


Κύπρος: Η νοτιότερη έπαλξη του ελληνισμού
    

1500 π.Χ: Αιγυπτιακή�κυριαρχία.
1.400-1200 π.Χ:Οι�Μυκηναίοι�εγκαθιστούν�αποι-

κίες.�Ακολουθεί�ο�ειρηνικός�αποικισμός�των
Αχαιών�και�η�Κύπρος�γίνεται�ελληνική.�Με
τους�αποίκους�διαδίδεται�η�ελληνική�γλώσ-
σα�και�αναγνωρίζονται�οι�Έλληνες�θεοί�και
ήρωες.�Από�τότε�η�Κύπρος�αποτελεί�την�νο-
τιότερη�έπαλξη�του�ελληνισμού.�

1050-540 π.Χ:Οι�Φοίνικες�ιδρύουν�αποικίες.�Οι
Ασσύριοι�και�οι�Αιγύπτιοι�εγκαθιστούν�συ-
γκυριαρχία.�

540-332 π.Χ: Περσική�κυριαρχία.
411 π.Χ:Επικράτηση�του�βασιλιά�Ευαγόρα,�ο�οποί-

ος�ένωσε�πολιτικά�το�νησί�για�πρώτη�φορά
και�εδραίωσε�τον�ελληνικό�πολιτισμό.
Εποχή�Μεγάλου�Αλεξάνδρου:�Αποδέσμευση
από�την�Περσική�κυριαρχία�και�ενσωμάτω-
ση�στην�αυτοκρατορία�του�Μακεδόνα�στρα-
τηλάτη.�Τους�επόμενους�αιώνες�η�Κύπρος�πε-
ριέρχεται� στους� επιγόνους� του� Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Ακολουθεί�η�Ρωμαϊκή�κατάκτηση,�κάτω�από
την�οποία�η�Κύπρος�έζησε�περίπου�τρεις�αι-
ώνες.�Το�45�π.Χ.�οι�Απόστολοι�Παύλος�και
Βαρνάβας,�ο�οποίος�καταγόταν�από�την�Κύ-
προ,�κήρυξαν�το�Χριστιανισμό�στο�νησί.�Τη�ρω-
μαϊκή�κατάκτηση�διαδέχθηκε�η�Βυζαντινή�πε-
ρίοδος,�στη�διάρκεια�της�οποίας�η�Κύπρος�δί-
νει� λαμπρά� δείγματα� βυζαντινής� τέχνης.
Τους� Βυζαντινούς� διαδέχθηκαν� Φράγκοι,
Βενετοί�και�Γενοβέζοι.

1571 μ.Χ: Η�Οθωμανική�Αυτοκρατορία�κατα-
λαμβάνει�την�Κύπρο.�Με�αφορμή�την�κατά-
ληψη�της�μεγαλονήσου�τα�ευρωπαϊκά�κρά-
τη�συνασπίζονται�απέναντι�στον�οθωμανικό
στόλο�στην�περίφημη�ναυμαχία�της�Ναυπά-
κτου.�Δυστυχώς�η�ευρωπαϊκή�αυτή�αντίδρα-
ση�δεν�είχε�συνέχεια.�Η�μακροχρόνια�κατο-
χή�της�Κύπρου�από�τους�Οθωμανούς�γέννη-
σε�την�τουρκοκυπριακή�κοινότητα,�που�εξε-
λίχθηκε�σε�υπολογίσιμο�ποσοστό�επί�του�συ-
νολικού�πληθυσμού.�

1821: Η�μεγάλη�απόσταση�από�την�ηπειρωτική
Ελλάδα�δεν�επέτρεψε�την�εξάπλωση�της�επα-
ναστατικής�δράσης�στην�Κύπρο.�Για�προλη-
πτικούς�όμως�λόγους�η�οθωμανική�διοίκηση
προέβη�σε�αθρόες�συλλήψεις,�διωγμούς�και
μαζικές�εκτελέσεις.�Μεταξύ�των�εκτελεσθέ-
ντων�ήταν�ο�Αρχιεπίσκοπος�Κυπριανός,�οι�επί-
σκοποι� Πάφου� Χρύσανθος,� Κιτίου� Μελέ-
τιος,�Κυρηνείας�Λαυρέντιος�και�πολλοί�άλλοι
υποστηρικτές� της� ελληνικής� επανάστασης.

1825:Αντιπρόσωποι�της�Κύπρου�συμμετέχουν�στις
ελληνικές�εθνοσυνελεύσεις.

1828:Οι�Κύπριοι�ζητούν�από�τον�Καποδίστρια�να
συμπεριληφθεί�το�νησί�τους�στο�νέο�ελληνι-
κό�κράτος.

1878:Η�Κύπρος�περιέρχεται�στην�κυριαρχία�της
Μεγάλης�Βρετανίας.�Λίγα�χρόνια�αργότερα
ιδρύονται�οι�πρώτες�πατριωτικές�οργανώσεις

υπέρ�της�ένωσης.�
1897: Έξι�χιλιάδες�Κύπριοι�εθελοντές�λαμβάνουν

μέρος�στον�ελληνοτουρκικό�πόλεμο.�
1912-1913: Βαλκανικοί�Πόλεμοι.�Η�Κύπρος�και

πάλι�δίνει�το�παρών�με�χιλιάδες�εθελοντές.
Λονδίνο, Δεκέμβριος 1912:Η�βρετανική�ηγε-

σία�προτείνει�στον�Πρωθυπουργό�Ελευθέριο
Βενιζέλο�την�ένωση�της�Κύπρου�με�την�Ελ-
λάδα�έναντι�λιμενικών�διευκολύνσεων�στο
Αργοστόλι.�Η�έκρηξη�του�Α’�Παγκοσμίου�Πο-
λέμου�δεν�επέτρεψε�την�ολοκλήρωση�των�δια-
πραγματεύσεων.

Αθήνα, Οκτώβριος 1915: Η�Σερβία�δέχεται�συν-
δυασμένη�επίθεση�Αυστριακών,�Γερμανών�και
λίγο�αργότερα�Βουλγάρων.�Η�Μεγάλη�Βρε-
τανία�προσφέρει�άμεση�ένωση�της�Κύπρου,
υπό�τον�όρο�η�Ελλάδα�να�εισέλθει�στον�πό-
λεμο�στο�πλευρό�της�Σερβίας.�Η�ανακτορική-
φιλογερμανική� κυβέρνηση� απορρίπτει� την
προσφορά.�

Οκτώβριος 1931: Επαναστατική�εξέγερση�κατά
του�αγγλικού�αποικιακού�καθεστώτος.�Κα-
ταστολή�και�επιβολή�δικτατορίας�από�τους
Βρετανούς.

1950, Ιανουάριος: Η�κυπριακή�εθναρχία�διε-
νεργεί�δημοψήφισμα�στην�Κύπρο.�Το�97,7%
των�Ελλήνων�ψηφίζουν�υπέρ�της�ένωσης.

1η Απριλίου 1955: Αρχίζει�η�ένοπλη�εξέγερση
της�ΕΟΚΑ.�Ένας�σκληρός�και�αγώνας,�που
κράτησε�σχεδόν�τέσσερα�χρόνια,�για�την�απε-
λευθέρωση�της�Κύπρου�από�την�αγγλική�αποι-
κιοκρατία.

11 Φεβρουαρίου 1959: Μονογραφή�από�Ελ-
λάδα�και�Τουρκία�των�συμφωνιών�για�την
ανεξαρτησία�της�Κύπρου.�Τερματισμός�της�κυ-
πριακής�εξέγερσης.��

Λευκωσία, 16 Αυγούστου 1960:Επίσημη�ανα-
κήρυξη�της�Κυπριακής�Δημοκρατίας.�Πρώτος
Πρόεδρος�ο�Αρχιεπίσκοπος�Μακάριος.

1963-1964: Αιματηρές�συγκρούσεις�μεταξύ�Ελ-
ληνοκυπρίων�και�Τουρκοκυπρίων.�Απειλές�της
Τουρκίας�για�απόβαση.�Αποστολή�ελληνικής
Μεραρχίας�στην�Κύπρο.�Οι�Αμερικανοί�προ-
τείνουν�δύο�σχέδια�για�ένωση�της�Κύπρου�με
την�Ελλάδα�έναντι�σοβαρών�ανταλλαγμάτων
προς�την�Τουρκία.�Τα�σχέδια�απορρίπτονται.�

Νοέμβριος 1967: Νέες�αιματηρές�ταραχές�με-
ταξύ�Ελληνοκυπρίων�και�Τουρκοκυπρίων.�Η
Άγκυρα�απειλεί�με�άμεση�επέμβαση�στην�Κύ-
προ�και�στέλνει�τελεσίγραφο�στην�Ελλάδα.
Η�κυβέρνηση�της�Χούντας�πανικόβλητη�δέ-
χεται� τους� όρους� του� τελεσιγράφου� και
αποσύρει�την�ελληνική�Μεραρχία�από�την�Κύ-
προ.

15 Ιουλίου 1974: Στρατιωτικό�πραξικόπημα�Χού-
ντας�του�Ιωαννίδη�και�ανατροπή�του�Προέ-
δρου�της�Κυπριακής�Δημοκρατίας�Αρχιεπι-
σκόπου�Μακαρίου.�Ο�αρχηγός�του�κυπριακού
κράτους�διασώζεται� την�τελευταία�στιγμή.�

20 Ιουλίου 1974:Μετά�το�προδοτικό�πραξικό-

πημα�της�Χούντας,�αρχίζει�η�εισβολή�της�Τουρ-
κίας�στην�Κύπρο.�Η�απόβαση�ξεκίνησε�στις
5:15�στις�ακτές�της�Κερύνειας�και�πραγμα-
τοποιήθηκε�χωρίς�μεγάλη�δυσκολία.�

14 Αυγούστου 1974: Κατάρρευση�των�ειρη-
νευτικών�συνομιλιών�της�Γενεύης.�Αρχίζει�η
δεύτερη�επιχείρηση�του�Αττίλα.�

Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 1974: Στην�πλατεία
της�Αρχιεπισκοπής�200.000�Κύπριοι�υποδέ-
χονται�τον�Μακάριο.�«Μετά�νεκρών�ελογίσθην.
Καί�ιδού�εν�ζωή�ευρίσκομαι»�ήταν�οι�πρώτες
λέξεις� του� προς� τα� παραληρούντα� πλήθη.
Ενώπιον�μιας�τεράστιας�εθνικής�συμφοράς�η
Κύπρος�ήταν�υποχρεωμένη�να�ανασυντάξει
τις�δυνάμεις�της�για�να�κρατηθεί�όρθια�για�τη
δύσκολη�εποχή�που�ακολουθούσε.�

1η Μαΐου 2004: Ένταξη�της�Κυπριακής�Δημο-
κρατίας,�στην�Ευρωπαϊκή�Ενωση

Ο�Απόστολος�Βαρνάβας,�ιδρυτής�της
Εκκλησίας�της�Κύπρου,�καταγόταν�από�την

Αρχαία�Σαλαμίνα

Μαρμάρινο�άγαλμα�της�Αφροδίτης�που
βρέθηκε�στους�Αρχαίου�Σόλους

Ο�Αρχιεπίσκοπος�Κυπριανός.
Απαγχονίστηκε�από�τους�Τούρκους�το�1821

Πάφος:�Ψηφιδωτό�δάπεδο Κεφάλι�από�το�ναό�της�Αφροδίτης�στο
Ιδάλιο�(αρχαϊκό�βασίλειο�της�Κύπρου)
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Σταθμοί στην μακραίωνη ιστορία της

Συγγραφή κειμένων – επιμέλεια:

Νικόλαος Παπαδάκης
Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

* Οι βιβλιογραφικές και εικονογραφικές πηγές 
θα δημοσιευθούν στο τέλος του αφιερώματος.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Διαδήλωση των μαθητών του Ελενείου Δημοτικού Σχολείου 
Λευκωσίας υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα, 
στη διάρκεια του αγώνα του 1955-1959.

άγνωστες πτυχές του κυπριακού 

ζητήματος παρουσιάζουν από σήμερα 

τα “Χ.Ν.” με την κυκλοφορία του πρώτου 

από τα τρία ένθετα της σειράς 

“1915 – 2015: 100 χρόνια Κυπριακό”. 

Ντοκουμέντα, αναλύσεις και σπάνιο φωτογραφικό

υλικό, υπό την πολύτιμη επιμέλεια του Γενικού 

Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ.

Βενιζέλος” Νίκου Παπαδάκη, στον οποίο 

τα “Χ.Ν.” πρότειναν να αναλάβει τη συγγραφή 

των κειμένων που θα παρουσιαστούν 

σε αυτή τη συλλεκτική σειρά ενθέτων. 

Εκλεκτή συμμετοχή και από 

τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Τακτικό Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

τον Πέτρο Παπαπολυβίου, Αναπληρωτή Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στόχος, να ανοίξουμε επί της ουσίας τον “φάκελο”

του Κυπριακού  με την ανάδειξη γεγονότων που

έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξή του, 

στη διάρκεια αυτών των 100 ετών. 

Μια αναλυτική ματιά σε ένα εθνικό ζήτημα 

που εδώ κι έναν αιώνα βασανίζει τον ελληνισμό. 

Ιστορική αναδρομή και ανάλυση των γεγονότων,

όχι για να αποδοθούν ευθύνες αλλά 

για να πέσει φως σε μια υπόθεση που χρόνια 

παραμένει στο σκοτάδι, με ευθύνη 

όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Για να γίνουν κατανοητά, λάθη και παραλείψεις

που οδήγησαν σε μια από τις μεγαλύτερες 

τραγωδίες του ελληνισμού, αφήνοντας 

τη Λευκωσία μέχρι και σήμερα, την τελευταία 

διχοτομημένη πρωτεύουσα του κόσμου. 

Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό. 

Να μην αναπωλούμε μόνο τα ωραία και σπουδαία

του παρελθόντος μας, αλλά να διαπιστώνουμε τα

στραβά, έτσι ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε.

Εφόδιο απαραίτητο για την εποχή και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα 

Έλληνες και Κύπριοι πολίτες. Γνώση απαραίτητοι

και για τους πολιτικούς του σήμερα. Το είχε πει 

άλλωστε ο Μπίσμαρκ: «Οι μεγάλοι πολιτικοί ακούν

πριν από τους άλλους το μακρινό χλιμίντρισμα 

των αλόγων της ιστορίας».

Μια ακόμα προσφορά των “Χ.Ν.” 

στο αναγνωστικό κοινό. Αξίζει να την ξεφυλλίσετε,

να τη διαβάσετε, να την κρατήσετε. Τρία ένθετα,

μια πικρή αλλά διδακτική ιστορία. 
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Ελευθέριος Βενιζέλος και ΚυπριακόΑ’ ΜΕΡΟΣ

Κύπρος: Η νοτιότερη έπαλξη του ελληνισμού
Ι. Η ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Βάση στο Αργοστόλι με
αντάλλαγμα την Κύπρο

Στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου η

Ελλάδα δεν είχε μόνον νίκες στην ξηρά, αλλά

χάρη στο στόλο της απελευθέρωσε τα νησιά του

βορειοανατολικού Αιγαίου, κυριάρχησε ολο-

κληρωτικά στη θάλασσα και απέκλεισε τον

τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλλια. Αιφνιδιαστι-

κά οι ισορροπίες στους θαλάσσιους «δρόμους»

είχαν ανατραπεί και η στρατηγική ισχύς της Ελ-

λάδος αναβαθμιζόταν σε ένα από τα πιο κρίσι-

μα σημεία της υδρογείου. Μετά τη λήξη του Α΄

Βαλκανικού Πολέμου και κατά τη διάρκεια

των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη, οι

οποίες διεξάγονταν στο Λονδίνο το φθινόπωρο

του 1912 μεταξύ της ηττημένης Τουρκίας και

των νικητών (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και

Μαυροβούνιου) οι Βρετανοί, που είχαν αντι-

ληφθεί αμέσως τη σημασία της επικράτησης της

Ελλάδος στο Αιγαίο, με δική τους πρωτοβουλία

έθεσαν στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέ-

λο, ζήτημα ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα

με αντάλλαγμα την παραχώρηση λιμενικών δι-

ευκολύνσεων στο βρετανικό στόλο στο Αργοστόλι

Κεφαλληνίας. Η βρετανική κυβέρνηση απέδιδε

ιδιαίτερη σημασία στις διαπραγματεύσεις, κα-

θώς εκπροσωπήθηκε σε αυτές από τους υπουρ-

γούς Οικονομικών Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ, Ναυ-

τικών Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον πρίγκιπα Μπά-

τενμπεργκ, πρώτο λόρδο του Ναυαρχείου, οι

οποίοι δήλωσαν στον Βενιζέλο ότι η προσφο-

ρά γίνεται με εξουσιοδότηση του Πρωθυπουρ-

γού Άσκουιθ. Η ναυτική ισχυροποίηση της Ιτα-

λίας, που παρέμενε σύμμαχος της Γερμανίας, στη

Μεσόγειο, καθώς και η αυστριακή απειλή, εί-

χαν οδηγήσει τους Βρετανούς στην αναζήτηση

ενός λιμανιού κοντά στην Αδριατική, ώστε σε

περίπτωση πολέμου να είναι δυνατός ο απο-

κλεισμός του αυστριακού και του ιταλικού στό-

λου.

