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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και τη μετέπειτα ίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας καθορίστηκαν με σαφή τρόπο τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας. 

Η επίσημη πολιτική υπό το νέο ηγέτη της Τουρκίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ 

βασίστηκε στη συγκρότηση ενός τουρκικού έθνους-κράτους και περιορίστηκε – 

με εξαίρεση λίγο αργότερα την περιοχή της Αλεξανδρέττας – εντός των νέων 

εθνικών συνόρων. Η σύγχρονη Τουρκία εκδήλωσε, για πρώτη φορά στη 

μετακεμαλική περίοδο, έντονο ενδιαφέρον για μια πρώην οθωμανική κτήση στην 

περίπτωση της Κύπρου κατά τη δεκαετία του ‘50. Μέχρι σήμερα, η επιστημονική 

έρευνα επικεντρώνεται στους εξωτερικούς παράγοντες διαμόρφωσης αυτής της 

διεκδικητικής τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο, η οποία απομακρύνθηκε από το 

πασιφιστικό κεμαλικό δόγμα των εθνικών συνόρων. Ως οι κύριοι, λοιπόν, 

παράγοντες διαμόρφωσης αυτής της μετακεμαλικής διεκδικητικής πολιτικής 

προβάλλονται περισσότερο οι εξωτερικοί, με βασικότερο το ρόλο του Ηνωμένου 

Βασιλείου στην αναβάθμιση της Τουρκίας ως παίκτη στο κυπριακό. Η 

συγκεκριμένη μελέτη επεκτείνεται και στους εσωτερικούς παράγοντες που 

επηρέασαν τη διαφοροποίηση της στάσης της Τουρκίας στην Κύπρο, η οποία 

στην αρχή (1923 – 1954) χαρακτηριζόταν από μια σχεδόν πλήρη αδιαφορία, ενώ 

στη συνέχεια (1955 – 1960) μετατράπηκε σε μια πλήρη εμπλοκή και δυναμική 

διεκδίκηση της νήσου. Η μελέτη επιχειρεί, ακριβώς, να εξηγήσει το πώς το 

κυπριακό μετατράπηκε τη δεκαετία του ‘50 σε βασικό εθνικό ζήτημα της Τουρκίας 

επηρεάζοντας άμεσα τη στάση της τουρκικής κοινής γνώμης και κατ’ επέκταση 

την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης. Πέραν από τα πιο πάνω, η παρούσα 

μελέτη διευρύνει την ανάλυση των εξωτερικών παραγόντων διαφοροποίησης της 

τουρκικής πολιτικής εμβαθύνοντας την έρευνα σε αμερικανικό αρχειακό υλικό και 

κατ’ επέκταση στον αμερικανικό ρόλο κατά την κρίσιμη περίοδο 1955 – 1960. 

Τέλος, μέσα από τη μελέτη των βιογραφικών των βασικών πρωταγωνιστών της 

περιόδου από την Τουρκία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο, η 

συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει μια πιο άμεση και συνάμα 

ανθρώπινη πτυχή του κυπριακού ζητήματος κατά την πρώτη κρίσιμη φάση του, 

την περίοδο 1923 – 1960. Χα
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ABSTRACT  

The signing of the Lausanne Treaty in 1923 and the subsequent founding of the 

Turkish Republic defined the new borders of the Turkish Republic in a clear and 

concrete way. The new Turkish leader Mustafa Kemal Ataturk’s main objective 

was the creation of a Turkish nation-state with defensible borders. So, with the 

exception of Alexandretta, his political aims were confined within the borders of 

the new state. During the post-kemalist era, modern Turkey showed for the first 

time interest in old Ottoman territories in the case of Cyprus. Until today, scholar 

research concentrated on the external factors, which determined the Turkish 

policy transformation in Cyprus; a policy that clearly departed from the 

established kemalist dogma of the “national borders”. Special emphasis was 

given on the role of the United Kingdom in upgrading Turkey as a major player in 

the Cyprus question. This study expands on the internal factors that influenced 

the clear change in Turkey’s stance towards Cyprus, which at the beginning was 

indifferent (1923 – 1954), to say the least, but later evolved into a dynamic 

assertion of the island (1955 – 1960). The study tries to explain why the Cyprus 

question was elevated during the ‘50s into a national cause, thus influencing both 

public opinion and subsequently the Turkish government’s stance on the issue. 

Moreover, this study expands scholar research on other external factors that 

crucially influenced Turkey’s stance on Cyprus. More specifically, through the 

study of U.S. archives of the important period of 1955 – 1960, it analyses the 

American government’s crucial role and influence on Turkey’s policy regarding 

Cyprus. Finally, the study examines the biographies of Cyprus question 

protagonists from Turkey, Greece, Cyprus and the United Kingdom. So, it seeks 

to present a more direct and also humane aspect of the Cyprus question during 

the initial period of 1923 – 1960.    
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Κύπρος αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς τόσο στον ελληνικό όσο και στον 

τουρκικό εθνικισμό. Όμως, και οι δύο εθνικισμοί την βλέπουν μέσα από εκ 

διαμέτρου αντίθετες οπτικές γωνίες με στόχο να εξωραΐσουν τη δική τους πλευρά 

και παράλληλα να δαιμονοποιήσουν την άλλη.   

 

Για τον ελληνικό εθνικισμό, η τουρκική πολιτική έναντι της Κύπρου ήταν ενίοτε 

επεκτατική. Η ευκαιρία για εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό της δόθηκε το 

1955 από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξυπηρετώντας τα δικά του 

συμφέροντα την αναβάθμισε σε βασικό παίκτη στο πρόβλημα. Έκτοτε, σύμφωνα 

πάντοτε με αυτή την ανάλυση, η Τουρκία προώθησε την επεκτατική της πολιτική 

επί της Κύπρου έχοντας ταύτιση και εξάρτηση θέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, 

αλλά και τις ΗΠΑ.  

 

Για τον τουρκικό εθνικισμό, η εμπλοκή της Άγκυρας στο κυπριακό επήλθε μόνο 

όταν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και της ίδιας της 

Τουρκίας λόγω της έναρξης του αγώνα των Ελληνοκυπρίων για ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα. Ο κεμαλικός εθνικισμός, όπως αυτός προωθήθηκε και 

καθιερώθηκε από τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας Μουσταφά Κεμάλ 

Ατατούρκ, δεν υπήρξε – σύμφωνα πάντοτε με αυτή την τουρκική θεώρηση – 

ποτέ επεκτατικός, ούτε και κατά συνέπεια η πολιτική της σύγχρονης Τουρκίας 

έναντι της Κύπρου.  

 

Ενώ και οι δύο πιο πάνω εθνικές εκδοχές περιλαμβάνουν κάποιες αλήθειες, δεν 

παύουν από το να αποτελούν υπεραπλουστεύσεις με στόχο τη δικαιολόγηση της 

δικής τους στάσης στο κυπριακό και συνάμα την ενοχοποίηση της άλλης.  

 

Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάλυση της τουρκικής πολιτικής στο 

κυπριακό, μακριά από τις δύο πιο πάνω συμβατικές εθνικές εκδοχές, μέσα από 

την εξακρίβωση των βασικών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

διαμόρφωσής της.  Χα
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Η ανάλυση ξεκινά από την ίδρυση της Τουρκίας το 1923 και καταλήγει στην 

ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος το 1960. Η περίοδος 1923 έως 

1960 κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και εξετάζεται ενδελεχώς γιατί καταδεικνύει την 

ιστορική μετεξέλιξη της αρχικής εμπλοκής της σύγχρονης Τουρκίας στην Κύπρο. 

Δηλαδή, εξετάζει τις βάσεις της τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ το 1923 η Τουρκία δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

Κύπρο και αποδέχθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης την οριστική απομάκρυνση 

και νομική αποστασιοποίησή της από το νησί, το 1960 είχαμε με τις συμφωνίες 

Ζυρίχης-Λονδίνου την αναβάθμισή της – κατόπιν δικής της επίμονης 

πεντάχρονης προσπάθειας – σε εγγυήτρια δύναμη με άμεσο ρόλο στα 

τεκταινόμενα της νεοσύστατης  Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Η απάντηση στο κύριο ερώτημα γιατί η πολιτική της Τουρκίας το 1923 ξεκίνησε 

με σχεδόν πλήρη αδιαφορία για την Κύπρο, ενώ από το 1955 εξελίχθηκε σε 

απόλυτο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στο νησί, θα δοθεί μέσα από τη 

μεθοδική ανάλυση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στη χώρα, καθώς και 

μέσα από την παρουσίαση της εξελικτικής διαμόρφωσης της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.  

 

Βασικές χώρες με τις οποίες η Τουρκία είτε συνεργάστηκε είτε αντιπαρατάχθηκε 

για το μέλλον της Κύπρου ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου το νησί ήταν 

αποικία, η Ελλάδα, η οποία διεκδίκησε από κάποιο στάδιο και μετά έντονα την 

ένωση, και τέλος οι ΗΠΑ που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπήκαν 

δυναμικά στη μεγάλης στρατηγικής σημασίας περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 

και Μέσης Ανατολής εκφράζοντας ιδιαίτερο παρασκηνιακό ενδιαφέρον και για τα 

τεκταινόμενα στην Κύπρο. Για αυτό και η σχέση της Τουρκίας με τις 

συγκεκριμένες χώρες – σε συνάρτηση πάντοτε με το κυπριακό – θα αποτελέσει 

βασικό σημείο εξέτασης στη διατριβή.     

 

Μέσα από την παρουσίαση της πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, 

όσον αφορά πάντοτε την Τουρκία και την Κύπρο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, Χα
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θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι οι δύο χώρες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της πολιτικής της Άγκυρας στο κυπριακό εξυπηρετώντας φυσικά τα 

δικά τους συμφέροντα. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν το 

κυπριακό είχε αναβαθμιστεί πλέον σε κύριο τουρκικό εθνικό στόχο, η Τουρκία 

δεν δίστασε να αντιταχθεί κατά της πολιτικής τους εκκινούμενη πρώτιστα από την 

εξυπηρέτηση των δικών της εθνικών συμφερόντων. Πιο απλά, η κινητήριος 

δύναμη της τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό δεν ήταν μόνο εξωτερική, δηλαδή 

οι παρεμβάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, αλλά ήταν συνάμα και 

εσωτερική. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι η τουρκική πολιτική στην Κύπρο ήταν 

από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 περισσότερο αυτόνομη εξυπηρετώντας 

πρώτιστα τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα, χωρίς φυσικά να αποκλείει τους 

εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι ομολογουμένως έπαιζαν σημαντικό ρόλο.  

 

Επιπρόσθετα, θα επιχειρηθεί να αποδειχθεί ότι η σχέση της Τουρκίας με την 

Ελλάδα όσον αφορά την Κύπρο δεν ήταν πάντοτε συγκρουσιακή. Ιδιαίτερα κατά 

τη δεκαετία του ‘30, όταν οι Βενιζέλος και Ατατούρκ είχαν προσπαθήσει να 

θεμελιώσουν την ελληνοτουρκική φιλία, οι δύο χώρες δεν ήθελαν με κανένα 

τρόπο να διαταράξουν τις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και τη συνεργασία τους με 

το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του κυπριακού. Επίσης, η κοινή οικονομική, πολιτική 

και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας και της Τουρκίας από τη Δύση, η οποία 

κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου επέβαλλε τη μεταξύ τους συνεργασία και απέκλειε οποιαδήποτε 

αντιπαράθεση στο κυπριακό, συνοψίστηκε στη χαρακτηριστική αναφορά του τότε 

αντιπροέδρου της ελληνικής κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου στο δήμαρχο της 

Λευκωσίας Θεμιστοκλή Δέρβη στις 31 Μαΐου 1950: «Η Ελλάς αναπνέει σήμερον 

με δύο πνεύμονας, τον μεν αγγλικόν και τον δε αμερικανικόν και δι’ αυτό δεν 

ημπορεί, λόγω του Κυπριακού, να κινδυνεύση να πάθη από ασφυξίαν».1 Η 

ελληνοτουρκική αυτή σχέση έγινε συγκρουσιακή μόνο κατά τα μέσα της 

                                                           
1 Χριστοδούλου, Μιλτιάδης, Η Πορεία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων και η Κύπρος, τομ. Α’, εκδ. 

Πρόοδος, Λευκωσία, 1995, σ. 589.  
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δεκαετίας του ‘50 όταν οι στόχοι των δύο χωρών για την Κύπρο κατέληξαν να 

είναι αντιφατικοί.    

 

Όσον αφορά τους συγκεκριμένους εσωτερικούς παράγοντες διαμόρφωσης της 

τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ιστορική 

εξέλιξη του τουρκικού εθνικισμού. Δηλαδή, θα εξεταστεί με λεπτομέρεια το πώς ο 

κεμαλικός εθνικισμός, ο οποίος από το 1923 ως κύρια εθνική ιδεολογία της νέας 

Τουρκίας ήταν εκ των πραγμάτων μη επεκτατικός, απομακρύνθηκε σταδιακά 

από το συγκεκριμένο δόγμα αντλώντας στοιχεία και επιρροή από τον αλυτρωτικό 

παντουρκισμό που προϋπήρξε ως επίσημη ιδεολογία της παρακμάζουσας 

νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο μη επεκτατισμός, ο οποίος 

χαρακτήριζε τον κεμαλικό εθνικισμό στα αρχικά  του στάδια, μεταφραζόταν σε μη 

ενδιαφέρον για την Κύπρο κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Αντίθετα, η 

επανεμφάνιση του τουρκικού αλυτρωτισμού από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

και μετά εξελίχθηκε σταδιακά σε διεκδικητικό ενδιαφέρον για την Κύπρο.  

 

Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο το ότι από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 – όταν η 

Τουρκία είχε εμπλακεί άμεσα στο κυπριακό – το τελευταίο άρχισε να επηρεάζει 

άμεσα και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα, η οποία μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο πέρασε από το μονοκομματικό στο πολυκομματικό σύστημα 

διακυβέρνησης δίνοντας στην τουρκική κοινή γνώμη βαρύνοντα ρόλο σε εθνικά 

θέματα όπως η Κύπρος. Από τη στιγμή που οι κυβερνώσες ελίτ στην Τουρκία 

εξαρτούσαν πλέον την πολιτική τους επιβίωση στη λαϊκή ψήφο, ήταν 

αναμενόμενο η ελιτιστική μέχρι τότε τουρκική εξωτερική πολιτική – η οποία ήταν 

σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τις εσωτερικές εξελίξεις – να γίνει πιο 

λαϊκιστική και πιο επιρρεπής στην εσωτερική πολιτική κατάσταση. Από τα μέσα 

λοιπόν της δεκαετίας του ‘50, κυπριακό και τουρκική εσωτερική πολιτική 

δημιούργησαν μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με την τουρκική 

κυβέρνηση υπό το λαϊκιστικό Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είχε αντικαταστήσει 

στην εξουσία το περισσότερο ελιτιστικό και κοσμικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 

Κόμμα, να εκμεταλλεύεται τη σκληρή γραμμή της στο κυπριακό για εσωτερικά Χα
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πολιτικά οφέλη αλλά και να εγκλωβίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια πιο 

άτεγκτη και διεκδικητική πολιτική επί της Κύπρου. Η μεγαλύτερη, πάντως, 

εξάρτηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής – και κατ’ επέκταση της πολιτικής 

της χώρας στο κυπριακό – από τις εσωτερικές εξελίξεις οφειλόταν και στον 

αυξανόμενο ρόλο των ΜΜΕ στη χώρα, τα οποία κατά τη δεκαετία του ‘50 

ανέδειξαν την Κύπρο ως ένα από τα κύρια θέματα ενασχόλησης της τουρκικής 

κοινής γνώμης βλέποντας πως το συγκεκριμένο ζήτημα είχε ιδιαίτερη 

ανταπόκριση στο κοινό και μεταφραζόταν σε αυξημένες πωλήσεις φύλλων. 

Παράλληλα, η συνεχής και εμφατική τότε διασύνδεση του ενωτικού αγώνα των 

Ελληνοκυπρίων με την υποτιθέμενη αναβίωση της Μεγάλης Ιδέας από τον 

τουρκικό Τύπο κατεδείκνυε και το ότι στη συλλογική μνήμη των Τούρκων η 

Ελλάδα εξακολουθούσε να είναι ο εθνικός εχθρός, ο οποίος επιβουλευόταν 

τουρκικά εδάφη. Για αυτό και η διεκδίκηση της Κύπρου από την Τουρκία 

αντιμετωπιζόταν συνάμα και ως απάντηση στην αντίστοιχη ελληνική διεκδίκηση, 

η οποία αντιμετωπιζόταν ως εθνική απειλή.     

 

Καταληκτικά, η παρούσα διατριβή θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι κατά το υπό 

εξέταση χρονικό διάστημα (α) η πολιτική της Τουρκίας επί της Κύπρου δεν 

υπήρξε ενιαία και άρα πάντοτε επεκτατική ή μη, και (β) πως αυτή η πολιτική ήταν 

συνυφασμένη με την πορεία της ευρύτερης τουρκικής εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής. 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε στην εξέταση πολλών πρωτογενών και 

δευτερογενών πηγών. Πιο συγκεκριμένα, αρχειακού υλικού, βιβλίων, και 

εφημερίδων. Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν πηγές στην ελληνική, 

αγγλική, και τουρκική γλώσσα.  

 

Όσον αφορά το αρχειακό υλικό, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα αμερικανικά 

αρχεία της περιόδου 1955 – 60. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία οι 

ΗΠΑ είχαν εμπλακεί ενεργά στο κυπριακό παίζοντας καθοριστικότατο 

παρασκηνιακό ρόλο με όλους τους πρωταγωνιστές του προβλήματος, Χα
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συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Τουρκίας. Μέσα από τα συγκεκριμένα 

αμερικανικά έγγραφα, έρχονται στην επιφάνεια σημαντικές απόρρητες 

διαβουλεύσεις Αμερικανών αξιωματούχων με την Άγκυρα, όπου παρουσιάζεται η 

σταδιακή στροφή της από τη διχοτόμηση στην εγγυημένη ανεξαρτησία.  

Παράλληλα, παρουσιάζονται βρετανικά αρχεία της περιόδου 1923 έως 1960, 

όπου καταδεικνύεται η πορεία των βρετανο-τουρκικών σχέσεων αναφορικά με το 

κυπριακό.  

 

Όσον αφορά τη βιβλιογραφία, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιογραφίες των 

βασικών πρωταγωνιστών του κυπριακού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, από τις 

οποίες εξάγονται και εξακριβώνονται σημαντικές πληροφορίες για τις θέσεις των 

εμπλεκόμενων κυβερνήσεων. Παράλληλα, μέσα από την υπόλοιπη βιβλιογραφία 

αντλούνται ως δευτερογενείς πηγές σημαντικά βρετανικά, τουρκικά και ελληνικά 

έγγραφα, τα οποία βοηθούν στην ολοκλήρωση της εικόνας αναφορικά με τη 

διαμόρφωση της τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό.  

 

Τέλος, εξετάστηκαν τουρκικές, τουρκοκυπριακές και άλλες εφημερίδες της 

περιόδου, από όπου και πάλι αντλούνται σημαντικές πληροφορίες. Ιδιαίτερα ο 

τουρκικός Τύπος της δεκαετίας του ‘50 είναι ιδιαίτερα υποβοηθητικός για την 

κατανόηση των ευαισθησιών της τουρκικής κοινής γνώμης επί του κυπριακού και 

πως αυτή επηρέασε την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης.  
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I. 1923: Μη διεκδίκηση της Κύπρου στη Λωζάνη 

 

Από τα πρώτα στάδια ύπαρξής της, η Τουρκία – ως διάδοχος κατάσταση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της οποίας η Κύπρος αποτελούσε παλαιότερα 

κτήση – δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί. Για αυτό και κατά τη διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων στη Λωζάνη2 ο Τούρκος διαπραγματευτής Ισμέτ Ινονού 

(İsmet İnönü) δεν διεκδίκησε καν την Κύπρο υπό τα εδάφη της νέας Τουρκίας. 

Επομένως, με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923, η 

υπό δημιουργία Τουρκική Δημοκρατία3 αποποιήθηκε κάθε δικαιώματός της επί 

της νήσου και αποδέχθηκε χωρίς ενδοιασμούς την επίσημη προσάρτησή της από 

τη βρετανική κυβέρνηση (άρθρο 20).4 

 

Ο Ινονού διαπραγματευόταν με βάση τις σαφείς κατευθυντήριες γραμμές του 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (Mustafa Kemal Atatürk)5, ο οποίος ως ο νέος 

αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Τούρκων είχε ήδη καθορίσει με ρεαλισμό τα υπό 

διεκδίκηση εδάφη της νέας Τουρκίας, τα οποία φυσικά υπολείπονταν κατά πολύ 

των κτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα εδάφη αυτά, στα οποία 

αποδόθηκε από τον ίδιο τον Ατατούρκ ο χαρακτηριστικός τίτλος «Εθνικό 

Συμβόλαιο»6, δεν περιλάμβαναν την Κύπρο. Και αυτό γιατί η Κύπρος δεν 

                                                           
2 Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις στη Λωζάνη της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου 1923 κατόπιν 

πολύμηνων σκληρών διεργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά τη νίκη των τουρκικών δυνάμεων 

κατά των αντίστοιχων ελληνικών στη Μικρά Ασία. Η κατάληξή τους σηματοδότησε τη δημιουργία της 

Τουρκικής Δημοκρατίας και καθόρισε τα επακριβή γεωγραφικά της όρια.  
3 Η επίσημη ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας έγινε τρεις μήνες μετά τη συνθήκη της Λωζάνης στις 29 

Οκτωβρίου 1923.  
4 Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne, July 24, 1923 (Article 20) στο Treaties of Peace 1919-

1923, Vol. II, Carnegie Endowment for International Peace, New York, 1924. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 

20 αναφέρει: « Turkey hereby recognises the annexation of Cyprus proclaimed by the British Government 

on the 5th November 1914». Σημειώνεται ότι η Κύπρος είχε προσαρτηθεί μονομερώς από το Ηνωμένο 

Βασίλειο το 1914 όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ενταχθεί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο 

πλευρό της Γερμανίας. Προηγουμένως, η Κύπρος θεωρείτο οθωμανική κτήση, η οποία είχε παραχωρηθεί 

το 1878 υπό τη διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι ετήσιας αμοιβής και με στόχο τη στρατιωτική 

υπεράσπιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περίπτωση επίθεσης από την τσαρική Ρωσία.   
5 Το επίθετο Ατατούρκ δόθηκε στο Μουσταφά Κεμάλ από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 24 

Νοεμβρίου 1934. Σημαίνει «πατέρας των Τούρκων» και αποτελεί ύψιστο έπαινο για την προσφορά του 

προς το τουρκικό έθνος. Από το σημείο αυτό, για ευκολία αναφοράς, η διατριβή θα χρησιμοποιεί τον τίτλο 

Ατατούρκ, παρόλο που αυτός δόθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο. 
6 Το Εθνικό Συμβόλαιο (στην τουρκική: «Misak-i Milli») υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 1919 από το 

εθνικό κογκρέσο στη Σεβάστεια (Σίβας). Καθόριζε τις ρεαλιστικές επιδιώξεις του εθνικιστικού κινήματος 
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τηρούσε τα κριτήρια του Εθνικού Συμβολαίου. Πρώτιστα, δεν είχε πλειοψηφικό 

μουσουλμανικό πληθυσμό, ενώ ως νησί δεν αποτελούσε ρεαλιστικό εδαφικό 

στόχο, όπως αντίθετα ήταν τα εδάφη της χερσαίας Ανατολίας. Παράλληλα, ήταν 

αδιανόητο να εκδιωχθεί από εκεί το Ηνωμένο Βασίλειο που από πολύ πριν, και 

πιο συγκεκριμένα το 1878, έλεγχε το νησί, ενώ από το 1914 το είχε προσαρτήσει. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στη Λωζάνη, η νέα 

τουρκική κυβέρνηση δεν ήθελε οποιαδήποτε αντιμαχία με το Ηνωμένο Βασίλειο 

επί της Κύπρου λόγω άλλων προτεραιοτήτων. Ο ίδιος ο Ινονού παραδέχθηκε σε 

μεταγενέστερο στάδιο ότι δεν έθεσε θέμα διεκδίκησης της Κύπρου, αφού το 

κυριότερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει έναντι των Βρετανών ήταν η 

κατάργηση των διομολογήσεων.7 Ο Τούρκος διαπραγματευτής φοβόταν, 

ουσιαστικά, ότι εάν έθετε το θέμα της Κύπρου οι Βρετανοί θα καθίσταντο πιο 

αδιάλλακτοι όσον αφορά το βασικό τουρκικό αίτημα για οριστικό τερματισμό των 

διομολογήσεων.8 

 

Πριν όμως εξεταστεί το πώς η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ερμήνευσαν και 

εφάρμοσαν τις σχετικές με την Κύπρο πρόνοιες της συνθήκης της Λωζάνης, θα 

πρέπει να επισημανθούν οι λόγοι για τους οποίους ο Ατατούρκ υιοθέτησε μέσω 

του Εθνικού Συμβολαίου αυτή την καθαρά πραγματιστική εδαφική πολιτική. Μια 

πολιτική που σαφώς απομακρυνόταν από τον αλυτρωτισμό των Νεότουρκων 

προκατόχων του – έστω και εάν με αυτούς διατηρούσε πολλά κοινά ιδεολογικά 

στοιχεία – και που άφηνε εκτός των τουρκικών διεκδικήσεων πολλές πρώην 

οθωμανικές κτήσεις, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κύπρου.    

                                                                                                                                                                             

υπό τον Ατατούρκ. Βασικός στόχος ήταν η εδαφική επικράτηση επί των οθωμανικών εδαφών όπου υπήρχε 

τουρκική μουσουλμανική πλειοψηφία. 
7 Οι διομολογήσεις αποτελούσαν ειδικές διευθετήσεις μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

διαφόρων ξένων κυβερνήσεων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των οποίων τόσο οι κυβερνήσεις αυτές 

όσο και οι υπήκοοί τους (καθώς και κάποιοι Οθωμανοί υπήκοοι) απαλλάσσονταν από συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις έναντι του οθωμανικού νόμου. Συνήθως, μέσω των διομολογήσεων εξασφαλίζονταν ευνοϊκοί 

όροι για διεξαγωγή εμπορίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κίνημα των Τούρκων εθνικιστών υπό 

τον Ατατούρκ θεωρούσε το καθεστώς των διομολογήσεων ως εξωτερική παρέμβαση στην εσωτερική 

κυριαρχία της Τουρκίας και ως βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας ισχυρής και αυτόνομης τουρκικής 

οικονομίας, για αυτό και ο Ινονού είχε ως κύριο στόχο στη Λωζάνη την οριστική κατάργησή τους.    
8 Hale, William, Turkish Foreign Policy (1774 – 2000), εκδ. Frank Cass (2nd edition), London, 2002, σ. 130 

και στο Bolukbasi, Suha, The Superpowers and the Third World: Turkish – American Relations and 

Cyprus, εκδ. University Press of America, Lanham, 1988, σ. 22.  
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Εθνικό Συμβόλαιο και τουρκικός εθνικισμός 

Η ολοκληρωτική ήττα των Νεότουρκων9 στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε 

τραγικά αποτελέσματα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με την υπογραφή της 

εκεχειρίας του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου 1918, η νέα οθωμανική κυβέρνηση 

ήταν αντιμέτωπη με τα πιο κάτω αρνητικότατα δεδομένα:   

 

- Η αυτοκρατορία έχανε στην πράξη όλες τις αραβικές της κτήσεις, τις οποίες 

διαμοιράζονταν κυρίως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.  

 

- Ιταλία και Ελλάδα διεκδικούσαν τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας.  

 

- Τα στενά του Βοσπόρου και η ίδια η Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκαν από τις 

δυνάμεις της Αντάντ, περιοχές τις οποίες απαιτούσαν όπως 

αποστρατικοποιηθούν.  

 

                                                           
9 Οι Νεότουρκοι, οι οποίοι αρχικά αποτελούσαν ιδεολογικό αντιπολιτευτικό κίνημα κατά του Σουλτάνου 

Αμπντουλχαμίντ Β’ (Abdülhamit II), ανήλθαν στην εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1908 

κατόπιν πραγματοποίησης στρατιωτικού κινήματός τους εναντίον του. Μετά το πραξικόπημα του 

Ιανουαρίου 1913 και την επικράτηση στην εξουσία της γνωστής τριανδρίας των Ισμαήλ Ενβέρ (Ismail 

Enver), Μεχμέτ Ταλάτ (Mehmet Talat), και Αχμέτ Τζεμάλ (Ahmet Cemal), το νεοσύστατο τουρκικό 

κοινοβούλιο τέθηκε υπό τον απόλυτο έλεγχο των Νεότουρκων, οι οποίοι διακυβέρνησαν την αυτοκρατορία 

με απολυταρχικό τρόπο. Οι Νεότουρκοι  υιοθέτησαν τον τουρκικό εθνικισμό και – ιδιαίτερα μετά τους 

βαλκανικούς πολέμους – τον καθιέρωσαν για πρώτη φορά ως επίσημη ιδεολογία του κράτους. Πίστεψαν 

πραγματικά στον παντουρκισμό και στη δημιουργία μιας απέραντης και ισχυρής τουρκικής αυτοκρατορίας 

εις αντικατάσταση της υπό κατάρρευση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για αυτό και εντάχθηκαν στον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας ελπίζοντας στην επέκταση σε εδάφη της Κεντρικής Ασίας 

και του Καυκάσου. Όμως, τόσο οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 – 1913) όσο και ο πρώτος παγκόσμιος 

πόλεμος (1914 – 1918), οι οποίοι διεξήχθησαν επί διακυβέρνησης των Νεότουρκων, αποτέλεσαν τα τελικά 

πλήγματα που οδήγησαν στην οριστική διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατ’ επέκταση στη 

δημιουργία της νέας Τουρκίας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το ιδεολογικό υπόβαθρο, την 

αυταρχική εσωτερική πολιτική, και τις πολεμικές περιπέτειες των Νεότουρκων στα Lewis, Bernard, The 

Emergence of Modern Turkey, εκδ. Oxford University Press, New York, 1968, σ.σ. 211 – 212 και 329 – 

351, Poulton, Hugh, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 2000, σ.σ. 99 – 102, 

Αλπ, Τεκίν, Το Τουρκικό και Παντουρκικό Ιδεώδες, εκδ. Αρμενικοί Ορίζοντες, Αθήνα, 1992, σ.σ. 25 – 26, 

σ. 67, και σ. 80, Hanioğlu, Şükrü, The Young Turks in Opposition, εκδ. Oxford University Press, New 

York, 1995, σ.σ., 203 – 211, Zürcher, Erik J., Turkey: A Modern History, εκδ. I.B. Tauris, London, 1997, 

σ.σ. 107 – 108 και 115 – 116, Hale, William, Turkish Foreign Policy (1774 – 2000), ό.π., σ.σ. 32 – 37, 

Landau, Jacob M., Παντουρκισμός: Το Δόγμα του Τουρκικού Εθνικισμού, εκδ. Θετίλη (3η έκδοση), Αθήνα, 

1985, σ.σ. 234 – 242, Dumont, Paul, Κεμάλ: Ο Δημιουργός της Νέας Τουρκίας, εκδ. Κούριερ, Αθήνα, 1998, 

σ.σ. 7 – 10, Fromkin, David, A Peace to End All Peace, εκδ. Owl, New York, 2001, σ.σ. 352 – 355, και 

Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, εκδ. İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, σ. 156 – 169. 
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- Οι δυνάμεις της Αντάντ προωθούσαν την ίδρυση αρμενικού κράτους στη 

βορειοανατολική Ανατολία υπό βρετανική κηδεμονία, καθώς και κουρδικού 

κράτους στη νοτιοανατολική Ανατολία υπό γαλλική κηδεμονία. Μάλιστα, το 

άρθρο 24 της εκεχειρίας έδινε στην Αντάντ το δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης, 

σε περίπτωση που ο νόμος και η τάξη κατέρρεαν στις αρμενικές περιοχές.  

 

- Το άρθρο 7 επέτρεπε στις δυνάμεις της Αντάντ όπως αναπτύξουν στρατεύματα 

σε περιοχές τις οποίες θεωρούσαν επικίνδυνες για την ασφάλειά τους. Αυτή η 

πρόνοια έδινε λευκή επιταγή στους συμμάχους για διαμελισμό της 

αυτοκρατορίας.  

 

- Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές καθώς και οι γραμμές για τον τηλέγραφο 

έπρεπε να περάσουν στα χέρια των δυνάμεων της Αντάντ.10  

 

Κατά την περίοδο μετά την υπογραφή της εκεχειρίας του Μούδρου (Οκτώβριος 

1918) μέχρι και την έναρξη του ονομαζόμενου αγώνα εθνικής ανεξαρτησίας κατά 

των Ελλήνων (Ιανουάριος 1921), ο οποίος όπως θα δούμε στη συνέχεια ανέδειξε 

τον Ατατούρκ ως ηγέτη της νέας Τουρκίας, συνέβησαν δύο γεγονότα τα οποία 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εθνική αφύπνιση των Τούρκων. Το πρώτο ήταν ο 

έλεγχος της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό στις 15 Μαΐου 1919. Το δεύτερο 

ήταν η υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών από εκπροσώπους του σουλτάνου 

Μεχμέτ Στ’ Βαχιντεντίν (Mehmet VI Vahideddin) στις 10 Αυγούστου 1920 και η 

ανάληψη εκ μέρους της Ελλάδας της υποχρέωσης για εφαρμογή της.  

 

Παρά το ότι αρχικά ο μουσουλμανικός πληθυσμός της αυτοκρατορίας – 

κουρασμένος από τις παντουρκιστικές περιπέτειες των Νεότουρκων – είχε δεχθεί 

παθητικά τη συνθηκολόγηση του Μούδρου, ο έλεγχος της Σμύρνης από τον 

ελληνικό στρατό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ενώ σε κάποιο βαθμό οι 

Τούρκοι αντιμετώπιζαν τις μεγάλες δυνάμεις της Αντάντ – όπως η Βρετανία και η 

                                                           
10 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκεχειρία του Μούδρου στο Zürcher, ό.π. σ.σ. 138 – 

139.  
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Γαλλία – με σεβασμό ακόμη και με κάποια υποτέλεια, η Ελλάδα ήταν για αυτούς 

ανάθεμα. Όχι μόνο το ελληνικό κράτος αποτελούσε προηγούμενη κτήση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και ο ελληνικός πληθυσμός της αυτοκρατορίας 

θεωρείτο υποτελής των Τούρκων (ραγιάδες). Πέραν των πιο πάνω, οι Τούρκοι 

επιχειρηματολογούσαν ότι η Ελλάδα είχε ενταχθεί στον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο σχετικά αργά και δεν είχε εμπλακεί σε νικηφόρες εχθροπραξίες με τον 

οθωμανικό στρατό, για αυτό και τα εδαφικά οφέλη που έλαβε έναντι της 

αυτοκρατορίας ήταν μεγάλη αδικία εις βάρος τους. Όταν, μάλιστα, ο ελληνικός 

στρατός άρχισε να επεκτείνεται πέραν της Σμύρνης προς τα ενδότερα της 

Ανατολίας, οι Τούρκοι άρχισαν πλέον να ετοιμάζονται πιο οργανωμένα για μια 

ανοικτή πολεμική αναμέτρηση με τους Έλληνες.11  

 

Η επακόλουθη υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών από την οθωμανική 

κυβέρνηση – μια συνθήκη η οποία κυριολεκτικά τεμάχιζε την αυτοκρατορία 

ανάμεσα στις δυνάμεις της Αντάντ και οδηγούσε αναπόφευκτα στη δημιουργία 

αρμενικού και κουρδικού κράτους στην Ανατολία12 – θεωρήθηκε από τους 

Τούρκους εθνικιστές ως εθνική ντροπή και δεν έγινε από αυτούς ποτέ αποδεκτή. 

Αυτό, όμως, που πραγματικά τους εξόργισε ήταν η έντονη βρετανική στήριξη για 

ανάληψη εκτέλεσης των όρων της συνθήκης από την Ελλάδα. Πλέον, ο 

ελληνικός στρατός εισχωρούσε – με βρετανικές πλάτες – για τα καλά στην 

Ανατολία, κάτι που συνένωσε τον τουρκικό λαό υπό το κίνημα των εθνικιστών 

κατά των «ξένων επιβουλών».13 

  

                                                           
11 Ό.π., σ. 145 και σ. 154. Η απόβαση των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη διευκόλυνε τον Ατατούρκ 

όπως κινητοποιήσει το μουσουλμανικό πληθυσμό της Ανατολίας κατά των Ελλήνων και υποβοήθησε στην 

ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες στο Armstrong, H.C., 

Türkiye Nasıl Doğdu?, εκδ. Arma Yayınları, İstanbul, 1997, σ.σ. 46 – 57.    
12 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πρόνοιες της συνθήκης στων Σεβρών στο Hale, ό.π. 

