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Στο δρόμο προς την Πενταμερή . . . 

Το Κυπριακό Ζήτημα! 

Ίσως είναι το μακροβιότερο άλυτο γεωπολιτικό ζήτημα. Οι Κύπριοι επί τρεις 
χιλιάδες χρόνια ποθούν και πασχίζουν να αποκτήσουν πραγματική κυριαρχία στον τόπο 
τους. Να αποκτήσουν το απόλυτο δικαίωμα του άρχειν, ήτοι το δικαίωμα του μη 
άρχεσθαι από αλλοεθνείς κατακτητές. Εντύπωση προκαλεί ο Ορφικός ύμνος προς την 
Αφροδίτη, 

 Οὐρανία, πολύυμνε, φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη, 
ποντογενής, γενέτειρα θεά, φιλοπάννυχε, σεμνή, 
νυκτερία ζεύκτειρα, δολοπλόκε μῆτερ Ἀνάγκης 

πάντα γὰρ ἐκ σέθεν ἐστίν . . . . . . 

Αποτελείται από περισσότερες από εκατόν πενήντα λέξεις, χωρίς σχεδόν άρθρα, 
και χωρίς καμία απολύτως τελεία. Τυχαίο; Σηματοδοτεί αυτό άραγε την ατέρμονη 
κατάσταση στην Κύπρο; 

 Κατά τον Ησίοδο, η Αφροδίτη γεννήθηκε από τη γνωστή πράξη του Κρόνου σε 
βάρος του πατέρα του Ουρανού, κάπου στα ανοιχτά των Κυθήρων. Από εκεί και το 
“Ταξίδι στα Κήθυρα” του Αντουάν Βατώ. Αλλά ο Ζέφυρος την παρέσυρε μέχρι τις ακτές 
της Κύπρου, έξω από την Πάφο. Εκεί, λοιπόν, μια Αφροδίτη δελεαστικής ομορφιάς, 
αισθησιασμού και πάθους, αλλά και ως θεία προξενήτρα, επόμενο ήταν οι συγκρούσεις 
για την κατάκτησή της να είναι αέναες και χωρίς τελεία. 

“Χαῖρε θεά Κύπροιο ἐϋκτιμένης μεδέουσα (= Χαίρε θεά που την Κύπρο την 
καλοχτισμένη γνοιάζεσαι) ”! Κάπως έτσι προσφωνείται η Αφροδίτη σε κάποιον Ομηρικό 
ύμνο. Στη δε Ιλιάδα, ο Όμηρος, ο κατά μία εκδοχή από τη Σαλαμίνα της Κύπρου 
καταγόμενος, αναφέρεται στην επίσκεψη εκεί του Μενέλαου και του Οδυσσέα για να 
πείσουν τους Κύπριους να συμμετάσχουν στην Τροϊκή εκστρατεία με πενήντα πλοία. Το 
βέβαιο είναι ότι ο τότε βασιλιάς της Κύπρου, και αρχιερέας της Αφροδίτης, Κινύρας, 
έστειλε μόνον ένα πλοίο, τα υπόλοιπα σαράντα εννέα ήταν ψεύτικα, πήλινα. Δώρισε 
όμως στον αρχιστράτηγο των Αχαιών, σε ένδειξη αγάπης και φιλίας, έναν θώρακα 
περίτεχνο, για να τον φοράει στη μάχη. Ο Όμηρος περιγράφει τη σχετική προετοιμασία 
του Αγαμέμνονα φορώντας την πολεμική εξάρτυση και τον θώρακα του Κινύρα. 

Αν τα όρια μύθου και πραγματικότητας βρίσκονται κάπου εκεί στον 8ο π.Χ. 
αιώνα, στην περίοδο αυτή ανάγεται και η πρώτη ιστορική μαρτυρία όπου η Κύπρος 
κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους. Στη Λάρνακα τον 19ο αιώνα βρέθηκε επιγραφή, 
βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Βερολίνου, από την οποία μαθαίνομε πως, 7 
Κύπριοι βασιλιάδες προσκύνησαν τον βασιλιά Σαργών Β’, και ανάμεσα σε άλλα δώρα 
του είχαν στείλει στη Βαβυλώνα χρυσάφι, ασήμι, έβενο και ξυλεία. Μια κατάκτηση που 
διήρκεσε πενήντα περίπου χρόνια, και διαλύθηκε όταν πέθανε  ο τελευταίος βασιλιάς 
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των Ασσυρίων, ο αποκαλούμενος Σαρδανάπαλος, και το κράτος των Ασσυρίων 
υποτάχθηκε στον Πέρση ηγεμόνα, Κύρο τον Α’. 

