Ευγενία Δαλιάνη ΟΑΜ
Φέτος τον Ιούλιο κλείνουν 48 ολόκληρα χρόνια από την μαύρη ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Αυτό που η Τουρκία αποκαλούσε « Επιχείρηση ειρήνευσης Κύπρου»
δεν ήταν άλλο από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 1974, πέντε μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου.
Η Τουρκία υποστηρίζει πως η επιχείρηση αποτελεί ειρηνευτική επέμβαση,
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νομιμοποιημένη από το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων (συμφωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου).
Τόσο τα Ηνωμένα Έθνη, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρουν το αποτέλεσμα της εισβολής ως
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.
Το πραξικόπημα στην Κύπρο διατάχθηκε από την Χούντα των Αθηνών.
Πραγματοποιήθηκε από την κυπριακή Εθνική Φρουρά που ήταν υπό τον έλεγχο αξιωματικών της χούντας σε
συνεργασία με την οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄, επισης υπό τον έλεγχο της χούντας.

WITH THE LIPS OF HEARTACHE (+ English subtitles)

Ο στόχος του πραξικοπήματος ήταν η δολοφονία του Μακάριου και η λύση του Κυπριακού με βάση κάποιας μορφής
του σχεδίου Acheson. Ο Ιωαννίδης, που στηριζόταν στις συμβουλές της CIA, νόμιζε πως η Τουρκία θα καλοδεχτεί το
θάνατο του Μακάριου, αλλά ο Μακάριος γλίτωσε και οι Τούρκοι θεώρησαν τις εξελίξεις ευκαιρία για να προχωρήσουν τα
δικά τους σχέδια ένα βήμα ακόμα με τη διχοτόμηση του νησιού.

Music: Pavlos Andronikos

Οι πραξικοπηματίες ήθελαν πολιτικός όπως τον Κληρίδη να αναλάβει την Προεδρία, αλλά κάνεις δεν δεχόταν την
ευθύνη και αναγκάστηκαν να κάνουν Προέδρο τον Σαμψών.

Lyrics: Michalis Pais
Vocals: Helen Sinis & Markos
Markou
Piano: Tracey Tan
Bass: Stephen Adam

Στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, προφασιζόμενη το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων.
Οι τούρκικες δυνάμεις εντός τριών ημερών κατέλαβαν την Κερύνεια και την περιοχή γύρω από την πόλη.
Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε εκεχειρία και τόσο η Χούντα των Αθηνών, όσο και η πραξικοπηματική κυβέρνηση της
Κύπρου κατέρρευσαν.
Ακολούθησαν δύο γύροι διαβουλεύσεων στη Γενεύη μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών.
Στις διαβουλεύσεις αυτές η Τουρκία ζητούσε ομοσπονδιακή λύση, ανταλλαγή πληθυσμού
και το 34% των εδαφών της Κύπρου να ελέγχεται από τους Τουρκοκύπριους.
Στις 14 Αυγούστου, οι συνομιλίες της Γενεύης κατέρρευσαν και η Τουρκία ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση («Αττίλας ΙΙ»).
Με την επιχείρηση Αττίλας ΙΙ, κατέλαβε το 36,2% του νησιού και εκτόπισε 120 χιλιάδες Κύπριους.
Αλλες 20 χιλιάδες παρέμειναν εγκλωβισμένοι, ενώ συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 3 χιλιάδες Ελληνοκύπριοι.
Το νησί βυθίστηκε στο πένθος.
Γύρω στις 150.000 άνθρωποι, πάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού και το ένα τρίτο των
Ελληνοκυπρίων προσφυγοποιήθηκαν.
Ένα χρόνο αργότερα, 60 000 περίπου Τουρκοκύπριοι, μετακινήθηκαν από τις ελεύθερες νότιες περιοχές, στις
ελεγχόμενες από τις τουρκικές δυνάμεις βόρειες περιοχές.
Στο μεταξύ, η Τουρκία άρχισε να μεταφέρει πολλές χιλιάδες τούρκους από διάφορα μέρη της Τουρκίας στα κατεχόμενα
εδάφη της βόρειας Κύπρου, αλλοιώνοντας έτσι την σύνθεση του πληθυσμού της Μεγαλονήσου.
Το 1983, ανακηρύχθηκε η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, αναγνωρισμένη ΜΟΝΟ από την Τουρκία.
Η διεθνής κοινότητα θεωρεί τα εδάφη της ΤΔΒΚ ως κατεχόμενη από τις τουρκικές δυνάμεις περιοχή της Δημοκρατίας
της Κύπρου.
Η κατοχή εξακολουθεί να θεωρείται παράνομη, ενώ οι συνομιλίες για λύση του Κυπριακού ζητήματος συνεχίζονται
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Δυστυχώς, τόσο η Διεθνής Κοινότητα, όσο και ο περίφημος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αλλά και το ΝΑΤΟ
που σήμερα κόβονται και σχίζονται για την Ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία,
εξακολουθούν να κάνουν τα στραβά μάτια ( για να μην δυσαρεστήσουν την Τουρκία)
και να προσποιούνται πως η Τουρκική ΕΙΣΒΟΛΗ στην Κύπρο δεν υπάρχει ή δεν έγινε ποτέ......
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