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Κύπρος 1974: Πολυπρισματικές Μαρτυρίες

και Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Γεγονότα που
Συγκλόνισαν το Νησί
Εισαγωγή
Όταν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών μου στη Διδακτική Ιστορίας,
μας ανακοίνωσε η καθηγήτριά μας κυρία Ρεπούση ότι έπρεπε να επιλέξουμε θέμα για τη
διπλωματική μας εργασία, αρχικά με κυρίεψε φόβος και πανικός. Ήξερα ότι ήθελα να
ψηλαφίσω τις πτυχές ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου θέματος· ήθελα να μελετήσω τα “μαύρα
γεγονότα του ΄74” όπως αποκαλούνται από τους Ελληνοκύπριους.
Κατανοώντας ότι οι μνήμες είναι ακόμα νωπές, συνειδητοποιούσα ότι στο εγχείρημα
τούτο θα συναντούσα Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες. Ωστόσο, ήμουνα σίγουρη ότι η
ενασχόλησή μου με αυτό, θα με συνέπαιρνε. Καθώς κυοφορούσα στο μυαλό μου το όλο
θέμα, ο πανικός υποχωρούσε και τη θέση του έπαιρνε ο ενθουσιασμός. Επιτέλους, μου
δινόταν η ευκαιρία να συναρμολογήσω τα σκόρπια κομμάτια ενός πάζλ. Οι πληροφορίες
που αντλούσα διαβάζοντας σποραδικά άρθρα και βιβλία για το εν λόγω θέμα, οι διηγήσεις
του πατέρα και της μητέρας μου στο αυτοκίνητο, κάθε φορά που περνούσαμε από την
περιοχή Μανσούρας-Κοκκίνων κατά την ετήσια εξόρμησή μας στον Πύργο Τηλλυρίας και οι
συζητήσεις ιστορικο-πολιτικού περιεχομένου στον ευρύτερο οικογενειακό μου κύκλο, θα
αποκτούσαν πια τους συνδετικούς κρίκους που απουσίαζαν από το μυαλό μου κατά τα
τελευταία χρόνια.
Στόχος μας ήταν να φτιάξουμε εκπαιδευτικό υλικό για τα γεγονότα του
πραξικοπήματος και της εισβολής, ώστε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αγγίξουν
αυτά τα “απαγορευμένα” θέματα. Καθώς όμως αρχίσαμε να συλλέγουμε και να
διαβάζουμε σχετικές πηγές, διαπιστώσαμε ότι αυτά τα “μαύρα γεγονότα” υπήρξαν για τους
Άλλους μια “Χαρούμενη Ειρηνευτική Επιχείρηση”. Και τότε αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε
πώς είναι δυνατόν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να μοιράστηκαν το ίδιο παρελθόν, και
εντούτοις να το βίωσαν τόσο τρομακτικά διαφορετικά.
Συνειδητοποιήσαμε ότι μια απόπειρα μελέτης του παρελθόντος μονάχα από την
ελληνοκυπριακή οπτική γωνία δε θα ολοκλήρωνε την εικόνα του πάζλ που αναζητούσαμε.
Αντίθετα, πολύ πιθανόν να τη διαστρέβλωνε. Επιδιώκοντας λοιπόν μια κατά το δυνατόν
ισορροπημένη εξέταση της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας, αποφασίσαμε να μελετήσουμε
τα γεγονότα και από την τουρκοκυπριακή σκοπιά, δίνοντας στην εργασία μας τον τίτλο
“Κύπρος 1974: Πολυπρισματικές μαρτυρίες και εκπαιδευτικό υλικό για τα γεγονότα που
συγκλόνισαν το νησί”.
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Παράλληλα, κατανοήσαμε ότι το πραξικόπημα και η εισβολή δεν υπήρξαν ξαφνικές
παρεμβάσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας αντίστοιχα στα κυπριακά δρώμενα, αλλά ήταν η
κορύφωση μιας πορείας σύγκρουσης, που ξεκίνησε από τα σπάργανα ήδη της “απρόθυμης
κυπριακής πολιτείας”1. Αποφασίσαμε λοιπόν, στο εκπαιδευτικό μας υλικό να ξεκινάμε την
ανάλυση των γεγονότων όχι, από το 1974 αλλά αρκετά πιο πριν, από το 1960· έτος
γέννησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η εργασία μας τελικά οικοδομήθηκε σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, η
οποία τιτλοφορείται “Έρευνα”, παρουσιάζεται μετά την παρούσα “Εισαγωγή” το κεφάλαιο
“Ιστορική Εκπαίδευση στην Κύπρο”, όπου εξετάζεται συγκριτικά ο τρόπος που διδάσκεται
το μάθημα της ιστορίας στα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά σχολεία. Γίνεται, επίσης,
αναφορά και μια σύντομη ανάλυση των νέων βιβλίων ιστορίας της τουρκοκυπριακής
κοινότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνάς μας και έπειτα
αναλύονται τα μεθοδολογικά εργαλεία και η πορεία που ακολουθήσαμε για να
ολοκληρώσουμε της ερευνητική μας δραστηριότητα. Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε και τις
δυσκολίες που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αυτής της έρευνας, ελπίζοντας ότι
όσοι θα ασχοληθούν μελλοντικά με αυτής της φύσεως έρευνες, θα κατορθώσουν να
υπερκεράσουν τέτοιου είδους εμπόδια. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα “Συμπεράσματα”
και η ενότητα κλείνει με ένα λαϊκό κυπριακό ποίημα, το οποίο εκφράζει πολύ εύγλωττα και
τις προσωπικές μας απόψεις και συναισθήματα για το παρελθόν και το μέλλον της
πατρίδας μας.
Ο μεγαλύτερος όγκος της εργασίας μας παρουσιάζεται στη δεύτερη ενότητα, εφόσον
εδώ παρατίθεται το εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Ξεκινώντας από
το σημείο ίδρυσης του κυπριακού κράτους (Κεφάλαιο 1), τα παιδιά παρακολουθούν
σταδιακά την εύθραυστη Δημοκρατία (Κεφάλαιο 2) να πορεύεται προς τη σύγκρουση
(Κεφάλαιο 3), με τους πρώτους κακούς οιωνούς να εμφανίζονται στον κυπριακό ουρανό
κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων του 1963 και 1964 (Κεφάλαιο 4).
Ακολούθως, η ταραγμένη δεκαετία 1964-1974 με τη στρατιωτική προετοιμασία και την
εμπόλεμη ετοιμότητα των δύο κοινοτήτων, καθώς και τις παρεμβάσεις του ελλαδικού
χουντικού καθεστώτος στο εσωτερικό της Κύπρου, οδηγούν στο πραξικόπημα και τα
συνεπακόλουθά του (Κεφάλαιο 5). Πέντε μέρες αργότερα, τα στρατεύματα της Τουρκίας
εισβάλλουν στο νησί, διχοτομώντας το και επιφέροντας βαρύτατες συνέπειες σε ολόκληρο
τον κυπριακό λαό (Κεφάλαιο 6).Μετά την παρουσίαση των παραπάνω κεφαλαίων, υπάρχει
το “Γλωσσάρι”, το οποίο μπορεί ο χρήστης του εκπαιδευτικού υλικού να επισκεφθεί, για να
κοιτάξει ιστορικούς όρους και άγνωστες λέξεις, κυρίως της κυπριακής διαλέκτου,που
αναδύθηκαν μέσα από τις πηγές όλων των κεφαλαίων.
Στην τρίτη ενότητα τοποθετούμε τη “Βιβλιογραφία” και στην τελευταία το
“Παράρτημα”. Σε αυτό μπορεί να ανατρέξει ο χρήστης του εκπαιδευτικού υλικού, για να
ακούσει ολοκληρωμένες τις προφορικές συνεντεύξεις, να διαβάσει τις περιλήψεις τους και
να δει τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο ελληνικό, ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό τύπο,
για τα σημαντικότερα γεγονότα κατά τα έτη 1960 έως και 1974. Ακόμη, μπορεί να
1

(Xydis, 1973, pp. 461-520)
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παρακολουθήσει ταινίες και ντοκιμαντέρ για την υπό εξέταση περίοδο, είτε ως πρωτογενείς
είτε ως δευτερογενείς πηγές, και να ακούσει σχετικά με την εποχή τραγούδια.
Κλείνοντας την “Εισαγωγή”, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς το γιο
μου, του οποίου αν και η παρουσία στη ζωή μου υπήρξε πολύ σύντομη, εντούτοις μου
έδωσε άπλετο φως και δύναμη για να τελειώσω τούτο το ερευνητικό έργο. Επίσης, θερμά
ευχαριστώ το σύζυγό μου, που υπήρξε συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος καθόλη τη
διάρκεια αυτού του εξερευνητικού ταξιδιού γνώσης. Χωρίς την υπομονή, την καθοδήγηση
και την εποπτεία του για τη δημιουργία της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, η ολοκλήρωση της
παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη. Ακόμη, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, που
στάθηκε δίπλα μου και με βοήθησε ποικιλοτρόπως στη διεκπεραίωση αυτής της μελέτης.
Δε θα μπορούσα βέβαια να μην ευχαριστήσω και όλους τους πληροφορητές, οι οποίοι
πρόθυμα μοιράστηκαν μαζί μου τις εμπειρίες τους, βοηθώντας με να αναπαραστήσω
νοητικά και να ρίξω κάποιο φως στην αρκετά σκοτεινή εικόνα του κυπριακού παρελθόντος.
Τέλος, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την κυρία Ρεπούση, όχι μόνο γιατί
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και φάρο καθοδήγησης στις δύσβατες ιστορικές ατραπούς,
επάνω στις οποίες βαδίσαμε, αλλά και γιατί υπήρξε συνάνθρωπος που με αγκάλιασε με
αγάπη και κατανόηση στις δύσκολες στιγμές.
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Ιστορική Εκπαίδευση στην Κύπρο
Κάθε κοινωνία επιλέγει το είδος της ιστορίας που προωθεί για διδασκαλία. Η επιλογή
αυτή, συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη μετατροπή των υποκειμένων της σε πολίτες1
και για την παραγωγή συγκεκριμένων μηχανισμών και δομών, που εξυπηρετούν στη
νομιμοποίησή της.
Όταν το 1960, συστάθηκε το Ανεξάρτητο Κυπριακό Κράτος, όχι μόνο δεν
εγκαινιάστηκαν πολιτικές πολιτειακού εθνικισμού, αλλά αντίθετα, αυτή η ίδια η
ανεξαρτησία αξιοποιήθηκε για να ενισχύσει τον ελλαδοκεντρικό χαρακτήρα της
ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης και την εξάρτησή της από το εθνικό κέντρο 2. Μέχρι και
σήμερα λοιπόν, η ελληνοκυπριακή κοινωνία υιοθετεί μέσω του εκπαιδευτικού της
συστήματος μια ιστορία ελληνοκεντρική – εθνοκεντρική, στο πλαίσιο της οποίας
παρουσιάζονται συγκεκριμένες “γνώσεις και αλήθειες”. Δε γίνεται ανάδειξη μιας κριτικής
διάστασης του παρελθόντος, ούτε της γνωσιολογικής υποκειμενικής παρέμβασης για την
κατανόησή του. Καλλιεργούνται “ψευδείς συνειδήσεις” και ιστορική ακρισία, δεδομένου
ότι οι μαθητές δεν καλούνται, ούτε διδάσκονται πώς να χειριστούν με κριτική σκέψη πηγές
και να αντλήσουν τα δικά τους συμπεράσματα 3.
Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπός της ιστορίας
είναι να βοηθήσει του μαθητές να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την πολιτιστική
κληρονομιά της Κύπρου και της Ελλάδας και να διαμορφώσουν εθνική συνείδηση, ως μέλη
του ελληνικού έθνους και ως κάτοικοι της ημικατεχόμενης Κύπρου 4.
Απόρροια της συγκεκριμένης σκοποθεσίας είναι η διδασκαλία της ιστορίας με τρόπο
που να προωθεί ιδεολογικά μοντέλα του διαχωρισμού και του εθνικισμού. Μέσω της
ιστορίας βαθαίνει το χάσμα μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων, αφού
καλλιεργείται στους μαθητές το αίσθημα ότι αποτελούν μέλη μιας αδικημένης κοινότητας,
στην οποία έπρεπε να ανήκει εξ’ ολοκλήρου αυτή η πατρίδα 5.
Γενικά, η ιστορία της Κύπρου και στις δύο κοινότητες δε χρησιμοποιείται για την
καλλιέργεια ενσυναίσθησης, την παρουσίαση οπτικών γωνιών ή την προώθηση της κριτικής
σκέψης. Αντίθετα, χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά, υπερτονίζοντας τα βάσανα και τις
κακουχίες που υπέστησαν οι μεν στα χέρια των δε, νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις
ενέργειες και τους πολιτικούς στόχους της κάθε κοινότητας αντίστοιχα. Ο πόνος του Άλλου
αποσιωπάται 6, η ιστορική του ύπαρξη αμφισβητείται και οι κοινωνικο-πολιτιστικές
αλληλεπιδράσεις δε λαμβάνονται υπόψην 7.
1

(Soysal & Schissler, 2005, p. 1)
(Ρεπούση, Ελληνοκυπριακά και Τουρκοκυπριακά Εγχειρίδια Ιστορίας, 2007)
3
(Ζεμπύλας, Αραβή, Λέστα, & Χριστοφόρου, 2008, σ. 15)
4
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2006, σ. 133)
5
(Makriyianni & Psaltis, 2007, pp. 47-48)
6
(Ζάνου, 2008)
7
(Papadakis, Narrative, Memory and History Education in Divided Cyprus, 2008[a], p. 128)
2
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Αποτέλεσμα του εθνικοκεντρισμού (ελληνοκεντρισμού και τουρκοκεντρισμού) στην
ιστορική εκπαίδευση της Κύπρου είναι οι φραγμοί στις τάσεις για ειρηνική συνύπαρξη των
δύο κοινοτήτων και για ανοχή στη διαφορετικότητα8. Η αντιπαλότητα ανάμεσα στο “εμείς
οι καλοί” και στο “οι κακοί άλλοι”, προωθεί το διχασμό και οδηγεί στην κατασκευή μιας
ιδιόμορφης εικόνας του παρελθόντος, ώστε τα ίδια γεγονότα να αναλύονται, να
ερμηνεύονται και να προσεγγίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ήρωες και δολοφόνοι,
δικαιοσύνη και αδικία, κράτος και ψευδοκράτος9 είναι διαφορετικές όψεις του ίδιου
νομίσματος. Στο ίδιο πλαίσιο, τα γεγονότα του 1974 αντιμετωπίζονται είτε ως μέρη μιας
τραγωδίας που ονομάζεται Τουρκική Εισβολή, είτε ως ένα ευτυχές τέλος που λέγεται
Ειρηνευτική Επιχείρηση 10.
Καθώς η συλλογική μνήμη κάθε κοινότητας αδυνατεί να συλλάβει το μέγεθος της
καταστροφής και του πόνου που προκάλεσαν οι δικές της ενέργειες στον πληθυσμό της
άλλης πλευράς, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει οποιαδήποτε άλλη εκδοχή της ιστορίας
πλην της δικής της. “Το παρελθόν μεταβάλλεται σε στρατηγικό πολιτικό τόπο καθώς γίνεται
η [...] βάση μιας οργανωμένης, τραυματικής, θυματικής και συχνά εκδικητικής μνήμης”11.
Η ιστορική εκπαίδευση απωθεί μνήμες αρμονικής συνύπαρξης και καλλιεργεί
αισθήματα αντιπαλότητας. Έτσι, οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη
σημασία που έχει για τους Ελληνοκύπριους το “Δεν ξεχνώ”, το οποίο εκφράζει τον πόθο
τους να επιστρέψουν στα κατεχόμενα χωριά τους, μην ξεχνώντας την καταπάτηση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων τους από τους Τούρκους εισβολείς. Αντιστοίχως, η
ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα του “Unutayacayiz” (Δεν
ξεχνούμε), που αναφέρεται στο καθήκον των Τουρκοκύπριων να θυμούνται και να τιμούν
τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1963-1974 12.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξετάζοντας το ζήτημα της Κύπρου και διαπιστώνοντας
την ανικανότητα των Κυπρίων να συμβιώσουν και να μοιραστούν την κυπριακή τους
ταυτότητα με τον Άλλο, ορίζει στην αρμόδια επιτροπή ECRI (European Commission Against
Racism and Intolerance) να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προωθήσει την
ανεκτικότητα και το διάλογο.
Στην πρώτη έκθεσή της η επιτροπή τονίζει, ότι πρέπει να καταβληθούν συντονισμένες
προσπάθειες, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης, για να μπορέσουν οι δύο πλευρές να
αλληλοκοιταχτούν χωρίς φόβο και προκατάληψη13. Στην επόμενη έκθεση υπογραμμίζεται
ότι οι δάσκαλοι και των δύο κοινοτήτων πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να
διδάσκουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μαθαίνοντας στα παιδιά την αποδοχή του
διαφορετικού Άλλου14.
8

(Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1987, σ. 17)
(Papadakis, Echoes from the Dead Zone, 2005, p. 173)
10
(Παπαδάκης, 1995, σ. 354)
11
(Ρεπούση, Οι Νόμοι της Μνήμης, 2007)
12
(Papadakis, The Politics of Memory and Forgetting in Cyprus, 1993, p. 143)
13
(European Commission Against Racism and Intolerance, 1999)
14
(European Commission Against Racism and Intolerance, 2001)
9
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Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίζεται να γραφτούν καινούργια βιβλία ιστορίας στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα και με την άνοδο στη
εξουσία του τουρκικού ρεμπουπλικανικού κόμματος, ενός κόμματος του οποίου η πολιτική
περιστρεφόταν γύρω από επαναπροσεγγιστικούς άξονες, και το οποίο ασκούσε κριτική
στον τουρκοκεντρικό προσανατολισμό της τουρκοκυπριακής ηγεσίας15.
Oι συγγραφείς των νέων βιβλίων επιχειρούν να παρουσιάσουν την ιστορία σφαιρικά,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυπριακή ιστορία έχει πρωταγωνιστές τόσο τους
Τουρκοκύπριους όσο και τους Ελληνοκύπριους. Ενισχύοντας τις μνήμες ειρηνικής
συνύπαρξης των δύο λαών στο παρελθόν, παρουσιάζουν τη συνεργασία Τουρκοκύπριων –
Ελληνοκύπριων μέσα από πτυχές της καθημερινής ζωής.

Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι σε κοινούς απεργιακούς αγώνες
(MEKB, Kibris Tarihi 2, 2005, p. 32)

Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι σε κοινές γιορτές
(MEKB, Kibris Tarihi 3, 2005, p. 32)

15

(Ρεπούση, Ελληνοκυπριακά και Τουρκοκυπριακά Εγχειρίδια Ιστορίας, 2007)
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O όρος «Μητέρα Τουρκία», σε αντίθεση με τα παλαιότερα βιβλία, παύει να
χρησιμοποιείται. Η Κύπρος ορίζεται ως η «πατρίδα μας», στην οποία περιλαμβάνονται και
οι δύο κοινότητες. Η λέξη «Τούρκος» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους κατοίκους της
Τουρκίας και δεν ταυτίζεται με τον όρο Τουρκοκύπριοι. Προβάλλεται η τουρκοκυπριακή και
όχι η τουρκική ταυτότητα. Ο εθνικισμός παρουσιάζεται αρνητικά, ως συγκρουσιακή και
διχοτομική ιδεολογία. Έτσι, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο όπου μελετάται η δεκαετία του
60 με τις δικοινοτικές συγκρούσεις, προβάλλεται η Κύπρος να θρηνεί, ρωτώντας «Πώς
φτάσαμε ως εδώ;».

Η Κύπρος που θρηνεί
(MEKB, Kibris Tarihi 3, 2005, p. 90)

Παρόλο που στα βιβλία αυτά χρησιμοποιούνται μερικοί εθνοκεντρικοί όροι και οι
πηγές είναι αποκλειστικά από Τούρκους συγγραφείς, εντούτοις η συγγραφή τους αποτελεί
μια σοβαρή προσπάθεια κατάργησης της ιστορίας ως μονολιθικής αφήγησης
συγκρούσεων 16, και προβολής της ως μέσο διαλόγου και συνάντησης δύο πολιτισμών.
Αντίθετα, μέχρι στιγμής στην ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν έχει καταβληθεί καμιά
προσπάθεια ανανέωσης των σχολικών βιβλίων ιστορίας. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, οι
συζητήσεις γύρω από το σχέδιο Ανάν και η έντονη παρουσία ομάδων επαναπροσέγγισης,
οδηγούν πολλούς Ελληνοκύπριους να πιστεύουν ότι το έθνος τους βρίσκεται σε διαρκή
κίνδυνο 17. Ως εκ τούτου, δηλώνουν έτοιμοι πάση θυσία να διαφυλάξουν την εθνική τους
ταυτότητα18. Μετατρέπουν το δικαίωμα στη μνήμη και στην Ιστορία σε καθήκον, ένα
16

(Papadakis, History Education in Divided Cyprus: A Comparison of Greek Cypriot and Turkish Cypriot
Schoolbooks on the History of Cyprus, 2008[b], pp. 17-25)
17
(Γεωργουσόπουλος, 2008)
18
(Kizilyurek, History Teaching and "History Wars" in Cyprus)
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καθήκον που τους αυτοεγκλωβίζει σε ένα οδυνηρό και χωρίς διέξοδο παρελθόν 19. Δεν είναι
πρόθυμοι να ακούσουν τις φωνές του Άλλου, ούτε τις φωνές της Ευρώπης που προστάζει
για ενότητα. Μπορούν να ακούνε μονάχα την ηχορύπανση της δικής τους προπαγάνδας και
να βλέπουν μονάχα εντός των συνόρων της εθνικής τους ομάδας 20.
Για το λόγο αυτό, εξάλλου, ξεσηκώθηκαν στην Κύπρο τόσο έντονες συζητήσεις γύρω
από το νέο βιβλίο ιστορίας της Στ’ δημοτικού. Μη αξιολογώντας τη μεθοδολογική του
προσέγγιση, τις καινοτομίες που εισάγει και την ένταξη του στα νέα θεωρητικά και
ερευνητικά δεδομένα21, βιάστηκαν να το απορρίψουν, θεωρώντας ότι εγκυμονούσε τον
κίνδυνο κατάργησης του ένδοξου και ηρωικού ελληνικού παρελθόντος. Το βιβλίο,
προσπαθώντας να οδηγήσει τον αναγνώστη σε ιστορικές ατραπούς μακριά από τα
στερεότυπα του θύτη και του θύματος, και επιχειρώντας να απαλλάξει την εκπαίδευση από
το δυσβάσταχτο φορτίο μιας απόλυτα μεροληπτικής εκδοχής του παρελθόντος, τέθηκε στο
στόχαστρο επικρίσεων 22.
Επιλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί, που επιφορτίζονται το “λειτούργημα” των εργολάβων
της μνήμης, μια ιστορική εκπαίδευση που αρνείται την πολυμορφία, τον ιστορικό
πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα. Επιλέγουν την αντίληψη του «εμείς» και του
«αυτοί». Επιλέγουν να οχυρώνονται πίσω από τη γνώση μονάχα της δικής τους ιστορίας23,
συμμετέχοντας σε ένα θέατρο παράλογου εθνικού ανταγωνισμού.

19

(Ρεπούση, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι, 2008)
(Kizilyurek, Η Κύπρος Πέραν του Έθνους, 1993, σ. 9)
21
(Πιερίδης, 2007)
22
(Ρεπούση, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι, 2008)
23
(Kizilyurek, Η Κύπρος Πέραν του Έθνους, 1993, σ. 10)
20
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Στόχοι της Έρευνας
Επιλέγοντας το θέμα της έρευνάς μας, θέσαμε ως πρωταρχικό μας στόχο να
στηριχθούμε στην πολυπρισματική θεώρηση του κυπριακού ιστορικού γίγνεσθαι.
Δοκιμάσαμε να αναλύσουμε τα γεγονότα μέσα από διαφορετικά πρίσματα, μέσω της
αξιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών που είναι θεμελιώδεις για την ιστορία1.
Επιδιώξαμε να ρίξουμε φως στην πολυμορφία του παρελθόντος της Κύπρου, εξετάζοντάς
το τόσο από τουρκοκυπριακή όσο και από ελληνοκυπριακή σκοπιά. Δώσαμε φωνή στο
οικείο και στο “Άλλο”, στο γνώριμο και στο διαφορετικό, στο “εμείς” και στο “αυτοί”, σε μια
προσπάθεια να καταργήσουμε τα στερεότυπα που διαιωνίζουν διχασμούς και αποτρέπουν
την ανθρώπινη συνύπαρξη. Επιχειρήσαμε να βοηθήσουμε τους δέκτες μας να
συνειδητοποιήσουν ότι στην ιστορία δεν πρέπει να υπάρχει το αντιθετικό σχήμα του
“καλού” και του “κακού” και ότι ο εξανθρωπισμός του ενός δε συνεπάγεται τον
απανθρωπισμό του άλλου. Παράλληλα, καταβάλαμε προσπάθειες να καλλιεργήσουμε την
ικανότητα της ενσυναίσθησης2 στα παιδιά, ώστε να γκρεμίσουν τα νοητά, τεχνητά τείχη και
να απορρίψουν τους μύθους ταυτότητας. Έτσι, θα μπορέσουν σταδιακά να απαλλάξουν την
αντίληψη του “εμείς” και του “αυτοί” από τα στοιχεία εχθρότητας και ανταγωνισμού που
την διαποτίζουν και να πετύχουν την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα 3.
Άλλος ένας στόχος, υπήρξε η παρουσίαση της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας ως
ολότητας και όχι ως αποσπασματικής αφήγησης γεγονότων, που στερούνται του ιστορικού
τους πλαισίου. Στα ελληνοκυπριακά σχολεία, πάντοτε, τα γεγονότα του πραξικοπήματος και
της εισβολής διδάσκονται υπό τη μορφή επετειακών αφιερωμάτων ή στο πλαίσιο του υπό
έμφαση, κατά τα τελευταία τριάντα τέσσερα χρόνια, εκπαιδευτικού στόχου “Δεν ξεχνώ και
αγωνίζομαι”, αποκομμένα από τον ιστορικό τους κορμό και τα εθνικοπολιτικά δεδομένα
της εποχής τους. Στη συνείδηση των Ελληνοκύπριων μαθητών έχει ριζωθεί βαθιά ο μύθος
ότι “ενώ οι δύο κοινότητες ζούσαν αρμονικά, και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
συνεργάζονταν στο πλαίσιο ενός κράτους ισοτιμίας και συναδέλφωσης, ξαφνικά η Τουρκία
αποφάσισε να εισβάλει με τα στρατεύματά της στο νησί, χωρίς καμία προειδοποίηση και
να καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους”. Στην προσπάθειά μας να διαλύσουμε αυτή
την ανιστόρητη αντίληψη, αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να εντάξουμε τους μαθητές στο
πλαίσιο της εποχής, βοηθώντας τους να έρθουν σε επαφή με το παρελθόν από την περίοδο
ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, μέχρι τον Ιούλιο του 1974. Ακολουθώντας τα
βήματα του νεοσύστατου κυπριακού κράτους, παρακολουθούν κλιμακωτά την πορεία προς
τη σύγκρουση και αντιλαμβάνονται ότι:

1

(Sradling, 2001, p. 17)
(Λεοντσίνης, 1999, σσ. 123-124)
3
(Kizilyurek, Η Κύπρος Πέραν του Έθνους, 1993, σ. 10)
2
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Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος
να μας κεντρίσουν,
να μας ξυπνήσουν,
να μας φέρουν ένα μήνυμα.
Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος
κι όλες ψοφήσανε απάνω το παχύ μας δέρμα
χωρίς τίποτα να νιώσουμε.
Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων
έφτασε στη Σαλαμίνα
φρύαξε ο Ονήσιλος.
Άλλο δεν άντεξε. 4

Ακόμα ένας πολύ βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστραφήκαμε ήταν η
αξιοποίηση διάφορων ειδών πηγών 5 και διαφορετικών καθεστώτων χρήσης τους6. Στόχος
μας ήταν η επαφή του μαθητή τόσο με πρωτογενείς όσο και με δευτερογενείς πηγές.
Παράλληλα, επιδιώκοντας να κάνουμε το εκπαιδευτικό μας υλικό πιο ελκυστικό και
περισσότερο αποτελεσματικό, προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε από το στερεότυπο ενός
εγχειριδίου, που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις γραπτές πηγές. Χρησιμοποιήσαμε
οπτικά, ηχητικά, οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, προφορικές μαρτυρίες, πίνακες και χάρτες.
Βέβαια, η παράθεση πηγών στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού υλικού δε συνεπάγεται
υποχρεωτικά και την αξιοποίησή τους. Πολλές φορές παρουσιάζεται το καθεστώς της “μη
χρήσης”, όπου το ντοκουμέντο δεν εισάγεται στη διαδικασία της διδακτικής πράξης και
αχρηστεύεται αποκτώντας διακοσμητικό χαρακτήρα 7. Για να αποφύγουμε αυτό τον
κίνδυνο, τοποθετήσαμε το ιστορικό ερώτημα στο κέντρο της μεθοδολογίας μας,
συνδέοντάς το κάθε φορά με τα κατάλληλα ντοκουμέντα ή και αντίθετα, συσχετίζοντας τις
πηγές με το κατάλληλο ερώτημα 8.
Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός στόχος, ήταν η μετάπλαση των παιδιών από
παθητικούς δέκτες σε ενεργούς μαθητές, οι οποίοι αναπτύσσοντας την κριτική και
συνθετική τους σκέψη θα μπορούν να αυτοκαθοδηγούνται και να εντοπίζουν μόνοι τους τις
απαραίτητες πληροφορίες. Μέσα από ερωτήσεις κρίσεως, συγκρίσεως και συνθέσεως,
επιδιώκουμε την πολύπλευρη θέαση του ιστορικού παρελθόντος και την εξαγωγή
συμπερασμάτων, που παύουν να αναπαράγουν μύθους και στερεότυπα και θέτουν τις
βάσεις για νέες πραγματικότητες.