Για τον Ελευθέριο Βενιζέλο η διαγραφόμενη

συνεννόηση με τη Βρετανία και κατ’ επέκταση

με τη Γαλλία αποτελούσε μοναδική ευκαιρία για

να εξέλθει η Ελλάδα από τη μοναξιά της, όπως

εκμυστηρεύθηκε ο ίδιος στο γενικό πρόξενο στο

Λονδίνο Τζον Σταυρίδη. Πάντως οι εξελίξεις αυ-

τές στο Κυπριακό ήταν εναρμονισμένες και

προς τις γενικότερες στρατηγικές επιλογές του

Βενιζέλου για ένταξη της χώρας στο στρατόπεδο

των δυτικών κοινοβουλευτικών δημοκρατιών,

γεγονός που συναντούσε έντονες αντιδράσεις

στους γερμανόφιλους κύκλους του επιτελείου

και των Ανακτόρων. «Ησθανόμην την αγανά-

κτησιν να βράζη μέσα μου» θα σημειώσει στο ημε-

ρολόγιό του ο υπαρχηγός του επιτελείου και με-

τέπειτα πρωταγωνιστής του εθνικού διχασμού

Ιωάννης Μεταξάς, σχολιάζοντας το ενδεχόμε-

νο παραχωρήσεως βάσεως στο Αργοστόλι με

αντάλλαγμα την ένωση της Κύπρου με την Ελ-

λάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Βενιζέλος, ο

οποίος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις σχέσεις

του με τη Βρετανία, δεν διστάζει αυτή την πε-

ρίοδο να συντηρεί στη δημοσιότητα το θέμα της

ένωσης. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 1913 θα

προπέμψει ο ίδιος στον Πειραιά τους Κύπριους

εθελοντές, που είχαν πολεμήσει στους Βαλκα-

νικούς Πολέμους και θα μιλήσει ευθέως περί

της ποθητής ενώσεως. Οι διαπραγματεύσεις

διακόπηκαν αμέσως μετά την έναρξη του Α΄

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η περίοδος αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για

την Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 1913, μετά τις νί-

κες της Ελλάδος και της Σερβίας κατά της Βουλ-

γαρίας στη διάρκεια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου

και την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκου-

ρεστίου, η Βαλκανική χερσόνησος εξακολουθούσε

να είναι καζάνι εχθρικών εθνών. Η Ελλάδα ως νι-

κήτρια είχε να αντιμετωπίσει τον εκδικητικό ρε-

βανσισμό της ηττημένης Βουλγαρίας, τις διεκ-

δικήσεις της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου, την

εχθρότητα της Ιταλίας εξαιτίας των Δωδεκανή-

σων και της χαράξεως των συνόρων του αλβα-

νικού κράτους και τέλος την αυστριακή υπονό-

μευση των συμφερόντων της στη Μακεδονία και

την Ήπειρο. Το καλοκαίρι του 1914 η κατάστα-

ση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ένας νέος ελ-

ληνοτουρκικός πόλεμος ήταν επί θύραις, ενώ

υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για παράλληλη επι-

θετική κίνηση της Βουλγαρίας εναντίον της Ελ-

λάδος. Ο Βενιζέλος θεωρούσε αυτή την περίοδο

ως τη χειρότερη της δημόσιας ζωής του. 

Η μεγάλη ευκαιρία χάνεται

Υπό τις συνθήκες αυτές η έκρηξη του Α΄ Πα-

γκοσμίου Πολέμου προσέφερε στον Βενιζέλο μια

μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει ισχυρά διεθνή

ερείσματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών

κινδύνων που απειλούσαν τη χώρα. Στο ξεκίνημα

του πολέμου έκανε αλλεπάλληλες προτάσεις

για έξοδο της Ελλάδος στον πόλεμο στο πλευρό

των Αγγλογάλλων. Στρατηγική επιλογή του Βε-

νιζέλου ήταν να εξασφαλίσει πρωτίστως την

ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώ-

ρας στο πλαίσιο του συμμαχικού συστήματος

ασφαλείας της Αντάντ και δευτερευόντως να επι-

διώξει την ικανοποίηση των αλυτρωτικών διεκ-

δικήσεων της Ελλάδος. Οι επιλογές αυτές του Βε-

νιζέλου και τα γεγονότα που ακολούθησαν προ-

σέκρουσαν στη φιλογερμανική ουδετερότητα των

Ανακτόρων και οδήγησαν σε παραίτηση τον Έλ-

ληνα πρωθυπουργό τον Φεβρουάριο του 1915.

Τον Μάιο του ίδιου έτους ο Βενιζέλος θριαμβεύει

στις εκλογές όμως τον Σεπτέμβριο ο Βασιλιάς

Κωνσταντίνος τον εξαναγκάζει σε νέα παραίτηση.

Ένα μήνα μετά την αποπομπή του, στις αρχές

Οκτωβρίου, η Σερβία δέχεται συνδυασμένη

επίθεση Γερμανίας και Αυστρίας, ενώ σε λίγες

ημέρες θα ακολουθούσε και η Βουλγαρία. 

Η αναπόφευκτη  συντριβή του σερβικού στρα-

τού προκάλεσε πανικό σε Λονδίνο και Παρίσι και

ο φόβος της πλήρους επικράτησης των Γερμα-

νών στα Βαλκάνια οδήγησαν τη Μεγάλη Βρε-

τανία, για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια,

στην απόφαση να παραχωρήσει την Κύπρο στην

Ελλάδα, με αντάλλαγμα την είσοδο της Ελλάδος

στον πόλεμο στο πλευρό Άγγλων, Γάλλων και Σέρ-

βων. Για το σκοπό αυτό ο πρεσβευτής της Βρε-

τανίας στην Αθήνα ήλθε σε συνεννόηση με τον

Βενιζέλο, ο οποίος ήταν πλέον στην αντιπολί-

τευση. Στο πλαίσιο των συνεννοήσεων αυτών,

Ο Βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος,
στη διάρκεια της Γ’ Σταυροφορίας, συνδέθηκε

στενά με την Κύπρο

Ο Σουλτάνος Σελίμ Β’, που κατέκτησε 
την Κύπρο το 1571.

Ο πρώτος Βρετανός Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου
Γουόλσλυ 

Λάρνακα: Η αποβίβαση των
αγγλικών στρατευμάτων
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στελέχη του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών εκπόνησαν σχέ-

διο, το οποίο προέβλεπε αιφνιδιαστική άφιξη στην Αθήνα του Αρ-

χιεπισκόπου και μελών του νομοθετικού σώματος της Κύπρου,

οι οποίοι σε συνεννόηση με τον Βενιζέλο θα προκαλούσαν λαϊ-

κή κινητοποίηση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με παράλληλη δη-

μοσιοποίηση της αγγλικής προσφοράς από τις στήλες του βενι-

ζελικού Τύπου. Σχεδίαζαν έτσι να εξαναγκάσουν τον γερμανόφιλο

Βασιλιά Κωνσταντίνο και την κυβέρνησή του να αποδεχθούν την

προσφορά. Δυστυχώς, η δεινή θέση της Σερβίας υποχρέωσε το

Βρετανό Υπουργό των Εξωτερικών να παραμερίσει το παραπά-

νω σχέδιο και να προβεί εσπευσμένα στην προσφορά της Κύπρου

απευθείας προς την ελληνική κυβέρνηση. 

Στις 16 Οκτωβρίου ο Βρετανός πρεσβευτής επέδιδε στον ανα-

κτορικό πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη τηλεγράφημα της κυ-

βερνήσεώς του, με το οποίο η Βρετανία επισήμως πλέον παρα-

χωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα, υπό τον όρο της αμέριστης υπο-

στηρίξεως της Σερβίας.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσφορά είχε

τη συνηγορία του Βασιλιά της Αγγλίας και ελήφθη με ομόφωνη

απόφαση του μικρού (πολεμικού) υπουργικού συμβουλίου και παρά

τις αντιδράσεις άλλων στελεχών της κυβέρνησης συνασπισμού,

που είχε σχηματιστεί τότε στο Λονδίνο. Για την απόφαση αυτή

υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της ρωσικής κυ-

βέρνησης, η οποία φοβόταν την ισχυροποίηση της Ελλάδος στην

περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την αγγλική δια-

κοίνωση, η Κύπρος θα παρεχωρείτο αμέσως στην Ελλάδα και μά-

λιστα ανεξάρτητα από την έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τη διακοίνωση συνόδευε ρητή δήλωση της βρετανικής πλευράς

ότι «η προσφορά δεν επρόκειτο να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον».

Τέσσερις ημέρες αργότερα, η ανακτορική κυβέρνηση των Αθηνών

εν ονόματι της φιλογερμανικής ουδετερότητας απέρριπτε την προ-

σφορά. Η αντιβενιζελική φατρία που κυβερνούσε τότε την Ελλά-

δα δικαιολόγησε την προδοτική της πράξη λέγοντας ότι μετά τον

πόλεμο οι Γερμανοί θα αποσπούσαν την Κύπρο από την Αγγλία

και θα την παραχωρούσαν στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα τότε χά-

θηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ένωση και ασφαλώς από τότε

ξεκίνησε η μακρά πορεία προς τη χρεοκοπία του Κυπριακού. 

Την επόμενη περίοδο ο διχασμός του ελληνικού λαού, που ήταν

η αιτία των δεινών που ακολούθησαν, βαθαίνει και η χώρα χω-

ρίζεται σε δύο κράτη: το κράτος της Θεσσαλονίκης με επικεφα-

λής τον Βενιζέλο και το κράτος των Αθηνών με επικεφαλής τον

Βασιλιά Κωνσταντίνο. Τον Ιούνιο του 1917 ο Βενιζέλος με τη βοή-

θεια των συμμάχων ανατρέπει τον Κωνσταντίνο και ενώνει το

κράτος. Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την Ελλάδα

στο στρατόπεδο των νικητών. 

Οι Έλληνες σκίζουν το χάρτη της Μεγάλης
Ελλάδος και ενταφιάζουν τις ελπίδες για ένωση

Στις 30 Δεκεμβρίου 1918 στο Παρίσι ο Βενιζέλος υπέβαλε στο

ανώτατο συμβούλιο της ειρήνης το υπόμνημά του για τις ελλη-

νικές διεκδικήσεις. Σε αυτό γινόταν απλή αναφορά στην Κύπρο.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε την πεποίθηση τότε ότι σύντο-

μα η Βρετανία θα προέβαινε σε θετική χειρονομία, ανάλογη με

εκείνη των Επτανήσων μισό αιώνα νωρίτερα. Προς το σκοπό αυτό

δεν επέτρεψε στην κυπριακή ηγεσία να μεταβεί στο Παρίσι, ενώ

παράλληλα την παρότρυνε να εγκατασταθεί στο Λονδίνο και να

ξεκινήσει εκεί εκστρατεία υπέρ της ένωσης με διαβήματα προς

τη βρετανική κυβέρνηση και προβολή του ζητήματος μέσω του

Τύπου. Ο Βενιζέλος παρά τις πιέσεις της κυπριακής ηγεσίας απέρ-

ριψε κάθε ιδέα διεθνοποιήσεως του Κυπριακού και γι’ αυτό απέ-

φυγε να θέσει επίσημα το ζήτημα ενώπιον των ηγετών της συν-

διασκέψεως της Ειρήνης. 

Πίστευε ότι το θέμα έπρεπε να λυθεί διμερώς μεταξύ Ελλάδας

και Βρετανίας. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό απαιτούνταν λεπτοί

διπλωματικοί χειρισμοί ώστε να διευκολυνθεί ο Βρετανός Πρω-

θυπουργός Λόιντ Τζορτζ, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της ενώσεως

αλλά συναντούσε ισχυρές αντιδράσεις από στρατιωτικούς και αποι-

κιακούς κύκλους της χώρας του. Ο Βενιζέλος ήταν πεπεισμένος

ότι θα έκαμπτε τις αντιδράσεις αυτές προσφέροντας στο βρετα-

νικό ναυτικό όλους τους κυπριακούς λιμένες, καθώς και ορισμέ-

νους ελληνικούς. Σε κάθε περίπτωση ο Βενιζέλος είχε προσδιο-

ρίσει αυστηρά το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να κινηθεί η κυπριακή

ηγεσία και επέμενε ιδιαίτερα στη διακριτική αντιμετώπιση της αγ-

γλικής ευαισθησίας. Αναμφισβήτητο επίτευγμα της πολιτικής αυ-

τής υπήρξε η επίσημη δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού  ενώ-

πιον των ηγετών των Μεγάλων Δυνάμεων, τον Μάιο του 1919,

σύμφωνα με την οποία θα παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλά-

δα, καθώς και άλλες δηλώσεις Βρετανών ιθυνόντων, οι οποίοι δη-

μιουργούσαν προσδοκίες για ευτυχή λύση του Κυπριακού. 

Στις 10 Αυγούστου 1920 στο δημαρχείο των Σεβρών στο Πα-

ρίσι υπογράφηκε η ομώνυμη συνθήκη. Ο χάρτης της Εγγύς Ανα-

τολής άλλαζε εντελώς. Ολόκληρη η Θράκη μέχρι την Τζατάλτζα

σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την Κωνσταντινούπολη, η

χερσόνησος της Καλλίπολης, η βόρεια ακτή της θάλασσας του

Μαρμαρά και τα νησιά του Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελ-

λάδα. Η Σμύρνη και η ενδοχώρα της παρέμενε υπό την κυριαρ-

χία της Ελλάδος και μετά από πέντε χρόνια με δημοψήφισμα οι

κάτοικοι της περιοχής θα καλούνταν να επιλέξουν αν επιθυμούσαν

την ένωση με το ελληνικό κράτος. Η Ιταλία δέχθηκε να μεταβι-

βάσει τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα εκτός από τη Ρόδο, που και

αυτή θα παραχωρούνταν με δημοψήφισμα μετά από δεκαπέντε

χρόνια, εφόσον στο μεταξύ η Μεγάλη Βρετανία θα μεταβίβαζε την

Κύπρο στην Ελλάδα. Οι συνθήκες, οι συμβάσεις και τα πρωτό-

κολλα, που υπογράφηκαν την ίδια ημέρα, προέβλεπαν την ίδρυ-

ση ανεξάρτητου αρμενικού και αυτόνομου κουρδικού κράτους,

καθώς και διεθνοποίηση των Στενών. Στην υπογραφή των συν-

θηκών αυτών ο Βενιζέλος είχε προσκαλέσει και την κυπριακή ηγε-

σία. Ένα από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, ο Νικό-

λαος Λανίτης σημειώνει στα απομνημονεύματά του: 

«Ο γράφων τας γραμμάς αυτάς ευρίσκετο εις την αίθουσαν των Σε-

βρών κατά την υπογραφήν της Ελληνοτουρκικής συνθήκης και του συμ-

φώνου Βενιζέλου-Τιτόνι. Ο Βενιζέλος, μετά την υπογραφή της συνθήκης

και του συμφώνου, στραφείς προς εμέ, είπε μεγαλοφώνως επί παρουσία

εξεχουσών προσωπικοτήτων: “Η Ένωσις της Κύπρου θα γίνη. Και θα

γίνη συντόμως”».

Η αισιοδοξία αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού κρίνεται εκ των

υστέρων ως υπερβολική από ορισμένους ιστορικούς, αφού οι αντι-

δράσεις των υπουργείων Αποικιών και Στρατιωτικών της Μεγάλης

Βρετανίας δεν είχαν καμφθεί ακόμα. Ωστόσο, γενική ήταν η εκτί-

μηση ότι το τεράστιο κύρος και ο σεβασμός στην προσωπικότητά

του, καθώς και η προσεκτική έναντι των Βρετανών πολιτική του

θα οδηγούσαν τελικά στην επιθυμητή λύση του Κυπριακού. Στην

πραγματικότητα, το φθινόπωρο του 1920 η παρουσία της Μεγάλης

Βρετανίας στα στενά των Δαρδανελλίων εξαρτιόταν απόλυτα από

Ελληνοκύπριοι με τη χαρακτηριστική ενδυμασία τους

Αγγλικές Κυβερνητικές υπηρεσίες στην Αμμόχωστο Τουρκοκύπριοι 
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τον πανίσχυρο ελληνικό στρατό, που είχε προη-

γουμένως διαλύσει εντελώς τις δυνάμεις του Κε-

μάλ και είχε σώσει τα βρετανικά στρατεύματα

από μια ταπεινωτική ήττα και φυγή προς τη θά-

λασσα. Την εξάρτηση των Βρετανών από τους

Έλληνες διαπίστωνε και η αμερικανική διπλω-

ματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, που

σε απόρρητο έγγραφο προειδοποιούσε ότι πολύ

σύντομα ο Βενιζέλος θα καταλάμβανε την Κων-

σταντινούπολη και με την υπομονή που τον διέ-

κρινε θα έβρισκε αργότερα την ευκαιρία να διώ-

ξει και τους Βρετανούς από τα Στενά. Ανεξάρτητα,

πάντως, από τις εκτιμήσεις των Αμερικανών η

συντηρητική πτέρυγα της βρετανικής κυβέρνη-

σης με τρόμο διαπίστωνε ότι όσο περνούσαν οι

μέρες οι δεσμεύσεις της απέναντι στον Βενιζέ-

λο μεγάλωναν, σε σημείο ώστε η Μεγάλη Βρε-

τανία όχι μόνον να υποχρεωθεί να πολεμήσει στο

πλευρό των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, αλλά και

στο τέλος να παραχωρήσει την Κύπρο στην Ελ-

λάδα. Το πόσο κοντά είχε φθάσει η ένωση τότε,

κανείς φυσικά δεν μπορεί να το απαντήσει. Για

ότι πάντως θα επακολουθούσε, αισθητή ήταν η

ανάγκη παρουσίας του Βενιζέλου στη διακυ-

βέρνηση της χώρας. 

Σε λίγους μήνες τα διλήμματα αυτά θα ξεπε-

ρασθούν από τα γεγονότα. Ο Βενιζέλος θα ητ-

τηθεί στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 και

η θρυαλλίδα που επρόκειτο να ανατινάξει το οι-

κοδόμημα της Μεγάλης Ελλάδος θα τεθεί από

τον ελληνικό λαό που μόνος του αποφάσισε να

εξαπολύσει τις ερινύες του ελληνικού έθνους

κατά του δημιουργού της νεωτέρας Ελλάδος. Η

τραγική κατάληξη των επιχειρήσεων στο Μι-

κρασιατικό μέτωπο που ακολούθησε την πτώ-

ση του Βενιζέλου και τα τεράστια προβλήματα

που συσσώρευσε η καταστροφή θα υποχρεώ-

σουν την ελληνική εξωτερική πολιτική να πα-

ραμερίσει το Κυπριακό, αφού τα θέματα τα οποία

ανέκυπταν έθεταν πλέον σε κίνδυνο την ίδια την

υπόσταση του ελληνικού κράτους. 

Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου 

Λευκωσία, Ιούλιος 1878. Έπαρση της αγγλικής σημαίας. Αρχίζει η περίοδος της Αγγλοκρατίας

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ατενίζει σκεπτικός την Κύπρο, η οποία μετά τη Συνθήκη των Σεβρών παρέμεινε
υπό αγγλική κυριαρχία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Λόιντ Τζωρτζ είχε δεσμευτεί απέναντι στον Έλληνα

ηγέτη για ευνοϊκή ρύθμιση του Κυπριακού ζητήματος

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 | Χανιώτικα νέα 5

Παρίσι 1919: Οι ηγέτες των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Διακρίνονται από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, οι πρωθυπουργοί της Μ. Βρετανίας Λ. Τζωρτζ, της Ιταλίας Ορλάντο, 

της Γαλλίας Κλεμανσώ και ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Γ. Ουίλσον.

Γ. Ουίλσον, Πρόεδρος των Η.Π.Α.

Ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Λ. Τζωρτζ. 
Τον Μάιο του 1919, παρά τις αντιρρήσεις

αγγλικών αποικιακών κύκλων, δήλωσε 
στους ηγέτες Γαλλίας και Η.Π.Α. ότι θα
παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα.

Παρίσι 13 Μαΐου 1919

Λόυντ Τζωρτζ 
(πρωθυπουργός Μ. Βρετανίας):

Επιθυμία μου είναι επίσης να δώσω
το νησί της Κύπρου στην Ελλάδα.

Κλεμανσώ 
(Πρωθυπουργός Γαλλίας): 

Μη ξεχνάτε ότι κατά την συνθήκη
του Βερολίνου

σας χρειάζεται γι’ αυτό 
η έγκρισή μου.

Γ. Ουίλσον (Πρόεδρος Η.Π.Α.): 
Αν μπορείτε να κάνετε αυτό το

δώρο στην Ελλάδα, αυτό θα είναι
σπουδαίο πράγμα.

(Από τα επίσημα πρακτικά του
Συμμαχικού Συμβουλίου Κορυφής)



Οι αγωνιώδεις εκκλήσεις 
του Βενιζέλου προς 

την κυπριακή ηγεσία

Το Κυπριακό θα έλθει και πάλι στην επιφά-

νεια λίγα χρόνια αργότερα με πρωτοβουλία

αυτή τη φορά των Κυπρίων και θα συμπέσει

με την επάνοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην

εξουσία το 1928. Ο Βενιζέλος παραλάμβανε τότε

μια Ελλάδα, που εκτός από τις χαίνουσες κοι-

νωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές πληγές

της μικρασιατικής καταστροφής, είχε περιέλ-

θει σε διεθνή απομόνωση και ανυποληψία. Τα

αλλεπάλληλα στρατιωτικά κινήματα, η βρα-

χύβια αλλά οδυνηρή δικτατορία Παγκάλου εί-

χαν μεταβάλει την Ελλάδα σε κράτος-οπερέτα.

Οι σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις της επο-

χής ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Η Ιταλία του

Μουσολίνι φερόταν με ταπεινωτικό τρόπο, ενώ

η Γιουγκοσλαβία απαιτούσε συγκυριαρχία

στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με την Τουρ-

κία υπήρχαν τεράστιες εκκρεμότητες, ενώ με

τη Βουλγαρία τυπικώς υπήρχε καθεστώς

εμπόλεμης κατάστασης. Η κατάσταση έμοια-

ζε πολύ με παλαιότερες εποχές και ο Βενιζέ-

λος κλήθηκε και πάλι να διασφαλίσει την εδα-

φική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώ-

ρας, να επαναφέρει τον ομαλό πολιτικό βίο και

να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη

για να μπορέσει συν τοις άλλοις να απορρο-

φήσει και να στεγάσει το ενάμισι εκατομμύ-

ριο των προσφύγων, που είχαν στοιβαχτεί στις

μεγάλες πόλεις και στην επαρχία.  

Η τραγική κατάσταση της χώρας δεν επέ-

τρεπε την πολυτέλεια των αλυτρωτικών διεκ-

δικήσεων και το άνοιγμα μετώπου με τη

Βρετανία και την Ιταλία, που κατείχαν την Κύ-

προ και τα Δωδεκάνησα. Για να προλάβει δυ-

σάρεστες εξελίξεις, ο Βενιζέλος κάλεσε τον

Μάιο του 1929 τους Κυπρίους να λάβουν υπ’

όψιν τους το παράδειγμα της Κρήτης και να

μην απορρίπτουν προτάσεις των Βρετανών

που αποβλέπουν στη βελτίωση του εσωτερι-

κού καθεστώτος και στη διεύρυνση των συ-

νταγματικών ελευθεριών. Ο Βενιζέλος ζητούσε

και πάλι από τους Κυπρίους να χειρισθεί το

θέμα εν λευκώ και να το θέσει την κατάλλη-

λη στιγμή στη βρετανική κυβέρνηση. Άλλω-

στε, συνομιλίες του τότε με στελέχη του ερ-

γατικού κόμματος, που μόλις είχε ανέλθει

στην εξουσία, του έδιδαν ελπίδες για μια τέ-

τοια εξέλιξη. 

Δυστυχώς, η πολιτική του Βενιζέλου είχε να

αντιμετωπίσει δύο ισχυρούς αντιπάλους. Την

αποικιακή διοίκηση της Κύπρου, η οποία ει-

σήγαγε τότε μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα,

που εξερέθισαν την κοινή γνώμη, καθώς και

την αδιαλλαξία της ενωτικής μερίδας της κυ-

πριακής ηγεσίας, που με επικεφαλής τον Μη-

τροπολίτη Κυρηνείας Μακάριο είχε ως σύν-

θημα «Ένωση και μόνο Ένωση», ενώ θεωρούσε

προδοσία την αποδοχή οποιασδήποτε προ-

σφοράς συνταγματικών ελευθεριών. 

Την περίοδο αυτή η κυπριακή ηγεσία ήταν

διχασμένη σε δύο αλληλομισούμενες μερίδες.

Επικεφαλής της μιας ομάδας ήταν ο Μητρο-

πολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς, μια

πραγματικά φωτισμένη φυσιογνωμία. Ο Μυ-

λωνάς ήταν προικισμένος με πολιτικές αρετές

και ήταν οπαδός των μεταρρυθμίσεων και της

σταδιακής προσέγγισης του ενωτικού στόχου.

Ηγείτο των Κυπρίων βουλευτών και είχε επι-

τύχει μάλιστα το 1928 δήλωση του Βρετανού

κυβερνήτη, που αναγνώριζε την ελληνικότη-

τα  της μεγαλονήσου και τα ενωτικά αισθήματα

των Κυπρίων. Για την πολιτική του αυτή ο Νι-

κόδημος είχε κατηγορηθεί για προδοσία από

την αντίπαλη μερίδα υπό τον Κυρηνείας Μα-

κάριο, ο οποίος ήταν ένας αδιάλλακτος ενω-

τικός, φανατικός αντιβενιζελικός, σε σημείο

ώστε να κατηγορεί από άμβωνος τον Βενιζέ-

λο ως πράκτορα των Άγγλων. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την άφιξη στη

Λευκωσία του κυπριακής καταγωγής νέου προ-

ξένου της Ελλάδος Αλέξη Κύρου. Ο νέος πρό-

ξενος, ενεργώντας αντίθετα προς τις εντολές

της κυβερνήσεώς του, τάχθηκε στο πλευρό των

αδιαλλάκτων και υπονόμευσε κάθε προσπάθεια

για διεκδίκηση περισσοτέρων συνταγματι-

κών ελευθεριών και αυτοκυβέρνησης. Ο Κύ-

ρου ήταν αντίθετος προς κάθε ιδέα αυτοκυ-

βέρνησης και αυτονομίας, καθώς και προς κάθε

άνοιγμα προς τη βρετανική διοίκηση. Πί-

στευε πως η αποδοχή παρόμοιων λύσεων οδη-

γούσε στον αφελληνισμό του νησιού. Πάντως,

με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, παρόμοιος κίν-

δυνος δεν υφίστατο. Παραδείγματος χάριν στον

κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης κυριαρχούσε

πλήρως η Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η πε-

ριγραφή από τα αρχεία του Foreign Office: «όλα

τα ελληνικά σχολεία χρησιμοποιούν το αναλυτι-

κό πρόγραμμα που εκδίδεται στην Ελλάδα. [….] Δεν

επιτρέπονται άλλα βιβλία εκτός από εκείνα που

έχουν εγκριθεί από την κριτική επιτροπή στην

Αθήνα. Τα γυμνάσια κάθε πόλης, η σχολή εκ-

παίδευσης των δασκάλων αναγνωρίζονται από το

ελληνικό υπουργείο Παιδείας και εργάζονται με

βάση τους κανονισμούς του. Στους τοίχους των τά-

ξεων υπάρχουν πορτραίτα του Βασιλιά Κωνστα-

ντίνου, της Βασίλισσας Σοφίας, του Βενιζέλου, κα-

θώς και λεπτομερείς χάρτες της σύγχρονης Ελ-

λάδας».

Ακόμη ενδιαφέρον έχει ότι κάθε πρωί, οι μα-

θητές έψαλλαν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος

και η ελληνική σημαία κυμάτιζε σε όλα τα σχο-

λεία της Κύπρου. Για τον Αλέξη Κύρου όμως

όλα αυτά ήταν παραχωρήσεις των Άγγλων, που

οδηγούσαν στη νομιμοποίηση της βρετανικής

διοίκησης, στον «Κυπριωτισμό» και απομά-

κρυναν την ένωση. Ήταν δε τόσο ανένδοτος,

ώστε να περιέρχεται στις δημόσιες συνα-

θροίσεις των ενωτικών και να κατηγορεί τον

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για ενδοτισμό και για

τις κοινωνικές σχέσεις που είχε αναπτύξει με

τον Βρετανό διοικητή. Ο Βενιζέλος, αγνοώντας

τον υπονομευτικό ρόλο του προξένου, απευ-

θύνει τον Μάιο του 1931 απόρρητη επιστολή

προς την κυπριακή ηγεσία, στην οποία τονί-

ζει ότι  «η παραχώρησις ευρυτέρων πολιτικών

ελευθεριών θα έπρεπε να γίνη ευχαρίστως δεκτή

από κάθε Κύπριον πατριώτην. Δεν βλέπω ποίαν

χρησιμότητα μπορεί να έχη εμμονή εις την ση-

μερινήν αδιαλλαξία και μάλιστα η έντασις αυτής

εις απάντησιν παραχωρήσεων, αι οποίαι επιτρέ-

πουν να προσδοκώμεν βελτίωσιν της παρούσης κα-

ταστάσεως». 

Η έκκληση του Βενιζέλου έπεσε στο κενό, ενώ

ο εκπρόσωπος της Ελλάδος συνέχιζε να ενερ-

γεί αντίθετα προς την επίσημη γραμμή της κυ-

βερνήσεως, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρυθ-

μιστική πολιτική θα έθετε τέρμα στον κυπριακό

αγώνα. Μάταια, ένας από τους κορυφαίους Έλ-

ληνες διπλωμάτες, ο Δημήτριος Κακλαμά-

νος, τηλεγραφούσε από το Λονδίνο ότι 

«η αποδοχή μεταρρυθμίσεων δεν εσήμαινε

παραίτησιν από της ενώσεως, όπως δεν εσή-

μαινε τούτο διά την Κρήτην».

Η κυπριακή εξέγερση του 1931 

Οι αγωνιώδεις εκκλήσεις του της ελληνικής

διπλωματίας και οι συστάσεις του Πρωθυ-

πουργού δεν στάθηκαν ικανές να μεταπείσουν

την κυπριακή ηγεσία. Έτσι, τον Οκτώβριο του

1931 επέρχεται η έκρηξη του κυπριακού ηφαι-

στείου, για την οποία σοβαρότατες ευθύνες είχε

και η αγγλική αποικιακή διοίκηση. Οι αφορ-

μές εντοπίζονται σε ορισμένα δημοσιονομικής

και φορολογικής φύσεως μέτρα στη μεγάλη αύ-

ξηση της φορολογίας, σε συνδυασμό με την πα-

γκόσμια οικονομική κρίση και την αφόρητη το-

κογλυφία, με πρωταγωνιστές δικηγόρους, ιε-

ρωμένους, που είχε γονατίσει τον Κύπριο αγρό-

τη. 

Η εξαγγελία των μέτρων προκάλεσε τη λαϊ-

κή αγανάκτηση. Η αδιάλλακτη μερίδα απαίτησε

από το μητροπολίτη Κιτίου να παραιτηθεί από

βουλευτής. Ο Μυλωνάς, πιεζόμενος αφόρητα,

υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από βουλευτής,

ενώ κάλεσε το λαό σε νόμιμη αντίσταση, κη-

ρύσσοντας παράλληλα την ένωση.

Από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου η Κύπρος

συγκλονίζεται από μαχητικές και πολυπληθείς

συγκεντρώσεις υπέρ της ένωσης με κορύφω-

ση τη συγκέντρωση της 21ης στη Λευκωσία,

η οποία κατέληξε στην πυρπόληση του αγ-

γλικού κυβερνείου. Το πιθανότερο είναι ότι  οι

επικεφαλής των διαδηλώσεων ήθελαν να πε-

ριορισθούν μόνον σε έντονες διαμαρτυρίες.

Την κρίσιμη όμως στιγμή, όμως, έχασαν τον

έλεγχο με αποτέλεσμα τις αιματηρές συ-

γκρούσεις που ακολούθησαν. Ήταν ένα βίαιο

λαϊκό ξέσπασμα με εντελώς ερασιτεχνική κα-

θοδήγηση με θλιβερό απολογισμό νεκρούς και

πολλούς τραυματίες. Οι Βρετανοί απάντη-

σαν με την επιβολή δικτατορίας, που συνο-

δεύτηκε από στρατιωτικό νόμο, φυλακίσεις,

εξορίες και άλλα ανελεύθερα μέτρα. 

Η είδηση της εξέγερσης των Κυπρίων έσκα-

σε σαν βόμβα στην Αθήνα. Ο Βενιζέλος την

πληροφορήθηκε αργά το βράδυ της ίδιας

ημέρας από τον γενικό γραμματέα του υπουρ-

γείου των Εξωτερικών Κων/νο Μαυρουδή. Ο

Ο Κυβερνήτης της Κύπρου Ρ. Στορς με τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, 1927

1928: Προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή της νέας κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
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Μαυρουδής περιγράφει στα απομνημονεύματά του τον τηλε-

φωνικό διάλογο που είχε με τον Βενιζέλο, καθώς και τις αντι-

δράσεις του.

«- Καίγεται η Κύπρος πέρα ως πέρα, κύριε Πρόεδρε.

»- Γιατί τι συμβαίνει;

»- Επανάστασις όπως φαίνεται. Επανάστασις σε όλο το νησί».

Και ο Βενιζέλος απαντά : «Τώρα πρέπει να ίδωμεν πως δε θα εμπλα-

κώμεν. Αλλά τι αφέλεια! Να νομίζουν ότι θα εξαναγκάσουν τον βρε-

τανικό λέοντα να αφήσει τη λεία του. Το μόνον το οποίον θα επι-

τύχουν είναι να τους δαγκώσει αγρίως. Δυστυχώς μαύραι ημέραι

αναμένουν τους Κυπρίους».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποκήρυξε δημόσια την εξέγερση και

αρνήθηκε την ελάχιστη συμπαράσταση προς τους Κυπρίους. Ταυ-

τόχρονα απηύθυνε δριμύ κατηγορώ κατά της κυπριακής ηγεσίας

και διέταξε την άμεση ανάκληση του Έλληνα προξένου από τη Λευ-

κωσία, ο οποίος γλίτωσε την αποπομπή του από το διπλωματικό

σώμα λόγω της κουμπαριάς του με τον υπουργό Εξωτερικών Αν-

δρέα Μιχαλακόπουλο. Ο Κύρου, ο οποίος είχε διαδραματίσει απο-

φασιστικό ρόλο στην εξέγερση, στα απομνημονεύματά του χρησι-

μοποιεί δηλητηριώδη γλώσσα κατά του Βενιζέλου, ενώ με περισ-

σή έπαρση γράφει ότι η κινητοποίηση του Οκτωβρίου οδήγησε «εις

την δι’ αίματος διατήρησιν των στεγανών διαμερισμάτων μεταξύ Άγ-

γλων και Ελληνοκυπρίων». 

Τα γεγονότα του 1931 προκάλεσαν πανελλήνια συγκίνηση, η

οποία εκφράσθηκε με ψηφίσματα, οργίλα δημοσιεύματα των

εφημερίδων, διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία

στην Αθήνα. Επικεφαλής της πανελλήνιας επιτροπής υπέρ του

Κυπριακού αγώνα τέθηκε ο ναύαρχος Κουντουριώτης και άλ-

λες σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Αρχιεπίσκοπος

Αθηνών, ο Κωστής Παλαμάς και άλλοι. Οι εφημερίδες θα στα-

θούν στο πλευρό των Κυπρίων και ο Γεώργιος Βλάχος σε κλί-

μα διχασμού θα γράψει στην «Καθημερινή»: 

«Δεν θέλομεν να κακίσωμεν καν τον κ. Πρωθυπουργόν [...], δια-

τί εκδίδει βαναύσους κατά των Κυπρίων ανακοινώσεις, διατί εξα-

πέλυσε σήμερον κατά των φοιτητών όλας τας ενόπλους δυνάμεις της

πόλεως  […] Η χθεσινή φοιτητική ανυπακοή, η ανταρσία, η κατά της

αστυνομίας και του στρατού επίθεσις διά λίθων και ξύλων διά την

Κύπρον, διά τους υποδούλους μας αδελφούς, διά την Ελλάδα, υπήρ-

ξεν όασις ωραία». 

Οι αντιδράσεις αυτές δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότη-

τα του Βενιζέλου, ο οποίος θα προβεί σε αυστηρές συστάσεις

προς τον Κουντουριώτη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ενώ θα

ζητήσει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να απαγορεύσει την

ενασχόληση των ιερωμένων της Κύπρου με την πολιτική. Σύμ-

μαχος στις θέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού θα έλθει ο Αρ-

χιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος, ο οποίος θα καλέσει κλήρο και

λαό να προσβλέπει μόνον προς τον Βενιζέλο.

Οι αντιδράσεις αυτές του Βενιζέλου θεωρούνται από μερίδα

ιστορικών ως υπερβολικές. Στην πραγματικότητα αποτελούν συ-

νέχεια της διακηρυγμένης από τα χρόνια της Κρήτης πολιτι-

κής του περί πρωτοκαθεδρίας του εθνικού κέντρου απέναντι

στα αλύτρωτα τμήματα του ελληνισμού 

«Δεν δύναμαι να δεχθώ», έλεγε το 1914, «ότι μετά την μεγένθυ-

σιν της Ελλάδος είναι δυνατόν και πάλιν να διεξάγηται εθνική πο-

λιτική διπλή».

Δυσοίωνες προφητείες και 
υποθήκες για το μέλλον

Ο Βενιζέλος είχε ψηθεί νωρίς στο καμίνι της Κρήτης και γνώ-

ριζε πολύ καλά πόσο κόστισε στον ελληνισμό η διγλωσσία και η

έλλειψη εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση των μεγάλων

εθνικών θεμάτων. Στην κρίση του Οκτωβρίου 1931 είχε τη δύναμη

να αντισταθεί στις πιέσεις της ελληνικής κοινής γνώμης, διότι άλ-

λως, όπως θα τονίσει σε επιστολή του προς τον Δ. Κακλαμάνο, 

«[…] θα εφθάναμε εις τας ενδόξους ημέρας του 1897, ότε η εξωτερι-

κή πολιτική ερρυθμίζετο στους δρόμους». 

