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Το Κυπριακό Ζήτημα  

MA, Δρ. Κούζας Ιωάννης  

 

1. Το ιστορικό πλαίσιο (τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα) 

 

Η Κύπρος καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1571 και η παρουσία τους στο νησί ήταν 

αδιατάρακτη μέχρι το 1878. Τη χρονιά αυτή, μετά τη λήξη του ρωσοτουρκικού πολέμου του 

1877-1878, που ήταν νικηφόρος για τη Ρωσία, η Αγγλία φοβούμενη κάθοδό της στη 

Μεσόγειο και διακινδύνευση των συμφερόντων της επιδιώκει την απόκτηση μιας ναυτικής 

βάσης πιο κοντά στην Αίγυπτο, τα Στενά και στην κοιλάδα του Ευφράτη. Κατά τον Benjamin 

Disraeli, πρωθυπουργό της Αγγλίας αυτή την εποχή, η Κύπρος μπορούσε να αποτελέσει «το 

κλειδί για τη Δυτική Ασία», αφού η Μάλτα δεν ήταν πλέον αρκετή για την προάσπιση των 

συμφερόντων της. (Παπαπολυβίου, 2005: 285). 

Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου αναδεικνύεται από το γεγονός πως βρίσκεται στο 

σημείο όπου συναντώνται η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική. Η Αίγυπτος βρίσκεται σε 

απόσταση 384 χιλιομέτρων, η Συρία 104, η ηπειρωτική Ελλάδα 800 και η Τουρκία 70 

χιλιομέτρων. Οι Βρετανοί θα χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, την Κύπρο ως ναυτική βάση και γι’ 

αυτό το λόγο θα αξιοποιούσαν τον κόλπο της Αμμοχώστου. 

Η αγγλο-τουρκική συνθήκη υπογράφηκε στις 4 Ιουνίου 1878 στην Κωνσταντινούπολη, με 

παροχή αμυντικής βοήθειας από την Αγγλία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν απειλούνταν 

από την Ρωσία και καταβολή ετησίως στην Υψηλή Πύλη του περισσεύματος, που θα 

προέκυπτε από τη διαχείριση των δημοσιονομικών του νησιού. Η συνθήκη δημοσιοποιήθηκε 

στις 8 Ιουλίου 1878, λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί το συνέδριο του Βερολίνου ως 

«Κυπριακή Συνθήκη». (Παπαπολυβίου, 2005: 285- 286). 

Στους Έλληνες της Κύπρου η αλλαγή κυριαρχίας δημιούργησε πλήθος προσδοκιών για 

επικράτηση ισονομίας, «της αληθείας, του καθήκοντος και της ελευθερίας». (Παπαπολυβίου, 

2005: 286). 

Με την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου καταγγέλθηκαν οι διπλωματικές συμβάσεις 

και συνθήκες των δύο κρατών. Έτσι τερματίστηκε η ισχύς της σύμβασης της 

Κωνσταντινουπόλεως του 1878 και το νησί προσαρτήθηκε επίσημα στη Βρετανική 

Αυτοκρατορία. Το 1925 η Κύπρος ανακηρύχτηκε αποικία της Μ. Βρετανίας. (Μπράβος, 

1993). 
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Το 1935, εξ αιτίας της εισβολής της Ιταλίας στην Αβυσσηνία, οι Κύπριοι αντιλήφθηκαν 

ότι έπρεπε να αναπτύξουν ένα κίνημα αυτονομίας μέσα στα πλαίσια της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας, που θα τους παρείχε ασφάλεια από κάθε άλλη επιβουλή. (Μπράβος, 1993: 

122). 

Το 1948, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν όλες οι χώρες απαιτούσαν την 

κατάργηση της αποικιοκρατίας, η Βρετανία πρότεινε το σχέδιο «home rule», που 

παραχωρούσε μερική αυτονομία στην Κύπρο. Το σχέδιο το απέρριψαν τόσο οι 

Ελληνοκύπριοι, όσο και οι Τουρκοκύπριοι. (Bolukbasi, 2001: 376). 

Στα τέλη του 1954 η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

σχέδιο ψηφίσματος για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου, που απορρίφτηκε στις 17 

Δεκεμβρίου 1954 με ψήφους 50 εναντίον, 1 υπέρ και 8 αποχές. Ήταν εμφανές πως η Διεθνής 

Κοινότητα στήριζε την Αγγλία και έτσι το έργο των Κυπρίων για αυτοδιάθεση γίνονταν πολύ 

δύσκολο. Δύο νέες προσφυγές της Ελλάδας το 1957 και το 1958 στον ΟΗΕ απορρίφτηκαν. 

