


Στη διάρκεια των τελευταίων εκατό ετών το

Κυπριακό διήλθε από τέσσερις φάσεις.

Πρώτη φάση 1910-1920 Αυτή συμπίπτει

με τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Ελευ-

θέριο Βενιζέλο. Την περίοδο αυτή, χάρις στις

διμερείς ή τις πολυμερείς συμμαχίες της με δια-

φορετικά κράτη, η Ελλάδα κατόρθωσε να

εξουδετερώσει την Τουρκία, που ήταν βασικός

ανταγωνιστής της στην ευρύτερη περιοχή, να

διπλασιάσει τα εδάφη της και να καταστεί υπο-

λογίσιμος παράγων στο χώρο της Εγγύς Ανα-

τολής. Υπό τις συνθήκες αυτές, διανοίγονταν

πλήθος από παράθυρα ευκαιρίας, που έδιναν

μεγάλες προοπτικές στα γεωπολιτικά συμφέ-

ροντα της χώρας. 

Αυτά τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής οδήγησαν

τη Μεγάλη Βρετανία να προσφέρει δύο φορές,

στη διάρκεια αυτής της περιόδου, την Κύπρο

στην Ελλάδα. Το 1920 η Ελλάδα είχε φθάσει στο

απόγειο της διεθνούς ισχύος της και ακριβώς

αυτή η ισχύς μέτρησε στους υπολογισμούς της

βρετανικής διπλωματίας, η οποία γνώριζε

πολύ καλά ότι χωρίς τον ελληνικό στρατό ήταν

αδύνατος ο έλεγχος των Δαρδανελλίων και η

παραμονή των βρετανικών δυνάμεων σε

αυτά. Αυτή η σχέση αλληλοεξάρτησης μεταξύ

των δύο χωρών εξασφάλιζε την παραμονή της

Ελλάδος στη Μικρά Ασία και αναπόφευκτα

οδηγούσε στην ένωση της Κύπρου με την Ελ-

λάδα. Αυτά ίσχυαν μέχρι την 1η Νοεμβρίου του

1920, οπότε οι Έλληνες αποφάσισαν να γυρί-

σουν την πλάτη τους στον Βενιζέλο. 

Δεύτερη φάση 1920-1952 Μετά τη Μι-

κρασιατική Καταστροφή η Ελλάδα ήταν μια κα-

τεστραμμένη χώρα. Το υλικό και ηθικό χάος

που επακολούθησε συμπλήρωσε ο τεράστιος,

για τα μέτρα της εποχής, αριθμός του 1.500.000

προσφύγων που είχαν ανάγκη από τροφή, πε-
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και οι σημαίες των κρατών μελών.
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Χανιώτικα νέα

Από τη σύνεση και το ρεαλισμό 

στις ολέθριες αστοχίες 

που έφεραν την τραγωδία

Οι ηγέτες των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου διαπραγματεύονται στις Βερσαλλίες τις συνθήκες της ειρήνης. Μεταξύ τους διακρίνεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεύτερος από δεξιά στο βάθος του τραπεζιού.
H μεγάλη επιρροή του Ελληνα πρωθυπουργού είχε φέρει πολύ κοντά την Ενωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Νικόλαος Παπαδάκης
Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
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ρίθαλψη, στέγη και δουλειά. Επιπλέον η Ελλάδα

είχε μεταβληθεί σε χώρα του βαλκανικού πε-

ριθωρίου και είχε χάσει την ισχύ που διέθετε

το 1920. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, το

άνοιγμα του Κυπριακού στις αρχές της δεκα-

ετίας του 1930 μόνο ως πράξη αυτοκτονίας

μπορεί να χαρακτηριστεί. Οικονομικά, διπλω-

ματικά, στρατιωτικά η Ελλάδα ήταν αδύνατο να

σηκώσει το βάρος μιας αντιπαράθεσης με

την Βρετανία, που βρισκόταν στον κολοφώνα

της αποικιοκρατικής ισχύος της. 

Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο η μόνη λογική

λύση ήταν η Κύπρος να ακολουθήσει το πα-

ράδειγμα της Κρήτης, που είχε κερδίσει στα-

διακά πρώτα την ελευθερία της, μετά την

ανεξαρτησία της και τέλος την ένωση με την

Ελλάδα. Δυστυχώς δεν εισακούσθηκε. Μετά την

εξέγερση του Οκτωβρίου 1931 ο Βενιζέλος ανη-

συχούσε ζωηρά για το μέλλον της Κύπρου. Φο-

βούνταν πραγματικά ότι μια ανοιχτή σύ-

γκρουση με το Λονδίνο θα καθιστούσε ανα-

πόφευκτη την προσέγγιση Άγγλων και Τούρκων,

γεγονός καταστροφικό για τα ελληνικά συμ-

φέροντα στην Κύπρο. Γι’ αυτό, λίγο πριν απ’ το

θάνατό του, συνιστούσε με πάθος στους Ελ-

ληνοκύπριους να επιδιώξουν, στο πλαίσιο της

Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τη φιλελευθερο-

ποίηση του καθεστώτος στο νησί, τη διεκδίκηση

περισσότερων συνταγματικών ελευθεριών και

την καλλιέργεια της κατάλληλης ευκαιρίας

για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου. Πα-

ράλληλα συμβούλευε τους Ελληνοκύπριους

να διατηρήσουν αρμονικές σχέσεις με τους

Τουρκοκύπριους, που, κατά την άποψή του, θα

διευκόλυναν την ένωση. Η «συνταγή» αυτή είχε

ακολουθηθεί στην Κρήτη και είχε πετύχει

απόλυτα. Στα μεταγενέστερα χρόνια, παρά τα

όποια λάθη, οι πολιτικές ηγεσίες τήρησαν

αυτή την πολιτική και με μεγάλες δυσκολίες,

διεκδικώντας την ένωση, κράτησαν το Κυπριακό

στο πλαίσιο μιας ελληνοβρετανικής διαφοράς. 

Τρίτη φάση 1952-1974 Η φάση αυτή ξεκι-

νά με την απόφαση της ελλαδικής και της ελ-

ληνοκυπριακής ηγεσίας να διεθνοποιήσουν το

Κυπριακό και να προσφύγουν στον Ο.Η.Ε.

διεκδικώντας την αυτοδιάθεση- στην πραγμα-

τικότητα την ένωση. Αθήνα και Λευκωσία, αντι-

δρώντας στη βρετανική αδιαλλαξία, επέλεξαν την

διεθνοποίηση, που έφερε τη σύγκρουση με τους

Άγγλους, έβαλε τους Τούρκους στο παιχνίδι και

οδήγησε στην ανίερη συμμαχία Λονδίνου–

Άγκυρας με τραγικές συνέπειες για τα ελληνι-

κά συμφέροντα. Ο ελληνισμός εισήλθε σε αυτή

τη περιπέτεια χωρίς πυξίδα και χωρίς καμία

εκτίμηση των γεωπολιτικών και γεωστρατηγι-

κών συνθηκών. Με έναν απίστευτο ανορθολο-

γισμό υποτίμησε τις δυνατότητες των αντιπά-

λων, της Αγγλίας και της Τουρκίας δηλαδή, με

αποτέλεσμα να υποστεί αλλεπάλληλες ήττες στα

διεθνή φόρα. Ο μόνος εξισορροπητικός παρά-

γων στη διεθνή ισχύ των αντιπάλων υπήρξε ο

αγώνας της ΕΟΚΑ, ο οποίος ορισμένες φορές

αναπλήρωνε τις συνέπειες από τις συνεχείς ήτ-

τες στο διπλωματικό πεδίο. Η στροφή προς την

διεκδίκηση της ανεξαρτησίας ήλθε πολύ αργά

και οδήγησε στο εκτρωματικό σύνταγμα των

συνθηκών της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Το νέο

κράτος με φαλκιδευμένες εξουσίες, τελώντας υπό

την τριμερή επιτήρηση Αγγλίας, Ελλάδος και

Τουρκίας, δεν κατόρθωσε τελικά να επιβιώσει.

Οι αντιθέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρ-

κοκυπρίων ήταν τόσο ισχυρές, ώστε παρέλυσαν

τον κρατικό μηχανισμό και οδήγησαν στην ορι-

στική ρήξη μεταξύ των δύο κοινοτήτων.  

Η άνοδος της Ενώσεως Κέντρου στην εξου-

σία και η αποστολή της ελληνικής μεραρχίας

στην Κύπρο προς στιγμήν έδωσαν μια ώθηση

στην διεκδίκηση της ένωσης. Η συνέχεια όμως

ήταν απογοητευτική. Η έλλειψη κοινής στρα-

τηγικής, η τακτική των τετελεσμένων, οι αντι-

φατικοί διαπραγματευτικοί στόχοι κατέληξαν

στην εξασθένηση, κατόπιν στην διάσπαση και

τέλος στην αποσάθρωση του μετώπου Αθηνών

– Λευκωσίας. 

Εκ των υστέρων,  μπορεί να ισχυρισθεί κανείς

ότι μετά την απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον οι

ελληνικές κυβερνήσεις όφειλαν να αναθεω-

ρήσουν τους ενωτικούς στόχους τους. Σε κάθε

περίπτωση, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν

ήταν σε θέση να διακινδυνεύσει έναν πόλεμο

κατά της Τουρκίας και να διεκδικήσει αποφα-

σιστικά την ένωση, ήταν υποχρεωμένη να υπο-

στηρίξει πλέον την πολιτική του Μακάριου, ο

οποίος απέρριπτε την ένωση με εδαφικές πα-

ραχωρήσεις προς την Τουρκία και διεκδικού-

σε την αδέσμευτη ανεξαρτησία της Κύπρου. Το

κρίσιμο διάστημα από τον Αύγουστο του 1964

μέχρι τον Απρίλιο του 1967 η ελληνική πλευ-

ρά διέθετε μερικά σοβαρά πλεονεκτήματα. Με

τη μεραρχία είχε κατοχυρώσει την άμυνα της

Κύπρου και κυριαρχούσε στο 95% του εδάφους

της μεγαλονήσου. Ήταν η πιο κατάλληλη στιγ-

μή να συρθούν οι Τούρκοι σε ενδοκυπριακές

συνομιλίες για τη δημιουργία ενός ανεξάρτη-

του και βιώσιμου κράτους. Η επιμονή της Ελ-

λάδος στη συνέχιση άκαρπων διαπραγματεύ-

σεων με την Τουρκία, παρά την αντίθεση του

Μακαρίου, απλώς διεύρυνε το χάσμα Αθηνών

– Λευκωσίας. 

Η διάσπαση της Ενώσεως Κέντρου και κυρίως

η επιβολή τον Απρίλιο του 1967 στρατιωτικής

δικτατορίας είχε καταλυτικές συνέπειες. Οι κοι-

νοβουλευτικές κυβερνήσεις, όσες διαφωνίες και

αν είχαν με την κυπριακή ηγεσία, δεν επρόκειτο

ποτέ να προχωρήσουν σε βίαιες λύσεις σε βά-

ρος του εκλεγμένου προέδρου της Κυπριακής

Δημοκρατίας. Αντιθέτως η αδίστακτη Χούντα

εξαρχής προσανατολίστηκε προς μια στρα-

τιωτική επέμβαση και το παρανοϊκό πραξικό-

πημα του Ιωαννίδη ήλθε δυστυχώς να επιβε-

βαιώσει ότι η Κύπρος, απέναντι στους εχθρούς

της, εσωτερικούς και εξωτερικούς, ήταν ανο-

χύρωτη. 

Μια σύγκριση με την πολιτική που ακολου-

θήθηκε τη δεκαετία του 1910 οδηγεί σε δια-

φωτιστικά συμπεράσματα. Το 1910 η Ελλάδα

έφθανε μέχρι την Λάρισα. Μέχρι το 1920 είχαν

απελευθερωθεί και ενσωματώθηκαν στον εθνι-

κό κορμό η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Κρήτη,

τα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου και η

Θράκη. Για να μην αναφερθούμε στη Σμύρνη

και την ανατολική Θράκη, που χάθηκαν έπει-

τα από τα ασυγχώρητα λάθη των αντιπάλων του

Βενιζέλου. Για κάθε ένα από τα γεωγραφικά

αυτά διαμερίσματα η χώρα είχε διαφορετικούς

εχθρούς και χρειάστηκε να διεξαγάγει σκληρούς

πολεμικούς και διπλωματικούς αγώνες. Διέθετε

όμως τρία σοβαρά πλεονεκτήματα: είχε στρα-

τηγική, ισχυρούς συμμάχους και είχε εξουδε-

τερώσει την Τουρκία. Όλα αυτά έλειψαν κατά

τη διαχείριση του Κυπριακού μετά το 1952. 

Τη χρεοκοπία του Κυπριακού πολλοί την απο-

δίδουν αποκλειστικά στους ξένους, οι ευθύνες

των οποίων είναι ασφαλώς τεράστιες. Αυτή η

απλούστευση στην πραγματικότητα όμως εξυ-

πηρετεί τη συλλογική συνείδηση και τις ηγε-

σίες, που δεν αποτόλμησαν να κάνουν την αυ-

τοκριτική τους. 

Ανασκοπώντας κανείς σήμερα το Κυπριακό

διαπιστώνει μια εμμονή στη δικαιολόγηση πο-

λιτικών επιλογών που αποδεδειγμένα απέτυ-

χαν. Εντυπωσιακά παραδείγματα άλλων χωρών

που τελούσαν υπό την αγγλική αποικιοκρατία

και κέρδισαν την ελευθερία τους με διαφορε-

τικές επιλογές από εκείνες της Κύπρου παρα-

βλέπονται επειδή καταδεικνύουν την ωμή

αλήθεια. Κορυφαίο είναι το παράδειγμα του

Χονγκ Κονγκ που από το 1842 ήταν βρετανι-

κή αποικία και μόλις τον Ιούλιο του 1997 πε-

ριήλθε στην Κίνα με έναν υψηλό βαθμό αυτο-

νομίας. Άραγε η Κίνα, μια πανίσχυρη πυρηνι-

κή υπερδύναμη, δεν θα μπορούσε να είχε ει-

σβάλει πολλά χρόνια νωρίτερα και να καταλά-

βει το Χονγκ Κονγκ; Όμως, οι κινεζικές ηγεσίες

διαχρονικά, εθνικιστικές και κομμουνιστικές,

επέλεξαν τις διαπραγματεύσεις και την ειρηνική

διευθέτηση της διαφοράς. Το ίδιο ισχύει και για

το Μακάο, που ήταν αποικία της Πορτογαλίας

και μεταβιβάσθηκε στην Κίνα μόλις το 1999. Και

εδώ, προηγήθηκαν  διαπραγματεύσεις και

σταδιακές κατακτήσεις μέχρι την ευνοϊκή για

την Κίνα επίλυση του ζητήματος. 

Παρόλα τα αναπάντητα ερωτήματα, σήμερα

διαθέτουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για

την πορεία του Κυπριακού προς τη χρεοκοπία.

