝ εα αφΫλ δΝ ζδεΪΝ θαΝ
υ π δλυ δΝ ΰτλπΝ βμΝ βθΝ αλη θδεάΝ εκδθσ β αΝ κυΝ θβ δκτέΝ Ν δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κΝ

δ λαβζδθσμΝ ΠλΫ ίβμ,Ν ΫίΝ Λ ίέθ,Ν κθΝ απκζκΰδ ησΝ πθΝ π πλαΰηΫθπθΝ κυΝ Ϋ κυμΝ
1λθί,Ν υΰεα αζΫΰ δΝ βθΝαλη θδεάΝπαλΪ αιβΝ‘Ramgavar’Ν κυμΝπαλΪΰκθ μΝ ε έθκυμΝ
πκυΝ άλδααθΝ βθΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ,Ν βΝ τ α βΝ δη λυθΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθΝ εαδΝ βθΝ άλβ βΝ ‘απκ Ϊ πθΝ α φαζ έαμ’Ν η αιτΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμΝεαδΝ πθΝαλαίδευθΝπ λδφ λ δαευθΝ πδ δυι πθ,ΝξπλέμΝπ σ κΝθαΝ εγΫ δΝ

π λδ σ λ μΝζ π κηΫλ δ μέ1083    
 
5.2.3έ1έβΝ Ν δαελδ άΝ εκδθκίκυζ υ δεάΝ επλκ υπβ β πθΝ Μαλπθδ υθ βθΝ
Κτπλκ,ΝπμΝπλκ λαδσ β αΝ βμΝζδίαθδεάμΝπκζδ δεάμ  

 

                                                           
1081 Oron, Middle East Record,181 ΟλΪ Ν ξσζδκΝ πέΝ βηκ δ τηα κμ βμ Akhbar al-Usbu’, 8.7.1960  
1082 ΟλΪ Νηέβέγέβ 
1083 ISA/RG93/MFA/1431/19  Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ19.1.1961 Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυΨέΝ

πκζκΰδ ησμ π πλαΰηΫθπθ κυΝΫ κυμΝ1λθίμ «[…]αιδκπκδά αη Ν βθΝπσζπ βΝη αιτΝ βμΝ‘Tashang’ΝΧπκυΝ
ξαέλ δΝ ζδίαθδεάμΝ υπκ άλδιβμΨΝ εαδΝ βμΝ αθ δζδίαθδεάμΝ Ν ‘Ramgavar’,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ κθπγ έΝ βΝ
λα βλδσ β ΪΝ ηαμΝ εα ΪΝ κυΝ ΛδίΪθκυ»έΝ θΝ εαδΝ θΝ παλα έγ θ αδΝ π λαδ ΫλπΝ ζ π κηΫλ δ μ,Ν αφυμΝ

πλκετπ δΝσ δΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝαλη θδεάμΝεκδθσ β αμΝυπ λέ ξυ ΝβΝ Ϊ βΝθαΝηβθΝ γκτθΝκδΝ ληΫθδκδΝ
βμΝΚτπλκυΝυπσΝζδίαθδεάΝ πδλλκά    



 Λέΰ μΝ ί κηΪ μΝ η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ ηδε άμΝ υθ αΰηα δεάμΝ
πδ λκπάμΝΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ ζδεκτΝε δηΫθκυΝ κυΝευπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμ,ΝκΝ
λξδ πέ εκπκμΝ πθΝΜαλπθδ υθ,Ν ζέαμΝΦαλλΪξ,Νη ΫίβΝ βθΝΚτπλκΝαπσΝ κθΝΛέίαθκ,Ν

σπκυΝίλέ ε αδΝβΝΫ λαΝ κυ,ΝΰδαΝθαΝπλαΰηα κπκδά δ κάη λβΝ πέ βηβΝ πέ ε οβ κΝ
θβ έέ1084  δμΝ 1ιέηέ1ληλΝ ξπλκ Ϊ β Ν βΝ Θ έαΝ Λ δ κυλΰέαΝ κυΝ Καγ λδεκτΝ ΝακτΝ
κυΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ κΝ ηαλπθδ δεσΝ ξπλδσ Κκληαεέ βμ,Ν παλκυ έαΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝ Μαεαλέκυ εαδΝ κυΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ βΝ Λ υεπέα. 

Μ ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝΛ δ κυλΰέαμ,Νκ λξδ πέ εκπκμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝαθαφΫλγβε Ν δμΝ
αΰα ΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝΜαλπθδ υθΝεαδΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν κθέακθ αμΝσ δΝ«Οηκτ η ΪΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθσ β κμΝ δμΝ κθΝ υπΫλκξκθΝ απ ζ υγ λπ δεσθΝ αΰυθαΝ βμΝ κπκέαμΝ
υθ ίΪζαη θΝ θΝ πΝηΫ λπΝ πθΝ υθΪη υθΝηαμ,Ν υ π δλκτη γαΝθυθΝπΫλδιΝυηυθΝΫ κδηκδΝθΝ
δαγΫ πη θΝσζ μΝηαμΝ αμΝ υθΪη δμΝ δαΝ βθΝ βηδκυλΰέαθΝ βμΝ βηκελα έαμΝηαμ»έ1085 ΟΝ

ΜαεΪλδκμ βθΝαθ δφυθβ άΝ κυ,Ν υξαλέ β Ν βθΝΜαλπθδ δεάΝεκδθσ β αΝ« δαΝ βθΝ
υθ δ φκλΪθΝ βμΝ δμΝ κθΝ απ ζ υγ λπ δεσθΝ αΰυθαΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ ζακτ» εαδΝ
δαί ίαέπ Νσ δ κδΝΜαλπθέ μΝγαΝΫξκυθΝ έ αΝ δεαδυηα αΝη ΝσζκυμΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝ

πκζέ μΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ1086 θσο δΝ βμΝ υπκ κξάμ πθΝ τκΝ
γλβ ε υ δευθΝβΰ υθ, κΝΚκληαεέ βμ έξ Ν κζδ έ ε έθβΝ βθΝβηΫλαΝη Ν δμΝ βηαέ μΝ
βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ λ αθέαμ,Ν κυΝ α δεαθκτΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυέ1087 ΟΝ βη δκζκΰδεσμΝ
ε έθκμΝ βηαδκ κζδ ησμ,ΝαζζΪΝεαδΝεαγαυ σΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ βζυ πθΝΦαλλΪξΝ

εαδΝΜαεαλέκυΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ υηίκζάΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ βΝ λΪ βΝ βμΝ ΟΚ Νεα ΪΝ
πθΝ λ αθυθ,1088 εέθβ αθ κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δπζπηα έαμ,Ν βΝ κπκέαΝ

Ϋε κ ΝΪλξδ ΝθαΝπαλαεκζκυγ έΝη Ν θ δαφΫλκθΝαυ άθΝ βθΝθΫαΝ δΪ α βΝ βμΝζδίαθδεάμΝ
λα βλδσ β αμΝ κΝθβ έέ  

 
 Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν κΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝΪλξδ Ν θαΝπαλαεκζκυγ έΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ πθΝζδίαθδευθΝ φβη λέ πθ,Ν
πκυΝ ξ έακθ αθΝ η Ν βθΝ παλκυ έαΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βθΝ ΚτπλκέΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
κδε έ μΝ εγΫ δμΝ κυΝΣηάηα κμΝ λ υθυθ,Ν θθΫαΝηάθ μΝαλΰσ λα κ λξδ πέ εκπκμΝ πθΝ
Μαλπθδ υθ, ζέαμΝ ΦαλλΪξ, άζπθ Ν κθΝ ζδίαθδεσΝ ΣτπκΝ σ δΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
πέ ε οάμΝ βθΝ Κτπλκ κθΝ ΜΪδκΝ κυΝ 1ληλ, έξ Ν υαβ ά δΝ η Ν κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν κθΝ

Κδκυ κτεΝ εαδΝ κθΝ λ ΥδκυΝ Φκυ Ν π λέΝ βμΝ πκζδ δαεάμΝ γΫ βμΝ βμΝ ηαλπθδ δεάμ 

                                                           
1084Ν“ Νεκδθσ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝυπ ΫξγβΝξγ μΝ θγκυ δπ υμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκθΝΦαλΪξΝ- δμΝκηδζέαθΝ
κυΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ Ϋπζ ι Ν κΝ ΰευηδκθΝ κυΝ γθΪλξκυΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ κυΝ λκμΝ

Κδκυ κτε - υθΫ β Ν βθΝ αληκθδεάθΝ υηίέπ δθ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ,Ν 1γέηέ1ληλέΝ “ φγα Ν ξγ μΝ βθΝ
ΚτπλκΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ πθΝ Μαλπθδ υθ”,Ν Υαλαυΰά,Ν 1γέηέ1ληλέΝ “ φέε κΝ ξγ μΝ δμΝ βθΝ ΚτπλκθΝ κΝ

λξδ πέ εκπκμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ– υξάγβΝ δμΝ βθΝΚυπλδαεάθΝ βηκελα έαμΝπλσκ κθΝεαδΝ υβη λέαθ”, 
ζ υγ λέα, 13.5.1959  

1085“ΟδΝ Μαλπθέ αδΝ έ αθ αδΝ παλΪΝ πΝ πζ υλυΝ κυΝ γθΪλξκυΝ – Ν πλκξγ δθάΝ πέ ε οέμΝ ΣκυΝ δμΝ
Κκληαεέ βθ”,Ν γθκμ, 19.5.1959Ν 
1086 Ibid. 
1087 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηα αΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝεαδΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝ
(102/495/59-1κέηέ1ληλΨΝ ΠλίζέΝ “ΟΝ λξδ πέ εκπκμΝ εαδΝ κΝ Κυί λθά βμΝ π εΫφγβ αθΝ ξγ μΝ κθΝ
Κκληαεέ βθ”,ΝΝΫκδΝΚαδλκέ, 18.5.1959 

1088Ν κΝφτζζκΝ βμΝβίέηέ1ληλΝ βμΝ φβη λέ αμΝΦδζ ζ τγ λκμΝεαδΝ βΝ άζβΝ«ΚυπλδαεΪΝβη λκθτξ δα»,Ν
βηκ δ τγβε Ν ε θΫμΝ δε δεσΝ ξσζδκ υπσΝ κθΝ έ ζκΝ“ΟδΝΜαλπθέ μ” πκυΝαθαφ λσ αθΝ δμ βζυ δμ 

ΦαλΪξΝεαδΝΜαεαλέκυέΝΟΝ υθ Ϊε βμΝ κυΝ ξκζέκυ,ΝυπκΰλΪφκθ αμΝη Ν κΝο υ υθυηκΝ«Σαδυπλδυ βμ» Χ έ έΝ
«Κτπλδκμ»Ψ,Ν ιβΰκτ Ν ΰδαΝ πκδκθΝ ζσΰκΝ θΝ παλΫ βΝ εαδΝ ε έθκμ Χ έ έΝπμΝ ζζβθκετπλδκμΨΝ βθΝΘ έαΝ
Λ δ κυλΰέαΝ πκυΝ έξ Ν πλαΰηα κπκδβγ έ κθ Κκληαεέ βΝ δμΝ 1ιέηέ1ληλέΝ ΠλίζέΝ “ΣαΝ δεαδυηα αΝ πθΝ
Μαλπθδ υθ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ,Ν 11έγέ1λθίέΝ “Financial aid for Maronites”,Ν Cyprus Mail, 11.3.1960 

βζυ δμΝ κυΝίλ αθκτΝΤπκυλΰκτΝ πκδεδυθΝIan McLoud βθΝ κυζάΝ πθΝΚκδθκ ά πθ,Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝ κπκέ μΝ «κδΝ Μαλπθέ μΝ πΫ διαθΝ αγ λάΝ θκηδηκφλκ τθβΝ βθΝ ΚτπλκΝ δ έπμΝ εα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ

ξλσθδα»    



εκδθσ β αμΝ η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ άζπθ Ν πέ βμ, σ δΝ
έξ ΝζΪί δΝ βθΝ Ϋ η υ β εαδΝ πθΝ λδυθ,Νσ δΝγαΝεα αίΪζζκυθΝπλκ πΪγ δ μΝυ Ν  θαΝ
δα φαζδ γ έΝ υθ αΰηα δεΪΝ βΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ η Ν ηέαΝ άΝ τκΝ Ϋ λ μΝ
σ κΝ βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ σ κΝ εαδΝ δμΝ Κκδθκ δεΫμΝ υθ ζ τ δμέ1089 

τηφπθαΝ πΪζδΝ η Ν κθΝ ζδίαθδεσΝ Στπκ,Ν κΝ γΫηαΝ βμΝ δαελδ άμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ
επλκ υπβ βμΝ πθ Μαλπθδ υθΝφ λσ αθΝθαΝ έξ Ν υγΫπμΝγΫ δΝβΝζδίαθδεάΝευίΫλθβ βΝ
κυμΝ ΚτπλδκυμΝ ΤπκυλΰκτμΝ ΣΪ κΝ Παπα σπκυζκ,Ν Πα ξΪζβΝ Πα ξαζέ β, ΓζατεκΝ

Κζβλέ βΝ εαδΝ ΦααέζΝ ΠζκυηΫλΝ πμΝ πέ βμΝ εαδΝ κθΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
αθ δπλκ ππ έαμΝ βθΝ ηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπάΝ Θ ηδ κεζάΝ Σ Ϊ κΝ πκυΝ έξαθΝ
η αί έΝ κθΝ ΛέίαθκΝ αΝ ηΫ αΝ υΰκτ κυΝ κυΝ 1ληλ,1090 εα σπδθΝ πέ βηβμΝ
πλσ εζβ βμΝ θαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ δμΝ ε βζυ δμΝ κυΝ εαζζδ ξθδεκτΝ φ δίΪζΝ βμΝ
πσζβμΝ ΜπΪαζηπ εέ1091 Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ λδάη λβμ πέ ε οβμ βΝ βλυ σΝ πκυΝ
πλαΰηα κπκέβ Ν κΝ ΚτπλδκμΝ ΤπκυλΰσμΝ π λδευθ,Ν ΣΪ κμΝ Παπα σπκυζκμ,Ν δμΝ
αλξΫμΝ  π ηίλέκυΝ κυΝ 1ληλ,Ν κΝ ζδίαθδεσμΝ ΣτπκμΝ αθαεκέθπθ Ν σ δΝ ΫπμΝ αΝ ηΫ αΝ κυ 
δ έκυΝ ηβθσμΝ γαΝ η ΫίαδθαθΝ βθΝ ΚτπλκΝ ζδίαθΫακδΝ αιδπηα κτξκδ,Ν πλκε δηΫθκυΝ ‘θαΝ
υθ ξδ γκτθΝ κδΝ δαίκυζ τ δμ’έ1092 τηφπθαΝ σηπμΝ η Ν απσλλβ βΝ Ϋεγ βΝ κυΝ

δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυΝ ΫίΝ Λ ίέθ,Ν εκπσμΝ βμΝ υξθάμΝ αθ αζζαΰάμΝ πδ εΫο πθΝ
ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ ξ δασ αθΝ η Ν κ αά βηαΝ βμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ
πθΝΜαλπθδ υθέ1093  

 
 ΟδΝ ηπδ υ δεΫμΝ πβΰΫμΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ πδί ίαδυγβεαθμΝ Σλ δμΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ
βθΝαθαξυλβ βΝΠαπα σπκυζκυΝΰδαΝ κθΝΛέίαθκ,ΝκΝΠλσι θκμΝΜδ ΫζΝΦαλλΪξΝη ΫίβΝ

ΰδαΝ δαίκυζ τ δμΝ βΝζδίαθδεάΝπλπ τκυ α,Νη ΝετλδκΝαά βηαΝ βθΝεκδθκίκυζ υ δεάΝ
επλκ υπβ βΝ πθΝ ΚυπλέπθΝ Μαλπθδ υθέΝ ΓδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ δμΝ φβη λέ μΝ βμΝ
βλυ κτ ΰδθσ αθΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ ‘ζδίαθδεάΝ η δκθσ β α’ βθΝ Κτπλκ, βΝ παλκυ έαΝ βμΝ

κπκέαμΝ υθ σ αθ η Ν βθΝ αθΪΰεβΝ εα απκζΫηβ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ δ έ υ βμ κΝ
θβ έέ1094 ΓδαΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμ,Νά αθΝπζΫκθΝ αφΫμΝσ δΝβΝζδίαθδεάΝπζ υλΪΝ πδγυηκτ Ν
θαΝ πλκ υ δΝ γθδεάΝ αυ σ β αΝ βθΝ ηαλπθδ δεάΝ γλβ ε υ δεάΝ εκδθσ β αΝ βμΝ
Κτπλκυ,Ν πδ δυεκθ αμΝ θαΝ βθΝ γΫ δΝ κΝ ΰ θδεσ λκΝ πζαέ δκΝ βμΝ αλαίκρ λαβζδθάμΝ
δπζπηα δεάμΝ δ ζευ έθ αμ,Ν πκυΝ αζαδππλκτ Ν ε έθβΝ βθΝ π λέκ κΝ βθΝ ευπλδαεάΝ

πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκέΝ ΟδΝ ζζβθκετπλδκδΝ γαΝ
εαζκτθ αθΝ θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ ΫθαΝ αεσηαΝ αά βηαΝ δαελδ άμΝ εκδθκ δεάμΝ
επλκ υπβ βμΝ η Ν υθ αΰηα δεΫμΝ πλκ ε Ϊ δμ,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝ κδΝ ΣκυλεκετπλδκδΝ

πλκίζβηα έακθ αθΝσ δΝη Ν βθΝαθΪ διβΝηέαμΝ πδπζΫκθΝ‘Κκδθσ β αμ’Ν βθΝΚτπλκ,Νέ πμΝ
γαΝ ΫξαθαθΝ εΪπκδαΝ απσΝ αΝ πλκθσηδαΝ πκυΝ έξαθΝ υηφπθβγ έΝ βΝ υλέξβΝ εαδΝ κΝ
Λκθ έθκέΝ θΝ απκεζ έ αδΝ κδΝ αθβ υξέ μΝ αυ ΫμΝ θαΝ απκ Ϋζ αθΝ κΝ ίαγτ λκΝ εέθβ λκΝ
βμΝ πδφυζαε δεσ β αμΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ ηδε άμΝ υθ αΰηα δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν ΡακτφΝ

                                                           
1089 ISA/RG93/MFA/1432/8 ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1507/  -ββέ1έ1λθίΨΝ “ έ βηαΝ ΰδαΝ υθ αΰηα δεΪΝ
δεαδυηα αΝ υπΫλΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βθΝ Κτπλκ”,Ν ζδίαθδεάΝ φβη λέ αΝ Al-Hayat, 17.1.1960έΝ ΠλίζέΝ

“ θαξπλκτθΝ δμΝΛέίαθκθ”,Ν ζ υγ λέα, 15.8.1959 εαδΝ“ παθάζγ Νξγ μΝ εΝΛδίΪθκυΝβΝβιη ζάμΝευπλδαεάΝ
αθ δπλκ ππ έα”,Ν γθκμ, 25.8.1959 
1090 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν εκδθκπκέβ βΝ πλκμΝ
Σηάηα αΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ εαδΝ λ υθυθΝ Χλη1ήηλ-βιέκέ1ληλΝ απσλλβ βΝ Ϋεγ βΨΝ πδ υθΪπ αδΝ
βηκ έ υηαΝ βμΝΰαζζσφπθβμΝζδίαθδεάμΝ φβη λέ αμ L’Orient, 25.8.1959  

1091  ΟλΪ Νηέβέγέβ  Π λέΝ βμΝαπκ κξάμΝ βμΝ πέ βηβμΝπλσ εζβ βμΝ βμΝζδίαθδεάμΝευίΫλθβ βμΝπλκμΝ κυμΝ
ΚτπλδκυμΝυπκυλΰκτμΝεαδΝπλκμΝ κθΝΘ ηδ κεζάΝΣ Ϊ κ ΰδαΝθαΝπαλα κτθΝ κΝπκζδ δ δεσΝφ δίΪζΝ
βμΝΜπΪαζηπ εΝΧβίέκέ1ληλΝ- 24.8.1959) 

1092 ISA/RG130/MFA/3570/12 ΣηάηαΝ λ υθυθΝΧ1βηιή -11.9.1959) βηκ έ υηαΝAl-Hayat, 9.9.1959 
1093 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν

υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1050/59-1ίέλέ1ληλΝαπσλλβ βΝΫεγ βΨ 
1094 ISA/RG130/MFA/3570/12 ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1272/  -20.9.1959) “ΟΝΠλσι θκμΝ κυΝΛδίΪθκυΝ βθΝ
ΚτπλκΝΰδαΝ βΝ δπθδ δεάΝ λα βλδσ β αΝ κΝθβ έ”,ΝζδίαθδεάΝ φβη λέ αΝAl-Sahafa, 3.9.1959 



Ν θε Ϊμ,Ν ΝδξΪ Ν λέηΝ εαδΝ κυΪ Ν ΜπδζΰεΫ,Ν αλθκτη θκδΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ γ δεΪΝ
βθΝ πλσ εζβ βΝ βμΝ ζδίαθδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1ληλέ1095 Μ Ν αυ σθΝ

κθΝ λσπκΝ απΫφυΰαθΝ υξσθΝ απσπ δλαΝ πθΝ ΛδίαθΫαπθΝ θαΝ απκ πΪ κυθΝ κδα άπκ Ν
κυλεδεάΝάΝ κυλεκευπλδαεάΝ Ϋ η υ βΝάΝΫ πΝεΪπκδαΝ άζπ βΝ κθΝζδίαθδεσΝΣτπκΝ

ΰδαΝ κΝαά βηαΝ βμΝεκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθέΝ 
 
 πσΝ βΝ δεάΝ κυμΝ πζ υλΪ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέ,Ν παλαεκζκυγυθ αμΝ δμΝ ζδίαθδεΫμΝ
εδθά δμΝευλέπμΝαπσΝ αΝ βηκ δ τηα αΝ πθΝ φβη λέ πθΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυ, 
ξαλαε άλδααθΝπμΝ ιαδλ δεΪ σοδηκΝ κΝ θ δαφΫλκθΝπκυΝ ε άζπθ ΝβΝ βλυ σμΝΰδαΝ κυμΝ
ΚτπλδκυμΝΝΜαλπθέ μέΝ ε δηκτ αθΝσ δΝκΝΛέίαθκμΝ έξ Ναπκφα έ δΝθαΝαεκζκυγά δΝ κΝ
παλΪ δΰηαΝΪζζπθΝξπλυθΝ βμΝπ λδκξάμ,ΝκδΝκπκέ μ,ΝγΫζκθ αμΝθαΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ
θαΝ π ηίαέθκυθΝ δμΝ π λδεΫμΝυπκγΫ δμΝ πθΝΰ δ σθπθΝ κυμ,Ναθαΰσλ υαθΝ δαελδ ΫμΝ
γθκ δεΫμΝ άΝ γλβ ε υ δεΫμΝ κηΪ μΝ Ν γθδεΫμΝ η δκθσ β μΝ πκυΝ έξαθΝ αθΪΰεβΝ

πλκ α έαμέΝΧμΝαθΪζκΰαΝπαλα έΰηα α,Ναθαφ λσ αθΝβ αε δεάΝπκυΝαεκζκυγκτ ΝβΝ
Π λ έαΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝδέ μΝ κυΝΙλΪε,ΝβΝυλέαΝη Ν κυμΝτλκυμΝπκυΝακτ αθΝ βθΝ
κυλεδεάΝ παλξέαΝΥΪ ας Χ ζ ιαθ λΫ αΨΝεαδΝβΝΣκυλεέαΝη  κυμΝΣκυλεκηΪθκυμ βμΝ

υλέαμΝεαδΝ κυΝΙλΪεέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,ΝβΝΫθ κθβΝζδίαθδεάΝ λα βλδσ β α,Ν
σ κΝσοδηβΝεαδΝαθΝά αθ,Ν γ πλ έ κΝ αφυμΝ υ αθΪζκΰβΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝπλαΰηα δεάΝ
πδλλκάΝ πκυΝ έξ Ν κΝ ΛέίαθκμΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ άΝ Ν παθαλαίδεσΝ πέπ κέΝ τηφπθαΝ

ζκδπσθΝη Ν δμΝδ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμ,ΝβΝευίΫλθβ βΝ βμΝ βλυ κτΝγαΝ κζηκτ ΝθαΝγΫ δΝ
αά βηαΝηαλπθδ δεάμΝη δκθσ β αμΝ βθΝΚτπλκ,ΝησθκΝ Ϊθ γαΝ έξ Νά βΝ ια φαζέ δΝ βΝ

άλδιβΝ βμΝδ ξυλσ λβμΝ έ  
 
 ΣκΝ Ι λαάζΝ αθ δζαηίαθσ αθΝ σ δΝ ΪθΝ ιΫφλαα Ν ηέαΝ βησ δαΝ γΫ βΝ πέΝ κυΝ
πκζδ δαεκτΝ εαγ υ κμΝ πκυΝ γαΝ δΫπ δΝ κυμΝ Μαλπθέ μΝ βθΝ Κτπλκ,Ν γαΝ
θ λΰκπκδκτ Ν δμΝ αλαίσφδζ μΝ φπθΫμΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Άζζπ ,Ν κΝ αά βηαΝ αυ σΝ

απκ ζκτ Ν ηέαΝ εαγαλΪΝ π λδεάΝ υπσγ βΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέΝ ΠΫλαθΝ
αυ κτΝ σηπμ,Ν φαδθκη θδεΪΝ κυζΪξδ κθ,Ν θΝ αφκλκτ Ν Ϊη αΝ δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝ
Κτπλκυ-Ι λαάζέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,Ν ΰδαΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝά αθΝι εΪγαλκΝ
σ δΝ κΝπλαΰηα δεσΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝΛδίΪθκυΝ-εαδΝεα ’Ν πΫε α βΝ βμΝ - θΝά αθΝβΝ
εαγαυ άΝπλκΪ πδ βΝ πθΝη δκθκ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝΚυπλέπθΝΜαλπθδ υθέΝΚα ΪΝ
βθΝ έ δαΝ υζζκΰδ δεά,Ν βλυ σμΝ εαδΝ ΚΪδλκΝ έξαθΝ σξκΝ θα κλυφκλκπκδά κυθΝ βθΝ

ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ εαδΝ Ν θαΝ λυγηέ κυθΝ αθΪζκΰαΝ βθΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ βμΝ
Λ υεπ έαμ,Νη Ν σξκΝθαΝπζά κθ αδΝησθδηαΝκδΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν κΝΙ λαάζ,1096 
εαδΝβΝεκδθσ β αΝ πθΝΜαλπθδ υθΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαπκ ζΫ δΝΫθαΝδ δαέ λαΝξλά δηκΝ
ηΫ κΝ πέ υιβμΝαυ κτΝ κυΝ σξκυέΝΝ   
 
  δμΝ ββΝ  π ηίλέκυ κυΝ 1ληλΝ η ΫίβΝ βθΝ ΚτπλκΝ πμΝ απ αζηΫθκμΝ βμΝ
ευίΫλθβ βμΝ βμΝ βλυ κτΝ κΝ ζδίαθΫακμΝ ΠλΫ ίβμΝΦκυΪθ Ν ηηκτθέΝ θΝ εαδΝ πδ άηπμΝ

θΝ έξ Ν αθαεκδθπγ έΝ κΝ ζσΰκμΝ βμΝ πέ ε οάμΝ κυ,Ν βηκ δ τηα αΝ ευπλδαευθΝ
φβη λέ πθΝ αθΫφ λαθΝ σ δΝ κΝ πέε θ λκΝ πθΝ παφυθΝ κυΝ γαΝ ά αθΝ κΝ πκζδ δαεσΝ

εαγ υμΝ βμ εκδθσ β αμΝ πθΝΜαλπθδ υθ1097 – πζβλκφκλέ μΝπκυΝ πδί ίαέπθ ΝεαδΝ κΝ
ΣηάηαΝ λ υθυθΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ1098 θΝ εαδΝ κΝ έ δκμΝ κΝ

ηηκτθΝ βησ δαΝ δΫο υ Νκπκδαθ άπκ Ν υ ξΫ δ βΝ βμΝ πέ ε οάμΝ κυΝ κΝθβ έΝη Ν

                                                           
1095 ΟλΪ Νηέβέγέβ Π λέΝ βμΝΪλθβ βμΝ πθΝRaufΝϊenktaΒ,ΝσihatΝϋrimΝεαδΝSuat Bilge θαΝη αίκτθΝ κθΝ
Λέίαθκ 
1096 ISA/RG130/MFA/3570/12 Avraham Cohen, κβγσμΝ ΄ΝΣηάηα κμΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝπλκμΝ Levin 
(14 -פέמ  -23.9.1959) 
1097Ν “Πλ ί υ άμΝ κυΝΛδίΪθκυΝαφέε κΝξγ μΝ δμΝΚτπλκθ”,Ν γθκμ, 23.9.1959 
1098ΝISA/RG130/MFAήγηιίή1βΝΣηάηαΝ λ υθυθΝπλκμΝLevin (94-2576/27.10.1959) 



βθΝ εα κξτλπ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ εα ΪΝ βθΝ δΪ κξβΝ πκζδ δαεάΝ
εα Ϊ α β,1099 τηφπθαΝ η Ν σ αΝ πζβλκφκλκτθ αθΝ παλα εβθδαεΪΝ κδΝ Ι λαβζδθκέ 
βΰ δεΪΝ ζΫξβΝ βμΝηαλπθδ δεάμΝεκδθσ β αμ,ΝπλκΫίαζαθΝ κθΝζδίαθΫακΝ δπζπηΪ β 
αΝ ιάμΝαδ άηα αμΝΝαΝ δα φαζδ γ έΝβΝ επλκ υπβ βΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ βθΝευπλδαεάΝ

ευίΫλθβ β,Ν θαΝ αθαΰθπλδ γκτθΝ υθ αΰηα δεΪΝ πμΝ δαελδ άΝ Κκδθσ β αΝ ξπλέμΝ θαΝ
υΰεα αζΫΰκθ αδΝαπσΝεκδθκτΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝξλδ δαθκτμΝεα κέεκυμΝ κυΝθβ δκτΝ

Χ ζζβθκευπλέκυμ,Ν λη θέκυμΝ εαδΝ ζκδπκτμΝ ΡπηαδκεαγκζδεκτμΨ,Ν θαΝ υ αγκτθΝ
ι ξπλδ ΪΝ ξκζ έαΝπκυΝγαΝ ζ ξπγκτθΝαπσΝζδίαθΫακυμΝ α εΪζκυμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ
δ Ϊ ε αδΝβΝαλαίδεάΝΰζυ α,ΝθαΝ δκλδ γ έΝ επλσ ππκμΝ πθΝΚυπλέπθΝΜαλπθδ υθΝ
βμΝΚτπλκυΝ κθΝΛέίαθκΝπκυΝγαΝίλέ ε αδΝ Ν θάΝ παφάΝη Ν βθΝευίΫλθβ βΝ βμΝ
βλυ κτ εαδΝ θαΝ εαγκλδ γ έΝ δαελδ σΝ πκ κ σΝ υηη κξάμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βθΝ

ευπλδαεά βησ δαΝ δκέεβ β,Ν εα ΪΝ αΝ πλσ υπαΝ σ πθΝ έξαθΝ υηφπθβγ έΝ θαΝ δ ξτκυθΝ
ΰδαΝ κυμΝ Σκυλεκευπλέκυμέ1100 τηφπθαΝ η Ν δμΝ έ δ μΝ ηπδ υ δεΫμΝ πβΰΫμΝ πκυΝ έξαθΝ

βΝ δΪγ άΝ κυμΝκδΝΙ λαβζδθκέ, κ ΦκυΪθ  ηηκτθ φ λσ αθΝθαΝ βλ έΝαπκ Ϊ δμΝαπσΝ
αΝπμΝΪθπΝαδ άηα αΝ-ξπλέμΝσηπμΝεαδΝθαΝ αΝαπκλλέπ δ-,Νυπκ βλέακθ αμΝσ δΝ πέΝ πθΝ
υΰε ελδηΫθπθΝ αδ βηΪ πθΝ πθΝ ΚυπλέπθΝ Μαλπθδ υθ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πδζβφγ έ βΝ

ζδίαθδεάΝ ευίΫλθβ βέΝ υΰξλσθπμΝ σηπμ, κΝ ηηκτθ φ λσ αθΝ θαΝ δαί ίαδυθ δ κυμΝ
Μαλπθέ μ σ δΝκτ πμΝάΝΪζζπμ,Ν έθαδΝ δμΝπλκγΫ δμΝ βμΝευπλδαεάμΝπκζδ δεάμΝβΰ έαμΝ
θαΝ δκλέ δΝ Ϊλαί μΝ α εΪζκυμΝ - σξδΝ ησθκΝ απσΝ κθΝ ΛέίαθκΝ αζζΪΝ εαδΝ απσΝ Ϊζζ μΝ
αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ - πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δ Ϊ ε αδΝ βΝ αλαίδεάΝ ΰζυ αΝ αΝ ευπλδαεΪΝ
ΓυηθΪ δα,Ν θσο δΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ ηπκλδευθΝ ξΫ πθΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμΝη Ν βθΝ υλτ λβΝαλαίδεάΝαΰκλΪέ1101  
 
 τηφπθαΝ η Ν πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ έξ Ν υζζΫι δΝ κΝ δ λαβζδθσμΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ

ΫίΝΛ ίέθ,ΝκΝζδίαθΫακμΝ δ δεσμΝαπ αζηΫθκμΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ π αάη λβμΝ
πέ ε οάμΝ κυ, θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝαπκ πΪ δΝεΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβ Ϋ η υ βΝαπσΝ κθΝ
λξδ πέ εκπκΝ ΜαεΪλδκΝ πμΝ πλκμΝ κΝ πυμΝ αελδίυμΝ γαΝ επλκ ππκτθ αδΝ

εκδθκίκυζ υ δεΪΝ κδΝΜαλπθέ μΝ - βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ άΝ δμΝΚκδθκ δεΫμΝ
υθ ζ τ δμΝεαδΝη Νπσ κυμΝίκυζ υ ΫμΝάΝ επλκ υπκυμ-.1102 πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝκδΝ
Ι λαβζδθκέΝ γ πλκτ αθΝ πμΝ ίΪ δηβΝ βθΝ πζβλκφκλέα, σ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ
βμΝ αλαίδεάμΝ ΰζυ αμΝ αΝΓυηθΪ δαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ έξ Ν πλκ δκλδ γ έΝ θαΝ ι α γ έΝ

απσΝ βΝηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπάΝ κθΝΜΪλ δκΝ κυΝ1λθί, δ υελδθέακθ αμΝσηπμΝσ δ, 
Νπ λέπ π βΝπκυΝγαΝαπκφα δασ αθΝεΪ δΝ Ϋ κδκ,ΝγαΝαφκλκτ Ναπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκ 
αΝ ξκζ έαΝσπκυΝγαΝφκδ κτ αθΝηαλπθέ μ ηαγβ Ϋμ.1103 

 
 Κα ΪΝ βθΝ έ δαΝ πμΝ ΪθπΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ έξ Ν

λαφ έΝ βθΝ δΪ α βΝαπσο πθΝπκυΝ έξ Ν βη δπγ έΝη αιτΝ πθΝΜαλπθδ υθΝεαδΝ πθΝ
                                                           

1099Ν “ΟΝΛέίαθκμΝγαΝ έθαδΝη αιτΝ πθΝπλυ πθΝπκυΝγαΝαθαΰθπλέ κυθΝ βθΝ βηκελα έαθΝ βμΝΚτπλκυΝ– ΟΝ
λΝ ηκτθΝ δ ίέία Νγ λησθΝξαδλ δ άλδκθΝηάθυηαΝ κυΝΠλκΫ λκυΝδ ξΪηπΝπλκμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκθΝ

εαδΝ κθΝ λαΝ Κδκυ κτεΝ – βζυ δμΝ κυΝ ε Ϊε κυΝ απ αζηΫθκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 
24.9.1959. “ΟΝεέΝ ηκτθΝ τξ αδΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ξΫ πθΝΚτπλκυ-ΛδίΪθκυ”,ΝΥαλαυΰά, 24.9.1959. “ΘαΝ
θδ ξυγκτθΝ αδΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ ΛδίΪθκυ”, γθκμ, 24.9.1959.  Ν λπ ά δμΝ ΚυπλέπθΝ
βηκ δκΰλΪφπθΝ εα ΪΝ πσ κθΝ βΝ πέ ε οάΝ κυΝ ξ δασ αθΝ η Ν βθΝ εα πξτλπ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝ

Μαλπθδ υθ,Ν κΝ Fuad Ammoun απαθ κτ Ν σ δΝ ά αθΝ ά αθΝ «ΫθαμΝ απζσμΝ εκηδ άμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ
ΛδίΪθκυ»,Ν κθέακθ αμΝπαλΪζζβζαΝσ δΝ«κδΝΜαλπθέ μΝ έθαδΝΚτπλδκδΝπκζέ μΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ 

εαδ απκ ζκτθΝ ηάηαΝ κυΝευπλδαεκτΝζακτ». 
1100 ISA/RG130/MFA/35ιίή1βΝΣηάηαΝ λ υθυθΝπλκμΝLevin (94-2576/27.10.1959) 
1101 Ibid. 
1102 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν

υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1465/59-19.10.1959 απσλλβ βΝΫεγ β)  
1103 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ (1257/59-βθέ1ίέ1ληλΝ απσλλβ βΝ
Ϋεγ βΨ 



‘Λα έθπθ’,Ν βζα άΝ πθΝ ζκδπυθΝ ΡπηαδκεαγκζδευθΝ κυΝ θβ δκτΝ πκυΝ εα Ϊΰκθ αθΝ απσΝ
ξυλ μΝ βμΝ θσ δαμΝ υλυπβμέΝ τηφπθαΝ η Ν απσλλβ βΝ Ϋεγ βΝ κυ Ϋί Λ ίέθ,Ν κδΝ
Λα έθκδΝυπΫίαζαθΝπλσ α βΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝΜαλπθδ υθΝΚτπλκυ,Ν ζέαΝΦαλλΪξ,Ν
θαΝ επλκ ππκτθ αδΝ απσΝ εκδθκτΝ κδΝ Μαλπθέ μΝ εαδΝ κδΝ Λα έθκδΝ απσΝ ΫθαθΝ εκδθσΝ
επλσ ππκ βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθέΝΟΝΦαλλΪξΝαλθάγβε Ν βθΝπλσ α άΝ κυμΝ

αθ δ Ϊ κθ αμ κΝ πδξ έλβηαΝ σ δΝ «κδΝ Μαλπθέ μΝ θΝ αυ κεαγκλέακθ αδΝ ησθκΝ πμΝ
γλβ ε υ δεάΝεκδθσ β αΝαζζΪΝεαδΝπμΝζδίαθδεάΝεκδθσ β α,Ν Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝΛα έθκυμΝ
κδΝ κπκέκδΝ θΝ έθαδΝ ζδίαθδεάμΝ εα αΰπΰάμ»έΝΠΫλαθΝαυ κτΝ σηπμ,Ν κδΝ ξΫ δμΝΛα έθπθ-
Μαλπθδ υθΝκιτθγβεαθΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝζσΰπΝ βμΝ δξκΰθπηέαμΝπμΝπλκμΝ κΝπκδαΝ
εκδθσ β αΝγαΝα ε έΝη ΰαζτ λβΝ πδλλκάΝ βΝξκζάΝ‘Terra Santa’Ν βμΝΛ υεπ έαμέΝΟδ 
ι ζέι δμΝ αυ ΫμΝ υγβ αθΝ κυμΝ Λα έθκυμΝ θαΝ δαξπλέ κυθΝ βΝ γΫ βΝ κυμΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ

Μαλπθδ υθέΝ ά β αθΝ απσΝ κθΝ ΜαεΪλδκ θαΝ αθαΰθπλδ γκτθΝ πμΝ ι ξπλδ άΝ
γλβ ε υ δεάΝ εκδθσ β α,Ν θαΝ εα κξυλπγκτθ αΝ δεαδυηα ΪΝ κυμΝ βΝ ξκζάΝ ‘Terra 
Santa’Ν εαδΝ θαΝ ζκΰέακθ αδΝ πμΝ ηΫζβΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ εκδθσ β αμΝ Ν σ, δΝ γαΝ
αφκλκτ Ν βθΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαέΝ ΣαΝ αδ άηα αΝ πθΝ Λα έθπθΝ ΫΰδθαθΝ αηΫ πμΝ
απκ ε Ϊ, σ κΝαπσΝ κθΝΜαεΪλδκ, σ κΝεαδ απσ βθΝηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπά – 
η Ν βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝ επλκ υππθέ1104 Χ σ κ,Ν κΝαά βηαΝ βμΝ
εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝπαλΫη θ Ναθκδε σ.  
 
 ΣκθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληλΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ υθΫξδα Ν θαΝ βλ έΝ αδθδΰηα δεάΝ Ϊ βΝ
Ϋθαθ δΝ κυΝ ΠλκιΫθκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ βΝ Λ υεπ έα,1105 θυΝ κΝ εζέηαΝ φαδθσ αθΝ θαΝ
κιτθ αδΝκζκΫθαΝεαδΝπ λδ σ λκΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝΜαλπθδ υθέ τηφπθαΝη Ν ξ δεάΝ
αθαφκλΪΝ κυΝΛ ίέθ,ΝκΝΙπ άφ Χ καΫφΨ ΓδαηΪεβμ,Ν βηαέθκθΝ Ϋζ ξκμΝ βμΝηαλπθδ δεάμΝ
εκδθσ β αμ,Νφ λσ αθΝθαΝ πδελέθ δΝ Ϋθ κθαΝ κθΝΜαεΪλδκΝ ΰδαΝ κυμΝ ξ δλδ ηκτμΝ κυΝεαδΝ
απ δζκτ Ν σ δΝ ΪθΝ θΝ υπΪλι δΝ Ϋ η υ βΝ ΰδαΝ δαελδ άΝ ηαλπθδ δεά επλκ υπβ βΝ
σ κΝ βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝσ κΝεαδΝ βθ Κκδθκ δεάΝυθΫζ υ β -ξπλέμΝθαΝ

εαγκλέα δΝ πκδαΝ απσΝ δμΝ τκ-,Ν σ Ν κδΝ κησ κικέΝ κυΝ γαΝ απΫξκυθΝ απσΝ σζ μΝ δμΝ
π λξση θ μΝ εζκΰδεΫμΝαθαη λά δμέ1106  

 
 τηφπθαΝ η Ν ευπλδαεΪΝ βηκ δ τηα α,Ν κ ΜαεΪλδκμΝ ιΫφλα Ν ι εΪγαλαΝ δμΝ
γΫ δμΝ κυΝ δμΝλΝΙαθκυαλέκυΝ1λθί,Νσ αθ υθαθ άγβε ΝΝη Ν κθΝΠλσι θκΝ κυΝΛδίΪθκυΝ
Μδ ΫζΝΦαλλΪξ,Ν κθΝΓ θδεσΝ δεΪλδκΝΙπΪθθβΝΦκλα Ϊλβ,Νπαλκυ έαΝ κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ βθΝ ηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ λκπά,Ν Θ ηδ κεζάΝ

Σ Ϊ κυ,Ν εαδΝ κυΝ ηΫζκυμΝ βμΝ αθ δπλκ ππ έαμΝ κυ,Ν Κπθ αθ έθκυΝ Υκρ ΪέΝ ΟΝ
ΜαεΪλδκμΝπλσ δθ ΝθαΝ επλκ ππκτθ αδΝκδΝΜαλπθέ μΝαπσΝηέαΝΫ λαΝ βθΝΚκδθκ δεάΝ
υθΫζ υ β,Ν σππμΝ αελδίυμΝ εαδΝ κδΝ ληΫθδκδέΝ πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν βΝ ηαλπθδ δεάΝ πζ υλΪΝ
αθ δπλσ δθ ΝθαΝ κυμΝεα κξυλπγ έΝηέαΝΫ λαΝ βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝεαδΝηέαΝ
Ϋ λαΝ βθΝ Κκδθκ δεάΝ υθΫζ υ βέ1107 Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ βλέι δΝ αΝ ηαλπθδ δεΪΝ
αδ άηα α,Ν ζέΰ μ βηΫλ μΝ αλΰσ λαΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ Μαλπθδ υθΝ Κτπλκυ,Ν ζέαμΝ
ΦαλλΪξ,Ν άζπθ Ν κθΝ ζδίαθδεσΝ ΣτπκΝ σ δΝ εα ΪΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυΝ βθΝ ΚτπλκΝ κθΝ
ΜΪδκΝ κυΝ1ληλΝκΝΜαεΪλδκμ,ΝκΝΚδκυ κτεΝεαδΝκΝ λ ΥδκυΝΦκυ Ν έξαθΝ η υγ έΝσ δΝ

                                                           
1104 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν

υ δάμΝ υλυπβμΝΧ1465/59-19.10.1959 απσλλβ βΝΫεγ β) 
1105 ISA/RG93/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ
(1341/59-5.11.1959) 
1106 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν

υ δεάμΝ υλυπβμΝΧ1465/59-19.10.1959 απσλλβ βΝΫεγ β) 
1107 ISA/RG93/MFA/1431/25 Υαλαυΰά, γθκμ εαδΝ γθδεά, 10.1.1960 



γαΝπλκ παγκτ αθΝθαΝεα κξυλπγ έΝβΝ επλκ υπβ βΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ σ κΝ βΝ κυζάΝ
πθΝ θ δπλκ υππθΝσ κΝεαδΝ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ τκΝΚκδθκ δεΫμΝυθ ζ τ δμέ1108   

 
  δμΝαλξΫμΝΜαλ έκυΝ1λθίΝκΝδ λαβζδθσμΝΠλσι θκμΝ βΝΛ υεπ έα,Ν ΫίΝΛ ίέθ,Ν
πζβλκφκλάγβε Ν απσΝ πβΰάΝ πκυΝ φ λσ αθΝ θαΝ Ϋξ δ Ϊη βΝ παφάΝ η Ν βθΝ ηαλπθδ δεάΝ
εκδθσ β α,Ν σ δ,Ν τ λαΝ απσΝ ξ δεάΝ πλπ κίκυζέαΝ βμΝ ,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ κυΝ
ΛδίΪθκυΝ θΫελδθ Νεκθ τζδκΝ1ίέίίίΝζδίαθδευθΝζδλυθΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝαλαίδεάμΝ
ΰζυ αμΝ βθΝΚτπλκέ1109 Ν πζβλκφκλέαΝαυ άΝ λξσ αθΝθαΝ πδί ίαδυ δΝπλσ φα μΝ
ε δηά δμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,1110 τηφπθαΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ βΝ

ευίΫλθβ βΝ βμΝ βλυ κτΝαπκ ζ έΝ θ λΰκτη θκΝ πθΝ πδ δυι πθΝ βμΝ Ν η Ν εκπσΝ
θαΝ αυιά δΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,Ν ηκθδηκπκδυθ αμΝ βθΝ
γ ηδεΪέΝτηφπθαΝη Ν βθΝπβΰάΝ κυΝΛ ίέθ,Ν αλξδεΪΝβΝ δ α εαζέα πθΝαλαίδευθΝγαΝ
αθ έγ κΝ Νθ σπδκυμΝΜαλπθέ μΝδ λ έμΝεαδΝ θΝ υγΫ πΝξλσθπ,ΝγαΝαπκ Ϋζζκθ αθΝ κΝ
θβ έΝ Ϊ εαζκδΝ απσΝ κθΝ Λέίαθκέ1111 θΝ πΝ η αιτ,Ν κθΝ έ δκΝ ηάθα, η Ν πλπ κίκυζέαΝ
ίκυζ υ υθΝ βμΝ υηπκζέ υ βμΝ Ϋγβε Ν βΝ κυζάΝ πθΝΚκδθκ ά πθΝ κΝΛκθ έθκΝ κΝ
αά βηαΝ βμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ
ξλβηα κ σ β άμΝ κυμΝ απσΝ βΝ λ αθέαΝ η Ν κΝ πκ σΝ πθΝ κίέίίίΝ λζδθυθ,Ν σππμΝ βΝ
ηαλπθδ δεάΝ εκδθσ β αΝ φ λσ αθΝ θαΝ έξ Ν αβ ά δέΝ ΟΝ λ αθσμΝ ΤπκυλΰσμΝ πκδεδυθ,Ν
αθΝ ΜαεζΪκυθ ,Ν αφκτΝ υηφυθβ Ν σ δΝ «κδΝ Μαλπθέ μΝ πΫ διαθΝ αγ λάΝ