σ.σ. 45 – 46.  
13 Ο Erik Zürcher παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την οργάνωση των Τούρκων εθνικιστών για 

αντιμετώπιση των «ξένων επιβουλών» κατά της πατρίδας τους με επίκεντρο, φυσικά, τον αγώνα τους κατά 

της εδαφικής επέκτασης των Ελλήνων. Τόσο μεγάλο ήταν το μένος και η καχυποψία τους κατά των 

Ελλήνων που οι Τούρκοι εθνικιστές δεν είχαν καν δεχθεί να συζητήσουν, ακόμη και σε στιγμές δικής τους 

αδυναμίας, την παραχώρηση μιας περιορισμένης ζώνης ελληνικού ελέγχου γύρω από τη Σμύρνη. Όπως 

επισημαίνει ο  Zürcher, οι Τούρκοι δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν ούτε δείγμα ελληνικών δυνάμεων 

στην περιοχή της Ανατολίας. Στο Zürcher, Erik, ό.π., σ.σ. 158 – 161.  
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Τόσο οι εθνικιστές όσο και ο νέος ηγέτης τους Ατατούρκ αποτελούσαν ιδεολογική 

συνέχεια του κινήματος των Νεότουρκων, αφού είχαν την ίδια εθνικιστική βάση. 

Όμως, αντιμετώπιζαν τη νέα κατάσταση πραγμάτων με ιδιαίτερο ρεαλισμό. 

Βρισκόμενοι προ της ολικής κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με 

ενδεχόμενη την ελληνική επικράτηση σε μεγάλο τμήμα της Ανατολίας δεν είχαν 

την πολυτέλεια να τρέφουν παντουρκιστικά όνειρα για επέκταση στην Κεντρική 

Ασία και για δημιουργία μιας απέραντης τουρκικής αυτοκρατορίας, όπως οι 

Νεότουρκοι προκάτοχοί τους. Ο στόχος τους ήταν αναγκαστικά απλός. Να 

περισώσουν, τουλάχιστον, την ακεραιότητα της Ανατολίας εκδιώκοντας όλες τις 

εκεί ευρισκόμενες ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Για αυτό και, ενώ πίστευαν 

πραγματικά στον τουρκικό εθνικισμό, δεν αποδέχθηκαν τον παντουρκισμό ως 

πολιτικό εργαλείο προώθησης των επιδιώξεών τους. Από την επομένη, λοιπόν, 

της εκεχειρίας του Μούδρου, τα απομεινάρια της Επιτροπής Ένωσης και 

Προόδου14 – η οποία είχε διαλυθεί με την αποχώρηση της ηγετικής της 

τριανδρίας – άρχισαν να οργανώνονται με στόχο την εκ νέου ανάληψη της 

ηγεσίας του οθωμανικού κράτους. Απέρριπταν πλέον τον παντουρκισμό ενώ 

ταυτόχρονα θεωρούσαν την κυβέρνηση του σουλτάνου και τους φιλελεύθερους 

υποστηρικτές του συνθηκολόγους και ανδρείκελα των δυνάμεων της Αντάντ. Για 

αυτό και παράλληλος στόχος τους ήταν η εκδίωξη του σουλτάνου Μεχμέτ Στ’ 

Βαχιντεντίν, αλλά και όλων των ξένων δυνάμεων από την αυτοκρατορία.15 Στις 

εκλογές, μάλιστα, του Δεκεμβρίου 1919 για ανάδειξη μελών του οθωμανικού 

κοινοβουλίου οι εθνικιστές πέτυχαν συντριπτική νίκη επί των υποστηρικτών του 

σουλτάνου και των φιλελευθέρων. Οι εκλεγέντες εθνικιστές βουλευτές 

προέρχονταν είτε από τις κεμαλικές τάξεις, είτε αποτελούσαν πρώην στελέχη της 

Επιτροπής Ένωσης και Προόδου.16 

 

                                                           
14 Η Επιτροπή Ένωσης και Προόδου αποτελούσε την πολιτική οργάνωση των Νεότουρκων.  
15 Ο Erik Zürcher περιγράφει με λεπτομέρεια την οργάνωση των εθνικιστών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1918 – 1920 στο Zürcher, ό.π., σ.σ. 139 – 141. Η απομάκρυνση του Σουλτάνου ήταν πρωταρχική επιδίωξη 

των εθνικιστών, αφού τον θεωρούσαν απόλυτα ελεγχόμενο από τις ξένες δυνάμεις και έτοιμο να υποκύψει 

ολοκληρωτικά στην επιδίωξή τους για κατατεμαχισμό της αυτοκρατορίας. Εξάλλου, οι φοβίες τους είχαν 

επαληθευθεί με την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών.   
16 Dumont, ό.π., σ. 74.  
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Ο ίδιος ο Ατατούρκ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του εθνικιστικού κινήματος στη 

Σαμψούντα τέσσερις μόλις μέρες μετά την απόβαση των ελληνικών δυνάμεων 

στη Σμύρνη (19 Μαΐου 1919), ανήκε προηγουμένως στο κίνημα των 

Νεότουρκων. Μάλιστα, ήταν στο στενό κύκλο των Νεότουρκων αξιωματικών του 

οθωμανικού στρατού που υποκίνησαν το πραξικόπημα του 1908 κατά του 

σουλτάνου Αμπντουλχαμίτ Β’. Λόγω, όμως, της σχέσης του με τον Αλί Φετχί 

Οκγιάρ (Ali Fethi Okyar), ο οποίος αντιμαχόταν τον Ενβέρ, τέθηκε εκτός του 

κέντρου εξουσίας του κινήματος όταν είχε επικρατήσει ο τελευταίος. Η απόσταση, 

φυσικά, που είχε κρατήσει από την αποτυχημένη τριανδρία, σε συνδυασμό με τις 

στρατιωτικές νίκες που είχε πετύχει προηγουμένως όπως αυτή στα Δαρδανέλια 

(1915), του είχε δώσει την ευκαιρία όπως ηγηθεί του εθνικιστικού κινήματος με 

«καθαρά χέρια».17 Ο στόχος του ήταν και αυτός καθαρός. Η απόλυτη τουρκική 

επικράτηση σε σαφώς προκαθορισμένα υπό διεκδίκηση εδάφη.  

 

Μετά την παραίτησή του από τον οθωμανικό στρατό και την ανακήρυξή του ως 

προέδρου του «Συνδέσμου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 

Ανατολικών Επαρχιών» (10 Ιουλίου 1919), ο Ατατούρκ άρχισε, απερίσπαστα 

πλέον, να οργανώνει την εθνική αντίσταση – όπως την είχε ονομάσει – κατά των 

Ελλήνων και των υπολοίπων δυνάμεων της Αντάντ. Η σημαντικότερη ενέργεια 

του νέου ηγέτη του εθνικιστικού κινήματος ήταν η οριοθέτηση των εθνικών 

συνόρων που διεκδικούσε το υπό δημιουργία τουρκικό κράτος. Τα εθνικά 

συνέδρια στο Ερζερούμ (23 Ιουλίου – 6 Αυγούστου 1919) και στη Σεβάστεια (4 – 

13 Σεπτεμβρίου 1919) καθιέρωσαν τις επιδιωκόμενες περιοχές για τη νέα 

Τουρκία. Αυτές οι εδαφικές διεκδικήσεις επικυρώθηκαν λίγο αργότερα (28 

Ιανουαρίου 1920) από το οθωμανικό κοινοβούλιο στην Κωνσταντινούπολη, το 

οποίο ελεγχόταν τότε από τους εθνικιστές. Το γνωστό αυτό μανιφέστο, το οποίο 

έφερε όπως έχουμε δει το χαρακτηριστικό τίτλο «Εθνικό Συμβόλαιο», έθετε εκτός 

των τουρκικών διεκδικήσεων τις αραβικές κτήσεις της αυτοκρατορίας, την Κύπρο, 

καθώς και τη δυτική Θράκη. Ο Ατατούρκ περιόριζε, ουσιαστικά, τους εδαφικούς 

του στόχους στις περιοχές που κατοικούνταν από μια οθωμανική μουσουλμανική 

                                                           
17 Zürcher, ό.π., σ.σ. 147 – 149.  
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πλειοψηφία, «ενωμένη από τη θρησκεία, φυλή και στόχο». Δηλαδή, τη σημερινή 

Τουρκία, η οποία περιλάμβανε τον τουρκικό αλλά και τον κουρδικό πληθυσμό της 

άλλοτε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.18  

 

Συγκεκριμένα, ο Ατατούρκ - μέσα από το Εθνικό Συμβόλαιο - προσδιόρισε με 

πρωτόγνωρο για τα οθωμανικά δεδομένα ρεαλισμό τα επιδιωκόμενα εδάφη της 

νέας Τουρκίας κηρύσσοντας το αδιαίρετό τους. Άφησε, παράλληλα, εκτός των 

τουρκικών διεκδικήσεων περιοχές που ήταν αδύνατο να επανακτήσει. Με αυτό 

τον τρόπο έδινε πραγματικά περιθώρια επιτυχίας στο τουρκικό εθνικιστικό 

κίνημα, χωρίς να τρέφει ανεκπλήρωτα παντουρκιστικά οράματα. Βασικά, ο 

Ατατούρκ – έχοντας ενώπιον του την πιθανότητα ολικής καταστροφής – 

προσδιόρισε, για πρώτη φορά, τα διεκδικούμενα όρια ενός υπό δημιουργία 

έθνους-κράτους. Φυσικά, ο ρεαλιστικός στόχος που έθεσε έπρεπε να υλοποιηθεί 

πάση θυσία. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει σε μια ομιλία του την 1η 

Δεκεμβρίου 1921:  

 

«Κύριοι, δεν είμαστε άντρες οι οποίοι τρέχουν πίσω από σπουδαίες φαντασίες και 
παρουσιάζουν μια απατηλή εικόνα ότι κάνουν πράγματα τα οποία στην 

πραγματικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε [...] Παρά να τρέχουμε πίσω  από 
ιδέες τις οποίες δεν εκπληρώσαμε και ούτε μπορούσαμε να εκπληρώσουμε, 
αυξάνοντας  έτσι τον αριθμό των εχθρών μας καθώς και την άσκηση πίεσης 

εναντίον μας, ας επιστρέψουμε στα φυσικά και νόμιμα όρια μας. Και ας 
γνωρίζουμε τα [εδαφικά] όρια μας. Κύριοι, είμαστε ένα έθνος που επιθυμεί ζωή 

και ανεξαρτησία. Και μόνο για αυτό το πράγμα δίνουμε τις ζωές μας».19  
 

Στο τέλος, ο νικητήριος αγώνας εθνικής ανεξαρτησίας (Ιανουάριος 1921 – 

Σεπτέμβριος 1922), ο οποίος είχε ως στόχο την επίτευξη των προαναφερθέντων 

τουρκικών εδαφικών επιδιώξεων, ανέδειξε τον Ατατούρκ ως τον αδιαμφισβήτητο 

ηγέτη της Τουρκίας και καθιέρωσε τον κεμαλικό τουρκικό εθνικισμό ως την 

επίσημη ιδεολογία του νέου κράτους. Η αρχή, όμως, για τον Ατατούρκ ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη, κάτι που θωράκισε τον ιδεολογικό πραγματισμό του. Ο 

ελληνικός στρατός είχε, ήδη, από το καλοκαίρι του 1920 επεκταθεί σε όλη τη 

                                                           
18 Dumont, ό.π., σ. 77 και Zürcher, ό.π. σ. 144.    
19 Lewis, ό.π., σ. 353. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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δυτική Μικρά Ασία και τη Θράκη. Μόνο η έντονη πίεση των δυνάμεων της Αντάντ 

είχε σταματήσει τους Έλληνες, οι οποίοι διέπονταν από τη Μεγάλη Ιδέα που 

ήθελε τη γεωγραφική επέκταση της Ελλάδας στη Μικρά Ασία, από το να 

καταλάβουν και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 1920 ο 

ελληνικός στρατός είχε καταλάβει την Προύσα προχωρώντας στα ενδότερα της 

Ανατολίας. Η επιτυχία του συνταγματάρχη Ισμέτ πασά (Ινονού) στις 10 

Ιανουαρίου 1921 να ανακόψει τις προελαύνουσες ελληνικές δυνάμεις στο 

ομώνυμο όρος Ινονού20 αναπτέρωσε το ηθικό των Τούρκων. Όμως, το καλοκαίρι 

του ιδίου χρόνου, οι Έλληνες κατόρθωσαν να ξεπεράσουν την τουρκική 

αντίσταση καταλαμβάνοντας τη σημαντική πόλη του Εσκισεχίρ (Eskişehir). Η 

κατάληψη του Εσκισεχίρ προκάλεσε πανικό στην κοντινή Άγκυρα, όπου έδρευε η 

μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο κίνδυνος κατάληψης της ίδιας της Άγκυρας 

ανάγκασε την εθνικιστική κυβέρνηση να αναθέσει στον Ατατούρκ όλες τις 

εξουσίες του κράτους με μοναδικό στόχο τη νίκη του επί των Ελλήνων. Ως ο 

απόλυτος, πλέον, κυρίαρχος του παιγνιδιού, ο Ατατούρκ ανέλαβε προσωπικά τη 

διοίκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες και πέτυχαν την 

καθοριστική νίκη επί των Ελλήνων στο Σαγγάριο ποταμό στις 13 Σεπτεμβρίου 

1921. Κατόπιν προετοιμασίας ενός σχεδόν χρόνου, ο Ατατούρκ επέφερε το 

τελικό πλήγμα κατά του ελληνικού στρατού. Η επίθεση που διέταξε στις 26 

Αυγούστου 1922 έσπασε την ελληνική γραμμή άμυνας στο Αφυόν Καραχισάρ 

(Afyon Karahisar) στις 30 Αυγούστου, με αποτέλεσμα τα τουρκικά στρατεύματα 

να εισέλθουν θριαμβευτικά στη Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου 1922.21  

 

Η νίκη της 30ης Αυγούστου 1922 κατά των Ελλήνων ήταν τόσο σημαντική για τον 

τουρκικό εθνικισμό που καθιερώθηκε ως εθνική επέτειος και γιορτάζεται από τότε 

στην Τουρκία ως «Γιορτή της Νίκης». Ο Ατατούρκ εισήλθε πανηγυρικά στην 

καιόμενη Σμύρνη φέροντας τον τιμητικό τίτλο του Γαζί (νικητής). Φαινόταν, 

σύμφωνα με το βιογράφο του Λόρδο Κίνρος (Lord Kinross), ιδιαίτερα ήρεμος και 

πράος. Μαζί με τους αξιωματικούς του διασκέδασε την τουρκική νίκη 

                                                           
20 Ο Ισμέτ Πασάς, λόγω της νίκης του επί των Ελλήνων στο όρος Ινονού, έλαβε σε μεταγενέστερο στάδιο, 

τιμής ένεκεν, το ομώνυμο επίθετο.   
21 Zürcher, ό.π., σ.σ. 159 – 162.  
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τραγουδώντας κάτω από το πορτρέτο του Βενιζέλου. Όταν του προσφέρθηκε 

ποτό, αυτός αρνήθηκε. Είχε υποσχεθεί στον εαυτό του να μην πιει ξανά ποτό 

έως ότου εκπληρώσει το στόχο του, τη δημιουργία της νέας Τουρκίας.22  

 

Αυτό, λοιπόν, που διέκρινε το νέο ηγέτη της Τουρκίας ήταν ο πραγματισμός και η 

διορατικότητα, για αυτό και μετά τη νίκη επί των Ελλήνων δεν αποπειράθηκε να 

επαναφέρει τον τουρκικό αλυτρωτισμό συνεχίζοντας έτσι τις παντουρκιστικές 

περιπέτειες των Νεότουρκων προκατόχων του. Ο Ατατούρκ είχε ενώπιον του ένα 

νέο τουρκικό κράτος με καθορισμένα σύνορα όπως ο ίδιος τα είχε διεκδικήσει με 

βάση το Εθνικό Συμβόλαιο. Για αυτό και θεωρούσε ότι η δημιουργία του 

τουρκικού έθνους, δηλαδή η εθνική ομογενοποίηση του πληθυσμού που 

βρισκόταν εντός των νέων συνόρων, ήταν η βασική του προτεραιότητα. 

Οποιεσδήποτε επεκτατικές βλέψεις προς την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή 

εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατες και αποπροσανατολιστικές, για αυτό και δεν 

τις επιδίωξε. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας Τούρκος δημοσιογράφος:  

 

«Το ιδιαίτερο χάρισμα του Ενβέρ ήταν η τόλμη, ενώ του Μουσταφά Κεμάλ η 
διορατικότητα [...] Εάν ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν το 1914 Υπουργός Πολέμου, δεν 
θα έσπρωχνε τη χώρα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Εάν ο Ενβέρ έμπαινε στη 

Σμύρνη το 1922, με την ίδια έξαρση θα γύριζε πίσω προελαύνοντας προς τη 
Συρία και το Ιράκ και θα έχανε όλα όσα είχαν κερδηθεί».23 

 

Οι απαιτήσεις, λοιπόν, του Ατατούρκ και του στενότερού του συνεργάτη Ινονού, 

τον οποίο είχε αποστείλει στη Λωζάνη για να διαπραγματευτεί τα σύνορα της 

νέας Τουρκίας, περιορίστηκαν κυρίως στα εδάφη που διεκδικούσαν οι εθνικιστές 

με βάση το Εθνικό Συμβόλαιο του 1919. Με την υπογραφή της συνθήκης της 

Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923 άνοιγε, πλέον, ο δρόμος για την ανακήρυξη της 

Τουρκικής Δημοκρατίας. Η νέα Τουρκία έλεγχε την ανατολική Θράκη, την 

Κωνσταντινούπολη και την Ανατολία, περιλαμβανομένων των περιοχών Καρς και 

Αρνταχάν. Τερματίζονταν οριστικά οι μισητές προς τους εθνικιστές 

διομολογήσεις, ενώ τα στενά του Βοσπόρου περνούσαν υπό διεθνή έλεγχο. Ο 

                                                           
22 Kinross, Lord, Atatürk: The Rebirth of a Nation, εκδ. Weidenfeld and Nicolson, London, 1965, σ. 319.  
23 Lewis, ό.π., σ. 255. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Ινονού εξήλθε των συνομιλιών με ότι, λίγο πολύ, επιδίωκαν οι εθνικιστές. Μια 

πραγματικά ανεξάρτητη τουρκική δημοκρατία με πλήρη κυριαρχία επί των 

εδαφών που διεκδικούνταν από την έναρξη του λεγόμενου απελευθερωτικού 

αγώνα. Ο Ατατούρκ – αντικατοπτρίζοντας την επίτευξη των τουρκικών στόχων – 

εξέφρασε αμέσως, μέσω επείγοντος τηλεγραφήματός του προς τον Ινονού, τα 

συγχαρητήριά του χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στη 

Λωζάνη ως «ιστορική επιτυχία».24  

 

Πλέον, ο Ατατούρκ αφηνόταν απερίσπαστος να δημιουργήσει την Τουρκία όπως 

ο ίδιος την οραματιζόταν. Δηλαδή, μια χώρα απομακρυσμένη από τις 

αλυτρωτικές περιπέτειες του παρελθόντος, εθνικά ομοιογενή, αλλά και κοσμική, η 

οποία δεν θα αντιμετώπιζε τα θεμελιώδη προβλήματα της ανομοιογενούς και υπό 

το σουλτάνο θρησκευτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπό αυτό το πρίσμα 

αντιμετώπισε και τις σχετικές πρόνοιες της Συνθήκης της Λωζάνης επιχειρώντας 

αρχικά να ομογενοποιήσει τον πληθυσμό της Ανατολίας, είτε μέσω της 

αποχώρησης μη τουρκικών και χριστιανικών πληθυσμών, όπως οι Έλληνες της 

Ανατολίας, είτε μέσω της εισαγωγής τουρκικών πληθυσμών που ζούσαν εκτός 

της νέας Τουρκίας. Ένας από αυτούς τους πληθυσμούς ήταν και οι 

Τουρκοκύπριοι.25   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Kinross, ό.π., σ. 371.  
25 Ιδιαίτερα πριν από την ανακήρυξη της κυπριακής ανεξαρτησίας το 1960 και τη συνταγματική 

κατοχύρωση της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου, ο όρος Τουρκοκύπριος δεν ήταν δόκιμος. 

Περισσότερο γινόταν αναφορά σε Τούρκους της Κύπρου ή παλαιότερα, πριν από την εθνική 

συνειδητοποίησή τους, σε μουσουλμάνους της Κύπρου. Κάτι το ανάλογο συνέβαινε και με τους 

Ελληνοκύπριους, οι οποίοι αναγνωρίζονταν ως Έλληνες της Κύπρου ή/και χριστιανοί της Κύπρου. Όμως, 

για ευκολία αναφοράς στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούνται οι όροι Τουρκοκύπριοι και 

Ελληνοκύπριοι.  
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Επιδίωξη μεταφοράς Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία  

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της συνθήκης της Λωζάνης, οι Τουρκοκύπριοι είχαν να 

επιλέξουν μεταξύ της βρετανικής και τουρκικής υπηκοότητας μέσα σε διάστημα 

δύο χρόνων. Στην περίπτωση που επέλεγαν να διατηρήσουν την τουρκική 

υπηκοότητα έπρεπε να εγκαταλείψουν την Κύπρο εντός δώδεκα μηνών από τη 

λήψη της απόφασής τους.26  

 

Η Άγκυρα ενθάρρυνε τους Τουρκοκύπριους όπως εγκαταλείψουν το νησί και 

μεταφερθούν στην Τουρκία, με αποτέλεσμα 9,310 Τουρκοκύπριοι σε συνολικό 

πληθυσμό 62,000 να πράξουν τούτο.27 Σύμφωνα με τον Κώστα Κύρρη, ο 

αριθμός των Τουρκοκυπρίων που τελικά εγκατέλειψαν την Κύπρο μέχρι και το 

1928 ήταν πιο περιορισμένος μη ξεπερνώντας τους 5,000. Μάλιστα, πολλοί από 

αυτούς επέστρεψαν από την Τουρκία απογοητευμένοι με την εκεί κατάσταση 

αποθαρρύνοντας έτσι τους υπόλοιπους Τουρκοκύπριους από το να 

εγκαταλείψουν την Κύπρο.28   

 

Όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η τουρκική κυβέρνηση προσπάθησε σε 

συστηματική βάση - επί διαστήματος πέντε συνολικά ετών - να ενθαρρύνει τη 

μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία. Αυτές ήταν και οι σαφείς οδηγίες 

που είχε λάβει ο πρώτος πρόξενος της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Κύπρο 

Ασάφ Μπέης (Asaf Güvenir), την όλη προσπάθεια του οποίου ο Κύρρης 

ονομάζει με το χαρακτηριστικό τίτλο «επιχείρησις μετανάστευσις».29 Σύμφωνα 

επίσης με τον Κιζιλγιουρέκ, η συγκεκριμένη πολιτική του νεοσύστατου τουρκικού 

κράτους συνεχίστηκε επί σειρά ετών παρά την ξεκάθαρη αντίθεση της βρετανικής 

κυβέρνησης. Κατά τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, μετά την υπογραφή της συνθήκης 

                                                           
26 Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne, July 24, 1923 (Article 21) στο Treaties of Peace 1919-

1923, ό.π. 
27 Bolukbasi, ό.π., σ. 22.  
28 Κύρρης, Κώστας Π., Κύπρος, Τουρκία και Ελληνισμός (Θεσμοί, Δομές, Σχέσεις, Προβλήματα), εκδ. 

Λάμπουσα, Λευκωσία, 1980, σ.σ. 104 – 105.  
29 Ό.π., 105. 
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της Λωζάνης, ο Τούρκος πρόξενος συνέχισε να προτρέπει συστηματικά τους 

Τουρκοκύπριους όπως μεταναστεύσουν στην Τουρκία.30    

 

Η τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε τη συγκεκριμένη στάση ως φυσικό επακόλουθο 

της ευρύτερης πολιτικής της για ανταλλαγή και εισαγωγή τουρκικών πληθυσμών 

- κυρίως της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία με τους Τούρκους που ζούσαν 

στην Ελλάδα και αλλού - με στόχο την ενίσχυση του εξαντλημένου και μειωμένου 

από τους συνεχείς πολέμους τουρκικού πληθυσμού της Ανατολίας. Ο συνολικός, 

μάλιστα, αριθμός των Τουρκοκυπρίων που έφυγαν οριστικά από την Κύπρο θα 

ήταν πιθανότατα μεγαλύτερος εάν οι Βρετανοί δεν εμπόδιζαν την αποχώρησή 

τους από το νησί μέσω παρεμβολής διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούσε απλά ότι η αντιμετώπιση του υφιστάμενου 

ενωτικού αιτήματος της ελληνικής πλειοψηφίας31 θα ήταν αποτελεσματικότερη με 

την παραμονή του τουρκικού πληθυσμού στο νησί, για αυτό και δεν επιθυμούσε 

τη μαζική αποχώρησή του.32 Εξού και η βρετανική κυβέρνηση είχε πράξει τότε ότι 

ήταν πολιτικά δυνατό για να ανακόψει αυτή τη μεταναστευτική πορεία. Πιο 

συγκεκριμένα, το 1929 η αποικιακή κυβέρνηση στην Κύπρο είχε πείσει την 

κεντρική κυβέρνηση στο Λονδίνο όπως επιτρέψει την επανάκτηση της βρετανικής 

υπηκοότητας σε πολλούς Τουρκοκύπριους, οι οποίοι με βάση τις σχετικές 

πρόνοιες της συνθήκης της Λωζάνης είχαν επιλέξει την τουρκική υπηκοότητα και 

άρα έπρεπε να εγκαταλείψουν το νησί για την Τουρκία. Κατά παράβαση, λοιπόν, 

της συνθήκης, το Ηνωμένο Βασίλειο παραχώρησε τη βρετανική υπηκοότητα σε 

αυτούς τους Τουρκοκύπριους ενθαρρύνοντάς τους κατ’ αυτό τον τρόπο να 

παραμείνουν στην Κύπρο.33  

 

Έχοντας διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές των Βρετανών, η τουρκική 

κυβέρνηση αντέδρασε από την αρχή στην παρεμβολή εμποδίων για μεταφορά 

                                                           
30 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 223.  
31 Οι Ελληνοκύπριοι είχαν από την αρχή ξεκαθαρίσει στη βρετανική διοίκηση του νησιού ότι πάγιο αίτημά 

τους ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μάλιστα, ο μητροπολίτης Κιτίου είχε καλωσορίσει τον 

πρώτο Βρετανό κυβερνήτη του νησιού το 1878, κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Λάρνακας, τονίζοντας 

ότι οι Έλληνες του νησιού θεωρούσαν τη βρετανική διοίκηση απλά ως μεταβατικό στάδιο για την ένωση.   
32 Bolukbasi , ό.π., σ. 22.  
33 Κύρρης, ό.π., σ. 105. 
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των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία μέσω αλλεπάλληλων διαβημάτων της προς 

το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών. Μάλιστα, η Άγκυρα επέμενε στα διαβήματά 

της όπως παραταθεί το προκαθορισμένο διάστημα των δύο ετών για επιλογή της 

τουρκικής υπηκοότητας, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους 

Τουρκοκύπριους να μεταναστεύσουν στην Τουρκία. Όπως επισημαίνει ο 

Τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός Τοζούν Μπαχτσελί (Tozun Bahçeli), η έξοδος 

σχεδόν 1,500,000 Ελλήνων και άλλων μειονοτήτων από την Τουρκία, αλλά και ο 

θάνατος μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού της Ανατολίας λόγω του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου και του μετέπειτα ελληνοτουρκικού πολέμου, επέφεραν 

σοβαρότατες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στη νεοσυσταθείσα Τουρκική 

Δημοκρατία. Για αυτό και η πρώτη τουρκική κυβέρνηση υπό τον Ατατούρκ 

επικεντρώθηκε στην αναπλήρωση αυτού του κενού με την εισαγωγή τουρκικών 

πληθυσμών εκτός της Τουρκίας, όπως π.χ. με τον τουρκικό πληθυσμό της 

Κύπρου.34  

 

Υπό τα τότε δεδομένα, η τουρκική κυβέρνηση θεωρούσε τη μακρόχρονη 

παραμονή των Βρετανών στο νησί κάτι περισσότερο από δεδομένη. Για αυτό και 

δεν ανησυχούσε από τις ενωτικές εξάρσεις των Ελληνοκυπρίων, καθώς και για 

πιθανό μελλοντικό έλεγχο του νησιού από την Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Κύρρης, συνοψίζοντας με αυτό τον τρόπο την όλη τουρκική πολιτική 

στην Κύπρο κατά το συγκεκριμένο διάστημα:  

 

«Με την πανίσχυρον τότε Αγγλίαν κυρίαρχον της Κύπρου, ο Κεμάλ δεν 
αισθάνεται φόβον εξ ελληνικής παρουσίας και αναγεννήσεως εν τη νήσω, και 
επιχειρεί να θέση, συνεπώς, εις εφαρμογήν την αρχήν του Μισάκ-ι Μιλλί περί 

πλειοψηφίας, η οποία λογικώς οδηγεί εις την επιχείρησιν μεταναστεύσεως των 
Τουρκοκυπρίων εις Τουρκίαν, η οποία εχρειάζετο εργατικάς χείρας και 

πληθυσμόν».35          
 

Όμως, η βρετανική κυβέρνηση – ακριβώς γιατί επιδίωκε να παραμείνει στην 

Κύπρο για μεγάλο χρονικό διάστημα και επειδή είχε επακριβή αντίληψη της 

                                                           
34 Bahcheli, Tozun, Greek-Turkish Relations Since 1955, εκδ. Westview Press, Boulder & London, 1990, 

σ.σ. 25 – 26. 
35 Κύρρης, ό.π., σ. 105.  
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πραγματικότητας στο νησί – έβλεπε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Δηλαδή, 

φοβόταν το ενωτικό κίνημα των Ελληνοκυπρίων, το οποίο μπορούσε να 

οδηγήσει στο μέλλον σε διαφοροποίηση της παθητικής στάσης της Ελλάδας 

έναντι της Κύπρου, και προσπαθούσε με κάθε δυνατό τρόπο να το περιορίσει. 

Για αυτό και η επιμονή των Βρετανών για παραμονή τουρκικού πληθυσμού στην 

Κύπρο - παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας - αποτέλεσε καθαρά προϊόν της 

στρατηγικής τους για χρησιμοποίησή του κατά των ενωτικών επιδιώξεων της 

ελληνικής πλειοψηφίας του νησιού. Ο τουρκικός πληθυσμός της Κύπρου δεν είχε 

μέχρι τότε αναπτύξει ένα συγκροτημένο εθνικιστικό κίνημα, ενώ η παραδοσιακή 

ηγεσία του ήταν εκ των πραγμάτων φιλο-βρετανική. Αυτή η στάση της 

τουρκοκυπριακής συντηρητικής ηγεσίας έναντι της βρετανικής διοίκησης ήταν, 

ανάμεσα σε άλλα, αποτέλεσμα της ενστικτώδους αντίθεσής της στην πιθανότητα 

ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αποχώρηση των Βρετανών από την Κύπρο 

σήμαινε για τους Τουρκοκύπριους αυξημένη πιθανότητα υλοποίησης του πάγιου 

στόχου των Ελληνοκυπρίων για την ένωση, για αυτό η προσκόλλησή τους στην 

αποικιοκρατία ήταν αναμενόμενη.36  

 

Δηλαδή, υπό την απειλή της ένωσης οι Τουρκοκύπριοι – φοβούμενοι ότι από 

κυρίαρχη και κυβερνώσα θρησκευτική ομάδα (μιλέτ) κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας θα καταντούσαν μια ασήμαντη και υπ’ απειλή εθνική 

μειονότητα σε ένα ελληνικό νησί – προσέγγισαν από την αρχή τους Βρετανούς 

θεωρώντας ότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα την απέφευγαν. Η κοινή αντίθεση στο 

ελληνοκυπριακό ενωτικό κίνημα κατέστησε λοιπόν τους Τουρκοκύπριους φυσικό 

σύμμαχο των Βρετανών αποικιοκρατών, για αυτό και οι τελευταίοι δεν 

επιθυμούσαν διόλου τη μαζική μεταφορά τους στην Τουρκία. Οι Τουρκοκύπριοι 

αποτελούσαν, δηλαδή, για τους Βρετανούς το αντίβαρο ή το ανάχωμα στο 

ενωτικό αίτημα των Ελληνοκυπρίων. Για αυτό και η βρετανική διοίκηση του 

νησιού είχε σταδιακά εισαγάγει ένα σύστημα «αντιπροσωπευτικής» 

διακυβέρνησης με την ίδρυση του Νομοθετικού Συμβουλίου, όπου οι διοριζόμενοι 

                                                           
36 Κατσιαούνης, Ρολάνδος, Η Διασκεπτική: 1946 – 1948 (Με Ανασκόπηση της Περιόδου 1878 – 1945), εκδ. 

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XXVII), Λευκωσία , 2000, 

σ.σ. 23 – 24.  
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Βρετανοί και εκλεγέντες Τουρκοκύπριοι μπορούσαν μαζί να υπερνικήσουν – 

έστω και οριακά με τη συμβολή του κυβερνήτη που είχε τη νικώσα ψήφο σε 

περίπτωση ισοψηφίας – την ελληνοκυπριακή πλειοψηφία. Η συγκεκριμένη 

τακτική αποτελούσε μια κλασική έκφανση της πολιτικής του «διαίρει και 

βασίλευε», η οποία ήταν ιδιαίτερα προσφιλής στους Βρετανούς με στόχο τη 

διαιώνιση της κυριαρχίας τους σε επαναστατημένους πληθυσμούς διαφόρων 

κτήσεων του στέμματος. Από τη μια, προσφερόταν στους υπό βρετανική 

κυριαρχία πληθυσμούς μια πλασματική αντιπροσώπευση στη διοίκηση του 

τόπου, η οποία προσομοίαζε στους δημοκρατικούς θεσμούς της Δύσης. Από την 

άλλη, όμως, αυτή η αντιπροσώπευση εξουδετερωνόταν μέσω της εκμετάλλευσης 

των εθνικών ή θρησκευτικών διαφορών τους. Ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ παραθέτει δύο 

σημαντικά βρετανικά έγγραφα, τα οποία καταδεικνύουν τη συγκεκριμένη 

πολιτική. Πρώτα, μια εσωτερική ανάλυση της βρετανικής διοίκησης του νησιού 

επισήμανε τα εξής ενδιαφέροντα: 

 

«Μέσα στο Νομοθετικό Συμβούλιο, τότε, τα εκλεγόμενα μέλη αποτελούσαν τη 
μόνιμη πλειοψηφία. Για αυτό και η πρακτική λειτουργία του συντάγματος 

εξαρτιόταν πάνω στην εκμετάλλευση της εθνικής διαφοράς μεταξύ Ελλήνων και 
Τούρκων».37 

  

Το δεύτερο έγγραφο παραθέτει με πιο ξεκάθαρο και αυτοκριτικό τρόπο την 

πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο:  

 

«Η κυριαρχία επί της αποικίας του στέμματος έπρεπε να συνεχιστεί με κάποιο 
τρόπο υπό την κάλυψη ενός ελεύθερου συντάγματος. Ο πιο απλός τρόπος 

φαινόταν να είναι η πολιτική του “διαίρει και βασίλευε” - η κοινοτική 
αντιπροσώπευση γινόταν επί σκοπού - […] Εάν υπήρχε στη Λευκωσία μια πιο 
ασφαλής επίσημη πλειοψηφία, εάν δεν χρησιμοποιούσαμε ρεβανσιστικά τον 

Τούρκο κατά του Έλληνα, εάν δεν ήμασταν αναγκασμένοι να καταφύγουμε σε 
στρατηγικές μανούβρες για την εξασφάλιση προόδου, η [βρετανική] διοίκηση θα 

έθετε καλύτερα θεμέλια και θα ήταν πιο περήφανη για το έργο της [στην 
Κύπρο]».38   

                                                           
37 Kızılyürek, Niyazi, ό.π., σ.215 και σ. 341. Πρόκειται για το έγγραφο Memorandum on Political Situation 

on Cyprus, CO67/314/13-f-144344.  Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου. Το ίδιο και η 

υπογράμμιση.  
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Όντως, η πιο πάνω βρετανική τακτική μπορεί να μην ήταν ηθικά ορθή, αλλά είχε 

τα επιθυμητά για το Ηνωμένο Βασίλειο πολιτικά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί οι 

Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι παρέμειναν στην Κύπρο και λόγω των βρετανικών 

παρεμβάσεων, ταυτίστηκαν εξ ανάγκης από την αρχή με τα βρετανικά 

συμφέροντα εξυπηρετώντας με τη σειρά τους το δικό τους στόχο για αποφυγή 

της ένωσης, ενώ οι Ελληνοκύπριοι τους αντιμετώπιζαν με ιδιαίτερη καχυποψία 

ως «ανθρώπους των Εγγλέζων». Ενδεικτική αυτής της σχέσης αντιπαλότητας 

μεταξύ των δύο κοινοτήτων, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Νομοθετικού 

Συμβουλίου, είναι η πιο κάτω αναφορά του πρώην Κύπριου προέδρου Γλαύκου 

Κληρίδη:  

 

«Οι Άγγλοι με τους Τούρκους υπερψήφιζαν τα θέματα και αυτό δημιούργησε μια 
αντίθεση της Ελληνοκυπριακής πλευράς προς την Τουρκοκυπριακή. Τους 

αποκαλούσαν “οι σύμμαχοι των Βρετανών δυναστών”.  
Έλεγαν, “Οι Τουρκοκύπριοι γίνανε σύμμαχοι με τους δυνάστες μας”, και εγώ 
πιστεύω ότι μια σωστή ανάλυση είναι ότι αυτό το επεδίωξαν οι Άγγλοι για να 

δημιουργήσουν μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο Κοινοτήτων. Δεν υπήρχε λόγος 
[οι Άγγλοι] να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική, αφού στο τέλος όλοι οι νόμοι 

έπρεπε να εγκριθούν από τον Κυβερνήτη. Αλλά, για να μην παίρνει ο Κυβερνήτης 
την ευθύνη και για να παρουσιάζεται ότι η “πλειοψηφία έτσι αποφάσισε” έκαναν 

αυτό το έκτρωμα το οποίο ονόμασαν “legislative council” (νομοθετικό συμβούλιο) 
για να φέρουν σε μια απόσταση τις δύο κοινότητες. Ήταν η γνωστή πολιτική  

“διαίρει και βασίλευε”».39  
 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι, εάν εξαρτάτο αποκλειστικά από την 

Άγκυρα, ένα μεγαλύτερο μέρος των Τουρκοκυπρίων θα μετοικούσε τα πρώτα 

χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης στην Τουρκία. Η 

κυβέρνηση Ατατούρκ και ο εκπρόσωπός της στην Κύπρο επιδίωκαν σαφέστατα 

τη μεταφορά ενός όσο το δυνατό μεγαλύτερου τουρκοκυπριακού πληθυσμού 

στην τουρκική Ανατολία. Για αυτό και κάθε άλλο παρά μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι από την αρχή η Τουρκία διατηρούσε αλυτρωτικές σκέψεις για την Κύπρο.  