Και η εικόνα αυτή φωτίζεται ακόμα περισσό-

τερο εάν εξετάσουμε την πολιτική που ακο-

λούθησε, η Τουρκία, η οποία έχοντας χαράξει

μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, εκμεταλ-

λευόμενη τα λάθη της ελληνικής πλευράς,

βήμα-βήμα αξιοποίησε κάθε ευκαιρία για να

προωθήσει τις διεκδικήσεις της στην Κύπρο.

Το ακριβώς αντίθετο συνέβη με τους Έλληνες,

Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους, οι οποίοι

έδωσαν εξαρχής μεγαλύτερο βάρος σε τακτι-

κισμούς, που οδήγησαν τελικά σε ανυπέρβλητα

στρατηγικά αδιέξοδα. Χωρίς συνοχή, με δια-

σπασμένο το εσωτερικό μέτωπο, άσκησαν μια

πολιτική που ικανοποιούσε περισσότερο τις

εκάστοτε κομματικές ισορροπίες και μικρο-

συμφέροντα και αγνοούσε παντελώς τη ση-

μασία του αντιπάλου και του διεθνούς παρά-

γοντα. Έτσι, τη συντεταγμένη εξωτερική πο-

λιτική αντικατέστησαν ο ανορθολογισμός, η δι-

γλωσσία, ο παραληρηματικός λόγος, η ασύ-

στολη κομματική εκμετάλλευση και ο διχασμός,

που τελικά εκμηδένισαν και τα ελάχιστα απο-

θέματα αξιοπιστίας στο διεθνή χώρο. 

Τα αδιέξοδα των προηγούμενων δεκαετιών

ήταν γεμάτα από κινδύνους και μπορούσαν

ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν ένα «ατύ-

χημα». Και το «ατύχημα» αυτό επήλθε με το πα-

ρανοϊκό πραξικόπημα του Ιωαννίδη, που

άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της Κύπρου στους

Τούρκους. Ανεξάρτητα από το αν ο Κίσινγκερ,

ανώτερα ή μεσαία στελέχη της CIA, είχαν δώ-

σει το πράσινο φως ή ανέχθηκαν τη στρατιω-

τική επιχείρηση του Ιωαννίδη κατά του εκλεγ-

μένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,

ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος έπρεπε να προβλε-

φθεί και να αντιμετωπισθεί, πολιτικά ή διπλω-

ματικά, εγκαίρως. Τώρα πια μπορούμε να υπο-

στηρίξουμε ότι οι αστοχίες στο Κυπριακό διευ-

κόλυναν την επιβολή της δικτατορίας της 21ης

Απριλίου που οδήγησε στην τραγωδία του 1974

και αυτή με τη σειρά της στην πτώση της επτά-

χρονης τυραννίας. 

Τέταρτη φάση 1974-2015 Επειτα από τις αλ-

λεπάλληλες αποτυχίες του παρελθόντος, η έντα-

ξη της Κύπρου το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ενω-

ση αποτελεί, μετά από πολλά χρόνια, την πρώ-

τη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος και της Κύπρου

στο διεθνή χώρο. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις

η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα κληθεί να αντι-

μετωπίσει πλέον στο μέλλον μόνη της την

Τουρκική απειλή. Μένει να αποδειχθεί αν θα ακο-

λουθήσει πέμπτη φάση, που θα φέρει την ενο-

ποίηση του διχοτομημένου Κυπριακού κράτους.

N. Π.

Νέα Υόρκη Φεβρουάριος 1964. Προετοιμασία της Ελληνικής και Κυπριακής αντιπροσωπείας για μια ακόμη μάχη στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών. Διακρίνονται από δεξιά προς αριστερά ο υπ. Εξωτερικών της Κύπρου Σ. Κυπριανού, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Δ. Μπίτσιος, 

ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γ. Κληρίδης και ο αντιπρόσωπος του Μαρόκου στον ΟΗΕ Α. Μπενχίμα. (φωτογραφία Δ. Μπίτσιος, Κρίσιμες ώρες)
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Από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
στην ανεξαρτησία

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου έφερε πολ-

λές ελπίδες στην ανθρωπότητα και ειδικότερα

στους αποικιοκρατούμενους λαούς. Ο «άνεμος

ελευθερίας» δημιούργησε και στην Κύπρο πλή-

θος προσδοκιών, που πήγαζαν από την εθελοντική

συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων του νησιού στον

πόλεμο εναντίον του φασισμού, την πίστη στο δί-

καιο και τις ελπίδες από την ίδρυση του Οργα-

νισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα δεδομένα της

απογραφής του 1946 είχαν επιβεβαιώσει τη σα-

φέστατη ελληνική πλειοψηφία: Στους 450.114 κα-

τοίκους, το ποσοστό των Ελλήνων έφτανε το 80.3%

(361.199 κάτοικοι) έναντι 17.9% των Τούρκων

(80.548 κάτοικοι) και 2% «άλλου θρησκεύματος».

Πέντε χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, στις 15

και 22 Ιανουαρίου 1950, οργανώθηκε από την κυ-

πριακή Εκκλησία δημοψήφισμα έκφρασης της λαϊ-

κής θέλησης για το πολιτικό μέλλον του τόπου. Τα

αποτελέσματα πιστοποίησαν την καθολικότητα

της ενωτικής αξίωσης: 215.108 Έλληνες Κύπριοι,

ποσοστό 95.71% των εγγεγραμμένων στους κα-

ταλόγους, υπέγραψαν υπέρ της Ένωσης με την Ελ-

λάδα. 

Η εκλογή του 37χρονου Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου Γ’, τον Οκτώβριο 1950, οδήγησε στην επι-

βολή σκληρής ενωτικής γραμμής, όπως απαι-

τούσαν και οι πανελλήνιες λαϊκές κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης η κυβέρνηση του

Αλέξανδρου Παπάγου κατέθεσε την πρώτη προ-

σφυγή για το Κυπριακό στη Γενική Συνέλευση του

Ο.Η.Ε. του 1954. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα

αναμενόμενα, ενώ η δήλωση του Βρετανού υφυ-

πουργού Αποικιών H. Hopkinson, τον Ιούλιο του

1954, ότι ορισμένα εδάφη της Κοινοπολιτείας δεν

μπορούσαν ουδέποτε να γίνουν πλήρως ανε-

ξάρτητα, έδειχνε τον αποικιοκρατικό κυνισμό.

Ο ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας, το τέλος

μιας άκαρπης μακράς ειρηνικής πορείας που είχε

ακολουθηθεί από το 1878, όταν κατέλαβε η Βρε-

τανία το νησί, φαινόταν η μόνη διέξοδος για να

πειστεί η αποικιακή υπερδύναμη να χορηγήσει

την ελευθερία στην Κύπρο. Η αρχηγία του στρα-

τιωτικού αγώνα ανατέθηκε τον Μάρτιο του 1953,

στην Αθήνα, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στον

Γεώργιο Γρίβα, κυπριακής καταγωγής απόστρα-

το αντισυνταγματάρχη του ελληνικού στρατού. Τα

αρχικά σχέδια αφορούσαν αγώνα 3 – 6 μηνών,

αφού υπήρχε η πίστη ότι η εξέγερση θα επιτάχυνε

τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού. 

Τον Νοέμβριο του 1954, ο Γ. Γρίβας αποβιβάστηκε

κρυφά σε ακτή της Πάφου. Παρά το κυπριακό

απειροπόλεμο και τις δυσκολίες στην εξασφάλι-

ση οπλισμού και πυρομαχικών, η στρατολόγηση

απέδωσε καρπούς, με κύριες δεξαμενές τις ορ-

γανώσεις νεολαίας που καθοδηγούσε η Εκκλησία.

Βασικό γνώρισμα της επαναστατικής οργάνωσης,

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της, ο

αυστηρά συνωμοτικός χαρακτήρας, με ορκωμο-

σία των μελών, χρήση ψευδωνύμων και τη δη-

μιουργία ενός πολύπλοκου δικτύου συνδέσμων,

τροφοδοσίας και πληροφοριοδοτών. 

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ («Εθνική Οργάνωσις Κυ-

πρίων Αγωνιστών»), ξεκίνησε την 1ηΑπριλίου

1955, με βομβιστικές επιθέσεις και δολιοφθορές,

και συνεχίστηκε με επιθέσεις μικρών ανταρτοο-

μάδων εναντίον στρατιωτικών στόχων και ενέ-

δρες σε αυτοκινητοπομπές. Ο αντιαποικιακός αγώ-

νας πήρε παλλαϊκή μορφή με τη συμμετοχή του

πληθυσμού σε μορφές πάλης όπως την «παθητική

αντίσταση», την προσπάθεια ανάσχεσης της

αποικιακής οικονομικής επιρροής με την άρνη-

ση αγοράς βρετανικών προϊόντων και την οργά-

νωση μαχητικών μαθητικών διαδηλώσεων, που

οδηγούσαν στο πολύμηνο κλείσιμο των «προ-

βληματικών» σχολείων. Στις μάχες με τα βρετα-

νικά στρατεύματα πράξεις αυτοθυσίας, όπως ο

ηρωικός θάνατος των Γρηγόρη Αυξεντίου, Κυ-

ριάκου Μάτση, των τεσσάρων αγωνιστών του

Αχυρώνα του Λιοπετρίου, κ.ά., δημιουργούσαν νέ-

ους μάρτυρες του απελευθερωτικού αγώνα και,

παρά τις απώλειες, ανατροφοδοτούσαν την ΕΟΚΑ

με νέα στελέχη.

Η βρετανική αντίδραση εκδηλώθηκε με την άφι-

ξη στρατιωτικών ενισχύσεων, την ισχυροποίηση

της Αστυνομίας, την κήρυξη του νησιού σε κα-

τάσταση «έκτακτης ανάγκης» και την εξορία του

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του Μητροπολίτη

Κυρηνείας Κυπριανού και δύο συνεργατών τους

στις Σεϋχέλλες (Μάρτιος 1956). Επί διακυβέρνη-

σης του στρατάρχη John Harding, τα μέτρα ενα-

ντίον των μελών της ΕΟΚΑ έγιναν σκληρότερα,

με την επιβολή βαρύτατων ποινών από τα δικα-

στήρια, τη συχνή απαγόρευση της κυκλοφορίας

και τον εγκλεισμό εκατοντάδων Κυπρίων στα «κρα-

τητήρια» - στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όπως

καταγγέλθηκε κατ’ επανάληψη, τις ανακρίσεις συ-

νόδευαν απάνθρωπα βασανιστήρια. Αποκορύ-

φωμα αυτής της πολιτικής, παρά τη διεθνή κα-

τακραυγή, ήταν ο απαγχονισμός εννιά Ελλήνων

Κυπρίων, ηλικίας 18-25 χρονών, για «τρομοκρα-

τικές ενέργειες». Οι αντιδράσεις για τις πρώτες

εκτελέσεις, των  αγωνιστών Μιχαήλ Καραολή και

Ανδρέα Δημητρίου, στις 10 Μαΐου 1956, πήραν

πρωτοφανείς διαστάσεις στην Ελλάδα, όπου

αναβίωσαν τις νωπές εφιαλτικές μνήμες από τις

εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής και του Εμ-

φυλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κρήτη και οι

Κρητικοί έζησαν έντονα τον αγώνα της ΕΟΚΑ και

συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στην Κύπρο,

είτε με την αποστολή οπλισμού, είτε με την στρα-

τιωτική εκγύμναση Κυπρίων φοιτητών που ανέ-

λαβαν στη συνέχεια σημαντικά καθήκοντα στον

απελευθερωτικό αγώνα.

Από τις αρχές του 1956, με την υποστήριξη της

Τουρκίας, οι Τούρκοι της Κύπρου απάντησαν στην

ΕΟΚΑ με την εξτρεμιστική οργάνωση “Volkan” και

τη διάδοχό της ΤΜΤ («Τουρκική Αντιστασιακή Ορ-

γάνωση»), με κύρια συνθήματα «Η Κύπρος είναι

τουρκική» και «Διχοτόμηση ή θάνατος». Ηγετικές

μορφές αναδείχθηκαν ο γιατρός Φαζίλ Κουτσιούκ

και ο νεαρότερός του, νομικός Ραούφ Ντενκτάς,

οι οποίοι υποστήριζαν ότι η ένωση με την Ελλάδα

ή λύση αυτονομίας, θα σήμανε αφανισμό των

Τουρκοκυπρίων. Οι ελληνοτουρκικές συγκρούσεις

κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 1958 με δολο-

φονίες αμάχων, και επιθέσεις σε ανυπεράσπιστους

χωρικούς, ενώ στη Λευκωσία πυρπολήθηκαν εκ-

κλησίες και καταστράφηκαν δεκάδες ελληνικά κα-

ταστήματα. 

Τον Σεπτέμβριο του 1958, υπό την πίεση της

εφαρμογής του «σχεδίου Μακμίλλαν», που προ-

έβλεπε καθεστώς τριπλής κυριαρχίας, ο Αρχιε-

πίσκοπος Μακάριος αποδέχθηκε λύση ανεξαρ-

τησίας. Λίγους μήνες αργότερα, η υπογραφή των

συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου (Φεβρουάριος

1959) οδήγησε στην αποδοχή εγγυημένης ανε-

ξαρτησίας, με τη συμμετοχή και των δύο κοινο-

τήτων στη διακυβέρνηση του νησιού. Από τις 16

Αυγούστου 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε

και επισήμως τα πρώτα της βήματα. Το τελευταίο

αλυτρωτικό κίνημα της νεοελληνικής ιστορίας, και

Κύπρος, 1945-2004

Πέτρος Παπαπολυβίου
Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Γεώργιος Γρίβας-Διγενής όταν ήταν ακόμα
συνταγματάρχης του Ελληνικού στρατού.

Αγγλοι στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους της Λευκωσίας.



το πιο  μακρόβιο, αντί για την ένωση με την Ελ-

λάδα είχε πετύχει τη δημιουργία ενός νέου ανε-

ξάρτητου κράτους. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 1959 έγιναν οι προεδρικές

εκλογές, με αντιπάλους τον Αρχιεπίσκοπο Μα-

κάριο και τον Ιωάννη Κληρίδη, ηγέτη της «Δη-

μοκρατικής Ενώσεως», ενός ετερόκλητου «αντι-

ζυριχικού συνασπισμού», που συνέθεταν το κυ-

πριακό κομμουνιστικό κόμμα, ΑΚΕΛ, συνεργα-

ζόμενοι με την Αριστερά, ο κύκλος του Μητρο-

πολίτη Κυρηνείας Κυπριανού και στελέχη του ιστο-

ρικού κόμματος της Δεξιάς, ΚΕΚ, υπό τον Δήμαρχο

Λευκωσίας, Θ. Δέρβη. Ο Μακάριος εκλέχθηκε πα-

νηγυρικά πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας με ποσοστό 66.85%. Αντιπρόεδρος ανα-

κηρύχθηκε, χωρίς ανθυποψήφιο, ο Φ. Κουτσιούκ. 