θκηδηκφλκ τθβΝ βθΝΚτπλκΝ δ έπμΝεα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδα» εαδΝσ δΝ τηφπθαΝη Ν κΝ
ξΫ δκΝ ΡΪθ εζδφΝ πλκίζ πσ αθΝ βΝ επλκ υπβ άΝ κυμΝ Ν ηέαΝ Ϋ λαΝ κΝ εκδθκίκτζδκ, 

πλκΫελδθ Ν βΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ υθ αΰηα δευθΝ κυμΝ δεαδπηΪ πθΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν εαδΝ σξδΝ ηέαΝ φ’Ν ΪπαιΝ κδεκθκηδεάΝ κυμΝ θέ ξυ β,Ν πκυΝ
πδγαθυμΝθαΝ βηδκυλΰκτ Νπ λαδ ΫλπΝ πδπζκεΫμΝ Ν δαεκδθκ δεσΝ πέπ κέ1112    
 
 θσ πΝ κΝαά βηαΝ βμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ υθΫξδα Ν θαΝαπα ξκζ έΝ
βθΝ ευπλδαεάΝ εαδΝ ζδίαθδεάΝ πδεαδλσ β α,Ν θ δαφΫλκυ μΝ πζβλκφκλέ μΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ
δαλλΫκυθΝ κθΝ ευπλδαεσΝ ΣτπκέΝ λξδεΪ,Ν ΰδθσ αθΝ ΰθπ σΝ σ δΝ βΝ κυλεκευπλδαεάΝ

πζ υλΪΝ δ τππθ ΝΫθ κθ μΝ πδφυζΪι δμΝπμΝπλκμΝ βθΝεκδθκίκυζ υ δεάΝ επλκ υπβ βΝ

                                                           
1108ISA/RG93/MFAή1ζγβήκΝ ΣηάηαΝ λ υθυθ (1507/ -22.1.1960) “ έ βηαΝ ΰδαΝ υθ αΰηα δεΪΝ
δεαδυηα αΝυπΫλΝ πθΝΜαλπθδ υθ”. Al-Hayat, 17.1.1960  

1109 ISA/RG93/MFA/1007/5 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ356/101.11 פ  -2.3.1960)  
1110 ISA/RG130/MFA/3570/12 Cohen πλκμΝLevin (14 -פέמ  -23.9.1959) 
1111 Νηβ λδεάΝΰζυ αΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ βμΝΚτπλκυΝπαλαηκθΫμΝ βμΝευπλδαεάμΝαθ ιαλ β έαμΝ θΝά αθΝ
βΝ αλαίδεάέΝ  αΝ ηαλπθδ δεΪΝ ξπλδΪΝ υηα κμ,Ν ΚαλπΪ δαΝ εαδΝ ΰέαΝ ΜαλέθαΝ ηβ λδεάΝ ΰζυ αΝ πθΝ
εα κέεπθΝ ά αθΝ βΝ ζζβθδεά,Ν θυΝ κθΝ Κκληαεέ β – κΝ η ΰαζτ λκΝ ηαλπθδ δεσΝ ξπλδσ- κδΝ Μαλπθέ μΝ
εΪ κδεκέΝ κυΝξλβ δηκπκδκτ αθΝπλκφκλδεσΝΰζπ δεσΝδ έπηαΝη ΝΫθ κθ μΝαλαίδεΫμΝ πδλλκΫμέΝΣκΝ1λλγΝβΝ
UNESCO ξαλαε άλδ Ν κΝδ έπηαΝαυ σΝπμΝΚυπλδαεάΝΜαλπθδ δεάΝ λαίδεάΝΧΚΜ Ψ,Νεα α Ϊ κθ ΪμΝ κ 

βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝΰζπ υθΝυπσΝ ιαφΪθδ βέΝΣκΝβίίζΝ κΝυηίκτζδκΝ βμΝ υλυπβμ,Νεα σπδθΝ πδ σπδαμΝ
Ϋλ υθαμ,Ν βθΝ π λδΫζαί Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ - η δκθκ δευθΝ ΰζπ υθέΝ ΣκΝ βίίιΝ κΝ
Μαζ ΫακμΝ ΰζπ κζσΰκμΝ Alexander Borġ πλσ δθ Ν βθΝ ΰλαπ άΝ απσ κ β βμΝ ΚΜ Ν Χΰθπ άμΝ εαδΝ πμΝ
Sanna – έηέΝ ‘ Ν Γζυ αΝ Μαμ’- ) ΣκΝ βίίκΝ βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ αθαΰθυλδ Ν βθΝ ΚΜ Ν πμΝ
η δκθκ δεάΝ ΰζυ αΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν ίΪ δΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΥΪλ βΝ Π λδφ λ δαευθΝ άΝ Μ δκθκ δευθΝ
Γζπ υθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ υλυπβμέΝΠλίζέΝΥα αβζτλαμ, Θλβ ε υ δεΫμ ΟηΪ μ, 62 εαδ Alexander 
ψorġ, Cypriot Arabic: A Historical and Comparative Investigation into the Phonology and Morphology 

of the Arabic Vernacular Spoken by the Maronites of Kormakiti Village in the Kerynia District of 

North-Western Cyprus (Stuttgart: Komissionsverlag Steiner Wiesbaden, 1985). Πλίζ. Brian 
Bielenberg, Costas Constandinou, eds. The Sanna Project - Empowerment through Language Revival: 

Current Efforts and Recommendations for Cypriot Maronite Arabic (Oslo: International Peace 
Research Institute,2010) εαδ Costas Constandinou, “WhyΝ doesΝ theΝ governmentΝ refuseΝ toΝ protect the 
ωypriotΝεaroniteΝχrabicς” Cyprus Mail, 3.2.2008 http://bit.ly/1OxxtHN (πλσ ία β 10.11.2015) 
1112 ISA/RG93/MFAή1ίίιή1ζΝ“ΣαΝ δεαδυηα αΝ πθΝΜαλπθδ υθ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ,Ν11έγέ1λθίέΝ“Financial 
aid for Maronites”,ΝCyprus Mail, 11.3.1960 

http://bit.ly/1OxxtHN


πθΝ Μαλπθδ υθΝ εαδΝ πθΝ λη θέπθέ1113 Μ Ϋπ δ α,Ν κΝ ζζβθκευπλδαεσμΝ ΣτπκμΝ
βηκ έ υ Ν σ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ εαδΝ κδΝ λ αθκέΝ απκ Ϋξκθ αθΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ
ζζβθκευπλδαευθΝ λυθΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ απσΝ γηΝ Ν γιΝ άΝ βθΝ απσΝ

εκδθκτΝ παλαξυλβ βΝ τκΝ λυθΝ –ηέαμΝ εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ ηέαμΝ εΝ
ηΫλκυμΝ πθΝ Σκυλεκευπλέπθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ επλκ ππκτθ αδΝ απσΝ ΫθαθΝ ίκυζ υ άΝ
σ κΝ κδΝ Μαλπθέ μΝ σ κΝ εαδΝ κδΝ ληΫθδκδέ1114 θαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκΝ σηπμ,Ν γαΝ

πλκεαζκτ Ν κθΝ παθαεαγκλδ ησΝ βμΝ αθαζκΰέαμΝ ζζβθκευπλέπθ-ΣκυλεκευπλέπθΝ
βΝ κυζά πθΝ θ δπλκ υππθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ ηέαΝ Ϋ κδαΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ θαΝ

αθα έεθυ Νπλσ γ αΝπλκίζάηα αΝ κΝΪλ δΝ υηπ φπθβηΫθκΝ δεκδθκ δεσΝπκζδ δαεσΝ
πζαέ δκέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ κυλεκευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ Bozkurt εαγδ κτ Ν
αφΫμΝ ιΝαλξάμΝσ δΝ θΝ πλσε δ κΝθαΝΰέθ δΝαπκ ε άΝβΝη αίκζάΝ βμΝαθαζκΰέαμΝγημ1ηΝ
βθΝευπλδαεάΝ κυζάέ1115 δ,Ν τηφπθαΝπΪθ αΝη Ν κθΝΣτπκ, κδΝαθ δλλά δμΝπ λέΝ βμ 

επλκ υπβ βμ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ φΫλκθ αθΝ θαΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κυμΝΣκυλεκευπλέκυμΝ– κδΝγΫ δμΝ πθΝκπκέπθΝ βλέακθ αθΝαπσΝ βθΝ
ευίΫλθβ βΝ βμΝΆΰευλαμέ 
 
 Πλκε δηΫθκυΝθαΝεαηφγκτθΝκδΝ κυλεδεΫμΝαθ δλλά δμ,ΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝΛδίΪθκυ,Ν
ΦκυΪθ Ν  ξΪηπΝ αΝ ηΫ αΝ Μαλ έκυΝ 1λθίΝ απΫ δζ Ν βθΝΆΰευλα κθΝ  ξβΝ ΥαζέζΝ
Σαεδ θ έθ, πΪζαδΝ πκ Ν ΠλΫ ίβΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ βθΝ Σκυλεέα,1116 κΝ κπκέκμΝ ζέΰκΝ
αλΰσ λα πζαδ δυγβε Ν απσΝ κθΝ Πλσι θκΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν Μδ ΫζΝ
ΦαλλΪξέ1117 ΟδΝ παφΫμΝ η Ν κθΝΣκτλεκΝ ΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝΦα έθΝ κλζκτΝ εαδΝ η Ν
κθΝ Πλσ λκΝ βμΝ ξυλαμΝ Σα ζΪζΝ ΜπαΰδΪλΝ θΝ απΫ π αθΝ εαδΝ παλΪΝ δμΝ αδ δσ κι μΝ
βζυ δμΝ κυΝΣαεδ θ έθΝ κυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμ,1118 βΝζδίαθδεάΝ φβη λέ αΝAl-Hayat 

Ϊλξδα Ν θαΝ πλκ κδηΪα δΝ εα ΪζζβζαΝ βθΝ ζδίαθδεάΝ εκδθάΝ ΰθυηβ,Ν πλκζΫΰκθ αμΝ σ δΝ
έπκ αΝ γ δεσΝ θΝ αθαη θσ αθ απσΝ βΝ δαη κζαίβ δεάΝ πλκ πΪγ δαΝ κυΝ

Σαεδ θ έθέ1119  αγ λάΝ παλΫη θ  βΝ κυλεδεάΝ αθαίζβ δεσ β αΝ πκυΝ σξ υ Ν θαΝ
εα α έι δΝ η Ν τ ξβηκΝ λσπκΝ κθΝ ζδίαθΫακΝ απ αζηΫθκΝ σ δΝ βΝ ΆΰευλαΝ θΝ
πλσε δ κΝ θαΝαπκ ξγ έΝ βθΝη αίκζά βμΝαθαζκΰέαμΝ πθΝεκδθκίκυζ υ δευθΝ λυθΝ
βθΝευπλδαεάΝ κυζά.1120 

                                                           
1113 ISA/RG93/MFA/1007/14 “Παλα Ϊ δμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ δμΝ βθΝΆΰευλαθ”, ζ υγ λέα, 15.3.1960 
1114 ISA/RG93/MFA/1007/14 “ΣκυλεδεαέΝ πδφυζΪι δμΝ δμΝ βθΝαθ δπλκ υπ υ δθ πθΝ λη θέπθΝεαδΝ πθΝ
Μαλπθδ υθ”, ζ υγ λέα, 16.3.1960 
1115ISA/RG93/MFAή1ίίιή1ζΝ ΝΪλγλκΝ κυ Φδζ ζ τγ λκυ δμΝ1θέγέ1λθίΝαθα βηκ δ υσ αθΝαπσ πα ηαΝ
κυΝ ευλέκυΝ ΪλγλκυΝ βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝ φβη λέ αμ Bozkurt,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ «βΝ ΣκυλεδεάΝ

Κκδθσ βμΝ θΝγαΝπλκί έΝκυ ΫΝ δμΝ βθΝ ζαξέ βθΝυπκξυλβ δθΝ εΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμ,Ν δσ δΝ ατ αΝ έθαδΝ κΝ
ζΪξδ κθΝ πθΝαθαΰευθΝ βμΝ δαΝ βθΝτπαλιέθΝ βμΝ δμΝ βθΝΝά κθέΝ ΪθΝκδΝ ληΫθδκδΝεαδΝκδΝΜαλπθέ αδΝπλΫπ δΝ

θαΝ αθ δπλκ ππ υγκτθΝ δμΝ βθΝ κυζάθΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ εαδΝ δμΝ βθΝ Κυί λθβ δεάθΝ ηβξαθάθΝ δμΝ
πλδ ηΫθβθΝαθαζκΰέαθ,Ν κτ κΝπλΫπ δΝθαΝ ι α γάΝε ξπλδ ηΫθπμ»έ  
1116Ν “ θ δπλσ ππκμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ υαβ έΝ δμΝ ΣκυλεέαθΝ γΫηα αΝ πθΝ ΚυπλέπθΝ Μαλπθδ υθ”,Ν γθκμ, 
1γέγέ1λθίέΝ “ ξβμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ η ΫίβΝ δμΝ βθΝ ΆΰευλαθΝ – ΘαΝ υαβ ά βΝ γΫηα αΝ αφκλυθ αΝ κυΝ
ΚυπλέκυμΝΜαλπθέ αμΝ– Κκηέα δΝηάθυηαΝ κυΝδ ξΪηπ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 13.3.1960 
1117 ISA/RG93/MFA/1007/14 “ΟΝ θΝ ΚτπλπΝ Πλσι θκμΝ αθαξπλ έΝ δμΝ Άΰευλαθ”, Φδζ ζ τγ λκμ, 
15.3.1960έΝΠλίζέΝ“ΟΝΓ θδεσμΝΠλσι θκμΝ κυΝΛδίΪθκυΝη ΫίβΝ βθΝΆΰευλαΝ– ΘαΝ υαβ ά δΝαβ άηα αΝ
πθΝΚυπλέπθΝΜαλπθδ υθ”,ΝΥαλαυΰά, 16.3.1960  

1118 ISA/RG93/MFA/1007/14 “ δΝ θΝ ΰετλαΝ υθκηδζέαδΝ δα κυμΝ ΚυπλέκυμΝ Μαλπθέ αμΝ – 
ΙεαθκπκδβηΫθκμΝκΝΛδίαθσμΝαπ αζηΫθκμΝεέΝΣαεδ θ έθ”, γθκμ, 20.3.1960 
1119 ISA/RG93/MFA/1007/14 ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1610/  -23.3.1960) “ΟδΝ ΣκτλεκδΝ αθ δ έγ θ αδΝ βθΝ
αθ δπλκ υπ υ βΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθ”,ΝAl-Hayat, 20.3.1960 
1120 “ δΝ θΝ ΰετλαΝ υθκηδζέαδΝ δαΝ κυμΝ ΚυλπέκυμΝ Μαλπθέ αμΝ - ΙεαθκπκδβηΫθκμΝ κΝ ΛδίαθσμΝ
απ αζηΫθκμΝεέΝΣαεδ θ έθ”, γθκμ, 20.3.1960. “ΟΝΠλσ λκμΝ κυΝΛδίΪθκυΝαπΫ δζ ΝηάθυηαΝπλκμΝ κθΝ
ΜπαΰδΪλΝ δαΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ θΝΚτπλπΝΜαλπθδ υθ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 20.3.1960. “ΣαΝ δεαδυηα αΝ
πθΝ θΝ ΚτπλπΝ Μαλπθδ υθ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 23.3.1960. “Άΰθπ κΝ πσ Ν γαΝ παθαλξέ κυθΝ κδΝ



 
 Ν κυλεδεάΝ Ϊ βΝπμΝπλκμΝ κΝαά βηαΝ βμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ βθΝ
ΚτπλκΝ υπάλι Ν εα αζυ δεά,Ν σππμΝ ε έγ αδΝ Ν απσλλβ βΝ αθαφκλΪΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
πδ λαηηΫθκυΝ βθΝ Άΰευλα,Ν Μκ ΫΝ ζσθ,Ν πκυΝ υθ Ϊξγβε Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ

απκ υξέαΝ βμΝ πλυ βμΝ δαη κζαίβ δεάμΝ πλκ πΪγ δαμ πθΝ Σαεδ θ έθΝ εαδΝ ΦαλλΪξέ 
τηφπθαΝη Ν βθΝΫεγ βΝαυ ά,ΝκΝΣκτλεκμΝ δπζπηΪ βμΝΥαεεέΝ ζθ έθΝ- κΝκπκέκμΝεα ΪΝ
κΝπαλ ζγσθΝ έξ Νυπβλ ά δΝ βΝ βλυ σΝεαδΝΰθυλδα Ν δμΝπκζδ δεΫμΝδ κλλκπέ μΝ κθΝ

Λέίαθκ - βΝΆΰευλα,ΝαθΝεαδΝΫ δξθ Νεα αθσβ βΝ σ κΝ αΝαδ άηα αΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ
σ κΝ εαδΝ αΝ εέθβ λαΝ κυΝ ΛδίΪθκυ,Ν ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ η Ν εαθΫθαθΝ λσπκΝ θ γαΝ
υηφπθκτ Ν θαΝ επλκ ππβγ έΝ εαηέαΝ ΪζζβΝ εκδθσ β αΝ βθ ευπλδαεά κυζάΝ πθΝ
θ δπλκ υππθΝ πζβθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμΝ Σκυλεδεάμ,Ν εαγσ δΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ θΝ

πλκίζ πσ αθΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ έξ  ά βΝ π ι λΰα γ έΝ βΝ ηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ
πδ λκπάΝ εαδΝ θΝ ξπλκτ αθΝ π λαδ ΫλπΝ η αίκζΫμΝ άΝ υηπζβλυ δμέΝ Χ σ κ,Ν βΝ

Σκυλεέα θΝ άγ ζ Ν θαΝ απκγαλλτθ δ κθΝ δ δεσΝ απ αζηΫθκΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ
ΛδίΪθκυ,Ναφ’ θσμΝ Ν π δ άΝ θΝάγ ζ ΝθαΝ δα αλαξγκτθΝκδΝ ξΫ δμΝ βμΝη Ν κθΝΛέίαθκΝ
πκυΝαεκζκυγκτ Νφδζκ υ δεάΝπκζδ δεά,Ναφ’Ν ΫλκυΝΰδαΝθαΝηβθΝπγά δ βΝ βλυ σΝθαΝ
αυ δ γ έΝ η Ν δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ πδ δυι δμΝ βμΝ θα λδεάμΝ έΝ θ δε δεσΝ πθΝ
κυλεδευθΝπλκγΫ πθΝά αθΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝΆΰευλαΝ θΝαλθάγβε  βθΝπλσ α βΝ κυΝ

ζδίαθΫακυ απ αζηΫθκυΝθαΝη αί έΝ βθΝΆΰευλαΝ δμΝζέζέ1λθί, γΫζκθ αμΝθαΝ υ δΝ
βθΝ θ τππ βΝσ δΝυπάλξ Νπ λδγυλδκΝ δ υγΫ β βμΝ πθΝαδ βηΪ πθΝ βμΝ βλυ κτ, παλΪΝ
κΝ σ δ βΝ κυλεδεάΝ ευίΫλθβ βΝ ΰθυλδα Ν πκζτΝ εαζΪΝ ππμ κδΝ λΰα έ μΝ βμΝ ηδε άμΝ
υθ αΰηα δεάμΝ πδ λκπάμΝ έξαθΝ κυ δα δεΪΝ κζκεζβλπγ έμΝ  δμΝ θΝ πλδζέκυΝ 1λθίΝ βΝ

ηδε άΝ πδ λκπάΝ θΫελδθ Ν κΝ ζδεσΝε έη θκΝ κυΝευπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμέ1121    
 
  βθΝκυ έα,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝ ζθ έθ, κΝίΪλκμΝ βμΝαπσλλδοβμΝ πθΝζδίαθδευθΝ
πλκ Ϊ πθΝαθα Ϋξγβε ΝβΝΆΰευλαΝεαδΝσξδΝβΝ γάθα,Ν π δ άΝβΝ τ λβΝφ λσ αθΝθαΝηβθΝ
γΫζ δΝ θαΝ δα αλΪι δΝ η Ν εαθΫθαΝ λσπκΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μέΝ
Τπκ άλδι Ν ηΪζδ αΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βΝ ΣκυλεέαΝ έξαθΝ ά βΝ υηφπθά δΝ θαΝ ηβθΝ
πδ λΫοκυθΝ βθΝ επλκ υπβ βΝ ΪζζπθΝ εκδθκ δευθΝ κηΪ πθΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ
θ δπλκ υππθΝ πζβθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμΝ Σκυλεδεάμ,Ν θαΝ ηβθΝ απκ ξγκτθΝ εαηέαΝ

αζζαΰάΝ βθΝ αθαζκΰέαΝ γημ1ηΝ πέ πθΝ ίκυζ υ δευθΝ λυθ,1122 εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυΝ θαΝ
απκελκυ γκτθΝ κδΝ ζδίαθδεΫμΝ αιδυ δμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βθΝ έ δαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν κΝ
ΣηάηαΝ λ υθυθ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ πδί ίαέπθ Ν σ δΝ βΝ
κυλεδεάΝ ευίΫλθβ βΝ γαΝ πλσ δθ Ν θαΝ γ πδ γ έΝ βΝ υθα σ β αΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ εαδΝ
πθΝ λη θέπθΝ θαΝ πδζΫικυθΝ Ν πκδαΝ απσΝ δμΝ τκΝ Κκδθκ δεΫμΝ υθ ζ τ δμ1123 
πδγυηκτθΝθαΝ επλκ ππκτθ αδ1124 - πλσ α βΝβΝκπκέαΝ θΝ Ϋζ δΝ πδελΪ β έ1125 

                                                                                                                                                                      

υθκηδζέ μ”,ΝΥαλαυΰά,Νβγέγέ1λθίέΝΠλίζέΝISA/RG93/MFA/1007/14 “ΘαΝη αίάΝ εΝθΫκυΝ δμΝΆΰευλαθΝκΝ
απ αζηΫθκμΝ κυΝΛδίΪθκυΝ δαΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ θΝΚτπλπΝΜαλπθδ υθ”, γθκμ, 23.3.1960 
1121 ΟλΪ Νηέ1έγ 
1122 ISA/RG93/MFA/1007/14 Alon πλκμΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧ113.12/22.3.1960 ΪελπμΝαπσλλβ κΝ
βζ ΰλΪφβηα) 

1123  δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝκθΝΫπμΝεαδΝ1ίκΝ κυΝΚυπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμΝ κυΝ1λθίΝκλέακθ αδΝ αΝ βμΝ
αληκ δσ β αμΝ εαδΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεδεάμΝ Κκδθκ δεάμΝ υθ ζ υ βμέΝ
υθκπ δεΪ,Ν κδΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυμΝ δΪακθ αδΝ βΝ λτγηδ βΝ πθΝ γλβ ε υ δευθ,Ν πκζδ δ δευθ,Ν
ηκλφπ δευθΝαβ βηΪ πθ,ΝπμΝ πέ βμΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ πκπ έαμΝ πθΝφδζαθγλππδευθ,Νπκζδ δ δευθΝ
εαδΝ αγζβ δευθΝ πηα έπθΝ εκδθκ δεάμΝ φτ πμ,Ν βμΝ τθγ βμΝ πθΝ δεα βλέπθΝ πκυΝ έθαδΝ
πδφκλ δ ηΫθαΝη Ν βΝζάοβΝαπκφΪ πθΝ πέΝυπκγΫ πθΝπλκ ππδεκτΝγ ηκτΝεέζέπέΝΠλίζέΝΚυπλή1λθί,Ν

ΜΫλκμΝηΝ– Π λέΝ πθΝΚκδθκ δευθΝυθ ζ τ πθΝhttp://bit.ly/1TUtSdF (πλσ ία βΝ1ίέ11έβί1ηΨΝΝ 
1124 ISA/RG93/MFA/1007/14 Avaraham Kidron, ήθ βμΝ Σηάηα κμΝ λ υθυθΝ πλκμΝ Levin (965/20-
24.3.1960)  
1125 ISA/RG93/MFA/1007/14 “ΟδΝ ΣκτλεκδΝ Ϋξκθ αδΝ υλαΝ επλκ υπβ δθΝ πθΝ η δκθκ ά πθΝ δμΝ βθΝ
Κκδθκ δεάθΝ κυζάθ”, γθκμ, 29.3.1960 

http://bit.ly/1TUtSdF


 
 κηΫθπθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,ΝκδΝπλκ πΪγ δ μΝ κυΝΛδίΪθκυΝθαΝπλκίζ φγ έΝ δαελδ άΝ
εκδθκίκυζ υ δεάΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ
ά αθΝ πση θκΝθαΝαπκ τξκυθέΝΧ σ κ,Ν κΝ ζδεσΝε έη θκΝ κυΝευπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμΝ
δ άΰαΰ Ν βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ ‘γλβ ε υ δεάμΝ κηΪ αμ’,Ν κλέακθ ΪμΝ βθΝ πμΝ ιάμμΝ « θΝ βΝ

παλκτ βΝ παλαΰλΪφπΝ ‘γλβ ε υ δεάΝ κηΪμ’Ν βηαέθ δΝ κηΪ αΝ πλκ υππθΝ υθάγπμΝ
εα κδεκτθ πθΝ θΝΚτπλπ,Νπλ ί υσθ πθΝ βθΝαυ άθΝγλβ ε έαθΝεαδΝαθβεσθ πθΝ έ Ν δμΝ κΝ
αυ σΝ σΰηαΝ έ Ν υπκε δηΫθπθΝ δμΝ βθΝ αυ άθΝ δεαδκ κ έαθΝ ατ βμ,Ν πθΝ κπκέπθΝ κΝ
αλδγησμΝ εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαθΝ θΪλι πμΝ δ ξτκμΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμΝ υπ λίαέθ δΝ κυμΝ
ξδζέκυμ,Ν ιΝπθΝ κυζΪξδ κθΝπ θ αεσ δκδΝεα Ϋ β αθΝυπάεκκδΝ βμΝ βηκελα έαμΝεα ΪΝ βθΝ
δλβηΫθβθΝβη λκηβθέαθέ»1126

 τηφπθαΝη Ν κθΝΝσηκΝπ λέΝΚτπλκυΝ ΧCyprus ActΨΝ πκυΝ
οβφέ γβε Ν απσΝ κΝ ίλ αθδεσΝ εκδθκίκτζδκΝ δμΝ βλέιέ1λθί,Ν υθ αΰηα δεΪΝ
αθαΰθπλδ ηΫθ μΝ γλβ ε υ δεΫμΝ κηΪ μΝ βμΝ ΚτπλκυΝ έθαδΝ λ δμμΝ κδΝ ληΫθδκδ,Ν κδΝ
Μαλπθέ μΝ εαδΝ κδΝ Λα έθκδέ1127 ΟδΝ ΚτπλδκδΝ υπάεκκδΝ πκυΝ αθάεαθΝ δμΝ λ δμΝ αυ ΫμΝ
γλβ ε υ δεΫμΝκηΪ μ,ΝίΪ δΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝΝσηκυΝπ λέΝΘλβ ε υ δευθΝΟηΪ πθΝ
εαδΝΠκζδ υθΝ ΧΣλσπκμΝ πδζκΰάμΨΝ κυΝ1λθί,Νεαζκτθ αθΝ δαΝηυ δεάμΝοβφκφκλέαμΝθαΝ
πδζΫικυθΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝ γλβ ε υ δεάμΝ κηΪ αμΝ βθΝ κπκέαθΝ αθάεαθΝ εαδΝ
αυ σξλκθαΝ ΝπκδαΝαπσΝ δμΝ τκΝΚκδθκ δεΫμΝυθ ζ τ δμΝΧ ζζβθδεάΝάΝΣκυλεδεάΨΝγαΝ

εαγέ αθ κΝ ηΫζβΝ βμέ1128 Μ ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμ,Ν δ ιάξγβΝηυ δεάΝοβφκφκλέαΝ δμΝ1γέ11έ1λθί,Νεα ΪΝ βθΝκπκέα εαδΝκδΝ
λ δμΝγλβ ε υ δεΫμΝκηΪ μΝ βμΝΚτπλκυΝαπκφΪ δ αθΝθαΝ επλκ ππκτθ αδΝ αΝπζαέ δαΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝΚκδθκ δεάμΝυθΫζ υ βμέ1129    

 
 ΣκΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμΝ υθέ α κΝ σξδΝ ησθκΝ κθΝ εαγαυ σΝ
λσπκΝ πκυΝ ε υζέξγβεαθΝ κδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ εαδΝ βΝ ζτ βΝ πκυΝ ζδεΪΝ σγβε Ν κΝ

αά βηαΝ βμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν σ κΝ ευλέπμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ
εα ΪΝπσ κθΝκΝΛέίαθκμΝεαδΝβΝ ΝγαΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ πδίΪζκυθΝ βθΝπαλκυ έαΝ κυμΝ

Ν ΫθαΝ πκζδ δαεσΝ τ βηαΝ πκυΝ ία δασ αθΝ κθΝ εκδθκ δεσΝ υα δ ησέΝ ΌππμΝ κλγΪΝ
φ λσ αθΝθαΝ πδ βηαέθ δΝκΝΚδκυ κτεΝ κθΝΛ ίέθ,Ν«κτ ΝκΝΜαεΪλδκμΝγαΝάγ ζ ΝΫθαθΝ
πζβγπλδ ησΝ εκδθκ ά πθΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθ».1130 ΟλγυμΝ ε δηκτ Ν κΝ
Κδκυ κτεΝσ δΝκΝΜαεΪλδκμ,Ν έ Ν δαΝ βμΝαδθδΰηα δεάμΝ κυΝ υηπ λδφκλΪμΝΫθαθ δΝ πθΝ
ζδίαθδευθΝ εαδΝ ηαλπθδ δευθΝ αδ βηΪ πθ,Ν έ Ν κθέακθ αμΝ η Ν τ ξβηκΝ λσπκΝ δμΝ

                                                           
1126 Κυπλή1λθίΝΆλγλκΝβΝ,ΝπαλέΝγ 
1127 Cyprus Act βμΝβλέιέ1λθίΝΧΜΫλκμΝΙΙΝ– ΠαλΪλ βηαΝ ’ΝμΝ άζπ β βμΝ λ αθδεάμΝΚυίΫλθβ βμΝπμΝ
πλκμΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ Μδελσ λπθΝ Θλβ ε υ δευθΝ ΟηΪ πθΝ βθΝ ΚτπλκΨέΝ ΠλίζέΝ χchillesΝ
ϋmilianidesΝ “Legal Opinion on the Legal Personality of the Karpasha Church Committee of the 
Maronite Church of Cyprus”, πδγ υλβ βΝ ΚυπλδαεκτΝ εαδΝ υλππαρεκτΝ δεαέκυ,Ν ΣσηκμΝ 11,Ν

Κ 6/2010 (2010): 164-169 http://bit.ly/1kWNfEN (πλσ ία β 15.11.2015) 
1128 ΟΝΝέΝιή1λθίΝ[ΝσηκμΝπ λέΝΘλβ ε υ δευθΝΟηΪ πθΝεαδΝΠκζδ υθΝΧΣλσπκμΝ πδζκΰάμΨ]Ν βηκ δ τγβε Ν

κΝΠαλΪλ βηαΝ ΄ βμΝ πδ άηκυΝ φβη λέ κμΝ βμΝ βηκελα έαμΝΧυπ’αλέΝ1θή1ίέ11έ1λθίΨέΝΟλέΝ πέ βηβΝ
δ κ ζέ αΝ κυΝΠαΰετπλδκυΝ δεβΰκλδεκτΝυζζσΰκυΝwww.cylaw.org : http://bit.ly/1UktRxx Χπλσ ία βΝ
15.11.2015)  
1129 τηφπθαΝ η Ν κΝ πέ βηκΝ αθαεκδθπγΫθΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ βηκ έπθΝ ΠζβλκφκλδυθΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμΝ π λέΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ ηυ δεάμΝ οβφκφκλέαμΝ πκυΝ δ ιάξγβΝ δμΝ 1γέ11έ1λθί,Ν
πΫζ ιαθΝθαΝ επλκ ππκτθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝΚκδθκ δεάΝυθΫζ υ βΝ1έίιιΝ ληΫθδκδ,Ν1έίζθΝΜαλπθέ μΝ

εαδΝ γββΝ Λα έθκδ,Ν Ϋθαθ δΝ Ν ηΝ λη θέπθΝ εαδΝ θσμΝ Λα έθκυΝ πκυΝ πΫζ ιαθΝ βθΝ ΣκυλεδεάΝ Κκδθκ δεάΝ
υθΫζ υ βέΝ αφυμΝ πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ πκ κ σΝ βμ απκξάμ ά αθ υοβζσ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ εα ΪΝ βθΝ
πέ βηβΝ απκΰλαφάΝ πκυΝ έξ Ν δ θ λΰβγ έΝ κΝ έ δκΝ Ϋ κμ,Ν ακτ αθΝ βθΝ ΚτπλκΝ γέθβκΝ ληΫθδκδ,Ν βέιηβΝ

Μαλπθέ μΝ εαδΝ ζέηίηΝ Λα έθκδΝ ΧΟλΪ Ν ηέβέγέ1έ1Ψέ πσΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝ απκΰλαφάμΝ θΝ πλκετπ δΝ
αελδίάμΝ αλδγησμΝ σ πθΝ έξαθΝ απκε ά δΝ βθΝ ευπλδαεάΝ υπβεκσ β αΝ εαδΝ έξαθΝ δεαέπηαΝ οάφκυΝ δμΝ
13.11.1960 
1130 ISA/RG93/MFA/1007/14 Levin πλκμΝΣηάηαΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝΧ521/113/12 פ  -29.3.1960) 

http://bit.ly/1kWNfEN
http://bit.ly/1UktRxx


κυλεκευπλδαεΫμΝαθ δλλά δμ π’Ναυ υθ,Ν θΝ Ϋζ δΝυγβ Ν κυμΝΣκυλεκευπλέκυμΝ- εαδ 
θΝ Ϋζ δΝ βθΝέ δαΝ βθΝΣκυλεέαΝ- θαΝαπκ ζΫ κυθΝ κΝετλδκΝαθΪξπηαΝΫθαθ δΝπ λαδ ΫλπΝ

αλαίδεάμ αθΪηδιβμΝ κΝυπσΝ δαησλφπ βΝ σ Ν δαεκδθκ δεσ status quo πκυΝγαΝ έ ξυ Ν
βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έα.  

 
 ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝπκυΝ υθάΰαΰαθ κδΝ Ι λαβζδθκέ,ΝαπσΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκΝ
λυγηέ γβε Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ γ ηδεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ Μαλπθδ υθ,Ν ά αθ 
αδ δσ κια, υπσΝ βθΝ ιάμΝ Ϋθθκδαμ πκ έξγβε Ν σ δΝ σ κΝ κΝ ΜαεΪλδκμ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ
Κδκυ κτε,ΝεαγΫθαμΝη Ν κθΝ δεσΝ κυΝ λσπκ,Ναθ Ϋελκυ αθΝ ζδεΪΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝ κυΝ
ΛδίΪθκυΝ εαδΝ βμΝ  θαΝ δ δ τ κυθΝ κυμΝ ηβξαθδ ηκτμΝ δαησλφπ βμΝ κυΝ
ευπλδαεκτΝ πκζδ τηα κμέΝ ΜαεΪλδκμΝ εαδΝ Κδκυ κτε, θ λΰυθ αμΝ ι ξπλδ ΪΝ κΝ
εαγΫθαμ,Ν δα άλβ αθΝ αθΫπαφ μΝ δμΝ δαεκδθκ δεΫμΝ δ κλλκπέ μ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ
εαγκλέακθ αθΝαπσΝ δμΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ θΝεαδΝ τεκζαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ
υπκ γ έ,Ν σ δΝ υπάλι Ν πλσ λβΝ υθ θθσβ βΝ η αιτΝ ΜαεαλέκυΝ εαδΝ Κδκυ κτε,Ν εΪ δΝ
Ϋ κδκΝ κτ Ν πλκΫευο ,Ν κτ Ν εαθΝ υπκθκάγβε Ν απσΝ δμΝ ι α γ έ μΝ δ λαβζδθΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμΝ βμΝπ λδσ κυΝ ε έθβμέ  

 
 ΠαλΪζζβζα,Ν αθΪζκΰβΝ Ϊ βΝ η Ν ε έθβθΝ κυΝ Μαεαλέκυ άλβ Ν εαδΝ βΝ γάθα,Ν
αφάθκθ αμΝκυ δα δεΪΝ βθΝΆΰευλαΝθαΝαθαζΪί δΝ ε έθβΝθαΝγΫ δΝσλδαΝ βθΝαλαίδεάΝ
δ δ υ δεσ β αΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ δαεκδθκ δεΫμΝ θ κευπλδαεΫμ δ κλλκπέ μέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ

αυ σΝεαγβ τξα Ν βηαθ δεΪΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝΫ δΝ θΝξλ δΪ βε ΝθαΝπλκί έ ΝεαηέαΝ
πλκ πΪγ δαΝαθΪ ξ βμΝ πθΝαλαίδευθΝπδΫ πθΝπμΝπλκμΝ κΝαά βηαΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ– 
αθΝ εαδΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν κτ πμ άΝ ΪζζπμΝ πκζτΝ ζέΰαΝ γαΝ έξ Ν βΝ υθα σ β αΝ θαΝ
πδ τξ δέ Νδ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,ΝαθΝεαδΝ έξ Ν ΰεαέλπμΝαθ δζβφγ έΝσ δΝβΝπλκΪ πδ βΝ
πθΝ η δκθκ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ απκ ζκτ Ν ΫθαΝ πλσ ξβηαΝ ΰδαΝ βθΝ

ηκθδηκπκέβ βΝ βμΝαλαίδεάμΝπαλκυ έαμΝ κΝευπλδαεσΝπκζέ υηα,Νπλκ έηβ ΝθαΝηβθΝ
εφλΪ δΝεαηέαΝ πέ βηβΝγΫ β,ΝΰδαΝθαΝηβθΝεα βΰκλβγ έΝσ δΝ ηπζΫε αδΝ ΝΫθαΝαά βηαΝ

πκυΝαπσΝ βΝφτ βΝ κυΝΫπλ π ΝθαΝ πδζυγ έΝ ΝεαγαλΪΝ θ κευπλδαεσ πέπ κέ 
 
 Ν ιΫζδιβΝ ε έθβΝ ε δηάγβε ΝαπσΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝπμΝ‘αλαίδεάΝαπκ υξέα’,ΝβΝ
κπκέαΝ κυμΝΫ π Ν βθΝ υεαδλέαΝθαΝ φυΰηκη λά κυθ δμΝεδθά δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ πέΝ
κυΝζ π κτΝαβ άηα κμΝ βμΝπκζδ δαεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΚυπλέπθ Μαλπθδ υθέΝ Ν
Ϊ β αθΪ ξ βμΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ αλαίδεάμΝ δ δ υ δεσ β αμ πκυΝ αεκζκτγβ Ν κΝ

ΜαεΪλδκμ, γ πλάγβε ΝαπσΝ κυμ Ι λαβζδθκτμ πμ ηέαΝγ δεάΝπλκκδεκθκηέαΝπ λέΝ πθΝ
δη λυθΝ ξΫ πθΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ,Ν ησζδμΝ Ϋ λδμΝ Ν ηάθ μΝ πλδθΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ

ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ Ν ε έηβ βΝ αυ άΝ σηπμΝ ά αθΝ ηΪζζκθΝ αδ δσ κιβ,Ν εαγσ δ,Ν
σππμΝ απκ έξγβε Ν αλΰσ λα,Ν εαδΝ παλΪΝ βθΝ πδ υξάΝ απσελκυ βΝ πθΝ ζδίαθδευθΝ
αιδυ πθ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝ δαπέ π αθΝσ δΝκΝ λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμΝ θΝαπκφΪ δ Ν
ιαφθδεΪΝ θαΝ ηβθΝ ζαηίΪθ δΝ υπ’Ν σοδθΝ κυΝ κθΝ αλαίδεσΝ παλΪΰκθ αΝ – εαδ β Ν σ, δΝ
αφκλκτ Ν κΝαά βηαΝ πθΝΜαλπθδ υθ.  
 
 υΰε ελδηΫθα, θσο δΝ πθΝ εζκΰυθΝ βμΝ γ1έιέ1λθί,Ν πθΝ πλυ πθ ΰδαΝ βθΝ
αθΪ διβΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝ θ δπλκ υππθ,ΝεαδΝη Ν κηΫθκΝσ δΝαφ’Ν θσμΝβΝ
αθ δηαεαλδαεάΝ ιδΪΝπαλΪ αιβΝ« βηκελα δεάΝ θπ β»Ν θΝγαΝ υηη έξ Ν Ναυ Ϋμ,Ν
αφ’Ν ΫλκυΝγαΝέ ξυ Νπζ δκοβφδεσΝ εζκΰδεσΝ τ βηα,ΝΝά αθΝ αφΫμ εΝ πθΝπλκ Ϋλπθ 
σ δΝ εαδΝ κδΝ γη υπκοάφδκδΝ κυΝ ηαεαλδαεκτΝ «Πα λδπ δεκτΝ Μ υπκυ»Ν Χ κυμΝ κπκέκυμΝ
π λδζαηίΪθκθ αθΝηΝυπκοάφδκδΝπκυΝ έξ Νπλκ έθ δΝ κΝ Κ ΛΨΝγαΝεα αζΪηίαθαθΝεαδΝ
δμΝ γηΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ Ϋ λ μέ βΝ απσΝ αΝ ηΫ αΝ Ικυζέκυ,Ν κθΝ ευπλδαεσΝ ΣτπκΝ
βηκ έ υκθ αθΝ πζβλκφκλέ μ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ γαΝ υηπ λδζαηίαθσ αθΝ κΝ

οβφκ Ϋζ δκΝ κυΝ «Πα λδπ δεκτΝΜ υπκυ»Ν εαδΝ ΫθαμΝ επλσ ππκμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ – 



αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κθΝΜαλπθέ βΝ επλσ ππκΝ βθΝ ζζβθδεάΝΚκδθκ δεάΝυθΫζ υ βέ1131 
ΟδΝπζβλκφκλέ μΝαυ ΫμΝ θΝ πδί ίαδυθκθ αθΝ πέ βηαέΝ τηφπθαΝη Ν ξ δεάΝαθαφκλΪΝ
κυΝ Λ ίέθΝ πλκμΝ κΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθ,1132 δμΝβίέιέ1λθί,ΝησζδμΝ τκΝβηΫλ μΝπλδθΝ βθΝ πέ βηβΝαθαεάλυιβΝ πθΝ
εζκΰδευθΝ υθ υα ηυθ, κΝ ΜαεΪλδκμΝ φ λσ αθΝ θαΝ επζά δΝ κυμΝ πΪθ μΝ σ αθΝ

ιαφθδεΪΝ αθ δεα Ϋ β Ν ΫθαθΝ ζζβθκετπλδκΝ υπκοάφδκΝ εαδΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ σλδ Ν
υπκοάφδκ κυΝ «Πα λδπ δεκτΝΜ υπκυ» κΝ υθ υα ησΝ βμΝ εζκΰδεάμΝπ λδφΫλ δαμΝ
Λ υεπ έαμΝ κθ Μαλπθέ βΝκδεκθκηκζσΰκΝΙπ άφΝΓδαηΪεβ,ΝκΝκπκέκμΝηΪζδ α,Νεα ΪΝ κΝ
πλσ φα κΝ παλ ζγσθΝ φ λσ αθΝ θαΝ έξ Ν πδελέθ δΝ Ϋθ κθαΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝ
πκυΝ δαξ δλδασ αθΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ επλκ υπβ βμΝ βμΝ εκδθσ β ΪμΝ κυέ1133 τηφπθαΝ
πΪθ αΝη Ν δμΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ έξ Ν υΰε θ λυ δΝκΝΛ ίέθ,Νσ αθΝλυ β αθΝαπκλβηΫθκδΝ
κδΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ κθΝΜαεΪλδκΝΰδα έΝπλκΫίβΝ Ναυ άθΝ βθΝιαφθδεάΝεέθβ β,Ν ε έθκμΝ
φ λσ αθΝ θαΝ κυμΝ απαθ ΪΝ σ δΝ « κΝ έξ Ν υπκ ξ γ έΝ κυμΝ ΛδίαθΫακυμ»έΝ Ν ζαεπθδεάΝ
ε έθβΝ απΪθ β β,Ν σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αθαφΫλ δΝ κΝ Λ ίέθ,Ν θΝ πλκεΪζ Ν εαηέαΝ

π λαδ Ϋλπ λυ β β, αθ έ λα βΝάΝαηφδ ίά β βΝαπσΝεαθΫθαθέ1134  
 
 ΠλΪΰηα δ,Νσ αθΝ δμΝβζέιέ1λθίΝ βηκ δ τγβε Ν δμΝ φβη λέ μΝβΝαπσΝββέιέ1λθίΝ
πέ βηβΝπλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰδευθΝ υθ υα ηυθ,ΝκΝΙπ άφΝΓδαηΪεβμΝπ λδζαηίαθσ αθΝ
κθΝ υθ υα ησΝ κυΝ «Πα λδπ δεκτΝ Μ υπκυ»Ν ΰδαΝ βθΝ εζκΰδεάΝ π λδφΫλ δαΝ

Λ υεπ έαμέ1135 Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πλκ εζκΰδεάμΝ π λδσ κυ,Ν αΝ κδε έαΝ
βηκ δ τηα αΝ κΝ ΓδαηΪεβμ αθαΰλαφσ αθΝ πμΝ «υπκοάφδκμΝ επλσ ππκμΝ βμΝ

Μαλπθδ δεάμΝ εκδθσ β κμΝ δμΝ κΝ Πα λδπ δεσθΝ ΜΫ ππκθΝ δμΝ βθΝ παλξέαθΝ
Λ υεπ έαμ».1136 ΣκΝ ΚυπλδαεσΝ τθ αΰηαΝ θΝ αθαΰθυλδα Ν «Μαλπθδ δεάΝ Κκδθσ β α» 
αζζΪΝ «Μαλπθδ δεάΝ Θλβ ε υ δεάΝ ΟηΪ α»έΝ θΝ πλκίζ πσ αθΝ βΝ εκδθκίκυζ υ δεάΝ
επλκ υπβ βΝ βθΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ ΪζζβμΝ Κκδθσ β αμ πζβθΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ εαδΝ βμΝ ΣκυλεδεάμέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κδΝ γηΝ Ϋ λ μΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝ
θ δπλκ υππθΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πζβλκτθ αδΝ απσΝ υπκοβφέκυμΝ βμΝ υθ αΰηα δεΪΝ

αθαΰθπλδ ηΫθβμΝ ζζβθδεάμΝ Κκδθσ β αμέ ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ υηπΫλαδθαθΝ σ δΝ η Ν κΝ θαΝ
π λδζβφγ έΝκΝΓδαηΪεβμΝ κΝοβφκ Ϋζ δκΝ κυΝΠα λδπ δεκτΝΜ υπκυΝπμΝ«υπκοάφδκμΝ

                                                           
1131Ν“υθ ξέακθ αδΝαδΝαυηυ δμΝπλκμΝυπσ διδθΝυπκοβφέπθΝ κυΝΠα λδπ δεκτΝΜ υπκυΝ– δΝ παλξδαεαέΝ

πδ λκπαέΝ κδηΪακυθΝ δ βΰβ δεσθΝεα ΪζκΰκθΝπλκμΝ βθΝΚ θ λδεάθΝ πδ λκπάθΝ– 31κΝ εζκΰδεΪΝεΫθ λαΝ
δμΝσζβθΝ βθΝΚτπλκθ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 15.7.1960 