Τον Ιούνιο του 1956 ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Άντονυ Ήντεν απορρίπτει να 

συζητήσει το Κυπριακό θέμα και η μυστική κυπριακή οργάνωση ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση 

Κυπρίων Αγωνιστών), με επικεφαλής τον Γεώργιο Γρίβα ή Διγενή, αρχίζει ένοπλο αγώνα 

κατά των βρετανικών δυνάμεων στο νησί. (Βακαλόπουλος, 1998: 448). Κατά τον Νίκο 

Ψυρούκη ο αγώνας της ΕΟΚΑ άρχισε την 1
η 

Απριλίου 1955. (Ψυρούκης, 1990: 72). 

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Ελληνοκυπρίων η Αγγλία πρότεινε σε Ελλάδα και 

Τουρκία ορισμένα σχέδια, όπως το σχέδιο Radcliffe (Δεκέμβριος 1956), το σχέδιο Foot 

(Δεκέμβριος 1957) και το σχέδιο Macmillan (Ιούνιος 1958). 

Η Ελλάδα τα απέρριψε όλα, ενώ η Τουρκία αποδέχτηκε το σχέδιο Macmillan, που 

πρότεινε τριχοτόμηση της Κύπρου και διαμελισμό της ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία και 

Βρετανία, μετά την πάροδο μιας μεταβατικής περιόδου επτά ετών. (Bolukbasi, 2001: 378). 

Τον Φεβρουάριο του 1959 έγιναν συνομιλίες Κ. Καραμανλή και Αντνάν Μεντερές και 

λίγες μέρες αργότερα στο Λονδίνο συνομιλίες των δύο με συμμετοχή του πρωθυπουργού της 

Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλλαν, Μακαρίου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Φαζίλ Κιουτσούκ, 

που κατέληξαν στην υπογραφή, στις 19 Φεβρουαρίου 1959, της συμφωνίας με το όνομα 

Ζυρίχης-Λονδίνου, που δημιουργούσε μια εταιρική διοίκηση στην Κύπρο. (Bolukbasi, 2001: 

379). 

Η συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου αποτέλεσε τη βάση του οριστικού διακανονισμού του 

Κυπριακού προβλήματος και έτσι στις 16 Αυγούστου 1960 η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο 

κράτος με πρώτο πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. (Βακαλόπουλος, 1998: 448, 

Κυριακού, 1988: 107-108). 
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Η συμφωνία της Ζυρίχης-Λονδίνου ικανοποίησε την Αγγλία, γιατί διατήρησε τις βάσεις 

της, τις μοναδικές που διέθετε στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ αποκτούσαν 

καινούριες προσβάσεις στην περιοχή και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ διατηρούσαν ανέπαφο το 

πολεμικο- στρατηγικό σύστημα στην περιοχή, δηλαδή την ελληνοτουρκική φιλία στους 

κόλπους του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αποκτούσε ένα σύμβολο αμφισβήτησης της 

αμερικανοκρατίας, δηλαδή μια «αδέσμευτη» Κύπρο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο μια άλλη 

Ελλάδα για τις παγκόσμιες δραστηριότητές του. Η δε στρατοκρατική Τουρκία είχε 

συμμετοχή και έλεγχο στο νησί. (Ψυρούκης, 1990: 78). 

Η συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου, λοιπόν, ικανοποιούσε όλους εκτός από τον Κυπριακό 

λαό, που δεν μπορούσε να δεχτεί το καθεστώς της «εξαρτημένης» ανεξαρτησίας, όπου οι 

Τουρκοκύπριοι γίνονταν αφεντικά με το βέτο τους. (Ψυρούκης, 1990: 79). Η Τουρκική 

μειονότητα, που αποτελούσε το 18% του πληθυσμού, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είχε το 30% 

των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αυτό σήμαινε πως 8 μόνον Τούρκοι 

βουλευτές θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ψήφιση ενός νόμου. (Κυριακού, 1988: 113). 