Από την ανεξαρτησία στην τουρκική
εισβολή (1960-1974)

Το κυπριακό σύνταγμα έφερε τα σπέρματα της

διαίρεσης, αφού καθόριζε τον δικοινοτικό χαρα-

κτήρα του νέου κράτους, παραχωρώντας δυσα-

νάλογα δικαιώματα στους Τουρκοκύπριους, το 18%

του πληθυσμού. Οι Ελληνοκύπριοι θα εξέλεγαν τον

πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ ο Τουρκοκύπριος

αντιπρόεδρος θα εκλεγόταν από τη δική του κοι-

νότητα, με δικαίωμα αρνησικυρίας σε ζητήματα

άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Τρεις από

τους δέκα υπουργούς θα ήταν Τουρκοκύπριοι, με

ένα από τα τρία νευραλγικά χαρτοφυλάκια (Εξω-

τερικών, Άμυνας ή Οικονομικών). Η Βουλή των

Αντιπροσώπων θα είχε 50 βουλευτές και οι δύο

κοινότητες θα εξέλεγαν χωριστά τους 35 Έλληνες

και 15 Τούρκους βουλευτές. Για αλλαγές σε θέματα

εκλογικής νομοθεσίας, φορολογίας και Δημαρ-

χείων έπρεπε να υπάρχει χωριστή πλειοψηφία των

εκπροσώπων και των δύο κοινοτήτων. Τα θρη-

σκευτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ζητήμα-

τα κάθε κοινότητας θα ρύθμιζαν οι δύο «Κοινο-

τικές Συνελεύσεις» (Ελληνική και Τουρκική), με

αιρετά μέλη. Στη Δημόσια Υπηρεσία η αναλογία

Ελλήνων και Τούρκων έπρεπε να διατηρείται στη

σχέση 7: 3, ενώ στον κυπριακό στρατό, δύναμης

2.000 ανδρών, η αναλογία θα ήταν 6: 4. Στη δι-

καστική εξουσία, οι πρόεδροι του Ανώτατου Συ-

νταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δι-

καστηρίου, με τη νικώσα ψήφο, δεν θα ήταν Κύ-

πριοι. Τις δικαστικές υποθέσεις μεταξύ Ελληνο-

κυπρίων θα δίκαζαν Ελληνοκύπριοι, ενώ Τουρ-

κοκύπριοι δικαστές θα δίκαζαν διαφορές μεταξύ

ομοεθνών τους. Υποθέσεις μεταξύ Ελληνοκυ-

πρίων - Τουρκοκυπρίων, ακόμη και μικροδια-

φορές, θα εκδικάζονταν από μεικτά δικαστήρια

με Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο δικαστή. Τέ-

λος, στις πέντε μεγάλες πόλεις οι Τούρκοι κάτοι-

κοι θα είχαν δικά τους Δημαρχεία. 

Στο Σύνταγμα ενσωματώθηκαν τα κείμενα των

συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, χωρίς δυνατό-

τητα τροποποίησης, αλλά και η «Συνθήκη Εγ-

γυήσεως» και η «Συνθήκη Συμμαχίας», που είχαν

επίσης συνομολογηθεί  τον Φεβρουάριο του

1959. Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βα-

σίλειο αναλάμβαναν την υποχρέωση, ως «εγ-

γυήτριες δυνάμεις», να διασφαλίζουν την ανε-

ξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, εμποδίζοντας την ένωση

με άλλο κράτος ή τον διαμελισμό. Οι τρεις χώρες

είχαν το δικαίωμα μονομερούς επεμβάσεως για

την επαναφορά του καθεστώτος των Συνθηκών.

Για «την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας» η

Ελλάδα και η Τουρκία θα διατηρούσαν στρατιω-

τικά αποσπάσματα δύναμης, αντίστοιχα, 950 και

650 ανδρών (ΕΛ.ΔΥ.Κ. και ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ.). Η Βρε-

τανία θα διατηρούσε στρατιωτικές βάσεις, έκτα-

σης 99 τετραγωνικών μιλίων. 

Οι πρώτες σοβαρές διαφωνίες εμφανίστηκαν στα

ζητήματα της εφαρμογής της αναλογίας 70:30 στη

δημόσια υπηρεσία και στα όρια των χωριστών δή-

μων. Ως μέτρο πίεσης οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές

αρνήθηκαν να ψηφίσουν τα φορολογικά νομο-

σχέδια του 1961. Η κρίση κορυφώθηκε με τις δια-

κοινοτικές ταραχές, που ξέσπασαν στη Λευκωσία
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Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας υψώνεται για πρώτη φορά στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 16 Αυγούστου 1960.

Συγκινητικό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την υποδοχή της ΕΛΔΥΚ στο λιμάνι της Αμμοχώστου, στις 16 Αυγούστου 1960. Στον γονατιστό ηλικιωμένο
βρακοφόρο Κύπριο αποτυπώνεται το πολύχρονο αλυτρωτικό ιδεώδες. 



στις 21 Δεκεμβρίου 1963. Είχε προηγηθεί, στις 30

Νοεμβρίου, η πρόταση του Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου για την τροποποίηση 13 σημείων του συ-

ντάγματος, που δημιουργούσαν προβλήματα για

τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του κράτους. Οι

Τουρκοκύπριοι και η τουρκική κυβέρνηση απέρ-

ριψαν τις προτάσεις Μακαρίου θεωρώντας ότι

ανέτρεπαν το πνεύμα των Συμφωνιών και τους

«μετέτρεπαν σε μειονότητα». 

Ταυτόχρονα, οι Τουρκοκύπριοι πολιτειακοί και

κοινοβουλευτικοί παράγοντες και σχεδόν όλοι οι

δημόσιοι υπάλληλοι εγκατέλειψαν τις θέσεις

τους και αποσύρθηκαν σε περιοχές που ελέγχο-

νταν από τουρκοκυπριακές ένοπλες ομάδες. Στη

διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο διοικητής των

βρετανικών δυνάμεων, στρατηγός Γιάγκ, χάραξε

σε χάρτη της Λευκωσίας την «Πράσινη Γραμμή»,

τα όρια μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών θέ-

σεων, που διχοτομεί από τότε την κυπριακή πρω-

τεύουσα. Τον Μάρτιο του 1964, μετά την άρνη-

ση της ελληνικής κυπριακής πλευράς να δεχθεί

αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ,

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας η απο-

στολή ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων

Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) και ο διορισμός μεσολαβη-

τή του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Ανάμεσα στα μέτρα άμυνας της ελληνικής

πλευράς ήταν η κάθοδος του στρατηγού Γεώργι-

ου Γρίβα στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 1964, και η

αποστολή από την κυβέρνηση Γεωργίου Πα-

πανδρέου μεγάλων στρατιωτικών τμημάτων

(«μεραρχίας»). Τον Αύγουστο του 1964, ύστερα από

νέες συγκρούσεις στην περιοχή Μανσούρας - Κοκ-

κίνων, τουρκικά αεροπλάνα βομβάρδισαν χωριά

και στρατιωτικούς στόχους της περιοχής Τηλλυ-

ρίας και Ξερού, με δεκάδες θύματα, κυρίως αμά-

χους. Στους επόμενους μήνες η ελληνοτουρκική

ένταση αποκλιμακώθηκε, άρχισαν όμως να πυ-

κνώνουν τα σύννεφα στις σχέσεις Αθηνών - Λευ-

κωσίας, με κύριο πρόβλημα την έκταση των ορίων

του «εθνικού κέντρου» στις κυπριακές αποφάσεις.

Η συζήτηση για την επιδίωξη «γνήσιας και ανό-

θευτης ένωσης» ή την παραχώρηση βάσεων σε

τρίτες χώρες δημιουργούσε τριβές, που αυξανό-

ταν σε καχυποψία λόγω της ταραγμένης πολιτι-

κής κατάστασης στην Ελλάδα, από τον Ιούλιο του

1965. Στο διεθνές επίπεδο, η ένταξη της Κύπρου

στο στρατόπεδο των Αδεσμεύτων, η άρνηση της

κυπριακής κυβέρνησης να δεχθεί νατοϊκή εμπλο-

κή, σε συνδυασμό με τις παραγγελίες οπλισμού

από ανατολικές χώρες και την ισχυρή εκλογική

δύναμη του ΑΚΕΛ, δημιούργησαν σταδιακά στις

Ηνωμένες Πολιτείες τον φοβικό μύθο της «Κού-

βας της Μεσογείου». 

Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στην

Ελλάδα, τον Απρίλιο του 1967, αποδείχθηκε κα-

ταλυτική. Τον Νοέμβριο του 1967, με αφορμή την

επέμβαση της Εθνοφρουράς στην Κοφίνου, όπου

τα τουρκικά φυλάκια έλεγχαν τον δρόμο Λευκω-

σίας – Λεμεσού, η τουρκική κυβέρνηση με τελε-

σίγραφό της προς τη δικτατορία πέτυχε την

απόσυρση της «μεραρχίας» και την ανάκληση του

στρατηγού Γρίβα.

Η «κρίση της Κοφίνου» εκτός από την τραγική

αμυντική απογύμνωση, οδήγησε στη σταδιακή

χειραφέτηση της Λευκωσίας από την Αθήνα των

συνταγματαρχών και επέτρεψε την έναρξη, τον

Ιούνιο του 1968, των διακοινοτικών συνομιλιών

μεταξύ του προέδρου της Βουλής Γλαύκου Κλη-

ρίδη και του εκπροσώπου των Τουρκοκυπρίων Ρα-

ούφ Ντενκτάς, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι συ-

νομιλίες συνεχίστηκαν μέχρι το καλοκαίρι του

1974, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά τις συμ-

φωνίες σε αρκετά επιμέρους ζητήματα. 

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας πέρασαν οξύ-

τατη κρίση, όταν τον Αύγουστο του 1968 συνε-

λήφθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης, μετά την ανε-

πιτυχή απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Πα-

παδόπουλου. Όπως έδειξαν οι ανακρίσεις, ο

Παναγούλης είχε βοηθηθεί από τον  Πολύκαρπο

Γεωρκάτζη, υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, ο

οποίος παραιτήθηκε, λίγες βδομάδες αργότερα.

Ήταν η αρχή της πτώσης του πανίσχυρου βετε-

ράνου αγωνιστή της ΕΟΚΑ, ο οποίος δολοφο-

νήθηκε από αγνώστους τον Μάρτιο του 1970. Είχε

προηγηθεί, επτά ημέρες προηγουμένως, η από-

πειρα δολοφονίας εναντίον του Αρχιεπισκόπου

Μακαρίου (8-3-1970), στην οποία εμπλέκονταν άν-

θρωποι του περιβάλλοντος του Γεωρκάτζη. 

Τα γεγονότα του Μαρτίου 1970 συνέπεσαν με

την κορύφωση δράσης του «Εθνικού Μετώ-

που», μιας παράνομης οργάνωσης χωρίς ιδεο-

λογική συνοχή, που είχε εμφανιστεί τον Μάρτιο

του 1969, με την κυκλοφορία απειλητικών φυλ-

λαδίων, κλοπές οπλισμού, βομβιστικές και δολο-

φονικές επιθέσεις. Τόσο στο «Εθνικό Μέτωπο»,

που εξαρθρώθηκε τον Ιούνιο του 1970, όσο και

στη δολοφονία Γεωρκάτζη και την απόπειρα ενα-

ντίον του Μακαρίου, είχαν αναμιχθεί παρασκη-

νιακά Έλληνες αξιωματικοί, του σκληρού πυρή-

να της δικτατορίας. Ανάμεσα στους εκατοντάδες

αξιωματικούς του ελληνικού στρατού που υπη-

ρέτησαν στην Κύπρο στη δεκαετία του 1960 πε-

ριλαμβάνονταν και ορισμένοι από την ομάδα που

ανέτρεψε τη Δημοκρατία, με πρώτο τον Δημήτριο

Ιωαννίδη. Τα μέλη του συνωμοτικού αυτού κύ-

κλου θεωρούσαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο αντί-

παλό τους, και σταδιακά διαμόρφωσαν την πε-

ποίθηση ότι έπρεπε να απαλλαγούν από την πα-

ρουσία του με κάθε τρόπο, διακηρύσσοντας μά-

λιστα με ανέξοδη μεγαλοστομία, ότι έτσι θα

έφτανε η Κύπρος στην Ένωση με την Ελλάδα. 

Στα τέλη του 1971 εμφανίστηκε μια νέα παρά-

νομη οργάνωση, η ΕΟΚΑ Β ,́ με αρχηγό τον στρα-

τηγό Γρίβα, που είχε επιστρέψει κρυφά στο νησί.

Η δράση της ΕΟΚΑ Β΄ εντάθηκε το 1973 με μα-

θητικές διαδηλώσεις, κλοπές οπλισμού από στρα-

τόπεδα, βομβιστικές επιθέσεις, καταλήψεις και ανα-

τινάξεις αστυνομικών σταθμών και δολοφονίες

πολιτικών αντιπάλων. Παράλληλα, εμφανίστηκαν

και φιλοκυβερνητικές παράνομες ένοπλες ομάδες,

με κύρια δραστηριότητα τις βομβιστικές επιθέσεις

σε περιουσίες πολιτικών αντιπάλων. Ο θάνατος

του Γ. Γρίβα, τον Ιανουάριο του 1974, επέτεινε τα

αδιέξοδα, και ο έλεγχος της οργάνωσης πέρασε

ουσιαστικά στον αόρατο ισχυρό άνδρα της δι-

κτατορίας, Δημήτριο Ιωαννίδη. Στις 2 Ιουλίου

1974 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ζήτησε την ανά-

κληση όλων των αξιωματικών του ελληνικού στρα-

τού που στελέχωναν την κυπριακή Εθνική Φρου-

ρά. Ο Μακάριος κατήγγειλε την ανάμειξη πολλών

αξιωματικών στη δράση της ΕΟΚΑ Β΄ και εξήγ-

γειλε τη μείωση της στρατιωτικής θητείας και την

αναδιοργάνωση της Εθνοφρουράς. 

Η απάντηση της δικτατορίας ήταν το πραξικό-

πημα της 15ης Ιουλίου 1974. Στρατιωτικά τμήματα

υπό την καθοδήγηση Ελλήνων αξιωματικών κα-

τέλαβαν το Προεδρικό Μέγαρο και εξουδετέρω-

σαν κάθε αντίσταση. Σύμφωνα με τους επίσημους

καταλόγους, το σύνολο των θυμάτων στη διάρκεια

του πραξικοπήματος πλησιάζει τους εκατό, ένας

υψηλός αριθμός για τα κυπριακά δεδομένα, αλλά

και σε σύγκριση με την αντίσταση στην επιβολή

της απριλιανής δικτατορίας στην Ελλάδα. Όμως,

ένας βασικός στόχος του πραξικοπήματος, η δο-

λοφονία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου δεν επι-

τεύχθηκε, αφού ο Κύπριος πρόεδρος κατάφερε να

διαφύγει από το περικυκλωμένο Προεδρικό Μέ-

γαρο και με περιπετειώδη τρόπο έφτασε στην

Πάφο και στην περιοχή των βρετανικών βάσεων.