 
                                                                                                                                                                             
38 Ό.π., σ. 215 και 341. Πρόκειται για το βρετανικό έγγραφο Memorandum on Cyprus Constitutional 

Question, CO67/22714-f-143277, 23.4.1929. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
39 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Γλαύκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας Χώρας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006, 

σ.σ. 68-69.  
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II. Μεσοπόλεμος: Περιορισμένο ενδιαφέρον για Κύπρο 

 

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, ο Ατατούρκ – και κατ’ επέκταση η Τουρκία – 

δεν ανέπτυξε και πάλι επεκτατικό ενδιαφέρον για την Κύπρο. Και αυτό παρά το 

γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι, επηρεασμένοι από τον κεμαλικό εθνικισμό, 

άρχισαν να συνειδητοποιούνται εθνικά και να στρέφονται ολοένα και 

περισσότερο προς την Άγκυρα.  

 

Οι λόγοι για αυτή τη στάση της Τουρκίας ήταν εσωτερικοί και εξωτερικοί. 

Ξεκινώντας από τους τελευταίους, επισημαίνεται ότι η Άγκυρα δεν ενοχλείτο 

ποσώς από το στάτους κβο στην Κύπρο λόγω της πολιτικής των άλλων δύο 

σημαντικών παραγόντων στο νησί, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τη 

μια, η Αθήνα κώφευε στις συνεχείς εκκλήσεις των Ελληνοκυπρίων για προώθηση 

της ένωσης και προσανατολιζόταν περισσότερο σε μια ελληνοτουρκική 

συνεργασία μακριά από νέες εθνικές αντιπαραθέσεις, ενώ από την άλλη το 

Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιαζόταν παντελώς απρόθυμο να εγκαταλείψει το νησί.  

 

Όσον αφορά τους εσωτερικούς λόγους, αυτοί σχετίζονταν περισσότερο με τον 

εσωστρεφή και περισσότερο εδαφικό εθνικισμό, τον οποίο προωθούσε ο 

Ατατούρκ. Ένας τέτοιος εθνικισμός δεν ευνοούσε εθνικές περιπέτειες και 

συγκρούσεις επί περιοχών, των οποίων το στάτους κβο δεν ενοχλούσε την 

Άγκυρα.40    

 

 

 

 

 

                                                           
40 Στα τελευταία χρόνια του μεσοπολέμου, η Τουρκία διεκδίκησε δυναμικά την Αλεξανδρέττα ξεφεύγοντας 

από την προηγούμενη μη-επεκτατική πολιτική της. Στο τέλος κατάφερε να την προσαρτήσει, παρά τις 

έντονες αντιδράσεις της Συρίας. Η περίπτωση της Αλεξανδρέττας και η διεκδικητική πολιτική της 

Άγκυρας, η οποία σχετιζόταν άμεσα με την επικείμενη αλλαγή του στάτους κβο στην περιοχή, θα 

εξεταστεί με προσοχή στο τέλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου, αφού μπορεί να παραλληλιστεί με την 

μετέπειτα τουρκική πολιτική στο κυπριακό.  
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Στάση Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου  

Παρά το ότι κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου το ενωτικό κίνημα των 

Ελληνοκυπρίων είχε ενδυναμωθεί με αποκορύφωμα την εξέγερση κατά των 

Βρετανών τον Οκτώβριο του 193141, η Άγκυρα συνέχισε να μην ανησυχεί 

ιδιαίτερα για ενδεχόμενη ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα αφού το Ηνωμένο 

Βασίλειο έδειχνε αποφασισμένο να διατηρήσει την κυριαρχία του στο νησί, ακόμη 

και με την επιβολή ενός καθαρά δικτατορικού καθεστώτος.42  

 

Οι Βρετανοί είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι η στρατηγική σημασία της 

Κύπρου ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε την απόδοση της νήσου σε κανένα. Αυτό 

το μήνυμα είχε δώσει σαφέστατα και στον Έλληνα πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών, George Curzon, από το 1920 

αντικατοπτρίζοντας τις απόψεις της κυβέρνησής του, η οποία έβλεπε την Κύπρο 

υπό το πρίσμα των στρατηγικών και πετρελαϊκών της συμφερόντων στην 

ευρύτερη Μέση Ανατολή.43 Λόγω και των μεταγενέστερων έργων υποδομής των 

Βρετανών στην Κύπρο, το νησί άρχισε να μετατρέπεται σταδιακά από τη 

δεκαετία του ‘30 σε ένα «μόνιμο» σύνδεσμο επικοινωνίας των Βρετανών με τη 

Μέση και Εγγύς Ανατολή.44 Υπό αυτές τις περιστάσεις, η δεδομένη συνέχιση του 

βρετανικού αποικιοκρατικού καθεστώτος στην Κύπρο αποτελούσε για την 

Τουρκία την καλύτερη δυνατή επιλογή.45  

 

Παράλληλα, η πολιτική της Ελλάδας δεν εγκυμονούσε οποιοδήποτε κίνδυνο για 

την Τουρκία, αφού η Αθήνα δεν παρουσιαζόταν πρόθυμη να υποστηρίξει - στο 

συγκεκριμένο τουλάχιστο χρονικό πλαίσιο - το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για 

                                                           
41 Η εξέγερση του 1931 είναι γνωστή και ως Οκτωβριανά. Πρόκειται για την εξέγερση των 

Ελληνοκυπρίων κατά της βρετανικής διοίκησης με αίτημα την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αρκετοί 

μελετητές υποστηρίζουν ότι βασική αιτία της εξέγερσης ήταν οι βαριοί φόροι που επέβαλλαν οι Βρετανοί 

στον κυπριακό πληθυσμό και η κακή οικονομική κατάσταση στην οποία ζούσαν οι Κύπριοι. Η εξέγερση 

ελέγχθηκε γρήγορα από τους Βρετανούς, οι οποίοι στη συνέχεια επέβαλαν μια πλήρως ανελεύθερη 

δεκαετή διακυβέρνηση της νήσου, γνωστή και ως περίοδος της Παλμεροκρατίας.  
42 Για την κυπριακή εξέγερση του 1931 και την επακόλουθη γνωστή στην ιστορία περίοδο της 

Παλμεροκρατίας  στο Κατσιαούνης, ό.π., σ.σ. 34 – 63.  
43 Kyrris, Costas P., History of Cyprus, εκδ. Lampousa Publications, Nicosia, 1996, σ. 340.  
44 Ό.π., σ. 341.  
45 Hale, ό.π., σ. 130.  
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ένωση. Αντίθετα, οι ενδείξεις που λάμβανε η Άγκυρα ήταν ότι η Αθήνα 

εναντιωνόταν ανοικτά σε βίαιη ή/και διπλωματική διεκδίκηση της Κύπρου, 

ερχόμενη με αυτό τον τρόπο σε αντιπαράθεση με την τότε υπερδύναμη του 

πλανήτη, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός 

Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε γίνει στην ελληνική 

βουλή στις 18 Νοεμβρίου 1931, είχε αναφερθεί επικριτικά για την οκτωβριανή 

εξέγερση στην Κύπρο υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βοηθήσει 

στην πραγματοποίηση των εθνικών στόχων των Κυπρίων και των 

Δωδεκανησίων, οι οποίοι με τη σειρά τους επιδίωκαν ανεξαρτησία από την 

Ιταλία. Ο λόγος του Βενιζέλου ήταν σαφής και κατηγορηματικός:  

 

«Ο ακοίμητος εθνικός πόθος των Ελλήνων της Κύπρου, μη συγκρατηθείς από 
τους πολιτικούς άνδρας της μεγαλονήσου, ως ώφειλεν, εντός των ορίων των 

νομίμων εκδηλώσεων, ήγαγεν εις παρεκτροπάς, αι οποίαι δεν είναι προωρισμέναι 
προφανώς να εξυπηρετήσουν τον επιδιωκόμενον σκοπόν… Όσον βαθεία και αν 

η απήχησις που ευρίσκουν εις την Ελληνικήν ψυχήν οι εθνικοί πόθοι των 
Ελλήνων κατοίκων των νήσων τούτων, είναι αδύνατον το Ελληνικόν Κράτος να 
αναλάβη την υποστήριξιν της πραγματοποιήσεως αυτών ή να ανεχθή όπως το 

έδαφος του χρησιμοποιείται προς οργάνωσιν συστηματικής αντιδράσεως κατά της 
ησυχίας των νήσων τούτων… Μόνον εις περίστασιν, καθ΄ ην η Μεγάλη Βρετανία 
θα επείθετο ότι η Κύπρος ουδαμώς της είναι χρήσιμος, ή την χρησιμότητα που 

ημπορεί να έχη δύναται να της ασφαλίση η παρακράτησις μικρού μόνον τμήματος 
αυτής, θα ηδύνατο να υπάρξη πιθανότης να εισακούση τας εθνικάς ευχάς των 

Κυπρίων, υπό την πρόσθετον προϋπόθεσιν ότι αι σχέσεις του πληθυσμού προς 
την κυρίαρχον δύναμιν να απεκαθίσταντο τόσον ομαλαί, ώστε να μη ημπορή να 

υποτεθή ότι η τελευταία αυτή υπέκυψεν εις βίαν».46                          
 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν βαθιά πεπεισμένος ότι η οποιαδήποτε 

αντιπαράθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο επί της Κύπρου ήταν ανούσια, αφού το 

νησί θα παραχωρείτο από τους Βρετανούς όχι υπό πίεση αλλά μόνο όταν και 

εφόσον οι ίδιοι πείθονταν για τη μη στρατηγική χρησιμότητα της ολότητας του 

εδάφους του. Επέμενε στη συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με τους Βρετανούς 

με στόχο τη σταδιακή και ομαλή διεκδίκηση των στόχων τους. Για αυτό και όταν 

είχε λάβει πληροφορίες από τον πρόξενο της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Αλέξη 

                                                           
46 Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων (1915 – 1956), Τόμος Α’, εκδ. Διεύθυνση 

Επιστημονικών Μελετών, Αθήνα, 1997, σ. 6.  
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Κύρου, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σκεφτόταν να παραχωρήσει στους Κύπριους 

περισσότερες συνταγματικές ελευθερίες στα πρότυπα της Μάλτας, η απάντησή 

του με εμπιστευτικό μήνυμα στις 13 Μαΐου 1931 (έξι μήνες πριν από την 

εξέγερση των Κυπρίων) είχε ως εξής:  

 

«Η παραχώρησις ευρύτερων πολιτικών ελευθεριών θα έπρεπε να γίνη 
ευχαρίστως δεκτή από κάθε Κύπριον πατριώτην. Δεν βλέπω ποίαν χρησιμότηταν 

μπορεί να έχη η εμμονή εις την σημερινήν αδιαλλαξίαν και μάλιστα η έντασις 
αυτής εις απάντησιν παραχωρήσεων αι οποίαι επιτρέπουν να προσδωκόμεν 

βελτίωσιν της παρούσης καταστάσεως… Η αποδοχή και η άσκησις των τυχόν 
παρασχεθησομένων νέων ελευθεριών και η διεκδίκησις δια νομίμων μέσων 

ευρύτερων τοιούτων μου φαίνεται η μόνη ενδεικνυόμενη δια την Κύπρον οδός».47                
 

Έχοντας αυτή τη συγκεκριμένη θέση ο Βενιζέλος διαφώνησε κάθετα με τις 

συνεχείς εκκλήσεις του Έλληνα προξένου στην Κύπρο, ο οποίος με κάθε τρόπο 

πρότασσε προς την Αθήνα την αναγκαιότητα ενίσχυσης των προσπαθειών των 

Ελληνοκυπρίων για ένωση. Αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας Κύρου-Βενιζέλου 

ήταν η απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού όπως ανακαλέσει τον πρόξενό του 

από το νησί πριν από την οκτωβριανή εξέγερση.48 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τουρκική 

κυβέρνηση το 1930 όταν το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών παραπονέθηκε για 

την πολιτική δράση του Τούρκου πρόξενου στην Κύπρο Ασάφ μπέη. Ο Τούρκος 

πρόξενος αντικαταστάθηκε, αφού ο Ατατούρκ επέδιδε μεγάλη σημασία στην 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ήθελε να 

κατηγορηθεί ότι η Τουρκία παρενέβαινε στις εσωτερικές υποθέσεις της 

Κύπρου.49     

 

 

 
                                                           
47 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Βενιζέλος προς Κύρου», Αριθμός Πρωτοκόλλου 6650, 

Εμπιστευτικό, 13 Μαΐου 1931, στο Πικρός, Π. Γιάννης, Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό, εκδ. Φιλιππότη, 

Αθήνα, 1980, σ. 100.    
48 Αβέρωφ – Τοσίτσας, Ευάγγελος, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών (Κυπριακό, 1950 – 1963), Α’ τόμος, εκδ. 

Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα, 1982 (Β’ έκδοση), σ. 12, και Πικρός, ό.π., σ.σ. 104 – 106.    
49 Bahcheli, ό.π., σ. 28.  
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Ελληνοτουρκική Συνεργασία  

Πέραν από την προσεκτική στάση της έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου και την 

ικανοποίηση για τη μετριοπαθή γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά 

το μέλλον της Κύπρου, ένας άλλος βασικός λόγος που οδηγούσε την Τουρκία 

μακριά από οποιαδήποτε διεκδικητική πολιτική στην Κύπρο ήταν η ολοένα και 

περισσότερο αυξανόμενη ελληνοτουρκική συνεργασία. Μετά από δεκαετίες 

καταστροφικών πολέμων, οι οποίοι οδήγησαν τις δύο χώρες στα πρόθυρα ολικής 

καταστροφής, οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας ήταν αποφασισμένες όπως 

εδραιώσουν τη μεταξύ τους φιλία και συνεργασία.  

 

Ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος πίστευε ακράδαντα ότι 

επιβάλλονταν τολμηρές πρωτοβουλίες που θα καθιστούσαν πραγματικότητα την 

εδραίωση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, για αυτό και έβλεπε με θετικό μάτι 

την υπογραφή συμφωνιών διευθέτησης όλων των διμερών προβλημάτων μεταξύ 

Αθήνας και Άγκυρας. Στο ίδιο μήκος κύματος βρισκόταν και η τουρκική 

κυβέρνηση υπό τον Ατατούρκ, η οποία διακαώς επεδίωκε ανοίγματα προς τη 

Δύση.50  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στρατηγικής, το πρώτο βήμα έγινε από την Ελλάδα με 

την προώθηση στις 10 Ιουνίου 1930 συμφωνίας διευθέτησης των διαφορών 

Αθήνας - Άγκυρας όσον αφορά την ανταλλαγή πληθυσμών, και τα θέματα 

προσφύγων και των περιουσιών που αυτοί άφηναν πίσω τους σε κάθε χώρα. Με 

την υπερπήδηση αυτού του σημαντικότατου εμποδίου, το οποίο ήταν άμεσο 

αποτέλεσμα της πρόσφατης μεταξύ τους πολεμικής σύρραξης, άνοιγε πλέον ο 

δρόμος για τη διεύρυνση της συνεργασίας και φιλίας τους. Για αυτό και παρά τις 

εσωτερικές αντιδράσεις, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε επίσκεψη στην 

Τουρκία (25 – 30 Οκτωβρίου 1930) όπου και επίσημα υπογράφτηκε η συμφωνία 

της 10ης Ιουνίου 1930. Παράλληλα, στις 30 Οκτωβρίου 1930 υπογράφτηκε 

Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας και Συνεργασίας με το οποίο τα δύο κράτη 

                                                           
50 Χριστοδούλου, Μιλτιάδης, Η Πορεία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων και η Κύπρος, τομ. Α’, ό.π., σ.σ. 

419 – 420.  
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αναλάμβαναν την αμοιβαία υποχρέωση όπως μη μετάσχουν σε οποιοδήποτε 

πολιτικό ή οικονομικό συνασπισμό που θα στρεφόταν εναντίον του ενός από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Σημαντικό ήταν και το συνοδευόμενο πρωτόκολλο που 

αφορούσε την ισότητα στους ναυτικούς εξοπλισμούς με το οποίο κάθε κράτος 

αναλάμβανε την υποχρέωση όπως ενημερώνει το άλλο έξι μήνες πριν από την 

αγορά ή την παραγγελία κατασκευής πολεμικών σκαφών. Επίσης, στο πλαίσιο 

πάντοτε της υπό αναφορά συμφωνίας, κάθε χώρα αναλάμβανε να υποστηρίξει 

την άλλη για επίλυση των προβλημάτων της έναντι τρίτων χωρών και 

οργανισμών (π.χ. βοήθεια της Τουρκίας για ξεπέρασμα της ελληνο-βουλγαρικής 

αντιπαράθεσης και συμπαράταξη της Ελλάδας για την ένταξη της πρώτης στην 

Κοινωνία των Εθνών). Εκτός από τη συγκεκριμένη συμφωνία, υπογράφηκε και 

Σύμβαση Εγκατάστασης, Εμπορίου και Ναυτιλίας, η οποία παρείχε τη 

δυνατότητα στους πολίτες των δύο κρατών να διαμένουν και να εμπορεύονται με 

περισσότερη ευκολία στις δύο χώρες, καθώς και μια Εμπορική και Οικονομική 

Σύμβαση, η οποία στόχευε στην αύξηση της οικονομικής και εμπορικής 

συνεργασίας. Τόσο θετικό ήταν το κλίμα από την επίσκεψη του πρωθυπουργού 

Βενιζέλου στην Άγκυρα που η όλη προσέγγιση θεωρήθηκε ως «τερματίζουσα τον 

προαιώνιο αγώνα μεταξύ των δύο χωρών». Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια 

της συγκεκριμένης επίσκεψης του Βενιζέλου, ο Ατατούρκ διέταξε την μετατροπή 

της Αγίας Σοφίας, η οποία μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 

χρησιμοποιείτο ως τζαμί, σε μουσείο. Τον Οκτώβριο του 1931, ο πρωθυπουργός 

Ισμέτ Ινονού ανταπέδωσε εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης την επίσκεψη του 

Βενιζέλου με την πραγματοποίηση επίσκεψής του στην Αθήνα όπου 

επικυρώθηκαν οι προαναφερθείσες ελληνοτουρκικές συμφωνίες και συμβάσεις.51  

 

Ο πλέον χαρακτηριστικός συμβολισμός επί του νέου κλίματος που επικρατούσε 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν ο τόνος στις ομιλίες των πρωθυπουργών 

Ελλάδας και Τουρκίας κατά την πρώτη επίσκεψη του Βενιζέλου τον Οκτώβριο 

του 1930. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια γεύματος που ακολούθησε την 

                                                           
51 Για περισσότερες πληροφορίες στο Χριστοδούλου, ό.π., σ.σ. 420 – 421, Bahcheli, ό.π, σ. 14, και 

Κύρρης, Κύπρος, Τουρκία και Ελληνισμός (Θεσμοί, Δομές, Σχέσεις, Προβλήματα), ό.π., σ.σ. 107 – 108.  
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υπογραφή όλων αυτών των συμφωνιών και συμβάσεων ο Βενιζέλος περιέλαβε 

το εξής σχόλιο στην πρόποσή του:  

 

«…ερχόμεθα να σας τείνωμεν ειλικρινώς το χέρι και να δηλώσωμεν ότι ο 
μακραίων ανταγωνισμός ετερματίσθη οριστικώς».52 

     

Με τη σειρά του ο Τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ Ινονού ανέφερε τα εξής για τη 

μεγάλη σημασία των συμφωνιών: 

 

«Εκανονίσθησαν πλέον, δι’ οριστικού τρόπου τα ζητήματα […] Από της στιγμής 
εκείνης ετίθεντο αι βάσεις διά μίαν έντιμον και γόνιμον συνεργασίαν μεταξύ των 

δύο χωρών μας διά το συμφέρον της ειρήνης […] Μια σταθερά και διαρκής φιλία 
δεν δύναται να βασισθή εις αισθηματικάς μόνον εκδηλώσεις».53 

 

Ενδεικτική της τεράστιας σημασίας που επέδιδε η Ελλάδα στην εδραίωση της 

συνεργασίας των δύο χωρών ήταν η συνέχιση της συγκεκριμένης πολιτικής 

ακόμα και όταν υπήρξε αλλαγή στην κυβέρνηση της χώρας. Συγκεκριμένα, με την 

ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Παναγή Τσαλδάρη το Μάρτιο του 1933 η 

Ελλάδα επιδίωξε την επιβεβαίωση της θεσμοθετημένης, πλέον, συνεργασίας 

Ελλάδας – Τουρκίας. Ο ίδιος ο Βενιζέλος διαβεβαίωνε τον Τσαλδάρη για την 

«απόλυτον πεποίθησιν» του ότι η Τουρκία ήταν πλέον κράτος «κατ’ εξοχήν 

ειρηνικόν». Ο Βενιζέλος βάσιζε αυτή του την ανάλυση στο ότι η Τουρκία ήταν 

βαθιά αφοσιωμένη στην εσωτερική της ανασυγκρότηση και πως επιδίωκε να 

καταστεί «κράτος εθνικό», για αυτό και «ουδεμίαν βλέψιν» είχε για την κατάκτηση 

ξένων λαών και εδαφών.54 Με βάση αυτή τη «βενιζελική κληρονομιά» ο 

Τσαλδάρης μετέβη στις 14 Σεπτεμβρίου 1933 στην Άγκυρα υπογράφοντας 

σύμφωνο «εγγυήσεως του κοινού συνόρου», το οποίο εγγυόταν το απαραβίαστο 

των κοινών συνόρων Ελλάδας – Τουρκίας και προωθούσε την περαιτέρω 

ανάπτυξη της μεταξύ τους φιλίας και συνεργασίας. Όπως διευκρινίστηκε το 1938, 

αυτό το σύμφωνο εγγυόταν – ακόμη και με τη χρήση όπλων – τη μη 

χρησιμοποίηση του εδάφους της Ελλάδας και της Τουρκίας εις βάρος τους από 

                                                           
52 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 421. 
53 Ό.π., σ. 421. 
54 Ό.π., σ. 429.  
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τρίτες δυνάμεις, στην περίπτωση πάντοτε που μια από τις δύο δεχόταν επίθεση 

από κάποια τρίτη χώρα.55 Επίσης, το 1934 η κυβέρνηση Τσαλδάρη και η 

τουρκική κυβέρνηση αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της 

Γιουγκοσλαβίας και Ρουμανίας για τη δημιουργία ενός Βαλκανικού Συμφώνου, το 

οποίο σκοπό είχε την αλληλο-προστασία των τεσσάρων χωρών στην περίπτωση 

ξένης επίθεσης και τη διατήρηση του εδαφικού καθεστώτος των Βαλκανίων.56    

 

Η νέα αυτή ειρηνική φάση στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, η οποία διάρκεσε 

μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ‘50, αποτελούσε επίτευγμα του Ελευθέριου 

Βενιζέλου που χωρίς δισταγμό επιδίωκε την κατοχύρωση της εδαφικής 

ακεραιότητας της Ελλάδας και την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα του μέσα από 

την εδραίωση της ελληνοτουρκικής φιλίας και την αποφυγή νέων καταστροφικών 

πολέμων. Με βάση αυτή τη λογική, ακόμη και εβρισκόμενος στην αντιπολίτευση, 

ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν δίστασε να προτείνει τον Ατατούρκ για το νόμπελ 

ειρήνης. Πιο συγκεκριμένα, με επιστολή του ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 1934 

προς τον πρόεδρο της επιτροπής νόμπελ ειρήνης ο Βενιζέλος ανεπιφύλακτα 

υποστήριζε τον ηγέτη της Τουρκίας για τη συγκεκριμένη ύψιστη πολιτική τιμή.57 Ο 

σεβασμός του Βενιζέλου προς το πρόσωπο του πρώην αντιπάλου του καθώς και 

προς το εσωτερικό μεταρρυθμιστικό του έργο, το οποίο έβλεπε ως την 

ασφαλιστική δικλίδα για οριστική απομάκρυνση της Τουρκίας από οποιεσδήποτε 

επεκτατικές της βλέψεις κατά της Ελλάδας, ήταν τόσο μεγάλος που χωρίς 

δισταγμό είχε παρατηρήσει τα εξής για αυτόν:  

 

«[…] Είναι πολύ σπάνιο στη ζωή ενός έθνους να υλοποιούνται τόσο δραστικές 
αλλαγές σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα […] Αυτά τα τεράστια επιτεύγματά 

                                                           
55 Θεοδωρόπουλος, Βύρων, Οι Τούρκοι και Εμείς, εκδ. Φυτράκης, Αθήνα, 1988 (Β’ Έκδοση), σ.σ. 121 – 

122.   
56 Χριστοδούλου, ό.π., σ. 432.  
57 Mango, Andrew, Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey, εκδ. Overlook, Woodstock, 

1999, σ. 487. Σύμφωνα με τον Mango, φωτοτυπία της επιστολής του Βενιζέλου προς τον πρόεδρο της 

επιτροπής του νόμπελ ειρήνης δημοσιεύτηκε στην τουρκική εφημερίδα Milliyet στις 28 Οκτωβρίου 1998, 

ό.π., σ. 615. 
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του [Ατατούρκ] του έχουν προσδώσει τη φήμη του ‘σπουδαίου άντρα’, με την 
πλήρη σημασία της λέξης».58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
58 Halman S., Talat, “Ataturk as Immortal Hero”, The Turkish Times, No. 150, Year 7, 1995. Βασισμένο 

στην ομότιτλη ομιλία του ιδίου που δόθηκε στο πλαίσιο του Ataturk Memorial Program στη Νέα Υόρκη 

στις 10 Νοεμβρίου 1995.   
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Επικέντρωση σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις  

Οι προαναφερθείσες ευμενείς αναφορές του Ελευθέριου Βενιζέλου για το 

μεταρρυθμιστικό έργο του Ατατούρκ ήταν ρεαλιστικές. Όντως, ο ηγέτης της 

σύγχρονης Τουρκίας ήταν αποφασισμένος όπως εδραιώσει ραγδαία την εθνική 

ομοιογένεια, οικονομική ανεξαρτησία, και την κοσμικότητα του νέου τουρκικού 

κράτους απαλλάσσοντάς το με αυτό τον τρόπο από τις καταστροφικές αδυναμίες 

της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.59 Η αφοσίωση, πάντως, του Ατατούρκ 

προς την επίτευξη αυτών των στόχων στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του 

ήταν ολοκληρωτική και δεν άφηνε κανένα περιθώριο για οποιεσδήποτε 

αλυτρωτικές ενέργειες σε εδάφη που βρίσκονταν εκτός της Τουρκίας.  

 

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο Ατατούρκ συνέχισε το μεταρρυθμιστικό έργο των 

Νεότουρκων με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού κράτους, με μόνο βέβαια μια 

σημαντική διαφορά. Ο ίδιος ήταν απαλλαγμένος από τις παντουρκιστικές τους 

εμμονές, οι οποίες τους είχαν οδηγήσει στην καταστροφή του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου. Όντως, οι στόχοι και μέθοδοι που επέλεξε ο Ατατούρκ για 

υλοποίηση των εσωτερικών του μεταρρυθμίσεων προσομοίαζαν με αυτές των 

Νεότουρκων, όπως η προώθηση εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, η 

δημιουργία μιας εθνικής οικονομίας βασισμένης όχι στις χριστιανικές μειονότητες 

αλλά σε μια νέα τουρκική εμπορική τάξη, η εθνική ομογενοποίηση του 

πληθυσμού, και ο περιορισμός του ρόλου της θρησκείας. Ο Ατατούρκ 

προώθησε, ουσιαστικά, ένα δικό του κεμαλικό δόγμα βασισμένο, όμως, στην 

ελιτιστική ιδεολογία των Νεότουρκων προσπαθώντας και αυτός πατερναλιστικά 

να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές εκ των άνω προς τα κάτω με στόχο τη 

διάσωση και ενίσχυση του κράτους. Όπως και οι Νεότουρκοι έτσι και ο Ατατούρκ 

αποτελούσε μέρος της ίδιας παραδοσιακής κρατικής ελίτ, η οποία ως αναλλοίωτο 

στόχο είχε τη διάσωση και ενίσχυση του κράτους. Η βασική διαφορά ήταν το ότι 

                                                           
59 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θάνος Βερέμης, η κεμαλική ιδεολογία ήταν αφιερωμένη στη με κάθε 

μέσο εθνική ομοιογενοποίηση της Τουρκίας. Ουσιαστικά, ο κεμαλισμός επεδίωκε αυτή την 

ομοιογενοποίηση με στόχο και την αντιμετώπιση των διαφόρων φυγόκεντρων δυνάμεων που χαρακτήριζαν 

την τουρκική κοινωνία. Παράλληλα, η ομοιογενοποίηση του πληθυσμού αντιμετώπιζε τις διασπαστικές 

τάσεις που χαρακτήριζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο Βερέμης, Θάνος, «Τουρκία: Νέοι 

Προσανατολισμοί ή Επιστροφή στο Αδιέξοδο;», επιμ. Βερέμης, Θάνος, Η Τουρκία Σήμερα (Πολιτεία, 

Κοινωνία, Οικονομικά, Εξωτερική Πολιτική, Θρησκεία), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1995, σ. 17.    
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οι Νεότουρκοι προσπαθούσαν να διασώσουν το οθωμανικό κράτος, ενώ ο 

Ατατούρκ προσπάθησε να ενισχύσει και να εδραιώσει ένα νέο κράτος, το οποίο 

μετονομαζόταν πλέον σε Τουρκική Δημοκρατία.60     

 

Η ιδεολογία λοιπόν του Ατατούρκ, η οποία χαρακτηρίζεται και ως κεμαλισμός 

από το μικρό του όνομα, είχε δύο βασικούς άξονες που θα αναλυθούν πιο κάτω:  

 

(α) Την κοσμικότητα (secularism), με την οποία επιχειρήθηκε επιτυχώς ο 

τερματισμός του ρόλου της θρησκείας στην πολιτική.  

 

(β) Τον εθνικισμό (nationalism), με τον οποίο δημιουργήθηκε το τουρκικό έθνος 

και επιτεύχθηκε η ομογενοποίηση του πληθυσμού της Τουρκίας.    

 

(α) Κοσμικότητα:  

Ως αναπόσπαστο τμήμα της οθωμανικής στρατιωτικής ελίτ και ως συνεχιστής 

των κοσμικών μεταρρυθμίσεων των Νεότουρκων, ο Ατατούρκ προέβη σε μια 

σειρά ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες επέφεραν τη ριζική 

εκκοσμίκευση του νέου τουρκικού κράτους. Πρωταρχικός στόχος του Κεμάλ ήταν 

η διάλυση της οθωμανικής θρησκευτικής ελίτ με επικεφαλή το σουλτάνο. Η 

θρησκευτική ελίτ αποτελούσε το βασικότερό του αντίπαλο όσον αφορά τον 

έλεγχο της εξουσίας, αλλά και το κυριότερο εμπόδιο στο κοσμικό 

μεταρρυθμιστικό του έργο. Για αυτό και έπρεπε να εξαλειφθεί. Επιπρόσθετα, 

όπως οι Νεότουρκοι έτσι και ο Ατατούρκ θεωρούσε τον κυρίαρχο ρόλο του Ισλάμ 

στην πολιτική ως τη βασική αιτία παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για 

αυτό και αντέστρεψε πλήρως τους όρους. Μέσω των μεταρρυθμίσεών του 

επέφερε τον πλήρη έλεγχο της θρησκείας από το κοσμικό κράτος και 

προσπάθησε να εξαλείψει κάθε επιρροή της θρησκείας από την κοινωνία. Για 

αυτό και όπως επισημαίνει ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, ο όρος «κοσμικότητα» δεν 

                                                           
60 Ο Niyazi Kızılyürek παραθέτει με λεπτομέρεια το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των Νεότουρκων, το 

οποίο όντως προσομοιάζει σε τεράστιο βαθμό με το μεταρρυθμιστικό έργο του Ατατούρκ. Στο Kızılyürek, 

Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 155 και 161 (προώθηση της τουρκικής γλώσσας), σ.σ. 159 

– 60 (εκτουρκισμός πληθυσμού), και σ.σ. 161 – 163 (δημιουργία εθνικής οικονομίας και τουρκικής 

εμπορικής τάξης).  
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αποδίδει επακριβώς τις αλλαγές που προσπάθησε να επιφέρει ο Ατατούρκ. 

Επιβάλλοντας, ουσιαστικά, μια άθεη κοινωνία μακριά από την επιρροή του 

Ισλάμ, ο Ατατούρκ προσπάθησε να προωθήσει ένα κοσμικό κράτος στα 

πρότυπα του γαλλικού laïcité.61     

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δράσης, αμέσως μετά τον έλεγχο της Σμύρνης, η 

Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατήργησε το σουλτανάτο (1 Νοεμβρίου 

1922). Λίγες μέρες αργότερα, ο τελευταίος σουλτάνος της αυτοκρατορίας, Μεχμέτ 

Στ’ Βαχιντεντίν, εγκατέλειψε για πάντα την Κωνσταντινούπολη. Λίγο μετά την 

ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας (29 Οκτωβρίου 1923), η Μεγάλη 

Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατάργησε το χαλιφάτο και το υπουργείο 

θρησκευτικών υποθέσεων (3 Μαρτίου 1924). Ο μουσουλμανικός θρησκευτικός 

νόμος (σεριάτ) καταργήθηκε οριστικά το 1926 με την υιοθέτηση του ελβετικού 

αστικού κώδικα και την εφαρμογή ενός νέου κοσμικού ποινικού κώδικα. Οι 

μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ συνεχίστηκαν το 1928 με την κατάργηση των 

άρθρων του τουρκικού συντάγματος, τα οποία όριζαν το Ισλάμ ως την επίσημη 

θρησκεία του κράτους. Παράλληλα, το κοράνιο άρχισε να απαγγέλλεται στα 

τουρκικά, ενώ καταργήθηκε η διδασκαλία της αραβικής και περσικής (επίσημες 

μέχρι τότε γλώσσες διδασκαλίας του κορανίου) στα σχολεία. Φυσικά, η ριζική και 

ταχεία εκκοσμίκευση ενός βαθιά ριζωμένου για αιώνες θρησκευτικού πολιτικού 

συστήματος δεν επιτεύχθηκε χωρίς αντιδράσεις. Υπήρξαν βίαιες και μαζικές 

εξεγέρσεις όπως στο Ερζερούμ (Erzurum). Όμως, η αντίδραση του Ατατούρκ 

ήταν άμεση και αποτελεσματική. Οι πολιτικές διώξεις, ακόμη και η θανατική 

ποινή, περίμενε αρκετούς από τους βασικούς του πολιτικούς αντιπάλους. Μόνο 

μεταξύ του διαστήματος Μαρτίου 1925 και Μαρτίου 1926 το λεγόμενο δικαστήριο 

ανεξαρτησίας της Άγκυρας είχε επιβάλει 138 συνολικά θανατικές ποινές.62  

 

                                                           
61 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της Σύγχρονης 

Τουρκίας, εκδ. Μεσόγειος, Αθήνα, 2006, σ.σ. 62 – 63. Μια από τις βασικές αρχές του κεμαλισμού είναι το 

laiklik που είναι το αντίστοιχο του γαλλικού laïcité. Για τον Ατατούρκ, λοιπόν, λαϊκό κράτος σήμαινε 

πλήρη έλεγχο της θρησκείας από το κράτος μέσα από τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων, ενός 

κρατικού θεσμού που είχε δημιουργηθεί με στόχο να συντονίζει τη λειτουργία του Ισλάμ στην κοινωνία.     
62 Mango, Andrew, ό.π., σ. 436.  
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Για τον Ατατούρκ ο πολιτισμός ήταν ταυτόσημος με τη Δύση, για αυτό και 

θεωρούσε τον πλήρη εκδυτικισμό της κοινωνίας ως τη μόνη πολιτική επιλογή. Για 

αυτόν ο μερικός εκσυγχρονισμός δεν αποτελούσε λύση, εξού και προχώρησε 

άμεσα σε ριζικές αλλαγές.63 Μέχρι και το θάνατό του το 1938, ο Ατατούρκ είχε 

ανατρέψει οριστικά το θρησκευτικό σύστημα της χώρας. Ακόμη και με τη χρήση 

βίας, το κεμαλικό κοσμικό κράτος κατάφερε να ελέγξει πλήρως τη θρησκεία, 

κυρίως μέσω της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, ενώ ο ρόλος του Ισλάμ 

στην επίσημη πολιτική ζωή της χώρας είχε εκμηδενιστεί.  

