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Εισαγωγή 

Είναι πασίγνωστο ότι πολλοί θερμοί και ψυχροί 

πόλεμοι είχαν ως αιτία τους την επιδίωξη ορισμένων 

κρατών να θέσουν υπό μακροχρόνιο και πλήρη έ-

λεγχο την οικονομική εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονταν είτε 

στα εδάφη τρίτων κρατών είτε σε αμφισβητούμενα 

εδάφη και σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές. 

Από τότε που έρευνες έδωσαν πειστικές αποδεί-

ξεις ότι υπάρχουν επικερδώς εκμεταλλεύσιμα κοι-

τάσματα πετρελαίου και πιθανώς φυσικού αερίου 

στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου1, τόσο η 

κυβέρνηση Κληρίδη όσο και η κυβέρνηση Παπαδό-

πουλου προσπάθησαν να έρθουν σε συμφωνία με 

μερικές γειτονικές χώρες για να καθοριστούν αμοι-

βαία τα γεωγραφικά όρια στα οποία θα πρέπει να 

δικαιούται κάθε χώρα να εκμεταλλευτεί τα τυχόν 

ανευρεθέντα κοιτάσματα.  

Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Παπαδόπουλου κα-

τόρθωσε να έρθει σε/ και υπέγραψε/ συμφωνία με 

δύο κράτη: την Αίγυπτο και το Λίβανο. Εκτός όμως 

από τα δύο αυτά κράτη υπάρχουν κι άλλα γειτονικά 

κράτη: η Παλαιστίνη στα Νοτιοανατολικά, το Ισρα-

ήλ στα Ανατολικά, η Συρία στο Βορειοανατολικά, η 

Τουρκία στα Βόρεια και η Ελλάδα, λίγο πιο μακριά 

από τις άλλες χώρες, στα Δυτικά. Από τις πιο πάνω 

χώρες μόνο η Τουρκία έκφρασε μέχρι στιγμής την 

διαφωνία της προς τις συναφθείσες συμφωνίες της 

Κύπρου με την Αίγυπτο και το Λίβανο δηλώνοντας 

                                                           
1
  Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Θάλασσας η αναφερθείσα 

θαλάσσια περιοχή αναφέρεται ως «ζώνη αποκλειστικής οι-

κονομικής εκμετάλλευσης ή ως ΑΟΖ». Βλέπε: 

(http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/

unclos/closindx.htm) 

ότι δεν τις αναγνωρίζει και με διάφορες εκφραστι-

κές απειλές ή εκφοβισμούς προκαλεί την κυβέρνηση 

Παπαδοπούλου να μην προβεί σε συμφωνίες με ξέ-

νες πετρελαϊκές εταιρείες αναζήτησης και εξόρυξης 

υδρογονανθράκων, προτού εξασφαλιστούν τα δι-

καιώματα της Τουρκοκυπριακής κοινότητας στη 

μοιρασιά του μελλοντικού ορυκτού πλούτου, που 

εμφανίζεται με τη μορφή του «μαύρου χρυσού».  

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυ-

πριανού σε δηλώσεις του στην τηλεόραση ανέφερε 

ότι αναγνωρίζει στους Τουρκοκύπριους συμπατριώ-

τες μας δικαίωμα στη μοιρασιά του πλούτου που θα 

προέλθει από την εκμετάλλευση των υδρογοναν-

θράκων. Ο κ. Κυπριανού μας έδωσε να καταλάβου-

με το εξής: Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, ως ο νόμιμος ιδιοκτήτης των υδρογονανθρά-

κων, θα προχωρήσει στην εξόρυξή τους και αργότε-

ρα όταν θα εισρέουν τα κέρδη ως πετροδόλαρα στον 

κυβερνητικό κορβανά από την εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων, η κυβέρνηση θα αποφασίσει 

ποιες θα είναι τότε οι ανάγκες των Τ/Κ, όχι όμως ως 

 οργανωμένη κοινότητα, αλλά ως άτομα-πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και θα τους παραχωρηθεί 

το ανάλογο ποσόν. Μ’ άλλα λόγια όλες τις αποφά-

σεις επί του θέματος που αφορά τους Τουρκοκύ-

πριους θα τις παίρνει η Κυβέρνηση Παπαδόπουλου 

χωρίς τους Τουρκοκύπριους. Δηλαδή χωρίς να τους 

παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασί-

ες στις οποίες παίρνονται οι αποφάσεις και που τους 

αφορούν άμεσα. 

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος σε πρόσφατη συνέ-

ντευξή του στην Αθηναϊκή εφημερίδα «Το Βήμα» 

ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει χωρίς να λαμβάνει 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm


3 

υπόψη του τις όποιες διεθνείς πιέσεις και απειλές 

που εκτοξεύει η Τουρκία. «Εγώ κι αυτή η κυβέρνηση 

δεν θα υποκύψουμε ούτε θα λάβουμε υπόψη τέτοιους 

εκβιασμούς…» Διαχώρισε πάντως τις τουρκικές α-

πειλές από τις δηλώσεις του κ. Ταλάτ ότι έχουν και 

οι Τ/Κ δικαιώματα στο ζήτημα των υδρογονανθρά-

κων. Άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι σε μεταγενέστε-

ρο στάδιο θα υπάρξουν «φόρμουλες διανομής» του 

εθνικού πλούτου. Υπογράμμισε όμως, ότι ο «εθνι-

κός πλούτος ανήκει στο κυρίαρχο κράτος που λέγεται 

Κυπριακή Δημοκρατία και όχι στη μία ή στην άλλη 

κοινότητα ή ομάδα πολιτών». Αυτό σημαίνει ότι η 

κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποτε-

λείτε αποκλειστικά και μόνο από Ελληνοκύπριους, 

χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή εκπροσώπων της 

Τουρκοκυπριακής κοινότητας, παρόλο ότι, όπως 

παραδέχεται ο πρόεδρος Παπαδόπουλος τα πετρέ-

λαια δεν ανήκουν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, 

έχει το δικαίωμα να αποφασίζει και για λογαριασμό 

της Τουρκοκυπριακής κοινότητας και πόσα ψίχουλα 

θα της προσφέρει όταν έλθει η καλή η ώρα των «πε-

τροδόλαρων». 

Όλες οι πολιτικές και θρησκευτικές δυνάμεις του 

τόπου επικροτούν τους χειρισμούς της κυβέρνησης 

Παπαδοπούλου για το θέμα των υδρογονανθράκων. 

Κακίζουν δε την αντίδραση της Τουρκίας και της 

Τουρκοκυπριακής ηγεσίας ότι θα πρέπει να τους 

εξασφαλιστούν τα συμφέροντά τους (το μερίδιό 

τους) στον πλούτο, χωρίς βέβαια να καθορίζουν τον 

τρόπου που θα πρέπει να εξασφαλιστούν αυτά τα 

δικαιώματα. Καλούν την κυβέρνηση Παπαδοπού-

λου, που όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελείτε απο-

κλειστικά και μόνο από Ελληνοκύπριους,. να μην 

κάνει οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες. 

Η οίηση2 ή υπεροψία των πολιτικών εθνικιστικών 

δυνάμεων της Ελληνοκυπριακής κοινότητας να μην 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα στους Τουρκοκύπριους 

συμπατριώτες μας να λαμβάνουν μέρος στις διεργα-

σίες και διαδικασίες, κατά τις οποίες παίρνονται οι 

καθοριστικές αποφάσεις για το πολιτειακό ζήτημα 

και ιδιαίτερα για τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων, 

αποτέλεσε τον «κακό δαίμονα» και τη γενεσιουργό 

αιτία για τη δημιουργία και τη συνεχή επιδείνωση 

του Κυπριακού Προβλήματος, που μόνο κακά προ-

ξένησε και στις δύο κοινότητες. Πέραν από τα αντι-

κρουόμενα οικονομικο-πολιτικά συμφέροντα, στην 

                                                           
2
  Οίηση: η μεγάλη ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του, η 

υπερβολική και παράλογη υπερηφάνεια αναμεμειγμένη με 

περιφρόνηση προς τους άλλους.  

     Συνώνυμα: υπεροψία, έπαρση, αλαζονεία.  

     Αντίθετα: σεμνότητα, ταπεινότητα, μετριοφροσύνη.  

     (Βλέπε «Λεξικό…» Γ. Μπαμπινιώτη) 

καρδιά του προβλήματος βρίσκεται επίσης και η 

νοοτροπία της άρχουσας τάξης στην Ελληνοκυπρια-

κή κοινότητα που πάντοτε υποστήριζε τη «δημο-

κρατική αρχή της πλειοψηφίας» που λέει: «είμαστε 

η πλειοψηφία και δικαιούμαστε να κάνουμε ότι 

θέλουμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη θέληση 

της μειοψηφίας, της αδύνατης πλευράς και χωρίς 

να δίνουμε λόγο σε κανένα». 

