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Η Κυπριακή Τραγωδία 20 Ιουλίου 1974
     ΣΗΜΕΡΑ συμπληρώνονται 44 χρόνια από 
το τραγικό καλοκαίρι του 1974, που έχει κατα-
γραφεί ως η πιο μελανή σελίδα της σύγχρονης 
Κυπριακής Ιστορίας. Το προδοτικό πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974 και η τουρκική εισβολή 
που ακολούθησε στις 20 Ιουλίου, προκάλεσαν 
στον Κυπριακό Λαό μια τραγωδία που όμοιά 
της δεν υπήρξε ποτέ στη σύγχρονη Ιστορία της 
Κύπρου. Η Τουρκία εισέβαλε στο νησί προφα-
σιζόμενη το Άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. 
Οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν την Κερύνεια 
και τη γύρω περιοχή από την πόλη σε τρείς ημέ-
ρες. Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε εκεχειρία και 
τόσο από τη Χούντα των Αθηνών όσο και από 
την πραξικοπηματική κυβέρνηση της Κύπρου 
κατέρρευσαν. Ακολούθησαν δυο γύροι διαβου-
λεύσεων στη Γενεύη μεταξύ των εμπλεκόμενων 
χωρών, από τις οποίες η Τουρκία ζητούσε Ομο-
σπονδιακή λύση, ανταλλαγή πληθυσμού και το 
34% των εδαφών της Κύπρου να ελέγχεται από 
τους Τουρκοκύπριους. Στις 14 Αυγούστου οι συ-
νομιλίες της Γενεύης κατέρρευσαν και η Τουρκία 
ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση (Αττίλας ΙΙ) κατά 
την οποία κατέλαβε το 36,2% του νησιού και 
έχουν καταγραφεί πως πολλές χιλιάδες είναι οι 
σκοτωμένοι Ελληνοκύπριοι και οι Αγνοούμενοι. 
Οι Τούρκοι εκτόπισαν περίπου 200 χιλιάδες Ελ-
ληνοκύπριους που έχασαν τις περιουσίες τους 
και αναγκάστηκαν να προσφυγοποιηθούν, ενώ 
άλλες 20 χιλιάδες παρέμειναν εγκλωβισμένοι. 

      2Οη ΙΟΥΛΙΟΥ 1974,  44 ολόκληρα χρό-
νια από την εισβολή των τουρκικών στρατευμά-
των και κατοχής του 36,2 της Βόρειας Κύπρου. 
Εκείνο τον Ιούλη του 1974 η χούντα της Αθήνας 
κυριολεκτικά έστειλε πρόσκληση στην Τουρκία 
να πάρει τη μισή σχεδόν Κύπρο. Το σχέδιο ολο-
κληρώθηκε με τη ζοφερή εκείνη μέρα της 20ης 
Ιουλίου 1974 με την εισβολή του Αττίλα και την 
ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου. Από τις δυ-
νάμεις εισβολής του Αττίλα εκατοντάδες Ελλη-
νοκύπριοι σφαγιάστηκαν, γυναίκες βιάστηκαν, 
αιχμάλωτοι στρατιώτες και απλοί αθώοι πολίτες 
εκτελέστηκαν, ενώ 200 χιλιάδες και πλέον Ελ-
ληνοκύπριοι άλλοι έγιναν πρόσφυγες στην ίδια 
τους την πατρίδα και άλλοι πήραν των οματιών 
τους για Υπερπόντιες χώρες μέχρι την ώρα του 

μισεμού. Ένα χρόνο αργότερα, 60.000 περίπου 
Τουρκοκύπριοι μετακινήθηκαν από τις ελεύθε-
ρες νότιες περιοχές στις ελεγχόμενες από τις 
τουρκικές δυνάμεις βόρειες περιοχές. Το 1983 
ανακηρύχθηκε η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας 
Κύπρου, αναγνωρισμένη μόνο από την Τουρκία, 
γιατί η Διεθνής Κοινότητα θεωρεί παράνομη την 
Κατοχή της Βόρειας Κύπρου από τους Τούρκους. 
 
