
   1



FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 2



ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΤΕΥΧΟΣ 42ο

ΕΚΔΟΤΗΣ

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς (ΔΙΕΦ/ΓΕΕΦ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Σοφοκλής Παναγιώτου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σόλων Γ. Σολωμού, Νομικός και Φιλόλογος - Ιστορικός Ερευνητής

Αντώνης Άσσος, Δημοσιογράφος - Ιστορικός Ερευνητής

Νεόφυτος Τζανάβαρος, Φιλόλογος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Σοφοκλής Παναγιώτου

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Στέφανος Στεφανίδης

Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Σάββας Στεφάνου

Επιλοχίας (ΠΒ) Ιφιγένεια Ιωάννου

Δρ Κάρυος Ανδρέας

Δρ Χρυσοστόμου Άγγελος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Επιλοχίας (ΠΒ) Ιφιγένεια Ιωάννου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η ΔΙΕΦ εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην έκδοση του περιοδικού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο περιοδικό εκφράζουν τη γνώμη και 

τις σκέψεις των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα 

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά

παράφραση ή διασκευή - απόδοση του περιεχομένου (κείμενα ή φωτογραφίες) με

οποιονδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό

ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια του ΓΕΕΦ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΕΦ/ΔΙΕΦ, 1433 Λευκωσία Κύπρος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

dnsistef@cytanet.com.cy

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

http://www.mod.gov.cy (Εκδόσεις - Έντυπα)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

25413400 - 25413405 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

25413401

Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο  Α Μ Υ Ν Α ΣΥ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο  Α Μ Υ Ν Α Σ

Γ Ε Ν Ι ΚΟ  Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ρ ΟΥ ΡΑ ΣΓ Ε Ν Ι ΚΟ  Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ρ ΟΥ ΡΑ Σ

Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν Σ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ρ ΟΥ ΡΑ ΣΔ Ι Ε Υ ΘΥ Ν Σ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ρ ΟΥ ΡΑ Σ

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 1



2

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΠ Ε Ρ Ι Ε Χ ΟΟ Μ Ε Ν ΑΜ Ε Ν Α Σ Ε ΛΣ Ε Λ ΙΙ ΔΔ Ε ΣΕ Σ

Η επίσημη προσάρτηση της Κρήτης στην Ελλάδα

μέσα από τις κυπριακές εφημερίδες της εποχής

Χαράλαμπου Γ. Χαραλάμπους,Χαράλαμπου Γ. Χαραλάμπους,

Υποψήφιου Διδάκτορα Νεότερης και ΣύγχρονηςΥποψήφιου Διδάκτορα Νεότερης και Σύγχρονης

Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

76 - 9176 - 91

Κατευθύνσεις Ανάπτυξης Ηγετών  

Αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη,Αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη,

Αρχηγού ΓΕΕΦΑρχηγού ΓΕΕΦ

4 - 214 - 21

Πρώιμη διεθνής Αστυνόμευση στη νέα

παγκόσμια τάξη: Η περίπτωση της UNCIVPOL

της UNFICYP, 1964

Δρος Λάμπρου Γ. Καούλλα, Δρος Λάμπρου Γ. Καούλλα, 

Επ. Λέκτορα Αστυνόμευσης, Εκπαίδευση Επ. Λέκτορα Αστυνόμευσης, Εκπαίδευση 

Δοκίμων Αστυφυλάκων, Τμήμα Νομικής, Δοκίμων Αστυφυλάκων, Τμήμα Νομικής, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σ.Ε.Π. Ποινικής Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σ.Ε.Π. Ποινικής 

Δικαιοσύνης, Αστυνομικές Σπουδές, Δικαιοσύνης, Αστυνομικές Σπουδές, 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςΣχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

54 - 7554 - 75

ΑΤΤΙΛΑΣ 1974. Η επόμενη μέρα για τους

εγκλωβισμένους στα κατεχόμενα

Ευάγγελου Φιακά,Ευάγγελου Φιακά,

Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Ιστορίας καιΥποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου ΚύπρουΑρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

44 - 5344 - 53

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο την περίοδο

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Χρίστου Κ. Κυριακίδη,Χρίστου Κ. Κυριακίδη,

Δρ Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Δρ Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρουστο Πανεπιστήμιο Κύπρου

28 - 4328 - 43

Πανηγυρικός για την Ημέρα των

Ενόπλων Δυνάμεων

Πέτρου ΠαπαπολυβίουΠέτρου Παπαπολυβίου ,,

Αναπληρωτή καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής Αναπληρωτή καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής 

Ιστορίας,Τμήμα Ιστορίας και ΑρχαιολογίαςΙστορίας,Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

στο Πανεπιστήμιο Κύπρουστο Πανεπιστήμιο Κύπρου

22 - 2722 - 27

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 2



3

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΠ Ε Ρ Ι Ε Χ ΟΟ Μ Ε Ν ΑΜ Ε Ν Α Σ Ε ΛΣ Ε Λ ΙΙ ΔΔ Ε ΣΕ Σ

Ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στο

Ακούγιου: Δίδει στην Τουρκία τη δυνατότητα

κατασκευής πυρηνικού όπλου; 

Σταύρου Σοφοκλέους,Σταύρου Σοφοκλέους,

Ερευνητή - Μέλους του Κυπριακού Ερευνητή - Μέλους του Κυπριακού 

Κέντρου ΜελετώνΚέντρου Μελετών

106 - 115106 - 115

«Ποιες οι απόψεις σας σχετικά με τις επιπτώσεις

που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασμού των

ανθρώπων προς το περιβάλλον και οι τρόποι

με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΤΩΝ
Ένας ηγέτης ΄΄οδηγεί΄΄ τους ανθρώπους

του εκεί που θα ήθελαν, αλλά δεν είχαν

φανταστεί ότι μπορούν να φθάσουν.

Αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη,

Αρχηγού ΓΕΕΦ

Διαχρονικά η πρόοδος, η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας και η προσαρμογή

των ανθρώπων στα νέα δεδομένα επέδρασαν σημαντικά στη μετεξέλιξη της κοινωνίας και

προκάλεσαν τις μεγάλες αλλαγές στο πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικό-στρατιωτικό

περιβάλλον.

Tο σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε σήμερα είναι πολύπλοκο και χαρακτηρίζεται

από αβεβαιότητα και αστάθεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να δημιουργήσουμε τις

Ένοπλες Δυνάμεις του μέλλοντος, που θα διασφαλίζουν τον ρόλο τους ως θεσμός του κράτους

και θα υλοποιούν την αποστολή τους για την εξασφάλιση της σταθερότητας, της εθνικής

ασφάλειας, της άμυνας και της ευημερίας της χώρας.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτού του επιχειρησιακού περιβάλλοντος κάνουν επιτακτική

την ανάγκη για ηγέτες με όραμα και ανεπτυγμένο φρόνημα. Ηγέτες αφοσιωμένους στο

καθήκον και ικανούς ν’ ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Να διοικούν τα τμήματά

μας με πάθος, να τα οδηγούν στο μέλλον, στη νίκη και στη θυσία, αν απαιτηθεί.

Επειδή λοιπόν το μέλλον δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά είναι ορατό και ανήκει σ’ αυτούς

που το προετοιμάζουν, η υποχρέωση της δημιουργίας ικανών ηγετών, μέσω της ύπαρξης ενός

συστήματος παραγωγής και διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών, είναι και παραμένει

αναλλοίωτη, με την αναγκαιότητά της να καθίσταται επιτακτική όσο ποτέ.

Η ιδεώδης στρατιωτική ηγεσία ασκείται μέσα από την ακτινοβολία, τα φυσικά, τα πνευματικά,

τα ηθικά και τα επαγγελματικά προσόντα του ατόμου που την ενασκεί. Στον χώρο των

Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπάρχει πλέον θέση για χαρισματικούς εμπειροτέχνες, αλλά ανάγκη

για άριστους επαγγελματίες, από τους οποίους θα αναδειχθούν οι χαρισματικοί ηγέτες.

Ένας από τους στόχους μου είναι η δημιουργία εμπνευσμένων και διορατικών ηγετών, ικανών

ν’ ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις διοίκησης και ηγεσίας, ώστε να εμπνεύσουν στο

προσωπικό τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού είναι ευθύνη όλων μας και για τον σκοπό αυτό σας καλώ να

συνδράμετε την προσπάθεια αυτή με κάθε δυνατό τρόπο.

5

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 5



Εφαρμόστε ανθρωποκεντρική διοίκηση, έχοντας ως γνώμονα τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη

και την αλληλεγγύη.

Προβάλλετε την αλληλεγγύη και ενισχύστε τους δεσμούς της στρατιωτικής οικογένειας.

Διοικήστε τα τμήματά σας με συνέπεια, δικαιοσύνη και ευαισθησία, προτάσσοντας το

παράδειγμα χωρίς αλαζονεία. 

Δημιουργήστε συνθήκες ασφαλούς και ευπρεπούς διαβίωσης αλλά και περιβάλλον ασφαλούς,

ευχάριστης και αποδοτικής εργασίας.

Προτρέψτε τα στελέχη σας στη μελέτη και καλλιεργήστε το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη,

την εκπαίδευση, την καινοτομία και την Ανάπτυξη Ηγετών και Ηγεσίας.

Αναπτύξτε επιθετικό πνεύμα, κατά τη ρήση του Θουκυδίδη για τους Αθηναίους. …παρά

δύναμιν τολμηταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς ευέλπιδες.μτφρ: [Οι

Αθηναίοι είναι] τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους, ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και

αισιόδοξοι στις δυσκολίες. 

Είμαστε εντολοδόχοι της ύψιστης αποστολής της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της

εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας. Είμαστε όμως κι ο φορέας μετάγγισης των

παραδόσεων και των αξιών του στρατού μας στις επερχόμενες γενεές.

Με τις «Κατευθύνσεις Ανάπτυξης Ηγετών» σας καθιστώ κοινωνούς των προθέσεών μου.

Μεταδώστε στους υφισταμένους σας τη γνώση και την εμπειρία σας κατά το πνεύμα του

αρχαίου ρητού,

Άρχεσθαι Μαθών Άρχειν Επιστήσει

και δημιουργήστε  τις προϋποθέσεις για να σας απαντήσουν,

Άμμες δε γεσόμεθα Πολλώ Κάρρονες

Εισαγωγή

Στην εποχή που οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες αλλά και καθοριστικές για τη
διαμόρφωση του μέλλοντος, η Εθνική Φρουρά μετεξελίσσεται ακολουθώντας τους
σύγχρονους ρυθμούς προόδου της κοινωνίας, των επιστημών και της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία οραματίζεται την Εθνική Φρουρά του μέλλοντος. Έναν
στρατό Διακλαδικό, Σύγχρονο, Ισχυρό, Ευέλικτο και Ταχυκίνητο. Έναν στρατό έτοιμο
να υλοποιήσει την αποστολή του στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας και άμυνας
της χώρας. Έναν στρατό στον οποίο ο άνθρωπος θα είναι ο βασικός
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πολλαπλασιαστής ισχύος έναντι οιουδήποτε οπλικού συστήματος και μέσου.

Αυτός ο στρατός χρειάζεται, κατ’ ελάχιστον, ικανούς και διορατικούς ηγέτες.

Ως Ηγεσία ορίζεται «η τέχνη με την οποία κανείς επηρεάζει και κατευθύνει τους

άλλους με τέτοιον τρόπο, ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη, την υπακοή και

τον σεβασμό τους, τη συνεργασία μεταξύ των υφισταμένων του και την πιστή

αφοσίωσή τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού1». Ωστόσο ο ορισμός
αυτός συμπληρώνεται και με την άποψη η οποία βλέπει την ηγεσία ως «την τέχνη

να επηρεάζεις τους άλλους και να δημιουργείς ελκυστικό περιβάλλον, όπου

τα άτομα μπορούν να εκπληρώσουν στόχους τους, μερικούς από τους

οποίους, πιθανόν, δεν είχαν αρχικά θέσει ως αντικειμενικούς σκοπούς τους».

Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης και Τέχνης. Η ηγεσία
σχετίζεται με την αλλαγή, την ελπίδα και το μέλλον. Κάθε βήμα, στρατηγικό ή
τακτικό, πρέπει να περιλαμβάνει την κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική
διάσταση καθώς και τις απαραίτητες ατομικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του αβέβαιου περιβάλλοντος.

Σ’ όποιο βιβλίο ηγεσίας, των τελευταίων δεκαετιών, ανατρέξει κανείς θα διαπιστώσει
την ίδια, σχεδόν, προσέγγιση και, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ
σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, το μήνυμα παραμένει σαφές. Ηγεσία σημαίνει

επίγνωση, αναγνώριση του λάθους, μετριοφροσύνη και ανθρωπιά.

Με το παρόν επιδιώκεται η κωδικοποίηση, με τη μορφή κατευθύνσεων, αρχών και
δράσεων, της βασικής αυτής υποχρέωσης του Στρατού, δηλαδή της ανάπτυξης
ηγετών με αυτοπεποίθηση, ικανότητα και ευελιξία.

Σκοπός

Σκοπός των Κατευθύνσεων Ανάπτυξης Ηγετών είναι να περιγράψει το πλαίσιο στο
οποίο πρέπει να αναληφθούν ενέργειες και δράσεις για τη σταδιακή εκπαίδευση
και ανάπτυξη των στελεχών μας σε ηγέτες, ικανούς να εμπνέουν, να καθοδηγούν
και να διοικούν τον στρατό μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει τις αξίες, και να
εξασφαλίζει τη νίκη στη μάχη και στον πόλεμο.

Επιχειρησιακό περιβάλλον

Η λήξη της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Μέσης
Ανατολής, σηματοδότησαν μια νέα εποχή στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.
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Το περιβάλλον αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για το σύγχρονο Πεδίο Μάχης, το
οποίο ξεφεύγει από τo κλασικό, των ενόπλων επεισοδίων και τοποθετεί τις
επιχειρησιακές ανάγκες σ’ ένα ευρύτερο πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικο-στρατιωτικό
πλαίσιο, χωρίς να παραλείπονται οι παράμετροι της τεχνολογίας, της διπλωματίας
και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Σύγχρονο ή Μελλοντικό Πεδίο Μάχης θα είναι:

•   πολυδιάστατο, καθόσον οι επιχειρήσεις θα εκτείνονται πέραν από τις παραδοσιακές

φυσικές διαστάσεις του τρισδιάστατου πεδίου μάχης (μήκος, πλάτος, ύψος).

•   ευμετάβλητο, λόγω του όγκου και της ταχύτητας συλλογής και διαβίβασης

πληροφοριών πραγματικού χρόνου.

•   ασαφές, λόγω της μεγάλης ταχύτητας μεταβολής της τακτικής καταστάσεως.

•   βίαιο και φονικό, λόγω της χρήσης οπλικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας και

τεχνολογίας.

Θα επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως:

•   το έδαφος, κατοικημένοι τόποι και τοπικοί πληθυσμοί, δασώδεις εκτάσεις κλπ.

•   η εμπορική εκμετάλλευση του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου.

•   τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε συνδυασμό με την παραπληροφόρηση και

προπαγάνδα.

•   οι Πληροφοριακές και Ψυχολογικές Επιχειρήσεις.

•   Η διπλωματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων μερών και τη στάση ή τη συμμετοχή

των διεθνών οργανισμών ή άλλων ενδιαφερομένων χωρών.

Πρότυπο Ηγέτη

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος,
πέραν των λοιπών υποχρεώσεων, επιβάλλει και την ύπαρξη ενός συστήματος
παραγωγής και επιμόρφωσης στελεχών, με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες που
απαιτούν μακράς διάρκειας εκπαίδευση, ώστε να καταστούν ικανοί ηγέτες και να
αντιλαμβάνονται το πολιτικό, στρατηγικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο ενός
πολυσύνθετου-πολύπλοκου κόσμου.

Έτσι δημιουργείται το πρότυπο του σύγχρονου αξιωματικού που προσβλέπει και
φιλοδοξεί να καταλάβει θέσεις ηγεσίας. Το πρότυπο αυτό θα μπορούσε, αυθαίρετα
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ίσως, να λάβει την απλοποιημένη και σχηματική έκφραση ενός τρίπτυχου που το
συνιστούν:

Ο «κλασικός» Ηγέτης/ Ηγέτης Μαχητής, ο οποίος εμφορείται από τις γνωστές
στρατιωτικές αξίες. Είναι ο πετυχημένος διοικητής και επιτελής όλων των κλιμακίων
σε κλαδικό, διακλαδικό και πολυεθνικό επίπεδο. Διακρίνεται από ψυχική και
σωματική αντοχή, ηγετικές ικανότητες χειρισμού προσωπικού, αφοσίωση στο
καθήκον, στρατιωτική τιμή και αγάπη για την πατρίδα. 

Ο Ηγέτης «Τεχνοκράτης», ο κάτοχος της στρατιωτικής επιστήμης και τέχνης, που
είναι ικανός να παρακολουθεί το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και τις
εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας και των επιστημών. Είναι ο σύμβουλος ή ο
χειριστής επί θεμάτων που άπτονται της Αμυντικής Διπλωματίας και της Πολιτικο-
στρατιωτικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Ο Ηγέτης «Άνθρωπος». Η πολυσύνθετη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα πλήρως
συνδεδεμένη με το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και του οποίου
τις αξίες υπηρετεί2. Η απλότητα στη συμπεριφορά, οι γνώσεις γενικού
ενδιαφέροντος, η κοινωνικότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες συνθέτουν την
προσωπικότητα που εμπνέει, δημιουργεί, καινοτομεί και αποτελεί το παράδειγμα
προς μίμηση.
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Πλαίσιο ανάπτυξης ηγετών

Είναι ανάγκη και γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές ότι πρέπει να ασχοληθούμε
περισσότερο με την ανάπτυξη των ηγετών μας. Πρέπει να αναπτύξουμε ηγέτες
μέσω της επαγγελματικής στρατιωτικής παιδείας και της επιχειρησιακής πείρας. 

Τα στοιχεία που επιθυμούμε να συνθέτουν την προσωπικότητα του ηγέτη ενός
σύγχρονου διακλαδικού στρατού, συνεπτυγμένα στο τρίπτυχο «ΕΙΜΑΙ»,
«ΓΝΩΡΙΖΩ», «ΚΑΝΩ», αντανακλούν στον Χαρακτήρα, στις Ικανότητες και στο Έργο
του ηγέτη αντίστοιχα.

Με το παρόν αναλύονται τα συστατικά στοιχεία ενός ηγέτη και παρέχονται
κατευθύνσεις με τη μορφή αρχών, ώστε ν’ ανταποκριθεί στις νέες σύγχρονες
απαιτήσεις.

Η ανάπτυξη ενός ηγέτη ακολουθεί μια διαδικασία που συνεχίζεται καθόλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας του και απαιτεί τη δέσμευση για ισορροπημένη και
ταυτόχρονη υποστήριξη των τριών πυλώνων της, δηλαδή: Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση,

Στρατιωτική Εκπαίδευση, και Εμπειρία.

Με το πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται μια στρατηγική η οποία στοχεύει στην ισορροπία
μεταξύ των υποχρεώσεων και αναγκών αλλά και μεταξύ της εκπαίδευσης και της
εμπειρίας των στελεχών μας. Θα πρέπει δε, στο πλαίσιο αυτής της ισορροπίας, να
έχουμε υπόψη μας ότι η διεκδίκηση, εκ μέρους των στελεχών, καλυτέρων συνθηκών
εργασίας πιθανόν να εκδηλώνεται και με άλλες μορφές πέραν της καλούμενης
σήμερα υπηρεσιακής οδού.
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Για τον λόγο αυτό πρέπει η εκπαίδευση για την ανάπτυξη των ηγετών μας να είναι
εντατική και υψηλού επιπέδου. Πρέπει να μαθαίνουμε πιο γρήγορα, να κατανοούμε

καλύτερα και να προσαρμοζόμαστε με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αρχές Ανάπτυξης ηγετών

Για να αναπτύξουμε ηγέτες έτοιμους για το μελλοντικό περιβάλλον ασφάλειας, θα
πρέπει να φροντίσουμε ώστε «η προπόνηση (προετοιμασία) να είναι πιο σκληρή από

το παιχνίδι (επιχειρήσεις)».

Η ισορροπία μεταξύ των Πυλώνων Ανάπτυξης Ηγετών απαιτεί την πρόβλεψη3

χρονοδιαγράμματος, την εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων
των στελεχών, σε συνδυασμό με την παροχή των ευκαιριών για την εφαρμογή της
γνώσης και την απόκτηση εμπειριών καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Το μέλλον μας προκαλεί και μας καλεί να αναβαθμίσουμε και να εμπλουτίσουμε την
εκπαίδευση και την παιδεία των ηγετών μας μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας
και της εισαγωγής νέων μεθόδων, ώστε να αναπαράγουμε, κατά την εκπαίδευση,
τις συνθήκες των υβριδικών απειλών και την πολυπλοκότητα της μάχης.

Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται αρχές, στις οποίες θα πρέπει να βασίζονται η
πολιτική, οι αποφάσεις, οι διαδικασίες και τα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη
των ηγετών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ώστε να προετοιμάσουμε ηγέτες με τις
απαραίτητες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, ικανούς ν’ ανταποκριθούν σ’ ένα διαρκώς
εξελισσόμενο, περίπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διά Βίου Εκπαίδευση και Βελτίωση των Στελεχών.

Η Εθνική Φρουρά, ως οργανισμός του οποίου η λειτουργία στηρίζεται στην ηγεσία
του, πρέπει να δημιουργήσει και να συντηρεί, με αποφάσεις, έργα και δράσεις, τη
δυνατότητα για μάθηση καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών της.

Οι διοικήσεις θα πρέπει ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτή τη δέσμευση/ πρόκληση, να
αναγνωρίσουν και να προβάλλουν την αξία της μελέτης, της μάθησης και της
επιμόρφωσης και να παροτρύνουν τους υφισταμένους τους προς την κατεύθυνση
αυτή, ως ένα βασικό μέσο για την υλοποίηση των ατομικών στόχων και προσδοκιών
τους.

Κάθε στέλεχος πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι η σταδιοδρομία (καριέρα) είναι και
Ατομική Ευθύνη και η επιτυχία της εξαρτάται, πέραν των άλλων παραγόντων, και
από το επίπεδο της προσωπικής συνεισφοράς.
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Διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των πυλώνων ανάπτυξης ενός ηγέτη, δηλαδή:

Στρατιωτική Εκπαίδευση, Ακαδημαϊκή Παιδεία, Εμπειρία4. 

Η παιδεία και η στρατιωτική εκπαίδευση δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο και
την υποδομή για την απόκτηση της εμπειρίας.

Οι διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις ευκαιρίες και να επιλέξουν τον σωστό
χρόνο για την απόκτηση πρακτικής γνώσης και εμπειρίας για τους υφισταμένους
τους.

Κάθε στέλεχος θα πρέπει να προσπαθεί ενεργά και να επιδεικνύει το ανάλογο
ενδιαφέρον για τον αρμονικό συνδυασμό των παραπάνω πυλώνων, ώστε να
πετύχει τους στόχους του.

Πρόβλεψη και Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στις μελλοντικές ανάγκες των Ενόπλων

Δυνάμεων.

Σε μία εποχή μεγάλων απαιτήσεων η ανάγκη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,
παιδεία και εμπειριών μεγαλώνει. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλισθούν οι
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων
Δυνάμεων.

Η Εθνική Φρουρά θα πρέπει να προβλέπει να αναπτύσσει κατάλληλα σενάρια για
την ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, βασισμένα στο υφιστάμενο αλλά και
στο, όσο το δυνατόν να προβλεφθεί, επιχειρησιακό περιβάλλον, ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα στελέχη της προετοιμάζονται στις συνθήκες που εκτιμάται ότι
θ’ αντιμετωπίσουν.

Πρέπει να προετοιμάζουμε τα στελέχη μας για θέσεις ηγεσίας μέσω της
αναπαραγωγής της πολυπλοκότητας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, της
δημιουργίας συνθηκών αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών καθώς και μέσω της
σχεδίασης και διεξαγωγής ασκήσεων, για επιχειρήσεις ευρέως φάσματος, τόσο
στην αίθουσα όσο και στο πεδίο ασκήσεων.

Η θεωρία και η πράξη πρέπει να προσβλέπουν στη βελτίωση της γνώσης και τη
διεύρυνση της εμπειρίας, ώστε να συνδράμουν την προσπάθειά μας να
αναπτύξουμε ηγέτες που θα διαπνέονται από το πνεύμα του νικητή, ενώ
παράλληλα θα τους παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των προσωπικών και
επαγγελματικών τους επιδιώξεων.
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Εκμετάλλευση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι από τη σύνθεσή τους ένα σύνολο αποτελούμενο από
άτομα γενικών και εξειδικευμένων δυνατοτήτων και ικανοτήτων.

Το σύνολο αυτό αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται η Εθνική Φρουρά
μας σήμερα για ν’ ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές της απαιτήσεις και η σωστή
αξιοποίησή του θα εξυπηρετήσει ταυτόχρονα τόσο το ατομικό όσο και το
υπηρεσιακό συμφέρον.

Η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί να αντιληφθούμε ότι η
γνώση, οι δεξιοτεχνίες, οι ικανότητες και οι εμπειρίες αναπτύσσονται με
διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε άτομο.

Σ’ αυτή τη ρευστή εποχή πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη
μεταμόρφωση του κάθε στελέχους σε ηγέτη και να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε
τους πλέον ταλαντούχους απ’ αυτούς, ώστε να οδηγήσουν τον Στρατό μας στο
μέλλον και τη νίκη.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν και να καλλιεργούν μερικές βασικές
ιδιότητες, για να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες. Ως ιδιότητα ορίζεται ένα
χαρακτηριστικό που το έχει μόνο ένα άτομο. Η ανάπτυξη ηγετών πρέπει να
βασίζεται στις ιδιότητες ενός ατόμου, ώστε να δημιουργούμε ηγέτες οι οποίοι να
διαθέτουν τα τρία κρίσιμα ηγετικά χαρακτηριστικά:

•  Χαρακτήρα. Ένας ηγέτης με χαρακτήρα ακολουθεί τις Αξίες του στρατεύματος, ζει
με βάση την Επαγγελματική Ηθική, αντανακλά το Ήθος του Μαχητή, μεριμνά για
το προσωπικό και τις οικογένειές τους5.

•  Παρουσία. Ένας ηγέτης με παρουσία έχει αξιοπιστία εκπέμπει αυτοπεποίθηση
και καλλιεργεί εμπιστοσύνη. Η παρουσία μεταδίδεται μέσω των πράξεων, της
εμφάνισης, του παρουσιαστικού και του λόγου.

•  Νοημοσύνη. Ένας ηγέτης με νοημοσύνη έχει τη ικανότητα να κατανοεί πολύπλοκες
καταστάσεις, να αντιλαμβάνεται τι πρέπει να γίνει, και να λειτουργεί ομαδικά για να
το πετύχει. Οι ηγέτες πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη λογική,
να σκέφτονται με κρίση και με δημιουργικό τρόπο, να προβλέπουν συνέπειες και
να λύνουν προβλήματα.

Ανάδειξη του ρόλου του «Διοικητού - Μέντορα»

Η καθημερινότητα και οι πολλαπλές υποχρεώσεις των Μονάδων προκαλούν
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δυσκολίες στους διοικητές ν’ ανταποκριθούν πλήρως στον ρόλο τους ως
“μέντορες6’’. 

Οι στρατιωτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τον χαρακτήρα τους, την παρουσία τους και
τη νοημοσύνη τους για να ηγηθούν των τμημάτων τους. Από τις θεμελιώδεις αξίες
του Στρατού πηγάζουν οι προσδοκίες που έχουν οι υφιστάμενοι από τους ηγέτες
τους. Η υλοποίηση των προσδοκιών αυτών είναι προϊόν των ικανοτήτων του ηγέτη,
οι οποίες τον αναδεικνύουν σε:

•  Άτομο που ηγείται. Παρέχει όραμα μέσω του καθορισμού ενός σκοπού, της
ενίσχυσης του ηθικού, του σεβασμού και της καθοδήγησης. Το να ηγείσαι σημαίνει
επικοινωνία, δηλαδή να μεταβιβάζεις ιδέες στους άλλους και να αποτελείς το καλό

παράδειγμα.

•   Άτομο που αναπτύσσεται. Ηγείται με τρόπο που δημιουργεί και συντηρεί ένα θετικό
περιβάλλον. Προσπαθεί να αξιοποιεί καταστάσεις και αναλαμβάνει ενέργειες που
διευρύνουν τον ορίζοντα του ατόμου και του συνόλου, στοχεύοντας στην επίτευξη
στόχων μεγάλου εύρους και βάθους. Επιπλέον αξιολογεί τις ανάγκες για βελτίωση
του ιδίου, των συνεργατών και του τμήματός του. 

•   Άτομο που πετυχαίνει. Εστιάζει την προσοχή του σε αυτό που πρέπει να
επιτευχθεί. Έχει μεθοδικό τρόπο σκέψης και μπορεί να προσαρμοστεί σε μη
αναμενόμενες, αβέβαιες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

Κάθε διοικητής, λοιπόν, που διεκδικεί τον ρόλο του ηγέτη7, έχει ηθική ευθύνη, πέραν
της διοικητικής, να “ανακαλύψει” τον τρόπο και να δημιουργήσει τις απαιτούμενες
συνθήκες για την ανάπτυξη των υφισταμένων του, έχοντας υπόψη ότι το γρήγορο
αποτέλεσμα προκαλεί βραχυπρόθεσμη επιτυχία, ενώ η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί

την ύπαρξη οράματος και στόχων.

Ανάπτυξη Ηγετών – Πολιτικο/ στρατιωτικών Συμβούλων

Η Εθνική Ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά στρατιωτικό ζήτημα και οι
στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να κατανοήσουν τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά
στοιχεία της.

Είναι εμφανές ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ηγέτη πολιτικο-
στρατηγικού επιπέδου, όταν πλησιάζει ο χρόνος να του ανατεθεί ένας τέτοιος ρόλος.
Πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός για την ανάπτυξη μιας ομάδας ηγετών με επαρκές
«βάθος» για τις ανάγκες του μέλλοντος.
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6. Μέντορας είναι εκείνος που καθοδηγεί και συμβουλεύει κάποιον, ώστε να κάνει σωστές επιλογές (Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη).
7. Ότι δεν γεννήθηκα δι΄ αρχηγός το εννοώ από την ενόχλησιν που αισθάνομαι, όταν ακούω βήματα άλλων πίσω

μου. (Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, Έλληνας γνωμικογράφος).
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Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται ηγέτες που έχουν τη δυνατότητα σκέψης υψηλού
στρατηγικού επιπέδου και διαθέτουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Γι’ αυτό πρέπει ν’
αναπτυχθούν πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα για τον εντοπισμό των ιδιαίτερα
ικανών αυτών ατόμων και να τους παρέχει τις ευκαιρίες για την ατομική τους
βελτίωση καθώς και την ανάληψη καθηκόντων και έργων που θα τους
προετοιμάζουν για ανώτατες ηγετικές θέσεις. 

Πρέπει να επιλέγουμε/ προετοιμάζουμε ηγέτες ικανούς για την ανάληψη ευθυνών
στο πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίσουμε την εκπλήρωση της
αποστολής και την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων.

Σύστημα Αξιολόγησης- Αξιοκρατία

Η αξιοκρατία στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί βασική προϋπόθεση ομαλής και
πετυχημένης λειτουργίας αλλά και διατήρησης των Στρατιωτικών Αξιών και Ηθικών
Αρχών στο εσωτερικό τους. 

Η εμπέδωση και η διατήρηση της αξιοκρατίας αποτελεί δύσκολο και επίπονο έργο
και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης, το οποίο
να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Είναι γεγονός ότι σε κάθε αξιολόγηση, ανεξάρτητα από το σύστημα, θα
υπεισέρχεται, πάντα, ο υποκειμενικός/ ανθρώπινος παράγοντας. Γι’ αυτό το
σύστημα αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε μετρήσιμα μεγέθη και να επιδιώκει
την αξιολόγηση με βάση την απόδοση και όχι τη συμπεριφορά των στελεχών.

Επισημαίνεται δε ότι η αξιολόγηση δεν είναι ενέργεια στιγμιαία. Κάθε αξιολογητής
πρέπει να τηρεί “ημερολόγιο” για κάθε αξιολογούμενο, ώστε να μην απαιτείται να
προστρέχει στη μνήμη του για τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, όταν αυτό
απαιτηθεί, αλλά στις σημειώσεις του.

Στην αξιολόγηση κάθε στελέχους θα πρέπει να προσμετράται και η απόδοση του
τμήματος του οποίου ηγείται. Γι’ αυτό πρέπει να προσδιορίσουμε τις απαιτούμενες
ικανότητες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κάθε ατόμου σ’ όλες τις φάσεις της
σταδιοδρομίας του καθώς και κάθε τμήματος σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, ώστε
να αξιολογείται η απόδοση στη βάση μετρήσιμων μεγεθών και όχι με περιγραφικού
και θεωρητικού τύπου εκφράσεις.

Ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης, θα πρέπει αφενός να εξυπηρετεί τη
βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών και αφετέρου να διακρίνει εκείνους που
διαθέτουν τα προαπαιτούμενα στοιχεία για να εξελιχθούν σε ηγέτες.

15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΤΩΝ

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 15



Εφαρμογή - Προοπτική

Οποιοδήποτε αναπτυξιακό μοντέλο υιοθετήσει κανείς πρέπει να βασίζεται στο
θεμέλιο της αποτελεσματικότητας.

Οι παραπάνω αρχές πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη, τον
συγχρονισμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης ηγετών, η επιτυχία
της οποίας εξαρτάται από τη σταδιακή απόκτηση γνώσεων, δεξιοτεχνιών και
εμπειρίας σε κάθε βαθμίδα διοίκησης και σε κάθε χρονικό στάδιο της σταδιοδρομίας
των στελεχών. 

Η Στρατηγική αυτή αποβλέπει στην ανάπτυξη ηγετών με στέρεες βάσεις στην
τακτική και επιχειρησιακή τέχνη, στην αντίληψη και εκτίμηση της στρατηγικής και
πολιτικής κατάστασης αλλά και με ειδίκευση στους τομείς οικονομικής διαχείρισης,
διαχείρισης προγραμμάτων, στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης/ δημιουργίας
δυνάμεων. 

Προς τον σκοπό αυτό οι αρχές αυτές θα πρέπει να παραμένουν σταθερές από την
ένταξη ενός στελέχους στην υπηρεσία μέχρι την αποστρατεία του, δημιουργώντας
έτσι μια βάση αναφοράς που διευκολύνει τον ατομικό σχεδιασμό αφενός και την
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας αφετέρου.

Τη σταδιοδρομία κάθε στελέχους θα μπορούσαμε να τη διακρίνουμε σε τέσσερα
επίπεδα. Το Βασικό - Εισαγωγικό, το Κατώτερο, το Μέσο και το Ανώτερο Επίπεδο.
Παρακάτω παρέχεται μία ενδεικτική περιγραφή των επιθυμητών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει προοδευτικά ένας μελλοντικός
ηγέτης στο καθένα από τα παραπάνω επίπεδα:

Βασικό - Εισαγωγικό Επίπεδο

Είναι το αρχικό στάδιο της σταδιοδρομίας τους και τα στελέχη του επιπέδου αυτού
θα πρέπει να έχουν ως στόχο την πλήρη γνώση του οπλισμού και του εξοπλισμού
που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας των μονάδων τους.

Πρέπει να ηγούνται των τμημάτων τους με το προσωπικό παράδειγμα, να
γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ομαδικό πνεύμα και να συνεργάζονται αποδοτικά
με άλλους.

Οι ηγέτες αυτοί πρέπει να δέχονται με ενθουσιασμό τις αρχές που αποτελούν τη
βάση του επαγγέλματός μας και πρέπει να φιλοδοξούν να ξεπεράσουν τους
προκατόχους τους και να καταταγούν ανάμεσα στους πετυχημένους που πέρασαν
πριν από αυτούς. 
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Θέλουμε να αναπτύξουν μια ιδιαίτερη αγάπη (πάθος) για το επάγγελμα που
επέλεξαν, αλλά κυρίως για τους στρατιώτες που έχουν υπό την ηγεσία τους. Να
αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως συστατικό του στρατού μας και να αναπτύξουν
μια βαθιά αίσθηση τιμιότητας και ηθικής. 

Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος
ασφαλείας στην οποία λειτουργούν και να έχουν την απαιτούμενη για το επίπεδό
τους γνώση της κουλτούρας των πιθανών αντιπάλων.

Πρέπει να έχουν γνώση της τεχνολογίας αλλά και των πληροφοριακών
επιχειρήσεων που θα λάβουν χώρα στο θέατρο όπου θα κληθούν ν’ ενεργήσουν,
έτσι ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα γεγονότα, να προβλέπουν την εξέλιξη
των επιχειρήσεων στο χαμηλό αυτό επίπεδο που διοικούν και να καθίστανται
χρήσιμοι σύμβουλοι των προϊσταμένων διοικητών.

Πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες και ικανότητες του τμήματός τους, ώστε ν’
αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται για τη βελτίωσή του και την εκτέλεση
της αποστολής του.

Κατώτερο Επίπεδο

Τα στελέχη της κατηγορίας αυτής πρέπει, κατ’ αρχάς, να κατέχουν πλήρως το
βασικό επίπεδο.

Πρέπει να γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις αρχές και την τέχνη της διοικήσεως, ώστε
να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους και τα τμήματά τους στη διεξαγωγή
τακτικών, τεχνικών και διαδικασιών που αφορούν συγκεκριμένες αποστολές,
ρόλους και λειτουργίες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνδεδυασμένων όπλων.

Πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις και να αντιλαμβάνονται τις αρχές συντονισμού
σε Κλαδικό, Διακλαδικό, Διυπηρεσιακό - Διυπουργικό και Διεθνές/ Πολυεθνικό
επίπεδο.

Πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Να βελτιώνουν τη γνώση τους και την ικανότητα κατανόησης της γεωπολιτικής, της
ιστορίας και του πολιτισμού άλλων λαών. Ταυτόχρονα πρέπει να εμβαθύνουν στην
αξία των πληροφοριών και στη στρατηγική επίδραση που μπορεί να επιφέρει μια
τακτική ενέργεια του τμήματός τους.

Επιβάλλεται τα στελέχη αυτής της κατηγορίας να έχουν την ικανότητα σχεδίασης
και διεύθυνσης επιχειρήσεων του επιπέδου τους, να παρακολουθούν την εξέλιξη
και να έχουν ετοιμότητα εκμετάλλευσης κάθε αλλαγής ή ευκαιρίας που
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παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτών.

Επιδιώκουμε οι ηγέτες αυτοί να ενισχύονται με γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες,
ώστε να δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα ανάπτυξης του ήθους και του ηθικού του
μαχητή, να οικοδομούν πνεύμα συνεργασίας και ομάδας και να εμπνέουν τους
υφισταμένους τους να εξελιχθούν στο δικό τους επίπεδο διοικήσεως και ηγεσίας.

Μέσο Επίπεδο

Σ’ αυτό το επίπεδο τα στελέχη αντιλαμβάνονται τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων
γενικότερα στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους και δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για την άψογη συνεργασία των πυλώνων εθνικής ισχύος αυτού και
την επίτευξη των εθνικών αντικειμενικών σκοπών. 

Τα στελέχη αυτού του επιπέδου ηγούνται των Μονάδων και αποτελούν τους
βασικούς επιτελείς των Συγκροτημάτων και Σχηματισμών. Πρέπει να κατανοούν
την ευθύνη τους να ηγούνται ανθρώπων, να λειτουργούν ως ειδικοί επιτελείς και
σύμβουλοι σε Κλαδικά και Διακλαδικά Επιτελεία. Να μπορούν να εργαστούν και να
συνεργασθούν αποδοτικά στο Πολιτικο/ στρατιωτικό, Διυπηρεσιακό, Διυπουργικό
και Διεθνές/ Πολυεθνικό περιβάλλον.

Απαιτείται να κατέχουν πλήρως τη στρατιωτική επιστήμη και την επιχειρησιακή
τέχνη. Αυτό απαιτεί την εκδήλωση του προσωπικού ενδιαφέροντος για την ατομική
τους ανάπτυξη, η οποία οδηγεί στην ενίσχυση του μεγέθους της γνώσης και στη
διεύρυνση του τρόπου σκέψης, ώστε Κλαδικά, Διακλαδικά, Πολιτικο-στρατιωτικά,
Διυπηρεσιακά, Διυπουργικά και Διεθνή/ Πολυεθνικά θέματα να γίνονται
συνηθισμένα.

Τα στελέχη του επιπέδου αυτού πρέπει να έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων και
ικανοτήτων 8 τους, να διακρίνονται για την αυτογνωσία τους9, ώστε να μπορούν να
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8. Γνώθι σ’ αυτόν. (Γνώθι μαθών, Ακούσις νόει, Σ΄ αυτόν ίσθι, Φρόνησιν άσκει, Σοφίαν ζήτει).
9. Αυτογνωσία, η γνώση του εαυτού. Για τους σημερινούς επιστήμονες αυτογνωσία είναι μια βιωματική διαδικασία,
μέσα από την οποία ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του. Η γνώση του εαυτού είναι ανεξάντλητη. Γι’ αυτό αυτά
που μπορείς να γνωρίσεις για τον εαυτό σου είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- τι επιθυμείς και τι θέλεις από την ζωή σου
- ποια είναι τα δυνατά σου σημεία
- ποιες είναι οι αδυναμίες σου
- τι σε κινητοποιεί και τι σου δίνει χαρά
- τι θέλεις να αλλάξεις στον εαυτό του και τι στη ζωή σου 
- τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα στη ζωή σου
- πως συνδέεσαι με τους άλλους ανθρώπους
- τι σε εμποδίζει να πραγματοποιήσεις τις επιθυμίες και τους στόχους σου 
- πως χρειάζεσαι να βελτιωθείς ως άνθρωπος
- ποια είναι τα πιστεύω και οι πεποιθήσεις σου
- ποιες αξίες βλέπεις ότι έχεις ως άνθρωπος
- ποιοι είναι οι φόβοι σου και πώς να τους αξιολογήσεις
- ποιες είναι οι τεράστιες δυνατότητες που έχεις κλπ.
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αντιλαμβάνονται ότι οι υφιστάμενοί τους έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες,
πιθανόν, δεν έχουν οι ίδιοι στον αυτό βαθμό. Γι’ αυτό πρέπει να θέτουν τον εαυτό
τους, μάλλον, ως παράδειγμα χαρακτήρα και νοημοσύνης παρά δεξιοτεχνίας και
γνώσης.

Παράλληλα πρέπει να συνεχίζουν να βελτιώνονται οι ίδιοι, να αναπτύσσουν
ικανότητες κριτικής και ανάλυσης των δεδομένων αλλά και της σύνθεσης των
παραγόντων, των διαθεσίμων στοιχείων και πληροφοριών, με τρόπο που επιτρέπει
την αντιμετώπιση ασαφών και πολύπλοκων καταστάσεων και εξασφαλίζει την
υποστήριξη του έργου του προϊσταμένου τους. Ταυτόχρονα πρέπει να καθοδηγούν
τους υφισταμένους τους προς την κατεύθυνση της γεωπολιτικής και στρατηγικής,
της μελέτης της ιστορίας, της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, χωρίς να
παραλείπεται η ενίσχυση του φρονήματος και η εφαρμογή των αρχών και αξιών
του στρατεύματος.

Αυτοί οι ηγέτες πρέπει να αποτελούν τους “μέντορες” για τους αξιωματικούς
χαμηλότερου βαθμού, τους υπαξιωματικούς και τους οπλίτες. Είναι αυτοί που
διακρίνουν, εμπνέουν, συμβουλεύουν και προετοιμάζουν τους μελλοντικούς ηγέτες.
Όπλα τους ο χαρακτήρας τους, η παρουσία τους και η νοημοσύνη τους.

Ανώτερο Επίπεδο

Τα στελέχη του επιπέδου αυτού αποτελούν την ενσάρκωση της εξειδίκευσης και
της σοφίας και της εμπειρίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτοί οι ηγέτες λειτουργούν,
μόνιμα σχεδόν, σε Διακλαδικό, Πολιτικο-στρατιωτικό, Διυπηρεσιακό, Διυπουργικό
και Διεθνές/ Πολυεθνικό περιβάλλον και ηγούνται ανθρώπων που
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δραστηριοποιούνται σ’ όλο το φάσμα αυτού του περιβάλλοντος και αποβλέπουν
στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων και στην υλοποίηση των εθνικών
στόχων.

Οι υψηλόβαθμοι ηγέτες συνεισφέρουν στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την
εφαρμογή της εθνικής και γεωπολιτικής στρατηγικής. Πρέπει να έχουν την ικανότητα
να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα των καταστάσεων με οξύτητα σκέψης, να
εκτιμούν και να προβλέπουν επιτυχώς τις εξελίξεις.

Σχεδιάζουν, συντονίζουν και διευθύνουν διακλαδικές/ πολυεθνικές και
συνδυασμένες επιχειρήσεις με συμμάχους, διεθνείς οργανισμούς καθώς και άλλους
πολιτικούς οργανισμούς.

Συνεχίζουν οι ίδιοι να αναπτύσσονται, να αποτελούν μέντορες για άλλους.
Αναπτύσσουν και περιγράφουν ένα πλατύ όραμα, καθορίζοντας το πλαίσιο
ανάπτυξης των νεότερων ηγετών και τους ενθαρρύνουν να αποκτήσουν γνώσεις
γεωπολιτικής, ιστορίας, πολιτισμού, γλωσσών και θρησκειών.