Στην περίπτωση αυτή μειοψηφία και αδύνατη 

πλευρά ήταν και είναι οι Τουρκοκύπριοι. Το γεγο-

νός πως μαζί με την Τουρκία οι Τουρκοκύπριοι από 

μειοψηφία και αδύνατη πλευρά μετατρέπονταν σε 

πλειοψηφία και κατά πολύ πιο δυνατή πλευρά, δεν 

απασχολούσε τους κοντόφθαλμους Ελληνοκύπριους 

εθνικιστές. 

Η οίηση ή υπεροψία των Ελληνοκύπριων εθνικι-

στικών και θρησκευτικών δυνάμεων έχει διαχρονική 

ισχύ. Πρωτοεμφανίστηκε στην κρίσιμη για το μέλ-

λον της Κύπρου περίοδο μετά το τέλος του ΙΙου Πα-

γκ. Πολέμου, την περίοδο κατά την οποία επανα-

σχεδιαζόταν ο Παγκόσμιος Άτλαντας με την κατάρ-

ρευση της αποικιοκρατίας και των σχέσεων εξάρτη-

σης και προτεκτοράτων και την γέννηση των απε-

λευθερωμένων χωρών ως ανεξάρτητων κρατών. 

Στην πορεία, από το 1950 μέχρι σήμερα, επανεμφα-

νίστηκε επανειλημμένα προκαλώντας ανεπανόρθω-

τες καταστροφές στην πολυπολιτισμική Κυπριακή 

κοινωνία. 

Αμέσως μετά τη μετάβαση της κυριαρχίας επί της 

Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη 

Βρετανική το 1878 εκδηλώθηκε εκ μέρους της Ελ-

ληνορθόδοξης θρησκευτικής ηγεσίας και άλλων Ελ-

ληνοκύπριων αρχόντων και διανοουμένων το αίτη-

μα για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το αίτη-

μα αυτό εκφραζόταν με πρεσβείες που αποστέλλο-

νταν κυρίως στο Λονδίνο και Αθήνα. Στην Κύπρο 

εκφράστηκε αυθόρμητα κατά τη λαϊκή εξέγερση του 

Οκτώβρη του 1931. Με την επιβολή της Παλμερο-

κρατίας το αίτημα πέρασε σε κατάσταση λήθαργου 

και ξύπνησε προς το τέλος της δεκαετίας του 1940. 

Το αίτημα της ηγεσίας των Ελληνοκυπρίων αρχικά 

και του λαού μετέπειτα, για Ένωση της Κύπρου με 

την Ελλάδα αποτέλεσε την αιτία που οδήγησε στην 

εμφάνιση του Κυπριακού Προβλήματος.  

Ακολούθως περιγράφουμε συνοπτικά τις κυριό-

τερες φάσεις ή περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδηλώ-

θηκε αυτή η εθνικιστική οίηση, η υπεροψία, η έ-

παρση, η αλαζονεία που οδήγησε τις δύο Κυπριακές 

κοινότητες από ειρηνικές διακοινοτικές αντιπαρα-

θέσεις μέχρι βίαιες ένοπλες θανάσιμες συγκρούσεις. 

unsaved://new_page_1.htm/#_ftn7
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Πρώτη εκδήλωση οίησης 

 

Πριν και μετά τη χρονική περίοδο που διάρκεσε η 

Διασκεπτική3 κατά την οποία γίνονταν προσπά-

θειες εξεύρεσης λύσης Αυτοκυβέρνησης, οι υγιείς 

διεθνιστικές δυνάμεις στο ΑΚΕΛ (παλαιά ηγεσία) 

υποστήριζαν ότι κάθε βήμα που θα γινόταν όσον 

αφορά το μέλλον της Κύπρου, θα έπρεπε να γινό-

ταν μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλιζόταν με 

δημοκρατικές διαδικασίες η σύμφωνος γνώμη 

των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας.  

Προειδοποιούσαν ότι η παραγνώριση των θέ-

σεων και της θέλησης των Τουρκοκυπρίων θα 

οδηγούσε σε επικίνδυνες και σκοτεινές ατραπούς. 

Οι ηγέτες της αριστεράς πίστευαν πως μέσα στα 

πλαίσια του καθεστώτος Αυτοκυβέρνησης και έχο-

ντας οι Ελληνοκύπριοι σύμμαχους τους Τουρκοκύ-

πριους βαθμιαία θα εξασφάλιζαν για τον Κυπριακό 

Λαό όλο και περισσότερα πολιτικά δικαιώματα και 

πολιτική δύναμη από τους Βρετανούς αποικιοκράτες 

και ως εκ τούτου από καλύτερες, ενισχυμένες θέσεις 

θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση 

όλο και περισσότερων αιτημάτων τους εκ μέρους 

των Βρετανών, ακόμα και την ικανοποίηση του αι-

τήματος για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 

αλλά πάντοτε με εξασφαλισμένη τη σύμφωνο γνώ-

μη των Τουρκοκυπρίων και όχι ενάντια της. 

Η Εθναρχία,4 βασικός φορέας του Ελληνικού ε-

θνικισμού στην Κύπρο, στην οποία εκπροσωπείτο 

                                                           
3
  Η «Διασκεπτική» διάρκεσε από το Νοέμβριο του 1947 

μέχρι τον Αύγουστο του 1948. Σ’ αυτή πήραν μέρος εκ-

πρόσωποι της Βρετανικής αποικιοκρατίας, εκπρόσωποι του 

ΑΚΕΛ, Ελληνοκύπριοι οικονομικοί και πολιτικοί παράγο-

ντες και εκπρόσωποι της Τουρκοκυπριακής κοινότητας που 

επέλεξαν οι Βρετανοί θεωρώντας τους ότι είχαν μεγάλη ε-

πιρροή ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους. Η Εθναρχία και οι 

Δεξιές πολιτικές δυνάμεις αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στη 

Διασκεπτική. Σκοπός της Διασκεπτικής ήταν η προσπάθεια 

εξεύρεσης συναίνεσης ανάμεσα στις τρεις πλευρές για πα-

ραχώρηση στην Κύπρο καθεστώτος Αυτοκυβέρνησης, καθ’ 

όν χρόνο οι Βρετανοί θα διατηρούσαν και θα ασκούσαν 

παράλληλα ορισμένες ουσιαστικές εξουσίες. (Σημ. Χ.Κ.) 
4
  Εθναρχία. Πολιτικό σώμα των Ελληνοκυπρίων κατά τη 

διάρκεια της αποικιοκρατίας. Μέλη της Εθναρχίας ήταν 

ανώτεροι κληρικοί, γραφειοκράτες της Εκκλησίας και εκ-

πρόσωποι της εθνικιστικής δεξιάς της Κύπρου. Επικεφαλής 

της Εθναρχίας ήταν ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος 

αποκαλείτο Εθνάρχης, δηλαδή αρχηγός του Έθνους. Έθνος 

εθεωρείτο η Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Μετά την ανε-

ξαρτησία και την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

του ΙΙΙ στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ανα-

γνώρισή του ως Εθνάρχη άρχισε βαθμιαία να εξασθενεί και 

και η εθνικιστική Δεξιά, όχι όμως και το ΑΚΕΛ, 

επέμενε στην αξίωση της για άμεση Ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα. «Ένωσις και μόνο Ένω-

σις» ήταν το βασικό της σύνθημα. Δηλαδή Ένωση 

εδώ και τώρα. Τίποτε άλλο δεν τους ικανοποιούσε. 

Ούτε τη γνώμη και επιθυμία των Τουρκοκυπρίων 

ήθελαν να ακούσουν, γιατί δεν αναγνώριζαν σ’ αυ-

τούς λόγο στο υποτιθέμενο «μεγάλο Εθνικό Ζήτημα 

της Κύπρου» που θεωρούσαν Ελληνικό νησί και συ-

νεπώς «εθνικό» σήμαινε αποκλειστικά θέμα των 

Ελληνοκυπρίων. 