Οι ΗΠΑ, επίσης, δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένες από το γεγονός ότι η Κύπρος ανήκε 

στις λεγόμενες «Αδέσμευτες» χώρες και ότι οι Άγγλοι κράτησαν τις στρατιωτικές βάσεις, που 

τις θεωρούσαν πια βρετανικό έδαφος. Η ΕΣΣΔ στο νέο διαμορφωμένο πλαίσιο των διεθνών 

σχέσεων ήθελε να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις, για να «κτυπήσει» το ελληνικό εφοπλιστικό 

κεφάλαιο και να διασπάσει τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με τη διάσπαση της 

ελληνοτουρκικής φιλίας. Η Τουρκία έβλεπε τη συμφωνία ως απαρχή της διχοτόμησης ή της 

ολοκληρωτικής κατάληψης. (Ψυρούκης, 1990: 80). Τα όσα, λοιπόν, ακολούθησαν ήταν 

αναμενόμενα, αφού στη συνθήκη της Ζυρίχης-Λονδίνου υπήρχαν οι προϋποθέσεις, για να 

καταστεί το Κυπριακό δυσεπίλυτο πρόβλημα.  

Το 1961 οι Τουρκοκύπριοι αρνήθηκαν να δεχτούν τους φορολογικούς νόμους του νέου 

κράτους. Τον Απρίλιο του 1963 ο Μακάριος πρότεινε τροπολογία του κυπριακού 

Συντάγματος, με αναθεώρηση 13 σημείων προς άρση των δυσλειτουργιών του νεοσύστατου 

κράτους και περιορισμό των υπερβολικών εξουσιών της τουρκοκυπριακής μειοψηφίας. 

(Τσιτσόπουλος, 1991: 188). 

Τον Δεκέμβριο του 1963 ξέσπασαν ανοικτές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους 

και Τουρκοκύπριους, επιβλήθηκαν πράσινες γραμμές και τον Απρίλιο του 1964 ο ΟΗΕ 

έστειλε στρατεύματα και οριστικοποιήθηκε ο διαχωρισμός των Ελληνοκυπρίων από τους 

Τουρκοκύπριους. Στην κρίση αυτή η Τουρκία εκτόξευσε απειλές, τον Μάρτιο του 1964, για 

απόβαση στην Κύπρο. 
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Στην Ελλάδα το δόγμα ήταν: «Η Αθήνα αποφασίζει και η Λευκωσία υπακούει», που 

σημαίνει να μην γίνει τίποτα που να διαταράσσει τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. 

Η ΕΣΣΔ επενέβη στην κρίση με την προειδοποίηση της 7
ης

 Φεβρουαρίου του 1964 προς 

τις ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα και Τουρκία να μην επέμβουν στην Κύπρο. Η Λευκωσία 

στράφηκε για βοήθεια προς τη Μόσχα και τον Νάσσερ της Αιγύπτου. 

Αυτή η παρέμβαση ενίσχυσε τον Μακάριο, αλλά ενίσχυσε και τους φόβους της Αμερικής, 

που οδήγησαν τον πρόεδρο Τζόνσον να στείλει τηλεγράφημα προς τον πρωθυπουργό της 

Τουρκίας Ινονού, στις 5 Ιουνίου 1965, για να αποφευχθεί μια ελληνοτουρκική σύρραξη και 

να βρεθεί μια διπλωματική λύση μέσω συνομιλιών. (Κουφουδάκης, 1991: 224). 

Η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτέρευε και γι’ αυτό τον Ιούλιο του 1964 η Ουάσιγκτον 

πρότεινε το «Σχέδιο Acheson», που δρομολογούσε τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη διπλή 

ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και την Τουρκία. Η Αθήνα το αποδέχθηκε και γι’ αυτό 

Κυπριακή αντιπροσωπεία, τον Σεπτέμβριο του 1964, πήγε στη Μόσχα και υπέγραψε 

συμφωνία παροχής βοήθειας από την ΕΣΣΔ. Το 1965 ο Μακάριος αγοράζει τσεχοσλοβακικά 

όπλα και είναι η εποχή που τον αποκαλούσαν Κάστρο της Μεσογείου. (Ψυρούκης, 1990: 81-

82). 

Μετά την εγκαθίδρυση της Δικτατορίας, η Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1967 απέσυρε μια 

μεραρχία του ελληνικού στρατού από την Κύπρο και τον Νοέμβριο του επόμενου έτους 

οργανώθηκε από τη χούντα ο εμφύλιος ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους, που έμεινε γνωστός 

ως αγώνας της ΕΟΚΑ Β΄.  