Πέτυχε σε ελάχιστο χρόνο να παύσει κάθε κινητοποίηση για την

Κύπρο. Όμως, ο Βενιζέλος, είχε κάθε λόγο να είναι εξαιρετικά ανή-

συχος για το μέλλον της Κύπρου. Και τις ανησυχίες του αυτές θα

εκφράσει στον Κακλαμάνο, προς τον οποίο θα γράψει προφητι-

κά «θα ιδήτε τα χάλια του τόπου μας με το κυπριακό ζήτημα…».

Το ενδιαφέρον του Βενιζέλου για την Κύπρο συνεχίσθηκε και

μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία. Μάλιστα, λίγο πριν

από το θάνατό του, προγραμμάτιζε επίσκεψη στη μεγαλόνησο. Στο

γραφείο του στο Παρίσι βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα, ένα

σχέδιο ομιλίας την οποία θα εκφωνούσε στην Κύπρο. Κατά τον

Γεώργιο Βεντήρη και τον Στέφανο Στεφάνου το σημείωμα γρά-

φτηκε στις 13 Μαρτίου 1936, μόλις πέντε ημέρες πριν από το θά-

νατό του, και υπήρξε το τελευταίο χειρόγραφό του. Σε αυτό ο με-

γάλος πολιτικός συμβουλεύει τους Κυπρίους να επιδιώξουν τη στα-

διακή επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και ως ενδιάμεσο στά-

διο τους πρότεινε να διεκδικήσουν καθεστώς ανάλογο με εκεί-

νο των Ινδιών. 

«Διά να επιτευχθεί τούτο το ταχύτερον και ασφαλέστερον πρέπει οι

σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου να γίνωνται καθημέραν στε-

νώτεραι και φιλικώτεραι. Τοιαύτη πολιτική των Κυπρίων όχι μόνον δεν

αντιτίθεται προς το γενικώτερον συμφέρον της Ελλάδος, αλλά εξυπη-

ρετεί άριστα το συμφέρον τούτο».

Αυτές ήταν οι υποθήκες του Βενιζέλου για την κυπριακή και

ελλαδική ηγεσία, που ο ίδιος πίστευε ότι άνοιγαν το δρόμο για

την ειρηνική και ασφαλή λύση του Κυπριακού προβλήματος. Όπως

γράφει ο Στεφάνου, που συνέλεξε και εξέδωσε «Τα Κείμενα του

Ελευθερίου Βενιζέλου»: 

«Η διορατικότητα του Βενιζέλου είχε προβλέψει την εξέλιξη της βρε-

τανικής αυτοκρατορίας και τις μελλούμενες γεωπολιτικές διαμορφώ-

σεις. Σαν συνέπεια τώρα πια, το Κυπριακό γινότανε υπόθεση διπλω-

ματικών χειρισμών απέναντι της Αγγλίας, με βασικό στοιχείο επιτυχίας

την αναμονή ή την καλλιέργεια της κατάλληλης ευκαιρίας… Οι συμβουλές

και οι παραινέσεις του Βενιζέλου προς τους Κυπρίους, εφτά μόλις μέ-

ρες πριν από το θάνατό του, συνοψίζονταν στην αποφασιστική εφαρ-

μογή πολιτικής και διπλωματικών χειρισμών που οδηγούσαν στην πλή-

ρη αυτοκυβέρνηση (Home Rule) και στη συμμετοχή της Κύπρου στην

Κοινοπολιτεία, με την προοπτική και την αναμονή ώστε με την καλ-

λιέργεια και την εμφάνιση των κατάλληλων ευνοϊκών εξελίξεων μέσα

στις νέες γεωπολιτικές διαμορφώσεις να ανοίξει “ο ασφαλής δρόμος για

την πραγματοποίηση των εθνικών τους πόθων”». 

Το διεθνές συνέδριο, που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Ίδρυ-

μα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία το 2005, με θέμα «Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος και Κύπρος», έδωσε την ευκαιρία να αναθεω-

ρηθούν πολλές από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και να

αρθούν άδικες κατηγορίες κατά του Βενιζέλου. Ο Ιωάννης Π.

Πικρός, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του Κυ-

πριακού ζητήματος, ανακεφαλαιώνοντας τις θέσεις των συνέ-

δρων για τα γεγονότα του ’31 τόνισε ότι η πολιτική γραμμή του

Βενιζέλου ήταν σταθερά προκαθορισμένη και δεν μπορούσε να

μεταβληθεί από γεγονότα και ενέργειες που θα τον εξανάγκα-

ζαν να αλλάξει στάση, πολύ περισσότερο εφόσον επίμονα είχε

συστήσει την αποτροπή τους. Και τέλος, ότι η πολιτική του ου-

δόλως απέκλειε την επιθυμητή λύση που ήταν η ένωση. Αντί-

θετα η εξέγερση του 1931 έριξε πίσω το Κυπριακό για πολλά χρό-

νια, κλείνοντας την πόρτα για μια πορεία προς την ανεξαρτη-

σία, κατά το προηγούμενο της Κρητικής Πολιτείας, που κάθε

άλλο παρά απέκλειε την ένωση. (Βλέπε Γιάννης Πικρός, “Βε-

νιζέλος και Κυπριακό” και Μ. Χριστοδούλου “Κύπρος - Ελλάς”)

Ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς

Ο Sir Ronald Stors, ο Κυβερνήτης της Κύπρου 
κατά την εξέγερση του 1931

Οκτώβριος 1931: Πρόσκληση στο λαό να συμμετάσχει στο
Συλλαλητήριο κατά των Άγγλων
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Ελευθέριος Βενιζέλος. Λίγο πριν από το θάνατό του.



Η Ελλάδα και η Κύπρος στα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια

Όσο διαρκούσε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και

οι θρίαμβοι του ελληνικού στρατού στην Αλ-

βανία είχαν προκαλέσει τον παγκόσμιο θαυ-

μασμό, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β’ και ο δικτάτο-

ρας Ιωάννης Μεταξάς απέφυγαν να θέσουν το

Κυπριακό ζήτημα στους Άγγλους. Η Ελλάδα και

η Μεγάλη Βρετανία ήταν οι μοναδικές χώρες

στην Ευρώπη που αντιστέκονταν στη φασι-

στική λαίλαπα και ασφαλώς τότε ήταν η πιο κα-

τάλληλη ευκαιρία για να ζητηθεί από τους Βρε-

τανούς μια δεσμευτική δήλωση για το μέλλον

της Κύπρου.

Η ευνοϊκή συγκυρία έμεινε ανεκμετάλλευτη,

όπως και μια άλλη, που παρουσιάσθηκε αμέ-

σως μετά και η ελληνική κυβέρνηση αρνήθη-

κε να την αξιοποιήσει. Ο ίδιος ο Βρετανός πρω-

θυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ, στις παραμο-

νές της καταλήψεως της Ελλάδος από τους Γερ-

μανούς, ήταν έτοιμος να επιτρέψει την εγκα-

τάσταση του ελληνικού στρατού, καθώς και του

Βασιλιά και της Κυβέρνησης στην Κύπρο.

Προφανώς η προσφορά είχε μεγάλη συμβολι-

κή και ουσιαστική σημασία διότι για πρώτη

φορά από την εποχή του Βυζαντίου η Ελλάδα

θα είχε παρουσία στην Κύπρο. Η ελληνική ηγε-

σία με απίστευτη επιπολαιότητα απέρριψε

την προσφορά και ζήτησε από τους Βρετανούς

να παραχωρηθούν αμέσως στην Ελλάδα κυ-

ριαρχικά δικαιώματα σε ένα τμήμα της Κύπρου.

Η θέση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδρα-

ση του υπουργείου Αποικιών που αρνήθηκε να

δώσει τη συγκατάθεσή του. Τα Ανάκτορα και

ο Αλέξανδρος Κορυζής, ο φοβικός Πρωθυ-

πουργός που είχαν διορίσει, αδυνατούσαν να

αντιληφθούν τη σημασία της εγκατάστασης της

Ελλάδος στην Κύπρο, έστω και ως φιλοξενού-

μενης. Σε ένα οικείο περιβάλλον θα μπορούσαν

πρωτίστως να αντλήσουν χιλιάδες εθελοντές

από τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό και να ορ-

γανώσουν από την αρχή τον ελληνικό στρατό.

Αλλά το κυριότερο ήταν ότι η Ελλάδα θα μπο-

ρούσε να εγγράψει τίτλους, τους οποίους,

μετά τον πόλεμο, οι Βρετανοί δεν θα ήταν δυ-

νατόν να αγνοήσουν. (Μ. Χριστοδούλου «Η πο-

ρεία μιας εποχής»).

Μετά τον πόλεμο, οι πολιτικές δυνάμεις, τόσο

στην Αθήνα όσο και στη Λευκωσία, παρου-

σίαζαν μια εικόνα πολυδιάσπασης αντί ενός αρ-

ραγούς εσωτερικού μετώπου που θα μπορού-

σε να διεκδικήσει μία ευνοϊκή λύση του Κυ-

πριακού. Στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δε-

κεμβριανά και ο δρόμος για ένα καταστρεπτι-

κό εμφύλιο πόλεμο είχε ανοίξει. Στην Κύπρο το

κομμουνιστικό ΑΚΕΛ είχε καταστεί κυρίαρχη

δύναμη στην πολιτική ζωή και στις δημοτικές

εκλογές του 1946 είχε κερδίσει τους μεγαλύ-

τερους δήμους του νησιού. Η δεξιά, που είχε

επικεφαλής την εθναρχούσα εκκλησία, προ-

σανατολισμένη ιδεολογικά στον αντικομουνι-

στικό αγώνα που διεξαγόταν  εκείνη την επο-

χή στην Ελλάδα, δεν είχε κανένα σημείο επα-

φής με το ΑΚΕΛ, το οποίο επίσης δεν επιθυ-

μούσε καμία συνεργασία με τις συντηρητικές

δυνάμεις της Κύπρου.

Το 1947 οι Άγγλοι αποφάσισαν να συγκαλέ-

σουν διασκεπτική συνέλευση στην Κύπρο με

σκοπό την εγκαθίδρυση «φιλελεύθερου και προ-

οδευτικού καθεστώτος για τις εσωτερικές υπο-

θέσεις του νησιού». Η πρόταση των Άγγλων

προκάλεσε ολοσχερή ρήξη μεταξύ των πολιτι-

κών δυνάμεων της Κύπρου. Η απάντηση της

δεξιάς και της εκκλησίας ήταν ότι ο κυπριακός

λαός δεχόταν ένωση και μόνο ένωση. Αντίθε-

τα το ΑΚΕΛ δέχθηκε να διαπραγματευθεί την

εισαγωγή ενός συντάγματος που θα καθιέρω-

νε πολίτευμα αυτοκυβέρνησης στην Κύπρο.

Έτσι, στη διασκεπτική συμμετείχε μόνο το

ΑΚΕΛ, ενώ η δεξιά παράταξη ξεκίνησε ανέν-

δοτο αγώνα για την αποτυχία των εργασιών

της.

Τον Μάιο του 1948, η αγγλική κυβέρνηση δια-

βίβασε στα μέλη της διασκεπτικής για δια-

βούλευση σχέδιο συντάγματος. Σύμφωνα με

αυτό, την εκτελεστική εξουσία θα ασκούσε ο Άγ-

γλος κυβερνήτης με τη βοήθεια εκτελεστικού

Συμβουλίου, στο οποίο θα μετείχαν τέσσερις 4

Έλληνες και ένας Τούρκος. Η κυριότερη όμως

καινοτομία, που ισχυροποιούσε τον ελληνικό

παράγοντα, ήταν η σύνθεση της Βουλής (νο-

μοθετικού σώματος). Από τα 26 μέλη της οι 18

θα ήταν Έλληνες, οι τέσσερις Τούρκοι και οι

υπόλοιποι τέσσερις θα διορίζονταν από τον Άγ-

γλο αποικιακό διοικητή. Για πρώτη φορά στην

ιστορία των κυπριακών νομοθετικών σωμάτων

οι Έλληνες θα είχαν απόλυτη και όχι νόθα πλει-

οψηφία και η ψήφος του κυβερνήτη, πλην ορι-

σμένων περιπτώσεων, δεν θα ήταν αυτή που

θα καθόριζε την τύχη των κυβερνητικών νο-

μοσχεδίων. Οι προτάσεις των Άγγλων δεν

εγκαθιστούσαν πλήρη αυτοκυβέρνηση, όμως,

όπως δήλωσε ο Άγγλος πρόεδρος της Διασκε-

πτικής,  «καμία χώρα της Βρετανικής Κοινο-

πολιτείας, ούτε οι μεγάλες κτήσεις δεν είχαν

επιτύχει πλήρη αυτοκυβέρνηση, προτού, μετά

από μακρό χρονικό διάστημα, αποκτήσουν

έμπρακτη πολιτική εμπειρία» (Ιστορική Εγκυ-

κλοπαίδεια Κύπρου).

Τελικά οι αντιπρόσωποι του ΑΚΕΛ στη δια-

σκεπτική απέρριψαν το νέο καθεστώς που προ-

σέφεραν οι Βρετανοί με τη δικαιολογία ότι δεν

εγκαθιστούσε αμέσως καθεστώς πλήρους αυ-

τοκυβέρνησης. Στην πραγματικότητα ο διχα-

σμός των πολιτικών δυνάμεων της Κύπρου,

που τελικά ευνοούσε τα σχέδια των Άγγλων,

οδήγησε σε ναυάγιο τη διασκεπτική. Το ΑΚΕΛ

έντρομο διαπίστωσε ότι η αποδοχή του νέου

Συντάγματος θα κλόνιζε ανεπανόρθωτα τη λαϊ-

κή του απήχηση και θα ενίσχυε τη δεξιά, που

μαζί με την εκκλησία υποστήριζαν ανυποχώ-

ρητα την άνευ όρων ένωση της Κύπρου με την

Ελλάδα. Για τους Βρετανούς, που έσπευσαν να

αποσύρουν τις προτάσεις τους, ήταν ένα ανα-

πάντεχο δώρο για να διαιωνίσουν την ανεξέ-

λεγκτη αποικιακή διακυβέρνησή τους. Όπως

αργότερα δηλώθηκε στην Βουλή των Κοινο-

τήτων, ο διάλογος μόνο με το ΑΚΕΛ μοιραία

οδηγούσε σε ένα νομοθετικό σώμα ελεγχόμε-

νο από τους κομμουνιστές, κάτι που δεν επι-

θυμούσε το Λονδίνο.

Για μία ακόμα φορά η κυπριακή ηγεσία δεν

είχε λάβει υπόψη της το παράδειγμα της Κρή-

της, όπου ο ενωτικός στόχος διήλθε από πολ-

λά στάδια. Το 1948 χάθηκε η ευκαιρία μιας συ-

νταγματικής φιλελευθεροποίησης, που θα έδι-

νε στους Έλληνες μια συντριπτική πλειοψηφία

στη Βουλή, την οποία θα μπορούσαν να την

αξιοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή. Σε κάθε

περίπτωση αγνόησαν την εξελικτική πορεία

προς την πλήρη ανεξαρτησία, που ακολούθη-

σαν οι άλλες βρετανικές αποικίες. Την ίδια επο-

χή η Τζαμάικα, η Γκάνα και η Νιγηρία απο-

δέχονταν ταυτόσημα συντάγματα με αυτό

που απέρριψε η κυπριακή ηγεσία. Σε λίγα χρό-

νια απέκτησαν αυτοκυβέρνηση και μέχρι το

1960 έγιναν ανεξάρτητα κράτη, μέλη του

Ο.Η.Ε. Ανάλογη πορεία ακολούθησαν πολλές άλ-

λες αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας όπως η

Ουγκάντα, το Κουβέιτ, η Κένυα, η Μάλτα, η Σι-

γκαπούρη και άλλες. Η Κύπρος παρά τους αι-

ματηρούς αγώνες της ΕΟΚΑ, με τις Συνθήκες

Ζυρίχης και Λονδίνου κατέληξε σε μία δε-

σμευμένη ανεξαρτησία. 

Τον Αύγουστο του 1949, στον Γράμμο, έκλει-

νε ο αιματηρός κύκλος του φοβερού εμφυλίου

πολέμου. Η χώρα μέσα σε 15 χρόνια είχε ζή-

σει τη σκληρή δικτατορία του Μεταξά, το

έπος του πολέμου στα βουνά της Αλβανίας, τη

μάχη της Κρήτης, την ανελέητη γερμανική Κα-

τοχή, την Εθνική Αντίσταση και αμέσως μετά

έναν τριετή αδελφοκτόνο πόλεμο. Αίμα, πένθος,

δάκρυα, πόνος, εξορίες, μίση, φτώχεια και ερεί-

πια ήταν η κληρονομιά αυτής της πρωτοφα-

νούς σε δοκιμασίες περιόδου. Απέναντι σε αυτό

το υλικό και ηθικό χάος οι Έλληνες ήταν υπο-

χρεωμένοι να δουλέψουν σκληρά για να ανοι-

κοδομήσουν σχεδόν από την αρχή την πατρί-

δα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επί-

τευξη αυτού του στόχου ήταν η ομαλοποίηση

της πολιτικής ζωής και η αποφυγή εξωτερικών

περιπετειών από τις οποίες είχε δοκιμασθεί η

χώρα από το 1912 και εξής.  