Επανειλημμένες ήταν οι προσπάθειες των Κυπρίων να αποτινάξουν τον Περσικό 
ζυγό, με εμπλοκή και των Ελλήνων, κυρίως της Ιωνίας, πράγμα που συνέβαλε στη 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της μητροπολιτικής Ελλάδος. Πολλά τα 
αναθήματα των Κυπρίων στη Δήλο, το Άργος και τους Δελφούς. Βέβαια, το 480 π.Χ. οι 
Κύπριοι, όπως μας λέει ο πατήρ της Ιστορίας, Ηρόδοτος, αναγκάστηκαν να συνδράμουν 
τον Ξέρξη στην εκστρατεία του κατά της Ελλάδος. Λέγεται ότι η Αρτεμισία Α’, βασίλισσα 
της Αλικαρνασσού, και υποτελής των Περσών, έστειλε μήνυμα στον Ξέρξη να μη 
ναυμαχήσει στα στενά της Σαλαμίνας, για συγκεκριμένους λόγους, και τελείωνε 
λέγοντας, “Άκου και αυτό βασιλιά. Οι καλοί άνδρες έχουν συνήθως κακούς δούλους ενώ 
οι κακοί άνδρες έχουν καλούς δούλους. Εσύ, ως ο πιο άριστος άνδρας στον κόσμο, έχεις 
κακούς δούλους. Κανένας από αυτούς τους Αιγύπτιους, τους Κύπριους, τους Κίλικες και 
τους Πάμφυλους, οι οποίοι λένε ότι είναι σύμμαχοι, δεν θα μας ωφελήσει”. 

Αλλά δύο χρόνια αργότερα, το 478 π.Χ., σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, Ελληνική 
δύναμη με πενήντα καράβια στάλθηκε στην Κύπρο, με αρχηγό τον Παυσανία, τον ηγέτη 
των Λακεδαιμονίων που είχε συντρίψει τους Πέρσες στις Πλαταιές τον προηγούμενο 
χρόνο. Τον συνόδευαν οι Αθηναίοι Αριστείδης και Κίμων, ο γιός του Μιλτιάδη. Ήταν μια 
εκστρατεία χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Τριάντα χρόνια αργότερα, μια νέα σοβαρή 
προσπάθεια των Αθηναίων, με αρχηγό τον Κίμωνα, για απελευθέρωση της Κύπρου δεν 
θα ευδοκιμήσει. Η πολιορκία λύθηκε λόγω λιμού και λοιμού, αλλά και τον θάνατο του 
Κίμωνα επί Κυπριακού εδάφους. Πολλοί οι Έλληνες πολεμιστές και εκείνης της εποχής 
που θάφτηκαν στο νησί της Αφροδίτης. 

Ο βασιλιάς της Κύπρου, Ευαγόρας Α’, είναι η σπουδαιότερη προσωπικότητα της 
αρχαίας Κυπριακής ιστορίας. Προσπάθησε, ίσως για πρώτη φορά, να ενοποιήσει το 
ευέλαιον Νησί,  αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο ίδιος θα δολοφονηθεί το 374 π.Χ. 

Βρήκαν ευκαιρία οι Κύπριοι βασιλιάδες να εξεγερθούν κατά των Περσών με την 
εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στη Μικρά Ασία. Ο Κυπριακός στόλος βοήθησε στην 
επτάμηνη πολιορκία της Τύρου, το 332 π.Χ. Στους δε Ελληνιστικούς χρόνους που 
ακολούθησαν, η Κύπρος θα βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Πτολεμαίων, μέχρι το 58 
π.Χ. όταν πλέον έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Αργότερα, θα δοθεί ως προίκα στην 
Κλεοπάτρα της Αιγύπτου από τον Μάρκο Αντώνιο, αλλά ξανάγινε Ρωμαϊκή επαρχία 
μετά τη ναυμαχία του Ακτίου, το 31π.Χ. όπου ηττήθηκε ο Αντώνιος από τον Οκταβιανό. 