Μέσω Λονδίνου μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου μί-

λησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κα-

τήγγειλε την ανατροπή του από την ελληνική στρα-

τιωτική δικτατορία. 

Στις 20 Ιουλίου 1974 το έγκλημα εναντίον της

Κύπρου ολοκληρώθηκε με την τουρκική στρα-

τιωτική εισβολή («σχέδιο Αττίλας»). Η Τουρκία επι-

καλέστηκε τα επεμβατικά της δικαιώματα που

«απέρρεαν από τις συμφωνίες εγκαθίδρυσης

της Κυπριακής Δημοκρατίας» και «τους κινδύνους

που διέτρεχαν οι Τουρκοκύπριοι από την επι-

κράτηση του πραξικοπήματος». Ήταν μια στρα-

τιωτική εισβολή που αν και είχε προαναγγελθεί

από την προηγούμενη ημέρα από όλα τα διεθνή

ειδησεογραφικά πρακτορεία, κατέλαβε εξαπίνης

και απροετοίμαστα τα στρατιωτικά επιτελεία

6

Οι συνομιλίες για το Κυπριακό ξεκίνησαν το 1968 και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Από τους κύριους
συνομιλητές υπήρξαν οι Γλαύκος Κληρίδης και Ραούφ Ντενκτάς, εδώ σε φωτογραφία του 1968.

Φωτογραφία από την κηδεία του Γεωργίου Γρίβα.



στην Αθήνα και τη Λευκωσία και απέδειξε με τρα-

γικό τρόπο την εγκληματική ανεπάρκεια της δι-

κτατορικής ηγεσίας. Ήταν οι ίδιοι αξιωματικοί που

είχαν αφιερώσει ολόκληρες εβδομάδες σχεδιά-

ζοντας την επιτυχία του πραξικοπήματος εναντίον

του προέδρου Μακαρίου... Παρά την αντίσταση

των ανδρών της Εθνικής Φρουράς και της

ΕΛ.ΔΥ.Κ., μέσα σε συνθήκες διάλυσης λόγω του

προηγηθέντος πραξικοπήματος, τα τουρκικά

στρατεύματα, κατά πολύ υπέρτερα σε αριθμητι-

κή ισχύ και δύναμη, δημιούργησαν προγεφύρωμα

στις ακτές δυτικά της Κερύνειας. Κομβικό γεγο-

νός, όχι τόσο για την άμυνα της Κύπρου όσο για

το ηθικό των αμυνομένων και για την εκδίωξη του

αισθήματος της παγερής εγκατάλειψης από την

Ελλάδα, που είχε αρχίσει να κυριαρχεί ύστερα από

την πρώτη ημέρα της εισβολής, ήταν η τραγική

κατάληξη της επιχείρησης «Νίκη»: Λίγο μετά τα

μεσάνυκτα τις 21ης Ιουλίου μεταγωγικά αερο-

πλάνα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, τύ-

που «Νοράτλας», προσβλήθηκαν από φίλια πυρά,

εξαιτίας του χάους και της ασυνεννοησίας, πάνω

από το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Ένα από αυτά, που

μετέφερε από τη Σούδα της Κρήτης άνδρες της

Α΄ Μοίρας Καταδρομών, καταρρίφθηκε και κα-

τέπεσε στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, ενώ

και άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το σύνολο

των θυμάτων ήταν 4 άνδρες της πολεμικής αε-

ροπορίας και 29 καταδρομείς. Το απόγευμα της

22ας Ιουλίου επιβλήθηκε εκεχειρία, η οποία δεν

τηρήθηκε από τον τουρκικό  στρατό. Tην προε-

δρία της Κύπρου ανέλαβε ο πρόεδρος της Βου-

λής Γλαύκος Κληρίδης, ως συνταγματικός ανα-

πληρωτής του νόμιμου προέδρου, ενώ στην

Αθήνα υπό την πίεση της εθνικής τραγωδίας οι

στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στον Κων-

σταντίνο Καραμανλή. Λίγες μέρες αργότερα,

ύστερα από την αποτυχία της ειρηνευτικής διά-

σκεψης στη Γενεύη, εκδηλώθηκε ο δεύτερος γύ-

ρος της τουρκικής εισβολής (14-16 Αυγούστου).

Στη διάρκεια της εισβολής αλλά και στους επό-

μενους μήνες, εις βάρος των αιχμαλώτων ή

εγκλωβισμένων αμάχων, διαπράχθηκαν απο-

τρόπαιες ωμότητες από άνδρες του τουρκικού

στρατού. Τη βάναυση αλλαγή του τοπίου ολο-

κλήρωσε, τέλος, η μαζική μεταφορά και εγκατά-

σταση στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας δεκάδων χιλιάδων εποίκων από την

Ανατολία. Από τότε έχει επιβληθεί η «γραμμή Ατ-

τίλα» που διαχωρίζει την Κύπρο, παρά τη διεθνή

καταδίκη όπως αποτυπώθηκε σε σειρά ψηφι-

σμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που

ζητούν την επιστροφή όλων των προσφύγων στις

εστίες τους, την αποχώρηση των ξένων στρα-

τευμάτων, τον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδα-

φικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και την αποκατάσταση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων.

Τα μεταπολεμικά χρόνια

Τον Δεκέμβριο του 1974 επέστρεψε στην Κύπρο

ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που ηγήθηκε της τι-

τάνιας προσπάθειας αναδημιουργίας και στέγα-

σης των δεκάδων χιλιάδων προσφύγων. Ιδιαίτε-

ρα κρίσιμες αποδείχθηκαν οι δύο συναντήσεις του

Μακαρίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ

Ντενκτάς που κατέληξαν στη «συμφωνία κορυ-

φής» (Φεβρουάριος 1977), όπου καταγράφηκαν οι

τέσσερις βασικοί άξονες επίλυσης του Κυπριακού,

με πιο σημαντικό την οδυνηρή αποδοχή από την

ελληνοκυπριακή πλευρά του ομοσπονδιακού

συστήματος διακυβέρνησης. Μια δεύτερη «συμ-

φωνία κορυφής» υπογράφτηκε τον Μάιο του 1979

από τους Σπύρο Κυπριανού (διάδοχο του Μα-

καρίου στην προεδρία της Κύπρου, ύστερα από

τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου, τον Αύγουστο του

1977) και Ντενκτάς, όπου επιβεβαιώθηκε η συμ-

φωνία του Φεβρουαρίου 1977. Προηγήθηκε η

αξίωση για την αποδοχή της «διζωνικότητας» του

ομόσπονδου κράτους, μια νέα οδυνηρή παρα-

χώρηση της ελληνικής πλευράς, που επιμένει στη

διατήρηση ενός ενιαίου κράτους, με μία διεθνή

προσωπικότητα, κυριαρχία και υπηκοότητα. Πι-

στοποιώντας τα τουρκικά διχοτομικά σχέδια ο

Ντενκτάς προχώρησε, τον Νοέμβριο του 1983,

στην ανακήρυξη της «Τουρκικής Δημοκρατίας της

Βόρειας Κύπρου», ενέργεια που έσπευσε να επι-

βραβεύσει η Τουρκία με την άμεση αναγνώριση

του ψευδοκράτους. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ενεπλά-

κησαν πιο ενεργά ως «μεσολαβητές» για την επί-

λυση του Κυπριακού η Βρετανία και οι ΗΠΑ. Μια

νέα φάση εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του

2002 με απευθείας συνομιλίες μεταξύ του τότε

προέδρου Γλαύκου Κληρίδη και του Ντενκτάς, με

την ενεργή ανάμειξη του γενικού γραμματέα του

ΟΗΕ Κόφι Ανάν και συνέπεσε με την ολοκλήρωση

της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΗΕ υπέβαλε τελικά, τον Νο-

έμβριο του 2002, σχέδιο συνολικής λύσης του Κυ-

πριακού («σχέδιο Ανάν»), το οποίο αναθεωρήθηκε

τον Φεβρουάριο του 2003 και συζητήθηκε σε νέες

διαπραγματεύσεις. Παρά τις ποικίλες διεθνείς πιέ-

σεις δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία, και έτσι οι

πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οδηγήθηκαν

στις 24 Απριλίου 2004 σε  Δημοψήφισμα για την

αποδοχή ή όχι της πέμπτης μορφής του σχεδί-

ου λύσης που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του

ΟΗΕ, στον οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν ανα-

γνωρίσει ρόλο επιδιαιτητή. Στην Ελλάδα και

στην Κύπρο ο πολιτικός κόσμος διχάστηκε, με ση-

μαντικότερη φωνή υπέρ της απόρριψης του

σχεδίου τον Κύπριο πρόεδρο Τάσσο Παπαδό-

πουλο, που υποστήριξε ότι δεν είχαν ικανοποι-

ηθεί οι ελάχιστοι στόχοι των Ελληνοκυπρίων για

λειτουργικότητα της λύσης και επανένωση του νη-

σιού. Αντίθετα, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ

Ερντογάν υπερασπίστηκε το «ναι» στο Δημοψή-

φισμα, βλέποντας μια χρυσή ευκαιρία για την απο-

ενοχοποίηση της Τουρκίας στο Κυπριακό, ενόψει

και της προοπτικής ένταξης της χώρας του στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ του «όχι» ψήφισε το

75.83% των Ελλήνων Κυπρίων και υπέρ της απο-

δοχής του σχεδίου 24.17%. Στα κατεχόμενα,

υπέρ του «ναι» ψήφισε το 64.91% και υπέρ του

«όχι» το 35.09%. 

Μια νέα παράμετρος στο κυπριακό πρόβλημα,

είναι η ένταξη, από την 1η Μαΐου 2004, της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυπριακή αίτηση, είχε υποβληθεί τον Ιούλιο του

1990, επί προεδρίας Γ. Βασιλείου. Από τότε, οι συ-

ζητήσεις για την επίλυση του Κυπριακού συνε-

χίζονται και οι περίοδοι αισιοδοξίας και απαι-

σιοδοξίας εναλλάσσονται. Μόνη σταθερά, σε

ένα μεταβαλλόμενο διαρκώς διεθνές περιβάλλον,

η αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία εποικίζει συ-

νεχώς την κατεχόμενη περιοχή και συνεχίζει να

διατηρεί στην Κύπρο στρατό κατοχής δύναμης

40.000 ανδρών.
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Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις αποβιβάζονται στις ακτές της Κερύνειας στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Ότι απέμεινε από το Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, ύστερα από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. 
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"Του αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται" 

Φυλακισμένα Μνήματα, το κοιμητήριο μέσα στο χώρο των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας, στο οποίο είναι θαμμένοι 13 αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Από αυτούς οι εννέα, όλοι τους νέοι 19-24 ετών,
απαγχονίστηκαν στις φυλακές, τρεις σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης και ένας σε στρατιωτικό νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό του σε μάχη. Το κοιμητήριο κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς επί κυβερνήτη
Χάρντινγκ για να αποφευχθούν κηδείες που θα λάμβαναν χαρακτήρα μαχητικών διαδηλώσεων. Κατά την ταφή, αμέσως μετά τους απαγχονισμούς σε παρακείμενο χώρο, παρών ήταν μόνο ο ιερέας των φυλακών.
Οι συγγενείς των νεκρών μπόρεσαν να επισκεφθούν τους τάφους μόνο μετά το τέλος του αγώνα. Οι εννέα απαγχονισθέντες με τη σειρά που εκτελέστηκαν είναι οι: Μιχαλάκης Καραολής και  Ανδρέας Δημητρίου

(10 Μαΐου 1956), Ανδρέας Ζάκος, Ιάκωβος Πατάτσος και Χαρίλαος Μιχαήλ (9 Αυγούστου 1956), Μιχαήλ Κουτσόφτας, Στέλιος Μαυρομάτης και Ανδρέας Παναγίδης (21 Σεπτεμβρίου 1956) και Ευαγόρας
Παλληκαρίδης (14 Μαρτίου 1957). Επίσης, στο κοιμητήριο βρίσκονται θαμμένοι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μάρκος Δράκος (σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1957), Γρηγόρης Αυξεντίου (3 Μαρτίου 1957), Στέλιος

Λένας (28 Μαρτίου 1957) και Κυριάκος Μάτσης (19 Νοεμβρίου 1958).

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος περίλυπος μπροστά από το κατεστραμένο Προεδρικό Μέγαρο. Οι αγχόνες των Αγγλων δεν έκαμψαν το ελεύθερο φρόνημα των νεαρών Κύπριων αγωνιστών.



Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 | Χανιώτικα νέα 9

Φωτογραφία από προσφυγικό συνοικισμό, κάπου στην ελεύθερη Κύπρο τους πρώτους μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Τα πρώτα βήματα στην προσφυγιά…

Ρίψη Τούρκων αλεξιπτωτιστών στα περίχωρα της Λευκωσίας.

Από τις πιο θλιβερές συνέπειες της τουρκικής κατοχής είναι η βάναυση πολιτιστική γενοκτονία σε
αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία αιώνων. Φωτογραφία από το συλημένο κοιμητήριο στο χωριό

Μαραθόβουνος της επαρχίας Αμμοχώστου.

Φωτογραφία με Τούρκους στρατιώτες και Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους.