Ο Μακάριος στο προσκήνιο

Στο μεταξύ το αντιαποικιακό ρεύμα που

επικρατούσε σε πολλές περιοχές του πλανήτη

είχε ήδη φτάσει στην Κύπρο και είχε επηρεά-

σει αποφασιστικά την πολιτική ηγεσία του νη-

σιού. Τον Ιούλιο του 1948, έπειτα από απόφαση

της εκκλησίας της Κύπρου, ιδρύθηκε το Εθναρ-

χικό Συμβούλιο, που ανέλαβε την καθοδήγη-

ση του κυπριακού αγώνα. Αμέσως μετά συ-

γκροτήθηκε το Εθναρχικό Γραφείο, το οποίο τέ-

θηκε υπό τον έλεγχο του τότε Μητροπολίτη Κι-

τίου Μακαρίου. Από τις διαδικασίας αυτές απο-

κλείστηκε το ΑΚΕΛ και οι συνεργαζόμενες με

αυτό πολιτικές δυνάμεις. Τον Ιανουάριο του

1950, με απόφαση του Μακαρίου, το Εθναρχικό

Γραφείο διενήργησε παγκύπριο δημοψήφι-

σμα: το 95,7% των Ελλήνων της Κύπρου ψή-

φισαν υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την

Ελλάδα. Λίγους μήνες αργότερα άρχισε η επο-

χή του Μακαρίου Γ’, ο οποίος, μετά το θάνα-

το του Μακαρίου Β’, εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος

Κύπρου. Τον Οκτώβριο του 1950, στο λόγο της

ενθρονίσεώς του, χάραζε τις γραμμές της πο-

λιτικής που θα ακολουθούσε: αδιάλλακτη διεκ-

δίκηση της ένωσης με την Ελλάδα και απόρ-

Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής (διάδοχος του Μεταξά) και ο υπουργός Εξωτερικών 
της Μεγάλης Βρετανίας Αντονι Ηντεν.

8

Η εποχή του Μακαρίου Γ’ B’ ΜΕΡΟΣ

Ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ και ο πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός στην Ουάσινγκτον. Ιούνιος 1942



ριψη ως απαράδεκτης «οιασδήποτε προσφοράς

συντάγματος ή άλλης νόθου λύσεως του εθνι-

κού ζητήματος». 

Ο αγώνας που ξεκινούσε τότε ο Μακάριος,

στην ουσία αποτελούσε μια στρατηγική στρο-

φή στη διαχείριση της αλυτρωτικής εξωτερι-

κής πολιτικής, που με τόση επιτυχία είχε

ακολουθήσει η Ελλάδα την εποχή του Ελευ-

θερίου Βενιζέλου. Το παράδειγμα της Κρήτης,

που πριν να φθάσει στην ένωση είχε περάσει

από την αυτονομία, παραμεριζόταν. Η κατά στά-

δια επιδίωξη των εθνικών στόχων και η ανα-

ζήτηση των κατάλληλων διεθνών συγκυριών,

πεμπτουσία της πολιτικής του Βενιζέλου, δεν

αποτελούσε πλέον θελκτικό πρότυπο για την πο-

λιτική που είχε αποφασίσει να ακολουθήσει η

νέα κυπριακή ηγεσία. Ο Βενιζέλος πίστευε πως

μια μετωπική σύγκρουση με τη Βρετανία θα

έθετε σε μεγάλο κίνδυνο την Κύπρο και απλώς

θα αύξανε την καταδυνάστευσή του κυπριακού

λαού. Για το μεγάλο Κρητικό πολιτικό η ενδε-

δειγμένη λύση ήταν η συνταγματική εξέλιξη και

η διεκδίκηση με νόμιμα μέσα περισσότερων

ελευθεριών, που αναπόδραστα θα οδηγούσαν

στην εθνική ολοκλήρωση, όπως άλλωστε συ-

νέβη με τις περισσότερες βρετανικές αποικίες.

Ο Μακάριος εξαρχής παραμέρισε αυτή τη

λύση και επέλεξε τη διεθνοποίηση του Κυ-

πριακού προβλήματος. Η πολιτική αυτή, που

μοιραία οδηγούσε σε γκρέμισμα κάθε γέφυρας

συνεννόησης με τους Βρετανούς, απαιτούσε

ισχυρά στρατηγικά αντίβαρα, δηλαδή συμμά-

χους, που, με εξαίρεση την Ελλάδα, η Κύπρος

δεν διέθετε. Όμως η επιλογή αυτή ενείχε και

έναν άλλο μεγάλο κίνδυνο. Την εμπλοκή της

Τουρκίας, κίνδυνος που δεν θα υπήρχε  εάν το

Κυπριακό παρέμενε μία αυστηρά ελληνοβρε-

τανική διαφορά. Η σημασία του τουρκικού πα-

ράγοντα υποτιμήθηκε εξαρχής τόσο στη Αθή-

να όσο και στη Λευκωσία, μολονότι λίγους μή-

νες μετά το κυπριακό δημοψήφισμα ο Τούρκος

υπουργός Εξωτερικών είχε εξαπολύσει προει-

δοποιητικές βολές: η Τουρκία, έλεγε ο Κιο-

προυλού, ενδιαφέρεται για την Κύπρο λόγω της

γεωγραφικής της θέσεως και διότι στο νησί

υπάρχει σημαντική τουρκική μειονότητα. Την

ίδια εποχή άρχισαν οι πρώτες διαδηλώσεις φοι-

τητών στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινού-

πολη κατά της ένωσης της Κύπρου με την Ελ-

λάδα. Το σκηνικό που δειλά-δειλά στηνόταν

στην Άγκυρα και στο Λονδίνο δεν θα αργούσε

να εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη. Η Αγγλία, για να

αντιμετωπίσει τη διεθνοποίηση του Κυπριακού,

θα συμμαχήσει με την Τουρκία και οι δύο αυ-

τές χώρες θα επιβάλλουν τελικά στην Κύπρο τη

λύση της αρεσκείας τους. 

Η σύντομη περίοδος των
Κυβερνήσεων του Κέντρου

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δεν ζυγίσθηκαν. Αντί-

θετα στην κυπριακή ηγεσία επικρατούσε ένα

πνεύμα υπερβολικής ανυπομονησίας και αδι-

καιολόγητης αυτοπεποίθησης για τις ευνοϊκές

εξελίξεις που θα έφερνε το άνοιγμα του Κυ-

πριακού στα διεθνή φόρα. Οι κυβερνήσεις του

Κέντρου την περίοδο 1950-1952, προβλέποντας

τους κινδύνους που θα επέφερε η διεθνοποί-

ηση του Κυπριακού, κατάφεραν σε ένα βαθμό

να συγκρατήσουν την κυπριακή ηγεσία και να

διατηρήσουν το πρόβλημα στο πλαίσιο των αγ-

γλοκυπριακών σχέσεων. Οι συνεχείς όμως

και αφόρητες πιέσεις της Λευκωσίας, οι φοι-

τητικές διαδηλώσεις και οι πανελλήνιες εκ-

δηλώσεις, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο

Αθηνών, ηλέκτριζαν την ατμόσφαιρα και προ-

καλούσαν συνεχείς διενέξεις μεταξύ της ελ-

ληνικής κυβέρνησης και της κυπριακής ηγε-

σίας. Το 1951 η κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα

αρνήθηκε να υποκύψει στις πιέσεις του Μα-

καρίου και να φέρει το Κυπριακό στη Γενική

Συνέλευση του Ο.Η.Ε. Ο Αρχιεπίσκοπος απεί-

λησε ότι θα ζητούσε από τη Συρία να προω-

θήσει την κυπριακή προσφυγή στα Ηνωμένα

Έθνη. Εκείνη την περίοδο και σε πολύ βαρύ κλί-

μα έγινε η συνάντηση Πλαστήρα-Μακαρίου. Ο

Έλληνας Πρωθυπουργός με τη γνωστή του ευ-

θύτητα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις πρωτο-

βουλίες του Αρχιεπισκόπου: 

«Άκουσε, Μακαριότατε, αν ήρχεσο εις την πτω-

χικήν μου καλύβην και μου εζήτεις να πάω να πο-

λεμήσω δια την Κύπρον, θα το έκαμνα ευχαρίστως

διότι είμαι στρατιώτης. Αλλά έρχεσαι εις το γραφείον

του πρωθυπουργού της Ελλάδος και μου ζητάς να

κάψω την Ελλάδα, χωρίς να μπορώ να ωφελήσω

την Κύπρο. Κάθησε, λοιπόν, ήσυχα».

Ένα χρόνο αργότερα οι διαφορές πήραν μορ-

φή ανοικτής σύγκρουσης. Πρωθυπουργός

αυτή τη φορά ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο

οποίος, σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς,

απέπεμψε από το γραφείο του τον Μακάριο. Για

το επεισόδιο αυτό ο Βενιζέλος μίλησε το 1956

στη Βουλή:

«Κατόπιν ισχυράς πιέσεως του Εθνάρχου Μα-

καρίου, ηρνήθην και πάλιν προσφυγήν και ο

Μακάριος τότε μέσα εις το γραφείον μου, εις το

υπουργείον των Εξωτερικών, μου είπε ότι θα σας

καταγγείλω εις τον ελληνικόν λαόν ότι αρνείσθε να

κάνετε προσφυγήν εις τα Ηνωμένα Έθνη. Του απή-

ντησα ότι ημπορείτε να κάμετε ότι θέλετε, να με κα-

ταγγείλετε όπου θέλετε, αλλά δεν πρόκειται εσείς να

διευθύνετε την εξωτερικήν πολιτικήν της Ελλάδος». 

Όλο αυτό το διάστημα οι κυβερνήσεις Πλα-

στήρα και Σ. Βενιζέλου προσπαθούσαν απε-

γνωσμένα να διαπραγματευτούν με τους Άγ-

γλους. Συνάντησαν όμως την παγερή αδια-

φορία του Λονδίνου. Ξαφνικά, την άνοιξη

του 1952, διέρρευσε από τη βρετανική πλευρά

ότι ήταν έτοιμη να παραχωρήσει νέο σύνταγ-

μα στους Κυπρίους. Η απάντηση ήλθε αμέσως

από τον Μακάριο. Απέρριπτε καθ’ ολοκληρίαν

οποιαδήποτε συνταγματική εξέλιξη. «Μακράν

από συντάγματα και κάλπας», τόνιζε σε εγκύκλιό

του. «Στηλιτεύομεν και στιγματίζομεν» σαν προ-

δότες του ενωτικού αγώνα εκείνους που θα

αποδέχονταν τις συνταγματικές παγίδες της αγ-

γλικής κυβερνήσεως.  

Η άρνηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να

αποδεχθούν την αξίωση του Μακαρίου για

προσφυγή στον Ο.Η.Ε. προκάλεσε μία κατά μέ-

τωπο επίθεση εναντίον τους, που λίγο διέφε-

ρε από ανοικτή πρόσκληση προς τον ελληνικό

λαό να εξεγερθεί κατά της πολιτικής του ηγε-

σίας. Τον Ιούλιο του 1952, ο Μακάριος, απευ-

θυνόμενος στον ελληνικό λαό από το ραδιό-

φωνο χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις: 

«Είμαι υποχρεωμένος […] να σου καταγγείλω και

την κυβέρνησιν και την αντιπολίτευσιν. Κυβέρνη-

σις και αντιπολίτευσις δεν ήρθησαν εις το ύψος των

περιστάσεων. Δεν έδειξαν τόλμην ούτε θάρρος».

Ένας λόγος καταγγελτικός, κυρίως κατά της

ελληνικής κυβέρνησης, για την εμμονή της να

διατηρεί φιλικές σχέσεις με την αγγλική κυ-

βέρνηση, την ώρα που ο κυπριακός λαός τε-

λούσε υπό αποικιακό ζυγό. Ήταν μία ομιλία με

τη φρασεολογία που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε

η Αριστερά για να κατηγορήσει τα κεντρώα και

τα συντηρητικά κόμματα για ξενική εξάρτηση

και για υποταγή στα σχέδια των Άγγλων και

των Αμερικανών. 

Οι κατηγορίες για «έλλειψη τόλμης και θάρ-

ρους» εναντίον του Σοφοκλή Βενιζέλου και του

Νικολάου Πλαστήρα ήταν βαριές. Και οι δύο

ήταν γενναίοι αξιωματικοί και είχαν πολεμή-

σει στην πρώτη γραμμή στους Βαλκανικούς Πο-

λέμους, στο Μακεδονικό Μέτωπο και στη

Μικρά Ασία. Ακόμα ζούσαν χιλιάδες πρό-

σφυγες, που λάτρευαν τον Πλαστήρα, διότι χάρη

στο Σύνταγμά του σώθηκαν από την αιχμα-

λωσία και τη σφαγή κατά την κατάρρευση του

μικρασιατικού μετώπου. Ο Αρχιεπίσκοπος

είχε τα δικά του επιχειρήματα να αμφιβάλλει

για την αποτελεσματικότητα των επιλογών της

ελληνικής κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής η Με-

γάλη Βρετανία δεν είχε δείξει σοβαρή διάθε-

ση για διαπραγματεύσεις και η πόρτα των συ-

νομιλιών παρέμενε κλειστή. Όμως οι εμπρη-

στικές δηλώσεις και οι κατηγορίες δεν αποτε-

λούσαν απάντηση στους χειρισμούς της ελ-

ληνικές διπλωματίας. Αντίθετα, έτρεφαν πικρίες,

συντηρούσαν κλίμα καχυποψίας και αμοι-

βαίας έλλειψης εμπιστοσύνης, με τελικό θύμα

το αρραγές μέτωπο που τόσο είχε ανάγκη τότε

ο ελληνισμός. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της πε-

ριόδου, εγκλωβισμένες ανάμεσα στις σφο-

δρές πιέσεις της κοινής γνώμης και του Μα-

καρίου από τη μία πλευρά και της αδιαλλαξίας

των Άγγλων από την άλλη, αδυνατούσαν να

σχεδιάσουν μια αποτελεσματική πολιτική για

την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης εθνικής κρί-

σης από την εποχή της μικρασιατικής εκ-

στρατείας. 

Η μοιραία συνάντηση 
Παπάγου-Ήντεν

Στο μεταξύ μεσολάβησαν δύο γεγονότα που

επρόκειτο να έχουν καθοριστική επίδραση στη

μελλοντική πορεία του Κυπριακού. Στην Αγγλία,

στις εκλογές του 1951, η εξουσία άλλαξε χέρια

και γύρισε ξανά στους Συντηρητικούς, που αντι-

μετώπιζαν με δέος το φυλλορρόημα της άλλο-

τε κραταιάς αυτοκρατορίας. Ο Ευάγγελος Αβέ-

ρωφ, υφυπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνη-

ση Σοφοκλή Βενιζέλου, σε μια συνάντησή του

με τον νέο Άγγλο υπουργό Εξωτερικών Άντο-

νι  Ήντεν τού έθεσε το Κυπριακό. Πήρε μία ξερή

και απότομη απάντηση: «Η αγγλική αυτοκρατορία

δεν είναι υπό εκκαθάρισιν».

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος με τον Νικόλαο Πλαστήρα έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών

Ο Μακάριος την πρώτη περίοδο της ανόδου του
στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.
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Ένα χρόνο αργότερα στην Ελλάδα, ο Ελληνι-

κός Συναγερμός με επικεφαλής τον Στρατάρ-

χη Αλέξανδρο Παπάγο, κέρδισε με συντριπτι-

κή πλειοψηφία τις βουλευτικές εκλογές του Νο-

εμβρίου 1952. Οι δύο αλλαγές σε Αθήνα και

Λονδίνο άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και τα

δύο συντηρητικά κόμματα, που τώρα κυβερ-

νούσαν την Ελλάδα και την Αγγλία, δεν θα αρ-

γούσαν να φθάσουν σε μια σκληρή σύγκρου-

ση, από την οποία ωφελημένη θα έβγαινε η

Τουρκία και ζημιωμένη η Κύπρος. Ο Παπάγος

δεν ήταν διατεθειμένος να περιμένει πολύ. Αντί-

θετα ήταν αποφασισμένος, εάν η βρετανική κυ-

βέρνηση δεν συμφωνούσε σε φιλική διευθέτηση

του Κυπριακού με διμερείς διαπραγματεύ-

σεις, να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη και να

διεκδικήσει την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Η φι-

λοδοξία του ηλικιωμένου Παπάγου να συνδέ-

σει την υστεροφημία του με μια μεγάλη εθνι-

κή επιτυχία αύξανε την ανυπομονησία του και

κορυφαίοι συνεργάτες του, όπως ο Σπύρος

Μαρκεζίνης, την επέτειναν, λέγοντάς του ότι

είχε έρθει η ώρα να προσθέσει άλλο ένα αστέ-

ρι στη στραταρχική του επωμίδα, εννοώντας

την Κύπρο. Αλλά και κάποιοι άλλοι από τους

υπουργούς του, που ήταν παιδιά ή εγγόνια αυ-

τών που είχαν οδηγήσει στη μικρασιατική κα-

ταστροφή και συνεπώς θα έπρεπε να γνωρίζουν

τις συνέπειες μιας ανεύθυνης εξωτερικής πο-

λιτικής, του καλλιεργούσαν την ψευδαίσθηση

των εύκολων θριάμβων. Ο Πλαστήρας και ο Βε-

νιζέλος, που είχαν διαχειριστεί προηγουμένως

το Κυπριακό, είναι βέβαιο ότι επιθυμούσαν εξί-

σου να συνδέσουν το όνομά τους με την εν-

σωμάτωση της Κύπρου στον εθνικό κορμό.

Όμως, εμποτισμένοι από τη μεγάλη βενιζελι-

κή παράδοση, είχαν επιλέξει τη σταδιακή

προσέγγιση του ενωτικού στόχου και την

αναζήτηση της κατάλληλης ευκαιρίας· οπωσ-

δήποτε απέρριπταν τη διεθνοποίηση που θα

οδηγούσε σε μία ανελέητη σύγκρουση με

τους Άγγλους με απρόβλεπτες συνέπειες για το

μέλλον της Κύπρου. 

Η διεθνοποίηση πάντως ήλθε μετά από ένα

έντονο προσωπικό επεισόδιο μεταξύ Παπάγου

και Ήντεν, όταν ο τελευταίος, μετά από μία σο-

βαρή εγχείριση, διάλεξε την Ελλάδα για να

αναρρώσει. Η μοιραία συνάντηση έγινε τον Σε-

πτέμβριο του 1953 στην αγγλική πρεσβεία, όπου

ο Παπάγος μαζί με τις ευχές του για αποκα-

τάσταση της υγείας του έθεσε στον Άγγλο

υπουργό Εξωτερικών το Κυπριακό ζήτημα. Η

αντίδρασή του ήταν εξοργιστικά προσβλητική:

«Δεν βλέπω δια ποίον λόγον η Ελλάς ενδιαφέ-

ρεται για την Κύπρο».     