Οι Απόστολοι, Παύλος και Βαρνάβας, διέδωσαν τον Χριστιανισμό στην Κύπρο, η 
οποία, σύμφωνα με κάποιες πηγές, υπήρξε σημαντικό κέντρο της Ιουδαϊκής Διασποράς, 
μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Παλαιστίνη. Οι Ιουδαίοι αυτοί, περί το 115 μ.Χ., στα 
χρόνια του Αυτοκράτορα Τραϊανού, ξεσηκώθηκαν, όπως και σε άλλες ρωμαίο-
κρατούμενες περιοχές, και εξολόθρεψαν ολόκληρο τον Ρωμαίο-ελληνικό πληθυσμό. Τα 
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θύματα πολλά, ίσως και διακόσιες σαράντα χιλιάδες. Πόσοι άραγε απόγονοι των 
Αρκάδων, πρώτοι έποικοι, δεκατέσσερις αιώνες π.Χ., να είχαν απομείνει; 

Μετά από χίλια και πλέον χρόνια Ρωμαϊκής και Βυζαντινής κατάκτησης, τις 
οποίες και παρακάμπτομε για ευνόητους λόγους, την Κύπρο φλερτάρουν άλλου είδους 
κατακτητές. Στα πλαίσια των Σταυροφοριών, και συγκεκριμένα το 1191 μ.Χ. ο βασιλιάς 
της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος θα κατακτήσει την Κύπρο για να την παραδώσει 
πολύ γρήγορα στους Ναϊτες του Πάπα της Ρώμης και στη συνέχεια στους Λουζινιάν. Τη 
μεγάλη οικογένεια ευγενών από το Λουζινιάν της Γαλλία, με άρχοντες και κόμητες, που 
κυβέρνησαν επί μακρόν το βασίλειο της Ιερουσαλήμ και της Κύπρου. Για να 
ακολουθήσει η ογδοντάχρονη Ενετοκρατία, από το 1489 έως το 1571 μ.Χ. 

Ναι, το 1571 είναι μια σημαδιακή χρονιά. Στις 7 Οκτωβρίου του έτους αυτού, οι 
ηνωμένοι στόλοι της Ισπανίας, της Βενετίας και Γένουας, καθώς και των ιπποτών της 
Μάλτας και άλλων ευρωπαϊκών Δουκάτων, ως Ιερή Ένωση, συγκρούστηκαν με τον 
στόλο των Οθωμανών στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, τότε κόλπου της 
Ναυπάκτου, είναι η Ναυμαχία του Λεπάντε, με τεράστιες απώλειες των δεύτερων. Από 
τα 273 καράβια τους μόνον σαράντα κατόρθωσαν να διαφύγουν. Όμως η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία δεν κλονίστηκε. Την ίδια χρονιά, λοιπόν, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 
1571, θα περιέλθει οριστικά και η Κύπρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από 
πολλές πολιορκίες, με τελευταία αυτή της Αμμοχώστου. Και μετά από τρείς αιώνες . . . 

Θα ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ, το 1869. Μαζί θα ανοίξει και η όρεξη των 
Άγγλων. Η Κύπρος γειτνιάζει ευνοϊκά και επιθυμούν τον έλεγχό της. Στον ορίζοντα οι 
Ρωσο-τουρκικές πολεμικές κινητοποιήσεις, και ο Σουλτάνος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την υποστήριξη των Άγγλων, δέχθηκε να παραχωρήσει την Κύπρο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, με την “Κυπριακή Σύμβαση”, που υπογράφηκε με άκρα μυστικότητα 
στις 4 Ιουνίου 1878 στην Κωνσταντινούπολη. Είκοσι τέσσερις ημέρες αργότερα θα 
υψωθεί η Αγγλική σημαία στη Λευκωσία. Η Κύπρος πλέον υπό Αγγλική Κατοχή. 

Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε, ότι, από 13 Ιουνίου  έως 13 Ιουλίου 1878, θα 
πραγματοποιηθεί το Συνέδριο του Βερολίνου, υπό τον Βίσμαρκ, όπου αναθεωρήθηκε, 
ευτυχώς, η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που είχε προ-συνομολογηθεί τρείς μήνες 
γρηγορότερα μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την οποία 
δημιουργείτο  η "Μεγάλη Βουλγαρία", με έξοδο στο Αιγαίο. Ήταν αποτέλεσμα της 
προέλασης των Ρωσικών δυνάμεων μέχρι τα προάστια της Κωνσταντινουπόλεως και 
του αναδυόμενου Πανσλαβισμού.   