4

(Μηχανικός, Ονήσιλος, 1982, σ. 90)
(Ρεπούση, 2004, σσ. 312-328)/ (Moniot, H., 2002, σσ. 81-87)
6
(Ρεπούση, 2004, σσ. 301-305)
7
(Ρεπούση, 2004, σ. 303)
8
(Δημαράς, 1995, σ. 112) “Οι πηγές δε σου λένε τίποτα. Δε μιλούν. Απαντούν σε ερωτήματα. Άμα
είσαι ικανός να θέσεις το ερώτημα, θα βρεις την απάντηση στις πηγές.”
5
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Μεθοδολογία και Δυσκολίες Έρευνας
Ξεκινώντας την ερευνητική μας πορεία, αποφασίσαμε καταρχήν να συλλέξουμε
προφορικές μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν στην ταραγμένη αυτή περίοδο. Ο λόγος
της απόφασής μας αυτής υπήρξε το γεγονός ότι θελήσαμε να στρέψουμε το φακό της
έρευνας από την κεντρική σκηνή στην οποία διαδραματίστηκαν τα υπό μελέτη γεγονότα,
στο χώρο δράσης των κοινωνικών ομάδων, φωτίζοντας τις αφανείς πλειοψηφίες που
αποτελούν κινητήρια δράση του ιστορικού γίγνεσθαι 1. Γνωρίζοντας ότι στην ιστορική
εκπαίδευση στην Κύπρο η προφορική ιστορία είναι εντελώς περιθωριοποιημένη,
προσπαθήσαμε να την εντάξουμε στους κόλπους του εκπαιδευτικού μας υλικού. Στόχος
μας ήταν να ανασυγκροτήσουμε τα υπάρχοντα ιστορικά τεκμήρια και να συμπληρώσουμε
τα κενά, τα οποία δημιουργήθηκαν από την γραπτή ιστορικά παράδοση, είτε αφού
αποσιωπήθηκαν, είτε αφού αξιολογήθηκαν ως λιγότερο σημαντικά 2.
Δεδομένης τη πολυπρισματικότητας που επιχειρούσαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι
έπρεπε να πάρουμε συνεντεύξεις τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες, τόσο από
Τουρκοκύπριους όσο από Ελληνοκύπριους, τόσο από εθνικιστές όσο και από
δημοκρατικούς. Προετοιμάσαμε ένα βασικό ερωτηματολόγιο και αρχίσαμε την αναζήτηση
των πληροφορητών. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ανθρώπους που έζησαν τα εν λόγω
γεγονότα μέσα από διαφορετικά πρίσματα· πρόσφυγες, συγγενείς πεσόντων και
αγνοουμένων, εγκλωβισμένους, ανθρώπους που πολέμησαν στο πεδίο της μάχης, που
πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Οι πληροφορητές μας θέλαμε να προέρχονται και από τις δύο
κοινότητες, αφού είναι ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνάς μας ήταν να δώσουμε
φωνή και στους Τουρκοκύπριους, των οποίων η ηχώ δεν κατορθώνει να περάσει την
πράσινη γραμμή και να φτάσει στα δικά μας αυτιά.
Η αναζήτηση δεν υπήρξε εύκολη και στάθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα. Αρχικά,
εντοπίσαμε μερικούς Ελληνοκύπριους πληροφορητές, οι οποίοι υπήρξαν πρόθυμοι να μας
παραχωρήσουν μια ηχογραφημένη συνέντευξη, ώστε να καταγράψουμε τα προσωπικά
τους βιώματα και να τα ερμηνεύσουμε3. Μεγαλύτερη δυσκολία συναντήσαμε με τους
πληροφορητές της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αρκετοί υπήρξαν αυτοί, που ενώ αρχικά
δήλωσαν ότι μπορούσαν να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους, όταν έφτασε η μέρα
της συνάντησής μας, είτε δεν παρουσιάστηκαν εκεί, είτε αφού ήλθαν, μας πληροφόρησαν
ότι δε θα ήταν δυνατό να μας βοηθήσουν.
Μετά από την πρώτη απογοήτευση, αποφασίσαμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, για να
μπορούμε να βρούμε τα άτομα που αναζητούσαμε. Στους υποψήφιους πληροφορητές με
1

(Μπουντζουβή, 1998, σ. 23)
(Μπούσχοτεν, 1997, σ. 12)
3
Ένας πρώτος ορισμός που δόθηκε για την προφορική ιστορία από το “The New Shorter Oxford
English Dictionary”: μαγνητοφωνημένες ιστορικέ πληροφορίες που βασίζονται στην προσωπική
γνώση του ομιλητή· η χρήση ή ερμηνεία αυτών των πληροφοριών ως επιστημονικό αντικείμενο.
(Thompson, 2002, σ. 14). Βέβαια, από τη δεκαετία το 1990 μέχρι σήμερα δόθηκαν πολλοί ορισμοί για
την προφορική ιστορία, με ποικιλία ερμηνειών και προσεγγίσεων.
2
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τους οποίους ερχόμασταν σε επαφή, αναφέραμε ότι, αν το επιθυμούσαν, θα μπορούσαμε
να πάρουμε τη συνέντευξη ανώνυμα και χωρίς την χρήση μαγνητοφώνου. Θα κρατούσαμε
μονάχα γραπτές σημειώσεις.
Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να πάρουμε έντεκα ανώνυμες συνεντεύξεις, εκ των
οποίων οι εννέα ανήκουν σε Τουρκοκύπριους και οι δύο σε Ελληνοκύπριους. Παράλληλα,
πήραμε και δεκατέσσερις ηχογραφημένες συνεντεύξεις. Από αυτές οι δεκατρείς είναι
επώνυμες και η μία δόθηκε από Ελληνοκύπριο, ο οποίος παρακάλεσε να παραμείνει
ανώνυμος. Συνολικά, λάβαμε εικοσιπέντε συνεντεύξεις. Από αυτές οι δεκατέσσερις
προήλθαν από Ελληνοκύπριους και οι έντεκα από Τουρκοκύπριους. Οι δεκατρείς
πληροφορητές μας είναι άντρες και οι υπόλοιποι γυναίκες, ενώ είχαμε και δύο περιπτώσεις
κατά τις οποίες στη συνέντευξη συμμετείχε ταυτόχρονα το ανδρόγυνο. Ο αριθμός των
συνεντεύξεων δεν προκαθορίστηκε από τα αρχικά στάδια της έρευνάς μας. Δεν ήμασταν
εξαρχής σε θέση να γνωρίζουμε πόσες συνεντεύξεις θα χρειαζόμασταν για να αντλήσουμε
τις πληροφορίες που θέλαμε να θέσουμε κάτω από το ερευνητικό μας μικροσκόπιο.
Σταματήσαμε να παίρνουμε άλλες συνεντεύξεις, όταν τα στοιχεία που αποκομίζαμε δε
χαρακτηρίζονταν από κάτι καινούριο και οι φωνές των πληροφορητών μας είχαν αρχίσει να
ταυτίζονται.
Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης των προφορικών συνεντεύξεων, αρχικά
εξηγούσαμε στα άτομα το σκοπό της έρευνάς μας και παίρναμε την συγκατάθεσή τους για
τη χρήση των πληροφοριών που θα μας έδιναν. Έπειτα, ξεκινούσαμε να μαγνητοφωνούμε
τη συνέντευξη. Οι ερωτήσεις που υποβάλλαμε προέρχονταν από το βασικό
ερωτηματολόγιο που είχαμε ετοιμάσει και κάλυπταν ιστορικά την περίοδο από την
υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου (Φεβρουάριος 1959) μέχρι τα γεγονότα της
τουρκικής εισβολής (Ιούλιος – Αύγουστος 1974). Βέβαια, ανάλογα με τον πληροφορητή και
την πορεία της συνέντευξης, οι ερωτήσεις διαφοροποιούνταν. Στόχος μας ήταν, μετά από
την υποβολή κάθε ερωτήσης, να αφήνουμε τον πληροφορητή να μιλάει, χωρίς να τον
διακόπτουμε. Κάναμε διευκρινιστικές παρεμβάσεις μονάχα όπου κρινόταν απόλυτα
αναγκαίο. Σχετικά με τις γραπτές συνεντεύξεις, ακολουθήσαμε και πάλι την παραπάνω
μεθοδολογία, αλλά εφόσον δε γινόταν η χρήση μαγνητοφώνου, καθώς μιλούσε ο
πληροφορητής παίρναμε σημειώσεις και καταγράφαμε τα λόγια, που μας έκαναν, κυρίως,
εντύπωση.
Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν στην κυπριακή διάλεκτο με διαφοροποιήσεις στο
λεξιλόγιο, ανάλογα με το μέρος από το οποίο προερχόταν ο πληροφορητής. Αφού πήραμε
όλες τις συνεντεύξεις, τις απομαγνητοφωνήσαμε, για να πάρουμε τα αποσπάσματα που
θέλαμε να παρουσιάσουμε – είτε γραπτά είτε προφορικά- στο εκπαιδευτικό μας υλικό. Στη
συνέχεια φτιάξαμε μια σύντομη περίληψη για κάθε συνέντευξη, ώστε να δίνουμε τη
δυνατότητα στο χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να ανατρέχει στο Παράρτημα και να
διαβάζει, σε γενικές γραμμές, τις εμπειρίες του κάθε πληροφορητή.
Πέρα από τις συνεντεύξεις που πήραμε προσωπικά, χρησιμοποιήσαμε και το αρχείο
Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Κοινωνικοπολιτικών Μελετών. Αφού ήρθαμε σε επαφή
με τους υπευθύνους του Ιδρύματος, μπορέσαμε να πάρουμε το ψηφιακό δίσκο με τις
εκατόν εβδομήντα μία συνεντεύξεις Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Οι συνεντεύξεις
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αυτές ήταν μικρότερης έκτασης και δεν εξέταζαν τόσο την περίοδο 1960 έως 1974, όσο την
εποχή από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955) μέχρι τις πρώτες
διακοινοτικές συγκρούσεις (1963). Αφού ακούσαμε και αυτές τις συνεντεύξεις και
απομονώσαμε μερικά αποσπάσματα που θα μας ήταν χρήσιμα, και πάλι φτιάξαμε μια
σύντομη αφήγηση για κάθε μια από αυτές. Ο αναγνώστης διαβάζοντάς τες (Παράρτημα),
μπορεί να σχηματίσει, πολύ ανάγλυφα, την εικόνα των αρμονικών σχέσεων και αγαστής
συνεργασίας Ελληνοκύπριων – Τουρκοκύπριων, η οποία θρυμματίστηκε λόγω των
εθνικιστικών εξάρσεων και των δύο κοινοτήτων.
Προχωρώντας την έρευνά μας, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον
ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό τύπο. Θεωρήσαμε ότι, αν τα παιδιά άγγιζαν
πρωτογενείς πηγές, πρωτοσέλιδα και ειδήσεις της υπό μελέτη εποχής, η επαφή με το
ιστορικό γίγνεσθαι του παρελθόντος θα γινόταν πιο ενδιαφέρουσα και πιο κατανοητή.
Επισκεφθήκαμε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και ζητήσαμε να μελετήσουμε τις
εφημερίδες τις περιόδου 1960 – 1974. Δυστυχώς, μας πληροφόρησαν ότι το αρχείο όλων
των εφημερίδων 1960 – 1972 ήταν κλειστό για το κοινό, αφού καταβαλλόταν μια μεγάλη
και χρονοβόρα προσπάθεια ψηφιοποίησής του. Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τις
ελληνοκυπριακές εφημερίδες του έτους 1974. Επειδή το υλικό ήταν τεράστιο και δε θα
μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, περιορίσαμε την έρευνά μας στους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, δηλαδή κατά τις μέρες πριν από την εκδήλωση του
πραξικοπήματος και μετά την εισβολή. Αμέσως μετά το πραξικόπημα παρουσιάζεται ένα
κενό, αφού η κυκλοφορία όλων των εφημερίδων σταματά και επαναρχίζει τον Αύγουστο.
Χρησιμοποιήσαμε τις δύο μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες της εποχής·
“Φιλελεύθερος” και “Χαραυγή”, και άλλες μικρότερης εμβέλειας όπως ο “Αγών”,
“Απογευματινή” και “Μάχη”. Η προσπάθεια συλλογής του υλικού από το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών υπήρξε πολύ χρονοβόρα, εφόσον μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα
μικροφίλμ των εφημερίδων μονάχα μία φορά τη βδομάδα, στον περιορισμένο χρόνο των
δύο ωρών. Ο λόγος της “σύμβασης” αυτής ήταν, ότι υπήρχε μόνο ένας υπολογιστής με
μικροφίλμ και οι ερευνητές που ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν ήταν πάρα πολλοί.
Στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών δεν υπήρχαν αυτούσιες οι τουρκοκυπριακές
εφημερίδες. Υπήρχε για το έτος 1974 ένας τόμος, όπου παρουσιάζονταν, είτε στην αγγλική,
είτε στην ελληνική, οι τίτλοι των κυριότερων άρθρων όλων των τουρκοκυπριακών
εφημερίδων και οι περιλήψεις τους. Θέλοντας να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα του
τουρκοκυπριακού τύπου αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το γραφείο Δημοσίων
Πληροφοριών στο κατεχόμενο μέρος του νησιού. Εκεί, δυστυχώς, δε μας επιτράπηκε να
δούμε τα αρχεία των εφημερίδων, αφού άδεια δινόταν μονάχα σε φοιτητές του
πανεπιστημίου της κατεχόμενης Αμμοχώστου και σε Τουρκοκύπριους και Τούρκους
ερευνητές.
Επιδιώκοντας να καλύψουμε το κενό της περιόδου 1960 – 1973, αποφασίσαμε να
βασιστούμε στα αρχεία του ελληνικού τύπου, ο οποίος παρακολουθούσε τις εξελίξεις στο
κυπριακό. Χρησιμοποιήσαμε τις εφημερίδες “Ταχυδρόμος – Αίγυπτος”, “Ελευθερία” και
“Εμπρός”.
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Παράλληλα με την παραπάνω ερευνητική μας δραστηριότητα, αρχίσαμε να
εντοπίζουμε βιβλία και άρθρα για το θέμα μας και να τα μελετούμε. Προσπάθειά μας ήταν
να διαβάσουμε κείμενα γραμμένα τόσο από την ελληνοκυπριακή όσο και από την
τουρκοκυπριακή οπτική γωνία, ώστε να παρατηρήσουμε τα σημεία σύγκλισης και
απόκλισης στον τρόπο που γράφεται η κυπριακή ιστορία. Εδώ παρουσιάστηκε ίσως το
μεγαλύτερο εμπόδιο στην έρευνά μας. Η πλειοψηφία των βιβλίων που γράφτηκαν από
Τουρκοκύπριους ή Τούρκους για το εν λόγω θέμα είναι στην τουρκική και δεν έχουν
μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα. Εξαιτίας της αδυναμίας μας να διαβάσουμε τουρκικά,
οι πηγές που χρησιμοποιήσαμε τελικά δεν είναι ισοβαρείς ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Σε αυτό το σημείο της έρευνας, σκεφτήκαμε ότι πέρα από το αρχείο των προφορικών
συνεντεύξεων, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλου είδους ηχητικά και
οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, καθιστώντας το εκπαιδευτικό μας υλικό πολύ πιο
ολοκληρωμένο από άποψη πολυπρισματικότητας.
Αποφασίσαμε, ότι η εργασία μας θα έπαιρνε τη μορφή μιας εκπαιδευτικής
ιστοσελίδας, στην οποία θα ενσωματώνονταν πέρα από τις προφορικές συνεντεύξεις, και
αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ, ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, ποιήματα και τραγούδια,
για να είναι το υλικό πιο θελκτικό για τους μαθητές. Η συλλογή των οπτικοακουστικών
ντοκουμέντων προέκυψε μετά από επίπονη αναζήτηση. Τα περισσότερα ντοκιμαντέρ
βρίσκονταν αποκλειστικά στο αρχείο του ΡΙΚ και δεν ήταν προσβάσιμα για το κοινό.
Κάποια από αυτά κατορθώσαμε να τα οπτικογραφήσουμε, όταν παρουσιάζονταν στην
τηλεόραση επετειακά αφιερώματα για το πραξικόπημα και την εισβολή. Μερικά, υπήρχαν
στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Τέλος, τα περισσότερα τα δανειστήκαμε από ιδιωτικές συλλογές.
Σε τούτο το στάδιο αποφασίσαμε, ότι στην εργασία μας θα θέλαμε να
χρησιμοποιήσουμε υλικό στην κυπριακή διάλεκτο – πέραν των προφορικών συνεντεύξεων-,
η οποία όχι μόνο είναι μία διάλεκτος πολύ πλούσια σε ανάγλυφες και παραστατικές λέξεις,
αλλά και που είναι κατανοητή και πολύ αγαπητή στα παιδιά, αφού άπτεται της
ψυχοσύνθεσης και της καθημερινότητάς τους. Ήρθαμε σε επαφή με Κύπριους λαϊκούς
ποιητές και λογοτέχνες και πήραμε αποσπάσματα από τα έργα τους, τα οποία άλλοτε
παρουσιάζονται σε γραπτή και άλλοτε σε προφορική μορφή.
Τέλος, θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να εμπλουτίσουμε το υλικό μας με εικαστικά
έργα. Επισκεφτήκαμε τη Δημόσια Πινακοθήκη, όπου παρουσιάζονται έργα Κύπριων
καλλιτεχνών. Μέσα από καταλόγους και βιβλία εντοπίσαμε ζωγράφους και χαράκτες, που
πολύ ανάγλυφα παρουσίασαν τα θέματα που μας ενδιέφεραν. Προβάλλοντας μερικά από
αυτά, πιστεύουμε ότι βοηθούμε τα παιδιά, όχι μόνο να αποκτήσουν μηχανισμούς
ανάγνωσης και ερμηνείας ενός οπτικού ντοκουμέντου, αλλά και να γνωρίσουν την
καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου μας.
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Εκπαιδευτικό Υλικό
Αγαπητοί μας φίλοι,

μέσα από αυτή την εκπαιδευτική ιστοσελίδα θα κάνετε μια περιδιάβαση στα μονοπάτια
της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας. Θα ξεκινήσετε ένα ενδιαφέρον ταξίδι εξερεύνησης. Σαν
μικροί ιστορικοί, θα αναλύσετε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων εποχής
Κείμενα
Φωτογραφίες
Χάρτες
Πίνακες
Έργα Κύπριων ποιητών και καλλιτεχνών
Προφορικές μαρτυρίες
Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ και ταινίες
Ραδιοφωνικά ανακοινωθέντα και
Τραγούδια

Θα διαβάσετε, θα παρατηρήσετε, θα ακούσετε, θα παρακολουθήσετε …και θα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ!
Μελετώντας την πηγή
ή τις πηγές
που προτείνονται κάθε φορά, και
συνδέοντάς τες με το ιστορικό ερώτημα, θα μπορέσετε να ξετυλίξετε μόνοι σας το μίτο
της ιστορίας και να αποκαλύψετε τη γνώση.
Άλλοτε θα σας ζητηθεί να κρίνετε
και να οδηγηθείτε στα δικά σας συμπεράσματα.
Άλλοτε τα ερωτήματα θα σας παραπέμπουν σε σύγκριση των πηγών, ώστε να
αντικρίζετε σφαιρικά τον τρόπο που βίωσαν τα γεγονότα όλοι οι Κύπριοι, τόσο οι
Ελληνοκύπριοι, όσο και οι Τουρκοκύπριοι. Άλλες φορές πάλι, θα συνθέσετε τις γνώσεις
και τις πληροφορίες που εντοπίσατε και θα αναπαραστήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα
της περιόδου που μελετάτε.
Είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρετε με επιτυχία να φτάσετε στον ιστορικό σας
προορισμό.
Καλό Ταξίδι!
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1 Η Κύπρος Ανεξάρτητη Δημοκρατία
Μετά τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων, αρχίζουν
διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγγλίας, Ελλάδας και Τουρκίας, για το μέλλον της Κύπρου. Το
Φεβρουάριο του 1959 στη Ζυρίχη, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας,
καταλήγουν σε συμφωνία για το συνταγματικό καθεστώς του νησιού. Στις 19 Φεβρουαρίου
γίνεται η επικύρωση των Συμφωνιών στο Λονδίνο. Εκ μέρους των Ελληνοκύπριων
υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και εκ μέρους των Τουρκοκύπριων ο Φαζίλ
Κιουτσούκ1. Με τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου ιδρύεται η Ανεξάρτητη Κυπριακή
Δημοκρατία. Η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία ορίζονται ως Εγγυήτριες Δυνάμεις. 2
Το νέο κράτος έχει τη δική του σημαία και το δικό του έμβλημα, όχι όμως και το δικό
του Εθνικό Ύμνο. Οι Ελληνοκύπριοι ψάλλουν τον ελληνικό Εθνικό Ύμνο και οι
Τουρκοκύπριοι τον τουρκικό 3.
Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κράτους, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και
Φαζίλ Κιουτσούκ, καλούν τις δύο κοινότητες του νησιού να αγκαλιάσουν τις Συμφωνίες και
να βοηθήσουν στη θεμελίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τελετή επίσημης
εγκαθίδρυσης του νέου κράτους γίνεται στις 16 Αυγούστου 1960 4.

Ο Άγγλος Κυβερνήτης Σερ Χιου Φούτ (στο κέντρο) παραδίδει τη διοίκηση της Κύπρου.
Δεξιά και αριστερά ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ανεξάρτητου Κυπριακού
Κράτους, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ και Φαζίλ Κιουτσούκ.
(Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2006, σ. 12)
1.1
1

(Δημητρίου, 2007, σ. 23)
(Υφαντής, 1995, σ. 47)
3
(Κασιουλής, 2004, σ. 123)
4
(Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2006, σ. 12)
2
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Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “The Republic of Cyprus”
1.2

Ποιοι καλούνται να κυβερνήσουν το πρώτο ανεξάρτητο Κυπριακό Κράτος;
[1.1 & 1.2]

Απόσπασμα από τη δήλωση του Μακάριου κατά την τελετή εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας:
“Επιθυμούμε να δηλώσωμεν ότι από Ελληνικής Κυπριακής Πλευράς καταβλήθη πάσα
προσπάθεια, ώστε η εκτίμησις, ο σεβασμός και η συνεργασία αυτή να αναπτυχθούν εις τον
μέγιστον δυνατόν βαθμόν, εις τρόπον ώστε το Σύνταγμα να λειτουργήσει ευρύθμως και
κατά τρόπον εγγυώμενον την απόλυτη ισοτιμίαν των πολιτών.”
(Δημητρίου, 2007, σ. 31)
1.3

Απόσπασμα από δήλωση του Φαζίλ Κιουτσούκ σε ραδιοφωνική συνέντευξη:
“Σήμερον η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητος Δημοκρατία, βασισμένη εις την συμβίωσιν και
συνεργασία των δύο κοινοτήτων […] Δια τούτο το μέλλον της Κύπρου εξαρτάται από τας
καλάς, αδελφικάς και ειλικρινείς σχέσεις των δύο Κοινοτήτων εντός των πλαισίων του
συντάγματος”.
(Κακουλλής, Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν, 2003, σ. 65)
1.4

Πώς αντιμετωπίζουν τη νέα συνταγματική πραγματικότητα ο πρόεδρος και
αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας; [1.3 & 1.4]
- 20 -
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Το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας

1.6

1.5

Παρατηρώ τη σημαία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντοπίζω ποιο
στοιχείο-σύμβολο υπάρχει και στα δύο. [1.5 & 1.6]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 12/2/1959)
1.7

(Εφημερίδα “ΑΙΓΥΠΤΟΣ” 20/2/1959)
1.8

Σε ποιες πόλεις συμφωνήθηκε και επικυρώθηκε η Συνθήκη Ανεξαρτησίας της
Κύπρου; [1.7 & 1.8]

(Εφημερίδα “ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 11/2/1959)
1.9

(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 21/2/1959)
1.10
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(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 28/2/1959)
1.11

Απόσπασμα από το ποίημα “Η Μεγάλη Μορφή”
[…] Η νύχτα της σκλαβιάς μας
ξαστερώνει […]
κι η λευτεριά στην Κύπρο
ξημερώνει.
(Χαραλαμπίδης, 2006, σ. 39)
1.12

Ποια είναι η κατάληξη των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου; [1.9 & 1.12]

Χάρτης της Ευρώπης
(http://commons.wikimedia.org/wiki/)
1.13

Παρατηρώ το χάρτη και εντοπίζω τις τρεις Εγγυήτριες Δυνάμεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας. [1.13]
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2 Μια “Εύθραυστη Δημοκρατία”
Η υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου δεν αντιμετωπίζεται από όλους τους
Κυπρίους θετικά. Το σύστημα διακυβέρνησης που καθιερώνεται παρουσιάζει αρκετές
δυσκολίες και αδυναμίες1. Στο Σύνταγμα περιλαμβάνονται στοιχεία που καθιστούν
δύσκολη την ομαλή λειτουργία του κράτους και υποδαυλίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην
ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Ένας από τους όρους των Συμφωνιών είναι ο αποκλεισμός της ένωσης του νησιού με
την Ελλάδα ή την Τουρκία. Η γέννηση του ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους δεν ικανοποιεί
τους πόθους ούτε της πλειοψηφίας των Ελληνοκύπριων, που επιθυμεί ένωση με την
Ελλάδα 2, ούτε των Τουρκοκύπριων, που επιδιώκουν διχοτόμηση και ένωση με την
Τουρκία 3.
Οι δύο κοινότητες δεν είναι πρόθυμες να συνεργαστούν για την επίλυση των
προβλημάτων που ανακύπτουν. Η μεν τουρκοκυπριακή πλευρά δε δέχεται συνταγματικές
αναθεωρήσεις, η δε ελληνοκυπριακή δεν υιοθετεί οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός αυτών 4.
Η νεογέννητη Κυπριακή Δημοκρατία δε θεμελιώνεται σε βάσεις ισοτιμίας και
συνεργασίας και αποτελεί ένα “εύθραυστο” οικοδόμημα.