Το σύνθημα ή ο πόθος για «Ένωση και μόνο 

Ένωση» άρχισε να κυριαρχεί στις καρδιές του λα-

ού. Έγινε το μεγάλο όραμα όλων των Ελληνοκυ-

πρίων. Ορισμένοι ηγέτες του ΑΚΕΛ υπέθεσαν πως 

αν συνέχιζαν να υποστηρίζουν την πολιτική της 

Αυτοκυβέρνησης και μετά Ένωσης, αφού προη-

γουμένως εξασφαλιζόταν η συναίνεση των Τουρκο-

κυπρίων, θα έχαναν την υποστήριξη του λαού. Ως εκ 

τούτου κατόρθωσαν να ανατρέψουν την ηγεσία του 

κόμματος της αριστεράς και αφού εγκατέλειψαν την 

πολιτική εγκαθίδρυσης Αυτοκυβέρνησης, ακολού-

θησαν την ολέθρια εθνικιστική πολιτική της Εθναρ-

χίας και της εθνικιστικής Δεξιάς, υποστηρίζοντας κι 

αυτοί την αξίωση «Ένωσις και μόνο Ένωσις» εδώ 

και τώρα. Η αλλαγή πολιτικής του ΑΚΕΛ οδήγησε 

τη Διασκεπτική σε κατάρρευση, έκανε την Αυτοκυ-

βέρνηση άπιαστο όνειρο και απομάκρυνε ακόμη πιο 

μακριά από τους Ελληνοκύπριους τους Τουρκοκύ-

πριους, οδηγώντας τους στην αγκαλιά των Βρε-

τανών αποικιοκρατών και της Τουρκίας. Η κα-

τάρρευση της Διασκεπτικής δυνατόν να θεωρηθεί το 

πρώτο βήμα προς το δρόμο του πολιτικού διαχωρι-

σμού των δύο κοινοτήτων. 

Χάθηκε έτσι κάθε ελπίδα για να ‘ρθουν σε συνεν-

νόηση οι Ελληνοκύπριοι με τους Τουρκοκύπριους 

για αμοιβαία αποδεχτή λύση Αυτοκυβέρνησης που 

θα οδηγούσε βαθμιαία στην πλήρη απελευθέρωση 

της Κύπρου από τη Βρετανική αποικιοκρατία, δια-

                                                                                                      
να δυναμώνει η αναγνώρισή του ως εκλεγμένου πολιτικού 

ηγέτη, ως Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά το 

θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙΙ και την ε-

κλογή λαϊκού ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ο θεσμός 

του Εθνάρχη ξέπεσε και δεν αναγνωρίστηκε στον νέο Αρ-

χιεπίσκοπο Χρυσόστομο και φαίνεται ότι έχει χάσει την ι-

σχύ του για καλά, δηλαδή χωρίς να διαφαίνεται επανάκτη-

σή του τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. (Σημ. Χ.Κ.)  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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τηρώντας παράλληλα την ειρηνική συμβίωση των 

Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων σε συνθή-

κες ενότητας, αλληλοσεβασμού, συνεργασίας και 

δίκαιης εκπροσώπησης στα πολιτειακά πόστα ενός 

ενιαίου Κυπριακού Κράτους. 

Η οίηση ή η υπεροψία της τότε Ελληνοκυπριακής 

θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας να θεωρεί αυ-

θαίρετα τον εαυτό της ότι προνομιακά είναι η μόνη 

οργανωμένη δύναμη που έχει δικαίωμα να αποφασί-

ζει εξ ονόματος ολόκληρου του πληθυσμού, συμπε-

ριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων χωρίς να 

διαβουλεύεται μαζί τους και χωρίς να επιζητεί την 

συγκατάθεσή τους για το μέλλον της Κύπρου, οδή-

γησε τον τόπο σε καταστροφικές επιλογές, όπως αυ-

τή που θα περιγράψουμε παρακάτω. Επίσης η οίηση 

αυτή της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας φύτεψε το σπό-

ρο της δυσπιστίας ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους 

και μερικούς στο να σκέπτονται την ίδρυση δικών 

τους εθνικιστικών οργανώσεων για αντιμετώπιση 

της οίησης του Ελληνοκυπριακού εθνικισμού. 

Ένας βασικός λόγος που οι Τουρκοκύπριοι αντι-

τίθεντο στο αίτημα των Ελληνοκυπριακών πολιτι-

κών δυνάμεων για άμεση Ένωσης της Νήσου με την 

Ελλάδα ήταν ο φόβος πως θα είχαν την τύχη των 

Τουρκοκρητών – των κατοίκων της Κρήτης τούρκι-

κης καταγωγής- που εκδιώχθηκαν από την πατρίδα 

τους μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

 

  

 

Δεύτερη εκδήλωση οίησης 

 

Την ίδια περίπου περίοδο (1948) ένας απόστρα-

τος στρατιωτικός του Ελληνικού στρατού, ο Κυ-

πριακής καταγωγής κομμουνιστικοφάγος Χίτης5 

Γεώργιος Γρίβας, μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες 

του να αναρριχηθεί σε ψηλές θέσεις πολιτικής και 

στρατιωτικής εξουσίας στην Ελλάδα και αφού είδε 

τις αντικομουνιστικές και φασιστικές οργανώσεις 

των οποίων ηγείτο να καταρρέουν, έγινε ξαφνικά 

μέγας πατριώτης και σκέφτηκε να ξεκινήσει αντάρ-

τικο στην Κύπρο ενάντια στους Βρετανούς. Ο Γρί-

βας και οι όμοιοί του πολιτικοί και στρατιωτικοί –

τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς – είχαν με-

γαλώσει με την αντίληψη και το πάθος πως μόνο με 

την ένοπλη βία -ένοπλο αγώνα- λύνονταν τα διεθνι-

κά και κοινωνικά προβλήματα. Στο στόχαστρο του 

Γρίβα δεν ήταν μόνο οι Βρετανοί, αλλά και οι κομ-

μουνιστές και όσοι Τουρκοκύπριοι δεν υποτάσσο-

νταν στις επιδιώξεις του. Ως εθνικιστής φασίστας 

που ήταν δεν αναγνώριζε σε κανένα, εκτός από ε-

κείνους που θα τον χρηματοδοτούσαν, να έχουν 

γνώμη επί του θέματος. Δεν θεωρούσε ότι ήταν α-

παραίτητο προτού οργανώσει αντάρτικο να συσκεφ-

θεί με τις υπάρχουσες οργανωμένες πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάμεις του τόπου που τότε ήταν το 

ΑΚΕΛ, το ΚΕΚ, η ΠΕΟ, η ΣΕΚ, η Εθναρχία κ.ά. 

μικρότερες οργανωμένες κοινωνικές ομάδες ή ε-

κλεγμένοι παράγοντες όπως ήταν οι Δήμαρχοι των 

πόλεων. Ούτε επεδίωξε να έρθει σε επαφή και να 

                                                           
5
  Ο Γεώργιος Γρίβας υπήρξε ο ιδρυτής και ηγέτης της φασι-

στικής οργάνωσης «Χ» κατά την κατοχή και μετά την απε-

λευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς.  

συνδιαλεχθεί με τις οργανωμένες Τουρκοκυπριακές 

δυνάμεις της εποχής εκείνης, καθόσον δεν αναγνώ-

ριζε κανένα δημοκρατικό ή εθνικό δικαίωμα στους 

Τουρκοκύπριους. Θεώρησε τον εαυτό του ως ένα 

νέο «μεσσία» που τον προόριζε η μοίρα (ή καλύτε-

ρα ο Θεός του) να αναλάβει ένοπλη εκστρατεία για 

να εκδιώξει με τη βία τους Βρετανούς από την Κύ-

προ και να την ενώσει με την Ελλάδα. Το 1951, 

όπως γράφει στα «Απομνημονεύματα» του πήρε 

οριστικά την απόφαση να αρχίσει την εφαρμογή α-

πόφασής του με το να έρθει στην Κύπρο και να με-

λετήσει τις επικρατούσες τότε συνθήκες, να βρει 

συνεργάτες για την προετοιμασία ανταρτοπόλεμου. 

Παρ’ όλες τις αντιδράσεις πολιτικών και στρα-

τιωτικών παραγόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Κύπρο, κατόρθωσε τελικά να πείσει τον νεοε-

κλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τον ΙΙΙ να 

υποστηρίξει την αντάρτικη δράση. Ο Μακάριος ε-

ξασφάλισε και την υποστήριξη της Ιεράς Συνόδου 

και της Εθναρχίας και της ηγεσίας της Δεξιάς. Δεν 

διανοήθηκε καθόλου ότι στην Κύπρο υπήρχαν κι 

άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλες εθνικές και 

θρησκευτικές μειονότητες με τις οποίες έπρεπε 

να συνδιαλλαχθεί προτού υποστηρίξει την ακραία 

πολιτική της ένοπλης βίας για την εξασφάλιση 

της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, πολιτι-

κή που ήταν σε όλους γνωστό ότι δεν θα εξασφά-

λιζε την υποστήριξη των Τουρκοκυπρίων. Από τη 

στιγμή που ανάμεσα στον Ελληνοκυπριακό πληθυ-

σμό επικράτησε η αντίληψη ότι η Κύπρος είναι 

Ελληνική, δικαίωμα πολιτικού λόγου και εξουσίας 
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δεν αναγνωριζόταν ούτε στη Βρετανία, ούτε στις 

ΗΠΑ, ούτε στην Τουρκία, αλλ’ ούτε στους Τουρκο-

κύπριους ή στους Μαρωνίτες ή στους Αρμένιους 

και Λατίνους της Κύπρου. Σε κανένα, ούτε στους 

Ελληνοκύπριους αριστερούς, στους επικαλούμενους 

κομμουνιστές. Μόνο ο Γρίβας και ο Αρχιεπίσκοπος, 

και οι εξ αυτού διορισμένοι στην Εθναρχία Εθνοπα-

τέρες, είχαν δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλ-

λον της Κύπρου. Σκέτος φασισμός δηλαδή. 