Στις 3-4 Ιουνίου 1971 στη Λισαβώνα, στη συνάντηση των Υπουργών του ΝΑΤΟ, Ελλάδα 

και Τουρκία συμφώνησαν για μια μακροπρόθεσμη λύση του Κυπριακού στη βάση της 

διχοτόμησης της νήσου. (Κουφουδάκης, 1991: 230). Έτσι αρχίζει μια προσπάθεια 

αποσταθεροποίησης του Μακάριου και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια είναι ενταγμένες και οι 

διάφορες δολοφονικές απόπειρες εναντίον του, που άρχισαν από το 1972. (Ψυρούκης, 1990: 

83). 

Κατά το επόμενο διάστημα διηξήχθησαν ενδοκοινοτικές συνομιλίες για να λυθούν τα 

κυριότερα συνταγματικά θέματα. Στις αρχές του Απριλίου 1974 οι διαπραγματεύσεις 

διεκόπησαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις γνώρισαν νέα όξυνση. Οι Τούρκοι ζητούσαν 

ομοσπονδιακή διακυβέρνηση στην Κύπρο, παρά τη μειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, και 

ύστερα από την ανακάλυψη πετρελαιοφόρων στρωμάτων κοντά στη νήσο Θάσο διατύπωσαν 

και αξιώσεις στο Αιγαίο. (Βακαλόπουλος, 1998: 459). 

Οι επανάληψη των ενδοκοινοτικών συνομιλιών από τις 8 Ιουλίου έως την 13
η
 Ιουλίου 

1974 κατέληγαν σε μια γενική συμφωνία, που ποτέ δεν τέθηκε προς αποδοχή από τις δύο 
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χώρες, γιατί η κρίση Αθήνας-Λευκωσίας, που ξεκίνησε από τις 2 Ιουλίου 1974 κατέληξε στο 

πραξικόπημα της 15
ης

 Ιουλίου 1974. Το πραξικόπημα της χούντας κατέστρεψε συνομιλίες 6 

ετών, έδωσε την αφορμή και τη δικαιολογία στην Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο και να 

δημιουργήσει νέα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Η τουρκική εισβολή και οι επιχειρήσεις από τις 20 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου 1974 

έφεραν το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας κάτω από την τουρκική κατοχή και τον 

εκπατρισμό 200.000 Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες. 
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2. Τα συμφέροντα της Αγγλίας και των ΗΠΑ στην Κύπρο 

 

Το ενδιαφέρον της Αγγλίας για την Κύπρο προκλήθηκε από τη διάνοιξη της διώρυγας του 

Σουέζ το 1869, που άλλαξε τα γεωστρατηγικά δεδομένα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ήταν 

ο δρόμος που οδηγούσε στην Ινδία και στην Άπω Ανατολή.  

Ένας άλλος επιπρόσθετος λόγος για το ενδιαφέρον της Αγγλίας για τη Μεγαλόνησο είναι 

ο παραδοσιακός φόβος για κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο, μετά τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνακόλουθα φόβος για άμεση απειλή των συμφερόντων 

της στην Αίγυπτο, στα Στενά και στην κοιλάδα του Ευφράτη. (Παπαπολυβίου, 2005: 285). 

Ωστόσο, τα συμφέροντα της Βρετανίας δεν ήταν τόσο μεγάλα στην Κύπρο, όσο αυτή 

εκτιμούσε και αυτό φαίνεται τόσο από το κόστος διατήρησης στρατιωτικών δυνάμεων στο 

νησί, όσο και από το γεγονός πως κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το νησί δεν 

χρησιμοποιήθηκε καθόλου ως στρατιωτική βάση. Έτσι μόνον εξηγείται και η πρόταση της 

Βρετανίας τον Οκτώβριο του 1915 προς την Ελλάδα για απόδοση του νησιού, ως δέλεαρ για 

να κηρύξει η Ελλάδα τον πόλεμο στην Τριπλή Συμμαχία, πρόταση που η κυβέρνηση Ζαΐμη 

απέρριψε. (Μπράβος, 1993: 111). 

Τον Οκτώβριο του 1935, έτος εισβολής της Ιταλίας στην Αβυσσηνία και άμεση απειλή της 

Αγγλίας από τον ιταλικό ιμπεριαλισμό του Μουσολίνι, οδήγησαν τους Άγγλους στην 

συνειδητοποίηση της στρατηγικής σημασίας του νησιού. 

Τον Φεβρουάριο του 1947 η αγγλική διπλωματία γνωστοποίησε στην αμερικανική την 

αδυναμία της να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής. Το κενό το κάλυψε η Αμερική με την εξαγγελία του δόγματος 

Τρούμαν, στις 12 Μαρτίου 1947, με στόχο την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της 

Ελλάδας και της Τουρκίας και την εδραίωση της Δυτικής παρουσίας στην περιοχή. 

