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64 μ.Χ. 
Ο Νέρων 
πυρπολεί 
τη Ρώμη. 
Λειτούργησε ως 
προβοκάτορας. 
Κατέστρεψε τα 
2/3 της πόλης 
και διέδωσε 
ότι την έκαψαν 
χριστιανοί, 
ξεκινώντας 
έτσι διωγμούς 
εναντίον τους.

1913
Μετά από 
πενθήμερο 
σκληρό και 
αιματηρό 
πόλεμο, ο 
Ελληνικός 
Στρατός κατανικά 
τον βουλγαρικό, 
καταλαμβάνοντας 
τη στρατηγικής 
σημασίας πόλη 
της Τσουμαγιάς.

1918
Οι Μπολσεβίκοι 
εκτελούν στη 
Σιβηρία τον 
τσάρο Νικόλαο 
Β’, τη σύζυγό 
του, τον διάδοχο 
Αλέξιο και τις 
τέσσερις κόρες 
του τσάρου 
βάζοντας τέρμα 
στη δυναστεία 
των Ρομανόφ, 
που κυριάρχησε 
για περίπου 
τρεις αιώνες στη 
Ρωσία.

1925
Ο Αδόλφος 
Χίτλερ 
κυκλοφορεί το 
βιβλίο του «Ο 
αγών μου», 
που αποτελεί 
στην ουσία τη 
διακήρυξη πάνω 
στην οποία 
στηρίχθηκε το 
Εθνικοσοσια-
λιστικό Κόμμα 
της Γερμανίας.

akontogiannidis@yahoo.gr

Του ΤΑΣΟΥ κ. κΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ

Π
έρασαν 47 χρόνια, σχεδόν μισός αιώνας, 
από την τουρκική εισβολή και τη διχο-
τόμηση της Κύπρου το 1974 και οι με-

γάλοι -μαζί και ο ΟΗΕ- εξακολουθούν να αδια-
φορούν για λύση του προβλήματος. Σχεδιάστη-
κε από τον εφιάλτη του Ελληνισμού, τον Αμερι-
κανό υπουργό Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ και 
-με τη στήριξή του- εκτελέστηκε από τον Τούρκο 
πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ, με την ανο-
χή του άθλιου δικτάτορα Δημητρίου Ιωαννίδη.

Η πληροφορία που δόθηκε, η οποία ήταν κα-
ταχωνιασμένη στα «αραχνιασμένα ράφια της 
μνήμης» κάποιων ανθρώπων, βεβαιώνει ότι το 
σχέδιο Κίσινγκερ για την Κύπρο, από τη διχοτό-
μηση της οποίας προσδοκούσαν οι ΗΠΑ μελλο-
ντικά διευκολύνσεις λόγω της στρατηγικής της 
θέσης, είχε τεθεί σε εφαρμογή το 1972! 

 Η παγίδα στήθηκε με αφορμή την επιστο-
λή των τριών μητροπολιτών Κιτίου, Πάφου και 
Κυρήνειας, που ζητούσαν την παραίτηση του 
Μακαρίου από την κοσμική εξουσία. Συνέταξαν 
την επιστολή -με την παρότρυνση κατευθυνό-
μενων εξωυπηρεσιακών παραγόντων- και την 
απέστειλαν στον Γεώργιο Παπαδόπουλο την 
1η Μαρτίου 1972.

Ο Παπαδόπουλος θεώρησε την κίνηση των 
τριών μητροπολιτών «πολύ ενδιαφέρουσα, εξυ-
πηρετούσα τα εθνικά συμφέροντα» (απομά-
κρυνση του Μακαρίου και ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα).

Ετσι, συγκάλεσε το «Συμβούλιο του Στέμμα-
τος» υπό την προεδρία του Ζωιτάκη για να συ-
ζητηθεί η επιστολή. Πριν από τη συνεδρίαση, 
ο Παττακός δέχθηκε προσωπικό τηλεφώνημα 
από τον πρέσβη στο Λονδίνο, στρατηγό Σορόκο, 
που τον ενημέρωσε ότι «η βρετανική κυβέρνη-
ση είναι αντίθετη στην ανατροπή του Μακαρί-
ου και θα αντιδράσει αν η Ελλάδα ενδώσει στο 
αίτημα των τριών μητροπολιτών». 