Η μονομερής απόφαση για ίδρυση της ΕΟΚΑ και 

των άλλων πολιτικών και νεολαιίστικων οργανώσε-

ων του Μακαρίου και του Γρίβα για την διεξαγωγή 

ανταρτοπόλεμου και αγκιτάτσιας ανάμεσα στον 

πληθυσμό των Ελληνοκυπρίων ενάντια στους Βρε-

τανούς αποικιοκράτες και όχι μόνο, και χωρίς τη 

συγκατάθεση των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών 

μας, ήταν ακόμα μια περίπτωση έκφρασης οίησης ή 

υπεροψίας αν προτιμάτε εκ μέρους της τότε θρη-

σκευτικής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των 

Ελληνοκυπρίων, γιατί λανθασμένα θεώρησαν εαυ-

τούς ως τους μόνους κατοίκους με πολιτικά δικαιώ-

ματα αυτού του τόπου και νόμιζαν ότι είχαν το δι-

καίωμα να κάνουν ότι θέλουν χωρίς να ερωτούν κα-

νένα, ούτε ντόπιο ούτε ξένο, απλώς και μόνο επειδή 

οι Ελληνοκύπριοι αποτελούσαν το 80% του πληθυ-

σμού της Κύπρου. 

Ως γνωστό η απόφαση των εθνικιστικών δυνάμε-

ων να διεξάγουν ένοπλο αγώνα για να ενώσουν την 

Κύπρο με την Ελλάδα, όσο πατριωτική εκ πρώτης 

όψεως κι αν φαίνεται, και όσον κι αν με πραγματική 

αγάπη προς την πατρίδα οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 

αγωνίζονταν ενάντια στον αποικιοκράτη δυνάστη 

και έδιναν τη ζωής τους ακόμα, τελικά είχε στην 

πραγματικότητα μετατρέψει την επιθυμία για Ένω-

ση της Κύπρου με την Ελλάδα σε όνειρο θερινής 

νυκτός. Κι αυτό γιατί κατόρθωσαν να στρέψουν 

τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία ενάντια στην 

Ελληνοκυπριακή κοινότητα και την Ελλάδα.  

Μετά τις πρώτες ένοπλες επιθέσεις της ΕΟΚΑ 

ενάντια στους Βρετανούς, οι τελευταίοι άρχισαν να 

οπλίζουν Τουρκοκύπριους και να τους οργανώνουν 

στα λεγόμενα επικουρικά (βοηθητικά) σώματα 

της αστυνομίας.6 Οι Βρετανοί αποικιοκράτες χρη-

σιμοποιούσαν αυτά τα ένοπλα σώματα Τουρκοκυ-

πρίων ενάντια στους Ελληνοκύπριους. Το γεγονός 

αυτό, που αποτέλεσε μια ειδική πρακτική του δόγ-

ματος «διαίρει και βασίλευε» ενίσχυσε παραπέρα 

τη δυσπιστία και το μίσος που έτρεφαν μέλη της 

                                                           
6
  Τα επικουρικά ή βοηθητικά αστυνομικά σώματα (οι επι-

κουρικοί αστυνομικοί) της εποχής εκείνης έμειναν γνωστά 

με την αγγλική τους ονομασία: Auxiliary Police. (Σημ. 

Χ.Κ.) 

μιας κοινότητας ενάντια στα μέλη της άλλης. Η αυ-

θαίρετη ίδρυση από τους Ελληνοκύπριους εθνικι-

στές της ΕΟΚΑ, εξώθησε τις εθνικιστικές δυνάμεις 

στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα ως αντιπερισπα-

σμό, να ιδρύσουν και αυτοί μια ανάλογη οργάνωση, 

τη Βολκάν, που μετονομάστηκε αργότερα σε ΤΜΤ 

και να προβάλουν το αίτημα για Διχοτόμηση της 

Κύπρου, δηλαδή τη διαίρεσή της σε δύο μέρη: σε 

ένα Ελληνοκυπριακό και σε ένα Τουρκοκυπριακό. 

Ενώ η ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ του εθνικιστή 

Γρίβα είχε παταγώδη αποτυχία γιατί οδήγησε στον 

αποκλεισμό της Ένωσης και στις συμφωνίες Ζυρί-

χης-Λονδίνου που προνοούσαν την εγκαθίδρυση 

ενός ρατσιστικού καθεστώτος, γιατί βασιζόταν στην 

αναγνώριση ύπαρξης ξεχωριστών εθνικών οντοτή-

των, που στην κάθε μια παραχωρούνταν ξεχωριστά 

δικαιώματα, οι εθνικιστικές δυνάμεις πανηγύριζαν 

ως θρίαμβο τους την κατάληξη αυτή, θεωρώντας 

την ως απελευθέρωση της Κύπρου από τον ξένο δυ-

νάστη. 
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Τρίτη εκδήλωση οίησης 

 

Το αίσχος των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, τις 

οποίες όπως ελέχθη, η εθνικιστική ηγεσία στην Ελ-

ληνοκυπριακή κοινότητα θεώρησε ως θρίαμβο του 

αγώνα του Μακαρίου-Γρίβα ή γενικά της ΕΟΚΑ, 

οδήγησαν βέβαια από τη μια στην ενίσχυση της ε-

ξουσίας της Εθναρχίας και της ηγεσίας της Δεξιάς 

και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, διότι κατέλαβαν ό-

λες τις θέσεις εξουσίας που αναλογούσαν στην Ελ-

ληνοκυπριακή κοινότητα στο νέο δικοινοτικό κρά-

τος, αλλά ενίσχυσαν επίσης από την άλλη τις εθνι-

κιστικές δυνάμεις στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

που κι αυτές κατέλαβαν όλες τις θέσεις εξουσίας 

που αναλογούσαν στην κοινότητά τους.  

Μ’ άλλα λόγια μετά την εγκαθίδρυση της λεγό-

μενης «κουτσουρεμένης ανεξαρτησίας» της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, που είχε ουσιαστικά ρατσι-

στικό χαρακτήρα, καθώς χώριζε τον πληθυσμό σε 

εθνικές οντότητες με διαφορετικά δικαιώματα, ενι-

σχύθηκαν οι εθνικιστικές δυνάμεις στις δύο βασικές 

κοινότητες και λόγω της ανυπαρξίας παράδοσης 

για εξεύρεση συναινετικών λύσεων με ειρηνικές 

μεθόδους στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η νεα-

ρή «Δημοκρατία», αντί να βρουν τρόπο συνεννόη-

σης, επιβλήθηκε η παραδοσιακή οίηση ή υπεροψία 

της Ελληνοκυπριακής εθνικιστικής ηγεσίας να θεω-

ρεί ότι έχει δικαίωμα να κάνει ότι θέλει χωρίς τη 

συγκατάθεση των άλλων ενδιαφερομένων δυνάμε-

ων. Θεώρησε αυτή τη φορά ότι είχε δικαίωμα να 

αλλάξει το Σύνταγμα χωρίς την έγκριση των Τουρ-

κοκυπρίων. Αυτή όμως τη φορά αντιμετώπισε οργα-

νωμένη σθεναρή αντίσταση από τις Τουρκοκυπρια-

κές εθνικιστικές δυνάμεις, που κι αυτές όπως οι Ελ-

ληνοκυπριακές οπλίζονταν μυστικά για παν ενδεχό-

μενο, εφόσον υπήρχε παντελής έλλειψη εμπιστοσύ-

νης μεταξύ τους.  

Προς το τέλος του 1963, η οίηση της εθνικιστικής 

ηγεσίας των Ελληνοκυπρίων που εκδηλώθηκε με 

την επιλογή της να διαβουλευθεί με τους Βρετανούς 

αποικιοκράτες αντί με τους Τουρκοκύπριους συ-

μπατριώτες της για την αλλαγή 13 σημείων του Συ-

ντάγματος, οδήγησε στις γνωστές βίαιες συγκρού-

σεις του 1964 μεταξύ εθνικιστικών ενόπλων δυνά-

μεων των δύο κοινοτήτων και κατ’ επέκταση στην 

κατάρρευση του ρατσιστικού καθεστώτος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας. Οι Ελληνοκυπριακές εθνικι-

στικές δυνάμεις όχι μόνο παραγνώριζαν τη θέληση 

των Τουρκοκυπρίων, αλλά και των εξωτερικών ε-

κείνων μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, NATO, ΤΟΥΡ-

ΚΙΑ) που υποστήριζαν λύση Διχοτόμησης του νη-

σιού και πλήρους διαχωρισμού των κατοίκων σύμ-

φωνα με «εθνικά» κριτήρια. 