1132Ν ISA/RG93/MFA/1007/14 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1ίληή11γέ1 פ  -
25.7.1960) 
1133 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν

υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ1465/59-19.10.1959 απσλλβ βΝ Ϋεγ βΨΝ Π λέΝ πθΝ φ λκηΫθπθΝ πδελέ πθΝ κυΝ
Ιπ άφΝ ΓδαηΪεβΝ εα ΪΝ πθΝ ξ δλδ ηυθΝ ΜαεαλέκυΝ ΰδαΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ πκζδ δαεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ
ΚυπλέπθΝΜαλπθδ υθέ 
1134 ISA/RG93/MFA/1007/14 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1095/113.1 פ  -
25.7.1960) 
1135 “ΟΝ π λέΝ εζκΰυθΝ Χ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝ εαδΝ Κκδθκ δεαέΝ κυζαέΨΝ Νσηκμ,Ν 1ληλ”,Ν
Φδζ ζ τγ λκμ, 24.7.1960 
1136Ν [Πλκ εζκΰδεάΝ εα αξυλβ βΝ φπ κΰλαφδυθΝ υπκοβφέπθ],Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 22.7.1960. “ δαΝ αμΝ γηΝ
ζζβθδεΪΝΫ λαμΝ δμΝ βθΝΚ θ λδεάθΝ κυζάθΝυπ ίζάγβεαθΝξγ μΝζηΝυπκοβφδσ β μΝ– δμΝ βθΝΠΪφκθΝ θΝ

γαΝ δ ιαξγκτθΝ εζκΰαέΝ δσ δΝ θΝυπ ίζάγβ αθΝυπκοβφδσ β αδΝπ λδ σ λαδΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ λυθΝ– 
θ ιΪλ β κδΝ ι Ϋγβ αθΝ δμΝΛ υεπ έαθ,Ν1Ν δμΝ ηησξπ κθ,ΝβΝ δμΝΛ η σθ,ΝβΝ δμΝΛΪλθαεαΝεαδΝβΝ δμΝ

Κυλάθ δαθΝ – ΟδΝ ΣκτλεκδΝ υπκοάφδκδ”, ζ υγ λέα, 22.7.1960. “υθ λδπ δεάΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ θέεβΝ κυΝ
Πα λδπ δεκτΝΜ υπκυΝεα ΪΝ αμΝαυλδαθΪμΝίκυζ υ δεΪμΝ εζκΰΪμ”,Ν γθκμ, 30.7.1960. “ ληα έ γβΝκΝ
πλκ εζκΰδεσμΝαΰυθΝη Ν υΰε θ λυ δμΝυπΫλΝ κυΝΠα λδπ δεκτΝΜ υπκυΝ- ΟΝζασμΝγαΝπλκ ΫζγβΝ δμΝ αμΝ
εΪζπαμΝ η Ν απ λέΰλαπ κθΝ θγκυ δα ησθΝ - ΠυμΝ γαΝ δ ιαξγάΝ ατλδκθΝ βΝ εζκΰά”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 
30.7.1960. “ δΝ ίκυζ υ δεαέΝ εζκΰαέΝ δ ιάογβ αθΝ ξγ μΝ δμΝ κζσεζβλβθΝ βθΝ θά κθΝ η ΪΝ ιαδλ δεάμΝ
Ϊι πμΝ εαδΝ β υξέαμΝ – βη δυγβΝ κίαλΪΝ απκξάΝ οβφκφσλπθΝ δμΝ αμΝ πσζ δμΝ εαδΝ βθΝ τπαδγλκθΝ – ΣαΝ

απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ εζκΰυθΝ δμΝ αμΝ δαφσλκυμΝ εζκΰδεΪμΝπ λδφ λ έαμ”, ζάγ δα, 1.8.1960 



επλσ ππκμΝ βμΝΜαλπθδ δεάμΝΚκδθσ β αμ»,Νκυ δα δεΪΝ φβτλ  ΫθαθΝ τ ξβηκΝ λσπκΝ
θαΝ δεαθκπκδά δΝ αΝ ζδίαθδεΪΝ αδ άηα αέΝ ΟΝ Ιπ άφΝ ΓδαηΪεβμΝ ι ζΫΰβΝ ίκυζ υ άμΝ η Ν
απκ Ϋζ ηαΝαφ’Ν θσμΝκδΝΚτπλδκδΝΜαλπθέ μΝθαΝ επλκ ππκτθ αδΝ‘ δπζΪ’μΝΣσ κΝ βθΝ

κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθ,Ν σ κΝ εαδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ Κκδθκ δεάΝ υθΫζ υ βΝ απσΝ κθΝ
επλσ ππκΝ βμΝ υθ αΰηα δεΪΝ εα κξυλπηΫθβμΝ Θλβ ε υ δεάμΝ κυμΝ ΟηΪ αμ,Ν ΙπΪθθβΝ

Μαυλέ βέ1137  
 
 Ν ιΫζδιβΝ αυ άΝ ξαλκπκέβ Ν δ δαέ λαΝ δμΝ φδζκευί λθβ δεΫμΝ φβη λέ μΝ βμΝ

βλυ κτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ παλκυ έα αθΝ βθΝ έ β βΝ πμΝ γθδεάΝ θέεβ. θ δε δεσΝ έθαδΝ κΝ
ε έη θκΝ κυΝ βηκ δ τηα κμΝ βμΝ φβη λέ αμΝAl-Hayat,Ν κΝφτζζκΝ βμΝβλέιέ1λθίΝ- τκΝ
βηΫλ μΝπλδθΝ δμΝ εζκΰΫμ-,Ν κΝκπκέκΝ έξ Ν πέΝζΫι δΝπμΝ ιάμμΝ 
«ΥΪλβΝ δμΝ παφΫμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ η Ν βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν
ίλΫγβε Ν ζτ βΝ κΝ πλσίζβηαΝ βμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ
ευπλδαεάΝ κυζάέΝ ΰδθ Ν ΰθπ σΝ σ δΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ υηφυθβ Ν θαΝ
υηπ λδζΪί δΝ υπκοάφδκΝ βμΝ Μαλπθδ δεάμΝ εκδθσ β αμΝ κθΝ ζζβθδεσΝ υθ υα ησΝ δμΝ
λξση θ μΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝ θ δπλκ υππθέΝ

ΤπκοάφδκμΝ έθαδΝκΝ καΫφΝΓδαηΪεβμέΝ 
πέ βμ,Ν απκφα έ γβε Ν θαΝ υηπ λδζβφγ έΝ Ϋ λκμΝ υπκοάφδκμΝ πθΝ Μαλπθδ υθΝ δμΝ

Κκδθκ δεΫμΝυθ ζ τ δμ»έ 1138   
 
 πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ ‘ δπζά’Ν εκδθκίκυζ υ δεάΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ
Μαλπθδ υθ, κ άΰβ Ν κυμΝΙ λαβζδθκτμΝ κΝ υηπΫλα ηα σ δΝκΝΜαεΪλδκμΝ θΝάγ ζ Ν
η Ν εαθΫθαθΝ λσπκΝ θαΝ υ αλ ά δΝ κθΝ π λδφ λ δαεσΝ αλαίδεσΝ παλΪΰκθ α.1139 

κηΫθκυΝηΪζδ αΝσ δΝαπσΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝίκυζ υ δευθΝ εζκΰυθΝ δμΝγ1έιέ1λθίΝ
ΫπμΝ εαδΝ βθΝ πέ βηβΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ η κζαίκτ αθΝ ησθκΝ
ΫιδΝ ί κηΪ μ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ εέθβ βΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ ατιαθ Ν δμΝ δ λαβζδθΫμΝ
αθβ υξέ μΝ π λέΝ υξσθΝ ‘ υ Ϊλ πθΝ επζάι πθΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ δΰηάμ’,Ν πκυΝ γαΝ
πάΰαααθΝαπσΝ βθΝπκζδ δεάΝπαθ κ υθαηέαΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυ,Ναθ ιαλ ά πμΝ πθΝσ πθΝ
σλδααθΝάΝ θΝσλδααθΝκδΝε έη θ μΝ υθ αΰηα δεΫμΝ δα Ϊι δμέΝ κηΫθπθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν
κδΝ δ λαβζδθΫμΝ αθβ υξέ μΝ πδε θ λυθκθ αθΝ εα ΪΝ πσ κθΝ ζδεΪΝ ά αθΝ αιδσπδ μΝ κδΝ
παθ δζβηηΫθ μΝ δαί ίαδυ δμΝ κυΝΜαεαλέκυΝπ λέΝ πθΝπλκγΫ υθΝ κυΝθαΝ υ αγκτθΝ

κηαζΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ – θσ πΝ ηΪζδ αΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝ πδΫ δμΝ ε δηΪ κΝ σ δΝ γαΝ θ έθκθ αθΝ εα ΪΝ κΝ η κ δΪ βηαΝ ΫπμΝ βθΝ
πέ βηβΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν δμΝ 1θΝ
υΰκτ κυΝ1λθί.1140  

 
ηέβέγέβΝΟΝΛέίαθκμ,Ν κΝαλαίδεσΝηπκςεκ ΪαΝεαδΝκδΝ ξΫ δμΝΚτπλκυ-Ι λαάζ 

 
 Λέΰ μΝβηΫλ μΝη ΪΝ βθΝ πδ λκφάΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝΚτπλκΝαπσΝ βθΝ ικλέα,Ν
κθΝ πλέζδκΝ κυΝ1ληλΝ κΝδ λαβζδθσΝΠλκι θ έκΝ βΝΛ υεπ έαΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝ

Ι λαβζδθσΝΟλΰαθδ ησΝ Σκυλδ ηκτΝ εαδΝ βθΝ α λκπκλδεάΝ αδλ έαΝ El-Al πλκ εΪζ αθΝ
ζζβθκετπλδκυμΝ εαδΝ κυλεκετπλδκυμΝ κυλδ δεκτμΝ πλΪε κλ μΝ εαδΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ

                                                           
1137Ν  πδ βηαέθ αδΝσ δΝβΝαλη θδεάΝγλβ ε υ δεάΝκηΪ α,ΝαθΝεαδΝπκζυπζβγΫ λβΝαπσΝ βθΝηαλπθδ δεά, 

θΝ Ϋ υξ Ν αθΪζκΰπθΝ πλκθκηέπθΝ εαδ αθ δπλκ ππ τγβε  απσΝ κθ επλσ ππσΝ βμ βθΝ ζζβθδεάΝ
Κκδθκ δεάΝυθΫζ υ β,ΝσππμΝσλδααθΝκδΝε έη θ μΝ υθ αΰηα δεΫμΝ δα Ϊι δμ 
1138 ISA/RG93/MFA/1007/14 ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ2038/  -2.8.1960) “ Ν επλκ υπβ βΝ πθΝΜαλπθδ υθΝ

αΝθκηκγ δεΪΝσλΰαθαΝ βμΝΚτπλκυ”,ΝAl-Hayat, 29.7.1960 
1139 ISA/RG93/MFA/1007/14 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ1095/113.1 פ -
βηέιέ1λθίΨΝξκζδα ησμΝπ λέΝ βμ ‘ δπζάμ’Νεκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθΝΧηέαΝΫ λαΝ

βΝ κυζάΝεαδ ΪζζβΝηέα βθΝ ζζβθδεάΝΚκδθκ δεάΝυθΫζ υ β) 
1140 ΟλΪ Νηέ1έη  



θαΝ πδ ε φγκτθΝ κΝ Ι λαάζέ1141 Ν αθ έ λα βΝ κυΝ ΛδίαθΫακυΝ ΠλκιΫθκυ,Ν Μδ ΫζΝ
ΦαλλΪξ,Ν ά αθΝ Ϊη βέ1142 ΚΪζ Ν κυμΝ πλκ ε εζβηΫθκυμΝ ζζβθκετπλδκυμΝ
κυλδ δεκτμΝ πλΪε κλ μ,Ν πλκ δ κπκδυθ αμΝ κυμΝ σ δΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ γαΝ

απκ Ϋξκθ αθΝ θαΝ η αίκτθΝ κΝ Ι λαάζΝ –αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ Ϋεία βμΝ πθΝ
πδξ δλβηα δευθΝ παφυθΝ πκυΝ γαΝ πλαΰηα κπκδκτ αθΝ ε έ- κδΝ πδξ δλά δμΝ κυμΝ γαΝ

εα αξπλκτθ αθΝ Ϊη αΝ βΝ «ΜατλβΝ Λέ α»Ν Ν κυΝ ηπκςεκ ΪαΝ πκυΝ έξ Ν εβλτι δΝ κΝ
λαίδεσμΝτθ ηκμ1143 εαδΝκδΝ υθαζζαΰΫμΝ κυμΝ σ κΝη Ν κθΝΛέίαθκΝσ κΝεαδΝη Ν δμΝ

υπσζκδπ μΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ γαΝ δαεσπ κθ αθΝ Ϊη αέΝ υ σΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ αΝ
βηαθ δεσ λαΝΝ κυλδ δεΪΝπλαε κλ έαΝ βμΝΚτπλκυΝΧ‘Amathus Navigation Co.Ltdέ’,Ν

‘Hull Blyth&Co’,Ν ‘A.L.Mantovani & Sons Ltdέ’Ν εαδΝ ‘Thornton & Pengelley’ΨΝ πκυΝ
υθ λΰΪακθ αθΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ α λκπκλδεΫμΝ αδλ έ μΝ Air Liban, Middle East 

Airlines, Misrair (United Arab Airlines) εαδΝAir Jordan αθ έ κδξα, θαΝαλθβγκτθΝθαΝ
η αίκτθΝ κΝ Ι λαάζΝ - Ν αθ έγ βΝ η Ν τκΝ ηδελΪΝ κυλεκευπλδαεΪΝ κυλδ δεΪΝ
πλαε κλ έα1144 πκυΝαπκ ΫξγβεαθΝ βθΝ δ λαβζδθάΝπλσ εζβ β-έΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σ,ΝπκυΝ
Ϋΰδθ Ν υλΫπμΝ ΰθπ σΝ η Ν βηκ δ τηα αΝ κθΝ ευπλδαεσΝ Στπκ,1145 πλκίζβηΪ δ Ν
Ϋθ κθαΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμ,ΝσξδΝησθκΝπμΝπλκμΝ δμΝ υθα σ β μΝ πδλλκάμΝ κυ ζδίαθδεκτΝ
Πλκι θ έκυ,Νσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ βθΝα υθαηέαΝαθΪζβοβμΝκυ δα δεάμΝ λΪ βμΝ εΝηΫλκυμΝ
κυΝ ζζβθκετπλδκυΝΤπκυλΰκτΝ ηπκλέκυΝεαδΝ δκηβξαθέαμ,ΝΠα ξΪζβΝΠα ξαζέ β1146 

εαδΝ κυΝ Ν Ϋβίδθ Ν έΝ ΠΫλ δίαζ,Ν λ αθκτΝ Γλαηηα ΫαΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθ,Ν
υ ΝθαΝαπκ λαπκτθΝπαλσηκδαΝ υηίΪθ αΝ κΝηΫζζκθέ1147 Ό αθ,ΝηΪζδ α,ΝκΝΠΫλ δίαζΝ
εΪζ Ν κθΝΠλσι θκΝ κυΝΛδίΪθκυ,ΝΜδ ΫζΝΦαλλΪξ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υ δΝ ιβΰά δμΝ
ΰδαΝ βθΝπαλΫηία άΝ κυ,ΝκΝ ζ υ αέκμΝυπκ άλδι Νσ δΝκδΝ ζζβθκετπλδκδΝ αιδ δπ δεκέΝ
πλΪε κλ μΝ ά αθΝ ε έθκδΝ πκυΝ απ υγτθγβεαθΝ Ν αυ σθΝ ΰδαΝ θαΝ πζβλκφκλβγκτθΝ π λέΝ
υξσθΝ πδπ υ πθΝπκυΝγαΝυφέ αθ κ,Ν ΪθΝγαΝαπκ Ϋξκθ αθΝ βθΝδ λαβζδθάΝπλσ εζβ βέΝ

ΟΝ ΦαλλΪξΝ υπκ άλδι Ν σ δΝ ά αθΝ υπκξλ πηΫθκμΝ θαΝ κυμΝ εγΫ δΝ δΝ πλκίζΫπκυθΝ κδΝ
απκφΪ δμΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ εαδΝ βΝ ζδίαθδεάΝ θκηκγ έαΝ π λέΝ πθΝ σλπθΝ
φαληκΰάμΝ κυΝαλαίδεκτΝηπκςεκ ΪαΝεαδΝ πθΝ υθ π δυθΝπκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ Νσ κυμΝ
πδξ δλβηα έ μΝ λέ πθΝξπλυθΝγαΝ κυμΝπαλαίκτθέ1148 

 
 ΣβθΝ έ δαΝ π λέκ κ,Ν κΝ ζδίαθδεσμΝ ΣτπκμΝ Ϊλξδ Ν θαΝ κθέα δΝ κυμΝ εδθ τθκυμΝ πκυΝ
απΫλλ αθΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝ λα βλδσ β αΝ βθΝΚτπλκέ ΝζδίαθδεάΝ φβη λέ αΝAl-
Hayat πλκ δ κπκδκτ Ν Ϋθ κθαΝ ΰδαΝ δμΝ πλκγΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ βθΝ
ΚτπλκΝ ηέαΝ αγ λάΝ αΰκλΪΝ ΰδαΝ αΝ πλκρσθ αΝ κυ,Ν θαΝ ΰεα α ά δ δ δεκτμΝ
υηίκτζκυμΝ εαδΝ θαΝ ια φαζέ δΝ φγβθΫμΝ πλυ μΝ τζ μ,Ν εα ΪΝ αΝ πλσ υπαΝ βμ 

                                                           
1141Ν Ν δ ΫαΝθαΝπλκ εζβγκτθΝετπλδκδ βηκ δκΰλΪφκδΝ κΝΙ λαάζΝ θΝά αθΝεαδθκτλΰδαέΝ έξ Ναθαετο δΝ
ΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝΫθαθΝξλσθκΝπλδθ,Ν κθΝΜΪλ δκΝεαδΝ κθΝΜΪδκΝ κυΝ1ληκ,ΝαζζΪΝ έξ Ν ΰεα αζ δφγ έΝαπσΝ
φσίκΝηάππμΝβΝεέθβ βΝαυ άΝ εζβφγ έΝαλθβ δεΪΝαπσΝηέαΝ εΝ πθΝαθ δηαξκηΫθπθΝεκδθκ ά πθ,ΝαζζΪΝεαδΝ
απσΝ κυμ λ αθκτμέ ΟλΪ Νβέθέ1έ1 
1142 ΟλΪ Νηέ1 
1143 ISA/RG130/MFA/3570/12 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝη Νεκδθκπκέβ βΝπλκμΝ
αΝΣηάηα αΝΜΫ βμΝ θα κζάμ,ΝΟδεκθκηδευθΝΤπκγΫ πθ,Ν κθΝΙ λαβζδθσΝΟλΰαθδ ησΝΣκυλδ ηκτΝεαδΝ
κθΝ γθδεσΝα λκη αφκλΫαΝEl-Al (41315/59-5.4.1959/א) ΠλίζέΝηέβέ1 

1144 ISA/RG130/MFA/2570/12 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ41328/59-8.4.1959/א) 
1145Ν“That Israel trip ‘ban’Νcould hit Cyprus tourist plans”,ΝTimes of Cyprus, 10.4.1959 εαδ “Travel row: 
Israel protest”, Times of Cyprus, 15.4.1959 
1146 ISA/RG93/MFA/2156/7  Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ102/352/59-14.4.1959) 
Π λδ ξση θκ υθΪθ β βμΝLeshem-Πα ξαζέ β 
1147 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν εκδθκπκέβ βΝ πλκμΝ
Σηάηα αΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ Χ102/333/59-1ίέζέ1ληλΨΝ Π λδ ξση θκΝ
υθΪθ β βμ Leshem-Percival 

1148 ISA/RG93/MFA/2156/7 Leshem πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧ102/465/59-11.5.1959) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμ Percival-Farrah 



δ λαβζδθάμ ξθδεάμΝ ίκάγ δαμΝ δμΝ αθαπ υ ση θ μΝ ξυλ μΝ βμΝ έαμΝ εαδΝ βμΝ
φλδεάμΝΧΓεΪθα,Ν δγδκπέα,Ν δληαθέαΝεέΪέΨέΝ δ δεσ λα,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝΚτπλκ,Ν αΝ

ζδηΪθδαΝ κυΝ θβ δκτΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ξλβ δη τ κυθΝ πμΝ βηαθ δεσμΝ
δαη αεκηδ δεσμΝ αγησμΝΰδαΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝ δ αΰπΰΫμΝεαδΝ ιαΰπΰΫμ,ΝάΝαεσηαΝεαδΝ
σπκμΝαζζκέπ βμΝ βμΝ άηαθ βμ πθΝδ λαβζδθυθΝπλκρσθ πθΝη Ν εκπσΝ βθΝπλκυγβ άΝ
κυμΝ δμΝαλαίδεΫμΝαΰκλΫμέ1149 ΝαλαίδεάΝπζ υλΪΝαθβ υξκτ Ν- εαδΝσξδΝΪ δεαΝ– σ δΝβΝ

ΰ πΰλαφδεάΝ ΰΰτ β αΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ εαδΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δ έ υ βΝ κΝ θβ έΝ ά αθΝ
πδγαθσΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ε έθ μ,Ν πκυΝ γαΝ εαγδ κτ αθΝ
αθαπκ ζ ηα δεσΝ κΝ ηπκςεκ ΪαΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ εα ΪΝ κυ ίλαρεκτΝ
ελΪ κυμέ 
 
 Ν ζδίαθδεάΝ απΪθ β βΝ βθΝ εέθβ βΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ θαΝ πλκ εαζΫ κυθ 
ΚτπλδκυμΝ κυλδ δεκτμΝ πλΪε κλ μΝ θΝ Ϊλΰβ Ν θαΝ ε βζπγ έέΝ  δμΝ βίΝ υΰκτ κυΝ
1ληλΝαθαξυλβ Νβιη ζάμΝ ευπλδαεάΝαθ δπλκ ππ έα,Ν εα σπδθΝ πέ βηβμΝ πλσ εζβ βμΝ
βμΝζδίαθδεάμΝευίΫλθβ βμ,ΝΰδαΝζάη λβΝ πέ βηβΝ πέ ε οβΝ κΝπκζδ δ δεσΝφ δίΪζΝ
βμΝ ΜπΪαζηπ εέΝ  βθΝ αθ δπλκ ππ έαΝ υηη έξαθΝ λ δμΝ ζζβθκετπλδκδΝ υπκυλΰκέΝ
βμΝ η αία δεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ - Πα ξαζέ βμ,Ν Παπα σπκυζκμΝ εαδΝ αέθαμ- εαδΝ κΝ

ΣκυλεκετπλδκμΝΤπκυλΰσμΝΓ πλΰέαμ,ΝΦααέζΝΠζκυηΫλέΝΜααέΝ κυμΝη ΫίβΝ πέ βμΝεαδΝκΝ
πδε φαζάμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαθ δπλκ ππ έαμΝπκυΝ υηη έξ Ν βΝηδε άΝ υθ αΰηα δεάΝ
πδ λκπά,ΝΘ ηδ κεζάμΝΣ Ϊ κμ,Ν ζζβθκετπλδκδΝ πδξ δλβηα έ μΝεαδΝκΝυπ τγυθκμΝ πέΝ

αβ βηΪ πθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ επαέ υ βμ,ΝεαγέΝΚπθ αθ έθκμΝπυλδ Ϊεδμέ1150  
 
 Χ σ κΝ θΝ Ϋζ δο Ν κΝ παλα εάθδκ,Ν κΝ κπκέκΝ βΝ κυλεκευπλδαεάΝ πζ υλΪΝ
φλσθ δ Ν θαΝ εα α ά δΝ ΰθπ σΝ κθΝ δ λαβζδθσΝ Πλσι θκ,Ν ΫίΝ Λ ίέθέ 
υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ ζδίαθδεσΝ Πλκι θ έκΝ έξ Ν πλκ εαζΫ δΝ αλξδεΪΝ ηίΝ

ζζβθκετπλδκυμΝ Ϋθαθ δΝ ησθκΝ θΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ ι ζάφγβΝ πμΝ πλκ ίκζά,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ ΡακτφΝ Ν θε Ϊμ,Ν ΝδξΪ Ν λέηΝ εαδΝ κυΪ Ν ΜπδζΰεΫ,Ν θα αλθβγκτθΝ θαΝ
η αίκτθΝ βθΝ ΜπΪαζηπ ε,Ν πλκφα δαση θκδΝ αθ δζβηηΫθ μΝ υπκξλ υ δμΝ κυμ,Ν πμΝ
ηΫζβΝ βμΝ ηδε άμΝ υθ αΰηα δεάμΝ πδ λκπάμ.1151 ΣκΝ υ Ϊλ κΝ παλα εάθδκΝ πκυΝ
βηδκυλΰάγβε Ν η αιτΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ εαδΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ
πδί ίαέπ ΝαεσηαΝηδαΝφκλΪΝ βθΝπ πκέγβ βΝ πθΝΙ λαβζδθυθ,Νσ δΝκΝ κυλεκευπλδαεσμΝ

παλΪΰκθ αμΝ θΝ έ αα Ν θαΝ ε βζυθ δ βηκ έπμΝ βΝ υ αλΫ ε δΪΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ κ 
θ ξση θκΝ κδα άπκ Ν π λαδ ΫλπΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ

ξυλ μέ1152 
 
 ΟδΝΚτπλδκδΝπλκ ε εζβηΫθκδΝΫΰδθαθΝ ε κέΝη Ν δηΫμΝαπσΝ δμΝζδίαθδεΫμΝαλξΫμέΝ Ν
ευπλδαεάΝαθ δπλκ ππ έαΝ υθαθ άγβε Νη Ν κθΝΠλσ λκΝ βμΝξυλαμ,ΝΦκυΪθ Ν ξΪηπ,Ν
εαδΝ κθΝ Πλπγυπκυλΰσ,Ν Ρα έθ Ν ΚαλΪηδέΝ Χ σ κ,Ν εα ΪΝ βθΝ πέ ε οβΝ κθΝ ΛέίαθκΝ
βη δυγβεαθΝ αλε ΫμΝ κηκδσ β μΝ η Ν βθΝ αθ έ κδξβΝ πέ ε οβΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ

αθ δπλκ ππ έαμΝ κΝΚΪδλκ,Ν π’Ν υεαδλέαΝ βμΝ κβμ π έκυΝ απσΝ βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ
λα δπ δεκτΝ εδθάηα κμΝ κυΝ ΝΪ λ,Ν κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληλέ1153 τηφπθαΝ η Ν δμΝ

δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμ,ΝπκυΝία έακθ αδΝ Ν‘ΫΰευλβΝευπλδαεάΝπβΰά’,ΝπκυΝ
                                                           

1149 ISA/RG130/MFA/3570/12 ΣηάηαΝ λ υθυθέΝΧ1116/ -13.4.1959ΨΝ βηκ έ υηαΝAl-Hayat, 8.4.1959 
1150 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝΣηάηα αΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμ,ΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝ ,Ν

λ υθυθΝ Χ102/1012/59-ζέλέ1ληλΨΝ πδ υθΪπ αδΝ ε θΫμΝ βηκ έ υηαΝ βμΝ ευί λθβ δεάμΝ ηβθδαέαμΝ
πδγ υλβ βμ Cyprus Pictorial κυΝ τξκυμΝ π ηίλέκυΝ1ληλ,Ν ξ δεΪΝη Ν βθΝ πέ ε οβΝ βμΝευπλδαεάμΝ

αθ δπλκ ππ έαμΝ πδ άηπθΝ κθΝΛέίαθκΝ π’Ν υεαδλέαΝ κυΝΦ δίΪζΝ βμΝΜπΪαζηπ εέΝ 
1151 Ibid. 
1152 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμΝ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ
(102/912/59-20.8.1959) Π λέΝ βμΝ υ αλΫ ε δαμΝ πθΝϊenktaΒ,Νϋrim εαδΝBilge. 
1153 ΟλΪ Νηέβέβ 



σηπμΝ θΝεα κθκηαασ αθ,ΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝζδίαθδεκτΝεκδθκίκυζέκυ,ΝΪηπλδΝΥαηαθ Ϋ,Ν
κυ δα δεΪΝ παθΫζαί Ν δμΝ πλκ δ κπκδά δμΝ κυΝ δΰυπ έκυΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,Ν
Μαξηκτθ Ν ΦΪκυαδ,1154 εαζυθ αμΝ βθΝ ΚτπλκΝ θαΝ πδζΫι δΝ θαΝ δα βλ έΝ ηπκλδεΫμΝ
ξΫ δμΝ έ Νη Ν κΝΙ λαάζΝ έ Νη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝΟΝΚτπλδκμ ΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝ

εαδΝ δκηβξαθέαμ,ΝΠα ξΪζβμΝΠα ξαζέ βμ,Νφ λσ αθΝθαΝ έθ δΝ αυ σ βηβΝαπΪθ β βΝη Ν
ε έθβθΝ πκυΝ έξ Ν εφλΪ δΝ εαδΝ βθΝ έΰυπ κ, γΫζκθ αμΝ θαΝ εα α ά δ αφΫμΝ βΝ

ζδίαθδεάΝ πζ υλΪ,Ν σ δΝ βΝ ΚτπλκμΝ θΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ αεσηαΝ θαΝ εαγκλέ δΝ κθΝ
πλκ αθα κζδ ησΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ σ δ,Ν Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν
«απκεζ δ δεσμΝΰθυηκθαμΝ πθΝεδθά υθΝ βμΝγαΝ έθαδ κΝεαζσΝ βμΝέ δαμΝ βμΝΚτπλκυ», 
σππμΝξαλαε βλδ δεΪΝφ λσ αθΝθαΝ έξ Ν δππγ έ.1155  
 
  ΝεαγαλΪΝ πδεκδθπθδαεσΝ πέπ κ,Ν αΝΠλκι θ έαΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυΝ
εαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπλυ κυΝ ιαηάθκυΝ κυΝ1λθίΝ έξαθΝ πδ κγ έΝ ΝΫθαθΝΫθ κθκΝ
αθ αΰπθδ ησ,Ν κξ τκθ αμΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ κθΝ θ υππ δα ησΝ βμΝ
ζζβθκευπλδαεάμ εκδθάμ ΰθυηβμέΝ Μ ΪΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ βμΝ Ι λαβζδθάμΝ υηφπθδεάμΝ

Ολξά λαμΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ 1λθ0,1156 ζέΰ μΝ βηΫλ μΝ αλΰσ λαΝ κΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ
ΛδίΪθκυΝ πλκ εΪζ Ν ΰδαΝ κΝ ζ υ αέκΝ αίία κετλδαεκΝ κυΝ έ δκυΝ ηάθαΝ ηζΝ
πλκ ππδεσ β μΝ κυΝ πκζδ δεκτΝ εαδΝ κυΝ πδξ δλβηα δεκτΝ εσ ηκυΝ αηφκ ΫλπθΝ πθΝ
εκδθκ ά πθΝ Ν δ δεάΝ ε λκηάΝη Ν θαυζπηΫθαΝα λκ εΪφβΝ βμΝ Middle East Airlines 

κΝ Casino du Liban,Ν πκυΝ έξ Ν πλσ φα αΝ αλξέ δΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ βλυ σέ 
ΜΪζδ α,Ν κΝ ζδίαθδεσΝ Πλκι θ έκΝ αθαεκέθπθ Ν σ δΝ η αιτΝ πθΝ πλκ ε εζβηΫθπθΝ γαΝ
υΰεα αζ ΰσ αθΝεαδΝκΝ λδ κ ΫζβμΝΧθΪ βμέ1157  

 
 ΟΝ αθ αΰπθδ ησμΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ΛδίΪθκυΝ Ν πδεκδθπθδαεσΝ πέπ κΝ έξ Ν
ΰέθ δΝ αθ δε έη θκΝ ξκζδα ηκτΝ κΝ ιπ λδεσέΝ  δμΝ 1ίέθέ1λθίΝ βΝ φβη λέ αΝ Daily 
TelegraphΝ κυΝ Λκθ έθκυΝ π λδΫΰλαφ  κΝ παλα εάθδκΝ βμΝ ηα αέπ βμΝ βμΝ υθαυζέαμΝ
βμΝ υηφπθδεάμΝ Ολξά λαμΝ βμΝ  κυ ΰΪλ βμΝ βθΝ Κτπλκ,Ν π δ άΝ κΝ αλη θδεάμΝ

εα αΰπΰάμΝΚτπλδκμΝδηπλ Ϊλδκμ,ΝA. KέΝΜ θ κ δΪθ,ΝπκυΝγαΝ πδη ζ έ κΝ βμΝ ηφΪθδ βμΝ
βμΝ κλξά λαμ,Ν έξ Ν πλκβΰκυηΫθπμΝ δκλΰαθυ δΝ δμΝ ηφαθέ δμΝ βμΝ Ι λαβζδθάμΝ

υηφπθδεάμΝΟλξά λαμ,Ν κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ βμΝ έ δαμΝ ξλκθδΪμέ1158 Ν πλκ δ κπκέβ βΝ κυΝ
ΠλκιΫθκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυ,Ν Μδ ΫζΝ ΦαλλΪξ,Ν σ δΝ β Ολξά λαΝ βμΝ  κυ ΰΪλ βμΝ θ 
πλσε δ κΝ θα ηφαθδ γ έΝ πκ ΫΝ ιαθΪΝ κθΝ ΛέίαθκΝ ΪθΝ γαΝ υθ λΰαασ αθ η Ν κθΝ
υΰε ελδηΫθκΝ δηπλ ΪλδκΝ βθΝ Κτπλκ,Ν έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βΝ ηα αέπ βΝ βμΝ
υθαυζέαμέ1159 ΠαλΪζζβζα,Ν βθΝ ηφΪθδ βΝ ξκλ υ δεκτΝ υΰελκ άηα κμΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ

                                                           
1154 ΟλΪ ΝηέβέβΝΠ λέΝ πθΝπλκ δ κπκδά πθΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ,Ν Mahmood Fawzi, 
απ υγυθση θκμΝπλκμΝ κθΝΚτπλδκΝΤπκυλΰσΝ ηπκλέκυΝεαδΝ δκηβξαθέαμ,ΝΠα ξΪζβΝΠα ξαζέ β 
1155 ISA/RG130/MFA/3570/12 Levin πλκμ Σηάηα αΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμ,Ν ΜΫ βμΝ θα κζάμ,Ν

λ υθυθΝΧ951/59-βίέλέ1ληλΝαπσλλβ βΝαθαφκλΪΨ 
1156 ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ19.1.1961 Ϊθ υΝ πλπ κεσζκυΨΝ

πκζκΰδ ησμ π πλαΰηΫθπθ Ϋ κυμΝ1λθί 
1157 ISA/RG93/MFA/1007/5 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ Χ102/110.11 פ  -
20.1.1960)έΝΠλίζέΝαΨΝ ζ έκΝΣτπκυΝΠλκι θ έκυΝ κυΝΛδίΪθκυΝ βΝΛ υεπ έαΝΧυπ’αλέΝθή 16.1.1960)  
ίΨΝ“They’re off to the Casino”,ΝTimes of Cyprus, 17.1.1960.  
1158 ISA/RG93/MFA/1007/11  Levin πλκμΝΣηάηαΝΠκζδ δεκτ-Οδεκθκηδεκτ ξ δα ηκτΝΧ96/553.1 פ  -
β1έθέ1λθίΨέΝ ΠλίζέΝ “ΣκΝ ο δθσθΝ εκθ Ϋλ κθΝ βμΝ ΦδζαληκθδεάμΝ Ι λαάζ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ,Ν β1έ1έ1λθίΝ Ν
ΦδζαληκθδεάΝΟλξά λαΝ κυΝΙ λαάζΝ ηφαθέ γβε Ν βθΝΚτπλκΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κΝίλΪ υΝ βμΝβίέ1έ1λθίΝ

κΝ εδθβηα κγΫα λκΝ «ΠαζζΪμ»Ν βμΝΛ υεπ έαμέΝΜ ΪΝ βΝ υθαυζέα,Ν κΝ δ λαβζδθσΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ
παλΫγ Ν ιέπ βΝ κΝι θκ κξ έκΝΛά λαΝΠΪζαμ,Ν βθΝκπκέαΝπαλΫ β αθΝη αιτΝΪζζπθΝ αΝηΫζβΝ βμΝ
Μ αία δεάμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν ΣΪ κμΝ Παπα σπκυζκμ,Ν Πα ξΪζβμΝ Πα ξαζέ βμΝ εαδΝ θ λΫαμΝ αέθαμ,Ν κΝ
Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν Γ υλΰδκμΝ Υλδ σπκυζκμΝ εαδΝ κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ

επαδ υ δεκτΝυηίκυζέκυ,Ν λέΝΚπθ αθ έθκμΝπυλδ Ϊεδμέ 
1159 Oron, Middle East Record,181 



ίέί,1160 δα Ϋξγβε Ν βΝ αθαεκέθπ βΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ σ δΝ 1ίίη ζΫμΝ
ζδίαθδεσ ξκλ υ δεσΝ ξάηαΝ παλα κ δαευθΝ ξκλυθΝ γαΝ ηφαθδασ αθΝ βθΝ βηΫλαΝ βμΝ
αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμ,1161 πμΝ « υλκΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ ΰδαΝ κυμΝ
κλ α ηκτμ»έΝ υΰξλσθπμ,Ν κδΝ αθ αζζαΰΫμΝ πδ εΫο πθ ευπλδαευθ εαδΝ ζδίαθδευθ 

αγζβ δευθΝ εαδΝ πκζδ δ δευθΝ πηα έπθΝ Ν ΚτπλκΝ εαδ ΛέίαθκΝ πζάγαδθαθ,Ν σ κΝ
πζβ έαα Ν βΝ 1θβ υΰκτ κυΝ 1λθίΝ – βηΫλαΝ βμΝ πέ βηβμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμέ 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1160 “ Ν ο δθάΝ ηφΪθδ δμΝ πθΝ ζαρευθΝ ξκλ υ υθΝ ΥαπκΫζ-Ι λαάζ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 12.5.1960. “ΜέαΝ
εαζζδ ξθδεάΝ παθ αδ έαΝ – ΣκΝ υΰελσ βηαΝ ζαρευθΝ ξκλυθΝ «ΥαπκΫζ»”,Ν Υαλαυΰά, 13.5.1960. “ΣκΝ
ξκλ υ δεσθΝ υΰελσ βηαΝ ΥαπκΫζΝ δμΝ Λ η σθ”,Ν γθκμ, 15.5.1960. “ Ν Λ η σμΝ π φτζαι Ν γ ληάΝ
υπκ κξάΝ κΝ υΰελσ βηαΝ ζαρευθΝ ξκλυθΝ Ι λαάζΝ - ιέπ βΝ εαδΝ εαζζδ ξθδεΫμΝ ε βζυ δμΝ κθΝ

βησ δκΝΚάπκΝη ΪΝαπσΝ τκΝ πδ υξβηΫθ μΝπαλα Ϊ δμΝ κυΝ υΰελκ άηα κμΝ- Πλκ φπθά δμΝ πθΝεέεέΝ
Παλ α έ βΝ εαδΝ Λ ίέθ”,Ν Υαλαυΰά,Ν 1ηέηέ1λθίέΝ ΣκΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκΝ κυΝ Ι λαάζΝ βθΝ ΚτπλκΝ
δκλΰΪθπ Ν τκΝ ηφαθέ δμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ υΰελκ άηα κμΝ ζαρευθΝ ξκλυθΝ “Hapoel” βΝΛ υεπ έαΝ

Χεδθβηα κγΫα λκ «ΠαζζΪμ»,Ν11έηέ1λθίΨΝεαδΝ βΝΛ η σΝΧεδθβηα κγΫα λκΝ«ΡδΪζ κ»,Ν1ζέηέ1λθίΨέΝ βΝ
Λ η σ,Ν βΝ ηφΪθδ βΝ κυΝ υΰελκ άηα κμΝ Hapoel πζαδ δυγβε Ν εαδΝ απσΝ κΝ ξκλ υ δεσΝ υΰελσ βηαΝ
παλα κ δαευθΝ ξπλυθΝ βμΝ ΟΝΝ ΰέαμΝ ΦτζαμΝ Χ έ έΝ κλΰΪθπ βΝ θ κζαέαμΝ κυΝ Κ ΛΨέΝ “ΣκΝ
υΰελσ βηα ΥαπκΫζΝ κυΝΙ λαάζΝπαλΪΝ πΝΠλκΫ λπ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ,Ν1ιέηέ1λθίέΝΦπ κΰλαφέαΝαπσΝ βθΝ
γδηκ υπδεάΝ υθΪθ β βΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ υΰελκ άηα κμΝη Ν κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκ,Νπαλκυ έαΝεαδΝ κυΝ

ΠλκιΫθκυΝ Levin. ΠλίζέΝ ISA/RG93/MFA/1431/19 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χ19.1.1961 
Ϊθ υΝπλπ κεσζκυΨΝ πκζκΰδ ησμΝπ πλαΰηΫθπθΝΫ κυμΝ1λθίέΝ 
1161 ISA/RG93/MFAή1ίίιήηΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ Χ1ίλζή11ίέ1 פ -25.7.1960) “ΣκΝ δΪ βηκΝ ζδίαθδεσΝ
υΰελσ βηαΝ βηκ δευθΝ ξπλυθΝ ‘ ζ- θκυΪλ’Ν βθΝ Κτπλκ”, Φδζ ζ τγ λκμ, 22.7.1960. ΠλίζέΝ

“ π’αφκληάΝ κθΝ λξκησΝ κυΝ υΰελκ άηα κμΝ« ζαθκυΪλ»Ν κυΝΛδίΪθκυΝ– ΝΚτπλκμΝθαΝ υ ά δΝ κΝ
δεσΝ βμΝ υΰελσ βηαΝζαρευθΝξκλυθΝΰδαΝπαλα Ϊ δμΝ κΝ ιπ λδεσΝ– ΠυμΝκδΝΛδίαθΫακδΝκλΰΪθπ αθΝ κΝ

π λέφβηκΝ 1βίη ζΫμΝ υΰελσ βηΪΝ κυμΝ – ΣκΝ γ πλκτθΝ γθδεάΝ π λβφΪθ δαΝ θαΝ ξκλ τκυθΝ κυμΝ γθδεκτμΝ
κυμΝξκλκτμΝ– ΣδΝπλΫπ δΝθαΝεΪηκυη Ν η έμΝ – ΝαΝ υΰεζβγ έΝαθ δπλκ ππ υ δεάΝ δΪ ε οβΝΰδαΝη ζΫ βΝ
κυΝαβ άηα κμ”,ΝΥαλαυΰά, 4.8.1960 



 

ηέγΝΟΝαπσβξκμΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝΚτπλκυ εαδΝ κυΝ
Ι λαάζ δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΣκυλεέα  

 

 

 Μ Ν βθΝαπκ κξάΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βμΝ κπκγΫ β βμΝ κυΝ ΫίΝΛ ίέθΝ βΝ
γΫ βΝ κυΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝ δμΝ1ιΝ υΰκτ κυΝ1λθί,ΝβΝΚτπλκμΝεαδΝ
κΝΙ λαάζΝ υθΫ β αθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμέ1162 ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝά αθΝαθαη θση θκΝ

θαΝ ηβθΝ π λΪ δΝ απαλα άλβ κΝ κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκέΝ ΟΝ επλσ ππκμΝ τπκυΝ κυΝ
λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ δμΝ 1λέκέ1λθίΝ αλεΫ βε Ν θαΝ εφλΪ δΝ βθΝ ΫεπζβιάΝ κυΝ ΰδαΝ

βθΝ έ β β,Ν πδφυζΪξγβε Ν θαΝ βθΝ πδί ίαδυ δΝ εαδΝ φσ κθΝ δαπδ πθσ αθΝ αζβγάμ,Ν
σ ΝγαΝαπκ ζκτ ΝγΫηαΝπλκμΝ υαά β βΝ βθΝπλκ ξάΝ υθ λέα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ
ιπ λδευθΝ πθΝ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ βΝ βλυ σΝ δμΝ

22.8.1960.1163   
 
 ΟδΝαθ δ λΪ δμΝ κυΝαλαίδεκτΝΣτπκυΝπκέεδζαθέΝΟδΝαδΰυπ δαεΫμΝ φβη λέ μΝ κΝ
τθκζσΝ κυμΝ δα άλβ αθΝ βΝ δππάΝ κυμΝΫπμΝεαδΝ δμΝ1λέκέ1λθίέΝΜσθκΝβΝAl-Hayat κυΝ

Κα λκυΝ η Ν τθ κηκΝ ΪλγλκΝ βμΝ δμΝ βίέκέ1λθίΝ αλεΫ βε Ν θαΝ εΪθ δΝ ζσΰκΝ π λέΝ βμΝ
η ΰΪζβμΝ ΫεπζβιβμΝ βμΝ έ1164 θ δγΫ πμ,Ν κδΝ ζδίαθδεΫμΝ φβη λέ μΝ ά αθΝ
π λδ σ λκΝ ιπ λ φ έμέΝ ΝAl-Hayat βμΝ βλυ κτΝ ιΫφλαα Νη Νελδ δεάΝ δΪγ βΝ βθΝ
απκλέαΝ πθΝ λΪίπθΝΰδαΝ βθΝ υ η θάΝαυ άΝ ιΫζδιβ,Ναθαλπ υη θβΝπκδαΝά αθΝαελδίυμΝ
αΝαβ άηα αΝπκυΝαπα ξκζκτ αθΝ δμΝ θ καλαίδεΫμΝ υ εΫο δμΝΰδαΝ βθΝΚτπλκΝη ΪΝ βθΝ

υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν αθΝ σξδΝ βΝ δ λαβζδθάΝ δ δ υ δεσ β αΝ
κΝθβ έέΝΚα βΰσλβ Ν πέ βμΝ κθΝΜαεΪλδκΝΰδαΝυπκελδ δεάΝ Ϊ β,Ν ε δηυθ αμΝσ δΝβΝ

εαγαυ άΝ κπκγΫ β βΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλΫ ίβΝ βΝ Λ υεπ έαΝ απκ ζ έΝ αθΪζβοβΝ
υΰε ελδηΫθβμΝ Ϊ βμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβέ1165  πσΝ βθ ΪζζβΝ

πζ υλΪ,Ν βΝAl-Anwar δεαδκζσΰβ Ν βΝ Ϊ βΝ κυΝΜαεαλέκυ,Ν πδλλέπ κθ αμΝ σζ μΝ δμΝ
υγτθ μΝ κθΝ ΣκυλεκετπλδκΝ θ δπλσ λκΝ Κδκυ κτεέ1166 θ δαφΫλκθΝ π σ κΝ

παλκυ δΪα δΝ βΝ αθ έ λα βΝ κυΝ δκλ αθδεκτΝ ΣτπκυέΝ Ν Falastin πλκΫίαδθ Ν Ν
αυ κελδ δεά,Ν εφλΪακθ αμΝ βθΝ παλα κξάΝσ δΝ«κδΝ ίλαέκδΝ έθαδΝ πδκΝ ΰλάΰκλκδΝ κΝ θαΝ
απκε κτθΝφέζκυμ»,Νεαζυθ αμΝπαλΪζζβζαΝ βθΝ άλβ β εκδθάμΝ Ϊ βμΝ εΝηΫλκυμ σζπθ 
πθΝξπλυθΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυέ1167 πσΝ βθΝΪζζβ πζ υλΪ,Ν ιΫφλαα Ν βθΝΪπκοβΝ

σ δΝ ηέαΝ θ ξση θβΝ πζάλβμΝ δαεκπάΝ πθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ Κτπλκ γαΝ έξ Ν πμΝ
απκ Ϋζ ηαΝ«αφ’Ν θσμΝθαΝξΪ κυη ΝηέαΝφέζβΝξυλα,Ναφ’Ν ΫλκυΝθαΝξΪ δΝεαδΝ ε έθβΝ βθΝ
υεαδλέαΝθαΝ παθκλγυ δΝΫθαθ δΝβηυθ»έ ΠαλΪζζβζα,ΝβΝέ δαΝ φβη λέ αΝ ε δηκτ Νσ δΝ