Ο Παττακός θεώρησε πολύ σοβαρή την πλη-
ροφορία και ζήτησε από τον Σορόκο να έρθει 
αμέσως στην Αθήνα. Στη συνεδρίαση, ο Γ. Πα-
παδόπουλος, άκουσε όλες τις απόψεις. Μόνο οι 
Παττακός, Ξανθόπουλος-Παλαμάς εξέφρασαν 
ζωηρές επιφυλάξεις. 

Την επομένη, ο Παπαδόπουλος δέχθηκε τους 
Παττακό και Σορόκο, οι οποίοι του μίλησαν για 
τον δυσμενή αντίκτυπο που θα είχε στο εξωτε-
ρικό μια τέτοια ενέργεια. Ο Παπαδόπουλος πεί-
στηκε και δεν έπεσε στην παγίδα των αμερικανι-
κών μυστικών υπηρεσιών, την οποία, όμως δεν 
απέφυγε ο Ιωαννίδης δύο χρόνια μετά. Εκείνος 
που πίεσε τον Σορόκο φορτικά να μιλήσει στον 
Παττακό, για να προλάβουμε εθνικές περιπέτει-
ες, ήταν ο πρέσβης Λεωνίδας Παπάγος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζέιμς Κάλαχαν, 
σε μια αποκαλυπτική ομολογία του το 1999 
στους «Τimes», είπε: «Η κρίση στην Κύπρο τον 
Ιούλιο του 1974 μου έδωσε τις πλέον εφιαλτικές 
στιγμές της πολιτικής μου καριέρας. Η βρετανι-
κή κυβέρνηση είχε στείλει τότε σημαντική ναυ-
τική δύναμη και ζήτησε από τις ΗΠΑ να συμ-
μετάσχουν με τον 6ο Στόλο σε κοινή επιχείρη-
ση παρέμβασης για να εμποδίσουν την τουρ-
κική εισβολή. Ο Κίσινγκερ όχι μόνο απάντησε 
αρνητικά στο σχέδιό μας, αλλά απείλησε και με 
αυστηρό βέτο!». 

Τουρκία και Κύπρο για να εμποδίσει την απόβα-
ση. Ο Κίσινγκερ οργίστηκε. «Σταμάτα να είσαι 
τόσο συναισθηματικός με τους Ελληνες!», του 
απάντησε. Τα κλιμάκια της ΚΥΠ ειδοποιούσαν 
από τη Λευκωσία ότι ο τουρκικός στόλος πλέει 
νοτίως προς Κύπρο, αλλά η Αθήνα καθησύχα-
ζε: «Μην ακούτε τι λένε, οι Τούρκοι δεν θα ει-
σβάλουν, κάνουν άσκηση…».

Με το άνοιγμα των αρχείων του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, αποκαλύφθηκε ο βρόμικος ρόλος του Κί-
σινγκερ απέναντι στον Ελληνισμό. «Αποκοίμιζε» 
τον Πρόεδρο Νίξον με τις δήθεν ανησυχίες του 
ότι ο Μακάριος θα στραφεί στον κομμουνισμό 
και στο ανατολικό μπλοκ και εισηγείτο να μεί-
νουν οι ΗΠΑ μακριά από την Κύπρο!