(Τσιτσόπουλος, 1990: 177-178). 

Οι ΗΠΑ με το δόγμα Τρούμαν εγκαινίασαν μια περίοδο παροχής στρατιωτικής και 

οικονομικής βοήθειας με αντάλλαγμα την ισχυροποίησή της στην περιοχή. Οι Δυτικές Χώρες 

έπρεπε να έχουν υπόψη τους τρεις παράγοντες: 

1. Η περιοχή είχε φυσικό πλούτο, στρατηγικά πλεονεκτήματα και συγκοινωνιακές 

αρτηρίες, που δεν έπρεπε να περάσουν στα χέρια των Σοβιετικών. 

2. Έπρεπε να ληφθούν μέτρα, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της σοβιετικής επιρροής. 
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3. Η Μέση Ανατολή έπρεπε να αποκτήσει στρατιωτικές βάσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί 

μια σοβιετική επίθεση ή να γίνει αντιπερισπασμός, αν η ίδια επετίθετο στη Δύση. Σε 

κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, έπρεπε να της ανατεθούν 

καθήκοντα προστασίας των δυτικών συμφερόντων. (Bagci, 2001). 

Ελλάδα και Τουρκία εντάχτηκαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του 1952. Η 

εκτίμηση των Αμερικανών για τις δύο χώρες ήταν ότι «εμποδίζουν τη σοβιετική επέκταση 

στην Ανατολική Μεσόγειο». Αν η ΕΣΣΔ καταλάμβανε ή ήλεγχε μία από αυτές τις χώρες, οι 

θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας θα διέτρεχαν θανάσιμο κίνδυνο. Για τους Αμερικανούς 

αναλυτές όμως η Τουρκία είχε μεγαλύτερη σημασία, γιατί «δεσπόζει επί των μεγάλων 

διαδρόμων αέρος, θαλάσσης και ξηράς της Σοβιετικής Ένωσης προς την περιοχή Καΐρου- 

Διώρυγας του Σουέζ και τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής. (Τσιτσόπουλος, 1990: 

179). 

Τον Ιούνιο του 1956 ο πρωθυπουργός Άντονυ Ήντεν απέρριψε κάθε συζήτηση του 

κυπριακού θέματος δηλώνοντας: «Η Κύπρος έχει ενδιαφέρον για το ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι 

μόνον αυτό… Η βιομηχανική ζώνη της χώρας μας και της Δ. Ευρώπης εξαρτάται σήμερον 

και θα εξαρτάται επί πολλά έτη ακόμη από τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής… Απώλεια 

της Κύπρου σημαίνει και απώλεια ορισμένων εγκαταστάσεων δια την προστασίαν του 

ανεφοδιασμού μας εις πετρέλαια. και απώλεια πετρελαίων σημαίνει ανεργίαν και λιμόν εις 

Βρεττανίαν». (Βακαλόπουλος, 1998: 447-448). 

Το Κυπριακό από τη δεκαετία του 1950 παύει να είναι ένα καθαρά εσωτερικό βρετανικό 

θέμα και οι ίδιοι είναι εν μέρει υπεύθυνοι για τη διεθνοποίησή του. Τούρκοι και Άγγλοι 

διαπραγματεύονταν τη διχοτόμηση και αυτό φαίνεται στο σχέδιο του λόρδου Radcliff, που 

πρότεινε ότι οι δυο κοινότητες στην Κύπρο θα πρέπει να έχουν χωριστές συνελεύσεις. Η 

διχοτόμηση ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικές 

υποθέσεις, δηλαδή να ανακινηθούν ταραχές ανάμεσα στις δύο κοινότητες και να δοθεί έτσι το 

πρόσχημα επέμβασης των Τούρκων, που βέβαια ποτέ δεν τόλμησαν να πλησιάσουν τις 

Αγγλικές βάσεις της Αμμοχώστου. (Κυριακού, 1988: 338-339). 