       ΜΙΑ ΑΛΛΗ πτυχή της Κυπριακής τραγωδίας 
είναι οι Αγνοούμενοι. Δεν υπάρχει μόνο η τρα-
γωδία του μετώπου, υπάρχει και η τραγωδία των 
μετόπισθεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων είχε εξετάσει το θέμα των 
Αγνοουμένων προσώπων μετά από 4 προσφυγές 
της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 
το Μάιο 2001. Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνιζαν ότι η 
Τουρκία είχε παραβιάσει θεμελιώδη άρθρα της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων. Κατά την εισβολή των Τούρκων στο Βό-
ρειο μέρος της Κύπρου υπάρχουν πρόσωπα που 
έχουν εξαφανιστεί κατά παραβίαση των βασικών 
και θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι 
Τούρκοι διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα και δεν 
είναι μόνο ένοχοι για την εξαφάνιση των αγνο-
ουμένων ατόμων, αλλά και για την διαιώνιση 
της δυστυχίας των οικογενειών τους που δεν 
γνωρίζουν την τύχη των αγαπημένων τους. Η 
Επιτροπή Αγνοουμένων ΔΕΑ της Κύπρου συστά-
θηκε με ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών το 1981 και έχει ως αποστο-
λή την διερεύνηση των 1468 Ελληνοκυπρίων 
Αγνοουμένων και όχι μόνο. Η έρευνα για τους 
Αγνοούμενους συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τις 
Αρμόδιες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου έχει 
δημοσιεύσει τον Ιούλιο του 2000 στην εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης κατάλογο με τα ονόματα 
των αγνοουμένων προσώπων. Επίσης οι Ευρω-
παϊκές χώρες έχουν συμβάλει στο ανθρωπιστικό 
έργο της ΔΕΑ προσφέροντας χρήματα για τη διε-
ρεύνηση των Αγνοουμένων. 

       ΣΑΡΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ ολόκληρα χρόνια συ-
μπληρώθηκαν φέτος από την εισβολή των τουρ-

κικών στρατευμάτων στην Κύπρο, 44 ολόκληρα 
χρόνια κατοχής του Βόρειου τμήματος! Και όπως 
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολιτικοί σε 
Ελλάδα και Κύπρο αναφέρονται στη ντροπή αυτή 
ενώ οι «απέναντι» αναλίσκονται σε εκδηλώσεις 
πανηγυρικού χαρακτήρα, παρελάσεις και δηλώ-
σεις τόνωσης της εθνικιστικής τους συνείδησης. 
Και οι αγοούμενοι που βρίσκονται σφαγιασμέ-
νοι; Και ο Κύπριος στρατιώτης που όταν γύρισε 
από την αιχμαλωσία, ανέφερε ότι είδε και μίλη-
σε με το λοχαγό του στα Άδανα, που είχε ακόμα 
στο χέρι το γύψο από τις πρώτες επιχειρήσεις, τι 
έγινε ο αγνούμενος λοχαγός; Και ο Καρπασίτης 
που είχε δηλώσει ότι έδωσε ψωμί και νερό σε 
έναν «Καλαμαρά» από την Κρήτη ( Καλαμαράδες 
ονομάζουν τους εξ Ελλάδας οι Κύπριοι) που τό-
σκασε από τους Τούρκους, που είναι ο «Καλαμα-
ράς» νεκρός ή ζωντανός; Έχουν χρέος ιερό προς 
τους υπηκόους ενός κράτους μέλους ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
να υπερασπισθούν την απελευθέρωση του Βό-
ρειου τμήματος της Κύπρου και να φροντίσουν 
να βρεθούν που βρίσκονται σφαγιασμένα τα 
παλληκάρια μας. Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι να 
βοηθήσουν αρκεί να υπάρχει θέληση.

       Η ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ Ιστορία θα αναγράψει σε 
μια μαύρη σελίδα της: Σε ένα Ένδοξο Νησί, που 
λεγόταν Κύπρος, τα ζητήματα Ηθικής και Αρχών 
σκεπάστηκαν κάτω από την μαρμάρινη πλάκα 
ενός στραγγαλιστικού θανάτου, προς χάρη της 
Πολιτικής και των Συμφερόντων! Η Διεθνής 
Κοινότητα γνωρίζει πως οι τουρκικές δυνάμεις 
εισέβαλαν και κατέλαβαν παράνομα τα βόρεια 
εδάφη της Κύπρου και παρ’όλο που έχουν γίνει 
συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού ζητήμα-
τος, για 44 ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσε να 
απαιτήσει τη Λευτεριά της Μαρτυρικής μας Κύ-
πρου και τα Ιερά Οστά των Αγνοουμένων Παλ-
ληκαριών μας για να θαφτούν με τις Τιμές που 
Αξίζει στους Αντρειωμένους!  Μέχρι σήμερα δεν 
έχει γίνει καμιά προσπάθεια για την απελευθέ-
ρωση των κατεχόμενων της Βόρειας Κύπρου. 
Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΟΗΕ που 
γνωρίζουν πως οι Τούρκοι μένουν παράνομα 
στα κατεχόμενα εδάφη, να απαιτήσουν την απε-
λευθέρωσή τους!  
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