Σ
τα χρόνια μετά το 1922, κανένα γεγονός

δεν υπήρξε περισσότερο τραυματικό στη

συλλογική συνείδηση του Ελληνισμού

από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Οι λόγοι

ήταν πολλοί: η απώλεια ενός πολέμου (αν και το

ελληνικό κράτος απέφυγε και να τον αποκαλέ-

σει έτσι…)∙η εμπειρία της εθνοκάθαρσης και η

απώλεια εδάφους στο οποίο ο Ελληνισμός ήταν

παρών επί τρεις χιλιετίες∙ η ανείπωτη δυστυ-

χία των πληγέντων Ελλήνων της Κύπρου –νε-

κρών, αγνοουμένων (και των οικογενειών τους)

προσφύγων, αλλά και όλων των άλλων. Επρόκειτο

για τραύμα που καταφέρθηκε σε επίπεδο προ-

σωπικό και συλλογικό. Αλλά μία από τις κύριες

πληγές βρισκόταν αλλού: στο ίδιο το γεγονός ότι

ο Ελληνισμός έχασε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καν

να μπορέσει να πολεμήσει –τουλάχιστον, χωρίς

να μπορέσει να κάνει έναν πλήρους κλίμακας πό-

λεμο με όλες του τις δυνάμεις. Τίποτε δεν ήταν

περισσότερο ταπεινωτικό για τη συλλογική μνή-

μη, για τον αυτοσεβασμό της εθνικής οικογένειας,

για την τιμή, ακόμη, του ελληνικού κράτους , της

πολιτικής τάξης, του στρατού, αλλά και των ατό-

μων, από το γεγονός ότι η μισή περίπου Κύπρος

κατελήφθη χωρίς να μπορέσουν οι ελληνικές ένο-

πλες δυνάμεις να αντιτάξουν την αντίσταση που

θα απαιτούσε η γη της Μεγαλονήσου, με τις τό-

σες ουσιαστικές και συμβολικές της αξίες. Στο

«σύμπλεγμα» του ’74 αναφέρθηκε ο Τάσος Χα-

τζηαναστασίου, υποστηρίζοντας ότι το σύν-

δρομο  αυτό επικαθόρισε την πολιτική της ελ-

ληνικής πλευράς (Αθήνας και Λευκωσίας) και σε

χρόνους μεταγενέστερους. Σε ένα άλλο επίπεδο,

για οποιονδήποτε έχει, στοιχειωδώς έστω, με-

λετήσει τον άνθρωπο, είναι σαφές ότι ο ίδιος ο

Κωνσταντίνος Καραμανλής έφερε έως το τέλος

της ζωής του βαρέως το γεγονός ότι δεν είχε τη

δυνατότητα, στον εφιάλτη του Αυγούστου 1974,

να αφήσει στην άκρη όλες τις άλλες σκέψεις του

και να συνάψει τον «ιερό γάμο», να διατάξει δη-

λαδή την έναρξη ενός πολέμου που η εθνική τιμή,

αλλά και η αίσθηση της ίδιας του της προσω-

πικής τιμής, επιζητούσαν.

Στο άρθρο αυτό, θα εξεταστεί το ζήτημα της ελ-

ληνικής στρατιωτικής ανάμειξης στην κυπρια-

κή κρίση του 1974, στις διάφορες διαστάσεις της,

από το πραξικόπημα έως τον δεύτερο Αττίλα. Θα

υποστηριχθεί ότι, έως το πραξικόπημα της

15ης Ιουλίου 1974, στην ιδέα της ελλαδικής στρα-

τιωτικής παρέμβασης στην Κύπρο ενσωματώ-

νονταν ορισμένες από τις πλέον αμφιλεγόμενες

(και καταστροφικές) αντιλήψεις της ελληνικής

πλευράς στο Κυπριακό∙μετά όμως από την πρώ-

τη τουρκική εισβολή, και παρά το ότι τούτη υπήρ-

ξε εν μέρει μόνον επιτυχής, η διενέργεια ενός πο-

λέμου δεν ήταν, πράγματι, μια ρεαλιστική επιλογή.

Οι ψευδαισθήσεις 
του μαξιμαλισμού: Η πορεία 

προς την καταστροφή

Από τη δεκαετία του ’50, η Αθήνα γνώριζε ότι

οι συσχετισμοί των στρατιωτικών δυνάμεων ευ-

νοούσαν την Τουρκία, λόγω της μικρής της από-

στασης από την Κύπρο. Γι’ αυτό, το 1960-63, η

κυβέρνηση Καραμανλή, που υπέγραψε και προ-

ώθησε την κυπριακή ανεξαρτησία, τασσόταν

υπέρ της στήριξης σε πρόσθετους παράγοντες,

πολιτικούς και διπλωματικούς, για την κατοχύ-

ρωση της κυπριακής ασφάλειας και ακεραιότητας

–πρώτιστα στην ιδέα της συμμετοχής της Κύπρου

στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Ωστόσο, όταν

δρομολογήθηκε η πορεία προς τη δεύτερη κυ-

πριακή κρίση, από τα μέσα του 1963, εμφανί-

στηκε σε ένα τμήμα του ελλαδικού στρατιωτικού

προσωπικού (και όχι σε όλο το ελλαδικό στρα-

τιωτικό προσωπικό) και μία άλλη ιδέα: αυτή ενός
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Η Ελλάδα και η τουρκική εισβολή,
Ιούλιος Αύγουστος 1974
» Στρατιωτικές και στρατηγικές όψεις

Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Τακτικός Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Στρατιώτες της ΤΟΥΡ. ΔΥΚ. μετά τις οδομαχίες περιπολούν 
στην τουρκοκυπριακή συνοικία. (Δεκέμβριος 1963)

Ο Γρίβας και ο συνταγματάρχης Κ. Καρύδας, από τους πρωταγωνιστές του Πραξικοπήματος της Χούντας,
στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.



«χειρουργικού πλήγματός» στην Κύπρο, που,

παρά την ευρύτερη στρατηγική και στρατιωτική

υπεροχή της Τουρκίας, θα επέτρεπε στην ελλη-

νική πλευρά, με κάποια «θαυματουργή» επιχεί-

ρηση (περίπου καταδρομικής υφής), να επι-

κρατήσει σε μια σύντομη αναμέτρηση στη

νήσο. Αυτή την αντίληψη προέβαλαν, π.χ., τα σχέ-

δια για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στο

Κυπριακό που υπέβαλε το Γενικό Επιτελείο

Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) στην κυβέρνηση του

Γεωργίου Παπανδρέου τον Δεκέμβριο του 1963,

και τα οποία η κυβέρνηση απέρριψε (ΓΕΕΘΑ

προς υπουργό Εθνικής Αμύνης, 6 Δεκεμβρίου

1963 και ΓΕΕΘΑ, «Εξέλιξις καταστάσεως εις Κύ-

προν», 6 Δεκεμβρίου 1963, στο Σπύρος Παπα-

γεωργίου (επιμ.), Τα Κρίσιμα Ντοκουμέντα του

Κυπριακού (1959-1967), τόμος Α’, Αθήνα: Λαδιάς,

1983, σσ. 259-272).  

Οι σχεδιασμοί αυτοί ήταν εντελώς ανεπαρκείς:

βασίζονταν σε επισφαλή ανάλυση για τις δυνα-

τότητες της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και

για τη στάση των τρίτων χωρών∙ στην πράξη,

αγνοούσαν τη στρατηγική πραγματικότητα. Το

ελλαδικό Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ, δηλα-

δή η επιχειρησιακή ηγεσία του στρατού ξηράς)

κατέδειξε το έωλο των ισχυρισμών του ΓΕΕΘΑ,

που άλλωστε δεν ήταν αρμόδιο για τέτοιους σχε-

διασμούς (το ΓΕΕΘΑ ήταν αρμόδιο για τον συ-

ντονισμό των Όπλων και τη διεθνή τους εκ-

προσώπηση, αλλά δεν διοικούσε τον στρατό ξη-

ράς ή τα άλλα Όπλα). Και στη σύσκεψη της 25ης

Ιανουαρίου 1964, ο Γ. Παπανδρέου τόνισε ότι

«διαπράττουν σφάλμα ανεύθυνοι στρατιωτικοί

ενθαρρύνοντες Κυπρίους ότι δυνάμεθα βοηθή-

σωμεν αυτούς αποτελεσματικώς» (Πρακτικά

Πετρίδης (επιμ.) Ο Γεώργιος Παπανδρέου και το

Κυπριακό ζήτημα (1954-1965), Θεσσαλονίκη:

University Studio Press, 1998, σσ. 274-281).

Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα μιας «χειρουργικής» ενέρ-

γειας, που θα επέφερε δραματικά αποτελέσμα-

τα στην Κύπρο, παρέμεινε ζωντανή στην ελλη-

νική πλευρά, Αθήνα και Λευκωσία. Και τούτο συ-

νέβη πρώτιστα επειδή την εποχή εκείνη δεν συ-

ζητήθηκε σοβαρά το ζήτημα των ελληνικών στρα-

τιωτικών δυνατοτήτων, έξω από τη λογική των

λαϊκιστικών μεγαλόστομων εξαγγελιών της κυ-

βέρνησης Παπανδρέου και κατόπιν των δικτα-

τορικών κυβερνήσεων. Π.χ η αποστολή της λε-

γόμενης «μεραρχίας», το πρώτο εξάμηνο του

1964, ήταν ένα βήμα απελπισίας, που, όπως τό-

νιζαν τα σχετικά ελληνικά (απόρρητα, άρα μη δη-

μόσια) έγγραφα, αποσκοπούσε να θωρακίσει την

Κύπρο προσωρινά, κερδίζοντας χρόνο ώστε να

προλάβει να οργανωθεί η Εθνική Φρουρά και να

αναλάβει αυτή –δηλαδή γηγενείς δυνάμεις- την

άμυνα της νήσου (Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στα

σύνορα των κόσμων: η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πό-

λεμος, 1952-1967, Αθήνα: Πατάκης, 2009, σσ. 398-

400). Αλλά δεν έγινε έτσι αντιληπτό το επεισό-

διο στην κοινή γνώμη, που θεωρούσε, λανθα-

σμένα, ότι η «μεραρχία» εξασφάλιζε κάποια

στρατηγική υπεροχή στην ελληνική πλευρά,

και ενθαρρυνόταν σε τούτο από τους λεονταρι-

σμούς του δημόσιου λόγου. Αντίστοιχα, στην κρί-

ση της Μανσούρας τον Αύγουστο του 1964, ακό-

μη και τη στιγμή που άμαχοι Έλληνες Κύπριοι

καίγονταν ζωντανοί στην πόλη Χρυσοχούς από

τις τουρκικές ναπάλμ, ο αρχηγός του Γενικού Επι-

τελείου Αεροπορίας, πτέραρχος Γεώργιος Αντω-

νάκος, τόνισε στην ελλαδική και στην κυπριακή

ηγεσία (τον υπουργό Εξωτερικών, Σπύρο Κυ-

πριανού) ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία δεν

διέθετε τις δυνατότητες να εμπλακεί στην Κύπρο

(Πρακτικό συσκέψεως, 11 Αυγούστου 1964, Τα

κρίσιμα ντοκουμέντα, τόμος Β’, σσ. 206-216).

Ωστόσο, οι μεγαλοστομίες δεν έπαυσαν ακόμη

και τότε: στα τέλη του Αυγούστου 1964, ο Γε-

ώργιος Παπανδρέου έστελνε τη δεύτερη επιστολή

του στον Μακάριο, περί του «εθνικού κέντρου»,

σημειώνοντας ότι η Ένωση «θα επιτρέψη εις την

Κύπρον να αναλάβη την νέαν ιστορικήν της απο-

στολήν: Να καταστή το εκπολιτιστικόν ορμητή-

ριον του Ελληνισμού εις την Ανατολήν» (Γ. Πα-

πανδρέου προς Μακάριο, 29 Αυγούστου 1964,

Τα κρίσιμα ντοκουμέντα, τόμος Β’, σσ. 323-325,

έμφαση στο πρωτότυπο). Τέλος, σε όλη αυτή την

περίοδο η κοινή γνώμη, αλλά και πολλοί χειρι-

στές της ελληνικής (ελλαδικής και κυπριακής)

πλευράς, παρασύρονταν από τη διαπίστωση της

τοπικής στρατιωτικής υπεροχής μέσα στην ίδια

την Κύπρο, και έτειναν να αγνοούν τους ευρύ-

τερους στρατηγικούς συσχετισμούς, που ευνο-

ούσαν την Τουρκία.

Στη λογική, επομένως, της στρατιωτικής εμπλο-

κής της Ελλάδας στην Κύπρο είχαν εμφιλοχω-

ρήσει, ήδη από το 1963-64, εξαιρετικά αμφιλε-

γόμενες και ανεδαφικές αντιλήψεις, οι οποίες

έτειναν να επιτείνονται από την εμμονή σε λαϊ-

κίστικες μεγαλοστομίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι

σοβαροί στρατιωτικοί αναλυτές τόνιζαν διαρκώς

(αλλά τούτο γινόταν σε απόρρητα και άρα μη δη-

μόσια έγγραφα) το έωλο αυτών των αντιλήψε-

ων: αυτό π.χ. έγινε με το ελληνικό ΓΕΣ, το ΓΕΑ,

το υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Το ίδιο έγινε και

από τον Γεώργιο Γρίβα, ο οποίος, ως υπεύθυνος

για τον σχεδιασμό της κυπριακής άμυνας, το

1964, με σκληρότητα επισήμανε την ανεδαφι-

κότητα των συναφών σχεδιασμών (βλ. τα έγ-

γραφα του Γρίβα στα Τα κρίσιμα ντοκουμέντα,

τόμος Α’, σσ. 331-335 και τόμος Β’, σσ. 72-74). Ο

Γρίβας, παρ’ όλες του τις πολιτικές εμμονές, ήταν

ένας καταρτισμένος αξιωματικός, με καλές

σπουδές, και γνώριζε την τέχνη του πολέμου.

Ομοίως, σοβαροί πολιτικοί ηγέτες, όπως ο ίδιος

ο Γ. Παπανδρέου, αντιλαμβάνονταν πλήρως τη

στρατηγική αδυναμία που θα δημιουργούσε στην

ελληνική πλευρά μια πολεμική σύγκρουση στη

νήσο (βλ. π.χ. την στάση του στη σύσκεψη με τον

Μακάριο στις 6 Μαΐου 1965 στα Κρίσιμα ντο-

κουμέντα, τόμος Γ’, σσ. 170-181). Αλλά και ο Γ. Πα-

πανδρέου προτιμούσε, δημοσίως, να καλλιεργεί

την εικόνα του μαξιμαλισμού. Το αποτέλεσμα

ήταν ότι η κοινή γνώμη δεν λάμβανε σοβαρή ενη-

μέρωση για τα ουσιαστικά στρατηγικά διλήμματα

που θα ανέκυπταν σε περίπτωση πολέμου. Και

–κυρίως- δεν γινόταν αντιληπτό (όχι μόνον

από την κοινή γνώμη, αλλά και από αρκετούς πο-

λιτικούς χειριστές) ότι στο περιβάλλον του Κυ-

πριακού, οι ιδέες περί «χειρουργικών πληγμάτων»

είναι στρατηγική του πλέον αδύναμου μέρους.

Αυτός που διαθέτει την υπεροχή, δεν χρειάζεται

να βασιστεί σε ανάλογες «χειρουργικές» επιχει-

ρήσεις για να ανατρέψει τους συσχετισμούς: δεν

θέλει να τους ανατρέψει, αφού τον εξυπηρετούν.

Δεν θα πρέπει, όμως, να υποτεθεί ότι αυτές οι

πρώιμες αντιλήψεις «χειρουργικών επεμβάσεων»,

το 1963-67, ανήκουν στην ίδια «οικογένεια» με

ανάλογες σκέψεις της δικτατορίας των συνταγ-

ματαρχών. Μεταξύ της πολιτικής των κεντρώων

κυβερνήσεων της δεκαετίας του ’60 και των δι-

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 | Χανιώτικα νέα 11

Από τις συγκρούσεις στην Κύπρο τα Χριστούγεννα του 1963. Διακρίνεται ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
στις θέσεις της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα.