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 3/3/1959)
2.1

1

(O'Malley & Craig, 2000, σ. 156)
(Kizilyurek, Γλάυκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας χώρας, 2006, σ. 59)
3
(Δίγκλης, 2005, σ. 121)
4
(Κληρίδης, 1988, τ.1, σ. 161)
2

- 23 -

ΜΙΑ “ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”
Απόσπασμα από τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου:
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος έχουν χωριστά και από κοινού το δικαίωμα οριστικής
αρνησικυρίας σε κάθε νόμο ή απόφαση που αναφέρεται στην άμυνα, τις εξωτερικές
υποθέσεις, τη σύνθεση των ενόπλων δυνάμεων […]
(Κασιουλής, 2004, σ. 93)
2.2

[…] Η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν Εγγυήτριες Δυνάμεις και […] διατηρούσαν στην Κύπρο
στρατεύματα. Τα δύο αυτά γεγονότα ενθάρρυναν τις δυο πλευρές να δημιουργήσουν
επεισόδια.
(Ιχσάν, 2003, σ. 29)
2.3

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 26/2/1959)
2.4

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Αττίλας 74”
2.5
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Σύμφωνα με τις πηγές ποιες είναι οι
αδυναμίες των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου;
[2.1 – 2.5]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 11/2/1959)
2.6

Σύνθημα στο περιτοίχισμα του Ιππόδρομου Λευκωσίας
(Στυλιανού, 1981, σ. 20)
2.7

Σύνθημα στην τ/κ συνοικία Τακτακαλάς στη Λευκωσία (Taksim = Διχοτόμηση)
(Στυλιανού, 1981, σ. 11)
2.8
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Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με την
Αϊσέλ Ιρκάτ:
“Ο Μακάριος έλεγεν είναι γιοφύριν για την ένωση.
Έγινεν η Δημοκρατία. Έλεγεν “όχι δε θα το
δεχτούμεν”. Και ο Κιουτσιούκ έλεγεν ότι είναι
γιοφύριν για ταξίμ, για διχοτόμηση. Εκείνος είχεν
την διχοτόμηση στο νου του και ο Μακάριος την
ένωση […] Οι μεγάλοι πολιτικοί εβλέπαν το σαν
γέφυρα”.

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Αϊσέλ Ιρκάτ
2.10

(Αϊσέλ Ιρκάτ, Παράρτημα )
2.9

Απόσπασμα από το ποίημα “Στην Άσσιαν ένα πρωινό”:
Έτοιμ’ όλοι στον αγώνα, με πάσαν σοβαρότηταν
δίχως κάποιες εμπειρίες, νέοι, γεναίτζες, γέροι
με μόνον έναν κίνητρον τζαι με υπευθυνότηταν
με πίστην στην Ελλάδαν, την Ένωσιν να φέρει.
(Πελεκάνου, xx, σ. 109)
2.11

Πώς αντιμετωπίζεται από τον κυπριακό λαό ο όρος των Συμφωνιών για
αποκλεισμό της ένωσης με την Ελλάδα και Τουρκία; [2.6 – 2.11]

Στην Ελλάδα η αντιπολίτευση […] δήλωνε […] ότι δεν θεωρεί την συμφωνίαν του Λονδίνου
και Ζυρίχης ως δεσμεύουσαν το έθνος. Δηλοί ότι ερχόμενη εις την εξουσίαν θα επιδιώξη την
μετατροπήν των προς την κατεύθυνση πλήρους ελευθερίας και δημιουργίας ενός
πραγματικώς ελεύθερου κράτους οιασδήποτε υποχρεώσεως.
(Δίγκλης, 2005, σ. 117)
2.12

Ο Ζορλού, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,
μιλώντας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη
Ζυρίχη […] έλεγε ότι “αν παραβιασθεί το
Σύνταγμα, τα 26 εκατομμύρια της Τουρκίας θα
είναι έτοιμα να επέμβουν”.
(Δίγκλης, 2005, σ. 118)
2.13

Πώς βλέπουν οι δύο Εγγυήτριες Δυνάμεις τις Συμφωνίες; [2.12 & 2.13]
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3 Πορεία προς τη Σύγκρουση
Κατά τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζονται
προβλήματα και ένταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ορισμένες πρόνοιες του Συντάγματος
καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη λήψη κοινών αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του
κράτους. Παράλληλα, οι Ελληνοκύπριοι εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους, εφόσον
θεωρούν ότι βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου δίδονται υπερπρονόμια στους
Τουρκοκύπριους, που δεν είναι αντίστοιχα της πληθυσμιακής τους αναλογίας. Επιπλέον,
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα αποθαρρύνονται οι εμπορικές συναλλαγές με τους
Ελληνοκύπριους, με το σύνθημα “από Τούρκο σε Τούρκο” 1 και απαγορεύεται η είσοδος
Ελληνοκύπριων στις τουρκοκυπριακές συνοικίες2.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, ο πρόεδρος Μακάριος χωρίς την έγκριση
των τριών Εγγυητριών Δυνάμεων, προχωρεί στην υποβολή προτάσεων για συνταγματικές
αλλαγές. Το Νοέμβριο του 1963 επιδίδει στον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσιούκ έγγραφο, με
το οποίο καλεί την τουρκοκυπριακή ηγεσία σε διαπραγματεύσεις για τροποποίηση 13
σημείων του Συντάγματος. Οι προτάσεις απορρίπτονται, αφού σύμφωνα με τους
Τουρκοκύπριους αποτελούν αφενός προσπάθεια μετατροπής τους από κοινότητα σε
μειονότητα, και αφετέρου αφήνουν ανοικτές τις πύλες για ένωση με την Ελλάδα 3. Οι
σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων του νησιού οξύνονται. Η πορεία προς τη σύγκρουση
έχει αρχίσει.

Απόδειξη προστίμου που επιβλήθηκε σε Τουρκοκύπριο, επειδή αγόρασε από
ελληνοκυπριακό κατάστημα.
(Οζκιουρ, 2000, σ. 277)
3.1
1

(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 82)
(Ιχσάν, 2003, σ. 43)
3
(Ηρακλείδης, 2006, σσ. 100-101)
2
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[...] Η κόρη μου αγόρασε ένα ζευγάρι παπούτσια από ελληνικό κατάστημα στη Λευκωσία
[…] Όμως την παρακολούθησαν και την οδήγησαν στο γραφείο της τρομοκρατικής
οργάνωσης και την τιμώρησαν με £2 πρόστιμο.
(Ιχσάν, 2003, σ. 43)
3.2

Σε ποια πολιτική της τουρκοκυπριακής ηγεσίας αναφέρονται οι πηγές; [3.1 & 3.2]

Απόσπασμα από επιστολή του προέδρου Μακάριου στον Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου (1/3/1964):
Είμαι υπογράψας τας Συμφωνίας αυτάς εκ μέρους των Ελλήνων της Κύπρου. Κατά την
προσωπικήν μου γνώμην, υπό τας επικρατούσας συνθήκας ουκ ην αλλώς γενέσθαι. Ουδ’
επί στιγμήν όμως επίστευσα ότι αι Συμφωνίας θα αποτελούν μόνιμον καθεστώς.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 40)
3.3

Απόσπασμα από έγγραφο υπογραμμένο από τον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσιούκ και τον
πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέλευσης Ραούφ Ντεκτάς (14/9/1963):
Τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου δεχθήκαμε ως προσωρινόν μεταβατικόν σταθμόν και γι’
αυτό το λόγο τις υπογράψαμε. Αν δεν ήταν προσωρινός σταθμός αλλά μια τελική λύση δεν
θα τις δεχόμαστε […] θα θέταμε ζήτημα διχοτόμησης στα Ηνωμένα Έθνη […]
(Βενιαμίν, 2008, τ.Α', σ. 60)
3.4

Πώς αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων της Κύπρου τις Συμφωνίες
Ζυρίχης – Λονδίνου; [3.3 & 3.4]

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 21/12/1963)
3.5

Σε ποιο γεγονός αναφέρεται ο τίτλος της εφημερίδας; [3.5]
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Απόσπασμα από επιστολή του προέδρου Μακάριου στις κυβερνήσεις των τριών
Εγγυητριών Δυνάμεων κατά την υποβολή των 13 προτάσεων για αναθεώρηση του
συντάγματος (29/11/1963):
Μια από τις συνέπειες των δυσκολιών που δημιουργήθηκαν από ορισμένες συνταγματικές
πρόνοιες είναι ότι εμποδίζεται η συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου μέσα σε
πνεύμα κατανόησης και φιλίας. Υπονομεύονται οι μεταξύ τους σχέσεις και αναγκάζονται να
απομακρύνονται, αντί να προσεγγίζει η μια κοινότητα την άλλη, προς ζημία της ευημερίας
ολόκληρου του λαού.
(Κληρίδης, 1988, τ.1, σ. 191)
3.6

Απόσπασμα από ομιλία του προέδρου Μακάριου:
Είμαι υποχρεωμένος να παραγνωρίσω ή να ζητήσω αναθεώρησιν των συνταγματικών
εκείνων διατάξεων αι οποίαι παρακωλύουν την λειτουργίαν του κρατικού μηχανισμού και
την πρόοδον της πολιτείας ή χρησιμοποιούμενα κακώς θέτουν εν κινδύνω την υπόστασιν
της πολιτείας.
(Χριστοδούλου, Κύπρος - Ελλάς: Οι σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας, 1999, τ.1, σ. 400)
3.7

Πώς δικαιολογεί ο πρόεδρος Μακάριος την υποβολή προτάσεων για
συνταγματική αναθεώρηση; [3.6 & 3.7]
Η Αθήνα […] εκτιμούσε ότι οι επιμέρους υπαρκτές αδυναμίες των συμφωνιών του 1959 δεν
μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν τα οφέλη που αποκόμιζαν οι
Ελληνοκύπριοι από την ειρήνευση […] Η Ελληνική Κυβέρνηση διέβλεπε σοβαρούς λόγους
από μια νέα σύγκρουση στην Κύπρο, τόσο για το ελληνικό στοιχείο του νησιού, όσο και για
την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα.
(Καραμανλής & Σβολόπουλος, 1992-1997, τ.Ε', σ. 609)
3.8

Ο Τούρκος πρωθυπουργός […] κατέστησε σαφές ότι χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας
δεν μπορούσε να επιχειρηθεί καμιά μεταβολή στο Κυπριακό Σύνταγμα.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 93)
3.9

Η Βρετανική Κυβέρνηση πάντοτε απέδιδε μεγάλη σπουδαιότητα στη στήριξη της
διευθέτησης στην Κύπρο […] Ως εκ τούτου, θα είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε οποιαδήποτε
ριζική αλλαγή της διευθέτησης.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 96)
3.10

Ποια είναι η στάση των τριών Εγγυητριών Δυνάμεων
στη συνταγματική αναθεώρηση;[3.8 – 3.10]
Κρίνω την απόφαση του Προέδρου Μακάριου για υποβολή των προτάσεων, σε σχέση
με τη στάση των Εγγυητριών Δυνάμεων .
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Απόσπασμα άρθρου της εφημερίδας “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ”, αναφορικά με τις
προτάσεις του προέδρου Μακάριου για τροποποίηση του Συντάγματος:

( Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 9/12/1963)
3.11

Εντοπίζω τις βασικές προτάσεις του προέδρου Μακάριου για συνταγματική
αναθεώρηση.[3.11]

Σκέφτομαι ποιες επιπτώσεις θα είχαν στους Τουρκοκύπριους οι συγκεκριμένες
τροποποιήσεις.

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 10/12/1963)
3.12
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 18/12/1963)
3.13

Ποια είναι η στάση της Τουρκίας μετά την υποβολή των 13 προτάσεων;
[3.12 & 3.13]
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4 Διακοινοτικές Ταραχές
4.1 1963: Οι Πρώτες Συγκρούσεις
Μετά την απόρριψη των προτάσεων για αναθεώρηση του Συντάγματος, η
ατμόσφαιρα στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Και οι δύο κοινότητες προετοιμάζονται
στρατιωτικά, για να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη σύγκρουση 1. Η αφορμή δίδεται στις
21 Δεκεμβρίου, όταν γίνεται συμπλοκή μεταξύ Ελληνοκύπριων αστυνομικών με
Τουρκοκύπριους. Μάχες ξεσπούν σε ολόκληρο το νησί 2.
Στη Λευκωσία γίνονται οι πιο εκτεταμένες συγκρούσεις, με θύματα και από τις δύο
κοινότητες. Οι Τουρκοκύπριοι κατορθώνουν να θέσουν υπό τον έλεγχο τους μια μεγάλη
περιοχή, που εκτείνεται από τον τουρκοκυπριακό τομέα της Λευκωσίας και φτάνει μέχρι
την οροσειρά του Πενταδάχτυλου. Έτσι, δημιουργείται και ο μεγαλύτερος τουρκοκυπριακός
θύλακας στο νησί. Παράλληλα, δημιουργούνται και μικρότεροι θύλακες σε άλλα μέρη της
Κύπρου 3.
Για την αντιμετώπιση της κρίσης συγκαλείται Διάσκεψη στο Λονδίνο με συμμετοχή
των τριών Εγγυητριών Δυνάμεων και εκπροσώπους των Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων. Συμφωνείται κατάπαυση του πυρός και παρεμβολή Βρετανών
στρατιωτικών μεταξύ των αντιμαχομένων 4. Παράλληλα, επιβάλλεται η διχοτόμηση της
Λευκωσίας με την Πράσινη Γραμμή 5, η οποία διαχωρίζει τον ελληνοκυπριακό από τον
τουρκοκυπριακό τομέα 6.
Οι Τουρκοκύπριοι, που ζουν σε μεικτά χωρία ή σε οικισμούς περικυκλωμένους από
ελληνοκυπριακά χωριά, υποχρεώνονται από την ηγεσία τους 7 και από τρομοκρατικές
πράξεις φανατικών Ελληνοκύπριων να προσφυγοποιηθούν και να καταφύγουν στους
θύλακες. Η ζωή τους σε συνθήκες αποκλεισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολη 8.
Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες διακόπτονται. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν το
βλέμμα στραμμένο προς την ένωση και οι Τουρκοκύπριοι προς τη διχοτόμηση 9.Η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει καταρρεύσει 10.

1

(Δίγκλης, 2005, σ. 130)
(Κακουλλής, Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν, 2003, σ. 67)
3
(Δεκλερής, 1981, σσ. 72-75)
4
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 111)
5
(Δρουσιώτης, Η Κατάρρευση Της Ζυρίχης και η Εφαρμογή του Τουρκικού Σχεδίου Διχοτόμησης,
2007)
6
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1997, σσ. 82-83)
7
(Stavrinides, 1976)
8
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 115)
9
(Ball, 1964)
10
(Δρουσιώτης, Ματωμένα Χριστούγενα 1963 - Πριν από την Απόπειρα Αναθεώρησης του
Συνταγματος, 1997)
2
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(Εφημερίδα “Ελευθερία” 22/12/1963)
4.1

Ποια κατάσταση επικρατεί στην Κύπρο το Δεκέμβριο του 1963; [4.1]

Η φωτιά είχε ανάψει και το σύνθημα Ταξίμ βροντολογούσε σ' όλες τις τουρκοκυπριακές
περιοχές. Ταυτόχρονα ξεδιπλώνονται και τα ελληνοκυπριακά καπετανάτα […] Άγριες μάχες
διεξάγονται[…]
(Σέρβας, 1984, τ.Β', σ. 337)
4.2

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 22/12/1963)
4.3

Σε ποια γεγονότα αναφέρονται οι πηγές; [4.2 & 4.3]
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Πότε ξεσπούν οι ταραχές; [4.3]

Τις πρώτες ώρες της 21ης Δεκεμβρίου καθώς Ελληνοκύπριοι έφεδροι αστυνομικοί
ερευνούσαν [...] στον Τουρκοκυπριακό Τομέα Λευκωσίας, περικυκλώθηκαν [...]. Σε λίγο
ένοπλες συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη Λευκωσία.
(O'Malley & Craig, 2000, σ. 177; Attalides, 1979)
4.4

Ποια είναι η αφορμή για το ξέσπασμα των διακοινοτικών ταραχών του 1963; [4.4]

Ποια κρίνετε ότι είναι η αιτία;

Η πόλη τεντώνεται νωχελικά,
τα σπίτια της πράσινης γραμμής
περιμένουν τους ξεχασμένους ενοίκους
π’ όλο μηνάν πως θα ‘ρθουν
κι όμως δεν έρχονται ποτέ.
(Ορφανίδης, 1994, σ. 105)
4.5

Μια πόλη έρμη, μοναχή, στη μέση μοιρασμένη
με ραγισμένη την καρδιά, στα στήθια πληγωμένη
Πώς να διαλέξει η άμοιρη, η δόλια να μοιράσει
ποιο ν’ αγαπάει πιότερο
η ίδια μάνα τους από τα δυο παιδιά της.
(Κωνσταντίνου, 2003, σ. 35)
4.6

Τουντην λουρίαν , πράσινην γραμμήν την εβαφτίσαν
Τζι’ ούλλους τους κασαπάες μας
Τούτ’ οι ειρηνευτάες μας, με τούτην εχωρίσαν.
(Χασάπης, Θεέ μου να 'τουν όραμα, 2004, σ. 183)
4.7
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Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Βουβές Σημαίες”
4.8

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 31/12/1963)
4.9

Ποια είναι μια από τις συνέπειες των διακοινοτικών διαταραχών του 1963;
[4.5 – 4.9]
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Χάρτης της Κύπρου που παρουσιάζει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες
(http://www.trncinfo.com/TANITMADAIRESI/2002/ENGLISH/DOCUMENTS/24.htm)
4.10

Εντοπίζω στο χάρτη τους μεγαλύτερους τουρκοκυπριακούς θύλακες. [4.10]

Σε ποιο μέρος του νησιού βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι από αυτούς;
[4.10]

Κρίνω τη σημασία του θύλακα Λευκωσίας – Αγίρτας για τους Τουρκοκύπριους.

Πρώτο […] ο Ντεκτάς πίεζε τους Τούρκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα χωριά τους
[…] Δεύτερο, σε μεικτά χωριά ανεύθυνοι Έλληνες με κακόβουλες πράξεις τρομοκρατούσαν
τους Τούρκους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.
(Ιχσάν, 2003, σ. 39)
4.11
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 21/1/1964)
4.12

Για ποιους λόγους οι Τουρκοκύπριοι υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τα χωριά
τους; [4.11 & 4.12]

Χωριά
Ελληνοκυπριακά
Τουρκοκυπριακά
Μικτά

1960
623
392
117
114

1970
602
444
110
48

Εντοπίζω ποια κατηγορία χωριών μειώνεται
δραματικά κατά την περίοδο 1960 – 1970. [4.13]

(Attalides, 1979, p. 89)
4.13

(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 18/1/1964)
4.14

Ποια είναι τα αποτελέσματα της τουρκοκυπριακής πολιτικής για μετακίνηση των
Τουρκοκύπριων στους θύλακες; [4.13 & 4.14]

Διαμαρτυρία Τουρκοκύπριων για τις ελλείψεις αγαθών εντός των θυλάκων
(Κακουλλής, Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν, 2003, σ. 139)
4.15
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(Εφημερίδα “ΑΙΓΥΠΤΟΣ” 27/12/1963)
4.16

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπριο (ανώνυμος):
Εγίναν έναν κάστρον τα Κότσινα […] Κανέναν γρόνον εμεινίσκαμεν μες στους σπήλιους, μες
στα τσιατήρια […] Ύστερα εκάμαν τες παράγκες, ετρέξαμεν στες παράγκες. Νερό εν εισιεν.
Εναν λάκκον εισιεν. Η ζήση ήταν σαν τους Παλαιστίνιους […] Εβαρέημεν τούτη την
φυλατζιήν[…]
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 7, Παράρτημα)
4.17

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τη Μενιβέρι
Μπορανσέλ:
Ύστερα απο ’63 εδυστύχισε πολλά η Τουρκική πάντα […]
Ήτουν πάρα πολλή δυσκολία. Σαν που ήσουν μες στη
φυλακή. Δεν έμπορες ελεύθερα να κυκλοφορείς […] Αν
εθέλαν εδιούσαν φαγωσίματα (εννοεί η ελληνοκυπριακή
κυβέρνηση). Έπρεπε να κάμνεις πολλήν οικονομίαν στα
φαγωσίματα, γιατί αν ετελειώναν εμείνισκες.
(Μενιβέρι Μπορανσέλ,Παράρτημα)
4.18
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Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Μενιβέρι Μπορανσέλ
4.19
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Τουρκοκύπριες στην τουρκική συνοικία της Λευκωσίας κάνουν έφοδο σε αυτοκίνητο της
Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης, για να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα.
(Κακουλλής, Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν, 2003, σ. 81)
4.20

Τα αναπτυξιακά έργα στις τουρκοκυπριακές περιοχές σταμάτησαν εντελώς, επειδή δεν
επιτρεπόταν η είσοδος κυβερνητικών υπαλλήλων και συνεργειών σε αυτές. Η κατάσταση
επιδεινωνόταν, επειδή [...] επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση πολλοί περιορισμοί στους
Τουρκοκύπριους. Απαγορεύτηκε π.χ η εισαγωγή στους θυλάκους οικοδομικού σιδήρου και
τσιμέντου, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή οχυρωματικών έργων
καθώς και άλλων «στρατηγικής σημασίας» υλικών και εξαρτημάτων, όπως μπαταρίες,
ηλεκτρικά εξαρτήματα, χημικά προϊόντα, πετρελαιοειδή κ.α.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 115)
4.21

Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης στους τουρκοκυπριακούς θύλακες;
[4.15 – 4.21]

Ποια συνέπεια
των διακοινοτικών ταραχών
παρουσιάζεται στις πηγές;
[4.22 & 4.23]
(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 25/12/1963)
4.22

Σε αυτό τον κάμπο
που δοξάζει τον Κύριο και την ψυχή του ανθρώπου
- 39 -

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
σε αυτό τον κάμπο που δοξάζει το σώμα
και μουρμουρίζει το τραγούδι του ανθρώπου
σε αυτό τον κάμπο
κείτεται σκοτωμένο
ένα Τουρκάκι
(Μηχανικός, Ωδή για ένα Σκοτωμένο Τουρκάκι,
1982, σ. 77)
4.23

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 14/1/1964)
4.24

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τη
Μενιβέρι Μπορανσέλ:
Συγκρίνω τις
πηγές. [ 4.24 – 4.26]

O κόσμος ούλος εφοάτουν να φκει έξω να κυκλοφορά.
Γιατί; Εχανούνταν τα πλάσματα μες στους δρόμους.
(Μενιβέρι Μπορανσέλ,Παράρτημα)
4.25

Πολλοί άνθρωποι (εννοεί Τουρκοκύπριοι) που επισκέπτονταν τον ελληνοκυπριακό Τομέα
εκείνες τις μέρες απαγάγονταν [...] Κάθε πρωί, καθώς αποχαιρετούσα την γυναίκα μου
(εννοεί για να πάω στη δουλειά), με κρατούσε στην αγκαλιά της από φόβο μήπως δε με
ξανάβλεπε.
(Papadakis, Echoes from the Dead Zone, 2005, p. 88)
4.26

(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 14/3/1964)
4.27
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(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 28/12/1963)
4.28

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 29/12/1963)
4.29

(Εφημερίδα “ΑΙΓΥΠΤΟΣ” 27/12/1963)
4.30

Ποια είναι η στάση των δύο Εγγυητριών Δυνάμεων ( Ελλάδας – Τουρκίας) κατά τη
διάρκεια των διακοινοτικών ταραχών ; [ 4.27 – 4.30]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 28/12/1963)
4.31

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 31/12/1963)
4.32

Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος των Ελληνοκύπριων και ποιος των Τουρκοκύπριων;
[4.31 & 4.32]

Ερώτηση σύνθεσης:
Ποιες είναι οι συνέπειες των διακοινοτικών
ταραχών του 1963 ;
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4.2 1964: Έτος Αναβρασμού
Το Μάρτιο του 1964 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει τη
συγκρότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για την εσωτερική ασφάλεια της Κύπρου1.Αποστολή της
Ειρηνευτικής Δύναμης ορίζεται η επιτήρηση της τάξης στο νησί και η εξομάλυνση των
σχέσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Παρόλη την παρουσία του Ειρηνευτικού Σώματος, οι σχέσεις Ελληνοκύπριων –
Τουρκοκύπριων οξύνονται. Το έτος 1964 σφραγίζεται από πολλές ένοπλες συγκρούσεις 2 σε
όλη την Κύπρο, με θύματα και από τις δύο κοινότητες. Αίτια των συγκρούσεων αυτών είναι
αφ’ ενός η επιθυμία των Τουρκοκύπριων να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε νέες περιοχές,
ώστε να πετύχουν τη συνένωση δύο ή περισσότερων θυλάκων, και αφ’ ετέρου η
προσπάθεια των Ελληνοκύπριων να καταλάβουν τουρκοκυπριακές θέσεις στρατηγικής
σημασίας 3.
Και στις δύο πλευρές παρατηρείται στρατιωτικός αναβρασμός. Οι Ελληνοκύπριοι,
από φόβο για τουρκική στρατιωτική επέμβαση φροντίζουν να θωρακίσουν την άμυνα της
Κύπρου. Δημιουργούν τον πρώτο τακτικό στρατό, που ονομάζεται Εθνική Φρουρά 4.
Παράλληλα, στέλλεται από την Ελλάδα μεραρχία 9000 αντρών, η οποία παίρνει το όνομα
ΕΛΔΥΚ 5. Οι Τουρκοκύπριοι, από την άλλη, ενισχύονται με λαθραίο εξοπλισμό από την
Τουρκία, θέλοντας να είναι έτοιμοι για εξουδετέρωση του ενωτικού κινήματος των
Ελληνοκύπριων 6.
Η ένταση κορυφώνεται τον Αύγουστο του 1964, όταν ξεσπούν μάχες στην περιοχή
Τηλλυρίας. Η Εθνική Φρουρά οργανώνει επίθεση κατά του τουρκοκυπριακού θύλακα,
Μανσούρας – Κοκκίνων, μέσω του οποίου εισάγονται λαθραία όπλα και πυρομαχικά από
την Τουρκία. Οι Τουρκοκύπριοι υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να
καταφύγουν στα Κόκκινα. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αδυνατεί να επιβάλει εκεχειρία 7. Τότε, η τουρκική
αεροπορία φτάνει στην Κύπρο και βομβαρδίζει την Τηλλυρία, με αποτέλεσμα το θάνατο
άμαχου πληθυσμού και μεγάλες υλικές ζημιές8.Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολεμική
ετοιμότητα, αλλά δεν επεμβαίνει στρατιωτικά, υπακούοντας σε έκκληση του Συμβουλίου
Ασφαλείας για κατάπαυση του πυρός και ειρήνευση στην περιοχή 9.