Οι ηγέτες του επιπέδου αυτού, ως επαγγελματίες, έχουν απόλυτη την αίσθηση της
ευθύνης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, ανεξάρτητα από τη θέση και τα καθήκοντα
που εκτελούν, και ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύξουν τους
υφιστάμενούς τους σε μελλοντικούς ηγέτες του στρατεύματος. Παράλληλα
ενισχύουν τον χαρακτήρα τους, με τρόπο ώστε να αντέχει τη δημόσια κριτική και
τις τεράστιες πιέσεις που θα δέχονται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους
και των επιπτώσεων των αποφάσεων τις οποίες είτε λαμβάνουν είτε συμμετέχουν
στη διαδικασία λήψης τους.

Επίλογος

Βασικές λειτουργίες της ηγεσίας είναι η καθοδήγηση της συμπεριφοράς, η ανάπτυξη
των ατόμων και των ομάδων, η πειθώ, η έμπνευση, η εμψύχωση, η παρακίνηση
και η δημιουργία οράματος.

Ηγεσία σημαίνει ότι οι πράξεις του ηγήτορα συνιστούν παράδειγμα για τους
υφισταμένους. Σημαίνει αναγνώριση της συνεισφοράς του καθενός και
επιβράβευση της εξαιρετικής απόδοσης. 

Η Ηγεσία είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ηγήτορα και των
Υφισταμένων, η πλήρης εικόνα της οποίας μπορεί να αποκρυσταλλωθεί μόνο όταν
ερωτηθούν οι υφιστάμενοι τι αναζητούν και τι θαυμάζουν στον ηγέτη τους10.
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Ένας καλός ηγέτης συμπεριφέρεται όπως ένας ψυχοθεραπευτής. Έχει το σθένος
να απορροφά τα συναισθήματα αγωνίας και ανασφάλειας και να δημιουργεί
αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας με τον ίδιο τρόπο που ενεργούν άλλα
πρόσωπα εξουσίας, όπως οι γονείς, οι οποίοι παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας
στα παιδιά τους.

Ο ηγέτης έχει όραμα. Το όραμα αποτελεί την ιδανική εικόνα του μέλλοντος, εκφράζει
υψηλά πρότυπα και αξίες και απευθύνεται σ’ όλους. Ο πραγματικός ηγέτης δεν είναι
αποκλειστικά και μόνο άνθρωπος της δράσης, όπως πολλοί πιστεύουν. Είναι
συγχρόνως κι ένας πνευματικός άνθρωπος, με την έννοια και το βάρος που δίνει
στη λέξη «πνευματικός» η ολοκληρωμένη αντίληψη ηθικής που κατά τεκμήριο
έχουν οι μεγάλοι ηγέτες.

Ο Ηγέτης πρέπει να σταθμίζει τις υπάρχουσες ικανότητες και να οικοδομεί
προσωπικότητες απαλλαγμένες από τις συνηθισμένες ανεπάρκειες και μέτριες
επιδόσεις, να αναζητά καινοτομίες, να ενθαρρύνει τη συνεργασία για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων, να υποστηρίζει τα στελέχη του με τη διάθεση
πληροφοριών, τη μεταβίβαση εξουσιών και την εκδήλωση της αναγνώρισης.

Η ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών της Εθνικής Φρουράς είναι η κοινή μας
ευθύνη και πρέπει να γίνει και κοινός μας στόχος. Η υλοποίηση του στόχου αυτού
απαιτεί τη συνολική εφαρμογή των κατευθύνσεων, η δε επιτυχία του είναι θέμα
δέσμευσης, συντονισμού και εμμονής σ’ αυτόν τόσο των Επιτελικών Φορέων του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς όσο και των Διοικήσεων ως οργανισμών και
ως ατόμων.

Βιβλιογραφία:

ΕΕ 181-1 Διοίκηση και Ηγεσία.

Δόγμα Διαμόρφωσης Ηγετών (ΣΚ 31-20).

Ομιλία του ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στους σπουδαστές και τα στελέχη της Ανώτατης

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Δεκ 2010).

Διημερίδα «Ο Αξιωματικός του 21ου Αιώνα» ΣΣΕ, Δεκ 2008.

A Leader Development Strategy for a 21st Century Army (US Army/TRADOC).

FM 3-0 Operations (US Army/TRADOC).

FM 6-22 Army Leader ship (US Army/TRADOC).

Operations /Army Doctrine Publication, Oct 2010 (British Army).
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Πέτρου Παπαπολυβίου,

Αναπληρωτή καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας,

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το να γιορτάζει ένας λαός ή ένα έθνος τις επετείους του, είναι καθήκον και
υποχρέωση, και ελάχιστη απότιση χρέους και οφειλής από τους νεότερους. Είναι
παράλληλα, απαραίτητο στοιχείο της διατήρησης των εθνικών συμβολισμών, χωρίς
μεγαλοστομίες και ρητορικές υπερβολές, της συλλογικής μνήμης και των βασικών
συστατικών που διαμορφώνουν την κοινή μας ταυτότητα, σε έναν κόσμο και ένα
διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται. Μια επέτειος χάνει τη
σημασία της όταν, για διάφορους λόγους, τιμάται τυπικά και μηχανικά από τους
πολίτες, ή χάριν απλώς της αργίας. Από την άλλη, εάν εορτάζουμε και τιμούμε αυτές
τις μέρες ασυναίσθητα και επιδερμικά μόνον, δεν λαμβάνουμε τα αναγκαία
διδάγματα και τις λύσεις για τα σύγχρονα προβλήματα της χώρας μας και του
Ελληνισμού.

Η εισαγωγή αυτή είναι απαραίτητη για να αναλογιστούμε τη βαρύτητα τη σημερινής
ημέρας. Σήμερα, που η εκκλησία μας εορτάζει το Γενέσιον της Θεοτόκου, μια
σημαντική μέρα για το ετήσιο θρησκευτικό εορτολόγιο, για τους Ορθόδοξους
Χριστιανούς και τον Ελληνισμό, ο οποίος τιμά, αγαπά και σέβεται ιδιαιτέρως τη
Μεγαλόχαρη, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Αποστολικής και Αυτοκεφάλου
Εκκλησίας της Κύπρου καθιερώθηκε από εφέτος να τιμάται η ημέρα των Ενόπλων
Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την απόφαση της Ιεράς
Συνόδου, που υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, η Υπεραγία Θεοτόκος θα εορτάζεται και θα τιμάται
και ως προστάτιδα του συνόλου των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας. Είναι
μια απόφαση που συμβαδίζει με μια μακρά ιστορική παράδοση του νεότερου
Ελληνισμού, που συνέδεσε και συνδέει τη μητέρα του Χριστού με κρίσιμες ώρες
της εθνικής και της ιδιωτικής μας ζωής με κυριότερα ορόσημα δυο σημαντικούς
σταθμούς στη νεοελληνική ιστορία: την ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, το 1821,
και τον τορπιλισμό της Έλλης, το 1940. Μια σύνδεση εξόχως ευδιάκριτη στις
ιστορικές παραδόσεις των Ελλήνων Κυπρίων, οι οποίοι έχουν μακραίωνους
δεσμούς με την απόδοση τιμής και την αγάπη προς την Παναγία, όπως μαρτυρούν
οι δεκάδες ναοί και τα μεγάλα μοναστήρια, σε όλο το νησί, προς τιμήν της
Υπεραγίας Θεοτόκου. 
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Η καθιέρωση μιας νέας εορτής, ενός
νέου ετήσιου συμβολικού επετειακού
εορτασμού μας δίνει μια λαμπρή
ευκαιρία, να αναλογιστούμε και να
επανεκτιμήσουμε το παρελθόν, ώστε
να διδαχθούμε και να προετοιμαστούμε
για το μέλλον. Και προφανώς, με την
καθιέρωση της σημερινής ημέρας των
Ενόπλων Δυνάμεων, δεν τιμάται μόνο
η ιστορική παράδοση με αφετηρία το
1960 ή το 1964. Η Κύπρος, αναμφι-
σβήτητα μια από τις ιστορικές κοιτίδες
του Ελληνισμού στην Ανατολική
Μεσόγειο έχει να επιδείξει σειρά

συνεχών αγώνων και θυσιών που σφυρηλάτησαν ένα ισχυρό αντιστασιακό πνεύμα,
απαραίτητο για την εθνική επιβίωση στους αιώνες της δουλείας. Και αυτό το πνεύμα
το συνόψισε επιγραμματικά, τον Ιανουάριο του 1812, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Κυπριανός, ο κατοπινός εθνομάρτυρας της 9ης Ιουλίου 1821, μόλις δεκατέσσερις
μήνες μετά την άνοδό του στον θρόνο της αποστολικής εκκλησίας της Κύπρου σε
ένα χωρίο της ιδρυτικής πράξης της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, ένα κείμενο που
συγκαταλέγεται στις σπουδαιότερες πηγές του νεοελληνικού Διαφωτισμού στο νησί
μας, ένα διάγγελμα αποτίναξης του σκότους της δουλείας και της αμάθειας.

Έγραφε εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σε μια παράγραφο που αποδείχθηκε
προφητική: «Θνήσκε υπέρ πίστεως και μάχου υπέρ πατρίδος είπεν ένας εκ των επτά της

Ελλάδος σοφών, καθότι οι υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνιζόμενοι, και υπό Θεού

στεφανούνται και παρά τοις ανθρώποις εγκωμιάζονται». Εννιά χρόνια αργότερα, λίγο
πριν οδηγηθεί στο μαρτύριο, η πένα του μεγάλου διαλεκτικού ποιητή Βασίλη
Μιχαηλίδη έβαλε στο στόμα του Κυπριανού τους γνωστούς στίχους οι οποίοι,
ιδιαίτερα στις δεκαετίες των έντονων αλυτρωτικών αγώνων που ακολούθησαν,
πέρασαν στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων της Κύπρου ως μια
ελπιδοφόρα απάντηση εσχατολογικής υφής και παραμυθίας για τις σφαγές του
1821:

Η ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαρη του κόσμου

Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την εξαλείψη

Κανένας γιατί σσέπει την που τά ύψη ο Θεός της

Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψη.

Τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1821 στην Κύπρο και το άφθονο αίμα
των υποδούλων ραγιάδων που χύθηκε για λόγους, ουσιαστικά, προληπτικούς ή
καθαρά εκδικητικούς, αποδεικνύουν, εκτός των άλλων, ότι η μεγαλόνησος στη
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διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχε διατηρήσει αναλλοίωτο τον ελληνικό της
χαρακτήρα. Είχε προηγηθεί, ως πρώτη συνεισφορά του νησιού στους κοινούς
αγώνες του νεότερου Ελληνισμού για την ελευθερία, ο μαρτυρικός θάνατος στο
Βελιγράδι, το 1798, του συνεργάτη του Ρήγα Βελεστινλή, Ιωάννη Καρατζά, από τη
Λευκωσία. Διάφορες μαρτυρίες, επίσης,  καταγράφουν ονόματα νέων από την
Κύπρο, που πολέμησαν με τον «Ιερό Λόχο», στο Δραγατσάνι ή αλλού, στις
Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Στην ελληνική επανάσταση του 1821 οι Κύπριοι
αγωνιστές που πολέμησαν σε διάφορες περιοχές της επαναστημένης Ελλάδας,
σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς ξεπερνούν τους 600, χωρίς να
αποκλείεται να πλησιάζουν τους χίλιους. Ύστερα από την αιματηρή επίτευξη της
ελληνικής ανεξαρτησίας, η παρουσία Κυπρίων εθελοντών στις επαναστατικές
κινητοποιήσεις των αλύτρωτων Ελλήνων και στις κατά καιρούς πολεμικές
περιπέτειες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε αδιάλειπτη. Κύπριοι
εθελοντές πολέμησαν στην Κρήτη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία στις
επαναστάσεις του 1854, του 1866, του 1878, του 1880, στον Μακεδονικό αγώνα.
Και πολύ περισσότεροι, εκατοντάδες πια, στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897,
στους Βαλκανικούς πολέμους, στη μικρασιατική εκστρατεία, με πολλούς από αυτούς
να έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. 

Αντίστοιχα, χιλιάδες Κύπριοι, Έλληνες, Τούρκοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι,
πήραν το βάπτισμα του πυρός στους δύο παγκοσμίους πολέμους υπηρετώντας
εθελοντικά στον βρετανικό στρατό, για τα ιδανικά της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης,
της νίκης εναντίον του φασισμού. Μόνο στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο,
σκοτώθηκαν ή αποβίωσαν εν υπηρεσία 373 Κύπριοι και μια Κυπρία που είχαν
καταταχθεί στον βρετανικό στρατό, προασπίζοντας τα υψηλότερα ιδανικά της γενιάς
τους και της ανθρωπότητας. 

Αυτοί οι αγώνες, αυτή η παράδοση, αυτή η αγάπη προς την ελευθερία, γαλβάνισε
το αντιστασιακό πνεύμα των Κυπρίων και οδήγησε, μαζί με την αποικιακή
αδιαλλαξία και την περιφρονητική απόρριψη του αιτήματος για αυτοδιάθεση στον

αγώνα της ΕΟΚΑ, την 1η Απριλίου του
1955, στην τελευταία επανάσταση της
νεοελληνικής ιστορίας. Ένας τετραετής
αγώνας που δεν οδήγησε μεν στην
επίτευξη της ένωσης με την Ελλάδα,
του βασικού στόχου των Ελλήνων
Κυπρίων για δεκαετίες, όμως σηματο-
δότησε το τέλος της Αποικιοκρατίας και
στην ίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. 
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Το νέο ανεξάρτητο κράτος που είδε το πρώτο του φως στις 16 Αυγούστου του 1960,
απέκτησε και τις ένοπλες του δυνάμεις, τον Κυπριακό Στρατό, υπό την ουσιαστική
κηδεμονία των εγγυητριών δυνάμεων της κυπριακής ανεξαρτησίας. Η ίδρυση του
θνησιγενούς, όπως αποδείχθηκε, Κυπριακού Στρατού αποτελεί την αφετηρία της
«επίσημης ιστορίας» των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύρια
προβλήματα του Κυπριακού Στρατού, που οδήγησαν και στην ουσιαστική του
διάλυση, ήταν η εκατέρωθεν καχυποψία, οι τουρκικές απαιτήσεις για κάθετη
δικοινοτική διαίρεση των στρατιωτικών τμημάτων, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις
της περιόδου 1962-1964 και τέλος οι διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963-1964, με
την παράλληλη αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τους πολιτειακούς θεσμούς
και τον εγκλεισμό τους σε θύλακες. Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά τις
συγκρούσεις του 1963-1964 οδήγησαν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην απόφαση για την ίδρυση της Εθνικής Φρουράς, τον
Ιούνιο του 1964, με την έγκριση του σχετικού νόμου που προέβλεπε και την
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 

Η Εθνική Φρουρά, που συμπληρώνει σήμερα (2018) 54 χρόνια ζωής, τέσσερα
λιγότερα από την Κυπριακή Δημοκρατία, είχε να αντιμετωπίσει πληθώρα
οργανωτικών και πολιτικών προβλημάτων. Ιδρύθηκε μέσα σε απειλές για τουρκική
εισβολή, είχε να αντιμετωπίσει κατά τις πρώτες βδομάδες ίδρυσής της τους
βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας, όπου είχε και τους πρώτους της νεκρούς, στον
Λωρόβουνο και στον κόλπο του Ξερού, και τρία χρόνια αργότερα την επιβολή της
στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, τα γεγονότα της Κοφίνου, και την απόσυρση
της ελληνικής Μεραρχίας που είχε αποσταλεί από την κυβέρνηση Γεωργίου
Παπανδρέου, το 1964. 

Το 1974 η νεαρή Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετώπισε μια τρομερή δοκιμασία που
ξεκίνησε από μια υποβόσκουσα εσωτερική αντιπαλότητα και υπόσκαψη της νόμιμης
πολιτειακής ηγεσίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και την εκτέλεση ενός
παρανοϊκού πραξικοπήματος και
συνεχίστηκε με τη βαρβαρότητα της
τουρκικής εισβολής. Στο επίκεντρο
εκείνης της τραγικής εθνικής
δοκιμασίας, που οδήγησε στην κατοχή
ενός μεγάλου τμήματος της πατρίδας
μας, βρέθηκε η Εθνική Φρουρά. Δεν
είναι η ώρα και ο τόπος για να
αναλυθούν περισσότερο τα γεγονότα
εκείνης της εποχής, όμως οι τραγικές
ημέρες του καλοκαιριού του 1974
χαρακτηρίστηκαν πρώτα από τις
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αδελφοκτόνες σφαίρες, και κατόπιν
από την απέλπιδα άμυνα απέναντι
στην τουρκική εισβολή, την έλλειψη
οπλισμού και συντονισμού μετά την
επιστράτευση, τα τραγικά αποτελέ-
σματα του προηγηθέντος πραξικοπή-
ματος και τις επιπτώσεις τους στο ηθικό
και την ψυχική ενότητα των μονάδων,
το αίσθημα προδοσίας και εγκατά-
λειψης, διάχυτο εκείνες τις δύσκολες
ώρες, τις σκηνές ασυνεννοησίας και
διάλυσης, αλλά και τις ηρωικές μάχες

σώμα με σώμα σε συγκεκριμένα πολεμικά μέτωπα. Μαζί, σε όλα τα παραπάνω,
πλάι - πλάι και ώμο με ώμο, με τους αξιωματικούς και τους άνδρες της Ελληνικής
Δυνάμεως Κύπρου. 

Οι αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού για την ελευθερία του πριν από την
ανεξαρτησία και η ιστορία του Κυπριακού Στρατού και της Εθνικής Φρουράς
συναρθρώνουν ουσιαστικά την πολεμική ιστορία του τόπου, όλα αυτά που πρέπει
να θυμόμαστε σε μια μέρα που γιορτάζουμε και τιμάμε τη μέρα των Ενόπλων
Δυνάμεων της Κύπρου. Σήμερα, σε μια εποχή ρευστότητας και κινητικότητας, ειδικά
στη Μέση Ανατολή, οι κυπριακές ένοπλες δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν νέα
προβλήματα και είναι υποχρεωμένες να προσαρμόζονται με ταχύτητα και
διορατικότητα σε νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις, έχοντας πάντοτε απέναντι,
πίσω από τα κατοχικά οδοφράγματα έναν πάνοπλο και υπεράριθμο τουρκικό
Αττίλα. Όμως για αυτά, έχουν γνώσιν οι φύλακες και οι εντεταλμένοι από την
κυπριακή πολιτεία. Οι απλοί πολίτες αυτού του τόπου είμαστε υπερήφανοι για την
Εθνική Φρουρά, έχουμε υπηρετήσει σε αυτήν και έχουν συνδεθεί οι ζωές μας με
αυτήν και συμμετέχουμε στην καθιέρωση του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων
της πατρίδας μας. Ως ιστορικός σημειώνω με ικανοποίηση ότι η καθιέρωση αυτής
της ημέρας ακολουθεί την πρόσφατη απόφαση για την ίδρυση Μουσείου
Στρατιωτικής Ιστορίας, αλλά και την αθόρυβη δραστηριότητα της Διεύθυνσης
Ιστορίας Εθνικής Φρουράς. Είναι, κυρίως, και μια ακόμη ευκαιρία συλλογικής
απότισης τιμής και ευγνωμοσύνης στους τόσους πολλούς που θυσιάστηκαν για
εμάς, για την εθνική ελευθερία στους προγονικούς αγώνες και την προάσπιση της
Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πενταδάκτυλο, τη Μεσαορία, στους στενούς δρόμους
της Παλιάς πόλης και στην περιφέρεια της Λευκωσίας, και στις ακτές της Κερύνειας.
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Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία, 5/12/1914, 

όπου φαίνεται ο χώρος που καταλάμβανε ένα άρθρο, το οποίο λογοκρίθηκε 

από τη βρετανική διοίκηση.
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ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ

Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ1

Χρίστου Κ. Κυριακίδη

Δρ Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και η είσοδος της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε αυτόν, στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, επέφερε
σημαντικές μεταβολές και στην Κύπρο. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία κατείχε
το νησί από το 1878 με ένα ιδιότυπο καθεστώς, το προσάρτησε άμεσως,
αντιδρώντας στην απόφαση της Τουρκίας να μπει στον πόλεμο στο εχθρικό με αυτή
στρατόπεδο. Η επίσημη πλέον κατοχή του νησιού επέτρεψε στο Λονδίνο να
προτείνει ακόμα και την παραχώρησή του στην Ελλάδα ως δόλωμα για την είσοδό
της στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η άρνηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η
οποία επέλεξε την ουδετερότητα, δεν απογοήτευσε τους Έλληνες κάτοικους του
νησιού, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της ένωσης με
την Ελλάδα. Ο εθνικός διχασμός που επικρατούσε στην τελευταία εισήχθηκε και
στο νησί, κάτι που διαφάνηκε τόσο στις αρχιεπισκοπικές όσο και στις βουλευτικές
εκλογές του 1916. Οι πολιτικές αυτές εξελίξεις θα αναλυθούν στην εργασία αυτή,
έχοντας ως επίκεντρο τις αντιδράσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των Τούρκων
κατοίκων του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση στις συζητήσεις εντός του Νομοθετικού
Συμβουλίου.

Η Κύπρος κατέστη επίσημα βρετανική κτήση στις 5 Νοεμβρίου 1914 με σχετικό
βασιλικό διάταγμα, στο οποίο έγινε επίκληση στην ανάγκη για την προστασία και
την ομαλή διακυβέρνηση του νησιού. Σύμφωνα με αυτό, η έκρηξη πολέμου μεταξύ
της Οθωμανικής και της Βρετανικής Αυτοκρατορίας οδήγησε στην προσάρτηση της
Κύπρου «εις τας επικρατείας της Αυτού Μεγαλειότητος […], ίνα πρέπουσα γένηται πρόνοια

διά την διακυβέρνησιν και προστασίαν αυτής2». Έτσι, το κύριο επιχείρημα των
Βρετανών, για την αντιμετώπιση και απόρριψη των ποικίλων αιτημάτων των
κατοίκων, με κυριότερο την ένωση του νησιού με την Ελλάδα, για το ιδιότυπο
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1. Ανακοίνωση που έγινε στο πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Ο Ελληνισμός στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», που
διοργανώθηκε από τη ΔΙΕΦ στις 30 Μαΐου 2018.
2.Το σχετικό διάταγμα δημοσιεύθηκε στη The Cyprus Gazette (Extraordinary), αρ. 1136, Λευκωσία 5 Νοεμβρίου
1914, ενώ αναδημοσιεύθηκε και στον Τύπο της εποχής. Βλ. ενδεικτικά εφημ. Νέον Έθνος, Λάρνακα 25
Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1914, εφημ. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 31 Οκτωβρίου 1914 και σε Παράρτημα της
εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 24 Οκτωβρίου 1914.
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καθεστώς του νησιού που επέβαλλε η Συνθήκη Αμυντικής Συμμαχίας (Cyprus
Convention) του 18783, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος κατείχετο από τη
Βρετανική αλλά ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πλέον έπαυε να ισχύει4.  

Ήταν για αυτό τον λόγο που η δημοσίευση του σχετικού διατάγματος προκάλεσε
διαφορετικές αντιδράσεις στον Τύπο της εποχής. Αυτό βέβαια οφειλόταν κυρίως
στις αντιθετικές εκτιμήσεις των εκδοτών των εφημερίδων σχετικά με την εξέλιξη του
πολέμου, το μεταπολεμικό καθεστώς και το μέλλον της Κύπρου. Έτσι, η εφημερίδα
της πρωτεύουσας Φωνή της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι δημοσίευσε το διάταγμα
στις εσωτερικές της σελίδες υποβιβάζοντας έτσι τη σημασία του, χαρακτήρισε την
προσάρτηση ως τον «τελευταίο σταθμό» για την εκπλήρωση των «ιερών και
αξιοσεβάστων πόθων του λαού της Κύπρου», στηριζόμενη στις διακηρύξεις των
Βρετανών για τον σεβασμό στην αρχή των εθνοτήτων5. Παρόμοια άποψη είχε και
η εφημερίδα Αλήθεια της Λεμεσού, η οποία εξέφραζε αφενός τη χαρά της για τον
«οικτρόν και ξαφνικό θάνατον» που προκλήθηκε στην «Κυπριακή Σύμβαση, το
καχεκτικόν αυτό τέκνον του Αγγλο-Τουρκικού ερωτικού ειδυλλίου του 1878», και
αφετέρου την ελπίδα της στις διακηρύξεις της Μεγάλης Βρετανίας για την
«υπεράσπισιν των μικρών λαών και το δίκαιον των Εθνικοτήτων6». Αντίθετη στάση
τήρησε η άλλη εφημερίδα της πρωτεύουσας, Κυπριακός Φύλαξ, η οποία εκδιδόταν
έχοντας ως επιφυλλίδα το σύνθημα «Ζήτω η Ένωσις». Παρά το γεγονός ότι
δημοσίευσε το σχετικό διάταγμα στο πρωτοσέλιδό της, χαρακτηρίζοντάς το ως
«Έγγραφον Ιστορικόν», εντούτοις θεωρούσε ότι η αισιοδοξία που επικρατούσε στον
πληθυσμό ήταν «αδικαιολόγητος», κάτι που στηριζόταν στη μέχρι τότε βρετανική
πολιτική έναντι της Κύπρου7. Συγκρατημένη αισιοδοξία συνιστούσε και η εφημερίδα
της Λάρνακας Νέον Έθνος, η οποία θεωρούσε ότι δεν υπήρχε πιθανότητα πλέον
επιστροφής του νησιού στην Τουρκία, αλλά τίποτα δεν προέγραφε ότι το μέλλον θα
ήταν ευνοϊκό για το ενωτικό αίτημα των κατοίκων, τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός
ότι και πάλι -όπως συνέβηκε και το 1878- η μεταβολή επήλθε χωρίς να λάβουν
γνώση εκ των προτέρων οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι κάτοικοι δηλαδή8. 
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3. Για τη συνθήκη βλ. Φίλιος Ζαννέτος, Ιστορία της νήσου Κύπρου. Από της αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον μετά

εισαγωγής περιλαμβανούσης βραχείαν περιγραφήν της όλης Ιστορίας αυτής, τόμ. Β΄, Λάρνακα 1911, 16 και εξής,
όπου βρίσκονται και οι μεταφράσεις στα ελληνικά των συμφωνιών. Για την περίοδο που προηγήθηκε της συνθήκης,
τις συζητήσεις για κατάληψη της Κύπρου και τις αντιδράσεις βλ. Dwight E. Lee, Great Britain and the Cyprus

Convention policy of 1878, Cambridge 1934, Sir George Hill, A History of Cyprus, τόμ. IV, The Ottoman province:

the British colony, 1571-1948, Cambridge 1952, 269-304, όπου και οι συμφωνίες. Βλ. επίσης K.A. Κωνσταντινίδης,
Η αγγλική κατοχή της Κύπρου του 1878, Λευκωσία 1930, George S. Georghallides, A Political and Administrative

History of Cyprus 1918-1926, with a survey of the foundations of British rule, Λευκωσία 1979, 3-9, Χάιντς Α. Ρίχτερ,
Ιστορία της Κύπρου, τόμος A΄ (1878-1949), Αθήνα 2007, 33-49.
4. «Ο τελευταίος σταθμός», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 1/14 Νοεμβρίου 1914.
5. Στο ίδιο.
6. Βλ. ενδεικτικά, «Επί τη προσαρτήσει», εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 31 Οκτωβρίου 1914. 
7. «Έγγραφον Ιστορικόν», εφημ. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 31 Οκτωβρίου 1914.
8. «Η 23 Οκτωβρίου 1914», εφημ. Νέον Έθνος, Λάρνακα 1/14 Νοεμβρίου 1914.
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Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ελλήνων και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, με
υπόμνημά τους στις 8 Νοεμβρίου 1914, εξέφραζαν άκρατη αισιοδοξία. Σε αυτό,
πέραν του γεγονότος ότι χαιρέτιζαν την ενέργεια των Βρετανών και
συμπαραστέκονταν στην πολεμική τους προσπάθεια, έκαναν παράλληλα επίκληση
στην καθιέρωση της «υπερτάτης ηθικής αρχής διεπούσης τας διεθνείς σχέσεις, του

σεβασμού προς την ελευθερίαν των λαών, οσονδήποτε μικράν και αν κατέχουσιν ούτοι υπό

τον ήλιον θέσιν». Τέλος, εξέφρασαν και την ελπίδα τους όπως η προσάρτηση
αποτελέσει «τον ύστατον και προσωρινόν σταθμόν […] προς ταχείαν και οριστικήν

αποκατάστασιν της πατρίδος ημών, τουτέστι προς την ένωσιν αυτής μετά του ελευθέρου

Ελληνικού Βασιλείου, εις ο δικαιωματικώς ανήκει9».    

Ακόμα και οι Τούρκοι κάτοικοι της Κύπρου αντιμετώπισαν την προσάρτηση με
ιδιαίτερη ψυχραιμία, ακροβατώντας ανάμεσα στη νομιμοφροσύνη τους προς τη
Βρετανική Αυτοκρατορία και στη -μειωμένη πλέον- αφοσίωσή τους στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία10. Σε συνάντηση των ηγετών τους με τον Αρμοστή εξέφρασαν την
αποδοχή τους στη μεταβολή κυριαρχίας του νησιού11, κάτι που επαναλήφθηκε και
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ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 

Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος Β΄            Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος Γ΄                

(1910-1916).                                                         (1916-1933).

9. Ολόκληρο το υπόμνημα παρατίθεται στον Τύπο της εποχής. Βλ. ενδεικτικά «Οι βουλευταί παρά τω Αρμοστή»,
εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 31 Οκτωβρίου 1914 και «Υπόμνημα της Ελληνικής αντιπροσωπείας επί τη νέα μεταπο-
λιτεύσει εν Κύπρω», εφημ. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 31 Οκτωβρίου 1914. 
10. Altay Nevzat, Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave, Oulu 2005 (διδακτορική διατριβή),
229, 234-236. 
11. The National Archives (στο εξής TNA): CO67/174/43450. Τηλεγράφημα Αρμοστή προς Υπουργό Αποικιών,
Λευκωσία 6 Νοεμβρίου 1914. 
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με σχετικό τους υπόμνημα προς τον Βρετανό Υπουργό Αποικιών12. Είχε προηγηθεί
εξάλλου, δύο μόλις χρόνια προηγουμένως, κατά τη διάρκεια των βαλκανικών
πολέμων, υπόμνημά τους προς τη Βρετανική Κυβέρνηση, με το οποίο ζητούσαν,
ως αντίβαρο στην ενωτική αξίωση των Ελλήνων κατοίκων, την προσάρτηση της
Κύπρου είτε στη Βρετανική Αυτοκρατορία είτε στην Αίγυπτο13. Εντούτοις, η
βρετανική διοίκηση στο νησί, φοβούμενη πιθανές έντονες αντιδράσεις και από τις
δύο πλευρές, μερίμνησε έγκαιρα για την αποφυγή τους. Αμέσως μετά την
ανακοίνωση της προσάρτησης, ο Αρμοστής κάλεσε τους προκρίτους των Τούρκων,
ανάμεσά τους τον Μουφτή, τον Αρχικαδή και τον διευθυντή του Εβκάφ, από τους
οποίους ζήτησε να επιδείξουν «την αυτήν, ως πρότερον, νομιμοφροσύνην και υποταγήν

και να μεριμνώσι περί της μη διαταράξεως της ησυχίας και τάξεως14». Παράλληλα, κάλεσε
και τους δημοσιογράφους, Έλληνες και Τούρκους, στους οποίους επέβαλε «Τυπική
λογοκρισία», ζητώντας τους να αποφεύγουν κείμενα, τα οποία θα διατάρασσαν την
τάξη και την ησυχία ή θα πρόσβαλλαν τα «αισθήματα συνοίκων λαών», ζητώντας
επίσης την αποστολή στο διοικητήριο του πρώτου εκτυπωμένου φύλλου από κάθε
εφημερίδα για έλεγχο15.  

Η ελπίδα για τη μεταπολεμική εκπλήρωση των ενωτικών πόθων ανέβαλε τα
οποιαδήποτε αιτήματα των Ελλήνων της Κύπρου για μετά τη λήξη του πολέμου,
στο πλαίσιο των συνθηκών της ειρήνης. Ήταν για αυτό τον λόγο που
παρακολουθούσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τήρηση από μέρους της Ελλάδας
της «μετά της συνήθους τιμιότητος και ειλικρινείας» ουδετερότητάς της16,
συμμετέχοντας με ευχαρίστηση με τον δικό τους τρόπο στην πολεμική διένεξη. Έτσι,
και παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη του πολέμου άφησε την Κύπρο εκτός του πεδίου
των αναμετρήσεων, οι κάτοικοί της συμμετείχαν σε αυτές με κάθε τρόπο. Πλήθος
εθελοντές, Έλληνες και Τούρκοι, υπηρέτησαν στο μακεδονικό μέτωπο, ενώ στο νησί
λειτούργησαν και στρατόπεδα αιχμαλώτων και εκπαιδεύσεως17. Επίσης, από το
νησί εξήχθησαν για τις ανάγκες του αγγλικού στρατού μεγάλες ποσότητες σιτηρών,
οσπρίων, πατατών και ζώων.

Τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε στο νησί ανακίνησε η δημοσιοποίηση της
είδησης για την παραχώρηση της Κύπρου από τη Βρετανία στην Ελλάδα, με
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12. ΤΝΑ: CO67/179. Ali Rifat και άλλοι προς Υπουργό Αποικιών, Λευκωσία 17 Νοεμβρίου 1914.
13. Πέτρος Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι βαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην ιστορία του κυπριακού εθελοντι-

σμού, Λευκωσία 1997, 290-292.
14. «Πρόκριτοι Οθωμανοί παρά τω Μ. Αρμοστή», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 25 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου
1914.
15. «Τυπική Λογοκρισία», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 25 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1914. Εντούτοις, παρά
και τις προειδοποιήσεις, σύντομα παρατηρήθηκε και η πρώτη ενέργεια λογοκρισίας από πλευράς Βρετανών, όπως
φαίνεται και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της πρωτεύουσας Κυπριακός Φύλαξ, 5 Δεκεμβρίου 1914.   
16. «Η πολιτική κατάστασις», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 25 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1914. 
17. Για τη συμμετοχή της Κύπρου στην πολεμική αναμέτρηση βλ. Χρίστος Ηλιοφώτου, Ο πρώτος παγκόσμιος

πόλεμος και η προσφορά της Κύπρου, Λευκωσία 1987 και Πέτρος Παπαπολυβίου, Η Κυπριακή παρουσία στην

«ένοπλον Νύμφην του Θερμαϊκού στα χρόνια του μεγάλου πολέμου, Θεσσαλονίκη 2018. 
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αντάλλαγμα την είσοδο της τελευταίας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η
προσφορά του 1915, όπως έμεινε γνωστή, αποτελεί και τη μόνη πραγματική χαμένη
ευκαιρία για την ένωση της Κύπρου με τον εθνικό κορμό. Η ιδέα βέβαια για
παραχώρηση του νησιού στην Ελλάδα με ανταλλάγματα δεν ήταν καινούργια.
Όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος αρκετά
χρόνια μετά, ήδη από τα τέλη του 1912 βολιδοσκοπήθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση
κατά πόσο θα αποδεχόταν την παραχώρηση της Κύπρου σε αυτή με αντάλλαγμα
την εκχώρηση του λιμανιού στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς στη Βρετανία. Παρά
όμως την πρόθεση για περαιτέρω συζητήσεις, η έκρηξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου
οδήγησε στο ναυάγιό τους18.  

Το θέμα τέθηκε ξανά τον Οκτώβριο του 1915, οπόταν η εξέλιξη του πολέμου
επέβαλλε την προσέλκυση της Ελλάδας στο πλευρό των συμμάχων, κυρίως μέσω
της παροχής βοήθειας προς τη Σερβία, η οποία δέχτηκε λίγες μέρες προηγουμένως
βουλγαρική επίθεση. Η επίσημη πρόταση προήλθε από τον Βρετανό Πρέσβη στην
Αθήνα Sir Francis Elliot προς τον πρόσφατα διορισθέντα Πρωθυπουργό Αλέξανδρο
Ζαΐμη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον παραιτηθέντα Ελευθέριο Βενιζέλο. Η Κυβέρνηση
στο Λονδίνο θεωρούσε ότι η παραχώρηση της Κύπρου θα αποτελούσε τον πιο
ισχυρό μαγνήτη, ο οποίος θα έλκυε την Ελλάδα στον πόλεμο. Ακόμα και πρόσφατα,
εξάλλου, με υπόμνημά τους οι Έλληνες κάτοικοι της Κύπρου ζήτησαν από τον
Βρετανό Βασιλιά την ένωσή τους με την Ελλάδα19. Η πρόταση αφορούσε την άμεση
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αμέσως μετά την είσοδο της τελευταίας στον
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, ανεξάρτητα από πιθανά άλλα μελλοντικά
μεταπολεμικά ανταλλάγματα. Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη όμως, μετά από
συνεννόηση με τον Έλληνα Βασιλιά, ο οποίος όντας γερμανοτραφής, τασσόταν
υπέρ της ουδετερότητας, απέρριψε την πρόταση, επικαλούμενη τον στρατηγικό
παράγοντα20.   

Η προσφορά γνωστοποιήθηκε στο νησί μέσω της αναδημοσίευσης άρθρων του
βρετανικού Τύπου αλλά και των συζητήσεων εντός της Βουλής των Ελλήνων
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18. Για τις σχετικές συζητήσεις βλ. Γιάννης Π. Πικρός, Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό, Αθήνα 1980, 2-11,
Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί, ό.π., 256-258, Ζήσης Φωτάκης, «Η ναυτική πολιτική της Μεγάλης
Βρετανίας και η προοπτική της παραχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα, 1912-1914», στο Πέτρος
Παπαπολυβίου-Γιώργος Καζαμίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, Αθήνα 2008, 88-97.   
19. Χρίστος Κ. Κυριακίδης, Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931). Ίδρυση, Λειτουργία και Κοινοβου-

λευτικές Αντιπαραθέσεις: Συνταγματικές Ελευθερίες υπό Περιορισμό και Αμφισβήτηση, Λευκωσία 2016, 437. 
20. Για την προσφορά του 1915 και τις συζητήσεις που προηγήθηκαν βλ. Ρίχτερ, ό.π., 168-194, Πικρός, ό.π., 11-
30, Christos A. Theodoulou, «The 1915 British Offer of Cyprus to Greece in the Light of the War in the Balkans»,
Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. IV, Λευκωσία 1971, 417-430, Georghallides, ό.π., 88-102,
Chris M. Woodhouse, «The Offer of Cyprus: 1915», Greece and Great Britain during World War I, Θεσσαλονίκη
1985, 77-97. Βλ. επίσης τις αναφορές στο ημερολόγιο του Sir Ιωάννη Σταυρίδη, του Έλληνα πρόξενου στο Λονδίνο
στο John T.A. Koumoulides, «Cyprus, the Enosis Struggle and Greece: Sir John Stavridi and the British Offer of
1915», Journal of Modern Hellenism, αρ. 4, Νέα Υόρκη 1987, 93-119 και αρ. 5, Νέα Υόρκη 1988, 85-121. 
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σχετικά με τη στάση που έπρεπε να τηρήσει η Ελλάδα έναντι του πολέμου21. Παρά
το έντονα φορτισμένο κλίμα που επικρατούσε στην Ελλάδα για αυτό22, στην Κύπρο
οι κάτοικοι υποδέχτηκαν την πρόταση με αισθήματα ευφορίας και ικανοποίησης.
Αυτά οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι θεωρούσαν την προσφορά ως
αναγνώριση από μέρους των Βρετανών για «τα εθνικά δίκαια και έτεμεν την οδόν,
ήν θάττον ή βράδιον θ’ ακολουθήση το κυπριακόν ζήτημα επί τη βάσει του δικαίου
των εθνικοτήτων23». 

Σε υπόμνημα που ετοιμάστηκε μετά από σύσκεψη των Ελλήνων πολιτευτών και
των ιεραρχών, και που αποστάληκε στη Βρετανική Κυβέρνηση μέσω του Αρμοστή,
τονιζόταν ότι: «Ο Ελληνικός Κυπριακός Λαός […]» επιθυμεί να εκφράσει την «ανεκλάλητον

χαράν υφ’ ης κατέχεται και την ζωηράν ευγνωμοσύνην, ήτις πληροί την καρδίαν αυτού διά

την κατά τρόπον τόσον έμπρακτον και γενναίαν αναγνώρισιν των εθνικών αυτού δικαίων24».
Παράλληλα, αποστάληκε και σχετικό υπόμνημα προς τον Έλληνα Υπουργό
Εξωτερικών, με την οποία εξέφραζαν την ετοιμότητά τους για την παροχή
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21. Georghallides, ό.π., 100-101. Βλ. ενδεικτικά τα άρθρα της εφημ. Αλήθεια της Λεμεσού «Ελλάς και Κύπρος.
Άρθρον των Τάιμς της 29ης Οκτωβρίου», 30 Οκτωβρίου 1915, και «Μια γενναία προσφορά», 6 Νοεμβρίου 1915
και «Το ζήτημα της Κύπρου. Κρίσεις των εν Αγγλία», εφημ. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 20 Οκτωβρίου 1915
22. Πικρός, ό.π., 21-22.
23. «Η προσφορά της Κύπρου προς την Ελλάδα», εφημ. Νέον Έθνος, Λάρνακα 31 Οκτωβρίου/13 Νοεμβρίου
1915. Παρόμοια άρθρα εντοπίζονται σε όλες τις εφημερίδες της εποχής. Βλ. ενδεικτικά, «Ελπίζομεν και Πιστεύο-
μεν», εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 6 Νοεμβρίου 1915, «Χαράς ευαγγέλια», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 24
Οκτωβρίου/6 Νοεμβρίου 1915.
24. Το υπόμνημα δημοσιεύθηκε και στον Τύπο της εποχής. Βλ. ενδεικτικά «Ιστορικόν Έγγραφον», εφημ. Σάλπιγξ,
Λεμεσός 3 Νοεμβρίου 1916, «Η Κύπρος ευγνωμονούσα προς την Α.Μ. τον Βασιλέα της Μ. Βρεττανίας», εφημ.
Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 27 Οκτωβρίου 1915. 

Ο εκ των πρωταγωνιστών της περιόδου,

δικηγόρος και πολιτευτής 

Νικόλαος Κλ. Λανίτης
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οποιασδήποτε βοήθειας προς το «ελεύθερον κράτος», που θα οδηγούσε και στην
εθνική αποκατάσταση της Κύπρου. Την ίδια περίοδο, αναχώρησε έκτακτα μέσω
Αιγύπτου για την Αθήνα ο βουλευτής Ευάγγελος Χατζηιωάννου, παλαιός εθελοντής
και τραυματίας του ελληνικού στρατού κατά τους βαλκανικούς πολέμους, με στόχο
να συναντήσει τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης και να υποστηρίξει την
αποδοχή της προσφοράς25. 

Παρά την αρνητική απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης και τη δήλωση του
Αρμοστή Clauson ότι το ζήτημα της ένωσης έκλεισε οριστικά μετά από αυτή26, οι
Έλληνες πολιτευτές και ο Τύπος στο νησί δήλωναν τη βεβαιότητά τους για την
επανάληψή της στο εγγύς μέλλον, ανάλογα και της «διπλωματικής πλοκής των
πραγμάτων». Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ίδια η προσφορά αποτελούσε σημαντικό
γεγονός, αφού επιβεβαίωνε, σύμφωνα με τους Έλληνες κατοίκους, το δίκαιο της
ενωτικής τους αξίωσης αλλά και το ότι πλέον η ένωση ήταν «θέμα χρόνου27».  

Η προσφορά της Κύπρου στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, θορύβησε και
προκάλεσε ανασφάλεια στους Τούρκους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι, μέσω
υπομνημάτων σε Βρετανούς πολιτικούς εξέφραζαν την πεποίθησή τους ότι πιθανή
ένωση με την Ελλάδα θα αποτελούσε καταστροφή για την κοινότητά τους, όπως
συνέβηκε στη Θεσσαλία και την Κρήτη, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους28. Τις
ανησυχίες τους βέβαια διασκέδασε ο Αρμοστής Clauson, ο οποίος διαβεβαίωσε τον
Τούρκο βουλευτή και Εκπρόσωπο του Εβκάφ Irfan Bey ότι η Βρετανική Κυβέρνηση
αναγνώριζε τη νομιμοφροσύνη τους και θα συνέχιζε να προστατεύει τα συμφέροντά
τους29. Οι αντιδράσεις των Τούρκων βέβαια συνεχίστηκαν και στο Νομοθετικό
Συμβούλιο, όπως θα διαφανεί πιο κάτω.

Η απόρριψη της βρετανικής πρότασης από την Κυβέρνηση του Ζαΐμη μετέφερε τον
διχασμό που επικρατούσε στην Ελλάδα και στο νησί, με τους Έλληνες κατοίκους
να διαχωρίζονται σε φιλοβασιλικούς και φιλοβενιζελικούς. Πιο έντονα αυτό
διαφάνηκε στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου, τις αρχιεπισκοπικές και
τις βουλευτικές του 1916. 

Ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κύριλλου Β΄, ο οποίος εκλέγηκε μετά από μια
δεκαετία αντιπαραθέσεων και πόλωσης ανάμεσα στους κατοίκους, συνέβηκε σε μια
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25. Για τον Ευ. Χατζηιωάννου βλ. Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ευάγγελος Π. Χατζηιωάννου: Πολιτευτής, στρατιώτης
και Δήμαρχος της Λάρνακας», Ίκαρος Πετρίδης (επιμ.), Πρακτικά Συμποσίου Λάρνακα: Αναβιώνοντας τις αναμνή-

σεις. Η Ιστορία της πόλης μου. Λάρνακα 5 Δεκεμβρίου 2009, Δήμος Λάρνακας, Λάρνακα [2010], 23-37.
26. Η ίδια η ανακοίνωση του Αρμοστή δημοσιεύθηκε στις εσωτερικές σελίδες των εφημερίδων, κάτι που δηλώνει
και τη σημασία που της έδωσαν. Βλ. σχετικά «Ανακοίνωσις Διοικήσεως», εφημ. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 3
Νοεμβρίου 1915, «Επίσημον Ανακοινωθέν», εφημ. Νέον Έθνος, Λάρνακα 31 Οκτωβρίου/13 Νοεμβρίου 1915.  
27. «Η Προσφορά της Κύπρου προς την Ελλάδα», εφημ. Νέον Έθνος, Λάρνακα 31 Οκτωβρίου/13 Νοεμβρίου
1915, «Ελπίζομεν και πιστεύομεν», εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 6 Νοεμβρίου 1915. 
28. Nevzat, ό.π., 239.
29. Georghallides, ό.π., 101.
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περίοδο που είχε εγκαθιδρυθεί και στην Κύπρο ο εθνικός διχασμός που
επικρατούσε στην Ελλάδα. Κύρια εστία της έντονης αντιπαράθεσης αποτέλεσε η
Λάρνακα, λόγω της δράσης από τη μια του προσωπικού φίλου του Βενιζέλου και
έντονου υποστηρικτή του μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιου Μεταξάκη, και από την άλλη
του πρώην βουλευτή και δημάρχου της πόλης Πελλοποννήσιου Φίλιου Ζαννέτου,
φανατικού φιλοβασιλικού30. Σημαντική ήταν και η δράση του ελληνικού προξενείου
στην αντιπαράθεση, με τον Έλληνα Πρόξενο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο να
διαπρέπει ως «βασιλικός νονός», βαφτίζοντας αρκετά παιδιά πολύτεκνων
οικογενειών σε όλο το νησί εκ μέρους του Έλληνα Βασιλιά31.  

Η διένεξη μεταφέρθηκε και στη διαδικασία για ανάδειξη του νέου εκκλησιαστικού
ηγέτη. Υποψηφιότητα έθεσαν τέσσερεις ιεράρχες. Ο μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος
Μεταξάκης, ο μητροπολίτης Κερύνειας Κύριλλος Βασιλείου, ο ηγούμενος Κύκκου
Κλεόπας και ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Μυριανθέας, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Β΄. Ο Κλεόπας και ο Κύριλλος, λόγω και του ήπιου χαρακτήρα τους δεν
επηρεάστηκαν από τον διχασμό, κάτι που δεν συνέβηκε με τον Μελέτιο και τον
φιλοβασιλικό Μακάριο. Η έντονη αντιπαράθεση δέσποσε στην αρθρογραφία της
εποχής, με τις εφημερίδες να επικεντρώνονται στην προσπάθεια εξουδετέρωσης
των αντιπάλων, παρά στην προώθηση των υποψηφίων που υποστήριζαν. Έτσι,
ελάχιστες ήταν οι παρουσιάσεις ή οι επικρίσεις πολιτικών θέσεων σε αντίθεση με
τον σχολιασμό εκκλησιαστικών συμπεριφορών και ανθρώπινων παθών και
ελαττωμάτων32. Οι περισσότερες εφημερίδες, λόγω και της συμπάθειάς τους στον
Βενιζέλο, στήριζαν τον μητροπολίτη Κιτίου, ενώ αντίθετα ο Κυπριακός Φύλαξ της
Λευκωσίας, μέσω της γραφίδας του φανατικού Κωνσταντινικού και του πλέον
μαχητικού δημοσιογράφου των τελευταίων 20 ετών Μανιάτη Νικόλαου Καταλάνου,
υποστήριζε τον Μακάριο33. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες τέθηκαν σε δεύτερη
μοίρα: ο ηγούμενος Κύκκου μετακόμισε στην Κεντρική Μονή για να αποφύγει τις
εντάσεις, και ο Κυρηνείας Κύριλλος, ο οποίος δεν υποστηρίχθηκε από καμιά
εφημερίδα, τελικά να επικρατεί της εκλογικής διαδικασίας και να ανακηρύσσεται
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ως Κύριλλος Γ΄34. 
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30. Σκεύη Κατσιάρη, «Το θλιβερόν επεισόδιον: η σύγκρουση μεταξύ Φίλιου Ζαννέτου και Μελετίου Μεταξάκη,
Ιανουάριος 1917», Ίκαρος Πετρίδης (επιμ.), ό.π.,, 73-79. 
31. Για τον αντίκτυπο του ελληνικού «εθνικού διχασμού» στην Κύπρο γενικά βλ. Georghallides, ό.π., 88-102,
Γιώργος Γεωργής, «Το Προξενείο της Ελλάδας στην Κύπρο κατά την περίοδο του Διχασμού: από τις βασιλικές βα-
πτίσεις στην προξενική αποστασία», στο Παπαπολυβίου - Καζαμίας (επιμ.), ό.π., 98-128 και Παρασκευή Κατσιάρη,
«Όψεις και ιδιαιτερότητες του Εθνικού διχασμού στην Κύπρο, 1914-1920», στο M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Cou-
valis and M. Palaktsoglou (επιμ.), Greek Research in Australia: Proceedings of the Eighth Biennial International

Conference of Greek Studies, Flinders University June 2009, Αδελαΐδα 2011, 493-508.
32. Κωστής Κοκκινόφτας, Η Ιερά Μονή Κύκκου στον Κυπριακό Τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, 46.
33. Για την υποστήριξη των εφημερίδων στους υποψηφίους βλ. Κατσιάρη, «Όψεις», ό.π., Κοκκινόφτας,
ό.π., 47-53.
34. Για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές του 1916 γενικά βλ. Κοκκινόφτας, ό.π., 44-63 και Κωστής Κοκκινόφτας,
Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1911-1931), Λευκωσία 2017, 73-79.
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Η ένταση με την οποία διενεργήθηκαν οι αρχιεπισκοπικές εκλογές επισκίασαν τις
εκλογές για ανάδειξη των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου, του μόνου
αντιπροσωπευτικού σώματος στην Κύπρο κατά την περίοδο αυτή. Σύμφωνα με το
σχετικό διάταγμα, εκλογές θα γίνονταν για την πλήρωση εννέα θέσεων για «μη
μωαμεθανούς» και τρεις για τους μωαμεθανούς, όπως διαχώριζαν τους κατοίκους
οι Βρετανοί, σε τρεις εκλογικές περιφέρειες: Λευκωσίας-Κερύνειας, Λάρνακας-
Αμμοχώστου και Λεμεσού-Πάφου35. Οι προηγούμενες εκλογές, το 1911, έγιναν και
πάλι στον απόηχο του αρχιεπισκοπικού ζητήματος της πρώτης δεκαετίας του 20ού

αιώνα36. Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1916 τις εννέα θέσεις των «μη
μωαμεθανών» διεκδίκησαν 16 συνολικά υποψήφιοι, περισσότεροι από κάθε άλλη
φορά37. Εντούτοις, κατά την προεκλογική περίοδο οι εφημερίδες τόνιζαν από τη
μια την ανάγκη για πολιτική χειραφέτηση των κατοίκων, ώστε να είναι έτοιμοι για
τις μεταπολεμικές εξελίξεις, την ένωση δηλαδή με την Ελλάδα, όπως πίστευαν38,
και από την άλλη την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού, με εκλογή νέων
προσώπων. Σε αυτό το πλαίσιο δηλώθηκε και η απόσυρση από την πολιτική ζωή
των παλαιών πολιτευτών Ιωάννη Κυριακίδη και Πασχάλη Κωνσταντινίδη39 και η
προσωρινή αποχώρηση του Ιωάννη Οικονομίδη40. Η Λάρνακα, όπως συνέβηκε και
στις αρχιεπισκοπικές, αποτέλεσε τον πυρήνα των προεκλογικών εκδηλώσεων. Στη
προεκλογική διαμάχη πρωταγωνίστησαν ο φιλοβασιλικός γιατρός Φίλιος Ζαννέτος
και ο πολιτευτής και παλαιός εθελοντής στον ελληνικό στρατό στους βαλκανικούς
πολέμους, όπου και τραυματίστηκε, Ευάγγελος Χατζηιωάννου. Ο τελευταίος,
μάλιστα, δημοσίευσε στον Τύπο της εποχής επιστολή του Βενιζέλου προς τον ίδιο,
στηρίζοντας σε αυτή ολόκληρη την προεκλογική του εκστρατεία41, σε αντίθεση με
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35. Αιρετό Νομοθετικό Συμβούλιο παραχωρήθηκε στην Κύπρο το 1882, με έξι επίσημα μέλη-υπαλλήλους της
διοίκησης στο νησί, και δώδεκα αιρετά μέλη, τρεις μωαμεθανούς και εννέα «μη μωαμεθανούς». Εκλογές για την
ανάδειξη των αιρετών μελών θα γίνονταν κάθε πέντε χρόνια (εκτός από την πρώτη βουλευτική θητεία που θα
διαρκούσε μόλις τρία χρόνια) με ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους και ψηφοδέλτια για τους μωαμεθανούς και
τους «μη μωαμεθανούς». Βλ. γενικά, Χρίστος Κ. Κυριακίδης, Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931).

Ίδρυση, Λειτουργία και Κοινοβουλευτικές Αντιπαραθέσεις: Συνταγματικές Ελευθερίες υπό Περιορισμό και Αμφισβή-

τηση, Λευκωσία 2016.
36. Για τις βουλευτικές εκλογές του 1911 βλ. Βασίλης Πρωτοπαπάς, Εκλογική Ιστορία της Κύπρου. Πολιτευτές,

κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878-1960, Αθήνα 2012, 172-190. 
37. Για τις εκλογές για ανάδειξη μελών για το Νομοθετικό Συμβούλιο το 1916 βλ. στο ίδιο, 201-210. 
38. Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του Φίλιου Ζαννέτου με τίτλο «Η σημασία των εκλογών», εφ. Νέον Έθνος, Λάρνακα
9/22 Ιουλίου 1916. 
39. «Βουλευτικά Λεμεσού-Πάφου», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 6/19 Αυγούστου 1916 και «Ο κ. Πασχάλης
Κωνσταντινίδης. Η από της πολιτικής αποχώρησίς του», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 17/30 Σεπτεμβρίου
1916 αντίστοιχα. Για σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα βλ. Αριστείδης Κουδουνάρης, Βιογραφικόν Λεξικόν

Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία6 2010, 275-276 και 287-288 αντίστοιχα.
40. Ο Ιωάννης Οικονομίδης αποσύρθηκε προσωρινά από την πολιτική, αφού ανέλαβε τη διεύθυνση της Τράπεζας
Κύπρου. Για την αναγγελία της απόσυρσής του βλ. «Ο κ. Ι. Οικονομίδης. Η από της πολιτικής προσωρινή αποχώ-
ρησίς του», εφημ. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 10/23 Σεπτεμβρίου 1916. Για τον Ι. Οικονομίδη γενικά βλ. Γιώργος
Γεωργής, «Ιωάννης Οικονομίδης. Ένας πρωτοπόρος τραπεζίτης», στο Γιώργος Γεωργής-Χρίστος Κ. Κυριακίδης-
Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους (επιμ.), Ιστορία του Κυπριακού Συνεργατικού Κινήματος, τόμος Β΄, Λευκωσία 2017,
15-46.
41. Εφημ. Ένωσις, Λεμεσός 19 Αυγούστου/1 Σεπτεμβρίου 1916.
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τον πρώτο, ο οποίος πρόβαλλε την ανάγκη για πολιτική χειραφέτηση των κατοίκων,
για να είναι προετοιμασμένοι για τη μεταπολεμική τους εθνική αποκατάσταση42.
Η προεκλογική αυτή περίοδος επιβεβαίωσε ότι ο εθνικός διχασμός μεταφέρθηκε
στην Κύπρο, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο με το ότι επικρατούσε στην
Ελλάδα: ο διχασμός στη Μεγαλόνησο εστιαζόταν στα πρόσωπα, με υποστηρικτές
του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου και όχι στις ιδεολογικές διαφορές, τον
φιλελευθερισμό και τον φιλομοναρχισμό δηλαδή. Πέραν τούτων, οι πρώτοι
ακολουθούσαν μια πιο ήπια αντιπολιτευτική δράση έναντι των Βρετανών, αφού
θεωρούσαν ότι μεταπολεμικά θα παραχωρούσαν την Κύπρο στον «σύμμαχο»
Βενιζέλο, ενώ οι φιλοβασιλικοί προωθούσαν ριζοσπαστικότερη δράση43. 

Εντός του Νομοθετικού Συμβουλίου οι συζητήσεις είχαν άμεση σχέση με τις
πολιτικές εξελίξεις της περιόδου. Στην πρώτη νομοθετική σύνοδο, μετά την
προσάρτηση, τον Απρίλιο του 1915, η διάσταση μεταξύ των Τούρκων και των
Ελλήνων βουλευτών έγινε πιο έντονη. Οι πρώτοι, επηρεασμένοι κυρίως από την
είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων,
καταψήφισαν την εισαγωγή παραγράφου με την οποία δηλωνόταν η υποστήριξη
των κατοίκων της Κύπρου «στα φιλελεύθερα εκείνα κράτη που διακήρυξαν ως
σκοπό του πολέμου την ελευθερία των μικρών κρατών και τον σεβασμό της αρχής
των εθνοτήτων». Η αντίδρασή τους βέβαια δεν επικεντρώνεται τόσο στο ίδιο το
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42. «Επί των εκλογών», εφημ. Νέον Έθνος, Λάρνακα 6/19 Αυγούστου 1916.
43. Κατσιάρη, «Θλιβερόν», ό.π., 79.

Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Μυριανθεύς,

ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Μακάριος Β΄, με τη στολή του 

στρατιωτικού ιερέα.  
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γεγονός ότι η Τουρκία πλέον εθεωρείτο εχθρικό κράτος, όσο στην έμμεση αναφορά
για τη μεταπολεμική αποκατάσταση του νησιού. Το ζήτημα της ένωσης τέθηκε
ξεκάθαρα και από τον παλαιό πολιτευτή Πασχάλη Κωνσταντινίδη με αναφορά στην
αφαίρεση και του τελευταίου εμποδίου, εννοώντας την Κυπριακή Συνθήκη, ώστε
να γίνουν πράξη από τη Βρετανία οι διακηρύξεις της για σεβασμό της αρχής των
εθνοτήτων, για την οποία και πολεμούσε. Οι Τούρκοι, οι οποίοι απώλεσαν πλέον
το επιχείρημα της τουρκικής ιδιοκτησίας του νησιού, κατηγόρησαν την Ελλάδα ότι
περιελάμβανε την κατάληψη της Κύπρου και της Σμύρνης ως μέρος της αποικιακής
της πολιτικής, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο για πιθανό αφανισμό του
μουσουλμανικού πληθυσμού σε περίπτωση ένωσης με την Ελλάδα. Τα σχετικά
αιτήματα καταψηφίστηκαν από τις κοινές τουρκοβρετανικές ψήφους και τη νικώσα
ψήφο του Αρμοστή, ο οποίος όμως διαβεβαίωσε τους Έλληνες βουλευτές ότι θα
ενημέρωνε το Λονδίνο για το αίτημά τους, προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τις
δύο πλευρές44. 

Στην επόμενη νομοθετική σύνοδο, τον Απρίλιο του 1916, η οποία ήταν αρκετά
σύντομη λόγω της εξέλιξης του πολέμου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα
της προσφοράς της Κύπρου στην Ελλάδα. Οι Έλληνες βουλευτές και πάλι, μέσω
του Π. Κωνσταντινίδη, επιδίωξαν να εισάγουν στην αντιφώνησή τους μια
ευχαριστήρια παράγραφο προς τη Βρετανική Κυβέρνηση, στην οποία θα
εκφραζόταν η ευγνωμοσύνη των κατοίκων για την αναγνώριση των εθνικών
δικαιωμάτων τους, και θα επαναλαμβανόταν η αναμονή τους για την εκπλήρωση
των ενωτικών τους πόθων, στηριγμένη στην αρχή των εθνοτήτων, η οποία και πάλι
απορρίφθηκε με τις κοινές τουρκοβρετανικές ψήφους. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η
αντίθεση του Τούρκου βουλευτή Irfan Bey, ο οποίος, αναφερόμενος στην προσφορά
της Κύπρου στην Ελλάδα από τη Βρετανία το 1915, τόνισε ότι «τέτοιο λάθος δεν

πρέπει να επαναληφθεί». Θεωρούσε ότι η απόρριψη της προσφοράς από την Ελλάδα
θα έπρεπε να έθετε τέρμα στην ενωτική αξίωση, και να εργαστούν όλοι από κοινού
για την ανάπτυξη του νησιού45. 

Με την επαναλαμβανόμενη απόρριψη της ελληνικής πρότασης άρχισε να
καλλιεργείται στην κοινή γνώμη, αλλά και στον Τύπο, η ανάγκη υιοθέτησης μιας
πολιτικής αναμονής, χωρίς να ασκούνται συνεχώς πιέσεις προς τους Βρετανούς,
οι οποίοι, επικαλούμενοι την εξέλιξη του πολέμου, απέρριπταν οποιεσδήποτε
ενωτικές νύξεις46. Έτσι, στο νέο Συμβούλιο, το οποίο προήλθε από τις εκλογικές
αναμετρήσεις του Οκτωβρίου 1916 ακολουθήθηκε μια πιο συγκρατημένη πολιτική,
αν και στο νησί, όπως και στην αίθουσα του Συμβουλίου, ήταν διάχυτο το αίσθημα
της σίγουρης μεταπολεμικής απόδοσης της Κύπρου στην Ελλάδα. Δεν έλειπαν
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44. Η σχετική συζήτηση βρίσκεται στο TNA: CO69/31. Συνεδρία 19 Απριλίου 1915. Βλ. επίσης και Κυριακίδης,
ό.π., 439-440.
45. Για τη σχετική συζήτηση βλ. TNA: CO69/32. Συνεδρία 28 Μαρτίου 1916 και Κυριακίδης, ό.π., 443.
46. Βλ. σχετικά, «Πολιτική αναμονής», εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 11 Μαρτίου 1916. 
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φυσικά οι προσπάθειες παράθεσης ενωτικών νύξεων από τους Έλληνες βουλευτές
με κάθε ευκαιρία, οι οποίες όμως απορρίπτονταν από τις κοινές τουρκοβρετανικές
ψήφους. 

Το 1917 το ενωτικό ζήτημα τέθηκε σε μια νέα βάση. Ο προτείνων την εισαγωγή
σχετικής συζήτησης, ο Φίλιος Ζαννέτος, επικαλέστηκε την κατάργηση της
αγγλοτουρκικής συνθήκης του 1878, το δικαίωμα των ατόμων να ζουν ελεύθερα και
την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, αξίες για τις οποίες πολεμούσε το βρετανικό
έθνος. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην
παράγραφο, αμφισβητώντας τόσο τη δυνατότητα της Βρετανίας να ακυρώσει
μονομερώς τη συνθήκη όσο και την κατάργηση των δικαιωμάτων που είχε η Τουρκία
επί του νησιού, προτείνοντας την αναμονή μέχρι το τέλος του πολέμου, οπόταν και
θα διευθετείτο το ζήτημα οριστικά47. 

Το ζήτημα επανέφερε ο βουλευτής Νικόλαος Κλ. Λανίτης, με ηπιότερο ψήφισμα,
στο οποίο συνδυαζόταν η ευχή για τη νίκη «αυτών που πολεμούν για την ελευθερία
των μικρών λαών», η ευγνωμοσύνη για την αναγνώριση των εθνικών τους δικαίων
μέσω της προσφοράς της Κύπρου στη «μητέρα πατρίδα», και το αίτημα για ένωση
στηριγμένο στις «υψηλές αξίες» που πρέσβευε η Βρετανία. Όπως ήταν
αναμενόμενο, το ψήφισμα καταψήφισαν οι Τούρκοι βουλευτές, βασισμένοι τόσο σε
διαδικαστικά ζητήματα αλλά και σε νεοφανή επιχειρήματα, τα οποία θα
χρησιμοποιούνταν στο εξής, μέχρι ακόμα και σήμερα. Επικαλέστηκαν τα
γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής, την εγγύτητα του νησιού προς την Τουρκία,
την ύπαρξη των υπολοίπων αποικιών της Βρετανίας στην περιοχή και τη διώρυγα
του Σουέζ, που αύξαναν τη στρατηγική του σημασία. Πέραν τούτου, επικαλέστηκαν
τη θρησκευτική, για τους μωαμεθανούς, αξία που είχε το νησί λόγω της ύπαρξης
των οστών της «θείας του Προφήτη» στη Λάρνακα, εννοώντας το τέμενος της Ουμ
Χαράμ. Τέλος, πρότειναν την επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία μεταπολεμικά,
επιχείρημα που αντέκρουσε με έντονο τρόπο ο Ζαννέτος, αναφέροντας ότι
αντίστοιχα στο νησί ήταν θαμμένα «τα οστά του Ευαγόρα και του Ονήσιλου και
πολλών άλλων μεγάλων ανδρών, με πολύ περισσότερη ιστορική ισχύ48». Η
σπουδή των Οθωμανών να στηρίξουν την αντίθεσή τους στην ένωση και σε
καινοφανή επιχειρήματα, εκτός από την προστασία της μειονότητάς τους από τους
Έλληνες, ήταν άμεσα συνυφασμένη και με την ανασφάλεια που τους προκάλεσε η
«προδοτική στάση» των Βρετανών απέναντί τους, που εκδηλώθηκε με την
προσφορά του 191549.  

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ήταν οι Τούρκοι βουλευτές που έκαναν την πρώτη
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νύξη στον εθνικό διχασμό που επικρατούσε στην Ελλάδα. Απαντώντας ειρωνικά
στο ενωτικό αίτημα των Ελλήνων βουλευτών, ο Τούρκος συνάδελφος τους Irfan
Bey διερωτήθηκε «με ποια Ελλάδα ήθελαν να ενωθούν», υπονοώντας τη
δημιουργία του κράτους της Θεσσαλονίκης50. Στο ενωτικό υπόμνημα, που κατέθεσε
ο Φ. Ζαννέτος την επόμενη χρονιά (1918), οι Οθωμανοί βουλευτές επικαλέστηκαν
την οικονομική αφαίμαξη που θα υφίσταντο οι κάτοικοι σε περίπτωση ένωσης. Η
απάντηση του Θ. Θεοδότου, η οποία είναι δηλωτική και του ιδεαλισμού της
περιόδου, ήταν ότι οι Έλληνες κάτοικοι προτιμούσαν «κάτι πιο πολύτιμο από το
χρυσάφι, και αυτό ήταν η εθνική ελευθερία», και ότι «ακόμα και αν η Βρετανία τους
έκανε πλούσιους και λόρδους, θα προτιμούσαν να παρέμεναν φτωχοί και
κουρελιασμένοι, αλλά ελεύθεροι, παρά πλούσιοι σκλάβοι51». Ενδεικτικό της
βεβαιότητας για την ένωση που επικρατούσε στο νησί στις αρχές του 1918, σε
συνάρτηση και με τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου, ήταν το δημοσίευμα της
εφημερίδας Αλήθεια, η οποία θεωρούσε ότι οι ενωτικές συζητήσεις σε αυτό «δεν
χρησίμευαν δυστυχώς σε τίποτε άλλο παρά να παρέχουν αφορμήν εις την
οθωμανικήν μειονοψηφίαν να ευφυολογή και να προβαίνη εις τολμηρούς
ισχυρισμούς και εισηγήσεις υπό την ανεκτικήν μακροθυμίαν της Κυβερνήσεως52».  

Και πράγματι, οι Βρετανοί αξιωματούχοι, ακολουθώντας μια ποντιοπιλατική
πολιτική, αντιδρούσαν ιδιαίτερα ήπια στις ειρωνείες των Τούρκων βουλευτών έναντι
των ενωτικών αξιώσεων των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο όταν οι
Έλληνες βουλευτές πρότειναν την καταψήφιση του σχετικού ποσού από τον
προϋπολογισμό για την ανέγερση κτηρίου για το Νομοθετικό Συμβούλιο, με τη
δικαιολογία ότι η προσωρινότητα του καθεστώτος και το γεγονός ότι σύντομα
ανέμεναν να στεγαστούν «υπό τους θόλους άλλου βουλευτηρίου» επέβαλλαν αυτό.
Η παρέμβαση ενός Τούρκου συναδέλφου τους, ο οποίος ανέφερε ότι «αυτό θα
βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή», υπονοώντας την ύπαρξη του Ασύλου
Φρενοβλαβών στην περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση των πρώτων, που ζήτησαν
την απόσυρσή της ως προσβλητικής. Η μη αναίρεσή της, σε συνδυασμό με την
αδιαφορία που επέδειξε ο Αρμοστής, οδήγησαν τους Έλληνες βουλευτές να
αποχωρήσουν, διαμαρτυρόμενοι. Σε σχετική γραπτή διαμαρτυρία τους η αντίδραση
του Αρμοστή ήταν χλιαρή, τηρώντας και πάλι ουδέτερη στάση στο ζήτημα53. 

Συμπερασματικά, η έκρηξη του πολέμου προκάλεσε σημαντικές μεταβολές στην
πολιτική ζωή της Κύπρου. Η άμεση προσάρτηση του νησιού από τη Βρετανική
Αυτοκρατορία και η προσφορά του στην Ελλάδα, το 1915, έδωσαν μεγάλη ώθηση
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50. TNA: CO69/33. Συνεδρία 6 Ιουνίου 1917.
51. ΤΝΑ: CO69/34. Συνεδρία 3 Απριλίου 1918.
52. «Επί του εναρκτηρίου και της αντιφωνήσεως», εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 29 Μαρτίου 1918.
53. Η συζήτηση παρατίθεται στο TNA: CO69/33. Συνεδρία 3 Μαΐου 1917 και Κυριακίδης, ό.π., 452-453. Για το
επεισόδιο βλ. Νικόλαος Καταλάνος, Κυπριακόν Λεύκωμα Ζήνων, Έτος Β΄, 1918, Λευκωσία 1918, 92-93 και «Το εν
Νομοθετικώ Συμβουλίω επεισόδιον», εφημ. Αλήθεια, Λεμεσός 28 Απριλίου 1917.
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στο ενωτικό αίτημα, τόσο εντός του Νομοθετικού Συμβουλίου όσο και εκτός. Οι
πολιτικές εξελίξεις βέβαια, στην Ελλάδα, δεν άφησαν αδιάφορους τους Έλληνες της
Κύπρου, οι οποίοι, ακολουθώντας μια προσωποπαγή πολιτική, μετέφεραν τον
εθνικό διχασμό και στο νησί. Από την άλλη, οι Τούρκοι, υπό τον φόβο των εξελίξεων
τόσο των πολεμικών όσο και των πολιτικών, συνέχισαν την αντιδραστική τους
πολιτική έναντι των ελληνικών αιτημάτων, με τους Βρετανούς διοικούντες απλά να
ακολουθούν μια αναβλητική πολιτική μέχρι τη λήξη του πολέμου.
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ΑΤΤΙΛΑΣ 1974. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
Ευάγγελου Φιακά,

Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Τα όσα σημειώθηκαν στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, και τα ανθρωπιστικά
προβλήματα που προέκυψαν ένεκα της τουρκικής εισβολής στο νησί, ήταν τέτοιας
έκτασης, που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τους
κρατικούς μηχανισμούς μιας χώρας που υπολειτουργούσε. Παρά τη σημαντική
βοήθεια που παρείχαν στην Κύπρο διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών και ο Ερυθρός Σταυρός, εντούτοις η κατάσταση των
εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων στις βόρειες περιοχές του νησιού που τελούσαν
υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή παρέμενε άθλια. Η εικόνα δεν συμφωνούσε ούτε
με το ψήφισμα του ΟΗΕ υπ’ αριθμόν 3212 που συντάχθηκε για την περίπτωση της
Κύπρου τον Νοέμβριο του 1974 ούτε και με τις συμβάσεις της Γενεύης για τους
άμαχους πληθυσμούς σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης1. Μετά το πέρας της
τουρκικής εισβολής τον Αύγουστο του 1974, αρκετοί Ελληνοκύπριοι εγκλωβίστηκαν
στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κάποιοι έμειναν πιστεύοντας -εσφαλμένα όπως
αποδείχθηκε-, ότι τα επεισόδια του καλοκαιριού δεν διέφεραν σε τίποτα από τις
προηγούμενες κρίσεις που σημειώθηκαν στο νησί μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων. Άλλοι γιατί δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα χωριά τους.
Υπάρχει όμως και μία μερίδα ανθρώπων, από τον τουρκικό στρατό κυρίως
ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν πρόφτασαν να φύγουν προτού να αποκοπούν οι οδοί
προς τις ελεύθερες περιοχές. Σε αυτό το άρθρο γίνεται μία προσπάθεια
παρουσίασης των συνθηκών που επικρατούσαν στην Κύπρο αμέσως μετά την
τουρκική εισβολή, όπως αυτές εμφανίζονται στα αρχεία της Διεθνούς Επιτροπής
του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) και τις καταθέσεις εγκλωβισμένων που αργότερα
αφέθηκαν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές. 

Εξετάζοντας τα γεγονότα, διαφαίνεται ότι οι Τούρκοι ακολουθούσαν μία
συγκεκριμένη τακτική κατά την προέλασή τους προς τα ελληνοκυπριακά χωριά στις
βόρειες περιοχές. Πρώτο τους μέλημα ήταν να συγκεντρώσουν με τη βία και πολλές
φορές υπό την απειλή όπλων όλους τους κατοίκους σε μία τοποθεσία, που
συνήθως ήταν η πλατεία στο κέντρο του χωριού ή ο τοπικός ναός. Εκεί
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προπαγάνδιζαν τους σκοπούς της άφιξής τους στο νησί και τους ανακοίνωναν ότι
τελούσαν υπό καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού. Οι κάτοικοι υποβάλλονταν σε
σωματικό έλεγχο και τους έπαιρναν ό,τι είχαν μαζί τους, χρυσαφικά, αλυσίδες,
ρολόγια και χρήματα και μετά τους έδιναν εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Όση ώρα διαρκούσε ο σωματικός έλεγχος, ο τουρκικός στρατός συνοδευόμενος
από Τουρκοκυπρίους, έχοντας ως πρόσχημα τον έλεγχο για οπλισμό στα σπίτια
των Ελληνοκυπρίων, λεηλατούσαν ελληνοκυπριακές περιουσίες, έκλεβαν
χρυσαφικά, χρήματα και είδη αξίας που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Αργότερα
συγκέντρωναν και πάλι όλους όσοι είχαν μείνει στο χωριό και προέβαιναν στον
διαχωρισμό των κατοίκων ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Συγκεκριμένα οι
ηλικιωμένοι και τα γυναικόπαιδα αποτελούσαν μία κατηγορία, ενώ οι άντρες από
15 μέχρι 55 ετών, όσοι δηλαδή ήταν σε ηλικία που μπορούσαν να πολεμήσουν,
αποτελούσαν τη δεύτερη2. Οι άντρες κρατούνταν σε ξεχωριστές τοποθεσίες ακόμη
και στο ίδιο χωριό και φυλάγονταν με αυστηρότητα. Πέρασαν από ανακρίσεις,
βίωσαν κακομεταχείριση, πολλοί από αυτούς δολοφονήθηκαν και άλλοι αγνοούνται
μέχρι και σήμερα. Στην πορεία η πλειονότητά τους μεταφέρθηκε σε φυλακές στην
Τουρκία (Άδανα, Αμάσεια και Αντιγιαμάν), για να απελευθερωθούν μετά τις
συμφωνίες Κληρίδη - Ντενκτάς περί ανταλλαγής αιχμαλώτων3. 

Και η πρώτη όμως κατηγορία πέρασε αρκετά μαρτύρια και υπέφερε μέχρι την ημέρα
της απελευθέρωσης. Σε κάποια χωριά ο πληθυσμός κλειδώθηκε από τις τουρκικές
αρχές σε συγκεκριμένα σπίτια του χωριού, όπου φρουρούνταν. Οι Τούρκοι δεν
άφηναν να ανοίξουν τις πόρτες και τα παράθυρα, τους απειλούσαν μάλιστα ότι θα
τους σκότωναν σε περίπτωση που επιχειρούσαν να αποδράσουν. Στις εκθέσεις της
αντιπροσωπείας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού αναφέρεται ότι τα χωριά ήταν
άδεια και με δυσκολία συναντούσαν Ελληνοκυπρίους στους δρόμους, γιατί ήταν
αναγκασμένοι να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους υπό τη φύλαξη του τουρκικού
στρατού4. Μάλιστα στις στατιστικές αναλύσεις, που παρεμβάλλουν για τα χωριά
στην Επαρχία Κερύνειας, σημειώνεται ότι το ελληνοκυπριακό στοιχείο μειώθηκε στο
3,5%, σε σχέση με τον πληθυσμό που διέμενε στις περιοχές πριν από την εισβολή5.
Όπως αναφέρεται σε μαρτυρίες, στα σπίτια τοποθετούνταν περίπου 40 άτομα χωρίς
να υπάρχει δυνατότητα διαμονής τόσων ανθρώπων. Από τις περιγραφές
συμπεραίνεται ότι τα σπίτια ήταν άδεια, δεν υπήρχαν ούτε έπιπλα ούτε ηλεκτρικές
συσκευές. Αυτό οφείλεται στο πλιάτσικο που υπέστησαν οι ελληνοκυπριακές
περιουσίες από Τουρκοκυπρίους κυρίως. Στις καταθέσεις των εγκλωβισμένων στο
ξενοδοχείο Dome της Κερύνειας, όπου υπήρχαν περίπου 400 άτομα, αναφέρεται
ότι έβλεπαν στρατιώτες και πολίτες να φορτώνουν σε φορτηγά ό,τι έβρισκαν στα
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2. Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο ΚύπρουCIRC, BAG 200 049 - 010.01, 280/231.
3. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1974 είχε επέλθει συμφωνία Κληρίδη - Ντενκτάς για την ανταλλαγή και την απελευθέρωση
όλων των κρατουμένων αιχμαλώτων της τουρκικής εισβολής από Τουρκία και Κύπρο.
4. CIRC, B AG 200 049-010.01.
5. CIRC, BAG 200 079-010.01.
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σπίτια Ελληνοκυπρίων στην περιοχή του ξενοδοχείου, προσθέτοντας μάλιστα ότι
κάποια φορτηγά φορτώνονταν στα πλοία, προφανώς για να μεταφέρουν τη λεία
στην Τουρκία6. Αυτόπτες μάρτυρες στις λεηλασίες των σπιτιών υπήρξαν και μέλη
της διεθνούς αντιπροσωπείας του Ερυθρού Σταυρού, όταν στις 27 Αυγούστου
περνούσαν από το μεικτό χωριό Αγία Ειρήνη στην Επαρχία της Κερύνειας και είδαν
τους τουρκικούς πληθυσμούς να προβαίνουν σε λεηλασίες των ελληνικών
περιουσιών7. Επιπρόσθετα σε άλλο περιστατικό στην Κερύνεια συνάντησαν
Τούρκους στρατιώτες με τη βοήθεια πολιτών να φορτώνουν σε φορτηγό το
εμπόρευμα ενός μαγαζιού με οικιακές συσκευές, ψυγεία, κουζίνες, τηλεοράσεις κ.ά.
Μαρτυρίες κλοπών υπάρχουν και για πολλά καταστήματα του συνεργατισμού, ενώ
σε αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές οι Τούρκοι έκλεψαν ολόκληρα κοπάδια με ζώα9. 

Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις που οι εγκλωβισμένοι δεν είχαν την «τύχη» να
διαμένουν σε σπίτια, αλλά στοιβάζονταν σε εκκλησίες, αποθήκες σιτηρών (Νέο
Χωριό Κυθρέας, Λιθράγκωμη, Καϊμακλί), σχολεία (Μόρφου, Βόννη, Γύψου,
Βιτσάδα), αποθήκες καταστημάτων (Παλαίκυθρο, Μια Μηλιά, Μάνδρες) ακόμη και
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Άντρες της Gill Force, ξεφορτώνουν προμήθειες για τους

εγκλωβισμένους Ελληνοκυπρίους, στο ξενοδοχείο Dome.

6. Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
7. ICRC, BAG 200 049-010.01, 4486 - 18/09/1974ICRCBAG 200 079-010.01, 4480-18/09/1974.
8. Στο ίδιο. 
9. Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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σε μάντρες (Αγύρτα, Μάνδρες). Οι συνθήκες ήταν πραγματικά άθλιες, δεν υπήρχαν
οι πρόνοιες ώστε να μπορεί να κρατηθεί εκεί ένας τόσος μεγάλος αριθμός
εγκλωβισμένων. Μιλώντας με αριθμούς, αναφέρεται ότι σε μία μάντρα προβάτων
στο χωριό Μάνδρες της επαρχίας Λευκωσίας διέμεναν 209 άτομα, ενώ σε
αντίστοιχη περίπτωση στην Άσσια ο αριθμός προσέγγιζε τις 600 γυναίκες. Οι
εγκλωβισμένοι ήταν αναγκασμένοι να κοιμούνται στο έδαφος, με αποτέλεσμα να
επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας πολλών ηλικιωμένων10. 

Η διαβίωση δυσκόλευε ακόμη περισσότερο καθώς οι Τούρκοι προέβαιναν σε
διακοπή των ηλεκτρικών και υδρευτικών παροχών στα ελληνοκυπριακά χωριά στις
βόρειες περιοχές του νησιού. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό, οι
εγκλωβισμένοι προμηθεύονταν από εγκαταλελειμμένα πηγάδια και ντεπόζιτα που
χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί και οι γεωργοί για να ποτίζουν τα ζώα και τη γη
αντίστοιχα. «Αν δεν υπήρχαν τα πηγάδια θα πεθαίναμε από τη δίψα», αναφέρουν στην
κατάθεσή τους εγκλωβισμένοι11. Τα πράγματα ήταν εξίσου δύσκολα στον τομέα της
σίτισης. Τις πρώτες μέρες κράτησης των εγκλωβισμένων ο τουρκικός στρατός δεν
μερίμνησε να φέρει φαγητό και νερό σε κανένα εγκλωβισμένο ή κρατούμενο12. Όσοι
πρόφτασαν να πάρουν από τα σπίτια τους λίγο ψωμί και χαλούμι, πέρασαν τις
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10. ICRC, BAG 200 049 - 010.01,4481 - 18/09/1974Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
11. ICRC, BAG 200 079-010.01, 4480-18/09/1974Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
12. ICRC, BAG 200 079-010.01, 4480-18/09/1974.

Διανομή τροφίμων από τα Ηνωμένα Έθνη.
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πρώτες μέρες με τα λιγοστά τρόφιμα που είχαν μαζί τους ή που τύγχανε να
βρίσκουν στα εγκαταλειμμένα σπίτια. Οι Τούρκοι άφηναν 2-3 κονσέρβες κρέας ανά
ημέρα σε κάθε σπίτι που κρατούνταν 40 - 50 άτομα. Στη Γύψου, όπου γενικά η
κατάσταση φαίνεται να ήταν κάπως καλύτερη, τουλάχιστον μετά την επίσκεψη της
αντιπροσωπείας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, αναφέρεται ότι το φαγητό
αποτελείτο από μικρές ποσότητες φακών, πατατών και αλευριού, με το οποίο οι
γυναίκες ζύμωναν ψωμί13. Δεν έλειψαν μάλιστα και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι Τούρκοι κράτησαν για τους ίδιους το φαγητό που έστελνε ο Διεθνής Ερυθρός
Σταυρός. Συγκεκριμένα στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας αναφέρεται ότι οι προμήθειες
που έφθασαν για τους εγκλωβισμένους κρατήθηκαν για τις ανάγκες του τουρκικού
στρατού, ενώ αντίστοιχα στην Κυθρέα πήραν τα κοτόπουλα και άφησαν για τους
εγκλωβισμένους μόνο το ρύζι14. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εγκλωβισμένοι στο
ξενοδοχείο Dome της Κερύνειας ήταν υπό τη φρούρηση των Ηνωμένων Εθνών και
η προμήθεια σε νερό και τρόφιμα ήταν αποκλειστικά από το εξωτερικό. Στην αρχή
ήταν υπό την μέριμνα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αργότερα πέρασε στην μέριμνα
του Ερυθρού Σταυρού15. Σε γενικές γραμμές, όπως παρατηρούν οι απεσταλμένοι
του Ερυθρού Σταυρού, παρά της υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις συνθήκες,
οι τουρκικές αρχές έκαναν πολύ λίγες διανομές τροφίμων και σε καμία περίπτωση
δεν δόθηκε η εντύπωση ότι ήθελαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
ανθρωπιστικά προβλήματα16. 

Οι κάτοικοι που έμειναν στα κατεχόμενα είχαν πραγματικά ανάγκη από
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι άσχημες συνθήκες κράτησης, η μειωμένη
ποσότητα φαγητού και η έλλειψη φαρμακευτικής αγωγής επιδείνωσαν την
κατάσταση της υγείας των εγκλωβισμένων. Άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, που
απαιτούσαν τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων και διατροφής, ήταν αναγκασμένοι
να είναι στους χώρους συγκέντρωσης, ενώ πολλές φορές τύγχαναν
κακομεταχείρισης από τις δυνάμεις κατοχής17. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη Γύψου
γιατρός επισκεπτόταν τους κρατούμενους μία φορά τη βδομάδα18. Η επίσκεψη
ιατρών βέβαια δεν ήταν κανόνας και οπωσδήποτε δεν ίσχυε για όλες τις
κατεχόμενες περιοχές όπου κρατούνταν εγκλωβισμένοι19. Συγκεκριμένα στα χωριά
Άσσια και Λιμνιά της επαρχίας Αμμοχώστου κανένας εκπρόσωπος του Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού ή του ΟΗΕ ή γιατρός επισκέφθηκε τους εγκλωβισμένους. Στο
χωριό Βώνη εκδηλώθηκαν περιστατικά επιδημίας, όπως δυσεντερία, παρωτίτιδα,
ιλαρά, περιστατικά που καθιστούσαν επιτακτική την παρουσία γιατρών. Εντούτοις

49

ΑΤΤΙΛΑΣ 1974. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

13. Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
14. Στο ίδιο.
15. ICRC, BAG 200 079-010.01, 4480-18/09/1974.
16. Στο ίδιο.
17. ICRC, BAG 200 049-010.01, 4486-18/09/1974.
18. Αρχείο Καταθέσεων Εγκλωβισμένων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
19. ICRC, BAG 200 079-010.01, 4480 - 18/09/1974.
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τους επισκέφθηκαν γιατροί της διεθνούς αντιπροσωπείας του Ερυθρού Σταυρού
μόνο λίγες μέρες πριν την απελευθέρωσή τους. Μάλιστα τέσσερις ηλικιωμένες
γυναίκες ηλικίας 60-70 ετών πέθαναν εκεί20. Σε εκθέσεις της επιτροπής ιατρών που
επισκέφθηκαν τις κατεχόμενες περιοχές εκφράζεται έντονη ανησυχία για την τύχη
των εγκλωβισμένων εξαιτίας των επισφαλών συνθηκών διαβίωσης. Οι άνθρωποι
αυτοί, όπως αναφέρουν στις εκθέσεις, είναι μεγάλης ηλικίας και στερούνται
φροντίδας και φαγητού21. Μετά από 6 μήνες κράτησης φαίνονται να έχασαν τις
ελπίδες τους, παραιτήθηκαν από τη ζωή. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα, το μόνο που
έκαναν ήταν να κλαίνε22. H ομάδα ιατρών του Ερυθρού Σταυρού αποφάσισαν να
ενισχυθεί η παρουσία τους στα κατεχόμενα εδάφη χωρίς καθυστέρηση,
υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να μεταφερθούν επειγόντως στις ελεύθερες περιοχές
για νοσηλεία23. 

Τα πιο πάνω περιστατικά βέβαια δεν αποτέλεσαν τα μόνα δεινά με τα οποία ήρθαν
αντιμέτωποι οι εγκλωβισμένοι στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Οι
εγκλωβισμένοι αγωνιούσαν για τη ζωή τους αλλά και για την τύχη που είχαν
συγγενικά τους πρόσωπα που ανήκαν στην κατηγορία ανδρών ηλικίας 15 -55 ετών
και δεν είχαν νέα τους. Πέραν των πιο πάνω σημειώθηκαν πολλά περιστατικά
βιασμών κυρίως νεαρών γυναικών. Χωρίς να υπάρχει έλεγχος, Τούρκοι στρατιώτες
εισέβαλλαν στους χώρους όπου φρουρούσαν τους εγκλωβισμένους και διάλεγαν
γυναίκες τις οποίες οδηγούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, εγκαταλελειμμένα
σπίτια και μάντρες όπου τις βίαζαν. Πολλές φορές μάλιστα, όπως μαρτυρείται,
γυναίκες βιάζονταν παρατεταμένα από περισσότερους στρατιώτες. Για να
προστατευτούν από τους βιασμούς οι γυναίκες έκρυβαν τα πρόσωπά τους ή έβαζαν
λάσπη για να μην τις διαλέγουν οι Τούρκοι. Οι βιασμοί ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε
να βιώσει μία γυναίκα κατά τον εγκλωβισμό της, ήταν κάτι που την στιγμάτιζε. 

Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων στις κατεχόμενες
περιοχές της Κύπρου ήταν άθλιες, πολλοί μάλιστα σημειώνουν ότι σκοπός ήταν να
καμφθεί το ηθικό των κατοίκων, ώστε να ζητήσουν τη μεταφορά τους στις ελεύθερες
περιοχές. Όπως σημειώνει ο ανώτερος επίτροπος προσφυγικού Kelly, τον
Φεβρουάριο του 1975 οι εγκλωβισμένοι ήθελαν να πάνε στις ελεύθερες περιοχές
γιατί δεν τους επέτρεπαν οι τουρκικές αρχές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ
προηγουμένως ήθελαν να παραμείνουν στα χωριά τους24. Κλείνοντας αξίζει να
επισημανθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν είχαν
ελευθερία κινήσεων στις κατεχόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
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20. ICRC, B AG 200 049-010.01, 4486 - 18/09/1974.
21. ICRC, 200 049-010.05/06, RO 570/5, 09/09/1974.
22. ICRC, B AG 200 049-008.
23. ICRC, 200 049-010.05/06, RO 570/5, 09/09/1974.
24. ICRC, B AG 200 049-008.
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να επιτελέσουν το έργο τους ανεμπόδιστα. Οι εκπρόσωποί τους δεν μπορούσαν
να επισκέπτονται τα ελληνικά χωριά στην τουρκική ζώνη χωρίς προειδοποίηση. Για
να το πράξουν έπρεπε πρώτα να δώσουν στον αξιωματικό σύνδεσμο εξαντλητικό
κατάλογο των χωριών που επιθυμούσαν να επισκεφθούν, εμποδίζοντας τους
εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών να ενεργούν αμέσως σε επείγουσες
περιπτώσεις. Ακόμη όμως και σε περίπτωση που εξασφάλιζαν εξουσιοδότηση, δεν
ήταν σίγουρο αν θα τους επιτρεπόταν να επισκεφθούν όλες τις περιοχές που
ζητούσαν25. Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στις ελεύθερες
περιοχές, όπου ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός είχε ελευθερία κινήσεων,
επισκέπτονταν καθημερινά τα τουρκοκυπριακά χωριά στα οποία μετέφεραν τρόφιμα
και παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη26. 

Με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και του Ερυθρού Σταυρού αρκετοί
εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν στις ελεύθερες περιοχές. Στις 2 Αυγούστου 1975 οι
ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας κατέληξαν σε
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Ως εκ τούτου η εκδίωξη αφορούσε παιδιά και ηλικιωμένους.

25. ICRC, BAG 200 079-010.01, 4480 - 18/09/1974.
26. ICRC, B AG 200 049-008.
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συμφωνία με τίτλο «Τρίτη Συμφωνία της Βιέννης», με την οποία διευθετούνταν
σημαντικά ζητήματα ανθρωπιστικής φύσεως. Μεταξύ αυτών αναφερόταν ότι όσοι
Ελληνοκύπριοι επιθυμούσαν να παραμείνουν στο βόρειο τμήμα του νησιού ήταν
ελεύθεροι να παραμείνουν και μάλιστα θα τους βοηθούσαν ώστε να επανέλθουν
στους κανονικούς ρυθμούς καθημερινότητας. Επίσης αποφασίστηκε ότι όσοι
Ελληνοκύπριοι ήταν εγκλωβισμένοι, και επιθυμούσαν να μετακινηθούν στις
ελεύθερες περιοχές, μπορούσαν να υπογράψουν την αίτηση μετακίνησης χωρίς
πίεση από τις τουρκικές αρχές. Από τις 20.000 εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων και
Μαρωνιτών που παρέμειναν πίσω από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός το 1974,
απέμειναν μόνον 443 άτομα με βάση την καταμέτρηση τον Δεκέμβριο του 201327.
Όσοι εγκλωβισμένοι υπέγραψαν την αίτηση μεταφοράς τους στις ελεύθερες
περιοχές είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν κάποια από τα υπάρχοντά τους. Το
αίσθημα φόβου οδήγησε πολλούς εγκλωβισμένους να αφήσουν πίσω τους τη ζωή
που είχαν στα χωριά τους, μια ζωή που δεν θύμιζε σε τίποτα την περίοδο πριν το
1974.
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Οι εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι της Αγίας Τριάδας παρακολούθησαν στην

κατεχόμενη Αγία Τριάδα, την Ακολουθία του Επιταφίου.

Απρίλιος 2018.

27. http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa11_gr/mfa11_gr?OpenDocument
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ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΗ

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ UNCIVPOL ΤΗΣ UNFICYP, 1964
Δρος Λάμπρου Γ. Καούλλα

Επ. Λέκτορα Αστυνόμευσης, Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων, 

Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σ.Ε.Π. Ποινικής Δικαιοσύνης, Αστυνομικές Σπουδές, 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εισαγωγή

Το τριπλό σημείο επαφής μεταξύ εγκληματολογίας, και συγκεκριμένα των
αστυνομικών επιστημών, της στρατιωτικής κοινωνιολογίας και των διεθνών
σχέσεων, είναι η διεθνής ή υπερεθνική αστυνόμευση στα πλαίσια των ειρηνευτικών
επιχειρήσεων, ένα αντικείμενο με το οποίο καταπιάνονται και οι τρεις επιστήμες. 

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα «στο εσωτερικό κρατών,

όπου η παραδοσιακή επιβολή του νόμου έχει καταρρεύσει ή όπου η αστυνομία δεν

έχει την απολιτική προσέγγιση που είναι τυπική της δημοκρατικής παράδοσης» και
έτσι υπάρχει ο κίνδυνος «ανάπτυξης αναρχικών συνθηκών εν τη απουσία νόμων

και θεσμών επιβολής τους1». Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση αστυνομικού
προσωπικού σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ έχει καταστεί πιο σημαντική και
πιο εμφανής, αφού, πέραν των κλασικών ειρηνευτικών δραστηριοτήτων της
παρατήρησης και αναφοράς, αυτές συνδράμουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
του τοπικού αστυνομικού προσωπικού (capacity building) και προάγουν τη
διαμόρφωση δημοκρατικής και πληροφοριοκεντρικής (intelligence-led)
αστυνόμευσης2. Αναλόγως της κατάστασης των Σωμάτων Ασφαλείας στη
φιλοξενούσα χώρα οι αποστολές διεθνούς αστυνόμευσης διακρίνονται σε τρεις
αδρές κατηγορίες: α) Παρατήρηση και επίβλεψη των τοπικών Σωμάτων Ασφαλείας,
β) Εκπαίδευση και καθοδήγηση των τοπικών Σωμάτων Ασφαλείας, γ) Ανάληψη
λειτουργιών και υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τη διεθνή αστυνομική
αποστολή3 (πιο σπάνια). 
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1. Schmidl, E.A. (1998), “Police Functions in Peace Operations: An Historical Overview”, in R.B. Oakley, MJ.
Dziedzic & E.M. Goldberg (eds.), Policing the New World Disorder: Peace Operations and Public Security,
Washington, DC: National Defense University Press, p. 23. 
2. Durch, W.J. & Ker, M. (2013), “Police in UN Peacekeeping: Improving Selection, Recruitment, and Deployment”,
Providing for Peacekeeping, No. 6, Νέα Υόρκη: International Peace Institute. 
3. Schmidl (1998)…, σ. 23. 
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Μετά τη δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών οι ειρηνευτικές αποστολές
είχαν ως στόχο να δράσουν ως ουδέτερες δυνάμεις με σκοπό την επιβολή και την
«αστυνόμευση», με την ευρεία έννοια4, της διεθνούς ειρήνης. Εξάλλου «ο όρος

“police operations” χρησιμοποιείται συχνά για δραστηριότητες “other than war”5»,
ειδικά όσον αφορά τη χρήση στρατευμάτων για την «“αστυνόμευση” διεθνών

σχέσεων6». Όπως σημειώνει ο Janowitz, «το στρατιωτικό κατεστημένο γίνεται

χωροφυλακή», όταν υιοθετεί μια προστατευτική στάση και δεν έχει ως σκοπό τη νίκη,

αλλά τις βιώσιμες διεθνείς σχέσεις7. Αφού, λοιπόν, ο σκοπός του Οργανισμού ήταν

«να σώσει τις επόμενες γενεές από τη μάστιγα του πολέμου8», η σύστασή τους
γίνεται στα πλαίσια του πνεύματος του Χάρτη, του διεθνούς δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων9. Η ανυπαρξία, βεβαίως, «διεθνούς κυβέρνησης» ή
«παγκόσμιου κράτους», όπως και συμπεφωνημένης ιδέας για το τι εστί «διεθνής
κοινότητα» και «νέα παγκόσμια τάξη10» σε συνάρτηση με την ανθεκτικότητα του
βεστφαλικού συστήματος11, όπου τα κυρίαρχα κράτη κατέχουν το μονοπώλιο της
φυσικής βίας12, σημαίνει πως δεν υπάρχει μια «μετα-εθνική» διεθνής δύναμη
επιβολής των αποφάσεων που λαμβάνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε
αυτό προστίθεται και το γεγονός πως τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τον ΟΗΕ ως
αρένα για να προωθήσουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. 

Σε αυτήν την εργασία θα εξετάστει πώς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επανήλθε η
ιδέα για δημιουργία μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, με κύριο όχημα τον ΟΗΕ. Η ιδέα
προσέκρουσε στην αντιπαλότητα του Ψυχρού Πολέμου και στα εθνοκρατικά
συμφέροντα που ωθούσαν σε συμμαχίες με το ένα ή το άλλο στρατόπεδο. Σκοπός

56

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

4. Rowe, M. (2018), Introduction to Policing, 3rd Ed., London: Sage, Κεφάλαιο 1, “What is Policing?”. Walker, N.
(2011), “The pattern of transnational policing”, in T. Newburn (ed.) Handbook of Policing, 2nd Ed., London:
Routledge, σσ. 119-147. 
5. Schmidl (1998)..., σσ. 21-22. 
6. Greener, B.K. (2012), “International Policing and International Relations”, International Relations, Vol. 26 (2),

σ. 183. 
7. Janowitz, M. (1960), The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, London: Collier-Macmillan, σ.

418. 
8. United Nations (1945), Charter of the United Nations, http://www.un.org/en/sections/un-charter/ preamble/
index.html. 
9. United Nations (2008), United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, New York:

Department of Peacekeeping Operations, σσ. 13-16. 
10. Mearsheimer, J.J. (1995), “The False Promise of International Institutions”, International Security, Vol. 19 (3),
pp. 5-49. Kahn, P.W. (2000), “Speaking Law to Power: Popular Sovereignty, Human Rights, and the New
International Order”, Chicago Journal of International Law, Vol. 1 (1), σσ. 1-18. Jacques, M. (2012), When China

Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, 2nd Ed., London: Penguing.
Jacques, M. (24/08/2006), “What the hell is the international community?”, The Guardian. Miskimmon, A.,
O’Loughlin, B., & Roselle, L. (2013), Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order,
London: Routledge, Κεφάλαιο 3, “Strategic Narratives of International Order”. 
11. Falk, R. (2002), “Revisiting Westphalia, Discovering Post-Westphalia”, The Journal of Ethics, Vol. 6 (4), pp.
311-352. 
12. Weber, M. (1919), “Politics as a Vocation”, in D. Owen & T.B. Strong (ed.), Max Weber: The Vocation Lectures,
επανέκδοση 2004, Indianapolis: Hackett Publishing Company. 
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του ΟΗΕ ήταν η δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού, ο οποίος εξελικτικά, και
αναλόγως των γεγονότων, θα έκτιζε σταδιακά τις δομές για μια, αν ωρίμαζε ο
καιρός, μελλοντική «παγκόσμια διακυβέρνηση», η οποία θα εξασφάλιζε τη διεθνή
ειρήνη μεταξύ εθνών και λαών. Ορισμένοι από τους οραματιστές του διεθνισμού
και ιθύνοντες νόες πίσω από τον ΟΗΕ θεωρούσαν πως μια τέτοια παγκόσμια
διακυβέρνηση, για να μπορεί να επιβάλει τις αποφάσεις της, θα έπρεπε να έχει ίδια
μέσα επιβολής, είτε υπό τη μορφή στρατού, είτε αστυνομίας, είτε κάτι μικτό ή μεταξύ
των δύο. 

Όπως θα εξηγηθεί, η κρίση του 1963-64 στην Κύπρο έδωσε την ευκαιρία στον ΟΗΕ
να πειραματιστεί με την ιδέα της «διεθνικής αστυνόμευσης», με την ευρεία πολιτική
έννοια13, αλλά ταυτόχρονα και να δημιουργήσει ένα προηγούμενο ειρηνευτικής
επιχείρησης που συμπεριλαμβάνει αστυνομικά τμήματα, πέραν των στρατιωτικών.
Εξάλλου η “United Nations [Peace keeping] Force In Cyprus” είναι η μακροβιότερη
περίπτωση ειρηνευτικής δύναμης στη σύγχρονη ιστορία14 και η πρώτη επιχείρηση
στην οποία περιλαμβανόταν από την αρχή και αστυνομικό τμήμα. 

Νέα Παγκόσμια Τάξη και Διεθνής Αστυνόμευση

Οι ιδέες για μιαν ειρηνική ανθρωπότητα, υπόλογη σε μια διεθνή έννομη τάξη και
υπό τη σκέπη μιας παγκόσμιας κυβέρνησης δεν είναι πρόσφατες και οι συζητήσεις
διεξάγονται από τον καιρό, τουλάχιστον, του Διαφωτισμού15. Για «Νέα Παγκόσμια
Τάξη» μίλησε ο Δημοκρατικός Πρόεδρος των ΗΠΑ Woodrow Wilson ήδη από το
1918 με σκοπό την αναμόρφωση του κόσμου μέσα από την εξάπλωση της λευκής,
πατριαρχικής, καλβινιστικής ηθικής, της δημοκρατίας και του φιλελεύθερου
καπιταλισμού16. Μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να έχει τους δικούς της
κατασταλτικούς μηχανισμούς. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Theodore Roosevelt,
που είχε υπηρετήσει και ως Αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης τη δεκαετία
του 1890, πίστευε στη φιλοσοφία της «αστυνομικής δύναμης» (“police power”),
μέσω της οποίας οι ΗΠΑ θα εγγυούνταν την παγκόσμια τάξη17. Η δημιουργία όμως
μιας παγκόσμια τάξης, με τις ΗΠΑ ως τον «παγκόσμιο αρχιαστυφύλακα»,
προσκρούει στην ανυπαρξία θεσμών παγκόσμιας αστυνόμευσης18, έλλειψη
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ UNCIVPOL

ΤΗΣ UNFICYP, 1964

13. Με την «ευρεία πολιτική έννοια» εννοούμε «αστυνόμευση» πολιτικά προβληματικών περιοχών του πλανήτη
όπου μαίνονται συγκρούσεις, για να αποφεχθεί αιματοχυσία και να βρεθούν βιώσιμες και λειτουργικές λύσεις. Σε
αυτή την περίπτωση, και όπως θα δούμε και πιο κάτω, αυτήν την «αστυνόμευση» μπορεί να αναλαμβάνουν απο-
σπάσματα που είναι εξ ολοκλήρου στρατιωτικά στη σύνθεση. 
14. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, “About”, https://unficyp.unmissions.org/about. 
15. Lu, C. (2016), “World Government”, in E.N. Zalta (ed.), The Standford Encyclopedia of Philosophy,
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/world-government/. 
16. Burnidge, C.L. (2016), A Peaceful Conquest: Woodrow Wilson, Religion, and the New World Order, Chicago:
University of Chicago Press. 
17. Holmes, J.R. (2005), Theodore Roosevelt and World Order: Police Power in International Relations, Lincoln,
NE: Potomac Books. 
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δικαιοδοσίας όπου μπορεί να δράσει, αλλά κυρίως στα εθνικά συμφέροντα των
υφιστάμενων κρατών19, τα οποία αρνούνται να απεμπολήσουν το μονοπώλιο της
έννομης φυσικής βίας εντός των συνόρων τους και του δικαιώματος αυτοάμυνας.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως, πέραν των πιο πάνω, οι απόψεις για το ηθικό και
πολιτικο-διπλωματικό περιεχόμενο της «Νέας Παγκόσμιας Τάξης» διίστανται, ιδίως
αν ληφθεί υπόψη το απρόβλεπτο και ρευστό πλαίσιο που δημιουργεί η
δημογραφική, ηλεκτρο-ψηφιακή και κοινωνικο-οικονομική «Παγκοσμιοποίηση20»
αλλά και την αναπόδραστη αλληλεπίδραση των δύο προηγούμενων φαινομένων
με τις διάφορες φιλοσοφικο-μεταφυσικές αναζητήσεις ή τάσεις του διεθνούς
κινήματος της «Νέας Εποχής21». 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, αναπόδραστα προκύπτουν προκλήσεις και για το
επιμέρους ζήτημα που πραγματευόμαστε, δηλαδή ενός εν δυνάμει εκτελεστικού
βραχίονα διεθνούς ασφάλειας, που θα έχει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Μετά τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκε η Κοινωνία των Εθνών, η οποία χρεωκόπησε
όταν ξεκίνησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι, τη δεκαετία του 1930, ο Λόρδος
David Davies, ιδρυτής της New Commonwealth Society, πίεζε για τη δημιουργία
«αμερόληπτου δικαστηρίου με τη δική του διεθνή αστυνομική δύναμη, για να

επιβάλλει διεθνή δικαιοσύνη» με φιλελεύθερα πρότυπα22. Με περισσότερη
προετοιμασία, μετά το τέλος του Β΄ Π.Π. δημιουργήθηκε ο ΟΗΕ23, αλλά ο Ψυχρός
Πόλεμος και η αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ έκανε αδύνατη και πάλι τη
δημιουργία μιας ενιαίας αστυνομικής ή στρατιωτικής δύναμης υπό τον έλεγχο του
φιλελεύθερου διεθνούς οργανισμού. Έτσι, όπως θα δούμε, υιοθετήθηκε το
εξελικτικό μοντέλο, μέσα από τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, με τη σύμφωνο γνώμη
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18. Η Interpol, που ιδρύθηκε το 1923, είναι πρωτίστως υπηρεσία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και
όχι εκτελεστικό όργανο κάποιας παγκόσμιας ή υπερεθνικής οντότητας. Interpol, “History”, https://www.interpol.int/
About-INTERPOL/History.
19. Plouffe, W.C. (1996), “Sovereignty in the New World Order: The Once and Future Position of the United Stattes,
a Merlinesque Task of Quasi-Legal Definition”, Tulsa Journal of Comparative and International Law, Vol. 4 (1), pp.
49-86. 
20. Kinnvall, C. (2004), “Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Se-
curity”, Political Psychology, Vol. 25 (5), pp. 741-767. Ghai, D. (1997), “Economic Globalization, Institutional
Change and Human Security”, in S. Lindberg & Á. Sverrisson (eds), Social Movements in Development: Interna-
tional Political Economy Series, London: Palgrave Macmillan. Καούλλας, Λ.Γ. (2017), «#COGSEC - Εισαγωγή στη
“Γνωστική Ασφάλεια”», Εθνική Φρουρά & Ιστορία, τ. 40, σσ. 92-105. 
21. Kyle, R. (1995), “The Political Ideas of the New Age Movement”, Journal of Church and State, Vol. 37 (4), pp.
831-848. Satin, M. (1979), New Age Politics: Healing Self and Society, 3rd ed., New York: Dell Publishing. Rose,
S. (1979), Orthodoxy and the Religion of the Future, 2nd Ed., Platina, CA: St Herman of Alaska Brotherhood.
Noebel, D.A. (2006), Under standing the Times: The Collision of Today’s Competing Worldviews, 2nd Ed., Manitou
Springs, CO: Summit Press. 
22. Porter, D. (1989), “David Davie: A Hunter after Peace”, Review of International Studies, Vol. 15 (1), σσ. 27-36.
23. Clavin, P. (2013), “The Architecture of the New World Order, 1944-1945”, in P. Clavin (ed.), Securing the World

Economy, Oxford: Oxford University Press. Rosenboim, O. (2017), The Emergence of Globalism: Visions of World

Order in Britain and the United States, 1939-1950, Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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των κρατών-μελών που συμμετέχουν. 

Στο βιβλίο του New World Order του 1940 ο Άγγλος συγγραφέας H.G. Wells
εισηγείται τη δημιουργία μιας «διεθνούς αστυνομίας» στα πλαίσια της ενοποίησης
των εθνών και αποτροπής του πολέμου24. Το 1948 ο τότε Γενικός Γραμματέας του
OHE Νορβηγός Trygve Lie εισηγήθηκε την ανάγκη δημιουργίας αρχικά μιας
εθελοντικής «Δύναμης Φρουράς» του ΟΗΕ με ειρηνευτικά καθήκοντα25, αλλά η
ιδέα του απορρίφθηκε μέσα στην αντιπαλότητα του Ψυχρού Πολέμου26. Το ίδιο
ισχύει, πιο συγκεκριμένα, και για μορφές παγκόσμιας αστυνόμευσης. Την ίδια εποχή
ο ίδιος ΓΓ πρότεινε τη δημιουργία μιας «Αστυνομικής Υπηρεσίας των ΗΕ» (“UN Po-
lice Service”) με 800 στελέχη27, για να αποφανθεί έπειτα πως δεν είχαν ωριμάσει
οι συνθήκες, αφού τα κράτη-μέλη απέρριψαν την πρόταση28. Μετά τον Πόλεμο του
Κόλπου το 1991, και μέσα από τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου George

59

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ UNCIVPOL

ΤΗΣ UNFICYP, 1964

24. Wells, H.G. (1940), The New World Order, London: Secker & Warburg. 
25. The Daily News (11/06/1948), “Lie wants a UN Guard Force”, σ. 8, Περθ, Αυστραλία.  
26. Bunche, R. (11/12/1950), “Some Reflections on Peace in Our Time”, Nobel Lecture, https://www.nobelprize.org/
prizes/peace/1950/bunche/lecture/. 
27. UN Police Magazine (2011), “Brief History”, 6th edition, United Nations Department of Peace keeping
Operations, σ. 6. 
28. Carpenter, A. & Sharwood-Smith, C. (2012), “Developments in United Nations Police Peace keeping Training”,
in M.R. Haberfeld, C.A. Clarke & D.L. Sheehan (eds.), Police Organization and Training: Innovations in Research

and Practice, London: Springer, σ. 180. 

Επιθεώρηση της Πράσινης Γραμμής παρά τον κινηματογράφο «Ολύμπια»,

10 Απριλίου 1964. Τον Bunche πλαισιώνουν ο Ινδός Διοικητής της UNFICYP 

αντιστράτηγοςPrem Singh Gyani και ο Βρετανός ταξίαρχος Ronald Gibbs της 16ης

Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών. Συνοδεύονται από στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου 

και του Κυπριακού Στρατού. Πηγή: UN News & Media.
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H.W. Bush για μια φιλελεύθερη «νέα παγκόσμια τάξη29», η ιδέα για «μια λειτουργική

συλλογική διαδικασία ασφάλειας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ30», ή με άλλα λόγια ένας
διεθνής στρατός, ο οποίος θα αντικαταστήσει αυτόν των ΗΠΑ31, επανέρχεται. Το
2018, και παρακολουθώντας τις διπλωματικές εξελίξεις και την πολιτικο-ιδεολογική
ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τις δυτικές και ευρωπαϊκές κοινωνίες, αυτό το
εγχείρημα συνεχίζει να φαντάζει δύσκολο. 

Οι εγκληματολόγοι Ben Bowling και James Sheptycki συμπεριλαμβάνουν τις
ειρηνευτικές επιχειρήσεις (“peace-keeping”) στον ευρύτερο ορισμό της
«παγκόσμιας αστυνόμευσης» (“global policing”): «Κάθε μορφή διατήρησης της

τάξης, επιβολής του νόμου, διατήρησης της ειρήνης, διερεύνησης εγκλήματος,

ανταλλαγής πληροφοριών ή άλλης μορφής αστυνομική εργασία η οποία υπερβαίνει

ή διασχίζει εθνικά σύνορα32». Η ιστορία της παρουσίας πολιτικής αστυνομίας
(civilian police) σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ χρονολογείται στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 με τις επιχειρήσεις σε Κογκό, Δυτική Νέα Γουϊνέα και Κύπρο.
Τα χρόνια εκείνα ο ρόλος των αστυνομικών τμημάτων «ήταν κατά κύριο λόγο

περιορισμένος στην επιτήρηση, την παρακολούθηση και την αναφορά σε μετα-

συγκρουσιακά περιβάλλοντα και βοηθητικός στις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις που

συνήθως κυριαρχούσαν στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις33». 

To 1963 ο Βιρμανός ΓΓ U Thant, επί Γραμματείας του οποίου δημιουργήθηκε η
UNFICYP, είπε: «Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία πως ο κόσμος θα πρέπει τελικά να

έχει μια διεθνή αστυνομική δύναμη, η οποία θα είναι αποδεκτή ως ένα αναπόσπαστο και

απαραίτητο μέρος της ζωής, με τον ίδιο τρόπο που τυγχάνουν αποδοχής οι εθνικές

αστυνομικές δυνάμεις. Την ιδια στιγμή θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως οι εξελίξεις

βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και πως μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κρίσιμες

καταστάσεις όπως συμβαίνουν και καθώς συμβαίνουν34». 

Όπως θα δούμε πιο κάτω, η δημιουργία της UNFICYP, εκτός του U Thant, φέρει τα
αποτυπώματα ενός από τους μεγαλύτερους ιδεολόγους του ΟΗΕ, του Ralph
Bunche. Αυτή η σηματνική πληροφορία μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για
να δούμε το ίδιο το Κυπριακό Ζήτημα, πέραν από τη «διακοινοτική» και
«διεθνοδικαιϊκή» του διάσταση, και μέσα από ένα επιπλέον αναλυτικό πρίσμα: Αυτό
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29. C-Span (11/09/1990), “George H.W. Bush describes the New World Order in his address to the US Congress
on the Crisis in the Persian Gulf”, Presidential address on Persian Gulf, https://www.c-span.org/ video/ ?c4528359/
george-bush-defines-world-order. Slaughter, A.M. (1997), “The Real New World Order”, Foreign Affairs, Vol. 76
(5), pp. 183-197. 
30. Falk (2002)…, σ. 337. 
31. Huddleston, L.D. (1991), Policing the New World Order: An Alternative Strategy, Fort McNair, Washington,
DC: National Defense University, National War College. 
32. Bowling, B. & Sheptycki, J. (2012), Global Policing, London: Sage, σ. 3.
33. Beer, D. (2017), “A Global Strategic Impact for Law Enforcement”, The Police Chief, Vol. 84 (2), p. 40. 
34. UN Police Magazine (2011)…, σ. 9.
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του πειραματισμού στη δημιουργία εξελικτικών προτύπων παγκόσμιας
διακυβέρνησης (γενικά) αλλά και μορφών διεθνούς αστυνόμευσης,
στρατιωτικοποιημένης και μη (ειδικά). 

O Ralph Bunche και οι Κυανόκρανοι

Η εμπλοκή της εμβληματικής προσωπικότητας του οραματιστή διεθνιστή Ralph
Bunche συνδέει με ένα νοητό νήμα τις εξελίξεις στην Κύπρο του 1963-64 με τις
ευρύτερες εξελίξεις στον ΟΗΕ και στην εξελικτική δημιουργία υποδομών
παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

Ο Δρ Ralph J. Bunche μεγάλωσε με την πρώην σκλάβα γιαγιά του, αφού οι γονείς
του πέθαναν όταν αυτός ήταν πολύ μικρός. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες
εργαζόταν ταυτόχρονα με τις σπουδές του και μέσα από σκληρή δουλειά κατάφερνε
να πετυχαίνει σε κάθε στάδιο της μόρφωσής του, με πολλές υποτροφίες, μέχρι και
τις μεταδιδακτορικές μελέτες του35. Ως ερευνητής και συγγραφέας ασχολήθηκε με
τις φυλετικές δυναμικές στη μνημειώδη έρευνα του Σουηδού κοινωνιολόγου
Gunnar Myrdal, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern

Democracy, που χρηματοδοτήθηκε από την Carnegie Corporation και «εκτόξευσε»
τη μετέπειτα καριέρα του36. Παρά το ότι ήταν αρχικά μαρξιστής37, κατά τον Β΄ Π.Π.,
και αφού είδε πως η δημαγωγία μπορεί να οδηγήσει μια δημοκρατία στην εμφάνιση
φαινομένων όπως του Adolf Hitler, προσχώρησε στο Γραφείο Στρατηγικών
Υπηρεσιών (Office of Strategic Services-OSS), πρόδρομο της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Central Intelligence Agency-CIA), όπου εργάστηκε ως αναλυτής σε
θέματα Αφρικής38. Υπηρέτησε ως σύμβουλος για θέματα αποικιών για το
Υπουργείο Εξωτερικών (State Department) και τον Αμερικανικό Στρατό. Ήταν
ηγετική φυσιογνωμία της αφροαμερικανικής κοινότητας και μέλος ή υποστηρικτής
πολλών κινημάτων για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων και όχι μόνο39, μέλος
πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών επιτροπών και διεθνών οργανισμών όπως το
Institute of Pacific Relations, την Anglo-American Caribbean Commission και τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO). Όπως και σε άλλες περιπτώσεις που πρώτευσε
ως μέλος της μειονότητάς του, ήταν επίσης και ο πρώτος Αφροαμερικανός που
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35. Nobel Peace Laureates.org, “Ralph Bunche 1950”, http://www.nobelpeacelaureates.org/pdf/Ralph_Bunche.pdf. 
36. Cohen, S. (2004), “The Lasting Legacy of An American Dilemma”, Carnegie Results, New York: Carnegie
Corporation, https://www.carnegie.org/media/filer_public/98/65/9865c794-39d9-4659-862e-aae1583278a8/ccny_
cresults_2004_americandilemma.pdf. 
37. Spark, C.L. (2001), “Race, Caste, or Class? The Bunche-Myrdal Dispute Over An American Dilemma”,

International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 14 (3), pp. 465-511. 
38. CIA.gov (2013), “Dr. Ralph J. Bunche: An African-American Leader in the Intelligence Community”, News &
Information, https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/dr.-ralph-j.-
bunche.html. 
39. Schwenk, M.M. (2001), “‘Negro Stars’ and the USIA’s Portrait of Democracy”, Race, Gender & Class, Vol. 8
(4), pp. 116-139. 
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βραβεύθηκε με το Βραβείο Νόμπελ40. Προβλήθηκε ως «ο διπλωμάτης της Νέας

Παγκόσμιας Τάξης», με τη ζωή του να αποτελεί πρότυπο χειραφέτησης των μαύρων
στις ΗΠΑ41. 

Συμμετείχε στις διεργασίες για τη δημιουργία του ΟΗΕ και ήταν ένας από τους πιο
ένθερμους υποστηρικτές της παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσα από τον διεθνή
οργανισμό42. Πολύ κοντά στο τέλος του Β΄ Π.Π. το 1944 έλαβε μέρος στη Διάσκεψη
του Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον43, ενώ ήταν σύμβουλος της αμερικανικής
αντιπροσωπείας κατά τη μεγάλη Διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο, όπου καταρτίστηκε
ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ44. Επίσης εργάστηκε για την ταχύτατη αλλαγή και
την αποσυναρμολόγηση του αποικιακού συστήματος σε Αφρική και Ασία. Το 1946
ο ΓΓ Trygve Lie «δανείζεται» τον Bunche από το State Department και τον τοποθετεί
επικεφαλής του Τμήματος Κηδεμονίας του ΟΗΕ, που ήταν υπεύθυνο για τις
διαδικασίες αποαποικιοποίησης και βοήθειας προς την πορεία αυτών των λαών
προς την αυτοκυβέρνηση45. Έκτοτε παρέμεινε στον ΟΗΕ σε απόσπαση από το
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40. The Nobel Price, “Ralph Bunche – Biographical”, https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1950/bunche/bio-
graphical/. 
41. Schwenk, M.M. (2001), “‘Negro Stars’ and the USIA’s Portrait of Democracy”, Race, Gender & Class, Vol. 8
(4), σ. 116.
42. Henry, C.P. (2005), Ralph Bunche: Model Negro or American Other?, New York: New York University Press,
σσ. 142-155.
43. The Eleanor Roosevelt Papers (2006), “Ralph Bunche (1904-1971), Columbian College of Arts & Sciences,
George Washington University, https://www2.gwu.edu/~erpapers/mep/displaydoc.cfm?docid=erpn-ralbun. 
44. Dag Hammarskjöld Library (01/09/2018), “Who was Ralph Bunche?”, http://ask.un.org/faq/193317. 
45. The Nobel Price, “Ralph Bunche - Biographical”. 

Συνάντηση του Δρ. Ralph J. Bunche με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο 

Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία στις 8 Απριλίου 1964.  Πηγή: UN News Centre».
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State Department. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν εμπλοκή του στην
αραβοϊσραηλινή διένεξη μεταξύ 1947-1949, κυρίως για την υπογραφή εκεχειρίας
μεταξύ των μερών, πράξη για την οποία κέρδισε και το Νόμπελ Ειρήνης το 1950.
Το 1963 παρασημοφορήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας του
Προέδρου John F. Kennedy ως «λόγιος και διπλωμάτης, υπηρέτης της αναδυόμενης

παγκόσμιας τάξης46». 

Ο Bunche εργάστηκε στενά με τον επόμενο ΓΓ, τον Σουηδό Dag Hammarskjöld, ο
οποίος τον διόρισε Βοηθό Γενικό Γραμματέα για Ειδικές Πολιτικές Υποθέσεις. Η
συνεργασία τους ήταν πολύ στενή, διότι και οι δύο πίστευαν στην «ικανότητα της
μηχανής» του ΟΗΕ και στην ανάγκη αυτοσχεδιασμού στα πλαίσια της εξελικτικής
πορείας47. Ο Bunche, «ο οποίος δεν υπηρέτησε ποτέ σε ένοπλη δύναμη, ανέλαβε

τη διοίκηση του πρώτου παγκόσμιου στρατού ειρηνευτών48». Η πρώτη ευκαιρία για
τον Bunche49 ήρθε με την κρίση στο Σουέζ τον Οκτώβριο του 1956 και τη
δημιουργία της “United Nations Emergency Force”, UNEF, «της πρώτης αυθεντικής

διεθνούς αστυνομικής δύναμης του είδους της», όπως δήλωσε ο υποστηρικτής της
ιδέας και Πρωθυπουργός του Καναδά Lester Pearson50. Για πρώτη φορά τα
διάφορα εθνικά στρατιωτικά αποσπάσματα ανέμιζαν μόνο τη σημαία των
Ηνωμένων Εθνών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα εμβληματικά πλέον κράνη κυανού
χρώματος51. Η επιτυχία δημιούργησε, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό αλλά πάντοτε
στα στρατηγικά πλαίσια του διεθνιστικού οράματος, ένα πρώτο προηγούμενο, τους
«κυανόκρανους», και «έκανε πραγματικότητα, τουλάχιστον εν μέρει, το αυθεντικό

όνειρο του Trygve Lie για μια “διεθνή φρουρά” που θα αστυνομεύει τα προβληματικά

σημεία του κόσμου52», αν και στην UNEF δεν συμμετείχαν καθαρά αστυνομικές
δυνάμεις53. 
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46. Public Papers of the Presidents of the United States (1965), Lyndon B. Johnson - 1963-64: November 22,

1963 to June 30, 1964, Washington: Government Publishing Office, σ. 32. 
47. Henry (2005)…, σ. 147. Bunche, R.J. (1996), Selected Speeches and Writings, introduction and editing by
C.P. Henry, Ann Arbor: University of Michigan Press, p. 204. 
48. Henry (2005)…, σ. 142. 
49. Αν και ο Πόλεμος στην Κορέα έγινε υπό τη σημαία του ΟΗΕ, η επιχείρηση εκείνη, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ,
δεν θεωρήθηκε ειρηνευτική. Henry (2005)…, σ. 146. Δεν εξετάζονται περιπτώσεις αποστολής παρατηρητών του
ΟΗΕ, χωρίς στράτευμα, όπως η UNOGIL στο Λίβανο το 1958 ή η UNYOM στην Υεμένη το 1963.
50. Woodhouse, T. & Ramsbotham, O. (2005), “Cosmopolitan Peacekeeping and the Globalization of Security”,
International Peacekeeping, Vol. 12 (2), σ. 139. Henry (2005), σ. 147. Στο ιστορικό εγκαθίδρυσης της UNEF
αναφέρεται πως ο Πρωθυπουργός του Καναδά συναντήθηκε με τον Γ.Γ. πριν τη Γενική Συνέλευση, όπου «ένιωθε
πως ίσως πρέπει να εγκαθιδρυθεί κάποιου είδους αστυνομική δύναμη των ΗΕ για την επίλυση της κρίσης». UN
Peacekeeping, UNEF I, First United Nations Emergency Force, (November 1956 – June 1967), “Background”,
https://peacekeeping.un.org/mission/past/unef1backgr2.html. 
51. Dag Hammarskjöld Library (19/11/2018), “What is the origin of the blue helmets worn by UN peacekeepers?”,
http://ask.un.org/faq/209615. 
52. Henry (2005)…, σσ. 148-149. 
53. Συμμετείχαν μόνο οι στρατονομίες των στρατιωτικών αποσπασμάτων, οι οποίες δεν θεωρούνται πολιτική αστυ-
νομία. UN Peacekeeping, UNEF I, First United Nations Emergency Force, (November 1956 – June 1967), “Facts
and Figures”, https://peacekeeping.un.org/mission/past/unef1facts.html, “Background”, https://peacekeeping. un.or/
mission/past/unef1backgr2.html. 
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Η δεύτερη τέτοια αποστολή του Ralph Bunche ήταν μεταξύ 1960-1964 στο
Κονγκό54 με τη δημιουργία της ONUC55. Σε αυτή τη δεύτερη ειρηνευτική επιχείρηση
συμμετείχε για πρώτη φορά αστυνομικό προσωπικό. Μια μονάδα από τη Γκάνα,
«παραστρατιωτικής» φύσεως και υπό στρατιωτική διοίκηση ανέλαβε την επιβολή
του νόμου και την εκπαίδευση της κογκολέζικης Αστυνομίας, για να αντικατασταθεί
μετά από νιγηριανό αστυνομικό απόσπασμα56. Αστυνομικοί από τις Φιλιππίνες και
τη Βρετανία χρησιμοποιήθηκαν για δεύτερη φορά στην τρίτη ειρηνευτική αποστολή
του ΟΗΕ, αυτή της “United Nations Security Force”, UNSF, στη Δυτική Νέα Γουινέα
κατά τη μετάβαση της κυριαρχίας της από την Ολλανδία στην Ινδονησία μεταξύ
1962-196357. Οι ειρηνευτές αστυνομικοί επιτηρούσαν την κατάπαυση του πυρός
και επέβλεπαν την οργάνωση της τοπικής αστυνομίας της Παπούα58. 

Η UNFICYP ήταν η τέταρτη ειρηνευτική στρατιωτική αποστολή του ΟΗΕ, η τρίτη με
εμπλοκή του Bunche και η τρίτη που χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις,
αλλά η πρώτη όπου αυτές οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν εξ αρχής ως
«αστυνομικό τμήμα» (“police component59”), το οποίο αναφερόταν και ως «πολιτική
αστυνομία» (“civilian police”), με το ακρωνύμιο UNCIVPOL.

Ψήφισμα 186 και η Δημιουργία της UNFICYP

Μετά από τα γεγονότα των «Ματωμένων Χριστουγέννων» του Δεκεμβρίου του 1963
οι Τουρκοκύπριοι απεχώρησαν από τη δικοινοτική κυβέρνηση και, διά στόματος του
Αντιπροέδρου Fazıl Küçük, απέσυραν αμέσως την αναγνώρισή του Κυπριακού
Κράτους, ζητώντας τη διχοτόμησή του60. Οι διπλωματικές συζητήσεις έκαναν
αμέσως λόγο για άμεση δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο -το ζήτημα
ήταν υπό την αιγίδα ποιου οργανισμού ή συνασπισμού και με τι όρους εντολής. 

Με την έναρξη των εχθροπραξιών, και με τη σύμφωνο γνώμη της κυπριακής
κυβέρνησης, στρατεύματα των Βρετανικών Βάσεων αναπτύχθηκαν στη Λευκωσία
για να λειτουργήσουν, μαζί με τα ελλαδικά και τουρκικά αποσπάσματα που
στάθμευαν στο νησί ως απόρροια των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, ως μια
προσωρινή «Κοινή Δύναμη Ανακωχής» (“Joint Truce Force61”). Στις 26 Δεκεμβρίου,
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54. Lyman, P.N. (2004), “Ralph Bunche’s International Legacy: The Middle East, Congo, and United Nations
Peaceeeping”, The Journal of Negro Education, Vol. 73 (2), pp. 159-170. 
55. Opération des Nations Unies au Congo.
56. Hansen, A.S. (2011), “Policing the Peace: The Rise of United Nations Formed Police Units”, Policy Briefing,
Center for International Peace Operations (ZIF), Berlin, σ. 1. UN Police Magazine (2011)…, σ. 6. Harbottle, M.
(1970), The Blue Berets, London: Leo Cooper, σσ. 67-68.
57. UN Peacekeeping, “United Nations Security Force in West New Guinea”, https://peacekeeping.un.org /mission
/past/unsf.htm. Harbottle (1970)…, pp. 67-68. Schmidl (1998)…, σσ. 31-32.
58. UN Police Magazine (2011)…, σ. 7-8. 
59. UN Police Magazine (2011)…, σ. 8-9. 
60. The Times (31/12/1963), “British troops move into truce zone. Cyprus agreement after all-night meeting.
Dr. Kutchuk says partition will be necessary”. 
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την ίδια μέρα που αναλάμβανε δράση η Κοινή Δύναμη Ανακωχής, ο ΓΓ διόρισε
προσωπικό απεσταλμένο και παρατηρητή στην Κύπρο τον Ινδό αντιστράτηγο Prem
Singh Gyani, για να επιθεωρεί την πρώτη ειρηνευτική προσπάθεια62. Η «Πράσινη
Γραμμή», που χαράχθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1963 από τον Βρετανό υποστράτηγο
Peter Young και μοίρασε τη Λευκωσία στα δύο, «χαμήλωσε την ένταση και τη

συχνότητα της διακοινοτικής βίας63», αλλά την ίδια στιγμή, στα μάτια των Κυπρίων,
ήταν η έμπρακτη διαμόρφωση μιας «πρωτο-διχοτόμησης». 

Τον Ιανουάριο του 1964 η Βρετανία συγκάλεσε τη Διάσκεψη του Λονδίνου με σκοπό
την επίλυση της κρίσης. Η κυπριακή αντιπροσωπεία αποχώρησε, αφού η τουρκική
πλευρά επανέλαβε τις ιδέες της για «εθελοντική ανταλλαγή» πληθυσμών, τη
συγκέντρωση των Τουρκοκυπρίων σε μια γεωγραφική περιοχή, διχοτόμηση υπό το
μανδύα της ομοσπονδίας και ξεχωριστές αστυνομικές δυνάμεις64. 

Προτάσεις για τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ την
ίδια περίοδο δεν τελεσφορούσαν65. Για την κυβέρνηση Μακαρίου σε μια δύναμη
του ΝΑΤΟ η Τουρκία θα είχε αυξημένη επιρροή και επιπλέον θα αποξένωνε την
Κυπριακή Δημοκρατία από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και ειδικά αυτές
των Αδεσμεύτων66. Ο Μακάριος προτιμούσε τη στροφή προς τον ΟΗΕ, όπου
θεωρούσε το κλίμα πιο θετικό υπέρ της Κύπρου, για το λόγο ότι πολλά από τα
κράτη-μέλη είχαν πρόσφατα αποκτήσει την ανεξαρτησία τους67 μέσα από
διαδικασίες αποαποικιοποίησης. Εξάλλου αντιπροσωπείες αυτών των νέων κρατών
συμμετείχαν στο Συνέδριο του Σαν Φρανσίσκο, όπου το ζήτημα της
αποαποικιοποίησης ήταν ψηλά στην ατζέντα68. Ο ΟΗΕ προσφερόταν ως ένα
διεθνές φόρουμ για να καταγγελθεί «η αυξανόμενη απειλή από τις πολεμικές
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προετοιμασίες της Τουρκίας69» και να τεθεί επί τάπητος ή αξίωση για την ίδρυση
μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. 

Στις 15 Φεβρουαρίου οι αντιπρόσωποι της Βρετανίας και της Κύπρου ζήτησαν
σύγκληση του Σ.Α70. Ο U Thant, αφού συνεχάρη τη βρετανική δύναμη ανακωχής
ως συμβατή με τον Χάρτη του ΟΗΕ, είχε επαφές, πλαισιούμενος από τον
«σύμβουλό του για την Κύπρο» Ralph Bunche, με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας71. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κυπριανού και ο Πρόεδρος της
Βουλής Γλαύκος Κληρίδης, συναντήθηκαν με τον U Thant, τον José Rolz-Bennett
και τον Ralph Bunche. Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έθεσαν τους όρους για μια
ειρηνευτική δύναμη με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και
την πρόληψη της διακοινοτικής σύγκρουσης72. Σύμφωνα με τον U Thant, «η φύση

αυτής της επιχείρησης είναι πολύ πιο κοντά σε αποτρεπτική και προστατευτική

αστυνομική δράση, δεν είναι κατασταλτική στρατιωτική δράση73». Στις 4 Μαρτίου
1964 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε το Ψήφισμα 186, με το οποίο
επιβεβαίωσε πως η μοναδική πολιτειακή αρχή επί της νήσου ήταν η «Κυβέρνηση
της Κύπρου» της «κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας74». Πρακτικά αυτό σήμαινε
τη διεθνή αναγνώριση της νομιμότητας της ελληνοκυπριακής συνθέσεως
κυβέρνησης του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Μέσα από το Ψήφισμα 186 το Συμβούλιο Ασφαλείας «συστήνει τη δημιουργία, με

τη συναίνεση της Kυβέρνησης της Kύπρου, μιας Eιρηνευτικής Δύναμης των

Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο», τη «σύνθεση και το μέγεθος» της οποίας καθόριζε
ο ΓΓ «σε διαβούλευση με τις Kυβερνήσεις της Kύπρου, της Eλλάδας, της Tουρκίας

και του Hνωμένου Bασιλείου», και διόριζε τον Διοικητή της, ο οποίος ήταν υπόλογος
σε αυτόν75. Λόγω του λεκτικού του Ψηφίσματος 186 οι όροι εντολής της UNFICYP
κρίθηκαν ως «απελπιστικά ασαφείς76», αφού το Ψήφισμα αναφέρει πως «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, σύμφωνα με τις ανάγκες, να συμβάλλει στη διατήρηση και αποκατάσταση του νόμου και
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71. Ker-Lindsay (2004)…, σσ. 64-65. 
72. Ker-Lindsay (2004)…, σσ. 64-65.
73. Miller (1968)…, σ. 34. 
74. “The Cyprus Question”, UN Security Council Resolution 186, 4th March 1964.
75. “The Cyprus Question”, UN Security Council Resolution 186, 4th March 1964.
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της τάξης και την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες77». Συνοδευόταν από μεσολαβητή,
ο οποίος ήταν υπόλογος στον ΓΓ του ΟΗΕ, με σκοπό να βοηθήσει στην εδραίωση
σταθερότητας και ειρήνης. Ο νονός της δύναμης ήταν ο ίδιος ο Ralph Buche, αφού
«είχε γράψει ένα μακρύ κατάλογο πιθανών ακρωνυμίων για τη δύναμη της Κύπρου,

που συμπεριελάμβαναν τα UNFIC, UNCYMED, UNFINC, UNCYMFI και

UNFORIC78», για να καταλήξει στο UNFICYP.