 

3. Η στάση της ΕΣΣΔ στο Κυπριακό 

 

Η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας είναι ένας παράγοντας, που η Τουρκία τον 

εκμεταλλεύεται πάντα προς ίδιον όφελος. Σε δύο συνεχόμενους παγκοσμίους πολέμους 

υποστήριξε τους εχθρούς των δυτικών συμμάχων και ως εκ τούτου η αξιοπιστία της ως 

συνεταίρου είναι αμφίβολη. Σχετικά με την ΕΣΣΔ δεν διαφεύγει το γεγονός πως η Τουρκία 
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επέτρεψε σε Σοβιετικά αεροσκάφη να περάσουν από τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια 

του πολέμου Yom Kipur και του πολέμου στην  Αιθιοπία, για να βοηθήσει τους εκεί 

συμμάχους της. Επίσης, η Τουρκία είναι η μη κομμουνιστική χώρα που λαμβάνει τη 

μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, η ΕΣΣΔ πρόσφερε στην 

Κύπρο μόνον φραστική υποστήριξη. (Κυριακού, 1988: 336-337). 

Κατά την εισβολή των Τούρκων το 1974 αποφάσισε να παραμείνει ουδέτερη, όσο χρόνο 

θα διαδραματίζονταν τα πολεμικά γεγονότα. (Κυριακού, 1988: 361). Αυτό έγινε, διότι η 

ύφεση στις σχέσεις των υπερδυνάμεων υπονοούσε και την αναγνώριση των ζωτικών τους 

συμφερόντων και οι Σοβιετικοί αποδέχονταν ότι στην Κύπρο εξυπηρετούνταν στρατηγικά 

συμφέροντα της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμα και μετά την αποκατάσταση 

της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, μετά το τέλος του Ιουλίου 1974, η ανικανότητα της 

Σοβιετικής Ένωσης προβληματίζει. Αργότερα προκειμένου να έχει έναν άμεσο ρόλο στη 

λύση του Κυπριακού υποστήριξε συστηματικά τη διεθνοποίηση του ζητήματος και την 

ενεργό ανάμειξη του ΟΗΕ. Η πρόταση αυτή όμως ποτέ δεν εφαρμόστηκε ή δεν απέδωσε 

κάποια λύση, γιατί οι ΗΠΑ αντιτάχτηκαν στη διεθνοποίησή του για τα δικά τους 

συμφέροντα. (Κουφουδάκης, 1991: 238). 

 

4. Η αντιμετώπιση του Κυπριακού από την Ελλάδα και Τουρκία 

 

Η πρώτη εκδήλωση του ενδιαφέροντος των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα 

εκφράστηκε στο Υπόμνημά τους, στις 20 Δεκεμβρίου 1881, προς τον πρωθυπουργό 

Γλάδστωνα, που βασίζονταν σε προηγούμενη απόφαση της Αγγλίας το 1864, όταν 

παραχώρησε τα Επτάνησα στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά στο Υπόμνημα υπογραμμίζονταν 

ότι «ο μόνος πόθος του κυπριακού λαού και η μόνη του ελπίς του μέλλοντος είναι η μετά της 

Μητρός αυτού Ελλάδος ένωσις». (Παπαπολυβίου, 2005: 291). 

Όταν το 1925 η Κύπρος ανακηρύχτηκε αποικία της Μ. Βρετανίας ο ελληνικός πληθυσμός 

του νησιού είδε το γεγονός ω την αρχή «της τελειωτικής απαλλαγής της πατρίδος ημών από 

της τουρκικής κυριαρχίας» και ως αρχή επίσης της πολυπόθητης ένωσης με τη Μητέρα-

Ελλάδα. (Μπράβος, 1993: 110-111). 

Το 1930 οι Κύπριοι αντιλήφτηκαν τη σημασία της ενότητας όλων των πολιτικών 

δυνάμεων ως μόνο μέσο για την επίτευξη του εθνικού σκοπού και τον Οκτώβριο του 1931 

Έλληνες και Τούρκοι βουλευτές του Νομοθετικού Συμβουλίου στρέφονταν ενάντια στην 

επιβολή νέων τελωνειακών φόρων με κοινό ψήφισμα, ενώ η αγανάκτηση για την αποικιακή 
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διοίκηση ήταν διάχυτη. Η εξέγερση τότε κατεστάλη και καταστράφηκε από τους Άγγλους το 

Κυβερνείο. (Μπράβος, 1990: 115). 

Ο Βενιζέλος την εποχή αυτή αποδοκίμασε το κίνημα, γιατί «θα ήταν χιμαιρικό να 

φανταστεί κανείς πως η Αγγλία θα μπορούσε, πιεζόμενη από μια ένοπλη εξέγερση, να 

υποχωρήσει στο ζήτημα της Κύπρου». (Μπράβος, 1993: 116). Ένας επιπρόσθετος λόγος της 

αδιαφορίας της Ελλάδας για την Κύπρο ήταν ότι μια εξέλιξη που θα οδηγούσε προς την 

Ένωση θα είχε δυσάρεστο αντίκτυπο και σε άλλες βρετανικές κτήσεις στη Μεσόγειο, όπως 

στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και στη Μάλτα, στις οποίες υπήρχαν εθνικιστικά στοιχεία. 