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 17/3/1963)
4.1
1

(Δρουσιώτης, Χριστούγεννα του 1963: Καζάνι Που Βράζει η Κύπρος, 2004)
(Moran, 1964)
3
(Λάμπρου, Γ., 2004, σσ. 138-140)
4
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 130)
5
(Κακουλλής, Η Αριστερά και οι Τουρκοκύπριοι, 1990, σ. 120)
6
(O'Malley & Craig, 2000, σ. 176)
7
(Patrick, 1976)
8
(Δρουσιώτης, Επιστροφή στον Τόπο του Εγγλήματος, 2003)
9
(Παπαγεωργίου, Από την Ζυρίχη εις τον Αττίλαν, 2000, τ.Γ', σ. 63)
2

- 42 -

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

Ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
(Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 2006, σ. 14)
4.2

(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 28/3/1964)
4.3

Ψήφισμα 186 (1964)
Το Συμβούλιο Ασφαλείας […]
● Συστήνει τη δημιουργία, με τη συναίνεση της Κυβέρνησης
της Κύπρου, μιας Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο. […]
● Συστήνει όπως η αποστολή της Δύναμης πρέπει να είναι
προς όφελος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας, να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την αποφυγή της
επανάληψης των συγκρούσεων και […] αποκατάσταση του
νόμου. […]

Σε ποιο γεγονός
αναφέρονται οι πηγές;
[4.1 – 4.4]

Ποιο το έργο της
Ειρηνευτικής Δύναμης;
[4.4]

(Συμβούλιο Ασφαλείας, 1964)
4.4

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τους Αντώνη και Άννα
Κατσιώρτα:
Οι δικοί μας […] σαν επίσημος στρατός […] (εννοεί μας έκαναν
στρατιωτική εκπαίδευση) για να ξέρεις πώς να χειριστείς το όπλο.
(Αντώνης και Άννα Κατσιώρτα, Παράρτημα)
4.5
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(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 28/7/1964)
4.6

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με την
Παναγιώτα Κανακά:
Εμάς εν μας αφήναν οι Τουρτσιοι να μπούμε
μες στα τούρτσικα χωρκά […] για να δούμεν τι
εκάμναν, διότι εμαζεύκαν όπλα. Ήρτασιν που
την Τουρκία Τούρκοι και εγυμνάζαν τους,
εφέρναν τους όπλα […]

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική Συνέντευξη
Παναγιώτας Κανακά
4.8

(Παναγιώτα Κανακά, Παράρτημα)
4.7

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τον
Αντώνη Κατσαντώνη:
Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική Συνέντευξη
Αντώνη Κατσαντώνη
4.9

Θυμούμαι ότι οι γονιοί μας εφοούνταν ότι υπήρχε το
ενδεχόμενο να επέμβει η Τουρκία […] Θυμούμαι
εφκάλλαμεν τα χαρακώματα. Νύχτα, κάθε γειτονιά
έφκαλλε το χαράκωμα το δικό της, ώστε σε
περίπτωση βομβαρδισμών να έχει κάπου να κρυφτεί.
(Αντώνης Κατσταντώνης, Παράρτημα)
4.10

Ποια ατμόσφαιρα επικρατεί στην Κύπρο το 1964; [4.5 – 4.10]

[...] Στην Αθήνα είχε ληφθεί η απόφαση να ενισχυθεί η Κύπρος σε έμψυχο και άψυχο υλικό,
ώστε να γίνει αυτοδύναμη στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
απειλούμενη τουρκική επιδρομή.
(Χριστοδούλου, Κύπρος - Ελλάς: Οι Σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας, 1999, τ.2, σ. 14)
4.11
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Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Ελληνοκύπριο (ανώνυμος):
To ’64 αρκέψαν να έρκουνται οι πρώτοι στρατιώτες της Μεραρχίας. Περίπου ένα τάγμα
ήρτε στο χωρκό μας. Εγεμώσαν τα καφενεία Καλαμαράες […] Ήταν μια μεγάλη δύναμη.
Επίλεκτος στρατός. Ήταν μια δύναμη την οποίαν εφοούνταν οι Τούρκοι.
(Ελληνοκύπριος ανώνυμος 11, Παράρτημα)
4.12

Στη συνάντηση Μακάριου-Παπανδρέου λήφθηκε μια […] κρίσιμη απόφαση […]. Αν η Ελλάδα
κατάφερνε να στείλει,λαθραία στην Κύπρο,στρατό και οπλισμό […], θα μπορούσε ίσως να
αποτρέψει την επιχειρησή της (εννοεί της τουρκικής επέμβασης).
(Παπανδρέου, 1994, σσ. 195-196)
4.13

Απόσπασμα προφορικής συνέντευξης με τους Κυριάκο και Γεωργία Κυριάκου:
Το ’64 εφέραν τον στρατό. Εγεμώσαν τον Άη Γιώρκη […] Εφέραν το στρατό τζαχαμαί τζαι
ήρτεν ο μουχτάρης τους να ψουμνίσει γιατί εγένετουν παναύριν […] Άμαν τζαι είδεν το
στρατό, επήε τζαι έπιαεν τους (εννοεί τους Τουρκοκύπριους συγχωριανούς του) τζαι έφυεν
[…] μες στα τουρκοχώρκα.
(Κυριάκος και Γεωργία Κυριάκου, Παράρτημα)
4.14

Σε ποιο γεγονός αναφέρονται οι πηγές; [4.11 – 4.14]

Συζητώ για τις ψυχολογικές συνέπειες της άφιξης της Ελληνικής Μεραρχίας στους
Τουρκοκύπριους. [4.12 & 4.14]

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 24/7/1964)
4.15
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(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 26/7/1964)
4.16

(Εφημερίδα “ΑΙΓΥΠΤΟΣ” 27/2/1964)
4.17

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 28/7/1964)
4.18

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 28/7/1964)
4.19

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 30/7/1964)
4.20

Ποιες προσπάθειες γίνονται από τους Ελληνοκύπριους για αμυντική θωράκιση της
Κύπρου; [ 4.15 – 4.20]
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(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 26/7/1964)
4.21

Ποιες προσπάθειες γίνονται από
τους Τουρκοκύπριους για τη στρατιωτική τους
ετοιμότητα; [4.7 & 4.22 – 4.24]

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 28/7/1964)
4.22

(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 1/8/1964)
4.24

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 28/7/1964)
4.23

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 30/7/1964)
4.25
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μέτρα αμυντικής θωράκισης οι
Ελληνοκύπριοι; [4.11 & 4.13 & 4.25]

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Απόσπασμα απο ομιλία του προέδρου
Μακάριου στις 11/5/1964:
Σκοπός σταθερός και τέρμα αμετάθετον
του Κυπριακού αγώνος είναι η ένωσις της
Κύπρου μετα της μητρός πατρίδος. Υπέρ
της ενώσεως αγωνιζόμεθα και υπέρ της
ενώσεως θα συνεχίσουμε τον αγώνα
[…].Και ουδεμία δύναμις είναι ικανή να
επιβάλει παρέκκλισιν από τον δρόμον της
ενώσεως.
(Παπαγεωργίου, Από την Ζυρίχη εις τον
Αττίλαν, 2000, τ.Γ', σ. 21)
4.26

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 1/9/1964)
4.27

Για ποιο λόγο λαμβάνουν μέτρα στρατιωτικής
επαγρύπνησης οι Τουρκοκύπριοι; [4.26 – 4.29]

Ελληνοκυπριακό φυλλάδιο
(Κακουλλής, Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν, 2003, σ. 89)
4.28
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Τουρκοκύπριοι διαδηλώνουν στον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας κατά της Ένωσης
(Κακουλλής, Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν, 2003, σ. 139)
4.29

Σε ποιο γεγονός αναφέρεται η πηγή; [4.29]

Για ποιο λόγο η Εθνική
Φρουρά οργανώνει επίθεση
κατά του τουρκικού θύλακα
Μανσούρας – Κοκκίνων;
[4.30 – 4.33]
(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 8/8/1964)
4.30

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπριο
(ανώνυμος):
Επηαίνναν οι Μασουρκώτες με τις βαρκούες στην Τουρκίαν
τζιαι φέρναν όπλα […] Εφέρναν όπλα τζιαι στρατό. Ουλλη η
περιοχή της Κύπρου εν που τους Τήλλυρους που τα ήβρεν.
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 7, Παράρτημα)
4.31

- 49 -

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

Χάρτης της Κύπρου που δείχνει την περιοχή Μανσούρας
(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 11/8/1964)
4.32

Ο θύλακας Μανσούρας – Κοκκίνων […] χρησιμοποιούνταν για ανεφοδιασμό, εκπαίδευση
και υποδοχή ενισχύσεων και βαρέων όπλων από την Τουρκία. Ο επικίνδυνος για τουρκική
επέμβαση […] θύλακας […]κατεχόταν από δύναμη δύο ταγμάτων, που καθημερινά
προωθούσε τις θέσεις της αποκόπτοντας τις συγκοινωνίες της περιοχής.
(Χατζηαντωνίου, 2007, σ. 137)
4.33

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 13/8/1964)
4.34

Ο […] επικεφαλής της Άμυνας της Κύπρου, είχε υποδείξει επανειλημμένα την ανάγκη
διάλυσης του θύλακα […] Το απόγευμα της 7ης Αυγούστου 1964, μοίρα καταδρομών […]
επιτέθηκε[…].
Με μεγάλο ενθουσιασμό μάχονταν […] τμήματα της Εθνικής Φρουράς […] με αποτέλεσμα οι
Τούρκοι να εγκαταλείψουν όλα τα οχυρά και τα χωριά τους […] και να αποσυρθούν στα
Κόκκινα […] Με τις μάχες της Τηλλυρίας το μεγαλύτερο τουρκικό προγεφύρωμα διαλύθηκε,
αφού μόνο μια πολύ μικρή περιοχή γύρω από τα Κόκκινα έμεινε στα χέρια των Τούρκων.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σσ. 142-146)
4.35
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(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 9/8/1964)
4.36

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπρια
(ανώνυμη):
Ήρτεν ο στρατός σας τζιαι εκτύπηεν μας. Εθέλαν να πιάχουν
τις περιοχές μας. Ούλλοι οι αδρώποι εσσαλιστήκαν μες στα
Κότσινα. Έπρεπε να πολεμήσουν να μας σώσουν. Εμάς, τες
γεναίτζες ούλλες, ήρταν τα Ενωμένα Έθνη τζιαι επήραν μας
στη Λεύκα […] Εχάσαμεν τα σπίθκια μας τζιαι τους αντράες
μας.

Συγκρίνω τις
πηγές 4.34 – 4.36 με την
πηγή 4.37.

(Τουρκοκύπρια ανώνυμη 9, Παράρτημα)
4.37

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 9/8/1964)
4.38

Πώς αντιδρά η Τουρκία
στην επίθεση της Εθνικής Φρουράς;
[4.38 & 4.39]
(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 9/8/1964)
4.39

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 13/8/1964)
4.40
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 10/8/1964)
4.41

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπριο
(ανώνυμος):
Ήρτεν η μάνα μας (εννοεί η Τουρκία) να μας ποσπάσει. Έσυρεν
πόμπες για να φύει ο στρατός (εννοεί η Εθνική Φρουρά)
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 8, Παράρτημα)
4.42

Συγκρίνω τις πηγές
4.40 & 4.41 με την πηγή 4.42.

(Εφημερίδα “Η ΜΑΧΗ” 7/8/1964)
4.43

Ποιες είναι οι συνέπειες των ενόπλων συγκρούσεων στην Τηλλυρία; [4.43 – 4.45]

Αγία Τηλλυρία,
πώς να ιχνογραφήσω τη μορφή σου […]
Αύγουστος και φωτιά
πού να ‘βρω χρώμα;
Στην Τηλλυρία δεν τραγουδάνε πια τα πεύκα
-μαύροι καμένοι σκελετοί- […]
την ηρεμία γρατσουνούν των ουρανών.
(Παπαγεωργίου, Αγία Τυλληρία, 1994, σ. 77)
4.44
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α) Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στον Παχύαμμο, η οποία βομβαρδίστηκε από την τουρκική
αεροπορία
β) Ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού μεταφέρει τραυματίες
(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 13/8/1964)
4.45

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 9/8/1964)
4.46

(Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” 29/8/1964)
4.47

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 11/8/1964)
4.48
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στάση της Ελλάδας;
[4.46 & 4.47]

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 15/8/1964)
4.49

Με ποιο τρόπο σταματούν οι
ένοπλες συγκρούσεις στην Τηλλυρία;
[4.48 & 4.49]

Ερώτηση Σύνθεσης:
Ποια ατμόσφαιρα επικρατεί στην Κύπρο
κατά το έτος 1964;
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5 Πραξικόπημα
5.1 1964-1974: Μια Ταραγμένη Δεκαετία
Από το 1964 αρχίζουν να καταβάλλονται προσπάθειες από τους Γενικούς Γραμματείς
του ΟΗΕ για επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Προτείνονται κάποια σχέδια λύσης, τα
οποία όμως απορρίπτονται, είτε από την ελληνοκυπριακή, είτε από την τουρκοκυπριακή
πλευρά, εφόσον δεν ικανοποιούν πλήρως τις πολιτικές τους επιδιώξεις 1.
Με την κατάρρευση των προσπαθειών για επιβολή σχεδίου λύσης, αρχίζουν από το
1968 διακοινοτικές συνομιλίες, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ειρηνικού πλαισίου
συμβίωσης των δύο κοινοτήτων. Από την ελληνοκυπριακή πλευρά εγκαταλείπεται ο στόχος
της ένωσης και υιοθετείται η γραμμή της ανεξαρτησίας. Ξεκινά η ομαλοποίηση των
σχέσεων των δύο πλευρών. Οι Τουρκοκύπριοι βγαίνουν από τους θύλακες και αρχίζει πάλι
η συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους 2.
Αυτή την περίοδο γεννιούνται στο κυπριακό κράτος παράνομες τρομοκρατικές
οργανώσεις, οι οποίες στοχεύουν στον τερματισμό των διακοινοτικών συνομιλιών και στην
επίτευξη της ένωσης Κύπρου – Ελλάδας. Σημαντικότερη από τις οργανώσεις αυτές είναι η
ΕΟΚΑ Β’, με αρχηγό την Γεώργιο Γρίβα. Η οργάνωση έρχεται σε στενή συνεργασία με το
δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Καταστρώνονται σχέδια δολοφονίας του προέδρου
Μακάριου και πραξικοπηματικής κατάληψης της εξουσίας 3. Η κυβέρνηση, για να
αντιμετωπίσει την παρανομία, ιδρύει το Εφεδρικό Σώμα 4.
Οι ενέργειες της ΕΟΚΑ Β’ σε συνδυασμό με τη δράση χουντικών Ελλαδιτών
αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά, δημιουργούν μια παρατεταμένη περίοδο ανωμαλίας
στο νησί. Ο πρόεδρος Μακάριος, θέλοντας να εξομαλύνει την κατάσταση, γνωστοποιεί στον
πρόεδρο της Χούντας Φαίδωνα Γκιζίκη, τον Ιούλιο του 1974, την απόφασή του για
απομάκρυνση από την Κύπρο όλων των Ελλαδιτών αξιωματικών 5.
Η απάντηση της Χούντας έρχεται λίγες μέρες αργότερα, στις 15 Ιουλίου, όταν με
πραξικόπημα ανατρέπει την νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φιλοχουντικές
φάλαγγες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ κινούνται με τανκς και βάλλουν εναντίον του
Προεδρικού Μεγάρου. 6 Παράλληλοι στόχοι των πραξικοπηματιών είναι η Αρχιεπισκοπή, το
αεροδρόμιο Λευκωσίας, οι κεντρικές φυλακές, το Αρχηγείο Αστυνομίας και το Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Μάχες διεξάγονται σε αρκετές περιοχές της Κύπρου. Το Εφεδρικό
Σώμα προσπαθεί, χωρίς όμως επιτυχία, να καταστείλει το πραξικόπημα. 7 Το ΡΙΚ
1

(Δίγκλης, 2005, σσ. 149-151)
(Kizilyurek, Γλάυκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας χώρας, 2006, σ. 105)
3
(Δρουσιώτης, Από το Εθνικό Μέτωπο στην ΕΟΚΑ Β', 1994) (Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002)
4
(Χατζηαντωνίου, 2007, σ. 217)
5
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 431)
6
(Πανταζής, 2007, σ. 127)
7
(Κασιουλής, 2004, σσ. 227-228)
2
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ανακοινώνει ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Πρόεδρος της πραξικοπηματικής κυβέρνησης
ορίζεται ο Νίκος Σαμψών. 8
Ο Μακάριος κατορθώνει να ξεφύγει από το Προεδρικό και να φτάσει στην Πάφο.
Εκεί, από ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, απευθύνει μήνυμα αντίστασης προς τον
κυπριακό λαό. Την επόμενη μέρα, με στρατιωτικό αεροπλάνο των Βρετανών μεταφέρεται
στη Μάλτα και έπειτα στο Λονδίνο. 9 Ακολούθως μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου
συγκαλείται Συμβούλιο Ασφαλείας, για να εξετάσει την κατάσταση που δημιουργείται στην
Κύπρο μετά το πραξικόπημα.
Οι συνέπειες του πραξικοπήματος είναι πολύ βαριές για το νησί. Πέρα από τους
νεκρούς και τους τραυματίες, δίνεται η αφορμή στην Τουρκία να εισβάλει με τα
στρατεύματα της στην Κύπρο.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ […] διόρισε […] ως
μεσολαβητή για την επίλυση του Κυπριακού τον Ντην
Άτσεσον. Ο Ντην θα προσπαθήσει να συγκεράσει τις
ελληνικές και τουρκικές θέσεις […] σε ένα σχέδιο που
έγινε γνωστό ως το πρώτο Σχέδιο Άτσεσον.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σσ. 147-149)
5.1

(Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 25/7/1964)
5.2

Σε ποιες προσπάθειες
αναφέρονται οι πηγές; [5.1 – 5.3]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 8/9/1964)
5.3
8
9

(Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002, σσ. 413-416)
(Χωρίς Συγγραφέα, 1979, σσ. 144-156)
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Διέξοδο γι’ αυτά (εννοεί τα προβλήματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας) έδιδαν οι διακοινοτικές συνομιλίες με
στόχο την αποκατάσταση της κυπριακής ανεξαρτησίας
με την κανονική συνεργασία των δύο κοινοτήτων στη
βάση αναδόμησης του όλου καθεστώτος.
(Χριστοδούλου, Κύπρος - Ελλάς: Οι σχέσεις Αθηνών Λευκωσίας, 1999, τ.1, σ. 97)
5.4

Με ποιο τρόπο καταβάλλονται προσπάθειες
για αποκατάσταση της κυπριακής ανεξαρτησίας;
[5.4 & 5.5]

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Μαρτυρίες(1)
5.5

Για ποιο λόγο οι συνομιλίες
καθυστερούν να οδηγήσουν σε
λύση; [5.5]

Απάντηση του Μακάριου σε ερώτηση
ξένου δημοσιογράφου το 1970:
Δημ: Υπάρχει ακόμη ζήτημα ένωσης;
Μακ: Η ένωση είναι ο εθνικός πόθος του
κυπριακού λαού, αλλά δεν είναι δυνατό
να επιτευχθεί.
(Οζκιουρ, 2000, σ. 116)
5.6

Η διεκδίκηση […]της ένωσης
συνοδοιπορούσε με τα τουρκικά
διχοτομικά σχέδια και την ενίσχυση και
υποβοήθηση τους […]. Γι’ αυτό ο
Μακάριος έκανε τις διαπιστώσεις του και
προδιέγραψε τις νέες προοπτικές […]
κατά τη νέα κρίσιμη φάση του εθνικού
ζητήματος […]. Αναγκαστικά ήταν η
ειρηνική συζήτηση με τους
Τουρκοκύπριους για την κατοχύρωση των
δικαιωμάτων τους κάτω από ένα
σύνταγμα ανεξάρτητου και ενιαίου
κράτους.
(Χριστοδούλου, Κύπρος - Ελλάς: Οι
Σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας, 1999, τ.2,
σσ. 94-95)
5.7
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Απόσπασμα από ομιλία του Μακάριου
(12/1/1968):
Εφ’ όσον το Κυπριακόν εισήλθε
προσφάτως εις την πλέον κρίσιμον φάσην
του και απαιτούνται […] γενναίες
αποφάσεις δια να εξέλθει από το
σημερινόν αδιέξοδον, επιζητούμενης κατ’
ανάγκην της λύσης εντός των πλαισίων
του εφικτού, τα οποία δεν συμπίπτουν με
τα πλαίσια του ευκταίου […]

Ποια πολιτική αλλαγή
παρουσιάζεται στην ηγεσία της
ελληνοκυπριακής κοινότητας;
[5.6 –5.9]

(Κασιουλής, 2004, σσ. 182-183)
5.8

Απόσπασμα από ομιλία του Μακάριου (8/2/1973):
Αλλ’ αφού είμεθα ενωτικοί, διατί διεξάγομεν συνομιλίας μετά των Τουρκοκύπριων και
ομιλούμεν περί ανεξάρτητον, ενιαίου […] κράτους; Διότι τούτο επιβάλλει η […]
πραγματικότης, ενώπιον της οποίας δεν δύνανται να εθελοτυφλούν ούτε η Ελληνική ούτε
η Κυπριακή Κυβέρνησις.
(Κρανιδιώτης Ν. , 2000, τ.Β', σ. 244)
5.9

Απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας
«Έργατικό Βήμα» (14/3/1968):
Η απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης να σηκώσει και τους τελευταίους περιορισμούς
στις διακινήσεις των Τουρκοκύπριων Λευκωσίας είναι σοφή. [...] Οι επιπτώσεις της θα
είναι ευεργετικές. Είναι σχεδόν μια βδομάδα από την ημέρα που μετακινήθηκαν τα
ελληνικά οδοφράγματα και οι Τούρκοι της Λευκωσίας κινούνται προς τα εδώ δίχως
έλεγχο και έρευνες και δικαιούνται να μεταφέρουν προς τα εκεί κάθε είδος και κάθε
υλικό.
(Κακουλλής, Η Αριστερά και οι Τουρκοκύπριοι, 1990, σ. 163)
5.10

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική Συνέντευξη
Αντριανής Πάλμα
5.12
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Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με την
Αντριανή Πάλμα:
Το ’67 άρχισεν ο Μακάριος να σάζει κάτι σπίθκια […].
Όσοι εθέλαν να επιστρέψουσιν Τούρκοι εις τα χωρκά
τους, άρχισεν ο Μακάριος να δίνει λεφτά να σάζουν
τα σπίθκια τους. Έσαζεν του τα σπίθκια τους τζιαι
έρκουνταν. Τότε εις την Περιστερώνα μπορεί να
ήρτασιν καμιάν εκατοστή σπίθκια πίσω […]. Και ήταν
εις το σπίτι μου, όπως το γιο μου το Τουρτζί. Δεν είχε
διαφορά που το γιο μου ή αδελφό μου διότι ο άντρας
μου ήταν […] νέος. Εσμίουνταν μαζί. Είχαμε κουπάδιν
εμείς, είσιεν κουπάδιν τζείνος. Σπίτι μου ετραγούδαν,
σπίτι μου έτρωεν μαζί μας. Τηλεόραση επειδή
εβάλλαμεν ένα έργο τούρτσικο κάθε Παρασκευή […]
έρκετουν το Τουρτσίν τζαι επαρακολούθαν δαμέ […]
Ή ο άντρας μου επήαιννεν ύστερα μαζί του τζιαι
έτρωε σπίτι του.
(Αντριανή Πάλμα,ΙΚΜΕ 010055,.Παράρτημα)
5.11

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπρια
(ανώνυμη):
Που το ’67-’68 τζιαι ύστερις, αρκέψαν τζιαι εσάζαν τα
πράματα. Εν μας εσταματούσασιν να μας κάμουν έρευναν.
Αρκέψαμεν τζιαι βρίσκαμε καλλύττερες δουλειές.
Εβκήκαμεν που τη φυλατζην. Εν ελιφκούμαστιν πράματα
πιον. Ήβραμεν τζιαι τους φίλους μας τους Γριστιανούς.
Έβαλεν νουν ο Μακάριος τζιαι εσταμάτησεν να συντιχάνει
για Ένωση με την μάνα (εννοεί την Ελλάδα) του. Έσάσασιν
τα πραματα.

Μετά το 1968
πώς αλλάζουν οι σχέσεις
των δύο κοινοτήτων;
[5.10 - 5.13]

(Τουρκοκύπρια ανώνυμη 2, Παράρτημα)
5.13

Τον Μάρτη του 1969 έκαμε την εμφάνισή της η παράνομη οργάνωση Εθνικό Μέτωπο,
που αποτέλεσε πηγή σοβαρής εσωτερικής ανωμαλίας και προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην
υπόθεση της Κύπρου [...]. Η ίδρυσή του δεν είναι άσχετη με την προσπάθεια του
στρατιωτικού καθεστώτος της Ελλάδας να ελέγξει την κατάσταση στην Κύπρο [...]. Σκοπός
του Εθνικού Μετώπου [...] ήταν η τόνωση του εθνικού φρονήματος [...] και η Ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα [...]. Η περίοδος δράσης του Εθνικού Μετώπου εκτείνεται μεταξύ
[...] 1969 και [...] 1970. Εντός αυτής έγινε και η δολοφονική απόπειρα εναντίον του
Μακάριου.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σσ. 290-293)
5.14
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Απόσπασμα από διακήρυξη του Εθνικού Μετώπου:
Εν δεδομένη στιγμή δύναται (εννοεί το Εθνικό Μέτωπο)
να αξιώση την ολικήν ή μερικήν αλλαγήν της Κυπριακής
Ηγεσίας εάν κρίνη ότι τούτο επιβάλλει η εθνική ανάγκη
και υπαγορεύουν τα εθνικά συμφέροντα του ελληνισμού.
(Παπαδημήτρης, Ιστορική Εγκυκλοπαίδια της Κύπρου,
1992, τ.13, σ. 360)
5.15

Κάτω από τις ευλογίες του καθεστώτος (εννοεί του δικτατορικού
καθεστώτος της Ελλάδας) […] εγκαταστάθηκε ο Γρίβας στην
Κύπρο και επιδόθηκε στην οργάνωση της ΕΟΚΑ Β’ και τη
συστηματική συνωμοτική δράση της. Από τα Χριστούγεννα του
1971 ετοιμάστηκε το σχέδιο πραξικοπήματος.
(Χριστοδούλου, Κύπρος - Ελλάς: Οι Σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας,
1999, τ.2, σ. 120)
5.16

Επεδίωκε ο Γρίβας ό,τι και η Χούντα των Αθηνών, την
εξουδετέρωση του Μακάριου.
(Παπαγεωργίου, Μακάριος Πορεία δια Πυρός και
Σιδήρου, 1975, σ. 129)
5.17

Απόσπασμα από ομιλία του Γρίβα:
Νέοι της Κύπρου, κλείσατε τα ώτα σας εις τας σειρήνας
του εφικτού και αναπετάσετε τη σημαία της Ενώσεως[…].
Ζήτω η Ένωσις!
(Κρανιδιώτης Ν. , 2000, τ.Β', σ. 22)
5.18

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 14/7/1974)
5.19
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Η ΕΟΚΑ Β’ […] άρχισε να ασκεί
τρομοκρατία κατά του εσωτερικού
εχθρού, που […] είναι […] οι μακαριακοί,
οι οποίοι αναπαρίσταντο ως ανθενωτικοί.
(Μελέτη, 2008, σ. 53)
5.20

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Μαρτυρίες (1)
5.21

Σε ποιες παράνομες οργανώσεις
αναφέρονται οι πηγές;
[5.14, 5.16]

Ποιος είναι ο βασικός στόχος των
οργανώσεων αυτών;
[5.14, 5.17, 5.21]

Κρίνω τη σχέση του δικτατορικού
καθεστώτος της Ελλάδας με τις οργανώσεις
αυτές.
[5.14, 5.16, 5.18 – 5.19]

Κρίνω τις μεθόδους που χρησιμοποιούν
οι οργανώσεις για να πετύχουν το σκοπό
τους.
[5.14 – 5.16, 5.18, 5.20 – 5.22]

Αστυνομικός σταθμός ύστερα από επιδρομή της ΕΟΚΑ Β’
(Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002, σ. 261)
5.22
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Ο Μακάριος προχώρησε τον Απρίλιο του 1973 στη δημιουργία του Εφεδρικού
Αστυνομικού Σώματος […].Το Εφεδρικό ενισχύθηκε με εκατοντάδες επικουρικούς
αστυνομικούς και είχε ως αποκλειστική αποστολή την αντιμετώπιση της παράνομης
δράσης της ΕΟΚΑ Β’. Οι επιχειρήσεις που διεξήγαγε είχαν ως αποτέλεσμα μαζικές
συλλήψεις μελών της παράνομης οργάνωσης.
(Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002, σ. 264)
5.23

Το Eφεδρικό αποκαλύπτει οπλοστάσιο της ΕΟΚΑ Β’
(Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002, σ. 349)
5.24