Τεθωρακισμένα οχήματα της Κυπριακής Εθνοφρουράς.
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κτατόρων, οι όποιες ομοιότητες είναι επιφανει-

ακές. Οι διαφορές, αντίθετα, είναι ουσιαστικές και

βρίσκονται σε πολλά και κρίσιμα επίπεδα.

Πρώτον, και κυριότερο, ποτέ οι δημοκρατικές

κυβερνήσεις δεν σχεδίασαν μια πολεμική ενέρ-

γεια εναντίον του Μακαρίου, ακόμη και όταν την

ζητούσε ο διοικητής τους στην Κύπρο, ο Γ. Γρί-

βας, μετά το καλοκαίρι του 1964. Αντίθετα, οι δι-

κτάτορες –ειδικά της δεύτερης φάσης, της ιω-

αννιδικής- αποδείχθηκαν πρόθυμοι να δια-

πράξουν αυτήν την έσχατη αφροσύνη. 

Δεύτερον, οι δικτάτορες δεν διέθεταν εποπτεία

των στρατηγικών ζητημάτων: ήταν ανώτεροι, όχι

ανώτατοι, αξιωματικοί (συνταγματάρχες, όχι

στρατηγοί) και μάλλον κατώτερης ποιότητας, σύμ-

φωνα με τη γνώμη και των αμερικανικών υπη-

ρεσιών (βλ. και Robert V. Keeley, Η αμερικανι-

κή πρεσβεία και η κατάρρευση της δημοκρατίας

στην Ελλάδα, 1966-1969: η μαρτυρία ενός δι-

πλωμάτη, Αθήνα: Πατάκης, 2010). Συνακόλου-

θα ήταν πολύ πιο εύκολο να παρασυρθούν από

τις μεγαλοστομίες και να πιστέψουν την ίδια τους

την προπαγάνδα… Με άλλα λόγια: οι δικτάτορες

του 1967-74 ήταν αξιωματικοί που ίσως θα μπο-

ρούσαν να διοικήσουν τις μονάδες τους σε μια

επιχείρηση στο πεδίο της μάχης (ή σε ένα στρα-

τιωτικό κίνημα) αλλά δεν μπορούσαν να σχε-

διάσουν την επιχείρηση, πόσο μάλλον να εκτι-

μήσουν τα ευρύτερα προβλήματα στρατηγικής

που καθορίζουν τον σχεδιασμό. Σε σύγκριση με

αυτούς, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις της δε-

καετίας του ’60, με όλα τα λάθη που έκαναν στο

επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, δεν παρα-

σύρθηκαν σε τυχοδιωκτικές στρατιωτικές ενέρ-

γειες. Εξάλλου, οι δικτάτορες αποδόμησαν την

ιεραρχία του στρατού με το ίδιο το κίνημά τους,

και ως εκ τούτου δεν είχαν τη βούληση να επι-

ζητήσουν υπεύθυνη στρατιωτική συμβουλή

από τους επαΐοντες –κάτι που οι δημοκρατικές

κυβερνήσεις έκαναν πάντοτε, διατηρώντας βέ-

βαια για τις ίδιες την αρμοδιότητα της λήψης της

τελικής απόφασης.

Τρίτον, οι δικτάτορες ήταν και για άλλους λό-

γους δεκτικοί στην ιδέα του τυχοδιωκτικού

«χειρουργικού πλήγματος» που θα άλλαζε προς

όφελός τους, διά μιας, τις ισορροπίες: αυτό άλ-

λωστε είχαν κάνει το 1967, όταν με ένα τέτοιο χτύ-

πημα κατέλαβαν το κράτος. Αυτό είχε κάνει το

Νοέμβριο του 1973 ο Ιωαννίδης έναντι του Πα-

παδόπουλου. Και εκεί, είχαν επιτύχει… Η ροπή

στον τυχοδιωκτισμό, σε συνδυασμό με την

άγνοια των ευρύτερων στρατηγικών δεδομένων,

δημιούργησαν ένα μίγμα που έφερνε μαζί του

την απόλυτη καταστροφή.

Η αφροσύνη, επομένως, που ενσωματώθηκε

στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, είχε πολ-

λές πτυχές. Σε επίπεδο νοητικό/πνευματικό,

είχε πράγματι έναν βαθμό συνέχειας με τις ανεύ-

θυνες αντιλήψεις (και τις ψευδαισθήσεις) του «χει-

ρουργικού πλήγματος», από τη δεκαετία ’60. Δυ-

στυχώς, όμως, είναι αλήθεια ότι στο επίπεδο των

πνευματικών προϋποθέσεων, οι λαϊκισμοί της δε-

καετίας του ’60 ήταν μια δημοφιλής πολιτική, που

προέβαλλε μια ενεργητική (ψευδο)-αντιιμπε-

ριαλιστική υπεράσπιση των εθνικών δικαίων.

Αλλά από την άλλη πλευρά, το πραξικόπημα του

Ιουλίου 1974 δεν ήταν μία «συνέχεια» αυτής κα-

θαυτής της πολιτικής του 1963-67. Ήταν εντελώς

διαφορετικό να επιχειρήσει η Ελλάδα ένα «χει-

ρουργικό πλήγμα» εναντίον της Τουρκίας, και

εντελώς διαφορετικό να το κάνει εναντίον του

Μακαρίου. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου

εντασσόταν σε μία διαφορετική τάση, την οποία

εξέφραζαν οι δικτάτορες, που είχαν αναγάγει τις

λογικές του χειρουργικού πλήγματος σε μέθοδο

διακυβέρνησης.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η κρίση στις σχέ-

σεις Ιωαννίδη-Μακαρίου επιτάθηκε στις αρχές

του 1974 λόγω ενός παλιού «αγκαθιού» -του ζη-

τήματος του ελέγχου της Εθνικής Φρουράς- εί-

ναι αντικείμενο συζήτησης (που δεν έχει γίνει

ακόμη) εάν τα κίνητρα του Ελλαδίτη δικτάτορα

στην πορεία προς το πραξικόπημα της 15ης Ιου-

λίου ήταν στρατηγικά/ στρατιωτικά ή ιδεολογι-

κά. Στα στρατηγικά κίνητρα συγκαταλέγονται ο

έλεγχος της Εθνικής Φρουράς ή η ευρύτερη ροπή

του Ιωαννίδη προς μια ενέργεια πραξικοπημα-

τικού χαρακτήρα. Στα ιδεολογικά κίνητρα θα πρέ-

πει να συγκαταλεχθούν ο φανατισμός του Ιω-

αννίδη, ο εθνικισμός του, ή η απειλή που ήγει-

ρε εναντίον του καθεστώτος του ο Μακάριος

επειδή απλώς υπήρχε ως εκλεγμένος ηγέτης τμή-

ματος του Ελληνισμού. Μπορούν όμως να συ-

γκαταλεχθούν και ψυχολογικές ροπές, όπως η

ακραία αντιπαλότητα του Ιωαννίδη προς τον Μα-

κάριο ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο∙ η απαί-

τησή του να του φέρουν «το κεφάλι του Μού-

σκου» παραπέμπει και σε τέτοιου είδους στοι-

χεία. Εάν όμως τα κίνητρα ήταν πρωτίστως ιδε-

ολογικά/ψυχολογικά, ανακύπτει και το ερώτημα

εάν ο Ιωαννίδης θα «χτυπούσε» τον Μακάριο

σχεδόν ανεξάρτητα των υπόλοιπων δεδομένων.

Χάνοντας τον πόλεμο 

Στο πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, επο-

μένως, συναντώνται πολλές τάσεις που έμελλαν

να αποδειχθούν αυτοκαταστροφικές. Ωστόσο,

πέρα από τα προβλήματα ευρύτερης στρατηγι-

κής που εκτέθηκαν παραπάνω, η πολιτική της

δικτατορικής κυβέρνησης διακρίθηκε και για μια

σειρά πρόσθετων σφαλμάτων καίριας σημασίας

που έγιναν τις κρίσιμες εκείνες ημέρες.

Πρώτον, η δικτατορική Αθήνα δεν διέθετε

συμμαχίες για την ανάληψη μιας πολεμικής επι-

χείρησης εναντίον του Μακαρίου. Αντίθετα, ήταν

εντελώς απομονωμένη διεθνώς, και για αυτό τον

λόγο –αν και συνήθως η μεταγενέστερη ελληνική

ανάλυση το λησμονεί- η πρώτη τουρκική εισβολή,

στις 20 Ιουλίου, δεν έγινε αρνητικά δεκτή από

τον διεθνή Τύπο, ο οποίος θεώρησε ότι η Άγκυ-

ρα κινείτο εναντίον μιας στυγνής δικτατορίας…

Ήταν δε σαφές σε όλους ότι καμία υποστήριξη

δεν θα μπορούσε δεν θα μπορούσε να αναμένει

η ελληνική δικτατορία από την αμερικανική πο-

λιτική: όπως έχουν καταδείξει σχετικές σοβαρές

μελέτες, η Ουάσινγκτον δεν ήταν θετική σε μία

απόπειρα βίαιης ανατροπής του Μακαρίου,

και δεν είχε καν ένα αποτελεσματικό δίαυλο επι-

κοινωνίας με το καθεστώς Ιωαννίδη. Είναι γε-

γονός ότι ο Henry Kissinger δεν άφησε το Στέιτ

Ντιπάρτμεντ να προειδοποιήσει έντονα τον

Ιωαννίδη εναντίον μιας ενέργειας κατά του Μα-

καρίου –και κατά τούτο ο Kissinger έχει όντως

μερίδιο ευθύνης για την κρίση. Ωστόσο, το ότι

η Ουάσινγκτον δεν επιθυμούσε το πραξικόπη-

μα (και επομένως δεν θα το στήριζε) δεν ήταν

άγνωστο στους δικτάτορες της Αθήνας. Άλλωστε,

ούτε ο Kissinger είπε ποτέ ότι θα στήριζε το πρα-

ξικόπημα… Απλώς, έκανε αυτό που σε άλλες πε-

ριπτώσεις έκανε, δηλαδή άφησε τα πράγματα να

εξελιχθούν σε μία αναμέτρηση, ώστε να του «δο-

θεί η ευκαιρία», κατόπιν, να κατασκευάσει ο ίδιος

μια πολιτική λύση. Ο Kissinger απέτυχε και στις

δύο περιπτώσεις που προέκρινε τέτοια πορεία,

και στο Κυπριακό και στο Μεσανατολικό. (Για την

αμερικανική πολιτική πριν από την τουρκική ει-

σβολή, βλ. Σωτήρης Ριζάς, Οι Ηνωμένες Πολιτείες,

η δικτατορία των συνταγματαρχών και το Κυ-

πριακό ζήτημα, 1967-1974, Αθήνα: Πατάκης,

2002· Claude Nicolet, United States Policy

towards Cyprus, 1954-1974: Removing the

Greek-Turkish Bone of Contention, Manheim

und Möhnesse: Bibliopolis, 2001· James Edward

Miller, The United States and the Mankind of

Modern Greece: History and Power, 1950-1974,

Chapel Hill, NC: The University of North

Carolina Press, 2009).   

Παρενθετικά, σημειώνεται ότι η φημολογία περί

του ότι ο Ιωαννίδης είχε «μιλήσει» με «ανθρώ-

πους της CIA» οι οποίοι τον είχαν ενθαρρύνει

να κινηθεί κατά του Μακαρίου, δεν μπορεί να

θεωρηθεί σοβαρή. Η αμερικανική πολιτική κα-

θοδηγείται από την αμερικανική κυβέρνηση· όχι

από τον οποιονδήποτε υποπρακτορίσκο στην

Αθήνα. Εάν ο Ιωαννίδης μίλησε με τέτοιους αν-

θρώπους και πίστεψε τις όποιες δικές τους δια-

βεβαιώσεις, τούτο δεν καταδεικνύει τίποτε άλλο

παρά τη δική του πολιτική άγνοια και ανεπάρ-

κεια. Εάν είναι αλήθεια, όπως λέγεται, ότι ο Ιω-

αννίδης κυκλοφορούσε στο Πεντάγωνο τις ημέ-

ρες εκείνες φωνάζοντας ότι «τον είχαν εξαπα-

τήσει», πρέπει να επισημανθεί ότι, εάν κάποιος

τον είχε εξαπατήσει, ήταν το δικό του μυαλό που

αδυνατούσε να συλλάβει απλά πράγματα ως προς

τη διαχείριση κρίσεων και τη διαμόρφωση

στρατηγικών προτεραιοτήτων… 

Δεύτερον, η Ελλάδα δεν είχε κάνει οποιαδήποτε

σοβαρή στρατιωτική προπαρασκευή για την πε-

ρίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου. Οι ένο-

πλες δυνάμεις της ήταν σαφώς κατώτερες από

άποψη αριθμών από τις τουρκικές, σε ένα πεδίο

μάχης, την Κύπρο, που τα γεωγραφικά δεδομέ-

να ήταν θετικά για την Άγκυρα. Επιπρόσθετα

όμως, στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπήρχε

μία άθλια κατάσταση, και οργανωτικά και από

άποψη ηθικού. Τούτα δεν ήταν άγνωστα. Στις 19

Απριλίου 1974 ο πρώην υπουργός Εξωτερικών,

Ευάγγελος Αβέρωφ, είχε αποστείλει στον «πρό-

εδρο της Δημοκρατίας», στρατηγό Φαίδωνα

Γκιζίκη, υπόμνημα που περιέγραφε με τα πιο με-

λανά χρώματα την κατάσταση στις ένοπλες δυ-

νάμεις και προέβλεπε την δυσμενή έκβαση

ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Ο Αβέρωφ ανη-

συχούσε σοβαρά για τη διεθνή απομόνωση της

Ελλάδας και για την όξυνση των ελληνοτουρκι-

κών σχέσεων (την οποία υπέθαλπε το καθεστώς

για να στρέψει εκεί την προσοχή της κοινής γνώ-

μης). Κυρίως, τόνιζε την έλλειψη νομιμοποίησης

της δικτατορίας, με αποτέλεσμα ότι σε περίπτωση

αναμέτρησης «το καθεστώς δεν δύναται, φο-

βούμαι, να κάμη επιστράτευσιν». Παράλληλα, συ-

νέχιζε, η υπεροπλία της Τουρκίας στην Θράκη,

κυρίως σε τεθωρακισμένα, υπολογιζόταν σε πε-

ρισσότερο του 2:1. «Υπό αυτάς τας συνθήκας δεν

γίνονται, δεν συζητούνται καν, πολεμικαί ανα-

μετρήσεις», επισήμαινε ο Αβέρωφ, για να κατα-

λήξει με μία ακόμη έκκληση για την αποκατά-

σταση της δημοκρατίας (Ευάγγελος Αβέρωφ-Το-

σίτσας, Στοιχειώδες καθήκον: μερικά απόρρητα

κείμενα της Επταετίας, Αθήνα Εστία, 1975, σσ.