Το καναδικό στρατιωτικό απόσπασμα έφθασε στις 13 Μαρτίου. Μαζί με το βρετανικό
απόσπασμα της υφιστάμενης «Δύναμης Ανακωχής» που υπάχθηκε στην UNFICYP,
ανέλαβαν καθήκοντα στις 27 Μαρτίου79. Χαρακτηριστικά ο Martin Packard, που
υπηρετούσε ήδη στο επιτελείο του Young, θυμάται ότι αντάλλαξαν το υφιστάμενο
κάλυμμά τους με τον κυανό μπερέ80. Πρώτος διοικητής διορίστηκε ο αντιστρατηγός
Gyani, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην Κύπρο ως παρατηρητής του ΓΓ και είχε
εμπειρία από το Κογκό81. Μεταξύ Απριλίου-Μαΐου έφθασαν τα στρατιωτικά

67

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ UNCIVPOL

ΤΗΣ UNFICYP, 1964

77. “The Cyprus Question”, UN Security Council Resolution 186, 4th March 1964.
78. Urquhart, B. (1993), Ralph Bunche, New York: W. W. Norton & Company,σ. 369n, παρατίθεται στο Ker-Lindsay
(2004)…
79. United Nations (1996)…, σ. 152. 
80. Packard, M. (2008), Getting it Wrong: Fragments from a Cyprus Diary 1964, Milton Kaynes: Author House , σ.
247. 
81. Packard (2008)…, σ. 252. Miller (1968)…, σ. 32. Whittaker, D. (1995), United Nations in Actions, London:
University College London Press, σσ. 50-61. 

Ο Ralph Bunche συναντάται με κατοίκους του Κτήματος στην Πάφο στις 

9 Απριλίου 1964, οι οποίοι του εκφράζουν τα παράπονά τους. Κατά τον Μάρτιο, 

η αγορά της πόλης είχε δεχτεί πολύνεκρη απροειδοποίητη επίθεση από την ΤΜΤ. 

Πηγή: UN News & Media.
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αποσπάσματα Σουηδίας, Ιρλανδίας, Δανίας και Φινλανδίας και ένα  αυστριακό
στρατιωτικό νοσοκομείο82. Συνολικά μέχρι τις 8 Ιουνίου 1964 το δυναμολόγιο της
UNFICYP αριθμούσε 6.411, ενώ τη σκυτάλη της διοίκησης ανέλαβε από τον Gyani
ο, επίσης Ινδός, στρατηγός Kadandera Subayya Thimayya83. Ο πρώην διοικητής
της βρετανικής Δύναμης Ανακωχής στρατηγός Michael Carver (ο οποίος είχε
αναλάβει από τον Young τον Φεβρουάριο84) διορίστηκε υποδιοικητής της UNFI-
CYP85 μέχρι τη μετάθεσή του στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τον Σεπτέμβριο
του 196486. 

Η δύναμη του ΟΗΕ ήταν μια μέση λύση για τα δυτικά συμφέροντα, αφού αποτελείτο
από ουδέτερα ευρωπαϊκά κράτη και κράτη-μέλη της Κοινοπολιτείας87. Στο πλαίσιο
της εποχής το Ψήφισμα 186 ήταν μια επιτυχία για τους Έλληνες Κυπρίους, διότι
ήταν μια έμμεση απόρριψη από τη διεθνή κοινότητα της τουρκική διχοτομικής
συμπεριφοράς88. Επιπλέον η επικύρωση της θεσμικής συνέχισης του Κυπριακού
Κράτους έδωσε στην Αστυνομία και τη Χωροφυλακή, δύο θεσμούς που βρίσκονται
στον σκληρό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, επιπλέον αναγνώριση και
εγκυρότητα, νοουμένου πως πλέον στελεχώνονταν μόνο από Έλληνες, καθώς οι
αποσκιρτήσαντες Τούρκοι αστυφύλακες και χωροφύλακες, που ήταν ενταγμένοι
στην ΤΜΤ, είχαν δημιουργήσει δική τους «αστυνομία» εντός των θυλάκων. Με αυτό
τον τρόπο η διεθνώς νομιμοποιημένη διά του Ψηφίσματος 186 θεσμική Αστυνομία89

έγινε η «σπονδυλική στήλη ασφάλειας» για το κυπριακό «χαώδες οικοδόμημα
ασφαλείας», που περιελάμβανε τους διάφορους παραστρατιωτικούς σχηματισμούς
εθελοντών πολιτών, δίδοντάς τους την απαραίτητη «ομπρέλλα νομιμότητας90». 

Η UNFICYP ήταν η πρώτη ειρηνευτική αποστολή που έδρασε αποκλειστικά στο
έδαφος ενός κράτους, αφού η ένοπλη σύγκρουση ήταν πρωτίστως μεταξύ ομάδων
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Χωροφυλακής συγχωνεύονται σε ένα ενοποιημένο Σώμα, γνωστό ως «Αστυνομική Δύναμη Κύπρου» τον Ιούνιο
του 1964. Λαγός, Κ. & Δημητρίου, Σ. (2014), «50 Χρόνια Πριν…», Αστυνομικά Χρονικά, τ. 3, σσ. 20-21. 
90. Καούλλας, Λ.Γ. (2015), «Το Έλλειμμα Ασφάλειας και η Κοινωνικοποίηση του Μονοπωλίου της Βίας κατά την
Κρίση του 1963 - 64: Μια Πρώτη Θεωρητική Προσέγγιση», Εθνική Φρουρά & Ιστορία, τ. 35, σσ. 30-48. Kaoullas,
L.G. (2017), “Cyprus, 1963 - 64: a new conceptual framework for chaotic security structures and momentous
phases in polity‐building”, PhD thesis in Criminology, School of Law, University of Edinburgh.
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του πληθυσμού του91. Γιά τον Bunche η σύνθεση της κάθε ειρηνευτικής επιχείρησης
ήταν διαφορετική, αφού έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι πολιτικές λεπτομέρειες της
κάθε περίπτωσης. Όπως είπε σε μια ομιλία του το 1964, ένας βασικός καθοριστικός
παράγοντας είναι η αποδοχή της δύναμης από την κυβέρνηση στης οποίας το
έδαφος θα σταθμεύσει92. Η άφιξή της έθεσε τέλος σε μερικές αψιμαχίες και
συγκρούσεις στις οποίες παρενέβη93 και για ένα διάστημα εθεωρείτο ως ένα
«πρότυπο παραδείγματος του τι μπορεί να επιτύχει η διεθνής ειρηνευτική

δραστηριότητα94». Άλλωστε, σύμφωνα με τον Bunche, σε αντίθεση με την ONUC,
η UNFICYP «δεν ήταν εκεί για να ‘βοηθήσει’ την κυβέρνηση, όπως ήταν η κατάσταση

στο Κογκό». Σκοπός της δύναμης ήταν να παραταχθεί μεταξύ των αντιμαχόμενων
μερών, χωρίς να παίρνει μέρος στις εχθροπραξίες95. Αυτό, σε συνάρτηση με τους
«απελπιστικά ασαφείς» όρους εντολής της δύναμης, είχε ως αποτέλεσμα να
διαμορφωθούν διαφορετικές συμπεριφορές, συμπάθειες και προκαταλήψεις από
το κατά τόπους προσωπικό της έναντι των αντιμαχόμενων μερών96. Έτσι πολλές
φορές υπήρξε συγκρουσιακή συμπεριφορά απέναντί τους και καχυποψία και από
τις δύο πλευρές, κάτι που καταγράφει και ο ΓΓ του ΟΗΕ στην αναφορά του τον
Σεπτέμβριο του 196497. 

Ο Bunche επισκέφθηκε προσωπικά την Κύπρο τον Απρίλιο του 1964, όπου
επιθεώρησε τις δραστηριότητες της UNFICYP και συναντήθηκε με πολιτικούς
αξιωματούχους98. Ο Bunche δεν ήθελε να είναι ο ίδιος διαμεσολαβητής, καθώς
πίστευε πως η εθνικότητά του θα αποτελούσε πρόσκομμα στις συνομιλίες. Έπειτα
από την κατ’ ιδίαν επίσκεψη στην Κύπρο, ήταν ευχαριστημένος με την ανάληψη της
θέσης από τον πρώην Πρόεδρο του Εκουαδόρ Galo Plaza Lasso, την έκθεση του
οποίου απέρριψαν η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι τον Ιούνιο του 196499. 

Η UNCIVPOL της UNFICYP

Στα πλαίσια της UNFICYP δημιουργήθηκε και η “United Nations Civil Police”, που
ήταν το πρώτο επίσημο αστυνομικό «συστατικό» μέρος σε ειρηνευτική επιχείρηση
του ΟΗΕ («first “component” of police100»). Εγκαινιάστηκε έτσι επίσημα η εποχή

69

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ UNCIVPOL

ΤΗΣ UNFICYP, 1964

91. Ratner, S (1997), The New UN Peacekeeping: Building Peace in Lands of Conflict After the Cold War, London:
Macmillan, σ. 23. 
92. Bunche (1996)…, σ. 202. 
93. UN Document S/5679, 2 Μαϊου 1964. 
94. Brown, N. (1967), “Cyprus: A Study in Unresolved Conflict”, The World Today, Vol. 23 (9), p. 396. 
95. Henry (2005)…, σ. 153. 
96. Packard (2008)…, σ. 247-251. 
97. UN, Security Council, “Report by the Secretary-General on the United Nations Operation in Cyprus”, 10 Sep-
tember 1964, S/5950. 
98. Ανακοινωθέντα Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών: 09/04/1964, 11/04/1964 
99. New York Times (03/07/1964), “Kutchuk Criticizes Senior Officials and the Secretary General's Report as

Favoring the Greek Side”, p. 2. Mirbagheri, F. (1998), Cyprus and Intenational Peacemaking, London: Routledge,
σσ. 50-51. 
100. United Nations Police, “Our History”, https://police.un.org/en/our-history.
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της διεθνούς ή υπερεθνικής αστυνόμεσης, με την πιο στενή έννοια, εκ μέρους του
ΟΗΕ. Ήταν, εξάλλου, η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο όρος “CIVPOL101”.
Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως ο Rolz-Bennett είχε αρχικά εισηγηθεί τη
συμμετοχή ξεχωριστού τμήματος στρατονομίας στη νέα δύναμη. Ωστόσο ο
στρατιωτικός σύμβουλος του ΓΓ, και επιφανής υπέρμαχος της «διεθνούς
αστυνόμευσης», Ινδός αντιστράτηγος Indar Jit Rikhye, παρατήρησε πως δουλειά
της στρατονομίας είναι να στηρίζει το στράτευμα102, διασφαλίζοντας την εσωτερική
πειθαρχία και όχι να αστυνομεύει τους πολίτες. Φαίνεται πως είναι ο αντιστράτηγος
Gyani ο εισηγητής για τμήμα πολιτικής αστυνομίας, με περίπου 30 στελέχη για κάθε
επαρχία «για τη στήριξη και την επίβλεψη της τοπικής κυπριακής αστυνομίας, με

σκοπό την καθησύχαση του πληθυσμού103». Άλλη πηγή αναφέρει ως εμπνευστή
της UNCIVPOL τον Ιρλανδό ταξίαρχο Sean McEown, επιτελάρχη του Ιρλανδικού
Στρατού, ο οποίος υπηρέτησε ως διοικητής της ONUC και ο οποιος θεωρούσε πως
μια τέτοια δυναμη θα μπορούσε να συνεργαστεί τόσο με την Αστυνομία Κύπρου,
όσο και με την αποσχιστική τουρκοκυπριακή «αστυνομία104». 

Αυτό το «αστυνομικό τμήμα» (“police component”) ανέλαβε καθήκοντα στις 14
Απριλίου 1964 με έδρα το Αρχηγείο της UNFICYP στη Λευκωσία105. Διοικητικά
υπαγόταν στη στρατιωτική διοίκηση106. Μέχρι τον Ιούνιο του 1964 αφίχθηκαν στην
Κύπρο 173 αστυνομικοί: 40 από την Αυστραλία, 40 από τη Δανία, 40 από τη
Σουηδία, 33 από την Αυστρία και 20 από τη Νέα Ζηλανδία107. 

Το αστυνομικό απόσπασμα της Δανίας, “Danish Civil Police” ή DANCIVPOL,
αποτελούσαν 41 στελέχη και έφτασαν στις 14 Μαΐου 1964108. Η Σουηδία έστειλε,
πέραν του στρατιωτικού αποσπάσματος, 40 αστυνομικούς τον Μάιο109 με
αποστολή τη συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία στην εξιχνίαση εγκλημάτων
και τον έλεγχο οχημάτων στα οδοφράγματα110. Επίσης 33 Αυστριακοί αστυνομικοί
στελέχωσαν την UNCIVPOL με καθήκοντα διασφάλισης της κατάπαυσης του πυρός
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101. Schmidl (1998)…, σ. 32.
102. Schmidl (1998)…, σ. 32. 
103. Schmidl (1998)…, σσ. 32-33. 
104. Chappell, D. & Evans, J. (1999), “The Role, Preparation and Performance of Civilian Police in United Nations
Peacekeeping Operations, Criminal Law Forum, Vol. 10, σσ. 187-188. 
105. UN Document S/5679. United Nations (1996)…, 156. UN Police Magazine (2011)…, σ. 8-9. 
106. Broer, H. & Emery, M. (1998) in R.B. Oakley, MJ. Dziedzic & E.M. Goldberg (eds.), Policing the New World

Disorder: Peace Operations and Public Security, Washington, DC: National Defense University Press, σσ. 367-
368
107. Schmidl (1998)…, σ. 33. 
108. The Blue Beret (8/11/1972), τ. 33. Forsvaret (28/05/2014), “50-året for Danmarks deltagelse på Cypern”,
https://www2.forsvare-t.dk/nyheder/intops/Pages/50-%C3%A5retforDanmarksdeltagelsep%C3%A5Cypern.aspx.
Ιακωβίδης, Κ. (2012), «28 Χρόνια, 22623 Δανοί Στρατιώτες στην Κύπρο», στο Γ. Γεωργής & Γ. Καζαμίας (επιμ.),
Δανία-Κύπρος: Όταν οι Βίκινγκς Συνάντησαν την Αφροδίτη, 2η εκδ., Λευκωσία: Εν Τύποις, σ. 302.
109. UN Document S/5679, 2 Μαΐου 1964. 
110. Welin, G. & Ekelund, C. (2004), The U.N. in Cyprus: Swedish Peace-keeping Operations, 1964-1993, London:
Hurst, σ. 23. 
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και αφοπλισμού του πληθυσμού111. Οι Νεοζηλανδοί αστυνομικοί έφτασαν με
αεροσκάφος της Νεοζηλανδικής Αεροπορίας στην Κύπρο στις 21 Μαΐου 1964. Οι
25 άνδρες της «KIWICIVPOL», όπως αποκαλούσαν χαριτολογώντας το
απόσπασμά τους, στρατοπέδευσαν στο ξενοδοχείο Curium Palace στη Λεμεσό με
ένα υποσταθμό τεσσάρων ανδρών στο χωριό Μαλλιά του Τροόδους112. Οι
Αυστραλοί αστυνομικοί συνεργάστηκαν με το ιρλανδικό στρατιωτικό απόσπασμα
στην περιοχή Τροόδους-Μόρφου και Τηλλυρίας, μετά που το τελευταίο ανέλαβε τον
έλεγχο από το σουηδικό απόσπασμα τον Νοέμβριο του 1964113. Σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας η επιχείρηση στην Κύπρο αποτέλεσε
«σημαντικό θεμέλιο για το αποτύπωμα της Αυστραλίας στη διεθνή αστυνόμευση114».
Μερικές φορές οι αστυνομικοί μετακινούνταν μεταξύ αποσπασμάτων επί
εθελοντικής βάσεως με σκοπό την απόκτηση εμπειριών και την τυποποίηση
λειτουργικών διαδικασιών115. Οι τομείς ευθύνης τον Δεκέμβριο του 1965 είχαν ως
εξής:
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111. Iakovidis, K. (2012), “The Austrian Contingent: Tribute to Peace”, in G. Georgis & G. Kazamias (eds.), Linked

by History - United by Choice: Cyprus and Its European Union Partners, Nicosia: En Tipis, pp. 70-71.
112. The Blue Beret (July/August 2014), σ. 6.
113. Kaoullas, L.G. (2012), “Cyprus-Ireland: Sister Islands, Revolutionary Islands”, in G. Georgis & G. Kazamias
(eds.), Linked by History - United by Choice: Cyprus and Its European Union Partners, Nicosia: En Tipis, σ. 413.
Ιακωβίδης, Κ. (2013), «Το Ιρλανδικό Απόσπασμα της UNFICYP», στο Γ. Γεωργής & Γ. Καζαμίας (επιμ.), Παράλληλοι

Δρόμοι - Κοινές Επιδιώξεις, Λευκωσία: Εν Τύποις, σ. 454. 
114. Australian Federal Police (17/06/2017), “Australian police withdraw from Cyprus peacekeeping mission after
53 years”, https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/australian-police-withdraw-cyprus-peacekeeping-
mission-after-53-years. 
115. Schmid (1998)…, σ. 34.

Τομείς ευθύνης UNFICYP και UNCIVPOL τον Δεκέμβριο του 1965. 

Πηγή: UN, Dept. of Public Information.
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Όπως και με τα στρατιωτικά αποσπάσματα, τα αστυνομικά αποσπάσματα
επιχειρούσαν ως εθνικές μονάδες και στο κάθε απόσπασμα ανατέθηκε ευθύνη για
διαφορετική περιοχή116. Στην αναφορά του ο ΓΓ περιέγραψε τα καθήκοντα της
UNCIVPOL ως εξής: α) Καθιέρωση συνδέσμων με την κυπριακή αστυνομία, β)
συνοδεία περιπολιών της κυπριακής αστυνομίας κατά τον έλεγχο οχημάτων στους
δρόμους για τροχαίες και άλλες παραβάσεις, γ) επάνδρωση αστυνομικών φυλακίων
σε συγκεκριμένες, ευαίσθητες περιοχές, ιδίως όπου υπήρχε ένταση που μπορούσε
να αμβλυνθεί από την παρουσία αστυνομικών στοιχείων της UNFICYP που επιτη-
ρούν τους ελέγχους οχημάτων από την τοπική αστυνομία στα οδοφράγματα, δ)
διερεύνηση περιστατικών όπου Έλληνες και Τούρκοι Κύπριοι είναι αναμεμειγμένοι
σε συμβάντα με την αντίπαλη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης
προσώπων που αναφέρονται ως ελλείποντα, ε) άλλες ειδικές έρευνες, εάν
απαιτηθεί117. Στο τελευταίο, συμπεριλαμβάνονται και υποθέσεις όπου Έλληνες
Κύπριοι παγιδεύθηκαν σε περιοχές ελεγχόμενες από τους στασιαστές118. Πέραν
από μικτές περιπολίες, που συμπλήρωναν τις στρατιωτικές, επανδρώθηκαν ειρη-
νευτικά φυλάκια σε ευαίσθητες περιοχές, όπως στην Αμμόχωστο, τη Λεμεσό και την
Κερύνεια, και υπήρχε επιτήρηση των οδοφραγμάτων της Αστυνομίας Κύπρου στις
πόλεις της Λευκωσίας και της Αμμοχώστου καθώς και στην περιοχή Λεύκας119. 

Ο Γουατεμαλανός José Rolz-Bennett, που υπηρέτησε προηγουμένως ως
«Διαχειριστής» κατά τη μετάβαση εξουσίας στη Δυτική Νέα Γουϊνέα και ως Ειδικός
Απεσταλμένος του ΓΓ για το Κυπριακό εκείνη την περίοδο120, είπε για την
UNCIVPOL: «Τα τακτικά στρατεύματα στην δύναμη των ΗΕ συμπληρώνονται από ένα

στοιχείο διεθνούς πολιτικής αστυνομίας, κυρίως για να καθιερώσουν στενούς συνδέσμους με

την κυπριακή αστυνομία και έτσι να συνεισφέρουν στην διατήρηση του νόμου και της τάξης

και να προλάβουν επεισόδια τα οποία εύκολα μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερες ένοπλες

συγκρούσεις», για να υπογραμμίσει πως στην Κύπρο βρίσκονται «με την συγκατάθεση της

κυβέρνησης για να συνδράμουν στην διατήρηση του νόμου και της τάξης121». 

Σύμφωνα με τον Michael Harbottle, που υπηρέτησε ως επιτελάρχης της UNFICYP
μεταξύ 1966-68, «η UNCIVPOL αποδείχθηκε μια αδιαμφισβήτη επιτυχία. Τα καθήκοντά

της δεν είναι εκείνα μιας κανονικής αστυνομικής δύναμης. Δεν έχει εξουσίες σύλληψης ή

κράτησης, έρευνας ή ανάκρισης ούτε κανενός είδους εκτελεστική εξουσία. Είναι αμερόληπτη
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116. UN Police Magazine (2011)…, σ. 8-9. Harbottle (1970)…, pp. 67-68.
117. UN Document S/5679, 2 Μαΐου 1964. United Nations (1996)…, σ. 156. 
118. Papadopoulos, A.N. (1969), Peace-making and Peace-keeping by the United Nations: Cyprus, A Case Study,
Nicosia, σ. 39.
119. Kaloudis (1991), σ. 61.
120. New York Times (19/12/1972), “Jose Rolz‐Bennett Dies at 54; Former U.N. Under Secretary”, p. 46. Schmidl
(1998)…, σ. 32. 
121. Rolz-Bennett, J. (1964), “The UN position on its peacekeeping activities”, in Institute for World Affairs Educa-
tion, Peace-keeping Activities of the United Nations: Proceedings of the 5th Annual Governor’s Conference on the
United Nations, 2 May 1964, No. 7, Global Focus Series, The University of Wisconsin, p. 70, 72-73.
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από όλες τις απόψεις, εργαζόμενη ως μια αποτελεσματική ομάδα ανακριτών, ερευνητών,

παρατηρητών, διαπραγματευτών, μεσολαβητών, ανταποκριτών και εξομολογητών.

Επανδρώνει αστυνομικά φυλάκια σε ευαίσθητες περιοχές, παρέχει αξιωματικούς συνδέσμου

σε ορισμένους ελληνοκυπριακούς και τουρκοκυπριακούς αστυνομικούς σταθμούς, εκτελεί

περιπολίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές και εποπτεύει τη συγκομιδή και καλλιέργεια της

σοδειάς από την μια κοινότητα σε περιοχές που γειτνιάζουν ή ελέγχονται από την άλλη. Οι

επιδόσεις αυτής της πρωτόγνωρης παρέας διεθνών αστυνομικών βοήθησε πολύ στη μείωση

της έντασης και στην καθιέρωση μιας πιο ψύχραιμης ατμόσφαιρας. Σε αντίθεση με τον

στρατιώτη, ο αστυφύλακας είναι πολλές φορές πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει καταστάσεις

όταν προκύπτουν ζητήματα αστικού δικαίου και ατομικών δικαιωμάτων. Στην Κύπρο η

UNCIVPOL έχει οπωσδήποτε κερδίσει υψηλό σεβασμό και υπόληψη, τα οποία της αξίζουν

απόλυτα122». Προσθέτει πως η UNCIVPOL, μαζί με τα στρατεύματα, «έκανε ό,τι

μπορούσε για να διασφαλίσει πως και οι δύο κοινότητες μπορούσαν να οργώσουν τα χωράφια

τους, να καλλιεργήσουν τη σοδειά τους, να βοσκήσουν τα κοπάδια τους, να μορφώσουν τα

παιδιά τους και να αναλάβουν όσες το δυνατόν περισσότερες φυσιολογικές δραστηριότητες

της ζωής, ιδίως σε περιοχές ένοπλης σύγκρουσης και στα μικτά χωριά123». Η UNCIVPOL
συνεισέφερε στη μείωση των αριθμών των αγνοουμένων και από τις δύο πλευρές,
«δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες νόμου και τάξης124». 

Οι στρατιωτικοί πίστωσαν την UNCIVPOL «με την ικανότητα εκτόνωσης της έντασης

σε πολύ χαμηλό επίπεδο» μέσα και από τη συνεργασία τους με την τοπική
αστυνομία, που συμπεριελάμβανε συνοδεία περιπόλων και εποπτεία των
οδοφραγμάτων, «σε μια ατμόσφαιρα όπου ακόμη και οι “κανονικές” εγκληματικές

ενέργειες εκλαμβάνονταν ως μέρος των εθνικών συγκρούσεων125». 

Επίλογος

Από το 2005 παύει να χρησιμοποιείται στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις διεθνώς το
όνομα “Civilian Police” ή “CIVPOL” και υιοθετείται το “UN Police” και “UNPOL126”.
Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή η UNPOL αριθμεί περί τα 65 στελέχη127. 

Στην εποχή μας υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ εγκληματολόγων για τη
«χωροφυλακοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και τη στρατιωτικοποίηση της

πολιτικής αστυνομίας», όσον αφορά τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις128. Όταν οι
ενδοκρατικές συγκρούσεις έγιναν πιο συχνές από τις διακρατικές, οι αρχικές
ειρηνευτικές προσεγγίσεις θεωρήθηκαν αναποτελεσματικές. Αυτό άλλαξε αισθητά
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125. Schmidl (1998)…, σ. 34. 
126. United Nations Police, “Our History”, https://police.un.org/en/our-history. Greener (2012), σσ. 184-185. 
127. UNFICYP, “UNPOL”, https://unficyp.unmissions.org/unpol. 
128. Easton, M., den Boer, M. & Janssens, J. (2010), Blurring Military and Police Roles, Hague: Eleven.
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τον ρόλο της αστυνομίας στα νέα πρότυπα διεθνών επεμβάσεων129, αφού οι
ανάγκες για εσωτερική τάξη, «μικροασφάλεια» (“microsecurity130”) και εφαρμογή
του νόμου έγιναν πιο σημαντικές. Η εμπειρία των ειρηνευτικών αποστολών της
δεκαετίας του 1960 δημιούργησε πρότυπα πάνω στα οποία έκτισαν στη γενικότερη
φιλοσοφία της εξελικτικής πορείας. Για παράδειγμα στη Ναμίμπια το 1989
χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις σε μεγάλη κλίμακα στα πρότυπα της
UNCIVPOL του 1964131. Η ONUC ήταν η πρώτη επιχείρηση όπου δημιουργήθηκαν
τα “Formed Police Units-FPUs”, αστυνομικά αποσπάσματα που λειτουργούν
ομαδικά για διαχείριση της δημόσιας τάξης. Η UNSF έθεσε τα θεμέλια για
πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού. Με την UNFICYP εισήχθησαν τα αστυνομικά
τμήματα ως η αρχή βάση της οποίας θα οργανώνονται οι δραστηριότητες της
UNPOL για την στήριξη και εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας132. Οι διαφορετικές εμπειρίες από τις τρεις πρώτες αποστολές, όπου
συμμετείχε αστυνομία, κατέστησαν αποτελεσματικότερες τις μελλοντικές
επιχειρήσεις των ΗΕ μετά το 1989, όταν η εκπαίδευση και ανάπτυξη αστυνομικών
δυνάμεων σε δυτικά και φιλελεύθερα πρότυπα θα γίνει αναπόσπαστο μέρος των
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129. Beer (2017)…, σ. 40. 
130. Eide, E.B. & Bratteland, T. (1998), “Norwegian Experiences with U.N. Civilian Police Operations”, in R.B.
Oakley, MJ. Dziedzic & E.M. Goldberg (eds.), Policing the New World Disorder: Peace Operations and Public

Security, Washington, DC: National Defense University Press, σ. 437.
131. Broer (1998)…, σ. 371.
132. UN Police Magazine (2011)…, σ. 9.

Σπάνια φωτογραφία οχήματος λαντ-ρόβερ όπου διενεργείται μικτή περιπολία ανδρών

της UNCIVPOL και της Αστυνομίας Κύπρου, Αύγουστος 1964. Στην πλαϊνή πινακίδα

γράφει “United Nations and Cyprus Police Joint Patrol”, έμπρακτη απόδειξη της 

αναγνώρισης της νομιμότητας των Σωμάτων Ασφαλείας του Κυπριακού Κράτους.

Πηγή: World Image Archive / Alamy.
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ειρηνευτικών επιχειρήσεων133. 

Επιπλέον το 1992 ιδρύθηκε το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ (UN
Department of Peacekeeping Operations), το οποίο ανέλαβε εξολοκλήρου τη
διαχείριση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και συμπεριλαμβάνει και Γραφείo
Κράτους Δικαίου και Θεσμών Ασφάλειας (Office of Rule of Law and Security Insti-
tutions134). 

Η σημασία που δίδεται στη χρήση αστυνομικών δυνάμεων στις ειρηνευτικές
επιχειρήσεις φαίνεται και στους αριθμούς: Από τους 89.133 ένστολους, 65.111 είναι
στρατιωτικοί και 10.721 είναι αστυνομικοί135. 

Σήμερα το όραμα και η αποστολή της UNPOL έχουν διευρυνθεί θεσμικά. Με το
Ψήφισμα 2382 του 2017 το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε τη σημαντική συνεισφορά
της αστυνόμευσης στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και στις ειδικές πολιτικές
αποστολές σε όλες τις φάσεις ενός κύκλου συγκρούσεων136. Υπάρχει η “Standing
Police Capacity”, η οποία αποτελείται από αξιωματικούς της αστυνομίας κρατών-
μελών σε απόσπαση στην UNPOL, από οργανωμένες αστυνομικές μονάδες που
υπηρετούν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις (FPUs) και σε ειδικές αστυνομικές ομάδες
για εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων137. 

Όπως παρουσιάστηκε σε αυτή την εργασία, η UNFICYP, γενικά, μαζί με την
UNCIVPOL, ειδικά, καταγράφονται ως μια από τις πρώτες προσπάθειες όπου
δοκιμάζεται η διεθνής ή παγκόσμια αστυνόμευση με την ευρύτερη έννοια138. Η «νέα
παγκόσμια τάξη» του ΟΗΕ δοκίμασε και εξέλιξε τη «μηχανή» της στην κυπριακή
κρίση του 1963-64. Ο Ralph Bunche ήταν ευχαριστημένος πως με την UNFICYP
«δημιούργησε ένα πρότυπο: ένας μη-βίαιος στρατός, που θα γινόταν ένα μόνιμο

εργαλείο ειρήνης139». Ωστόσο, οξύνους καθώς ήταν και κατανοώντας καλά τη φύση
της κυπριακής κρίσης140, είπε στον τότε Καναδό πρεσβευτή πως, αφού
εγκατασταθεί, η UNFICYP «ίσως να μην μπορέσει να φύγει ποτέ» από την
Κύπρο141. 
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133. Barnett, M.N. (1997), “Bringing in the New World Order: Liberalism, Legitimacy, and the United Nations”,
World Politics, Vol. 49 (4), pp. 526-551. 
134. UNPeacekeeping, Department of Peacekeeping Operations, https://peacekeeping.un.org/en/department-of-
peacekeeping-operations. 
135. UN Peacekeeping, Peacekeeping Operations Fact Sheet, 21 August 2018, https://peacekeeping.un.org/ sites/
default/files/pk_factsheet_08_18_eng.pdf. Οι υπόλοιποι είναι στρατιωτικοί παρατηρητές και πολιτικό προσωπικό.
136. United Nations, Resolution 2382 (2017), Adopted by the Security Council at its 8086th meeting, on 6
Nov. 2017. 
137. United Nations Police, “The Mission of UN Police”, “What our UN Police Officers Do”, https://police.un.org/. 
138. Henry (2005)…, σ. 153. 
139. Henry  (2005)…, σ. 153. 
140. Τόσο καλά, που το 1967 προειδοποίησε λευκούς αστυνομικούς και μαύρους ακτιβιστές, μετά από εξεγέρσεις
σε γκέτο, για τον κίνδυνο ΄΄διεύρυνσης σε κυπριακού τύπου κοινοτικό πόλεμο΄΄. Henry (2005)..., σ. 282.
141. Henry (2005)…, σ. 153. 
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Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
Χαράλαμπου Γ. Χαραλάμπους,

Υποψήφιου Διδάκτορα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Το παραμύθι το «όνειρο»

Το παραμύθι τ’ όνειρο που έλεγες με χάρι

Το πώς ο Κωνσταντίνος μας την Πόλι θε να πάρη

Το Παραμύθι τ’ όνειρο που έλεγες γιαγιά μου

Το βλέπω τώρα αλήθεψε και λαχταρά η καρδιά μου

Μεσ’ την αυλή της Εκκλησιάς όλοι σε τριγυρίζαν

Το παραμύθι έλεγες και απ’ την χαράν δακρύζαν

Να μεγαλώσης μούλεγες να πας να πολεμήσης

Το αίμα του πατέρα σου, σαν άνδρας να ζητήσης

Και όταν η Κρήτη μια φορά θα πάη στην Ελλάδα

Τότε στον τάφο μου να ρθής ν’ ανάψης μια λαμπάδα

Το παραμύθι πούλεγες καλέ χρυσή κυρούλα

Να ζούσες τώρα νάβλεπες πως αληθέψαν ούλα.

Τα Γιάννενα τα πήραμε! Κρήτη! Θεσσαλονίκη!

Και τώρα στην Αγιά Σοφιά θα πάμε με την νίκη

Είμαι ξυπνός; Είμαι καλά; Βρίσκομαι στα σωστά μου;

Νεράιδες ή φαντάσματα μήπως πετούν μπροστά μου!!

Βλέπω τον Στρατηλάτη μας στ’ άλογο καβαλάρη

Τον ανδρειωμένο μας στρατό την πόλι πάη να πάρη!!

Φωτιά φωνάζουνε παντού, νίκη φωνάζουν πέρα

Και ο Σκλάβος τώρα ελεύθερος κορδίζει την φλογέρα

Το παραμύθι αλήθεψε μεγάλωσε η Ελλάδα

Τώρα στον Τάφο σου γιαγιά θα ανάψω την λαμπάδα

Μεγάλη σαν το μπόι σου, άσπρη σαν την ψυχή σου

Και τα νησιά τα πήραμε γιαγιά μου προσευχή σου!1 
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1. Το ποίημα αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία της Λευκωσίας στις 2/15 Φεβρουαρίου του 1913. Κατά
τη διάρκεια, δηλαδή, του Α΄ Βαλκανικού πολέμου, όταν η έκβασή του είχε ουσιαστικά κριθεί υπέρ της Ελλάδας και
των συμμάχων της. Λίγα εικοσιτετράωρα προηγουμένως είχε γίνει η υποστολή της τελευταίας σημαίας της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη, στο φρούριο της Σούδας. Το ποίημα ήταν υπογραμμένο με τα αρχικά Ι.Μ.Β.,
τα οποία ανήκουν, προφανώς, στον εκπαιδευτικό, πεζογράφο και ποιητή Ιερώνυμο Μ. Βαρλαάμ από τη Λάρνακα.
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Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος έληξε με τη Συνθήκη του Λονδίνου τον Μάιο του 1913,
με την οποία ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από τα κυριαρχικά δικαιώματά του στην
Κρήτη, παραχωρώντας τα στις Μεγάλες Δυνάμεις2. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους,
με ιδιαίτερη συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η τελευταία παραιτήθηκε από
κάθε δικαίωμα επικυριαρχίας στο νησί. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε συνεργασία με
τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ προσδιόρισαν ως επίσημη ημέρα ανακήρυξης της
ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου 1913. 

Η επίσημη ανακήρυξη της προσάρτησης της Κρήτης στον εθνικό κορμό έγινε την
Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στα Χανιά, μέσα σε ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό και
συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, παρουσία του Έλληνα βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄,
του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και της πολιτικής ηγεσίας της Κρήτης.
Οι ελληνικές εφημερίδες της εποχής καλύπτουν με εκτενή δημοσιεύματα και
ανταποκρίσεις τη γιορτινή μέρα της επίσημης ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Η αθηναϊκή εφημερίδα Εμπρός με ιδιαίτερο τηλεγράφημα του απεσταλμένου της
Ανδρέα Τσαμόπουλου καταγράφει λεπτομερώς το πανηγυρικό κλίμα της ημέρας:
αναφέρεται αρχικά στην όψη που πήρε η πόλη για να γιορτάσει την ιστορική μέρα
και στους κατοίκους της, οι οποίοι συγκινημένοι ανέμεναν την άφιξη της ελληνικής
ηγεσίας και το επίσημο τελετουργικό: 

Χανιά 1 Δεκεμβρίου. - Τα Χανιά είναι αγνώριστα από βαθείας πρωΐας. Παντού σημαίαι

Ελληνικαί κυματίζουν. Βλέπει κανείς εις τα πρόσωπα των κατοίκων την εθνικήν χαράν και

υπερηφάνειαν διά το μέγα και ιστορικόν γεγονός της Εθνικής αποκατάστασεως χάριν της

οποίας ποταμοί αιμάτων εχύθησαν. Ουδέποτε η πόλις ησθάνθη τοιούτους παλμούς και η

εωθινή σάλπιγξ η οποία από της πλατείας Συντριβανιού μέχρι των απωτάτων στενωπών

διελάλησε το μέγα γεγονός έφερε ρίγη συγκινήσεως και δάκρυα εις τους οφθαλμούς. Ήδη ο

κατάπλους της «Μυκάλης» φερούσης τα μέλη της Κρητικής Αδελφότητος της Αθηνών-

Πειραιώς προκαλεί γενικήν συγκέντρωσιν εις την παραλίαν, ασπασμοί εγκάρδιοι

ανταλλάσσονται, χειραψίαι θερμαί και επιφωνήσεις.

-Ζήτω η αληθινή ανάστασις της Κρήτης.

Ακολούθως, ο Τσαμόπουλος παραθέτει πλούσιο υλικό σχετικά με το τελετουργικό
και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην πόλη των Χανίων τη συγκεκριμένη
μέρα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην είσοδο του ελληνικού στόλου εντός του
λιμανιού των Χανίων, στο «σημαιστόλιστον και δοξασμένον» θωρηκτό «Αβέρωφ»,

πάνω στο οποίο επέβαινε ο Κωνσταντίνος Α΄, ο Βενιζέλος και ο ένδοξος κυβερνήτης
του Παύλος Κουντουριώτης, καταγράφει τη βασιλική υποδοχή και τη δοξολογία στη
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2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνθήκης του Λονδίνου ο Σουλτάνος παραιτούνταν από κάθε δικαίωμα επικυριαρ-
χίας ή οποιοδήποτε άλλο απέναντι στην Κρήτη. Βλ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η συνθήκη του Λονδίνου»,
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως 1913, τόμ. ΙΔ΄, Αθήνα 2000, σ. 334. 
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Μητρόπολη, παραθέτει τις προσφωνήσεις στον βασιλιά και κάνει εκτενή αναφορά
στην έπαρση της σημαίας στο ιστορικό φρούριο του Φιρκά από τους γηραιούς
αγωνιστές Αναγνώστη Μάντακα και Χατζημιχάλη Γιάνναρη, την ίδια ώρα που τα
ελληνικά πολεμικά πλοία έρριπταν 101 κανονιοβολισμούς3. 

Η επίσημη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και οι εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα
στην πόλη των Χανίων δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες και χωρίς
σχολιασμό και από τον ελληνικό κυπριακό Τύπο της περιόδου. Το «Κρητικό Ζήτημα»

και η επιτυχής κατάληξή του ερχόταν, άλλωστε, να εκτοπίσει, προσωρινά, το
κυρίαρχο, μέχρι τότε, «Επτανησιακό Πρότυπο4». Οι Έλληνες της Κύπρου
συμπανηγύρισαν με τον κρητικό λαό την πλήρη απελευθέρωση και ένωση της
μεγαλονήσου με την Ελλάδα, προσδοκώντας ακριβώς και στη δική τους εθνική
αποκατάσταση. 

Όλο τον Δεκέμβριο του 1913, αλλά και τις μέρες που ακολούθησαν, εντοπίζονται
στον κυπριακό Τύπο της εποχής αρκετά άρθρα σχετικά με την Κρήτη και τους
αγώνες των κατοίκων της. Τα δημοσιεύματα αυτά είναι ταυτόχρονα παραινετικά-
προτρεπτικά προς τους Έλληνες της Κύπρου και τον εθνικό τους αγώνα. Ως προς
την επιμέρους θεματολογία, οι κυπριακές εφημερίδες καταγράφουν είτε με εκτενείς
είτε με συνοπτικές αναφορές την ιστορία της Κρήτης και τη διαχρονική εξέλιξη του
ζητήματός της και περιγράφουν με πολλές λεπτομέρειες το επίσημο τελετουργικό
της ένωσης που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά την 1η Δεκεμβρίου: την άφιξη της
ελληνικής κυβέρνησης στην Κρήτη και την υποδοχή που έτυχε, τα αισθήματα και
τον ενθουσιασμό του κρητικού λαού, την επίσημη δοξολογία και την έπαρση της
σημαίας. Επιπρόσθετα, αναδημοσιεύουν άρθρα του τουρκικού Τύπου και τις
αντιδράσεις στη γειτονική χώρα και καταγράφουν τον απόηχο του ζητήματος στην
Κύπρο, σε συνάρτηση πάντοτε με το πάγιο αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας
των κατοίκων της για ένωση του νησιού με την Ελλάδα.

Αμέσως μετά την αναγγελία της επίσημης προσάρτησης της μεγαλονήσου η
Κύπρος -διά μέσου των εκπροσώπων της- του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β΄
-γνωστού για την αδιάλλακτη θέση του υπέρ της ένωσης- και των αντιπροσώπων
της στο βουλευτικό σώμα απέστειλαν συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον βασιλιά
Κωνσταντίνο Α΄στα Χανιά: Συμπανηγυρίζοντες ελευθερία αδελφής Κρήτης, ευλαβώς

79

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 
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3. Εμπρός, Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 1913. Για την επίσημη τελετή της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η

Δεκεμβρίου 1913 αναλυτικά δημοσιεύματα παραθέτουν και οι υπόλοιπες ελληνικές εφημερίδες της περιόδου, όπως
για παράδειγμα οι αθηναϊκές Εστία, Πατρίς και Σκριπ, η Εφημερίς των Κυριών της Ρεθυμνιώτισσας και πρωτοπόρου
του γυναικείου κινήματος Καλλιρρόης Παρρέν κ.ά.
4. Η πεποίθηση ότι η Βρετανία θα παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως έπραξε το 1864 με τα Επτάνησα,
το «Επτανησιακό Πρότυπο» όπως ονομάστηκε, ήταν ευρέως εξαπλωμένη στην ελληνική κυπριακή πολιτική ηγεσία
της εποχής. Βλ. σχετικά, Γιώργος Γεωργής, «Ο αντίκτυπος της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα στην
Κύπρο», Ιωάννης Θεοχαρίδης (επιμ.), Πρακτικά του τρίτου διεθνούς κυπρολογικού συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20

Απριλίου 1996), τόμος Γ΄, Νεότερο Τμήμα, Λευκωσία 2001, σ. 383-395. 
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υποβάλλομεν Υμετέρα Μεγαλειότητι και Μητρί Ελλάδι αφοσίωσιν Κυπριακού λαού,

ευχομένου, Θεώ αξιώσαι, αυτόν ίδη ως τάχιστα Υμετέραν Μεγαλειότητα υψώσαι και επί

Κύπρου ένδοξον Ελληνικήν σημαίαν5. 

Το τηλεγράφημα προς τον Έλληνα βασιλιά υπήρξε το πρώτο από τα πολλά
δημοσιεύματα, που ακολούθησαν, σχετικά με τον απόηχο της επίσημης
προσάρτησης της Κρήτης στο ελληνικό κράτος. Ένα από τα επόμενα δημοσιεύματα
προέρχεται από τον Κυπριακό Φύλακα, μια από τις τρεις μεγαλύτερες εφημερίδες
της Λευκωσίας κατά την υπό εξέταση περίοδο. Πρόκειται για ένα μονόστηλο άρθρο
στην τελευταία σελίδα της που έχει τίτλο «Η προσάρτηση της Κρήτης». Στο εν λόγω
κείμενο παρατίθενται χωρίς πολλές λεπτομέρειες οι σημαντικότερες στιγμές-
εκδηλώσεις του επίσημου τελετουργικού που πραγματοποιήθηκε στην κρητική
πόλη.Το τελευταίο μέρος του δημοσιεύματος καταπιάνεται με την αρχική απόφαση
των Μεγάλων Δυνάμεων να παραστούν μόνο στη δοξολογία και όχι στις υπόλοιπες
εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και στην καθοριστική, όπως αποδείχτηκε,
παρέμβαση του γενικού διοικητή του νησιού Λουκά Κανακάρη-Ρούφου (1878-1949):
Οι Πρόξενοι των Δυνάμεων είχον προαποφασίσει να παραστώσι μόνον εις την Δοξολογίαν.

Αλλ’ ο Διοικητής της νήσου κ. Ρούφος δι’ εντονωτάτης γλώσσης παρέστησεν αυτοίς τας
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5. Το τηλεγράφημα, με ημερομηνία 3/16 Δεκεμβρίου 1913, παρατίθεται σε όλες σχεδόν τις στις τοπικές εφημερίδες
της εποχής. Ενδεικτικά βλ. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 6 Δεκεμβρίου 1913 και Ελευθερία, Λευκωσία 7/20 Δεκεμ-
βρίου 1913.