Οι Τουρκοκύπριοι απεχώρησαν από τις θέσεις 

εξουσίας που κατείχαν στο νεαρό Κυπριακό κράτος 

και δημιούργησαν δικές τους διοικητικές δομές και 

μ’ αυτές διοικούσαν τις περιοχές εκείνες (στους λε-

γόμενους Τουρκοκυπριακούς θύλακες) που είχαν 

θέσει υπό τον έλεγχό τους και συνέχισαν να τους 

διατηρούν και μετά την σύναψη συμφωνίας εκεχει-

ρίας και την άφιξη ένοπλων αστυνομικών του ΟΗΕ 

(UNFICYP) για την διατήρηση της εκεχειρίας. Η 

στρατιωτική επέμβαση της Τούρκικης αεροπορίας 

που βομβάρδισε θέσεις των Ελληνοκυπρίων, θα έ-

πρεπε να λειτουργήσει ως μάθημα προς τις εθνικι-

στικές δυνάμεις των Ελληνοκυπρίων, ότι οποιαδή-

ποτε νέα αυθαίρετη ενέργεια χωρίς την σύμφωνο 

γνώμη των Τουρκοκυπρίων θα οδηγούσε ξανά σε 

νέα στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας.  

Από την μια οι εθνικιστικές δυνάμεις των Τουρ-

κοκυπρίων έλεγχαν (διοικούσαν) τους Τουρκοκύ-

πριους που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στους θύλα-

κες και από την άλλη όλο και αύξαιναν την επιρροή 

τους ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους που ζούσαν 

σε περιοχές που έλεγχε η Ελληνοκυπριακή εθνικι-

στική ηγεσία. 

Η κατάρρευση του δικοινοτικού χαρακτήρα του 

κυπριακού κράτους και η μερική αυτονόμηση ορι-

σμένων περιοχών από τις τουρκοκυπριακές πολιτι-

κές δυνάμεις υπήρξε το δεύτερο βήμα προς τη πολι-

τική διχοτόμηση, προς τον πολιτικό διαχωρισμό α-

νάμεσα στις δύο κυπριακές κοινότητες. 

Παρ’ όλη την ουσιαστική κατάρρευση του Ζυρι-

χικού καθεστώτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

Ελληνοκυπριακή εθνικιστική ηγεσία έχοντας τώρα 

τον πλήρη έλεγχο του κρατικού μηχανισμού και τον 

έλεγχο του μεγάλου ποσοστού του κυπριακού εδά-

φους, θεωρούσε πλέον τον εαυτό της ως τον μονα-

δικό εκπρόσωπο του Κυπριακού κράτους, που τυπι-

κά πλέον έφερε το όνομα Κυπριακή Δημοκρατία, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και αυ-

τό ενισχυόταν από την ανέχεια που έδειχναν σ’ αυτή 

την απαίτηση και κατάσταση τα μέλη του ΟΗΕ. Οι 

διεθνείς δυνάμεις θεωρούσαν την διαμορφωθείσα 

κατάσταση ως προσωρινή και ήλπιζαν πως με βάση 
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συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κοινότητες υπό την 

αιγίδα του ΟΗΕ θα βρισκόταν λύση του πολιτικού 

προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και θα επανε-

νόνωταν ο λαός και το κράτος με μια ενιαία επικρά-

τεια. 

Η ουσιαστική διάλυση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, ανεξάρτητα από το ότι συνέχιζε να ονομάζεται 

έτσι, ο μερικός γεωγραφικός και πληθυσμιακός δια-

χωρισμός των δύο κοινοτήτων και η δημιουργία της 

Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, ήταν το αποτέ-

λεσμα της τρίτης οίησης ή υπεροψίας αν προτιμάτε 

της εθνικιστικής ηγεσίας των Ελληνοκυπρίων που 

την ώθησε στο να μην θεωρήσει αναγκαίο να εξα-

σφαλίσει την έγκριση των Τουρκοκυπρίων προτού 

προχωρήσει στο να επιφέρει αλλαγές στο Σύνταγμα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η υπεροψία της εθνικιστικής Ελληνοκυπριακής 

ηγεσίας οδήγησε στο να γίνει το πρώτο βήμα προς 

τη διχοτόμηση του νησιού και ενίσχυσε τις Τουρ-

κοκυπριακές εθνικιστικές δυνάμεις στην προσπά-

θεια τους να καλλιεργήσουν ανάμεσα στους Τουρ-

κοκύπριους, στην Τουρκία και σε άλλες χώρες την 

αντίληψη ότι είναι αδύνατη η ειρηνική συμβίωση 

των δύο κοινοτήτων στο ίδιο κράτος. Συνεπώς, 

υποστήριζαν ότι έπρεπε να υπάρχουν δύο ξεχωριστά 

κράτη, ένα για κάθε κοινότητα. Στις πολιτικές των 

εθνικιστικών δυνάμεων εναντιώθηκαν οι υγιείς δυ-

νάμεις των δύο κοινοτήτων και τα ΗΕ που τελικά 

έπεισαν τις ηγεσίες των εθνικιστικών δυνάμεων που 

κυριαρχούσαν στις δύο κοινότητες να αρχίσουν συ-

νομιλίες προς εξεύρεση αμοιβαία αποδεχτής λύσης. 

Παρόλο ότι οι συνομιλητές των δύο κοινοτήτων –

Κληρίδης και Ντενκτάς - με τη βοήθεια ξένων δυ-

νάμεων, ιδιαίτερα των ΗΕ, διαπραγματεύονταν και 

θα κατέληγαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην 

εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο πρόβλημα 

που είχε δημιουργηθεί, έρχεται νέα οίηση Ελληνο-

κυπριακών εθνικιστικών δυνάμεων, οι οποίες εν-

θαρρυμένες από την ηγεσία της φασιστικής στρα-

τιωτικής Χούντας στην Ελλάδα, επιχείρησαν να ε-

πιβάλουν την θέλησή τους με το έτσι θέλω χρησι-

μοποιώντας ένοπλη πάλι βία, τόσο πάνω στην ε-

κλεγμένη ηγεσία των Ελληνοκυπρίων όσο και πάνω 

στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

 

  

  

Τέταρτη εκδήλωση οίησης 

 

Αρχές, λοιπόν, της δεκαετίας του 1970 εκδηλώ-

νονται βίαιες ενέργειες της εθνικιστικής οργάνωσης 

ΕΟΚΑ Β’, που δημιούργησε και καθοδηγούσε ο 

Γεώργιος Γρίβας, επονομαζόμενος Διγενής.7 Βασι-

κός σκοπός της ΕΟΚΑ Β’ ήταν η βίαιη (πραξικοπη-

ματική) ανατροπή του Προέδρου Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου του ΙΙΙ ή η φυσική του εξόντωση και η 

κατάλυση του υπάρχοντος τότε καθεστώτος της 

ημι-διχοτόμησης και η ένωση ολόκληρης της Κύ-

πρου με την Ελλάδα. Μαρτυρίες απέδειχναν πως με 

τις ένοπλες δραστηριότητες της ΕΟΚΑ Β’ ενάντια 

στην κυβέρνηση Μακαρίου ήταν αναμειγμένες και 

δυνάμεις της Ελληνικής Στρατιωτικής Χούντας, που 

είχε εγκαθιδρύσει την 21η Απριλίου 1967 στυγνή 

φασιστική στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα. 

Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι εφόσον οι 

εθνικιστικές δυνάμεις της ΕΟΚΑ Β’ και της φασι-

στικής Χούντας δεν σέβονταν τις υπόλοιπες Ελλη-

νοκυπριακές πολιτικές δυνάμεις που προσπαθούσαν 

                                                           
7
  Διγενής ήταν το ψευδώνυμο του Γεώργιου Γρίβα, του ιδρυ-

τή και αρχηγού της ΕΟΚΑ (1955-59) (Σημ. Χ.Κ.) 

να εξεύρουν λύση στο Κυπριακό πρόβλημα με ειρη-

νικό τρόπο, δεν επρόκειτο να σεβαστούν και το δι-

καίωμα των Τουρκοκυπρίων να έχουν λόγο στην 

επίλυση του προβλήματος. Η επαναφορά της αξίω-

σης για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα χωρίς τη 

σύμφωνο γνώμη των Τουρκοκυπρίων και της επιβο-

λής της με την ένοπλη βία, οδήγησε στην ενίσχυση 

των Τουρκοκυπριακών εκείνων δυνάμεων που επι-

ζητούσαν την στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας 

για να επέμβει στρατιωτικά και να επιβάλει διχοτο-

μική λύση δύο κρατών. 