Τον Οκτώβριο του 1935, όταν η φασιστική Ιταλία εισέβαλε στην Αβυσσηνία, οι Κύπριοι 

αισθανόμενοι την απειλή της Ιταλίας αναπτύσσουν συνείδηση ότι το κίνημά τους πρέπει να 

είναι αυτονομία πια στα όρια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και ότι θα έπρεπε να 

περιμένουν το πλήρωμα του χρόνου για την επίτευξη του εθνικού στόχου. (Μπράβος, 1993: 

122-123). 

Η εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού λίγο πριν από το 1908, που πρέσβευε ότι όλοι οι 

τουρκόφωνοι λαοί από την Κίνα ως τα Βαλκάνια έπρεπε να στεγαστούν σε ένα κράτος 

ασαφών ακόμα γεωγραφικών ορίων, δεν δημιουργούσε διπλωματικό ή πολιτικό πρόβλημα 

στην Αγγλία, γιατί μέχρι το 1914 η ίδια προέβαλλε τη θέση -που αποτελούσε δόγμα- ότι η 

Κύπρος ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κάθε άλλη συζήτηση για τη νήσο 

παραβίαζε τη συνθήκη του 1878. (Κονόρτας, 2005: 353, Παπαπολυβίου, 2005: 291). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Τουρκία γνωρίζοντας ότι η Βρετανία δεν θα θελήσει 

να εγκαταλείψει το νησί και επειδή θεωρούσε τη βρετανική παρουσία στην Κύπρο ως 

αποτρεπτικό παράγοντα σε ενδεχόμενη σοβιετική απειλή διά στόματος Φουάτ Κιοπρουλού, 

τον Αύγουστο του 1951, δήλωνε ότι «είναι απαραίτητο τα ελεύθερα έθνη να επιδεικνύουν 

άνευ όρων αλληλεγγύη μεταξύ τους» και στη δεδομένη παγκόσμια συγκυρία δεν θα πρέπει 

να ανακύπτουν προβλήματα, όπως αυτό του Κυπριακού. (Bolukbasi, 2001: 377). Συνάδοντας, 

λοιπόν, πλήρως με την Τουρκία οι Τουρκοκύπριοι αυτή την εποχή ζήτησαν τη διατήρηση του 

ισχύοντος καθεστώτος. Πολλοί μελετητές δέχονται πως η Αγγλία, για να περιορίσει την 

κλιμακούμενη αντίδραση των Ελληνοκυπρίων στο αποικιακό καθεστώς μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέμειξαν ως ισότιμο εταίρο πρώτα τους Τουρκοκύπριους και μετά την 

ίδια την Τουρκία. Η Τουρκία μετά το 1955 έχει ως μια βασική παράμετρο της εξωτερικής της 

πολιτικής τον διαμελισμό της Κύπρου. (Bagci, 2001: 166). Αυτή η θέση της ταυτίζεται με τη 

θέση της Αγγλίας, που την ίδια εποχή προτείνει σχέδια και το ένα από αυτά, του Macmillan,  

η Τουρκία το αποδέχεται. 
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Η Ελλάδα με τις προσφυγές της στον ΟΗΕ από το 1954 έως το 1958 αποδέχθηκε το 1959 

τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Με την απόκτηση της ανεξαρτησίας, το 1960, η ρύθμιση ικανοποιούσε τις δύο χώρες, 

Ελλάδα και Τουρκία, αλλά τα δύο άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, οι Ελληνοκύπριοι και οι 

Τουρκοκύπριοι οδηγούνταν σε πιο σκληρές και ασυμβίβαστες θέσεις, που είναι δείγμα μη 

αποδεκτής λύσης του Κυπριακού. Το Σύνταγμα του 1960 υποχρέωνε τους Ελληνοκύπριους 

να μοιράζονται την εξουσία με τη μικρότερη τουρκοκυπριακή κοινότητα, που ήταν 

κατάλοιπο της εποχής της αποικιοκρατίας. (Bolukbasi, 2001: 374). Μετά τις ταραχές του 

Δεκεμβρίου 1963, τον Μάρτιο του 1964 εγκαταστάθηκε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, οπότε 

ο έλεγχος του Κυπριακού περνάει πλέον στα χέρια της Αμερικής. 