 

(β) Εθνικισμός:  

Η βασικότερη όμως πτυχή του μεταρρυθμιστικού έργου του Ατατούρκ ήταν η 

δημιουργία του τουρκικού έθνους. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Paul Dumont, 

κάθε φορά που ο Ατατούρκ αναφερόταν στο «έθνος» - κατά την διάρκεια του 

ένοπλου αγώνα έναντι των Ελλήνων - εννοούσε μόνο ένα μέρος της 

στρατιωτικής ηγεσίας και κρατικής γραφειοκρατίας, καθώς και ένα τμήμα των 

προκρίτων. Οι λαϊκές μάζες, οι οποίες ανήκαν κατά συντριπτική πλειοψηφία στην 

αγροτική τάξη, δεν είχαν επηρεαστεί ακόμη από τον τουρκικό εθνικισμό και ούτε 

θεωρούσαν τους εαυτούς τους Τούρκους. Σε πολλά μέρη της Ανατολίας τα 

αισθήματα κατά των εθνικιστών ήταν ιδιαίτερα αρνητικά λόγω της στρατολόγησης 

αλλά και της βαριάς φορολογίας που επέβαλλαν με στόχο τη χρηματοδότηση του 

πολέμου κατά των Ελλήνων. Επομένως, με την ανάληψη της ηγεσίας του 

εθνικιστικού κινήματος, ο Ατατούρκ είχε να αντιμετωπίσει διάφορα μέτωπα 

εξέγερσης από τις αγροτικές μάζες. Μάλιστα, οι έντονα θρησκευόμενοι χωρικοί, 

επηρεασμένοι και από την αντικεμαλική προπαγάνδα του σουλτάνου, 

θεωρούσαν τον Ατατούρκ ως εχθρό του Ισλάμ.64 

  

Με τη νίκη, λοιπόν, κατά των Ελλήνων και την ίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας ο Ατατούρκ είχε ενώπιον του ένα γεωγραφικά οριοθετημένο 

τουρκικό κράτος αλλά όχι ένα ομοιογενές και εθνικά συνειδητοποιημένο τουρκικό 

                                                           
63 Lewis, ό.π., σ. 292.  
64 Dumont, ό.π., σ. 84.  
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έθνος. Με καθαρά πατερναλιστικό τρόπο ο Κεμάλ προώθησε άμεσα και 

συστηματικά τον τουρκικό εθνικισμό στις λαϊκές μάζες. Επρόκειτο για μια κλασική 

εκ των άνω προς τα κάτω πολιτική διαδικασία όπου η κεμαλική ελίτ επέβαλε τον 

εθνικισμό στις μάζες ως την κυρίαρχη κρατική ιδεολογία εις αντικατάσταση της 

θρησκείας. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός εθνικά ομοιογενούς πληθυσμού, ο 

οποίος θα ήταν απομακρυσμένος από τις αποσχιστικές τάσεις των χριστιανικών 

και άλλων εθνικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι αρχικά ο Ατατούρκ και το 

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα πειραματίστηκαν με τον πολιτικό εθνικισμό 

προωθώντας την έννοια της τουρκικής υπηκοότητας μακριά από την εθνική 

καταγωγή. Προφανής στόχος ήταν η αποφυγή του αποκλεισμού των υπολοίπων 

μουσουλμανικών αλλά μη-τουρκικών πληθυσμών, όπως οι Κούρδοι, οι Λαζοί και 

οι Τσερκέζοι. Όμως, ιδιαίτερα μετά τη βίαιη εξέγερση στις κουρδικές περιοχές 

υπό τον Σεΐχη Σαϊτ (Şeyh Sait) το 1925, η οποία έκανε τους κεμαλιστές να 

συνειδητοποιήσουν ότι η εθνική ομοιογένεια του πληθυσμού της Τουρκίας θα 

επερχόταν όχι με πολιτικούς αλλά με καθαρά εθνοτικούς όρους, ο Ατατούρκ 

στράφηκε ολοκληρωτικά προς τον εθνοτικό εθνικισμό. Δηλαδή, η τουρκική 

υπηκοότητα προωθείτο, πλέον, ως μια εθνικο-πολιτισμική και όχι πολιτική 

ταυτότητα, όπου για να ανήκεις ως μουσουλμάνος στην Τουρκική Δημοκρατία 

έπρεπε να είσαι ή να δηλώνεις ότι είσαι Τούρκος.65 Για αυτό και η συστηματική 

επιβολή του τουρκισμού στις μάζες θεωρείτο από τον κεμαλικό εθνικισμό ως η 

μόνη απάντηση στην προσπάθεια εθνικής ομογενοποίησης του πληθυσμού της 

Τουρκίας. Αυτή η πολιτική μαζικού εκτουρκισμού του πληθυσμού από τον 

                                                           
65 Η καθιέρωση και ευρεία διάδοση του συνθήματος «Ne mutlu Türküm diyene» («Τι ευτυχής να λες ότι 

είμαι Τούρκος») στην Τουρκία βασίζεται σε αυτή την αρχική διαφοροποίηση του κεμαλικού εθνικισμού. 

Αξιοσημείωτη είναι η μη αναφορά στο «Τι ευτυχής να είμαι Τούρκος», αλλά στο «…να λες ότι είμαι 

Τούρκος» κάτι που καταδεικνύει την αναγκαιότητα αφομοίωσης των υπολοίπων μη τουρκικών εθνικών, 

έστω και μουσουλμανικών ομάδων (το υπό αναφορά σύνθημα βρίσκεται σήμερα χαραγμένο στον 

Πενταδάκτυλο). Η Σία Αναγνωστοπούλου επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο σύνθημα αποτέλεσε βασική 

πολιτική του Ατατούρκ, η οποία συνοψιζόταν στον απόλυτο εκτουρκισμό της άλλοτε πρώτιστα 

θρησκευτικής οθωμανικής κοινωνίας (ούμμα). Ουσιαστικά, ο πλήρης εκτουρκισμός του πληθυσμού 

αποτελούσε το κύριο μέσο ομογενοποίησης της κοινωνίας. Αναγνωστοπούλου, Σία, Τουρκικός 

Εκσυγχρονισμός: Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη Δαιδαλώδη Διαδρομή του Κεμαλισμού, εκδ. Βιβλιόραμα, 

Αθήνα, 2004, σ.σ. 63-64.   
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Ατατούρκ ενθουσίασε κορυφαίους πρώην παντουρκιστές όπως ο Γιουσούφ 

Ακτσουρά, ο οποίος με περηφάνια χαρακτήριζε τον Τούρκο πρόεδρο ως μια 

ιδιοφυία που για πρώτη φορά κατάφερε να μετατρέψει τον τουρκισμό από μια 

απλή θεωρία σε ένα μαζικό κίνημα.66 Όπως επισημαίνει ο Κιζιλγιουρέκ, για τον 

κεμαλικό εθνικισμό η τουρκική ταυτότητα στο τέλος δεν σήμαινε πολιτική ταύτιση 

με το κράτος, αλλά αναγκαστική μαζική ομογενοποίηση του πληθυσμού με βάση 

εθνοτικά και πολιτιστικά κριτήρια.67          

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πολιτική ομογενοποίησης του πληθυσμού του 

τουρκικού κράτους από τον Ατατούρκ είχε τραγικές συνέπειες επί των 

χριστιανικών μειονοτήτων που παρέμειναν στην Τουρκία. Όπως αναφέρει ο 

Hough Poulton, «[...] Ο Κεμάλ έβλεπε τους χριστιανούς σαν υλικό ακατάλληλο 

για εκτουρκισμό και γι’ αυτό η πλειονότητά τους εκδιώχθηκε από την Τουρκία».68 

Από το 1923 έως το 1930 περίπου 1,25 εκατομμύρια Έλληνες απομακρύνθηκαν 

οριστικά από την Τουρκία.69  

 

Οι Κούρδοι, επίσης, υπέστησαν αργότερα τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής 

εκτουρκισμού που εφάρμοσε ο Ατατούρκ. Ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου 

κατά των Ελλήνων ο Ατατούρκ χρησιμοποίησε το Ισλάμ ως ενοποιητικό στοιχείο 

για το μουσουλμανικό πληθυσμό (συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των 

Κούρδων), μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης απομάκρυνε - όπως 

έχουμε δει - πλήρως τη θρησκεία ως συστατικό στοιχείο του τουρκικού έθνους. 

Για αυτό και μόνο στην αρχή ο Ατατούρκ χαρακτήριζε τους Κούρδους ως 

«αληθινούς αδελφούς» («öz kardeşler»), τους οποίους συνένωναν θρησκευτικοί 

δεσμοί με τους Τούρκους. Αργότερα, όταν οι κουρδικές εξεγέρσεις συνεχίστηκαν 

και όταν η θρησκεία δεν χρησιμοποιούταν πλέον ως ενοποιητικό εργαλείο, ο 

Ατατούρκ χαρακτήρισε τους Κούρδους ως αναπόσπαστο συστατικό του 

τουρκικού έθνους και προώθησε τον αναγκαστικό εκτουρκισμό τους. Σύμφωνα 

                                                           
66 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ.σ. 75 – 76, σ.σ. 80 – 81, και σ. 91.  
67 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 194.  
68 Poulton, ό.π., σ. 129.  
69 Lewis, ό.π., σ. 354.  
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με τον ίδιο τον Ατατούρκ, τα άρθρα της συνθήκης της Λωζάνης που αφορούσαν 

την προστασία των μειονοτήτων ήταν «εφαρμόσιμα μόνο στους μη 

μουσουλμάνους».70 Για αυτό και η διδασκαλία της κουρδικής γλώσσας, ιστορίας 

και κουλτούρας είχε απαγορευθεί. Μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής 

ομογενοποίησης του πληθυσμού, η τουρκική κυβέρνηση δεν αναγνώριζε – μέχρι 

και πρόσφατα – την ύπαρξη Κούρδων στην Τουρκία. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφερόταν από επίσημα χείλη, δεν υπάρχουν Κούρδοι στην Τουρκία αλλά μόνο 

Τούρκοι των βουνών.71 

 

Πέραν από εθνοτικός, ο εθνικισμός του Ατατούρκ ήταν εδαφικός. Ουσιαστικά, ο 

κεμαλικός εθνικισμός προσπάθησε να ταυτίσει το τουρκικό έθνος με την τουρκική 

πατρίδα, δηλαδή την τουρκική Ανατολία. Στόχος του Ατατούρκ ήταν να αποδείξει 

ότι στην περίπτωση της Τουρκίας έθνος και πατρίδα ήταν όροι απόλυτα 

ταυτισμένοι, αφού αυτή η ταύτιση αποτελούσε και τη βάση ύπαρξης των ισχυρών 

εθνών-κρατών της δυτικής Ευρώπης. Για αυτό το λόγο προώθησε 

κατασκευασμένες ιστορικές θεωρίες μέσα από τις οποίες παρουσίαζε το τουρκικό 

έθνος να έχει ανέκαθεν άμεση σχέση και επαφή με το γεωγραφικό χώρο της 

Ανατολίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τουρκικού ιστορικού συνεδρίου, το 

οποίο πραγματοποιήθηκε το 1932 κατόπιν εντολών του ιδίου του Ατατούρκ, οι 

Τούρκοι ήταν μια λευκή Άρια φυλή προερχόμενη από την Κεντρική Ασία, το λίκνο 

όλων των πολιτισμών. Από εκεί οι Τούρκοι μετανάστευσαν στην Ασία και Αφρική 

μεταφέροντας μαζί τους τον πολιτισμό. Μάλιστα, οι Σουμέριοι και οι Χετταίοι ήταν 

απόγονοι των Τούρκων έχοντας τις ρίζες τους στην Κεντρική Ασία. Επομένως, η 

Ανατολία (Μικρά Ασία) – όπου ζούσαν επί αρχαίων χρόνων οι Χετταίοι – 

αποτελούσε τουρκική γη από την αρχαιότητα.72 Εκτός από την ταύτιση του 

γεωγραφικού χώρου της Ανατολίας με το τουρκικό έθνος, η πιο πάνω «Τουρκική 

Ιστορική Θεώρηση» («Türk Tarih Tezi») προσπάθησε να προωθήσει την ιδέα της 

                                                           
70 Poulton, ό.π., σ. 126.  
71 Howe, Marvine, Turkey: A Nation Divided Over Islam’s Revival, εκδ. Westview Press, Colorado, σ. 75.  
72 Lewis, ό.π., σ.σ. 358 – 359.  
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ανωτερότητας της τουρκικής φυλής, αφού σύμφωνα με αυτήν, όλοι οι πολιτισμοί 

είχαν παραχθεί από τον τουρκικό πολιτισμό.73    

 

Παράλληλα με την προσπάθεια ιστορικής ταύτισης των Τούρκων με την 

Ανατολία, η εμμονή του Ατατούρκ με την προ-οθωμανική τουρκική ιστορία είχε να 

κάνει με τον αγώνα του κατά του Ισλάμ και της οθωμανικής παράδοσης. Εφόσον 

για τον Ατατούρκ η οθωμανική παράδοση και ιστορία, οι οποίες ήταν 

συνυφασμένες με τη θρησκεία, αποτελούσαν τις κύριες αιτίες παρακμής της 

αυτοκρατορίας, καθώς και τις βασικές αντιμαχόμενες με αυτόν δυνάμεις για την 

εξουσία του νέου κράτους, ήταν φυσικό ότι θα προσπαθούσε να περιορίσει το 

ρόλο και τη σημασία τους στη νέα τουρκική ιστορική θεώρηση. Για αυτό και έδινε 

τεράστια σημασία στην τουρκική ιστορία πριν από το Ισλάμ και βέβαια πριν από 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ιστορία, λοιπόν, ξαναγράφτηκε με έμφαση στην 

«ένδοξη» προ-ισλαμική τουρκική παράδοση, ενώ οι αραβικές και περσικές λέξεις 

της οθωμανικής περιόδου αφαιρέθηκαν από το τουρκικό αλφάβητο και 

αντικαταστάθηκαν από τα «γνήσια τουρκικά» («Öz Türkçe») της προ-

οθωμανικής περιόδου.74 

 

Η προσπάθεια του Ατατούρκ να καταδείξει ότι οι Τούρκοι είχαν αναπτύξει 

πολιτισμό πολύ πριν από το Ισλάμ και η προώθηση της ιδέας ότι αυτός ο 

τουρκικός πολιτισμός αποτελούσε την πηγή άλλων αρχαίων πολιτισμών, όπως 

των Χετταίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, στόχευε στο να αναδείξει τον 

τουρκικό πολιτισμό ως ισότιμο με το δυτικό πολιτισμό. Με πιο απλά λόγια, 

εφόσον οι Τούρκοι είχαν εκπολιτίσει τη Δύση, τότε και ο τουρκικός πολιτισμός 

ήταν καθαρά δυτικός. Μια τέτοια ανάλυση, όσο παρατραβηγμένη και εάν 

ακούγεται σήμερα, εξυπηρετούσε τις δυτικές μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ, ενώ 

έτρεφε τον τουρκικό εγωισμό δίνοντας οντολογική βαρύτητα στο να είναι κανείς 

                                                           
73 Μούτσογλου, Βασίλης, Η Τουρκία στο Μεταβαλλόμενο Διεθνές Περιβάλλον και οι Ελληνοτουρκικές 

Σχέσεις: Από την Απόφαση του Lancaster House στην Απόφαση του Ελσίνκι, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2000, 

σ.σ. 21 – 22.   
74 Kızılyürek, ό.π., σ.σ. 176 – 177.  
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Τούρκος. Δηλαδή, μέσα από την υπερβολή προωθείτο η ιδέα του να είναι 

κάποιος περήφανος που είναι Τούρκος.75    

 

Κεμαλικός εθνικισμός και παντουρκισμός  

Ο εθνοτικός, πάντως, χαρακτήρας του κεμαλικού εθνικισμού, με επίκεντρο την 

ένδοξη ιστορία των Τούρκων και την προσπάθεια εμπέδωσης της τουρκικής 

συνείδησης, είχε δώσει την ευκαιρία σε πολλούς παντουρκιστές ιδεολόγους να 

ταυτιστούν με αυτόν. Παράλληλα, η χρησιμοποίηση εκ μέρους του Ατατούρκ 

παντουρκιστικών συμβόλων – όπως αυτό του Γκρίζου Λύκου (Bozkurt) – ήταν 

ακόμη ένα σημείο με το οποίο ταυτίζονταν οι παντουρκιστές.76 Παντουρκιστές 

ιδεολόγοι, οι οποίοι είχαν διαπρέψει επί διακυβέρνησης Νεότουρκων, όπως η 

Χαλιντέ Εντίπ Αντιβάρ (Halide Edip Adıvar), Μεχμέτ Εμίν Γιουρντακούλ (Mehmet 

Emin Yurdakul) και Αχμέτ Αγάογλου (Ahmet Ağaoğlu), είχαν βρει τόσα κοινά με 

τον τουρκικό εθνικισμό του Ατατούρκ που όχι μόνο τον είχαν υιοθετήσει αλλά και 

είχαν γίνει ένθερμοι υποστηρικτές του. Ακόμη και οι δύο κορυφαίοι 

παντουρκιστές όπως ο Τεκίν Αλπ και ο Γιουσούφ Ακσουρά είχαν υιοθετήσει τον 

κεμαλισμό. Ενδεικτικό της στροφής προς τον κεμαλισμό ήταν η απόφαση του 

Γιουρντακούλ να επανεκδώσει, επί διακυβέρνησης Ατατούρκ, τα ποιήματά του 

υπό τον τίτλο «Πατρίδα» («Vatan») αντί του τίτλου Τουράν, όπως τα είχε 

τιτλοφορήσει επί διακυβέρνησης Νεότουρκων.77 Επίσης, επί διακυβέρνησης 

Ατατούρκ, τα παντουρκιστικά ποιήματα του Ζιγιά Γκιοκάλπ ήταν εξαιρετικά 

διαδεδομένα και διδάσκονταν ευρέως στα σχολεία.78 

 

Ο ίδιος ο εισηγητής του τουρανισμού Ζιγιά Γκιοκάλπ είχε ταυτιστεί με τον 

κεμαλισμό θεωρώντας ότι η πολιτιστική ενοποίηση των Τούρκων που 

προωθούσε ο Ατατούρκ ταυτιζόταν με τις δικές του απόψεις. Φυσικά, όπως και ο 

Ατατούρκ έτσι και ο Γκιοκάλπ απέφευγε να αναφερθεί, πλέον, σε πολιτική 

                                                           
75 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της Σύγχρονης 

Τουρκίας, ό.π., σ. 17 και σ. 70.  
76 Poulton, ό.π., σ. 171.  
77 Landau, ό.π., σ.σ. 108 – 109.  
78 Dumont, ό.π., σ. 205.  
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ενοποίηση των Τούρκων χαρακτηρίζοντάς την απλά ως ένα πολύ μακρινό 

ιδανικό.79  

 

Ακόμη ένα ενδεικτικό στοιχείο των κοινών χαρακτηριστικών που συνένωναν 

παντουρκιστές και κεμαλιστές ήταν η συνέχιση του έργου της πρώην 

παντουρκιστικής οργάνωσης «Εστίες των Τούρκων» («Türk Ocakları») και επί 

διακυβέρνησης Ατατούρκ. Η παντουρκιστική αυτή οργάνωση, η οποία επί 

διακυβέρνησης Ατατούρκ αυξήθηκε στα 32,000 μέλη, είχε προσαρμόσει τις 

επιδιώξεις της με βάση την κεμαλική ιδεολογία. Κύριος στόχος της πλέον ήταν ο 

εκσυγχρονισμός και εκτουρκισμός του κράτους. Όμως, το 1931 η οργάνωση 

αυτή αντικαταστάθηκε από την οργάνωση «Σπίτια του Λαού» («Halk Evleri»), 

αφού κάποια από τα στελέχη της είχαν ξεφύγει από το κεμαλικό δόγμα 

προωθώντας ανοικτά παντουρκιστικές – αλυτρωτικές ιδέες.80  

 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να επισημανθεί ότι ο κεμαλισμός, ενώ δεν ήταν 

επεκτατικός, είχε επηρεαστεί από κάποια στοιχεία του πολιτιστικού 

παντουρκισμού, τα οποία γοήτευαν τους ιδεολόγους παντουρκιστές. 

Παραδείγματος χάριν, ο κεμαλισμός θεωρούσε τόσο τους Τούρκους εντός της 

Ανατολίας όσο και τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας ως μια οργανική 

οικογένεια την οποία συνένωναν κοινά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. Για τον 

Ατατούρκ, όλοι οι Τούρκοι αποτελούσαν μια οικογένεια, καθώς και ένα κοινό 

ανώτερο έθνος που έφερε τον πολιτισμό στον κόσμο.81  

 

Όπως ήταν φυσικό, οι αναφορές στην ανωτερότητα του τουρκικού έθνους, αλλά 

και οι παραλληλισμοί με τους Τούρκους εκτός Τουρκίας επηρέαζαν άμεσα τους 

παντουρκιστές, οι οποίοι έβρισκαν τους εαυτούς τους να ταυτίζονται σε πολλά 

σημεία με τον κεμαλισμό. Γενικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η δραστηριότητα 

των παντουρκιστικών ομάδων συνεχίστηκε και επί διακυβέρνησης Ατατούρκ 

παρά το ότι η νέα κεμαλική ιδεολογία απέρριπτε τον αλυτρωτισμό. Ουσιαστικά, οι 

                                                           
79 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 171 και σ. 186. 
80 Landau, ό.π., σ.σ. 109 – 111.  
81 Kızılyürek, ό.π., σ.σ. 195 – 196. 
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παντουρκιστές είχαν κατά κάποιο τρόπο υποκύψει ενώπιον της επικρατούσας 

μεταρρυθμιστικής ιδεολογίας του κεμαλισμού αποτελώντας πλέον ελεγχόμενο 

μέρος της. Οι παντουρκιστές ταυτίζονταν με τον κύριο κεμαλικό στόχο για 

διάδοση της τουρκικής εθνικής συνείδησης, καθώς και την εκπαιδευτική πολιτική 

του Ατατούρκ βασισμένη στην ένδοξη ιστορία των Τούρκων με πηγή την 

Κεντρική Ασία, για αυτό και προσαρμόστηκαν με την κεμαλική ιδεολογία. Φυσικά, 

ενώ οι κεμαλιστές θεωρούσαν το τουρκικό κράτος και την επιβίωσή του ως τον 

τελικό στόχο, οι παντουρκιστές το θεωρούσαν απλά ως την αρχή, τον πυρήνα 

δηλαδή για την ιδεατή μελλοντική επέκταση και τη δημιουργία της «Μεγάλης 

Τουρκίας». Η πιο κάτω ανάλυση του Νιαζί Κιζιλγιουρέκ αντικατοπτρίζει με 

συνοπτικό τρόπο τη σχέση κεμαλισμού και παντουρκισμού, για αυτό και αξίζει να 

παρατεθεί:  

 

«Όσο και εάν διέφερε ο κεμαλικός εθνικισμός από τον παντουρκισμό, αφού 
περιορίστηκε εντός των συνόρων της Τουρκικής Δημοκρατίας, με τη δημιουργία 

μιας οργανικής σχέσης ανάμεσα στους Τούρκους της Ανατολίας και τους 
Τούρκους της Κεντρικής Ασίας, με την παρουσίαση μιας αντίληψης για το έθνος, 
ότι δηλαδή οι Τούρκοι σχηματίζουν ‘μια οργανική οικογένεια’, με την προβολή της 
εθνοτικής καταγωγής σε πρώτο πλάνο, και με το να τονίζεται ότι οι Τούρκοι είναι 

‘ένα ανώτερο έθνος που μεταφέρει τον πολιτισμό στον κόσμο’, [ο κεμαλικός 
εθνικισμός] προετοίμασε το έδαφος για παντουρκιστικές αντιλήψεις που δεν 
ήθελαν να περιοριστούν εντός των συνόρων της Τουρκικής Δημοκρατίας».82 

 

Όντως, οι ιδεολογικές ομοιότητες του κεμαλισμού με τον παντουρκισμό ήταν 

σημαντικές και δημιούργησαν, πράγματι, τις βάσεις για τη μελλοντική επιστροφή 

του τελευταίου – έστω και παρασκηνιακά – στην τουρκική πολιτική. Αλλά, όπως 

έχουμε αναλύσει πιο πάνω, ο Ατατούρκ δεν υιοθέτησε τις παντουρκιστικές – 

επεκτατικές επιλογές των Νεότουρκων για καθαρά πρακτικούς λόγους. Όπως 

εύστοχα επισήμανε ο Bernard Lewis, ο αγώνας του Ατατούρκ μετά τη 

στρατιωτική νίκη ήταν πρώτιστα εσωτερικός. Εξού και επέλεξε το χτίσιμο της 

νέας Τουρκίας παρά την επιδίωξη νέων στρατιωτικών επιτυχιών.83 Για αυτό και οι 

πανιδεολογίες του πανισλαμισμού και παντουρκισμού είχαν χάσει την 

                                                           
82 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της Σύγχρονης 

Τουρκίας, ό.π., σ. 94.  
83 Lewis, ό.π., σ. 291.  
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προηγούμενη πρωταρχική πολιτική τους σημασία. Τα πολιτικά παντουρκιστικά 

οράματα των Νεότουρκων αποτελούσαν για τη νέα ελίτ απλά 

αποπροσανατολισμό από το νέο κύριο στόχο που ήταν η δημιουργία του 

τουρκικού έθνους – κράτους.84  

 

Η Σία Αναγνωστοπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, ενώ ο κεμαλικός 

εθνικισμός εμπεριείχε μια ισχυρή οργανική σχέση ανάμεσα στους «μέσα 

Τούρκους» και στους «έξω Τούρκους» που ζούσαν εκτός της Τουρκίας 

(«μοναδικό έθνος» - «Tek Ulus»), εντούτοις ο Ατατούρκ έθετε ως προτεραιότητα 

την επιβίωση του τουρκικού κράτους μέσα στις νέες διεθνείς συνθήκες όπως 

είχαν καθοριστεί από τη συνθήκη της Λωζάνης. Και αυτό εξυπηρετούταν 

πρώτιστα μέσα από τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ειρήνης στην 

ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας. Επομένως, ο εθνικισμός του Ατατούρκ – και κατ’ 

επέκταση η εξωτερική του πολιτική – δεν ήταν ούτε αυτοκρατορική ούτε 

επεκτατική, όπως ήταν αυτή των Νεότουρκων προκατόχων του, αλλά 

περισσότερο συγκαταβατική με πρώτιστο στόχο τη διατήρηση του στάτους κβο, 

το οποίο είχε καθιερωθεί με τη Λωζάνη.85  

 

Υπό τις πιο πάνω αναλυθείσες συνθήκες εσωτερικής ζύμωσης και 

ανασυγκρότησης, ο Ατατούρκ όχι μόνο δεν έτρεφε κανένα μεγάλο 

παντουρκιστικό όραμα, αλλά ούτε και είχε στη σκέψη του οποιαδήποτε 

επεκτατική βλέψη συγκεκριμένα για την Κύπρο. Και ενώ ο Ατατούρκ 

επικεντρωνόταν αποκλειστικά στο κτίσιμο του τουρκικού έθνους, η σχέση του με 

την Ελλάδα και τον Βενιζέλο δεν ήταν διόλου συγκρουσιακή. Παράλληλα, ήθελε 

να κρατήσει καλές σχέσεις με το πανίσχυρο τότε Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 

ήθελε τη διατήρηση του στάτους κβο στην Κύπρο. Επομένως, κατά την περίοδο 

του μεσοπολέμου, η Τουρκία εκ των πραγμάτων δεν είχε στη σκέψη της την 

Κύπρο, ούτε και είχε κανένα λόγο να αντιπαραταχθεί με την Ελλάδα ή το 

Ηνωμένο Βασίλειο για αυτήν.   

                                                           
84 Ό.π., σ.σ. 352 – 353.  
85 Αναγνωστοπούλου, Σία, ό.π., σ.σ. 166 – 168.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 51 

Ανάπτυξη εθνικισμού από Τουρκοκύπριους  

Αξιοσημείωτη ήταν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η άνοδος του εθνικισμού  

στους Τουρκοκύπριους. Ενώ στρέφονταν ολοένα και περισσότερο προς την 

Άγκυρα αντλώντας έμπνευση από τις κεμαλικές μεταρρυθμίσεις, άρχισαν 

παράλληλα να κινούνται προς μια πιο στενή συνεργασία με τους 

Ελληνοκύπριους στα πρότυπα της συνεργασίας Ατατούρκ – Βενιζέλου. Όπως θα 

δούμε πιο κάτω, το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα στην Κύπρο δεν ξεκίνησε με έναν 

κατ’ ανάγκην συγκρουσιακό προσανατολισμό έναντι των Ελληνοκυπρίων. 

Αντιθέτως, επιδιώχθηκε από την αρχή η συνεργασία σε, κυρίως, οικονομικής 

φύσης θέματα.    

 

Οι Τουρκοκύπριοι υιοθέτησαν οικειοθελώς – και παρά την επιφυλακτική στάση 

της βρετανικής διοίκησης – διάφορες από τις κεμαλικές κοσμικές μεταρρυθμίσεις, 

όπως η αντικατάσταση του αραβικού με το τουρκικό αλφάβητο και η επιλογή της 

ευρωπαϊκής ενδυμασίας. Παράλληλα, οι Τουρκοκύπριοι γιόρταζαν τις ίδιες 

εθνικές επετείους με αυτές της νέας κεμαλικής Τουρκίας. Οι Βρετανοί, εμφανώς 

ανήσυχοι με την ανάπτυξη εθνικού κινήματος και από τους Τουρκοκύπριους, 

προτιμούσαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους με την παραδοσιακή 

θρησκευτική τουρκοκυπριακή ηγεσία, η οποία ήταν περισσότερο συνεργάσιμη 

και φιλο-βρετανική. Συνέχισαν, επίσης, να υποπτεύονται την κεμαλική Τουρκία 

για υποκίνηση του τουρκοκυπριακού εθνικισμού μέσω του προξένου της στην 

Κύπρο.86 

 

Μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Βρετανούς ήταν, λοιπόν, η νεοφανής κεμαλική 

ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, η οποία φιλοδοξούσε – όπως και στην περίπτωση 

της Τουρκίας – να περιορίσει το ρόλο της παραδοσιακής θρησκευτικής ηγεσίας.  

Ο Μισιρλιζαντέ Μεχμέτ Νετζατί Οζκαν (Mısırlızade Mehmet Necati Özkan), 

γνωστός και ως Νετζατί μπέης, ο οποίος εκπροσωπώντας τους κεμαλικούς 

εθνικιστές Τουρκοκύπριους κατάφερε να εκλεγεί το 1930 μαζί με τον Μεχμέτ 

Ζεκά μπέη (Mehmet Zeka Bey) στο Νομοθετικό Συμβούλιο, περιόρισε σημαντικά 

                                                           
86 Bahcheli, ό.π., σ.σ. 26 – 28.  
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τη δύναμη του τρίτου μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου και φιλοβρετανού 

εκπροσώπου της παραδοσιακής μουσουλμανικής ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων, 

Μιουνίρ μπέη (Münir Bey). Αντικατοπτρίζοντας τη γενικότερη συνεργασία μεταξύ 

Τουρκίας και Ελλάδας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ο Νετζατί μπέης – ως 

εκπρόσωπος του νεοϊδρυθέντος κεμαλικού Τουρκικού Εθνικού Κογκρέσου που 

αντιμαχόταν την παραδοσιακή ηγεσία – άρχισε να συνεργάζεται με τα 

ελληνοκυπριακά μέλη του νομοθετικού συμβουλίου σε κυρίως οικονομικής φύσης 

θέματα. Ο Βρετανός κυβερνήτης Σερ Ρόναλντ Στορρς (Sir Ronald Storrs) ήταν 

ιδιαίτερα ανήσυχος για την προοπτική τερματισμού χρησιμοποίησης της 

τουρκοκυπριακής μειονότητας με στόχο την εξουδετέρωση των πλειοψηφικών 

ψήφων των Ελληνοκυπρίων στο Νομοθετικό Συμβούλιο. Το ίδιο ανήσυχος ήταν 

και για την παρασκηνιακή συνεργασία του Νετζατί μπέη με τον Τούρκο πρόξενο 

Ασάφ μπέη, τον οποίο κατάγγειλε στο υπουργείο Αποικιών για ενθάρρυνση 

ανυπακοής των Τουρκοκυπρίων δημοσίων υπαλλήλων προς τη βρετανική 

διοίκηση. Οι ανησυχίες αυτές του Βρετανού κυβερνήτη κορυφώθηκαν όταν ο 

Νετζατί μπέης συντάχθηκε με τα ελληνοκυπριακά μέλη του Νομοθετικού 

Συμβουλίου στην καταψήφιση του νομοσχεδίου για τροποποίηση του 

τελωνειακού δασμολογίου (1931), το οποίο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 

θεωρούσαν επιζήμιο για την ήδη κακή οικονομική κατάσταση του νησιού. Στο 

βιβλίο του «Orientations» ο Στόρρς χαρακτηρίζει τον Νετζατί Μπέη υποτιμητικά 

ως το «μικρό Τούρκο» και ως το «δέκατο τρίτο Έλληνα»87, εκφράζοντας με αυτό 

τον τρόπο το μέγεθος του μένους των Βρετανών αποικιοκρατών κατά εκείνων 

των Τουρκοκυπρίων που παρουσιάζονταν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους 

Ελληνοκύπριους απομακρυνόμενοι από την πάγια τακτική της παραδοσιακής 

συντηρητικής τους ηγεσίας. Για αυτό και το αίτημα των Βρετανών προς την 

τουρκική και ελληνική κυβέρνηση για απομάκρυνση των προξένων τους Αλέξη 

Κύρου και Ασάφ Μπέη, καθώς και η επιβολή δικτατορικού καθεστώτος 

διακυβέρνησης μετά τα οκτωβριανά του 1931, δεν σχετιζόταν μόνο με την 

προσπάθεια καταστολής του ενωτικού κινήματος των Ελληνοκυπρίων, αλλά και 

                                                           
87 Tο Νομοθετικό Συμβούλιο αποτελείτο από δώδεκα Ελληνοκύπριους, τρεις Τουρκοκύπριους και εννέα 

Βρετανούς. 
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με την πιθανότητα συνεργασίας των δύο κοινοτήτων εις βάρος της βρετανικής 

διοίκησης.88  

 

Όταν, λοιπόν, το προτεινόμενο από τους Βρετανούς τελωνειακό νομοσχέδιο 

καταψηφίστηκε με τη συνάθροιση των ψήφων των Ελληνοκυπρίων 

αντιπροσώπων και του Νετζατί μπέη, οι Βρετανοί ήταν πλέον πεπεισμένοι ότι η 

επιβολή πιο αυστηρής δικτατορίας χωρίς την ύπαρξη του Νομοθετικού 

Συμβουλίου ήταν η μόνη τους επιλογή. Όπως ενδεικτικά έγραψε προς το Λονδίνο 

ο Βρετανός κυβερνήτης του νησιού:  

 

«Η στάση των Ελλήνων μελών [του Νομοθετικού Συμβουλίου] παρέμενε 
αναποτελεσματική ενόσω η [βρετανική] Κυβέρνηση μπορούσε να στηριχθεί στην 

πιστή τουρκική συνεργασία. Αυτή [η στήριξη] δεν υφίσταται πλέον εφόσον οι 
Έλληνες, εκμεταλλευόμενοι προσωπικές και κομματικές διαφορές εντός της 

τουρκικής κοινότητας, κατάφεραν να αγοράσουν ή διαφορετικά να πείσουν ένα 
προσφάτως εκλεγέντα άσημο Τούρκο, τον Νετζατί μπέη, να ψηφίσει μαζί τους […] 

Το σύνταγμα τώρα βασίζεται πάνω στο πρόσωπο αυτού του ανάξιου Νετζατί 
μπέη».89 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανάλυση του Altay Nevzat, σύμφωνα με την οποία η 

παρουσίαση του Νετζατί μπέη από τους Βρετανούς ως λίγο πολύ μιας 

μαριονέτας των Ελληνοκυπρίων είναι λανθασμένη. Σύμφωνα με τον Nevzat, ο 

Νετζατί μπέης ήταν ένας από τους πρώτους Τουρκοκύπριους εθνικιστές, οι 

οποίοι κατάφεραν να εκλεγούν στο νομοθετικό σώμα εκπροσωπώντας τα 

αισθήματα της πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων κατά της βρετανικής αποικιακής 

διοίκησης και κατά της παραδοσιακής τους ηγεσίας.90  

 

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της επακόλουθης δεκάχρονης στυγνής δικτατορίας, η 

οποία είχε ως ένα από τους βασικούς της στόχους την αποφυγή της συνεργασίας 

                                                           
88 Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ρόλο του Νετζατί μπέη στο Χριστοδούλου, Μιλτιάδης, 

ό.π., σ.σ. 479 – 484. 
89 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 219 και σ. 341. Το σχετικό έγγραφο είναι το 

Government House, CO67/239/14-f-143441, Nicosia, 4 June 1931. Η μετάφραση από την αγγλική είναι 

δική μου.  
90 Για περισσότερες πληροφορίες στο Nevzat, Altay, Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First 

Wave, Academic Dissertation, University of Oulu, 2005, σ.σ. 34 – 35. 
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Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και έμεινε γνωστή στην ιστορία από το 

όνομα του Βρετανού κυβερνήτη της Κύπρου ως Παλμεροκρατία (1931 – 41), η 

βρετανική διοίκηση του νησιού δεν ήταν πρόθυμη να προβεί σε κανένα άνοιγμα 

προς τον κεμαλικό εθνικισμό, τον οποίο συνέχιζε να φοβάται για εθνική 

αφύπνιση των Τουρκοκυπρίων κατά της αποικιοκρατίας. Ενδεικτική της 

καχυποψίας που είχαν οι Βρετανοί για τους Τουρκοκύπριους κεμαλιστές-

εθνικιστές αλλά και για την πιθανή εμπλοκή της κεμαλικής Τουρκίας στην Κύπρο 

ήταν η απαγόρευση από τον κυβερνήτη, Sir H.R. Palmer, της προβολής ταινίας 

για την κηδεία του Ατατούρκ, ο οποίος είχε πεθάνει στις 10 Νοεμβρίου 1938. Η 

τουρκική κυβέρνηση είχε αντιδράσει σε αυτή την απαγόρευση με κλήση του 

συμβούλου της βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα, κ. James Morgan, στο 

τουρκικό υπουργείο εξωτερικών στις 24 Δεκεμβρίου 1938, όπου ζητήθηκαν 

συγκεκριμένες εξηγήσεις. Απαντώντας στο παράπονο των Τούρκων, ο Βρετανός 

διπλωμάτης διευκρίνισε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν έβρισκε ορθή τη στάση 

μερίδας «μουσουλμάνων με βρετανική υπηκοότητα» στην Κύπρο (δηλαδή των 

Τουρκοκυπρίων κεμαλιστών), οι οποίοι «φέρονταν να είναι επιδεκτικοί σε ένα 

είδος απελευθερωτικού αναβρασμού...». Οι Βρετανοί, κατέληξε ο Morgan, 

θεωρούσαν ότι η ταινία για τον Ατατούρκ υποβοηθούσε το τουρκοκυπριακό 

εθνικό κίνημα για αυτό και την είχαν απαγορεύσει.91  

 

Η τουρκική κυβέρνηση προτίμησε, και πάλι, όπως μη δώσει συνέχεια στη 

συγκεκριμένη διαφωνία, αφού επουδενί λόγω δεν επεδίωκε την πρόκληση 

αντιπαράθεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο επί της Κύπρου. Ενδεικτική της 

προσεκτικής στάσης της Τουρκίας έναντι της βρετανικής κυβέρνησης κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο είναι τα όσα καθησυχαστικά είχε μεταφέρει ο υπουργός 

Εξωτερικών της Τουρκίας Δρ. Αράς προς τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου 

στην Άγκυρα, κ. Percy Loraine, ο οποίος στις 30 Αυγούστου 1938 είχε μεταφέρει 

τις ανησυχίες της κυβέρνησης του για την ανάπτυξη ενός εθνικιστικού κινήματος 

εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Στη συγκεκριμένη συνάντηση ο Δρ. Αράς 

                                                           
91 Sonyel, R. Salahi, Atatürk – The Founder of Modern Turkey, εκδ. Turkish Historical Society Printing 

House, Ankara, 1989, σ.σ. 203 – 204.  
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δήλωσε στο Βρετανό πρέσβη ότι κάθε κεμαλιστής είναι και πρέπει να είναι φίλος 

της Αγγλίας και πως αυτό είναι προσωπική επιθυμία του ιδίου του Ατατούρκ. 