Η Κύπρος, λοιπόν, υπό Αγγλική Κατοχή!  Είναι ένα σημαντικότατο στρατηγικό 
παρατηρητήριο. Ο θαλάσσιος δρόμος των Βρετανών προς τις Ινδίες ελέγχεται πλήρως. 
Με τη Συνθήκη της Λωζάνης, η νεοσύστατη Τουρκική Δημοκρατία του Κεμάλ Ατατούρκ 
παραιτείται καθ’ ολοκληρία από κάθε δικαίωμα επί της Κύπρου, η οποία το 1925 
ανακηρύσσεται “Αποικία του Βρετανικού Στέμματος”. Περιττό να τονίσουμε ότι με την 
έναρξη  του Α’ΠΠ οι Βρετανοί θα μας προσφέρουν την Κύπρο ως αντάλλαγμα αν 
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προσχωρήσει η Ελλάδα στην Αντάντ. Αλλά, ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’ είχε άλλη 
άποψη, αλληθωρίζοντας προς τον γυναικαδελφό του, αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β’. 

Μετά και τον Β’ΠΠ, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του .50, η Ένωση γίνεται κομμάτι 
της Ελληνικής εθνικής πολιτικής. Αρχίζουν οι απελευθερωτικοί αγώνες της ΕΟΚΑ. Αλλά 
συγχρόνως και οι Τουρκοκύπριοι αποφασίζουν να αντιδράσουν. Βλέπουν πλέον τον 
εαυτόν τους ως ξεχωριστή εθνική οντότητα και ο Μεντερές δηλώνει ότι η Κύπρος είναι 
 "επέκταση της Ανατολής", και ζητάει την προσάρτησή της στην Τουρκία, ως απάντηση 
προς την  Κυπριακή Εκκλησία η οποία είχε οργανώσει προηγουμένως το Ενωτικό 
δημοψήφισμα. 96% υπέρ της Ενώσεως με την Ελλάδα. Το 80,2% του συνολικού 
πληθυσμού του νησιού είναι Έλληνες.  Στην Τουρκία ακούγεται το σύνθημα, "η Κύπρος 
είναι Τουρκική". Αρχίζουν τα όργανα! 

Τη νύκτα της 15ης Αυγούστου του 1960, ο Άγγλος Κυβερνήτης της Κύπρου θα 
διαβάσει την προκήρυξη της βασίλισσας της Αγγλίας. Η Αγγλική κυριαρχία τερματίζεται. 
Ήταν το αποτέλεσμα των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. Σε λίγες ώρες θα γίνει 
υποστολή της Αγγλικής σημαίας και έπαρση της Κυπριακής. Σχεδόν αμέσως ο Άγγλος 
Κυβερνήτης θα εγκαταλείψει για πάντα το Νησί της Αφροδίτης. Ανατέλλει η σύγχρονη 
εποχή της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας με πρώτο βήμα την ένταξή της στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Μακάριος Γ’,  πρώτος Πρόεδρος, Εθνάρχης. 

Κωνσταντίνος Καραμανλης, Αντνάν Μεντερές και Χάρολντ ΜακΜίλαν ήταν οι 
πρωταγωνιστές των Συμφωνιών που υπεγράφησαν από όλους στο νοσοκομείο όπου 
νοσηλευόταν ο Τούρκος πρωθυπουργός λόγω εμπλοκής του σε αεροπορικό ατύχημα 
κατά την πτήση προς Λονδίνο. Ήταν άραγε αυτό προμήνυμα ότι οι Συμφωνίες θα είχαν 
ανάγκη συνεχούς νοσοκομειακής περιθάλψεως; Ο Μακάριος, που κλήθηκε να τις 
υπογράψει, δήλωσε ότι είχε συνειδησιακά προβλήματα να τις αποδεχθεί. Τελικά τις 
υπέγραψε, χωρίς να ενημερώσει τον Γρίβα. Θα πει αργότερα ότι πιέστηκε. Όσο για τον 
Μεντερές, θα καταδικασθεί και θα απαγχονιστεί από το στρατιωτικό καθεστώς, στις 17 
Σεπτεμβρίου 1961, μαζί με άλλους. Είχε κατηγορηθεί και για το ανθελληνικό πογκρόμ 
της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη. 