129-138). Είναι όμως ολοφάνερο ότι αυτά που

ήξερε για την κατάσταση του ελληνικού στρατού

ένας πρώην υπουργός που αντιπολιτευόταν το

καθεστώς, τα γνώριζε βέβαια και η Τουρκία, αν

μη τι άλλο ως μέλος του ΝΑΤΟ. Η δικτατορία ξε-

κινούσε μια πολεμική επιχείρηση στην Κύπρο,

εναντίον του ομοεθνούς αρχηγού του κυπριακού

κράτους, χωρίς να έχει συνεκτιμήσει το ενδε-

χόμενο τουρκικής εισβολής και χωρίς να έχει τη

δυνατότητα να υπερασπίσει ούτε την Κύπρο, ούτε

καν τη Μυτιλήνη…

Εδώ, επομένως, παραβιάστηκαν κανόνες όχι

μόνον της υψηλής στρατηγικής, αλλά και της κοι-

νής λογικής. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποί-

ους η ηγεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτε-

ρικών –οι Άγγελος Βλάχος και Ιωάννης Τζούνης-

παραιτήθηκε ακριβώς τότε, όταν διέγνωσε πως

η δικτατορία θα διέπραττε κάποια έσχατη αφρο-

σύνη. Ούτε όμως και η δική τους παραίτηση συ-

νέτισε τον Ιωαννίδη.

Στο πλαίσιο αυτό, το πραξικόπημα του Ιουλί-

ου 1974 άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, στους

οποίους είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνεμοι,

εδώ και πολλά χρόνια. Η εξιστόρηση των γεγο-

νότων γίνεται σε άλλο σημείο του ανά χείρας τό-

μου. Εδώ ας σημειωθεί ότι εκείνες οι ημέρες

υπήρξαν καθοριστικές. Η πρώτη τουρκική ει-

σβολή βρήκε την Κύπρο στην πλέον ευάλωτη

στιγμή της από το 1960, με τα πολυβολεία στο

Πεντεμίλι ανεπάνδρωτα… Μάλιστα, τα λάθη

της Αθήνας συνεχίστηκαν και έπειτα από το πά-

τημα των Τούρκων στις ακτές της Κερύνειας: πλή-

Οι δυο δικτάτορες Γεώργιος Παπαδόπουλος και Δημήτριος Ιωαννίδης. Ο πρώτος υπονόμευσε την Κυπριακή Δημοκρατία 
και ο δεύτερος με το πραξικόπημά του την οδήγησε στην καταστροφή.



ρως εναρμονισμένο με το κλίμα των ανούσιων

και βλαπτικών μεγαλοστομιών, το καθεστώς

κήρυξε γενική επιστράτευση στις 20 Ιουλίου˙

εξάλλου μία «γενική επιστράτευση» ακουγόταν

τόσο εντυπωσιακή… Αλλά έτσι, προκάλεσε την

εισροή εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών στις

ένοπλες δυνάμεις, τους οποίους δεν είχε τη δυ-

νατότητα ούτε να εξοπλίσει ούτε καν να ενδύ-

σει… Το όλο στρατιωτικό σύστημα κατέρρευσε

υπό την πίεση των τεράστιων αριθμών των κλη-

θέντων εφέδρων, οι οποίοι δεν ήταν αναγκαίοι

σε τέτοιους αριθμούς. Αλλά οι δικτάτορες του

1974 δεν ήταν στρατηγικοί σχεδιαστές˙ ήξεραν

πώς να διοικούν ένα πραξικόπημα, όχι πώς να

διευθύνουν έναν πόλεμο. Η συνειδητοποίηση αυ-

τού του γεγονότος ήταν που προκάλεσε την πτώ-

ση της δικτατορίας. 

Ήταν όμως αργά για την Κύπρο. Πράγματι, η

σύγχρονη έρευνα καταδεικνύει ότι η πρώτη τουρ-

κική εισβολή –παρά το γεγονός ότι διενεργήθη-

κε στην πλέον ευνοϊκή για την Τουρκία στιγμή

και στρατηγική κατάσταση- δεν επέτυχε το σύ-

νολο των στόχων της και ειδικά την κατάληψη

του ενός τρίτου περίπου της κυπριακής επι-

κράτειας, κάτι που προδίκαζαν οι διεθνείς πα-

ρατηρητές την 20ή Ιουλίου (Γιώργος Καζαμίας,

«Βρετανικές προσδοκίες (;) για την Κύπρο, 20 Ιου-

λίου 1974», Φιλελεύθερη Έμφαση, 44 (2010), σσ.

116-126). Ακόμη και στις τραγικές συνθήκες του

Ιουλίου 1974, η κυπριακή άμυνα υπήρξε πολύ

πιο αποτελεσματική από όσο υπολόγιζαν οι διε-

θνείς παρατηρητές. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι

Τούρκοι, έστω και έτσι, είχαν καταφέρει να σχη-

ματίσουν προγεφύρωμα στην Κύπρο, το οποίο

και μπορούσαν να εφοδιάζουν απρόσκοπτα, χάρη

και στη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας τους.

Τούτο έδινε στην τουρκική πλευρά, ουσιαστικά,

τον στρατιωτικό έλεγχο στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη στρατηγική κατάσταση την

επαύριον του πρώτου Αττίλα δεν ήταν ένα φαι-

νόμενο που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Κύπρο

του 1974. Τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου θε-

ωρούνται στρατιωτικά «χαμένα» από τη στιγμή

που ο επιτιθέμενος εγκαθιστά προγεφύρωμα, και

έχοντας αποκρούσει την πρώτη αντεπίθεση, μπο-

ρεί να το εφοδιάζει. Η βρετανική αποχώρηση από

την Κρήτη το 1941 άρχισε μόλις έπεσε το Μά-

λεμε, που σήμαινε ότι οι Γερμανοί μπορούσαν

να φέρνουν δυνάμεις στο νησί. Η γερμανική απο-

χώρηση από τη Σικελία το 1943 ξεκίνησε αμέ-

σως μόλις οι Σύμμαχοι κατάφεραν να εγκατα-

στήσουν προγεφύρωμα. Σε μια τέτοια φάση βρι-

σκόταν και η Κύπρος μετά τις 20 Ιουλίου. Αλλά

βέβαια, από την Κύπρο δεν μπορούσε να υπάρ-

ξει αποχώρηση.

Η Ελλάδα και ο δεύτερος Αττίλας,
Αύγουστος 1974

Από όλες, όμως, τις στιγμές του τραύματος του

1974, καμία δεν ήταν περισσότερο τραγική από

αυτή της αυγής της 14ης Αυγούστου, όταν η Ελ-

λάδα βρέθηκε σε αδυναμία να πολεμήσει στην

Κύπρο. Και τούτο επειδή ήταν πλέον μια δια-

φορετική Ελλάδα: αυτή που δεν μπόρεσε να αντα-

πεξέλθει˙ ήταν η δημοκρατική Ελλάδα αυτή που

δεν μπόρεσε να πολεμήσει τον πόλεμο που η

εθνική τιμή απαιτούσε. Το βάρος των συνδη-

λώσεων ήταν συντριπτικό, το ίδιο και τα αι-

σθήματα ενοχής. Τούτο δεν μπορεί να αγνοηθεί

από τη σοβαρή ιστορική έρευνα σε οποιαδήπο-

τε προσπάθεια συνολικής αποτίμησης. Αλλά, πα-

ράλληλα, η μελέτη των στρατηγικών δεδομένων

και των αποφάσεων του Αυγούστου του ’74 δεν

μπορεί να απεκδυθεί της επιστημονικής ευθύ-

νης: οι συναισθηματικές και ψυχολογικές φορ-

τίσεις πρέπει να αναγνωριστούν και να γίνουν

σεβαστές˙ αλλά δεν πρέπει να αφεθούν να

υπαγορεύσουν το συμπέρασμα της επιστημο-

νικής έρευνας.

Επιπλέον, στην περίπτωση του δεύτερου Αττίλα,

ενυπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο ιστορικής ει-

ρωνείας –ή, εάν θέλει ο αναγνώστης, τραγικής

ειρωνείας. Οι άνθρωποι που κλήθηκαν από ελ-

λαδικής πλευράς να αντιμετωπίσουν τον δεύτερο

Αττίλα (και, επομένως, τις τελικές συνέπειες του

καταστροφικού μίγματος μαξιμαλισμού, μεγα-

λοστομίας, λαϊκισμού και στρατηγικής ρηχότη-

τας που είχε βαρύνει την ελληνική πολιτική από

το 1963) ήταν ακριβώς οι άνθρωποι που είχαν,

πριν από το 1963, προειδοποιήσει εναντίον όλων

αυτών των καταστροφικών στοιχείων, χωρίς

όμως να εισακουστούν: ο Καραμανλής και το επι-

τελείο του –και μάλιστα με υπουργό Εθνικής Αμύ-

νης, το 1974, τον ίδιο εκείνο Ευάγγελο Αβέρωφ

που ήταν υπουργός Εξωτερικών το 1959 και είχε

παίξει τόσο καθοριστικό ρόλο στη «Ζυρίχη»… Αυ-
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τοί ήταν οι άνθρωποι που προσπαθούσαν, με

κάθε τρόπο, να προειδοποιήσουν, από το 1950-

60, ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει

στο σημείο να αντιμετωπίσει το Κυπριακό ως μια

στρατιωτική κρίση˙ ήταν οι άνθρωποι που εί-

χαν επιμείνει ότι η κατοχύρωση της Κύπρου

έπρεπε να ακολουθήσει μια πιο λειτουργική λο-

γική, εδρασμένη σε ένα συνδυασμό μέσων πε-

ρισσότερο ευέλικτων (και πρόσφορων) και κυ-

ρίως να βασιστεί στην ένταξη της Κύπρου στη

Δύση. Από το 1963 έως το 1974, οι άνθρωποι αυ-

τοί είχαν για τούτο τον λόγο –και όχι για άλλον-

κατηγορηθεί ως προδότες, μέσα στο κλίμα της

έξαρσης των ψευδαισθήσεων, όταν τα τεράστια

διαδοχικά σφάλματα της ελληνικής στρατηγικής

συγκαλύπτονταν από την αυτοθαυμαστική εμ-

μονή στην ακρότητα˙ όταν δηλαδή η ελληνική

«στρατηγική» προτιμούσε, αντί να αντιμετωπί-

σει σοβαρά τα προβλήματα, να προσπαθεί να εν-

θουσιάζει τη «γαλαρία», κατηγορώντας ακριβώς

τους ανθρώπους του 1959 (συμπεριλαμβανο-

μένου του Μακαρίου) ως προδότες. Και τώρα, οι

ίδιοι αυτοί άνθρωποι του 1959, επρόκειτο να πά-

ρουν στα χέρια τους τη βόμβα που είχαν με τόση

αφροσύνη προετοιμάσει οι λαϊκιστές του ’60 και

οι δικτάτορες του ’70. Και να κατηγορηθούν και

πάλι για προδοσία, επειδή δεν μπορούσαν να πα-

ρέμβουν στρατιωτικά στην Κύπρο. Επειδή, δη-

λαδή, δεν μπορούσαν να κάμουν αυτό που έλε-

γαν από το 1960 ότι δεν θα έπρεπε να κληθεί η

Ελλάδα να κάμει.

Βάσει όσων έχουν εκτεθεί παραπάνω, γίνεται

σαφές ότι, ήδη μετά τον πρώτο Αττίλα, η στρα-

τηγική κατάσταση στην Κύπρο είχε καταλήξει σε

αυτό που στη στρατιωτική ορολογία αποκαλεί-

ται μια «απόφαση». Η τουρκική εισβολή δεν είχε

μεν επιτύχει πλήρως τους στόχους της, αλλά είχε

πάντως ανατρέψει ριζικά, αποφασιστικά και μη

αναστρέψιμα τους συσχετισμούς στη νήσο.

Η στρατιωτική κατάσταση της Ελλάδας, πα-

ράλληλα, ήταν τουλάχιστον αξιοθρήνητη. Η δι-

κτατορία δεν είχε ανατραπεί από ένα συγκρο-

τημένο αντίπαλο κέντρο εξουσίας (π.χ. από μία

αντίπαλη μερίδα των Ένοπλων Δυνάμεων) ώστε

να αποφευχθεί ο κίνδυνος της δημιουργίας κε-

νού εξουσίας, ή ακόμη και της εμφύλιας σύ-

γκρουσης. Η ελλαδική κυβέρνηση Εθνικής Ενό-

τητας δεν έλεγχε τον κρατικό μηχανισμό –και πά-

ντως δεν τον έλεγχε σε επαρκή βαθμό ώστε να

κάνει ένα γενικό πόλεμο. Ιδιαίτερα, δεν έλεγχε

τον στρατό ξηράς, και –ακόμη ειδικότερα- τις κρί-

σιμες μονάδες της Αττικής, οι οποίες βρίσκονταν

υπό την διοίκηση αξιωματικών προσκείμενων

στον Δ. Ιωαννίδη. Με άλλα λόγια, οι δύο βασι-

κοί στόχοι της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας

κατά τις κρίσιμες εκείνες ημέρες-αποκατάσταση

της νομιμότητας στο στράτευμα και διαχείριση

της εξωτερικής κρίσης-ήταν, σε τελική ανάλυση,

μεταξύ τους αντιφατικοί.

Την επαύριον της πρώτης τουρκικής εισβολής

στην Κύπρο και ενώ η ένταση στο Αιγαίο αυ-

ξανόταν, μία από τις πρώτες προτεραιότητες του

Κ. Καραμανλή και του Ε. Αβέρωφ ήταν η δια-

κρίβωση της  μαχητικής ικανότητας των Ενό-

πλων Δυνάμεων. Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε κατά
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τη διάρκεια δραματικών συσκέψεων στις αρχές

Αυγούστου, που κορυφώθηκαν στις 12-13 του μη-

νός –όταν ήδη διαφαινόταν το ενδεχόμενο μίας

νέας τουρκικής επίθεσης στην Κύπρο-και τα συ-

μπεράσματα της σχετικής μελέτης ήταν απο-

λύτως απογοητευτικά: η ποσοτική τουρκική υπε-

ροπλία σε χερσαίες δυνάμεις υπολογιζόταν πε-

ρίπου σε 3:1, ενώ ήταν σημαντική (τουλάχιστον

στο αριθμητικό επίπεδο) και στον αέρα. Στην Κύ-

προ, η αδυναμία της ελληνικής πλευράς ήταν

ακόμη μεγαλύτερη, παρά τις προσπάθειες του

νέου διοικητή της Εθνικής Φρουράς, στρατηγού

Ε. Καραγιάννη, ο οποίος όμως δεν διέθετε τον

απαιτούμενο χρόνο για να αναδιοργανώσει

τις ελληνικές δυνάμεις πριν από τη δεύτερη τουρ-

κική επίθεση. Το σημαντικότερο πρόβλημα,

όμως, προέκυπτε από την αποτυχία της επι-

στράτευσης που είχε κηρύξει, πριν καταρρεύσει,

το δικτατορικό καθεστώς, και την οποία είχε προ-

βλέψει ο Ε. Αβέρωφ στο υπόμνημά του τον προη-

γούμενο Απρίλιο: αποτυχημένη επιστράτευση

σήμαινε, με απλά λόγια, ότι δεν υπήρχε σημα-

ντικός όγκος αξιόμαχων δυνάμεων και δυνα-

τότητα για αποτελεσματική αξιοποίησή τους στο

πεδίο της μάχης ή έστω αποτρεπτικά. (Βλ. με-

ταξύ άλλων τα Πρακτικά των συσκέψεων της

12ης και 13ης Αυγούστου 1974 στο Κ. Σβολό-

πουλος (γεν. επιμ.) Κωνσταντίνος Καραμανλής:

Αρχείο, γεγονότα και κείμενα, τόμος 8, Αθήνα:

Εκδοτική Αθηνών και Ίδρυμα Κ. Καραμανλής,

1996, σσ. 69-75 και 84-85).