Μάλιστα, πρόσθεσε, οι κεμαλιστές δεν είναι όπως τους ναζί που οργανώνουν τις 

διάφορες μειονότητες για να υποσκάψουν άλλες χώρες, και εάν στην Κύπρο 

υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι που με τις ενέργειες τους δημιουργούν καχυποψία 

μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου αυτοί δεν πρέπει παρά να 

θεωρούνται εχθροί της κεμαλικής δημοκρατίας.92   

 

Ως γενική παρατήρηση αναφέρεται ότι, ενώ η επικράτηση του Ατατούρκ στην 

Τουρκία και οι κοσμικές του μεταρρυθμίσεις αποτέλεσαν τη βασική αιτία εθνικής 

αφύπνισης των Τουρκοκυπρίων, στα αρχικά στάδια δράσης τους οι 

Τουρκοκύπριοι εθνικιστές ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους 

Ελληνοκύπριους. Αυτή η βούληση για συνεργασία δεν σήμαινε με κανένα τρόπο 

αποδοχή ή ανοχή έναντι του ενωτικού κινήματος των Ελληνοκυπρίων, αλλά 

πήγαζε από την ευρύτερη συνεργασία Τουρκίας – Ελλάδας κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο, καθώς και από την εσωτερική αντιπαράθεση των κοσμικών 

Τουρκοκυπρίων με την παραδοσιακή θρησκευτική τους ηγεσία, στα πρότυπα και 

πάλι της αντιπαράθεσης Ατατούρκ - Ισλάμ στην Τουρκία. Εφόσον, λοιπόν, η 

Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι δεν έβλεπαν – όπως έχει εξηγηθεί προηγουμένως 

– την ένωση ως απτή απειλή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι εθνικιστές 

Τουρκοκύπριοι δεν είχαν πρόβλημα συνεργασίας με τους Ελληνοκύπριους. 

Όμως, η ελληνική πλευρά εκλάμβανε λανθασμένα αυτή την πρόθεση 

συνεργασίας από τους κεμαλιστές Τουρκοκύπριους ως μια ένδειξη υποταγής ή 

έστω ευγενούς άμυλλας προς τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων. Όπως 

χαρακτηριστικά είχε αναφέρει σε έκθεσή του προς την ηγεσία του ελληνικού 

υπουργείου εξωτερικών ο Κύρου όσον αφορά την οκτωβριανή εξέγερση: 

 

«Κατά δε τα τελευταία αιματηρά γεγονότα [Οκτωβριανά] η μουσουλμανική 
μειονότης απέδειξεν, κατά τρόπον ευγενέστατον και συγκινητικόν, την αλληλεγγύη 

της προς τους διωκόμενους Έλληνας».93    
                                                           
92 Gürel, Şükrü S., Kıbrıs Tarihi (1878 1960): Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, Cilt 1, εκδ. 

Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985, σ.σ. 191 – 192.      
93 Πικρός, Π. Γιάννης, ό.π., σ. 111. 
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Με άλλα λόγια, οι Τουρκοκύπριοι θεωρούνταν από τους Ελληνοκύπριους ως ένα 

ξένο σώμα, το οποίο δεν αντιμετώπιζε τις ίδιες με αυτούς επιπτώσεις της 

αποικιοκρατίας και άρα δεν είχε άμεσο λόγο και ρόλο στα κυπριακά δρώμενα. Για 

αυτό και η ενεργή συμβολή των Τουρκοκυπρίων εθνικιστών για παρεμπόδιση 

των βρετανικών βαριών φορολογιών, ένα θέμα που προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό 

την οκτωβριανή εξέγερση και που επηρέαζε έτσι και αλλιώς άμεσα και τους 

ίδιους ως κατοίκους αυτού του νησιού, εκλαμβανόταν από τους Ελληνοκύπριους 

απλουστευτικά ως η ενδεδειγμένη αλληλεγγύη ή και ο σεβασμός της μειοψηφίας 

προς τους αγώνες της δοκιμαζόμενης πλειοψηφίας, αντί ως ένας κοινός αγώνας 

κατά της αποικιοκρατίας. Οι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι αξίζει να σημειωθεί ότι 

πραγματοποίησαν την οκτωβριανή εξέγερση δεκαέξι μόνο μέρες μετά την 

επικύρωση των ελληνοτουρκικών συμφωνιών μεταξύ Βενιζέλου και Ινονού στην 

Αθήνα (5 Οκτωβρίου 1931), δεν είχαν αντιληφθεί πλήρως ούτε τη σημασία της 

επιδιωκόμενης ελληνοτουρκικής συνεργασίας άλλα ούτε και την επακριβή δράση 

του Ασάφ μπέη στην Κύπρο, που ως εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης 

ευνοούσε τη συνεργασία Ελληνοκυπρίων – Τουρκοκυπρίων στα πρότυπα της 

ελληνοτουρκικής φιλίας και παρασκηνιακά προωθούσε εκείνους τους κεμαλιστές 

Τουρκοκύπριους, όπως ο Νετζατί μπέης, οι οποίοι αντιμάχονταν τη θρησκευτική 

και παραδοσιακή ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Για αυτό και η ηγεσία 

των Ελληνοκυπρίων δεν επεδίωξε τη θεσμοθέτηση συνεργασίας με τους 

Τουρκοκύπριους – σε οικονομικής κυρίως φύσης θέματα – παραμένοντας 

ακούσια στην τροχιά της βρετανικής πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε». Όπως 

ενδεικτικά αναφέρει ο Κώστας Κύρρης, οι Βρετανοί είχαν τότε σημαντικά 

προβλήματα με την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε σημείο μάλιστα ο Βρετανός 

βοηθός διευθυντής του τουρκικού λυκείου στη Λευκωσία να λιθοβοληθεί το 1930 

από τους Τουρκοκύπριους μαθητές γιατί είχε καταφερθεί κατά του Ασάφ μπέη, ο 

οποίος - όπως έχουμε ήδη αναφέρει - εκδιώχθηκε λίγο αργότερα από την Κύπρο 

κατόπιν βρετανικών διαβημάτων προς την τουρκική κυβέρνηση. Αντί της 

επικράτησης αυτού του σημαντικού γεγονότος στη συνείδηση του κυπριακού 

λαού, είχε αναδειχθεί η κατά την ίδια περίοδο πολιτική αντιπαράθεση του εταίρου 

Τουρκοκύπριου μέλους στο νομοθετικό συμβούλιο, Μεχμέτ Ζεκά μπέη, με τον Χα
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Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά προσδίδοντάς της όρους εθνικής 

διαμάχης. Εκμεταλλευόμενοι αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις οι Βρετανοί 

επιχειρούσαν να αποτρέψουν την πολιτική συνεργασία των δύο κοινοτήτων, 

όπως αυτή άρχισε να προδιαγράφεται με τη συμβολή του Τούρκου προξένου 

που γνώριζε καλά την ελληνική και προωθούσε την ειρηνική συμβίωση Ελλήνων 

και Τούρκων.94    

 

Και πάλι οι Ελληνοκύπριοι αρκούνταν στην καταγραφή των τουρκικών κινήσεων 

προσέγγισης, χωρίς όμως να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν 

τα ενώπιον τους δεδομένα. Όπως απλά αρκέστηκε να καταγράψει η 

ελληνοκυπριακή εφημερίδα Ελευθερία το 1926 μετά από επίσκεψη του Ασάφ 

μπέη στο χωριό Λάπηθος:  

 
«Ο Ασάφ εν Λαπήθω έμεινεν εις το τουρκικόν ξενοδοχείον Κοννασίρη, 

επεσκέφθη δε το Δημαρχείον, το οποίον ευρίσκετο πολύ πλησίον και εξέφρασεν 
ελληνιστί την χαράν του προς τον Δήμαρχον δια την φιλικήν συμβίωσιν Ελλήνων 

και Τούρκων εν Κύπρω».95   
 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι Ελληνοκύπριοι συνέχισαν να διατηρούν αυτή 

την απλουστευτική προσέγγιση έναντι των Τουρκοκυπρίων και στις μετέπειτα 

κρίσιμες φάσεις του κυπριακού αδυνατώντας να αναλύσουν και να κατανοήσουν 

τις εσωτερικές δυναμικές που αναπτύσσονταν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 

και στην Τουρκία. Δυναμικές οι οποίες οδηγούσαν μεν στην εθνική αφύπνιση των 

Τουρκοκυπρίων, αλλά που δεν απέκλειαν δε την οικονομική και πολιτική 

συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους, ιδιαίτερα επί θεμάτων που προστάτευαν 

πρώτιστα τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων έναντι των Βρετανών 

αποικιοκρατών.       

 

Σημαντική είναι τέλος η παρατήρηση της Σίας Αναγνωστοπούλου ότι, ενώ κατά 

τη συγκεκριμένη περίοδο οι Τουρκοκύπριοι είχαν αναπτύξει έναν κεμαλικό 

εθνικισμό, αυτός ο εθνικισμός δεν λειτουργούσε ακόμη διαιρετικά. Αντιθέτως, ο 

                                                           
94 Κύρρης, ό.π., σ.σ. 106 – 107.   
95 Ό.π., σ. 106. Εφημερίδα «Ελευθερία»,  21.8.1926.  
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τουρκοκυπριακός εθνικισμός ήταν – όπως και ο αντίστοιχος κεμαλικός εθνικισμός 

– αντιαποικιακός και αντιιμπεριαλιστικός, ο οποίος αντιμετώπιζε τις Μεγάλες 

Δυνάμεις με σκεπτικιστικό πνεύμα96. Επομένως, η όλη στάση των 

Τουρκοκυπρίων δεν λειτουργούσε αντιθετικά με τους αγώνες των 

Ελληνοκυπρίων, αφού η αντιαποικιακή αντίληψη για τους Βρετανούς εξουσιαστές 

ήταν κοινή.97 Αυτήν ακριβώς την πρώιμη θετική διάσταση του τουρκοκυπριακού 

εθνικισμού οι Ελληνοκύπριοι αδυνατούσαν να αντιληφθούν, με αποτέλεσμα να 

χαθεί μια καλή ευκαιρία για κοινό αγώνα κατά των Βρετανών αποικιοκρατών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ατατούρκ και ο τουρκικός λαός είχαν πολεμήσει λίγα χρόνια προηγουμένως 

με στόχο την απομάκρυνση των Μεγάλων Δυνάμεων από τη Μικρά Ασία.  
97 Αναγνωστοπούλου, Σία, ό.π., σ.σ. 176 – 177.  
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Ατατούρκ και Κύπρος    

Μια άλλη λανθασμένη εντύπωση αναφορικά με την τουρκική πολιτική στο 

κυπριακό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία επικρατεί μέχρι και σήμερα 

στην ελληνική πλευρά, είναι ότι ο Ατατούρκ είχε πρωτοστατήσει στην επεκτατική 

πολιτική της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. Αυτή η εντύπωση προκλήθηκε από τα 

γραφόμενα διαφόρων Τουρκοκυπρίων παντουρκιστών μελετητών, οι οποίοι 

σκοπίμως επιδίωξαν να νομιμοποιήσουν τη μετέπειτα επεκτατική πολιτική της 

Τουρκίας στην Κύπρο αποδίδοντας τις ρίζες της στον ίδιο τον Ατατούρκ. Πιο 

κάτω θα αναφερθούμε σε δύο ξεχωριστές εκδοχές, σύμφωνα με τις οποίες ο 

Ατατούρκ είχε μιλήσει για το επεκτατικό του ενδιαφέρον προς την Κύπρο. Όμως, 

αυτές εντάσσονται περισσότερο στη λαογραφία παρά στην τεκμηριωμένη 

ιστοριογραφία. Και αυτό γιατί οι ιστορικά τεκμηριωμένες δηλώσεις του Ατατούρκ 

δεν κάνουν καμία ουσιαστική αναφορά για το υποτιθέμενο έντονο ενδιαφέρον του 

σχετικά με το μέλλον της Κύπρου. Όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, ο 

Ατατούρκ, αντίθετα, περιόρισε τη δράση του τουρκικού εθνικισμού εντός των 

συνόρων της σύγχρονης Τουρκίας, με εξαίρεση πάντοτε την Αλεξανδρέττα. 

Χαρακτηριστική είναι η αποθαρρυντική φράση που χρησιμοποίησε ο Ατατούρκ 

προς τους ηγέτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, οι οποίοι είχαν πάει στην 

Άγκυρα το Δεκέμβριο του 1923 ζητώντας την προσάρτηση της Κύπρου στην 

Τουρκία. Μια φράση που παράφραζε προηγούμενη σχετική ομιλία του Ατατούρκ 

για τους τουρκικούς πληθυσμούς, οι οποίοι παρέμεναν εκτός του Εθνικού 

Συμβολαίου και άρα εκτός των νέων τουρκικών συνόρων:  

 

«Ενώ ο δικός μας εθνικισμός αγαπάει όλους τους Τούρκους… με βαθύ 
συναίσθημα αδελφοσύνης, και παρά το ότι θέλουμε από τα βάθη της ψυχής την 

πρόοδο και ανάπτυξή τους, εντούτοις αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική 
δραστηριότητα [του εθνικισμού μας] πρέπει να τελειώσει στα σύνορα της 

Τουρκίας».98  

 

Όσον αφορά την παντουρκιστική προσέγγιση για το ρόλο του Ατατούρκ, πρώτα ο 

κυπριακής καταγωγής παντουρκιστής καθηγητής Ντερβίς Μανιζαντέ (Derviş 
                                                           
98 Oberling, Pierre, The Road to Bellapais: The Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus, εκδ. Social 

Science Monographs, Boulder, 1982, σ. 52.  Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Manizade) στο βιβλίο του Κύπρος: Χθες, Σήμερα, Αύριο καταγράφει το εξής 

περιστατικό:  

 

«Ενώ παρακολουθούσε μια στρατιωτική άσκηση στο νότο, ο Ατατούρκ κάλεσε 
τους αξιωματικούς που βρίσκονταν γύρω του να υποθέσουν ότι η Τουρκία 

βρίσκεται εκ νέου υπό κατοχή και ότι οι τουρκικές δυνάμεις αντιστέκονται σε αυτή 
την περιοχή [νότια Τουρκία]. Ρώτησε, ποίοι είναι οι δρόμοι και δυνατότητες 

ανεφοδιασμού μας; Ο Ατατούρκ άκουσε με υπομονή τις ποικίλες απόψεις και 
ιδέες που του παρέθεσαν οι αξιωματικοί. Ακολούθως, έβαλε το χέρι του στο χάρτη 

και δείχνοντας την Κύπρο είπε: “Κύριοι, ενόσω η Κύπρος βρίσκεται σε εχθρικά 
χέρια, οι δρόμοι ανεφοδιασμού αυτής της περιοχής είναι φραγμένοι. Προσέξετε 

την Κύπρο. Αυτό το νησί είναι σημαντικό για μας”».99 
 

Ο επίσης κυπριακής καταγωγής συγγραφέας του δίτομου βιβλίου Κεμαλισμός, 

Σαφφέτ Εγκίν Μπέης, (Saffet Engin Bey), ο οποίος έζησε κοντά στον Ατατούρκ 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, τον είχε ρωτήσει για το ποιο θα είναι το μέλλον της 

Κύπρου. Ήταν η περίοδος όπου γίνονταν οι τελικές διεργασίες για προσάρτηση 

της Αλεξανδρέττας από την Τουρκία, για αυτό και ο Εγκίν είχε κάνει ενώπιον του 

Ατατούρκ ένα παραλληλισμό με την Κύπρο. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Εγκίν, ο 

Ατατούρκ τον κοίταξε στα μάτια έβαλε το χέρι στον ώμο του και είπε: «Θα έλθει 

και αυτής η σειρά της Σαφφέτ Μπέη!».100 

 

Επαναλαμβάνεται, όμως, ότι ιστορικά δεν τεκμηριώνεται καμία από τις δύο πιο 

πάνω αναφορές του Ατατούρκ. Τόσο οι επίσημες ομιλίες του Ατατούρκ, όσο και 

άλλες αναφορές του για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δεν καταπιάνονται με την 

Κύπρο. Αντίθετα, τα βρετανικά αρχεία, όπως είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο, 

καταδεικνύουν μια αρχική προσπάθεια του κεμαλικού καθεστώτος για μεταφορά 

των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία με στόχο την ενίσχυση του εργατικού και 

αγροτικού δυναμικού της τότε αδύναμης και πληθυσμιακά υποφέρουσας 

Τουρκικής Δημοκρατίας. Όμως, η τουρκική και τουρκοκυπριακή εθνικιστική 

ρητορεία χρησιμοποίησε κατά κόρον τις πιο πάνω υποτιθέμενες αναφορές του 

Ατατούρκ για να καταδείξει ότι:  
                                                           
99 Manizade, Derviş, Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın, εκδ. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Istanbul Bölge Başkanı - 

Yaylacık Matbaası, Istanbul, 1975, σ. 13.  
100 Aksu, Levent, ‘Ana Hatlarıyla Kıbrısın Stratejik Önemi’, 2023 (İkibinyirmiüç) Aylık Dergi, Μάιος 2005 

(www.2023.gen.tr). 
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(α) Η Κύπρος είχε ανέκαθεν στρατηγική σημασία για την ασφάλεια της Τουρκίας. 

  

(β) Ο δημιουργός της σύγχρονης Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ, απέδιδε από την 

αρχή μεγάλη σημασία στο νησί και στόχευε στην προσάρτησή του.  

 

Δεν είναι τυχαίο το ότι Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι εθνικιστές υπερτόνιζαν 

πάντοτε τις δύο πιο πάνω αναφορές. Ουσιαστικά, η χρησιμοποίηση τέτοιων 

παραδειγμάτων επέτρεψε στους Τουρκοκύπριους και Τούρκους αλυτρωτιστές να 

παρουσιάσουν τον Ατατούρκ ως τον αρχικό εμπνευστή της κατάκτησης της 

Κύπρου από την Τουρκία θέλοντας με αυτό τον τρόπο να νομιμοποιήσουν τις 

διεκδικήσεις τους.  
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Ατατούρκ και Αλεξανδρέττα  

Εκεί που όντως ο Ατατούρκ υιοθέτησε μια καθαρά διεκδικητική πολιτική, προς το 

τέλος της ζωής και της διακυβέρνησής του, απομακρυνόμενος από την πρότερη 

πιο προσεκτική στάση του ήταν η περίπτωση της Αλεξανδρέττας. Η ενεργή – 

όπως θα δούμε πιο κάτω – διεκδίκησή της από τον Ατατούρκ είχε να κάνει 

περισσότερο με το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του στάτους κβο στην περιοχή, 

αφού από το 1936 η Γαλλία σχεδίαζε την απόδοση ανεξαρτησίας στη Συρία 

περιλαμβάνοντας στα εδάφη της και την Αλεξανδρέττα.  

 

Φαίνεται, πάντως, ότι οι κεμαλιστές και οι παντουρκιστές έβρισκαν κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο του μεσοπολέμου κοινή συνισταμένη σε δύο κυρίως 

περιοχές που γειτνίαζαν στην Τουρκία και είχαν τουρκικό πληθυσμό. Σε αυτές 

δεν περιλαμβανόταν φυσικά η Κύπρος, αλλά επρόκειτο για τις περιοχές της 

Μοσούλης (Mosul) και της Αλεξανδρέττας (Hatay). Ο Paul Dumont τις 

χαρακτηρίζει ως την Αλσατία-Λωρραίνη της νέας Τουρκικής Δημοκρατίας, οι 

οποίες κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου αποτελούσαν πηγή αλυτρωτικής 

έξαρσης και αναβρασμού για την τουρκική κοινή γνώμη.101  

 

Όσον αφορά τη Μοσούλη, η οποία περιλαμβανόταν αρχικά στα υπό διεκδίκηση 

εδάφη του «Εθνικού Συμβολαίου», ο Ατατούρκ αναγκάστηκε να υποχωρήσει 

προκαταρκτικά μπροστά στην απόλυτη επιμονή της Μεγάλης Βρετανίας κατά το 

1923 για έλεγχό της. Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε λυθεί το 1926 με μια βρετανο-

τουρκική συμφωνία και την καταβολή αποζημίωσης προς την Τουρκία. Όσον 

αφορά, όμως, την Αλεξανδρέττα, ο Ατατούρκ ανέπτυξε μια άκρως διεκδικητική 

πολιτική απέναντι στους Γάλλους, οι οποίοι έλεγχαν τότε τη Συρία, όταν 

αντιλήφθηκε το 1936 ότι επέκειτο αλλαγή του στάτους κβο. Με πρόφαση την 

ύπαρξη τουρκικού πληθυσμού στην Αλεξανδρέττα και παρά το γεγονός ότι αυτή 

ανήκε ιστορικά στη Συρία, η Άγκυρα διεκδίκησε ανηλεώς την προσάρτησή της. 

Κατόπιν έντονων τουρκικών πιέσεων – και με δεδομένο το διακαή πόθο των 

συμμάχων όπως εντάξουν την Τουρκία στο στρατόπεδό τους κατά της Γερμανίας 

                                                           
101 Dumont, ό.π., σ. 206.  
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– η Γαλλία αποδέχθηκε το 1937 τη διεξαγωγή εκλογών στην παρουσία τουρκικού 

στρατού. Υπό την έντονη παρουσία των Τούρκων στρατιωτών, η επικράτηση του 

τουρκικού στοιχείου στις εκλογές του Ιουλίου το 1938 ήταν αναμενόμενη. 

Αμέσως, το τοπικό κοινοβούλιο ανακήρυξε την περιοχή σε ανεξάρτητη 

Δημοκρατία, κάτι που άνοιξε το δρόμο για την οριστική προσάρτησή της στην 

Τουρκία το 1939.102  

 

Παρά το ότι ο Ατατούρκ δεν έζησε για να δει την επίσημη προσάρτηση της 

Αλεξανδρέττας από την Τουρκία στις 23 Ιουνίου 1939, αφού είχε ήδη πεθάνει 

στις 10 Νοεμβρίου 1938, η συγκεκριμένη επιτυχία πιστώνεται στον ίδιο λόγω της 

έντονης εμπλοκής του στις όλες παρασκηνιακές διεργασίες. Η συστηματική 

διαδικασία προσάρτησης της περιοχής από την Τουρκία, η οποία σχεδιάστηκε 

και υλοποιήθηκε από τον ίδιο τον Ατατούρκ, μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

 

- Το Νοέμβριο του 1936, ο Ατατούρκ είχε δηλώσει ενώπιον της Τουρκικής 

Εθνοσυνέλευσης ότι οι Τούρκοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της 

Αλεξανδρέττας. Ακολούθως, βίαιες διαμάχες ξέσπασαν μεταξύ Τούρκων και 

ντόπιων Αράβων και Αρμενίων, οι οποίοι επιδίωκαν την παραμονή της 

Αλεξανδρέττας υπό συριακό έλεγχο. 

 

- Κατόπιν επιμονής του Ατατούρκ, ο γραμματέας και δικηγόρος του, Χασάν 

Ριζά Σογιάκ (Hasan Rıza Soyak), διορίστηκε ως εκπρόσωπος των Τούρκων 

στο σαντζάκι. Στόχος του Σογιάκ, με βάση πάντοτε τις οδηγίες του Κεμάλ, 

ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου τουρκικού κράτους στην περιοχή, το 

οποίο θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την προσάρτησή του από την 

Τουρκία. 

 

                                                           
102 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τουρκική πολιτική προσάρτησης της Αλεξανδρέττας 

στο Hale, William, Turkish Foreign Policy (1774 – 2000), ό.π., σ.σ. 66 – 67, στο Vali, Ferenc A., Bridge 

Across the Bosporus: The Foreign Policy of Turkey, εκδ. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971, σ.σ. 

26 – 27 και στο Yerasimos, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar (Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu), εκδ. 

İletişim, İstanbul, 1994, σ.σ. 175 – 200.  
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- Ο Ατατούρκ μετονόμασε την Αλεξανδρέττα σε Χατάι (Hatay), όνομα τουρκο-

μογγολικών φυλών που ζουν στην Κίνα. Στόχος του ήταν να καταδείξει ότι η 

περιοχή ήταν ιστορικά τουρκική. 

 

- Ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε έμμεσα, πλην σαφώς, το Γάλλο πρέσβη 

στην Άγκυρα με πόλεμο στην περίπτωση που η περιοχή δεν δινόταν στην 

Τουρκία. 

  

- Κατόπιν δικών του οδηγιών, ο τουρκικός στρατός άρχισε να συγκεντρώνεται 

στα σύνορα με την Αλεξανδρέττα. Παράλληλα, ο Ατατούρκ άφηνε μέσω του 

τουρκικού Τύπου να εννοηθεί ότι ο ίδιος θα ηγείτο των στρατευμάτων που 

θα εισέβαλλαν στην περιοχή. Μάλιστα, είχε δηλώσει στο Γάλλο πρέσβη ότι 

σκεφτόταν να παραιτηθεί από την προεδρία με στόχο να πολεμήσει ως 

εθελοντής για κατάκτηση της Αλεξανδρέττας.  

 

- Ο Ατατούρκ προώθησε μια έντονη ψυχολογική πίεση κατά των Γάλλων 

στην Άγκυρα. Σε σημείο, μάλιστα, που μια διάσημη γαλλική καφετέρια στην 

τουρκική πρώτευσα μετονομάστηκε από «Patisserie Parisienne» σε 

«Χατάι». 

  

- Είχε, τέλος, πείσει τη θετή του κόρη όπως φορέσει τη στρατιωτική της στολή 

και πυροβολήσει στον αέρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη 

παραχώρηση της Αλεξανδρέττας, τη στιγμή που ο Γάλλος πρέσβης 

τρομοκρατημένος δειπνούσε δίπλα της σε γνωστό εστιατόριο της τουρκικής 

πρωτεύουσας.103 

 

Ο Andrew Mango, ο οποίος κατέγραψε με λεπτομέρεια τις προαναφερθείσες 

ενέργειες του Ατατούρκ, επισήμανε ότι ήταν αυτές ακριβώς οι συστηματικές 

πιέσεις του Τούρκου ηγέτη που συνέβαλαν στον εξαναγκασμό των Γάλλων και 

την αποδοχή εκ μέρους τους τον Ιούλιο του 1938 της εισόδου τουρκικών 

                                                           
103 Mango, ό.π., σ.σ. 507 – 509.  
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στρατευμάτων στην Αλεξανδρέττα. Μια καθοριστική εξέλιξη που τελικά οδήγησε 

στην οριστική προσάρτησή της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βρετανός 

συγγραφέας, η προσάρτηση της Αλεξανδρέττας ήταν «[…] το τελευταίο δώρο του 

Ατατούρκ προς τη χώρα του».104  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Ατατούρκ ήταν πραγματιστής για αυτό 

και δεν ακολούθησε τον αλυτρωτικό δρόμο του ομοϊδεάτη του Ενβέρ. Όμως, όταν 

θεώρησε ότι η επέκταση της Τουρκίας σε γειτονικά εδάφη ήταν ρεαλιστικά εφικτή 

δεν δίστασε να το πράξει, ακόμη και με την απειλή χρήσης βίας. Αυτό 

αποδεικνύει η προαναφερθείσα έντονη εμπλοκή του στις παρασκηνιακές 

διεργασίες για προσάρτηση της Αλεξανδρέττας. Για αυτό και η επικρατούσα 

αντίληψη ότι ο Ατατούρκ ήταν πρώτιστα φιλειρηνιστής, ο οποίος δεν είχε 

οποιεσδήποτε επεκτατικές βλέψεις, είναι απλουστευτική. Ο πραγματισμός και η 

διορατικότητα ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του Ατατούρκ τα οποία 

περιόριζαν τις επεκτατικές του βλέψεις. Εδάφη, τα οποία ήταν υπό σοβιετικό 

έλεγχο και η γεωγραφική τους απόσταση από την Τουρκία ήταν μεγάλη, δεν 

ενδιέφεραν τον Ατατούρκ, σε αντίθεση με τους παντουρκιστές που τα 

αντιμετώπιζαν με αλυτρωτικούς όρους. Παράλληλα, δεν τον ενδιέφεραν 

γειτονικές πρώην οθωμανικές κτήσεις, όπως η Κύπρος, αφού το στάτους κβο 

παρέμενε ακλόνητο από τους Βρετανούς κυριάρχους, τους οποίους και δεν ήθελε 

με κανένα τρόπο να ενοχλήσει. Αντίθετα, η επιδίωξη ρεαλιστικών στόχων όπως η 

κατάκτηση περιοχών σαν την Αλεξανδρέττα – οι οποίες γειτνίαζαν των τουρκικών 

συνόρων, ήταν πρώην οθωμανικές κτήσεις με τουρκικό πληθυσμό, δεν ήταν υπό 

σοβιετικό έλεγχο, και αναμενόταν αλλαγή στο στάτους της διακυβέρνησής τους – 

αποτέλεσαν επεκτατικό του στόχο και διεκδικήθηκαν, μάλιστα, με 

παντουρκιστικούς όρους. Η Αλεξανδρέττα είναι ένα παράδειγμα του ρεαλιστικού 

τουρκικού επεκτατισμού του Ατατούρκ, χωρίς φυσικά να καταδεικνύει ότι ο ίδιος 

υπήρξε ιδεολόγος αλυτρωτιστής ή παντουρκιστής. Η τακτική που ακολουθήθηκε 

για την τουρκική επέκταση στην Αλεξανδρέττα συνοψίζεται στην ακόλουθη 

διαχρονική αναφορά του Ατατούρκ σε μια από τις πρώτες ομιλίες του ενώπιον 

                                                           
104 Ό.π., σ. 509. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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του τουρκικού εθνικού κογκρέσου στις 16 Οκτωβρίου 1921, όπου είχε συζητηθεί 

το που σταματούν τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας. Ο Ατατούρκ 

αναφέροντας το εξής χαρακτηριστικό σχόλιο καταδείκνυε ότι – εφόσον ρεαλιστικά 

η Τουρκία μπορούσε να κατακτήσει ένα έδαφος – δεν θα δίσταζε να πράξει 

τούτο:  

 

«Η γραμμή που θα καθορίσουμε με τη δύναμή μας θα είναι και τα σύνορά 
μας».105 

 

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κιζιλγιουρέκ, επί διακυβέρνησης Ατατούρκ, η πόρτα 

του παντουρκισμού δεν ήταν ερμητικά κλειστή. Για αυτό και ενδεικτικά αναφέρει 

ότι η διεκδίκηση της Αλεξανδρέττας δεν αποτελούσε ιδεολογική και συνάμα 

αλυτρωτική επέκταση, όμως έγινε με βάση παντουρκιστικούς στόχους και 

συμβολισμούς. Η χρησιμοποίηση του όρου Χατάι (Hatay), ως τουρκική 

μετονομασία της Αλεξανδρέττας, από τον ίδιο τον Ατατούρκ ενέπιπτε σε αυτό το 

πλαίσιο. Η τουρκο-μογγολική φυλή των Χατάι, σύμφωνα με την κατασκευασμένη 

«Τουρκική Ιστορική Θεώρηση», αποτελούσε πρόγονο των ιστορικών Χετταίων 

(ομοιότητα λέξεων Χατάι – Χετταίοι), οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή της 

σημερινής Ανατολίας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Αλεξανδρέττας. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο Ατατούρκ προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο πληθυσμός της 

Αλεξανδρέττας ήταν ιστορικά τουρκικός, όπως έπρεπε να είναι και η 

συγκεκριμένη περιοχή.106     

 

Παράλληλα, Τούρκοι ερευνητές προσπαθούσαν – κατόπιν οδηγιών του Ατατούρκ 

– να αποδώσουν στους κατοίκους της Αλεξανδρέττας τουρκική και όχι αραβική 

γενετική καταγωγή προβάλλοντας μάλιστα ρατσιστικές βιογενετικές θεωρίες περί 

του μη σημιτικού σχήματος του κρανίου τους. Όπως χαρακτηριστικά τονιζόταν, οι 

κάτοικοι της Αλεξανδρέττας δεν είχαν δολιχοκέφαλο σημιτικό τύπο κρανίου, αλλά 

βραχυκέφαλο κρανίο που προσομοίαζε με αυτό των αρχαίων Αλπίνων. Με απλά 

λόγια, ο συγκεκριμένος πληθυσμός έστω και εάν μιλούσε στη συντριπτική του 
                                                           
105 Oran, Baskın, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne: Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919 – 

1980), Cilt 1, εκδ. İletişim, İstanbul, 2001, σ. 252. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
106 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 196 – 198.  
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πλειοψηφία την αραβική ήταν γενετικά τουρκικός. Για αυτό και η περιοχή ήταν 

κατά συνέπεια και αυτή τουρκική.107  

 

Καταληκτικά επισημαίνεται ότι η περίπτωση της Αλεξανδρέττας είναι ενδεικτική 

της ιστορικής πολιτικής της Τουρκίας έναντι γειτονικών προς αυτήν πρώην 

οθωμανικών περιοχών, όπου κατοικούσαν τουρκικές κοινότητες και όπου το 

στάτους κβο ενδέχετο να αλλάξει προς όφελος της τοπικής πλειοψηφίας. Η 

στάση της Τουρκίας έναντι της Αλεξανδρέττας και της Κύπρου παρουσιάζει 

πολλές ομοιότητες, όχι μόνο λόγω της ύπαρξης τουρκικού πληθυσμού σε αυτές, 

αλλά και λόγω της εδαφικής διεκδίκησής τους όταν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις 

που τις έλεγχαν (Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα) επρόκειτο να 

αποδεχθούν τερματισμό της εκεί απόλυτης κυριαρχίας τους. Όσον αφορά την 

Αλεξανδρέττα, η Τουρκία ανεχόταν το στάτους κβο μόνο μέχρι και το 1936, όταν 

η Γαλλία συμφώνησε με το συριακό εθνικιστικό κίνημα όπως παραχωρηθεί στη 

Συρία ανεξαρτησία εντός του 1939. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η άμεση 

εμπλοκή της Τουρκίας στην Κύπρο – όπως ακριβώς και στην περίπτωση της 

Αλεξανδρέττας – έγινε μόνο όταν η Τουρκία διαισθάνθηκε αλλαγή του 

αποικιοκρατικού στάτους κβο προς όφελος της τοπικής ελληνικής πλειοψηφίας. 