Ουσιαστικά η πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Κυπριακό, μετά την 

ταυτόχρονη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, τον Φεβρουάριο του 1952, ευθυγραμμίζεται με την 

πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, που για τη Μεγαλόνησο ήταν η διχοτόμησή της και η διπλή 

ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και την Τουρκία, όπως εκδηλώθηκε με το «Σχέδιο 

Acheson», τον Ιούλιο του 1964.  
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5. Συμπεράσματα. 

 

Στη βιβλιογραφία για την Κύπρο εκφράζονται θέσεις ότι η Κυπριακή τραγωδία οφείλεται 

εξ ολοκλήρου στους ίδιους τους Κυπρίους ή στην καλύτερη περίπτωση στην προαιώνια, 

αξεπέραστη εχθρότητα Ελλήνων και Τούρκων, που κατοικούν στο νησί. Τέτοιες θέσεις 

εκφράστηκαν και από τον Τούρκο πρωθυπουργό Turgut Ozal και τον πρώην Υπουργό 
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Εξωτερικών της Αμερικής Henry Kissinger, ο οποίος μίλησε για «προαιώνιο μίσος Ελλήνων 

και Τούρκων» και για «αιματηρές βεντέτες της ιστορίας». (Κυριακού, 1988: 18-19). 

Το 1963 ο Τούρκος συγγραφέας Fahir Armaoglou σε βιβλίο του ισχυρίζεται πως πέντε 

χρόνια νωρίτερα, το 1958, η έκρηξη μιας βόμβας, που προκάλεσε η ΕΟΚΑ, στο Τουρκικό 

Γραφείο Τύπου στη Λευκωσία ξεσήκωσε κύμα εχθρότητας των Τούρκων κατά των 

Ελληνοκυπρίων. Αργότερα ο Ντεκτάς αποκάλυψε πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί από στενούς 

του φίλους με σκοπό να δημιουργήσει μίσος ανάμεσα στις δύο κοινότητες. (Κυριακού, 1988: 

19-20). Η εκδοχή, λοιπόν, για προαιώνιο μίσος και αξεπέραστες διαφορές των δύο 

κοινοτήτων στην Κύπρο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ώστε να επιβληθεί μια λύση που να 

χωρίζει τους προαιώνιους εχθρούς. 

Οι Άγγλοι έβλεπαν την Κύπρο σαν «φυσικό αεροπλανοφόρο», αν και αυτό καταρρίπτεται, 

γιατί αυτό το «αεροπλανοφόρο» δεν μπόρεσε να εμποδίσει την εθνικοποίηση της Διώρυγας 

από τον Νάσσερ το 1956, στον πόλεμο της Διώρυγας του Σουέζ. Γι’ αυτό οι λόγοι στήριξης 

των Άγγλων προς την Τουρκία πρέπει να αναζητηθούν στη φιλοτουρκική διάθεση της 

Βρετανίας από την εποχή του Σουλτάνου Abdul Hamid Β΄, όταν αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο τα 

παγκόσμια συμφέροντα της Βρετανίας. 

Οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν ή πρότειναν σχέδια για διχοτόμηση της Κύπρου, γιατί πίστευαν πως 

ένας τέτοιος χωρισμός ήταν αποτελεσματικό εμπόδιο για τη διάδοση του κομμουνισμού. Και 

πράγματι η Τουρκία χρησιμοποίησε τον κομμουνιστικό δαίμονα, παρόλο που οι στόχοι της 

ήταν διαφορετικοί ή πάντως όχι ταυτόσημοι με αυτούς της Αμερικής. Η Αμερική είχε επίσης 

εσφαλμένες εκτιμήσεις περί μη δεσμεύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και περί 

κομμουνιστικής επιδράσεως στο εσωτερικό της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

αποκλήθηκε «ο Κάστρο της Μεσογείου» και δυστυχώς για την Κύπρο δεν βρέθηκε τρόπος 

από την Ελληνική ή την Κυπριακή διπλωματία να πεισθεί η Αμερική για το λάθος στις 

εκτιμήσεις της Κυπριακής πραγματικότητας. 

Το Κυπριακό λοιπόν δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνον με την ανάλυση της εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου, αν δεν ενταχθεί ως πρόβλημα σε περιφερειακό και διεθνές 

πλαίσιο. Περιφερειακά Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία, για την προώθηση των δικών τους 

συμφερόντων, εκμεταλλεύτηκαν τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, 

που προωθούσαν τα δικά τους συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή 

και τον Περσικό Κόλπο. 
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