Οι Συμφωνίες προέβλεπαν: Πολίτευμα Προεδρικό, με Έλληνα πρόεδρο και 
Τούρκο αντιπρόεδρο με δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) για θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
άμυνας και ασφάλειας. Στρατιωτική παρουσία με αναλογία 950 Έλληνες και 650 Τούρκοι 
στρατιώτες (ΕΛΔΥΚ-ΤΟΥΡΔΥΚ). Και δύο αεροπορικές Βρετανικές βάσεις. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, θα πει 
στη συζήτηση που ακολούθησε στη Βουλή, "Αι συμφωνίαι, αι οποίαι υπεγράφησαν από 
την ηγεσίαν του κυπριακού λαού και ήρχισαν εφαρμοζόμεναι, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι 
εθνικώς συμφέρον, να ακυρωθούν".  

Αντιθέτως, ο συνέταιρός του, Σοφοκλής Βενιζέλος, ήταν κατηγορηματικός: "Δεν 
θέλω να είμαι μάντης κακών. Προβλέπω όμως ότι αι υπογραφείσαι συμφωνίαι θα 
αποδειχθή, εν τη εφαρμογή των, ότι δεν είναι βιώσιμοι και πρέπει να ανατραπούν. 
Άλλως, πολύ φοβούμαι, ότι θα θρηνήσωμεν νέας εθνικάς συμφοράς".  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82,_1950)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82,_1950)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Ο Γρίβας εκνευρίστηκε με την παραχώρηση βάσεων στην Βρετανία, και δεν 
δέχτηκε να συναντήσει τον Μακάριο. Οι σχέσεις μεταξύ τους έφτασαν στο ναδίρ και δεν 
βελτιώθηκαν ποτέ. Όμως στις 9 Μαρτίου ο Γρίβας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός 
και  στις 17 Μαρτίου επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου έτυχε υποδοχής ήρωα. Θα 
επιστρέψει το 1971 για να ηγηθεί της ΕΟΚΑ Β’. 

Στις 16 Αυγούστου 1960, άλλη Συμφωνία θα προβλέπει: Άρθρο 2. «Η Ελλάδα, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία αναγνωρίζουν και εγγυώνται την ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Κύπρου», και Άρθρο 4. «Σε 
περίπτωση παραβίασης των όρων, οι Τρείς Εγγυήτριες Δυνάμεις έχουν το δικαίωμα να 
πάρουν μέτρα για επαναφορά στην προτέρα κατάσταση . . .» 

Στη Διάσκεψη των Αδεσμεύτων, το 1961, στο Βελιγράδι, ο Μακάριος έσπευσε να 
πιάσει καρέκλα και αμέσως αρχίζει ανοίγματα προς τη Σοβιετική Ένωση. Προσδοκεί να 
γίνει ο Κάστρο της Μεσογείου. Και ο πρωθυπουργός πλέον Γεώργιος Παπανδρέου θα 
του μηνύσει, “Άλλα συμφωνούμε στην Αθήνα και άλλα πράττετε εις Λευκωσίαν”. Με 
άλλα λόγια, η ελληνική Κυβέρνηση επιθυμεί λύση Ενώσεως και η Κυπριακή ηγεσία την 
ναρκοθετεί. Ήταν η στιγμή που “ο άγιος γινόταν διάβολος” και ο Δυτικός παράγων, για 
λόγους γέω-στρατηγικούς απεργαζόταν την εξαφάνισή του.  

Τρία χρόνια αργότερα, ο Μακάριος θα θελήσει να προβεί σε αλλαγές του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η περίπτωση των περιβόητων “13 
Σημείων”.  Εξ αιτίας αυτών οι Τουρκοκύπριοι θα αποσυρθούν από την πολιτική ζωή. 
Και, αλλοίμονο, θα αρχίσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων που  θα 
κορυφωθούν το 1963-64. Τον Αύγουστο του .64, φωτογραφικά αεροσκάφη RF-84F και 
εκπαιδευτικά Harvard οπλισμένα θα εκτελέσουν αποστολές στην Κύπρο. Έχουν αρχίσει, 
εν τω μεταξύ, και οι μαζικές απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως. 

Τότε, ο Αμερικανός διπλωμάτης Ντιν Άτσεσον θα παρουσιάσει ένα σχέδιο 
διπλής ενώσεως, με αντάλλαγμα την εκχώρηση στους Τούρκους της Καρπασίας υπό 
πλήρη κυριότητα, γινόταν λόγος και για το Καστελλόριζο. Θα απορριφθεί.  