Για αυτό και κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50 ανέπτυξε μια διεκδικητική 

πολιτική έναντι της Κύπρου ασκώντας ανάλογες πιέσεις προς τη Μεγάλη 

Βρετανία.  

 

Επί του παρόντος, όμως, η Άγκυρα εξακολουθούσε να μην επιδεικνύει 

οποιοδήποτε επεκτατικό ενδιαφέρον για την Κύπρο, ενώ αντιθέτως ο πρώτος 

πρόξενός της στην Κύπρο είχε ως εντεταλμένη αποστολή την μετακίνηση του 

εκεί τουρκικού πληθυσμού στην Τουρκία. Εξάλλου, οι στενές σχέσεις της 

Τουρκίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, καθώς και η βεβαιότητα ότι το 

στάτους κβο παρέμενε αναλλοίωτο, δεν άφηναν οποιαδήποτε περιθώρια για 

υιοθέτηση αλυτρωτικής πολιτικής έναντι της νήσου. Ακόμη και μετά τον 

                                                           
107 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της Σύγχρονης 

Τουρκίας, ό.π., σ.σ. 97 – 98.  
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μεσοπόλεμο, με την έναρξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, οποιεσδήποτε 

αλυτρωτικές-επεκτατικές πολιτικές της Άγκυρας επικεντρώνονταν σε άλλες 

περιοχές και όχι στην Κύπρο.    
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III. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος:  
Στόχευση εδαφών αλλά όχι Κύπρου 

 

Εάν και κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου η Τουρκία δεν 

διεκδίκησε ποτέ την Κύπρο, η συγκεκριμένη διεθνής διένεξη αποτέλεσε κρίσιμη 

καμπή για την μετέπειτα πολιτική της Τουρκίας στο κυπριακό για αυτό και θα 

εξεταστεί με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου διαμορφώθηκαν κάποιες βασικές δυναμικές, οι οποίες 

έπαιξαν στη συνέχεια σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης της 

Άγκυρας, και κατ’ επέκταση του Ηνωμένου Βασιλείου, έναντι της Κύπρου. Πιο 

συγκεκριμένα, (α) αναβίωσε η πολιτική διεκδίκησης εδαφών και ο 

παντουρκισμός, ο οποίος επηρέαζε πιο άμεσα πλέον συγκεκριμένους 

στρατιωτικούς και κυβερνητικούς κύκλους, και επομένως απομάκρυνε σε κάποιο 

βαθμό τη χώρα από την πιο συγκρατημένη πολιτική του Ατατούρκ, κάτι που 

μεταφράστηκε σταδιακά μετά το τέλος του πολέμου σε περισσότερο διεκδικητική 

πολιτική έναντι της Κύπρου, (β) επικράτησε, ιδιαίτερα προς το τέλος του 

πολέμου, ένας έντονος φόβος έναντι της νικήτριας Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος 

– ενώ αρχικά οδήγησε σε αποστασιοποίηση και καταστολή εκ μέρους της 

τουρκικής κυβέρνησης των αντισοβιετικών παντουρκιστικών οργανώσεων – στη 

συνέχεια μετεξελίχθηκε σε ένα σκληρό κρατικό αντικομμουνισμό, σε δικαίωση 

των παντουρκιστών στα μάτια της κοινής γνώμης, και σε μια έντονη καχυποψία 

κατά αριστερών κινημάτων σε γειτονικές με την Τουρκία χώρες 

συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κύπρου, (γ) η παραχώρηση 

περισσότερων ελευθεριών από τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πληθυσμό 

της Κύπρου, οι οποίες είχαν να κάνουν περισσότερο με την ανάγκη διατήρησης 

της ομαλότητας στο νησί  κατά τη διάρκεια του πολέμου, οδήγησε σε καλύτερη 

πολιτική και εθνική οργάνωση των  Τουρκοκυπρίων που ολοένα και περισσότερο 

στρέφονταν προς την Τουρκία ζητώντας, πλέον, την ενσωμάτωσή τους με αυτήν, 

και (δ) το Ηνωμένο Βασίλειο – βλέποντας το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο της 

κυβέρνησης Ινονού και τη συστηματική διεκδίκηση εδαφών εκ μέρους της, καθώς 

και την ολοένα και μεγαλύτερη εθνική αφύπνιση των Τουρκοκυπρίων – άρχισε να 

υποψιάζεται μελλοντικές διεκδικήσεις της Άγκυρας έναντι κτήσεων της, και πιο 
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συγκεκριμένα της Κύπρου, με αποτέλεσμα να κρατά στην αρχή αποστάσεις από 

την τουρκική πλευρά στο συγκεκριμένο θέμα.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Μια ενδελεχής ανάλυση των λόγων αναβίωσης του παντουρκισμού στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου περιλαμβάνεται στο Özdoğan, Günay Göksu, Turandan Bozkurt’a: Tek 

Parti Döneminde Türkçülük (1931 - 1946), εκδ. İletişim, İstanbul, 2002.     
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Επιτήδεια ουδετερότητα και παρασκηνιακή διεκδίκηση εδαφών  

Με την έναρξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και τη ραγδαία ανακατανομή 

εδαφών, λόγω των αρχικών πολεμικών επιτυχιών στην Ευρώπη από τη 

ναζιστική Γερμανία, η νέα ηγεσία της Τουρκίας υπό τον πρωθυπουργό Ισμέτ 

Ινονού βρήκε την ευκαιρία να διεκδικήσει – στο διπλωματικό πάντοτε 

παρασκήνιο – νέα εδάφη με στόχο τη γεωγραφική της επέκταση. Η Τουρκία, 

εκμεταλλευόμενη την τεράστια στρατηγική σημασία που είχε τόσο για τους 

Γερμανούς όσο και για τους συμμάχους, υιοθέτησε μια προσεκτική πολιτική 

ουδετερότητας, μέσω της οποίας προσπάθησε να εκμαιεύσει εδαφικά και 

οικονομικά οφέλη και από τα δύο στρατόπεδα.  

 

Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου, όταν η Γερμανία υπερτερούσε 

κατά των αντιπάλων της, υπήρξε αναβίωση του παντουρκιστικού κινήματος109, το 

οποίο καλούσε τον πρωθυπουργό Ινονού – είτε ανοικτά μέσω του Τύπου είτε 

παρασκηνιακά μέσω πιέσεων από το στρατό και από άλλους κυβερνητικούς 

κύκλους – όπως ενταχθεί στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας. Κύριος 

στόχος των παντουρκιστών ήταν φυσικά η ήττα της Σοβιετικής Ένωσης και η 

επακόλουθη τουρκική διείσδυση στις τουρκογενείς περιοχές της Κεντρικής Ασίας.  

Όπως έχουμε δει και προηγουμένως, η εδαφική διεκδικητική πολιτική της 

Τουρκίας είχε αρχίσει να καταγράφεται πριν ακόμη από την έναρξη του πολέμου. 

Η Τουρκία είχε εκμεταλλευθεί πλήρως την αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων 

(Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κατά Γερμανίας) με στόχο τη βελτίωση των όρων 

της συνθήκης της Λωζάνης (1923). Πιο συγκεκριμένα, με τη συνθήκη του Μοντρέ 

                                                           
109 Ο παντουρκισμός εμφανίστηκε ως ιδεολογικό κίνημα παράλληλα με την ανάπτυξη του τουρκικού 

εθνικισμού στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Αποτέλεσε την απάντηση τμήματος της 

οθωμανικής ελίτ στην επερχόμενη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, αντικατάσταση της 

υπό διάλυση πολυεθνικής και θρησκευτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με μια εθνικά ομοιογενή 

παντουρκική αυτοκρατορία, η οποία θα συνένωνε τους τουρκικούς πληθυσμούς από τα Βαλκάνια μέχρι 

και τις παρυφές της Κίνας. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται Τουράν, για αυτό οι όροι «τουρανισμός» και 

«παντουρκισμός» έχουν παρόμοια ερμηνεία. Ο παντουρκισμός αποτελεί μια ακραία έκφανση του 

τουρκικού εθνικισμού και καθιερώθηκε ως κρατική ιδεολογία από το κίνημα των Νεότουρκων, μέχρι και 

τον κατατεμαχισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την ήττα τους στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 

Έκτοτε ο παντουρκισμός παραμένει – είτε κρυφά είτε ανοικτά – κίνημα, το οποίο ενισχύεται ή 

περιθωριοποιείται ανάλογα με τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές συνθήκες. Ο δεύτερος παγκόσμιος 

πόλεμος δημιούργησε, λοιπόν, τις πολιτικές εκείνες συνθήκες – τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό – που ευνοούσαν την ενίσχυση του παντουρκιστικού κινήματος και ιδεολογίας στην Τουρκία.     
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(1936) η Τουρκία κατάφερε να επιβάλει την αποκλειστική κυριαρχία της επί των 

στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων αυξάνοντας έτσι τη στρατηγική της 

σημασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διέλευση πλοίων κατά τη διάρκεια 

οποιουδήποτε πολέμου.110 Παράλληλα, η επιτυχής προσάρτηση της 

Αλεξανδρέττας (1939) εντασσόταν στην πιο πάνω τουρκική τακτική. Η έντονη, 

μάλιστα, διεκδίκηση της Αλεξανδρέττας εις βάρος της Συρίας είχε ανησυχήσει σε 

τόσο μεγάλο βαθμό τον αραβικό κόσμο που από τη Δαμασκό, Βηρυτό, Βαγδάτη 

μέχρι και τη Ριάντ υπήρξαν έντονες καταγγελίες και ανησυχίες για ένα νέο 

«κεμαλικό ιμπεριαλισμό».111   

  

Από τα πρώτα στάδια του πολέμου, ο Ινονού τηρούσε μια ιδιαίτερα επιφυλακτική 

στάση – όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας σε ένα από τα δύο στρατόπεδα – 

αφού είχε ως πρωταρχική επιδίωξη τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της 

Τουρκίας. Ο Ινονού – όπως και η υπόλοιπη ηγεσία της Τουρκίας – είχε ιδίαν 

γνώση των καταστροφικών συνεπειών από την άμεση εμπλοκή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, για αυτό και η στάση του ήταν 

ιδιαίτερα προσεκτική. Γνώριζε, επίσης, τις περιορισμένες δυνατότητες του 

τουρκικού στρατού, για αυτό και ήταν πεπεισμένος ότι με τη στρατιωτική εμπλοκή 

της Τουρκίας είτε στο πλευρό των συμμάχων είτε στο πλευρό των δυνάμεων του 

άξονα η χώρα δεν θα κέρδιζε τίποτα αλλά θα έχανε πολλά.112 Η ουδετερότητα – 

και επομένως η εδαφική ακεραιότητα – της Τουρκίας διατηρήθηκε κυρίως λόγω 

των ευέλικτων και έξυπνων διπλωματικών χειρισμών της τουρκικής πολιτικής 

ηγεσίας, η οποία εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική σημασία της χώρας και για τα 

δύο αντίπαλα στρατόπεδα κατάφερε να μην εμπλακεί στον πόλεμο παρά μόνο 

                                                           
110 Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου παγκοσμίου πολέμου για τους συμμάχους και τις δυνάμεις του άξονα λόγω του απόλυτου της 

ελέγχου επί των στενών (βλ. συνθήκη Μοντρέ) στο Deringil, Selim, Turkish Foreign Policy during the 

Second World War, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge, 1989, σ.σ. 114 – 115.  
111 Weber, Frank G., Ο Επιτήδειος Ουδέτερος: Η Τουρκική Πολιτική κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκδ. 

Θετίλη (5η έκδοση), Αθήνα, 1993, σ. 283.    
112 Hale, ό.π., σ. 79. Επιπρόσθετα στοιχεία για τους λόγους που οδήγησαν την τουρκική πολιτική ηγεσία 

στην υιοθέτηση μιας πραγματιστικής και επομένως προσεκτικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο Deringil, ό.π., σ.σ. 3 – 4. Ακόμη, 

ο Deringil παραθέτει λεπτομερή στοιχεία για την αδύναμη κατάσταση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων 

κατά την έναρξη του πολέμου, ό.π., σ.σ. 31 – 35.   
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κατά το τελευταίο στάδιο του (23 Φεβρουαρίου 1945) όταν η ήττα της Γερμανίας 

ήταν κάτι περισσότερο από δεδομένη.  

 

Όμως, η μη εμπλοκή στον πόλεμο δεν σταμάτησε την τουρκική διπλωματία από 

το να διεκδικεί, άλλοτε με έμμεσο και άλλοτε με άμεσο τρόπο, την εδαφική 

επέκταση της χώρας επιβεβαιώνοντας τις φοβίες των γειτόνων της για 

παρασκηνιακή προώθηση ενός κεμαλικού ιμπεριαλισμού. Οι μεγάλες εδαφικές 

ανακατατάξεις που σημειώνονταν στις εμπόλεμες περιοχές αποτέλεσαν μοναδική 

ευκαιρία για την τουρκική ηγεσία όπως επιδιώξει – μέσω πάντοτε της 

διπλωματικής οδού – την προσάρτηση ή τον έλεγχο διαφόρων περιοχών. Όσο 

προχωρούσε ο πόλεμος, κυριότερο διπλωματικό χαρτί για την τουρκική πολιτική 

διπλωματία – το οποίο και χρησιμοποίησε κατά κόρον με στόχο την προώθηση 

των εδαφικών της βλέψεων – ήταν η επιθυμία και των δύο αντιμαχόμενων 

στρατοπέδων όπως η Άγκυρα διατηρήσει τουλάχιστο μια ευνοϊκή ουδετερότητα 

για αυτά, εφόσον είχαν πλέον διαπιστώσει ότι η εμπόλεμη εμπλοκή της χώρας 

προς το μέρος του ενός ή του άλλου ήταν ανέφικτη.  

 

Αρχικά, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας τόσο προς τους συμμάχους όσο και προς 

τις δυνάμεις του άξονα περιορίζονταν σε περιοχές πλησίον των γεωγραφικών 

ορίων της χώρας όπως η Μοσούλη και τα Δωδεκάνησα. Όμως με την έναρξη της 

γερμανικής επίθεσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης (Ιούνιος 1941), η Άγκυρα 

άρχισε με έμμεσο πλην σαφή τρόπο να επαναφέρει τις παλαιότερες διεκδικήσεις 

της νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι της Κριμαίας, της 

Υπερκαυκασίας, ακόμη και της Κεντρικής Ασίας.  

 

Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το παντουρκιστικό κίνημα, το οποίο κατά τη 

διάρκεια του μεσοπολέμου είχε ατονήσει αλλά δεν είχε σβήσει, ήταν φυσικό να  

αναζωπυρωθεί. Υπήρχαν, πλέον, οι κατάλληλες συνθήκες, ενώ το έδαφος ήταν 

πρόσφορο για επέκταση της Τουρκίας σε περιοχές που ανεπιτυχώς είχαν 

διεκδικηθεί από τους παντουρκιστές και στο παρελθόν. Για αυτό και κατά τη 

διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου το παντουρκιστικό κίνημα βρήκε τη Χα
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χρυσή ευκαιρία να ξεφύγει από το «λανθάνον στάδιο» του μεσοπολέμου και 

πρόβαλε πλέον ανοικτά και πιο επίμονα τους επεκτατικούς του στόχους.113 

 

Μέσω της πιο κάτω λεπτομερούς παράθεσης των διπλωματικών ελιγμών και 

εδαφικών διεκδικήσεων της Άγκυρας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι όταν οι 

συνθήκες το ευνοούσαν η κεμαλική πολιτική ηγεσία όχι μόνο δεν περιοριζόταν 

στο κεμαλικό δόγμα της μη επέκτασης αλλά είχε ευήκοον ους προς τις επίμονες 

εδαφικές διεκδικήσεις των παντουρκιστικών κύκλων. 

  

Ρόλος Ισμέτ Ινονού 

Πριν όμως προχωρήσουμε στην παράθεση των τουρκικών εδαφικών 

διεκδικήσεων, θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος του Ινονού κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Σύμφωνα με το Frank G. Weber, ο Ινονού είχε 

περισσότερους λόγους να ακολουθήσει μια πιο διεκδικητική πολιτική από τον 

προκάτοχό του Ατατούρκ. Και αυτό διότι δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής σε όλους 

τους αξιωματικούς του τουρκικού στρατού, καθώς και σε αρκετά μέλη της 

τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Ήταν ο άνθρωπος που είχε σηκώσει στους ώμους 

του την ευθύνη για την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης (1923), την οποία 

μερικοί έστω ακραίοι κύκλοι θεωρούσαν ως μη επιτυχή αφού με αυτήν είχε 

διαμελιστεί επίσημα και οριστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν χαθεί 

πάμπολλα εδάφη. Εξού και ο στόχος του Ινονού, σύμφωνα πάντοτε με τον 

Weber, ήταν να εξυψώσει το γόητρό του διεκδικώντας νέα εδάφη μέσα από τις 

ευνοϊκές συνθήκες του δευτέρου παγκοσμίου  πολέμου. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Weber:  

 

«Η επιλογή αυτής της πορείας για τη διάσωσή του [Ινονού] ήταν λογική σε μια 
Ευρώπη όπου ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι τροποποιούσαν τα σύνορα με 

ασυναγώνιστη προκλητικότητα και αστραπιαία ταχύτητα. Όπως οποιοσδήποτε 
ηγέτης αντάξιος του ονόματός του, έτσι και ο Ινονού γνώριζε ότι η αποτελεσματική 

διπλωματία συνίσταται σε ρεαλισμό και εκμετάλλευση των ευκαιριών, όχι σε 

                                                           
113 Landau, ό.π., σ. 149.  
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αποφθέγματα και αρχές, που είχαν γίνει σχεδόν ιερές μετά το θάνατο του Κεμάλ 
Ατατούρκ».114 

 

Φυσικά, ο Ινονού δεν θα επέτρεπε ποτέ την εμπλοκή της Τουρκίας σε μια 

επικίνδυνη παντουρκιστική περιπέτεια όπως αυτή των Νεότουρκων κατά τον 

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως, μετά την έναρξη της γερμανικής επίθεσης 

κατά της Σοβιετικής Ένωσης, του βασικού δηλαδή εχθρού και φόβου της 

Τουρκίας, ο Ινονού αντιμετώπιζε με πολύ πιο ανεκτικό τρόπο τις 

επαναδραστηριοποιημένες αλυτρωτικές ενέργειες των παντουρκιστικών και 

στρατιωτικών κύκλων. Μάλιστα, διάφορες παντουρκιστικές οργανώσεις, 

ενισχυμένες από τις πρώτες νίκες της Γερμανίας έναντι της Σοβιετικής Ένωσης, 

καλούσαν πλέον ανοικτά τον Ινονού να ενταχθεί στον πόλεμο. Ενδεικτικά, το 

παντουρκιστικό περιοδικό «Μποζκούρτ» (Γκρίζος Λύκος) πρόβαλλε στο 

εξώφυλλο της έκδοσής του τον Ιούλιο του 1941 χάρτη της Τουρκίας και της 

Κεντρικής Ασίας ενώ καλούσε ανοικτά τον Ινονού να ανταποκριθεί στην ιστορική 

ευκαιρία για επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης:  

 

«Ω Ινονού! Εσύ που επελέγης από την ιστορία για τη μεγάλη αυτή μέρα! Είμαστε 
έτοιμοι να χύσουμε το αίμα μας για την ιερή ανεξαρτησία όλων των Τούρκων! 

Όλοι οι Τούρκοι περιμένουν το σύνθημά σου!»115 
 

Παράλληλα, ο Ινονού δεχόταν πιέσεις από τον αρχηγό του τουρκικού γενικού 

επιτελείου, στρατάρχη Φεβζί Τσακμάκ (Fevzi Çakmak), ο οποίος παρασκηνιακά 

υποστήριζε τη στενότερη συνεργασία Τουρκίας – Γερμανίας. Γενικά, 

υψηλόβαθμοι κύκλοι του τουρκικού στρατού παρουσιάζονταν πιο υποστηρικτικοί 

της ναζιστικής Γερμανίας και ασκούσαν τις ανάλογες πιέσεις προς τον Ινονού. 

Σύμφωνα με τον Jacob Landau, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1941 και μέχρι 

τους πρώτους μήνες του 1942 είχαν γίνει στο Βερολίνο και την Άγκυρα μια σειρά 

από ανεπίσημες και ημιεπίσημες συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων του 

γερμανικού υπουργείου εξωτερικών και Τούρκων στρατηγών, κατά τις οποίες 

συζητήθηκε επανειλημμένα το μέλλον των περιοχών της Σοβιετικής Ένωσης 

                                                           
114 Weber, ό.π., σ. 280.  
115 Landau, ό.π., σ. 150.  
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όπου κατοικούσαν τουρκογενείς πληθυσμοί, όπως η Κριμαία, το Τουρκεστάν, το 

Αζερμπαϊτζάν κ.ά. Φαίνεται ότι εκείνος που κινούσε τα νήματα αυτών των 

διαπραγματεύσεων ήταν ο ίδιος ο στρατάρχης Τσακμάκ.116 Μάλιστα, μυστικοί 

πράκτορες του Τσακμάκ πραγματοποιούσαν συναντήσεις με Γερμανούς 

διπλωμάτες, οι οποίες και καταγράφονται στα αρχεία του γερμανικού υπουργείου 

εξωτερικών, όπου προωθούσαν την ιδέα μιας τουρκικής ομοσπονδίας κρατών 

στις περιοχές του Βόλγα και του Καυκάσου.117  

 

Μέχρι την αναγκαστική αποχώρηση του Τσακμάκ από το αξίωμα του αρχηγού 

του τουρκικού γενικού επιτελείου τον Ιανουάριο του 1944, οι σχέσεις του με τον 

Ινονού ήταν τεταμένες. Όντας μεγαλύτερος σε ηλικία και πιο υψηλόβαθμος 

αξιωματικός από τον Ινονού – κατά τη διάρκεια της θητείας και των δύο τόσο 

στον οθωμανικό όσο και στον τουρκικό στρατό – ο Τσακμάκ θεωρούσε πιο 

δύσκολο να δεχθεί τις οδηγίες του Ινονού από ότι του προκατόχου του 

Ατατούρκ.118  

 

Ενδεικτική, επίσης, των πιέσεων που δεχόταν η κυβέρνηση του Ινονού από τους 

παντουρκιστικούς κύκλους και από το στρατό ήταν η μυστική και ημιεπίσημη 

επίσκεψη του Νουρή Πασά (Nuri Paşa), αδελφού του γνωστού ηγέτη των 

Νεότουρκων Ενβέρ Πασά, στη Γερμανία τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1941. 

Σε συναντήσεις του με ανώτερους Γερμανούς αξιωματούχους, ο Νουρή Πασάς 

ανέφερε ότι η συνέχιση των γερμανικών κατακτήσεων κατά της Σοβιετικής 

Ένωσης και προς τουρανικά εδάφη θα είχε μεγάλη απήχηση προς τον τουρκικό 

λαό και στρατό. Μάλιστα, ο Νουρή είχε αναφέρει ότι ο τουρκικός στρατός 

ευνοούσε την πολιτική του αλυτρωτισμού και πως εάν η κυβέρνηση Ινονού 

δείλιαζε να την εφαρμόσει, τότε ο στρατός θα μπορούσε να την ανατρέψει. Για το 

Νουρή Πασά, η εξωτερική πολιτική του Ατατούρκ ήταν μόνο προσωρινή και είχε 

υπαγορευθεί από την αδυναμία της νεογέννητης τότε Τουρκικής Δημοκρατίας 

                                                           
116 Ό.π., σ.σ. 152 – 153.  
117 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 201.  
118 Καραμπελιάς, Γεράσιμος Ν., Ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολιτική Ζωή της Τουρκίας και της 

Ελλάδας: Συγκριτική Ανάλυση των Μεταπολεμικών Στρατιωτικών Επεμβάσεων 1945 – 1980, Αθήνα, 1998, 

σ.σ. 99 – 100.  
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καθώς και από το φόβο πιθανής σοβιετικής επίθεσης.119 Δεχόμενη, λοιπόν, όλες 

τις προαναφερθείσες πιέσεις από το στρατό και το συνεχώς όλο και πιο 

ενδυναμωμένο παντουρκιστικό κίνημα, ήταν φυσικό η κυβέρνηση Ινονού να 

φλερτάρει με την ιδέα της εδαφικής επέκτασης της Τουρκίας.  

 

Επίσης, η εξαίρετη σχέση την οποία διατηρούσε ο Ινονού με το Γερμανό πρέσβη 

Φρανς φον Πάπεν (Franz von Papen) αποτέλεσε ένα ακόμη παράγοντα για τη 

διεκδικητική πολιτική του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Frank G. Weber 

παραθέτει, χαρακτηριστικά, τις εντυπώσεις του Πάπεν από την πρώτη 

συνάντησή του με τον Ινονού μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρέσβη 

στην Άγκυρα στις 29 Απριλίου 1939. Ινονού και Πάπεν είχαν πολεμήσει στην ίδια 

παράταξη κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου για αυτό και η 

αντιμετώπιση του ενός προς τον άλλο ομοίαζε με εκείνη δύο παλιών 

συναγωνιστών ή δύο συμπολεμιστών που είχαν να τα πουν από καιρό. Ο 

Ινονού, σύμφωνα με το απόρρητο μήνυμα του Πάπεν προς το γερμανικό 

υπουργείο εξωτερικών, είχε εκφραστεί με ενθουσιώδη λόγια για τον Χίτλερ, κάτι 

που τον είχε εντυπωσιάσει.120  

 

Μια από τις πιο εύστοχες σκιαγραφήσεις της στάσης του Ινονού κατά τη διάρκεια 

του πολέμου είχε γίνει από το Βρετανό πρέσβη στην Άγκυρα την περίοδο 1937 – 

1939, Σερ Πέρσι Λόρεν (Sir Percy Loraine). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του – 

κατόπιν διαδοχικών συναντήσεών του με τον Ισμέτ Ινονού – ο Βρετανός πρέσβης 

περιέγραψε τον Τούρκο πρόεδρο ως:  

 

«...ένα ψυχρό υπολογιστή, αποφασισμένο ότι η χώρα του θα επιζήσει και μάλιστα 
θα ωφεληθεί από τη φασιστική επίθεση στην Ευρώπη».121 

 

Όπως θα δούμε πιο κάτω, η στάση της κυβέρνησης Ινονού κατά τη διάρκεια του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των 

πολεμικών συγκρούσεων και τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης έναντι των 
                                                           
119 Weber, ό.π., σ.σ. 160 – 161.  
120 Ό.π., σ. 60.  
121 Ό.π., σ. 61. Η υπογράμμιση είναι δική μου.  
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εμπόλεμων στρατοπέδων. Όπως έχει επισημανθεί και προηγουμένως, η 

τουρκική διπλωματία υπό τον Ινονού είχε υιοθετήσει μια πραγματιστική πολιτική 

με στόχο τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Ταυτόχρονα, 

όμως, ανέπτυξε και μια οπορτουνιστική πολιτική με στόχο την εξασφάλιση όσο το 

δυνατό μεγαλύτερων οικονομικών και εδαφικών ανταλλαγμάτων 

εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της σημασία και για τα δύο αντίπαλα 

στρατόπεδα. Παρατίθεται, λοιπόν, πιο κάτω με λεπτομέρεια η στάση της 

Άγκυρας κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του πολέμου.  

 

Σεπτέμβριος 1939 – Μάιος 1941  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η ναζιστική Γερμανία είχε την πλήρη 

υπεροχή. Λίγο μετά την αναπάντεχη υπογραφή του συμφώνου μη επίθεσης 

μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης (υπό τον υπουργό εξωτερικών Vyacheslav Molotov) 

και Γερμανίας (υπό τον υπουργό εξωτερικών Joachim von Ribbentrop) στις 23 

Αυγούστου 1939 και την επακόλουθη εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία την 1 

Σεπτεμβρίου 1939, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας υποστήριξης με τη 

Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία (19 Οκτωβρίου 1939). Σύμφωνα με τις πρόνοιες 

της συμφωνίας, η Τουρκία έπρεπε να ενταχθεί στον πόλεμο («collaborate 

effectively») μαζί με τους συμμάχους σε περίπτωση επίθεσης των δυνάμεων του 

άξονα στην περιοχή της Μεσογείου.122 Παράλληλα, η Τουρκία έλαβε δάνειο σε 

χρυσό ύψους 16 εκατομμυρίων στερλινών και πιστώσεις ύψους 25 

εκατομμυρίων στερλινών για την αγορά στρατιωτικού υλικού. Σε ξεχωριστό 

πρωτόκολλο η Τουρκία εξαιρείτο από οποιεσδήποτε δεσμεύσεις στην περίπτωση 

που η εμπλοκή της στον πόλεμο θα την οδηγούσε σε εχθροπραξίες με τη 

Σοβιετική Ένωση.123 

 

Οι πιο πάνω ευνοϊκότατοι όροι για την Τουρκία – ιδιαίτερα όσον αφορά την 

οικονομική πτυχή της συμφωνίας – δεν επήλθαν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα 

σκληρών διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Άγκυρας έναντι των Βρετανών και 

                                                           
122 Vali, ό.π., σ. 29.  
123 Zürcher, ό.π., σ. 212.  
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των Γάλλων, οι οποίες είχαν εντατικοποιηθεί αμέσως μετά τη ναζιστική εισβολή 

στην Πολωνία. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν κυρίως στην Τουρκία μεταξύ 

του νέου πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, και 

του πρέσβη της Γαλλίας, Rene Massigli, από τη μια πλευρά, και του Τούρκου 

υπουργού εξωτερικών, Μεχμέτ Σουκρού Σαράτσογλου (Mehmet Şükrü 

Saraçoğlu), από την άλλη. Ο Frank Weber, ο οποίος βασίζει το βιβλίο του σε 

βρετανικά και γερμανικά έγγραφα της εποχής, χαρακτηρίζει το παζάρεμα εκ 

μέρους των Τούρκων ως «σκληρό, σχεδόν κτηνώδες», και παραθέτει τις πιο 

κάτω τότε εδαφικές διεκδικήσεις της Άγκυρας:  

 

- Η κυβέρνηση Ινονού είχε διευκρινίσει στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία ότι 

πιθανή στρατιωτική συνεργασία μαζί τους δεν έπρεπε να θεωρηθεί ότι 

παραμερίζει προηγούμενες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Ιράκ, το οποίο ήταν 

υπό βρετανική διοίκηση, και στη Συρία, η οποία παρέμενε υπό γαλλικό έλεγχο. 

Ενώ οι Βρετανοί παρουσιάστηκαν από την αρχή απρόθυμοι να δεχθούν 

οποιεσδήποτε τουρκικές διεκδικήσεις, οι Γάλλοι προσπάθησαν να κατευνάσουν 

τους Τούρκους μελετώντας το ενδεχόμενο ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων 

στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Μάλιστα, οι Γάλλοι είχαν αποστείλει από τον 

Ιούλιο του 1939 στρατιωτική αποστολή στην Τουρκία υπό το στρατηγό Charles 

Huntziger ο οποίος συζήτησε διάφορες εναλλακτικές στρατιωτικές επιλογές για 

την Άγκυρα. 

 

- Οι Τούρκοι πρότειναν ταυτόχρονη εισβολή του γαλλικού στόλου στο στενό του 

Τάραντα, μεταξύ Αδριατικής και Ιονίου θάλασσας, και τουρκική αμφίβια απόβαση 

στα Δωδεκάνησα με αυτόματη κατάληψη των νήσων από την Τουρκία. Όμως, 

Γάλλοι και Βρετανοί απέρριψαν την τουρκική πρόταση ως «πρωτόγονη» και 

«εξοργιστική» προειδοποιώντας τους Τούρκους ότι υποτιμούσαν τη δύναμη του 

ιταλικού στόλου.124   

 

                                                           
124 Weber, ό.π., σ.σ. 72 – 77.  
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Η αποφυγή εκ μέρους των συμμάχων όπως δεσμευθούν σε εδαφικές 

παραχωρήσεις προς την Τουρκία, αλλά κυρίως ο φόβος της τουρκικής 

κυβέρνησης για γερμανική επίθεση, οδήγησαν τον Ινονού σε αθέτηση της 

συμφωνίας αμοιβαίας υποστήριξης με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. 

Συγκεκριμένα, με τη διαδοχική ένταξη της Ιταλίας στον πόλεμο στο πλευρό της 

Γερμανίας (10 Ιουνίου 1940), την κατάληψη του Παρισιού από τους Γερμανούς 

(14 Ιουνίου 1940), και την ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας (28 Οκτωβρίου 

1940) η Τουρκία έπρεπε – με βάση πάντοτε τη συμφωνία αμοιβαίας υποστήριξης 

– να ενταχθεί στρατιωτικά στο πλευρό των συμμάχων, αφού ο πόλεμος είχε 

μεταφερθεί πλέον στη Μεσόγειο. Όμως, ο πρόεδρος Ινονού επικαλέστηκε άμεσα 

το ξεχωριστό πρωτόκολλο της συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία 

απαλλασσόταν από κάθε υποχρέωσή της εφόσον θα οδηγείτο σε πόλεμο με τη 

Σοβιετική Ένωση.125   

 

Παράλληλα με τη μεταφορά του πολέμου στη Μεσόγειο, στις 7 Οκτωβρίου 1940 

ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στη Ρουμανία. Σύμφωνα και πάλι με τις πρόνοιες 

της συμφωνίας αμοιβαίας υποστήριξης, η Τουρκία έπρεπε να βοηθήσει τη 

Μεγάλη Βρετανία για προστασία της Ρουμανίας. Για ακόμη μια φορά, όμως, η 

κυβέρνηση Ινονού αθέτησε τις υποχρεώσεις της. Τώρα, με το δικαιολογητικό ότι 

χρειαζόταν μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια από τους συμμάχους. Μέχρι το 

τέλος του 1940, οι Τούρκοι προέβαλλαν προς τους Βρετανούς τις στρατιωτικές 

αδυναμίες της χώρας ως δικαιολογητικό για τη μη ένταξή τους στον πόλεμο. 

Όμως, είχαν δηλώσει ότι εάν η Γερμανία εισέβαλλε στη Βουλγαρία, τον άμεσο 

γείτονα της Τουρκίας, τότε ήταν πρόθυμοι και έτοιμοι να πολεμήσουν. Την ίδια 

στιγμή, όμως, επανέφεραν στους Βρετανούς τις προηγούμενες τους επιδιώξεις 

για τα Δωδεκάνησα, τη βουλγαρική Θράκη και την Αλβανία. Μάλιστα, οι Τούρκοι 

εξέφρασαν προς το Βρετανό πρέσβη Knatchbull-Hugessen ενδιαφέρον για 

έλεγχο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πίστευαν ότι με τον ταυτόχρονο έλεγχο 

                                                           
125 Deringil, ό.π., σ. 103.  
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των στενών και του λιμανιού η Τουρκία θα καθίστατο ως η κύρια δύναμη στο 

Αιγαίο.126 

 

Οι Βρετανοί, γνωρίζοντας ότι δεν ήταν έτοιμοι να υλοποιήσουν τις τεράστιες 

εδαφικές απαιτήσεις της Τουρκίας και πως οι απλές προφορικές διαβεβαιώσεις 

προς τους Τούρκους δεν αρκούσαν, είχαν αποδεχθεί προσωρινά την τουρκική 

στάση ουδετερότητας. Σύμφωνα με τον Σελίμ Ντεριγκίλ (Selim Deringil), το 

καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν να κρατήσουν 

την Τουρκία ως μια φιλικά ουδέτερη χώρα παρά να έχουν μπροστά τους ένα 

απρόθυμο εμπόλεμο σύμμαχο.127  

 

Ενώ η τουρκική κυβέρνηση απέφευγε πεισματικά να ενταχθεί στον πόλεμο στο 

πλευρό των συμμάχων, αθετώντας έτσι τις προηγούμενες δεσμεύσεις της, 

διατηρούσε παράλληλα μυστικές επαφές με τη ναζιστική Γερμανία με στόχο την 

εκμαίευση εδαφικών ανταλλαγμάτων. Βλέποντας τις συνεχείς επιτυχίες των 

Γερμανών στην Ελλάδα, η τουρκική κυβέρνηση ήταν πεπεισμένη ότι ο νέος τους 

στόχος ήταν η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα η διώρυγα του Σουέζ. Κατά τη 

διάρκεια συνομιλίας του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Σαράτσογλου με το 

Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα Πάπεν στις 17 Μαΐου 1941, ο πρώτος υπέδειξε ότι 

οι Γερμανοί δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν τη διώρυγα του Σουέζ 

επιτιθέμενοι μόνο από τα δυτικά. Η μόνη αξιόπιστη οδός ήταν από τα βόρεια, 

πρόσθεσε ο Σαράτσογλου, μέσω της Συρίας, της Παλαιστίνης και της 

χερσονήσου του Σινά, όπου οι Γερμανοί θα ανεφοδιάζονταν χρησιμοποιώντας 

την τουρκική Ανατολία. Για τη χρησιμοποίηση των τουρκικών εδαφών από το 

γερμανικό στρατό, ο Σαράτσογλου απαίτησε τη χορήγηση μοντέρνου 

στρατιωτικού εξοπλισμού και την αναγνώριση ότι το Ιράκ ανήκε στη σφαίρα 

επιρροής της Άγκυρας.128  

 

                                                           
126 Weber, ό.π., σ.σ. 95 – 96. 
127 Deringil, ό.π., σ.σ. 111 – 112. 
128 Weber, ό.π., σ.σ. 135 – 136.  
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Την ίδια στάση απέναντι στο Γερμανό πρέσβη είχε τηρήσει και ο πρόεδρος 

Ινονού κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης συνάντησής τους. Συγκεκριμένα, ο 

Ινονού πληροφόρησε τον Πάπεν ότι ο ίδιος προσωπικά ευνοούσε την αναβίωση 

της «παλιάς φιλικής σχέσεως» μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την υπογραφή 

συμφωνίας που θα εξασφάλιζε στη Γερμανία εδαφική πρόσβαση προς το Ιράκ. 