Το πόσο γλοιώδης και κυνική ήταν η συμπε-
ριφορά του απέναντι στον Μακάριο φαίνεται 
από τον διάλογο που είχαν όταν συναντήθη-
καν παρουσία του πρέσβη στην Κύπρο Ουί-
λιαμ Κρόφορντ: 
Κίσινγκερ: «Μακαριώτατε, είμαι πολύ χαρούμε-
νος που σε καλωσορίζω στην Ουάσιγκτον. Θέλω 
να ξέρεις ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό για εσέ-
να. Αισθανόμαστε ότι είσαι πολύ μεγάλος για 
το νησί σου. Μάλιστα, εάν το επιλέξεις, θα μπο-
ρούσες να γίνεις Πρόεδρος ή πρωθυπουργός 
της Ελλάδος… Τώρα, εάν, Μακαριώτατε, ήσουν 
γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ενωσης, αυ-
τό θα μας δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα, 
έχοντας αντίπαλο κάποιον σαν κι εσένα. Μακα-
ριώτατε, όταν είμαι μαζί σου, πραγματικά αι-
σθάνομαι ότι μου αρέσεις…».
Μακάριος: «Δρ. Κίσινγκερ, αυτό θα διαρκέσει 
μόνο για περίπου πέντε λεπτά αφού χωρίσου-
με. Ετσι δεν είναι;». Το χαμόγελο του Κίσινγκερ 
πάγωσε στο πρόσωπό του…

H εισβολή
στην Κύπρο 
και ο ρόλος 

του Κίσινγκερ  
Τι έλεγε στον Μακάριο ο Αμερικανός υπουργός 

Εξωτερικών. Η στάση των Βρετανών και το «πράσινο 
φως» στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ

      Σαν σήμερα...
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1936
Ξεκινά ο εμφύλιος 
πόλεμος στην 
Ισπανία, που 
θα διαρκέσει 
τρία χρόνια, 
αφήνοντας πίσω 
του χιλιάδες 
νεκρούς, και 
θα λήξει με την 
τελική επικράτηση 
του στρατηγού 
Φρανσίσκο 
Φράνκο.

1974
Ο ανατραπείς 
από τη χούντα 
Πρόεδρος 
Μακάριος ζητά 
από τις εγγυήτριες 
δυνάμεις και 
το Συμβούλιο 
Ασφαλείας να 
αποκαταστήσουν 
τη συνταγματική 
τάξη στην Κύπρο.

1982
Τελείται ο πρώτος 
πολιτικός γάμος 
στην Ελλάδα, στο 
χωριό Φαραντάτο 
Ικαρίας, μεταξύ 
του Δημήτρη 
Μαύρου από 
τη Νάξο και της 
Ικαριώτισσας 
Σταματούλας 
Πλακίδα.

1989
Η Βουλή 
παραπέμπει 
στην ειδική 
προανακριτική 
επιτροπή για 
το σκάνδαλο 
Κοσκωτά 
τους Ανδρέα 
Παπανδρέου, 
Αγαμέμνονα 
Κουτσόγιωργα, 
Παναγιώτη 
Ρουμελιώτη, 
Γιώργο Πέτσο 
και Δημήτρη 
Τσοβόλα.

1996
Αεροπλάνο 747 
της αμερικανικής 
TWA εκρήγνυται 
μετά την 
απογείωσή 
του από το 
αεροδρόμιο 
«Σαρλ Ντε Γκωλ» 
στο Παρίσι, με 
αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν 228 
άτομα.

2. Οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Κύπρο με τις 
πλάτες του Κίσινγκερ 3. Ο Γ. Παπαδόπουλος 
απέφυγε την παγίδα, όχι όμως
 ο Δ. Ιωαννίδης 4. Ο Τούρκος 
πρωθυπουργός Μπ. Ετζεβίτ ενήργησε 
ανενόχλητος… 5. Ο Τζ. Κάλαχαν είπε 
ότι τον εμπόδισε ο Χ. Κίσινγκερ

1. Ο Χ. Κίσινγκερ, όταν… κολάκευε 
τον Πρόεδρο Μακάριο

Λίγο πριν από την εισβολή, ο Αμερικανός 
πρέσβης στην Αθήνα, Χένρι Τάσκα, μόλις ενη-
μερώθηκε για την προετοιμασία των Τούρκων, 
έστειλε επείγον τηλεγράφημα στον Κίσινγκερ και 
του ζήτησε να κινηθεί ο 6ος Στόλος ανάμεσα σε 