Ο Παπάγος, όπως δήλωσε αργότερα στη

Βουλή, για πρώτη φορά αισθάνθηκε το μέγε-

θος του χάσματος που χώριζε τις κυβερνήσεις

των δύο χωρών. Στην πραγματικότητα ο Πα-

πάγος είχε πει τη μίση αλήθεια διότι ο Ήντεν

από την αρχή της συνάντησης είχε διακόψει

κάθε συζήτηση λέγοντάς του ότι βρισκόταν στην

Αθήνα με αναρρωτική άδεια και δεν είχε σκο-

πό να συζητήσει το Κυπριακό. Και κατόπιν με

μια απότομη κίνηση γύρισε την πλάτη του στον

Παπάγο και στάθηκε μπροστά στο παράθυρο,

αδιαφορώντας επιδεικτικά για τα λεγόμενα του

Έλληνα Πρωθυπουργού. Μετά τη συμπεριφο-

ρά αυτή ο Παπάγος σηκώθηκε όρθιος και εξορ-

γισμένος είπε στον Ήντεν: «Είμαι Πρωθυπουρ-

γός της Ελλάδος, και όταν ομιλώ με κάποιον επι-

θυμώ να μου δείχνει το πρόσωπό του και όχι την

πλάτη του». 

Και αμέσως μετά ο Παπάγος, χωρίς να χαι-

ρετήσει τον Ήντεν, αποχώρησε από την Πρε-

σβεία.

Οι λανθασμένες αντιλήψεις για 
τις δυνατότητες του Ο.Η.Ε

Το επόμενο έτος (1954), εξαιτίας της αγγλικής

αδιαλλαξίας, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Το

Λονδίνο προσέφερε ένα νέο σύνταγμα με λι-

γότερες ελευθερίες από εκείνες που έδινε το σύ-

νταγμα του 1948˙ και ο Άγγλος υπουργός Αποι-

κιών Χένρι Χόπκινσον δήλωσε στη Βουλή των

Κοινοτήτων ότι η Αγγλία δεν θα παραχωρού-

σε ποτέ αυτοδιάθεση στην Κύπρο, προκαλώντας

θύελλα διαμαρτυριών. Μια δήλωση που οδή-

γησε τον Παπάγο στην απόφαση για προσφυ-

γή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, μολονό-

τι, εκθέτοντας τον υπουργό του, την ανακάλε-

σε ο Άγγλος Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ. 

Ήταν η εποχή κατά την οποία στη φαντασία

των Ελλήνων ο Ο.Η.Ε. είχε λάβει εξωπραγμα-

τικές διαστάσεις και όλοι περίμεναν θαύματα

από ένα διεθνή οργανισμό, που είχε ιδρυθεί για

να προωθήσει τη χειραφέτηση των λαών,

αλλά στην πραγματικότητα παρέμεινε παίγνιο

στα χέρια των ισχυρών. Για τον λαό οι μάται-

ες ελπίδες και η άγνοια ήταν δικαιολογημένες,

για τις ηγεσίες όμως της Αθήνας και της Λευ-

κωσίας όχι. Όπως φαίνεται δεν είχαν αντιλη-

φθεί ότι ο Ο.Η.Ε. δεν αποτελούσε δικαστήριο,

αλλά πολιτικό οργανισμό με αποκλειστικό

κριτήριο τα αντιτιθέμενα συμφέροντα των

κρατών-μελών του. Εξάλλου, η θεσμική συ-

γκρότηση των δύο οργάνων του, της Γενικής

Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας,

κάθε άλλο παρά διασφάλιζε τα δικαιώματα των

μικρών χωρών. Έτσι η Γενική Συνέλευση, η

οποία περιλάμβανε στη σύνθεσή της το σύνολο

των κρατών-μελών, δεν είχε καμία αρμοδιότητα

επιβολής των αποφάσεών της, οι οποίες στην

πραγματικότητα αποτελούσαν συστάσεις με

ηθικό περιεχόμενο. Αντίθετα προς τη γενική συ-

νέλευση, το συμβούλιο ασφαλείας είχε ενι-

σχυμένη εξουσία να επιβάλλει τις αποφάσεις

του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ένα από τα

μόνιμα μέλη του, δηλαδή μία από τις οι πέντε

Μεγάλες Δυνάμεις, δεν θα ασκούσε βέτο. Σε μία

τέτοια περίπτωση το οποιοδήποτε ψήφισμα

έπρεπε να αποσυρθεί και να μην εκτελεσθεί. Συ-

νεπώς, η Μεγάλη Βρετανία, ως μεγάλη δύνα-

μη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφα-

λείας, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο και να

μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση αφορούσε το

Κυπριακό ζήτημα.

Ναυάγια στις σκοτεινές θάλασσες
της διεθνοποίησης

Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1954 εκδη-

λώνεται η πρώτη παρέμβαση των Ηνωμένων

Πολιτειών στο Κυπριακό. Οι Αμερικανοί, που

ήταν αντίθετοι σε μια ενδεχόμενη συζήτηση

στον Ο.Η.Ε., άρχισαν να πιέζουν τους Άγγλους

για μία συμβιβαστική χειρονομία προς την

πλευρά των Κυπρίων με σκοπό την άμεση πα-

ραχώρηση συντάγματος ή μιας επίσημης δέ-

σμευσης για το μέλλον του νησιού. Ταυτόχρονα

Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Τον Νοέμβριο
του 1952 έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος.
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1945: Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ντ. Αϊζενχάουερ και ο υπουργός Εξωτερικών Τ.Φ. Ντάλλες.



ο υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. Τζον Φό-

στερ Ντάλλες με προσωπικό μήνυμα προς τον

Παπάγο προσέφερε τη φιλική μεσολάβηση της

αμερικανικής κυβερνήσεως για λύση του Κυ-

πριακού «κατά στάδια», υπό τον όρο ότι η Ελ-

λάδα θα εγκατέλειπε την προσφυγή στον

Ο.Η.Ε. Η απάντηση του ελληνικού υπουργεί-

ου των Εξωτερικών ήταν αντάξια του Αλέξη Κύ-

ρου, του παλιού πρόξενου στην Λευκωσία, τον

οποίο είχε τιμωρήσει ο Βενιζέλος και που τώρα

είχε αναλάβει γενικός διευθυντής του υπουρ-

γείου: Η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να χει-

ροτερεύσει  τις σχέσεις της με τη Μεγάλη Βρε-

τανία και την Τουρκία, παρά να δεχθεί μία στα-

διακή λύση του Κυπριακού. Ένας ανώφελος

δονκιχωτισμός συνδεδεμένος με παραισθήσεις

του Κύρου, ο οποίος, ψευδέστατα διαβεβαίω-

νε ότι είχε εξασφαλίσει την ουδετερότητα των

Αμερικανών στον Ο.Η.Ε.

Η προσφυγή στον Ο.Η.Ε. κατατέθηκε τον Αύ-

γουστο του 1954. Ενθουσιασμός, αυτοπεποί-

θηση και αισιοδοξία ήταν τα συναισθήματα που

κυριαρχούσαν στην ελληνική κυβέρνηση για

την τύχη της προσφυγής. Πίστευαν ότι θα

εκβίαζαν τους Άγγλους και πως η Ελλάδα από

θέση ισχύος θα επέβαλε στο Λονδίνο τη λύση

που επιθυμούσε. Οι χειρισμοί της ελληνικής δι-

πλωματίας ήταν αξιοθρήνητοι και προκάλεσαν

θυμηδία. Στη διπλωματική υπηρεσία συζη-

τούνταν ιδέες σαν εκείνη που πρότεινε εμπο-

ρικό αποκλεισμό της Αγγλίας, ενώ ένας από

τους κορυφαίους Έλληνες διπλωμάτες διαβε-

βαίωνε τους ομογενείς της Νέας Υόρκης ότι μέ-

χρι τα Χριστούγεννα η Κύπρος θα ήταν ελλη-

νική. Κωμικό αποκορύφωμα των αστοχιών της

ελληνικής πλευράς ήταν η έκδοση από το

υπουργείο Εξωτερικών μιας «Λευκής Βίβλου»,

όπου με νομικά και ιστορικά επιχειρήματα η

Ελλάδα διεκδικούσε την ένωση. Η Βίβλος, μέσω

των ελληνικών πρεσβειών, διανεμήθηκε σε όλες

τις κυβερνήσεις του κόσμου, την ίδια ώρα που

η ελληνική κυβέρνηση κατέθετε προσφυγή στον

Ο.Η.Ε. για αυτοδιάθεση. Η πρωτοφανής γκά-

φα, εκτός του ότι προκάλεσε τον καγχασμό όλων

των ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών, δη-

μιούργησε αμηχανία στην ελληνική διπλω-

ματική αποστολή, που πανικόβλητη απέσυρε

τη «Λευκή Βίβλο» από τα διάφορα γραφεία του

διεθνούς οργανισμού. Οι απεγνωσμένες προ-

σπάθειες των Ελλήνων διπλωματών να πείσουν

τους συναδέλφους τους ότι η Ελλάδα δεν επε-

δίωκε την ένωση αλλά την αυτοδιάθεση της Κύ-

πρου, δεν έπεισαν κανένα. Υπό τις συνθήκες

αυτές η βρετανική διπλωματία είχε επικρατή-

σει και άρχισε να διακινεί στους διαδρόμους

του Ο.Η.Ε. ότι το Κυπριακό ήταν μια εδαφική

διαφορά μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδος. Το επι-

χείρημα αυτό υιοθετήθηκε ακόμα και από την

Ινδία, που ήταν επικεφαλής του παγκόσμιου

αντιαποικιακού κινήματος. Ο Ινδός Πρωθυ-

πουργός Τζαβαρχαλάλ Νεχρού έδωσε ρητές

εντολές στον εκπρόσωπο της χώρας του στον

Ο.Η.Ε. να δηλώσει αποχή κατά την ψηφοφο-

ρία, διότι το Κυπριακό δεν ήταν αποικιακό ζή-

τημα, αλλά «εδαφική διένεξη μεταξύ δύο ευ-

ρωπαϊκών δυνάμεων». Έτσι, τον Δεκέμβριο του

1954, η πολιτική επιτροπή του Ο.Η.Ε. εξέδω-

σε μία απόφαση κόλαφο, κρίνοντας ότι μέχρι

εκείνη την ώρα δεν ήταν αναγκαίο να υιοθε-

τήσει ψήφισμα για την Κύπρο και αποφάσιζε

να μην εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα. Η προ-

βολή του Κυπριακού στον Ο.Η.Ε. είχε έναν κερ-

δισμένο, την Τουρκία, που ως μέλος του ορ-

γανισμού αποκτούσε στο εξής δικαίωμα λόγου

και παρέμβασης. Χαμένοι ήταν και οι Άγγλοι,

που σύντομα θα πλήρωναν με αίμα την αδιαλ-

λαξία τους και βεβαίως οι Έλληνες, που είχαν

μετατρέψει το Κυπριακό από βρετανοκυπρια-

κό σε διεθνές ζήτημα, ανοίγοντας διάπλατα την

πόρτα στους Τούρκους. Οι πέντε προσφυγές

που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια (1955-

1958) δεν διαφοροποίησαν ουσιαστικά τη

στάση του Ο.Η.Ε. απέναντι στο ζήτημα· απλώς,

ορισμένες, χάρις στους επιτυχημένους χειρι-

σμούς του Αβέρωφ, προσέφεραν ορισμένα

ηθικά κέρδη στην ελληνική πλευρά.

Από διεθνές, τριμερές ζήτημα
Ξεκινά ο αγώνας της ΕΟΚΑ

Η χρεοκοπία της ελληνικής εξωτερικής πο-

λιτικής, οι αποτυχημένες προσφυγές και η έλ-

λειψη κάθε προοπτικής προκάλεσαν την εξέ-

γερση του ελληνικού λαού, που, σχεδόν καθη-

μερινά, γέμιζε τις πλατείες των πόλεων και με βί-

αια ξεσπάσματα εκδήλωνε την αγανάκτησή του

κατά της αγγλικής αποικιοκρατίας. Στην Κύπρο

όμως είχαν λάβει πολύ πιο ριζοσπαστικές απο-

φάσεις. Την 1η Απριλίου του 1955 έπεφταν οι

πρώτες βόμβες και ξεκινούσε ο ένοπλος αγώνας

της ΕΟΚΑ. Ήταν μια απάντηση στην αγγλική

αδιαλλαξία, στην υποκρισία του Ο.Η.Ε. και ταυ-

τόχρονα εκδήλωση του πληγωμένου λαϊκού αι-

σθήματος και έκφραση της ηρωικής απόφασης

του κυπριακού λαού να αποτινάξει τον αποικιακό

ζυγό. Αποφασισμένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους

και έφηβοι, θα προσθέσουν νέες επικές σελίδες

στη μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού. Από εδώ

και στο εξής, η ελληνική διπλωματία ήταν υπο-

χρεωμένη να λαμβάνει υπόψη της και το αίμα

των αγωνιστών που πότιζε τη κυπριακή γη. 

Τον Απρίλιο του 1955, μετά την παραίτηση του

Τσόρτσιλ, την πρωθυπουργία της Αγγλίας ανέ-

λαβε ο Ήντεν και το υπουργείο των Εξωτερικών

ο Χάρολντ Μακμίλαν. Η νέα αγγλική ηγεσία, ανή-

συχη για τις εξελίξεις στην Κύπρο, αποφάσισε να

απαντήσει στον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ με ένα

διπλωματικό ελιγμό. Κάλεσε τους υπουργούς Εξω-

τερικών Ελλάδος και Τουρκίας σε τριμερή διά-

σκεψη στο Λονδίνο με αντικείμενο «θέματα πο-

λιτικής και άμυνας της Ανατολικής Μεσογείου,

περιλαμβανομένης και της Κύπρου». Η προσε-

κτική διατύπωση της πρόσκλησης δεν άφηνε κα-

μία αμφιβολία ότι το κυρίως πιάτο της διάσκε-

ψης θα ήταν το Κυπριακό. Ο Μακάριος αντέ-

δρασε αμέσως και μίλησε για παγίδα. Ατυχώς η

ελληνική κυβέρνηση, μετά τις αποτυχίες στον

Ο.Η.Ε., απομονωμένη διεθνώς και με το φόβο μή-

πως κατηγορηθεί για αδιαλλαξία, δέχθηκε την

πρόσκληση και αποφάσισε να συμμετάσχει.

Με το ίδιο σκεπτικό οι πολιτικοί αρχηγοί Σο-

φοκλής Βενιζέλος, Γεώργιος Παπανδρέου και

Σπυρίδων Μαρκεζίνης συμβούλευσαν την κυ-

βέρνηση να λάβει μέρος στη διάσκεψη. Η αγγλική

διπλωματία, που έτρεφε ελάχιστες ελπίδες για τη

συμμετοχή της Αθήνας, εξεπλάγη από την πρό-

θυμη ανταπόκρισή της. Ο Μακμίλαν γράφει στα

απομνημονεύματά του: «…Με εξέπληξε ιδιαίτερα

ότι ο Έλληνας υπουργός των Εξωτερικών Στέφανος

Στεφανόπουλος αποδέχθηκε τη βρετανική πρόταση

χωρίς να θέσει όρους ή να διατυπώσει επιφυλάξεις.

Μάλιστα είπε ότι οι Έλληνες θα χαίρονταν να συ-

ναντηθούν με τους Τούρκους φίλους τους».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έκλεινε τα

μάτια στον απειλητικό τουρκικό παράγοντα, που

είχε εκδηλώσει φανερά την απόφασή του να θυ-

σιάσει την ελληνοτουρκική φιλία στον βωμό της

Κύπρου. Ήδη από το 1951 η φοιτητική ομο-

σπονδία της Τουρκίας οργάνωσε στην Άγκυρα

την πρώτη μεγάλη διαδήλωση με σύνθημα «η

Κύπρος είναι και θα παραμείνει τουρκική». Την

ίδια χρονιά στην Τουρκία ξεκίνησε μία ακραία

εκστρατεία του Τύπου, που έθετε ζήτημα επι-

στροφής των Δωδεκανήσων και της Κύπρου

στην Τουρκία , ενώ παράλληλα επέκρινε την κυ-

βέρνηση Μεντερές ότι τοποθετούσε την ελλη-

νοτουρκική φιλία πάνω από τα τουρκικά συμ-

φέροντα και κρατούσε παθητική στάση απένα-

ντι στο Κυπριακό. Πίσω από αυτή την οργανω-

μένη εκστρατεία υπήρχαν παντουρκιστές και

τουρκοκύπριοι εθνικιστές, που ξεσηκώθηκαν

κατά της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αρ-

χικά, η τουρκική κυβέρνηση αρνήθηκε να υιο-

θετήσει αυτή την εθνικιστική υστερία, αλλά μετά

την προσφυγή της Ελλάδος στον Ο.Η.Ε., άλλαξε

στάση και παρασύρθηκε από την εξτρεμιστική

πολιτική των εθνικιστών. 

Στην πραγματικότητα, ο Πρωθυπουργός Με-

ντερές εξέφραζε την αντικεμαλική Τουρκία και

ανέβηκε στην εξουσία με την απόφαση να επα-

ναφέρει το Ισλάμ στην πολιτική ζωή και να ενι-

σχύσει τον τουρκικό εθνικισμό. Τον Αύγουστο του

1954, ακριβώς τις ημέρες που η Ελλάδα κατέθεσε

την πρώτη προσφυγή της στον Ο.Η.Ε., ο Με-

ντερές συνάντησε την επιτροπή «Η Κύπρος είναι

Τουρκική» και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα

ήταν πλέον σύμμαχός τους. Το αμέσως επόμε-

νο διάστημα ο Μεντερές, σε μία εμπρηστική ομι-

λία απευθυνόμενος στο θυμικό των μαζών,

προσπάθησε να τις προκαλέσει πανικό υπεν-

θυμίζοντας τη Μικρασιατική εκστρατεία: «Δεν

πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακολούθησε ιμπε-

ριαλιστική πολιτική. Το παράδειγμα της Κρήτης εί-

ναι μπροστά μας. Αφού πήραν την Κρήτη […] σκέ-

φτηκαν γιατί όχι και άλλα μέρη; […] Οι μέθοδοι που

εφάρμοσαν στην Κρήτη και που σήμερα εφαρμόζουν

στην Κύπρο, […] υπενθυμίζουν στους Τούρκους την

επεκτατική συμπεριφορά της Ελλάδος. Υπό αυτές τις

συνθήκες πρέπει να τεθεί το ερώτημα: Τί γυρεύατε

[Έλληνες] στα προάστια της Άγκυρας;».

Και ολοκλήρωσε την ομιλία του διακηρύσσο-

ντας ότι αν τεθεί θέμα αλλαγής της κατάστασης

στην Κύπρο, αυτή δεν πρέπει να είναι τίποτε άλλο

παράη επιστροφή της Κύπρου στους Τούρκους.