« π δ άΝ αελδίυμΝ βΝ ΚτπλκμΝ αθΫεαγ θΝ απκ ζκτ Ν εΫθ λκΝ εα α εκπέαμΝ εαδΝ
ζαγλ ηπκλέκυ,ΝγαΝπλΫπ δΝκππ άπκ ΝθαΝυπΪλξ δΝαλαίδεάΝ δπζπηα δεάΝπαλκυ έαΝ κΝ
θβ έΝΰδαΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝπαλαεκζκυγ έΝ βθΝ ε έΝ δ λαβζδθάΝ λα βλδσ β α».1168 Ν
δΪγ βΝαυ κελδ δεάμΝά αθΝΫθ κθβΝεαδΝ βθΝAl-Difaa,ΝβΝκπκέαΝΫγ Ν κΝ λυ βηαμΝ«ΣβΝ
δΰηάΝπκυΝκδΝΆλαί μΝ θΝ έξαθΝ πδίΪζ δΝευλυ δμΝεα ΪΝ βμΝΓαζζέαμΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ βμΝ

                                                           
1162 ΟλΪ Νηέ1έη 
1163 “ΟΝ δκλδ ησμΝΠλ ί υ κτΝ κυΝΙ λαάζΝ δμΝ βθΝΚτπλκθΝπλκεαζ έΝΫεπζβιδθΝεαδΝαπκΰκά υ δθΝ δμΝ κΝ
ΚΪδλκθΝ– ΣκΝσζκΝγΫηαΝγαΝ υαβ βγάΝ βθΝη γατλδκθΝ υ ΫλαθΝ δμΝ βθΝ βλυ σθΝυπσΝ κυΝυηίκυζέκυΝ
πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ιπ λδευθΝ πθΝ λαίδευθΝ ξπλυθ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ,Ν βίέκέ1λθίέΝ ΠλίζέΝ

ISA/RG93/MFAή1ίίκήβΝ ΣηάηαΝ λ υθυθΝ πλκμΝ Mossad,Ν ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ εαδΝ Πλ ί έαΝ κυΝ
Ι λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝΧβίκθή -22.8.1960).  
1164 Ibid. Al-Hayat, 19.8.1960 
1165 Ibid. Al-Hayat , 20.8.1960 
1166 Ibid. Al-Anwar, 21.8.1960 
1167 Ibid. Falastin, 21.8.1960 
1168 Ibid. Falastin, 20.8.1960 



ζΰ λέαμ,Νη Ν δΝ δεαέπηαΝαπαδ κτθΝαπσΝ δμΝηβ-αλαίδεΫμΝξυλ μΝθαΝ πδίΪζκυθΝευλυ δμΝ
κΝ Ι λαάζν»έ1169

 ΣΫζκμ,Ν βΝManar δαπέ πθ Ν σ δΝ«κδΝ Άλαί μΝ Ϋξα αθΝ κΝ momentum 

βθΝΚτπλκέΝ ζζΪΝ υλαΝσηπμ,ΝκδΝΆλαί μΝγαΝπλΫπ δΝη Ναυ σΝ κΝ κηΫθκΝθαΝ λΰα κτθΝ
εαδΝθαΝ λα βλδκπκδβγκτθΝ βθΝΚτπλκέΝ θ δγΫ πμ,Ν ΪθΝαπκξπλά κυθΝαπσΝ κΝθβ έ,Ν σ Ν
απζυμΝγαΝξαλκπκδά κυθΝ κΝΙ λαάζ»έ1170 
 
 πσΝευπλδαεάμΝ πζ υλΪμ,Ν κδΝ πλυ μΝαθ δ λΪ δμΝ πλκάζγαθΝαπσΝ βθΝκηκΰΫθ δα 
πθΝ 1ηέίίίΝ ζζβθκευπλέπθΝ βθΝ έΰυπ κέΝ ΟδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ

κηκΰ θυθΝ κυΝ Κα λκυΝ εαδΝ βμΝ ζ ιΪθ λ δαμ,Ν Πα αζέ βμΝ εαδΝ ΠαπαΫζζβθαμΝ
αθ έ κδξα,Ν απΫ δζαθΝ Ϋθ κθαΝ βζ ΰλαφάηα αΝ κυ πλκμΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ ΜαεΪλδκ, 
πλκ δ κπκδυθ αμΝ κθΝσ δΝβΝ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝγα γΫ δΝ

Ν εέθ υθκΝ βθΝπαλκυ έαΝ πθΝΚυπλέπθΝ βθΝ έ1171 Ν τξβΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ
δΰυπ δπ υθΝά αθΝ κΝετλδκΝαά βηαΝπκυΝαπα ξσζβ Νσζ μΝ δμΝευπλδαεΫμΝ φβη λέ μ,Ν

ησζδμ Ϋΰδθ Ν ΰθπ άΝ βΝ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζέΝ ΜΪζδ α,Ν βΝ
φβη λέ αΝ γθδεά,Ν ετλδκμΝ ηΫ κξκμΝ βμΝ κπκέαμΝ ά αθΝ κΝ αθ δηαεαλδαεσμΝ άηαλξκμΝ

Λ υεπ έαμΝ Θ ηδ κεζάμΝ Ϋλίβμ,Ν Ϋΰλαφ Ν ξαλαε βλδ δεΪΝ σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ
« υ άθκθ αμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,Νπκτζβ Ν κυμΝ1ιέίίίΝκηκΰ θ έμΝηαμΝ

βθΝ έΰυπ κ»έΝ θ δαφΫλκθΝπαλκυ έαα ΝβΝγΫ βΝπκυΝ ιΫφλαα  βΝευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ
γθκμ,ΝβΝκπκέα πΫελδθ Ν κΝΙ λαάζ ΰδαΝ βθΝαπσφα άΝ κυΝθαΝαθαΰθπλέ δΝ βθΝΚτπλκ,Ν

εαζυθ αμΝ κΝ ηΪζδ α «θαΝ αθαζκΰδ γ έΝ δμΝ πδπ υ δμΝ πκυΝ γαΝ αθ δη ππέ δΝ βΝ
ευπλδαεάΝκηκΰΫθ δαΝεαδΝθαΝηβθΝπδΫα δΝθαΝαθκέι δΝ βθΝΠλ ί έαΝ κυΝ βΝΛ υεπ έα».1172  
 
 πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ κυλεκευπλδαεάΝ φβη λέ αΝ ώalkın Sesi, 
αλξδ υθ Ϊε βμΝ βμΝκπκέαμΝά αθΝκΝέ δκμΝκΝΦααέζΝΚδκυ κτε,Ναθ Ϋ αι Νσ δΝβΝΚτπλκμ, 
ζσΰπΝ βμΝτπαλιβμΝ βμΝκησγλβ εβμΝ κυλεκευπλδαεάμΝεκδθσ β αμ «αφ’Ν θσμΝπλΫπ δΝθαΝ
πδ δυε δΝ θΫμΝ ξΫ δμΝη Ν δμ αλαίδεΫμΝξυλ μ,Ναφ’Ν ΫλκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ βλ έΝ θΫμΝ
ξΫ δμΝεαδΝη Ν κΝ Ι λαάζ,ΝαπσΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝπκζζΪΝθαΝ δ αξγ έ».1173  κΝέ δκΝπθ τηαΝ

εδθάγβε ΝεαδΝβΝBozkurt υπκ βλέακθ αμΝσ δΝ θΝγαΝά αθΝ π σΝθαΝπαλαΰθπλδ γ έΝβΝ
φδζέαΝ θίΝ εα κηηυλέπθΝ λΪίπθΝ Ϋθαθ δΝ βΝ εα κηηυλέπθΝ Ι λαβζδ υθ,Ν αζζΪΝ «απσΝ
βγδεάμΝπζ υλΪμΝ δα υπκτ αδΝ κΝ λυ βηαΝ δα έΝβΝΚτπλκμΝθαΝ λαφάΝηαελΪθΝ κυΝΙ λαάζΝ
υπσΝ λαίδεάθΝ πέ δθ»έ θΪζκΰβΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ πλκΫίαζαθΝ αλΰσ λαΝ εαδΝ κδΝ
φδζκευί λθβ δεΫμΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ φβη λέ μ,Ν αφκτΝ σηπμΝ έξ Ν πλκβΰκυηΫθπμΝ
π τ δΝ κΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ θαΝ υθαθ βγ έΝ αυ κπλκ υππμΝ η Ν κυμΝ αλξδ υθ Ϊε μ κυμ. 

ΜΪζδ α,Ν κΝ Λ ίέθΝ φλσθ δ Ν θαΝ υθαθ βγ έΝ εα ’Ν δ έαθΝ η Ν κθΝ Ϋλίβ,Ν κΝ κπκέκμ 
δ υελέθδ Ν σ δΝ κδΝ εα βΰκλέ μΝ βμΝ « γθδεάμ»Ν π λέΝ ‘ι πκυζάηα κμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ

κηκΰΫθ δαμΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ Μαεαλέκυ’1174 θΝ σξ υαθΝ θαθ έκθΝ εαγαυ άμΝ βμΝ
τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν αζζΪΝ ησθκΝ εα ΪΝ βμΝ θΝ ΰΫθ δΝ

πκζδ δεάμΝ κυΝΜαεαλέκυέΝτηφπθαΝη Ν ξ δεάΝαθαφκλΪΝ κυΝΛ ίέθΝπλκμΝ κθΝΓ θδεσΝ
δ υγυθ άΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Νεα σπδθΝ βμΝ υθΪθ β άμΝ κυΝη Ν

                                                           
1169 Ibid. Al-Difaa, 21.8.1960 
1170 Ibid. Manar, 21.8.1960 
1171 “ΟδΝ1ηέίίίΝΚτπλδκδΝ βμΝ δΰτπ κυΝαθΪ α κδΝαπσΝ κθΝ δκλδ ησθΝΠλΫ ί πμΝ κυΝΙ λαάζΝ δμΝΚτπλκθΝ
– πΫ δζαθΝ βζ ΰλαφάηα αΝ πλκμΝ κθΝ λξδ πέ εκπκθΝ δαΝ κυμΝ δαΰλαφκηΫθκυμΝ εδθ τθκυμΝ εΝ βμΝ
θ λΰ έαμΝ κυΝ Ι λαάζ”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ,Νβ1έκέ1λθίέΝ“ ΝΚυπλδαεάΝ ζφσ β αΝ ζ ιαθ λ έαμΝεα ΪΝ κυΝ
δκλδ ηκτΝΙ λαβζέ βΝΠλ ί υ ά”, Υαλαυΰά, 21.8.1960. 

1172 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμ Yahil (1246/103.1 פ -31.8.1960) πδ εσπβ β κυ 
ζζβθκευπλδαεκτ Στπκυ π λέΝ βμΝαθ έ λα βμΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμ κηκΰΫθ δαμ βθ έΰυπ κ  

1173Ν “ Ν ‘ΥαζεέθΝ  έ’Ν δαΝ αμΝ ξΫ δμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η ΪΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ πθΝ λαίδευθΝ Υπλυθ”,Ν
ζ υγ λέα,Νβέλέ1λθίΝεαδΝ“ΣδΝΰλΪφκυθΝαδΝ κυλεδεαέΝ φβη λέ μ”,Ν γθκμ, 24.8.1960 

1174 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμ Yahil (1279/102.1 פ -7.9.1960) πδ εσπβ β βηκ δ υηΪ πθ 
πθ φβη λέ πθ Halkın Sesi, Φπμ, γθδεά εαδ βμ αγβθαρεάμ Καγβη λδθάμ. 



κθΝ Ϋλίβ,Ν κΝ τ λκμΝ η τγβε Ν σ δΝ βΝ γθδεά θΝ γαΝ Ϋγδΰ Ν κΝ ιάμΝ κΝ
υΰε ελδηΫθκΝαά βηαΝ- εαδΝβΝ Ϋ η υ βΝ ε έθβΝ βλάγβε έ1175 

 
 έ γβ βΝπλκεΪζ ΝβΝ υθΫθ υιβΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝαδΰυπ δαεάΝ φβη λέ αΝ
Al-Gumhuriya, πκυΝ βηκ δ τγβε Ν κΝφτζζκΝ βμΝβηέκέ1λθίέΝΟΝΜαεΪλδκμΝαπΫφυΰ Ν
θαΝαπαθ ά δΝ υγΫπμΝπμΝπλκμΝ κΝ ΪθΝ ζδεΪΝγαΝζ δ κυλΰά δΝδ λαβζδθάΝΠλ ί έαΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν απαθ υθ αμΝ σ δΝ«κδΝ Άλαί μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ιΫλκυθΝ σ δΝ θΝ έθαδΝ παθ ζυμΝ
ζ τγ λκμΝθαΝεαγκλέ δΝ δμΝ ξΫ δμΝΚτπλκυ-Ι λαάζΝεαδΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝυπ’ΝσοδθΝ
κυΝ βθΝ ΪπκοβΝ κυΝ ΣκυλεκετπλδκυΝ θ δπλκΫ λκυ».1176 ΌππμΝ αθαφΫλ αδΝ Ν κδε έαΝ

Ϋεγ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυ,Ν αυ άΝ βΝ άζπ β κυΝ Μαεαλέκυ 
πλκεΪζ Ν υ φκλέαΝ βθΝΆΰευλα,ΝαζζΪΝευλέπμΝ κθΝέ δκΝ κθΝΦααέζΝΚδκυ κτε,ΝκΝ
κπκέκμΝ ε δηκτ Ν σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ λέι δΝ σζβΝ βθΝ
υγτθβΝ βθΝ κυλεκευπλδαεάΝ πζ υλΪ,Ν αεκζκυγυθ αμΝ βθΝ έ δαΝ αε δεάΝ πκυΝ έξ Ν
φαληκ γ έΝ πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ

Μαλπθδ υθέ1177 ΠΫλαθΝαυ κτΝσηπμ,ΝκΝΚδκυ κτεΝ έξ Ν ΫθαθΝπλσ γ κΝ κίαλσΝζσΰκΝ
αθβ υξέαμμΝ Ο η ΰαζτ λκμΝ α ζφσμΝ κυ,Ν ξηΫ Ν Κδκυ κτε,Ν κΝ κπκέκμΝ πέΝ ξλσθδαΝ
λΰαασ αθΝ βθΝ έΰυπ κ,Ν κΝ 1λθίΝ ά αθΝ ησθδηα πδα ΰεα βηΫθκμΝ βθΝ
ζ ιΪθ λ δα,ΝΫξκθ αμΝαπκε ά δΝ ε έΝ βηαθ δεάΝπ λδκυ έαέ1178     

 
 τηφπθαΝη Ν ξ δεάΝαθαφκλΪ κυΝ ΫίΝΛ ίέθΝπλκμΝ κθΝΓ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν Υα ηΝ Ιαξέζ,Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ υπ λαητθγβε Ν βμΝ

Ϊ βμΝπκυΝ άλβ Ν κΝαά βηαΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν κΝΙ λαάζ 
εαδΝ Ν υθΫθ υιβΝ τπκυΝ πκυΝ παλαξυλβ Ν Ν ΚυπλέκυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ δμΝβζέκέ1λθίΝφ λσ αθΝθαΝ βζυθ δΝ αΝ ιάμμΝ«ΟδΝΆλαί μΝάι λαθΝ υΝεαδΝ
ηάθ μΝ βθΝπλσγ άΝηκυΝθαΝ υ αγκτθ κηαζΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ Ι λαάζΝεαδΝ
ΰδαΝαυ σθΝ κΝζσΰκ,ΝβΝΫεπζβιάΝ κυμΝ θΝ έθαδΝ δεαδκζκΰβηΫθβέΝ ΝΚτπλκμΝγαΝπαλαη έθ δΝ
ΫιπΝ απσΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβΝ εαδΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ,Ν φσ κθΝ κΝ πδγυηκτθ,Ν

                                                           
1175 ΟλΪ Νζέβέ1έ1έ1 Π λέΝ βμΝ πέ ε οβμΝ ΫλίβΝ κΝΙ λαάζΝ κθΝΙκτθδκΝ κυΝ1ληλ 
1176ΝΣκΝαηφδζ ΰση θκΝαπσ πα ηαΝ βμ απσΝβηέκέ1λθί υθΫθ υιβμΝ κυΝΜαεαλέκυΝπλκμΝ βθΝαδΰυπ δαεάΝ
φβη λέ αΝ Al-Gumhuriya αθα βηκ έ υ Ν δμΝ βθέκέ1λθί βΝευπλδαεά φβη λέ α ζ υγ λέαΝπμΝ ιάμμΝ

«[…]Ν ιΝΪζζκυ,ΝβΝ φβη λέμΝ‘ ζ-Γεκυηξκυλέα’Ν βηκ δ τ δΝ δμΝ βθΝ βη λδθάθ Χ έ έβηέκέ1λθίΨ Ϋε κ έθΝ βμΝ
βθΝ υθΫθ υιδθΝ κγ έ αΝ υπσΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυΝ πλκμΝ κθΝ αθ απκελδ άθΝ βμΝ εέΝ ΦΪλαξΝ

ΓεκτηπλαθΝεαδΝ δμΝ βθΝκπκέαθΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝβλπ άγβΝπ λέΝ πθΝ ξΫ πθΝη ΪΝ
κυΝ Ι λαάζέΝ ΟΝ λβγ έμΝ αθ απκελδ άμΝ ΰλΪφ δμΝ ‘ δμΝ βθΝ υθΫθ υιέθΝ κυΝ πλκμΝ ηΫΝ πέΝ κυΝ γΫηα κμΝ πθΝ
ξΫ πθΝη ΪΝ κυΝΙ λαάζ,ΝκΝΠλσ λκμΝΜαεΪλδκμΝ έπ θΝσ δΝκδΝΆλαί μΝ θΝθαΝΰθπλέακυθΝσ δΝκτ κμΝ θΝ
έθαδΝαπκζτ πμΝ ζ τγ λκμΝθαΝαπκφα έ βΝησθκμΝ δαΝ αμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη ΪΝ κυΝΙ λαάζ,Νεαγ’Νσ κθΝ

κΝΣκτλεκμΝ θ δπλσ λκμΝ λΝΚδκυ κτεΝΫξ δΝ πέ βμΝ αμΝδ δεΪμΝ κυΝαπσο δμέΝ ΰθυλδαα,ΝΰλΪφ δΝπ λαδ ΫλπΝ
κΝαθ απκελδ άμ,Νσ δΝκΝ λΝΚδκυ κτεΝΫζαί θΝκ βΰέαμΝαπσΝ βθΝΣκυλεδεάθΝΚυίΫλθβ δθΝθαΝυπκ βλέιβΝ βθΝ
ΰεαγέ λυ δθΝ ξΫ πθΝη ΪΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝθαΝαεκζκυγά βΝ βθΝδ έαθΝπκζδ δεάθ,Ν βθΝκπκέαθΝαεκζκυγ έΝβΝ

ΣκυλεέαΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ Ι λαάζ»έΝ ΠλίζέΝ “ λαίδεαέΝ φβη λέ μΝ αθ δ λκτθΝ εα ΪΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ
ΜαεαλέκυΝΫθαθ δΝ κυΝΙ λαάζ”,Ν ζ υγ λέα,Νβθέκέ1λθίΝ 
1177 ISA/RG93/MFA/1008/1 Eytan Ron,Ν Γλαηηα ΫαμΝ ΄Ν βμΝ δπζπηα δεάμ πκ κζάμΝ κυ Ι λαάζΝ

βθΝΆΰευλαΝπλκμΝFischer εαδΝπλκμΝ αΝΣηάηα αΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝεαδΝΠλκι θδευθΝΤπκγΫ πθΝΧγγ1ήא 
-31.8.1960) Πλίζέηέβέγέ1έβ Π λέΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝΜαεαλέκυΝΫθαθ δΝ κυΝΛδίΪθκυΝΝ πέΝ κυΝαβ άηα κμΝ βμΝ
εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝΜαλπθδ υθ 
1178 ISA/RG93/MFA/1008/1 Ibid. Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝ κυΝ Eytan Ron η Ν κθΝ Haluk Bayülken, 
υπ τγυθκυΝ κΝ Γλαφ έκΝ ΚυπλδαευθΝ ΤπκγΫ πθΝ κΝ ΣηάηαΝ ΜΫ βμΝ θα κζάμΝ κυΝ κυλεδεκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝΜ αιτΝΪζζπθ,ΝκΝ Bayülken ιΫφλα Ν βΝ υ αλΫ ε δαΝ βμΝΣκυλεέαμΝαζζΪΝ
εαδΝ βθΝαθβ υξέαΝ κυΝKüçük ιΝαδ έαμΝ πθΝ βζυ πθΝ κυΝΜαεαλέκυΝ βθΝαδΰυπ δαεάΝ φβη λέ αΝAl-

Gumhuriya. Π λέΝ κυΝAhmet Küçük,Νη ΰαζτ λκυΝα ζφκτΝ κυΝ Fazil KüçükμΝΟλΪ Ν δ κ ζέ αΝ κυΝ
Μκυ έκυΝ ΦααέζΝ Κδκυ κτε-FazılΝ KüçükΝ εüzesiμ http://fazilkucuk.com/?page_id=12 Χπλσ ία βΝ
1ηέ11έβί1ηΨΝ ΝΠλίζέΝ χltayΝSayıl, ϊrέΝόazılΝKüçük’ünΝχnılarıΝ veΝSiyasalΝÖrgütΝÇalıΒmaları (δefkoΒa: 
2010) 

http://fazilkucuk.com/?page_id=12


ηπκλκτθΝθαΝαθκέικυθΝΫιδΝΠλ ί έ μΝ βθΝΚτπλκ,ΝαζζΪΝ θΝγαΝαπκ λΫοκυθΝ κΝΪθκδΰηαΝ
βμΝ δ λαβζδθάμΝΠλ ί έαμέΝ ζπέαπΝσ δΝκδΝαλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ θΝγαΝ ζΪίκυθΝ ηΫ λαΝεα ΪΝ
βμΝΚτπλκυ,ΝαζζΪΝβΝγΫ βΝηκυΝ π’Ναυ κτΝ κυΝαβ άηα κμΝ έθαδΝι εΪγαλβ»έΝΧ σ κ,ΝσππμΝ

αθαφΫλ δΝ βθΝ αθαφκλΪΝ κυΝ κΝ Λ ίέθ,Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ απσΝ αυ ΫμΝ κυΝ δμΝ βζυ δμ,Ν κΝ
ΜαεΪλδκμΝ αά β Ν απσΝ κυμΝ παλδ αηΫθκυμΝ βηκ δκΰλΪφκυμΝ θαΝ ηβθΝ δμΝ
βηκ δ τ κυθΝ– εαδΝ ε έθκδΝ θΝ δμΝ βηκ έ υ αθέ1179 ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ δΪ ε οβμΝ πθΝ

ΤπκυλΰυθΝ ιπ λδευθΝ πθΝ αλαίδευθΝ ελα υθΝ κθΝ Λέίαθκ,Ν κΝ δ λαβζδθσμΝ
ΠλπγυπκυλΰσμΝ αυέ Ν Μπ θΝ ΓεκυλδσθΝ δαί ίαέπθ Ν βθΝ αΰΰζσφπθβΝ αγβθαρεάΝ
φβη λέ αΝ «ϊaily Post»Ν σ δΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ απ δζΫμΝ εφλΪακθ αθΝ απζυμΝ εαδΝ ησθκΝ ΰδαΝ

ζσΰκυμΝ θ υππ δα ηκτ,Ν βζυθκθ αμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ σ δΝ « ΪθΝ βΝ ΚτπλκμΝ έπβΝ Χ έ έΝ
κυμΝΆλαί μΨΝ ‘ έη γαΝαθ ιΪλ β κδ,ΝηβθΝ θ δαφΫλ γ ’,Ν σ ΝγαΝ κΝαθ δζβφγκτθέΝ θΝ

γαΝ φαθκτθΝ σ κθΝ αθσβ κδ,Ν υ Ν θαΝ ηβΝ υθΪοκυθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ
Κτπλκθ».

1180 ΟδΝ βζυ δμΝ κυΝ Μπ θΝ ΓεκυλδσθΝ εαδΝ βμΝ ΜΫδλΝ ά αθΝ αθαη θση θκΝ θαΝ
ηβθΝ εαγβ υξΪακυθΝ κτ Ν κυμΝ υπκυλΰκτμΝ - ζζβθκευπλέκυμΝ εαδΝ ΣκυλεκευπλέκυμΝ - 
κτ ΝεαδΝ βθΝΚυπλδαεάΝκηκΰΫθ δαΝ βμΝ δΰτπ κυ,ΝπκυΝ έξ Ναπκφα έ δΝθαΝαπκ έζ δΝ
αθ δπλκ ππ έαΝη Ν εκπσΝ θαΝπλκίΪζ δΝ κυμΝφσίκυμΝ βμΝ θυπδκθΝ κυΝΜαεαλέκυΝ ΰδαΝ
υξσθΝαλαίδεΪΝαθ έπκδθαέ1181  

 
 θΝ Ϋζ δ,Ναθ έΝ πθΝαθαη θκηΫθπθΝαθ δπκέθπθ,ΝκΝ λαίδεσμΝτθ ηκμ,ΝβΝ ,Ν
κΝΛέίαθκμ,Ν κΝΙλΪε,Ν κΝκυ ΪθΝεαδΝΪζζ μΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝπ λδκλέ γβεαθΝ δμΝ πση θ μΝ
βηΫλ μΝ κΝθαΝ ε υ κυθΝ πέ βη μΝαθαεκδθυ δμ,Ν δαΝ πθΝκπκέπθΝ ιΫφλαααθΝ βΝζτπβΝ
κυμΝΰδαΝ βΝ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ
βηκελα έαμέΝ α δαεΪ,Νη Ν βθΝπΪλκ κΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ ί κηΪ πθΝ κυΝ υΰκτ κυΝ
κυΝ1λθίΝΪλξδ ΝθαΝη α λΫφ αδΝ κΝεζέηαΝΫθ α βμ,Νη Ν δμΝαλαίδεΫμΝαπ δζΫμΝεα ΪΝ
βμΝ ΚτπλκυΝ κζκΫθαΝ θαΝ ζδΰκ τκυθέ θ δε δεάΝ δεσθαΝ βμΝ η α λκφάμΝ κυΝ

εζέηα κμΝ δμΝ ξΫ δμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ αλαίδευθΝ ξπλυθΝ απκ έ κυθΝ κδΝ έ ζκδΝ πθΝ
ευπλδαευθΝ φβη λέ πθ,ΝαπσΝ κΝ τ λκΝ1ηθγάη λκΝ κυΝ υΰκτ κυΝΫπμΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ
 π ηίλέκυΝ κυΝ1λθίμΝυΰε ελδηΫθα,Ν αΝ ΫζβΝ υΰκτ κυΝ κυΝ1λθίΝκδΝ έ ζκδΝ πθΝ
δ ά πθΝπλκηάθυαθΝ κίαλΫμΝ δπζπηα δεΫμΝπ λδπΫ δ μΝΰδαΝ κΝθ κ τ α κΝευπλδαεσΝ

ελΪ κμΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝΜαεΪλδκμΝ θΝαθαγ πλκτ Ν βθΝπκζδ δεάΝ κυΝπμΝπλκμΝ κΝ
Ι λαάζέ1182 ΠαλΪζζβζα,ΝκδΝ Ι λαβζδθκέΝπαλα βλκτ αθΝσ δΝκζκΫθαΝεαδΝ υξθσ λα,Ν αΝ

                                                           
1179 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝYahil (1246/103.1 פ -31.8.1960)  
1180Ν “ βζυ δμΝ κυΝ Μπ θΝ ΓεκυλδσθΝ δαΝ αμΝ ξΫ δμΝ Κτπλκυ-Ι λαάζΝ εαδΝ πθΝ λαίδευθΝ Υπλυθ”,Ν
Κτπλκμ,Ν ββέκέ1λθίέΝ “ΟΝ Μπ θΝ ΓεκυλδσθΝ θΝ πδ τ δΝ δμΝ αμΝ απ δζΪμΝ πθΝ αλαίδευθΝ ξπλυθΝ σ δΝ
απΫφ υΰκθΝ θαΝ απκεα α ά κυθΝ δπζπηα δεΪμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ ΚτπλκθέΝ ΟΝ έ δκμΝ πδ τ δΝ σ δΝ γαΝ
ί ζ δπγκτθΝαεσηβΝεαδΝαδΝ ξΫ δμΝη αιτΝΙ λαάζΝεαδΝαλαίδευθΝζαυθ”,Ν γθκμ, 22.8.1960.  ΝαθΪζκΰκΝ
εζέηαΝ δα υπυθκθ αθΝκδΝ βζυ δμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝGolda Meir Ν υθΫθ υιάΝ
βμΝ πλκμΝ βθΝ αγβθαρεάΝ φβη λέ αΝ γθκμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αθα βηκ δ τκθ αθΝ βθΝ ευπλδαεάΝ κηυθυηβΝ
φβη λέ αμΝ “ βζυ δμΝ βμΝ ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ εέΝ ΜΫρλΝ δαΝ αμΝ ξΫ δμΝ Κτπλκυ-Ι λαάζΝ - θΝ

ίζΫππΝζσΰκθΝηβΝυπΪλι πμΝ θυθΝ ξΫ πθ”,Ν γθκμ, 25.8.1960 
1181Ν “ δαΝ υθκηδζέαμΝ η ΪΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ - λξ αδΝ δμΝ βθΝ ΚτπλκθΝ αθ δπλκ ππ έαΝ πθΝ ζζάθπθΝ
ΚυπλέπθΝ βμΝ δΰτπ κυ - δΝαθβ υξέαδΝ βμΝΚυπλδαεάμΝΠαλκδεέαμΝ δαΝ βμΝ ξΫ δμΝ βμΝΚτπλκυΝη Ν βθΝ

”,ΝΦδζ ζ τγ λκμ, 13.9.1960 
1182Ν θ δε δεΪμΝ “ δμΝ υ ξ λάΝ γΫ δθΝ υλέ ε αδΝ βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ υθ π έαΝ κυΝ
αλαίκρ λαβζδθκτΝαθ αΰπθδ ηκτΝ– ΟδΝΆλαί μΝαπ δζκτθΝθαΝηβΝ υθΪοκυθΝ δπζπηα δεΪμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝ
ΚτπλκθΝ ΪθΝ δκλδ γάΝ Πλ ί υ άμΝ κυΝ Ι λαάζΝ δμΝ βθΝ θά κθΝ ηαμ”,Ν γθκμ,Ν βίέκέ1λθίέΝ “ΟδΝ Άλαί μΝ
δαίζΫπκυθΝ εδθ τθκυμΝ δαΝ βθΝ ΚυπλδαεάθΝ βηκελα έαθΝ ζσΰπΝ κυΝ Ι λαάζΝ – ΣδΝ υπκ βλέα δΝ βΝ

αδΰυπ δαεά φβη λέμΝ ‘ κυλθΪζΝΝ ’ ατπ’Ν δμΝαθκδε άθΝ πδ κζάθΝπλκμΝ βθΝ έΜέΝ κθΝ λξδ πέ εκπκθΝ
ΜαεΪλδκθ”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ,Ν βθέκέ1λθίέΝ “ΟδΝ Άλαί μΝ εΪζ αθΝ εαδΝ πΪζδθΝ κθΝ ηαεΪλδκθΝ σππμΝ
αθαγ πλά βΝ βθΝ Ϊ δθΝ κυΝ δαΝ κθΝ Ι λαάζΝ – δΰτπ δκμΝαλγλκΰλΪφκμΝπλκίΪζζ δΝ ηηΫ κυμΝαπ δζΪμΝ
δαΝ κυμΝ ζζβθαμΝ βμΝΚτπλκυ”,Ν γθκμ,Ν βθέκέ1λθίέΝ “Πλκ δ κπκέβ δμΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝπλκμΝ
βθΝΚτπλκθ”,Ν ζ υγ λέα,Νβκέκέ1λθίέΝ“ΟδΝΤπκυλΰκέΝ ιπ λδευθΝ πθΝξπλυθΝ κυΝ λαίδεκτΝυθ Ϋ ηκυΝ
η ζΫ β αθΝ αμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ λΪίπθΝ εαδΝ ΚτπλκυΝ – Πλκ δ κπκέβ δμΝ πλκμ βθΝ ΚτπλκθΝ δαΝ κυμΝ



αλαίδεΪΝ βηκ δ τηα αΝΫ δθαθΝθαΝ βηδκυλΰκτθΝ βθΝ θ τππ βΝσ δ «αθΝεαδ κΝΙ λαάζΝ
αθαΰθυλδ Ν βθΝ Κτπλκ,Ν βΝ ΚτπλκμΝ θΝ αθαΰθυλδα Ν κΝ Ι λαάζΝ αεσηα»έΝ  βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝσηπμ,Ν Ϋ κδκΝγΫηαΝ θΝυφέ α κ,Ν κηΫθκυΝσ δΝΫθαΝπλκςφδ Ϊη θκΝ
ξλκθδεΪΝ ελΪ κμΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ ΫθαΝ θ κ τ α κΝ – εαδΝ σξδΝ κΝ
αθ έγ κέ1183 Χ σ κ,Ν δμΝ θΝ  π ηίλέκυΝ 1λθί,Ν δαφΪθβε Ν βΝ πλυ βΝ ι εΪγαλβΝ
Ϋθ διβΝσ δΝκδΝ ξΫ δμΝη αιτΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝ θΝ Ϋζ δΝ θΝγαΝ
πζά κθ αθ. ΣκΝ πέ βηκΝαδΰυπ δαεσΝ δ β κΰλαφδεσΝπλαε κλ έκ Μ Ν  αθαεκέθπ Ν
σ δΝ κΝ Μκυ αφΪ Λκτ φδΝ γαΝ κπκγ έ κΝ ΠλΫ ίβμΝ βμΝ Ν βΝ Λ υεπ έα κθΝ
πση θκΝ ηάθα,Ν έ β βΝ βθΝ κπκέαΝ Ϋ π υ Ν θα αθαη α υ δΝ κΝ ευπλδαεσΝ

λα δσφπθκ,1184 εαδΝ αηΫ πμΝ βθΝ πκηΫθβΝ βηΫλαΝ κδΝ κπδεΫμΝ φβη λέ μέ1185 ΣβθΝ έ δαΝ
έ β βΝ βηκ έ υ Ν εαδ βΝ ζδίαθδεάΝ Al-Hayat κυΝ Κα λκυ,Ν πλκ γΫ κθ αμΝ σ δΝ «βΝ

ΚτπλκμΝ θΝΫξ δΝαθαΰθπλέ δΝαεσηαΝ κΝΙ λαάζ» εαδΝσ δΝ επλσ ππκδΝ κυΝΛδίΪθκυΝεαδΝ
βμΝ δΰτπ κυΝ υθ ξέακυθΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθΝ παφΫμΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ βθΝΆΰευλαΝ

η Ν εκπσΝθαΝαπκ λΫοκυθΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκέ1186 εκζκτγβ ΝΫθαΝ εαπ θγάη λκΝ
δΰάμ,Ν ηΫξλδΝ πκυΝ δμΝ β1Ν  π ηίλέκυΝ 1λθίΝ αθαεκδθυγβε Ν βΝ Ϋζ υ βΝ βμΝ πλυ βμΝ

αθ δπλκ ππ έαμΝ δΰυπ έπθΝ πδξ δλβηα δυθΝ βθΝ Κτπλκ,Ν η Ν πδε φαζάμΝ αθυ α κΝ
αιδπηα κτξκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΟδεκθκηδευθΝ βμΝ ,Νη Ν εκπσΝθαΝ δ λ υθβγκτθΝκδΝ
υθα σ β μΝ τ φδΰιβμΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ ΚυπλδαεάΝ
βηκελα έαέ1187 Ν πέ ε οβΝ βμΝπλυ βμΝ πέ βηβμΝκδεκθκηδεάμΝαπκ κζάμΝ βμΝ Ν
βθΝ ΚτπλκΝ πδ φλαΰέ γβε Ν η Ν βθΝ υπκΰλαφάΝ ηθβηκθέκυΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ

δαελα δευθΝ ηπκλδευθΝ ξΫ πθΝ δμΝβλΝ π ηίλέκυΝ1λ60 - ιΫζδιβΝπκυΝ κθέ γβε Ν
απσΝ κθΝευπλδαεσΝΣτπκέ1188 
 
 θσ πΝ δαφαδθσ αθΝ σ δΝ βΝ δπζπηα δεάΝ Ϋθ α βΝ η αιτΝ βμΝ θ κ τ α βμΝ
ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝ έξ Νι π λα γ έ,Νυφέ α κΝαεσηαΝ
ηέαΝ υπδεάΝ εελ ησ β αΝαθΪη αΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝΙ λαάζΝεαδΝΚτπλκυμΝΟ 
Πλσ λκμΝ ΜαεΪλδκμΝ θΝ έξ Ν αεσηαΝ κλέ δΝ βη λκηβθέαΝ ΰδαΝ βθΝ ζ άΝ εα Ϊγ βμΝ
πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΠλΫ ίβΝ– βΝ δΰηάΝηΪζδ αΝπκυΝκδΝυπσζκδπκδΝ

ΠλΫ ί δμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αθΝ βΝ Λ υεπ έαΝ έξαθΝ ά βΝ εα αγΫ δΝ α δαπδ υ άλδΪΝ
κυμ,ΝζέΰαΝησζδμΝ δεκ δ λΪπλαΝαπσΝ βθΝ1θβ υΰκτ κυΝ1λθίέ ΝαθαηκθάΝαυ ά,Ν- Ν
υθΪλ β βΝ η Ν δμΝ αζζ πΪζζβζ μΝ αθαίκζΫμΝ βμΝ Ϋζ υ βμΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ ,Ν

Μκυ αφΪΝ Λκτ φδ,Ν εαγυ λκτ Ν – βηδκυλΰκτ Ν ΫθαΝ ΰ θδεσ λκΝ εζέηαΝ

                                                                                                                                                                      

εκπκτμΝ κυΝ δπθδ ηκτΝ- Νυπκ άλδιδμΝ πθΝ λΪίπθΝπλκμΝ κθΝαΰυθαΝ κυΝΚυπλδαεκτΝζακτ”,Ν γθκμ, 
βκέκέ1λθίέΝ “ΟδΝ Άλαί μΝ γαΝ πλκίκτθΝ δμΝ δαίάηα αΝ δμΝ Λ υεπ έαθ,Ν γάθαμΝ εαδΝ ΆΰευλαθΝ δαΝ αμΝ
ξΫ δμΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ Ι λαάζΝ – ξ δεσθΝ οάφδ ηαΝ θ ελέγβΝ κηκφυθπμΝ υπσΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πθΝ

ΤπκυλΰυθΝ πθΝ ιπ λδευθΝ πθΝ λαίδευθΝ ξπλυθ”,Ν Κτπλκμ, 29.8.1960. “ δΝ αλαίδεαέΝ ξυλαδΝ
πλκ δ κπκδκτθΝ βθΝΚτπλκθΝ δαΝ βθΝ ΰεαγέ λυ δθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν κθΝΙ λαάζ”,ΝΝΫκδΝΚαδλκέ, 
29.8.1960 
1183ΝISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝYahil εαδΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβθθή1ίγέ1 פ -
8.9.1960) 
1184 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝYahil εαδΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβθηή1ίγέ1 פ -
7.9.1960)  
1185 “ΠαλΪΰπθΝ βμΝ δΰυπ δαεάμΝ παθα Ϊ πμΝ δπλέ γβΝ ΠλΫ ίυμΝ βμΝ Ν δμΝ ΚτπλκθΝ – ΟΝ εέΝ
Μκυ αφΪΝΛκτ φδΝ αθαζαηίΪθ δΝ αΝ δπζπηα δεΪΝ κυΝ εαγάεκθ αΝ βθΝ πλκ ξάΝηάθα”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 
7.9.1960 
1186 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1ΝΣηάηαΝ λ υθυθΝπλκμΝLevin (1866/8.9.1960)  
1187Ν“ ηπκλδεάΝαπκ κζάΝ βμΝ Ν δμΝΚτπλκθ”,Ν γθκμ,Νβ1έλέ1λθίέΝ“ΠλκμΝ τ φδΰιδθΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ
ξΫ πθΝ βμΝ Νη Ν βθΝΚτπλκθΝ– ΘαΝ ιαΰΰ ζγάΝ υθ σηπμΝκΝ δκλδ ησμΝ κυΝΠλ ί υ κτΝ βμΝ ”,Ν

Φδζ ζ τγ λκμ, 22.9.1960 
1188Ν θ δε δεΪμΝ“Μ αιτΝΚτπλκυΝεαδΝ Νυπ ΰλΪφβΝξγ μΝηθβησθδκθΝ δαΝ βθΝαθΪπ υιδθΝ πθΝη αιτΝ
πθΝ ηπκλδευθΝ ξΫ πθΝ – θ ξυλβ Ν ξγ μΝ βΝ λαίδεάΝ ΟδεκθκηδεάΝ πκ κζά”,Ν Φδζ ζ τγ λκμ, 

30.9.1960 



αί ίαδσ β αμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ κηαζάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ Πλ ί έαμΝ βΝ
Λ υεπ έα,Ν αζζΪΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δ ‘πκδσ β α’Ν πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθ Ι λαάζ-
ΚτπλκυέΝ πσΝ βθΝΪζζβ πζ υλΪ,Νά αθΝ κηΫθκΝσ δΝ κΝΓ θδεσΝΠλκι θ έκΝ κυΝΙ λαάζΝ
έξ Ν ά βΝ αθαίαγηδ γ έΝ Ν Πλ ί έαΝ εαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βθΝ

Λ υεπ έαΝ έξ Ν αθαΰθπλδ γ έΝ απσΝ δμΝ 1ιέκέ1λθίέ1189  ευπλδαεάΝ πζ υλΪΝ σηπμ,Ν θΝ
ά αθΝ ΝγΫ β θαΝ πδ π τ δΝ βθΝ ζ άΝεα Ϊγ βμΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ κυΝΛ ίέθΝ- βΝ
κπκέαΝηκδλαέαΝγαΝπλκεαζκτ Ν θ υπυ δμΝζσΰπΝ κυΝπαθβΰυλδεκτΝ βμΝξαλαε άλαΝ -, 
ξπλέμΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ θαΝ Ϋξ δΝ δα φαζδ γ έΝ βΝ Ϋζ υ βΝ βθΝ ΚτπλκΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ

ΝεαδΝβΝυπ’αυ κτΝαθΪζβοβΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυέΝ 
 
 
 Ν θ κ τ α βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ εαζ έ κΝ θαΝ δαξ δλδ γ έΝ πκζτΝ ζ π ΫμΝ
δπζπηα δεΫμΝ δ κλλκπέ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝεαγκλέακθ αθΝαπσΝ δμΝ ΰ θδεσ λ μΝ ι ζέι δμΝ βΝ

ΜΫ βΝ θα κζάΝ ε έθβΝ βθΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κέΝ Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα α δξγ έΝ βΝ
πκζυπζκεσ β αΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ υΰευλέαμΝ βμΝ π λδσ κυΝ ε έθβμΝ - βθΝ κπκέαΝ βΝ
Λ υεπ έαΝαθ δε δη θδεΪΝ θΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ πβλ Ϊ δ-,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδ βηαθγκτθΝ
θΝ Ϊξ δΝ αΝ ιάμμΝΠ λέΝ αΝηΫ αΝ Ικυζέκυ κυΝ1λθί,ΝκΝΪξβμΝ βμΝΠ λ έαμ,ΝΜκξαηΪθ Ν

Ρ αΪΝ Παξζ ίέ,Ν λπ βγ έμΝ Ν υθΫθ υιβΝ τπκυΝ ΪθΝ βΝ ξυλαΝ κυΝ γαΝ ΰεαγέ λυ Ν
πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ,ΝαπΪθ β Νσ δΝ« κΝΙλΪθΝΫξ δΝαθαΰθπλέ δΝ
κΝΙ λαάζΝπλκΝπκζζκτ».1190 ΠλΪΰηα δ,ΝκΝΪξβμΝ θΝ έξ Νπ δΝεΪ δΝεαδθκτλΰδκ,ΝηδαμΝεαδΝ

βΝευίΫλθβ βΝΜκ αθ ΫεΝ έξ Ναθαΰθπλέ δΝde facto κΝΙ λαάζΝ κΝ1ληί,ΝηέαΝ εα έαΝ
πλδθέΝ θΝεαδΝ κΝπθ τηαΝ βμΝαπΪθ β βμΝ κυΝΪξβΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ
τπκυΝ ά αθΝ σ δΝ βΝ ξυλαΝ κυΝ θΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ de jure 

Χεαγσ δΝ κΝ έξ Ν ά βΝ αθαΰθπλέ δΝ de factoΨ,Ν βΝ θα λδεάΝ Ν πΫζ ι Ν θαΝ
εη αζζ υγ έΝ βΝ άζπ βΝ ε έθβ,Ν δαηαλ υλση θβΝ- Ϋ πΝεαδΝεα σπδθΝ εα έαμΝ- ΰδαΝ
βθΝ τπαλιβΝ πθΝ δλαθκρ λαβζδθυθΝ παφυθέΝ δ,Ν αΝ ΫζβΝ ΙκυζέκυΝ κυΝ 1λθί,Ν βΝ

ευίΫλθβ βΝ κυΝΚα λκυΝαπκφΪ δ Ν θαΝ δαεσο δΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ βμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ
ΙλΪθ,Ν ληβθ τκθ αμΝ βΝ άζπ βΝ ε έθβΝ κυΝΪξβΝπμΝ άγ θΝ ‘ΫθκξβΝπαλα κξά’Νσ δΝ κΝ
ΙλΪθΝαθαΰθυλδ Ν κΝΙ λαάζΝ- θυΝκΝπλαΰηα δεσμΝζσΰκμΝ βμΝεέθβ βμΝ ε έθβμΝά αθΝθαΝ
αθαεσο δΝ βθΝ δλαθδεάΝ δ δ υ δεσ β αΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ κυΝ Π λ δεκτΝ
Κσζπκυέ1191 υθ π έαΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ απσφα βμΝ βμΝ ,Ν κΝ ΠλΫ ίβμΝ κυΝ ΙλΪθΝ
ΰεα Ϋζ δο Ν κΝΚΪδλκΝεαδΝαθαξυλβ Νκλδ δεΪΝΰδαΝ βθΝΣ ξ λΪθβΝ δμΝγ1έιέ1λθίέ1192 

κηΫθπθΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ ι ζέι πθ,Ν πκυΝ υθΫίβ αθΝ ησζδμΝ τκΝ ί κηΪ μΝ πλδθΝ βθΝ
πέ βηβΝαθαεάλυιβΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Νά αθΝπλΪΰηα δΝπκζτΝ τ εκζκΝΰδαΝ
κθΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λΝθαΝαδ δκζκΰά δΝ κθΝαλαίδεσΝεσ ηκΝεαδΝ βθΝεκδθάΝ

ΰθυηβΝ βμΝ ξυλαμΝ κυ,Ν αφ’Ν θσμΝ βθΝ αυ βλσ β αΝ πκυΝ πΫ δι Ν ζέΰ μΝ ί κηΪ μΝ
θπλέ λαΝΫθαθ δΝ κυΝΪξβΝ βμΝΠ λ έαμ,Ν- κΝκπκέκμ,Ν θΝ Ϋζ δ,Ντ λαΝαπσΝ κΝ π δ σ δκΝ
ε έθκ,Ν θΝ δΫεκο Ν ίΫίαδαΝ δμΝ αΰα ΫμΝ παλα εβθδαεΫμΝ παφΫμΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ η Ν κΝ

Ι λαάζ,Νκτ ΝσηπμΝπλκΫίβΝ Νde jure αθαΰθυλδ βΝ – εαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ βθΝ πδ έε δαΝπκυΝ
πλΪΰηα δΝάγ ζ ΝθαΝ ε βζυ δΝπλκμΝ κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκ,ΝκΝκπκέκμΝπ σ κΝ έξ Νά βΝ
ΰεαγδ λτ δΝ πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν έξ Ν απκ ξγ έΝ βθΝ