Με ποιο τρόπο προσπαθεί η Κυβέρνηση
να αντιμετωπίσει την παρανομία; [5.23 & 5.24]
Ο Ντεκτάς […] αμφισβητεί την ικανότητα της Κυβέρνησης να εφαρμόσει λύση
στην οποία θα κατέληγαν οι ενδοκυπριακές συνομιλίες, αφού δεν ήταν σε θέση
να πάρει αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των παρανόμων που δε δέχονταν λύση
άλλη από την Ένωση.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 301)
5.25

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Μαρτυρίες(1)
5.26
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Ποιες συνέπειες έχει η δράση των
παράνομων οργανώσεων; [5.25 & 5.26]

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τον Αντώνη
Κατσαντώνη:
Ήταν η εποχή της ΕΟΚΑ Β’. Την εξουσία στο στρατό είχαν την οι
ΕΟΚΑΒΗΤΑτζήδες, αξιωματικοί που την Ελλάδα, χουντικοί,
τρομοκρατία.
(Αντώνης Κατσαντώνης, Παράρτημα)
5.27

Ποια κατάσταση επικρατεί
στην Εθνική Φρουρά; [5.27 & 5.28]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 9/7/1974)
5.28

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 5/7/1974)
5.29

(Εφημερίδα “O Φιλελεύθερος” 10/7/1974)
5.30
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(Εφημερίδα “O Φιλελεύθερος” 6/7/1974)
5.31

Ποιο κλίμα επικρατεί στην Κύπρο στις
αρχές του Ιουλίου 1974; [5.27 – 5.31]

Απόσπασμα από την επιστολή του Μακάριου προς τον πρόεδρο του δικτατορικού
καθεστώτος Αθηνών Φαίδωνα Γκιζίκη:
Μετά βαθείας θλίψεως είμαι υποχρεωμένος να εκθέσω […] ορισμένας απαράδεκτας εν
Κύπρο καταστάσεις και γεγονότα, δια τα οποία θεωρώ υπεύθυνον την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν.[…] Λυπάμαι να ειπώ, κύριε Πρόεδρε, ότι η ρίζα του κακού είναι πολύ βαθεία
και φθάνει μέχρις Αθηνών […]. Η Εθνική Φρουρά, ως έχουν σήμερον ή συνθεσις και η
στελέχωσή της, εξετράπη του σκοπού της και κατέστην εκτροφείον παρανόμων, κέντρον
συνωμοσιών […]. Και διά την εκτροπήν αυτήν της Εθνικής Φρουράς απόλυτον την
ευθύνην έχουν οι Έλληνες αξιωματικοί, μερικοί των οποίον είναι από ποδών μέχρι
κεφαλής αναμεμιγμένοι και συμμετέχουν εις τη δραστηριότητα της ΕΟΚΑ Β’[…]. Θα
παρεκάλουν όπως ανακληθούν οι στελεχούντες την Εθνικήν Φρουράν αξιωματικοί εξ
Ελλάδος. Η παραμονή των εις την Εθνικήν Φρουράν και η υπ’ αυτών διοίκησις της θα
είναι επιζήμιες εις τας σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας.
(Κρανιδιώτης Ν. , 2000, τ.Β', σσ. 367-370)
5.32

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Αττίλας 74”
5.33
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Ποιες κατηγορίες απευθύνει στο δικτατορικό
καθεστώς ο πρόεδρος Μακάριος;
[5.32 & 5.33]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 9/7/1974)
5.34

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 7/7/1974)
5.35

Με ποιο τρόπο προσπαθεί ο
Μακάριος να εξομαλύνει την κατάσταση;
[5.32, 5.34 – 5.35]
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5.2 Εκδήλωση Πραξικοπήματος

Η ελληνική κυβέρνηση […] διέταξε τους Έλληνες
αξιωματικούς της εθνοφρουράς να καταλάβουν την
εξουσία στην Κύπρο και να δολοφονήσουν τον Μακάριο.
Έτσι στις 15 Ιουλίου οι δυνάμεις αυτές κινήθηκαν
εναντίον του προεδρικού μεγάρου και άλλων
στρατηγικών σημείων […]. Αιματηρές μάχες διεξήχθησαν
παντού.
(Κρανιδιώτης Γ. , 1984, σ. 240)
5.1

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με το
Δημήτρη Νικολέττη:
Ακούω τα ράδια· εμβατήρια. Ακούμε πραξικόπημα.
Χούντα. Ως το δείλις εγέμωσε το χωρκό στρατιώτες
με τα όπλα. Έτσι σγιον ενομίζαμεν εν είχαμε
Χουντικούς, εγέμωσεν το χωρκόν.
(Δημήτρης Νικολέττης, Παράρτημα)
5.2

Δευτέρα 15 Ιουλίου 1974. Ωρα 8:20 το πρωί. Η Χούντα
επιχειρεί το [...] πραξικόπημα κατά του προέδρου της
Κύπρου Αρχιεπισκόπου Μακάριου [...]. Τα τανκς της
Χούντας υποστηριζόμενα από μοίρα καταδρομών και
λόχους τυφεκιοφόρων, επιτέθηκαν κατά του Προεδρικού με
σκοπό να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Μακάριο και να
καταλύσουν τη Δημοκρατία.

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ραδιοφωνική Εκπομπή
Αθηνάς Βιολάρη
5.4

(Ραδιοφωνική εκπομπή Αθηνάς Βιολάρη, 15/7/2008, ΡΙΚ)
5.3

Ιούλη ήρθε ο Τρυγητός
μας βάρεσε ένας συρφετός
μας πόνεσε ο αλληλοσπαραγμός
και μάτωσε ο μούστος.
(Αναστασιάδης, 2007, σ. 17)
5.5

Σε ποιο γεγονός αναφέρονται οι πηγές;
[5.1 – 5.5]
Εντοπίζω όλες τις ιστορικές πληροφορίες
για το πραξικόπημα.
[5.1 – 5.5]
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Συγκρίνω τις πηγές 5.1 – 5.4 με
την πηγή 5.6.
(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 18/7/1974)
5.6

Οι στόχοι που καθορίζονται προς κατάληψη είναι
το προεδρικό μέγαρο, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών,
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το διεθνές
αεροδρόμιο, το στρατόπεδο του εφεδρικού, η
Αρχιεπισκοπή, οι κεντρικές φυλακές [...]

Ποιοι στόχοι επιλέγονται
προς κατάληψη;
[5.7 – 5.8]

(Χατζηαντωνίου, 2007, σ. 277)
5.7

Κρίνω την επιλογή των
συγκεκριμένων στόχων.

Χάρτης της Λευκωσίας που απεικονίζει τους κύριους
στόχους του πραξικοπήματος
(Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002, σ. 405)
5.8

ΜΑΚΑΡΙΟΣ
15 Ιουλίου ήταν μέρα θλιβερή
που ακούστηκε στην Κύπρο
η φωνή του Πανταζή και
στον ήχο της φωνής του
έτρεξε όλο το Εφεδρικό
για να διώξουνε την
Χούντα από το προεδρικό
(Στυλιανού, 1981, σ. 48)
5.9
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Ποιοι προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν το πραξικόπημα;
[5.9 – 5.10]
Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Ελληνοκύπριο (ανώνυμος):
Εθωρούσαμεν που το σπίτι μας τους άντρες του Εφεδρικού που εδιούσαν σκληρές μάχες
εναντίον των πραξικοπιματιών κοντά στο προεδρικό. Μα τζείνοι (εννοεί οι πραξικοπιματίες)
είχασιν όπλα πολλά τζιαι τανκς. Ήνταλως να νικήσει το νόμιμο κράτος;
(Ελληνοκύπριος ανώνυμος 10, Παράρτημα )
5.10

Απόσπασμα από ανακοίνωση του ΡΙΚ:
Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ραδιοφωνική Εκπομπή
Αθηνάς Βιολάρη

Επενέβη σήμερα η Εθνική Φρουρά δια να σταματήσει τον
αδελφοκτόνον πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Ο κύριος
σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως.

5.12

(Ραδιοφωνική εκπομπή Αθηνάς Βιολάρη, 15/7/2008, ΡΙΚ)
5.11

Ακολουθεί διάγγελμα προς τον ελληνικό κυπριακό λαό:

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ραδιοφωνική Εκπομπή
Αθηνάς Βιολάρη
5.13

Ελληνικέ κυπριακέ λαε, η δημιουργηθείσα κατά τους
τελευταίους μήνες τραγική κατάστασις εν τη νήσω, ήτις
οδήγησε εις εμφύλιον σπαραγμόν, η προκληθείσα
αναστάτωσις εις τους κόλπους της Εκκλησίας και ο
διαγραφόμενος κίνδυνος να περιέλθουν αι Ένοπλες Δυνάμεις
εις χείρας αναρχικών και εγκληματικών στοιχείων, με
απροσδιορίστους συνεπείας δια το μέλλον της Κύπρου,
ήγαγον τας Ενόπλους Δυνάμεις εις την απόφασιν να
απομακρύνουν τους υπεύθυνους της ανωμαλίας, ήτοι τον
πρόεδρον της Δημοκρατίας και την Κυβέρνησιν του.
(Ραδιοφωνική εκπομπή Αθηνάς Βιολάρη, 15/7/2008, ΡΙΚ)
5.14

Πως δικαιολογεί την
κατάληψη της εξουσίας το
πραξικοπηματικό καθεστώς;
[5.11 – 5.15]
(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 19/7/1974)
5.15
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Απόσπασμα από ανακοίνωση του ΡΙΚ:
Η Εθνική Φρουρά είναι την στιγμήν αυτήν κυρία της
καταστάσεως.
Ο Μακάριος είναι νεκρός.
(Καρδιανός, 1976, σ. 35)
5.16

Πατριωτικέ Κυπριακέ Λαέ,
[…] Μην εμπιστεύεστε το ΡΙΚ που βρίσκεται στα χέρια των
πραξικοπηματιών. Απόδειξη ότι ψεύδεται είναι και η
χθεσινή ανακοίνωση ότι ο Μακάριος είναι νεκρός.
(Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ, 1975, σ. 28)
5.17

Ποια πληροφορία μεταδίδει το ΡΙΚ; [5.16 – 5.17]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 19/7/1974)
5.18

Ο Νίκος Σαμψών ως πρόεδρος της πραξικοπηματικής κυβέρνησης ,υπό την προστασία
της φρουράς του.
(Δρουσιώτης, ΕΟΚΑ Β' & CIA, 2002, σ. 415)
5.19
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Απόσπασμα από ανακοίνωση του ΡΙΚ:
Την 14η και 55 ωρκίσθη υπό τον τοποτηρητού του
Αρχιεπισκοπικού θρόνου Ιγνατίου ο κύριος Νικόλας
Σαμψών ως νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ραδιοφωνική Εκπομπή
Αθηνάς Βιολάρη
5.21

(Ραδιοφωνική εκπομπή Αθηνάς Βιολάρη, 15/7/2008, ΡΙΚ)
5.20

Ποιος ορκίζεται ως πρόεδρος της
πραξικοπηματικής κυβέρνησης;
[5.18 – 5.21]

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Αττίλας 74”
5.22

Με ποιο τρόπο διαφεύγει ο Μακάριος; [5.22]

Απόσπασμα από το διάγγελμα του Μακάριου από τον Ελεύθερο Ραδιοσταθμό Πάφου:
Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι
ο Μακάριος[…]. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της
θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου.
(Ηχητικό ντοκουμέντο "εδώ ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της Κύπρου…")
5.23

Συγκρίνω τις πηγές 5.16 και 5.23
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Απόσπασμα από το διάγγελμα του Μακάριου από τον Ελεύθερο Ραδιοσταθμό Πάφου:
Μη υπακούεις εις οιασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας, τας οποίας μεταδίδει από
το ΡΙΚ. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την
διχοτομήσει αλλά δε θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντοιοτρόπως αντίστασιν εις την
Χούντα. Μη φοβηθείς. Διαδήλωσε τη θέληση και την απόφασή σου ν’ αντισταθείς, ν’
αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νόμιμους δυνάμεις του Κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει
και δε θα περάσει.
(Καρδιανός, 1976, σ. 39)
5.24

Τι καλεί τον ελληνοκυπριακό λαό να πράξει
ο πρόεδρος Μακάριος;
[5.24 – 5.25]

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ραδιοφωνική Εκπομπή
Αθηνάς Βιολάρη
5.25

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με το Νικόλα Κώστα:
Σε λίγα λεπτά εμάθαμε ότι ήταν πραξικόπημα. Πολλοί επανηγύρισαν,
άλλοι εμουθκιάσαν […]. Τότε άρχισαν οι μεν να λέσιν τζιαι καμμιά
κουβέντα παραπάνω, οι δε να σιωπούν.
(Νικόλας Κώστα, Παράρτημα )
5.26

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τον Κυριάκο και Γεωργία
Κυριάκου:
-Άκουσες τα νέα; Εσκοτώσαν τον Μακάριο.
-Παναία μου, Μιχάλη, τα παιθκιά μου.
(Κυριάκος και Γεωργία Κυριάκου, Παράρτημα)
5.27

Απόσπασμα από προφορική συνεντεύξη με τον Αντώνη Κατσαντώνη:
Σε λλίον έρκεται ο πατέρας μου τζιαι λαλεί μου «Άτε, σύναξε τα τζιαι
λαλεί μου φεύκουμε, διότι εσκοτώσαν τον Μακάριο». Ο άλλος ήταν […]
φιλοπραξικοπηματίας. Ήταν με τα γέλια του, με τις χαρές του.
(Αντώνης Κατσαντώνης, Παράρτημα)
5.28
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Απόσπασμα από προφορική συνεντεύξη με την Παναγιώτα Κανακά:
Ακούαμεν ότι ο Μακάριος είναι νεκρός τζιαι ότι ο νέος μας πρόεδρος εν
ο Νίκος Σαμψών […]. Εκαταλάβαμε ότι ετελειώσαμεν οι Έλληνες της
Κύπρου. Εκαταστραφήκαμεν ολοσχερώς.
(Παναγιώτα Κανακά, Παράρτημα )
5.29

Πώς αντιμετωπίζουν οι
Ελληνοκύπριοι το πραξικόπημα;
[5.26 – 5.29]
Απόσπασμα από ανακοίνωση του ΡΙΚ:
Τονίζεται και πάλιν ότι το πρόβλημα είναι καθαρώς
εσωτερικόν, είναι πρόβλημα Eλληνικόν.
(Καρδιανός, 1976, σ. 35)
5.30

Απόσπασμα από την ομιλία του Μακάριου στο
Συμβούλιο Ασφαλείας (19/7/1974):
Συγκρίνω τις πηγές
5.30 και 5.31.

Τα γεγονότα εις Κύπρον δεν αποτελούν εσωτερικήν
υπόθεσιν των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Τούρκοι της
Κύπρου επηρεάζονται επίσης. Τα πραξικόπημα της
ελληνικής Χούντας είναι μια εισβολή και εκ των
συνεπειών της θα υποφέρει όλος ο λαός της Κύπρου.
Αμφότεροι, Έλληνες και Τούρκοι.
(Καρδιανός, 1976, σ. 55)
5.31

Βρισκόταν στη Λευκωσία […] όταν ο Μακάριος […]
ανακοίνωσε ότι έγινε πραξικόπημα […]. Περίμενε […]
ότι οι πραξικοπηματίες δε θ’ άφηναν απείρακτους
τους Τουρκοκύπριους. Ήξερε πολύ καλά, από
κουβέντες που κάποτε έκανε κάθε τόσο με
Ελληνοκύπριους χωριανούς του […] ότι τούτες οι
παράνομες ομάδες που […] σχεδίαζαν τρόπους να
εξοντώσουν το Μακάριο και την κυβέρνηση του, […]
δεν ήθελαν να δουν καρσί τους Τουρκοκύπριους.
(Χαραλάμπους, 2005, σ. 261)
5.32
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Πώς αντιμετωπίζουν οι
Τουρκοκύπριοι το πραξικόπημα;
[5.32 – 5.33]

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπριο (ανώνυμος):
Εμείς οι νούσιμοι εφοηθήκαμεν. Είπαμε πως άμαν η Ελλάδα κτυπά
τους δικούς της εννά μας σύρει τζιαι εμάς κάτω. Μα είσιεν τζιαι
αμπάλατους που εκάμνασιν χαρές. Έννα ’ρτει η μάνα μας
ελαλούσαν.
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 3, Παράρτημα)
5.33

Σε μια επιστολή με ημερομηνία 17 Ιουλίου που απηύθυνε
ο Τούρκος πρωθυπουργός Ετσεβίτ στο Γενικό Γραμματέα
του ΟΗΕ έλεγε […] πως:
- Η Ελλάδα, μια από τις Εγγυήτριες Δυνάμεις, ήταν
υπεύθυνη για την κατάσταση στην Κύπρο […]
- Η τουρκική κοινότητα αντιμετώπιζε σοβαρή
απειλή
- Η Τουρκία είχε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που
απόρρεαν από διεθνείς συμφωνίες
(Οζκιουρ, 2000, σ. 141)
5.34

Ποια στάση τηρεί η
Τουρκία; [5.34 – 5.37]
(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 16/7/1974)
5.35

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 18/7/1974)
5.36

Ο Ετσεβίτ επεξήγησε […] τους βασικούς στόχους της Τουρκίας που ήταν:
- Η αποκατάσταση της συνταγματικής κυπριακής κυβέρνησης […]
- Να εγκαταλείψουν το νησί οι Ελλαδίτες αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς […]
Ο Ετσεβίτ είπε ότι το νέο καθεστώς της Κύπρου ήταν εντελώς απαράδεκτο για την
Τουρκία και ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω στόχοι δεν υλοποιούνταν με διπλωματικά
μέσα, θα επενέβαινε στρατιωτικά.
(Δρουσιώτης, 1974: Το Άγνωστο Παρασκήνιο τηε Τουρκικής Εισβολής, 2002, σσ. 38-39)
5.37
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Στις 19 Ιουλίου συγκλήθηκε […] το Συμβούλιο
Ασφαλείας […]. Ο Μακάριος […] προέτρεψε το
Συμβούλιο […] να κάνει χρήση όλων των δυνατών μέσων
για άμεση αποκατάσταση των δημοκρατικών
δικαιωμάτων του κυπριακού λαού.
(O'Malley & Craig, 2000, σ. 322)
5.38

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Ο Μακάριος αφηγείται την
τραγωδία της Κύπρου”
5.39

Πού καταγγέλλει ο Μακάριος το πραξικόπημα;
[5.38 –5.40]

Απόσπασμα από την ομιλία του Μακάριου στο
Συμβούλιο Ασφαλείας:
Το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας παρεβίασεν […]
την ανεξαρτησία της Κύπρου. Άνευ ίχνος σεβασμού
προς τα δημοκρατικά δικαιώματα των Κυπρίων, άνευ
ίχνος σεβασμού προς την ανεξαρτησίαν και την
κυριαρχίαν της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Χούντα
επεξέτεινε την δικτατορίαν της εις Κύπρον […].
Ήτο εισβολή κατά παράβασιν της ανεξαρτησίας και
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Καρδιανός, 1976, σ. 24)
5.40
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Ποια δικαιώματα της
Κύπρου καταπατούνται με το
πραξικόπημα, σύμφωνα με την
πηγή; [5.40]

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

“Πραξικόπημα”: Έργο του χαράκτη Χαμπή
(Χατζηθωμάς, 1987, σ. 203)
5.41

“Κυπριακή Τραγωδία – Πραξικόπημα”: Έργο του χαράκτη Χαμπή
(Τσαγγαρης, 1995, σ. 102)
5.42
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Σήμερα 15 Ιουλίου 1974
Βράδυ
και δεν καταμετρήθηκαν ακόμη οι νεκροί
και δεν καταμετρήθηκε ακόμη το μίσος
και δεν καταμετρήθηκε ακόμη ο παραλογισμός
Βράδυ
και βρέχει δάκρυα στις γειτονιές
της Λευκωσίας
και απλώνεται ένας εφιάλτης στο ξαγρυπνισμένο
πρόσωπο της Λευκωσίας
(Λυκαύγης, 1994, σ. 84)
5.43

Μέλη του Εφεδρικού Σώματος που σκοτώθηκαν κατά το πραξικόπημα
(Πανταζής, 2007)
5.44

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Έτσι Προδόθηκε η
Κύπρος”
5.45
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Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ποιητική συλλογή
“Καταστατός της Ρωμιοσύνης”
5.46

Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου πέραν της συνταγματικής εκτροπής […] θα προκαλέσει
βαρύ πλήγμα στην Εθνική Φρουρά. Θα αποδιοργανώσει […] και θα διαλύσει ιδιαίτερα
τον αμυντικό ιστό του Πανταδάχτυλου […]. Εκτός από την καταπόνηση και τις απώλειες
προσωπικού και μέσων, σπαταλήθηκαν τεράστιες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών
που […] διανεμήθηκαν σε εκατοντάδες ατάκτους της ΕΟΚΑ Β’ […]. Τα αιματηρά εμφύλια
επεισόδια δημιουργούσαν κατάσταση χάους.
(Χατζηαντωνίου, 2007, σσ. 290-292)
5.47

Διάφορες όψεις του κατεστραμμένου από το πραξικόπημα Προεδρικού.
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
5.48

Διάφορες όψεις της κατεστραμμένης από το πραξικόπημα Αρχιεπισκοπής.
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
5.49

Ποιες οι συνέπειες του πραξικοπήματος; [5.41 – 5.49]
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6 Εισβολή
6.1 Τα Γεγονότα
Το πραξικόπημα δίνει την αφορμή στην Τουρκία για επέμβαση στην Κύπρο.
Εκμεταλλευόμενη την ιδιότητα της ως Εγγυήτρια Δύναμη, παίρνει την απόφαση να επέμβει
μονομερώς στο νησί, με πρόφαση την επαναφορά του συνταγματικού καθεστώτος1.
Στις 20 Ιουλίου το πρωί, εκδηλώνεται η τουρκική εισβολή με αεροπορικούς
βομβαρδισμούς. Πρώτοι στόχοι είναι στρατόπεδα και οχυρωματικά έργα στην περιοχή
Κερύνειας. Λίγο αργότερα αρχίζουν να ρίχνονται αλεξιπτωτιστές και πολεμοφόδια στον
τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκωσίας – Αγίρτας2. Παράλληλα, γίνεται απόβαση τουρκικών
στρατευμάτων στην ακτή Πέντε Μίλι της Κερύνειας3.
Η Εθνική Φρουρά, αποδιοργανωμένη λόγω του πραξικοπήματος, αδυνατεί να
αποκρούσει με επιτυχία την εισβολή 4. Κηρύσσεται γενική επιστράτευση, αλλά λόγω της
ανυπαρξίας οργανωμένου σχεδίου άμυνας, οι Τούρκοι συνεχίζουν την προέλασή τους 5.
Με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το απόγευμα της 22ας Ιουλίου επιβάλλεται
κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος της πραξικοπηματικής κυβέρνησης Νίκος Σαμψών
παραιτείται, και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορκίζεται ο Γλαύκος Κληρίδης.
Συγκαλείται η Α’ Διάσκεψη της Γενεύης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Υπουργοί
Εξωτερικών των Εγγυητριών Δυνάμεων διαπραγματεύονται την αποκατάσταση της ειρήνης
στην Κύπρο. Συμφωνείται η απελευθέρωση των αιχμαλώτων και από τις δύο κοινότητες και
ορίζεται ο δεύτερος κύκλος συνομιλιών στις 8 Αυγούστου. Η Β’ Διάσκεψη οδηγείται σε
αδιέξοδο, εφόσον η τουρκοκυπριακή πλευρά απορρίπτει τις ελληνοκυπριακές προτάσεις.
Αμέσως μετά τη λήξη των συνομιλιών, αρχίζει η δεύτερη φάση της εισβολής 6.
Οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής είναι πολύ βαριές για το νησί. 37% του
κυπριακού εδάφους καταλαμβάνεται και 200 000 Κύπριοι εκτοπίζονται βίαια από τις
περιουσίες τους. Μεγάλος είναι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών, ενώ
παράλληλα πολλοί αιχμαλωτίζονται και μεταφέρονται στις φυλακές της Τουρκίας. Ιδιαίτερα
σημαντικός είναι και ο αριθμός των αγνοούμενων, των οποίων δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα
η τύχη.
Η τουρκική εισβολή οδηγεί στη διχοτόμηση της Κύπρου. Η τουρκοκυπριακή
κοινότητα σχηματίζει στο βόρειο μέρος του νησιού το δικό της κράτος, το οποίο δεν
αναγνωρίζεται διεθνώς.
1

(Κασιουλής, 2004, σ. 238)
(Καουρής, 1988, σ. 23)
3
(Μπιράντ, 1984, σ. 126)
4
(Μπήτος, 1997, σ. 260)
5
(Χατζηαντωνίου, 2007, σσ. 380-381, 457)
6
(Δίγκλης, 2005, σσ. 249-263), (Κασιουλής, 2004, σσ. 245-246)
2
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Από το 1974 μέχρι σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού
προβλήματος. Το 2003 ανοίγουν τα οδοφράγματα και οι δύο κοινότητες έρχονται σε
επαφή μετά από 29 χρόνια. Η ανάπτυξη στενών επαφών μεταξύ Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων δίνει ελπίδες για την εξεύρεση λύσης του ζητήματος.