Όταν το 1974 εκδηλώθηκε πραξικόπημα ενάντια 

στον Πρόεδρο Μακάριο από δυνάμεις της Εθνικής 

Φρουράς (στρατό των Ελληνοκυπρίων) που καθο-

δηγούσαν φασίστες αξιωματικοί διορισμένοι από τη 

Χούντα των Αθηνών και από δυνάμεις της ΕΟΚΑ 

Β’ αποδείχθηκε για τέταρτη φορά η οίηση ή υπερο-

ψία των εθνικιστικών και φασιστικών δυνάμεων των 

Ελλήνων της Κύπρου και της Ελλάδας να μην λαμ-

βάνουν υπόψη τους τη θέληση των Τουρκοκυπρίων 

και τις δυνάμεις που τους υποστήριζαν, δηλαδή την 
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Τουρκία και να επιδιώκουν να ενώσουν με τη βία 

την Κύπρο με την Ελλάδα. 

Αυτή η οίηση των φασιστικών και εθνικιστικών 

δυνάμεων της Ελληνικής πλευράς, ήταν η αιτία για 

να εκδηλωθεί η εισβολή των στρατευμάτων της 

Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, που είχε τα γνωστά 

αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ενός 

τρίτου του εδάφους της Κύπρου. Μ’ άλλα λόγια η 

οίηση των Ελλήνων εθνικιστών οδήγησε στη πολι-

τική Διχοτόμηση της Κύπρου, το διαχωρισμό των 

δύο κοινοτήτων και εγκατάστασή τους σε δύο δια-

φορετικές περιοχές ή γεωγραφικές ζώνες και η ίδια 

αυτή οίηση θα καταστήσει το διαχωρισμό του λαού 

και τη διχοτόμηση του κράτους μόνιμη, καθώς όλο 

και πυκνώνουν τα σύννεφα στο εξωτερικό που δυ-

στυχώς προμηνύουν την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» 

ως ανεξάρτητο κράτος. 

Συνεπώς το μεγάλο πρόβλημα είναι πως οι δυνά-

μεις αυτές δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτή τους τη 

νοοτροπία και συνεχίζουν να διατηρούν ακόμη σε 

υψηλό βαθμό αυτή τους την οίηση (υπεροψία). Οι 

αλλεπάλληλες αποτυχίες των προσπαθειών να εξευ-

ρεθεί αμοιβαία αποδεχτή λύση στο Κυπριακό Πρό-

βλημα μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων (συνομι-

λιών) υπό την αιγίδα των ΗΕ, οφείλονται, κατά την 

ταπεινή μου άποψη, σε διάφορες αιτίες, ανάμεσα 

στις οποίες είναι από την μια πλευρά η απαίτηση της 

Τουρκοκυπριακής εθνικιστικής ηγεσίας να διατηρή-

σει υπό τον πλήρη έλεγχό της τα καταχτημένα και 

κατεχόμενα εδάφη, και να της αναγνωριστούν κυ-

ριαρχικά δικαιώματα (διεθνώς αναγνωρισμένο κρά-

τος) σ’ αυτά τα εδάφη και από την άλλη η επιμονή 

της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας, ως εκπροσώπου της 

πλειοψηφούσης κοινότητας να μην είναι διατεθειμέ-

νη να μοιραστεί την εξουσία με τους Τουρκοκύ-

πριους, αλλά να έχει το πάνω χέρι και να αποφασίζει 

ακόμη και χωρίς αυτούς. 

Αυτές οι νοοτροπίες των εθνικιστικών δυνάμεων 

στις δύο κοινότητες είναι υπεύθυνες για την συνέχι-

ση εδώ και 33 χρόνια της πλήρους διχοτόμησης της 

πατρίδας τους.  

 

Πέμπτη εκδήλωση οίησης 

 

Κι ερχόμαστε στην τελευταία εκδήλωση αυτής 

της οίησης. Σχετίζεται με την σχεδόν βέβαιη πιθα-

νότητα ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 

στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου. Ενώ η 

κυβέρνηση Παπαδοπούλου προσπάθησε και πέτυχε 

να έρθει σε συνεννόηση με την Αίγυπτο και το Λί-

βανο, δεν θεώρησε αναγκαίο να προσπαθήσει για να 

έρθει σε συνεννόηση και με τους Τουρκοκύπριους, 

την Τουρκία και τις άλλες γειτονικές χώρες.  

Η κυβέρνηση Παπαδοπούλου τρέφει ψευδαισθή-

σεις αν νομίζει ότι σχετικά με το θέμα των υδρογο-

νανθράκων μπορεί να κάνει ότι θέλει, χωρίς δηλαδή 

την έγκριση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας, 

μόνο και μόνο προβάλλοντας νομικά και νομικίστι-

κα επιχειρήματα. Νομίζει ότι με το να προβάλλει 

μόνο νομικά και νομικίστικα επιχειρήματα, όπως 

λ.χ. το επαναλαμβανόμενο μοτίβο ότι η Κυπριακή 

Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο διεθνώς αναγνωρι-

σμένο κράτος και συνεπώς έχει το κυρίαρχο δικαίω-

μα αναζήτησης, εξεύρεσης και εκμετάλλευσης κοι-

τασμάτων πετρελαίου σε αναγνωρισμένες με βάση 

το δίκαιο της θάλασσας περιοχές αποκλειστικής οι-

κονομικής εκμετάλλευσης ξεμπερδεύει, από τον 

κίνδυνο σύρραξης με την Τουρκία. Νομίζει ότι η 

Τουρκία θα σεβαστεί αυτό το νομικό επιχείρημα. 

Κατ’ αρχήν η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και συ-

νεπώς δεν αναγνωρίζει τις συναφθείσες διεθνείς 

συμφωνίες για το δίκαιο των θαλασσών. Από την 

άλλη η Τουρκία προβάλλει ένα άλλο επιχείρημα, 

γεωπολιτικού χαρακτήρα. Λέει στις ξένες κυβερνή-

σεις ότι η κυβέρνηση Παπαδόπουλου εκπροσωπεί 

μόνο τους Ελληνοκύπριους και όχι την ανύπαρκτη 

δικοινοτική Κυπριακή Δημοκρατία. Η Δημοκρατία 

αυτή είναι νεκρή, λέει. Αυτή είναι δυστυχώς η ντε 

φάκτο κατάσταση. Η κυβέρνηση Παπαδόπουλου 

εκπροσωπεί μόνο την Ελληνοκυπριακή κοινότητα. 

Δυστυχώς το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει κι ο ίδιος ο 

πρόεδρος Παπαδόπουλος με το να εκπροσωπεί την 

Ελληνοκυπριακή κοινότητα στις υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ δικοινοτικές διαπραγματεύσεις. Από τη μια ο 

πρόεδρος Παπαδόπουλος εμφανίζεται στο εξωτερι-

κό ως εκπρόσωπος της δικοινοτικής Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, δηλαδή εκπρόσωπος όλου του Κυπρια-

κού λαού και από την άλλη εμφανίζεται ως ο εκ-

πρόσωπος μόνο της Ελληνοκυπριακής κοινότητας, 

που βρίσκεται σε αντιπαράθεση και συγκρουσιακή 

σχέση με την Τουρκοκυπριακή. Οι ξένες κυβερνή-
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σεις καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτό το οξύμωρο 

σχήμα ή λειτούργημα του Κύπριου Προέδρου. 

Πόσο ακόμη χρόνο νομίζετε θα ανεχθεί η διεθνής 

κοινότητα να παίζεται αυτό το βιολί;  

Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε ότι τα 

πετρέλαια δεν ανήκουν ούτε στην μια ούτε στην άλ-

λη κοινότητα. Ανήκουν, λέει, στην Κυπριακή Δη-

μοκρατία. Στην ανύπαρκτη Κυπριακή Δημοκρατία 

που εκπροσωπεί ο ίδιος και συνεπώς μας δίδει να 

καταλάβουμε ότι έχει το δικαίωμα ως εκπρόσωπος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας να κάνει ότι θέλει, α-

κόμη και να μη διαβουλεύεται με εκπροσώπους της 

Τουρκοκυπριακή κοινότητας που δεν εκπροσωπεί-

ται στην Κυπριακή του Δημοκρατία.  

Μέσα στις συνθήκες αυτές οι εκπρόσωποι των 

πολιτικών, νομικών, εκπαιδευτικών και θρησκευτι-

κών δυνάμεων στην Ε/Κ πλευρά και στην Ελλάδα 

ισχυρίζονται ότι όλες οι πράξεις της κυβέρνησης 

Παπαδόπουλου είναι νόμιμες, σύμφωνες με το δί-

καιο της θάλασσας, ενώ οι πράξεις της Τουρκίας 

είναι παράνομες. 