Στο μυαλό της τουρκική ηγεσίας στριφογύρι-

ζε σαν εφιάλτης η Κρήτη. Ο Ραούφ Ντενκτάς, στα

απομνημονεύματά του, αποκαλύπτει την επί-

δραση που άσκησε επάνω του το Κρητικό ζή-

τημα: «Με τη βοήθεια του στρατηγού Τουργκούτ Σου-

νάλπ διαβάζω το φάκελο της Κρήτης στα αρχεία του

Γενικού Επιτελείου. Μου φαίνεται ότι διαβάζω την

ιστορία της Κύπρου».

Παράλληλα ο Μεντερές, σε ένα βίαιο ξέσπασμα

λαϊκισμού, αναρωτιόταν δημόσια αν οι Έλληνες

είχαν στηριχθεί στην πλειοψηφία για να φθάσουν

μέχρι την Άγκυρα. Ήταν μία έντεχνη προπαγάνδα

του δημαγωγού Πρωθυπουργού της Τουρκίας,

που, απευθυνόμενος στη συλλογική μνήμη,

ταύτιζε τη διεκδίκηση της ένωσης της Κύπρου

με την Ελλάδα με τη Μικρασιατική εκστρατεία.

Δύο ήταν οι παράγοντες που άνοιξαν διάπλα-

τα την πόρτα της εμπλοκής της Τουρκίας στο Κυ-

πριακό. Οι ίδιοι οι Έλληνες με την προσφυγή τους

στον Ο.Η.Ε και οι Άγγλοι, που επιχειρώντας να

εξουδετερώσουν τις ελληνοκυπριακές διεκδι-

κήσεις, έβαλαν στο παιχνίδι την Άγκυρα. Ο Ήντεν

είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός στα απομνημο-

νεύματά του: 

«Εμείς ξέραμε ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά απόψεων

ανάμεσα στους Τούρκους και τους Έλληνες […]. Έστει-

λα ένα τηλεγράφημα στην Τουρκία και υπέδειξα πως

πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Ήταν σαφές ότι η

Τουρκία δεν θα άφηνε την Κύπρο στους Έλληνες και

αυτό θα έπρεπε να λεχθεί».

Οι Άγγλοι, προκειμένου να διατηρήσουν τον

έλεγχο στην τελευταία τους αποικία στην ευρύ-

τερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ακολου-

θούσαν μία τυχοδιωκτική πολιτική, που με μα-

θηματική ακρίβεια οδηγούσε στην αναζωπύρωση

της παλιάς ελληνοτουρκικής έχθρας και στην ου-

σία κατέστρεφε το οικοδόμημα του Βενιζέλου και

του Ατατούρκ. Η αγγλική ηγεσία ακολουθούσε

δρόμους ολισθηρούς και ο Πρωθυπουργός

Ήντεν, με πρωτοφανή εμπάθεια, έφθανε στο ση-

μείο να συγχαίρει τον Μεντερές για τους εμπρη-

στικούς λόγους του. Την ίδια ώρα ο Άγγλος

υπουργός Αποικιών διαβεβαίωνε τους Τουρκο-

κυπρίους ότι η Αγγλία δεν ξεχνούσε τις «μακρές

σχέσεις της Τουρκίας με την Κύπρο».

Υπό τις αρνητικές αυτές προϋποθέσεις, η απί-

στευτη ελαφρότητα της ελληνικής κυβέρνησης

να συμμετάσχει στην Τριμερή Διάσκεψη του Λον-

δίνου, που ξεκίνησε τις εργασίες της στις 24 Αυ-

γούστου 1955, μόνο στη διαρκή παθογένεια της

Αύγουστος 1955: Οι πρωταγωνιστές της τριμερούς διάσκεψης του Λονδίνου για το Κυπριακό. Διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά: Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Στεφ. Στεφανόπουλος, της Αγγλίας
Χ. Μακμίλαν, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Α. Μεντερές και ο υπουργός εξωτερικών της ίδιας χώρας Φ. Ζορλού.
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Ο Ναός των Αγίων Θεοδώρων μετά τη καταστροφή τους

Η οδός του Πέραν μετά τη καταστροφή Ο Τουρκικός όχλος ξεσπά με συνθήματα για την Κύπρο

Εικόνα από τις βεβηλώσεις στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής

Η εικόνα του νεκροταφείου του Σισλί, μετά την επιδρομή των Τούρκων

12

Εικόνες από τα «Σεπτεμβριανά»

Φωτογραφίες από την εφημερίδα «Καθημερινή» 20/9/2015 «Τα Σεπτεμβριανά».



ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να στερείται μα-

κροχρόνιας στρατηγικής μπορεί να αποδοθεί.

Μετά τα επαναλαμβανόμενα λάθη που είχαν

προηγηθεί, τώρα η Ελλάδα αποδεχόταν και

επίσημα την Τουρκία ως «ενδιαφερόμενο» κρά-

τος στο Κυπριακό.

Από την πρώτη ημέρα της διάσκεψης η δια-

χυτικότητα και οι φιλοφρονήσεις μεταξύ Άγγλων

και Τούρκων πρόδιδαν το παρασκήνιο που

είχε προηγηθεί. Ο υπουργός Εξωτερικών της Μ.

Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλαν, που άνοιξε τις ερ-

γασίες της διάσκεψης, μίλησε για τη στρατηγι-

κή σημασία που είχε η Κύπρος για την άμυνα

της χώρας του. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος,

υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Παπάγου,

έθεσε θέμα αυτοδιάθεσης που εφόσον οδηγού-

σε στην ένωση, η Ελλάδα ανελάμβανε τη δέ-

σμευση να διατηρήσει τις βρετανικές βάσεις και

να προστατέψει την τουρκική μειονότητα. Ο Φα-

τίν Ζορλού, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,

σε ρόλο εισαγγελέα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι

είχε επεκτατικές βλέψεις και ότι με τη Μικρα-

σιατική εκστρατεία παραλίγο να σβήσει την Τουρ-

κία από το χάρτη. Επικαλούμενος μάλιστα τη συν-

θήκη της Λωζάννης, απαίτησε η Κύπρος να πα-

ραμείνει βρετανική αποικία ή διαφορετικά να επι-

στραφεί στην Τουρκία. 

Ήταν φανερό ότι κανένα σημείο προσέγγισης

δεν υπήρχε μεταξύ των τριών κρατών. Οι δια-

φορές έγιναν αγεφύρωτες όταν ο Μακμίλαν πρό-

τεινε ένα σχέδιο συντάγματος που χορηγούσε αυ-

τοδιοίκηση, αλλά υπό τον έλεγχο μιας μόνιμης

τριμερούς επιτροπής από αντιπροσώπους Αγ-

γλίας, Ελλάδος και Τουρκίας. Στην πραγματι-

κότητα η πρόταση οδηγούσε σε τριχοτόμηση

της Κύπρου. Η διάσκεψη απέτυχε παταγωδώς

και οι Άγγλοι χωρίς περιστροφές δήλωναν στον

πρεσβευτή Δημήτρη Μπίτσιο ότι μοναδικός

σκοπός της διάσκεψης ήταν να φέρουν τους Έλ-

ληνες αντιμέτωπους με τους Τούρκους.       

Το πρώτο βαρύ τίμημα: 
ο ελληνισμός της Πόλης οδηγείται

στον όλεθρο

Ένας εκρηκτικός μηχανισμός, που είχε απο-

σταλεί από την Τουρκία, καλά κρυμμένος σε δι-

πλωματικό σάκο, πυροδοτείται, λίγα λεπτά

μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955,

στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, το

οποίο στεγάζεται στο σπίτι όπου είχε γεννηθεί

ο Κεμάλ Ατατούρκ. Το απόγευμα της ίδιας ημέ-

ρας η εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης

«Ιστανμπούλ Εξπρές» σε έκτακτη έκδοση ανάγ-

γελλε ότι «του πατέρα μας το σπίτι καταστρά-

φηκε από βόμβα». Μόλις μία ώρα μετά την κυ-

κλοφορία της εφημερίδας, ένας φανατισμένος

όχλος από φοιτητές, εργάτες, χωροφύλακες και

λούμπεν στοιχεία, που είχαν μεταφερθεί από

τα βάθη της Μικράς Ασίας με πλοία και τρέ-

να, γέμισε την πλατεία Ταξίμ και άρχισε να δια-

δηλώνει κατά των Ελλήνων με σύνθημα: «η Κύ-

προς είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρ-

κική». Δύο ώρες αργότερα ξεκινούσε ένα τρο-

μοκρατικό όργιο καταδίωξης των Ελλήνων της

Κωνσταντινούπολης και ολοσχερούς κατα-

στροφής των περιουσιών τους. Ταυτόχρονα, στη

Σμύρνη το μένος των διαδηλωτών στράφηκε

κατά του ελληνικού προξενείου και των αξιω-

ματικών και των οικογενειών τους που υπη-

ρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. 

Το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Πό-

λης ήταν σχεδιασμένο με κάθε λεπτομέρεια από

την κυβέρνηση Μεντερές, τις τουρκικές μυ-

στικές υπηρεσίες και τις οργανώσεις του κυ-

βερνητικού κόμματος. Η νύχτα τρόμου που ακο-

λούθησε έμεινε στη συλλογική μνήμη με την

ονομασία «Σεπτεμβριανά». Τα ελληνικά κατα-

στήματα και σπίτια είχαν εντοπισθεί εκ των

προτέρων. Ομάδες συμμοριών εισέρχονταν

στα σπίτια, προέβαιναν σε ξυλοδαρμούς και βια-

σμούς γυναικών και στη συνέχεια πετούσαν τα

έπιπλα στους δρόμους. Ένας τεράστιος αριθμός

ελληνικών επιχειρήσεων λεηλατήθηκε, οι βι-

τρίνες των καταστημάτων καταστράφηκαν

και τα εμπορεύματα διασκορπισθήκαν στους

δρόμους. Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις,

70 από τις 80 ορθόδοξες εκκλησίες καταστρά-

φηκαν· πέντε από τα επτά ελληνικά σχολεία

υπέστησαν μεγάλες ζημιές· τα δύο μεγαλύτε-

ρα ελληνικά νεκροταφεία υπέστησαν πρωτο-

φανείς βεβηλώσεις, ενώ βάρβαρες επιθέσεις

υπέστησαν καθολικές, αρμένικες εκκλησίες και

σχολεία. 

Το 1960 μια στρατιωτική χούντα ανέτρεψε τον

Μεντερές και τον παρέπεμψε στο στρατοδικείο,

που τον καταδίκασε  σε δι΄ απαγχονισμού θά-

νατο. Στη διάρκεια της δίκης αποδείχθηκε η

ελεεινή συνωμοσία της τουρκικής κυβέρνησης

κατά του ελληνικού στοιχείου της Κωνσταντι-

νούπολης.

Ο κυριότερος σκοπός των αποτρόπαιων

επεισοδίων ήταν να καταδειχθεί στη διάσκε-

ψη του Λονδίνου πως ο τουρκικός λαός είχε εξε-

γερθεί αυθόρμητα κατά των ελληνικών διεκ-

δικήσεων στην Κύπρο και έτσι να ενισχυθεί δι-

πλωματικά η τουρκική αντιπροσωπεία στις δια-

πραγματεύσεις. Το κακό όμως είχε γίνει, ο ελ-

ληνισμός της Πόλης είχε δεχθεί ένα καίριο

πλήγμα, από το οποίο δεν επρόκειτο να συ-

νέλθει ποτέ.

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής επί σκηνής

Μετά την αποτυχία της διάσκεψης του Λον-

δίνου, η Ελλάδα κατέθεσε νέα προσφυγή στον

Ο.Η.Ε. Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε να

αντιμετωπίσει πλέον όχι μόνον τους Άγγλους

και τους Τούρκους, αλλά και τους Αμερικανούς.

Η Ελλάδα ηττήθηκε σε δύο ψηφοφορίες: τόσο

Μαθητές του Παγκύπριου Γυμνασίου συλλαμβάνονται από τους Άγγλους (Ιανουάριος 1956)

Σωματική έρευνα σε ιερέα, στο χωριό Λευκόνοικο, από βρετανικές δυνάμεις ασφαλείας, έπειτα από
επεισόδιο επίθεσης της ΕΟΚΑ (Δεκέμβριος 1955)

Ο Κ. Καραμανλής την εποχή που έγινε πρωθυπουργός (Οκτώβριος 1955)
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στη γενική επιτροπή όσο και στη γενική συ-

νέλευση. Η προσφυγή δεν γράφτηκε καν στην

ημερήσια διάταξη. Η διεθνοποίηση του Κυ-

πριακού οδηγούσε τη χώρα σε αδιέξοδα μο-

νοπάτια με ολέθριες συνέπειες για τα εθνικά

συμφέροντα. Στην Κύπρο η αγγλική διοίκηση

λάμβανε σκληρά μέτρα· η Τουρκία είχε ανα-

γνωρισθεί διεθνώς ως ενδιαφερόμενο κράτος·

ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης κατα-

ποντιζόταν· οι Αμερικανοί είχαν εγκαταλείψει

την ουδετερότητα και στρέφονταν προς τους

Άγγλους· και στην Ελλάδα η κοινή γνώμη απο-

γοητευμένη και μετά τα γεγονότα στην Κων-

σταντινούπολη εξοργισμένη άρχισε να απαι-

τεί την έξοδο από το ΝΑΤΟ και να κυριαρχεί-

ται από έντονο αντιδυτικό πνεύμα. 

Στις 5 Οκτωβρίου 1955 πέθανε, έπειτα από πο-

λύμηνη βασανιστική ασθένεια, ο Πρωθυ-

πουργός Αλέξανδρος Παπάγος, ένας από τους

αρχιτέκτονες της διεθνοποίησης του Κυπρια-

κού. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Βασιλιάς

Παύλος, χωρίς να περιμένει την εκλογή νέου

αρχηγού του Ελληνικού Συναγερμού από την

κοινοβουλευτική ομάδα, ανέθεσε το σχηματι-

σμό κυβέρνησης στον μέχρι τότε υπουργό Δη-

μοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η

απόφαση, χωρίς να είναι αντισυνταγματική,

ήταν πολιτικά ανορθόδοξη αφού ο ανώτατος

άρχων της χώρας είχε επέμβει στα εσωτερικά

ενός κόμματος και στην ουσία είχε ορίσει το

νέο αρχηγό του. Η απόφαση του Βασιλιά επι-

κρίθηκε έντονα από την αντιπολίτευση και στα

μεταγενέστερα χρόνια προέκυψαν σοβαρές εν-

δείξεις ότι τα Ανάκτορα, προτού ορίσουν το νέο

Πρωθυπουργό, είχαν ζητήσει τη γνώμη των

Αμερικανών. 

Η νέα κυβέρνηση, προκειμένου να κατασι-

γάσει την αγανάκτηση της κοινής γνώμης για

τα αποτρόπαια γεγονότα της Κωνσταντινού-

πολης, αρνήθηκε την ελληνική συμμετοχή σε

στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, ανακάλεσε

το εκστρατευτικό σώμα από την Κορέα, ζήτη-

σε την αποχώρηση της βρετανικής ναυτικής

αποστολής και έλαβε μέτρα που δυσχέραιναν

τον ρόλο του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική πτέ-

ρυγά του. Οι Αμερικανοί και η ηγεσία της ατ-

λαντικής συμμαχίας, θορυβημένοι από τις αντι-

δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης, υποχρέ-

ωσαν τους Τούρκους να αποδώσουν στη

Σμύρνη τιμές στην ελληνική σημαία και ένας

Τούρκος υπουργός την ύψωσε στο ελληνικό

προξενείο την ώρα που καταβιβαζόταν η

Τουρκική. Η ταπείνωση των Τούρκων, αν και

θεαματική, δεν συνοδεύτηκε από άλλα μέτρα,

όπως η αποζημίωση των Ελλήνων της Πόλης.

Στα τέλη Οκτωβρίου 1955 το Κυπριακό επα-

νήλθε και πάλι με πάταγο στην επικαιρότητα.

Ένα αγγλικό δικαστήριο στο νησί καταδίκασε

σε θάνατο τον 22χρονο αγωνιστή της ΕΟΚΑ

Μιχαλάκη Καραολή, ο οποίος αργότερα οδη-

γήθηκε στην αγχόνη. Η είδηση προκάλεσε πα-

νελλήνια εξέγερση και αιματηρές συγκρούσεις

μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Στην

Αθήνα οι τραυματίες αστυνομικοί και διαδη-

λωτές ανήλθαν σε 115 και στην Πάτρα σε 110.

Όσο περνούσαν οι μέρες η κρίση στις αγγλο-

ελληνικές σχέσεις χειροτέρευε, ενώ την ίδια

ώρα πάνω από 15.000 άνδρες του αγγλικού

στρατού όργωναν την Κύπρο για να ανακα-

λύψουν το κρησφύγετο του Γρίβα. Τόσες χι-

λιάδες στρατιώτες δεν είχαν βρεθεί βέβαια στην

Κύπρο μόνο για την καταστολή του ένοπλου

αγώνα της ΕΟΚΑ. Η παρουσία τους σχετίζο-

νταν συνδεόταν άμεσα με τη μεταφορά από

την Αίγυπτο στην Κύπρο του βρετανικού

στρατηγείου της Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος

μετατρεπόταν σε μια τεράστια αεροπορική

βάση με ένα υπερσύγχρονο σύστημα ραντάρ-

επιτήρησης ολόκληρης της Μεσογείου, με

στρατηγικό στόχο την απρόσκοπτη διοχέτευ-

ση των πετρελαίων προς την Ευρώπη, την ενί-

σχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του

ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση των αγγλικών συμ-

φερόντων στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 μόνο

οι δύο βάσεις στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια

απλώνονταν σε μία έκταση 256 τετραγωνικών

χιλιομέτρων. 

Η ουτοπία της συμβολαιογραφικής
διπλωματίας 

Η επένδυση των Βρετανών ήταν τεράστια και

η στρατηγικής της ισχύς δεν μπορούσε ασφα-

λώς να αντιμετωπισθεί από τους ηρωικούς

αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Πόσο μάλλον που, την

ώρα της κορύφωσης του ψυχρού πολέμου, το

δυτικό σύστημα ασφαλείας είχε συμπεριλάβει

την Κύπρο στις αιχμές του αμυντικού του δόγ-

ματος. Η επικείμενη αλλαγή στη στρατηγική

σημασία της Κύπρου ήταν γιγαντιαίων δια-

στάσεων και το επόμενο διάστημα θα μετέ-

τρεπε την Κύπρο σε «αβύθιστο αεροπλανο-

φόρο». Και το ερώτημα ήταν εάν είχε γίνει αντι-

ληπτή η σημασία της σε Αθήνα και Λευκωσία.