Αυτό που ζήτησε ο Ινονού ήταν μια εδαφική ανταμοιβή και ένα μακροχρόνιο 

σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας. Όταν ο Γερμανός 

πρέσβης παρέθεσε τις δυσκολίες που ο γερμανικός στρατός συναντούσε ήδη στο 

Ιράκ, ο Τούρκος πρόεδρος τον διέκοψε και με βαριά αγγλική προφορά ανέφερε:  

 

«Όπου υπάρχει η θέληση υπάρχει και ο τρόπος» 
(«Where there is a will there is a way»).129 

 

Το Βερολίνο είχε τόσο πολύ ενθαρρυνθεί από τις συνομιλίες του Πάπεν με τους 

Ινονού και Σαράτσογλου που αμέσως έδωσε οδηγίες στο Γερμανό πρέσβη για 

σύνταξη σχεδίου συνθήκης με την Τουρκία. Πριν την αποστολή του κειμένου από 

τον Πάπεν στο Βερολίνο για τελική έγκριση στις 23 Μαΐου 1941, ο Σαράτσογλου 

το είχε μελετήσει και είχε ακόμη συνεργαστεί με αυτόν για τη συγγραφή του. 

Σύμφωνα με το σχέδιο συνθήκης, η Τουρκία θα εξασφάλιζε εδάφη δυτικά της 

Ανδριανούπολης, δύο έως τρία νησιά στο Αιγαίο, και θα είχε την ευκαιρία να 

προωθήσει τα συμφέροντά της στις γειτονικές νότιες και ανατολικές ζώνες, 

δηλαδή στη Συρία και στο Ιράκ.130 Μόλις το Βερολίνο έλαβε το κείμενο και ενώ οι 

Γερμανοί είχαν ήδη αποστείλει την πρώτη στρατιωτική βοήθεια με πλοίο, το 

οποίο πλησίαζε στο τουρκικό λιμάνι του Χαϊντάρ Πασά, οι Τούρκοι ξαφνικά 

υπαναχώρησαν με αποτέλεσμα τη μη υπογραφή της συμφωνίας. Ο Πάπεν 

υπέθεσε ότι ο Ινονού φοβήθηκε από βέβαιες βρετανικές αντιδράσεις.    

 

Ιούνιος 1941 – Δεκέμβριος 1942 

Μπορεί το Μάιο του 1941 η τουρκική κυβέρνηση να αθέτησε την προφορική 

συνεννόησή της με τη ναζιστική Γερμανία για υπογραφή συμφωνίας με στόχο τη 

                                                           
129 Ό.π., σ. 136. 
130 Ό.π., σ. 137.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 83 

χρησιμοποίηση του τουρκικού εδάφους από τα γερμανικά στρατεύματα, όμως, 

στις 18 Ιουνίου του ιδίου έτους οι δύο χώρες υπέγραψαν δεκαετές σύμφωνο 

φιλίας και μη επίθεσης. Το Μάρτιο του 1941 είχε προηγηθεί προσωπική επιστολή 

του Αδόλφου Χίτλερ προς τον Ισμέτ Ινονού με την οποία διαβεβαίωνε τον 

Τούρκο πρόεδρο πως δεν είχε επεκτατικές βλέψεις εις βάρος της Τουρκίας και 

πως με την κατάκτηση της Βουλγαρίας είχε διατάξει τα γερμανικά στρατεύματα 

όπως διατηρήσουν απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα τουρκικά σύνορα.131 

 

Η αποφυγή ενδεχόμενης γερμανικής επίθεσης δεν αποτέλεσε το μόνο λόγο για 

την υπογραφή της συμφωνίας από την Άγκυρα. Όπως επισημαίνει ο Landau, η 

συμφωνία υπεγράφη τέσσερις μόλις μέρες πριν από την εισβολή της Γερμανίας 

στη Σοβιετική Ένωση, τη γνωστή επιχείρηση «Μπαρμπαρόσα» (22 Ιουνίου 

1941). Όπως φαίνεται, επισημαίνει ο Landau, η Γερμανία ήθελε να καλύψει τη 

νότια πλευρά της πριν από την επίθεση, ενώ η Τουρκία ήθελε την εξασθένηση 

της Σοβιετικής Ένωσης.132   

 

Η βούληση της Άγκυρας για ουσιαστική ενίσχυση της Γερμανίας διαφάνηκε και 

από την εδραίωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών με την 

υπογραφή τον Οκτώβριο του 1941 της γνωστής εμπορικής συμφωνίας 

«Clodius», όπου ο Δρ. Karl Clodius ήταν ο Γερμανός διαπραγματευτής με τους 

Τούρκους. Η συγκεκριμένη συμφωνία – σε συνδυασμό με διάφορες άλλες 

συμπληρωματικές συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας – αποτέλεσε τη 

κυριότερη συμβολή της Άγκυρας στην ενίσχυση της ναζιστικής πολεμικής 

μηχανής. Αιτία ήταν η σταθερή πώληση χρωμίτη στη Γερμανία από το 1941 

μέχρι και το 1944. Ο χρωμίτης (από τον οποίο παράγεται το χρώμιο) αποτελούσε 

υπέρ-πολύτιμο αγαθό για το γερμανικό στρατό, αφού ως γνωστό είναι βασικό 

υλικό για την παραγωγή κράματος ανοξείδωτου χάλυβα, ένα από τα βασικά 

μέταλλα της στρατιωτικής βιομηχανικής παραγωγής. Η Γερμανία δεν διέθετε 

επαρκείς πηγές χρωμίτη στα εδάφη της, για αυτό και είχε τεράστια ανάγκη για 

                                                           
131 Hale, ό.π., σ. 88.    
132 Landau, ό.π., σ.σ. 151 – 152.  
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εισαγωγή του από την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με αμερικανικές 

εκτιμήσεις, τυχούσα έλλειψη χρωμίτη θα σήμαινε για τους Γερμανούς τερματισμό 

της παραγωγής σημαντικών στρατιωτικών υλικών όπως αεροπλάνων, τανκ, 

υποβρυχίων, αυτοκινήτων κ.α. Δηλαδή, θα σήμαινε σταδιακή κατάρρευση της 

γερμανικής στρατιωτικής βιομηχανίας και τερματισμό του πολέμου προς όφελος 

των συμμάχων. Παρόμοια εκτίμηση είχαν κάνει και οι ίδιοι οι Γερμανοί. Παρόλα 

αυτά, η Τουρκία συνέχισε να προμηθεύει με σταθερά μεγάλες ποσότητες 

χρωμίτη τη Γερμανία. Οι σχετικές συμφωνίες με τη Γερμανία προνοούσαν 

προμήθεια 45,000 τόνων χρωμίτη για την περίοδο 1941 – 42 και 90,000 τόνων 

για την περίοδο 1943 – 44.133  

 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε μια 

σημαντικά υποβοηθητική στάση έναντι της ναζιστικής Γερμανίας μαζί την με την 

έναρξη της επιχείρησης «Μπαρμπαρόσα» είναι οι ακόλουθοι:  

 

(α) Τουρκικές ελπίδες για ολοκληρωτική σοβιετική συντριβή: 

Όπως επισημαίνει ο Bernard Lewis, οι Τούρκοι θεωρούσαν τους Ρώσους ως τον 

«αρχαίο κληρονομικό εχθρό» («ancient hereditary enemy»), τη νότια επέλαση 

του οποίου προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σταματήσουν για αιώνες.134  

 

Για αυτό και η γερμανική επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης χαροποίησε 

ιδιαίτερα την Άγκυρα, η οποία έλπιζε σε μια τελειωτική σοβιετική ήττα. Τόσο 

μεγάλος ήταν ο ενθουσιασμός της τουρκικής κυβέρνησης από τη γερμανική 

εισβολή που ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Σαράτσογλου ισχυριζόταν ότι 

ήταν η δική του διπλωματική ικανότητα που είχε επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα. 

Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει στους Βρετανούς ότι η υπογραφή του συμφώνου 

φιλίας και μη επίθεσης μεταξύ Τουρκίας – Γερμανίας, τέσσερις μόνο μέρες πριν 

                                                           
133 Λεπτομερής καταγραφή όλων των πτυχών της εμπορικής συνεργασίας Τουρκίας – Γερμανίας κατά την 

περίοδο 1941 – 44, στο Department of State, “U.S. and Allied Wartime and Postwar Relations and 

Negotiations With Argentina , Portugal, Spain, Sweden, and Turkey on Looted Gold and German Assets 

and U.S. Concerns About the Fate of Wartime Ustasha Treasury”, Coordinator Stuart E. Eizenstat, June 

1998, κεφάλαιο “Allied Relations and Negotiations with Turkey”, υποκεφάλαια D, E, F, και G.    
134 Lewis, ό.π., σ.σ. 295 – 296. 
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από την εισβολή, είχε επιτρέψει στο Χίτλερ να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση, 

αφού είχε διασφαλίσει την ευαίσθητη νότια πλευρά του. Μάλιστα, ζήτησε όπως η 

βρετανική κυβέρνηση τον συγχαρεί για αυτή του διπλωματική επιτυχία, αφού 

μέρος της γερμανικής πίεσης μετατίθετο πλέον από τη Βρετανία στη Σοβιετική 

Ένωση.135    

 

Την ίδια χαρά για τη γερμανική επίθεση ένιωσε και ο Ισμέτ Ινονού. Σύμφωνα με 

το γιο του Ερντάλ (Erdal), ο Ινονού είχε ξυπνήσει το πρωί μαθαίνοντας το νέο της 

γερμανικής επίθεσης από τον ίδιο, τον άλλο του γιο Ομέρ (Ömer), και τον 

υπασπιστή του. Μόλις άκουσε το νέο, ο Ινονού ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που 

άρχισε να γελά ασταμάτητα. Συγκεκριμένα, ο Ερντάλ Ινονού περιγράφει τα εξής:  

 

«Άρχισε [Ινονού] να χαμογελά. Λίγο μετά ξέσπασε στα γέλια. Συνέχισε για αρκετά 
λεπτά χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του... Προφανώς, ο πατέρας 

μου δεν γελούσε επειδή είχε αρχίσει ένας νέος πόλεμος. Αυτό που τον 
χαροποίησε, μετατρέποντας την ανακούφισή του σε γέλιο, ήταν το γεγονός ότι οι 
πιθανοί κίνδυνοι που βασάνιζαν το μυαλό του και αποτελούσαν για τον ίδιο αιτία 
συνεχούς άγχους κατά τους περασμένους μήνες είχαν ξαφνικά εξαφανιστεί».136 

 

Μεταφέροντας το κλίμα στην Τουρκία αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του νέου 

της γερμανικής επίθεσης, ο Γερμανός πρέσβης Πάπεν πληροφορούσε με 

απόρρητο μήνυμά του το Βερολίνο ότι η «Η Τουρκία παραληρεί από χαρά» 

(«Turkey is in transports of joy»).137 

 

(β) Πλείστα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης και η κοινή γνώμη πίστευαν σε 
γερμανική επικράτηση:  
 

Από τα πρώτα στάδια του παγκοσμίου πολέμου τα πλείστα στελέχη της 

τουρκικής κυβέρνησης με επικεφαλή τον υπουργό εξωτερικών Σαράτσογλου 

πίστευαν ότι ο τελικός νικητής θα ήταν η Γερμανία. Για αυτό και ασκούσαν 

                                                           
135 Weber, σ. 151 – 152.  
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πιέσεις στον Ινονού για υποβοήθηση της γερμανικής εισβολής κατά των 

σοβιετικών. Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο τότε πρέσβης της 

Τουρκίας στη Χάγη, Γιακούπ Καντρί Καραοσμάνογλου (Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu), όταν είχε μεταβεί στην Άγκυρα το Μάιο του 1940 δηλώνοντας 

ότι η Βρετανία στο τέλος δεν θα ηττάτο από τη Γερμανία, οι πλείστοι κρατικοί 

αξιωματούχοι διαφώνησαν μαζί του. Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής του 

τουρκικού υπουργείου εξωτερικών τον κατηγόρησε ότι προσπαθούσε να 

παραπλανήσει τον πρόεδρο Ινονού με λανθασμένες πληροφορίες.138  

 

Πέραν από τους υποστηρικτές της Γερμανίας στην κυβέρνηση, στην 

εθνοσυνέλευση, και στο στρατό, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ήταν επίσης 

υποστηρικτικό των ναζί. Αυτό το ρεύμα υπέρ της Γερμανίας εκφραζόταν από 

δημοσιογράφους που πρόσκεινταν στο κυβερνητικό στρατόπεδο όπως ο Ναντίρ 

Ναντή (Nadir Nadi), ο οποίος μέσα από την αρθρογραφία του στην εφημερίδα 

«Τζουμχουριγιέτ» (Cumhuriyet) καλούσε ανοικτά την τουρκική κυβέρνηση να 

ενταχθεί στον πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών.139 

 

Ο ίδιος ο Χίτλερ ήταν αισιόδοξος ότι, μετά την επίθεση κατά της Σοβιετικής 

Ένωσης, η Τουρκία ερχόταν ολοένα και περισσότερο προς το μέρος της 

Γερμανίας. Σύμφωνα με το William Hale, κατά τη διάρκεια δείπνου το Σεπτέμβριο 

του 1941, ο Χίτλερ είχε αναφέρει στους καλεσμένους του ότι μετά την ήττα του 

σοβιετικού στρατού η τουρκική κυβέρνηση θα εντασσόταν στον πόλεμο στο 

πλευρό των δυνάμεων του άξονα. Μάλιστα, εκτιμούσε ότι νέος υπουργός 

εξωτερικών θα διοριζόταν ο πρέσβης της Τουρκίας στο Βερολίνο, Χιουσρέβ 

Γκερεντέ (Hüsrev Gerede),  ο οποίος ήταν ιδιαίτερα φιλογερμανός.140 

  

(γ) Αφύπνιση παντουρκιστικού κινήματος και επιδιώξεων:  

Όπως επισημαίνει ο Landau, στη διάρκεια της γερμανικής προέλασης κατά της 

Σοβιετικής Ένωσης, δημοσίως και επισήμως η κυβέρνηση Ινονού επαναλάμβανε 
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την αυστηρή ουδετερότητά της. Παρασκηνιακά, όμως, συνεχίζονταν οι 

διαβουλεύσεις με τους Γερμανούς για μια πιθανή συνεργασία κατά της Σοβιετικής 

Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σοβιετικές περιοχές όπου κατοικούσαν 

τουρκόφωνοι πληθυσμοί.141  

 

Ο βασικός, ουσιαστικά, λόγος για τον οποίο η Τουρκία δεν εκδηλωνόταν ανοικτά 

υπέρ της ναζιστικής Γερμανίας ήταν ο φόβος πιθανής σοβιετικής νίκης και τα 

επακόλουθα αντίποινα κατά της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο 

Τούρκος υπουργός εξωτερικών Σαράτσογλου στο Γερμανό πρέσβη Πάπεν, η 

Τουρκία δεν μπορούσε να συμμαχήσει μαζί με τη Γερμανία μέχρις ότου η 

τελευταία συντρίψει ολοσχερώς τη Σοβιετική Ένωση.142 

 

Βέβαια, η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε πολύ καλά – έστω και εάν κρατούσε 

χαμηλό προφίλ – για την παντουρκιστική δραστηριοποίηση μεταναστών από 

τουρκόφωνες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι τόσο στην Τουρκία όσο 

και στη Γερμανία προωθούσαν την οργάνωση αντισοβιετικών στρατιωτικών 

μονάδων αποτελούμενων από Τουρκεστανούς, Αζέρους, Τατάρους, 

Ουζμπέκους, Καζάκους, Κιργίσιους, Τατζίκους, Νταγεστανούς κ.α. αιχμαλώτους 

πολέμου. Αυτές οι τουρκογενείς μουσουλμανικές μονάδες αριθμούσαν πολλές 

χιλιάδες και πολεμούσαν στο πλευρό των Γερμανών ελπίζοντας σε σοβιετική 

ήττα και στην επακόλουθη δημιουργία μιας παντουρκικής ένωσης.143    

 

Σύμφωνα με τον Frank Weber, ο παντουρκισμός δεν αποτελούσε ένα κίνημα 

προερχόμενο απλά και μόνο από την τουρκική κοινή γνώμη, άλλα ήταν ένα 

επίσημο πρόγραμμα το οποίο υποκινείτο μυστικά από την τουρκική κυβέρνηση. 

Η Άγκυρα ήταν προσεκτική και για αυτό χρησιμοποιούσε είτε διπλωμάτες 

κατώτερου βαθμού είτε ανεπίσημους απεσταλμένους με στόχο την προώθηση 

των παντουρκιστικών της διεκδικήσεων. Όμως, προσθέτει ο Weber, δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι οι πηγές αυτών των κατώτερων ή ημιεπίσημων 
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απεσταλμένων βρίσκονταν στα ανώτερα κλιμάκια της τουρκικής κυβέρνησης.144 

Η αυξανόμενη, βέβαια, δύναμη και επιθετικότητα της Γερμανίας μετά τον Ιούνιο 

του 1941, είχε αναγκάσει την Τουρκία να είναι πολύ πιο προσεκτική όσον αφορά 

τις εδαφικές της διεκδικήσεις έναντι της. Αντί πλέον οι Τούρκοι να ζητούν 

απροκάλυπτα από τη Γερμανία την προσάρτηση γειτονικών εδαφών, 

προτίμησαν να επιδιώξουν τον καθορισμό σφαιρών επιρροής και ζωνών 

δικαιοδοσίας, όπου η Άγκυρα θα είχε τον πρώτο λόγο. Η ραγδαία πάντως 

διείσδυση του γερμανικού στρατού στα σοβιετικά εδάφη είχε δημιουργήσει 

μεγάλες προσδοκίες στην τουρκική κυβέρνηση, για αυτό και στόχευε σε περιοχές 

ακόμη και πιο πέρα από τα σύνορα της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

όπου κατοικούσαν τουρκόφωνοι ή τουρκογενείς πληθυσμοί της Σοβιετικής 

Ένωσης.145 

 

Ο Frank Weber δεν αρκείται σε μια απλή επισήμανση αλλά παραθέτει 

συγκριμένα στοιχεία για να αποδείξει την πιο πάνω εκτίμησή του. Συγκεκριμένα, 

με βάση αρχειακό υλικό, αναφέρει τα εξής παραδείγματα της επίσημης τουρκικής 

παντουρκιστικής πολιτικής:  

 

- Μερικές μόνο βδομάδες μετά από τη γερμανική επίθεση κατά της Σοβιετικής 

Ένωσης, ο πρέσβης της Άγκυρας στο Βερολίνο, Χιουσρέβ Γκερεντέ, 

επισκέφθηκε τον υφυπουργό εξωτερικών, Έρνστ φον Βάιτζακερ (Ernst von 

Weizsäcker), υποβάλλοντας την εισήγηση όπως οι Γερμανοί χρησιμοποιήσουν 

τους τουρκογενείς λαούς κατά των Σοβιετικών. Ο Γκερεντέ εισηγήθηκε την 

οργάνωση ενός τουρανικού κράτους στα εδάφη μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας 

και της Κασπίας. Επικεντρώθηκε στους Αζέρους του Μπακού, τους οποίους 

χαρακτήρισε τουρκόφωνους που επεδίωκαν την ανεξαρτησία τους από το 

σοβιετικό ζυγό. Ο Βάιτζακερ ενημέρωσε άμεσα τον υπουργό εξωτερικών 

Ρίμπεντροπ και ακολούθως ζήτησε από τον πρέσβη στην Άγκυρα Πάπεν να 

διερευνήσει το θέμα εις βάθος. Λίγο καιρό αργότερα, ο Γκερεντέ – λόγω ίσως του 
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φόβου του για την άγγλο-σοβιετική εισβολή στο Ιράν – υπαναχώρησε από τις 

προηγούμενες αναφορές του τηρώντας έναντι του Ρίμπεντροπ μια πιο 

προσεκτική στάση.146 Όμως, οι Γερμανοί είχαν αρχίσει πλέον να μελετούν 

σοβαρά την ενεργοποίηση των Τουρκόφωνων πληθυσμών για την εσωτερική 

αποδυνάμωση της Σοβιετικής Ένωσης.  

 

- Αμέσως μετά την είσοδο της Βέρμαχτ στα σοβιετικά εδάφη, ο Ινονού και η 

τουρκική κυβέρνηση εντατικοποίησαν τις επαφές τους με γνωστούς 

παντουρκιστικούς κύκλους. Ο Ινονού συναντιόταν συχνά με τα μέλη της 

Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας της Άγκυρας, η οποία αποτελούσε εστία ενός 

έντονου μαχητικού παντουρκισμού. Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση άρχισε 

εσπευσμένα να συσκέπτεται με μερικά από τα πρώην στελέχη ή και υπουργούς 

του σουλτάνου Απντούλ Χαμίντ, οι οποίοι είχαν από τότε ασπαστεί τον 

παντουρκισμό, παρά το γεγονός ότι επί εποχής Ατατούρκ βρίσκονταν στο 

πολιτικό περιθώριο. Επίσης, ο Ινονού προστάτευε και ακόμη προωθούσε την 

ανέλιξη γνωστών παντουρκιστών στην κυβέρνησή του. Ένα παράδειγμα ήταν ο 

Μεμντούχ Σεβκέτ (Memduh Şevket), ο οποίος με επιμονή του Ινονού διορίστηκε 

πρέσβης στο Αφγανιστάν παρόλες τις αντιρρήσεις της κυβέρνησης της Καμπούλ 

λόγω προηγούμενων δηλώσεών του περί τουρκικής προσάρτησης σοβιετικών 

εδαφών.147 

 

- Η περίφημη «ανεπίσημη» αποστολή του Νουρή Πασά (αδελφού του Ενβέρ 

Πασά) στο Βερολίνο (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1941) – κατά την οποία μετέφερε 

σε υψηλούς κύκλους της ναζιστικής κυβέρνησης τις παντουρκιστικές ιδέες του 

περί εδαφικών ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, Κριμαία, Υπερκαυκασία, και 

Κεντρική Ασία και όπου ζήτησε την παραχώρηση συγκεκριμένων εδαφών προς 

την Τουρκία – είχε μυστικά οργανωθεί από την τουρκική κυβέρνηση. Σύμφωνα με 

το Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα Πάπεν, ο Νουρή δεν ήταν «ελεύθερος 

σκοπευτής» αλλά «διαπιστευμένος εκπρόσωπος της κυβερνήσεως Ινονού». 
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Παρόλο που η τουρκική κυβέρνηση, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική της, είχε 

κρατήσει τα διαπιστευτήρια του Νουρή κάπως ασαφή, ο τελευταίος είχε 

διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό εξωτερικών Σαράτσογλου πριν 

αναχωρήσει για το Βερολίνο. Παράλληλα, ο Τούρκος πρέσβης Γκερεντέ είχε 

πάρει οδηγίες όπως καλύψει τα έξοδα του Νουρή στο Βερολίνο. Ο Νουρή είχε, 

πάντως, αφήσει θετικές εντυπώσεις στους Ναζί. Ο υφυπουργός εξωτερικών 

Βέρμαν (Woermann), σε μνημόνιό του που συνέταξε μετά τις συναντήσεις του με 

τον Νουρή, ανέφερε ότι ήταν διατεθειμένος να υποστηρίξει την επαναφορά του 

τουρκικού ελέγχου σε τουρανικές περιοχές, με κάποιες επιφυλάξεις.148  

 

- Λίγο μετά την αναχώρηση του Νουρή Πασά (Σεπτέμβριος 1941), επισκέφθηκε 

το Βερολίνο ακόμη ένας «ανεπίσημος» απεσταλμένος της Άγκυρας. Ήταν ο 

πρώην Τούρκος στρατηγός Χουσείν Χιουσνιού Εμίρ Ερκιλέτ (Hüseyin Hüsnü 

Emir Erkilet), ο οποίος αποκάλυψε στο Βέρμαν ότι η Άγκυρα είχε ξεκινήσει τη 

λαθραία έξοδο τουρκόφωνων πνευματικών και πολιτικών ηγετών από τη 

Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να ταξιδεύσουν στο Βερολίνο και να 

δώσουν τις υπηρεσίες τους στο Χίτλερ. Αμέσως ο Βέρμαν ενέκρινε 

επιχορηγήσεις προς τους προαναφερθέντες διανοούμενους και πολιτικούς 

ηγέτες.149  

 

- Παράλληλα με τις τουρκικές παροτρύνσεις για αξιοποίηση των τουρκόφωνων 

πληθυσμών εις βάρος της Σοβιετικής Ένωσης, το γερμανικό υπουργείο 

εξωτερικών, η άλλως η γνωστή Βίλελμστράσσε (Wilhelmstrasse), οργάνωσε μια 

ειδική υπηρεσία μελέτης του τουρανικού ή άλλως παντουρκιστικού θέματος. Ο 

επικεφαλής της υπηρεσίας Όττο Βέρνερ φον Χέντιγκ (Otto Werner von Hentig) 

εισηγήθηκε την αξιοποίηση των τουρκόφωνων αιχμαλώτων πολέμου και ζήτησε 

τη δημιουργία ενός επίλεκτου σώματος τουρκόφωνων μουσουλμάνων, το οποίο 

θα κυβερνούσε τα τουρανικά κράτη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο 

Πάπεν εισηγήθηκε το Νουρή Πασά ως συντονιστή του προπαγανδιστικού έργου 
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αυτού του σώματος. Προειδοποίησε, όμως, ότι η συνεννόηση με την τουρκική 

κυβέρνηση για εφαρμογή αυτού του σχεδίου έπρεπε να γίνει με μεγάλη 

προσοχή, αφού ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Σαράτσογλου του είχε 

πει ότι εάν μάθαινε κάτι ο Στάλιν αναφορικά με τις σχέσεις της κυβέρνησής του με 

παντουρκιστικές ομάδες θα προέβαινε σε αντίποινα. Ο Πάπεν είχε προσθέσει 

στο απόρρητο μήνυμά του προς το Βέρμαν (Οκτώβριος 1941) ότι ο 

Σαράτσογλου έπρεπε να προστατευθεί, αφού ήταν αυτός που θα έφερνε την 

Τουρκία στον πόλεμο στο πλευρό του Άξονα και ακολούθως θα διαιτήτευε  μια 

ειρήνη μεταξύ Γερμανίας και Βρετανίας.150 

 

Οι Γερμανοί αποφασίζουν να κινηθούν μόνοι  

Τελικά ήταν το γερμανικό υπουργείο εξωτερικών και όχι ο Ινονού που έδωσε 

τέλος στα παντουρκιστικά όνειρα κύκλων της τουρκικής κυβέρνησης 

αποφασίζοντας τον Ιανουάριο του 1942 όπως μη συνεχίσει να ενθαρρύνει τις 

τουρανικές ή άλλως παντουρκιστικές εδαφικές βλέψεις της Τουρκίας στη 

Σοβιετική Ένωση. Μελετώντας προσεκτικά τις επιθυμίες των πληθυσμών της 

περιοχής, η Βίλελμστράσσε είχε διαπιστώσει ότι αυτοί δεν ήταν καθόλου 

πρόθυμοι να αποδεχθούν την τουρκική κυριαρχία, ενώ κάτι τέτοιο περίκλειε τον 

κίνδυνο εμφυλίου πολέμου. Με στόχο να μη δοθεί καμία ενθάρρυνση στην 

Άγκυρα, οι Γερμανοί αποφάσισαν να αφαιρέσουν ακόμη και τον όρο τουρανισμός 

από το λεξιλόγιο τους αναφορικά με την πολιτική τους στην περιοχή. Για τον ίδιο 

λόγο, επίσης, οι λεγεώνες τις οποίες είχαν προτείνει οι Τούρκοι, και οι οποίες 

απαρτίζονταν από τουρκόφωνους αιχμαλώτους πολέμου, δεν ονομάστηκαν 

τουρκικές ούτε τουρανικές. Και αυτά παρόλες τις διαμαρτυρίες του Τούρκου 

πρέσβη στο Βερολίνο, ο οποίος επέμεινε για τη χρήση τουρκικών όρων για αυτές 

τις λεγεώνες.151    

 

Παράλληλα, το υπουργείο για την Ανατολή υπό τον Alfred Rosenberg 

διαφωνούσε κάθετα με το ρόλο που ήθελε να δώσει το υπουργείο εξωτερικών 
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στην Τουρκία, πάντοτε όσον αφορά τη διοίκηση των τουρκόφωνων περιοχών της 

Σοβιετικής Ένωσης. Ο Rosenberg ήταν σίγουρος για μια γρήγορη κατάληψη των 

περιοχών αυτών και επιδίωκε όπως η διοίκησή τους ανατεθεί σε Γερμανούς 

κυβερνήτες. Οι διαφορές αυτές, σε συνδυασμό με τις επιθυμίες των πληθυσμών 

της περιοχής καθώς και την τουρκική εμμονή για ουδετερότητα, οδήγησαν τον 

υπουργό εξωτερικών Ribbentrop όπως δώσει τον Σεπτέμβριο του 1942 

ξεκάθαρες οδηγίες στον Πάπεν για τερματισμό οποιωνδήποτε παντουρκιστικών 

συζητήσεων με την τουρκική κυβέρνηση.152    

 

Την ίδια περίοδο – λίγο μετά την υπογραφή τουρκο-γερμανικής πιστωτικής 

συμφωνίας (5 Σεπτεμβρίου 1942) που προνοούσε την παραχώρηση 100 

εκατομμυρίων μάρκων στην Τουρκία με αντάλλαγμα δεκάδες χιλιάδες τόνους 

τουρκικού χρωμίτη – οι Γερμανοί είχαν διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη 

συνεχιζόμενη σκληρή διαπραγματευτική στάση της τουρκικής κυβέρνησης, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την παραχώρηση σε αυτούς νέων εδαφών. Συγκεκριμένα, 

ο νέος υπουργός εξωτερικών Νουμάν Μενεμεντζίογλου (Numan Menemencioğlu) 

όχι μόνο εξασφάλισε πολύ ικανοποιητικούς οικονομικούς όρους για την Τουρκία 

αλλά και ζήτησε από το Γερμανό πρέσβη, λίγες μόνο μέρες μετά την υπογραφή 

της πιστωτικής συμφωνίας, την υπογραφή νέας συμφωνίας για παραχώρηση της 

Συρίας στην Τουρκία μετά το τέλος του πολέμου. Αντάλλαγμα θα ήταν η 

επίσπευση εκ μέρους της Τουρκίας της παράδοσης του χρωμίτη που τόσο πολύ 

οι Γερμανοί χρειάζονταν.153    

 

Πάντως, η Τουρκία άρχισε να τηρεί μια πιο προσεκτική στάση έναντι των 

συμμάχων όταν διαπίστωσε με τη σειρά της ότι η Γερμανία άρχισε να χάνει τον 

πόλεμο. Η πρώτη σημαντική ένδειξη για μια τελική γερμανική ήττα είχε έλθει με 

τη νίκη των συμμάχων στο Ελ Αλαμέιν το Νοέμβριο του 1942. Από το χειμώνα 

του 1942 – 43, όταν ο πόλεμος έγερνε ξεκάθαρα προς το μέρος των συμμάχων 
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με την επακόλουθη κατάληψη της Αλγερίας και του Μαρόκο, η τουρκική 

κυβέρνηση διαφοροποίησε σταδιακά την πολιτική της.154  

 

Ιανουάριος 1943 – Φεβρουάριος 1945 

Η ήττα του Χίτλερ στη μάχη του Στάλινκραντ στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές 

Φεβρουαρίου του 1943 ήταν αυτή που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα με το μέρος 

των συμμάχων. Η τελειωτική ήττα της Γερμανίας ήταν πλέον ζήτημα χρόνου, για 

αυτό και η Τουρκία φλέρταρε τώρα ολοένα και περισσότερο με τους συμμάχους.  

 

Όπως επισημαίνει ο Millman, ο στόχος της Τουρκίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πολέμου ήταν σταθερός. Δηλαδή, η επιβίωσή της ως έθνος έναντι εχθρικά 

διακείμενων κρατών. Στόχος της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας ήταν, επίσης, η 

συμμετοχή – μετά από προσεκτικό υπολογισμό – στη συμμαχία εκείνη που θα 

ήταν ο τελικός νικητής του πολέμου.155 Εφόσον λοιπόν η τουρκική πολιτική 

ηγεσία θεωρούσε τη Σοβιετική Ένωση – η οποία ολοένα και πιο καθαρά 

παρέθετε τις διεκδικήσεις της έναντι της Άγκυρας – ως τον κύριο κίνδυνο για την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ήταν φυσικό να αρχίσει να ταυτίζεται ολοένα και 

περισσότερο με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τις ως δικλίδα 

ασφαλείας έναντι της σοβιετικής απειλής. Αυτό φυσικά δεν σταμάτησε την 

Άγκυρα από το να διεκδικεί και πάλι εδαφικά οφέλη με αντάλλαγμα την εμπλοκή 

της στον πόλεμο, την οποία οι σύμμαχοι εξακολουθούσαν να  θεωρούν 

σημαντική. Ενόσω, λοιπόν, συνεχίζονταν οι νίκες των συμμάχων κατά των 

δυνάμεων του Άξονα, η στρατηγική σημασία της Τουρκίας αυξανόταν ολοένα και 

περισσότερο. Στόχος των συμμάχων ήταν η τουρκική επίθεση κατά των 

Γερμανών στα Βαλκάνια αποδυναμώνοντας έτσι τη δυτική πτέρυγα των 

στρατευμάτων τους. Με αυτό τον τρόπο οι σύμμαχοι πίστευαν ότι θα 

επιτυγχανόταν η περαιτέρω  αποδυνάμωση  των Γερμανών στο ρωσικό 

μέτωπο.156 Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ 
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(Winston Churchill) πίστευε ότι η δημιουργία βρετανικών βάσεων στην Τουρκία 

και η μόνιμη στάθμευση βρετανικών πολεμικών αεροπλάνων θα τερμάτιζε τη 

γερμανική υπεροχή στο στρατηγικής σημασίας Αιγαίο.157  

 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, στη διάσκεψη των συμμάχων στην 

Καζαμπλάνκα (Ιανουάριος 1943) αποφασίστηκε όπως ενταθούν οι πιέσεις προς 

την Τουρκία για ένταξη στον πόλεμο. Κατόπιν συνεννόησης του Αμερικανού 

προέδρου Φρανκλίνου Ρούσβελτ (Franklin Roosevelt) και του Βρετανού 

πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο τελευταίος αναλάμβανε όπως ασκήσει τις 

ανάλογες πιέσεις προς την τουρκική κυβέρνηση. Εξού και στις 30 – 31 

Ιανουαρίου του 1943 οι Τσώρτσιλ και Ινονού συναντήθηκαν μυστικά σε τρένο 

κοντά στα Άδανα όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε ξεκάθαρα την 

εγκατάσταση βάσεων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (Royal Air Force) 

στο τουρκικό έδαφος.158  

 

Μετά από αυτή τους την απαίτηση, οι σύμμαχοι είδαν για ακόμη μια φορά από 

πρώτο χέρι τη σκληρή διαπραγματευτική στάση των Τούρκων. Η κυβέρνηση 

Ινονού θεωρούσε ότι ο κίνδυνος γερμανικής επίθεσης ήταν ακόμη υπαρκτός. Οι 

Γερμανοί είχαν ακόμη τη δυνατότητα να βομβαρδίσουν όλες τις κύριες τουρκικές 

πόλεις ή ακόμη και να καταλάβουν τη χώρα. Παράλληλα, ο χειρότερος φόβος του 

Ινονού ήταν πιθανή γερμανική κατάληψη της Τουρκίας και η επακόλουθη 

«απελευθέρωσή» της από το σοβιετικό στρατό.159  

 

Επομένως, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε όπως τηρήσει μια φιλική στάση 

έναντι των συμμάχων, αλλά να αποφύγει για μια ακόμη φορά με διπλωματικούς 

ελιγμούς την ένταξή της στον πόλεμο. Βέβαια, η ευκαιριακή διεκδίκηση εδαφών, 

κυρίως τώρα από τους συμμάχους αλλά ακόμη και από τους Γερμανούς, 

παρέμεινε ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης Ινονού. Πρώτος διπλωματικός 
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ελιγμός του Ινονού έναντι του Τσώρτσιλ ήταν η απαίτηση παραχώρησης 

τεράστιας στρατιωτικής βοήθειας προς την Τουρκία για αντιμετώπιση μιας 

πιθανής γερμανικής επίθεσης. Προειδοποίησε τον Τσώρτσιλ ότι χωρίς επαρκή 

αεροπορική και στρατιωτική κάλυψη, η Τουρκία δεν θα μπορούσε να ενταχθεί 

στον πόλεμο.160 Αυτή τη φορά, όμως, ο Τσώρτσιλ παρουσιάστηκε έτοιμος να 

αποδεχθεί τις τουρκικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο «Hardihood», το 

οποίο επινοήθηκε μετά τη συνάντηση Τσώρτσιλ – Ινονού στα Άδανα, η Τουρκία 

θα έπαιρνε είκοσι-πέντε πολεμικά σμήνη της RAF και δύο πλήρως εξοπλισμένες 

τεθωρακισμένες μεραρχίες. Όταν οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι η υλοποίηση του 

σχεδίου «Hardihood» θα οδηγούσε την Τουρκία στον πόλεμο άρχισαν να 

παρακωλύουν τις όλες διαδικασίες εξοργίζοντας τους συμμάχους.161 Ο Weisband 

ονόμασε αυτή την τακτική κωλυσιεργίας εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης με 

το χαρακτηριστικό τίτλο: «Επιχείρηση Σύρσιμο Ποδιών» («Operation 

Footdrag»).162 

 

Η συμμαχική επίθεση κατά της Ιταλίας και η αποχώρηση του Μουσολίνι τον 

Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο του 1943 αποτέλεσε χρυσή ευκαιρία για την Τουρκία 

όπως επαναφέρει τις εδαφικές της διεκδικήσεις επί των ιταλικών Δωδεκανήσων. 