Για όσους δεν το έχουν ήδη συνειδητοποιήσει, 

τόσο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσής όσο 

και πολλά άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ, αν και δεν 

αναγνωρίζουν επίσημα το κρατίδιο των Τουρκοκυ-

πρίων, δηλαδή την «ΤΔΒΚ» ως ανεξάρτητο κράτος, 

εντούτοις αναγνωρίζουν ότι η Τουρκοκυπριακή 

κοινότητα υπάρχει ως μια ξεχωριστή πληθυ-

σμιακή οντότητα που έχει τούρκικη καταγωγή 

και της αναγνωρίζουν ορισμένα δικαιώματα (οι-

κονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά) που πρέπει να 

ικανοποιηθούν. 

Ανάμεσα σ’ αυτά αναγνωρίζουν στην Τουρκοκυ-

πριακή κοινότητα και το δικαίωμα να ζει σε δική 

της περιοχή και να έχει τις δικές της διοικητικές δο-

μές. 

Αν η κυβέρνηση Παπαδόπουλου φέρνει συνεχώς 

προσκόμματα προς την ικανοποίηση αυτών των δι-

καιωμάτων και αναγκών, τότε θα υπάρξει πραγμα-

τικό κίνδυνος, οι χώρες αυτές να προχωρήσουν σε 

αναγνώριση του κρατιδίου των Τ/Κ ως ανεξάρτητο 

κράτος ή το λιγότερο να του αναγνωρίσουν ειδικό 

καθεστώς τύπου Ταϊβάν, οπότε η διχοτόμηση θα 

τσιμεντωθεί.  

Λίγο προτού ολοκληρώσω το άρθρο αυτό άκουσα 

στην τηλεόραση τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και Πρόεδρο 

της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Χρι-

στόφια να σεκοντάρει από τηλεοράσεως τις θέσεις 

της κυβέρνησης Παπαδοπούλου. Ο Χριστόφιας έχει 

δώσει την εντύπωση στους ακροατές ότι η Τουρκία 

δεν δικαιολογείται να αντιτίθεται στις προσπάθειες 

εξεύρεσης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

και να εκφοβίζει την Κύπρο. Η Τουρκία είπε δεν 

έχει λόγο και παρανομεί. Ενώ η Κύπρος, ως ανεξάρ-

τητο κράτος με βάση τον δίκαιο της θάλασσας βρί-

σκεται εν δικαίω, έχει δηλαδή κάθε δικαίωμα να συ-

νάπτει συμφωνίες με άλλα ανεξάρτητα κράτη προς 

καθορισμό των οικοπέδων αποκλειστικής οικονομι-

κής εκμετάλλευσης.  

Καμιά κουβέντα για την ύπαρξη των Τουρκοκυ-

πρίων και ότι πιθανώς να ευσταθούν οι ισχυρισμοί 

της Τουρκίας ότι οι απειλές της γίνονται για να εξα-

σφαλίσει, όχι μόνο τα δικά της συμφέροντα, αλλά 

και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Λες και η 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν υπάρχει για τον κ. 

Χριστόφια. Υπάρχει όμως γιατί συχνά πυκνά ο κ. 

Χριστόφιας έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους 

της. Απλώς δεν αναγνωρίζει σ’ αυτούς οποιοδήποτε 

λόγο στο θέμα της έρευνας, ανόρυξης και εκμετάλ-

λευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα 

Νότια της Κύπρου. Φαίνεται ότι αναγνωρίζει σ’ αυ-

τούς το δικαίωμα εκμετάλλευσης των υδρογοναν-

θράκων στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κύπρου. 

Οι απόψεις του κ. Χριστόφια ταυτίζονται με εκείνες 

του εκπροσώπου του κ. Κυπριανού, που όπως ανα-

φέραμε στην Εισαγωγή, αναγνωρίζει στους Τουρ-

κοκύπριους μόνο το δικαίωμα να πάρουν κάποιο 

κομμάτι από τη πιθανή πίττα των πετροδόλαρων. Το 

μέγεθος όμως του κομματιού της πίττας των πετρο-

δόλαρων και πως θα διανεμηθεί, θα αποφασίσει για 

λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων πάλι μονάχη της η 

Ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία. Τα πιο πάνω επι-

βεβαίωσε με αποφάσεις της η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ σε 

πρόσφατη συνεδρία της. 

Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η ηγεσία του κόμμα-

τος της αριστεράς έχει εγκλωβιστεί για καλά στον 

ιστό της πολιτικής των απορριπτικών, εθνικιστικών 

και μεγαλοϊδεάτικων δυνάμεων και πλέον φαίνεται 

να μην ξεχωρίζει απ’ αυτές: έχει γίνει ένα μαζί 

τους.  

Κρίμα!  
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Θέτουν την ευρύτερη περιοχή  

σε κίνδυνο πολεμικής σύρραξης 

 

Η οίηση ή υπεροψία της κυβέρνησης Παπαδό-

πουλου και των συνεργαζομένων Κομμάτων να 

προχωρούν μονομερώς στην εκμετάλλευση υδρο-

γονανθράκων νοτίως της Κύπρου, χωρίς δηλαδή 

προηγουμένως να έρθουν σε συνεννόηση με τους 

Τουρκοκύπριους και την Τουρκία (ούτε ακόμη 

και με την Ελλάδα) πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 

μια νέα σύρραξη, στην έκρηξη δηλαδή ενός 

πραγματικού πολέμου, τις συνέπειες και την έ-

κβαση του οποίου κανείς δεν είναι σε θέση να 

προβλέψει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο ένα είναι μόνο 

σίγουρο: και το τυπικό και ουσιαστικό τέλος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και πιθανώς το τέλος 

της Ελληνοκυπριακής κοινότητας στην νήσο της 

Αφροδίτης. 

Συνεπώς για να αποφευχθούν οι πραγματικοί κίν-

δυνοι ολικής καταστροφής, θα πρέπει να αλλάξουν 

νοοτροπία οι διοικούντες την Ε/Κ κοινότητα. Να 

κατανοήσουν ότι οδεύουμε σε μια παγκοσμιοποιη-

μένη πολυπολιτισμική ανθρώπινη κοινωνία, στην 

οποία βασική αρχή θα είναι η εξεύρεση συναινε-

τικών λύσεων στα εκάστοτε προβλήματα που α-

ναφύονται και όχι η παραγνώριση των δικαιωμά-

των πληθυσμών λόγω εθνικής καταγωγής ή θρη-

σκευτικών και λοιπών χαρακτηριστικών, και η 

επιβολή της θέλησης του δυνατού με το έτσι θέ-

λω. 

Όπως θα έλεγε κι ο μεγάλος ποιητής Ανδρέας 

Κάλβος, «θέλει αρετή και τόλμη» να ξεπεράσουμε 

τις νοοτροπίες της οίησης, της υπεροψίας, της 

αντιπαλότητας, της συνεχούς αντιπαράθεσης και 

αντιδικίας και των προκλήσεων με το να υιοθε-

τήσουμε νέες νοοτροπίες καλής θέλησης, ταπει-

νότητας, μετριοφροσύνης, συνεννόησης, αλληλο-

κατανόησης, συναίνεσης. 

Και προπάντων να μη θέτουμε σε κίνδυνο την 

ύπαρξη του όμορφου, αλλά δύσμοιρου αυτού τόπου. 

Το ύψιστο, ιστορικό καθήκον που πρέπει να επι-

τελέσει η πολιτική ηγεσία των Ελληνοκυπρίων είναι 

να υπερβεί το ψυχολογικό πάθος της για κατοχή και 

άσκηση της υπάρχουσας μορφής εξουσίας και να 

προχωρήσει «χωρίς περαιτέρω προετοιμασία» 

προς απ’ ευθείας συνομιλίες, πάντα με καλή θέλη-

ση, με την άλλη πλευρά για να βρουν μια αμοιβαία 

αποδεχτή λύση ομοσπονδίας στο Κυπριακό Πρό-

βλημα.  

Για να προετοιμαστούν οι συνομιλίες υψηλού ε-

πιπέδου ίδρυσαν τις λεγόμενες «τεχνικές επιτροπές» 

και «επιτροπές εμπειρογνωμόνων», στη βάση των 

συμφωνιών της 8ης Ιουλίου 2006. Μας λένε εδώ και 

8 μήνες ότι για να συνέλθουν οι επιτροπές πρέπει να 

προετοιμαστεί το έδαφος. Καλά που δεν συστήνουν 

νέες επιτροπές για προετοιμάσουν το έδαφος για να 

λειτουργήσουν οι επιτροπές της 8ης Ιουλίου.  