Οι Αμερικανοί πάντως αντιλαμβάνονταν ότι

Κ. Καραμανλής, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και Ευάγγελος Αβέρωφ.

Λάρνακα, η παραλιακή
λεωφόρος στη δεκαετία 

του 1950
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είχε φθάσει η ώρα να κάνουν κάτι για να εκτο-

νωθεί η κρίση που απειλούσε να καταστρέψει

εντελώς τις σχέσεις μεταξύ τριών συμμαχικών

τους χωρών, της Ελλάδος αφενός και Αγγλίας

και Τουρκίας αφετέρου. Άρχισαν και πάλι να

ασκούν πιέσεις προς το Λονδίνο για παρα-

χώρηση καθεστώτος αυτοκυβέρνησης στην Κύ-

προ. 

Τον Οκτώβριο του 1955 ο νέος διοικητής της

Κύπρου Στρατάρχης Χάρντινγκ υπέβαλε στον

Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σχέδιο «φιλελεύθερου

συντάγματος αυτοδιοικήσεως» με πολλές ασά-

φειες και αδιευκρίνιστες αρμοδιότητες της μελ-

λοντικής Βουλής. Η αρχική μορφή του σχεδί-

ου απείχε πολύ από τις ελληνικές επιδιώξεις

αλλά ο Χάρντινγκ δήλωσε έτοιμος να τη δια-

πραγματευθεί. Ανεξάρτητα πάντως από το πε-

ριεχόμενο του σχεδίου, οι Βρετανοί έκαναν ένα

σοβαρό άνοιγμα προς την ελληνική πλευρά:

προκαλώντας τη δυσφορία της Άγκυρας δεν

προσκάλεσαν στις διαπραγματεύσεις ούτε

την Τουρκία, ούτε τους Τουρκοκύπριους, αλλά

μόνο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Έδειξαν μά-

λιστα διατεθειμένοι να συνομιλήσουν και με

το ΑΚΕΛ, το οποίο είχε διαχωρίσει τη θέση του

από την ΕΟΚΑ. Σ’ αυτή τη διαπραγμάτευση η

ελληνοκυπριακή πλευρά ξεκινούσε με το πλε-

ονέκτημα ότι οι συνομιλίες θα γίνονταν σε δι-

μερή βάση και θα περιορίζονταν αποκλειστι-

κά και μόνον μεταξύ Άγγλων και Ελληνοκυ-

πρίων. Ήταν η τελευταία φορά που το Λονδί-

νο παραμέριζε την Άγκυρα· σε καμία μεταγε-

νέστερη διαπραγμάτευση δεν επρόκειτο να

επαναληφθεί αυτό. 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αρχιεπισκόπου

Μακαρίου και Χάρντινγκ, άρχισαν στις 4

Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλλας

της Λευκωσίας και με πολλές διακοπές και δια-

λείμματα συνεχίσθηκαν μέχρι τον Μάρτιο του

1956. Η θέση του Αρχιεπισκόπου ήταν δύ-

σκολη. Η κυπριακή υπόθεση είχε δεχθεί δύο

αλλεπάλληλα πλήγματα στον Ο.Η.Ε., οι Άγγλοι

ενίσχυαν συνεχώς τις στρατιωτικές τους δυ-

νάμεις και έπαιρναν σκληρά μέτρα για την

αντιμετώπιση της εξέγερσης στο νησί. Το χει-

ρότερο όμως πρόβλημα του Αρχιεπισκόπου

ήταν οι εσωτερικές ισορροπίες που δεν του

άφηναν περιθώρια ελιγμών στις διαπραγμα-

τεύσεις: από τη μία πλευρά ο αντίπαλός του

στη διεκδίκηση του αρχιεπισκοπικού θρόνου

Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, ο οποί-

ος ήταν έτοιμος να τον κατηγορήσει για εγκα-

τάλειψη του ενωτικού στόχου· και από την άλλη

ο Γρίβας που δεν ήταν διατεθειμένος να

εγκαταλείψει το κρησφύγετό του με αντάλλαγμα

ένα συμβιβασμό με τους Άγγλους.

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο Μα-

κάριος, κάνοντας μία ρεαλιστική στροφή,

εγκατέλειψε το αίτημα της ένωσης και δέχθηκε

μία μεταβατική περίοδο αυτοκυβέρνησης μέ-

χρι να ασκηθεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Αλλά και η βρετανική πλευρά εγκατέλειπε στα-

διακά το αδιάλλακτο «όχι» και με μια φόρμουλα

δεχόταν την αυτοδιάθεση όταν οι περιστάσεις

το επέτρεπαν. Τον Δεκέμβριο ο υπουργός

Εξωτερικών της Βρετανίας Μακμίλαν, μιλώ-

ντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, έκανε ένα

βήμα προς την αυτοδιάθεση: «Οι Έλληνες εί-

παν εφέτος ή σε δύο-τρία χρόνια. Οι Τούρκοι

είπαν ποτέ. Εμείς είπαμε κάποια μέρα».

Μετά τη δήλωση Μακμίλαν, ο Μακάριος ανα-

θεώρησε την αρχική του στάση για απλή

αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης

και άρχισε να διεκδικεί αυτοδιάθεση χωρίς αό-

ριστες προϋποθέσεις. Προφανώς ήταν μια υπα-

ναχώρηση από τις θέσεις που είχε αναπτύξει

στην πρώτη συνάντηση με τον Χάρντινγκ.

Μετά από την εξέλιξη αυτή οι Άγγλοι άρχισαν

να δυσπιστούν για την επιθυμία ή τη δυνα-

τότητα του Μακαρίου να καταλήξει σε ένα συμ-

βιβασμό, ενώ ο ίδιος εξακολουθούσε να πι-

στεύει ότι είχε περιθώρια να διεκδικήσει πε-

ρισσότερα από τους Άγγλους. Σε εκείνη τη λε-

πτή φάση, ο Μακάριος απέρριψε την πρότα-

ση για ευρεία αυτοκυβέρνηση, μολονότι έλα-

βε σαφή δέσμευση από τον Χάρντινγκ ότι η αυ-

τοδιάθεση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή

έπειτα από συμφωνία με τους εκλεγμένους

αντιπροσώπους της Κύπρου και δεν θα μπο-

ρούσε να ασκηθεί βέτο ούτε από την Τουρκία,

ούτε από καμία άλλη χώρα. 

Όταν, στο τέλος Ιανουαρίου 1956, ο Μακά-

ριος παρέλαβε από τον Χάρντινγκ την τελική

πρόταση των Βρετανών, βρέθηκε σε δύσκολη

θέση. Ήταν πολύ κοντά στις θέσεις του. Πίστευε

όμως ότι υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης, αλλά

και εάν έμενε έτσι πάλι εξυπηρετούσε τις ελ-

ληνικές θέσεις. Προηγουμένως η βρετανική

πλευρά είχε δεχθεί, εάν επερχόταν συμφωνία,

να παράσχει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι:

-στη Βουλή οι δύο κοινότητες θα εκπροσω-

πούνταν αναλογικά.

-το υπουργικό συμβούλιο θα είχε Έλληνα

Πρωθυπουργό, εννέα Έλληνες υπουργούς και

έναν Τούρκο υπουργό.

-ο πιθανός χρόνος άσκησης του δικαιώμα-

τος αυτοδιαθέσεως θα έφθανε στα δέκα χρό-

νια με πιθανή σύντμηση σε επτά.

-για την αμνηστία των πολιτικών κρατου-

μένων θα έκανε δήλωση η Βασίλισσα Ελισά-

βετ.

Ο Μακάριος ζήτησε τη γνώμη του Γρίβα σε

μυστική συνάντηση στη Μονή Κύκκου. Ο αρ-

χηγός της ΕΟΚΑ απέρριψε το βρετανικό σχέ-

διο σαν μια παγίδα της βρετανικής διπλωμα-

τίας, έθεσε όρους εξωπραγματικούς και σε λί-

γες ημέρες απείλησε τον Μακάριο ότι εάν γι-

νόταν αποδεκτό ο ίδιος θα συνέχιζε τον ένο-

πλο αγώνα. Ταυτόσημη θέση τηρούσε και η

αδιάλλακτη ομάδα του Μητροπολίτη Κυρη-

νείας Κυπριανού.

Ο Μακάριος κάτω από το βάρος των εσω-

τερικών αντιδράσεων άρχισε να προσανατο-

λίζεται στην απόρριψη του τελικού σχεδίου των

βρετανικών προτάσεων. Εκείνες τις κρίσιμες

ώρες έλειψε μια αποφασιστική παρέμβαση της

ελληνικής κυβέρνησης. Όπως γράφει ο Νίκος

Κρανιδιώτης, γραμματέας του Μακαρίου και

μετέπειτα πρεσβευτής της Κύπρου στην Αθή-

να, στο βιβλίο του «Δύσκολα Χρόνια»:

«Ο Αρχιεπίσκοπος, που αντιμετώπιζε την πολε-

μική των κύκλων του Μητροπολίτη Κυρηνείας, πε-

ρίμενε πιο σθεναρή υποστήριξη από την ελληνι-

κή Κυβέρνηση. Πίστευε ότι αν ο Καραμανλής δή-

λωνε απερίφραστα ότι δέχεται τις προτάσεις του,

η θέση του θα διευκολυνόταν και απέναντι στη βρε-

τανική κυβέρνηση και απέναντι στον κυπριακό

λαό».

Στην πραγματικότητα η θέση του Καραμαν-

λή ήταν δεινή. Είχε διορισθεί Πρωθυπουργός

από τα Ανάκτορα και αντιμετώπιζε σφοδρές κα-

τηγορίες από την αντιπολίτευση ότι είχε επι-

λεγεί για να «κλείσει το Κυπριακό». Ο ίδιος, για

να παύσει να είναι δοτός Πρωθυπουργός, επε-

δίωξε τη λαϊκή νομιμοποίηση με την προκή-

ρυξη εκλογών για τον Φεβρουάριο του 1956.

Στη δίνη της προεκλογικής εκστρατείας τα κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης τον κατηγορούσαν

για ενδοτισμό, ενώ έθεταν ζήτημα αυτοδιά-

θεσης για την Κύπρο σε τακτή προθεσμία, θέση

που ήδη είχε εγκαταλείψει ακόμα και ο Μα-

κάριος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η κυ-

βέρνηση Καραμανλή δεν τόλμησε να πιέσει τον

Μακάριο να δεχθεί το σχέδιο Χάρντινγκ και

μετέθεσε την ευθύνη της τελικής απόφασης

στον Κύπριο ηγέτη. Το λάθος του Καραμανλή

δεν ήταν ίσως η αδυναμία του να αναλάβει το

μεγάλο πολιτικό κόστος και να υιοθετήσει το

βρετανικό σχέδιο Χάρντινγκ, όσο η απόφασή

του να προκηρύξει εκλογές τη στιγμή που διε-

ξάγονταν τόσο κρίσιμες διαπραγματεύσεις

για το μέλλον της Κύπρου. Μετά τη νίκη του

στις εκλογές ο Καραμανλής ισχυρίσθηκε στη

Βουλή ότι δεν ήταν σε θέση να ασκήσει πίε-

ση στον Μακάριο: «πρώτον διότι ο Μακάριος δεν

δέχεται πιέσεις και δεύτερον η κυβέρνησις εκείνη

η οποία θα απεφάσιζε να ασκήσει πίεσιν επί του

Μακαρίου ήτο δυνατόν να ανατιναχθεί από τον

ίδιον εις τον αέρα». Προφανώς ο φόβος του εκλο-

γικού καταποντισμού οδήγησε τον Καραμαν-

λή στην απόφαση να αφήσει εν λευκώ στον

Μακάριο την τύχη των διαπραγματεύσεων.

Έκτοτε καθιερώθηκε το «δόγμα» η Λευκωσία

αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται. 

Η Μονή Κύκκου
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Στα μέσα Φεβρουαρίου οι συνομιλίες μετα-

ξύ Μακαρίου και Χάρντινγκ οδηγήθηκαν σε

αδιέξοδο. Σε μια τελευταία προσπάθεια γεφύ-

ρωσης των διαφορών έφθασε ξαφνικά στη Λευ-

κωσία ο υπουργός Αποικιών της Αγγλίας Λέν-

νοξ-Μπόυντ. Ο Μακάριος είχε προβεί σε πα-

ραχωρήσεις, που ήταν αμφίβολο αν θα γίνο-

νταν δεκτές από τους κύκλους του Μητροπο-

λίτη Κυπριανού και τον Γρίβα, αλλά επέμενε

το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης να έχει κάποια

τακτή προθεσμία. Ζητούσε επίσης να καθο-

ρισθούν επακριβώς τα δικαιώματα και οι αρ-

μοδιότητες των Ελληνοκυπρίων στο κοινο-

βούλιο και δεν υποχωρούσε στο ζήτημα της

αμνηστίας. Απέναντι σε αυτές τις θέσεις ο Άγ-

γλος υπουργός παρέμεινε άκαμπτος. Στις 29

Φεβρουαρίου το βράδυ η ατμόσφαιρα στο Λή-

δρα Πάλλας ήταν βαριά. Και βάρυνε ακόμα πε-

ρισσότερο όταν 19 εκρήξεις βομβών συγκλό-

νισαν τη Λευκωσία. Μεταγενέστερα ο Γρίβας

κατηγόρησε τον Μακάριο ότι με εντολή του εί-

χαν πυροδοτηθεί οι βόμβες με σκοπό να εκ-

φοβίσει τους Άγγλους συνομιλητές του. Πιο

αληθοφανής είναι η εκδοχή οι βόμβες να έπε-

σαν έπειτα από απόφαση του αρχηγού της

ΕΟΚΑ, που ήταν αντίθετος προς τις παραχω-

ρήσεις που είχε κάνει ο Μακάριος.  

Στο σημείο αυτό ο Λέννοξ-Μπόυντ άκουσε

πάλι τα επιχειρήματα του Κύπριου ηγέτη και

εκνευρισμένος έκλεισε το φάκελό του· κατόπιν

απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο του είπε:

“God help you” (ας σας βοηθήσει ο Θεός). Οι

συνομιλίες διακόπηκαν και δεν επρόκειτο να

επαναληφθούν. Ο υπουργός για να εντυπω-

σιάσει την αγγλική κοινή γνώμη, που αδη-

μονούσε για τον τερματισμό της κυπριακής πε-

ριπέτειας, δήλωσε υποκριτικά στους δημο-

σιογράφους ότι έκανε ό,τι μπορούσε για μια

ειρηνική λύση στην Κύπρο και έριξε την ευ-

θύνη της αποτυχίας των συνομιλιών στην ελ-

ληνική πλευρά. Ο Μακάριος, μετά το ναυάγιο

των συνομιλιών, ομολόγησε ότι οι διαφορές

των δύο πλευρών είχαν ελαχιστοποιηθεί και

με λίγη καλή διάθεση θα μπορούσαν να γε-

φυρωθούν. Πολλά χρόνια αργότερα εξομολο-

γήθηκε στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο ότι είχε

αποφασίσει να δεχθεί τις προτάσεις Χάρντιν-

γκ αλλά «θέλησα να τον πιέσω, ίσως πετυχαίνα-

με κάτι παραπάνω».

Ο Γεώργιος Παπανδρέου σε μια έκρηξη ει-

λικρίνειας παραδέχθηκε το 1958 ότι το σχέδιο

Χάρντινγκ ήταν προτιμότερο από τις συνθή-

κες της Ζυρίχης και του Λονδίνου που είχαν

υπογραφεί τότε. Λησμονούσε όμως ότι όταν

συζητιόταν το σχέδιο Χάρντινγκ είχε κρατή-

σει ανένδοτη στάση, απαιτώντας τακτή προ-

θεσμία αυτοδιάθεσης, όπως άλλωστε όλη η

αντιπολίτευση στην Αθήνα. Τελικά ο Μακά-

ριος δεν τόλμησε να κάνει το αποφασιστικό

βήμα, υποκύπτοντας στις ισχυρές εσωτερικές

πιέσεις. Το ίδιο έπραξε και η κυβέρνηση Κα-

ραμανλή που, μολονότι στο μεταξύ η Ε.Ρ.Ε.

είχε κερδίσει τις εκλογές, διάλεξε το ρόλο του

Πόντιου Πιλάτου μεταθέτοντας όλες τις ευ-

θύνες στις πλάτες του Αρχιεπισκόπου. Όπως

είδαμε παραπάνω, το τουρκικό Γενικό Επι-

τελείο, ο Μεντερές, ο Ντεκτάς είχαν μελετή-

σει με πολύ προσοχή το Κρητικό ζήτημα και

δεν ήταν διατεθειμένοι να επαναλάβουν τα

λάθη της σουλτανικής Τουρκίας. Όταν το

1898 η Κρήτη αποτίναξε τον οθωμανικό ζυγό

κανείς δεν γνώριζε εάν και πότε θα ερχόταν

η Ένωση· και η φωτισμένη ηγεσία της Κρή-

της δεν ζήτησε από τις Μεγάλες Δυνάμεις έγ-

γραφες δεσμεύσεις -δεν μπορούσε άλλωστε να

τις πάρει- για τη διάρκεια της Κρητικής Πο-

λιτείας. Μετά από τόσα λάθη στο Κυπριακό και

στην εξωτερική πολιτική της χώρας, εξακο-

λουθεί και σήμερα να είναι αμφίβολο εάν οι

ελληνικές πολιτικές ηγεσίες έχουν αντιληφθεί

ότι στις σχέσεις μεταξύ των ισχυρών και των

αδύναμων χωρών δεν χωρεί «συμβολαιογρα-

φική» διπλωματία. Αυτήν επεδίωκαν  ο Μα-

κάριος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στην

Ελλάδα, και έτσι χάθηκε η ευκαιρία του σχε-

δίου Χάρντινγκ. Από την ελληνική διπλωματία

διαχρονικά διαφεύγει πως στο άγριο περι-

βάλλον των διεθνών σχέσεων οι γραπτές συμ-

φωνίες ή συνθήκες υπογράφονται για να πα-

ραβιάζονται και η μόνη σταθερά, ιδίως για τα

μικρά κράτη, είναι η αξιοποίηση των συγκυριών

και η σταδιακή κατάκτηση των στόχων.

Βουλευτικές εκλογές Φεβρουαρίου 1956. Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη φορά.
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Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας-Διγενής.

Εικόνες βάναυσης συμπεριφοράς Άγγλων κατά Ελληνοκυπρίων.

* Η συνέχεια 

την επόμενη 
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