Και έρχεται η στιγμή, 20 Νοεμβρίου 1964, όπου ο Αντρέας Παπανδρέου 
επισκέπτεται την Κύπρο, ως τέως αναπληρωτής υπουργός Συντονισμού.  Ήταν μια 
εκκωφαντική επίσκεψη. Και τα μυαλά στα κάγκελα! Η υπόθεση της Κύπρου πλέον 
κομματικοποιείται πλήρως. Ο Γέρος της Δημοκρατίας άγεται και φέρεται από τον γιό του. 
Τότε θα ξεφυτρώσει η παραστρατιωτική οργάνωση ΑΣΠΙΔΑ, κατ’ απομίμηση του 
παλαιότερου ΙΔΕΑ, και θα αρχίσουν να θάλλουν πλείστες όσες “δημοκρατικές 
αθλιότητες”, με αποκορύφωμα την πολιτική αστάθεια το καλοκαίρι του  1965, και το 
πραξικόπημα των Συνταγματαρχών στις 21 Απριλίου 1967. Μερικούς μήνες αργότερα, 
τον Νοέμβριο του 1967, θα έχομε θερμά επεισόδια στην Κύπρο. Ελλάδα και Τουρκία θα 
βρεθούν στα πρόθυρα πολέμου. Και το πολιτικό σύστημα σε ελεγχόμενη αυτοεξορία. 

 Ιδιαίτερα, για την πολιτική ανωμαλία του .65 σημειώνομε, ότι η πρώτη 
καραμπόλα ήταν το αίτημα, από την πλευρά των Παπανδρέων, για αντικατάσταση του 
υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πέτρου Γαρουφαλιά και του αρχηγού ΓΕΣ, Ιωάννη 
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Γεννηματά.  Ακολούθησαν οι επιστολές Κωνσταντίνου - Γέρου. Αποστασίες (σαράντα 
οκτώ βουλευτών διαδοχικά). Παραίτηση πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου. Θα 
ακολουθήσουν άλλοι τέσσερις πρωθυπουργοί μέσα σε δύο μόνον μήνες. Και αργότερα, 
το “ένας λοχίας θα μας σώσει” να έχει γίνει επωδός  στον συστημικό Τύπο. Ναι, δοθείσης 
της Τουρκικής απειλής, ο Γ. Παπανδρέου είχε στείλει (η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 
20 Οκτωβρίου 1964) στην Κύπρο μία Μεραρχία, οκτώ και πλέον χιλιάδων ανδρών. 
Αποχώρησε στις αρχές του 1968. Ήταν μια εγκληματική απόφαση του δικτάτορα 
Παπαδόπουλου.   

Τον Ιούλιο του 1974, η δεύτερη εκδοχή του στρατιωτικού καθεστώτος, η 
απόληξη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, θα επιδιώξει την εξόντωση του Μιχαήλ 
Μούσκου για τη δημιουργία του “εξωτερικού γεγονότος”, που θα κατέληγε στην Ένωση 
της Νήσου με τη μητέρα Πατρίδα και στη μακροημέρευση του δικτατορικού καθεστώτος. 

Αλλοίμονο! Οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις μετουσιώθηκαν στις πρωτοβουλίες 
δύο μόνον προσώπων. Στον πράκτορα της CIA που θα άναβε δήθεν το πράσινο φως 
της υπερατλαντικής Δύναμης και του μόνου ισχυρού της Ελλάδος, Ταξίαρχου Ιωαννίδη, 
ο οποίος, με υπερχειλίζοντα πατριωτισμό, ως εκφραστής δήθεν μεγάλης ιδέας, ως 
άλλος Ευαγόρας, θα πραγματοποιούσε τα όνειρα των Ελληνοκυπρίων. Αλλά ο 
Κίσινγκερ άλλα είχε στο μυαλό του. Το λάθος του Ιωαννίδη, από επιχειρησιακής 
απόψεως, ήταν η βιασύνη, η πατριωτική λαχτάρα. Ίσως να ήταν και παγίδα της “άλλης” 
πλευράς.  Δεν περίμενε λίγους μήνες ακόμη, ώστε η Πολεμική Αεροπορία να έχει 
παραλάβει μεγάλο μέρος των αεροσκαφών νέας γενιάς (Fantom, Mirage, Corsair, 
Hercules και εκπαιδευτικά), που η Χούντα είχε παραγγείλει. 