αθαίΪγηδ βΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝ κυΝΙ λαάζΝ ΝΠλ ί έαΝεαδΝ έξ Ναθαΰθπλέ δΝ
πμΝΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έαΝ κθΝ ΫίΝΛ ίέθΝΝ– εαδ εΝ πθΝπλαΰηΪ πθ θΝ
ά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝαθαεαζΫ δΝ κΝΝχgrémentΝπκυΝ ιΫ π έ Ου δα δεΪ,Νεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ

                                                           
1189 ΟλΪ  5.1.5 
1190ΝTrita Parsi Treacherous alliance: the secret dealings of Israel, Iran and the United States (New 
Haven;London: Yale University Press, 2007), 27 
1191ΝIbid., 28 
1192Ν Ν έΰυπ κμΝεαδΝ κΝΙλΪθΝΝαπκεα Ϋ β αθΝ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ κυμΝ ξΫ δμΝ ΫεαΝξλσθδαΝαλΰσ λα,Ν κΝ
1λιίέΝΠλίζέΝ“Μ ΪΝ βθΝ δαεκπάθΝ πθΝ ξΫ πθΝη αιτΝΠ λ έαμΝεαδΝ δΰτπ κυ”,ΝΝΫκδΝΚαδλκέ, 1.8.1960 



υΰκτ κυΝ1λθί-ΙαθκυαλέκυΝ1λθ1ΝΧκπσ ΝεαδΝ ζδεΪΝαφέξγβΝ βθΝΚτπλκΝκΝΠλΫ ίβμΝ
βμΝ Ν Μκυ αφΪΝ Λκτ φδΝ εαδΝ εα Ϋγ Ν αΝ δαπδ υ άλδΪΝ κυΨ,Ν βΝ αδΰυπ δαεάΝ
δπζπηα έα,Νά βΝαπσΝ κθΝΟε υίλδκΝ κυΝ1λθί,Νπλκ παγκτ ΝθαΝίλ δΝ βθΝεα ΪζζβζβΝ
δΰηάΝεαδΝ κθΝεα ΪζζβζκΝ λσπκΝθαΝ ΰεαγδ λτ δΝπζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν

βθΝ θ κ τ α βΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,Ν ΫπμΝ σ κυΝ εα αζαΰδΪ δΝ κΝ γσλυίκμΝ βμΝ
δαεκπάμΝ πθΝ ξΫ πθΝ -ΙλΪθέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ ά αθΝ ά βΝ ΰθπ σΝ σ κΝ κθΝ

ΠλΫ ίβΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθΝ εαδΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ
θ δπλκ ππ έαμΝ κθΝ Ο ,Ν άθπθαΝ Ρπ έ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΚΤΠέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝαπσΝβ1έ1ίέ1λθίΝΠζβλκφκλδαεσΝβη έπηαΝΠ λδκξάμΝΚτπλκυΝ βμΝ
ΚΤΠΝ η Ν απκ Ϋε μΝ κΝ ζζβθδεσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ κθΝ Πλπγυπκυλΰσ,Ν
αθαφ λσ αθΝσ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΪθ β βμΝΝΪ λ-Ρπ έ βΝ βΝΝΫαΝΤσλεβΝ
ε έθκΝ κΝ ηάθα,Ν λυγηέ γβεαθΝ « αΝ εελ ηάΝ αβ άηα α» η αιτΝ ΚτπλκυΝ εαδΝ Ν ,Ν

«ευλέπμΝ Ν κΝαεαθγυ μΝπλσίζβηαΝ βμΝαθ αζζαΰάμΝ δπζπηα δευθΝαθ δπλκ υππθ, εαδΝ
σ δΝ «ά βΝ αθαηΫθ αδΝ δμΝ Λ υεπ έαθΝ κΝ πλυ κμΝ Πλ ί υ άμΝ βμΝ ,Ν αιέαλξκμΝ
Μκυ αφΪΝ Λκτ φδ,Ν υηφκδ β άμΝ εαδΝ υθ λΰΪ βμΝ πέΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ κυΝ
ΝΪ λ».1193 
 
 πσΝ βθΝπζ υλΪΝ βμ,ΝβΝ γάθαΝ δα βλκτ Νδ δαέ λαΝπλκ ε δεάΝ Ϊ βΝ πέΝ κυΝ
αβ άηα κμΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ Κτπλκυ-Ι λαάζ,Ν π δ άΝ
αθβ υξκτ ΝΰδαΝ δμΝπδγαθΫμΝ πδπ υ δμΝπκυΝγαΝ έξ Ναυ άΝβΝ ιΫζδιβΝ κθΝ ζζβθδ ησΝ
βμΝ δΰτπ κυέΝ ΟΝ υΪΰΰ ζκμΝ ίΫλπφ,Ν υπκ ξση θκμΝ κθΝ θ κ κπκγ βγΫθ αΝ
πδ λαηηΫθκΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝ γάθα,ΝηκυΫζΝΚΪπ ζ,Ν δμΝαλξΫμΝ π ηίλέκυΝ κυΝ

1λθί,Ν αά β Ν βθΝ εα αθσβ βΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ πζ υλΪμΝ ΰδαΝ βΝ υΰελα βηΫθβΝ Ϊ βΝ
βμΝ ζζΪ αμΝεα ΪΝ βΝ κηΫθβΝ υΰευλέαέΝυΰξλσθπμΝσηπμ,Ν π άηαθ Νσ δΝ Ν εα ’Ν

δ έαθΝ πδεκδθπθέαΝ πκυΝ έξ Ν η Ν κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν κθΝ έξ Ν υηίκυζ τ δ σ δΝ ΪθΝ ά αθΝ
πλΪΰηα δΝ δμΝπλκγΫ δμΝ κυΝθαΝ υ αγκτθΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ Ι λαάζ,ΝγαΝ
ά αθΝπλκ δησ λκΝθαΝ κΝπλΪι δΝαηΫ πμΝεαδΝσξδΝαλΰσ λαέ1194  βθΝκυ έα,ΝκΝ ίΫλπφΝ
παθα δα τππθ Ν κυμΝΙ λαβζδθκτμΝ βθΝΪπκοάΝ κυ πμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝξ δλδ ηκτΝ κυΝ

ζ π κτΝαυ κτΝαβ άηα κμΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝΚτπλκυ,Νσ δΝ βζα άΝ«γαΝά αθΝπλκ δησ λκΝθαΝ
αθ δη ππδ γ έΝ ΪπαιΝ ΫθαΝ ετηαΝ κλΰάμΝ πθΝ λΪίπθ,Ν παλΪΝ ηέαΝ ξλσθδαΝ α γΫθ δα,Ν
αλΰσ λα»έ1195 Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν ΰέθ αδΝ εα αθκβ σΝ σ δΝ βΝ απκΰκά υ βΝ πκυΝ
φΫλ αδΝθαΝ έξ Ν εφλΪ δΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝπλκμΝ κθΝΜαεΪλδκΝΰδαΝ βΝ τ α βΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ - εαδΝ βΝ ζέΰ μΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ

η αιτΝ πθΝ ίΫλπφΝεαδΝΚΪπ ζΝ βθΝ γάθα – απκ ζκτ ΝηέαΝεέθβ βΝπλκ ξβηα δεάΝΝ
εαδ θ α σ αθΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ πλκ πΪγ δαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θαΝ ηβθΝ πζβΰκτθΝ κδΝ
ξΫ δμΝ βμΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μ εαδΝ θαΝ ηβθΝ γ έΝ Ν εέθ υθκΝ βΝ ζζβθδεάΝ

κηκΰΫθ δαέ1196  
                                                           

1193ΝΜΪθκμΝ ζδΪ βμΝΣκΝ πσλλβ κΝ η λκζσΰδκΝ βμΝΚέΤέΠέΝΰδαΝ βθΝΚτπλκ Χ γάθαμΝ ε έΝΙέΝδ Ϋλβμ,ΝβίίιΨ,Ν
319-γβίέΝ ΣκΝ απσΝ β1έ1ίέ1λθίΝ ‘ΠζβλκφκλδαεσθΝ βη έπηαΝ Π λδκξάμΝ Κτπλκυ’Ν πλκμΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθ,Νεκδθκπκδκτη θκΝπλκμΝ κθΝΠλπγυπκυλΰσΝ βμΝ ζζΪ αμΝ 
1194 ISA/RG93/MFAή1ίίκή1Ν ΣηάηαΝ λ υθυθΝ πλκμΝ Levin (603/103.1 פ -ζέλέ1λθίΨΝ Παλα έγ αδΝ
απσ πα ηαΝ αθαφκλΪμΝ κυΝ κπκγ βγΫθ κμΝ δ λαβζδθκτΝ δπζπηα δεκτΝ αθ δπλκ υπκυ βθΝ γάθα,Ν
Shmuel KapelΝπλκμΝ κΝΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ. ΠλίζέΝΝηέ1έη 
1195 ISA/RG93/MFAή1ίίκήζΝ ΣηάηαΝ λ αθδεάμΝ Κκδθκπκζδ έαμΝ πλκμΝ Levin (635/18.7.1960) 
Π λδ ξση θκΝ υθΪθ β βμΝFischer- ίΫλπφΝ βθΝ γάθαέΝ 
ΠλίζέΝISA/RG130/MFA/2293/8 Fischer πλκμΝYahil (394/ -18.7.1960)  
Ολ. Israel State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 640 #412 εαδ  Πλίζ.5.1.5 
1196 ISA/RG130/MFA/2341/2 Levin πλκμΝΣηάηαΝ λ αθδεάμΝΚκδθκπκζδ έαμΝΧβθηήιέλέ1λθίΨΝ 
ΟΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ θβηΫλπ Ν κθΝLevin σ δΝβΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ φ λσ αθΝ θαΝ έξ Ν εφλΪ δΝ βθΝ απκΰκά υ άΝ βμΝ ζσΰπΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθΝη αιτΝΚτπλκυΝεαδΝΙ λαάζΝΠλίζέΝIsrael State Archives – Gilead ed., Documents, Vol.14, 644 

#416 



 
 θ δγΫ πμ,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ αθ δη υπδ Ν π λδ σ λκΝ ι εΪγαλαΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ
πθΝ αλαίδευθΝ ξπλυθΝ θαΝ αθα λΫοκυθΝ βθΝ υ η θάΝ ΰδαΝ αυ ΫμΝ δπζπηα δεάΝ ιΫζδιβΝ
βθΝΚτπλκέΝΌππμΝΫΰδθ Νΰθπ σΝ κθΝδ λαβζδθσΝ πδ λαηηΫθκΝ βθΝΆΰευλα,ΝΜκ ΫΝ
ζσθ απσΝ κθΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ κυλεδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ,Ν εέΝ

Κκυθ λΪζπ,Ν πδ εΫφγβεαθΝ κθΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθ,Ν ζέηΝαλπΫλ,Ν δμΝ1βέλέ1λθίΝ
κδΝΠλΫ ί δμΝ πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝπκυΝυπβλ κτ αθΝ βθ Άΰευλα.1197 πδ έπιάΝ κυμΝ
ά αθΝ βΝ ΣκυλεέαΝ θαΝ α εά δΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ κθΝ Κδκυ κτε,Ν πλκε δηΫθκυΝ κΝ

τ λκμΝ θαΝ Ϊλ δΝ βθΝ υΰεα Ϊγ άΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ Ϋε κ βΝ κυΝ Agrément κυΝ
ΠλκΫ λκυΝΜαεαλέκυ,ΝπκυΝαφκλκτ Ν βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΠλΫ ίβΝ βΝ
Λ υεπ έαέΝ ΣκΝ κυλεδεσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν δ έπμΝ η ΪΝ βΝ Ϊ βΝ πκυΝ άλβ Ν
Ϋθαθ δΝ πθΝ λΪίπθΝ πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ εκδθκίκυζ υ δεάμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ
ΚυπλέπθΝΜαλπθδ υθ,1198 έξ Ναπκε ά δΝπζΫκθΝ βθΝ ηπ δλέα,Ν δ δεΪΝ Νσ, δΝαφκλκτ Ν
βθΝ Κτπλκ,Ν πυμΝ θαΝ γΫ δΝ σλδαΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ πδ δυι δμΝ η Ν κθΝ εα ΪζζβζκΝ λσπκέΝ

δ,Ν κΝ αλπΫλ,Ν ηηΫ πμΝ πζβθΝ αφυμ,Ν απΫεζ δ Ν βθΝ πδγαθσ β αΝ αθΪζβοβμΝ
κδα άπκ Ν πλπ κίκυζέαμΝ πλκμΝ αυ άθΝ βθΝ εα τγυθ β,Ν φγΪθκθ αμΝ ηΪζδ αΝ κΝ
βη έκΝθαΝδ ξυλδ γ έΝσ δΝ«κδΝαλαίδεΫμΝξυλ μΝηΪζζκθΝΫξκυθΝυπ λ ε δηά δΝ βθΝ πδλλκάΝ

πκυΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ α ε έΝ βΝ ΆΰευλαΝ σξδΝ ησθκΝ κθΝ Κδκυ κτε,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυμΝ
ΣκτλεκυμΝ κυΝ θβ δκτΝ θΝ ΰΫθ δ»έΝ δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κΝ αλπΫλΝ αδ δκζσΰβ Ν πζάλπμΝ βθΝ
ευπλδαεάΝαπσφα βΝθαΝαπκ ξγ έΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝΛ ίέθΝ βΝΛ υεπ έαΝ– εαδΝπμΝ
εΝ κτ κυΝθαΝ υ ά δΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝΙ λαάζ-  ζΫΰκθ αμΝ κυμΝΆλαί μΝ

ΠλΫ ί δμΝσ δΝ« ιΝαδ έαμΝ κυΝ δ δεκτΝεαγ υ κμΝ βμΝΚτπλκυΝεαδΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ
ξ έακθ αδΝ η Ν αυ σ,Ν πδγυη έΝ θαΝ ηβθΝ ηπζΫι δΝ κθΝ αυ σΝ βμΝ βθΝ αλαίκρ λαβζδθάΝ
δΫθ ιβΝεαδ,Νεαγ’ΝσππμΝφαέθ αδ,Ν πΫζ ι Νθα υ ά δΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝεαδΝη Ν κΝ

Ι λαάζ», πΫλαθΝ ί ίαέπμΝ πθΝ κηαζυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ πκυΝ πδγυη έΝ θαΝ
υ ά δΝεαδΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μέ1199     

  

  Κα σπδθΝ θ α δευθΝ παλα εβθδαευθΝ παφυθΝ η αιτΝ Λ υεπ έαμ,Ν Κα λκυΝ εαδΝ
βλυ κτ,Ν υηφπθάγβε Ν σ δΝ κΝ ΠλΫ ίβμΝ βμΝ Ν γαΝ εα Ϋγ Ν πλυ κμΝ αΝ
δαπδ υ άλδΪΝ κυΝ κθΝ Πλσ λκΝ ΜαεΪλδκ,Ν εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ γαΝ Ϋεαθ Ν κΝ έ δκΝ κΝ

δ λαβζδθσμΝ κησζκΰσμΝ κυέΝ ΠλΪΰηα δ,Ν τ λαΝ απσΝ αζζ πΪζζβζ μΝ αθαίκζΫμ,Ν κΝ
Μκυ αφΪ Λκτ φδΝαφέξγβΝ βΝΛ υεπ έαΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λθ1ΝεαδΝ δμΝ1ζέ1έ1961 
εα Ϋγ Ν αΝ δαπδ υ άλδΪΝ κυΝ κθΝΚτπλδκΝΠλσ λκέ1200 ΟΝ δ λαβζδθσμΝΠλΫ ίβμ,Ν

ΫίΝΛ ίέθ,Νεα Ϋγ Ν αΝ δαπδ υ άλδΪΝ κυΝ κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκ,Νπαλκυ έαΝ κυΝ
θ δπλκΫ λκυΝΚδκυ κτε,Ν oυΝΤφυπκυλΰκτΝπαλΪΝ πΝΠλκΫ λπ,Ν πκ σζκυΝΚκθ κτ,Ν

κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ παλΪΝ πΝ θ δπλκΫ λπ,Ν Σα ηΪζΝ Μκυφ έαα ,Ν κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
ιπ λδευθΝ πτλκυΝ ΚυπλδαθκτΝ εαδΝ κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθΝ Κυ αΝ δυ βΝ κΝ Πλκ λδεσΝ ΜΫΰαλκΝ βΝ Λ υεπ έαΝ δμΝ βίΝ

ΙαθκυαλέκυΝ1λθ1.1201  

                                                           
1197ΝISA/RG130/MFA/2290/5 Alon πλκμΝYahil (383/15.9.1960- אי) 
1198 ΟλΪ Νηέβέγέ1έβ Π λέΝ πθΝ παφυθΝ βμΝ κυλεδεάμΝευίΫλθβ βμΝη Ν κθΝ ξβΝΥαζέζΝΣαεδ θ έθ,Ν δ δεσΝ
απ αζηΫθκΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝΛδίΪθκυ,Ν κθΝΜΪλ δκΝεαδΝ κθΝ πλέζδκΝ1λθί 
1199 ISA/RG130/MFA/2290/5 Alon πλκμΝYahil (383/15.9.1960- אי)  
1200 ISA/RG93/MFA/1008/1 Levin πλκμΝYahil (31/103.1 פ -19.1.1961) 
1201 ISA/RG130/MFA/3345/7 Levin πλκμΝ ΣηάηαΝ υ δεάμΝ υλυπβμΝ Χκιή1ίγέ1-βθέ1έ1λθ1ΨΝ  βθΝ
αθαφκλΪΝ κυ,Ν κ δ λαβζδθσμΝ ΠλΫ ίβμΝ Zeev Levin π λδΰλΪφ δΝ βθΝ ζ άΝ εα Ϊγ βμΝ πθΝ
δαπδ υ βλέπθΝ κυ,ΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝβίέ1έ1λθ1,ΝαθαΰλΪφκθ αμΝ αΝ ιάμμΝ 

«ΣκΝπλκ λδεσΝαυ κεέθβ κ κΝκπκέκΝευηΪ δα ΝηέαΝηδελάΝδ λαβζδθάΝ βηαέα,Ν υθκ υση θκΝαπσΝ Ϋ λ δμΝ
ηκ κ δεζΫ μ,ΝΫφ α Ν βθΝυλαΝπκυΝ έξ Νκλδ γ έΝΰδαΝθαΝηαμΝπΪλ δΝ κΝΠλκ λδεσΝΜΫΰαλκέΝΜ Ν υθσ υ Ν
κΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝευπλδαεκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέΝ βθΝ έ κ κΝ εσ αθΝ δηβ δεάΝφλκυλΪΝ
βμΝΚυπλδαεάμΝ υθκηέαμΝ εαδΝ βΝΦδζαληκθδεάΝ βμΝ υθκηέαμΝ Ϋπαδι Ν ησθκΝ βθΝ “Ha’Tikva”Ν Χ έ Ν κθΝ



 
ΤΜΠ Ρ Μ Σ Ν 
 

 

 

 

 

έΝΟδΝ ΰΰυά δμΝ βμΝ τ βμΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ βμΝα φΪζ δαμ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ κΝ
υπσίαγλκΝ κυΝ ΪικθαΝ π λδφ λ δαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝ εα ΪΝ βΝ

εα έαΝ κυΝ’ηίΝ 
 

  δμΝ αλξΫμΝ κυΝ 1λζλ,Ν η Ν δμΝ υηφπθέ μΝ ΰδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ
εα Ϊπαυ βμΝ κυΝπυλσμΝαθΪη αΝ κΝΙ λαάζ,Ν βθΝ έΰυπ κ,Ν κθΝΛέίαθκ,Ν βΝυλέαΝεαδΝ
βθΝ Ικλ αθέα,Ν πδ φλαΰέ γβεαθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ ΄ λαίκρ λαβζδθκτΝ

ΠκζΫηκυ,Ν κυΝ«ΠκζΫηκυΝ βμΝ θ ιαλ β έαμ»ΝσππμΝΫξ δΝ πδελα ά δΝθαΝζΫΰ αδΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝ δ κλδκΰλαφέαέΝ ΣαΝ de facto ξ λ αέαΝ τθκλαΝ κυΝ θ κ τ α κυΝ ίλαρεκτΝ
ελΪ κυμΝεαδΝβΝ δπζπηα δεάΝ κυΝαθαΰθυλδ βΝαπσΝ δμΝ τκΝυπ λ υθΪη δμ,Ν δμΝ Π ΝεαδΝ
βθΝ  ,Ν βηδκτλΰβ αθΝ θΫαΝ κηΫθαΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ εαδΝ βΝ θα κζδεά 

Μ σΰ δκέΝ ΣκΝ Ι λαάζΝ εαζ έ κΝ θαΝ απκφα έ δΝ πκδαΝ γΫ βΝ γαΝ πΫζ ΰ Ν βΝ δ γθάΝ
ουξλκπκζ ηδεάΝπλαΰηα δεσ β α,Ν ΪθΝ βζα άΝγαΝαθάε Ν βθΝ θα κζά,Ν βΝ τ βΝάΝ

κθΝ ζ ΰση θκΝ Σλέ κΝ Κσ ηκ,Ν πκυΝ σ Ν Ϊλξδα Ν α δαεΪ θαΝ απαζζΪ αδΝ απσΝ βθΝ
απκδεδκελα έαέΝ Ν απΪθ β βΝ Ν αυ σΝ κΝ κίαλσΝ αά βηαΝ θΝ ά αθΝ αυ κθσβ βέΝ ΟΝ
πλκ αθα κζδ ησμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμ, απκ Ϋζ Ν αά βηαΝ
ιαδλ δεΪΝαηφδζ ΰση θκΝη αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝδ κζκΰδευθΝ Ϊ πθΝ κΝ π λδεσΝ
κυΝ ευί λθυθ κμΝ ε θ λκαλδ λκτΝ εσηηα κμΝ Mapai υπσΝ βθΝ βΰ έαΝ κυΝ πλυ κυΝ

ΠλπγυπκυλΰκτΝ βμΝξυλαμ,Ν αυέ ΝΜπ θ-Γεκυλδσθ.  
 

Ν  Ν εαδΝ κδΝ ζαρεΫμΝ βηκελα έ μΝ βμΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ πλκ Ϋφ λαθΝ
λα δπ δεά,Ν κδεκθκηδεάΝ εαδΝ δπζπηα δεάΝ άλδιβΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ηάθ μΝ απάμΝ κυΝ

θ αλκτΝ ελΪ κυμΝ πκυΝ ά βΝ απσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ
ίλδ εσ αθΝ Ν ηπσζ ηβΝεα Ϊ α βΝη Νσζ μΝ δμΝσηκλ μΝαλαίδεΫμΝξυλ μέΝΟΝ ίλαρεσμΝ
ΫθκπζκμΝ αΰυθαμΝ εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ πκυΝ έξ Ν πλκβΰβγ έΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ έξ Ν
εζβφγ έΝαπσΝ βΝΜσ ξαΝπμΝηέαΝηΪξβΝεα ΪΝ βμΝ υ δεάμΝαπκδεδκελα δεάμΝπαλκυ έαμΝ
βΝ ΜΫ βΝ θα κζάέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν εφΪθ δμΝ κυΝ δπθδ δεκτΝ εδθάηα κμΝ βθΝ

Παζαδ έθβ,Νη Νευλδσ λβΝαυ άθΝ κυΝεκδθκίδαεκτΝαΰλκ δεκτΝ πκδεδ ηκτ,Ν έξαθΝ αφΫμΝ
κ δαζδ δεσΝ πλσ βηκ,Ν σξδΝ ησθκΝ Ν δ κζκΰδεσΝ αζζΪΝ εαδΝ  εαγαλΪ πλαε δεσΝ
πέπ κέΝ δ,Ν παλΪΝ δμΝ πκδεέζ μΝ υΰεζέ δμΝ πκυΝ βη δυθκθ αθΝ Ν δπζπηα δεσΝ

                                                                                                                                                                      

δ λαβζδθσΝ γθδεσΝ τηθκΨΝ – π δ άΝ γθδεσμΝ τηθκμΝ βμΝΚτπλκυΝ θΝ υπΪλξ δέΝ  βθΝ αέγκυ αΝ κυΝΜ ΰΪλκυΝ
Ϋεκθ αθΝκΝΜαεΪλδκμ,ΝκΝ λΝΚδκυ κτε,ΝκΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,ΝκΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ
ιπ λδευθΝπμΝ πέ βμΝ εαδΝ κδΝ ΤφυπκυλΰκέΝ παλΪΝ πΝΠλκΫ λπΝ εαδΝ πΝ θ δπλκΫ λπέΝΚα αγΫ κθ αμΝ αΝ
δαπδ υ άλδΪΝηκυΝ ιΫφλα αΝ βθΝ ζπέ αΝΰδαΝ θΫμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμΝεαδΝκΝΜαεΪλδκμΝαπΪθ β Ν ε θυμέΝ

τ β αΝ κθΝΠλσ λκΝ εαδΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κθΝ εέΝ Nahum Eshkol Χ έ έΝ Γλαηηα ΫαμΝ ΄) εαδΝ κθΝ εέΝ
Efraim Ben-Natan Χ έ έΝ Γλαηηα ΫαμΝ ΄),Ν εαδΝ τ λαΝ απσΝ η λδεΪΝ ζ π ΪΝ βΝ ζ άΝ κζεζβλυγβε έΝ Ν
α ησ φαδλαΝά αθΝ πέ βηβ,ΝαζζΪΝ υξΪλδ βΝεαδΝπκζτΝφδζδεάέΝΟΝευπλδαεσμΝΣτπκμΝπλσίαζ Ν ε θυμΝ βθΝ
εα Ϊγ βΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝηκυέΝΣκΝευπλδαεσΝλα δσφπθκΝ βθΝαθαεκέθπ Ν  σζαΝ αΝ ζ έαΝ δ ά πθΝ
βμΝΠαλα ε υάμ,Ν κθέακθ αμΝ δμΝ βζυ δμΝηκυΝεαδΝ βθΝαπΪθ β βΝ κυΝΜαεαλέκυέΝΚδΝΫ δ ζκδπσθ, ζ έπ Ν

εαδΝαυ άΝβΝυπσγ β»έ  
 βθΝπμΝ ΪθπΝαθαφκλΪΝ πδ υθΪπ κθ αθΝ αΝ ε έη θαΝ πθΝ βηκ δ υηΪ πθΝ πθΝ ευπλδαευθΝ φβη λέ πθΝ
γθδεά,ΝΜΪξβ,ΝΥαλαυΰά εαδΝΦδζ ζ τγ λκμ βμΝβ1έ1έ1λθ1 

Πλίζ. Barouch Gilead,Ν “Ha’Ν Maarakha al Yitzug Israel be-Kafrisin”Ν κ Misrad ha'Khutz-50 

ha'Shanim ha'Rishonot, Moshe Yeger, Yosef Govrin, Arieh Oded eds. (Jerusalem: Keter, 2002), 374-
376  



πέπ κ εα ΪΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ηάθ μΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ αθ ιαλ β έαμ,Ν ΰλάΰκλαΝ
δαπδ υγβε Ν σ δΝ ηέαΝ π λαδ ΫλπΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ Ι λαάζ-  Ν θΝ γαΝ έξ Ν ηΫζζκθ,Ν

εαγσ δΝ β Μσ ξαΝ αφ’Ν θσμΝ ά αθΝ απλσγυηβΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βηκΰλαφδεΪΝ κΝ Ι λαάζΝ
πδ λΫπκθ αμΝ κυμΝ ίλαέκυμΝπκζέ μΝ βμΝθαΝη ΰεα α αγκτθΝ Ναυ σ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ

ά αθΝ ιαδλ δεΪΝ δ αε δεά θαΝπαλΪ ξ δΝκπζδ ησ δμΝ δ λαβζδθΫμΝΫθκπζ μΝ υθΪη δμέΝ
ΜβΝ Ϋξκθ αμΝ θαΝ αθαηΫθ δΝ έπκ αΝ π λδ σ λκΝ απσΝ βθΝ  ,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ Μπ θ-
Γεκυλδσθ ιΫφλα Ν αθκδε ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ βμΝ θαΝ υδκγ βγκτθΝ αΝ υ δεκ υλππαρεΪΝ
πκζδ δαεΪΝπλσ υπαέΝΜ Ν βθΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝπλυ πθΝεκδθκίκυζ υ δευθΝ εζκΰυθΝ δμΝ
βηΝ ΙαθκυαλέκυΝ 1λζλΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ πθΝ ία δευθΝ αλξυθΝ βμΝ
ζ τγ λβμΝ αΰκλΪμ,Ν εα Ϋ βΝ αφΫμΝ σ δΝ κΝ Ι λαάζΝ θΝ πλσε δ κΝ θαΝ υπαξγ έΝ βΝ
κίδ δεάΝ φαέλαΝ πδλλκάμΝ – παλΪΝ δμΝ αθ έγ μΝ απσο δμΝ πκυΝ εφλΪακθ αθΝ Ν
πεκηηα δεσΝ πέπ κΝ εα ΪΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ηάθ μ, η ΪΝ βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ

δ λαβζδθάμΝαθ ιαλ β έαμέ 
 

πσΝ βθΝΪζζβ πζ υλΪ,ΝβΝ υΰελα βηΫθβΝαπκ α δκπκέβ βΝ κυΝΙ λαάζΝαπσΝ δμΝ
ξυλ μΝ κυΝαθα κζδεκτΝηπζκεΝ θΝ υθ παΰσ αθΝ βθΝΪη βΝεαδΝπζάλβΝΫθ αιάΝ κυΝ κθΝ
η απκζ ηδεσΝ ‘ υ δεσΝ εσ ηκ’έΝ αθΝ αεσηαΝ θππΫμΝ κδΝ ηθάη μΝ κυΝ ΫθκπζκυΝ αΰυθαΝ
εα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ βθΝΠαζαδ έθβέΝ Νουξλσ β αΝπκυΝ π έεθυ Ν κΝΛκθ έθκΝ Ν
δη λΫμΝ εαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κΝ Ν σ, δΝ αφκλκτ Ν βθΝ πλκαΰπΰάΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ
υηφ λσθ πθ, θΝ π λθκτ Ν απαλα άλβ βΝ κτ Ν απσΝ αΝ δ λαβζδθΪΝ εΫθ λαΝ

απκφΪ πθ,Ν κτ ΝεαδΝ απσΝ βθΝ κπδεάΝεκδθάΝ ΰθυηβέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝπζ υλΪΝσηπμ,Ν κΝ
Μπ θ-Γεκυλδσθ θΝΫελυί Νσ δΝβΝ δα τθ βΝ κυΝΙ λαάζΝη Ν δμΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝ
απκ ζκτ Νηκθσ λκηκΝΰδαΝ βθΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝ κυΝ υΪζπ κυΝ ίλαρεκτΝελΪ κυμέΝ

ΰΰτβ βΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝ Ϋεία β αυ άμΝ κυΝ βμΝ πδζκΰάμΝ απκ ζκτ Ν κΝ δ ξυλσΝ
ίλαρεσΝ κδξ έκΝ πθΝ Π ,Ν πκυΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ απκ ζ ηα δεΪΝ δμΝ

απκφΪ δμΝ κυΝΛ υεκτΝΟέεκυέΝΚα αζυ δεάμΝ βηα έαμΝαπ έξγβΝβΝ πέ ε οβΝΜπ θ-
Γεκυλδσθ δμΝ Π ,ΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη Ν βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝπλυ κυΝξλσθκυΝ
απάμΝ κυΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ησζδμΝ λ δμΝ ηάθ μΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ
εα Ϊπαυ βμΝ κυΝ πυλσμΝ η Ν δμΝ ΰ δ κθδεΫμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μέΝ ΟΝ δ λαβζδθσμΝ
ΠλπγυπκυλΰσμΝ ίλάε Ν υάεκαΝ υ αΝ βθΝ ΟυΪ δθΰε κθέΝ Πλκε δηΫθκυΝ σηπμ,Ν θαΝ
εαζζδ λΰβγκτθΝ π λαδ ΫλπΝ κδΝ ξΫ δμΝ η Ν βΝ τ β,Ν βΝ ικηΪζυθ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ
Ι λαάζ- λ αθέαμΝελδθσ αθΝαπαλαέ β βέΝΣκΝ Ι λαάζΝεαζ έ κΝθαΝπ έ δΝ βΝ τ β,Νσ δΝ
πλΪΰηα δΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝεα α έΝκΝπζΫκθΝαιδσπδ κμΝ τηηαξσμΝ βμΝ βθΝα αγάΝ
εαδΝΰδαΝπκζζκτμΝζσΰκυμΝ βηαθ δεάΝΜΫ βΝ θα κζάέΝ 

 
 δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ1ληί,Ν ε σμΝαπσΝ κΝΙ λαάζ,ΝηέαΝΪζζβΝ βηαθ δεάΝ

ηβ-αλαίδεάΝξυλαΝ βμΝπ λδκξάμΝάγ ζ ΝεαδΝ ε έθβΝθαΝαπκε ά δΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ βμΝ
τ βμμΝβΝΣκυλεέαέΝΟΝΠσζ ηκμΝ βμΝΚκλΫαμΝαπκ Ϋζ Ν σ κΝΰδαΝ βθΝΣκυλεέαΝσ κΝεαδΝ

ΰδαΝ κΝΙ λαάζΝηέαΝαιδκπκδά δηβΝ υεαδλέαΝθαΝ βζυ κυθΝΫηπλαε αΝ βΝίκτζβ άΝ κυμΝθαΝ
υΰεα αζΫΰκθ αδΝ βθΝη απκζ ηδεάΝ ‘ τ β’,Ν θδ ξτκθ αμΝ κΝ υ δεσΝ λα σπ κΝη Ν
βηαθ δεάΝ-ΰδαΝ αΝ δεΪΝ κυμΝ κηΫθα- υηη κξάΝ Ν λα δπ δεσΝεαδΝαθγλππδ δεσΝ
πέπ κ,Ναθ έ κδξαέΝΟδ εκδθΫμΝ πδ δυι δμΝ Ι λαάζΝεαδΝΣκυλεέαμ ΰλάΰκλαΝεα Ϋ διαθΝ
βθΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ βθΝ αθΪΰεβΝ π λαδ ΫλπΝ τ φδΰιβμ πθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ

Άΰευλα,ΝβΝκπκέα,ΝζσΰπΝΰ πΰλφαδεάμΝγΫ βμΝεαδΝ λα δπ δεάμΝδ ξτκμ, ά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ
θδ ξτ δΝ κΝ Ι λαάζΝ Ν ηέαΝ η ζζκθ δεάΝ τλλαιβΝ η Ν κυμΝ Άλαί μέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ

ΣκυλεέαΝ πλκ Ϋίζ π Ν αΝ κφΫζβΝ πκυΝ γαΝ έξ Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝ π λδφ λ δαεάΝ υηηαξέα,Ν
γ πλυθ αμΝ σ δΝ γαΝ θ λΰκπκδβγ έΝ υπΫλΝ βμΝ κΝ δ ξυλσΝ ίλαρεσΝ ζσηπυΝ δμΝ Π έΝ
Χ σ κ,Ν βΝ τα υιβΝ Ι λαάζ-ΣκυλεέαμΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ γαΝ λ έ κΝ
ηαελκβηΫλ υ βμ,Ν ΪθΝ γαΝ δα βλ έ κΝ βΝ ουξλσ β αΝ η αιτΝ Ι λαάζΝ εαδΝ λ αθέαμέΝ
Άζζπ ,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝβΝη απκζ ηδεάΝ λ αθέαΝ δΫφ λ Ν βηαθ δεΪΝαπσΝ ε έθβθΝ κυΝ



παλ ζγσθ κμ,Ν θΝΫπαυ ΝθαΝ υθ ξέα δΝθαΝ ζΫΰξ δΝ βη έα-εζ δ δΪΝ βμΝΜΫ βμΝ θα κζάμΝ
εαδΝ βμΝ θα κζδεάμΝΜ κΰ έκυ,ΝΫθαΝαπσΝ αΝκπκέαΝά αθΝεαδΝβΝΚτπλκμΝ– ΫθαΝθβ έΝπκυΝ
απ έξ ΝζέΰαΝησζδμΝθαυ δεΪΝηέζδαΝ σ κΝαπσΝ δμΝδ λαβζδθΫμ, σ κΝεαδΝαπσΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ
η κΰ δαεΫμΝαε ΫμέΝ 

 
Ν η απκζ ηδεάΝ λ αθέαΝ θΝ έξ Ν εκπσΝ θαΝαπ ε υγ έΝ πθΝπλκθκηέπθΝ βμΝ

βΝΜΫ βΝ θα κζάέΝΜ Ν κηΫθ μΝ δμΝαΰα ΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ κυΝΛκθ έθκυΝεαδΝ βμΝ
Άΰευλαμ,ΝβΝπ λδφ λ δαεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΣκυλεέαμ-Ι λαάζΝ θγαλλυθσ αθΝαπσΝ κΝΦσλ ρθΝ
ΌφδμέΝΠαλΪΝ βθΝπλσ φα βΝ απ δθπ δεάΝαπκξυλβ βΝαπσΝ βθΝΠαζαδ έθβ,Ν κΝΛκθ έθκΝ
αθααβ κτ Ν αιδσπδ κυμΝ υηηΪξκυμΝ βθΝ π λδκξά,Ν Ϋξκθ αμΝ πέΰθπ βΝ σ δΝ αΝ
φδζκ υ δεΪΝαλαίδεΪΝεαγ υ αΝαπ δζκτθ αθΝαπσΝ π λδεάΝπκζδ δεάΝα Ϊγ δαΝεαδΝκδΝ
εκδθπθέ μΝ κυμΝφΫλκθ αθΝθαΝ έθαδΝ υΪζπ μ βΝ κίδ δεάΝ πδλλκάΝεαδΝ κθΝαλαίδεσΝ
γθδεδ ησ,Ν σππμΝ αυ σμΝ εφλαασ αθΝ σ Ν απσΝ κΝ εαγ υμΝ κυΝ ΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝ

ΝΪ λ βθΝ έΰυπ κέΝ ΜΫ αΝ Ν αυ σΝ κΝ πζΫΰηαΝ δ κλλκπδυθ,Ν κδΝ ξΫ δμΝ Ι λαάζ-
λ αθέαμΝ ά αθΝ πση θκΝ θαΝ ικηαζυθγκτθ,Ν εαγδ υθ αμΝ αΝ ευπλδαεΪΝ ζδηΪθδαΝ εαδΝ

α λκ λσηδα, βΝ ησθβΝ ΰΰτ λβΝ δΫικ κΝ πλκμΝ βΝ τ βΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζ,Ν βΝ αφδεάΝ
αε λαδσ β αΝ κυΝκπκέκυΝά αθΝ ιαδλ δεΪΝ πδ φαζάμ.  

 
Κα ΪΝ βΝ εα έαΝ κυΝ’ηίΝβΝίλ αθδεάΝ λα δπ δεάΝπαλκυ έαΝ βθΝΚτπλκ,Ν Ν

υθ υα ησΝ η Ν βθΝ πκζυ πέπ βΝ π λδφ λ δαεάΝ υθ λΰα έαΝ Ι λαάζΝ – ΣκυλεέαμΝ - 
λ αθέαμ,Ν απκ ζκτ αθΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝ παλΪΰκθ μΝ ΰΰτβ βμΝ ΰδαΝ βΝ

πλκΪ πδ βΝ βμΝδ λαβζδθάμΝα φΪζ δαμέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ θ ξση θκΝηέαμΝίλ αθδεάμΝ
απκξυλβ βμΝαπσΝ βθΝΚτπλκ,ΝγαΝεαγδ κτ Ν κΝΙ λαάζΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝ υΪζπ κΝ

Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κδΝ ΰ δ κθδεΫμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ απκφΪ δααθΝ θαΝ πλκίκτθΝ Ν ηέαΝΝ
υθ κθδ ηΫθβΝ λα δπ δεάΝ πέγ β,Ν βΝ δΰηάΝηΪζδ αΝπκυΝβΝπ λδφ λ δαεάΝδ ξτμΝ βμΝ

θα λδεάμΝ δΰτπ κυΝΫ δξθ ΝθαΝ θ υθαηυθ αδέ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

έΝ Ν Ϊ βΝ κυΝΙ λαάζΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝπλσίζβηαΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ληι 

  
ΣκΝ εέθβηαΝ βμΝ θπ βμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κΝ αέ βηαΝ πθΝ

ζζάθπθΝ κυΝ θβ δκτΝ θαΝ απαζζαΰκτθΝ απσΝ βθΝ ίλ αθδεάΝ απκδεδκελα έα,Ν εΝ πθΝ
πλαΰηΪ πθΝ Ϋγ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ βΝ βηαθ δεΪΝ βγδεΪΝ δζάηηα αέΝ ΟδΝ
δ κλδεκέΝπαλαζζβζδ ηκέΝά αθΝ αφ έμμΝΣκΝ« θπ δεσΝ βηκοάφδ ηα»Ν βθΝΚτπλκΝ κθΝ
ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1ληίΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν1κΝηάθ μΝη ΪΝ βΝίδα δεάΝαπκξυλβ βΝ πθΝ

λ αθυθΝ απσΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ – εαδΝ βθ,Ν υθ π έαΝ αυ άμ,Ν αθαεάλυιβΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ ΜΪδκΝ κυΝ 1λζκέΝ ΚκδθσμΝ εκπσμΝ πθΝ ζζάθπθΝ βμΝ
ΚτπλκυΝεαδΝ πθΝ ίλαέπθΝ βμΝΠαζαδ έθβμΝά αθΝβΝαπκ έθαιβΝ κυΝίλ αθδεκτΝαυΰκτέΝ

αθΝαεσηαΝ απθ αθΫμΝ κδΝ ηθάη μΝ πκυΝαφκλκτ αθΝ βΝ άλδιβΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝ
πλκμΝ κυμΝ ίλαέκυμΝ ελα κυηΫθκυμΝ αΝ ίλ αθδεΪΝ λα σπ αΝ κυΝ ΚαλΪκζκυ,Ν βμΝ

λτθ δαμΝεαδΝ βμΝΞυζκ τηπκυΝεα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ1λζθ-1λζλ,ΝεαδΝβΝ δ λαβζδθάΝεκδθάΝ
ΰθυηβΝ θΝ παλΫζ δπ Ν θαΝ ε βζυθ δΝ η Ν εΪγ Ν υεαδλέαΝ αΝ Ϋθ κθαΝ αθ δίλ αθδεΪΝ βμΝ
αδ γάηα αέΝ 

 
ΣκΝ 1ληίΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ Μπ θ-Γεκυλδσθ εαζ έ κΝ θαΝ πδζΫι δΝ η αιτΝ κυΝ

υθαδ γάηα κμΝ βμΝεκδθάμΝΰθυηβμΝεαδΝ βμΝζκΰδεάμΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝ υ ξ δ ηυθ. 
Ν ικηΪζυθ βΝ πθΝ ξΫ πθΝη Ν κΝΛκθ έθκΝγαΝ ια φΪζδα Ν βΝγΫ βΝ κυΝΙ λαάζΝ βΝ
τ β,Ν βΝ τ φδΰιβ πθΝ ξΫ υθΝ κυΝη Ν δμΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝεαδΝ βΝΰ ππκζδ δεάΝ
κυΝ τα υιβΝ η Ν βθΝ δ ξυλάΝ φδζκ υ δεάΝ ΣκυλεέαέΝ Ν παλαηκθάΝ πθΝ ίλ αθδευθΝ
λα δπ δευθΝ υθΪη πθΝ βθΝ ΚτπλκΝ απκ ζκτ Ν ΰΰτβ βΝ ΰδαΝ βθΝ ιαδλ δεΪΝ

υΪζπ βΝ αφδεάΝ κυΝ αε λαδσ β αέΝ θ δγΫ πμ,Ν κΝ θ ξση θκ βμΝ θπ βμ,Ν εαδΝ
κηΫθβμΝ βμΝ φδζκαλαίδεάμΝ ζζβθδεάμΝ ιπ λδεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν γαΝ έξ Ν πμΝ πδγαθσΝ

απκ Ϋζ ηαΝ κθΝαπκεζ δ ησΝ κυΝ Ι λαάζΝαπσΝ αΝηΫξλδΝπλσ δθκμΝ ‘αθκδε Ϊ’ΝευπλδαεΪΝ
ζδηΪθδαΝ εαδΝ α λκ λσηδαέΝ Ν ζζΪ αΝ έξ Ν εα αοβφέ δΝ κΝ ξΫ δκΝ δαξπλδ ηκτΝ κυΝ
1λζιΝ πκυ πλκΫίζ π Ν βΝ τ α βΝ ίλαρεκτΝ ελΪ κυμΝ βθΝ Παζαδ έθβ,Ν άλδα Ν
δπζπηα δεΪΝ δμΝαλαίδεΫμΝγΫ δμΝ κΝΠαζαδ δθδαεσΝπλσίζβηαΝεαδΝά αθΝαπσΝ δμΝζέΰ μΝ
υ δεκ υλππαρεΫμΝ ξυλ μΝ πκυΝ θΝ έξ Ν αθαΰθπλέ δΝ κΝ Ι λαάζέΝ πδπλκ γΫ πμ,Ν Ν

π λέπ π βΝηέαμΝ υθ κθδ ηΫθβμΝαλαίδεάμΝ λα δπ δεάμΝ πέγ βμ,ΝβΝδ λαβζδθάΝΪηυθαΝ
θΝγαΝ θδ ξυσ αθΝαπσΝ αΝ ζζβθδεΪΝ λα τηα αΝπκυΝγαΝίλέ εκθ αθΝ βθΝΚτπλκέ 

 
Μ ΝίΪ βΝ αΝπμΝΪθπΝ κηΫθα,ΝβΝδ λαβζδθάΝευίΫλθβ βΝ θΝά αθΝπλσγυηβΝθαΝ

βλέι δΝ κΝ θπ δεσΝ εέθβηαέΝ πσΝ βθΝ Ϊζζβ πζ υλΪ σηπμ,Ν θΝ πδγυηκτ Ν θα 
απκεζ έ δΝ κΝ θ ξση θκΝί ζ έπ βμΝ πθΝ ξΫ υθΝ βμΝη Ν κθΝ ζζβθδεσΝπ λδφ λ δαεσΝ
παλΪΰκθ α, βΝ δΰηάΝηΪζδ αΝπκυΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝ« θπ δεκτΝ βηκοβφέ ηα κμ»Ν
έξ Ν ΰέθ δΝ υλΫπμΝ ΰθπ σΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ εαδΝ αΝ κπδεΪΝ ΜΜ Ν

π λδΫΰλαφαθΝ η Ν ιαδλ δεΪΝ γ δεσΝ λσπκΝ κΝ αέ βηαΝ βμΝ θπ βμ,Ν κθέακθ αμΝ κυμΝ
δ κλδεκτμΝ παλαζζβζδ ηκτμ Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ ίλαρεσΝ ΫθκπζκΝ αΰυθαΝ εα ΪΝ πθΝ

λ αθυθέΝ θ δε δεΫμΝά αθΝκδΝπλκ ε δεΪΝ δα υππηΫθ μΝαπαθ ά δμΝ κυΝδ λαβζδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝ δμΝ παθ δζβηηΫθ μΝ εεζά δμΝ ΰδαΝ πκζδ δεάΝ άλδιβΝ πκυΝ
απβτγυθαθΝ κΝ1ληίΝπλκμΝ κθΝΠλπγυπκυλΰσΝ αυέ ΝΜπ θ-Γεκυλδσθ εαδΝ κθΝΤπκυλΰσΝ

ιπ λδευθΝ Μκ ΫΝ αλΫ ,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμΝ ΄,Ν κΝ κπκ βλβ άμΝ κυΝ
λξδ πδ εκπδεκτΝ γλσθκυΝ Μβ λκπκζέ βμ ΠΪφκυΝ Κζ σπαμΝ εαδΝ κΝ θ κ εζ ΰ έμΝ
λξδ πέ εκπκμΝΜαεΪλδκμ Γ΄έΝ φ’Ν θσμ,Ν κΝ Ι λαάζΝ ιΫφλαα Ν βΝ υηπΪγ δΪΝ κυΝ κΝ

αέ βηαΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝθαΝαπκ δθΪικυθΝ κθΝαπκδεδαεσΝαυΰσ,Ναφ’Ν ΫλκυΝ τ βθ Ν
βθΝ ι τλ βΝπκζδ δεάμΝζτ βμ,Ν δαΝ βμΝκπκέαμΝκδΝεΪ κδεκδΝ κυΝθβ δκτΝγαΝ υηη έξαθΝ
βΝ δαευίΫλθβ βΝ κυΝ θβ δκτΝ α πζαέ δαΝ θσμΝ εαγ υ κμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν



δα υπυθκθ αμΝ ηηΫ πμΝπζβθΝ αφυμΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝ δα άλβ βμΝ βμΝίλ αθδεάμΝ
ευλδαλξέαμΝ κΝθβ έέΝ 

 
θσ πΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ ευί λθά δμΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληί-1954 

πλκίζβηα έακθ αθΝ πυμΝ γαΝ πλαΰηα πθσ αθΝ βΝ θπ βΝ ξπλέμΝ θαΝ δα αλαξγκτθΝ κδΝ
ξΫ δμΝ βμΝ γάθαμΝη Ν κΝΛκθ έθκΝεαδΝ βθΝΆΰευλα,ΝβΝ λ αθέαΝεαγδ κτ Ν αφΫμΝ

σ δΝ θΝπλκ έγ αδΝθαΝαπκξπλά δΝαπσΝ βθΝΚτπλκΝκδε δκγ ζυμέΝ Νίλ αθδεάΝ ηηκθάΝ
εαγβ τξα Ν κΝ Ι λαάζ,Ν κΝκπκέκΝεα ΪΝ βθΝπμΝΪθπΝπ λέκ κΝ δ τλυθ Ν βθΝπαλκυ έαΝ
κυΝ κΝ θβ έμΝ  δμΝ βκέκέ1ληίΝ ΰεα Ϋ β Ν βΝ Λ υεπ έαΝ Γ θδεσΝ Πλκι θ έκ,Ν

δ λαβζδθΫμΝεα α ε υα δεΫμΝ αδλ έ μΝαθαζΪηίαθαθΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ βηκ έπθΝΫλΰπθΝ-
εαδΝ ηΪζδ α λα δπ δεκτΝ ευλέπμΝ ξαλαε άλα-,Ν βΝ ΚτπλκμΝ έξ Ν εα α έΝ
δαη αεκηδ δεσμΝ αγησμΝ ίλαέπθΝ βμΝ δα πκλΪμΝ πλδθΝ βθΝ ησθδηβΝ ΰεα Ϊ α άΝ
κυμΝ κΝΙ λαάζΝεαδ Ϋζκμ, ΫπμΝ κΝ1ληζΝβΝευπλδαεάΝαΰκλΪΝαπκ δεθυσ αθΝδ δαέ λαΝ
πδε λ άμΝΰδαΝ αΝ ιαΰυΰδηαΝδ λαβζδθΪΝπλκρσθ αέ          

 
Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝεζάγβε Ν ΰδαΝ πλυ βΝφκλΪΝ θαΝ εφλΪ δΝ πέ βηαΝ βΝ

Ϊ βΝ βμΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσ,Νσ αθΝβΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝαπκφΪ δ ΝθαΝγΫ δ κΝ
αά βηα ΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ θυπδκθΝ βμ 9βμ υθσ κυ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ Ν
κΝ 1ληζ,Ν αβ υθ αμΝ θαΝ αθαΰθπλδ γ έΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ κΝ δεαέπηαΝ βμΝ

αυ κ δΪγ βμέΝ ΣκΝ Ι λαάζΝ ά αθΝ απλσγυηκΝ θαΝ ζΪί δΝ ι εΪγαλβΝ γΫ βΝ πέΝ κυΝ ζ π κτΝ
αυ κτΝαβ άηα κμ,Ν κηΫθκυΝσ δΝαφ’Ν θσμΝ κΝΛκθ έθκΝ θΝ πλσε δ κΝθαΝαπκξπλά δΝ
απσΝ κΝθβ έΝ κΝΪη κΝηΫζζκθ,ΝκδΝουξλΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝ γάθαΝ θΝ βηδκυλΰκτ αθΝ
εαηέαΝυπκξλΫπ βΝ κυμΝ Ι λαβζδθκτμΝθαΝ βλέικυθΝ κΝ ζζβθδεσΝαέ βηα,Ναφ’Ν ΫλκυΝ
σηπμΝ βΝ υδκγΫ β βΝ ηέαμΝ αθκδε ΪΝ αλθβ δεάμΝ Ϊ βμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ζζβθδεσΝ αέ βηαΝ γαΝ
απΫεζ δ ΝεΪγ Νπδγαθσ β αΝ ικηΪζυθ βμΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθ κΝηΫζζκθ. 

δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν βΝ ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Ι λαάζΝ κθΝ Ο Ν ξαλαε άλδα Ν κΝ
ζζβθδεσΝαέ βηαΝπμΝπλκ ξβηα δεσ,Ν ε δηυθ αμΝσ δΝαζβγδθσμΝ εκπσμΝ βμΝ γάθαμΝά αθΝ

βΝ πλκ Ϊλ β βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ εαδΝ σξδΝ βΝ αυ κ δΪγ βΝ πθΝ
εα κέεπθΝ κυΝ θβ δκτέΝ ΣβθΝ έ δαΝ δΰηά,Ν υπκ βλδασ αθΝ απσΝ η λέ αΝ δ λαβζδθυθΝ
δπζπηα υθΝσ δΝΫπλ π ΝθαΝ βλδξγ έΝβΝΣκυλεέα,Νη Ν βθΝκπκέαΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κΝ κΝ

Ι λαάζΝ δα βλκτ Ν Ϊλδ μΝ ξΫ δμέΝ Ν ΪπκοβΝ πκυΝ ζδεΪΝ πδελΪ β Ν ά αθΝ σ δΝ - 
θσο δΝ βμΝ υ Ϊλ βμΝγΫ βμΝπκυΝγαΝίλδ εσ αθΝβΝ λ αθέα,Νεαζκτη θβΝκυ δα δεΪΝ

θαΝαδ δκζκΰά δΝ βθΝ δα άλβ βΝηέαμΝαπσΝ δμΝζέΰ μΝ θαπκη έθα μΝαπκδεέ μΝ βμΝ– έ πμΝ
γαΝά αθΝεα ΪζζβζβΝ βΝ δΰηάΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ αβ ά δΝ απσΝ κΝΛκθ έθκΝ π λαδ ΫλπΝ
δ υεκζτθ δμΝ αΝ ευπλδαεΪΝ ζδηΪθδαΝ εαδΝ α λκ λσηδα,Ν η Ν αθ ΪζζαΰηαΝ βθΝ γ δεάΝ

δ λαβζδθάΝ οάφκΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βέΝ υ σΝ ά αθΝ εαδΝ κΝ εέθβ λκΝ πκυΝ υγβ Ν κΝ
Ι λαάζΝ θαΝ οβφέ δΝ υπΫλΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ αδ άηα κμΝ βθΝ βη λά δαΝ
δΪ αιβΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμμΝ θαΝ αθαΰεΪ δ λσπκθΝ δθα βΝ λ αθέαΝ θα 

πλκ φΫλ δΝ αθ αζζΪΰηα α,Ν Ϋθαθ δΝ βμΝ γ δεάμΝ δ λαβζδθάμΝ οάφκυΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ 
βθ πδε έη θβΝοβφκφκλέαΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμ,Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληζέ  

 
Νγ δεάΝοάφκμΝ κυΝ Ι λαάζΝπμΝπλκμΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ ζζβθδεκτΝαδ άηα κμΝ

βθΝα αΫθ αΝ πθΝγ ηΪ πθΝ βμΝλβμ υθσ κυΝ βμ Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝπλκεΪζ Ν βθΝ
ΫεπζβιβΝ κυΝ ζΫιβΝ ΚτλκυΝ εαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυ λξδ πδ εσπκυΝ ΜαεαλέκυέΝ ΟΝ
Ϋυ λκμΝ ηΪζδ α Ϋ π υ Ν θαΝ υξαλδ ά δ ΰΰλΪφπμ βθΝ δ λαβζδθάΝ ευίΫλθβ β,Ν

ίκζδ κ εκπυθ αμΝ ΪθΝγαΝηπκλκτ ΝβΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪ θαΝπλκ ίζΫπ δ ΝηέαΝγ δεάΝ
δ λαβζδθάΝ οάφκέΝ ΣκΝ Ι λαάζΝ θΝ θγΪλλυθ Ν π λαδ ΫλπΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ
αίλκφλκ τθβΝ εαδΝ θΝ ι πζΪΰβΝ απσΝ βθΝ αθαη θση θβΝ ουξλσ β αΝ βμΝ γάθαμ,Ν βΝ
κπκέαΝ έξ Ν λαηηΫθβΝ βθΝ πλκ κξάΝ βμΝ δμΝ οάφκυμΝ πθΝ αλαίδευθ,Ν πθΝ
ζα δθκαη λδεαθδευθΝ εαδΝ πθΝ αθα κζδεκ υλππαρευθΝ ξπλυθέΝ θΝ Ϋζ δ,Ν κτ Ν βΝ



λ αθέαΝαά β Ν βΝ άλδιβΝ κυΝΙ λαάζΝ θσο δΝ βμΝοβφκφκλέαμ κυΝ ε ηίλέκυΝΰδαΝ
κΝ Κυπλδαεσ,Ν λυθ αμΝ κυΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ αβ ά δΝ αθ αζζΪΰηα αέΝ ΣβθΝ έ δαΝ
αε δεάΝ άλβ Ν εαδΝ βΝ Σκυλεέα,Ν υπκζκΰέακθ αμΝ σ δΝ κτ πμΝ βΝ ΪζζπμΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ

Μπ θ-Γεκυλδσθ θΝ γαΝ υ αλ κτ Ν κυμΝ λ αθκτμέΝ Κα σπδθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ, κΝ
Ι λαάζΝ πΫζ ι Ν βΝ ζτ βΝ βμΝ απκξάμ, απκφ τΰκθ αμΝ θαΝ ζΪί δΝ πέ βηβΝ γΫ βΝ ΰδαΝ κΝ
ΚυπλδαεσΝ αά βηα,Ν κΝ κπκέκΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ ίλΫγβε Ν κΝ πέε θ λκΝ πθΝ
υθ λδΪ πθΝ κυΝΟ έΝΝ 

 
ΣκΝ 1ληηΝ αΝ δζάηηα αΝ πκυΝ έξ Ν θαΝ αθ δη ππέ δΝ κΝ Ι λαάζΝ ά αθΝ αφυμΝ

ζδΰσ λαΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ Ϊ βΝ πκυΝ γαΝ βλκτ Ν ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ πλσίζβηαέΝ Ν
δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ έξ Νπλκίζβηα δ γ έΝαπσΝ βΝ δαφαδθση θβΝ δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ
πλκ λαδκ ά πθΝ βμΝ κυλεδεάμΝπκζδ δεάμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάΝεαδΝ δ δεσ λαΝπμΝπλκμΝ
δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκέΝ Ν υπκΰλαφάΝ κυΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝ

Σκυλεέαμ-ΙλΪεΝ Ν γκλτίβ Ν πλκμΝ δΰηάθΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ πμΝ
πλκμΝ κΝ ΪθΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ
δα βλβγ έέΝ θΝεαδΝκδΝδ λαβζδθΫμΝαθβ υξέ μΝη δυγβεαθΝαδ γβ ΪΝη Ν βθΝπλκ ξυλβ βΝ

εαδΝ βμΝ λ αθέαμΝ κΝ τηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ,Ν βΝ υηη κξάΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ βΝ
δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰεΝ - πκυΝ υδκγΫ β Ν σζ μΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ γΫ δμΝ ΰδαΝ κΝ

Παζαδ δθδαεσΝ -,Ν αζζΪΝ εαδΝ κδΝ υξθΫμΝ φδζκαλαίδεΫμΝ βζυ δμΝ αθυ α πθΝ κτλεπθΝ
αιδπηα κτξπθ,Νη  κθΝ έ δκΝ κθΝΣκτλεκΝΠλσ λκΝΣα ζΪζΝΜπαΰδΪλ θαΝυπκθκ έΝσ δΝκΝ

λα σμΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ γαΝ θέ ξυ Ν βθΝ Ικλ αθέαΝ Ν ηέαΝ θ ξση θβΝ δ λαβζδθάΝ
πέγ β,Νκ άΰβ αθΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝ βθΝαπσφα βΝθαΝηβθΝ βλέικυθΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ

γΫ δμ,Ν σ αθΝ Ϋΰδθ Ν ΰθπ σΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ Ϋγ Ν θΝ θΫκυΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ πλσίζβηαΝ
βθΝπλκ ξάΝ1ίβ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ έΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν

κΝΙ λαάζΝ θΝ έξ Νδ δαέ λκΝζσΰκΝθαΝ βλέι δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμ,Ν κηΫθκυΝσ δ βΝ
γάθαΝ θΝ Ϋ δξθ Ν θαΝ θ δαφΫλ αδΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ άλδιβΝ – βΝ
δΰηάΝηΪζδ αΝπκυ κδΝαλαίδεΫμΝεαδΝκδΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μΝ δαί ίαέπθαθΝ βθΝ
γάθαΝσ δΝγαΝ βθΝ θέ ξυαθέ δΝπ λαδ Ϋλπ,ΝκΝΜαεΪλδκμΝ έξ Ν υηη Ϊ ξ δΝεαδΝ ε έθκμΝ
βΝ δΪ ε οβΝ βμΝ Μπαθ κτθΰεΝ εαδΝ κΝ αΰυθαμΝ βμΝ ΟΚ Ν έξ Ν ά βΝ αλξέ δ,Ν

πλκ έ κθ αμΝ κΝ ζζβθδεσΝ αέ βηαΝ Ϋθ κθκΝ αθ δίλ αθδεσ εαδΝ αθ δαπκδεδαεσ 
ξαλαε άλαέΝ 

 
Κα ΪΝ βΝ 1ίβ τθκ κΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Ο Ν κΝ Ι λαάζΝ έξ Ν θαΝ

πδζΫι δΝ έ Ν βΝ ζτ βΝ βμΝ απκξάμ,Ν έ Ν βΝ άλδιβΝ βμΝ λ αθέαμέΝ Χ σ κ,Ν ΪθΝ
πΫζ ΰ Ν θαΝ βλέι δΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ γΫ δμ,Ν πκυΝ θΝ αθ δ έγ θ κΝ δμΝ πδ δυι δμΝ βμΝ

Σκυλεέαμ,Ν κυ δα δεΪΝ γαΝ δθσ αθΝ βΝ θ τππ βΝ βθΝ κυλεδεάΝ ευίΫλθβ βΝ σ δΝ κΝ
Ι λαάζΝ ηηΫ πμΝπζβθΝ αφυμ, θΫελδθ Ν κΝσοδηκΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝΆΰευλαμΝπλκμΝ κθΝ
αλαίδεσΝεσ ηκέΝ θΝεαδΝά αθΝ αφΫμΝσ δΝ κΝτηφπθκΝ βμΝ αΰ Ϊ βμΝ ιυπβλ κτ Ν αΝ
υηφΫλκθ αΝ βμΝ τ βμΝ βΝ ΜΫ βΝ θα κζά,Ν αυ σΝ θ άηαδθ Ν σ δΝ ηέαΝ π λαδ ΫλπΝ

αλαίκ κυλεδεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝγαΝπλκάΰαΰ Ν υΰξλσθπμΝεαδΝ αΝ δ λαβζδθΪΝ υηφΫλκθ αέΝ
Τπ’Ναυ άθΝ βΝ υζζκΰδ δεά,Ν κΝΙ λαάζΝ πΫζ ι Ν βθΝαπκξάΝεα ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝπ λέΝ
βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ αδ άηα κμΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμέΝ ΣκΝ ζζβθδεσΝ αέ βηαΝ ζδεΪΝ θΝ θ ΰλΪφβΝ βθΝ α αΫθ αΝ βμΝ 1ίβμ 
υθσ κυ,Ν η Ν δμΝ Π Ν εαδΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ βμΝ τ βμΝ θαΝ κΝ εα αοβφέακυθΝ

ηααδεΪέΝΠαλΪζζβζαΝσηπμ,Ν θΝπΫλα Ναπαλα άλβ βΝαπσΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝβΝ άλδιβΝ
κυΝ ζζβθδεκτΝαδ άηα κμΝαπσΝ δμΝαλαίδεΫμΝεαδΝ δμΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μέΝ 

 
θΝ εαδΝ κΝ ΪθκδΰηαΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ πλκμΝ αΝ φδζκ υ δεΪΝ αλαίδεΪΝ εαγ υ αΝ

πλκίζβηΪ δα Ν κΝΙ λαάζ,ΝβΝίαγηδαέαΝ τΰεζδ βΝ πθ απσο πθΝΛκθ έθκυΝεαδΝΆΰευλαμΝ
πμΝ πλκμΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ πβλΫαα Ν βηαθ δεΪΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ ΫελδθαθΝ κδΝ



δ λαβζδθκέΝ δπζπηΪ μΝ αΝ ε αδθση θαΝ βθΝ ΚτπλκέΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ κΝ
1ληηΝκΝΠλπγυπκυλΰσμΝεαδΝυπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝΜκ ΫΝαλΫ ,Νπαλαζζάζδα Ν βΝγΫ βΝ
βμΝ κυλεκευπλδαεάμΝη δκθσ β αμΝΫθαθ δΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝπζ δκοβφέαμΝ Νη Ν δμΝ
υ εκζέ μΝπκυΝαθ δη υπδα ΝβΝ ίλαρεάΝη δκοβφέαΝ βθΝΠαζαδ έθβΝ βμΝ λ αθδεάμΝ
θ κζάμ,Ν ζσΰπΝ πθΝ πδγΫ πθΝ πκυΝ υφέ α κΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ κπδεάμΝ αλαίδεάμΝ

πζ δκοβφέαμέΝ αθΝ αφΫμΝσ δΝ Ϋ κδκδΝπαλαζζβζδ ηκέΝ θΝά αθΝεκζαε υ δεκέΝΰδαΝ δμΝ
πέ βη μΝγΫ δμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμΝΰδα κΝΚυπλδαεσ,Νκτ ΝΰδαΝ κθΝαΰυθαΝ βμΝ
ΟΚ έΝ Ν γ υλβ βΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝαλΫ ΝαπΫλλ Ν

αφ’Ν θσμΝ απσΝ βΝ βηα έαΝ πκυΝ έξ Ν πλκ υ δΝ κΝ Ι λαάζΝ βθΝ π λδφ λ δαεάΝ κυΝ
υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ Σκυλεέα,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ σηπμΝ εαδΝ απσΝ βΝ άλδιβΝ πκυΝ παλ έξ Ν βΝ
ζζΪ αΝ δμΝαλαίδεΫμΝγΫ δμΝ αΝ δ γθάΝfora,Ν πδ δυεκθ αμΝ βθΝπλκ Ϋζευ βΝσ κΝ κΝ
υθα σθΝ π λδ σ λπθΝ γ δευθΝ οάφπθΝ κθΝ Ο Ν ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ αζζΪΝ εαδΝ

πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα βλβγ έΝ βΝ ζζβθδεάΝ κηκΰΫθ δαΝ βθΝ έΰυπ κΝ κυΝ ΝΪ λ. πσΝ
βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝκδΝ δ κλδεκέΝπαλαζζβζδ ηκέΝ κυΝΜκ ΫΝαλΫ ΝΰδαΝ βθΝεα Ϊ α βΝ
βθΝ ΚτπλκΝ θΝ εφλΪ γβεαθΝ πκ ΫΝ πέ βηαΝ απσΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθέΝΚαθ έμΝσηπμΝ θΝΰθπλέα δΝ ΪθΝαλΰΪΝάΝΰλάΰκλαΝεΪ δΝ Ϋ κδκΝγαΝ υθΫίαδθ Ν
– εαδΝεαθ έμΝ θΝ κΝ δ πέ π ,ΝηδαμΝεαδΝ κθΝΙκτθδκΝ κυΝ1ληθ,ΝκΝαλΫ Ναπκ τλγβε Ν
κλδ δεΪΝαπσΝ βθΝπκζδ δεάΝ εβθά,Ντ λαΝαπσΝΫθ κθ μΝ θ κεκηηα δεΫμΝ δαφπθέ μέ 

 
Μ Ν βθΝ απκξυλβ βΝ κυΝ Μκ ΫΝ αλΫ Ν απσΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθ,ΝκδΝφδζκ κυλεδεΫμΝ ε δηά δμΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝπλσίζβηαΝφαέθκθ αθΝ
θαΝ η λδΪακθ αδέΝ  Ν αυ σΝ υθΫίαζαθΝ κδΝ ι ζέι δμΝ βθΝ έ δαΝ βθΝ Κτπλκ,Ν η Ν αΝ
ίλ αθδεΪΝ ηΫ λαΝ εα α κζάμΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ κζκΫθαΝ εαδΝ εζβλσ λαέΝ Ν ικλέαΝ κυΝ
ΜαεαλέκυΝ εαδΝ κΝ απαΰξκθδ ησμΝ πθΝ ΚαλακζάΝ εαδΝ βηβ λέκυΝ πλκεΪζ αθΝ εαδΝ κΝ
Ι λαάζΝ αδ γάηα αΝ υηπΪγ δαμΝ πλκμΝ κθΝ ευπλδαεσΝ αθ δαπκδεδαεσΝ αΰυθαέΝ ΣβθΝ έ δαΝ

δΰηά,ΝβΝΣκυλεέαΝ υθΫξδα ΝθαΝ θδ ξτ δΝ κυμΝ ηκτμΝ βμΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,Νη Ν
απκ Ϋζ ηαΝκδΝ δ λαβζδθκέΝπλκίζβηα δ ηκέΝπμΝπλκμΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ ξΫ πθΝη Ν βθΝ
ΆΰευλαΝθαΝαυιΪθκθ αδέΝΠΫλαθΝ πθΝαθπ ΫλπΝσηπμ,ΝβΝΓεσζθ αΝΜΫδλΝπκυΝ δα Ϋξγβε Ν
κθΝ Μκ ΫΝ αλΫ Ν βθΝ βΰ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθ, πλκ Ϋ π Ν θΫ μΝ

πλκκπ δεΫμΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάέΝ πσΝ ε έθβΝ βθΝ ξλκθδΪ,Ν κΝ Ι λαάζΝ
Ϋ λ ο Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ηυθΝ κυΝ η Ν δμΝ πλσ φα αΝ
αθ ιαλ β κπκδβηΫθ μΝ πλυβθΝ απκδεέ μΝ βμΝ φλδεάμΝ εαδΝ βμΝ έαμ,Ν παλΫξκθ αμΝ
βηαθ δεάΝ υζδεκ ξθδεάΝ ίκάγ δαΝ εαδΝ απκ Ϋζζκθ αμΝ ξθδεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν
ια φαζέακθ αμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ βΝ δπζπηα δεάΝ κυμΝ άλδιβΝ αΝ δ γθάΝ fora. 
θ έ κδξα,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝ πκζδ δεάΝ Ϊλξδ Ν θαΝ υαδ γβ κπκδ έ αδΝ αΝ

αδ άηα αΝαπκαπκδεδκπκέβ βμέΝ 
 
ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ11βμ υθσ κυΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ,ΝβΝδ λαβζδθάΝ

δπζπηα έαΝυπσΝ βθΝθΫαΝ βμΝβΰ έα,Ν έξ Ναπκφα έ δΝθαΝ βλέι δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμΝ
ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσέΝΣκΝ δ γθΫμΝεζέηαΝη ΪΝ βθΝ ικλέαΝ κυΝΜαεαλέκυΝεαδΝ αΝαυ βλΪΝ
ηΫ λαΝεα α κζάμΝ βθΝΚτπλκ,Ν έξ Ναθ δ λαφ έΝεα ΪΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝβΝελα κτ αΝ
ΪπκοβΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ υπκ άλδα Ν σ δΝ αφ’Ν θσμΝ θΝ έξ Ν
έπκ αΝθαΝαθαηΫθ δΝαπσΝ βθΝΣκυλεέα,Ναφ’Ν ΫλκυΝΫελδθ Νσ δΝ φσ κθΝβΝπζ δκοβφέαΝ κυΝ

ευπλδαεκτΝπζβγυ ηκτΝ πδγυηκτ Ναυ κ δΪγ β,Ν σ Ν«ΰδα έΝγαΝΫπλ π Ν κΝΙ λαάζΝθαΝ
αθ δ αξγ έν»έ θαΝπλσ γ κΝ πδξ έλβηαΝά αθΝσ δΝβΝ άλδιβΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμΝγαΝ
Ϋφ λθ Ν κΝ Ι λαάζΝ πδκΝ εκθ ΪΝ δμΝ εα ΪΝπαλΪ κ β αθ δαπκδεδαεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ έαμ,Ν
βμΝ φλδεάμΝεαδΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμέΝ ΝησθδηβΝ ζζβθκρ λαβζδθάΝουξλσ β αΝ θΝ

πλκίζβηΪ δα Ν κΝ Ι λαάζΝ π δ άΝαφ’Ν θσμΝ ε δηκτ Νσ δΝβΝΫεπζβιβΝ βμΝ γάθαμΝαπσΝ
ηέαΝαπλσ η θβΝγ δεάΝοάφκΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ ΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝγαΝη Ϋίαζ Ν βΝ

Ϊ βΝ βμΝ κΝ Ϊη κΝ ηΫζζκθ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκθΝ πλκ Ϋΰΰδα Ν δμΝ



ζζβθκρ λαβζδθΫμΝ ξΫ δμΝ Ν υθΪλ β βΝ η Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ ΚτπλκΝ κΝ θΫκμΝ
ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν υΪΰΰ ζκμΝ ίΫλπφ,Ν θέ ξυ Ν βθΝαδ δκ κιέαΝ πθΝ
Ι λαβζδθυθΝπ λέΝηέαμΝ θ ξση θβμΝκηαζκπκέβ βμΝ πθΝ δη λυθΝ ξΫ πθέΝ  

 
ΟΝΠσζ ηκμΝ κυΝκυΫαΝ κθΝΟε υίλδκΝ κυΝ1ληθΝεαδΝκΝαπσβξκμΝ βμΝαπκξυλβ βμΝ

πθΝδ λαβζδθυθ,Νίλ αθδευθΝεαδΝΰαζζδευθΝ λα υηΪ πθΝαπσΝ αΝαδΰυπ δαεΪΝ ΪφβΝ
εα σπδθΝ πδΫ πθΝ βμΝ ΟυΪ δθΰε κθ, η Ϋίαζ Ν Ϊλ βθΝ δμΝ δζβηηΫθ μΝ απκφΪ δμΝ βμΝ
ΜΫδλΝπμΝπλκμΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝγα βλκτ ΝβΝξυλαΝ βμΝ βθΝ π λξση θβΝ τθκ κ ΰδαΝ κΝ
ΚυπλδαεσέΝ Μπκλ έΝ κδΝ ξΫ δμΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝ θαΝ έξαθΝ πζβΰ έΝ κίαλΪΝ η ΪΝ βθΝ
απσφα βΝ βμΝΆΰευλαμΝθαΝαθαεαζΫ δΝ κθΝΠλΫ ίβΝ βμΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝπλκε δηΫθκυΝ
θαΝ πλκ ΰΰέ δΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκ, αζζΪΝ γαΝ ά αθΝ έΰκυλαΝ
αθαεσζκυγκΝ εαδΝ πδαάηδκΝ ΰδαΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ υ λα υγ έ η Ν κυμΝ πδελδ ΫμΝ βμΝ
ίλ αθδεάμΝ πκζδ δεάμΝ βθΝ π λδκξά,Ν υπσΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ δ γθάΝ υΰευλέαέΝ
Κα αζυ δεσΝ λσζκΝ ΰδαΝ βθΝ παθαιδκζσΰβ βΝ βμΝ αλξδεάμΝ απσφα βμΝ κυΝ Ι λαάζΝ θαΝ

βλέι δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝΫπαδι Ν σ κΝβΝΫεεζβ βΝ κυΝΛκθ έθκυΝ
ΰδαΝ δ λαβζδθάΝ άλδιβΝ κθΝ Ο  πέΝ κυΝ αβ άηα κμΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ
παλα κξάΝ κυΝ πδε φαζάμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ κθΝ Ο ,Ν
 ζέηΝαλπΫλ,Νσ δΝβΝαθΪεζβ βΝ κυΝΠλΫ ίβ βμ ξυλαμΝ κυΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέί ά αθΝΫθαΝ
ζΪγκμ,ΝπκυΝ τθ κηαΝ πλσε δ κΝθαΝ δκλγπγ έέΝΚυλδκζ ε δεΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ δΰηά,ΝεαδΝ
θυΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ έξ Ν ά βΝ απκφα έ δΝ θαΝ βλέι δΝ κΝ
ζζβθδεσΝαέ βηαΝθαΝ ΰΰλαφ έΝ κΝΚυπλδαεσΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβΝ βμ 11βμ υθσ κυ,Ν

εΪ δΝ Ϋ κδκΝ ζδεΪΝ θΝ υθΫίβέΝ ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ ε δηκτ αθΝ σ δΝ βΝ δΰηάΝ θΝ ά αθΝ
εα ΪζζβζβΝθαΝ βλέικυθΝ δμΝαθ δαπκδεδκελα δεΫμΝ υθΪη δμΝ– η αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝ
βθΝ ζζΪ αΝ– π δ ά,Ν Ναθ έγ βΝπ λέπ π β,ΝσξδΝησθκΝγαΝαπκηκθυθκθ αθΝαπσΝ βθΝ

παλα κ δαεάΝΝ τηηαξσΝ κυμΝ λ αθέα,ΝαζζΪΝ υΰξλσθπμΝγαΝαπΫ λ παθΝ βθΝΣκυλεέαΝ
θαΝαπκεα α ά δΝ δμΝ δη λ έμΝ ξΫ δμ,Ν θγαλλτθκθ ΪμΝ βθΝθαΝ θδ ξτ δΝπ λαδ ΫλπΝ
κυμΝ ηκτμΝ βμΝ η Ν δμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μέΝ δ,Ν ΰδαΝ αεσηαΝ ηέαΝ φκλΪ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ

πζ υλΪ,Νοβφέακθ αμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ, πΫζ ι Ν βΝζτ βΝ βμΝαπκξάμ. Χ σ κ,Ναιέα δΝθαΝ
βη δπγ έΝσ δΝαπσΝ κΝ ι α γΫθΝαλξ δαεσΝυζδεσ,Ν θΝπλκετπ δΝ ΪθΝ ζδεΪΝβΝ γάθαΝ

πζβλκφκλάγβε Νπκ ΫΝΰδαΝ βθΝπλσγ βΝ κυΝδ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝυπσΝ
βθΝθΫαΝβΰ έαΝ βμΝΓεσζθ αΝΜΫδλΝθαΝ βλέι δΝ ε έθβΝ βΝξλκθδΪΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμέΝ
ΪθΝ κΝ Ι λαάζΝ ε άζπθ Ν δαΝ βμΝ οάφκυΝ κυΝ βθΝ δζβηηΫθβΝ απσφα άΝ κυΝ εαδΝ
π έεθυ Ν π λδ σ λβΝ ιπ λΫφ δαΝ πλκμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ π λέΝ πθ γ δευθΝ
κυΝπλκγΫ πθ,ΝβΝπκλ έαΝ πθΝ ζζβθκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθΝεα ΪΝ αΝ πση θαΝξλσθδαΝ– 

εαδΝ δ δεΪΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ελέ δηκυΝ 1ληκΝ - θΝ απκεζ έ αδΝ θαΝ ά αθΝ
δαφκλ δεάέΝΝ 

 

 ΟδΝ Ι λαβζδθκέΝ παλαεκζκυγυθ αμΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝ ΚτπλκΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝ1ληι,Νεα ΫζβΰαθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝ κΝΛκθ έθκ,ΝπαλΪΝ βΝ φκ λσ β αΝ
πθΝ υΰελκτ πθΝη Ν βθΝ ΟΚ ,Νά αθΝαεσηαΝ ΝγΫ βΝθαΝεαγκλέα δΝαπκφα δ δεΪΝ δμΝ
ι ζέι δμΝ κΝ θβ έέΝ αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ λ αθέαΝ αθααβ κτ Ν θαΝ απ ηπζαε έΝ η Ν

αιδκπλΫπ δαΝαπσΝ κΝα δΫικ κΝπκυΝ έξ Ν βηδκυλΰβγ έΝεαδΝσ δΝ θΝυπάλξ Νπ λέπ π βΝθαΝ
ηβθΝ ια φαζέ δΝ βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ λα δπ δεάμΝ βμΝ παλκυ έα,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βΝ
ηκλφάΝπκυΝγαΝ έξ ΝβΝ δΪ κξβΝπκζδ δεάΝεα Ϊ α βέΝ θσο δΝ θσμΝη ζζκθ δεκτΝ status 
quo,Ν πκυΝ αεσηαΝ σηπμΝ θΝ έξ Ν υΰε ελδη θκπκδβγ έ,Ν κΝ δ λαβζδθσΝ Πλκι θ έκΝ βΝ
Λ υεπ έαΝ Ϊλξδ Ν ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ θαΝ ξαλ κΰλαφ έΝ δμΝ πκζδ δεΫμΝ Ϊ δμΝ πκυΝ
ε βζυθκθ αθΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ εαδΝ κυλεκευπλδαεάΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν

πλκ Ϋξκθ αμΝ υΰξλσθπμΝθαΝ δα βλ έΝαπσζυ βΝκυ λσ β αΝπμΝπλκμΝ κυμΝ κπδεκτμΝ
υ ξ δ ηκτμέΝ 

 



θσ πΝ πζβ έαα Ν βΝ ΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ 1ββμ υθσ κυΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέΝαθ δζαηίΪθκθ αθΝσ δΝ σ κΝβΝΆΰευλα,Νσ κΝεαδΝβΝ

γάθαΝ εα ΫίαζαθΝ θ α δεΫμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ θαΝ πλκ αδλδ γκτθΝ δμΝ αλαίδεΫμΝ
οάφκυμέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝΙ λαάζΝ θΝ έξ ΝεαθΫθαΝζσΰκΝθαΝ βλέι δΝεαηέαΝαπσΝ δμΝ τκΝ
Μβ Ϋλ μ-Πα λέ μ,ΝαφκτΝκδΝ ξΫ δμΝ κυΝά αθΝουξλΫμΝεαδΝη Ν δμΝ τκέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝ
πζ υλΪ,ΝβΝ κπκγΫ β βΝ κυΝφ λση θκυΝπμΝη λδκπαγΫ λκυΝ λ ΥδκυΝΦκυ Ν βΝγΫ βΝ
κυΝθΫκυΝΚυί λθά βΝ βμΝΚτπλκυΝπλκΫζ ΰ Νσ δΝβΝ λ αθέαΝ λκτ ΝίΪ δΝ κυΝ δεκτΝ
βμΝ ξ έκυΝ απ ηπζκεάμ,Ν κΝ κπκέκΝ κτ πμΝ άΝ ΪζζπμΝ ε δηΪ κΝ σ δΝ θΝ γαΝ Ϋγ Ν Ν

εέθ υθκΝ βΝ ίλ αθδεάΝ λα δπ δεάΝ παλκυ έαΝ κΝ θβ έΝ – εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν θΝ γαΝ
Ϋγ Ν Νεέθ υθκΝ βθΝδ λαβζδθάΝα φΪζ δαέΝ κηΫθπθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν θΝ ιΫπζβι ΝβΝ
απσφα βΝ κυΝ Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ πδγυη έΝ θαΝ ε βζυ δΝ υΰε ελδηΫθβΝ Ϊ βΝ πέΝ κυΝ
Κυπλδαεκτ,Νεαγσ δΝ αΝπΪθ αΝά αθΝαεσηαΝλ υ ΪΝ κΝθβ έέΝΣκΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθΝη Ν π λδεσΝ κυΝΫΰΰλαφκΝ ιβΰκτ Ν βθΝοάφκΝαπκξάμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν
υπκ βλέακθ αμΝσ δ,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ πέζυ άΝ κυ,ΝβΝ θ δΰηΫθβΝζτ βΝ έθαδΝκδΝαπ’Ν
υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝη αιτΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝη λυθ,ΝεαδΝσξδΝηέαΝζτ βΝπκυΝγαΝ
πΫίαζ Ν βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ Ο έΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ αδ δκζκΰέαΝ
θαληκθδασ αθΝπζάλπμΝη Ν βθΝπΪΰδαΝ Ϊ βΝ κυΝΙ λαάζΝθαΝπλκ δηΪΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝαπ’Ν
υγ έαμΝ δλβθ υ δευθΝ υθκηδζδυθΝη Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝηβΝγΫζκθ αμΝθαΝεαγκλδ γ έΝ

βΝπλκ α έαΝ πθΝ γθδευθΝ κυΝ υηφ λσθ πθΝ– σππμΝ ε έθκΝ αΝαθ δζαηίαθσ αθΝ σ - 
η Ν ίΪ βΝ βΝ ζκΰδεάΝ πθ οβφκφκλδυθΝ πκυΝ σλδα Ν κΝ Κα α α δεσμΝ ΥΪλ βμΝ κυΝ
Ολΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθέ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΓέΝΣαΝαέ δα βμΝδ λαβζδθάμΝ άλδιβμΝ πθΝγΫ πθΝ βμΝΣκυλεέαμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ
βθ 13

β
 τθκ κ βμΝΓέέΝ κυΝΟ ΝΧ1ληκΨ 

 
ΣκΝ1ληκΝαπκ Ϋζ ΝηέαΝηκδλαέαΝξλκθδΪΝΰδαΝ βΝΜΫ βΝ θα κζά,ΝΰδαΝ δμΝ ξΫ δμΝ

Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝεαδΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσέΝΚα αζυ δεάμΝ βηα έαμΝαπκ Ϋζ ΝβΝ τ α βΝ
βμΝ θπηΫθβμΝ λαίδεάμΝ βηκελα έαμΝΧ Ψ,Νεα σπδθΝ βμΝΫθπ βμΝ βμΝ δΰτπ κυΝεαδΝ
βμΝ υλέαμΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1ληκέΝ Ν Ν φδζκ κικτ Ν θαΝ απκ ζΫ δΝ κθΝ

πλκπκηπσΝ θσμΝ θδαέκυΝπαθαλαίδεκτΝελΪ κυμ,Ν κΝκπκέκΝγαΝπλκ ξπλκτ αθΝσζ μΝκδΝ
αλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝυπσΝ βθΝβΰ δεάΝπλκ ππδεσ β αΝ κυΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝΝΪ λ.  

 
ΣκΝ ξΫ δκΝ βμΝ π λδφ λ δαεάμΝ ιΪπζπ βμΝ κυΝ θα λδ ηκτΝ δαφΪθβε Ν

ι εΪγαλαΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληκ,Νσ αθΝ αΝφδζκ υ δεΪΝεαγ υ αΝ βμΝΙκλ αθέαμΝεαδΝ
κυΝΛδίΪθκυΝαπ δζάγβεαθΝθαΝαθα λαπκτθΝαπσΝ π λδεΫμΝπκζδ δεΫμΝ υθΪη δμΝφδζδεΫμΝ

πλκμΝ κΝ ΚΪδλκέΝ Ν τ β,Ν ίζΫπκθ αμΝ βθΝ ιΪπζπ βΝ κυΝ θα λδεκτΝ παλΪΰκθ αΝ πμΝ
πλκπκηπσΝ βμΝ πδελΪ β βμΝ βμΝ  Ν βΝ ΜΫ βΝ θα κζά,Ν αθ Ϋ λα Ν Ϊη αμΝ Ν

λ αθέαΝ αθ απκελέγβε Ν βθΝ Ϋεεζβ βΝ κυΝ ηηΪθΝ ΰδαΝ λα δπ δεάΝ θέ ξυ β,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα α αζ έΝ βΝ πλκ πΪγ δαΝ αθα λκπάμΝ βμΝ ε έΝ ξα ηδ δεάμΝ
ηκθαλξέαμέΝ θ έ κδξα,Ν κδΝ Π Ν απΫ δζαθΝ λα δπ δεΫμΝ υθΪη δμΝ κθΝ Λέίαθκ,Ν
τ λαΝ απσΝ Ϋεεζβ βΝ βμΝ ζδίαθδεάμΝ ευίΫλθβ βμέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν σ, δΝ υθΫίβΝ βθΝ
Ικλ αθέαΝεαδΝ κθΝΛέίαθκ,ΝβΝφδζκ υ δεάΝξα ηδ δεάΝηκθαλξέαΝ κυΝΙλΪεΝ θΝεα Ϊφ λ Ν
θαΝ ελα ά δΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαδΝ αθα λΪπβε Ν απσΝ φδζκ κίδ δεσΝ λα δπ δεσΝ
πλαιδεσπβηα,Ν κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληκέΝ Ν ιΫζδιβΝ αυ άΝ απκ Ϋζ Ν βθ αλξάΝ κυΝ
κλδ δεκτΝ ΫζκυμΝ βμΝ κυλεκρλαεδθάμΝ υθγάεβμΝ υηηαξέαμ,Ν βΝ δα άλβ βΝ βμΝ
κπκέαμΝ ά αθΝ πλκ βζπηΫθβΝ απσΝ κΝ 1ληηΝ βΝ φδζκαλαίδεάΝ π λδφ λ δαεάΝ πκζδ δεάΝ βμΝ
Άΰευλαμέ 

 
 Μ Ν βΝ τ α βΝ βμΝ ,Ν κΝ Ι λαάζΝ θΝ εαζ έ κΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ κθΝ
θα λδεσΝεέθ υθκΝησθκΝαπσΝ αΝ θσ δαΝεαδΝ υ δεΪΝ τθκλΪΝ κυ,ΝαζζΪΝπζΫκθΝεαδΝαπσΝ
κθΝίκλλΪέΝ ΪθΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝ1ληκΝ αΝφδζκ υ δεΪΝεαγ υ αΝ βμΝΙκλ αθέαμΝεαδΝ
κυΝ ΛδίΪθκυ αθα λΫπκθ αθ απσΝ κυμΝ θα λδ Ϋμ,Ν κΝ Ι λαάζΝ βθΝ κυ έαΝ γαΝ

ίλδ εσ αθΝ π λδευεζπηΫθκΝ έ Ν απσΝ βθΝ έ δαΝ βθΝ Ν έ Ν απσ βθΝ Ν εαδΝ α 
ελΪ β- κλυφσλκυμΝ βμέΝ Ν λα δπ δεάΝ πΫηία βΝ βμΝ λ αθέαμΝεαδΝ πθΝ Π Ν βθΝ
Ικλ αθέαΝεαδΝ κθΝΛέίαθκΝαθ έ κδξα,Νεα Ϋ διαθΝΰδαΝΪζζβΝηδαΝφκλΪΝπσ κΝΪλλβε αΝ
υθ Ϋ αδΝ βΝ π λδφ λ δαεάΝ α φΪζ δαΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ τ βμέΝ
θ έ κδξα,Ν βΝ αθα λκπάΝ βμΝ ηκθαλξέαμΝ κυΝ ΙλΪε,Ν εα Ϋ δι  βθΝ ΣκυλεέαΝ κΝ έ δκΝ

αελδίυμΝ κηΫθκέΝ αθΝζκδπκθΝφυ δεσ, ΣκυλεέαΝεαδΝ Ι λαάζΝθαΝ υ κυθΝΫθαΝ ΫζκμΝ
βθΝ η αιτΝ κυμΝ δπζπηα δεάΝ ουξλσ β α,Ν πκυΝ έξ Ν αλξέ δΝ η Ν βθΝ αθΪεζβ βΝ κυΝ

ΣκτλεκυΝ ΠλΫ ίβΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ κθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1ληθΝ η ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ
ΠκζΫηκυΝ κυΝκυΫα,ΝεαδΝ υθ ξέ γβε ΝΰδαΝπλκ ξβηα δεκτμΝζσΰκυμΝαπσΝ βθΝ κυλεδεάΝ
πζ υλΪΝ πλκε δηΫθκυΝ βΝ ζ υ αέαΝ θαΝ ιυπβλ ά δΝ βθΝ αθΪΰεβΝ βμ τ βμΝ θαΝ
δα βλβγ έΝ β πδλλκάΝ βμΝ κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκέΝ  βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν κδΝ παφΫμΝ

Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝκυ Ϋπκ Ν δ εσπβ αθέΝΜ ΪΝσηπμΝαπσΝ βθΝκυ δα δεάΝεα Ϊλλ υ βΝ
κυΝ κυλεκρλαεδθκτΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝ 1ληη,Ν κδΝ παφΫμΝ η αιτΝ ΣκτλεπθΝ

εαδΝ Ι λαβζδθυθΝ Ναθυ α κΝ δπζπηα δεσΝ πέπ κΝ θ α δεκπκδάγβεαθΝεαδΝκ άΰβ αθΝ
βΝ τθαοβΝηυ δεάμΝ υηφπθέαμΝ υηηαξέαμ,ΝπκυΝυπΫΰλαοαθΝυπσΝΪελαΝηυ δεσ β αΝ

κδΝ ΠλπγυπκυλΰκέΝ Μπ θ-Γεκυλδσθ εαδΝ Μ θ λΫμΝ βθΝ Άΰευλα,Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ
1ληκέΝ θΝεαδΝ κΝαελδίΫμΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ υηφπθέαμΝ ε έθβμΝηΫξλδΝ άη λαΝ θΝΫξ δΝ
ΰέθ δΝΰθπ σ,ΝκδΝ δ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝαθαφκλΫμΝπ λδΰλΪφκυθΝη Να λΫμΝΰλαηηΫμΝ
κΝ πζαέ δκΝ βμΝ δη λκτμΝ υθ λΰα έαμ,Ν η Ν Ϋηφα β κθΝ κηΫαΝ βμΝ π λδφ λ δαεάμΝ



α φΪζ δαμέΝΝ δ δεΪΝσηπμΝ ε έθβΝ βθΝπ λέκ κ,Ν βθΝ κυλεδεάΝ δπζπηα έαΝαπα ξκζκτ  
δ δαέ λα κΝΚυπλδαεσ. αθΝαθαη θση θκΝβΝΣκυλεέαΝθαΝγΫ δΝεαδΝαυ σΝ κΝαά βηαΝ

κΝπζαέ δκΝ βμΝαθαθ πηΫθβμΝπ λδφ λ δαεάμΝ υθ λΰα έαμΝη Ν κΝΙ λαάζέΝ 
 
 Ν παθαπλκ Ϋΰΰδ βΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝ κυΝ 1ληκΝ π λδ έξ Ν βθΝ ιάμΝ
πλπ κ υπέαμΝ  ΣκυλεέαΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝαά β Ν βΝ δπζπηα δεάΝ άλδιβΝ κυΝΙ λαάζ,Ν
θσο δΝ βμΝ π λξση θβμΝ ελέ δηβμΝ 1γβμ υθσ κυΝ κυΝ Ο , εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ
υαβ έ κΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ πκυΝ δάθυ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ πδκΝ ελέ δη μΝ φΪ δμΝ κυ. 