Η έπαρση της σημαίας στο φρούριο Φιρκά

Πηγή: http://agonaskritis.gr [ημερ. ανάκτησης: 15 Νοεμβρίου 2018].
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συνεπείας, ας ηδύνατο να έχη η τοιαύτη αυτών απόφασις επί των πνευμάτων του λαού και

εδήλωσεν ότι αποξενούται πάσης ευθύνης διά την στάσιν ην θα ελάμβανε το πλήθος.

Κατόπιν της εντόνου ταύτης διαμαρτυρίας οι πρόξενοι των Δυνάμεων παρέστησαν και εις την

τελετήν της υψώσεως της Ελληνικής Σημαίας. 

Ο ιταλός βουλευτής κ. Ροβέρτος Γκάλλη ετηλεγράφησε προς τον Γενικόν Διοικητήν της

Κρήτης, εκδηλών την ενθουσιώδη συμμετοχήν του εις την χαράν του Κρητικού λαού6... 

Το Νέον Έθνος της Λάρνακας σε άρθρο στην πρώτη σελίδα του με τίτλο «Εξ ακοής

και οράσεως» υμνεί με θρησκευτικούς όρους και αναφορές την ένωση της
Μεγαλονήσου με την Ελλάδα: Φέρομαι μετά παλμών ψυχής νοερώς επί του νεωτέρου

Γολγοθά, ο εστί μεθερμηνευόμενον λειψάνων μαρτύρων τόπος εις εθνικόν προσκύνημα, και

διατρέχω αυτόν μετά ρίγους ιεράς συγκινήσεως. […] Η Κρήτη επί αιώνας ηρωικώς

παλαίσασα και εκατόμβας ευγενών αυτής τέκνων θυσιάσασα εις της ελευθερίας τον βωμόν,

αποβάλλει σήμερον τον ακάνθινον του μαρτυρίου στέφανον και προσέρχεται ίνα καθεσθή εκ

δεξιών της μεγάλης μητρός, ενώ χορός αγγέλων μελωδεί: «Χαίρε Κρήτη ανδρειωμένη, χαίρ’

ελεύθερο νησί». 

Συνεχίζοντας, ο αρθρογράφος δεν μπορεί πάρα να συνδέσει το γεγονός της
προσάρτησης της Κρήτης με την τύχη της Κύπρου και των υπολοίπων ελληνικών
νησιών που παρέμεναν εκτός του εθνικού κορμού: «Εις την πανδαισίαν όμως ταύτην»,
αναφέρει χαρακτηριστικά, «δεν συμμετέχουσιν εισέτι μετά της Κρήτης και αι άλλαι νήσοι.

Η Κύπρος διατελεί εκτός του νυμφώνος». Τέλος, καταγράφει συνοπτικά την ιστορία των
πολύχρονων αγώνων του κρητικού λαού, μέχρι να φθάσει στην πολυπόθητη
ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος7. 

Στη Λεμεσό η εφημερίδα Σάλπιγξ, με αφορμή την τηλεγραφική αναγγελία της
ανύψωσης της ελληνικής σημαίας στην Κρήτη, παραθέτει αρχικά το τηλεγράφημα
του αρχιεπισκόπου Κύπρου και των Ελλήνων βουλευτών του Νομοθετικού
Συμβουλίου προς τον Έλληνα βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄8. Στην επόμενη έκδοσή της,
στη δεύτερη σελίδα της, δημοσιεύει ένα εκτενές κείμενο με τίτλο «Τα ελευθέρια της

Κρήτης», το οποίο προλογίζεται ως εξής:

Έκλεισε τέλος και η ιδιαιτέρα ιστορία της μάρτυρος και ηρωοτόκου αδελφής Κρήτης. Από

της 1ης Δεκεμβρίου η Κρήτη διαρρήξασα και τον τελευταίον δεσμόν προς την ιστορίαν του

παρελθόντος, δεν αποτελεί πλέον παρά αναπόσπαστον τμήμα της Μεγάλης Ελλάδος, μη

έχουσα άλλην ιστορίαν, ειμή την κοινήν ιστορίαν της μητρός Ελλάδος, ης είνε ήδη εις εκ των
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6. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 6 Δεκεμβρίου 1913.
7. Νέον Έθνος, Λάρνακα 7/20 Δεκεμβρίου 1913.
8. Σάλπιγξ, Λεμεσός 6/19 Δεκεμβρίου 1913.
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λαμπροτέρων αδαμάντων. Η κάθοδος Έλληνος Βασιλέως εις την Νήσον μετά πάροδον τόσων

αιώνων δουλείας και μαρτυρικών αγώνων και η ανύψωσις του κυανολεύκου συμβόλου της

ελευθερίας επί του φρουρίου Φιρκά, εσημείωσαν ένα έτι σταθμόν εν τη ιστορία της Ελλάδος,

σταθμόν κλείοντα αφ’ ενός ολόκληρον ηρωϊκήν ιστορίαν αιμάτων και θυσιών, ανοίγοντα δε

αφ’ ετέρου νέαν περίοδον ειρηνικής αναπτύξεως και προόδου εις ταις αγκάλαις της Μεγάλης

ημών Μητρός…

Στη συνέχεια του εν λόγω δημοσιεύματος καταγράφονται συνοπτικά οι πολύχρονοι
αγώνες του κρητικού λαού για την πραγμάτωση του εθνικού του πόθου, ενώ το
άρθρο κλείνει έχοντας ως υστερόγραφο (γραμμένο με μικρά γράμματα και
διαφορετική γραμματοσειρά) το συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Κυρίλλου Β΄ και
των Ελλήνων Κύπριων βουλευτών, το οποίο πρωτοδημοσίευσε στην προηγούμενη
έκδοσή της. Η δεύτερη κατά σειρά δημοσίευση του τηλεγραφήματος της κυπριακής
ηγεσίας αποτελεί, ενδεχομένως, ένα μήνυμα προς τους Βρετανούς αποικιοκράτες,
για τη συνέχιση του ενωτικού αγώνα των Ελλήνων του νησιού. Ένα μήνυμα για την
πραγμάτωση του εθνικού τους αγώνα: είτε διά της διπλωματικής οδού είτε στα
πρότυπα του κρητικού αγώνα9. 

Στις επόμενες εκδόσεις των τοπικών εφημερίδων, που αυτή την περίοδο είναι
τετρασέλιδες και εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση, εντοπίζονται αρκετά
δημοσιεύματα σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στα Χανιά,
και γενικότερα στην Κρήτη, τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη. Πρόκειται, ως επί το
πλείστον, για αναδημοσιεύσεις των ελληνικών εφημερίδων (κυρίως αθηναϊκών και
κρητικών). Τα πιο αναλυτικά δημοσιεύματα προέρχονται από τις μεγαλύτερες
εφημερίδες της Λευκωσίας: Κυπριακό Φύλακα, Ελευθερία, Φωνή της Κύπρου.

Η πρώτη λεπτομερής δημοσίευση που αφορά τις εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά
προέρχεται από τον Κυπριακό Φύλακα στις 13 Δεκεμβρίου και έχει τίτλο «Η τελετή της

ενώσεως της Κρήτης». Στο άρθρο αυτό παρατίθενται αναλυτικά οι σημαντικότερες
στιγμές του επίσημου τελετουργικού. Μεταξύ άλλων, γίνεται εκτενής αναφορά στην
υποδοχή και στο «καλωσόρισμα» της μουσουλμανικής κοινότητας του νησιού προς
τον Έλληνα Βασιλιά:

Οι Μουσουλμάνοι μετέχουν του γενικού ενθουσιασμού, ο δε θρησκευτικός αρχηγός των

Μεχμέτ Σεματλή έδωκε προς τους δημοσιογράφους τον εξής χαιρετισμόν διά τον Βασιλέα:

«Μεγαλειότατε, 

Ενθουσιά ο λαός της Κρήτης διά την έλευσιν της Υμετέρας Μεγαλειότητος εις την νήσον μας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι εν όσω υπάρχει Κυβέρνησις δικαία, πάντες οι υπήκοοι της

Υμετέρας Μεγαλειότητος θα ώσιν αυτοί ειλικρινώς αφωσιωμένοι καθώς και ο εν τη νήσω

ευρισκόμενος Μουσουλμανικός πληθυσμός.
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9. Σάλπιγξ, Λεμεσός 13/26 Δεκεμβρίου 1913.
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Υπό την Υψηλήν αιγίδα της Υμετέρας Μεγαλειότητος ελπίζομεν οι Μουσουλμάνοι της Κρήτης

να περνούν μετά των συμπατριωτών των εν αρμονία, και ότι και αυτοί θα ευτυχήσουν μαζύ

των.

Ευχόμενοι τούτο πάντες μια καρδία Σας λέγομεν το Καλώς ωρίσατε εξ όλης της ψυχής.

Ζήτω η Α.Μ. ο Βασιλεύς10»… 

Το ίδιο περιγραφικό είναι και το δίστηλο άρθρο της Ελευθερίας. Το δημοσίευμα έχει
τίτλο «Η επίσημος ανακήρυξις της ενώσεως της Κρήτης. Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος εις Χανιά.

Μεγαλοπρεπής τελετή» και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης σελίδας της. Ο
αρθρογράφος αρχικά καταπιάνεται στο γιορτινό κλίμα και στην όψη που έλαβαν τα
Χανιά, και γενικότερα ολόκληρη η Κρήτη, τη μέρα αυτή: «Αλησμόνητος θα παραμείνη

η εθνική μυσταγωγία, ήτις ετελέσθη την προπαρελθούσαν Κυριακήν εν Χανίοις επί τη επισήμω

ανακηρύξει της ενώσεως της Κρήτης», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια αναφέρεται στην αποβίβαση του Βασιλιά και των υπολοίπων μελών
της ελληνικής κυβέρνησης από το θρυλικό «Αβέρωφ», η οποία είχε ως
«αποτέλεσμα» την έκρηξιν απεριγράπτου ενθουσιασμού και εις εκδηλώσεις, ων είναι

αδύνατος η αναπαράστασις. Ο Βασιλεύς μετά τους Προξένους, χαιρετά διά χειραψίας τους

παλαιμάχους των κρητικών αγώνων ήρωας, οίτινες, δακρύοντες εκ συγκινήσεως, εψιθύριζον:
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10. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 13 Δεκεμβρίου 1913.

Στιγμιότυπο από την επίσημη τελετή της προσάρτησης

Πηγή: https://oraiokastronews.gr [ημερ. ανάκτησης: 15 Νοεμβρίου 2018]
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-Βασιληά, καλώς ήλθες, Χριστός Ανέστη. Πυροβολισμός ουδείς ερρίφθη, του λαού

συμμορφωθέντος προς διακήρυξιν του Διοικητού…

Στην επόμενη ενότητα καταγράφεται η πορεία του Κωνσταντίνου Α΄ στη Μητρόπολη
για την επίσημη δοξολογία: Η πομπή, προηγουμένου του Βασιλέως, κατευθύνεται εις τον

ναόν της Μητροπόλεως διά μέσου ζώνης, ην εσχημάτισεν η κρητική χωροφυλακή. Από των

εξωστών αι γυναίκες και νεάνιδες έρραινον τον Βασιλέα διά δακρύων μαργαριτοστολίστων,

διά των δακρύων της εθνικής αυτών χαράς. Πρό της εξωθύρας του ναού είχε στηθή εξέδρα

εφ’ ής ανήλθεν ο Βασιλεύς. Αι μαθήτριαι του Παρθεναγωγείου έρραινον τον Βασιλέα διά

ροδοπετάλων…

Στη συνέχεια η εφημερίδα παραθέτει την προσφώνηση του Επισκόπου Χανίων και
Αποκορώνου Αγαθάγγελου Ξηρουχάκη (1872-1958) και περιγράφει την είσοδο του
Βασιλιά στον ναό την ίδια στιγμή που «ο χορός έψαλλε "Σώσον Κύριε τον λαόν σου και

ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας κατά βαρβάρων τοις Βασιλεύσι δωρούμενος"». Η
δοξολογία ετελέσθη κατανυκτικωτάτη μετά το τέλος δ’ αυτής ο Βασιλεύς μετά του Βενιζέλου,

των πριγκίπων και των άλλων επισήμων κατηυθύνθη εις την παραλίαν την ενδεκάτην δ’

ακριβώς ώραν ανήρχετο επί της επάλξεως του φρουρίου Φιρκά. Ο Επίσκοπος ετέλεσεν

αγιασμόν, ερράνισεν τον Βασιλέα και καθηγίασε την σημαίαν, ενώ οι χοροί έψαλλον «Τη

υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια».

Μετά τη δεύτερη προσφώνηση από τον Γενικό Διοικητή του νησιού Ρούφο
ακολούθησε η ανύψωση της σημαίας: Οι γηραιοί αγωνισταί, Χατζημιχάλης Γιάνναρης

και Μάντακας παρέδωσαν εις τον Βασιλέα την σημαίαν. Ο Βασιλεύς την προσέδεσεν επί του

σχοινίου και ενώ από των πολεμικών ερρίπτοντο οι κεκανονισμένοι 101 κανονιοβολισμοί,

και ο λαός εζητωκραύγαζεν, ο καπετάν Μάντακας ανέσυρεν το σχοινίο και η κυανόλευκος

εκυμάτισεν επί της κορυφής του κοντού. Η ώρα ήτο ακριβώς 11 και 10΄. Οι χοροί έψαλλον:

«Ανδρών ηρώων, προμάχων πατρίδος των, πεσόντων ευσεβώς, αιωνία η μνήμη». 

Το δημοσίευμα κλείνει με την αναδημοσίευση ενός τηλεγραφήματος των αθηναϊκών
εφημερίδων, σχετικά με το «επεισόδιο» του Ρούφου και των προξένων των
Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίοι ήθελαν να παραστούν μόνο στην επίσημη δοξολογία
και να απέχουν από τις υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις11. 

Η άλλη μεγάλη εφημερίδα της πρωτεύουσας Φωνή της Κύπρου δημοσιεύει σχετικά
με το επίσημο τελετουργικό στα Χανιά δύο εκτενή άρθρα. Το πρώτο, με ημερομηνία
7/20 Δεκεμβρίου, έχει τίτλο «Αι εορταί της Κρήτης» και αναφέρεται, μεταξύ άλλων,
στην κάθοδο της ελληνικής ηγεσίας στην Κρήτη, στον έκπλου του ελληνικού στόλου,
στις προετοιμασίες που πραγματοποιούνταν στα Χανιά, στο πρόγραμμα των
εορτών που θα τελούνταν στην Κρήτη. Στο επόμενο φύλλο της, στις 14/27
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11. Ελευθερία, Λευκωσία 14/27 Δεκεμβρίου 1913. 
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Δεκεμβρίου, ακολουθεί η συνέχεια των όσων ανέφερε στην προηγούμενη έκδοσή
της: γίνεται αναφορά στην επίσημη δοξολογία, στις προσφωνήσεις προς τον
Κωνσταντίνο Α΄, στην έπαρση της σημαίας από τους αγωνιστές Γιάνναρη και
Μάντακα. Στην ίδια έκδοση της εφημερίδας δημοσιεύεται και ένα δεύτερο κείμενο,
το οποίο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της πρώτης και δεύτερης σελίδας της
εφημερίδας και έχει τίτλο: «Από την Κρητική Εποποιία. Ο αγών που έληξε σήμερον και

ήρχισε προ πεντακοσίων ετών». Το δημοσίευμα αυτό πρόκειται για μια περιεκτική
επισκόπηση της κρητικής ιστορίας, αρχίζοντας από την προκήρυξη των ναυάρχων
για μελλούμενη αυτονομία τον Μάρτιο του 1897 και καταλήγοντας στην επίσημη
προσάρτηση της μεγαλονήσου στο ελληνικό κράτος με την έπαρση της ελληνικής
σημαίας στο φρούριο του Φιρκά τον Δεκέμβριο του 1913. Καταληκτικά σημείωνε τα
εξής:

Αυτή είνε εις ολίγας ωχράς γραμμάς η ιστορία των τελευταίων πολυτάραχων ετών της

θρυλικής νήσου, που βλέπει σήμερον να πραγματοποιήται εις τον Φιρκάν η οπτασία την

οποίαν ονειρεύετο, αγωνιζομένη επί 500 έτη. Η ωχρότης όμως της ιστορίας αυτής θα φωτισθή

από το έργον του ιστορικού. Αλλά θα μείνει πάντοτε ωχρά με τας λεπτομέρειας της γνωστάς

μόνο εις τον θρύλλον, που πλανάται εις τα βουνά της Κρήτης, η ιστορία του Κρητικού, ο

οποίος έπιπτεν εις τες Αρχάνες και επολεμούσεν εις τους Λάκκους και εγένετο παρανάλωμα

του πυρός εις το Αρκάδι και αντέτασσε εις το Ακρωτήρι εναντίον του ηνωμένου στόλου των

Μεγάλων Δυνάμεων το στήθος του μόνον με το γκρά του [σσ. το τυφέκιο του].

Και θα μείνη πάντοτε άγνωστος -διότι δεν την ενεπιστεύθησαν πουθενά-η ιστορία των

αιωνίως μαυροφορεμένων Κρητικών μητέρων, αι οποίαι εγεννούσαν τα παιδιά των διά να

αντικαταστήσουν με το πένθος του θανάτου των το πένθος του θανάτου συζύγων, γονέων,

αδελφών, που εθυσιάζοντο εις τον μεγάλον βωμόν με την ευχήν η οποία εξεπληρώθη σήμερον

εις τον Φιρκάν12. 

Στις επόμενες εκδόσεις των τοπικών εφημερίδων εντοπίζουμε μικρό αριθμό
δημοσιευμάτων σχετικών με την ενσωμάτωση της Κρήτης και την αντίδραση του
τουρκικού Τύπου. Στην εφημερίδα Σάλπιγξ της Λεμεσού, στην έκδοση της 20ης

Δεκεμβρίου 1913/2 Ιανουαρίου 1914, εντοπίζουμε επί του προκειμένου δύο άρθρα.
Το πρώτο έχει τίτλο «Το Τουρκικόν Ντρέτνωτ13» και αναφέρεται στις προσπάθειες
ενίσχυσης του τουρκικού στόλου «περί ανακτήσεως των Νήσων που απώλεσαν»,
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει. Στο δεύτερο με τίτλο «Οι Τούρκοι οδύρονται διά την

Κρήτην», αναφέρεται σε δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Τασφίρι Εφκιάρ με
αφορμή την έκδοση ενός επετειακού γραμματοσήμου στην Κρήτη και την οριστική
προσάρτηση του νησιού στην Ελλάδα. Η τουρκική εφημερίδα χαρακτηρίζει την
έκδοση του γραμματόσημου «ως σπαραξικάρδιον ενθύμιο των Οθωμανικών
ατυχιών», ενώ σε κάποιο άλλο σημείο της καυτηριάζει τη στάση που τήρησαν έναντι
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12. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 14/27 Δεκεμβρίου 1913.
13. Στην προκειμένη περίπτωση ο όρος «Ντρέτνωτ» αναφέρεται σε τύπο θωρηκτού εξοπλισμένου με πυροβόλα
μεγάλου διαμετρήματος, κατά το πρότυπο του βρετανικού θωρηκτού HMS «Dreadnought» του 1906.
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της Τουρκίας οι Μεγάλες Δυνάμεις: Εκείνο το οποίον μας θλίβει κυρίως, είναι το ότι η

εκχώρησις αυτή της νήσου δεν εγένετο υπό την πίεσιν των Δυνάμεων αλλ’ επετεύχθη διά των

αποκλειστικών διαβημάτων της Ελλάδος. Είναι αληθές ότι η Ελλάς δεν έλαβε μόνη την

Κρήτην, αλλά τη βοηθεία των λοιπών τριών αιμοχαρών ομοίων της, εν στιγμή καθ’ ην ημείς

ασχολούμενοι εις τας αδελφικάς φιλονεικίας μας είμεθα εξησθενημένοι. 

Το τουρκικό δημοσίευμα κλείνει με μια υπόσχεση: Εν πάση περιπτώσει δεν δύναται τις

να φαντασθή δι’ ημάς μεγαλυτέραν ύβριν από την κατοχήν της μεγάλης και πλουσίας ταύτης

νήσου υπό των Ελλήνων, ύβριν δυναμένην να ανορθώση τας τρίχας της κεφαλής μας. Η μόνη

ανάμνησις της ύβρεως ταύτης δύναται να αφυπνίση εν καρδία μας χίλια αισθήματα

εκδικήσεως, χιλίας αποφάσεις14! 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ενσωμάτωση της Κρήτης στην Ελλάδα έδωσε στους
Έλληνες της Κύπρου ένα νέο πρότυπο αγώνα, εκτοπίζοντας το κυρίαρχο από το
1878 -μετά την άφιξη των Βρετανών- «Επτανησιακό Πρότυπο». Φυσιολογικά
λοιπόν, η προσάρτηση της Κρήτης συνδέθηκε άμεσα με το διαχρονικό αίτημα των
Κυπρίων για την ενσωμάτωση του νησιού στον εθνικό κορμό. Τις μέρες αυτές το
«Κυπριακό Ζήτημα» κατέλαβε ξεχωριστό μέρος της τοπικής αρθρογραφίας. Από
τα δημοσιεύματα αυτά ξεχωρίζουμε ένα άρθρο της εφημερίδας Φωνή της Κύπρου, το
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14. Σάλπιγξ, Λεμεσός 20 Δεκεμβρίου 1913/2 Ιανουαρίου 1914.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φωνή της Κύπρου στις 7/20 Δεκεμβρίου 1913. 

Το κύριο άρθρο της έχει τίτλο «Η Πρωτότοκος».
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οποίο δεσπόζει στο πρωτοσέλιδό της και έχει τον τίτλο «Η Πρωτότοκος».Το πρώτο
μέρος του συγκεκριμένου άρθρου είναι στην ουσία ένα υμνολόγιο, με θρησκευτικούς
όρους και αναφορές, στην ένωση της Κρήτης και τους πρωταγωνιστές της.
Παρατίθεται ενδεικτικά το πιο κάτω απόσπασμα:

Ο παράδεισος ηνέωκται και η αγνή και πάλλευκως νύμφη, η πρωτότοκος ημών αδελφή, η

ηρωοτόκος Κρήτη, εισήλθεν εν θριάμβω εντρυφώσα νυν εις τους ευανθείς αυτού λειμώνας.

Αι πύλαι αυτού ήσαν προ πολλού αναπεπετασμέναι δι’ αυτήν, και διά τους καλλινίκους της

αγώνας, και διά τα άγιά της μαρτύρια, και διά τας εκατόμβας των ιερών της θυμάτων εις τον

βωμόν της Πατρίδος, και διά την υπέροχον και πανεύφημον πολιτείαν των τέκνων της, ων

προεξάρχει ο μεγαλουργός και ουρανόπεμπτος πρωθυπουργός μας, ο τη ελευθερία συνώνυμος,

Ελευθέριος Βενιζέλος, ως επίσης και διά τας πανενδόξους νίκας του έθνους κατά δύο

προαιωνίων και απαισίων εχθρών, πλην το πρώτον, την παρελθούσαν Κυριακήν περιεπτύξατο

αυτήν εις τας αγκάλας του ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος, του Γένους ο Μεσσίας, ο πανένδοξος

ημών Βασιλεύς Κωνσταντίνος ο ΙΒ΄ και με αλουργίδα και διάδημα περιέβαλε και εις τας

μονάς της αληθούς, της αθανάτου ζωής της ελευθερίας ταύτην εισήγαγε και εγκαθίδρυσε.

Πρωτότοκος εν τη γεννήσει και ζωή, πρωτότοκος ούτω και υπάρχει και εν τη Αναστάσει και

τα λοιπάς αδερφάς άγει προς εαυτήν…

Στο δεύτερο μέρος του πιο πάνω άρθρου μεταφέρεται ο προβληματισμός και η
αβεβαιότητα των Ελλήνων της Κύπρου σχετικά με την τύχη του νησιού αλλά των
υπολοίπων αλύτρωτων περιοχών: … Ενώ η πρωτότοκός μας αδελφή Κρήτη και άλλαι

αδελφαί μας απολαύουσι της τρυφής του Παραδείσου, παρά την πύλην αυτού ίστανται

θρηνούσαι και οδυρόμεναι, εκλιπαρούσαι την εις αυτόν είσοδον και έργα άξια της τιμής και

μακαριότητος ταύτης παρουσιάζουσαι αι Ιταλοκρατούμεναι νήσοι, ιστάμεθα ημείς. 

Ο ανώνυμος συγγραφέας του άρθρου θέτει στη συνέχεια κάποια ρητορικά
ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με τους κοινούς αγώνες υπέρ της Ελλάδας, της
Κύπρου και των υπολοίπων αλύτρωτων περιοχών: Τις λοιπόν κωλύει, τις απαγορεύει

την είσοδο εις αυτάς, αίτινες τας αυτάς, ως και αι λοιπαί αδερφαί των περγαμηνάς και τίτλους

κέκτηνται διά την ευδαιμονίαν ταύτην, και ικανά υπέστησαν μαρτύρια ίνα άξιαι της στιγμής

ταύτης καταστώσι, και θύματα ιερά προσήνεγκον εις τον βωμόν της Πατρίδος, ουχί δε

έλασσον και η Κύπρος, ήτις δεν εφείσθη πολυτίμων τέκνων, εν εις μέγας μεγαλωστί ο αοίδιμος

Σώζος, του οποίου ο ηρωικός θάνατος ηρίθμησε χθες, 6ην Δεκεμβρίου, την πρώτην επέτειον;

Απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα ο συντάκτης του κειμένου δεν μπορεί να
δώσει, προσδοκεί όμως στην αλλαγή στάσης των Βρετανών αποικιοκρατών: Να

ελπίσωμεν άρα γε ότι η Αγγλία θα μας παράσχη και πάλιν τρανά δείγματα μεγαλοψυχίας, αφού

μάλιστα εν τη προκειμένη περιπτώσει η μεγαλοφροσύνη αυτή στενότατα συνδέεται προς την

πολύτιμον δι’ αυτήν και πολυφίλητόν της συμφέρον, του να μη παραμείνη η Ιταλία εις ουδεμίαν
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των νήσων του Αιγαίου, και να προσδοκώμεν ότι τοιαύτη πρότασις πολύ ταχέως θα

επακολουθήση την πρώτην15;

Στον Κυπριακό Φύλακα ο βουλευτής Λάρνακας-Αμμοχώστου Ευάγγελος
Χατζηϊωάννου16 δημοσιεύει ένα μονόστηλο κείμενο σχετικά με το «Κυπριακό
Ζήτημα». Στο κείμενό του αυτό ο Λαρνακέας βουλευτής εκφράζει την άποψη ότι
μετά το τέλος του Α΄ Βαλκανικού πολέμου, η κυπριακή υπόθεση εισήλθε σε μια νέα
φάση. Πριν τον πόλεμο, αναφέρει, ως κύριος παράγοντας για τη διευθέτηση του
προβλήματος παρουσιαζόταν η θέληση και η αξίωση του λαού της Κύπρου. Το
τέλος του πολέμου, σημειώνει, και οι διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο εμφάνισαν ένα
νέο παράγοντα: την «πρωτοβουλία της αγγλικής και ελληνικής διπλωματίας», στην
οποία εναπόκειται πλέον και η διευθέτηση του Κυπριακού Ζητήματος. Ο
Χατζηϊωάννου κλείνει το άρθρο του με τη θέση ότι ο λαός της Κύπρου θα πρέπει
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15. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 7/20 Δεκεμβρίου 1913.
16. Ο Ευάγγελος Χατζηϊωάννου (1870-1944) σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε μετα-
πτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, δημοτικός
σύμβουλος και δήμαρχος Λάρνακας, μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Ως σπουδαστής υπήρξε μέλος της
φοιτητικής φάλαγγας, η οποία πολέμησε στην επανάσταση στην Κρήτη (1897). Ακόμη υπηρέτησε ως εθελοντής
στους Βαλκανικούς πόλεμους (1912-1913), λαμβάνοντας μέρος στην πολύνεκρη μάχη του Αγίου Νικολάου, στην
οποία τραυματίστηκε. Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία βλ. Αριστείδης Λ. Κουδουνάρης, Βιογραφικόν Λεξικόν
Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 650.

Απόσπασμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία στις 14/27 Δεκεμβρίου

1913. Το κύριο άρθρο της έχει τίτλο «Το παράδειγμα της Κρήτης».

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 88



να αποφύγει τις «φυλετικές προστριβές» στο εσωτερικό και την «αντιβρετανική
κατεύθυνση» στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας πως «ο,τιδήποτε και αν κάμωμεν»,
πρέπει πάντοτε να γίνει διά μέσου της Αγγλίας17. Παρόμοιες ήταν εξάλλου και οι
κατευθυντήριες οδηγίες του ελληνικού υπουργείο Εξωτερικών για την ένταση και
τον προσανατολισμό που έπρεπε να έχει ο ενωτικός αγώνας18. 

Η εφημερίδα Ελευθερία, σε ένα μακροσκελές άρθρο στο πρωτοσέλιδό της στις 27
Δεκεμβρίου με τίτλο «Το παράδειγμα της Κρήτης», συνεχίζει ουσιαστικά αυτό που
ξεκίνησαν οι υπόλοιπες εφημερίδες, ανακινώντας και αυτή με τη σειρά της το
«Κυπριακό Ζήτημα». Αφού πρώτα υμνούσε τους αγώνες των Κρητικών, κατέληγε
σε νέες αγωνιστικές προτροπές προς τους Έλληνες της Κύπρου, χαρακτηρίζοντας
μάλιστα τις συνθήκες ιδανικές για την ευόδωση των εθνικών τους πόθων: Ο

Κυπριακός λαός ούτε μοιρολάτρης είναι ούτε εστερημένος ιδανικών. Το απέδειξε πολλάκις

και το εμαρτύρησε προχθές ακόμη εμφαντικώτατα κατά τους δύο τελευταίους

απελευθερωτικούς πολέμους της Μητρός Ελλάδος, κατά τους οποίους και χρήμα και αίμα

άφθονον προσέφερε. Θα ήτο δε σήμερον ανακολουθία ουσιώδης και επιζημία εις τον βίον

του αν ανέμενε μετ’ εσταυρωμένων των χειρών και εκ συμφεροντολογικών συνδυασμών και

υπολογισμών των κρατούντων την εθνικήν αυτού αποκατάστασιν. Τα πράγματα όμως δεν

επιτρέπουν ουδέ στιγμής κάν αναβολήν. Η τύχη ημών σήμερον ή αύριον αποφασίζεται, αν

δεν έχει αποφασισθή. Ή θα προβώμεν αμέσως εις αποφάσεις και έργα ή θα περιβληθώμεν

τρίχινον σάκκον και θα αναμένωμεν ότι αν η Μοίρα επικλώση ημίν. […] Η παρουσιαζομένη

σήμερον διά την Κύπρον ευκαιρία είναι μοναδική20…

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εφημερίδα Πατρίς της Λευκωσίας. Ανήμερα
Χριστουγέννων, με άρθρο της υπό τον τίτλο «Η Κρήτη διδάσκαλος», υμνούσε τους
αγώνες των Κρητικών και προέτρεπε τους Κυπρίους να τους μιμηθούν. Μεταξύ
άλλων έγραφε:

Προτιμώμεν να αφήσωμεν τας αισθηματολογίας κατά μέρος και να αναλάβωμεν την

σκαπάνην της έρευνας, ίνα αποκαλύψωμεν, οποία διδάγματα οφείλομεν, ω Κύπριοι, να

διδαχθώμεν…

[…] Αληθές είναι ότι η θέσις των Κυπρίων είναι διάφορος αλλ’ ουχί και δεινοτέρα. Εκείνοι

[σσ. οι Κρήτες] αγωνιζόμενοι άλλοτε, εδεκατίζοντο• αλλ’ ημείς ουδένα κίνδυνον διατρέχομεν,

όσον και αν αγωνισθώμεν εντός των ορίων της νομιμότητος υπό την αγγλικήν σημαίαν. Και

είναι καιρός πλέον να αρχίση μια σειρά κυπριακών αγώνων. Πρέπη να ενοχληθή η Αγγλία

και αυτή η Ευρώπη ακόμη. Άνευ αγώνων δεν κτώνται αι ελευθερίαι δωρεάν. Οι αγωνιζόμενοι
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17. Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 13 Δεκεμβρίου 1913.  
18. Για την ελληνική εξωτερική πολιτική έναντι του κυπριακού κατά την υπό μελέτη περίοδο βλ. Πέτρος
Παπαπολυβίου, «Το κυπριακό ενωτικό αίτημα ανάμεσα στη "Θήρα των ιδανικών" και την "Πραγματική Πολιτική":
Δύο εκθέσεις του Ιωάννη Γενναδίου (1911-1912», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ΧΧVΙΙ, Λευ-
κωσία 2001, σ. 273-307.
19. Ελευθερία, Λευκωσία 14/27 Δεκεμβρίου 1913.
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δεικνύουσιν ότι έγιναν άξιοι των ελευθεριών, αφού συναισθάνονται αυτάς και δι’ αυτάς

αγωνίζονται. Γεννάται λοιπόν το ζήτημα• ωριμάσαμεν προς ελευθερίαν ή όχι20;

Δεν θα χρειαζόταν να ενοχληθεί η Βρετανία και η Ευρώπη και δεν θα χρειαζόταν να
ωριμάσουν οι συνθήκες για την έναρξη ενός ενόπλου αγώνα, εάν δύο περίπου
χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1915, η ελληνική κυβέρνηση αποδεχόταν την
προσφορά της Μ. Βρετανίας για την Κύπρο με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στον
πόλεμο εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων. Με τον Βενιζέλο παροπλισμένο και στην
εξουσία τη φιλοβασιλική κυβέρνηση του Ζαΐμη, το επίσημο ελληνικό κράτος
απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση αυτή. Έτσι χάθηκε η
ανεπανάληπτη αυτή ευκαιρία για την ενσάρκωση του μοναδικού πόθου των
Ελλήνων της Κύπρου, για την ένωση του νησιού με την Ελλάδα21. Θα χρειαζόταν
να περάσουν άλλα 40 περίπου χρόνια για να «ανανήψουν και να κατανοήσουν την
πλάνη τους22», αλλά και να αντιληφθούν οι υπόδουλοι Έλληνες της Κύπρου ότι
«άνευ αγώνων δεν κτώνται αι ελευθερίαι δωρεάν23». 
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20. Πατρίς, Λευκωσία 25 Δεκεμβρίου 1913.
21. Για την προσφορά του 1915 βλ. Christos A. Theodoulou, «The 1915 British Offer of Cyprus to Greece in theLight
of the War in the Balkans», Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. IV, Λευκωσία 1971, σ. 417-
430•George S. Georghallides, A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926, with a Survey of the

foundations of British rule, Λευκωσία 1979, σ. 88-102• Γιάννης Π. Πικρός, Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό, Αθήνα
1980, σ. 11-30• Chris M. Woodhouse, «The Offer of Cyprus: 1915», Greece and Great Britain during World

War I, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 77-97• Χάιντς Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, τόμος πρώτος (1878-1949), Αθήνα
2007, σ. 168-194.
22. Ελευθερία, Λευκωσία 14/27 Δεκεμβρίου 1913.
23. Πατρίς, Λευκωσία 25 Δεκεμβρίου 1913.

Η εφημερίδα Κυπριακός Φύλαξ παραθέτει πλούσιο ρεπορτάζ στις 13 Δεκεμβρίου 1913

σχετικά με τις επίσημες εκδηλώσεις στα Χανιά την 1η Δεκεμβρίου 1913.
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Πηγές και Βιβλιογραφία:

Αδημοσίευτες Πηγές:

Κυπριακός και ΕλληνικόςΤύπος

Εφημερίδες

Ελευθερία, Λευκωσία 1913

Εμπρός, Αθήνα 1913

Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 1913

Νέον Έθνος, Λάρνακα 1913

Πατρίς, Λευκωσία 1913

Σάλπιγξ, Λεμεσός 1913, 1914

Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 1913

Δημοσιευμένες πηγές και βοηθήματα:

George S. Georghallides, A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926, with

a Survey of the foundations of British rule, Λευκωσία 1979.

Christos A. Theodoulou, «The 1915 British Offer of Cyprus to Greece in the Light of the-

Warin the Balkans», Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμ. IV, Λευκωσία

1971, σ. 417-430.

Chris M. Woodhouse, «The Offer of Cyprus: 1915», Greece and Great Britain during World

War I, Θεσσαλονίκη 1985.

Γιώργος Γεωργής, «Ο αντίκτυπος της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα στην Κύπρο»,

Ιωάννης Θεοχαρίδης (επιμ.), Πρακτικά του τρίτου διεθνούς κυπρολογικού συνεδρίου

(Λευκωσία, 16-20 Απριλίου 1996), τόμος Γ΄, Νεότερο Τμήμα, Λευκωσία 2001, σ. 383-395.

Αριστείδης Λ. Κουδουνάρης, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 2010.

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Το κυπριακό ενωτικό αίτημα ανάμεσα στη "Θήρα των ιδανικών"

και την "Πραγματική Πολιτική": Δύο εκθέσεις του Ιωάννη Γεννάδιου (1911-1912»,

Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ΧΧVΙΙ, Λευκωσία 2001, σ. 273-307.

Γιάννης Π. Πικρός, Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό, Αθήνα 1980.

Χάιντς Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, τόμος πρώτος (1878-1949), Αθήνα 2007.

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η συνθήκη του Λονδίνου», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,

Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως 1913, τόμ. ΙΔ΄, Αθήνα 2000, σ. 330-334.
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ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΝΙΚΗ»
Δρ Πέτρου Σαββίδη, 

Ιστορικού

Τη νύκτα της 21/22 Ιουλίου 1974 η 354 Μοίρα Μεταφορών «Πήγασος», με έδρα την
112 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, αναλάμβανε μια από τις
σημαντικότερες αποστολές που εκτέλεσε ποτέ η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Την πολεμική αερομεταφορά της Α΄ Μοίρας Καταδρομών από την Κρήτη στη
«Λίμνη» της Κύπρου, δηλαδή το Αεροδρομίο (Α/Δ) Λευκωσίας, σύμφωνα με την
κωδική ονομασία που έφερε στα αμυντικά σχέδια του νησιού. 

Πετώντας μερικές εκατοντάδες πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, 15
μεταφορικά αεροπλάνα Nord 2501D Noraltas απογειώνονταν από την αεροπορική
βάση της Σούδας με προορισμό την Κύπρο. H επιχείρηση «ΝΙΚΗ», όπως
ονομάστηκε εκείνο το βράδυ η παράτολμη αεροπορική επιχείρηση, δεν
προβλεπόταν από το Σχέδιο «Κ» του τότε Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων και του
Αρχηγείου Αεροπορίας, και εκτελέστηκε εσπευσμένα, χωρίς οποιαδήποτε
προετοιμασία. Εξήντα αποφασισμένοι αεροπόροι αναλάμβαναν την ευθύνη
μεταφοράς 400 σχεδόν επίλεκτων καταδρομέων της Α΄ ΜΚ (Μοίρας Καταδρομών)
και της Γ΄ ΜΑΚ (Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών) για την ενίσχυση του αμυντικού
αγώνα της Εθνικής Φρουράς κατά την τουρκική εισβολή. 

Διατηρώντας σιγή ασυρμάτου καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύωρης αποστολής, τα
15 τετραμελή πληρώματα της «ΝΙΚΗΣ» κατευθύνονταν προς τη φλεγόμενη Κύπρο
χωρίς την παραμικρή αμφιβολία για τη σπουδαιότητα της αποστολής και
οποιοδήποτε δισταγμό για τους κινδύνους που ελλόχευαν. Δεκατρία αεροπλάνα
έφτασαν τελικά στη Λευκωσία, ενώ δύο επέστρεψαν στην Ελλάδα χωρίς την
ολοκλήρωση της αποστολής τους, το ένα λόγω απώλειας προσανατολισμού και το
άλλο λόγω της έλευσης του φωτός και του κινδύνου κατάρριψής του από την
τουρκική πολεμική αεροπορία.

Η μοίρα όμως του πολεμου έμελλε να σημαδέψει την ηρωική αποστολή με ένα
τραγικό συμβάν αδελφοκτόνων πυρών, το οποίο οδήγησε στην κατάρριψη του
«ΝΙΚΗ 4», και την πρόκληση σοβαρών ζημιών στο «ΝΙΚΗ 6» και σε αρκετά άλλα
αεροπλάνα της αποστολής. Η προσπάθεια διασφάλισης της μυστικότητας της
επιχείρησης και αποφυγής αποκάλυψής της, και ο κακός συντονισμός, εν μέσω
πολεμικών επιχειρήσεων, μεταξύ του ΑΕΔ και του ΓΕΕΦ θα είχαν τραγικές
επιπτώσεις. 
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Ενώ η Αεροπορική Διοίκηση Κύπρου (ΑΔΚ) είχε προϊδεαστεί έγκαιρα για την
επισκευή του δευτερεύοντος διαύλου προσγείωσης και τη δέσμευση των
αντιαεροπορικών πολυβόλων στο Α/Δ Λευκωσίας, στα πλαίσια πιθανής άφιξης
φίλιων αεροσκαφών, η καθυστερημένη επιβεβαίωση της άφιξης των αεροσκαφών
της «ΝΙΚΗΣ» προς το ΓΕΕΦ οδήγησε σε μοιραία λάθη.

Ήδη, από το πρωινό της 20 Ιουλίου τέσσερις μονάδες πυροβολικού, οι οποίες
ενισχύθηκαν με αντιαεροπορικά όπλα της 195 ΜΕΑ/ΑΠ, είχαν ταχθεί στα ανατολικά
και τα δυτικά του Α/Δ και εκτελούσαν πυρά κατά του θύλακα Λευκωσίας-Αγύρτας.

Ενώ τα ραδιοβοηθήματα του Α/Δ είχαν ενεργοποιηθεί από την 01:00 ώρα της 22
Ιουλίου εν αναμονή άφιξης των πρώτων αεροσκαφών περί την 02:00 ώρα, η

Διοίκηση Πυροβολικού, λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης, δεν δέσμευσε έγκαιρα
τα αντιαεροπορικά όπλα των μονάδων της στην περιοχή του αεροδρομίου. Με
αποτέλεσμα τα αεροπλάνα που προσέγγιζαν για προσγείωση στον δίαυλο 27 να
δεχτούν τα καταιγιστικά πυρά των αντιαεροπορικών πυροβόλων 40 χιλ. Μπόφορς
και των τετράδυμων 12.7 χιλ. της 185 ΜΠΠ(-) και 184 ΠΠΠ που βρίσκονταν ταγμένα
στα υψώματα της Μακεδονίτισσας, ανατολικά του αεροδρομίου.

Αντιαεροπορικά πυρά δέχονταν τα αεροπλάνα και κατά την απογείωσή τους από
την περιοχή του Γερολάκκου που ήταν ταγμένες οι 187 και 189ΜΠΠ στα
βορειοδυτικά του Α/Δ. Οι αντιαεροπόροι του πυροβολικού είχαν την εντύπωση ότι
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τουρκικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις προσπαθούσαν να καταλάβουν
αιφνιδιαστικά το αεροδρόμιο που εθεωρείτο, και από τους δυο αντιπάλους, ως
στόχος υψηλής τακτικής σημασίας.

Τα πρώτα αεροπλάνα, αφού πέρασαν από το καταιγιστικό φράγμα των
αντιαεροπορικών πυρών της ΕΦ, κατάφεραν να προσγειωθούν και να
αποβιβάσουν το προσωπικό και τα πυρομαχικά που μετέφεραν. Όμως, το
«ΝΙΚΗ 4», με αριθμό 52-133, δεχόμενο τα καταιγιστικά πυρά των αντιαεροπορικών
ανεφλέγη στον αέρα και κατέπεσε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο Τύμβος
Μακεδονίτισσας. 

Νεκροί τα τέσσερα μέλη του πληρώματος και 27 καταδρομείς: ο κυβερνήτης
Επισμηναγός Βασίλειος Παναγόπουλος, ο συγκυβερνήτης Επισμηναγός Στέργιος
Συμεωνίδης, ο ναυτίλος Επισμηνίας Ηλίας Άνθιμος, ο ιπτάμενος μηχανικός
Ανθυποσμηναγός Γεώργιος Δάβαρης, ο ΔΕΑ Δημήτριος Τσαμκιράνης και οι 26
καταδρομείς της διμοιρίας του. Μοναδικός επιζών ο, προσφάτως αποβιώσας,
καταδρομέας Αθανάσιος Ζαφειρίου ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά κατά την
προσπάθεια διαφυγής του από το φλεγόμενο αεροπλάνο. 

Σαραντατέσσερα χρόνια μετά το τραγικό συμβάν ένα Νoratlas της 354 ΜΜ,
φέροντας συμβολικά τον αριθμό 133 του «ΝΙΚΗ 4», επέστρεψε στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας, ως υπενθύμιση της παράτολμης αποστολής και της θυσίας των 4
ιπταμένων της 353 ΜΜ και των 29 καταδρομέων της Α΄ ΜΚ που σκοτώθηκαν εκείνο
το βράδυ σε διατεταγμένη αποστολή. 

Εμπνευστής της ιδέας της επιστροφής του Noratlas στη Λευκωσία είναι ο
Υποπτέραρχος (Ι ) ε.α. Νικόλαος Ήμελλος, ο οποίος για πολλά χρόνια αναζητούσε
τον τρόπο να υλοποιήσει αυτό το όραμα. Η ευκαιρία δόθηκε πολύ πρόσφατα, όταν
σε συνάντηση των υπουργών άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, ο κύριος Πάνος
Καμμένος ενέκρινε, και ο κύριος Σάββας Αγγελίδης με μεγάλη ικανοποίηση
αποδέχτηκε, την πρόταση μεταφοράς και μόνιμης εγκατάστασης ενός Noratlas στην
Κύπρο, στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, εις ανάμνηση της Αποστολής «ΝΙΚΗ»

στον αγώνα της Κύπρου. 