Έχουν δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο γύρω από 

τον οποίο συνεχώς θα περιστρέφονται χωρίς ποτέ να 

μπορέσουν να ξεφύγουν, κι αυτό γιατί δεν θέλουν 

να συνομιλήσουν για να βρουν λύση: τους βολεύει 

η υπάρχουσα ντε φάκτο κατάσταση της διχοτο-

μημένης τους πατρίδας, όπου ο καθένας ασκεί 

εξουσία ανενόχλητος στη δική του περιφέρεια 

(ζώνη) και τη δική του κοινότητα. 

  

Η σύντομη, περιεκτική αυτή ιστορική ανάλυση 

δεν καλύπτει πλήρως ασφαλώς το μεγάλο αυτό θέ-

μα. Περιπτώσεις οίησης μικρότερης σημασίας και 

με λιγότερο οδυνηρά αποτελέσματα υπήρξαν σε δε-

κάδες άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει όμως αρκετή βι-

βλιογραφία ώστε, κι αυτοί που δεν έχουν πειστεί 

από τη δική μου ανάλυση, να αποταθούν και να μά-

θουν τις λεπτομέρειες και τα συγκεκριμένα πρόσω-

πα που ήταν φορείς και εκφραστές αυτής της οίη-

σης. 8 

 

 

Χαμπής Κιατίπης, 

Μελετητής, Συγγραφέας, Εκδότης 

Φεβρουάριος 2007 

 

                                                           
8
  Βλέπε λ.χ. τη συνέντευξη που έδωσε ο καθηγητής του διε-

θνούς δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γρηγόρης Τσάλ-

τας στο Βαγγέλη Βασιλείου που δημοσιεύτηκε στην εφημ. 

ΠΟΛΙΤΗΣ στις 16-2-2007, σελ. 4. (Σημ. Χ.Κ.) 
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Φωτογραφία: Χαμπής Κιατίπης το 2004 σε ηλικία 64 ετών. 

 

Email address:  

chambis.kiatipis@cytanet.com.cy  

Website: 

http://kiatipis.org/  

 

Το συγγραφικό μου έργο συμπληρώθηκε το 2018 και περι-
λαμβάνει: 

Α. ΕΝΤΕΚΑ ΤΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Τόμος Πρώτος: Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση 

Σε Τρία Μέρη: 

Μέρος Πρώτο: Οντολογία 

Μέρος Δεύτερο: Γνωσιολογία & Μεθοδολογία 

Μέρος Τρίτο: Ο Σκοπός για τον οποίο γράφτηκε η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση 

Τόμος Δεύτερος: Κοσμολογία 

Σε Τρία Μέρη 

Μέρος Πρώτο: Οι Κοσμολογικές Αντιλήψεις του Παρελθόντος 

Μέρος Δεύτερο: Οι Δικές μας Κοσμολογικές Αντιλήψεις 

Μέρος Τρίτο: Τα Σύγχρονα Κοσμολογικά Μοντέλα 

Τόμος Τρίτος: Η Αβιόσφαιρα Γενικά 

Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης  της Ά-

βιας Ύλης 

Τόμος Τέταρτος: Η Αβιόσφαιρα Ειδικά 

Η Ειδική Φάση Δημιουργίας και η Πορεία Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συ-

στήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού πλανήτη.  

Η Ανοδική Πορεία Εξέλιξης από το Ε. Ο. της Άβιας Ύλης στο Ε. Ο. της Έμβιας Ύλης. 

Τόμος Πέμπτος: Η Βιόσφαιρα Γενικά 

Η Ζωή [Γενικά] και οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Μονοκύττα-

ρων [Ειδικά] 

Σε Τρία Μέρη 

Μέρος Πρώτο: Η Γήινη Βιόσφαιρα 

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. Των Μονοκύτταρων 

Μέρος Τρίτο: Η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης από το Ε.Ο. των Μονοκύτταρων στο Ε.Ο. των 

mailto:chambis.kiatipis@cytanet.com.cy
http://kiatipis.org/
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_e-books-index.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.01-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.02-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.03-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.04-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.05-e-book.htm
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Πολυκύτταρων 

Τόμος Έκτος: Η Βιόσφαιρα Ειδικά 

Οι Πορείες Ανάπτυξης στο Επίπεδο Οργάνωσης των Ζώων 

Σε Τρία Μέρη 

Μέρος Πρώτο: Φυλογένεση Οντογένεση 

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. των Ασπόνδυλων 

Μέρος Τρίτο: Η Πορεία Ανάπτυξης στο Ε.Ο. των Σπονδυλόζωων 

Τόμος Έβδομος: Η Βιόσφαιρα Ιδιαίτερα 

Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρωπίδων [Γενικά] και η Ανοδική Πορεία Ανάπτυξης των 

Ανθρωπίδων Χόμο [Ειδικά], ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων 

Τόμος Όγδοος: Η Νοόσφαιρα Γενικά 

Η Πορεία Εξέλιξης της Νοόσφαιρας στο Επίπεδο Οργάνωσης της Αρχαϊκής Αταξικής 

Κοινωνίας 

Από τους Ανθρωπίδες Χόμο στους σημερινούς Ανθρώπους 

Σε δύο Μέρη 

Μέρος Πρώτο: Η Ανοδική Πορεία Βιολογικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης των Αν-

θρωπίδων, ως Φάση Δημιουργίας των Ανθρώπων (Σύνοψη του προηγούμενου τόμου) 

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης των Ανθρώπων στο Επίπεδο της 

Αρχαϊκής Αταξικής Κοινωνίας 

Τόμος Ένατος: Η Νοόσφαιρα Ειδικά 

Η Πορεία της Πολιτισμικής Εξέλιξης της Ανθρωπότητας στο Επίπεδο της Ταξικής 

Κοινωνίας 

Σε Δύο Μέρη: 

Μέρος Πρώτο: Η Πορεία Ανάπτυξης της Ανθρωπότητας στο Γενικό Επίπεδο 

Μέρος Δεύτερο: Η Πορεία Ανάπτυξης των Ανθρώπων στο Ατομικό Επίπεδο 

Τόμος Δέκατος: Οράματα - Ουτοπίες 

 Για τον Παράδεισο, για μιαν Ιδανική Κοινωνία, για μια Κομμουνιστική Αταξική και 

Ακρατική Κοινωνία 

Σε Δύο Μέρη 

 Μέρος Πρώτο: Ουτοπίες από την Αρχαιότητα μέχρι το 18ο Αιώνα 

 Μέρος Δεύτερο: Η Μαρξιστική-Λενινιστική Ουτοπία   

Τόμος Ενδέκατος: Η Ιδανική Κοινωνία 

Πώς θα Οικοδομήσουμε μιαν Αταξική και Ακρατική Κοινωνία 

Σε Τρία Μέρη 

Μέρος Πρώτο: Το Παρελθόν - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-

http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.06-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.07-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.08-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.09-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.10-e-book.htm
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/OK_pdf-eBooks/OK_V.11-e-book.htm
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Όλα τα πιο πάνω βιβλία μπορείτε να τα κατεβάσετε από το Δικτυότοπο Κιατίπη 

ΤΙΣΜΟΥ 

Μέρος Δεύτερο: Το Παρόν - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑ-

ΓΟΝΤΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μέρος Τρίτο: Το Μέλλον - Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

«Για την Ελεύθερη και Ολόπλευρη Ανάπτυξη του καθενός ως προϋπόθεση για την Ελεύθε-

ρη και Ολόπλευρη Όλων». -Μαρξ & Ένγκελς – στο Μανιφέστο του ΚΚ. 

__________________________________________________________ 

Βλέπε επίσης βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή εκτός σειράς:  

Η Κοσμολογία της Μεγάλης Έκρηξης 

Κριτική θεώρηση του Επικρατούντος Κοσμολογικού Μοντέλου (ΕΚΜ) με βάση τη 

διαλεκτική λογική. 

Εμπόριο Κοριτσιών 

Επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης (Περίοδος 1984-2004) που αφορά τη διακίνηση 

και προώθηση νεαρών κοριτσιών στην νυκτερινή ζωή της Κύπρου με σκοπό την σεξου-

αλική τους εκμετάλλευση από τοπικά και διεθνή κυκλώματα διακινητών και μαστρο-

πών. 

 

http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/Big_Bang_cosmology/big_bang_cosmology.pdf
http://kiatipis.org/Books_Kiatipis/Big_Bang_cosmology/big_bang_cosmology.pdf
file:///C:/Users/Chambis%20Kiatipis/Documents/My%20Web%20Sites/Books_Kiatipis/Emporio_Koritsion/index.htm
file:///C:/Users/Chambis%20Kiatipis/Documents/My%20Web%20Sites/Books_Kiatipis/Emporio_Koritsion/index.htm