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 20/7/1974)
6.1

Σε ποιο γεγονός αναφέρεται η πηγή;
[6.1]
Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τον
Αντώνη Νικολάου:
Είχαμε ακούσει αρχικά τις σειρήνες. Ανοίξαμε το
ραδιόφωνο και ακούσαμε να μας λέει ότι οι Τούρκοι
άρχισαν να αποβιβάζουν στρατεύματα έξω από την
Κερύνεια. Άρχισαν να ρίχνουν αλεξιπτωτιστές
μεταξύ Κερύνειας – Λευκωσίας.
(Αντώνης Νικολάου, Παράρτημα)

Απόσπασμα από
το ντοκιμαντέρ “Τριμίθι:
Αναπαράσταση με Λέξεις”

6.2

6.3

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Κύπρος: Επιχείρηση Αττίλας”
6.4
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Ποια μέσα χρησιμοποιεί η
Τουρκία για να εισβάλει στην Κύπρο;
[6.2 – 6.5]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 20/7/1974)
6.5

Η τουρκική ηγεσία προέκρινε τελικά την στενή ακτή στο Πέντε
Μίλι […]. Ήταν πλησίον της Κερύνειας, η κατάληψη της οποίας
αποτελούσε προτεραιότητα για τα τουρκικά σχέδια. Το λιμάνι
της ήταν το πιο κοντινό στα παράλια της Νότιας Τουρκίας και η
ένωση της με το θύλακα Λευκωσίας – Αγίρτας […] θα πρόσφερε
στους Τουρκοκύπριους διέξοδο προς τη θάλασσα και […]
συγκοινωνία με την Τουρκία.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 527)
6.6

Χάρτης της Κύπρου που παρουσιάζει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες
(http://el.wikipedia.org/wiki)
6.7
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Νότια παράλια Τουρκίας και Κύπρος
(Μυρτιώτης, Οι Αρχάγγελοι της Σωτήρας (Αμμοχώστου), 2005, σ. 83)
6.8

Για ποιο λόγο οι Τούρκοι επιλέγουν
την περιοχή Πέντε Μίλι για απόβαση;
[6.6 – 6.8]

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Ελληνοκύπριο (ανώνυμος):
Γύρω μας ήταν ένα χάος. Εν είχαμεν να μας οργανώσουσιν. Εμέναν εχρεώσαν
με έναν όπλο του τζυνηγιού […]. Χάος λαλώ σου. Εν εξέραμεν ούτε σε ποιαν
κατεύθυνση να πυροβολούμε. Ήταν Έλληνες, ήταν Τουρτσιοι, εν εξέραμεν.
Ήμαστιν στο έλεος του Θεού. Οι Τούρτσιοι εβομβαρδίζαν μας τζιαι εμάς
ελαλούσαν μας να περιμένουμε για να δούμε αν θα κάμουσιν εισβολή.
(Ελληνοκύπριος ανώνυμος 10, Παράρτημα)
6.9

Ενώ οι Τούρκοι έκαναν αποβίβαση βάσει σχεδίου, εμείς [...]
βλέπαμε τα πλοία πολύ κοντά στις ακτές να πραγματοποιούν [...]
την αποβίβαση στρατιωτικού υλικού και την αεροπορία να χτυπά
χωρίς καμιά αντίσταση από μέρους μας. Τα πολυβολεία, τόσο στις
ακτές όσο και στο βουνό ήταν όλα άδεια.
(Νεοκλέους, 2008, σ. 75)
6.10
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Σε λίγο βρισκόμουν χρεωμένος και με το πρώτο μου όπλο. Ήταν ένα Μ4
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μου έδωσαν και ένα παλιό κράνος. Μόλις
που πρόλαβα να πάρω στα χέρια μου το όπλο[…]. Το καθάρισα κυρίως
από τα γράσα του. Ξαφνικά όμως ακούγονται τα πρώτα αεροπλάνα, που
είχαν επισημάνει το κέντρο κατατάξεως μας.
(Κονές, 2004, σ. 20)
6.11

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Τριμίθι Αναπαράσταση με Λέξεις”
6.12

Ποια κατάσταση επικρατεί στην
Εθνική Φρουρά;
[6.9 –6.12]

Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου […] έφερε την Εθνοφρουρά σε πλήρη
υλική και ηθική αδυναμία […]. Αποδιοργανώθηκαν καταρχήν οι
μονάδες πυροβολικού που κάλυπταν τις ακτές απόβασης στην
Κερύνεια […]. Κρίσιμης σημασίας μονάδες παρέμεναν το πρωί της 20ης
Ιουλίου στην πρωτεύουσα για την ασφάλεια των πραξικοπηματιών
[…]. Πολλές μονάδες μακριά από τις στρατηγικές θέσεις τους
αναζητούσαν τον “εχθρό”. Και εχθρός ήταν για τους μεν οι
“μακαριακοί” και για τους δε οι χουντικοί […]. Κανείς δε βλέπει τους
Τούρκους που ετοιμάζονται.
(Χατζηαντωνίου, 2007, σσ. 290-293)
6.13

Για ποιο λόγο η
Εθνική Φρουρά είναι
αποδιοργανωμένη;
[6.13 – 6.15]
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Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τον
Αντώνη Νικολάου:
Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική Συνέντευξη
Αντώνη Νικολάου
6.14

Δυστυχώς ακούαμε συνεχώς ψεύτικα στρατιωτικά
ανακοινωθέντα ότι οι ημέτερες δυνάμεις
αντιστέκονται, ενώ δεν υπήρχε τίποτε. Ούτε
πολυβολεία υπάρχουν που να είναι επανδρωμένα
πάνω στη γραμμή του Πενταδάκτυλου. Απολύτως
τίποτε, διότι αυτοί οι οποίοι είχαν τον οπλισμό
τότε, δυστυχώς έτρεχαν ξοπίσω του Μακάριου, να
βρουν το Μακάριο, να σκοτώσουν το Μακάριο ή να
καταλάβουν τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα […].
Δεν είχαν καιρό ν’ ασχοληθούν με την τουρκική
εισβολή.
(Αντώνης Νικολάου, Παράρτημα)
6.15

Αποσπάσματα από πολεμικά ανακοινωθέντα του ΡΙΚ:
«Ανακοινούται ότι αι Ελληνικαί Κυπριακαί Ένοπλοι Δυνάμεις
απήντησαν ήδη δια των πυροβόλων των εις τον […] εισβολέα.
Αι ημέτεραι δυνάμεις έμπλεοι πολεμικού ενθουσιασμού
αγωνίζονται σθεναρώς.»
«Ανακοινούται ότι […] τα διάφορα στρατιωτικά τμήματα των
Τουρκοκύπριων υποχρεώθησαν από ώρα εις άμυναν και
ήρχισαν να κάμπτονται υπό την πίεσην των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων.»
(Καρδιανός, 1976, σσ. 66-67)
6.16

(Παπαδημήτρης, Εισβολή, 1977, τ.Α', σ. 6)
6.17

- 83 -

ΕΙΣΒΟΛΗ

Σχολιάζω τα πολεμικά ανακοινωθέντα. [6.16 – 6.17]

Ο πλήρης αιφνιδιασμός που πέτυχαν οι Τούρκοι (εννοεί
με την τουρκική εισβολή) τους έδωσε την δυνατότητα να
καταφέρουν από την πρώτη στιγμή καίρια πλήγματα κατά
της Εθνικής Φρουράς, τα οποία εμείωσαν την μαχητική
της ικανότητα. Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα πλήγματα κατά
μονάδων του πυροβολικού […] ενώ […] σκληρά πλήγματα
υπέστηκαν και μονάδες του Πεζικού.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σσ. 529-530)
6.18

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με Ελληνοκύπριο
(ανώνυμος):
Όταν επήαν (εννοεί οι Ελληνοκύπριοι στρατιώτες) να κάμουν
την επίθεση για να πιαν το χωριουδάκι αυτό (εννοεί τουρκοκυπριακό χωριό) απεδείχθηκε ότι οι Τουρκοκύπριοι ήταν
καλά εξοπλισμένοι και τραυματίστηκε ένας από τα δικά μας
άτομα [...]. Αμέσως είδαμε να ακούονται πυροβολισμοί.
Πρέπει να είχε ΠAO, τέτοια βαρετά όπλα, τα οποία εμείς δεν
επήραμε [...] με αποτέλεσμα να δούμε τον αξιωματικό να
μπαίνει πάνω σε μια μοτορού [...]. Λέει (ενν. ο αξιωματικός):
«παιδιά είναι καλά εξοπλισμένοι» [...] . Δεν υπολόγιζε ότι
ήταν τόσο εξοπλισμένοι.

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική Συνέντευξη
Ε/κ Ανώνυμου
6.20

(Ελληνοκύπριος ανώνυμος, Παράρτημα)
6.19

Συγκρίνω τις πηγές 6.16 – 6.17
με τις πηγές 6.14, 6.18 – 6.19.

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τη
Μενιβέρι Μπορανσέλ:
Ο κόσμος ο ντόπιος εν τζι είχε δύναμη τίποτε. Εσύ
(εννοεί οι Τουρκοκύπριοι) εβάστας όπλο που
τζυνηάς, η άλλη πάντα (εννοεί οι Ελληνοκύπριοι)
εβάσταν τελευταία μοντέλα όπλα.
(Μενιβέρι Μπορανσέλ, Παράρτημα)
6.21

Συγκρίνω τις πηγές. [6.19 & 6.21]
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 23/7/1974)
6.22

Σε ποιο γεγονός αναφέρεται η πηγή; [6.22]

Παρατηρώ το χάρτη και κρίνω αν τηρείται η
απόφαση για εκεχειρία. [6.23]

Χάρτης της Κύπρου που παρουσιάζει τις θέσεις των τουρκικών δυνάμεων
(Παπαγεωργίου, Πεθαίνοντας για την Κύπρο, 2000, σ. 14)
6.23

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με το Νικόλα Κώστα:
Οι Τούρκοι πήραν αρκετά εδάφη κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.
Προχώρησαν σημαντικά […] τζιαι δημιουργήθηκαν τα προγεφυρώματα.
(Νικόλας Κώστα, Παράρτημα)
6.24
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Με συνεχείς παραβιάσεις της συμφωνίας από τις 23 ως
τις 30 Ιουλίου […] τα τουρκικά στρατεύματα διεύρυναν
τον μεγάλο τουρκοκυπριακό θύλακα στα δυτικά […] και
στα ανατολικά.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 582)
6.25

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Κύπρος: Επιχείρηση
Αττίλας”
6.26

Σε ποιο γεγονός αναφέρονται οι πηγές; [6.24 – 6.26]
Συγκρίνω την πηγή 6.22 με τις πηγές 6.24και 6.25.
Κρίνω το αποτέλεσμα της παραβίασης της εκεχειρίας.

Ποιος αναλαμβάνει την προεδρία
της Κυπριακής Δημοκρατίας;[6.27]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 24/7/1974)
6.27
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Απάντηση του Κληρίδη σε ερώτηση
δημοσιογράφου:
Για μένα, η ευθύνη ήταν πρώτον να μη γίνει
σύγκρουση μεταξύ μακαριακών και γριβικών, διότι
υπήρχαν οπλισμένες μονάδες και των δύο πλευρών
και να έχουμε εμφύλιο πόλεμο και έτσι να δώσουμε
την δικαιολογία στην Τουρκία για προέλαση σε
ολόκληρη την Κύπρο. Το δεύτερο ήταν να βρεθεί
τρόπος να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και από
τις δύο πλευρές και τρίτο ν’ αρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις για την λύση του Κυπριακού.
(Kizilyurek, Γλάυκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας χώρας,
2006, σ. 139)
6.28

Ο Κληρίδης αναλαμβάνει την προεδρία […]. Στο διάγγελμα του
προς τον κυπριακό λαό […] έδιδε πρωταρχική σημασία να μην
υπάρξει περαιτέρω αιματοχυσία […], να συνεχισθεί η ειρηνική
συμβίωση Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων […] και να
σταματήσουν οι συνεχιζόμενες κινήσεις και η εισροή των
τουρκικών στρατευμάτων στη νήσο.
(Χριστοδούλου, Κύπρος - Ελλάς: Οι Σχέσεις Αθηνών Λευκωσίας, 1999, τ.2, σ. 196)
6.29

Συζητώ για τους στόχους του
Κληρίδη όταν αναλαμβάνει την
προεδρία της Κύπρου. [6.28 – 6.30]

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 25/7/1974)
6.30
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 30/7/1974)
6.31

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στη Γενεύη στις 25 Ιουλίου, με
τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της
Τουρκίας και της Βρετανίας. Σύμφωνα […] με διακήρυξη που
υπέγραψαν όλες οι πλευρές […] τα μέρη συμφώνησαν στη μη
επέκταση των περιοχών που έλεγχαν, τη διακοπή όλων των
εχθροπραξιών και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στα όρια
των τουρκοκρατούμενων εδαφών. Η συμφωνία προέβλεπε
ακόμη ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων πολέμου […] και τη
διαπραγμάτευση χρονοδιαγράμματος για την σταδιακή
απόσυρση οπλισμού και στρατευμάτων.
(O'Malley & Craig, 2000, σσ. 357-360)
6.32

Με ποιο τρόπο καταβάλλονται προσπάθειες
για τη διακοπή των συγκρούσεων;
[6.31 – 6.32]
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 30/7/1974)
6.33

(Εφημερίδα “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ” 2/8/1974)
6.34

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 2/8/1964)
6.35

Τοιχογραφία σε τουρκοκυπριακή συνοικία
KANLA ALINAN KALEME VERILMEZ = Ο,ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΝΝΑ
(Στυλιανού, 1981, σ. 30)
6.36

Ποια είναι η στάση της Τουρκίας απέναντι
στη διακήρυξη της Α’ Διάσκεψης της Γενεύης;
[6.35 – 6.36]
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Τη νύχτα της 13ης Αυγούστου 1974 η Διάσκεψη της Γενεύης (εννοεί
Β’ Διάσκεψη) ναυάγησε […]. Την άλλη μέρα οι Τούρκοι θα άρχιζαν
επίθεση κατά της Κύπρου. Το πρωί της 14ης Αυγούστου τα
τουρκικά αεροπλάνα άρχισαν να βομβαρδίζουν[…].
(Παπαγεωργίου, Πεθαίνοντας για την Κύπρο, 2000, σ. 179)
6.37

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 21/8/1974)
6.38

Απόσπασμα από τις αναμνήσεις ενός παιδιού:
Στις 14 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, ξύπνησα το πρωί και
άκουσα δυνατές κανονιές […]. Η μητέρα μου με
τρεμουλιαστή φωνή μας είπε: «Παιδιά φορέστε γρήγορα
τα ρούχα σας γιατί θα φύγουμε από το σπίτι μας.» […]
Μας ειδοποίησαν ότι θα εκκενωθεί η Λύση.

Σε ποιο γεγονός
αναφέρονται οι πηγές;
[6.37 – 6.39]

(Αυξέντη, 1992, σ. 29)
6.39

Ο Τούρκος πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εισβολής
Μπουλέντ Ετζεβίτ, μιλά για τη Β’φάση της στρατιωτικής
επέμβασης στην Κύπρο.
Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Μαρτυρίες” (4)
6.40

Πώς δικαιολογεί η Τουρκία τη
Β’ φάση της εισβολής;
[6.40]
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Ο Έλληνας πολιτικός Γεώργιος Ράλλης μιλά για τη Β’ φάση
της τουρκικής εισβολής.
Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Μαρτυρίες” (5)
6.41

Συγκρίνω τις πηγές 6.40 και 6.41.

Αι Τουρκικαί Ειρηνευτικαί Δυνάμεις συνεχίζουν
με επιτυχίαν τας Επιχειρήσεις αυτών εις Κύπρον

(Εφημερίδα “ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ” 15/8/1974)

6.42

Πώς παρουσιάζει ο τουρκοκυπριακός τύπος
τη Β’ φάση της εισβολής; [6.42]

Ο Κυπριακός λαός […] αποτείνεται προς την νέαν
Ελληνικήν Κυβέρνησιν με την ελπίδαν ότι θα συμβάλει με
όλες της τις δυνάμεις για να σωθεί η Κύπρος από την
ολοκληρωτική καταστροφή που την απειλεί και για να
επανέλθει η συνταγματική τάξη και ομαλότητα στον τόπο.
(Παπαδημήτρης, Εισβολή, 1978, τ.Β')
6.43

Ποια έκκληση απευθύνουν οι Ελληνοκύπριοι
προς την Ελλάδα;[6.43]
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(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 11/8/1974)

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 13/8/1974)
6.45
6.44

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 13/8/1974)
6.46
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Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Ελληνοκύπριο (ανώνυμος):
Η Ελλάδα που ήταν τζιαι εγγυήτρια δύναμη εγκατέλειψε μας.
Εμείναμε μόνοι μας να πολεμήσουμε ολόκληρο τον τουρκικό
στρατό. Μπορεί όμως ο Δαβίδ να νικήσει τον Γολιάθ; Αδύνατον! Το
μόνο που μας εστείλαν ήταν λλίους καταδρομείς, που οι φτωσιοί εν
εκαταφέραν να πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο γιατί στο
αεροδρόμιο της Λευκωσίας εκαταρρίψαν τα αεροπλάνα τους οι
δικοί μας γιατί ενομίζαν πως εν Τούρτζιοι. Τόσο χάος είχαμε!
(Ελληνοκύπριος ανώνυμος 10, Παράρτημα)
6.47

Ποια στάση κρατεί η Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής;
[6.44 – 6.47]

Απόσπασμα από γραπτή αναφορά του Μπονάνου προς τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ελλάδος:
Αι ενισχύσεις Ναυτικού […] και Αεροπορίας δεν ενεπλάκησαν εις
τον αγώνα της Κύπρου, διότι εκρίθη ότι η εμπλοκή των θα απετέλει
αιτίαν ενάρξεως πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
(Αραπάκης, 2000, σ. 204)
6.48

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Μαρτυρίες” (5)
6.49

Για ποιους λόγους η Ελλάδα δεν αποστέλλει
στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο;
[6.48 & 6.49]
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6.2 Οι Συνέπειες
6.2.1

Πρόσφυγες

Απόσπασμα από το ποίημα “Προσφυγιά”
Τζαι ’μείναν ούλλα δκιάπλατα
τζαι ρέξαν τζαι περάσαν,
τζι’ απέξω που τα σπίθκια μας
μιαν ασσιελιάν εφτάσαν [...]
Μες στο χωρκόν, ήντα να δεις,
τζι ήντα να αρωτήσεις,
ούλλοι, μεγάλοι τζαι μιτσιοί,
εσάζουνταν, να ζήσεις,
να πιάσουν στράταν μακρινή
να πάσιν, να χαθούσιν
τζι αντίς αφέντες έσσω τους
πρόσφυγες να γενουσιν.

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ποιητική συλλογή
“Καταστατός της Ρωμιοσύνης”
6.2

(“Καταστατός της Ρωμιοσύνης”
Ηχογραφημένη ποιητική συλλογή)
6.1

Πρόσφυγες: Έργο του ζωγράφου Σταςς
(Χατζηθωμάς, 1987, σ. 137)
6.3

Απόσπασμα από τις αναμνήσεις ενός παιδιού:
Με τα ρούχα που φορούσαμε πήραμε το
δρόμο της προσφυγιάς. Αφήσαμε το
αγαπημένο μας σπίτι[…]. Εκείνη τη στιγμή
περνούσε ένα τρακτέρ και ανεβήκαμε απάνω.
Οι δρόμοι σε λίγη ώρα γέμισαν αυτοκίνητα και
τρακτέρ γεμάτα κόσμο […]. Έτσι φύγαμε από
το χωριό μας.

Ποιο πρόβλημα σκιαγραφούν
οι πηγές; [6.1 – 6.6]

(Αυξέντη, 1992, σ. 29)
6.4
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ΕΙΣΒΟΛΗ

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 22/8/1974)
6.5

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 20/8/1974)
6.6

Οι αποδιωγμένοι Ελληνοκύπριοι αναζητούσαν στέγη σε
σχολικές αίθουσες, στις εκκλησίες, σε δημόσια κτίρια, σε
κάθε είδους κατάλυμα (ημιτελείς πολυκατοικίες,
αποθήκες) ενώ αρκετές χιλιάδες είχαν αναγκαστεί να
μείνουν στην ύπαιθρο, κάτω από τα δέντρα […]. Αργότερα
όμως, στήθηκαν αντίσκηνα […] στα οποία βρήκαν
καταφύγιο οικογένειες που είχαν κουρνιάσει κάτω από τα
δέντρα.
(Μυρτιώτης, Ο Άθλος, 2006, σσ. 14-17)
6.7

Αναλυτικός πίνακας στέγασης προσφύγων
(Μυρτιώτης, Ο Άθλος, 2006, σ. 82)
6.8
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Μωρό σε αυτοσχέδια κούνια στην προσφυγιά
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
6.9

“Πρόσφυγες στο Δασάκι Άχνας”: Έργο του χαράκτη Χαμπή
(Τσαγγαρης, 1995, σ. 44)
6.10

Μες τα τσιατήρια μάνα μου,
αρτσιέψαν την ζωή τους
νεκάλια τζαι στενάματα
που ’ρταν έτσι τα πράματα
τζι εχάσασιν την γη τους.
(Χασάπης, Ακούρσευτες Καρκιές, 2004, σ.
179)
6.11
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Πρόσφυγες διαμένουν σε εκκλησία
(Γραφείο Δημόσιων Πληροφοριών, 1974, σ. 52)
6.12

Απόσπασμα προφορικής συνέντευξης με την
Αναστασία Παντελή:
Ήταν το σπίτι μου γεμάτο (εννοεί πρόσφυγες).
Εμείναμε δαμέ ούλλοι […]. Ήταν τζαι καλοτζαίρι.
Έπλωσα τα παπλώματα. Επλώσαμεν τζαι πέσαμε […].
Εννά ’χα σαράντα-πενήντα νομάτους. Επήαμεν τζαι
ψουμνίσαμε – ό,τι έμπορα τζαι γιώνις – τζαι
δκιαμοιραστήκαμεν τα ούλλα.
(Αναστασία Παντελή, Παράρτημα)
6.13

Πρόσφυγες διαμένουν σε πρόχειρα υποστατικά
(Στυλιανού, 1981, σ. 51)
6.14
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Που βρίσκουν καταφύγιο οι πρόσφυγες;
[6.6 – 6.15]

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Δημήτρη Νικολέττη
6.15

(Μυρτιώτης, Ο Άθλος, 2006, σ. 21)
6.16

Με ποιο τρόπο η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το
προσφυγικό πρόβλημα; [6.16]

Το θέμα της διατροφής των προσφύγων
αντιμετωπίστηκε τις πρώτες μέρες με
κονσέρβες και ξηρή τροφή […]. Για να
καλύψουμε τις ανάγκες μας σε ψωμί είχαμε
ενθαρρύνει τους φουρνάρηδες να εργάζονται
υπερωριακά […]. Φροντίδα των μελών της
Επιτροπής ήταν η παροχή ποιοτικής τροφής
στους πρόσφυγες […]σε ικανοποιητική
ποσότητα.
(Μυρτιώτης, Ο Άθλος, 2006, σσ. 35-36)
6.17

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Κυριάκου Μαππούρα
6.18
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Αττίλας 74”
6.19

Γυναίκες ετοιμάζουν ψωμιά για τους πρόσφυγες
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
6.20

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 11/8/1974)
6.22

(Εφημερίδα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” 28/8/1974)
6.21
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Αντιμετωπίστηκε αρχικά το πρόβλημα
ένδυσης, με τη διανομή μεταχειρισμένων
ειδών ρουχισμού, που είχαν σταλεί
δωρεάν από την Ελλάδα […]. Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος
υπόδησης […] διανεμήθηκαν σ’ όλους
τους πρόσφυγες κουπόνια και ο καθένας
προμηθεύτηκε δωρεάν ένα ζευγάρι
παπούτσια.
(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 7/9/1974)
6.23

(Μυρτιώτης, Ο Άθλος, 2006, σσ. 36-37)
6.24

(Μυρτιώτης, Ο Άθλος, 2006, σ. 37)
6.25

Έλληνες από την Ελλάδα, την Αγγλία,
την Αμερική [...] διεξήγαγαν εράνους
κι έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια:
χρήματα, ρούχα, φάρμακα.
(Κασιουλής, 2004, σ. 259)
6.27

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 24/8/1974)
6.26

(Εφημερίδα “ΑΙΓΥΠΤΟΣ” 26/8/1974)
6.28
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Συζητώ για τη βοήθεια που
προσφέρεται στους πρόσφυγες.
[6.17 – 6.29]
(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 11/8/1974)
6.29

Διαμαρτυρία γυναικών για επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
6.30

Ντοκουμέντο
“Στην γην που ‘μουν Αρκάστης”
Κατσαντώνης Α.
6.31

Οι Ελληνοκύπριοι δεν αντιμετωπίζουν προσφυγικόν πρόβλημα.
Η ελληνοκυπριακή Εκκλησία διαθέτει μεγάλας εκτάσεις γαιών,
χρήματα. Δύνανται να τοποθετήσουν τους πρόσφυγας.

(Εφημερίδα “ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ” 26/8/1974)

6.32

Ποια είναι η επιθυμία των προσφύγων;
[6.30 – 6.31 ]

Κρίνω τη δήλωση του τουρκοκυπριακού τύπου.
[6.32]

- 101 -

ΕΙΣΒΟΛΗ
6.2.2

Αιχμάλωτοι

“Σύλληψη” – “Αιχμαλωσία”: έργα του χαράκτη Χαμπή
(Τσαγγαρης, 1995, σσ. 29-30)
6.1

Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι μεταφέρονται με καράβι στην Τουρκία
(Πιερής, 2000, σ. 20)
6.2

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 10/8/1974)
6.3

Τουρκοκύπριοι αιχμάλωτοι
(http://www.jamd.com)
6.4
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Ποια συνέπεια της εισβολής
παρουσιάζεται στις πηγές;
[6.1 – 6.4]

Γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπριο (ανώνυμος):
Εσυνάξαν μας ούλλους τζαι εμαντρώσαν μας στο γήπεδο.
Ήτουν πολλή πυρά. Είσιεν αξιωματικούς φανατισμένους,
που εχέλαν να μας αφήκουν δίχα νερό. Ευτυχώς όμως
εβρέχην ένας καλός αξιωματικός που είσιεν πολλούς
φίλους Τούρκους τζαι εβοήχησεν μας. Έφερε μας νερό
τζαι είπε μας ότι ήτουν να μας ξαπολύσουν σε λίες μέρες.
Είπεν τους άλλους να μεν μας ντζίσουν.
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 3, Παράρτημα)
6.5

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Ε/κ ανώνυμου
6.6

Συγκρίνω τις μαρτυρίες. [6.5 & 6.6]

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορικής συνέντευξη
Νικόλα Κώστα
6.7

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Ε/κ ανώνυμου
6.8

Συζητώ για τις συνθήκες
μεταφοράς των αιχμαλώτων στην
Τουρκία.