Στις 20 Ιουλίου 1974, μετά το απονενοημένο και αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του 
Μακαρίου, η Τουρκία, ως Εγγυήτρια Δύναμη, θα εισβάλει στην Κύπρο με τον κωδικό 
“Αττίλας Ένα”. Της δόθηκε η ευκαιρία που επιζητούσε. Αιματηρές συγκρούσεις. Πολλά 
τα θύματα. Η Ελλάδα δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε και όσο θα μπορούσε. Μάταια 
περιμέναμε τις πράσινες φωτοβολίδες για την αποδέσμευση των αεροπορικών μας 
δυνάμεων. Κενό εξουσίας. Μείναμε καθηλωμένοι για να προσδιορίζουμε εκ του 
ασφαλούς τα εθνικά συντρίμμια, όπως έχομε ξαναγράψει ! 

Στις 14 Αυγούστου, με τον Αττίλα Δύο, (με ποια δικαιολογία άραγε;), η Κύπρος 
έχασε το ένα τρίτο του εδάφους της, αλλά είχε ξανακερδίσει τον Μακάριο. Στη δεύτερη 
αυτή φάση επικράτησε, από πλευράς μητροπολιτικής Ελλάδος, το δόγμα “Η Κύπρος 
κείται μακράν”. Και εμείς, ο Ελληνισμός, με ενισχυμένα τα δημοκρατικά του αισθήματα, 
θα στρέψει πλέον με αξιώσεις την προσοχή του στις Αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας! Έχομε στραβολαιμιάσει . . .  

Βεβαίως, τον Μάρτιο του 2004, ο ΓΓ του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, μετά από 
διαβουλεύσεις τεσσάρων ετών, παρουσίασε Σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού. Ας 
θυμηθούμε τι προέβλεπε: Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία, Ρητή απαγόρευση της 
Ενώσεως, Εναλλαγή των Προέδρων ανά θητεία, Ελευθερίες διακίνησης, εγκατάστασης 
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και ιδιοκτησίας, Διατήρηση της ΕΛΔΥΚ και ΤΟΥΡΔΥΚ, Παραμονή σαράντα πέντε 
χιλιάδων Τούρκων εποίκων.  

Ο τότε πρόεδρος, Τάσσος Παπαδόπουλος, αντιτάχθηκε, και το Σχέδιο, στο 
δημοψήφισμα που ακολούθησε, απορρίφθηκε από τους Ελληνοκύπριους αλλά 
εγκρίθηκε από τους Τουρκοκύπριους. Κώστας Καραμανλής ουδέτερος, και Γιωργάκης 
Παπανδρέου υπέρ του Σχεδίου. Έκτοτε . . . διαβουλεύσεις! 

Άτυπη Πενταμερής, λοιπόν, στη Γενεύη, 27-29 Απριλίου 2021, υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ. Αλλά, χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Δύο ανεξάρτητα κράτη, ομοσπονδίες, 
συνομοσπονδίες, διζωνικές, δικοινοτικές, ατέρμονες συζητήσεις και το Κυπριακό Ζήτημα 
άλυτο στο διηνεκές. Η κατάσταση μάλλον παγιώνεται, επειδή η άλλη πλευρά μιλάει 
πλέον και για “δίκαιη” διανομή της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιός και πώς 
θα ανατρέψει τις θέσεις του ενός προς όφελος του άλλου; Ποιος θα ανατρέψει το 
καθεστώς της “εισβολής και κατοχής”, που έχει μετατραπεί σε “Τουρκική Δημοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου”, από 15 Νοεμβρίου 1983;  

 «Οι Δον Κιχώτες πάνε ομπρός και βλέπουν ως την άκρη  
του κονταριού που εκρέμασαν σημαία τους την Ιδέα»!  Κ. Καρυωτάκης. 

Είχαμε πει πριν τριάντα χρόνια, προσφωνώντας τον Κύπριο Πρόεδρο στην έδρα 
του, «Όποιος νομίζει ότι με την ανατολή του νέου έτους εξέλιπαν οι διαχωριστικές 
γραμμές, και ότι δεν υπάρχει χώρα που να τίθεται ζήτημα αποχώρησης ξένων, 
κατοχικών στρατευμάτων, ας έλθει στην Κύπρο». Μήπως θα ισχύει αενάως; 

Κερύνεια και Αμμόχωστος, «αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει»! 

25 Απριλίου 2021.   Καλή Ανάσταση!      
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