Η υπουργική απόφαση υλοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τη
συνεργασία του Διευθυντή του Στρατιωτικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας Πτέραρχου (Ι) Θ. Συμεωνίδη, και τα εγκαίνια του μνημιακού πλέον Noratlas
πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουλίου 2018.
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Γρήγορης Αυξεντίου, 

Απόφοιτος ΣΕΑ Σύρου 1952 

Γεώργιος Γρίβας, 

Απόφοιτος ΣΣΕ 1919                                            

Ιωάννης Τσαγγαρίδης,

Απόφοιτος Στρ.Σ.Υ 1913                                            

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 96



ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
Υπιλάρχου Πέτρου Βασίλη,

Απόφοιτου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σύγχρονης και 

Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μέσα από τη βιβλιογραφία της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου ξεπροβάλλουν
αρκετά ονόματα Ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν σημαντικότατη ανάμιξη στα
γεγονότα της κυπριακής ιστορίας, αλλά δυστυχώς ελάχιστα είναι γνωστά για τη ζωή
και τη στρατιωτική τους καριέρα.

Από τα πρώτα στοιχεία που περισυνέλεξα έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για
αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού οι οποίοι κατάγονταν από την Κύπρο, και
έδρασαν είτε στο ίδιο το νησί είτε και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Παρά τις
παρατεταμένες προσπάθειές μου δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ένας κατάλογος
που να περιλαμβάνει έστω τα ονόματά τους, αφού δεν έτυχε οποιασδήποτε μελέτης
μέχρι τώρα η περίπτωσή τους. Έτσι αποφάσισα να διεξαγάγω έρευνα στα Αρχεία
του Ελληνικού Στρατού, για να συγκεντρώσω όσον το δυνατό περισσότερα στοιχεία
για τη ζωή και το έργο τους.   

Η έρευνά μου επικεντρώθηκε στους μόνιμους αξιωματικούς, απόφοιτους των
ελληνικών Παραγωγικών Σχολών, οι οποίοι ακολούθησαν στρατιωτική καριέρα στον
Ελληνικό Στρατό Ξηράς. Αυτοί προέρχονταν από δύο στρατιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και τη Στρατιωτική Σχολή
Υπαξιωματικών (Στρ. Σ.Υ.). Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η συγκέντρωση
στοιχείων για 34 Έλληνες Κυπρίους αξιωματικούς. Είναι σχεδόν βέβαιο όμως ότι
υπάρχουν και άλλοι, που δεν κατέστη ωστόσο δυνατόν να εντοπιστούν τα στοιχεία
τους.

Στο άρθρο που ακολουθεί αναπτύσσονται τα στοιχεία που πρόεκυψαν από την
έρευνα, καθώς η συγκέντρωση στοιχείων για 34 αξιωματικούς μας επιτρέπει να
μελετήσουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία, που βοηθούν να κατανοήσουμε
καλύτερα την απόφαση αυτών των ανθρώπων να υπηρετήσουν ως αξιωματικοί
στον Ελληνικό Στρατό. 

Αξιωματικοί της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας, θέλοντας να πλαισιώσει το Τακτικό Σώμα
Στρατού με ικανά στελέχη, προχώρησε με διάταγμα στην ίδρυση στρατιωτικής
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σχολής, την οποία και ονόμασε Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων1. Οι απόφοιτοι θα
αποτελούσαν την «καλή ελπίδα του Έθνους2». Δικαίωμα φοίτησης είχαν οι υπήκοοι
της εκάστοτε επικράτειας του Ελληνικού Κράτους αλλά και Έλληνες ομογενείς,
κυρίως από την Αίγυπτο, τη Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη. Οι ομογενείς από
την Κύπρο εισάγονται στη Σχολή Ευελπίδων μετά το 1912. Από το 1912 μέχρι το
1941, που η Σχολή διακόπτει τη λειτουργία της λόγω της γερμανικής κατοχής, τρεις
Κύπριοι εντοπίστηκαν να φοιτούν σ’ αυτή, ο ένας από τους οποίους ήταν ο Γεώργιος
Γρίβας.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, το 1945, η ΣΣΕ επαναλειτούργησε, αλλά οι
Έλληνες της Κύπρου που επιθυμούσαν να υπηρετήσουν εθελοντικά στον Ελληνικό
Στρατό ή να φοιτήσουν σε αυτή δεν κατατάσσονται ως Κύπριοι, αλλά πρώτα
πολιτογραφούνταν στον Δήμο Αθηναίων και εγγράφονταν ως Αθηναίοι. Ευρέως
γνωστή είναι η περίπτωση του ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου, ο οποίος
φοίτησε εθελοντικά στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου το 1952, αφού
εγγράφηκε πρώτα ως Αθηναίος. Ο λόγος της πολιτογράφησης των Κυπρίων ως
Αθηναίων φαίνεται να ήταν η επιθυμία της Ελληνικής Κυβερνήσεως να μη
διαταράξει τις σχέσεις της με τη Μεγάλη Βρετανία. Η εκπαίδευση Ελλήνων Κυπρίων
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Κατάλογος ονομάτων Ελλήνων Κυπρίων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού

1. Ανδρέας Αυγουστή
2. Ανδρέας Ιωσηφίδης
3. Ανδρέας Βρυωνίδης
4. Ανδρέας Τερκουράφης
5. Αντίοχος Μυριανθόπουλος
6. Άρης Χατζηγεωργίου
7. Γεώργιος Αγγελίδης
8. Γεώργιος Φιλίππου
9. Γεώργιος Αζίνας (εκ Θελέτρας)

10. Γεώργιος Γρίβας
11. Γεώργιος Αζίνας (εκ Χλώρακας) 
12. Θαλής Χριστοδουλίδης
13. Ιωάννης Ζαμπάρτας
14. Κροίσσος Χριστοδουλίδης
15. Κυριάκος Κωνσταντίνου
16. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
17. Κωνσταντίνος Πάτσαλος

18. Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
19. Κωνσταντίνος Αχιλλίδης
20. Λούης Ιωάννιδης
21. Λουκάς Αυγουστίδης
22. Μενέλαος Παντελίδης
23. Μιχαήλ Νεοφυτίδης
24. Μιχαήλ Καλογερόπουλος
25. Νικόλας Νικολαΐδης
26. Παντελής Πανταζής
27. Πέτρος Λαζαρίδης
28. Ρένος Δρυμιώτης
29. Σταύρος Σταύρου
30. Σταύρος Παυλάνγκου
31. Τάσος Μάρκου
32. Χρίστος Φώτης
33. Ιωάννης Τσαγγαρίδης
34. Πανταζής Φώτιος

1. Χρίστος Σ Φωτόπουλος, Αφιέρωμα για τα 170 χρόνια από την ίδρυση της ΣΣΕ, έκδοση 7ου ΕΓ/ΓΕΣ, Αθήνα
1998, τόμ. Α΄, σ. 5. 
2. Στο ίδιο, σ. 19.
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στη χρήση των όπλων, σε μια περίοδο που αυτοί επιθυμούσαν την αποτίναξη του
αγγλικού ζυγού και την ένωση με την Ελλάδα, θα έφερνε την Ελληνική Κυβέρνηση
σε δύσκολη θέση3. Έτσι με αυτό τον τρόπο οι Έλληνες Κύπριοι μπορούσαν να
φοιτούν στη σχολή χωρίς πρόβλημα.

Το 1960, με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία του
Κυπριακού Στρατού, ιδρύεται παράλληλα και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Κύπρου, που στεγαζόταν στην Αγλαντζιά, στο στρατόπεδο του B.M.H. Σ’ αυτήν
φοίτησαν για έξι μήνες 74 Έλληνες και 50 Τούρκοι της Κύπρου, οι οποίοι στη
συνέχεια στελέχωσαν τον νεοσύστατο Κυπριακό Στρατό4. Επίσης Κύπριοι
Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού παραιτήθηκαν από αυτόν και εντάχθηκαν στον
Κυπριακό Στρατό5. Έτσι, με τη δημιουργία της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) το 1964,
αρκετοί αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού στελέχωσαν τις κυπριακές μονάδες6.
Εντούτοις αρκετοί ήταν και οι αξιωματικοί με καταγωγή την Κύπρο που παρέμειναν
σε υπηρεσία στον ελληνικό στρατό7. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι την περίοδο
1960-1974 δεν έχουμε Κυπρίους να φοιτούν στην Ελλάδα. 

Το 1975, μετά τα γεγονότα της τούρκικης εισβολής, 13 Έλληνες Κύπριοι
αναγράφονται στο μητρώο αλλοδαπών της Σχολής Ευελπίδων ως αλλοδαποί
φοιτητές από την Κύπρο. Από τότε μέχρι και σήμερα η φοίτηση Ελλήνων Κυπρίων
στη Σχολή Ευελπίδων δεν έχει διακοπεί. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους
επιστρέφουν στη χώρα τους και υπηρετούν στην Ε.Φ., ενώ πριν το 1975 οι Κύπριοι
Αξιωματικοί ήταν αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού και υπηρετούσαν σ’ αυτόν. 

Αξιωματικοί της Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών

Στη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών φοιτούσαν υπαξιωματικοί του Ελληνικού
Στρατού, οι οποίοι επιθυμούσαν να σταδιοδρομήσουν στον στρατό ως αξιωματικοί.
Οι υπαξιωματικοί αυτοί είτε υπηρετούσαν τη θητεία τους είτε κατατάχθηκαν
εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Από τους πλέον γνωστούς απόφοιτους της
Στρ.Σ.Υ. ήταν ο Ναπολέων Ζέρβας.

Η Σχολή αρχίζει τη λειτουργία της το 1888 μέχρι και το 1914, οπόταν παύει να
λειτουργεί. Η Σχολή επαναλειτουργεί για ακόμα μια περίοδο από το 1927 μέχρι το
1938, οπόταν και κλείνει οριστικά8. Ευτυχώς έχει διασωθεί και εντοπιστεί ολόκληρο
το μητρώο της Σχολής και για τις δύο περιόδους. Όμως κατά την πρώτη περίοδο
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3. Ανδρέας Καουρής, Γρηγόρης Αυξεντίου, Λευκωσία 1996, τόμ. Α΄,σ. 113.
4. Συνέντευξη στον γράφοντα του Αποστράτου Αξιωματικού Κυπριακού Στρατού Σωτήρη Οικονομίδη (Λευκωσία
2011).
5. Στο ίδιο. Επιβεβαιώνεται από το δελτίο μεταβολών (Αρχείο ΥΣΑ/ΓΕΣ).
6. Στο ίδιο.
7. Επιβεβαιώνεται από το δελτίο μεταβολών (Αρχείο ΥΣΑ/ΓΕΣ).
8. Γενικά για τη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Στ,Σ.Υ.) βλ.το Αρχείο Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (στο εξής
Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ),
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δεν αναγράφεται η καταγωγή των σπουδαστών, με αποτέλεσμα να είναι πολύ
δύσκολος ο εντοπισμός των Ελλήνων Κυπρίων φοιτητών, πλην των δύο
περιπτώσεων που είχαν εντοπιστεί και μέσα από τη βιβλιογραφία, του Τσαγγαρίδη
Ιωάννη και του Πανταζή Φωτίου. Στη δεύτερη περίοδο λειτουργίας αναγράφεται η
καταγωγή, αλλά, όπως φαίνεται, κανείς Έλληνας Κύπριος δεν φοίτησε σ’ αυτή.

Γραφήματα-μελέτη στατιστικών στοιχείων

Ακολούθως παρατίθενται τέσσερα γραφήματα που αφορούν την επαρχία γέννησης,
το έτος εισδοχής στη Σχολή, την επιλογή όπλου και τον βαθμό αποστρατείας. Για
κάθε γράφημα γίνεται μια επεξήγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τους
αριθμούς σε συνδυασμό με τα στοιχεία της υπόλοιπης έρευνας.

Επαρχία γέννησης

Το πρώτο στοιχείο που εξετάζεται είναι η επαρχία γεννήσεως. Εδώ βλέπουμε ότι η
επαρχία Αμμοχώστου και η επαρχία Πάφου έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό
αξιωματικών, αθροιστικά σχεδόν το μισό του συνόλου, με εννέα αξιωματικούς η
καθεμιά. 

Στην Αμμόχωστο οι γονείς των νεαρών που επέλεξαν να γίνουν αξιωματικοί,
φαίνεται να ήταν ευκατάστατοι, αφού ασκούσαν κερδοφόρα, για την εποχή,
επαγγέλματα9. Κατ’ επέκταση οι οικονομικοί λόγοι δεν ήταν αυτοί που τους ώθησαν
να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση στον Ελληνικό Στρατό, αλλά μάλλον
το εθνικό αίσθημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο10. 
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Περίοδοι και στοιχεία από τα έντυπα της

Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών

Χρονική περίοδος Έντυπο Αρχείου Παρατηρήσεις Κύπριοι Αξιωματικοί

1888 - 1914

Επετηρίδα της ΔΙΣ

αποφοιτησάντων

Αξιωματικών

Στρ.Σ.Υ.

Α΄ Περίοδος

λειτουργίας

Δεν αναγράφεται η

καταγωγή

Τσαγγαρίδης Ιωάννης

Πανταζής Φώτιος

1927 - 1938

Μητρώο

Αξιωματικών

Στρ.Σ.Υ

Β΄ Περίοδος 

λειτουργίας

Αναγράφεται η 

καταγωγή

----------

9. Στην «Καρτέλα Βαθμολογίας Ευέλπιδος», στα «Ατομικά Στοιχεία» αναγράφεται το επάγγελμα του πατέρα και
το εισόδημά του.
10. Πάνος Μυρτιώτης, Υποστράτηγος Τάσος Μάρκου, πρότυπο ελληνικής αρετής, Λευκωσία 2011, σ. 16.

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 100



Αντίθετα στην επαρχία Πάφου μόνο ένας από τους γονείς των Κυπρίων
αξιωματικών ήταν ευκατάστατος, γιατρός στο επάγγελμα, ενώ οι υπόλοιποι ήταν
γεωργοί. Έτσι ωθούμενοι από το πατριωτικό καθήκον, αλλά αναζητώντας
ταυτόχρονα και οικονομική διέξοδο, επέλεξαν την κατάταξή τους στον Ελληνικό
Στρατό. Κάτι παρόμοιο συνέβηκε και με τον Κυπριακό Στρατό, το 1961, στον οποίο
παρέμειναν ως αξιωματικοί κυρίως οι Αγωνιστές της ΕΟΚΑ που κατάγονταν από
την Πάφο11. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου, ο αριθμός των αξιωματικών είναι
ανάλογος του πληθυσμού τους. Η Λευκωσία υπερέχει σε αριθμό αξιωματικών της
Λεμεσού και έπεται η Κερύνεια. Η Λάρνακα, από την άλλη, δεν έχει κανένα, για
λόγους που δεν έχουν εντοπιστεί. 

Έτος κατάταξης στη σχολή

Στο γράφημα 2 απεικονίζεται η χρονολογία εισόδου12 στη Σχολή. Είναι εμφανές ότι
ο όγκος των Κυπρίων αξιωματικών εισήλθε στον Ελληνικό Στρατό κατά την περίοδο
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959. Κάποιοι διετέλεσαν και
αγωνιστές της ΕΟΚΑ και ήταν γνωστοί μεταξύ τους13. Έξι εγγράφηκαν στη ΣΣΕ το
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Γράφημα 1. Επαρχία Γέννησης.

11. Συνέντευξη στον γράφοντα του Αποστράτου Αξιωματικού Κυπριακού Στρατού Σωτήρη Οικονομίδη (Λευκωσία
2011).
12. Αρχείο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Στοιχεία από Μητρώο Ευελπίδων.
13. Συνέντευξη στον γράφοντα του Σωτήρη Οικονομίδη Λευκωσία 2011.
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1955, έξι το 1956 και εννέα το 1959. Κατά τα προηγούμενα έτη μόνο ένας Κύπριος
υπήρχε στην τάξη του, ξεκινώντας από τον Τσαγγαρίδη το 191014, μέχρι και την
περίοδο 1955-59 που ξεκινά η μαζική εισδοχή. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας το 1960 και τη λειτουργία της Σχολής Αξιωματικών του Κυπριακού
Στρατού15 οι Έλληνες Κύπριοι δεν εισέρχονται πλέον στον ελληνικό στρατό, παρά
μόνο μετά το 1975, όπως προαναφέρθηκε, που εγγράφονται ως αλλοδαποί
φοιτητές.

Όπλο/ Σώμα

Στο γράφημα που ακολουθεί αναγράφεται το όπλο που υπηρέτησαν οι Έλληνες
Κύπριοι αξιωματικοί. Είναι εμφανέστατο ότι η προτίμηση των Κυπρίων κλίνει προς
τα όπλα μάχης, το Πεζικό και το Ιππικό/ Τεθωρακισμένα και όχι προς τα όπλα
υποστήριξης μάχης (Πυροβολικό, Μηχανικό και Διαβιβάσεις) ή στα Σώματα του
Στρατού, όπως το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών, το Τεχνικό και το Σώμα
Υλικού Πολέμου. 

102

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Γράφημα 2. Έτος εισδοχής στη Σχολή.

14. Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών.
15. Συνέντευξη στον γράφοντα του Σωτήρη Οικονομίδη απόφοιτο της Σχολής Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού
(Λευκωσία 2011).
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Ιδιαίτερα την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, κατά έτη 1958 και 1959,
οι 14 εισαχθέντες της ΣΣΕ συνειδητά επέλεξαν Πεζικό, ώστε με την εκπαίδευση που
θα τύγχαναν να μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Αγώνα που
ήταν σε εξέλιξη16. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Πέτρου Λαζαρίδη ο οποίος
αποφοίτησε ως Ανθυπασπιστής Πεζικού, αφού δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις
σπουδές του λόγω της εμπλοκής της Ελλάδος στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και του
κλεισίματος της Σχολής. Διακρίθηκε στη Μέση Ανατολή κατά των γερμανικών
δυνάμεων, μετατάχθηκε στο νεοδημιουργηθέν όπλο των Τεθωρακισμένων, όπου
διέπρεψε και έφθασε μέχρι και τον βαθμό του Αντιστράτηγου17. Σημαντική
στρατιωτική καριέρα στο Πεζικό έκαναν επίσης ο Γεώργιος Γρίβας, με την πολεμική
του δράση στη Μικρά Ασία και στην ΕΟΚΑ, και ο Μενέλαος Παντελίδης, ο οποίος
διετέλεσε Διοικητής του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα καθώς και
πρώτος Διοικητής του Κυπριακού Στρατού το 196018. 

Αντίθετα με τους πιο πάνω ο Ιωάννης Τσαγγαρίδης επέλεξε να υπηρετήσει στο
Ιππικό, όπου η δράση του ιδιαίτερα κατά τη Μικρασιάτικη Εκστρατεία ήταν τόσο
έντονη, ώστε ονομάστηκε και «πατέρας του Ελληνικού Ιππικού», κυρίως εξαιτίας
των νέων τακτικών Ιππικού που υιοθέτησε19. 
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Γράφημα 3. Όπλο/ Σώμα.

16. Συνέντευξη στον γράφοντα του Σωτήρη Οικονομίδη (Λευκωσία 2011).
17. Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιογραφικό Λαζαρίδη Πέτρου.
18. Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιογραφικό Παντελίδη Μενέλαου.
19. Παναγιώτης Κοτρωνάκης, Σημειώσεις Στρατιωτικής Ιστορίας. Μικρασιατική Εκστρατεία, Αθήνα 1997, σ. 19.
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Βαθμός αποστρατείας

Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται ο βαθμός εξόδου από το στράτευμα ή βαθμός
αποστρατείας σε σχέση με το πλήθος των αξιωματικών. Σε αυτό διακρίνεται ότι
δώδεκα Έλληνες Κύπριοι αποστρατεύτηκαν ως ανώτατοι αξιωματικοί: Δύο
αντιστράτηγοι, τέσσερις υποστράτηγοι και έξι ταξίαρχοι20. Υπάρχουν, επίσης, εννέα
ανώτεροι αξιωματικοί: πέντε συνταγματάρχες και τέσσερις αντισυνταγματάρχες. 

Αναφέρονται, ακόμα, έξι κατώτεροι αξιωματικοί: Τρεις ανθυπολοχαγοί, ο Τάσος
Μάρκου, ο Παντελής Πανταζή και ο Κυριάκος Κωνσταντίνου, οι οποίοι
παραιτήθηκαν για να ενταχθούν στον Κυπριακό Στρατό. Υπάρχουν επίσης και δύο
λοχαγοί, ο Χρίστος Φώτη και ο Άθως Μυριανθόπουλος, που παραιτήθηκαν για τον
ίδιο λόγο21. Επίσης με τον βαθμό του υπολοχαγού αναφέρεται ο Γεώργιος Αζίνας,
ο οποίος σκοτώθηκε στον Γράμμο κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο22. Υπάρχουν
επίσης τρεις άγνωστοι λόγω ελλιπών στοιχείων. Δύο παραιτήθηκαν από τη ΣΣΕ για
δικούς τους λόγους, με αποτέλεσμα να μη σταδιοδρομήσουν στον Ελληνικό Στρατό:
ο Άρης Χατζηγεωργίου, ο οποίος παραιτήθηκε στο πρώτο έτος, και ο Νικόλας
Νικολαΐδης, που παραιτήθηκε στο τρίτο έτος.
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Γράφημα 4. Βαθμός Αποστρατείας

20. Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιογραφικά σημειώματα Αξιωματικών.
21. Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Δελτίο μεταβολών Αξιωματικού.
22. Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Ατομικό Δελτίο Απώλειας.
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Ο Γεώργιος Γρίβας, μετά την ανακήρυξή του ως «Άξιος της Πατρίδος» από τη
Βουλή των Ελλήνων για τη δράση του στην ΕΟΚΑ, ακολούθησε τις προαγωγές της
τάξης του μέχρι και τον βαθμό του αντιστρατήγου. Επίσης ο αγνοούμενος από το
1974 Τάσος Μάρκου θεωρείται εν ενεργεία αξιωματικός του Κυπριακού Στρατού και
έχει φτάσει και αυτός σήμερα μέχρι τον βαθμό του αντιστρατήγου. 

Βιβλιογραφία:

Αρχειακό Υλικό:

Αρχείο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Στοιχεία από Μητρώο Ευελπίδων.

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Μητρώο Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών.

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιογραφικό Λαζαρίδη Πέτρου.

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιογραφικό Παντελίδη Μενέλαου.

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιογραφικά σημειώματα Αξιωματικών.

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Δελτίο μεταβολών Αξιωματικού.

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Ατομικό Δελτίο Απώλειας.

Συνεντεύξεις:

Συνέντευξη στον γράφοντα του Αποστράτου Αξιωματικού Κυπριακού Στρατού Σωτήρη

Οικονομίδη (Λευκωσία 2011).

Δημοσιευμένες πηγές:

Χρίστος Σ. Φωτόπουλος, Αφιέρωμα για τα 170 χρόνια από την ίδρυση της ΣΣΕ, έκδοση 7ου

ΕΓ/ΓΕΣ, Αθήνα 1998, τόμ. Α΄.

Παναγιώτης Κοτρωνάκης, Σημειώσεις Στρατιωτικής Ιστορίας. Μικρασιατική Εκστρατεία,

Αθήνα 1997.

Γενικά για τη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Στ,Σ.Υ.) βλ. το Αρχείο Διεύθυνσης

Ιστορίας Στρατού (στο εξής Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ).

Ανδρέας Καουρής, Γρηγόρης Αυξεντίου, Λευκωσία 1996, τόμ. Α΄.
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O ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΓΙΟΥ:

ΔΙΔΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ;
Σταύρου Σοφοκλέους,

Ερευνητή - Μέλους του Κυπριακού Κέντρου Μελετών

Η ανέγερση σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού από σχάση πυρήνων U-235
(ουράνιο-235, το ισότοπο ουρανίου με 235 πρωτόνια και νετρόνια συνολικά) εντός
πυρηνικών αντιδραστήρων θερμικών νετρονίων θεωρείται τεκμήριο τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ενός έθνους, απόκτησης προηγμένης
τεχνογνωσίας εκ μέρους του και διάθεσης προηγμένου και μορφωμένου
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στη διάθεσή του. Ταυτοχρόνως, όμως, εάν
υπάρχουν οι κατάλληλες επιπλέον τεχνολογικές υποδομές αφορούσες τον κύκλο
του πυρηνικού καυσίμου και εάν οι πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ της χώρας αυτής
το επιδιώκουν, είναι ένδειξη επιθυμίας και μέσο (αναλόγως της ακολουθούμενης
τεχνικής οδού) κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Με δεδομένη την αντιπαράθεση στην οποία έχουμε εμπλακεί με την Τουρκία ως
Ελληνισμός και τις βλέψεις της για αλλαγή του στάτους-κβο της Ανατολικής
Μεσογείου, το ενδεχόμενο ικανότητας απόκτησης πυρηνικών όπλων θα ήταν
καταστροφικό. Ιδίως από τη στιγμή που το κράτος αυτό διαθέτει ισχυρή βιομηχανική
υποδομή, προηγμένη αμυντική βιομηχανία και ήδη διαθέτει βαλλιστικούς
πυραύλους, πυραύλους κρουζ και δορυφόρους τηλεπισκόπησης στη διάθεσή του,
όσο και δεδομένα από δορυφόρους τηλεπισκόπησης άλλων κρατών και ισχυρή
τακτική αεροπορία. Οπότε το ερώτημα της επικεφαλίδας του άρθρου είναι ζήτημα
επιβίωσης. Ας δούμε, όμως, πρώτα το ιστορικό του τουρκικού πυρηνικού
προγράμματος και δεδομένα τεχνικά και επιστημονικά και θα μας δώσουν την
απάντηση.

Ιστορία του τουρκικού πυρηνικού προγράμματος

• Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε το 1955 μια «Συμφωνία Ατόμων για

Ειρήνη» στα πλαίσια της πρότασης του προέδρου Αϊζενχάουερ
«Atomsfor Peace». Ο άλλος συμβαλλόμενος ήταν οι ΗΠΑ και αφορούσε, όπως όλες
οι συμφωνίες αυτού του είδους, τις πολιτικές εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας.
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•  Το 1956 δημιουργείται η Τουρκική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

• Το 1959 αρχίζει η ανέγερση της πρώτης πυρηνικής εγκατάστασης, ενός
πειραματικού αντιδραστήρα, του TR-1 (Turkish Reactor-1) στο Τσεκμετσέ (στο
CNTRC), η οποία ολοκληρώνεται το 1961. Ο αντιδραστήρας αυτός, 1MW ισχύος,
παύει να λειτουργεί το 1977, για να επαναλειτουργήσει αναβαθμισμένος το 1980
ως TR-2 με ισχύ 5MW. Η λειτουργία του διακόπηκε το 1995. Σήμερα διαθέτουν έναν
ερευνητικό αντιδραστήρα TRIGA στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της
Κωνσταντινούπολης (λειτουργεί από το 1979). Επίσης, λειτουργεί και το Κέντρο
Πυρηνικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Άγκυρας.

• Το 1965 προτάθηκε η κατασκευή ενός αντιδραστήρα ισχύος 300-400MW ίδιας
τεχνολογίας με τους Καναδικούς CANDU και το 1970 διεξήχθη μια μελέτη
σκοπιμότητας επί αυτού του αντικειμένου. Η ιδέα εγκαταλείφθηκε για λόγους
πολιτικούς, οικονομικούς και τεχνικούς. Έτσι ούτε προχώρησε το σχέδιο ανέγερσης
πυρηνικού σταθμού επίδειξης των 80MWe. 

• Το 1976 αδειοδοτήθηκε η δυνητική περιοχή ανέγερσης εργοστασίου παραγωγής
πυρηνικής ενέργεια στον κόλπο Ακούγιου (πλησίον της Μερσίνας). 

• Τη δεκαετία του 1980 το τουρκικό πυρηνικό πρόγραμμα απέκτησε ορμή, καθώς
εντείνονται οι προσπάθειες εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία.
Έτσι ιδρύεται η Τουρκική Αρχή Ατομικής Ενέργειας (ΤΑΕΚ), ενώ το 1983 οι εταιρείες
AECL (Atomic Energy of Canada Ltd), GE (General Electric) και KWU
προσφέρονται να εγκαταστήσουν πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Τουρκία, αλλά
η προσπάθεια δεν προχώρησε λόγω άρνησης της Τουρκικής Κυβέρνησης να
παράσχει εγγύηση του Υπουργείου Οικονομικών (χωρίς την οποία οι βιομηχανίες
δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση και να
οριστικοποιήσουν τη συμφωνία κατασκευής).

• Το 1984 ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ πρότεινε μια εκδοχή
της μεθόδου χρηματοδότησης ΒΟΟ (Build Operate Own), που είναι και η μέθοδος
χρηματοδότησης του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας του Ακούγιου, και η οποία
τη δεκαετία του 1990 επιλέχθηκε ως μέθοδος χρηματοδότησης όλων των
πυρηνικών σταθμών που θα ανεγείροντο στην Τουρκία. Συγκεκριμένα ο
προμηθευτής του αντιδραστήρα προσέφερε τη χρηματοδότηση για το έργο και το
λειτουργεί για το σύνολο της διάρκειας ζωής του με αντάλλαγμα την εγγύηση της
κρατικής επιχείρησης αγοράς ηλεκτρισμού για αγορά μιας συμφωνημένης
ποσότητας ενέργειας σε συμφωνημένη τιμή.

• Η Καναδική AECL άνοιξε γραφείο στην Άγκυρα και υπογράφηκε συμφωνία
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πολιτικής τουρκο-καναδικής συνεργασίας. Οι Καναδοί, όμως, δεν προχώρησαν,
εφόσον οι Τούρκοι δεν αποδέχθηκαν τη μέθοδο χρηματοδότησης ΒΟΟ (Build
Operate Own).

• Στη συνέχεια η Τουρκία έδειξε ενδιαφέρον για τον εμπορικό αργεντίνικο
αντιδραστήρα CAREM-25 των 25MW, ο οποίος ήταν κατάλληλος για παραγωγή
πλουτωνίου. Τον Μάιο του 1988 οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία πυρηνικής
συνεργασίας 15ετούς διάρκειας, ενώ τον Οκτώβριο του 1990 σε συμφωνία μεταξύ
Οζάλ και προέδρου της Αργεντινής Carlos Menem συμφωνήθηκε η κατασκευή ενός
CAREM-25 στην Τουρκία και ενός στην Αργεντινή. Η συμφωνία, όμως, ακυρώθηκε
ένα χρόνο αργότερα.

• Τον Δεκέμβριο του 1996 οι ενδιαφερόμενες εταιρείες εξέδωσαν αναθεωρημένες
προσφορές. Οι Westing Ηouse &Mitsubishi, AECL και Framatome & Siemens είχαν
λάβει τουρκικό αίτημα για υποβολή προσφοράς. Όμως, καθυστέρησε την απόφασή
της 8 φορές έως τον Απρίλιο 2000, οπότε τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν. 

• Το 2006 η Σινώπη επιλέχθηκε για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας και στη συνέχεια η Τουρκική κυβέρνηση δήλωσε ότι σχεδίαζε
να έχει 3 εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας να επιχειρούν στην Τουρκία έως το 2012-
15 συνολικής ισχύος 4500MWe. Οι αρχικοί αντιδραστήρες θα εγκαθίσταντο στον
Κόλπο Ακούγιου.

• Τον Νοέμβριο του 2007 η Τουρκία ψήφισε νέο νόμο, ο οποίος εξουσιοδοτούσε την
Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού ΤΕΤAS να διαπραγματευτεί με τον εκάστοτε
προμηθευτή των αντιδραστήρων για μια  διμερή συμφωνία αγοράς ρεύματος από
τον αντιδραστήρα εκ μέρους της, στα πλαίσια της οποίας η TETAS θα αγόραζε
100% του ρεύματος στο πλαίσιο 15 ετών συμβολαίων, οπότε επιχειρείτο να
αντισταθμιστεί η έλλειψη εγγυήσεως του Υπουργείου Οικονομικών.

• Το 2010 η Τουρκία και η Rosatom συμφώνησαν στην εγκατάσταση 4
αντιδραστήρων VVER-1200 στον Κόλπο Ακούγιου, δηλ. στο πυρηνικό εργοστάσιο
για το οποίο γίνεται λόγος, το οποίο θα είναι το πρώτο στην Τουρκία. 

• Το 2013 η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την Ιαπωνία: Ιαπωνική κοινοπραξία
των Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Itochu και Areva για την ανέγερση
εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Σινώπη με 4 αντιδραστήρες PWCR Atmea
1 των 1100MW ο καθένας με διάρκεια ζωής 60 έτη.

• Παρά το πάγωμα του έργου προετοιμασίας (που είχε αρχίσει τον Απρίλιο 2015)
για την ανέγερση του εργοστασίου στο Ακούγιου τον Δεκέμβριο 2015, μετά την εκ
μέρους της Τουρκίας κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους, τελικά όπως αναμένετο
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΓΙΟΥ: ΔΙΔΕΙ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ;
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εκείνη η αντιπαράθεση των 2 χωρών ήτο πρόσκαιρη και όχι σοβαρή και έτσι στις 3
Απριλίου 2018 άρχισε η ανέγερση του εργοστασίου με τους Πούτιν και Ερντογάν
να παρακολουθούν διά ζεύξεως βίντεο από την Άγκυρα. 

• Επίσης αξίζει ν’ αναφερθούν η ύπαρξη συμφωνιών πολιτικής (δηλ. ειρηνικών
χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας) πυρηνικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, Ιαπωνία,
Νότια Κορέα και δύο με την Κίνα.

• Πέραν των δύο παραπάνω εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας,
υπάρχουν σχέδια για την εγκατάσταση περαιτέρω αντιδραστήρων. Τον Νοέμβριο
του 2014 η κρατική EUAS υπέγραψε συμφωνία με την κινεζική SNPTC και την
Westing Ηouse για ν’ αρχίσουν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την κατασκευή
του τρίτου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας με τέσσερις αντιδραστήρες - δύο
AP1000 της Westing Ηouse και δύο CAP1400 (κινέζικο παράγωγο του ΑΡ1000).
Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η τοποθεσία ανέγερσης του εργοστασίου αυτού.
Πάντως η Ιγκνεάντα στην Ανατολική Θράκη έχει αναγνωριστεί ως η τοποθεσία
ανέγερσης του επόμενου πυρηνικού εργοστασίου, ενώ έχουν αναφερθεί και η
Άγκυρα και το Τεκιρντάγκ στη ΒΔ ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά. 

Τεχνικά δεδομένα σχετικά με το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου

Το πυρηνικό εργοστάσιο στον Κόλπο Ακούγιου θα κοστίσει $20 δις. Θα έχει 4
εγκατεστημένους αντιδραστήρες VVER (Υδρόψυκτος, Υδρο-επιβραδυνόμενος
Αντιδραστήρας Ενέργειας) - 1200, όπου οι αντιδραστήρες VVER είναι η σοβιετική
εκδοχή των δυτικών PWCR (Pressurized Water Cooling Reactor = Αντιδραστήρες
Ψυχόμενοι με Ύδωρ και Πίεση). Καθένας θα έχει ισχύ 1200MW. Οι αντιδραστήρες
αυτοί έχουν αναπτυχθεί από το Πειραματικό Γραφείο Σχεδίασης (ΟΚΒ) Gidro press
της Rosatom, η οποία τους παρέχει, ενώ την κατασκευή του εργοστασίου έχουν
αναλάβει η ρωσική Atomstroy export. Είναι το πρώτο στην Τουρκία, στα πλαίσια
σχεδιασμών για μείωση της εξάρτησης της χώρας από τους εισαγόμενους
υδρογονάνθρακες και ενίσχυσης της τεχνολογικής και επιστημονικής της βάσης. Η
ανέγερση του πρώτου αντιδραστήρα έχει ήδη αρχίσει, του δεύτερου, τρίτου και
τέταρτου θα ακολουθήσουν το 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα, ενώ θ’ αρχίσουν να
λειτουργούν απ’ το 2023 οι πρώτοι δύο, το 2024 ο τρίτος και το 2025 ο τέταρτος. Η
τουρκική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την ανέγερση άλλων δύο, όπως
αναφέρθηκε, πυρηνικών εργοστασίων των τεσσάρων αντιδραστήρων το καθένα,
που θα να είναι επιχειρησιακοί ως το 2030. Η Τουρκία και η Rosatom μπορεί να
επιλέξουν την εγκατάσταση των VVER-TΟΙ παραγώγων των VVER-1200 στο
Ακούγιου στο μέλλον. Οι VVER-1200 έχουν διάρκεια ζωής 60 έτη και λειτουργούν
με ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό 4,95% (δηλ. στο καύσιμο του αντιδραστήρα
4,95% του ουρανίου είναι U-235 και το υπόλοιπο όλο σχεδόν U-238).
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Πρέπει ν’ αναφερθεί ότι η συμφωνία ανέγερσης αυτού του πυρηνικού εργοστασίου
προνοεί τη δυνατότητα απόκτησης απ’ την Τουρκία βιομηχανικής ικανότητας
παρασκευής πυρηνικού καυσίμου (δηλ. κεραμικών σφαιριδίων UO2), σύμφωνα με
φιλοδοξία που εξέφρασε απ’ τον Σεπτέμβριο του 2008 για μετατροπή της σε
περιφερειακό κέντρο κατασκευής πυρηνικού καυσίμου για μεσανατολικά και
κεντροευρωπαϊκά κράτη. Αλλά και τη δεκαετία του 1980 προσέγγισε την AECL για
την κατασκευή εγκατάστασης πυρηνικού καυσίμου. Εδώ να υπενθυμίσω ότι με τους
CANDU ήταν η προτιμητέα επιλογή των Τούρκων για τους αρχικούς τους
αντιδραστήρες το 2006. Κατέληξαν στη ρωσική σχεδίαση, διότι μετά τον νόμο του
2008 μόνο η Rosatom ενδιαφέρθηκε για τα τουρκικά σχέδια (τουλάχιστον ήταν η
μόνη σε εκείνη τη χρονική περίοδο, όπως φάνηκε απ’ την εν συνεχεία συμφωνία
με τους Ιάπωνες). 

Εξαγωγή συμπεράσματος με βάση τεχνικά δεδομένα του πυρηνικού κύκλου καυσίμων

και της πυρηνικής τεχνολογίας

Ο μόνος τρόπος για να απαντηθεί το κατά πόσον η ανέγερση των δύο πιο πάνω
περιγραφέντων πυρηνικών σταθμών οδηγεί την Τουρκία πλησιέστερα στην
απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι επί της εξέτασης τόσο βασικών στοιχείων της
πυρηνικής φυσικής και τεχνολογίας όσο και πτυχών των συμφωνιών ανέγερσής
τους.
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Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει κρυπτοπυρηνικές φιλοδοξίες, όπως και το ότι
αναπτύσσει το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε, εάν οι
περιστάσεις το επιτρέψουν και εάν αποφασίσει να προχωρήσει στην ανάπτυξη
βόμβας, να έχει ήδη τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος που θα της επιτρέπει
-με προσθήκη των επιπλέον απαραίτητων υποδομών- να το πράξει. Όμως αυτό
είναι άλλο θέμα: η ανέγερση και μόνο πυρηνικών σταθμών ενέργειας δεν οδηγεί
αυτόματα στην ικανότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου.

Για να κατανοήσει κανείς τη διαφορά, παραθέτω τα παρακάτω επιστημονικά
δεδομένα: 

• Και ο VVER-1200 και ο Atmea1 είναι αντιδραστήρες PWCR, οι οποίοι δεν είναι
κατάλληλοι για παραγωγή πλουτωνίου (χωρίς να σημαίνει ότι δεν παράγεται
πλουτώνιο στον πυρήνα του αντιδραστήρα, όμως είναι λιγότερη η ποσότητά του).
Το ποσοστό εμπλουτισμού του καυσίμου τους είναι χαμηλό (4.95% για τον VVER-
1200). Να αναφέρω ότι οι αντιδραστήρες CANDU της AECL, οι οποίοι ήταν οι
προτιμότεροι ως την περασμένη δεκαετία, είναι ιδανικοί για παραγωγή πλουτωνίου-
239, διότι χρησιμοποιούν διοξείδιο του ουρανίου ως έχει, όχι εμπλουτισμένο, οπότε
το καύσιμό τους περιέχει περισσότερο ουράνιο -238. Το U-238, εντός του
αντιδραστήρα όταν δέχεται τα νετρόνια, δίδει Pu-239 απορροφώντας τα, το οποίο
είναι καταλληλότερο για σχάσιμο υλικό για πυρηνικά όπλα απ’ το U-235. Επιπλέον
ο CANDU μπορεί να επανεφοδιαστεί με καινούργιο καύσιμο και ν’ αφαιρεθεί απ’
αυτόν το χρησιμοποιημένο (το περιέχον το πλουτώνιο), χωρίς να διακοπεί η
λειτουργία του! Άρα είναι αδύνατον κάποιος τρίτος να γνωρίζει πότε και ποια
ποσότητα πλουτωνίου έχει στα χέρια του το κράτος-κάτοχος. Γι’ αυτούς τους δύο
λόγους αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο όσον αφορά τη διάδοση των πυρηνικών
όπλων (οι περιπτώσεις της Ινδίας και του Πακιστάν είναι άκρως διαφωτιστικές).

• Για ν’ απομονώσει κανείς το πλουτώνιο από το χρησιμοποιημένο καύσιμο του
αντιδραστήρα χρειάζεται ειδικό εργοστάσιο χημικής επεξεργασίας καυσίμου. Σε
καμία από τις δύο άνωθεν συμφωνίες δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Εν προκειμένω
ο πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου, σύμφωνα με το υπόδειγμα χρηματοδότησης
ΒΟΟ (Build Operate Own), θα ανεγερθεί, θα λειτουργεί και θα ’ναι ιδιοκτησία της
Rosatom. Ασχέτως όμως αυτού του υποδείγματος, το καύσιμο θα παρέχεται από
τους Ρώσους, οι οποίοι δέχονται πίσω το χρησιμοποιημένο καύσιμο σε όλα τα
εξαγωγικά συμβόλαια πυρηνικών αντιδραστήρων που έχουν υπογράψει. Σε αυτή
την περίπτωση η πρόνοια επιστροφής του χρησιμοποιημένου καυσίμου στην
Rosatom δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Φαίνεται πιθανόν οι χρησιμοποιημένες
ράβδοι καυσίμου ν’ αποθηκεύονται επιτόπου στο Ακούγιου για 10 έτη σε «λιμνούλα»
εξαντλημένου καυσίμου. Επίσης στο Ακούγιου θα υπάρχει χώρος ξηρής
αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων μέχρι 4 έτη πριν τη πιθανή μεταφορά τους
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στη Ρωσία για επανεπεξεργασία ή αποθήκευση. Όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό
στη Σινώπη αναμένεται η Areva να προμηθεύει το καύσιμο, οι Ιάπωνες δεν
αποδέχονται να διαχειρίζονται τα απόβλητα και έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι Τούρκοι θα
είναι υπεύθυνοι, ενώ οι Γάλλοι δεν έχουν αποκλείσει την επανεπεξεργασία
εξαντλημένου καυσίμου στη Γαλλία, με την επιστροφή όμως των αποβλήτων στην
Τουρκία. Ούτε στον σταθμό του Ακούγιου ούτε σε αυτόν της Σινώπης οι Τούρκοι θα
έχουν τον έλεγχο του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου. 

• Η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου: δεν διαθέτει ούτε
φυγόκεντρους ούτε εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού των ισοτόπων
ουρανίου ούτε εγκαταστάσεις φραγμού διηθήσεως αερίων ούτε έχει ενδιαφερθεί για
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή για κάποια από τις παραπάνω. Οπότε ακόμη και εάν
στο μέλλον αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής πυρηνικού καυσίμου για
αντιδραστήρες, θα πρέπει να εξαρτάται σε εμπλουτισμένο ουράνιο απ’ τους
προμηθευτές των αντιδραστήρων. Πόσο μάλλον που ένα πυρηνικό όπλο, εάν δεν
χρησιμοποιεί πλουτώνιο 239 ως σχάσιμο υλικό και χρησιμοποιεί ουράνιο, αυτό
πρέπει να είναι εμπλουτισμένο σε ποσοστό 70-90% (δηλ. 70-90% U-235 και 10-
30%U-238).

• To πλουτώνιο, το οποίο προέρχεται από αντιδραστήρες παραγωγής ενέργειας,
περιέχει το ισότοπο Pu-240 σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι το πλουτώνιο
που παράγεται από αντιδραστήρες ειδικά σχεδιασμένους για παραγωγή
πλουτωνίου προς παραγωγή πυρηνικών κεφαλών. Το Pu-240 εμφανίζει το
φαινόμενο της εκπομπής αδέσποτων νετρονίων σε φοβερά μεγαλύτερη έκταση απ’
ότι το Pu-239 (1,2 εκατομμύρια/kg/sec έναντι 17/kg/sec). Κατά συνέπεια δεν
ενδείκνυται προς χρήση σε πυρηνικά όπλα πλουτώνιο προερχόμενο από
ενεργειακούς αντιδραστήρες - εάν κάποιο κράτος ακολουθήσει αυτή την οδό πρέπει
ν’ αναμένει ότι τα πυρηνικά του όπλα θα είναι αναξιόπιστα με κυμαινόμενη απόδοση
στην εκρηκτική ισχύ εντός απαράδεκτων ορίων και την πολύ υψηλή πιθανότητα
όπλων στα οποία η ισχύς της έκρηξης θα είναι απαράδεκτα χαμηλή λόγω fizzle.