Συγκρίνω τις πηγές. [6.7 & 6.8]
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Κάθε πρωί πίναμε τσάι, ενώ το μεσημέρι διάφορα ζουμιά με ίχνη από
φασόλια ή μελιτζάνες ή ρουβίθια ή φακή. Κάποτε εμπλουτιζόταν το
γεύμα με μικρά κομματάκια κρέας, που γίνονταν η αιτία συχνών
καυγάδων […]. Δεν ήταν δυνατό να φτάσει να το γευθούν όλοι. Λίγες
μερίδες καρπούζι και μερικά λιωμένα σταφύλια, που μας έφερναν
κάποτε, γίνονταν μήλα της έριδος. Πολλές φορές μας τα έτρωγαν οι
φρουροί, προτού μας ανοίξουν για φαγητό.
(Μηχαηλίδης, 1978, σ. 59)
6.9

Ο λοχίας μας πληροφόρησε ότι σήμερα θα πηγαίναμε
στο χαμάμ, στο τούρκικο, δηλαδή, λουτρό. Θα κάναμε
επιτέλους το πρώτο μας «κανονικό» μπάνιο, με ζεστό
νερό και σαπούνι. Μέχρι τώρα, για περισσότερο από ένα
μήνα, δεν είχαμε κάνει μπάνιο.
(Πιερής, 2000, σ. 139)
6.10

Οι μέρες κυλούσαν κι έφευγαν η μια μετά την άλλη, με την ίδια πάντα
ρουτίνα […]. Λίγες έξοδοι στην αυλή, μερικά αυτοσχέδια παιχνίδια
μέσα στο θάλαμο, ψίθυροι και σκέψεις […] που ανταλλάζονταν μεταξύ
μας. Έτσι για να περνά η ώρα και να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο.
(Πιερής, 2000, σ. 146)
6.11

Μέσα στο κελί πήραν εξέχουσα θέση και πολλά πρωτότυπα
χειροτεχνήματα: Παιχνίδια με τσιγαροκούτια, με σπιρτόκουτα και
με κλωστές. Περισσότερη εντύπωση μου έκανε η επινόηση
κάποιου που […] μάζευε τα κουκούτσια από τις ελιές […]. Έπαιρνε
μετά σπίρτο και τα τρύπαγε […]. Μετά από αυτή την κατεργασία,
οι “κοκκόνες” έπαιρναν μορφή όμορφων καφετιών χαντρών […].
Κατόπιν τις πέρναγε σε μια κλωστή […]. Πάνω στον κόμπο
εφάρμοζε χρωματιστές κλωστούλες που αποτελούσαν τον […]
φιόγκο ενός τέλειου από κάθε άποψη κομπολογιού.
(Μηχαηλίδης, 1978, σ. 76)
6.12
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Πακέτα τσιγάρων με τα οποία οι αιχμάλωτοι έφτιαχναν παιχνίδια
(Πιερής, 2000, σ. 139)
6.13

Συζητώ για την καθημερινότητα
των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων
αιχμαλώτων. [6.9 –6.14]

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπριο (ανώνυμος):
Κάχε μέρα τα ίδια τζαι τα ίδια. Ετρώαμεν, επαίζαμεν κανα παιχνίιν:
χαρτιά, τάβλι με πέτρες. Τζείνοι που είχασιν λια ριάλια επαραγγέλλαν
τσιάρα. Κάποιοι Ελληνοκύπροπριοι γνωστοί έρκουνταν που τα τέλια
τζαι εχωρούσαν μας τζαι εδιούσαν μας πράματα. Είσιεν όμως τζαι
τζείνους που εν εχέλαν να μας χωρούν ομπρός τους. Όμως εν ήτουν
τόσον άσσιμα τα πράματα.
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 3, Παράρτημα)
6.14

“Εγώ, σαν υπεύθυνος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για τους
αιχμαλώτους στην Κύπρο, θα κάμω ό,τι εμπίπτει στα καθήκοντά μου
[…]. Σας έφερα ειδικές κάρτες, να τις γεμίσετε απόψε και αύριο εγώ
θα περάσω να τις πάρω και να τις μεταφέρω στη Γενεύη, για να
σταλούν στους δικούς σας”[…].
Το βράδυ συμπληρώσαμε τις κάρτες και γράψαμε στα αγαπημένα
μας πρόσωπα: Είμαι καλά. Υπομονή και γρήγορα θα ξανασμίξουμε.
(Μηχαηλίδης, 1978, σ. 79)
6.15
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Με ποιο τρόπο
προσπαθούν οι αιχμάλωτοι
να επικοινωνήσουν με τους
συγγενείς τους;
[6.15 – 6.17]

Το μήνυμα ενός αιχμάλωτου προς τη γυναίκα του
(Καουρής, 1988, σ. 128)
6.16

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Τριμίθι: Αναπαράσταση με Λέξεις”
6.17

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Νικόλα Κώστα
6.18

Με ποια κριτήρια προτεραιότητας
απολύονται οι αιχμάλωτοι;
[6.18 – 6.19]
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ΕΙΣΒΟΛΗ

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 9/8/1974)
6.19

Τελικός προορισμός μας πριν […] από τις διάφορες
διαδικασίες, που όμως ήταν αναγκαίες […], ήταν […] η
Ξενοδοχειακή Σχολή […]. Εδώ γινόταν το κάτι άλλο!
Χιλιάδες κόσμος από κάθε γωνιά της Κύπρου είχε
κατακλύσει τους δρόμους […]. Κραυγές χαράς και
ικανοποίησης για όσους έβλεπαν τους δικούς τους να
επιστρέφουν. Και κραυγές θρήνου […] και απόγνωσης
για όσους έβλεπαν να σβήνουν και οι τελευταίες
ελπίδες που έτρεφαν ότι θα ξαναδούν τους “χαμένους”
δικούς τους […]. Όλοι μας […] ρωτούσαν να
πληροφορηθούν αν ήταν οι δικοί τους ανάμεσά μας.
(Πιερής, 2000, σσ. 195-196)
6.20

Περιγράφω την ατμόσφαιρα στην Κύπρο
κατά την επιστροφή των αιχμαλώτων.
[6.20 – 6.23]

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Αττίλας 74”
6.22
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Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Ε/κ ανώνυμου
6.21

ΕΙΣΒΟΛΗ

(Γραφείο Δημόσιων Πληροφοριών, 1974, σ. 62)
6.23
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ΕΙΣΒΟΛΗ
6.2.3

Αγνοούμενοι

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 13/8/1974)
6.1

Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 6/8/1974)
6.2
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Απόσπασμα από το ποίημα “Βαρώσι”:
Μ’ άφησεν πίσω του πολλούς
να κλαίσιν, να χτυπιούνται,
τζι άλλους πολλούς ως σήμερα
ακόμα ν’ αγνοούνται.
Τζι αν εν εις την παρηορκάν
έναν τζιούριν στάμαν,
τους χασιμιούς μήτε σταυρός,
μήτε τους πρέπει κλάμα.
Πέφτεις την νύχτα τζι εν καμμάς
τζαι τα βλαντζιά σου κρούζουν
τζι εσιεις τ’ αυτιά σου ανοιχτά
παρπατησιές ν’ ακούσουν,
τζι άξιππα στο ξιπόρτι σου
να μπλάσεις το δικό σου,
τον τζύρη σου, τη μάνα σου,
το γιο σου τον αρφόν σου.
(Λοίζου Ε. & Ναθαναήλ Φ. “Καταστατός της Ρωμιοσύνης”)
6.3

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Ποιητική συλλογή
“Καταστατός της Ρωμιοσύνης”
6.4

Ποια συνέπεια της εισβολής προβάλλεται
στις πηγές; [6.1 – 6.4]

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τον Παναγιώτη Αναστάση:
Επηαίναμεν τζαι περιμέναμε να δούμε ποιοι αιχμάλωτοι ερκούντασιν […].
Επεριμέναμε να δούμε αν ήταν μέσα ο δικός μας. Ήταν μια ανυπομονησία,
μια αγωνία […], μια απογοήτευση.
(Παναγιώτης Αναστάση, Παράρτημα)
6.5

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Αναστασίας Παντελή
6.6
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπρια (ανώνυμη):
Επααίνναμεν δεξιά τζαι αριστερά τζαι αρωτούσαμεν όποιον
εβρέχετουν ομπρός μας. Πού εν ο γιος μου; Πού εν ο άντρας μου;
Ήτουν έναν όρομαν πολλά κακό.
(Τουρκοκύπρια ανώνυμη 4, Παράρτημα)
6.7

Όπως με όλους σχεδόν τους αγνοούμενους, υπάρχουν
διάφορες φήμες για αυτούς – ότι τους είδαν εδώ ή εκεί, ότι
τους κρατούσαν στο κάστρο στη Λεμεσό κτλ. Η Τζεμαλιγιέ
πλήρωσε Ελληνοκύπριους οδηγούς ταξί για πληροφορίες.
Πήγε στο Πέργαμος για να δει αν μπορούσε να μάθει τι τους
συνέβη. Μάταια όμως. Ο άντρας και ο γιος της δεν γύρισαν
πίσω.
(Uludag, 2005, σ. 133)
6.8

“Οι Αγνοούμενοι”: Έργο του Κώστα Αντωνέλλα
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
6.9

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Μαρτυρίες” (6)
6.10
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Εγιώ είμαι η Σταυρινή, που το χωριό Σωτήρα,
μητέρα αγνοουμένων με έταξε η μοίρα…
Για τζειν’ τον γιο που έχασα, κάηκε η καρκιά μου,
παρηορκά δεν έχουμε, με γιω, με τα παιδκιά μου.
Γύρισα πόλεις τζαι χωρκά, την Κυπρο π’ άκρη σ’ άκρη
μα δεν τον ήβρα πουθενά τζαι χύνω μαύρο δάκρυ.
(Μυρτιώτης, Οι Αρχάγγελοι της Σωτήρας (Αμμοχώστου),
2005, σ. 16)
6.11

Περιγράφω τις ενέργειες των συγγενών
για εντοπισμό των αγνοούμενων. [6.5 – 6.11]

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Αναστασίας Παντελή
6.12

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Δημήτρη Νικολέττη
6.13

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπρια (ανώνυμη):
Οι μέρες ήτουν μαύρες. Δίχα τον άντρα σου, ήντα ζωή εν τούτη, […]
Τα μάθκια μου ήταν πάντα μαυρισμένα […] τζι η καρκιά μου.
(Τουρκοκύπρια ανώνυμη, Παράρτημα)
6.14

Είχαμε πάντα στο τραπέζι,
ένα άδειο πιάτο για σένα.
Είχαμε πάντα στρωμένο το τραπέζι
γιορτές και καθημερινές,
και σε περιμέναμε να καθίσεις μαζί μας.
(Θεοφανίδου, 2007, σ. 30)
6.15

Οικογενειακό Τραπέζι
(Μαραθεύτης, 2000, σ. 31)
6.16
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Συζητώ για τις ψυχολογικές
επιπτώσεις του πολέμου στους συγγενείς
αγνοούμενων. [6.11 – 6.18]

“Βουβή Κραυγή”: Έργο Jane Maclean
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
6.17

Οι μάνες που ‘χουσιν παιδκιά στον κόσμο τζι’ αγνοούνται
εν χάνουν τες ελπίδες τους, με προσευκές τζοιμούνται,
πως εν να ζήσουν να τα δουν, να τα ξαναγκαλιάσουν.
Με τουν’ τον πόθον στην ζωήν αντέχουν τζαι κραδκιούνται,
να ξανανιώσουν την χαράν τζαι να ξαναγελάσουν.
(Κακολής, 2007, σ. 34)
6.18

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Δημήτρη Νικολέττη
6.19

Απόσπασμα από γραπτή συνέντευξη με Τουρκοκύπρια (ανώνυμη):
Τζείνον που ζητώ εν να έρτουν κοντά μου. Να σσίξω μες την αγκάλη
μου το γιο μου τζαι τον άντρα μου. […] Αν εσκοτωχήκασιν, να μου
δώκουν τα κόκκαλα τους να τα θάψω. Να μεν μεινίσκουν άθαφτοι
τόσα χρόνια. Θέλουμε να ξέρουμε την αλήθκεια.
(Τουρκοκύπρια ανώνυμη 4, Παράρτημα)
6.20

Ποια είναι η επιθυμία των
συγγενών των αγνοούμενων;
[6.18 – 6.20]
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ΕΙΣΒΟΛΗ
6.2.4

Εγκλωβισμένοι

Όταν μπήκαν στο χωριό τους οι Τούρκοι, ο γέρο- Νικολής
κι η γριά του δε δυσκολεύτηκαν ν’ αποφασίσουν.
- Δεν πρόκειται να φύουμεν που το σπίτι μας, Χριστινού.
Δεν πρόκειται να φύουμεν που το χωρκό μας.
Όσο κι αν προσπάθησαν […] να τους πείσουν να φύγουν
μαζί τους […] οι γέροι δεν άλλαξαν γνώμη. Έμειναν εκεί,
στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη γη τη δική τους […]
εγκλωβισμένοι.
(Παπαδόπουλος, 1992, σσ. 169-170)
6.1

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 8/9/1974)
6.2

Ποιο θέμα παρουσιάζουν οι πηγές; [6.1 & 6.2]

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Παναγιώτα Κανακά
6.3

Το καλοκαίρι του 1975 εκατοντάδες εγκλωβισμένοι της
Καρπασίας εκδιώχθηκαν […], για να ασκηθεί πίεση στην
Κυπριακή Κυβέρνηση, ώστε να επιτρέψει τη μεταφορά των
Τουρκοκύπριων της νότιας Κύπρου στο Βορρά […]. Οι
μαζικότερες εκδιώξεις εγκλωβισμένων έγιναν το […] 1976. Από
7,371 που ήταν οι Ελληνοκύπριοι στο Βορρά […] έμειναν
3,631.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σσ. 615-616)
6.4

Σε ποιο γεγονός αναφέρονται οι πηγές; [6.3 & 6.4]
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με την Παναγιώτα Κανακά:
Εμείναμε καμιά δεκαπενταρκά ηλικιωμένοι τζαι δκυο-τρια μωρά […].
Αλλά για τζειν’ τα μωρά που μείνασιν εν εφέραν δασκάλους ν’ ανοίξουν
τα σχολεία τζαι αναγκαστήκαν οι γονιοί τους τζαι φύασιν.
(Παναγιώτα Κανακά, Παράρτημα)
6.5

Αναμνήσεις ενός εγκλωβισμένου παιδιού:
Τώρα που το σχολειό μου είναι εγκλωβισμένο […], οι
δασκάλες μας δεν είναι αρκετές και αναγκάζονται να
κρατεί η κάθε μια δύο τάξεις.
(Βανέζης, 1992, σ. 168)
6.6

Απόσπασμα από προφορική συνέντευξη με τους Αντώνη και Άννα
Κατσιώρτα:
Τα μωρά επηαίννασιν ως την έκτη Δημοτικού […]. Ο Δημήτρης έφυεν 12
χρονών (εννοεί για να πάει στο Γυμνάσιο στην ελεύθερη Κύπρο). Ο Νίκος
11 χρονών […] έφυεν πάλε […]. Ετέλειωσεν η Χριστίνα 12 χρονών τζαι […]
πέψαμεν την στο οικοτροφείο.
(Αντώνης και Άννα Κατσιώρτα, Παράρτημα)
6.7

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορικής συνέντευξη
Παναγιώτα Κανακά
6.8
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Επιστολή που έπρεπε να υποβάλλουν οι εγκλωβισμένοι στις κατοχικές
αρχές, για να τους παραχωρηθεί άδεια μετάβασης στις ελεύθερες
περιοχές
(Ιδιωτικό Αρχείο)
6.9

Η υποτυπώδης λειτουργία των […] σχολείων, […] η απαγόρευση της
λειτουργίας του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, […] οι μεγάλοι περιορισμοί
στη διακίνηση τους και στην εκμετάλλευση των παρουσιών τους, η
απαγόρευση σε Έλληνες γιατρούς να παρέχουν σ’ αυτούς τις υπηρεσίες
τους, η παρεμβολή δυσκολιών στην ικανοποίηση των θρησκευτικών τους
αναγκών και […] η ανασφάλεια […] έγιναν αιτία να φθίνει διαρκώς ο
πληθυσμός των εγκλωβισμένων.
(Λάμπρου, Γ., 2004, σ. 616)
6.10

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Ένας Καρπασίτης”
6.11
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Παναγιώτας Κανακά
6.12

Έντυπο του Ερυθρού Σταυρού, με το οποίο επικοινωνούσαν οι
εγκλωβισμένοι με τους συγγενείς τους
(Ιδιωτικό Αρχείο)
6.13
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Επιστολή εγκλωβισμένων κατοίκων του Λεονάρισσου με την
οποία ζητούν να τους επιτραπεί η λειτουργία της εκκλησίας του
χωριού.
(Ιδιωτικό Αρχείο)
6.14

Συζητώ για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι.
[6.4 – 6.14]
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ΕΙΣΒΟΛΗ
6.2.5

…Και άλλες συνέπειες

Χάρτης της Κύπρου μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων
(http://commons.wikimedia.org)
6.1

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 20/8/1974)
6.2

Η δική μου η πατρίδα
έχει μοιραστεί στα δυο.
Ποιο από τα δυο κομμάτια
πρέπει ν’ αγαπώ;

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Τραγούδι “Η Δική μου η Πατρίδα”
6.4

(Γιασίν Ν., 1995, σ. 79)
6.3

- 119 -

ΕΙΣΒΟΛΗ

«Βομβαρδισμός το απόγευμα»: Έργο του ζωγράφου Σκοτεινού
(Κατάλογος έργων Cycle of Protest)
6.5

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 24/8/1974)
6.6

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Τραγούδι “Χαροκαμένες Μάνες”
Προφορική συνέντευξη
Κυριάκου Μάππουρα
6.7
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ΕΙΣΒΟΛΗ

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 22/8/1974)
6.8

Έκθεση που ετοιμάστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού πάνω στις
οικονομικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής […] δίδει την ακόλουθη
εικόνα:
o […] Η αξία των εμπορευμάτων που άφησαν οι Έλληνες σε
αποθήκες, αγρούς, καταστήματα κτλ ανέρχεται σε πολλά
εκατομμύρια λίρες […]
o Ο γεωργικός τομέας που απασχολούσε 96,000 πρόσωπα
δέχθηκε πολύ βαρύ πλήγμα […]
o Το ύψος της βιομηχανικής παραγωγής θα μειωθεί κατά 50% […]
o Στον τουρισμό πολύτιμες επενδύσεις έχουν καταστραφεί […]
(Γραφείο Δημόσιων Πληροφοριών, 1974, σσ. 67-68)
6.9

Κατεστραμμένο Εργοστάσιο
(Γραφείο Δημόσιων Πληροφοριών, 1974, σ. 69)
6.10

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 6/9/1974)
6.11
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Φύγαμε κατατρεγμένοι, έτσι χωρίς αποσκευές
σκορπιστήκαμε στα ξένα, με λαβωμένες καρδιές.
Μες την φωτιά και τον καπνό, μέσα στην τρικυμία
του ξεριζωμού ο αέρας, μας πέταξε εις την Αγγλία.
(Ζένιου, 2007, σ. 118)
6.12

Κατεστραμμένη σχολική τάξη
(Γραφείο Δημόσιων Πληροφοριών, 1974, σ. 77)
6.13

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 11/8/1974)
6.14

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 29/8/1974)
6.15
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Παναγιώτας Κανακά
6.16

Καταγράφω τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής.
[6.1 – 6.16]

Ερώτηση σύνθεσης κεφαλαίου:
Ποιές είναι οι συνέπειες της τουρκικής στη
εισβολής στο νησί;
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ΕΙΣΒΟΛΗ

6.3 Εισβολή ή Ειρηνευτική Επιχείρηση;

Σύμφωνα με […] τη Συνθήκη Εγγυήσεως, η Αγγλία, η
Ελλάδα και η Τουρκία εγγυούνταν την ανεξαρτησία […]
της Κύπρου. Είχαν το δικαίωμα να επέμβουν από κοινού ή
αν αυτό δεν ήταν δυνατό, από μόνες τους, με σκοπό να
επαναφέρουν το καθεστώς που είχε προκύψει από τις
Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, αν αυτό ανατρεπόταν.
(Δρουσιώτης, 1974: Το Άγνωστο Παρασκήνιο της
Τουρκικής Εισβολής, 2002, σ. 37)
6.1

Ποιο δικαίωμα δίνει η Συνθήκη Εγγυήσεως
στις Εγγυήτριες Δυνάμεις;
[6.1]
Ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός της
επέμβασής τους;
[6.1]
Απόσπασμα ανακοίνωσης του Τούρκου πρωθυπουργού
Ετζεβίτ:
Το πραξικόπημα προετοιμάστηκε από την ελληνική
Χούντα και αποσκοπεί στην ένωση. Η κατάσταση είναι
κρίσιμη[…]. Επιβάλλεται να αρχίσουμε αμέσως
προετοιμασίες.
(Μπιράντ, 1984, σσ. 26-27)
6.2

Ποιο γεγονός δίνει την αφορμή στην Τουρκία να επέμβει
στην Κύπρο;
[6.2]

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 10/8/1974)
6.3

(Εφημερίδα “ΑΙΓΥΠΤΟΣ” 11/8/1974)
6.4
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ΕΙΣΒΟΛΗ

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 11/8/1974)
6.5

Κρίνω τη στάση της τουρκοκυπριακής και τουρκικής ηγεσίας
[6.3 – 6.5] με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως [6.1].

Απόσπασμα γραπτής συνέντευξης με Τουρκοκύπριο
(ανώνυμος ):
Η Τουρκία ήρτεν για να μας προστατέψει, να μας σώσει.
Εκαρτερούσαμεν πολλά κλεισμένοι μες τες φυλακές
(Εννοεί τους θύλακες). Ήρτεν τζαι ελευτέρωσεν μας.
(Τουρκοκύπριος ανώνυμος 1, Παράρτημα)
6.6

Ηχητικό
Ντοκουμέντο
Προφορική συνέντευξη
Αϊσέλ Ιρκάντ
6.7

Πως αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι
την τουρκική εισβολή;
[6.6 & 6.7]
Για ποιο λόγο αντιμετωπίζουν την εισβολή
ως μέσο απελευθέρωσής τους;
[6.6]
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Τουρκικό φυλλάδιο με την Επιγραφή
“Τα Μεχμετσίκ στην Κύπρο”
(Παπαγεωργίου, Από την Ζυρίχη εις τον Αττίλαν, 2000, τ.Γ', σ. 45)
6.8

Παρατηρώ και σχολιάζω τα τουρκικά φυλλάδια.
[6.8 & 6.9]

Τουρκικό Φυλλάδιο
(Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ, 1975, σ. 216)
6.9
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Μαρτυρίες” (4)
6.10

Πώς παρουσιάζει η Τουρκία την εισβολή;
[6.8 – 6.11]

Ο τουρκικός στρατός είναι Ειρηνευτική Δύναμη
που ήρθε στην Κύπρο για να σώσει την
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα

(Εφημερίδα “Χαλκίν Σεσί” 6/8/1974)

6.11

Τουρκική αφίσα
(Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ, 1975, σ. 217)
6.12
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ΕΙΣΒΟΛΗ
Ετζεβίτ: Δεν εισβολή αλλά μια πράξη ενάντια στην
εισβολή, μια Ειρηνευτική Επιχείρηση, μια
υπηρεσία προς την ειρήνη της ανθρωπότητας.
(Παναγιωτάκου, 1987, σ. 57)
6.13

Σήμερον ευρισκόμεθα πλησιέστερα παρά ποτέ άλλοτε
προς την ειρήνην. Αι ταλαιπωρίαι των Τουρκοκύπριων
[…] ετερματίσθηκαν με την έλευσιν των
Τουρκών Ειρηνευτικών Δυνάμεων εις Κύπρον

(Εφημερίδα “ΖΑΜΑΝ” 31/8/1974)

6.14

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 11/8/1974)
6.15

(Εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” 25/8/1974)
6.16

(Εφημερίδα “ΧΑΡΑΥΓΗ” 1/8/1974)
6.17
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ΕΙΣΒΟΛΗ

Προσφυγικός καταυλισμός
(Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών)
6.18

Συγκρίνω τις πηγές [6.11 – 6.14] με τις πηγές [6.15 – 6.18].

Κρίνω το όρο “Ειρηνευτική Επιχείρηση”.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπεράσματα

“Αν ήξερα κάτι που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το έθνος μου,
αλλά και να καταστρέψει ένα άλλο, δε θα το πρότεινα στον πρίγκιπά μου,
γιατί είμαι πρώτα άνθρωπος και έπειτα Γάλλος,[…] γιατί είμαι αναγκαστικά άνθρωπος,
και μόνο τυχαία Γάλλος”
Μοντεσκιέ

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι είναι η πρώτη φορά στον κυπριακό χώρο, που επιχειρείται η δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού για ένα τόσο ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο θέμα, θεωρούμε ότι πετύχαμε σε αρκετά
μεγάλο βαθμό τους στόχους μας.
Καταργώντας τον ιστορικό μονόλογο και τις μονοφωνικές αντηχήσεις κάθε κοινότητας
ξεχωριστά, διαπραγματευτήκαμε το ιστορικό χάσμα μεταξύ των δύο λαών της Κύπρου.
Προσπαθήσαμε να οδηγηθούμε -τόσο εμείς όσο και οι δέκτες μας- έξω από την άβυσσο του
εθνικιστικού μας αυτισμού, που μας οδηγεί στο ανάθεμα της ανθρώπινης συνύπαρξης και
στην αποσύνθεση κάθε ίχνους ήθους και ηθικής 1.
Επιχειρήσαμε να δείξουμε στους μελλοντικούς πολίτες τούτου του τόπου ότι η
παραίσθηση του πανελληνισμού και του παντουρκισμού κομμάτιασε την “ολική Κύπρο” 2
και καταπίεσε την τοπική ταυτότητα των Κυπρίων. Έτσι, παρεμποδίστηκε η “κυπροποίηση”
του λαού, ο απεγκλωβισμός δηλαδή των ανθρώπων από “μέλη” μιας κοινότητας και η
μετατροπή τους σε πολίτες του κυπριακού κράτους 3.
Μέσα από την εκπαιδευτική ιστοσελίδα που ετοιμάσαμε, φέραμε τα παιδιά σε επαφή
με ένα “απαγορευμένο” θέμα, με ένα θέμα ταμπού. Θελήσαμε οι αυριανοί πολίτες να
αγγίξουν τις πτυχές τις πρόσφατης ιστορίας της χώρας τους και να συνειδητοποιήσουν, ότι
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι διαθέτουν ένα κοινό ιστορικό παρελθόν, στο οποίο όμως
δίνονται διαφορετικές ερμηνείες και αναλύσεις, ανάλογα με το ιστορικό γίγνεσθαι των
ατόμων.
Η μνήμη και η λήθη, ως οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, χρησιμοποιούνται
επιλεκτικά από την κάθε κοινότητα με τρόπο που να δικαιώνει τη σημερινή τους στάση
απέναντι στην άλλη πλευρά. Αδυνατώντας οι Κύπριοι να αντιληφθούν το μέγεθος της
συμφοράς, που προκάλεσαν στους υπόλοιπους Κυπρίους, δεν μπορούν να νιώσουν τον
πόνο του “Άλλου”, και επομένως δεν μπορούν να τον κατανοήσουν. Μονάχα όταν
σταματήσουμε να ακούμε τις εθνικιστικές μελωδίες των δικών μας σειρήνων θα
μπορέσουμε να ανοίξουμε διόδους επικοινωνίας με τους ανθρώπους που βρίσκονται τόσο
1
2

(Kadir, 2008, σσ. 35-36)
Όρος που χρησιμοποιεί ο Kizilyurek στο βιβλίο του: Ολική Κύπρος, Κασουλίδης, Λευκωσία 1990.
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κοντά, αλλά και τόσο μακριά μας. Θα καταφέρουμε έτσι να οικοδομήσουμε μια κοινωνία
συγχώρεσης, συνύπαρξης, ανεκτικότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας, όπου δε θα
υπάρχει ο “Άλλος”, ούτε η αντιδιαστολή του “εμείς” και του “εκείνοι”
∙ θα είμαστε όλοι
“εμείς οι Κύπριοι”.
Βέβαια, δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις, ότι μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό υλικό
μπορούμε να μεταπλάσουμε τα παιδιά από τη μια στιγμή στην άλλη σε ανθρώπους ικανούς
να αποβάλουν τα τραύματα της προηγούμενης γενιάς -βάσει των οποίων γαλουχούνταικαι να απλώσουν το χέρι στον Ελληνοκύπριο ή Τουρκοκύπριο γείτονά τους. Χρειάζονται
οργανωμένες προσπάθειες από κρατικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά σύνολα για
να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τα συρματοπλέγματα του μυαλού μας. Μονάχα τότε θα
καταργηθεί η πράσινη γραμμή και θα περπατήσουμε ξανά στα σοκάκια της ενωμένης
Λευκωσίας, ακούγοντας όχι ένστολες φωνές να ρωτάνε “Αλτ, τις ει;” αλλά το Μεχμέτ να
λέει στον Κώστα: “Καλημέρα, nasilsiniz?” και τον Κώστα να απαντάει: “Tesekkur ederim
iyiyim. Εσύ;”.

3

(Kizilyurek, Η Κύπρος Πέραν του Έθνους, 1993, σ. 35)
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Αντί Επιλόγου

Η Μάντρα
Είχα μιαν μάντραν κάποτε, μιαν μάντραν με το νάμιν
τζι’ εδούλεψα τη σκέψην μου, του νου μου κάχα δράμιν,
να πάρω την απόφασιν στα δκυο να την μοιράσω
χώρκα τα ρίφκια που τ’ αρνιά, να νεπαυτώ, να πνάσω.
Έβαλα τζαι στες δκυο μερκές, βούρνες τζαι κατεβάτες,
απού νερόν, απού φαΐν τζαι κούτσισμαν γεμάτες·
όμως οι κατσαρόαιγες εβρίσκαν τρόπον πάλε
να τρασσιελούν κότζια βραχτίν, τζι’ όρσα που μέτρον βάλε.
Κύριε ελέησον λαλώ, αναποθκιάν, γινάτι
αφούτις έχουν τζαι νερόν, φαΐν στον κατεβάτην,
γιατί τζι’ εν κάμνουν χώρκα τους τζαι τραππηούν τον βράχτην;
Τζαι δωσ’ του τζι’ έππεφτεν ραφτίν, να μου περάσει τ’ άχτιν.
Τούντο βκιολίν εκράτησεν, που γρόνον σ’ άλλον γρόνον,
που ‘σαζα τζαι χαλούσασιν· τζαι κόντεφκα τον φόνον.
Τζι’ είπουν, Αντώνη μεν χαλάς άδικα την γλυτζιάν σου,
τούτες με το γινάτι τους, μπορεί να σε χτιτζιάσουν.
Μεν σε σκουλλίζει ο θυμός, μεν γίνεσαι παρούτιν,
σκέφτου τζαι βαρ’ τα που χαμαί, αφο’ ‘ν κοφκουσιν μούτιν·
εν μάλιν τους η μάντρα σου τζαι το κουπάιν έναν
τζι’ εν τους αρέσκει να ‘χουσιν τταράφκια μοιρασμένα.
Έτσι με δίχα να σκεφτώ τους κόπους μου καθόλου,
αρπάσσω το τριχάλιν μου, τζι’ έτην βραχτήν ποβώλου·
εγίνικεν τζι’ η μάντρα μου ούλα τ’ αλώνιν πλάτσα,
θεμ’ άλλαξεν του κοπαθκιού μονομερίς η φάτσα.
Όπως μας εχωρίσασιν, στην μέσην με τα ττέλια,
ούλα την μάντραν έμοιασεν τζι’ ο τόπος μας κοπέλια·
κουέλλες, αίγιες τζαι αρνιά τζαι κλιάροι τζαι τραούλλοι
ειμαστιν Τούρτζιοι, γρισκιανοί, έναν κουπάιν ούλλοι
τζαι θέλουμεν την μάντραν μας, με δίχα σιμιντίρκα
αντάμα να ‘μαστιν σαν πριν
τα Μπαϊράμια, την Λαμπρήν
γιορτές τζαι παναΰρκα.