υΰε ελδηΫθα,ΝβΝΣκυλεέαΝ π έπε ΝθαΝ δα πΪ δΝ κΝηπζκεΝ πθΝζα δθκαη λδεαθδευθΝ
ξπλυθ,ΝκδΝκπκέ μΝζσΰπΝ βμΝεα ΪΝπαλΪ κ β αθ δαπκδεδαεάμ κυμΝπκζδ δεάμ,Ν άλδααθΝ

αγ λΪ δμΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμ ΰδαΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Ν φδζ ζζβθδεάΝ Ϊ βΝ πθΝ
Λα δθκαη λδεαθυθΝ κφ δζσ αθΝ σξδΝ ησθκΝ βθΝ δ ξυλάΝ παλκυ έαΝ βμΝ ε έΝ ζζβθδεάμΝ
κηκΰΫθ δαμ,Ν αζζΪΝεαδΝ βθΝ βηκ δεσ β αΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝΜαεαλέκυ,Ν δ δεΪΝη ΪΝ βθΝ
ικλέαΝ κυΝ απσΝ κυμΝ λ αθκτμέΝ ΠΫλαθΝ αυ κτ,Ν βΝ κυλεδεάΝ δπζπηα δεάΝ παλκυ έαΝ
βθΝΝσ δκΝ η λδεάΝά αθΝηβ αηδθάέΝΣκΝ κυλεδεσΝαυ σΝ‘ε θσ’,ΝβΝΆΰευλαΝαβ κτ ΝθαΝ

αθαπζβλπγ έΝ απσΝ κυμΝ δ ξυλκτμΝ δπζπηα δεκτμΝ ηκτμΝ πκυΝ έξ Ν αθαπ τι δΝ κΝ
Ι λαάζΝη Ν δμΝζα δθκαη λδεαθδεΫμΝξυλ μ,Νά βΝαπσΝ αΝπλυ αΝξλσθδαΝ βμΝαθ ιαλ β έαμΝ
κυ.    

 
 ΣκΝΙ λαάζΝαπκ Ϋξγβε Ν κΝ κυλεδεσΝαέ βηαΝΰδαΝ κυμΝ ιάμΝζσΰκυμμ 
 
1. ΜΫξλδΝ σ ,ΝεαηέαΝαπσΝ δμΝ ηπζ εση θ μΝξυλ μΝ κΝΚυπλδαεσΝ θΝ έξ Ναβ ά δΝ βθΝ
δπζπηα δεάΝ υθ λκηάΝ κυΝ Ι λαάζέΝ υΰε ελδηΫθαμΝ β λ αθέαΝ έξ Ν δεκτμΝ βμΝ

απκ ζ ηα δεσ λκυμ λσπκυμΝθαΝ υ π δλυ δΝοάφκυμ υπΫλΝ πθΝγΫ υθΝ βμ κθΝ
Ο ,ΝεαδΝ θΝ έξ ΝαθΪΰεβΝ βΝίκάγ δαΝ κυΝΙ λαάζΝΰδαΝθαΝ πδ τξ δΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμέΝ

Ν ζζΪ αΝ έξ Ν οβφέ δΝ εα ΪΝ κυΝ ξ έκυΝ δαξπλδ ηκτΝ κυΝ 1λζι,Ν θΝ αθαΰθυλδα Ν
δπζπηα δεΪΝ κΝΙ λαάζΝπαλΪΝησθκΝde facto εαδΝ βΝεα σπδθΝαη λδεαθδευθΝπδΫ πθΝ κΝ

1ληβ,Ν θΝ εσπ υ ΝθαΝαθαίαγηέ δΝ δμΝ δη λ έμ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ ίλαρεσΝ
ελΪ κμ εαδ,Ν Ϋζκμ,Νπαλ έξ Ν αγ λάΝ άλδιβΝ πθΝαλαίδευθΝγΫ πθΝ αΝ δ γθάΝfora. 
ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ γάθαΝ θΝ έξ Ν εαθΫθαΝ ζσΰκΝ θαΝ ηβθΝ αιδκπκδά δΝ σζαΝ αυ ΪΝ αΝ

κηΫθαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ δα φαζέ δΝυπΫλΝ πθΝγΫ υθΝ βμΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,ΝαθΝσξδΝ
σζ μΝ– κυζΪξδ κθΝΫθαΝη ΰΪζκΝηΫλκμΝ πθΝαλαίδευθΝοάφπθέΝΝΣΫζκμ,ΝβΝΣκυλεέα,Νη ΪΝ
βθΝ Κλέ βΝ κυΝ κυΫαΝ εαδΝ βθΝ αθΪεζβ βΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ απσΝ κΝ Σ ζΝ ίέίΝ –

πλκίΪζζκθ αμΝ βθΝεέθβ άΝ βμΝ ε έθβΝπμΝΫθ διβΝ υηπαλΪ α βμΝπλκμΝ κθΝαλαίδεσΝ
εσ ηκΝ - πδεΫθ λπ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝ λσζκυΝ βμΝ βΝ ΜΫ βΝ

θα κζάΝ ηΫ πΝ βμΝ θ υθΪηπ βμΝ κυΝ υηφυθκυΝ βμΝ αΰ Ϊ βμ,Ν πδ δυεκθ αμΝ η Ν
αυ σθΝ κθΝ λσπκΝθαΝαθαεσο δΝ βθΝθα λδεάήαθ δ υ δεάΝ πδλλκάΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέΝ
Μ Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ ιυπβλ κτ Ν αΝ υ δεΪΝ υηφΫλκθ αΝ βθΝπ λδκξά,Ν θδ ξτκθ αμΝ
παλΪζζβζαΝ κΝ φδζκαλαίδεσΝ βμΝ πλκφέζΝ εαδΝ θσο δΝ εΪ κ Ν οβφκφκλέαμΝ ΰδαΝ κΝ
Κυπλδαεσ,Ν βΝ ΆΰευλαΝ Ν πδ έπε Ν θαΝ αιδκπκδά δΝ υπΫλΝ βμΝ βθΝ φδζκαλαίδεάΝ π λέκ κΝ
πκυΝ δΫθυ Ν βΝ π λδφ λ δαεάΝ βμΝ πκζδ δεάέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ παλΫ δθ Ν βθΝ
δπζπηα δεάΝουξλσ β αΝη Ν κΝΙ λαάζ,Ν ε δηυθ αμΝσ δΝ υξσθΝ πέ βηβΝαπκεα Ϊ α βΝ
πθΝ δπζπηα δευθΝ βμΝ ξΫ πθ η Ν κΝ ίλαρεσΝ ελΪ κμ,Ν γαΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ

αλαίδεΫμΝοάφκδΝΝ έ ΝθαΝ υ π δλπγκτθΝυπΫλΝ πθ ζζβθδευθΝγΫ πθΝΰδαΝ βθΝΚτπλκ,Ν
έ Ν- βθΝεαζτ λβΝπ λέπ π β- θαΝυδκγ ά κυθΝ Ϊ βΝφδζ ζζβθδεάμΝκυ λσ β αμέ 

Μ ΪΝ βθΝηυ δεάΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ άΝ κυΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ1ληκ,Ν κΝ
Ι λαάζΝ ε δηκτ Νσ δΝη Ν κΝαθ απκελδγ έΝγ δεΪΝ κΝαέ βηαΝθαΝ βλέι δΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ
γΫ δμΝ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσ,Ν γαΝ βηδκυλΰκτ ΝηέαΝ ξλά δηβΝπαλαεα αγάεβΝ σ κΝ ΰδαΝ βΝ
τ φδιβΝ πθΝ ξΫ πθ η Ν βθΝΆΰευλα,Νσ κΝεαδΝ ΰδαΝ βθΝίαγηδαέαΝαπκηΪελυθ βΝ βμΝ

ΆΰευλαμΝ απσΝ κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκέΝ δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν βλέακθ αμΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ κΝ



Κυπλδαεσ, ιυπβλ κτ Ν υΰξλσθπμ κυμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ ξ δα ηκτμ βμΝ
λ αθέαμΝ αζζΪΝ εαδΝ πθΝ θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθ,Ν κδΝ κπκέ μ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηβθΝ
δα αλαξγκτθΝ κδΝ θ κθα κρεΫμΝ δ κλλκπέ μ, πλκπγκτ αθΝ βΝ ζτ βΝ κυΝ Κυπλδαεκτ 

αβ άηα κμ ηΫ πΝ απ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ πθ πθΝ λδυθ-ξπλυθΝ η ζυθΝ βμΝ
κλ δκα ζαθ δεάμΝ υηηαξέαμ. δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κΝ Ι λαάζΝ εαζ έ κΝ θαΝ απκ έι δΝ βθΝ

αιδκπδ έαΝ εαδΝ βΝ δ δ υ δεσ β ΪΝ κυΝ βθΝ δπζπηα δεάΝ εαεδΫλαΝ – γΫζκθ αμΝ θαΝ
απκηαελτθ δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝΰλβΰκλσ λαΝ δμΝαθαηθά δμΝ βμΝ δ γθκτμΝαπκησθπ βμΝ
πκυΝίέπ ΝΫθ κθαΝ αΝ δ γθάΝforaΝη ΪΝ βθΝΚλέ βΝ κυΝκυΫα,Ν υθ δ β κπκδυθ αμΝσ δΝ
κυ δα δεΪΝά αθΝΫθαΝελΪ κμΝ ‘ξπλέμΝκδεκΰΫθ δα’,ΝσππμΝξαλαε βλδ δεΪΝ δ πέ πθ ΝβΝ
ΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθΝ Γεσζθ αΝ ΜΫδλέ ΣΫζκμ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ αδ γαθσ αθΝ σ δΝ

θΝ έξ Ν έπκ αΝθαΝε λ έ δ,Ν πδζΫΰκθ αμΝαεσηαΝηέαΝφκλΪΝθαΝ βλά δΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝ
πμΝ πλκμΝ δμΝ γΫ δμΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βΝ κπκέαΝ έξ Ν παθ δζβηηΫθπμΝεα α ά δΝ αφΫμΝ - 
Ϊη α,Ν Ϋηη αΝ εαδΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ σθκυμ- σ δΝ θΝ πλσε δ κΝ θαΝ κηαζκπκδά δΝ δμΝ
ξΫ δμΝ βμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ πλκ κτΝ πδζυγ έ κΝ Κυπλδαεσ κθΝ Ο Ν – έθκθ αμΝ βθΝ
θ τππ βΝ σ δΝ αυ σ γαΝ πδ υξγ έΝ δαΝ βμΝ άλδιβμΝ πθΝ πκζυπζβγυθΝ αλαίδευθΝ

οάφπθ- εαδ πλδθΝ κζκεζβλπγκτθΝ πδ υξυμΝκδΝ δαπλαΰηα τ δμ η Ν βθΝ Ν ΰδαΝ κΝ
ηΫζζκθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπαλκδεέαμΝ βθΝ έΰυπ κέΝ 
 
2. πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν κΝΙ λαάζΝγαΝηπκλκτ Νέ πμΝθαΝηβθΝ έι δΝ σ κΝπλσγυηκ 
θαΝ υθ λΪη δΝ δπζπηα δεΪΝ βθΝ ΣκυλεέαέΝ Άζζπ ,Ν εαγ’Ν σζ μΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ
οβφκφκλέ μΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ κθΝΟ ,ΝβΝαπκξάΝαπκ δεθυσ αθΝΰδαΝ βθΝδ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ βθΝπζΫκθΝ θ δΰηΫθβΝζτ βέΝ δΝπ λαδ Ϋλπ,Ν ΪθΝ κΝΙ λαάζΝ πΫζ ΰ ΝεαδΝ

αυ άΝ βΝφκλΪΝθαΝηβθΝζΪί δΝγΫ βΝ πέΝ κυΝαβ άηα κμΝ βμΝΚτπλκυ,ΝβΝευίΫλθβ βΝ βμΝ
ΆΰευλαμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ αθ τλ δΝ κθΝ εα ΪζζβζκΝ λσπκΝ ΰδαΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βΝ
δαη κζΪίβ βΝ βμΝ λ αθέαμ,ΝάΝαεσηαΝεαδΝ πθΝ θπηΫθπθΝΠκζδ δυθΝ– τκΝξυλ μΝ

πκυΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ δαλλάικυθΝ κΝ ζα δθκαη λδεαθδεσΝ ηπζκεΝ ιέ κυΝ
απκ ζ ηα δεΪ,ΝαθΝσξδΝαπκ ζ ηα δεσ λαΝαπσΝ κΝΙ λαάζέΝ 
Χ σ κ,Ν κΝΙ λαάζ έξ ΝΫθαθ δεσΝ κυ πδπζΫκθ ζσΰκΝθαΝηβθΝ βλέι δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ
γΫ δμ ΰδαΝ κΝΚυπλδαεσμ  
ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ πέ βηβμΝ αθαεκέθπ βμΝ κυΝ ξ έκυΝ Μαεηέζζαθ,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ
ΜαεΪλδκμ,Ν εφλΪακθ αμΝ Ϋηπλαε αΝ δμΝ αηφδίκζέ μΝ κυΝ εα ΪΝ πσ κθ βΝ ζζβθδεάΝ
ευίΫλθβ βΝ γαΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πλκίΪζ δΝ δ ξυλΫμΝ αθ δ Ϊ δμΝ κΝ θΫκΝ ίλ αθδεσΝ
ξΫ δκ, Ϋελδθ Νσ δΝβΝ δπζπηα δεάΝ άλδιβΝ βμΝ ΝγαΝ κυΝπλκ Ϋφ λ Ν υθα σ β μΝ

π λαδ ΫλπΝ δαπλαΰηα υ δευθΝ ζδΰηυθέ δ,Ν αλξΫμΝ ΙκυθέκυΝ κυΝ 1ληκ,Ν
πλαΰηα κπκέβ Ν πέ βηβΝ πέ ε οβΝ κΝ ΚΪδλκ,Ν απ’Ν σπκυΝ βΝ θα λδεάΝ Ν
απΫ ζθ Ν ηβθτηα αΝ πλκμΝ πΪ αΝ εα τγυθ βΝ σ δΝ κΝ λξδ πέ εκπκμΝ θΝ ά αθΝ ησθκμέΝ
 δμΝπαλαδθΫ δμ βμΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμ θαΝηβθΝπλκί έΝ Ναυ άθΝ βθΝεέθβ β,ΝκΝ
ΜαεΪλδκμΝαθ Ϋ δθ Ν δ λπ υη θκμΝπκδαΝγαΝά αθΝβΝ θαζζαε δεάΝπκυΝγαΝπλσ δθαθΝκδΝ
‘φυ δεκέ’Ν υ δεκέ αέλκδ βμΝ ζζΪ αμ ΰδαΝ βθΝ πλκΪ πδ βΝ πθΝ ζζβθκευπλδαευθΝ
αδ βηΪ πθΝ– εαδΝ Ναυ σΝ κΝελέ δηκΝ λυ βηαΝ κυΝΜαεαλέκυ,ΝβΝ γάθαΝπλΪΰηα δΝ θΝ
ά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ υ δΝ αφ έμΝαπαθ ά δμέ 
ΟΝ ΜαεΪλδκμΝ ά αθΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ιΫθκυμΝ βΰΫ μΝ πκυΝ πδ εΫφγβεαθΝ βθΝ

έΰυπ κΝ η ΪΝ βΝ τ α βΝ βμΝ έΝ ε σμΝ σηπμΝ απσΝ αυ σθΝ κθΝ υηίκζδ ησ,Ν βΝ
πέ ε οβΝ ΜαεαλέκυΝ βθΝ αδΰυπ δαεάΝ πλπ τκυ αΝ υθΫπ Ν η Ν βθΝ κζκΫθαΝ

αυιαθση θβΝ θα λδεάΝ πδλλκάΝ βθΝ Ικλ αθέαΝ εαδΝ κθΝ Λέίαθκ,Ν βΝ κπκέα,Ν κθΝ
πση θκΝ ηάθαΝ πλκ Ϋζευ Ν αΝ ίλ αθδεΪΝ εαδΝ αΝ αη λδεαθδεΪΝ λα τηα αΝ

πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθαξαδ έ κυθΝ κυμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ ξ δα ηκτμΝ βμΝ έ ΟΝ
θα λδεσμΝ π ε α δ ησμΝ πλκεΪζ Ν βθΝ Ϋθ κθβΝαθβ υξέαΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν πκυΝ Ϋίζ π Ν
σζαΝ αΝξ λ αέαΝ τθκλΪΝ κυΝθαΝεδθ υθ τκυθΝθαΝ ζΫΰξκθ αδΝαπσΝ κθΝΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝ
ΝΪ λέ  



ΟδΝΙ λαβζδθκέΝ έξαθΝ πέΰθπ βΝ πθΝδ ξυλυθΝ ηυθΝη αιτΝ βμΝθα λδεάμΝ δΰτπ κυΝ
εαδΝ πθΝσζπθΝ αθ ιαδλΫ πμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ δ κζκΰδευθΝ Ϊ πθέΝ
ΠαλΪζζβζα,Ν πλκίζβηα έακθ αθ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ σ αθΝ ΝΪ λΝ εαδΝ αθ Ϊ ,Ν
πλκ φπθυθ αμΝ κθΝΜαεΪλδκ,Ν υθΫ αθΝ βθΝα φΪζ δαΝ βμΝ Νη Ν βθΝαπαζζαΰάΝ βμΝ
ΚτπλκυΝαπσΝ βθΝίλ αθδεάΝ λα δπ δεάΝπαλκυ έαέΝΠκζζυΝηΪζζκθ,Νσ αθΝκΝΝΪ λΝ

θΝαπΫεζ δ Ν βθΝπαλκξάΝκδα άπκ ΝηκλφάμΝίκάγ δαΝπλκμΝ κυμΝ ζζβθκευπλέκυμΝΰδαΝ
θαΝαπαζζαΰκτθΝαπσΝ κθΝαπκδεδκελα δεσΝαυΰσέ  
ΟδΝ ΰεΪλ δ μΝ βζυ δμΝαζζβζ ΰΰτβμΝ πθΝΜαεαλέκυ,ΝΝΪ λΝεαδΝαθ Ϊ Ν κΝΚΪδλκ,Ν
κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ 1ληκ,Ν εζαηίΪθκθ αθΝ απσΝ κΝ Ι λαάζΝ πμΝ αεσηαΝ ηδαΝ Ϋθ διβΝ πθΝ
π ε α δευθΝ ξ έπθ βμΝ ,ΝπκυΝ σξ υαθΝ βθΝδ λαβζδθάΝ γθδεάΝευλδαλξέαέ Κα ΪΝ
βθΝ δ λαβζδθάΝ υζζκΰδ δεά,Ν ΪθΝ κΝ εαγ υμΝ ΝΪ λΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ ζΫΰι δ,Ν
ε σμΝαπσΝ αΝξ λ αέα,ΝεαδΝ αΝγαζΪ δαΝ τθκλαΝ κυΝΙ λαάζΝ– σ Ν κΝ ίλαρεσΝελΪ κμΝ

γαΝ η α λ πσ αθΝ Ν ΫθαθΝ γτζαεα υπσΝ ιαφΪθδ β, κπκ άπκ Ν γαΝ κΝ απκφΪ δα  βΝ
ΝεαδΝ αΝφδζδεΪΝπλκμΝαυ άθΝσηκλΪΝ κυΝεαγ υ αέΝ Ν επ φλα ηΫθβΝαζζβζ ΰΰτβΝ

κυΝ θα λδεκτΝ εαγ υ κμΝ πλκμΝ κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν υγβ Ν κΝ Ι λαάζΝ θαΝ ηβθΝ
αηφδ αζαθ υγ έΝπμΝπλκμΝ βΝ Ϊ βΝπκυΝγαΝ βλκτ ΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσ,Νεα ΪΝ βθΝ
π λξση θβΝ1γβ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ έ 

 
 ΠαλαηκθΫμΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ,Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ 1ληκ,Ν βΝ
ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ κυΝΙ λαάζΝ κθΝΟ Νπλκ Ϋφ λ ΝεΪγ Ν υθα άΝίκάγ δαΝ βθΝ
κυλεδεάΝ δπζπηα έα,Ν φΫλθκ αμ Ν παφάΝ ζα δθκαη λδεαθκτμΝ αθυ α κυμΝ
δπζπηα δεκτμΝαιδπηα κτξκυμ η Ν κθΝΣκτλεκΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝΦα έθΝ κλζκτ,Ν

πκυΝ έξ Νη αί έ βΝΝΫαΝΤσλεβΝεαδΝΰδαΝαυ σθΝ κΝ εκπσέΝΠαλΪζζβζα,ΝκδΝδ λαβζδθΫμΝ
απκ κζΫμΝ δμΝ θκ δκαη λδεαθδεΫμΝ πλπ τκυ μΝ εα ΫίαζαθΝ πλκ πΪγ δ μΝ θαΝ
πβλ Ϊ κυθΝυπΫλΝ πθΝ κυλεδευθΝγΫ πθΝ αΝεα ΪΝ σπκυμΝΤπκυλΰ έαΝ ιπ λδευθΝεαδΝ
κθΝΣτπκΝ– ξπλέμΝαυ σΝθαΝ πδ υΰξΪθ αδΝπΪθ κ έΝΣκΝετλδκΝ πδξ έλβηαΝπκυΝπλσίαζαθΝ

κδΝ Ι λαβζδθκέ,Ν ά αθΝ σ δΝ αΝ υ δεΪΝ υηφΫλκθ αΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ θα κζδεάμΝ
Μ κΰ έκυΝΝγαΝ δα φαζέακθ αθΝαπκ ζ ηα δεσ λαΝαπσΝ βθΝΣκυλεέα,ΝβΝκπκέαΝά αθΝ

Ν γΫ βΝ θαΝ αθαεσο δΝ κθΝ θα λδεσΝ π ε α δ ησ,Ν κΝ κπκέκμΝ παλκυ δαασ αθΝ πμΝ
πλκπκηπσμΝ βμΝ κίδ δεάμΝ δ έ υ βμΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέ 
 

Ν παλα εβθδαεάΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ δπζπηα υθΝ υπΫλΝ πθΝ
κυλεδευθΝ γΫ πθ,Ν φαέθ αδΝ θαΝ υθΫίαζ Ν βΝ δΪ πα βΝ πθΝ ζα δθκαη λδεαθδευθΝ

οάφπθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηα βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ θαΝ λβγ έΝ αλε ΫμΝ απσΝ δμ γ δεΫμΝ
οάφκυμΝ πκυΝ υπκζσΰδα έΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν γαΝ ά αθΝ υπ λίκζδεσΝ θαΝ δππγ έΝ σ δΝ βΝ
ζζβθδεάΝ δπζπηα δεάΝαπκ υξέαΝ βθΝ1γβ τθκ κΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμ κυΝΟ ,Ν

κφ έζ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ βΝ τηπλαιβΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζ,Ν άΝ σ δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ
δπζπηα δεάΝ δ έ υ βΝά αθΝ σ κΝδ ξυλάΝ δμΝξυλ μΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμ,Νυ ΝΝ

κδΝεα ΪΝπαλΪ κ βΝαθ δαπκδεδαεΫμΝαυ ΫμΝξυλ μΝθαΝπαλ εεζέθκυθΝ πθΝ πέΝ δλΪΝ υθΝ
αγ λυθΝδ κζκΰδευθΝ κυμΝ πδζκΰυθέ  

 
τηφπθαΝη Ν δμΝδ λαβζδθΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ εγΫ δμ,ΝκδΝαπσο δμΝ ίΫλπφ,ΝσππμΝ

φΫλκθ αθΝ θαΝ έξαθΝ δα υππγ έΝ π λέΝ « η υηΫθβμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ Κτπλκυ» εαδΝ
«παλαηκθάμΝ sine die λα δπ δευθΝ υθΪη πθΝ βμΝ λ αθέαμΝ άΝ ΪζζπθΝ ξπλυθ-η ζυθΝ
κυΝ Ν ΣΟ»,Ν ηΪζζκθΝ πλκίζβηΪ δ αθΝ δμΝ εα ΪΝ παλΪ κ βΝ αθ δαπκδεδαεΫμΝ ξυλ μΝ βμΝ

Λα δθδεάμΝ η λδεάμέΝ θ ιΪλ β αΝσηπμΝαπσΝαυ σΝ κΝ κηΫθκ,Ν λ αθέαΝ εαδΝ Π  
θΝ παλΫζ δοαθΝ θαΝ α εά κυθΝ βθΝ πδλλκάΝ κυμΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ δαηκλφυ κυθΝ

αθΪζκΰαΝ βΝ υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝαλαίδευθΝοάφπθέ θ δε δεσΝά αθΝσ δΝαπσΝ
κΝ τθκζκΝ πθ ξπλυθ-η ζυθΝ κυΝ λαίδεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ - βΝ άλδιβΝ πθΝ κπκέπθΝ



φ λσ αθΝθαΝπλκ ίζΫπ δΝβΝ γάθαΝ-,Ν ζδεΪΝησθκΝβΝ ΝεαδΝβΝφδζκθα λδεάΝΤ ηΫθβ 
παλΫη δθαθΝπδ Ϋμ δμΝ η τ δμΝ κυμΝΫθαθ δΝ βμΝ ζζΪ αμέ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

έΝ Νδ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝεαδΝβΝΚτπλκμ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυ 

 
ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ κυΝ 1ληκΝ κθΝ Ο Ν ΰδαΝ κΝ Κυπλδαεσ,Ν

ΪθκδιαθΝ κΝ λσηκΝ ΰδαΝ δμΝ απ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η αιτΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ
ΣκυλεέαμΝ εαδΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν η Ν βθΝ ζ υ αέαΝ απκ υθαηπηΫθβ δπζπηα δεΪέΝ ΣκθΝ
Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1λ59 υπ ΰλΪφβ αθΝκδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυ,Ν δαΝ πθΝκπκέπθΝ
βΝ ΚτπλκμΝ απκε κτ Ν βθΝ αθ ιαλ β έαΝ βμέΝ Ν δ λαβζδθάΝ π λδφ λ δαεάΝ πκζδ δεάΝ
εαζ έ κΝθαΝπλκ αληκ γ έΝ α θΫαΝ κηΫθαέ 

 
Κα ’Ν αλξΪμ,Ν κΝ Ι λαάζΝ πκζτΝ ΰλάΰκλαΝ δαπέ π Ν σ δΝ βΝ ΣκυλεέαΝ θΝ

πλσε δ κΝθαΝ βλά δΝ βθΝυπσ ξ άΝ βμΝθαΝαπκεα α ά δΝ δμΝ δη λ έμΝ δπζπηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝη ΪΝαπσΝ βθΝδ λαβζδθάΝ υθ λκηάΝ κθΝΟ έΝΣκΝΙ λαάζΝ υθ δ β κπκδκτ Ν

σ δ κΝπλαΰηα δεσμΝζσΰκμΝ βμΝ ξθβ άμΝ δα άλβ βμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝουξλσ β αμ η Ν
βθΝ Σκυλεέα ά αθΝ κδΝ ξΫ δμ βμΝ ΆΰευλαμΝ η Ν κθΝ αλαίδεσΝ εσ ηκ εαδΝ σξδ σ κ β 

πλσγ βΝ θαΝ υ π δλπγκτθΝ κδΝ αλαίδεΫμΝ οάφκδΝ υπΫλΝ πθΝ κυλεδευθΝ γΫ πθ ΰδαΝ κΝ
ΚυπλδαεσέΝ θαη θση θβΝ ά αθΝ εαδΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ γάθαμ,Ν βΝ κπκέα,Ν αθΝ εαδΝ ε έθβΝ
υπκ άλδα Ν πλκ ξβηα δεΪΝ σ δΝ κΝ ετλδκμΝ ζσΰκμΝ πκυΝ θΝ πλκίαέθ δΝ βθΝ de jure 
αθαΰθυλδ βΝ κυΝ Ι λαάζΝ ά αθΝ βΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ αλαίδεάμΝ άλδιβμΝ κθΝ Ο ,Ν
κυ δα δεΪΝά αθΝ ΰεζπίδ ηΫθβΝαπσΝ δμΝα δσλα μΝπλκγΫ δμΝ βμΝ ΝΰδαΝ βθΝ τξβ 
κυΝπαλκδεδαεκτΝ ζζβθδ ηκτ βθΝ έΰυπ κέ 

 
Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ σηπμ, βΝ εαζάΝ ιΫζδιβΝ ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ

υθέ α κΝ βθΝ δαί ίαέπ β σ κΝ βμ γάθαμ σ κΝ εαδΝ βμ Άΰευλαμ σ δΝ θΝ
πλσε δ κΝ θαΝ πβλ Ϊ κυθΝ αλθβ δεΪΝ κΝ αθ ιΪλ β κΝ ευπλδαεσΝ ελΪ κμΝ θαΝ υ ά δΝ

πζάλ δμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝη Ν κΝ Ι λαάζέΝ Ν Ϊ βΝαυ άΝ βμΝΣκυλεέαμ γ πλ έ κΝ
αυ κθσβ β,Ν πμΝ παεσζκυγκΝ βμΝ ηυ δεάμΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βμΝ κυΝ υΰκτ κυΝ κυΝ
1ληκέΝ π θαθ έαμ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ επζά κθ αθΝ υξΪλδ α απσΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝ ιπ λδευθΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν υΪΰΰ ζκυΝ ίΫλπφ,ΝκΝκπκέκμΝυπ λγ ηΪ δα ΝπμΝ
πλκμΝ κΝαά βηαΝ βμΝ τ α βμΝκηαζυθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ βμΝΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμΝεαδΝ κυΝ Ι λαάζ,ΝζΫΰκθ αμΝσ δΝ«γαΝά αθΝπλκ δησ λκΝθαΝαθ δη ππδ γ έΝ
ΪπαιΝΫθαΝετηαΝκλΰάμΝ πθΝ λΪίπθ,ΝπαλΪΝηέαΝξλσθδαΝα γΫθ δα,Ναλΰσ λα»έ ΟΝ ίΫλπφΝ
δαί ίαέπθ Ν πέ βμ,Ν σ δΝ έξ Ν υηίκυζ τ δΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ θαΝ ηβθΝ η αγΫ δΝ ‘ θΝ
υγΫ πΝ ξλσθπ’Ν βΝ τ α βΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

υπκ έΝ βΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝ δμΝ έ δ μΝ υ ξΫλ δ μΝ πκυΝαθ δη υπδα ΝβΝ ζζβθδεάΝ
δπζπηα έα,Νσ κθΝαφκλΪΝ βΝγΫ βΝπκυΝφ λσ αθΝαθαΰεα ηΫθβΝ θαΝ βλ έΝπμΝπλκμΝ βθΝ

αλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβέ  
 
 ΠαλΪΝ δμΝ δαί ίαδυ δμΝ βμΝ γάθαμΝ εαδΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν κδΝ Ι λαβζδθκέΝ θΝ
γ πλκτ αθΝ έπκ αΝ αυ κθσβ κ σ κθΝ αφκλΪΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ κυμΝ
παλκυ έαμΝ βθ έ δα βθ ΚτπλκέΝ θυΝ κδΝ ΦααέζΝ Κδκυ κτεΝ εαδΝ ΡακτφΝ Ν θε ΪμΝ
Ϊ κθ αθΝ η Ν αφάθ δαΝ υπΫλΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ βμΝ

ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ εαδΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν κΝ λξδ πέ εκπκμΝ ΜαεΪλδκμ φ λσ αθΝ θαΝ
βζυθ δ κθΝ ΙκτζδκΝ κυΝ 1ληλΝ βθΝ υλ έαμΝ ευεζκφκλέαμΝ αη λδεαθδεάΝ φβη λέ αΝ

Washington Star, σ δΝβΝΚτπλκμΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝζΪί δΝπλκβΰκυηΫθπμΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ
Ν εαδΝ κυΝ αλαίδεκτΝεσ ηκυΝπλκ κτΝπλκξπλά δΝ Ν ηέαΝ Ϋ κδαΝαπσφα βέΝΌππμΝ

ά αθΝ φυ δεσ,Ν αυ άΝ βΝ Ϊ βΝ γκλτίβ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κδΝ
Ι λαβζδθκέ υθ δ β κπκδκτ αθΝ σ δΝ αφ’Ν θσμΝ βΝ λ αθέαΝ θΝ Ϋ δξθ Ν δ δαέ λκΝ
θ δαφΫλκθΝΰδαΝ δμΝδ λαβζδθΫμΝγΫ δμ,ΝΫξκθ αμΝ πδε θ λπγ έΝ κΝαά βηαΝ πθΝσλπθΝ βμΝ



λα δπ δεάμΝ βμΝπαλκυ έαμΝ κΝθβ έΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝκδΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝΫ δξθαθΝ
απλσγυη μΝ θαΝ παλΫηίκυθΝ υπΫλΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ υηφ λσθ πθ,Ν π δ άΝ εαδΝ ε έθ μΝ
Ϋγ αθΝ Νπλυ βΝπλκ λαδσ β αΝ βθΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ δεάμΝ κυμΝπαλκυ έαμΝ κΝθβ έ.  
 

ΣκΝΙ λαάζ,Ν πδξ δλυθ αμΝηέα πλυ βΝαθΪΰθπ βΝ βμΝθΫαμΝευπλδαεάμΝπκζδ δεάμΝ
πλαΰηα δεσ β αμ,Ν δαπέ πθ Νσ δΝκΝησθκμΝπαλΪΰκθ αμΝ κθΝκπκέκθΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ

βλδξγ έΝ αθ πδφτζαε αΝ ά αθΝ βΝ κυλεκευπλδαεάΝ εκδθσ β αΝ εαδΝ ευλέπμΝ - αθΝ σξδΝ
απκεζ δ δεΪΝ- κΝ δεαέπηαΝίΫ κΝ κυΝΣκυλεκετπλδκυΝ θ δπλκΫ λκυ,Ν Νπ λέπ π βΝ
πκυΝ κΝ Πλσ λκμΝ ΜαεΪλδκμΝ γαΝ αλθ έ κΝ βθ δ σ δηβΝ δπζπηα δεάΝ παλκυ έαΝ βθΝ
Κτπλκ πθΝαλαίδευθΝξπλυθΝεαδΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ βθ,Ν υθ π έαΝαυ άμ,Ν  αθαίΪγηδ β 

Ν Πλ ί έα κυΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ Ι λαάζΝ - πκυΝ ά βΝ ζ δ κυλΰκτ  βΝ
Λ υεπ έα, απσΝ δμΝβκΝ υΰκτ κυΝ κυΝ1ληί εαδΝ θ τγ θΝ-. 
 

Χ σ κ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ λαβζδθΫμΝ ε δηά δμ,Ν θΝ έξ  αεσηαΝαπκφ υξγ έΝκΝ
εέθ υθκμΝ βμΝθα λδεάμΝ κλυφκλκπκέβ βμΝ κυΝηκθα δεκτΝηβ-αλαίδεκτΝελΪ κυμΝ βμΝ
π λδκξάμ,Νη Ν κΝκπκέκ ηΪζδ α κΝ Ι λαάζ ηκδλαασ αθ εκδθΪΝγαζΪ δαΝ τθκλαέΝ ΪθΝ
ΫθαΝ Ϋ κδκΝ θ ξση θκΝ θΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ απκφ υξγ έ,Ν σ Ν αΝ ηΫξλδΝ πλσ δθκμΝ
‘αθκδε Ϊ’Ν ευπλδαεΪΝ ζδηΪθδαΝ εαδΝ α λκ λσηδαΝ πκυΝ άζ ΰξαθΝ κδΝ ίλ αθδεΫμΝ
απκδεδκελα δεΫμΝ λξΫμ,Ν γα Ϋεζ δθαθΝ ΰδαΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ αΰκλΫμ,Ν πμΝ απσλλκδαΝ βμΝ
θα λδεάμΝ πδλλκάμΝ βθΝ - εα ’Ν σθκηαΝ ησθκΝ - αθ ιΪλ β βΝ Κτπλκέ ΣαΝ πλυ αΝ
βηΪ δαΝ θΝ ά αθΝ εαγσζκυΝ θγαλλυθ δεΪ,Ν εαγσ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ απΫ λ π Ν κυμΝ

ΤπκλΰκτμΝ βμΝ Μ αία δεάμΝ ΚυίΫλθβ βμ θαΝ η αίκτθΝ κΝ Ι λαάζ,Ν θυΝ βθΝ έ δαΝ
δΰηάΝ πέ βη μΝΚυπλδαεΫμ αθ δπλκ ππ έ μ,Ν δμΝκπκέ μΝ υηη έξαθΝεαδΝΤπκυλΰκέΝ-

ζζβθκετπλδκδΝ εαδΝ Σκυλεκετπλδκδ- πλαΰηα κπκδκτ αθΝ πέ βη μΝ παφΫμΝ η Ν
ευί λθβ δεκτμΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ κΝ ΚΪδλκΝ εαδΝ βΝ βλυ σέΝ ΟδΝ
αθβ υξέ μΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝαυιΪθκθ αθ,ΝεαγυμΝΫγ αθΝ κθΝ αυ σΝ κυμΝ κΝ λυ βηαΝ
ΫπμΝ πκέκυΝ βη έκυΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ φγΪ δΝ ηέαΝ θ ξση θβΝ υ αλΫ ε δα πθΝ

ζζβθκευπλέπθΝ άΝ εαδΝ κυΝ Μαεαλέκυ πλκ ππδεΪ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ έξ Ν ά βΝ ΰέθ δΝ
ΰθπ άΝβΝπαλα εβθδαεάΝίκάγ δαΝ κυΝΙ λαάζΝπλκμΝ βθΝΣκυλεέαΝεα ΪΝ βθΝοβφκφκλέαΝ

κθΝΟ Ν κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ1ληκέΝΣκΝ υ Ϊλ κΝ ε έθκΝπ λδ α δεσΝπκυΝ εέαα Ν δμΝ
ξΫ δμΝ ζζβθκευπλέπθ-Ι λαάζΝ θΝ ΫγβΝ πέΝ Ϊπβ κμ,Ν κτ Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

Μ αία δεάμΝ Π λδσ κυ,Ν κτ Ν αλΰσ λαέΝ Ν εδΪΝ σηπμΝ ε έθβ,Ν κυΝ ε ηίλέκυΝ κυΝ
1ληκ,Ν βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ θΝι ξΪ βε Νπκ ΫΝαπσΝεαθΫθαθέ 

 
Υλ δΪ βε Ν αλε σμΝ ξλσθκμΝ ΰδαΝ θαΝ εα αθκά δΝ βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ σ δΝ κΝ

ΜαεΪλδκμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝηαελΪμΝεαδΝ τ εκζβμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυΝ– απσΝ
βθΝυπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ1ληλ,ΝΫπμΝεαδΝ
βθΝ αθαεάλυιβΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ δμΝ 1θΝ υΰκτ κυΝ

1960 – εα Ϋίαζ Ν δζδελδθ έμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ θαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ ία έ δΝ πΪθπΝ κΝ
θ πηΫθκΝ εκδθέΝ βμΝ αλαίκρ λαβζδθάμΝ δ ζευ έθ αμ,Ν πλκ παγυθ αμΝ θαΝ ελα ά δΝ 

βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έα,ΝαζζΪΝεαδΝ κθΝ αυ σΝ κυ, σ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝηαελδΪΝαπσΝ
βθΝξλσθδαΝ δΫθ ιβ. πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝκδΝΙ λαβζδθκέ τθ κηα υθ δ β κπκέβ αθΝ

σ δΝ ά αθΝ υπκξλ πηΫθκδΝ θαΝ πλκ αληκ γκτθΝ κθΝ υΰε θ λπ δεσΝ λσπκΝ ζάο πμΝ
απκφΪ πθΝ κυΝΜαεαλέκυ,Νσ αθΝ α δαεΪΝ δαπέ πθαθΝππμ πκζτΝζέΰαΝεκδθΪΝ βη έαΝ 
έξαθΝη Ν βθΝαθ δηαεαλδαεάΝαθ δπκζέ υ βΝ βμΝ ιδΪμ,ΝετλδκμΝ εφλα άμΝ βμΝκπκέαμΝ

ά αθΝκΝ άηαλξκμΝΛ υεπ έαμΝΘ ηδ κεζάμΝ Ϋλίβμ,ΝάΝη Ν κΝεκηηκυθδ σΝ Κ Λ,ΝπκυΝ
πλσ φα αΝ έξ Ν θκηδηκπκδβγ έΝ εΝ θΫκυέΝ δ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ πζ υλΪΝ υηφδζδυγβε Νη Ν
βθΝ απσφα βΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ εαθ έμΝ ΤπκυλΰσμΝ βμΝ

Μ αία δεάμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ θΝ γαΝ η Ϋίαδθ Ν κΝ Ι λαάζΝ πλκ κτΝ αθαεβλυξγ έΝ
πέ βηαΝ βΝ αθ ιαλ β έαΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν θυΝ βθΝ έ δαΝ δΰηάΝ θΝ



απκγαλλτθ αθΝ κδΝ παφΫμΝ Ι λαβζδθυθΝ αιδπηα κτξπθΝ η Ν ΚυπλέκυμΝ κηκζσΰκυμΝ κυμΝ
βθΝ Κτπλκ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κδΝ υπσΝ τ α βΝ ευπλδαεΫμΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ θαΝ

υδκγ ά κυθΝξλά δηαΝπαλα έΰηα αΝαπσΝ βθΝαθ έ κδξβΝ δ λαβζδθάΝελα δεάΝηβξαθάέΝ
δΝ π λαδ ΫλπΝ - θυΝ αθ έ κδξβΝ Ϊ υπβΝ απαΰσλ υ βΝ θΝ έ ξυ Ν ΰδαΝ δμΝ πέ βη μΝ άΝ

αθ πέ βη μΝ ζζβθκευπλδαεΫμΝ αθ δπλκ ππ έ μΝ πκυΝ η ΫίαδθαθΝ βθ έΰυπ κ,Ν κΝ
ΛέίαθκΝ άΝ βΝ υλέαΝ -,Ν παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ αθ δπλκ ππ δυθΝ ε έθπθΝ
π λδζαηίΪθκθ αθΝΪ κηαΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ κυΝΜαεαλέκυ,ΝπκυΝφλσθ δααθΝθαΝγΫ κυθΝ
βθΝεα ΪζζβζβΝ δΰηάΝ αΝεα ΪζζβζαΝσλδαΝ δμΝαλαίδεΫμΝαιδυ δμΝπκυΝ σξ υαθΝ βθΝ

υπΫλη λβΝ Ϋ η υ βΝ βμΝ ΚτπλκυΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ αλαίδεκτΝ εσ ηκυΝ Ν κδεκθκηδεσ,Ν
πκζδ δεσΝεαδΝ δπζπηα δεσΝ πέπ κέΝ 

 
ΣκΝ ΰξ έλβηαΝ βμΝ άλβ βμΝ πθΝ κλγυθΝ δ κλλκπδυθΝ η αιτΝ κυΝ Ι λαάζ,Ν βμΝ

ΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝΜαεαλέκυΝεαδΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυΝ θΝά αθΝ
τεκζκ, σξδΝ ησθκΝ ζσΰπΝ βμΝ απ δλέαμΝ πκυΝ θΝ πκζζκέμΝ ξαλαε άλδα Ν αΝ πλσ ππαΝ πκυΝ
έξαθΝ κλδ γ έΝ θαΝ η ΫξκυθΝ βθΝ Μ αία δεάΝ ΚυίΫλθβ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ ζσΰπΝ πθΝ

η τ πθΝ πκυ κδΝ επλσ ππκδΝ βμΝ ΣκυλεκευπλδαεάμΝ Κκδθσ β αμΝ έξαθ αθαζΪί δΝ
Ϋθαθ δΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝπαλΪΰκθ α,Ναεκζκυγυθ αμΝπΪθ κ Νεα ΪΝΰλΪηηαΝ δμΝκ βΰέ μΝ
βμΝΆΰευλαμέΝ ιέα δΝ πέ βμΝθαΝ πδ βηαθγ έΝσ δΝβ δ λαβζδθάΝπζ υλΪΝεαζ έ κΝθαΝ βλ έΝ

απκ Ϊ δμΝα φαζ έαμΝαεσηαΝεαδΝαπσΝ βθΝΫθ κθβΝπλκγυηέαΝ πθΝΣκυλεκευπλέπθΝθαΝ
υ φέικυθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λκ κυμΝ ηκτμΝ κυμΝη Ν κΝΙ λαάζΝ– ΰ ΰκθσμΝ
κΝ κπκέκΝ π τξγβΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ ξΪλβΝ βΝ υθ άΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ

πλαΰηα δεσ β αμΝ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ ΠλκιΫθκυΝ – εαδΝ η Ϋπ δ αΝ πλυ κυΝ
ΠλΫ ίβΝΝ κυΝΙ λαάζΝ βθΝΚτπλκΝ-,Ν ΫίΝΛ ίέθέΝ Ν εΝηΫλκυμΝ πθΝΙ λαβζδθυθΝ άλβ βΝ
πθΝπλκ ξβηΪ πθΝυπάλι ΝηέαΝ πδζκΰάΝ υθ δ β ά,ΝυπσΝ βθΝΫθθκδαΝσ δΝ θΝγαΝΫπλ π Ν

θαΝ κγ έΝ βΝ θ τππ βΝ βθΝ Κτπλκ ππμΝ κΝ Ι λαάζ άλδα Ν βθ κυλεκευπλδαεά 
η δκοβφέαΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝ πζ δκοβφέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ Ϋζ δΝ ά αθΝ ε έθβΝ
πκυΝ γα εαγσλδα  απκφα δ δεΪ βΝ φυ δκΰθπηέαΝ κυΝ θΫκυΝ ελΪ κυμΝ εαδ υΰξλσθπμ 
άζ ΰξ Ναπσζυ αΝ βθΝκδεκθκηέαΝ κυΝ θβ δκτέΝ αθΝΪζζπ Νΰθπ σ σ δΝβΝ δ λαβζδθάΝ
κδεκθκηδεάΝ δ έ υ βΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ΰΰζκελα έαμΝά αθΝ υθυφα ηΫθβΝη Ν βθΝ
ίλ αθδεάΝ ελα δεάΝ ηβξαθά,Ν εαδΝ ηέαΝ απζά αφκληά πδεκδθπθδαεκτΝ ξαλαε άλαΝ έ πμ 
ά αθΝαλε άΝΰδαΝθα βηδκυλΰά δ υ Ϊλ μΝδ κλδεΫμΝαθαΰπΰΫμέ 

 
 Νσ, δΝαφκλκτ Ν βΝγΫ βΝ βμΝΚτπλκυΝπμΝπλκμΝ βθΝαλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβ,Ν

βΝ δ λαβζδθάΝ Ϊ βΝ ά αθΝ αφυμΝ π λδ σ λκΝ δαζζαε δεάΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ
αθ έ κδξβΝαδΰυπ δαεάΝάΝζδίαθδεάέΝΚαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυ,Ν
βΝ ΝεαδΝκΝΛέίαθκμΝ σθδααθΝη ΝεΪγ Ν υεαδλέα,Ν σ κΝ κθΝΜαεΪλδκΝσ κΝεαδΝ ΝεΪγ Ν
ΚτπλδκΝαιδπηα κτξκ άΝδ δυ βΝ πδξ δλβηα έα,Νσ δΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝγαΝΫπλ π Ν
θαΝ πδζΫι δΝ «πκδαθκτΝ βθ φδζέαΝ δηΪ»,Ν αιδυθκθ αμΝ βθΝ δαεκπάΝ εΪγ Ν παφάμΝ βμΝ
Λ υεπ έαμΝ η Ν κ Σ ζΝ ίέίΝ Ν εΪγ Ν πέπ κέ θ δγΫ πμ,Ν πΪΰδαΝ αε δεάΝ κυΝ
δ λαβζδθκτΝΤπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝά αθΝθαΝηβθΝαπαδ έΝαπσΝ βθΝευπλδαεάΝβΰ έαΝ
θαΝ πδζΫι δΝ εα ΪΝ λσπκΝ αφκλδ δεσΝ Ν πκδκΝ π λδφ λ δαεσΝ λα σπ κΝ γαΝ αθάε δΝ – 
έ πμΝ π δ άΝ ία έηπμΝ πδγαθκζκΰ έ κΝ σ δΝ κδΝ ζζβθκετπλδκδΝ γαΝ έξαθΝ εΪγ Ν ζσΰκΝ θαΝ
πδζΫικυθΝ βθΝθα λδεάΝ έΰυπ κ,ΝσξδΝησθκΝζσΰπΝ υθαδ γβηα δευθΝεαδΝκδεκθκηδευθΝ