• To ότι και οι δύο πυρηνικοί σταθμοί στους κόλπους του Ακούγιου και της Σινώπης
θα είναι υπό ξένη ιδιοκτησία με βάση το καθεστώς ΒΟΟ (με τη διαφορά ότι η
τουρκική EUAS θα έχει μερίδιο στην ιδιοκτησία του σταθμού στη Σινώπη) μειώνει
την πιθανότητα κλοπής του χρησιμοποιημένου καυσίμου ή τεχνολογίας και
χρησιμοποιήσεώς τους για στρατιωτικούς σκοπούς. Αν και η ιστορία της διάδοσης
των πυρηνικών όπλων έχει δείξει ότι εάν ένα κράτος έχει πάρει τη στρατηγική
απόφαση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, θα προσπαθήσει να υπονομεύσει ή να
παρακάμψει τις όποιες συμφωνίες έχει υπογράψει και όποιες δεσμεύσεις έχει πάρει.
Φυσικά αυτές οι προσπάθειες δεν είναι πάντοτε επιτυχημένες. 
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• Το ανησυχητικό όμως είναι το ότι ο Ερντογάν, όταν ήταν πρωθυπουργός είχε
δηλώσει ότι η Τουρκία θα επιδιώξει τον εμπλουτισμό ουρανίου, εάν το απαιτήσει το
ειρηνικών χρήσεων πυρηνικό της πρόγραμμα. Οι Τούρκοι δεν έχουν ανακοινώσει
σχέδια για εμπλουτισμό, όμως έχουν αφήσει ανοικτή αυτή την πιθανότητα για το
μέλλον. Μάλιστα ο Ερντογάν είχε κάνει την παραπάνω δήλωση μιλώντας για το
δικαίωμα των κρατών μελών της NPT για εμπλουτισμό στα πλαίσια του τότε
ζητήματος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

• Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα με τη συμφωνία συνεργασίας επί των
χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς μεταξύ Τουρκίας και
Ιαπωνίας, η οποία εγκρίθηκε απ’ το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο στις 18 Απριλίου 2014,
επικυρώθηκε απ’ την Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο του 2015 και τέθηκε σε
ισχύ όσον αφορά την ιαπωνική νομοθεσία στις 29 Ιουνίου 2014. Επί της
απαιτήσεως της Τουρκίας, και σε αντίθεση με προηγούμενες συμφωνίες ειρηνικής
πυρηνικής συνεργασίας που συνομολόγησε η Ιαπωνία, περιλαμβάνει πρόνοια που
επιτρέπει στην Τουρκία τον εμπλουτισμό και την εξαγωγή πλουτωνίου απ’ το
χρησιμοποιημένο καύσιμο των αντιδραστήρων που έχει προμηθευθεί από τυχόν
συμφωνία με το Τόκυο, εάν οι δύο χώρες συμφωνήσουν γραπτώς. Αν και ο τότε
Ιάπωνας Υπ. Εξωτερικών Φουμίο Κισίντα έδωσε διαβεβαιώσεις στη Δίαιτα ότι δεν
θα επιτραπεί στην Τουρκία επανεπεξεργασία του χρησιμοποιημένου καυσίμου.
Όμως το θέμα χρήζει ανησυχίας.

• Να σημειωθεί ότι οι αντιδραστήρες VVER-1200 είναι οι ίδιοι που έχουν
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εγκατασταθεί στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν και δεν ήταν αυτοί το
σημείο της δίκαιης ανησυχίας των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά
οι εγκαταστάσεις φυγόκεντρων στη Νατάνζ και το Φόρντοου (και πιθανόν και σε
επιπλέον τοποθεσίες) και ο ερευνητικός αντιδραστήρας (υπό ανέγερση) στο Αράκ.
Ήταν η συνολική δομή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, οι βλέψεις της
ηγεσίας της χώρας και η ατμόσφαιρα συναγερμού και μυστικότητος εντός της
οποίας αναπτυσσόταν, που προκαλούσαν τη δίκαιη ανησυχία και αντίδραση των
Αμερικανών. Άρα εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα, η
ανέγερση του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου από μόνη της ΔΕΝ οδηγεί στην
κατασκευή πυρηνικού όπλου, είναι η συνολική δομή και δυνατότητες του τουρκικού
προγράμματος που πρέπει να εξετάζονται.

• Από τη στιγμή που η τουρκική ηγεσία έχει καταλήξει στη στρατηγική επιλογή
χρήσης και αναπτύξεως της πυρηνικής ενέργειας, οι όποιες διαμαρτυρίες τρίτων
(και ημών) δεν δύνανται να την εμποδίσουν: μην ξεχνά κανείς ότι οι συγκεκριμένοι
αντιδραστήρες δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο διάδοσης πυρηνικών όπλων και η
NPT της διασφαλίζει το δικαίωμα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας όπως
και εμπλουτισμού έως ποσοστό 19,75%, όπως διασφάλιζε και για το Ιράν. Είναι η
συνολική συμπεριφορά, σκοποί και δυνατότητες του κράτους αυτού που πρέπει να
συνεκτιμούνται και εδώ είναι το διαφαινόμενο σημείο απειλής.

Πηγές:

Jeremy Bernstein, Nuclear Weapons: What you need to know, Cambridge University Press,

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 2008.

Thomas C. Reed και Danny B.Stillman, The Nuclear Express, Zenith Press, Μιννεάπολις,

ΗΠΑ, 2009.

Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία, τεύχος 85, Φεβρουάριος 2017, «Το Πυρηνικό Πρόγραμμα

της Τουρκίας. Η έκθεση του «Ατλαντικού Συμβουλίου».

Διαδίκτυο: δικτυακός τόπος Horizon, 11 Ιανουαρίου 2014, “Turkey aiming for nuclear-

weapons? Japan’s energy pact with Turkey raises nuclearweapons concerns”, Bulletin of

the Atomic Scientists, “Turkey’s nuclear ambitions” των Aaron Stein και Chen Kane, 15

Μαΐου 2013, Carnegie Europe, Carnegie Endowment for International Peace, “Turkey and

the Bomb” του Sinan Ulgen, Φεβρουάριος 2012.

Jeremy Bernstein, Nuclear Iran, 2014 by the President and Fellow of Harvard College,
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ΠΟΛΥΧΩΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ:

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
2ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2018

Αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη,

Αρχηγού ΓΕΕΦ

Είναι ιδιαίτερα τα συναισθήματα που νοιώθω κάθε φορά που περνάω την πύλη
αυτού του στρατοπέδου, που ασφαλώς δεν είναι ένα απλό ένα στρατόπεδο. 

Είναι ιδιαίτερο το συναίσθημα να βρίσκεσαι στον χώρο της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων, στο φυτώριο των αξιωματικών του ελληνικού και του κυπριακού
στρατού και, παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι απόφοιτος της «Παλιάς Σχολής», το
συναίσθημα παραμένει το ίδιο, αν και θα μπορούσα να πω ότι φαίνεται να
υπερισχύει το «στίγμα» του διατελέσαντος Διοικητού και η ευθύνη έναντι αυτών των
νέων μαθητών (οι δικοί μου μαθητές είναι ήδη αξιωματικοί).

Η χαρά και το άγχος που προκαλεί αυτή η ευθύνη επανέρχονται σήμερα μ’ αυτή
την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, να απευθυνθώ
στο τόσο απαιτητικό ακροατήριο του 2ου Συνεδρίου Χερσαίων Δυνάμεων και
μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό αντικείμενο, τον «Ρόλο των Χερσαίων Δυνάμεων στον

Πολυχωρικό Πόλεμο».

Δεν φιλοδοξώ, και ούτε και θα μπορούσα να επεκταθώ τόσο πολύ εδώ ώστε να κα-
λύψω όλες τις πτυχές αυτού του «πολυχωρικού» θέματος.

Λόγω του «παρόντος βίου μου» ως Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς μου ζητήθηκε
και συμφωνήσαμε να περιοριστώ στον «Πολυχωρικό Πόλεμο στο Θέατρο Επιχειρήσεων

Ελλάδος - Κύπρου: Προκλήσεις και Ιδιαιτερότητες». Ωστόσο η αναφορά μου θα είναι
προσανατολισμένη στον ρόλο των Χερσαίων Δυνάμεων.

Εκμεταλλεύομαι το γεγονός του πρώτου ομιλητού αυτής της ημέρας του συνεδρίου
και κρίνω σκόπιμο να παραθέσω μερικούς ορισμούς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν και άλλες εξίσου σεβαστές προσεγγίσεις.

117

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 117



Πολυχωρικός Πόλεμος

Έχει αξία να κατανοήσουμε ότι από τη Διάσταση και το Πολυδιάσταστο (Multi-
dimensional) φθάσαμε στον Χώρο, τον Χωρικό και τον Πολυχωρικό και σε αντίθεση
με τον Πολυδιάστατο δεν υπάρχει στα γνωστά λεξικά ορισμός ή ερμηνεία της λέξης
«Πολυχωρικός». Ο χώρος όμως ορίζεται ως τμήμα του περιβάλλοντος που
προσδιορίζεται με τις τρεις διαστάσεις (Υ-Π-Μ). Αν λοιπόν μπορούμε να φύγουμε
από την αυστηρή έννοια της διάστασης και να φανταστούμε τον χώρο, τότε εύκολα
καταλήγουμε και στον Πολυχώρο και το επίθετο της λέξης αυτής θα είναι ο
«Πολυχωρικός». Θεωρώ δε ότι, όταν αναφερόμαστε στον πόλεμο, ο προσδιορισμός
του ως «Πολυχωρικός» είναι πλέον δόκιμος έναντι του «Πολυδιάστατου».

Θέατρο Επιχειρήσεων Ελλάδος - Κύπρου

Γνωρίζουμε όλοι μας και περισσότερο οι μεγαλύτεροι τα θέατρα επιχειρήσεων
Θράκης, Αιγαίου για την ελληνική επικράτεια, το θέατρο επιχειρήσεων της Κύπρου
για την αντίστοιχη κυπριακή και τα τελευταία χρόνια συζητείται το θέατρο της Νότιο-
Ανατολικής Μεσογείου.

Ο όρος Θέατρο Επιχειρήσεων Ελλάδος - Κύπρου με την στρατιωτική του έννοια,
δηλαδή του ενοποιημένου χώρου, συναντάται και υφίσταται στα δικά μας κείμενα
και έγγραφα, -εννοώ τα στρατιωτικά- ωστόσο είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τις
ιδιαιτερότητες που διέπουν τον χώρο αυτό σ’ όλα τα πεδία και επίπεδα.

Κάποια στιγμή στο παρελθόν (αρχές της δεκαετίας του 1990), και για να καλυφθεί
το κενό αυτό περισσότερο στην πολιτική του διάσταση, (εικάζω) ότι, μελετήθηκε ή
και επινοήθηκε ο όρος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.

Ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος υπήρξε πρώτιστα μια πολιτική επιλογή και ταυτόχρονα
μια έκφραση αποφασιστικότητας, πέρα από τις ρητορικές τοποθετήσεις, ότι η
Ελλάδα σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης εναντίον της Κύπρου θα εμπλεκόταν
αυτόματα σε πόλεμο με την Τουρκία. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας και στο
πλαίσιο μιας αναθεωρημένης εξωτερικής πολιτικής, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας
ήταν η βήμα προς βήμα προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας με προορισμό την
«ομαλοποίηση των σχέσεων» αφενός αλλά και τη διευκόλυνση της επίλυσης του
κυπριακού «προβλήματος» αφετέρου, άρχισε να χαλαρώνει η εφαρμογή του
Δόγματος, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται η στρατιωτική σχέση και κατάσταση
μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο χώρος αυτός της Ανατολικής Μεσογείου, στον οποίο
περιλαμβάνεται η Κύπρος, χαρακτηρίζεται ως ανοικτή θάλασσα και σε αντίθεση με
το κλειστό περιβάλλον του Αιγαίου Πελάγους, όπου και οι τρεις κλάδοι αλληλο-
επικαλύπτονται, εδώ απαιτείται  πολύ ισχυρή Aερο-Nαυτική παρουσία για την
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ανάληψη και επιτυχή έκβαση οποιονδήποτε επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των
χερσαίων!

Αν λοιπόν έπρεπε να προσδιορίσουμε ένα βασικό στοιχείο ή χαρακτηριστικό αυτού
του θεάτρου θα ήταν ακριβώς αυτό, η «Πολυχωρική του Σύνθεση», δηλαδή οι
«χώροι» που συνδέουν τα τμήματα ξηράς της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας
με την Κύπρο: της επιφάνειας της θάλασσας και του εναέριου χώρου σε συνδυασμό
μ’ εκείνους του διαστήματος και του αντίστοιχου υποθαλάσσιου χώρου.

Ας επανέλθουμε όμως στο αντικείμενο της Ημερίδας και να προσπαθήσουμε να
φανταστούμε το πολυχωρικό αυτό πεδίο στο οποίο εκτιμούμε ότι θα διεξαχθεί ο
επόμενος πόλεμος… ή μήπως ήδη διεξάγεται και εμείς παραμένουμε θεατές και
κινούμαστε ακόμη στη σφαίρα του «Αν ποτέ χρειασθεί…». Σας βεβαιώνω αγαπητοί
και αγαπητές μου ότι ένας πόλεμος βρίσκεται ήδη σ’ εξέλιξη και μάλιστα είναι τόσο
«πολυχωρικός όσο και υβριδικός», και επαναλαμβάνω, δυστυχώς δεν έχουμε την
πολυτέλεια του «Αν ποτέ χρειασθεί…», διότι… χρειάζεται σήμερα… χρειάζεται ΤΩΡΑ. 

Όπως κι αν είναι όμως στα συστατικά του στοιχεία, σίγουρα, θα περιλαμβάνονται:  

•   Ο Άνθρωπος.

•   Το Έδαφος.

•   Ο Καιρός.

•   Ο Εναέριος Χώρος, το Διάστημα, ο Κυβερνοχώρος (cyber ή cloud).

•   Η Επιφάνεια και ο Υποθαλάσσιος Χώρος. 

•   Τα Οπλικά Συστήματα και τα Μέσα. 

•   Η Τεχνολογία και άλλοι Εξωγενείς Παράγοντες.

Είναι επίσης βέβαιο ότι θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη μορφή και την ένταση της
απειλής. Συμβατική ή Ασύμμετρη ή και τα δύο. 

Σ’ αυτόν τον Πολυχώρο λοιπόν θα κυριαρχεί ο Υβριδικός Πόλεμος (το «νέο
δημιούργημα», λέτε και ο πόλεμος δεν ήταν πάντα υβριδικός…τι είναι το υβρίδιο;

Υβρίδιο είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόμοιων ατόμων, τα

οποία όμως εκφράζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό με διαφορετικό τρόπο.

(βιολογία): το φυτό ή ζώο που έχει δημιουργηθεί με τη διασταύρωση ατόμων, τα οποία

είναι γενετικά ανόμοια.

(φυσική): συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργειας ή πηγών ενέργειας.

(τεχνολογία): η συνένωση και λειτουργία αλλότροπων μέσων ηλεκτρονικών

εφαρμογών.
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Ίσως με τον όρο «Υβριδικός» και Πολυχωρικός να έχουμε προσδώσει στον πόλεμο
τον πραγματικό του προσδιορισμό. Όλα αυτά δημιουργούν ή μάλλον έχουν
δημιουργήσει μια νέα εποχή. Νέες Απειλές - Νέες Απαιτήσεις.

Την εποχή που έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε καθημερινά,
είτε στα κείμενά μας είτε στις συζητήσεις και τις ημερίδες μας, αλλά… δεν θέλουμε,
γιατί είμαι βέβαιος ότι μπορούμε, να αντιληφθούμε την ανάγκη να προσαρμοστούμε. 

Είμαστε στην εποχή του “Adaptor Die”, όπως περιγράφει ο Στρατηγός [LtGen (Ret)]
Rick Lynch, και σ’ αυτήν την εποχή καλούμαστε να προσδιορίσουμε τον ρόλο των
Χερσαίων Δυνάμεων, δηλαδή πώς, φανταζόμαστε τις χερσαίες δυνάμεις σήμερα
αλλά κυρίως στην επόμενη 20ετία.

Ρόλος των Χερσαίων Δυνάμεων

Εκτιμώ ότι ο ρόλος των Χερσαίων Δυνάμεων θα παραμείνει αναλλοίωτος, δεν θα
χάσουν δηλαδή ποτέ το μερίδιό τους σ’ ένα μελλοντικό πόλεμο. Αντίθετα θα
μπορούσα να πω ότι ο ρόλος τους στο θέατρο επιχειρήσεων Ελλάδας - Κύπρου
είναι και θα παραμείνει «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ», αφού η «κυριαρχία» επιβάλλεται με την
επικράτηση στον χερσαίο χώρο. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα προσλάβει νέα
χαρακτηριστικά. Κι αυτό οφείλεται ακριβώς στα στοιχεία που ανέφερα νωρίτερα,
δηλαδή στα στοιχεία εκείνα που θα συνθέτουν το περιβάλλον όπου θα εξελίσσεται
ο πόλεμος αυτός, στον οποίο οι χερσαίοι διοικητές πρέπει να έχουν την ικανότητα
να λειτουργούν διακλαδικά, δηλαδή να συντονίσουν ή/ και να συντονιστούν με τους
διοικητές των ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων.
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Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τον ρόλο μας είτε ως μέρος μιας
Διακλαδικής Δύναμης είτε ως εκτελεστές ενός μέρους ή του μέρους που μας
αναλογεί σε μια Διακλαδική Επιχείρηση και να αποδεχθούμε ότι ο μελλοντικός
πόλεμος στο Πολυχωρικό Πεδίο Μάχης και κυρίως στο «φονικό» του στάδιο, στον
πρώτο χρόνο δηλαδή, θα:

• είναι πόλεμος των μεγάλων αποστάσεων (βεληνεκούς), αφήνοντας τον πόλεμο εξ επα-

φής σε δεύτερη θέση και μάλλον περιοριζόμενο στις αστικές περιοχές.

•   έχει μεγάλες απαιτήσεις υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας σε έξυπνα (smart ή precise)

πυρομαχικά, νερό, καύσιμα, τεχνική και υγειονομική υποστήριξη.

•   είναι Δέσμιος των Μέσων Επιτήρησης, Συλλογής και Διαβίβασης επεξεργασμένων

πληροφοριών και μεταφοράς δεδομένων.

•   εξαρτάται από την εξέλιξη των επιχειρήσεων των άλλων Συστατικών Διοικήσεων

(Αεροπορία, Ναυτικό κλπ.) καθώς και των Ειδικών Επιχειρήσεων.

•   εμπλέκει το σύνολο των υπηρεσιών του κράτους (Inter-agency, δηλαδή και κάτι πέρα

από ό,τι περιλαμβάνει ο γνωστός μας όρος CIMIC).

•   απαιτεί ταχεία εκτίμηση καταστάσεως και λήψη αποφάσεων.

•   επηρεάζεται από τα μέσα και τις δυνατότητες ενός Διακλαδικού Συστήματος

Διοίκησης και Ελέγχου.

•   έχει υψηλές απαιτήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας και θα κυριαρχεί το στοιχείο της

«Διοίκησης διά της Αποστολής» (Mission Command).

Σ’ αυτό το στοιχείο θα ήθελα να επεκταθώ λίγο περισσότερο.

Με τη λειτουργία μας στην καθημερινότητά μας έχουμε εισαγάγει σε έντονο βαθμό
τη γραφειοκρατία. Απαραίτητη θα ισχυρισθούν κάποιοι, για διάφορους λόγους,
ωστόσο είναι μάλλον απώλεια χρόνου, σπατάλη δυνάμεων, τρόπος κάλυψης της
ανασφάλειάς μας και οδηγεί στον περιορισμό της πρωτοβουλίας, θα έλεγα εγώ.

Προσέξτε, με τον τρόπο μας έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία πιθανόν
να λειτουργεί και πιθανόν να αποδίδει στην καθημερινότητα, σίγουρα όχι όμως και
στις επιχειρήσεις.

Όταν όμως διοικητές και επιτελείς έχουν συνηθίσει σ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας,
πώς θα τον παρακάμψουν ή να τον αποφύγουν στις επιχειρήσεις;

121

ΠΟΛΥΧΩΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 121



Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο μελλοντικός πόλεμος θα είναι απαιτητικός σ’ όλους τους
τομείς. 

Όλοι θέλουμε τους υφισταμένους μας πειθαρχημένους και να εκτελούν τις διαταγές
μας. Σ’ αυτόν τον μελλοντικό πόλεμο εκτιμώ ότι η επικοινωνία με τους
προϊσταμένους και υφισταμένους θα είναι τουλάχιστον δύσκολη, αν όχι ανέφικτη,
παρά την έντονη παρουσία της τεχνολογίας.

Κι εδώ επανέρχομαι στη Διοίκηση διά της Αποστολής. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι τα βασικά στοιχεία της διαταγής μας για την εκπλήρωση της αποστολής είναι
σαφή και κατανοητά, και να εμφυσήσουμε στους υφισταμένους μας την ανάληψη
της πρωτοβουλίας.

Δυστυχώς όμως εμείς έχουμε εμπλακεί ηθελημένα ή όχι σε μια διαδικασία υπερ-
συγκεντρωτισμού ή Micro-management.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ένα αποτέλεσμα είναι βέβαιο, η αποτυχία και, αφού πρόκειται
για πόλεμο, η απώλεια της μάχης και ίσως του πολέμου.

Πρέπει να εμπιστευθούμε τους υφισταμένους μας. Ας τους δώσουμε «το έργο»,
«την πρόθεσή μας» και τον «σκοπό» ή την Επιθυμητή Τελική Κατάσταση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της αποστολής, πιθανόν
να χρειασθεί να παραβούν ή μάλλον να διαφοροποιήσουν τη διαταγή μας, για να
μπορέσουν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα του μελλοντικού πεδίου της μάχης
κινούμενοι πάντοτε στο προκαθορισμένο πλαίσιο.

Ίσως κάποιος ή κάποιοι να σκέφτηκαν ότι έτσι τα πράγματα γίνονται εύκολα και
μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ασφαλώς και δεν είναι έτσι,
διότι, όπως λέχθηκε ήδη, υπάρχει το πλαίσιο το οποίο συντίθεται από τα τρία αυτά
στοιχεία, «το έργο», «την πρόθεσή μας» και τον «σκοπό» ή την Επιθυμητή Τελική
Κατάσταση. 

Για να περιγράψει αυτή την ενέργεια, δηλαδή την ανάγκη διαφοροποίησης της
διαταγής μας μέσα στο ορισμένο πλαίσιο, ο Αρχηγός του Στρατού των ΗΠΑ (U.S.
Army Chief of Staff), Στρατηγός / General Mark A. Milley, την όρισε, σε μια
πρόσφατη ομιλία του, ως «Πειθαρχημένη Ανυπακοή / Disciplined disobedience».

Κυρίες και Κύριοι κι αυτή η ενέργεια όπως διαπιστώσατε περιέχει τη λέξη
«Πειθαρχημένη» και πειθαρχία σημαίνει «Εκπαίδευση». 

Οι μικροί διοικητές πρέπει να ξέρουν πότε και πώς θα παραβούν ή θα
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διαφοροποιήσουν μια διαταγή. Για να είναι σε θέση όμως να το πράξουν, «αν ποτέ
χρειασθεί…», πρέπει από τώρα να ενθαρρύνονται αφενός, αλλά και να
εκπαιδεύονται αφετέρου, και να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες κάθε ημέρα.

Αν χρειαζόταν να συνοψίσω εδώ και να προσδιορίσω έναν αριθμό των προκλήσεων
για τις χερσαίες δυνάμεις στον πολυχωρικό πόλεμο, θα περιοριζόμουν στις
παρακάτω τέσσερις εκφράσεις.

•   «Adaptor Die/ Προσαρμόζομαι ή Πεθαίνω».

•   «Train as you fight/ Εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω».

•   «Mission Command/ Διοίκηση διά της Αποστολής».

•   «Disciplined disobedience/ Πειθαρχημένη Ανυπακοή».

Επιτρέψτε μου όμως, πριν κλείσω την εισήγησή μου, να κάνω μια σύντομη
αναφορά σ’ αυτό καθ’ εαυτό το Θέατρο Επιχειρήσεων της Κύπρου.

Το έδαφος του πεδίου της μάχης στην περίπτωση της Κύπρου λαμβάνει μια
ιδιαίτερη διάσταση και σημασία.

Είναι πεδινό με ένα μικρό στήριγμα στο δυτικό άκρο. 

Το μεγάλο μήκος του μετώπου του πεδίου της μάχης, η βατότητα και η
προσβασιμότητά του δημιουργούν υψηλές απαιτήσεις για μια χερσαία δύναμη, και
μάλιστα μια δύναμη συγκεκριμένου μεγέθους, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του
«Αποτρεπτικού και Αμυντικού Δόγματος» και η οποία είναι υποχρεωμένη να
αναπτύξει τις δυνατότητές της σε μηδενικό χρόνο.

Το μικρό βάθος του προκαλεί επίσης δυσχέρειες στην επιβιωσιμότητα των
δυνάμεων και δυσκολίες στην υλοποίηση και λειτουργία ενός συστήματος
Διοικητικής Μέριμνας έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας.

Οι κατοικημένοι τόποι κατά μήκος της Προκεχωρημένης Γραμμής αποτελούν επίσης
μια ιδιαιτερότητα, αδυναμία ή και πλεονέκτημα.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί η έντονη διεθνής δραστηριότητα
στην περιοχή και οι απαιτήσεις που προκύπτουν στον αεροναυτικό χώρο. Θα
διερωτηθεί κάποιος ή και όλοι σας... και τι κάνετε; Έχουμε:

•   τη Διάθεση 

•   την Πίστη στην Αποστολή και στο Καθήκον

•   το Σχέδιό μας, 

•   τον Ελιγμό και την Τακτική μας

•   τη στήριξη και υποστήριξη της Πολιτείας και του Κυπριακού λαού και… γνωρίζουμε

ότι η Ελλάδα δεν είναι μακριά.

123

ΠΟΛΥΧΩΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 123



124

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 42Ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 124



«ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟ»
(Μάτσειος Διαγωνισμός, 12 Νοεμβρίου 2018)

Καΐμη Ναταλίας,

Μαθήτριας της ΣΤ1 Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού

Έτος 2018. Αιώνας 21ος. Η εποχή των τεράστιων τεχνολογικών κατακτήσεων, που
έχουν καταστήσει τον άνθρωπο προνομιούχο σε σχέση με άλλες εποχές αλλά και
υπόδουλο της καταστροφής του περιβάλλοντος. Σαρωτικές εξελίξεις σημειώνονται
τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα, που επηρεάζουν αρνητικά το
βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου. Παράλληλα, η εποχή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί
ως η εποχή αμφισβήτησης, εφόσον ο τρομακτικός τροχός της τεχνολογικής
παραγωγής λειτουργεί ενάντια στην οικολογική ισορροπία καταστρέφοντας τον
πλανήτη Γη. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που ο Αϊνστάιν χαρακτήρισε ως «εποχή

των μεγάλων μέσων και των συγκεχυμένων σκοπών», το περιβάλλον βρίσκεται σε μια
δεινή κατάσταση, απειλώντας την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη πως το περιβάλλον ήταν, είναι και θα
παραμείνει ο πολυτιμότερος πλούτος που χάρισε απλόχερα ο Θεός κατά τη
δημιουργία τού κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καταλυτική δράση
της φύσης τόσο στον άνθρωπο όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Η φύση
αναγνωρίζεται ως η πηγή ζωής του ιδίου του ανθρώπου, εφόσον του προσφέρει
δύο ζωτικά στοιχεία, το νερό και το οξυγόνο, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση
της ζωής. Παράλληλα, ο άνθρωπος μέσω της φύσης λαμβάνει πρώτες ύλες, πηγές
ενέργειας ακόμη και την τροφή του, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την
ομαλή επιβίωση του στη Γη. Συνάμα, οι εν λόγω πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται
στις βιομηχανικές μονάδες για την παραγωγή διάφορων προϊόντων και την
εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών.

Αναντίλεκτα, με την υπακοή στις φυσικές δυνάμεις, ο άνθρωπος ζει γνήσια,
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αυθεντικά, διαμορφώνοντας μία ήρεμη κοινωνική ζωή. Αυτό συμβαίνει διότι
βρίσκεται στο ίδιο φυσικό περιβάλλον, το οποίο γαληνεύει την ίδια την ανθρώπινη
ψυχή καλλιεργώντας μέσα της αισθήματα ισορροπίας και ασφάλειας, ενώ δαμάζει
τα πάθη και τα ένστικτά του. Με την πειθαρχία στους νόμους της φύσης ο πολίτης
γίνεται πιο υπεύθυνος, δεν φέρεται επιθετικά, ενώ μαθαίνει να σέβεται και να εκτιμά
την ίδιά του την ύπαρξη. Η φύση αποτελεί για τον άνθρωπο πηγή έμπνευσης. Το
πράσινο, ο καθαρός αέρας, ο ήχος του φλοίσβου, αναζωογονούν την ψυχή του και
τον βοηθούν να απαλλαγεί, έστω και προσωρινά, από τους έντονους ρυθμούς, το
άγχος και τις σκοτούρες της καθημερινότητας.

Είναι οδυνηρώς αποδεκτή η διαπίστωση πως η καταστροφή του περιβάλλοντος
αποτελεί φλέγον θέμα της εποχής που διάγουμε. Ποιος ευθύνεται για την οικολογική
αιμορραγία; Κύριος υπαίτιος της διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας καθίσταται

ο ίδιος ο άνθρωπος. Το μοναδικό δημιούργημα της φύσης που κατόρθωσε να τη
δαμάσει, να αποκρυπτογραφήσει πολλούς νόμους της και να τους θέσει στην
υπηρεσία του. Στην προσπάθειά του όμως να την εκμεταλλευτεί ξεπέρασε το μέτρο,
έγινε άπληστος, στυγνός εκμεταλλευτής του φυσικού περιβάλλοντος και πολέμιος
των αξιών που υπερασπίστηκε ο Κυριάκος Μάτσης, ο οποίος όχι μόνο απλά
υπεραγαπούσε τη μάνα γη, αλλά σεβόταν και εκτιμούσε το καθετί που του
πρόσφερε. Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση είναι καταλυτική, εφόσον ξεπερνά
κατά πολύ τη δυνατότητά της να αναπληρώνει κάθε στοιχείο που της αφαιρείται.
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Αποτέλεσμα του παραλογισμού αυτού η ανισορροπία του οικολογικού συστήματος
και κατ’ επέκταση η αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Το ζωντανό λοιπόν αυτό ον αντιμετωπίζει τη φύση σαν αντικείμενο, συμπεριφέρεται
ατομικιστικά και αυθαίρετα χωρίς ίχνος σεβασμού για τον πλούτο που του χάρισε ο
Θεός. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έχει ωφελιμιστική νοοτροπία και χρησιμοποιεί τη
φύση για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων. Άλλωστε, ανέκαθεν οι
πολίτες ως άπληστοι εκ φύσεώς τους λειτουργούσαν συμφεροντολογικά. Δεν είναι
λίγες οι φορές που καταστράφηκαν δασικές εκτάσεις για την οικοδόμηση
βιομηχανικών μονάδων ή την ανέγερση υπερπολυτελέστατων σπιτιών ή
ξενοδοχείων.

Κατά κοινή ομολογία η έλλειψη περιβαλλοντικής αγωγής ευθύνεται σε μεγάλο
βαθμό για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τα πρωτογενή κύτταρα της
κοινωνίας, δηλαδή η οικογένεια αλλά συγχρόνως και το σχολείο, δεν καλλιεργούν
στους νέους αισθήματα αγάπης και σεβασμού προς το περιβάλλον. Έντονη είναι η
παρατήρηση πως τα τελευταία χρόνια τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και
οι γονείς κατακλύζονται από αδιαφορία και πλήρη απάθεια για τις τραγικές
επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν στο περιβάλλον οι ασυνείδητες και
απερίσκεπτες πράξεις τους. Έτσι, η έλλειψη οικολογικής συνείδησης μπορεί να
οδηγήσει σε ενέργειες που θα είναι επιζήμιες προς το περιβάλλον. 

Αδιαμφισβήτητα, η ολιγωρία που επιδεικνύουν οι κοινωνικοί φορείς δρα ενάντια της
περιβαλλοντικής ισορροπίας. Έχει παρατηρηθεί πως τα σύγχρονα δημοκρατικά
πολιτεύματα αδυνατούν να περιορίσουν τις καταναλωτικές πράξεις των πολιτών
τους. Αυτό οφείλεται στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα, τον νεοφιλελευθερισμό ο
οποίος δεν θέτει όρια στην οικονομική ανάπτυξη άρα ούτε στην οικολογική
καταστροφή. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος χάρη σε αυτή την ελευθερία που του
παρέχεται, υπερεκμεταλλεύεται τις πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες
καταφεύγοντας στην αλόγιστη χρήση και σπατάλη τους.

Άξιο προσοχής αποτελεί το γεγονός πως ο σύγχρονος άνθρωπος έχει στη διάθεσή
του όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα και την τεχνογνωσία για να καταστήσει τη ζωή
του πιο άνετη και ποιοτική. Η μη ορθολογική χρήση της τεχνολογίας όμως μπορεί
να δράσει ενάντια του υγιούς περιβάλλοντος. Η τεχνολογική πρόοδος έδωσε τη
δυνατότητα στον άνθρωπο να λεηλατεί και να παραμορφώνει τη φύση. Οι έντονοι
ρυθμοί ζωής σε συνδυασμό με την καλπάζουσα εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν
δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ζωής για τον άνθρωπο, που έχει κύρια γνωρίσματα
το κυνήγι του πλούτου και των υλικών αγαθών. Ο άνθρωπος έχει μετατραπεί σε
έρμαιο των καταναλωτικών του πόθων και κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο
εγωκεντρισμός, η εσωστρέφεια και η ιδιοτέλεια. Γι’ αυτό ο χαρακτηρισμός
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«homoconsumes» αρμόζει στον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος παρακινούμενος από
την τάση για αυτοπροβολή και επιδειξιομανία καταφεύγει σε θεμιτά ή αθέμιτα μέσα
που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των προσωπικών του επιδιώξεων. Ως εκ
τούτου, οι βιομηχανικές μονάδες εργάζονται με έντονους ρυθμούς, ώστε να
καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Έτσι, οξύνεται η
ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξάνεται ο όγκος των λυμάτων και των σκουπιδιών.

Ο άνθρωπος δεν νιώθει τον εαυτό του τμήμα της φύσης, αντιθέτως τη θεωρεί μία
ξένη προς αυτόν δύναμη, προσπαθώντας να την κατακτήσει. Η κατακτητική μανία
του σύγχρονου πολίτη μπορεί να επιφέρει ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Αρχικά, μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της οικολογικής ανισορροπίας είναι
το φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από τις υπεριώδεις
ακτινοβολίες που εγκλωβίζονται στη Γη. Αποτέλεσμα αυτού η υπερθέρμανση του
πλανήτη και το σταδιακό λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική. Έτσι, αυξάνεται η
στάθμη της θάλασσας και γίνεται ορατός ο κίνδυνος πολλές περιοχές να
πλημμυρίσουν ή να καταβυθιστούν.

Επιπρόσθετα, η αιθαλομίχλη, τα καυσαέρια, η ηχορύπανση, το νέφος, μολύνουν
ανεπανόρθωτα τον ατμοσφαιρικό αέρα προκαλώντας την όξινη βροχή, η οποία
διαβρώνει και καταστρέφει με αργούς και σταθερούς ρυθμούς τα πολιτιστικά
μνημεία. Η Ακρόπολη αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της καταλυτικής επίδρασης
του μολυσμένου περιβάλλοντος. Συνάμα, τραγική συνέπεια αυτής της καταστροφής
είναι η δημιουργία της τρύπας του όζοντος η οποία επιτρέπει στις υπεριώδεις
ακτινοβολίες να φτάσουν στη Γη. Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του
δέρματος αλλά και τα προβλήματα όρασης συνδέονται άρρηκτα με το φαινόμενο
αυτό.

Αναντίρρητα, εξαιτίας της περιβαλλοντικής καταστροφής και κυρίως εξαιτίας των
πυρκαγιών χάνονται δασικές εκτάσεις και μαζί τους χάνεται το φυσικό κάλλος της
Κύπρου. Τραντακτό παράδειγμα αποτελούν οι δύο τεραστίων διαστάσεων
πυρκαγιές που σημειώθηκαν το έτος 2007 στην περιοχή Σαϊττά και το έτος 2016
στην περιοχή Σολέας. Τόσο οι κάτοικοι των περιοχών όσο και οι χιλιάδες εθελοντές
πρόσφεραν ανιδιοτελώς τη βοήθεια τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών,
μετουσιώνοντας σε πράξη τις αρχές που καθιέρωσε ο Κυριάκος Μάτσης, ο οποίος
με τόλμη και αυτοθυσία πολέμησε για την υπεράσπιση της γης που τον γέννησε
και που τον ανέθρεψε.

Είναι όντως λυπηρό αν αντιληφθεί κανείς πως οι κλιματικές αλλαγές έχουν μειώσει
το ποσοστό βροχόπτωσης και έχουν αυξήσει τη μέση τιμή θερμοκρασίας, γεγονός
που έχει αρνητικό αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα. Η περιοχή Πιτσιλιάς, που
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αποτελεί κατεξοχήν αγροτική γη, θα υποστεί τεράστιες, τραγικές συνέπειες με την
αναμενόμενη μείωση στην απόδοση των καλλιεργειών και τη δημιουργία άγονου
και πετρώδους εδάφους, που δεν θα μπορεί να καλλιεργηθεί. Ως αποτέλεσμα οι
οικογένειες της Πιτσιλιάς βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ δύσκολες οικονομικές
καταστάσεις, εφόσον κύρια ασχολία και πηγή εσόδων τους αποτελεί η γεωργία.
Έτσι, θα είναι εμφανής η κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων και η αστυφιλία, η
οποία θα συμβάλει στην ερημοποίηση της υπαίθρου.

Βρισκόμαστε στα όρια της ολικής καταστροφής. Η φύση απαιτεί εδώ και τώρα
αλλαγή. Ας φωτιστούμε από το τρανό παράδειγμα του Κυριάκου Μάτση, από την
υπέρμετρη αγάπη του για τη φύση και ας αναλογιστούμε τα λόγια αυτού του
οραματιστή ανθρώπου: «Μόνο όταν το συμφέρον το ατομικό σταματήσει να κινεί τον

λογισμό μας, μόνο όταν ο άνθρωπος εργάζεται για το σύνολο, μόνο τότε η ανθρωπότης μπορεί

να βρει τον δρόμο της». Γι’ αυτό, μία συλλογική κινητοποίηση θα αποτελέσει τη
λαμπρότερη ένδειξη φόρου τιμής σε έναν άνθρωπο που πρόσφερε όλη του την
ψυχή για την υπεράσπιση της πατρίδας του. 

Καταλυτική καθίσταται η δράση της παιδείας για την αντιμετώπιση του δυσεπίλυτου
περιβαλλοντικού προβλήματος. Οι θεμελιώδεις φορείς αγωγής, όπως είναι η
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Μια αναπαράσταση των ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ της πηγής (ο ήλιος), 

της επιφάνειας της Γης, της ατμόσφαιρας της Γης, και του τελικού αποδέκτη που

είναι το εξώτερο διάστημα. Η ικανότητα της ατμόσφαιρας να εγκλωβίζει και να 

ανακυκλώνει ενέργεια που φεύγει από την επιφάνεια της Γης είναι το καθοριστικό 

χαρακτηριστικό του φαινομένου του θερμοκηπίου.
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οικογένεια και το σχολείο, πρέπει να προσφέρουν από νωρίς στα παιδιά
ανθρωπιστική παιδεία, ώστε να καλλιεργούνται ηθικοπνευματικά και να αποκτούν
οικολογική συνείδηση. Αν οι γονείς και οι καθηγητές απομακρυνθούν από την
χρησιμοθηρική αντίληψη και μέσω ουσιαστικού διαλόγου προσπαθήσουν να
μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά την ευαισθησία και την καλαισθησία για θέματα που
αφορούν την ίδια τη φύση, μόνο τότε οι ερχόμενες γενεές θα έχουν πλήρη επίγνωση
των πράξεών τους και μόνο τότε θα μπορούν να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εκπαιδευτικό σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Καταρχάς, όλα ανεξαιρέτως τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να οδηγούν τους μαθητές σε δημιουργικές

δραστηριότητες, όπως τη δενδροφύτευση ή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Τηγανοκίνηση», που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των μαθητών αλλά και προστασίας της φύσης, θα πρέπει να
διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί μπορούν να αφορούν την
κατασκευή μηχανών που θα κινούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό
συμβάλλει αφενός στην αυτενέργεια των μαθητών και αφετέρου στη
συνειδητοποίηση της στροφής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες είναι
φιλικές προς το περιβάλλον.
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Η Τηγανοκίνηση είναι η νέα περιβαλλοντική έννοια που εδώ και λίγο καιρό 

απασχολεί περιβαλλοντικές ομάδες, κοινωνικά σύνολα και σχολεία στην Κύπρο.
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Κανείς δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει με το γεγονός πως η ορθή χρήση της
τεχνολογίας συμβάλλει στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Τα
σύγχρονα τεχνολογικά μεσα αποτελούν άριστο εργαλείο περιφρούρησης του
περιβάλλοντος, εφόσον μέσω αυτών δημιουργούνται τα αιολικά πάρκα, τα οποία
παράγουν αιολική ενέργεια που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αδιαμφισβήτητα,
η ανακύκλωση των άχρηστων προϊόντων από αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί και πλαστικό
θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, διότι μέσω αυτής δημιουργούνται νέα προϊόντα
και εξοικονομούνται χρήματα και πρώτες ύλες.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το ίδιο το κράτος,
το οποίο οφείλει πρώτα πρώτα να εκμεταλλευτεί τα τεχνολογικά επιτεύγματα της
σημερινής εποχής. Θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία βιολογικών σταθμών
επεξεργασίας λυμάτων. Έτσι, θα εξοικονομούνται πηγές ενέργειας και πρώτες ύλες,
καθώς επίσης θα μειωθεί στο μέγιστο η μόλυνση του περιβάλλοντος. Επιπλέον,
καλό θα ήταν εάν το κράτος θεσπίσει και θέσει σε εφαρμογή νέους νόμους, των
οποίων η παραβίαση θα επιφέρει αποτρεπτικές και αυστηρές ποινές. Έτσι, οι
πολίτες θέλοντας και μη θα ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά θέματα του
περιβάλλοντος. Τέλος, το κράτος θα πρέπει να παραχωρεί κονδύλια για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες ή επιχειρήσεις, μέσω των
οποίων θα αποθηκεύεται ηλιακή ενέργεια και θα οδηγεί στην εξοικονόμηση
χρημάτων αλλά και πηγών ενέργειας.

Καταληκτικά, ο τρομακτικός τροχός της τεχνολογικής παραγωγής έχει ανοίξει
διάπλατα τους δρόμους για ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας.
Στον αντίποδα όμως η φύση αργοπεθαίνει και μαζί της ο ίδιος ο άνθρωπος, η ζωή
του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή. Η περιβαλλοντική καταστροφή,
επικρέμεται ως «Δαμόκλειος Σπάθη» πάνω από την ανθρωπότητα. Πανάκεια
θεωρείται πρωτίστως η ανθρωπιστική παιδεία και οι αξίες στην οποία εμπεριέχονται.
Ο γεωπόνος και μετέπειτα ήρωας Κυριάκος Μάτσης, γαλουχημένος με τις εν λόγω
αξίες, ενσυνείδητα αγωνίστηκε για την υπεράσπιση της πατρίδας του και τίμησε με
το αίμα του τα χώματά της. Ο καθένας από εμάς καλείται να έχει ως φωτεινό φάρο
του τον ήρωα της Πιτσιλιάς, αν επιθυμεί μία συλλογική και μεθοδική περιφρούρηση
του περιβάλλοντος. 

Αυτό θα αποτελέσει το καλύτερο μνημόσυνο… 
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Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2018 στο Στρατόπεδο «Παντελή Κατελάρη» 

ο επίσημος εορτασμός του Αγίου Παϊσίου, προστάτη του όπλου των Διαβιβάσεων.

Διεξήχθη από 28 έως 30 Αυγούστου 2018 στο Πλοίο Γενικής Υποστήριξης

«ΑΛΑΣΙΑ» τριήμερη εκπαιδευτική άσκηση.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2018 στο Πεδίο Βολής Καλού, 

στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας, 

η άσκηση συνεργασίας επίγειων και εναέριων μέσων.

Ο Αρχηγός της ΕΦ Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, κατόπιν πρόσκλησης του

Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγού Joseph F. Dunford US MC, 

συμμετείχε από 15 έως 17 Οκτωβρίου στο συνέδριο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων με

θέμα την “Countering Violent Extremist Organizations”, το οποίο διεξήχθη 

στη Joint Base Andrews, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.
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Πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018 στο Στρατόπεδο Σταύρου Στυλιανίδη

η τελετή απονομής του μαύρου μπερέ στους νεοπροσληφθέντες ΣΥΟΠ 

και οπλίτες της 2018 ΕΣΣΟ

Πραγματοποιήθηκε από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2018 η Διακλαδική Άσκηση

της Εθνικής Φρουράς με την επωνυμία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΟΘΙΑ - 2018.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού, με τη

συμμετοχή της ΣΜΕΦ, Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Μουσική εκδήλωση στη

μνήμη των δίδυμων αδερφών Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου.

Η Εθνική Φρουρά, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των στελεχών της, διοργάνωσε

στις 18 Δεκεμβρίου 2018, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,

Ημερίδα με θέμα «Διοίκηση και Ηγεσία» στο κλειστό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου.

FINAL TEXT gia Istoselida_Layout 1  11/9/2019  11:13 πμ  Page 135



Η ΑΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,

η ΑΜ ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κκ. Χρυσόστομος Β΄

και ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης, με την ευκαιρία των εορτών των

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επισκέφθηκαν Μονάδες

και υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς.
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