(Κατσαντώνης, 2008)
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Γλωσσάρι

αδρώποι(κυπρ.διαλ):άνθρωποι-υπονοεί άντρες
αμπάλατους(κυπρ.διαλ.):άμυαλους-απερίσκεπτους
αναποθκιάν(κυπρ.διαλ.):κακοσύνη
ανθενωτικοί:αυτοί που ήταν εναντίον της ένωσης Κύπρου – Ελλάδας
άξιππα(κυπρ.διαλ.):άξαφνα
αρτσιέψαν(κυπρ.διαλ.):άρχισαν
ασσιελιά(κυπρ.διαλ.):δρασκελιά – εδώ εννοεί μικρή απόσταση
άσσιημα(κυπρ.διαλ.):άσχημα
άχτιν(κυπρ.διαλ.):απωθημένο
βαρ’ τα που χαμαί(κυπρ.διαλ.):συμβιβάσου
βλαντζιά(κυπρ.διαλ.):σωθικά
δικαίωμα αρνησικυρίας:(Βέτο): δικαίωμα μονομερούς παρεμπόδισης εφαρμογής μιας απόφασης
δικτατορικό καθεστώς:καθεστώς διακυβέρνησης μιας χώρας, κατά το οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων
συγκεντρώνει στα χέρια της τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία την οποία ασκεί ανεξέλεγκτα
δκιαμοιραστήκαμεν(κυπρ.διαλ.):μοιραστήκαμε
δύναται:μπορεί
εβαρέημεν(κυπρ.διαλ.):βαρεθήκαμε – κουραστήκαμε από μια αρνητική κατάσταση
εβρέχετουν(κυπρ.διαλ.):βρισκόταν
Εγγυήτριες Δυνάμεις:οι χώρες που εγγυούνται την ανεξαρτησία της Κύπρου
ελιφκούμαστιν(κυπρ.διαλ.):είχαμε έλλειψη
εμαντρώσαν(κυπρ.διαλ.):μάντρωσαν-περιόρισαν
εμουθκιάσαν(κυπρ.διαλ.):μούδιασαν – εννοεί αντέδρασαν συγκρατημένα- ένιωσαν ότι απειλούνται
ενωτικό κίνημα:το κίνημα των Κυπρίων για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
ΕΟΚΑ Β’:παράνομη στρατιωτική οργάνωση που αποζητούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
Επικουρικοί(Αστυνομικοί):βοηθητικό αστυνομικό σώμα που είχε ως στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
εσάσασιν(κυπρ.διαλ.):βελτιώθηκαν
εσμίουνταν(κυπρ.διαλ.):έκαναν παρέα
εσσαλιστήκαν(κυπρ.διαλ):κλείστηκαν - οχυρώθηκαν
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έσσω(κυπρ.διαλ.):μέσα στο σπίτι
ευκταίο:το επιθυμητό. Εδώ εννοείται η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα
Εφεδρικό Σώμα:ειδικό αστυνομικό σώμα, πιστό στην κυβέρνηση, που προσπαθούσε να διαλύσει τις παράνομες
τρομοκρατικές οργανώσεις
εφικτό:το πραγματοποιήσιμο. Εδώ εννοείται η ανεξαρτησία της Κύπρου
εχωρούσαν(κυπρ.διαλ.):έβλεπαν
ήνταλως(κυπρ.διαλ.):πώς;
θύλακας:αποκλεισμένη – απομονωμένη περιοχή στο έδαφος μια χώρας
καλαμαράες(κυπρ.διαλ.):λέξη που χρησιμοποιούν οι Κύπριοι για να υποδηλώσουν τους Ελλαδίτες
καμμάς (κυπρ.διαλ.):κλείνεις τα μάτια - κοιμάσαι
καρσί ή καρτζί(κυπρ.διαλ.):απέναντι
κασαπάες(κυπρ.διαλ.):περιοχές – γειτονιές
κατάπαυση του πυρός:εκεχειρία – προσωρινός τερματισμός – διακοπή των εχθροπραξιών
κοκκόνες(κυπρ.διαλ.):κουκούτσια
κότζια(κυπρ.διαλ.):τέτοια
κούτσιμμαν(κυπρ.διαλ.):ξηρά τροφή ζώων
κόψουν μούτιν(κυπρ.διαλ.):υποκύψουν
κρούζουν(κυπρ.διαλ.):καίνε
λουρία(κυπρ.διαλ.):λωρίδα - γραμμή
μάλιν(κυπρ.διαλ.):κτήμα – ιδιοκτησία
μειονότητα: μικρό τμήμα του πληθυσμού ενός κράτους, του οποίου τα μέλη διαφέρουν σε ορισμένο στοιχείο
(φυλή, γλώσσα, θρησκεία κτλ.) από τον υπόλοιπο πληθυσμό
μεραρχία:στρατιωτική μονάδα του στρατού ξηράς που διαθέτει μονάδες διάφορων όπλων και σωμάτων
μεχμετσίκ:τουρκικός στρατός
μπλάσεις(κυπρ.διαλ.):δείς
Μπονάνος:Αντιστράτηγος, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα στην πραξικοπηματική κυβέρνηση του
Ιωαννίδη
νάμιν:ξακουστή
νεκάλια(κυπρ.διαλ.):θρήνους
νεπαυτώ:ησυχάσω
νομάτους(κυπρ.διαλ.):άτομα
νούσιμοι(κυπρ.διαλ.):γνωστικοί-μυαλωμένοι
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ντζίσουν(κυπρ.διαλ.):αγγιξουν – εδώ έννοεί ενοχλήσουν
ξαπολύσουν(κυπρ.διαλ.):απελευθερώσουν
όρομαν(κυπρ.διαλ.):όραμα-όνειρο
ουκ ην άλλως γενέσθαι:δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς
ΟΥΝΦΙΚΥΠ:ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ για την Κύπρο
παιθκιά(κυπρ.διαλ.):παιδιά
Πανταζής:διοικητής του Εφεδρικού Σώματος
παντοιοτρόπως:με ποικίλους τρόπους
πλάτσα:ευρυχωρία
πνάσω:ξεκουραστώ
ποβώλου:κατεδαφισμένη
ποσπάζω(κυπρ.διαλ.):ελευθερώνω
Πράσινη Γραμμή:αρχικά ήταν η διαχωριστική γραμμή της Λευκωσίας που ονομάστηκε έτσι από το πράσινο
μολύβι, με το οποίο ο διοικητής των βρετανικών στρατευμάτων Peter Young τη χάραξε στο χάρτη. Μετέπειτα
καθιερώθηκε να ονομάζεται Πράσινη Γραμμή η γραμμή που διαχωρίζει τις ελεύθερες από τις κατεχόμενες
περιοχές.
πυρά(κυπρ.διαλ.):ζέστη
ραφτίν:ξυλοφόρτωμα
ριάλια(κυπρ.διαλ.):χρήματα
σάζω(κυπρ.διαλ):διορθώνω, βελτιώνω
σγιον(κυπρ.διαλ.):ενώ-σαν
σκουλλίζει:κυβερνά – εξουσιάζει
σπίθκια(κυπρ.διαλ.):σπίτια
σύναξε(κυπρ.διαλ.):μάζεψε
συνταγματικές αναθεωρήσεις: τροποποιήσεις του συντάγματος
συνταγματικό καθεστώς: καθεστώς διακυβέρνησης μιας χώρας
συντυχάνει(κυπρ.διαλ.):μιλά-συνομιλά
τζιόρσα:παραπάνω
τζιούριν(κυπρ.διαλ.):μνήμα
Τουρτζί(κυπρ.διαλ.):Τουρκάκι
τραππηούν:πηδούν
τσιατήρια(κυπρ.διαλ.):αντίσκηνα
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τταράφκια:περιοχές
φάτσα:όψη
φυλατζιή(κυπρ.διαλ.):φυλακή
Χούντα:ομάδα συνήθως στρατιωτικών, που καταλαμβάνει βίαια την πολιτική εξουσία και που τη διατηρεί με
καταπιεστικά και τρομοκρατικά μέσα
χτιτζιάσουν: προκαλέσουν θυμό – εκνευρισμό
χώρκα:ξεχωριστά
ώτα:αυτιά

- 136 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία
Attalides, M. (1979). Cyprus: Nationalsm and International Politics. New York: St. Marin's
Press.
Ball, G. (1964). George Ball in Cyprus. Ανάκτηση 2008, από Cyprus Conflict:
http://www.cyprus-conflict.net
European Commission Against Racism and Intolerance. (1999). Report on Cyprus, CRI(99) 50.
Strasburg: Council of Europe.
European Commission Against Racism and Intolerance. (2001). Second Report in Cyprus, CRI
(2001) 35. Strasburg: Council of Europe.
Kadir, D. (2008). Για την Ηθική της Συνύπαρξης στη Διαφορετικότητα. Στο D. Kadir, & A.
Sitas, Culture Diversity, Dialogue and Developement. Nicosia: University of Cyprus.
Kizilyurek, N. (n.d.). History Teaching and "History Wars" in Cyprus. Retrieved 2008, from
Association for Hostorical Dialogue and Research: http://www.hisdialresearch.org/
Kizilyurek, N. (2006). Γλάυκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας χώρας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Kizilyurek, N. (1993). Η Κύπρος Πέραν του Έθνους. Λευκωσία: Κασουλίδης.
Makriyianni, C., & Psaltis, C. (2007). The Teaching of History and Reconciliation. Cyprus
Review , 19 (1), 43-69.
MEKB. (2005). Kibris Tarihi 2. Nicosia: MEKB.
MEKB. (2005). Kibris Tarihi 3. Nicosia: MEKB.
Moniot, H. (2002). Η Διδακτική της Ιστορίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Moran, N. (1964). The United Nations and the Divided Island. Ανάκτηση 2008, από The
Cyprus Conflict: http://www.cyprus-conflict.net
O'Malley, B., & Craig, I. (2000). Η Συνωμοσία της Κύπρου. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
Papadakis, Y. (2005). Echoes from the Dead Zone. London - New York: I. B. Tauris.
Papadakis, Y. (2008[b]). History Education in Divided Cyprus: A Comparison of Greek Cypriot
and Turkish Cypriot Schoolbooks on the History of Cyprus. Oslo: PRIO.
Papadakis, Y. (2008[a]). Narrative, Memory and History Education in Divided Cyprus. History
& Memory , 20 (2), 128-147.
Papadakis, Y. (1993). The Politics of Memory and Forgetting in Cyprus. Journal of
Mediterranean Studies , 3.

- 137 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Patrick, R. (1976). Intercommunal Violence, 1963-64. Ανάκτηση 2008, από The Cyprus
Conflict: http://www.cyprus-conflict.net
Soysal, Y., & Schissler, H. (2005). Introduction: Teaching beyond the National Narrative. In Y.
Soysal, & H. Schissler (Eds.), The Nation, Europe and The World: Textbooks and Curricula in
transition. Oxford: Berghahn.
Sradling, R. (2001). Teaching 20th Century European History. Council of Europe Publishing.
Stavrinides, Z. (1976). Conflict Between the States of Cyprus, 1963 - 1974. Ανάκτηση 2008,
από Cyprus Conflict: http://www.cyprus-conflict.net
Thompson, P. (2002). Φωνές από το Παρελθόν. Αθήνα: Πλέθρον.
Uludag, S. (2005). Τα Στρείδια που Έχασαν το Μαργαριτάρι Τους. Λευκωσία: ΙΚΜΕ & Bilban.
Xydis, S. G. (1973). Cyprus: Reluctant Republic. The Hague: Mouton.
Αναστασιάδης, Δ. (2007). Του Πραξικοπήματος και της Εισβολής 1974. Στο Γ. Κιτρομηλίδης,
& Α. Φιλιππίδου-Χρίστου (Επιμ.), Ποιητική Ανθολογία για τους Αγνοουμένους μας.
Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου.
Αραπάκης, Π. (2000). Το Τέλος της Σιωπής. Αθήνα: Νέα Σύνορα - Λιβάνης.
Αυξέντη, Μ. (1992). Πώς Φύγαμε από το Χωρίο. Στο Α. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Δεν Ξεχνώ
και Αγωνίζομαι. Λευκωσία: Αντρέας Αλωνεύτης ΛΤΔ.
Βανέζης, Α. (1992). Το Εγκλωβισμένο μας Σχολείο. Στο Α. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Δεν Ξεχνώ
και Αγωνίζομαι. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμου.
Βενιαμίν, Χ. (2008, τ.Α'). Τα Δύσκολα Χρόνια - Οι Αναμνήσεις μια Ζωής. Λευκωσία:
Επιφανίου.
Γεωργουσόπουλος, Κ. (2008, 09 27). Εργολάβοι Λήθης. Ανάκτηση 2008, από Τα Νέα On Line
- Βιβλιοδρόμιο: http://www.tanea.gr
Γιασίν Ν. (1995). Ποιο Μισό. Στο Μ. Χατζηπετρή, Ν. Γιασίν, Γ. Κεπόλα, & Ν. Κιζίλγιουρικ,
Λευκωσία. Λευκωσία: Θεκόνα ΛΤΔ.
Γραφείο Δημόσιων Πληροφοριών. (1974). Οι "Ειρηνοποιοί" του Αττίλα. Λευκωσία:
Ασπιώτης - Ελκάς.
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. (2006). Κύπρος: Σύντομη Ιστορική Διαδρομή. Λευκωσία:
Zavallis Litho Ltd.
Δεκλερής, Μ. (1981). Κυπριακό 1972 - 1974: Η Τελευταία Ευκαιρία. Αθήνα: Εστία.
Δημαράς, Κ. (1995). Ως η Διψώσα Έλαφος. Στο Κ. Θ. Δημαράς, & Ν. Σβόρωνος, Η Μέθοδος
της Ιστορίας - Ιστοριογραφικά και Αυτοβιογραφικά σχόλια. Αθήνα: Άγρα.
Δημητρίου, Θ. (2007). Πολιτικά Εγκλήματα. Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου.

- 138 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δίγκλης, Π. (2005). Πικρές Αλήθειες. Λευκωσία: Ιδιωτική Έκδοση.
Δρουσιώτης, Μ. (2002). 1974: Το Άγνωστο Παρασκήνιο της Τουρκικής Εισβολής. Λευκωσία:
Αλφάδι.
Δρουσιώτης, Μ. (1994). Από το Εθνικό Μέτωπο στην ΕΟΚΑ Β'. Λευκωσία: Φιλόκυπρος ΛΤΔ.
Δρουσιώτης, Μ. (2002). ΕΟΚΑ Β' & CIA. Λευκωσία: Αλφάδι.
Δρουσιώτης, Μ. (2003, 8 17). Επιστροφή στον Τόπο του Εγγλήματος. Ανάκτηση 2008, από
Makarios Drousiotis.
Δρουσιώτης, Μ. (2007, 7 24). Η Κατάρρευση Της Ζυρίχης και η Εφαρμογή του Τουρκικού
Σχεδίου Διχοτόμησης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ .
Δρουσιώτης, Μ. (1997, 07 24). Ματωμένα Χριστούγενα 1963 - Πριν από την Απόπειρα
Αναθεώρησης του Συνταγματος. Ανάκτηση 2008, από Makarios Drousiotis:
http://www.makarios.eu
Δρουσιώτης, Μ. (2004, 09 05). Χριστούγεννα του 1963: Καζάνι Που Βράζει η Κύπρος.
Ανάκτηση 2008, από Makarios Drousiotis: www.makarios.eu
Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ. (1975). Χρονικό της Σύγχρονης Κυπριακής Τραγωδίας. Λευκωσία:
Πρίντκο.
Ζάνου, Κ. (2008, 10 18). Οι Αγνοούμενοι των Άλλων. Ανάκτηση 2008, από Τα Νέα On Line Βιβλιοδρόμιο: http://www.tanea.gr
Ζεμπύλας, Μ., Αραβή, Χ., Λέστα, Σ., & Χριστοφόρου, Χ. (Επιμ.). (2008). Παιδαγωγικές
Συμφιλίωσης και Κοινωνικής Δικαιωσύνης. Λευκωσία: Cardet.
Ζένιου, Π. (2007). Το Τραγούδι των Πουλιών. Λευκωσία: Power Publishing.
Ηρακλείδης, Α. (2006). Κυπριακό Πρόβλημα 1947 - 2004: Από την Ένωση στη Διχοτόμηση.
Αθήνα: Σιδέρης Ι.
Θεοφανίδου, Δ. (2007). Άδεια η Θέση σου. Στο Γ. Κιτρομηλίδης, & Α. Φιλιππίδου, Ποιητική
Ανθολογία για τους Αγνοουμένους μας. Λευκωσία: Επιφανίου.
Ιχσάν, Α. (2003). Τα Απομνημονεύματά μου. Λάρνακα: Master Print.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. (1997). Ιστορικό Λεύκωμα 1963. Αθήνα: Καθημερινή.
Κακολής, Π. (2007). Μάνες των Αγνοουμένων. Στο Γ. Κιτρομηλίδης, & Α. Φιλιππίδου,
Ποιητική Ανθολογία για τους Αγνοουμένους μας. Λευκωσία: Επιφανιου.
Κακουλλής, Λ. (2003). Από τη Διασκεπτική στο Σχέδιο Ανάν. Λευκωσία: Εκδόσεις Στέλιου
Λειβαδιώτη ΛΤΔ.
Κακουλλής, Λ. (1990). Η Αριστερά και οι Τουρκοκύπριοι. Λευκωσία: Κασουλίδης.
Καουρής, Α. (1988). Ο Εφιάλτης. Λευκωσία: ΣΟΓΕΚ ΛΤΔ.
- 139 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καραμανλής, Κ., & Σβολόπουλος, Κ. (1992-1997, τ.Ε'). Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο,
Γεγονότα & Κείμενα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
Καρδιανός, Δ. (1976). Ο Αττίλας Πλήττει την Κύπρον. Αθήνα: Λαδιάς.
Κασιουλής, Ι. (2004). Χρονικό μια Νέας Εποχής της Κύπρου. Λευκωσία: Θεοπρές.
Κατσαντώνης, Α. (2008). Τα Κανίσσια της Ψυσιής μου. Δερύνεια: K & T Typochrome Ltd.
Κληρίδης, Γ. (1988, τ.1). Η Κατάθεσή μου. Λευκωσία.
Κονές, Ζ. (2004). Έτσι Πολεμήσαμε με την Ψυχή Πάντα Αδούλωτη. Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση.
Κρανιδιώτης, Γ. (1984). Το Κυπριακό Πρόβλημα 1960 - 1974. Αθήνα: Θεμέλιο.
Κρανιδιώτης, Ν. (2000, τ.Β'). Ανοχύρωτη Πολιτεία. Αθήνα: Εστία.
Κωνσταντίνου, Ν. (2003). Λευκωσία η Μοιρασμένη Πόλη. Στο Κερύνεια - Ελευθερία: Ωδή
για τη Χαμένη Πόλη. Λευκωσία: Στέλιος Λειβαδιώτης ΛΤΔ.
Λάμπρου, Γ. (2004). Τα Χρόνια Μετά την Ανεξαρτησία 1960 - 2004. Λευκωσία: ΘΕΚΟΝΑ ΛΤΔ.
Λεοντσίνης, Γ. Ν. (1999). Ενσυναίσθηση και Διδασκαλία της Ιστορίας. Σεμινάριο
21:Θεωρητικά Προβλήματα και Διδακτική της Ιστορίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Λυκαύγης, Α. (1994). Ερπύστριες. Στο Ανθολόγιο Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία:
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων.
Μαραθεύτης, Μ. (Επιμ.). (2000). Πανόραμα Ελλήνων Αγνοουμένων. Λευκωσία: Γιαλούρης &
Υιοί ΛΤΔ.
Μελέτη, Κ. (2008). Το Ζήτημα της Κύπρου. Αθήνα: Γόρδιος.
Μηχαηλίδης, Φ. (1978). Αιχμάλωτοι στα Χέρια του Αττίλα. Λευκωσία: Κασουλίδης ΛΤΔ.
Μηχανικός, Π. (1982). Ονήσιλος. Στο Ποιήματα. Λευκωσία: Χρυσοπολίτισσα.
Μηχανικός, Π. (1982). Ωδή για ένα Σκοτωμένο Τουρκάκι. Στο Ποιήματα. Λευκωσία:
Χρυσοπολίτισσα.
Μπήτος, Ι. (1997). Από την Πράσινη Γραμμή στους Δύο Αττίλες. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης
Ελληνικής Ιστορίας.
Μπιράντ, Α. (1984). Απόφαση - Απόβαση. Αθήνα: Ιωάννης Φλώρος.
Μπουντζουβή, Α. (1998). Προφορική Ιστορία: Όρια και Δεσμέυσεις. Μαρτυρίες σε Ηχητικές
και Κινούμενες Αποτυπώσεις ως Πηγή της Ιστορίας. Αθήνα: Κατάρτι.
Μπούσχοτεν, Ρ. (1997). Ανάποδα Χρόνια - Συλλογική Μνήμη και Ιστορία στο Ζιανα
Γρεβενών (1900-1950). Αθήνα: Πλέθρον.
Μυρτιώτης, Π. (2006). Ο Άθλος. Λευκωσία: Θεοπρές ΛΤΔ.

- 140 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μυρτιώτης, Π. (2005). Οι Αρχάγγελοι της Σωτήρας (Αμμοχώστου). Λευκωσία: Ι.Γ.
Κασουλίδης.
Νεοκλέους, Π. (2008). Αγνοηθέντες 1974. Λευκωσία: Επιφανίου.
Οζκιουρ, Ο. (2000). Η Κύπρος στη ζωή μου. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.
Ορφανίδης, Ν. (1994). Λευκωσία Άνοιξη 1980 μ.Χ. Στο Α. Παπαδημητρίου (Επιμ.),
Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων.
Παναγιωτάκου, Κ. (1987). 30 Καυτά Μερόνυχτα. Αθήνα: Εκδόσεις Φιλιππότη.
Πανταζής, Π. (2007). Το Οδοιπορικό μιας Μοιρασμένης Πατρίδας. Λάρνακα: Negresco.
Παπαγεωργίου, Σ. (1994). Αγία Τυλληρία. Στο Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας.
Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων.
Παπαγεωργίου, Σ. (2000, τ.Γ'). Από την Ζυρίχη εις τον Αττίλαν. Λευκωσία: Εκδόσεις
Επιφανίου.
Παπαγεωργίου, Σ. (1975). Μακάριος Πορεία δια Πυρός και Σιδήρου. Αθήνα: Εκδόσεις Γ.
Λαδιά.
Παπαγεωργίου, Σ. (2000). Πεθαίνοντας για την Κύπρο. Λευκωσία: Επιφανίου.
Παπαδάκης, Γ. (1995). 20 Χρόνια μετά από τι; Η Πολλαπλή Νοηματοδότηση του 1974. Στο
Ν. Περιστιάνης, & Γ. Τσαγγαράς (Επιμ.), Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης: Η Κύπρος Μετά το
1974. Λευκωσία: Intercolege Press.
Παπαδημήτρης, Π. (1977, τ.Α'). Εισβολή. Λευκωσία: Lithopress.
Παπαδημήτρης, Π. (1978, τ.Β'). Εισβολή. Λευκωσία: Lithopress LTD.
Παπαδημήτρης, Π. (Επιμ.). (1992, τ.13). Ιστορική Εγκυκλοπαίδια της Κύπρου. Λευκωσία:
Εκδόσεις Επιφανίου.
Παπαδόπουλος, Α. (Επιμ.). (1992). Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι. Λευκωσία: Υπουργίο Παιδείας
και Πολιτισμού.
Παπανδρέου, Α. (1994). Η Δημοκρατία στο Απόσπασμα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Διαγώνιος.
Πελεκάνου, Γ. (xx). Ο Πολιτισμός στην Άσσια. Λευκωσία: Koullis Press LTD.
Πιερής, Π. (2000). Το Οδοιπορικό της Αιχμαλωσίας. Λευκωσία: Ιδιωτική Έκδοση.
Πιερίδης, Κ. (2007, 02 18). Η Σχολική Ιστορία με Πολλές Όψεις. Ανάκτηση 2008, από
Προσωπική Ιστοσελίδα Μαρίας Ρεπούση:
http://users.auth.gr/~marrep/THE_HISTORY_BOOK/8_2/main.html
Ρεπούση, Μ. (2008, 08 17). Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι. Ανάκτηση 2008, από Προσωπική
Ιστοσελίδα Μαρίας Ρεπούση:
http://users.auth.gr/~marrep/THE_HISTORY_BOOK/8_2/main.html
- 141 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ρεπούση, Μ. (2007, 3 24). Ελληνοκυπριακά και Τουρκοκυπριακά Εγχειρίδια Ιστορίας.
Ανάκτηση 2008, από Προσωπική Ιστοσελίδα Μαρίας Ρεπούση:
http://users.auth.gr/~marrep/THE_HISTORY_BOOK/8_2/main.html
Ρεπούση, Μ. (2004). Μαθήματα Ιστορίας. Αθήνα: Καστανιώτης.
Ρεπούση, Μ. (2007, 12 7). Οι Νόμοι της Μνήμης. Ανάκτηση 2008, από Προσωπική
Ιστοσελίδα Μαρίας Ρεπούση:
http://users.auth.gr/~marrep/THE_HISTORY_BOOK/8_2/main.html
Σέρβας, Π. (1984, τ.Β'). Κυπριακό: Ευθύνες, Ημίτομος ΙΙ. Αθήνα: Γραμμή.
Στυλιανού, Φ. (1981). Πολιτικές Τοιχογραφίες της Κύπρου 1955-1981. Λευκωσία:
Σταυρινίδης ΛΤΔ.
Συμβούλιο Ασφαλείας. (1964, 3 4). Security Council Resolutions. Ανάκτηση 2008, από
UNFICYP: http://www.unficyp.org
Τσαγγάρης, Χ. (1995). Για την Κύπρον τζι άλλα της Καρκίας μου. Λευκωσία: Πρόοδος.
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (2006). Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Υφαντής, Ν. (1995). Η Τραγωδία της Κύπρου. Ιωάννινα: 'Ιδρυμα Βορειουπειροτικών
Ερευνών.
Φραγκουδάκη, Α., & Δραγώνα, Θ. (Επιμ.). (1987). Τι είν' η Πατρίδα μας;. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια.
Χαραλαμπίδης, Σ. (2006). 3 Κυπριακά Ορατόρια. Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου.
Χαραλάμπους, Χ. (2005). Κύριε Βοήθα να Θυμόμαστε. Λευκωσία: Αντωνίου & Υιοί ΛΤΔ.
Χασάπης, Χ. (2004). Ακούρσευτες Καρκιές. Λάρνακα: Negresco Ltd.
Χασάπης, Χ. (2004). Θεέ μου να 'τουν όραμα. Στο Ακούρσευτες Καρδιές. Negresco LTD.
Χατζηαντωνίου, Κ. (2007). Κύπρος 1954 - 1974: Από το έπος στην Τραγωδία. Αθήνα: Ιωλκός.
Χατζηθωμάς, Α. (Επιμ.). (1987). Κύπρος: 33 Κύπριοι Καλλιτεχνες. Λευκωσία: Διαγόρας.
Χριστοδούλου, Μ. (1999, τ.1). Κύπρος - Ελλάς: Οι σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας. Λευκωσία:
Πρόοδος.
Χριστοδούλου, Μ. (1999, τ.2). Κύπρος - Ελλάς: Οι Σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας. Λευκωσία:
Πρόοδος.
Χωρίς Συγγραφέα. (1979). Δελτίον Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', αρ. 1.
Λευκωσία.

- 142 -