ηυθ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝθαΝ δα βλβγ έΝβΝ ε έΝ ζζβθκευπλδαεάΝπαλκδεέαΝ-έΝΧ σ κ,ΝκδΝ
Ι λαβζδθκέΝαιέπθαθ θαΝ δα βλκτθΝ βθΝΚτπλκ δ σίαγηβΝ δπζπηα δεάΝ επλκ υπβ β,Ν
αθ έ κδξβ  η Ν ε έθβθΝ πθΝ αλαίδευθΝ ξπλυθΝ – εαδ πμΝ πλκμΝ αυ σΝ κΝ αά βηα,Ν βΝ
δ λαβζδθά δπζπηα έα ά αθΝαθυπκξυλβ βέΝΠλκε δηΫθκυΝηΪζδ α,ΝθαΝ πδί ίαδπγκτθΝ
κδΝ πλκφκλδεΫμΝ η τ δμΝ κυΝ Μαεαλέκυ,Ν βμΝ γάθαμ,Ν κυΝ Λκθ έθκυ,Ν βμΝ
ΟυΪ δθΰε κθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ ΧηΪζδ α,Ν βΝ ζ υ αέαΝ δαί ίαέπθ  σ δΝ κΝ
ΣκυλεκετπλδκμΝ θ δπλσ λκμΝ γαΝ α εκτ Ν ίΫ κΝ Ν π λέπ π β πκυΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ



απκφΪ δα ΝθαΝ θ υ δΝ δμΝαιδυ δμΝ βμΝ ΝεαδΝ κυΝΛδίΪθκυΨ,Ν κΝΙ λαάζΝεδθάγβε Ν
αεσηαΝ εαδΝ πΫλαθΝ βμΝ εαγαλΪΝ δπζπηα δεάμΝ κ κτμΝ ΣκΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ

ιπ λδευθΝ άλγ Ν Ν παφάΝ η Ν κθΝ ζζβθκαη λδεαθσΝ πκζυ εα κηηυλδκτξκΝ πτλκΝ
εκτλα,Ν αβ υθ αμΝ κυΝ θαΝ η αί έΝ απσΝ δμΝ Π ,Ν σπκυΝ ά αθΝ ΰεα βηΫθκμ,Ν βΝ
Λ υεπ έαΝ η Ν εκπσΝ θαΝ υθαθ ά δ αυ κπλκ υππμ κθΝ ΜαεΪλδκ,Ν η Ν κθΝ κπκέκΝ
δα βλκτ Ν φδζδεΫμΝ ξΫ δμέ ΠλΪΰηα δΝ κΝ εκτλαμΝ υθαθ άγβε Ν η Ν κθΝ ΜαεΪλδκΝΝ

παλαηκθΫμΝ βμΝ 1λέβέ1λθί,Ν βη λκηβθέαΝ πκυΝ πλσε δ κΝ αλξδεΪΝ θαΝ αθαεβλυξγ έΝ
πέ βηαΝ βΝ αθ ιαλ β έαΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν η Ν απκεζ δ δεσΝ εκπσΝ θαΝ θβη λυ δΝ κυμΝ

Ι λαβζδθκτμΝ π λέΝ πθΝ αζβγυθΝ πλκγΫ πθΝ κυΝ λξδ πδ εσπκυέ  βΝ υθΪθ β βΝ
ε έθβ,Ν κΝ ΚτπλδκμΝ βΰΫ βμΝ δαί ίαέπ Ν σ δΝ θΝ γαΝ πλσίαζ Ν πλκ εσηηα αΝ βΝ
τ α βΝ πζάλπθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ εαδΝ
κυΝ Ι λαάζέΝ Ν ‘ πδξ έλβ βΝ εκτλαμ’,Ν σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ αθαΰλΪφ αδΝ δμΝ

δ λαβζδθΫμΝυπβλ δαεΫμΝαθαφκλΫμ,Ν παθαζάφγβε ΝζέΰαΝ δεκ δ λΪπλαΝπλδθΝ βθ 16β 
υΰκτ κυΝ 1λθίΝ - βη λκηβθέαΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ αθαεβλτξγβε Ν πέ βηαΝ βΝ

αθ ιαλ β έαΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ – σ αθ δαπδ υγβε Ν σ δΝ κΝ ΜαεΪλδκμΝ
Ϊλξδ ΝεαδΝπΪζδΝθαΝαηφδ αζαθ τ αδ ΪθΝγαΝά αθΝ εσπδηκΝθαΝ υ αγκτθΝΪη αΝκδΝ
δη λ έμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ εα ΪΝ πσ κθΝ αυ άΝ βΝ ιΫζδιβΝ γαΝ

Ϋίζαπ Ν αθ παθσλγπ αΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ η Ν κθΝ ΓεαηΪζΝ ηπθ ΫζΝ ΝΪ λέ υ άΝ βΝ
φκλΪ,ΝΰδαΝεαγαλΪΝπλαε δεκτμΝζσΰκυμ,Ν βΝΛ υεπ έαΝη ΫίβΝκΝ υθκθσηα κμΝαθδοδσμΝ
κυΝ – πέ βμΝ πδξ δλβηα έαμΝ – πκυΝ δΫη θ Ν βθΝ γάθα,Ν εαδΝ υθαθ άγβε Ν η Ν κθΝ

ΜαεΪλδκ,ΝκΝκπκέκμ δαί ίαέπ Ν εΝθΫκυΝσ δΝ θΝγαΝυπΪλι δΝκδα άπκ Ν πδπζκεάΝ εΝ
ηΫλκυμΝ κυΝ κΝαά βηαΝ βμΝ τ α βμΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη Ν κΝΙ λαάζέ 

 
ΣΫζκμ,ΝηέαΝ υ λ τκυ αΝπ υξάΝ πθΝ υαέ γβ πθΝ δ κλλκπδυθΝη αιτΝ Ι λαάζΝ

εαδΝαλαίδεκτΝεσ ηκυΝ βθΝΚτπλκΝ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυΝαπκ Ϋζ ΝκΝ λσπκμΝ
πκυΝαθ δη ππέ γβεαθΝ αΝαδ άηα αΝ κυ ΛδίΪθκυΝθαΝαθαΰθπλδ γκτθΝκδΝΜαλπθέ μΝπμ 
γθδεάΝ ‘ζδίαθδεάήαλαίδεά’Νεκδθσ β αΝ Ν βμΝΚτπλκυ,Νη Ν δαελδ άΝ επλκ υπβ βΝ σ κΝ
βΝ κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝσ κΝεαδΝ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ τκ Κκδθκ δεΫμΝυθ ζ τ δμ,Ν

η Ν δ δεΫμΝθκηκγ δεΫμΝλυγηέ δμ,ΝαθΪζκΰ μΝη Ν ε έθ μΝπκυΝσλδααθΝ κΝεαγ υμΝ πθΝ
ζζβθκευπλέπθΝ εαδΝ πθΝ Σκυλεκευπλέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ φΫλκθ αθΝ θαΝ
πδ δυεκυθ ΫπμΝεαδΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝαλαίδεάμΝΰζυ αμΝ αΝευπλδαεΪΝ ξκζ έαέΝΝΟδΝ

εδθά δμΝ σ κΝ κυΝ Πλκι θ έκυΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ βΝ Λ υεπ έαΝ σ κΝ εαδΝ κυΝ
λξδ πδ εσπκυΝ πθΝΜαλπθδ υθ,ΝπκυΝ έξ Ν βθΝΫ λαΝ κυΝ κθΝΛέίαθκ,Νά αθΝ πέηκθ μΝ

εαδΝ πλκεΪζ αθΝ κθΝ πλκίζβηα δ ησΝ σξδΝ ησθκΝ κυΝ ΜαεαλέκυΝ αζζΪΝ εαδΝ κυΝ
Κδκυ κτε,Ν βμΝΆΰευλαμΝεαδΝ βμΝ γάθαμέΝΟδΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ έξαθΝά βΝ
υπκΰλαφ έ,Ν κλέακθ αμΝ δμΝ ζ π ΫμΝ δαεκδθκ δεΫμΝ πκζδ δαεΫμΝ δ κλλκπέ μέΝ Χ σ κΝ κΝ

ζδεσΝ ε έη θκΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ υθ Ϊΰηα κμΝ θΝ έξ Ν αεσηαΝ κλδ δεκπκδβγ έέΝ ΟδΝ
Ι λαβζδθκέΝπαλαεκζκυγκτ αθΝη Ν υΰελα βηΫθβΝαθβ υξέα δμΝζδίαθδεΫμΝπλκ πΪγ δ μΝ
θαΝ παΰδπγ έ υθ αΰηα δεΪΝ ΫθαμΝ ησθδηκμΝ αλαίδεσμ ΧεαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δα,Ν αθ δ-
δ λαβζδθσμΨ παλΪΰκθ αμΝ κΝ ευπλδαεσΝ πκζδ δεσΝ τ βηαέΝ ΣκΝ Ι λαάζΝ θΫ α Ν δμΝ
ζδίαθδεΫμΝ πδ δυι δμΝ κυμΝΰ θδεσ λκυμΝ ξ δα ηκτμ βμΝ ΝθαΝγΫ δΝ βθΝΚτπλκΝ
υπσΝ αλαίδεά φαέλαΝ πδλλκάμέΝ θυΝ β δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ παλαεκζκυγκτ Ν
αηάξαθαΝ βθΝΫεία βΝ πθΝζδίαθδευθΝπλκ παγ δυθ,Νη ΝαθΪηδε αΝαδ γάηα αΝΫεπζβιβμΝ
αζζΪΝ εαδΝ δεαθκπκέβ βμ δαπέ πθ Ν σ δ,Ν σ κΝ κΝ ΜαεΪλδκμ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ Κδκυ κτε,Ν
εαγΫθαμΝ η Ν κθΝ δεσΝ κυΝ λσπκΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ δεκτμΝ κυΝ ζσΰκυμ,Ν απΫελκυ αθΝ εΪγ Ν
απσπ δλαΝ η αίκζάμΝ κυΝ δεκδθκ δεκτΝ πκζδ δαεκτΝ status quo,Ν σππμΝ η Ν πκζτΝ εσπκΝ
έξ Ν δαηκλφπγ έΝ η Ν δμΝ υηφπθέ μΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυέΝ βηαθ δεκέΝ αλπΰκέΝ δμΝ - 

φαδθκη θδεΪΝαθ δελκυση θ μ,ΝπζβθΝσηπμΝα υθαέ γβ αΝ θαληκθδ ηΫθ μΝ- εδθά δμΝ πθΝ
ΜαεαλέκυΝ εαδΝ Κδκυ κτεΝ απκ έξγβεαθΝ σ κΝ κδΝ τ ξβηαΝ επ φλα ηΫθ μΝ
αθ δλλά δμΝ βμΝΆΰευλαμ,Νσ κΝεαδΝβΝ υηπ φπθβηΫθβΝ δΰάΝ πθΝ γβθυθ. Ν τ ξβηβΝ



απσελκυ βΝ βμΝ πδ έπιβμΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ θαΝ δ δ τ δΝ δμΝ ζ π ΫμΝ πκζδ δαεΫμΝ
δ κλλκπέ μΝ κυΝ θ κ τ α κυΝ αθ ιΪλ β κυΝ ευπλδαεκτΝ ελΪ κυμ,Ν απ έεθυ Ν κ 
Ι λαάζΝ σ δΝ ε σμΝ απσΝ δμΝ αθαη θση θ μΝ αθ δ Ϊ δμΝ πθΝ ΣκυλεκευπλέπθΝ εαδΝ βμΝ
ΣκυλεέαμΝ - ζδεΪ,Ν κΝ θ ξση θκΝ ηδαμΝ αλαίδεάμΝ κλυφκλκπκέβ βμΝ βμΝ ΚτπλκυΝ
Ϋίλδ ε Ναθ έγ κΝ σ κΝ κθΝΠλσ λκΝΜαεΪλδκ,Νσ κΝεαδΝ βθΝ γάθαέ  
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 Νδ λαβζδθάΝ ιπ λδεάΝπκζδ δεάΝπμΝπλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝπλσίζβηα, η Νελδ άλδκΝ
δμΝ εΪ κ Νπλκ λαδσ β ΫμΝ βμ, δαελέθ αδΝ δμΝ ιάμΝξλκθδεΫμΝυπκπ λδσ κυμμ 

  
ΨΝ 1λζθ-1949: Ν πλυ βΝ ΰθπλδηέαΝ πθΝ Ι λαβζδθυθΝ η Ν βθΝ ευπλδαεάΝ

πλαΰηα δεσ β αΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν εα ΪΝ βθΝ λδ έαΝ 1λζθ-1λζλ,Ν π λέκ κΝ εα ΪΝ βθΝ
κπκέαΝ ίλαέκδΝ η αθΪ μΝ πκυΝ άγ ζαθΝ θαΝ ΰεα α αγκτθΝ ησθδηαΝ βθΝ Παζαδ έθβΝ
εαδΝ η Ϋπ δ αΝ θαΝ λα κζκΰβγκτθΝ δμΝ θ κ τ α μΝ δ λαβζδθΫμΝ Ϋθκπζ μΝ υθΪη δμ, 
ελα κτθ αθΝ φυζαεδ ηΫθκδΝ απσΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ λξΫμ βθΝ ΚτπλκέΝ ΠΫλαΝ απσΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝαπ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ ίλαέπθΝελα κυηΫθπθΝ βμΝΚτπλκυΝαπκ Ϋζ ΝηέαΝ
απσΝ δμΝ πλυ μΝ δπζπηα δεΫμΝ ηΪξ μΝ πκυΝ δ ιάΰαΰ Ν κΝ Ι λαάζΝ Ϋθαθ δΝ βμ 
απκδεδκελα δεάμ λ αθέαμ,Ν βΝ δ λαβζδθά εκδθάΝ ΰθυηβΝ εαδΝ κΝ πέ βηκΝ δ λαβζδθσΝ
ελΪ κμΝ έξαθΝ βθΝ υεαδλέαΝθαΝεα αθκά κυθΝ εΝ κυΝ τθ ΰΰυμΝ κΝαέ βηαΝ πθΝ ζζάθπθΝ
βμ ΚτπλκυΝ ΰδαΝ θπ βΝ η Ν βθΝ ζζΪ α,Ν π’Ν υεαδλέαΝ βμΝ ίκάγ δαμΝ πθΝ
ζζβθκευπλέπθΝ πλκμΝ αΝ ζΫξβΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ,Ν πκυΝ

απκίδίΪακθ αθΝ ζΪγλαΝ κΝ θβ έΝ η Ν εκπσΝ θαΝ επαδ τ κυθΝ κυμΝ λα τ δηκυμΝ
ίλαέκυμΝ ελα κυηΫθκυμΝ κθΝ ΚαλΪκζκ,Ν βθΝ εΫζ δαΝ εαδΝ βθΝ Ξυζκ τηπκυέ ΓδαΝ
κθΝ ηΫ κΝ δ λαβζδθσΝ πκζέ βΝ έξ Ν ΰέθ δΝ υθ έ β βΝ σ δ βΝ ΚτπλκμΝ ά αθΝ απσζυ αΝ
υθυφα ηΫθβΝ η Ν κθΝ ζζβθδ ησέΝ ΓδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ εκδθάΝ ΰθυηβ,Ν κΝ αέ βηαΝ πθΝ

εα κέεπθΝ βμΝΚτπλκυΝΰδαΝ θπ βΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝά αθΝαυ κθσβ κέ 
 

) 1950-1957: Κα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληί-1ληι,Ν αΝ ε αδθση θαΝ βθΝ ΚτπλκΝ
εα ’Ν αλξάθΝ ελέθκθ αθΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ ΪικθαΝ υηηαξέαμΝ Ι λαάζ- λ αθέαμΝ εαδΝ εα ΪΝ

τ λκΝ ζσΰκΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυΝ Ι λαάζΝ η Ν βθΝ ΣκυλεέαέΝ ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ
αθαΰθπλέακθ αθΝ κδΝ πλκφαθ έμΝ δ κλδεΫμΝ αθαΰπΰΫμΝ αθΪη αΝ κθΝ αθ δαπκδεδαεσΝ
αΰυθαΝ πθΝΚυπλέπθΝεαδΝ κθΝ αθ έ κδξκΝαΰυθαΝ πθΝ ίλαέπθΝεα ΪΝ πθΝ λ αθυθΝ

βθΝΠαζαδ έθβ,Ν κδΝ πδπ υ δμΝ ΰδαΝ βθΝ δ λαβζδθάΝ α φΪζ δαΝ γαΝ ά αθΝ λΪ δ μΝ Ν
π λέπ π βΝ απκξυλβ βμΝ πθΝ λ αθυθΝ απσΝ κΝ ΰ δ κθδεσΝ θβ έέΝ ΟδΝ ουξλΫμΝ ξΫ δμΝ
Ι λαάζ- ζζΪ αμΝ εαδΝ βΝ ζζβθδεάΝ φδζκαλαίδεάΝ Ϊ βΝ αΝ δ γθάΝ fora θΝ ΪφβθαθΝ
π λδγυλδαΝαηφδίκζδυθέΝΟΝΤπκυλΰσμΝ ιπ λδευθ,ΝΜκ ΫΝαλΫ ,Ν α σ αθΝεα ΪΝ βμΝ
δ Ϋαμ βμΝ θπ βμέΝ θ δγΫ πμ,ΝβΝΓεσζθ αΝΜΫδλ,ΝπκυΝ δα Ϋξγβε Ν κθΝαλΫ Ν κθΝΙκτθδκΝ
κυΝ 1ληθ,Ν ιΫ αα Ν κίαλΪΝ κΝ θ ξση θκΝ θαΝ υπκ βλδξγκτθΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ γΫ δμέΝ

Χ σ κ,ΝβΝ δπζπηα δεάΝαπκησθπ βΝπκυΝαθ δη υπδ Ν κΝ Ι λαάζΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝ
Κλέ βΝ κυΝκυΫαΝ θΝΪφβ ΝεαθΫθαΝπ λδγυλδκΝ κΝδ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ
θαΝπλκί έΝ Ν κδα άπκ Νεέθβ βΝπκυΝγαΝ υ αλ κτ Ν βθΝ λ αθέαΝ Ϋ πΝεαδΝεα ’Ν
ζΪξδ κθέΝ 

πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληη-1ληι,Ν βΝ Σκυλεέα,Ν
θγαλλυθση θβΝ απσΝ βΝ τ β,Ν ξλβ έη υ Ν πμΝ πσζκμΝ υ π έλπ βμ πθΝ φδζκ υ δευθΝ

αλαίδευθΝ εαγ υ πθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ ξΫ δμΝ Σκυλεέαμ-Ι λαάζΝ θαΝ δΪΰκυθΝ
π λέκ κΝουξλσ β αμ. ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν δμΝ εΪ κ Νοβφκφκλέ μΝΰδαΝ κΝΚυπλδαεσΝ κθΝ
Ο Ν εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ληζ-1ληι,Ν κΝ Ι λαάζΝ δα βλκτ Ν Ϊ βΝ γ δεάμΝ
κυ λσ β αμΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ ίλ αθδεΫμΝ γΫ δμέΝ ΠαλΪζζβζαΝ σηπμ,Ν βΝ δ λαβζδθάΝ
δπζπηα έαΝ φλσθ δα Ν θαΝ ηβθΝ υ αλ έΝ βθΝ κυλεδεάΝ πζ υλΪ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ

απκεζ έ δΝ κΝ θ ξση θκΝαθαίΪγηδ βμΝ πθΝ ξΫ πθΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝ – παλσ δΝεΪ δΝ
Ϋ κδκΝ θΝ δαφαδθσ αθΝθαΝ υηίαέθ δΝ κΝΪη κΝηΫζζκθέ  



 
  
Γ) 1958: ΣκΝΫ κμΝ1ληκΝά αθΝεα αζυ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝΙ λαάζΝ

πμΝ πλκμΝ κΝΚυπλδαεσΝ πλσίζβηαέΝ ΣκΝ θ ξση θκΝ ιΪπζπ βμΝ κυΝ θα λδ ηκτΝ δμΝ
ΰ δ κθδεΫμΝ αλαίδεΫμΝ ξυλ μΝ εαδΝ βΝ δΪζυ βΝ κυΝ κυλεκρλαεδθκτΝ υηφυθκυΝ
υθ λΰα έαμΝυγβ Ν βθΝδ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝθαΝ παθαπλκ ΰΰέ δΝ βθΝΣκυλεέα,Νη Ν

απκ Ϋζ ηαΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1ληκΝ θαΝ η αί έΝ υπσΝ ΪελαΝ ηυ δεσ β αΝ κΝ Μπ θ-
ΓεκυλδσθΝ βθΝ ΆΰευλαΝ ΰδαΝ θαΝ υπκΰλΪο δΝ η Ν κθΝ ΣκτλεκΝ κησζκΰσΝ κυ,Ν θ θΪθΝ
Μ θ λΫμ,Ν ηυ δεάΝ υηφπθέαΝ υηηαξέαμ,Ν κΝ πζάλ μΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ κπκέαμΝ ηΫξλδΝ
άη λαΝ θΝ Ϋξ δΝ απκξαλαε βλδ γ έέΝ πσΝ δμΝ δ λαβζδθΫμΝ υπβλ δαεΫμΝ αθαφκλΫμΝ

πλκετπ δΝσ δΝ σ Ν Ϋγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κΝΚυπλδαεσΝπλσίζβηαΝ κΝ πέε θ λκΝ πθΝ
κυλεκρ λαβζδθυθΝ ξΫ πθέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ ΣκυλεέαΝ αά β Ν απσΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ

α εά δΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ Λα δθδεάμΝ η λδεάμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
βλέικυθΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ γΫ δμΝ ΰδαΝ κΝ ΚυπλδαεσΝ βθΝ π λξση θβΝ 1γβ τθκ κΝ βμΝ

Γ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΟ ,ΝεαδΝσξδΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ– πκυΝεα ΪΝπαλΪ κ βΝ άλδααθΝ
αΝπλκβΰκτη θαΝξλσθδαέ ΧμΝαθ Ϊζζαΰηα,ΝβΝΣκυλεέαΝυπκ ξΫγβε  κΝ Ι λαάζ σ δΝκδΝ
δη λ έμΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝγαΝκηαζκπκδκτθ αθΝεαδΝσ δΝκΝΣκτλεκμΝΠλΫ ίβμΝπκυΝ
έξ Ναθαεζβγ έΝαπσΝ κΝΣ ζΝ ίέίΝ κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝ1ληθΝγαΝ πΫ λ φ Ν βΝγΫ βΝ κυέΝ 

ΣκΝ Ι λαάζΝ αθ απκελέγβε Ν κΝ κυλεδεσΝ αέ βηα,Ν εαδΝ η Ν υθ κθδ ηΫθ μΝ
εδθά δμΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ κυλεδεσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν κδΝ
ζα δθκαη λδεαθδεΫμΝ ξυλ μΝ θΝ άλδιαθΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξΫ δκΝ απσφα βμΝ πκυΝ έξ Ν
υπκίζβγ έΝ βθΝ πδ λκπά,Νκτ Ν κΝ ξΫ δκΝαπσφα βμΝπκυΝ επκλ υσ αθΝαπσΝ βθΝΙθ έαΝ
εαδΝ δεαθκπκδκτ Ν βθΝ ζζΪ αέ Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έαΝ Ϊξγβε Ν ηπλΪε πμΝ υπΫλΝ
πθΝ κυλεδευθΝγΫ πθΝ κΝΚυπλδαεσ,Νπλκ ίζΫπκθ αμΝ βθΝπζάλβΝκηαζκπκέβ βΝ πθΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ Σκυλεέα,Ν αΝ πζαέ δαΝ βμΝ ΰ θδεσ λβμΝ
κυλεκρ λαβζδθάμΝ παθαπλκ Ϋΰΰδ βμΝ πκυΝ υηφπθάγβε Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1ληκέΝ

Χ σ κ,Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ1γβμ υθσ κυΝ κυΝΟ Ναπκ έξγβεαθΝπκζτΝ βηαθ δεΪΝ
ΰδαΝ βθΝ Ϋεία βΝ κυΝ Κυπλδαεκτ,Ν εαγσ δΝ ΪθκδιαθΝ κΝ λσηκΝ ΰδαΝ δμΝ λδη λ έμΝ απ’Ν
υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η αιτΝ λ αθέαμ-Σκυλεέαμ- ζζΪ αμΝ εαδΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ
πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1ληλέΝ Ν πδζκΰάΝ πθΝ

Ι λαβζδθυθΝ θαΝ βλέικυθ παλα εβθδαεΪΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ εα ΪΝ βΝ βηαθ δεάΝ ε έθβ 
υΰευλέα,Ν βηδκτλΰβ Ν ηέαΝ εδΪ,Ν βΝ κπκέαΝ ΰδαΝ εα έ μΝ πΫπλπ κΝ θαΝ ίαλτθ δ δμΝ
δαελα δεΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ κυΝ Ι λαάζΝεαδΝ βμΝ ζζβθκευπλδαεάμΝΚκδθσ β αμ,ΝπκυΝ

πκζτΝΰλάΰκλαΝπζβλκφκλάγβε Ν δμΝεκδθΫμΝ κυλεκρ λαβζδθΫμΝη γκ τ δμέΝ 
Ν υπκΰλαφάΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝ δεαθκπκέβ Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ

πζ υλΪΝ ΰδαΝ πκδεέζκυμΝ ζσΰκυμμ ΟΝ δαεαθκθδ ησμΝ πκυΝ π τξγβΝ ια φΪζδ Ν βθΝ
παλαηκθάΝ πθΝίλ αθδευθΝ λα υηΪ πθΝ βθΝ θα κζδεάΝΜ σΰ δκέ πδπλκ γΫ πμ,Ν
β πκζδ δεάΝζτ βΝ βθΝΚτπλκΝπλκάζγ ΝαπσΝαπ’Ν υγ έαμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ– ΰ ΰκθσμΝ
κΝκπκέκΝ θέ ξυ Ν κΝπΪΰδκΝ σ Νδ λαβζδθσΝ πδξ έλβηα,Νσ δ βζα ά βΝαλαίκρ λαβζδθάΝ
δΫθ ιβΝηπκλ έΝθαΝ πδζυγ έΝησθκΝη Ναπ’Ν υγ έαμΝ υθκηδζέ μ η Ν δμΝαλαίδεΫμΝξυλ μ,ΝεαδΝ

σξδΝ δαΝ βμΝ ζκΰδεάμΝ πθΝ πζ δκοβφδυθΝ κυΝ Ο . κηΫθκυΝ σ δΝ Ν αφ’ θσμΝ κλέ γβε Ν
ππμΝκ Σκυλεκετπλδκμ θ δπλσ λκμ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝίΫ κΝ πέΝαβ βηΪ πθΝπκυΝΪπ κθ αθΝ
πθΝ δ γθυθΝ ξΫ πθΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ σ δΝ βΝ

ΣκυλεκευπλδαεάΝ Κκδθσ β αΝ αεκζκυγκτ Ν πδ ΪΝ δμΝ κ βΰέ μΝ βμΝ ΆΰευλαμΝ – κΝ
Ι λαάζΝ απκε κτ Ν ΫθαΝ έΰκυλκΝ εαθΪζδΝ πδεκδθπθέαμΝ η Ν κΝ θΫκΝ ηβ-αλαίδεσΝ σηκλκΝ
ελΪ κμΝ βμΝ π λδκξάμέ δΝ π λαδ Ϋλπ,Ν κδΝ υπ λ ικυ έ μΝ κυΝ ΣκυλεκευπλέκυΝ

θ δπλκΫ λκυΝγαΝαθΫεκπ αθΝ υξσθΝφδζκαλαίδεΫμΝ Ϊ δμΝ πθΝ ζζβθκευπλέπθΝεαδΝ βμΝ
ευίΫλθβ βμΝ βμΝ γάθαμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ εέθ υθκμΝ θα λδεάμΝ κλυφκλκπκέβ βμΝ
κυΝθβ δκτΝθαΝαπκηαελτθ αδΝ βηαθ δεΪέΝυθ π έαΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ναπκηαελυθσ αθΝκΝ

εέθ υθκμΝ απκεζ δ ηκτΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ πζκέπθΝ εαδΝ α λκπζΪθπθΝ απσΝ α ευπλδαεΪΝ



ζδηΪθδαΝ εαδΝ α λκ λσηδα, εαδΝ Ϋ δΝ θΝ γαΝ παλ ηπκ έακθ αθΝκδΝ δ λαβζδθΫμΝ δ αΰπΰΫμΝ
εαδΝ ιαΰπΰΫμ,ΝσξδΝησθκ απσΝεαδΝπλκμ βθΝΚτπλκΝαζζΪΝεαδΝη Ν κΝ ιπ λδεσΝ θΝΰΫθ δέΝ
ΣΫζκμ,Ν δαΝ πθΝ υηφπθδυθΝ υλέξβμ-Λκθ έθκυΝδ λυσ αθΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έα, ΫθαΝ
αεσηα ηβ-αλαίδεσΝ ελΪ κμΝ βμΝ Νκ δκαθα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυΝ πκυΝ υθσλ υ Ν η Ν κΝ
Ι λαάζΝ εαδΝ υδκγ κτ  υ δεκ υλππαρεΫμΝ πκζδ δαεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ κηΫμΝ – 
απσζυ αΝ υηία ΫμΝη Ν κΝδ λαβζδθσΝπκζδ δεσ,Νπκζδ δαεσΝεαδΝπκζδ δ ηδεσΝπ λδίΪζζκθέ 
Χ σ κ,Ναπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝθαΝδ ξτ κυθΝ αΝπμΝΪθπΝ κηΫθαΝ π’Νπφ ζ έαΝ
πθΝ δ λαβζδθυθΝ π λδφ λ δαευθΝ υηφ λσθ πθ,Ν ά αθΝ βΝ τ α βΝ κηαζυθΝ
δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ κυΝΙ λαάζΝεαδΝ κυΝαθ ιΪλ β κυΝευπλδαεκτΝελΪ κυμέΝ 

 
) 1959-1960: Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ Μ αία δεάμΝ Π λδσ κυΝ ΧΦ ίλκυΪλδκμΝ

1959 – τΰκυ κμΝ 1λθίΨΝ κΝ Ι λαάζΝ εαζ έ κΝ θαΝ θαΝ δα φαζέ δΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ
πέ βηβμ δπζπηα δεάμΝ κυ παλκυ έαμΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Όζ μΝ κδΝ Ϊη αΝ ηπζ εση θ μΝ

ξυλ μΝ Χ λ αθέα,Ν Σκυλεέα,Ν ζζΪ αΨΝ πμΝ πέ βμΝ εαδΝ κδΝ Π Ν δαί ίαέπθαθΝ κυμΝ
Ι λαβζδθκτμΝ σ δΝ άλδααθΝ βΝ τ α βΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ ξΫ πθΝΚτπλκυ-Ι λαάζ 
εαδΝσ δΝγαΝά αθΝαπέγαθκΝκΝΜαεΪλδκμΝθαΝφΫλ δΝαθ δλλά δμΝπμΝπλκμΝαυ σΝ κΝαά βηαέΝ

πσΝ πλαε δεάμΝ απσο πμ,Ν κΝ ηκθα δεσμΝ τηηαξκμΝ πθΝ δ λαβζδθυθΝ πδ δυι πθΝ κΝ
θβ έΝ ά αθΝ βΝ ΣκυλεκευπλδαεάΝ Κκδθσ β α,Ν βΝ κπκέα,Ν ζσΰπΝ πθΝ υθ αΰηα δευθΝ
ικυ δυθΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυ,Ν ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ απκ λΫο δΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ απσΝ κΝ θαΝ

υπκετο δΝ δμΝαθ δ-δ λαβζδθΫμ αλαίδεΫμΝπδΫ δμέΝ 
Χ σ κ,Ν βΝ αδθδΰηα δεάΝ Ϊ βΝ πκυΝ π έεθυ Ν κΝ ΜαεΪλδκμΝ πλκίζβηΪ δα Ν

κίαλΪΝ κΝ Ι λαάζΝ σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ κυμΝ δ ξυλκτμΝ ηκτμΝ πκυΝ έξ Ν αθαπ τι δΝ η Ν κΝ
θα λδεσΝεαγ υμΝεα ΪΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ ξλσθδα,Ν αζζΪ εαδΝ ΰδαΝ κΝ θ ξση θκ θαΝ
γ ζά δΝθαΝεα α ά δΝ βθΝΚτπλκΝ« κλυφσλκ»Ν βμΝ έΝ Ν δ λαβζδθάΝ δπζπηα έα,Ν
ίζΫπκθ αμΝ βΝ δ αε δεσ β αΝ βμΝ λ αθέαμ,Ν βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ πθΝ Π Ν θαΝ
α εά κυθΝ θ κθσ λαΝ βθΝ πδλλκάΝ κυμΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ πμΝ πλκμΝ κΝ γΫηαΝ αυ σ,Ν
αθ δζαηίαθσ αθΝ σ δΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ εαγκλέ δΝ ησθβΝ βμΝ δμΝ εδθά δμΝ βμΝ ξπλέμΝ θαΝ
ία έα αδΝ ΝΫιπγ θΝΰ θδεσζκΰ μΝ δαί ίαδυ δμέΝΠαλΪζζβζα,ΝκΝΛέίαθκμΝεαδΝβΝ Ν
εαγδ κτ αθΝ κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ θ κθσ λβΝ βθΝ παλκυ έαΝ κυμΝ κΝ θβ έ,Ν
θδ ξτκθ αμΝ βΝ υξθσ β αΝ πθΝ παφυθΝ κυμΝ η Ν ζζβθκετπλδκυμΝ ΤπκυλΰκτμΝ βμΝ

Μ αία δεάμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ εαδΝ βηαθ δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πβλΫαααθΝ βθΝ
κδεκθκηδεάΝαπά βμΝΚτπλκυέΝΟδΝαλαίδεΫμΝεδθά δμΝ πδε θ λυθκθ αθΝσξδΝησθκΝ βθΝ
θέ ξυ βΝ πθΝ πκζδ δευθΝ εαδΝ κδεκθκηδευθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ ΚυπλδαεάΝ βηκελα έα, 

αζζΪΝαιέπθαθΝθαΝ δαεκπκτθΝ θ ζυμΝκδΝ δ λαβζδθκευπλδαεΫμΝ παφΫμΝ ΝεΪγ Ν κηΫαέΝ
θυ α κδΝ αιδπηα κτξκδΝ βμΝ δΰτπ κυΝ εαδΝ κυΝ ΛδίΪθκυΝ Ϋγ αθΝ βθΝ ευπλδαεάΝ

πζ υλΪΝ κΝ έζβηηαΝθαΝ πδζΫι δΝη αιτΝΙ λαάζΝεαδΝαλαίδεκτΝεσ ηκυ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ
τζκΰβΝθ υλδεσ β αΝ σ κΝ κθΝΜαεΪλδκΝσ κΝεαδΝ βθΝδ λαβζδθάΝπκζδ δεάΝβΰ έαέΝΟδΝ

ασλδ μΝ αλαίδεΫμΝ πλκ δ κπκδά δμΝ έξαθΝ πλΪΰηα δΝ πλκεαζΫ δΝ υ εκζέ μΝ κυμΝ
Ι λαβζδθκτμΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝπκυΝγαΝΫπλ π ΝθαΝπλκ ΰΰέ κυθΝ βθΝ ζζβθκευπλδαεάΝ
πζ υλΪέΝ 

πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν ά αθΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ Ν εαδΝ κΝ ΛέίαθκμΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ
απκ λΫοκυθΝ κΝ Ι λαάζΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαέΝ Χ σ κ,Ν ΪθΝ κΝ
ΜαεΪλδκμΝ θΝ υΰεα α έγ κΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ ΝΠλ ί έαΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝ
κυΝΙ λαάζΝ βΝΛ υεπ έα,Ν σ ΝβΝδ λαβζδθάΝπζ υλΪΝγαΝ εζΪηίαθ ΝηέαΝ Ϋ κδαΝεέθβ βΝ

πμΝ ξγλδεάΝ– θ ξση θκΝ κΝκπκέκΝαπ τξκθ αθΝ σ κΝκΝΜαεΪλδκμΝσ κΝεαδΝ κΝΙ λαάζέ 
Καγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΜ αία δεάμΝΠ λδσ κυ,Ναφ’Ν θσμΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝαφ’Ν

ΫλκυΝβΝ ΝεαδΝκΝΛέίαθκμΝ πδ σγβεαθΝ ΝΫθαθΝΫθ κθκΝ πδεκδθπθδαεσΝαθ αΰπθδ ησΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝαθα δξγκτθΝ αΝκφΫζβΝπκυΝγαΝ έξ ΝβΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝαπσΝ βΝ
τ φδιβΝ πθΝ ξΫ πθΝ έ Ν η Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ έ Ν η Ν βθΝ αλαίδεάΝ πζ υλΪέ α δεάΝ
δαφκλΪΝ η αιτΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ εαδΝ βμΝ αλαίδεάμΝ ΰλαηηάμΝ ά αθΝ σ δΝ αφ’Ν θσμΝ κΝ



Ι λαάζΝ θΝ αιέπθ Ν απσΝ βθΝ ΚτπλκΝ θαΝ πδζΫι δΝ αφκλδ δεΪΝ Ν πκδκΝ π λδφ λ δαεσΝ
λα σπ κΝγαΝαθάε δ,Ναφ’Ν ΫλκυΝΛέίαθκμΝεαδΝ Ναπαδ κτ αθΝαπκεζ δ δεσ β αΝ

εαδΝ δαεκπάΝεΪγ Ν παφάμΝη αιτΝΚτπλκυΝεαδΝΙ λαάζέ θσ πΝκ ΜαεΪλδκμΝαπΫφ υΰ Ν
θαΝεαγκλέ δΝπκδαΝ Ϊ βΝγαΝελα ά δ,ΝκΝΚδκυ κτεΝ α σ αθ απ λέφλα α υπΫλΝ βμΝ
τ α βμΝ πθΝ ξΫ πθΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ ε άζπθ Ν ι εΪγαλαΝ βθΝ ουξλσ β ΪΝ κυΝ

πλκμΝ κυμΝΆλαί μΝ– φαλησακθ αμΝεα ΪΝΰλΪηηαΝ δμΝ θ κζΫμΝ βμΝΆΰευλαμέΝ 
ΣκΝ δ λαβζδθσΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Νεα σπδθΝ παθ δζβηηΫθπθΝ υ εΫο πθ,Ν

απκφΪ δ Ν θαΝ γΫ δΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ πλκΝ ζ ηΫθπθ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΣκΝ Ι λαάζΝ
απκφΪ δ ΝθαΝαθαΰθπλέ δΝ βθΝΚυπλδαεάΝ βηκελα έαΝαθάη λαΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ βμΝ
αθ ιαλ β έαμΝ βμΝ Χ1θέκέ1λθίΨ,Ν αβ υθ αμΝ υΰξλσθπμΝ απσΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ αφ’Ν θσμ θαΝ
υ δΝ βΝ υΰεα Ϊγ άΝ κυΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ Πλκι θ έκυΝ βΝ

Λ υεπ έαΝ Ν Πλ ί έαΝ εαδΝ αφ’Ν ΫλκυΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ ΫίΝ
Λ ίέθΝ βΝγΫ βΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝΠλΫ ίβ,ΝκΝκπκέκμΝά βΝα εκτ Ν αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ

βθΝ ΚτπλκΝ υπσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ Γ θδεκτΝ ΠλκιΫθκυΝ εαδΝ ά αθΝ ησθδηαΝ
ΰεα βηΫθκμ βΝ Λ υεπ έα απσΝ δμΝ αλξΫμΝ ΙκυζέκυΝ κυΝ 1ληκέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν γαΝ
λκηκζκΰ έ κΝ κΝ υθ κησ λκΝ υθα σθΝ βΝ εα Ϊγ βΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ κυΝ κθ 

Πλσ λκ ΜαεΪλδκέΝ 
 κθΝαθ έπκ αΝ πθΝδ λαβζδθυθΝη γκ τ πθΝίλδ εσ αθ βΝ δ αε δεσ β αΝ κυΝ

Μαεαλέκυ,ΝετλδκΝηΫζβηαΝ κυΝκπκέκυΝά αθΝβΝ τ α βΝκηαζυθΝ δη λυθΝ ξΫ πθΝη Ν
σζ μΝαθ ιαδλΫ πμΝ δμΝξυλ μΝ βμΝπ λδκξάμ,ΝγΫζκθ αμΝθαΝαπκφτΰ δΝ-σ κΝίΫίαδαΝγαΝ κυΝ
ά αθΝ υθα σθ- κπκδα άπκ Ν δπζπηα δεάΝ ηπζκεάΝ βμΝ θ κ τ α βμΝ ΚυπλδαεάμΝ

βηκελα έαμΝ βθΝαλαίκρ λαβζδθάΝ δΫθ ιβέΝ 
ΟΝΜαεΪλδκμ,Ντ λαΝαπσΝ παθ δζβηηΫθ μΝαηφδ αζαθ τ δμ,Ν θΝ Ϋζ δΝ Ϋ π Ν

θ κζάΝ κθΝΚτπλδκΝΤπκυλΰσΝ ιπ λδευθΝπτλκΝΚυπλδαθκτΝθαΝαπκ έζ δΝαηΫ πμΝ
βθΝ πκηΫθβΝ βηΫλα βμΝ αθαεάλυιβμΝ βμΝ ευπλδαεάμΝ αθ ιαλ β έαμΝ Χ17.8.1960) κ 

Agrément πλκμΝ κΝ δ λαβζδθσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν δαΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ ΚυπλδαεάΝ
βηκελα έαΝ απκ Ϋξγβε Ν βθΝ δ λαβζδθάΝ αθαΰθυλδ β,Ν βθΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝ

υφδ αηΫθκυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝ κυΝΙ λαάζΝ ΝΠλ ί έαΝεαδΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυ 
ΠλΫ ίβΝ ΫίΝ Λ ίέθΝ βΝ Λ υεπ έα. Ν ΚτπλκμΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ ΰεαγέ λυ αθΝ
δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμ,Νη Ν κθΝΜαεΪλδκΝθαΝαεκζκυγ έ βθΝφ λση θβ πμ υηίκυζάΝ κυΝ
ίΫλπφ,Νσ δΝ βζα άΝ««γαΝά αθΝπλκ δησ λκΝθαΝαθ δη ππδ γ έΝΪπαιΝΫθαΝετηαΝκλΰάμΝ

πθΝ λΪίπθ,ΝπαλΪΝηέαΝξλσθδαΝα γΫθ δα,Ναλΰσ λα».  
 

ΝκλΰάΝ πθΝ λΪίπθ,ΝσππμΝ εΝ πθΝυ ΫλπθΝ δαπδ υγβε ,Νπ λδκλέ γβε Ν Ν
πζάγκμΝ βηκ δ υηΪ πθΝ δμΝ φβη λέ μΝ βμΝ Λ υεπ έαμ,Ν κυΝ Κα λκυΝ εαδΝ βμΝ

βλυ κτ,ΝβΝ υξθσ β αΝ πθΝκπκέπθΝη δυγβε Ν α δαεΪέΝ πσΝ δμΝαλξΫμΝ π ηίλέκυΝ
1λθίΝ έξ Νεα α έΝ αφΫμΝσ δΝβΝ ΝγαΝ ΰεαγέ λυ ΝεαδΝ ε έθβΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ
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κπκέκμΝά αθΝ υθ αΰηα δεΪΝ η υηΫθκμΝ θαΝ Ϋί αδΝ βθΝΪπκοβΝ κυΝΣκυλεκευπλέκυΝ

θ δπλκΫ λκυΝ πέΝαβ βηΪ πθΝ ιπ λδεάμΝπκζδ δεάμΝ κυΝθ κ τ α κυΝελΪ κυμέΝ 
 

παεκζκτγβ ΝΫθαΝκζσεζβλκΝπ θ Ϊηβθκ,Νεα ΪΝ κΝκπκέκΝβΝΪπ δλβΝευπλδαεάΝ
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ΟΝ δ λαβζδθσμΝΠλΫ ίβμΝαθΫη θ ΝαπσΝηΫλαΝ ΝηΫλαΝθαΝεα αγΫ δΝ αΝ δαπδ υ άλδΪΝ
κυΝ κθΝ ΚτπλδκΝ Πλσ λκ,Ν θυΝ βΝ Ν αθΫίαζ Ν εκπέηπμΝ εαδΝ η Ν πκδεέζαΝ

πλκ ξάηα αΝ βθΝ Ϋζ υ βΝ κυΝ ΠλΫ ίβΝ βμΝ βΝ Λ υεπ έα,Ν Μκυ αφΪΝ Λκτ φδέΝ
ΠαλΪζζβζα,Ν δΫλλ αθΝ αθ πδί ίαέπ μΝ πζβλκφκλέ μΝ κθΝ Στπκ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
κπκέ μΝ βΝ Ν φ λσ αθΝ θαΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ ΜαεΪλδκΝ θαΝ αθαεαζΫ δΝ κΝ
Agrément κυΝπλκμΝ κυμΝΙ λαβζδθκτμΝ- ηέαΝαιέπ β,Νκτ πμΝάΝΪζζπμ,ΝηβΝλ αζδ δεάέΝ
 βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν βΝ Ν άγ ζ Ν θαΝ αθ τλ δΝ ΫθαθΝ τ ξβηκΝ λσπκ,Ν υ Ν βΝ



κπκγΫ β βΝ κυΝΠλΫ ίβΝ βμΝ βθΝΚτπλκΝ - βζα άΝ ΝηέαΝξυλαΝΰ δ κθδεά,ΝπκυΝ έξ Ν
ησζδμΝ ΰεαγδ λτ δΝ δπζπηα δεΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν κΝ Ι λαάζΝ - θαΝ ηβθΝ εζβφγ έΝ πμΝ
παλα κξάΝηέαμΝ δπζπηα δεάμΝά αμέΝ 

 
Σ ζδεΪ,Ν β ζτ β σγβε Ν απσ κΝ ευπλδαεσΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθμ 

Πλκε δηΫθκυΝθαΝζάι δΝκηαζΪΝβΝπκζτηβθβΝ εελ ησ β αΝ βμΝΫζ υ βμΝ κυΝΠλΫ ίβΝ βμΝ
ΝεαδΝ βμΝεα Ϊγ βμΝ πθΝ δαπδ υ βλέπθΝ κυ ΠλΫ ίβΝ κυΝΙ λαάζ, κΝκπκέκμΝά βΝ

ίλδ εσ αθΝ βΝ Λυ επ έα,Ν  β ευπλδαεάΝ πζ υλΪ πλσ δθ Ν θαΝ εα αγΫ δΝ αΝ
δαπδ υ άλδΪΝ κυΝπλυ κμΝκΝΠλΫ ίβμΝ βμΝ ,ΝΜκυ αφΪΝΛκτ φδ, δμΝ1ζέ1έ1λθ1, 

εαδΝηέαΝ ί κηΪ αΝαλΰσ λα,Ν δμΝβίέ1έ1λθ1,ΝθαΝπλΪι δΝ κΝέ δκΝκΝδ λαβζδθσμΝκησζκΰσμΝ
κυ,Ν ΫίΝ Λ ίέθέΝ ΣκΝ ΚΪδλκΝ απκ Ϋξγβε Ν βθΝ ευπλδαεάΝ πλσ α βΝ εαδΝ κΝ Ι λαάζΝ
υθαέθ .  

 
Ν δΫικ κμΝ πκυΝ Ϋ π Ν βΝ Λ υεπ έα,Ν αφ’Ν θσμΝ εα α έεθυ Ν βΝ δΪγ βΝ βμΝ

ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝ θαΝ δαφυζΪι δΝ κΝ ετλκμΝ βμΝ φδζδεάμΝ ,Ν αφ’Ν ΫλκυΝ
απκ Ϋζ  ΫθαΝΪλδ κ πλυ κ έΰηαΝΰλαφάμΝ βμΝθ αλάμΝευπλδαεάμΝ δπζπηα έαμ,ΝπκυΝ
εζάγβε ΝπκζτΝθπλέμΝθαΝ δαξ δλδ γ έΝσ κΝ κΝ υθα σθΝαπκ ζ ηα δεσ λαΝηέαΝαπσΝ δμΝ
πκδεέζ μΝπ υξΫμΝ βμΝη αθα κζδεάμΝ δΪ α βμΝ κυΝΚυπλδαεκτΝπλκίζάηα κμέΝ 

 
ΚαδΝαυ σΝά αθΝησθκΝβΝαλξάέ 
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