Με απλούστερα λόγια, ανάμεσα στις 23 Ιου-

λίου και στις 14 Αυγούστου 1974, δεν υπήρχε

ελληνικός στρατός ικανός να διεξάγει πόλεμο.

Υπήρχαν -πράγματι- ορισμένες μονάδες, μεμο-

νωμένες: ορισμένα υποβρύχια˙ μονάδες κατα-

δρομών υψηλής ποιότητας˙ μονάδες τεθωρα-

κισμένων επίσης υψηλής ποιότητας (αν και ορι-

σμένες από αυτές στάθμευαν δίπλα στην Αθή-

να και όχι στο μέτωπο…)· κάποια νέα αεροσκά-

φη F-4, τα οποία όμως, και πάλι, δεν είχαν πολύ

μεγαλύτερες δυνατότητες εμπλοκής στην Κύπρο

σε σύγκριση με τα F-104 του 1964, όταν το ΓΕΑ

θεωρούσε απαγορευτική μια τέτοια εμπλοκή. Η

Ελλάδα του Αυγούστου 1974 είχε τις δυνάμεις

για να εκτελέσει, ενδεχομένως, κάποιες κατα-

δρομικές επιχειρήσεις με καλές προοπτικές˙ πα-

ρόμοιες επιχειρήσεις, επίσης, θα ήταν σημα-

ντικές για την αναπτέρωση του ηθικού των μα-

χητών στην Κύπρο, που επιζητούσαν να «δουν»

ένα ελληνικό αεροπλάνο ή ελλαδικές ενισχύσεις.

Αλλά όλα αυτά θα κινούνταν στη λογική μιας επι-

δρομής ,όχι ενός συντεταγμένου πολέμου. Η Ελ-

λάδα δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει πόλεμο,

που απαιτεί συγκροτημένες δυνάμεις σε άλλο

επίπεδο και σε άλλη κλίμακα. Τουλάχιστον όχι

αυτό που ορίζεται ως σύγχρονος πόλεμος.

Επιπλέον, η εμφανής στρατιωτική αδυναμία

της Ελλάδας μείωνε και τις δυνατότητές της στο

διπλωματικό επίπεδο: στα τέλη του Ιουλίου, οι

προσπάθειες του Αβέρωφ να «απειλήσει» τους

Αμερικανούς με πιθανή επέμβαση του ανατο-

λικού συνασπισμού, δεν εντυπωσίασαν την αμε-

ρικανική πλευρά, ξ οποία δεν θεωρούσε ότι η

Αθήνα είχε τις δυνατότητες να προκαλέσει γε-

νίκευση της κρίσης (Ριζάς, Οι Ηνωμένες Πολι-

τείες, η δικτατορία και το Κυπριακό, σσ. 229-230).

Είναι ενδεικτικό ότι, αντίθετα από ό,τι συνέβη

το 1974, το 1976, κατά την κρίση του «Χόρα» (σε

μία στιγμή όμως κατά την οποία η στρατιωτι-

κή αξιοπιστία της Ελλάδας είχε δραματικά ενι-

σχυθεί), αντίστοιχες προοπτικές στρατιωτικής

κλιμάκωσης από την πλευρά της Ελλάδας, ή και

γενίκευσης ενός ελληνοτουρκικού πολέμου,

φαίνεται ότι λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψη από τις

ΗΠΑ. Η διαφορά βρισκόταν στην έκδηλη στρα-

τιωτική αδυναμία της χώρας το καλοκαίρι του

1974.

Η Άγκυρα εκμεταλλεύθηκε πλήρως το στρα-

τιωτικό πλεονέκτημά της. Οδηγώντας σκόπιμα

τη Διάσκεψη της Γενεύης σε αδιέξοδο, οι Τούρ-

κοι εξαπέλυσαν τη δεύτερη εισβολή τους το πρωί

της 14ης Αυγούστου 1974 και κατέλαβαν το 37%

του εδάφους της Κύπρου μέχρι τη 16η του μη-

νός, δηλαδή σε δύο ημέρες. Ήδη από το πρωί

της 14ης Αυγούστου, κατά τη διάρκεια δραμα-

τικών συσκέψεων στο ελλαδικό Πεντάγωνο, εξε-

τάστηκε το ενδεχόμενο της αποστολής υπο-

βρυχίων και αεροσκαφών, καθώς και μιας με-

ραρχίας στη Μεγαλόνησο. Ωστόσο, στην πολι-

τική ηγεσία υποδείχθηκε από τους στρατιωτι-

κούς ότι τα αεροσκάφη, ενώ η δράση τους δεν

θα έφερνε ουσιαστικά στρατηγικά αποτελέσματα,

δεν θα είχαν καύσιμα για να επιστρέψουν –άρα

η αποστολή τους θα σήμαινε την απώλειά τους,

δηλαδή την διεύρυνση της στρατιωτικής υπε-

ροχής της Τουρκίας στο Αιγαίο. Όσο για την με-

ραρχία, δεν θα ήταν έτοιμη πριν από 6 ή 7 ημέ-

ρες και, πάντως, δεν θα μπορούσε να φθάσει στη

νήσο, αφού κατά τη μετάβασή της θα ήταν εκτε-

θειμένη στις επιθέσεις τις τουρκικής αεροπο-

ρίας. Ο Κ. Καραμανλής εξέτασε το ενδεχόμενο

να επιβιβαστούν στα πλοία της νηοπομπής που

θα μετέφερε τη μεραρχία ο ίδιος και ο Ε. Αβέ-

ρωφ, ώστε να είναι πολιτικά δυσκολότερο

στους Τούρκους να τα κτυπήσουν. Αλλά σε λίγο

είχε γίνει σαφές ότι η τουρκική επιχείρηση ολο-

κληρωνόταν με ταχείς ρυθμούς και η δράση

έστω και μιας ελληνικές μεραρχίας δεν θα ανα-

χαίτιζε την τουρκική προέλαση. Αντίθετα, η πι-

θανότατη καταστροφή αυτής της μονάδας,

που θα δρούσε χωρίς αεροπορική κάλυψη,

απλώς θα μεγιστοποιούσε την τουρκική υπε-

ροχή και στο Αιγαίο (Ε. Αβέρωφ, «Μνημόνιον

της κρίσεως αυγής 14ης Αυγούστου 1974», Αρ-

χείον Καραμανλή, τόμος 8, σσ. 85-86).

Τέλος, η Αθήνα έμεινε μόνη. Η αμερικανική

πλευρά αδράνησε πλήρως (εν μέρει και λόγω

της πρόσφατης, στις 9 Αυγούστου, παραίτησης

του προέδρου Richard Nixon υπό το βάρος του

σκανδάλου Watergate). Παρά τις απεγνωσμέ-

νες προσπάθειες των Ελλήνων διπλωματών, οι

ΝΑΤΟϊκοί ηγέτες δεν ανευρίσκονταν πουθενά,

καθώς «ήταν σε διακοπές»… Και η βρετανική

πλευρά δεν απάντησε σε εκκλήσεις της Αθήνας

για αρωγή στη μεταφορά δυνάμεων στην Κύ-

προ. Άλλωστε, η τουρκική επιχείρηση ολοκλη-

ρώθηκε σε δύο ημέρες, χωρίς να έχει υπάρξει,

στην πράξη, η δυνατότητα για αντίδραση. Η έξο-

δος από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, που

ανακοινώθηκε από τον Καραμανλή στις 14 Αυ-

γούστου 1974, αποτελούσε διπλωματική πρω-

τοβουλία, συμβολικού και δραματικού χαρα-

κτήρα, αλλά εξ’ ορισμού περιορισμένης αποτε-

λεσματικότητας, και πάντως ήταν η μόνη επι-

λογή που απέμεινε σε μία Ελλάδα, η οποία

απλούστατα δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει οτι-

δήποτε άλλο.

Συμπεράσματα

Η δυτική αδράνεια στον δεύτερο Αττίλα,

όμως, δεν υπήρξε το μείζον αίτιο της κατα-

στροφής του 1974· η αδράνεια αυτή υπήρξε,

αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως η κο-

λυμβήθρα του Σιλωάμ για τα απανωτά ελλη-

νικά στρατηγικά σφάλματα τόσων ετών, και

ιδίως για την αφροσύνη των δικτατόρων

του ιωαννιδικού καθεστώτος.

Ωστόσο, το τραύμα υπήρξε τεράστιο. Το ελ-

ληνικό έθνος δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί

την Κύπρο˙ και τίποτε -οσοδήποτε «έξυπνο»,

επιστημονικά τεκμηριωμένο ή «σημαντικό»-

δεν μπορεί να μεταβάλει αυτό το γεγονός του

1974, που θα μείνει εσαεί ως τεκμήριο μιας

αποτυχίας του ελληνισμού που μόνον η Μι-

κρασιατική Καταστροφή μπορεί να ξεπεράσει.

Καμία «δικαιολογία» δεν μπορεί να σταθεί. Και

αυτό το ήξεραν όσοι είχαν την ευθύνη των

αποφάσεων ειδικά του εφιαλτικού εκείνου Αυ-

γούστου του δεύτερου Αττίλα: αποφάσεων, βα-

σάνων και ευθυνών που τους συνόδευσαν έως

τον τάφο… Ήταν μια αποτυχία πέραν οποι-

ασδήποτε λογικής, πέραν οποιασδήποτε «δι-

καιολογίας» (με ή χωρίς εισαγωγικά, είναι

θέμα στάθμισης) από τις υλικές και πολιτικές

πραγματικότητες, με βάση τα ευρύτερα συμ-

φέροντα του Ελληνισμού. 

Και για τούτο, ακόμη και εάν κάποιος δια-

φωνεί με πτυχές της θέσης του Τ. Χατζηανα-

στασίου, δεν μπορεί πάντως να αμφισβητή-

σει τη δημιουργία, τότε ακριβώς, ενός «συ-

μπλέγματος» στην ελληνική πολιτική, στις προ-

σλήψεις της κοινής γνώμης, στην καρδιά του

Ελληνισμού.

Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δεν μπορεί

να δεσμεύεται -όσο και εάν τούτο είναι σκλη-

ρό- από τη συναισθηματική φόρτιση. Η τραυ-

ματική εμπειρία του Αυγούστου του 1974 δεν

θα πρέπει να συσκοτίσει τη νηφάλια αποτί-

μηση της κατάστασης στις κρίσιμες εκείνες

ώρες. Με δεδομένη την τουρκική υπεροπλία

και -το κυριότερο όλων- με την επιστράτευση

να έχει αποτύχει, η στρατιωτική αδυναμία της

Ελλάδας υπήρξε απόλυτη. Εάν, όπως γίνεται

ευρύτερα δεκτό, οι πόλεμοι κερδίζονται πρώ-

τιστα στο επίπεδο της προπαρασκευής, η ελ-

ληνοτουρκική σύγκρουση στην Κύπρο είχε κρι-

θεί από τη στιγμή κατά την οποία ο «Αττίλας

Ι» είχε επιτύχει την εγκατάσταση προγεφυ-

ρώματος στη Μεγαλόνησο, στις 20-21 Ιουλί-

ου. Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Εθνικής

Ενότητας δεν είχε καμία δυνατότητα να κά-

νει μία στρατιωτική επιλογή.

Είναι, άραγε, τούτο απόδειξη ότι η «Κύπρος

είναι μακράν;» -ιδού μια φράση επίσης κομ-

βική στο πλέγμα των ψυχολογικών τραυμάτων

του 1974. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μο-

νοσήμαντη: σε ένα καθαρά στρατιωτικό πεδίο,

η έννοια της απόστασης είναι ζήτημα αριθ-

μών, όχι ερμηνείας˙ και υπάρχει. Ωστόσο, η

σημασία της απόστασης εξαρτάται από το συ-

γκεκριμένο στρατηγικό και πολιτικό περι-

βάλλον: η Κύπρος δεν είναι καθόλου «μακριά»,

όταν, μαζί με την απαραίτητη στρατιωτική

αποτροπή, συντρέχει και η δραστηριοποίηση

σε πρόσθετα πεδία, της Ελλάδας και της Κύ-

πρου, με σύνεση και σοβαρότητα. Ιδιαίτερα

μετά το 2003, σε πολιτικό επίπεδο, στο τρίγωνο

Αθηνών-Λευκωσίας-Βρυξελλών, οι αποστά-

σεις σχεδόν μηδενίζονται. Επομένως, επιση-

μαίνοντας την ύπαρξη ενός τραύματος και ενός

συνδρόμου του 1974, η νηφάλια ιστορική

έρευνα δεν μπορεί παρά να τονίσει ότι, κατά κα-

νόνα, τα «σύνδρομα» είναι και μύθοι, που προ-

ορίζονται να ξεπεραστούν.    
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Εικόνα από το φιάσκο της γενικής επιστράτευσης που κήρυξε η Χούντα, 
μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Μετά την εισβολή Τούρκος στρατιώτης 
στο Φρούριο του Αγ. Ιλαρίωνα κοιτάζει προς 

το όρος Πενταδάχτυλο.
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Επιτέλους μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος και της Κύπρου.

Αθήνα (Στοά Αττάλου) Απρίλιος 2003. Η τελετή ένταξης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση παρουσία όλων των ευρωπαίων ηγετών.

Στην ένθετη φωτογραφία οι συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας της Κύπρου 
να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Διακρίνονται από αριστερά ο πρώην Πρόεδρος

της Κύπρου Γλαύκος Κληρίδης και ο αμέσως επόμενος Τάσσος Παπαδόπουλος.
Επίσης διακρίνεται πίσω ακριβώς ο σημερινός Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Η Κύπρος στη νέα εποχή

Αθήνα, Απρίλιος 2003. Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των δέκα νέων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, που εντάχθηκαν στην Ενωση. 
Στην φωτογραφία διακρίνονται οι οικοδεσπότες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. 

Η κυβέρνηση του τελευταίου συνέβαλε σημαντικά στην ευόδωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.