Ο Τσώρτσιλ ήθελε να εκμεταλλευθεί τη μεταβατική περίοδο μετάβασης της 

εξουσίας από τον Ντούτσε στον στρατάρχη Μπαντόλιο στέλνοντας μια αμφίβια 

δύναμη και καταλαμβάνοντας τα υπό ιταλική κατοχή Δωδεκάνησα. Ως εκ τούτου, 

η Βρετανία ζήτησε βοήθεια από την Τουρκία είτε με τη μορφή διευκολύνσεων 

προς τα βρετανικά πολεμικά πλοία είτε με συμμετοχή σε αποβατικές 

επιχειρήσεις. Η τουρκική κυβέρνηση, όμως, αμέσως μετά τη πτώση του 

Μουσολίνι, είχε θέσει ξεκάθαρα θέμα παραχώρησης των ιταλικών Δωδεκανήσων 

στην Τουρκία. Όταν οι Τούρκοι είδαν ότι οι Βρετανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να 

συζητήσουν το μεταπολεμικό καθεστώς των Δωδεκανήσων, αποφάσισαν όπως 

μη έχουν καμία ανάμειξη με τα βρετανικά σχέδια. Παράλληλα, όμως, οι τουρκικές 
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μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τους Γερμανούς για την επικείμενη βρετανική 

επίθεση και έδωσαν στον πρέσβη Πάπεν τελεσίγραφο είκοσι-τεσσάρων ωρών 

για παραχώρηση των Δωδεκανήσων. Το επιχείρημα των Τούρκων ήταν ότι με 

την τουρκική κατάληψη των Δωδεκανήσων θα είχε μειωθεί το βάρος της ιταλικής 

άμυνας έναντι των συμμάχων στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Γερμανός υπουργός 

εξωτερικών, όμως, απέρριψε το τουρκικό αίτημα, αφού δεν ήταν έτοιμος να 

πληρώσει τέτοιο μεγάλο τίμημα για την ουδετεροποίηση της ανατολικής 

Μεσογείου.163  

 

Κατά την πρώτη διάσκεψη των συμμάχων στο Κάιρο το Νοέμβριο του 1943, η 

Βρετανία συνέχισε τις πιέσεις προς την Τουρκία για ένταξή της στον πόλεμο. 

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών Άντονι Ήντεν (Anthony Eden) 

είχε επί τούτου εκτεταμένες συζητήσεις με τον Τούρκο ομόλογό του 

Μενεμεντζίογλου. Ο τελευταίος είχε αναφέρει ότι για να επιτεθεί η Τουρκία κατά 

της Γερμανίας έπρεπε να της αποσαφηνιστούν πρώτα όλες οι πολιτικές 

επιπτώσεις από μια τέτοια πιθανή ενέργεια. Εμμέσως πλην σαφώς ο Τούρκος 

υπουργός εξωτερικών ζητούσε συμμετοχή της χώρας του στη «μοιρασιά» 

εδαφών από τους συμμάχους μετά το πέρας του πολέμου. Ο Ήντεν αρνήθηκε να 

δώσει οποιαδήποτε υπόσχεση, ενώ απέφυγε να αναφερθεί στα Δωδεκάνησα. 

Αποτέλεσμα ήταν η αποφυγή οποιωνδήποτε δεσμεύσεων και εκ μέρους του 

Μενεμεντζίογλου, ο οποίος παρακώλυε τις συνομιλίες προφασιζόμενος τη 

βαρηκοΐα του. Όταν, μάλιστα, ο βρετανός υπουργός εξωτερικών απευθυνόταν 

στους συνεργάτες του Τούρκου ομολόγου του, οι οποίοι τον συνόδευαν στις 

συνομιλίες, τότε και εκείνοι με τη σειρά τους προσποιούνταν ότι δεν μπορούσαν 

να ακούσουν το τι τους έλεγε ο συνομιλητής τους. Ο Ήντεν υποψιαζόταν ότι η 

βαρηκοΐα των συνομιλητών του ήταν προσποιητή, ενώ αργότερα στα 

απομνημονεύματα του έγραψε χαρακτηριστικά ότι:  

 

«Κανένας δεν μπορεί να είναι περισσότερο κουφός από έναν Τούρκο που δεν 
θέλει να πεισθεί»  
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(«No one can be so deaf as a Turk who does not wish to be persuaded»).164 

 

Κατά τη δεύτερη διάσκεψη στο Κάιρο (Δεκέμβριος 1943), όπως ήταν φυσικό, οι 

σύμμαχοι ήταν ιδιαίτερα εξοργισμένοι με την τουρκική οπορτουνιστική στάση. Οι 

Τσώρτσιλ και Ρούσβελτ είχαν φθάσει στο σημείο να απειλήσουν έμμεσα τον 

Ινονού ότι η Τουρκία θα αφηνόταν μόνη της να αντιμετωπίσει τις σοβιετικές 

απειλές και εδαφικές διεκδικήσεις μετά το τέλος του πολέμου. Ο Ινονού, όμως, 

χειρίστηκε έξυπνα τις συμμαχικές νουθεσίες αποδεχόμενος την ένταξη της 

Τουρκίας στον πόλεμο με τον όρο ότι θα υπήρχε πρώτα ένα κοινό συμμαχικό 

σχέδιο δράσης για κατάληψη των Βαλκανίων. Ο Ινονού γνώριζε ότι οι Σοβιετικοί 

ήταν ενάντιοι με οποιαδήποτε εμπλοκή των Βρετανών και των Αμερικανών στα 

Βαλκάνια, για αυτό και αισιοδοξούσε ότι αυτές οι διαφορές δεν θα οδηγούσαν σε 

κοινό σχέδιο δράσης. Παράλληλα, οι Αμερικανοί έτειναν να συμφωνούν με τις 

σοβιετικές ανησυχίες για έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια.165 Ο 

Τσώρτσιλ, ο οποίος ευνοούσε ένταξη της Τουρκίας στον πόλεμο και επίθεση 

κατά της Γερμανίας στα Βαλκάνια – περιοχή που θεωρούσε ως το «μαλακό 

υπογάστριο» της Ευρώπης – είχε πλέον χάσει το παιγνίδι, αφού οι σύμμαχοι 

αποφάσισαν στη διάσκεψη της Τεχεράνης (Νοέμβριος 1943) όπως οργανώσουν 

τελικά την απόβασή τους στη Νορμανδία (Ιούνιος 1944).166 

 

Η τουρκική κυβέρνηση, λοιπόν, είχε βρει ακόμη μια χρυσή ευκαιρία για αποφυγή 

ένταξής της στον πόλεμο. Κατά τους πρώτους μήνες του 1944 ο Ινονού, 

εκμεταλλευόμενος την επικέντρωση των συμμάχων στην προγραμματιζόμενη 

απόβαση στη Νορμανδία, επέμενε στην πρότασή του για ετοιμασία 

συγκεκριμένου σχεδίου γενικής επίθεσης στα Βαλκάνια πριν η Τουρκία ενταχθεί 

στον πόλεμο. Με αυτό τον τρόπο απέφυγε αποτελεσματικά τις συμμαχικές 

πιέσεις. Μέσα σε αυτό το διπλωματικά ευνοϊκό κλίμα η Τουρκία είχε αρχίσει και 

πάλι τα παρασκηνιακά παιγνίδια με στόχο εδαφικά οφέλη από την 

προδιαγραφόμενη κατάληξη του πολέμου. Συγκεκριμένα, η τουρκική κυβέρνηση 
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ευνοούσε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των συμμάχων και της Γερμανίας και 

προς τούτο είχε προσεγγίσει τον πρέσβη Πάπεν. Από το Δεκέμβριο του 1943, ο 

Τούρκος υπουργός εξωτερικών είχε πει στον Πάπεν ότι ο Ινονού δεν θα 

προωθούσε ποτέ μια συμφωνία, η οποία θα παραχωρούσε τα βουλγαρικά εδάφη 

στη Σοβιετική Ένωση που τόσο εποφθαλμιούσε η Άγκυρα.167 Παράλληλα, η 

Τουρκία έλπιζε ότι οι Βρετανοί και οι Ρώσοι θα διαφωνούσαν όσον αφορά τη 

σοβιετική κατάληψη της Πολωνίας και πως οι πρώτοι θα προτιμούσαν τη 

συνεργασία με τους Γερμανούς για προστασία της χώρας. Προς τούτο η τουρκική 

κυβέρνηση προσέγγισε την αντίστοιχη βρετανική προωθώντας την ιδέα της 

βρετανό-γερμανικής συνεννόησης. Μέσα από αυτή τη συνεννόηση, η τουρκική 

κυβέρνηση έλπιζε ότι αρχικά η Κριμαία θα παραχωρείτο στους Γερμανούς και 

αργότερα θα δινόταν στην Τουρκία. Το θέμα της Κριμαίας συζητήθηκε και κατά 

τη διάρκεια συνάντησης του υπουργού εξωτερικών Μενεμεντζίογλου με τον 

πρέσβη Πάπεν το Μάιο του 1944.168 

 

Από την Άνοιξη του 1944, το ευνοϊκό διπλωματικό κλίμα για την Τουρκία είχε 

τερματιστεί αφού οι σύμμαχοι επανέφεραν πιο έντονα τις πιέσεις προς την 

Άγκυρα για διακοπή των διπλωματικών και εμπορικών της σχέσεων με τη 

Γερμανία και για ένταξη στον πόλεμο στο πλευρό τους. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ 

μείωσαν στο ελάχιστο τη βοήθεια προς την Τουρκία, η οποία διδόταν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του πολέμου μέσω του λεγόμενου Προγράμματος Δανεισμού και 

Εκμισθώσεως. Αυτή η ενέργεια των Αμερικανών στέρησε από την Τουρκία 

πολύτιμα αγαθά με κυριότερο το πετρέλαιο. Όταν η τουρκική κυβέρνηση 

αντέδρασε, η απάντηση που πήρε από τους συμμάχους ήταν ότι η παραχώρηση 

βοήθειας θα ξεκινούσε και πάλι μόνο όταν η Τουρκία σταματούσε τη χορήγηση 

χρωμίτη στη Γερμανία και επέτρεπε τη χρησιμοποίηση των βάσεων της από 

συμμαχικά αεροπλάνα. Αυτή η ενέργεια των ΗΠΑ είχε άμεσες αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας με αποτέλεσμα στις 20 Απριλίου 1944 η 
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τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή χρωμίτη προς τη ναζιστική 

Γερμανία.169   

 

Το Μάιο του 1944, οι συμμαχικές πιέσεις αυξήθηκαν δραματικά. Περί τα τέλη του 

μηνός, συμμαχικά αεροπλάνα βομβάρδισαν τις γέφυρες κατά μήκος των τουρκο-

βουλγαρικών συνόρων και διέλυσαν τη σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε την 

Τουρκία με τη Βουλγαρία. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη διακοπή σχεδόν όλων των 

συγκοινωνιών μεταξύ Τουρκίας και της υπόλοιπης Ευρώπης απομονώνοντας 

αποτελεσματικά τη χώρα. Εφόσον η Τουρκία είχε αποκλειστεί από τις αγορές της 

κεντρικής Ευρώπης κατέστη πολύ πιο ευάλωτη στο συμμαχικό αποκλεισμό. Η 

διακοπή των συγκοινωνιών κατέστρεψε και τις οποιεσδήποτε εναπομείνασες 

ελπίδες της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας για επέκταση στη βουλγαρική Θράκη 

αλλά και στα Δωδεκάνησα.170 

 

Οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην πολιτική της τουρκικής 

κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Hale, η ξεκάθαρη πλέον συνειδητοποίηση ότι η 

συμμαχική τελική νίκη αποτελούσε θέμα χρόνου οδήγησε την τουρκική 

κυβέρνηση σε δραστική αναπροσαρμογή της πολιτικής της. Καταρχήν, ο 

υπουργός εξωτερικών Μενεμεντζίογλου, ο οποίος θεωρείτο από τους συμμάχους 

ως ιδιαίτερα υποστηριχτικός των Γερμανών, εξαναγκάστηκε από τον Ινονού σε 

παραίτηση τον Ιούνιο του 1944. Το ίδιο έγινε και με το στρατάρχη Τσακμάκ, ο 

οποίος ήδη από τον Ιανουάριο του 1944 είχε εξαναγκαστεί σε αφυπηρέτηση.171  

 

Κατόπιν, επίσης, έντονων συμμαχικών πιέσεων, η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε 

στις 25 Ιουλίου του 1944 από την τουρκική εθνοσυνέλευση τη διακοπή όλων των 

διπλωματικών και εμπορικών σχέσεων με τη Γερμανία. Η τουρκική 

εθνοσυνέλευση ενέκρινε το αίτημα και έτσι επίσημα από τις 2 Αυγούστου 1944 η 

τουρκική κυβέρνηση διέκοψε διπλωματικές σχέσεις με τη Γερμανία. Τηρώντας τη 

σκληρή τους στάση έναντι της Τουρκίας, οι σύμμαχοι θεώρησαν την πιο πάνω 
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τουρκική ενέργεια ως απλά το πρώτο βήμα για την ένταξη της χώρας στον 

πόλεμο.172   

 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη διακοπή διπλωματικών σχέσεων με τη 

ναζιστική Γερμανία ανάγκασαν την Τουρκία να ενταχθεί έστω και τυπικά στον 

πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Συγκεκριμένα, στη διάσκεψη της Γιάλτας 

(Φεβρουάριος 1945) οι Ρούσβελτ, Τσώρτσιλ και Στάλιν συζήτησαν την 

πιθανότητα αναθεώρησης της συνθήκης του Μοντρέ κατόπιν σοβιετικού 

αιτήματος. Οι Σοβιετικοί, μάλιστα, προτιμούσαν από τα τέλη του 1944 όπως η 

Τουρκία μη ενταχθεί στον πόλεμο έχοντας ως στόχο να εκμεταλλευθούν εδαφικά 

και διπλωματικά την τουρκική επιφυλακτική στάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πολέμου. Παράλληλα, στη διάσκεψη της Γιάλτας αποφασίστηκε ότι οι 

συμμετέχοντες στην προσεχή διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο για τη δημιουργία 

των Ηνωμένων Εθνών θα ήταν μόνο οι χώρες εκείνες που μέχρι την 1η Μαρτίου 

1945 θα κήρυσσαν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Έχοντας όλα αυτά υπόψη 

και με δεδομένο ότι τα γερμανικά στρατεύματα βρίσκονταν πλέον πολύ μακριά 

από τα τουρκικά σύνορα, η τουρκική εθνοσυνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα με το 

οποίο κήρυσσε τον πόλεμο κατά της Γερμανίας στις 23 Φεβρουαρίου 1945. 

Έντεκα μόνο βδομάδες αργότερα, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τερματιζόταν 

οριστικά στην Ευρώπη.173    

     

Κεφαλικός φόρος και η πολιτική  αποδυνάμωσης των εθνικών μειονοτήτων  

Πέρα από τη συστηματική διπλωματική διεκδίκηση εδαφών κατά τη διάρκεια του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, η οποία σε κάποιο βαθμό καθορίστηκε από την 

ταυτόχρονη ενδυνάμωση της παντουρκιστικής έκφανσης του τουρκικού 

εθνικισμού, η πολιτική καταστολής των εθνικών μειονοτήτων από την τουρκική 

κυβέρνηση κατέδειξε ακόμη ένα βασικό στοιχείο του κεμαλικού εθνικισμού, τον 

έντονα εθνοτικό του χαρακτήρα. Ο περιβόητος κεφαλικός φόρος (Varlık Vergisi), 

ο οποίος επιβλήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση και εθνοσυνέλευση το 
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Νοέμβριο του 1942, αποτέλεσε καίριο πλήγμα για τις μέχρι τότε οικονομικά 

ευημερούσες εθνικές μειονότητες της Τουρκίας.   

 

Σύμφωνα με τον Bernard Lewis, καθοριστικό ρόλο για την καταβολή του 

κεφαλικού φόρου έπαιζε η εθνική προέλευση και η θρησκεία των 

φορολογουμένων πολιτών. Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι ήταν αυτοί που 

επλήγησαν ως επί το πλείστο, αφού ανήμποροι να πληρώσουν το 50 – 75% του 

κεφαλαίου των εταιρειών τους μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών στέλνονταν 

σε καταναγκαστικά έργα στα βάθη της Ανατολίας. Οι συλλήψεις προσώπων, οι 

κατασχέσεις περιουσιών και οι πτωχεύσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο, με 

αποτέλεσμα μέχρι το καλοκαίρι του 1943 να πληγούν ανεπανόρθωτα όλοι οι μη-

μουσουλμάνοι της χώρας.174 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος 

Ινονού παραδέχθηκε πως μεγάλο μέρος των συλλεγόμενων φόρων προερχόταν 

από τις μειονότητες, αλλά αρνήθηκε να παραδεχθεί διάπραξη αδικίας εις βάρος 

των Ελλήνων, Εβραίων και Αρμενίων ισχυριζόμενος ότι αυτοί είχαν έτσι και 

αλλιώς συγκεντρώσει τον περισσότερο πλούτο της χώρας.175  

 

Τόσο η πιο πάνω δήλωση του Ινονού όσο και τα προαναφερθέντα καταστροφικά 

αποτελέσματα της επιβολής του κεφαλικού φόρου καταδεικνύουν ότι στόχος του 

κεμαλικού κράτους ήταν η οικονομική συντριβή των ευημερουσών εθνικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων της χώρας. Ο τουρκικός εθνικισμός, όπως αυτός 

εκφραζόταν από το καθεστώς Ινονού, στόχευε στη συγκέντρωση του οικονομικού 

πλούτου της χώρας στα χέρια της τουρκικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας 

καταστρέφοντας ταυτόχρονα τις οικονομικά ισχυρές εθνικές μειονότητες. O Lewis 

επισημαίνει ότι η πιο πάνω πολιτική της κυβέρνησης Ινονού αποτελούσε «ήπια» 

μίμηση των μέτρων της ναζιστικής Γερμανίας κατά των εθνικών της μειονοτήτων. 

Για τους Τούρκους, προσθέτει ο Lewis, η Γερμανία αποτελούσε ανέκαθεν 

παράδειγμα προς μίμηση καθώς και αντικείμενο θαυμασμού. Για αυτό και 

βλέποντας τις ενέργειες της ναζιστικής Γερμανίας, οι οποίες αρχικά δεν είχαν 
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καταδικαστεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες, η τουρκική κυβέρνηση ακολούθησε 

παρόμοιο δρόμο.176   

 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Τουρκία ήταν στο 

στρατόπεδο των ηττημένων του πρώτου παγκοσμίου πολέμου έχοντας να 

αντιμετωπίσουν οδυνηρές οικονομικές κρίσεις κατά τη διάρκεια του 

μεσοπολέμου. Επομένως, όπως οι ναζί είχαν αναπτύξει έντονα αισθήματα 

ξενοφοβίας και ρεβανσισμού κατά των οικονομικά ευημερουσών εθνικών 

μειονοτήτων, ιδιαίτερα κατά των Εβραίων, έτσι και στην Τουρκία είχαν 

αναπτυχθεί παρόμοια αισθήματα, κατά των Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων. Με 

άλλα λόγια, η οικονομική ευρωστία των εθνικών μειονοτήτων τις είχε καταστήσει 

πρώτιστο στόχο τόσο των ναζί όσο και της κεμαλικής άρχουσας ελίτ.  

Επιπρόσθετα, η αντίληψη που επικρατούσε τόσο στη Γερμανία όσο και στην 

Τουρκία ότι οι εθνικές μειονότητες είχαν βοηθήσει παρασκηνιακά το αντίπαλο 

στρατόπεδο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο επιφέροντας με «πισώπλατες 

μαχαιριές» την ήττα προς τις φιλοξενούσες χώρες τους οδήγησε – κατά τη 

διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου – σε μια συνειδητή εκστρατεία 

αποδυνάμωσής τους (Τουρκία) ή/και ολοκληρωτικής συντριβής τους (Γερμανία). 

Ο εθνοτικός χαρακτήρας του τουρκικού εθνικισμού, ο οποίος όπως είδαμε 

εκφράστηκε και κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου με την 

εκστρατεία καταστολής των εθνικών μειονοτήτων της χώρας, πηγάζει κυρίως 

από το γερμανικό ρομαντισμό. Όπως επισημαίνει ο Uriel Heyd, τα κύρια 

χαρακτηριστικά του γερμανικού εθνικισμού, ο οποίος και αυτός προέρχεται από 

το γερμανικό ρομαντισμό, είναι ο ιρασιοναλισμός, ο συγκεντρωτισμός, και ο 

αποκλεισμός των υπολοίπων εθνικών ομάδων. Εξετάζοντας τις ιδεολογικές 

βάσεις του πατέρα του τουρκικού εθνικισμού Ζιγιά Γκιοκάλπ, ο Heyd επισημαίνει 

ότι ο τουρκισμός του Γκιοκάλπ ήταν άμεσα συνυφασμένος με το γερμανικό 

εθνικισμό, αφού οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και στην Πρωσία ήταν παρόμοιες, και ταυτόχρονα διέφεραν από 

αυτές της δυτικής Ευρώπης. Η απολυταρχικά διοικούμενη Οθωμανική 
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Αυτοκρατορία, όπως και η Πρωσία, έδιδαν στο στρατό και στην κρατική 

γραφειοκρατία ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Έμφαση που καταγράφεται έντονα 

και στον τουρκικό εθνικισμό του Γκιοκάλπ. Παράλληλα, προσθέτει ο Heyd, η 

επικέντρωση του Γκιοκάλπ στα τουρκικά έθιμα και δοξασίες, στους αρχαίους 

θρύλους και στις λαϊκές παραδόσεις έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με τη ρομαντική 

σχολή του γερμανικού εθνικισμού.177  

 

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, λοιπόν, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες 

για επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με τη Γερμανία τόσο στο πολιτικό όσο και 

στο ιδεολογικό επίπεδο. Επομένως, κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου, ο εθνοτικός-εδαφικός εθνικισμός του Ατατούρκ, ο οποίος 

επικεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου στη δημιουργία του τουρκικού 

έθνους στα γεωγραφικά πλαίσια της νέας Τουρκίας, υποχώρησε σε κάποιο 

βαθμό μπροστά στον εθνοτικό-αλυτρωτικό εθνικισμό, όπως είχε προωθηθεί 

αρχικά από τον Γκιοκάλπ και εφαρμοστεί από τους Νεότουρκους. Μάλιστα, οι 

κεμαλικοί εθνικιστές και οι παντουρκιστές είχαν βρει ως κοινό σημείο αναφοράς 

και συνεργασίας την εκστρατεία καταστολής των μειονοτήτων της χώρας. 

Αφορμή, βέβαια, ήταν η υιοθέτηση του κεφαλικού φόρου από την κυβέρνηση. Ο 

Jacob Landau επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι η επιβολή του κεφαλικού φόρου 

από την τουρκική κυβέρνηση δημιούργησε κοινό έδαφος συνεργασίας στους 

παντουρκιστές και στους κεμαλικούς εθνικιστές εναντίον των θρησκευτικών 

μειονοτήτων. Ο Landau αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τόσο οι οπαδοί του 

παντουρκισμού όσο και οι υποστηρικτές του κεμαλικού εθνικισμού 

συναγωνίζονταν στην καλλιέργεια της εχθρότητας κατά των μειονοτήτων στην 

Τουρκία, ενθαρρυμένοι βέβαια από την ανάλογη στάση της κυβέρνησης. Ως ένα 

παράδειγμα άμεσης εμπλοκής της τουρκικής κυβέρνησης στην εκστρατεία κατά 

των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων της χώρας, ο  Landau παραθέτει μια 

εμπρηστική ομιλία του βουλευτή Σμύρνης και πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, 

Μαχμούτ Εσάτ Μποζκούρτ  (Mahmut Esat Bozkurt), σε προάστιο της 
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Κωνσταντινούπολης στις 5 Ιουνίου 1943. Η εχθρότητα που είχε εκφραστεί κατά 

των μειονοτήτων σε αυτή την ομιλία ήταν τόσο μεγάλη, καταλήγει ο Landau, που 

είχε τραβήξει την προσοχή των ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών στην 

Τουρκία.178            

 

Η άμεση σχέση του κεφαλικού φόρου, δηλαδή της κύριας μορφής καταστολής 

των εθνικών μειονοτήτων κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, 

με την πορεία της Γερμανίας στον πόλεμο και την ανάλογη ιδεολογική επιρροή 

που αυτή ασκούσε στην Τουρκία καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η 

τουρκική κυβέρνηση άρχισε να αμβλύνει τις φορολογικές πιέσεις κατά των 

εθνικών μειονοτήτων μόνο όταν ο γερμανικός στρατός άρχισε να ηττάται. Ο 

Bernard Lewis αναφέρει ενδεικτικά ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση είχε ψηφίσει 

τον τερματισμό του κεφαλικού φόρου, την απελευθέρωση των κρατουμένων, και 

την ακύρωση όλων των απλήρωτων ποσών στις 15 Μαρτίου 1944, μόνο όταν οι 

σύμμαχοι ξεκινούσαν την τελική τους νικηφόρα επίθεση κατά των Γερμανών στο 

Μόντε Κασσίνο (Monte Cassino) της Ιταλίας.179   

 

Συμπερασματικά, αυτό που κατέδειξε η επιβολή του κεφαλικού φόρου από την 

κυβέρνηση Ινονού είναι η ιδεολογική ταύτιση του εθνικισμού των Νεότουρκων με 

τον κεμαλικό εθνικισμό. Δηλαδή, όπως οι Νεότουρκοι επιδίωξαν να διαλύσουν 

την οικονομική δύναμη των εθνικών μειονοτήτων προωθώντας μια καθαρά 

τουρκική εμπορική τάξη180 έτσι και ο Ινονού επιχείρησε να συντρίψει κυριολεκτικά 

την εναπομείνασα οικονομική δύναμη των Ελλήνων, Αρμενίων, και Εβραίων, οι 

οποίοι είχαν έτσι και αλλιώς εξασθενίσει σημαντικά από την προώθηση μιας 

καθαρά εθνικής-τουρκικής οικονομίας από τον Ατατούρκ. Με πιο απλά λόγια, ο 

                                                           
178 Landau, ό.π., σ.σ. 155 – 156.  
179 Lewis, ό.π., σ. 300.  
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η πολιτική εντασσόταν στην όλη προσπάθεια για εθνικοποίηση τόσο της οικονομίας όσο και του χώρου, 
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Κοινότητες – Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998, σ.σ. 
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εθνοτικός χαρακτήρας του τουρκικού εθνικισμού παρέμενε από την εποχή των 

Νεότουρκων, συνεχίζοντας στη διακυβέρνηση του Ατατούρκ και αργότερα του 

Ινονού. 

 

Η πιο πάνω λεπτομερέστατη καταγραφή των παρασκηνιακών εδαφικών 

διεκδικήσεων της Τουρκίας έναντι και των δύο εμπόλεμων στρατοπέδων, η 

οποία σε κάποιο βαθμό επηρεαζόταν και από το αναζωπυρωμένο 

παντουρκιστικό κίνημα, καταδεικνύει ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η Άγκυρα 

ξέφυγε οριστικά από την προσέγγιση του Ατατούρκ για πολιτική 

περιθωριοποίηση του παντουρκισμού και αποφυγή μεγάλων εδαφικών 

διεκδικήσεων σε τουρκογενείς περιοχές. Με άλλα λόγια, ο δεύτερος παγκόσμιος 

πόλεμος δημιούργησε εκείνες τις δυναμικές που οδήγησαν στη δημιουργία ενός 

πιο οργανωμένου, διεκδικητικού και πολιτικά συνειδητοποιημένου 

παντουρκιστικού κινήματος, το οποίο επηρέαζε αμεσότερα την κυβέρνηση σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μια κυβέρνηση, η οποία δεν ένιωθε πλέον 

δεσμευμένη από τα αποφθέγματα του Ατατούρκ, τα οποία έτσι και αλλιώς 

βασίζονταν σε διαφορετικές πραγματικότητες μιας άλλης εποχής.    
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Σοβιετικός φόβος, παντουρκισμός, και Κύπρος   

Παράλληλα με τον τερματισμό του κεφαλικού φόρου προς το τέλος του δεύτερου 

παγκοσμίου πολέμου, η τουρκική κυβέρνηση προσπάθησε αρχικά να 

αποστασιοποιηθεί από τις παντουρκιστικές οργανώσεις, οι οποίες 

εξακολουθούσαν να προωθούν ανοικτά μια επεκτατική πολιτική έναντι της 

Σοβιετικής Ένωσης. Η ξεκάθαρη τροπή του πολέμου υπέρ των συμμάχων δεν 

επέτρεπε πλέον στην Άγκυρα να προβαίνει σε διπλωματικά παιγνίδια με τα δύο 

στρατόπεδα, για αυτό και η στάση της ήταν πλέον ιδιαίτερα προσεκτική. Μάλιστα, 

ο φόβος της κυβέρνησης Ινονού για εντατικοποίηση και ουσιαστικοποίηση των 

σοβιετικών διεκδικήσεων έναντι της Τουρκίας, οι οποίες είχαν αρχίσει ήδη να 

προωθούνται λεκτικά από τον Στάλιν, δεν άφηνε κανένα περιθώριο ευελιξίας 

έναντι των παντουρκιστών.   

 

Όπως επισημαίνει ο Hough Poulton, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να 

στραφεί εναντίον των παντουρκιστών όταν ήταν καθαρό πλέον ότι η ναζιστική 

Γερμανία θα έχανε τον πόλεμο.181 Παράλληλα, ο Bernard Lewis αναφέρει ότι η 

στροφή κατά του παντουρκιστικού κινήματος ήταν μια προφανής προσπάθεια 

της Άγκυρας όπως εξευμενίσει τη Σοβιετική Ένωση, η οποία εκνευρισμένη από 

την τουρκική στάση κατά τη διάρκεια του πολέμου επεδίωκε τερματισμό της 

τουρκο-σοβιετικής συνθήκης φιλίας καθώς και αναθεώρηση της συνθήκης του 

Μοντρέ που καθόριζε το καθεστώς των στενών του Βοσπόρου.182 

 

Αφορμή για καταστολή του παντουρκιστικού κινήματος αποτέλεσαν οι μαζικές 

αντικομμουνιστικές διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν διοργανωθεί από τους 

παντουρκιστές στις 3 Μαΐου 1944 κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του 

στρατιωτικού νόμου που είχε επιβληθεί στη χώρα. Οι παντουρκιστές είχαν 

ξεχυθεί στους δρόμους βλέποντας τη φανερή αποστασιοποίηση της κυβέρνησής 

τους από τους τουρκικούς πληθυσμούς της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι 

επρόκειτο να  υποστούν μια συστηματική πολιτική εκτοπισμού από τον Ιωσήφ 

                                                           
181 Poulton, ό.π., σ. 174.  
182 Lewis, ό.π., σ. 302.  
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Στάλιν. Όπως αναφέρει ο Jacob Landau, η υπερβολική αυστηρότητα που 

επιδείχθηκε από την κυβέρνηση Ινονού με στόχο την καταστολή αυτών των 

διαδηλώσεων οφειλόταν στην επίμονη προσπάθειά της όπως επιδείξει 

ουδετερότητα έναντι των Σοβιετικών.183 

 

Αμέσως, λοιπόν, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις της 3ης Μαΐου 1944, 

απαγορεύθηκε η λειτουργία των παντουρκιστικών οργανώσεων και 

συνελήφθησαν πάνω από τριάντα βασικοί παντουρκιστές. Ο Ινονού είχε μετά 

χαρακτηρίσει τον παντουρκισμό – κατά τη διάρκεια δημοσίου λόγου του στο 

στάδιο της Άγκυρας – ως ένα νοσηρό φαινόμενο το οποίο μπορούσε να εμπλέξει 

το τουρκικό κράτος σε περιπέτειες με τους γείτονές του. Ακολούθησαν οι 

πολύκροτες δίκες των ηγετικών στελεχών του παντουρκιστικού κινήματος, δέκα 

από τους οποίους καταδικάστηκαν στις 29 Μαρτίου 1945 σε καταναγκαστικά 

έργα διάρκειας ενός μέχρι δέκα ετών.184 

 

Η πιο πάνω στάση της τουρκικής κυβέρνησης είχε ξαφνιάσει πραγματικά τους 

παντουρκιστές, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 

ήταν ιδιαίτερα φιλική και προσιτή προς αυτούς. Ένας από τους συλληφθέντες και 

καταδικασθέντες ήταν ο γνωστός Τουρκοκύπριος παντουρκιστής Αλπαρσλάν 

Τουρκές (Alparslan Türkeş), ο οποίος απορώντας για αυτή τη διαφοροποίηση 

επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση Ινονού τηρούσε και προωθούσε 

αρχικά μια άκρως εθνικιστική και φιλο-τουρανική πολιτική που ανατράπηκε 

άρδην στις 3 Μαΐου 1944.185       

 

Πάντως, στην επανάληψη της δίκης από τον Αύγουστο του 1946 έως το Μάρτιο 

του 1947, το δικαστήριο απέρριψε όλες τις κατηγορίες εναντίον των 

παντουρκιστών τονίζοντας ότι ο παντουρκισμός δεν είναι ούτε ανατρεπτικός ούτε 

παράνομος. Εκείνη την περίοδο ο πόλεμος είχε τελειώσει και ο άμεσος 

                                                           
183 Landau, ό.π., σ.σ. 156 – 157.   
184 Ό.π., σ.σ. 157 – 158.  
185 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 205.  
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σοβιετικός κίνδυνος είχε πλέον εκλείψει.186 Επομένως, η τεχνητή επίδειξη 

αυστηρότητας κατά του παντουρκιστικού κινήματος από τις τουρκικές αρχές δεν 

ήταν πλέον αναγκαία. Ο Τούρκος μελετητής Mehmet Ali Ağaoğulları παρομοιάζει 

τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης έναντι των παντουρκιστών στο τέλος του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου με τη στάση του κεμαλικού καθεστώτος έναντι 

του παντουρκιστικού κινήματος αμέσως μετά τον αγώνα για τουρκική 

ανεξαρτησία το 1923. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η έντονη επιθυμία για 

ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σοβιετική Ένωση είχε αναγκάσει και στις δύο 

περιπτώσεις την άρχουσα κεμαλική ελίτ όπως αντιμετωπίσει τους παντουρκιστές 

με σκληρό τρόπο.187   

 

Από την άλλη, ο Charles Warren Hostler επισημαίνει στο έργο του «Turkism and 

the Soviets: The Turks of the World and Their Political Objectives» ότι η τελική 

επικράτηση της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο ήταν μεν σημαντικός αλλά όχι ο 

πρωταρχικός λόγος για τη στροφή της τουρκικής κυβέρνησης κατά του 

παντουρκιστικού κινήματος. Για τον Hostler, ο κύριος λόγος ήταν η προηγούμενη 

διαπίστωση εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης ότι η ναζιστική Γερμανία δεν 

ήταν διατεθειμένη να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τουρκία όσον αφορά τη 

διοίκηση των τουρκογενών περιοχών της Σοβιετικής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η 

τουρκική κυβέρνηση είχε διαπιστώσει ότι η ναζιστική Γερμανία έπαιζε διπλό 

παιγνίδι. Δηλαδή, από τη μια εκμεταλλευόταν την πολιτική επιρροή των Τούρκων 

παντουρκιστών στις υπό αναφορά περιοχές και από την άλλη στόχευε στην 

ανάθεση της διοίκησής τους σε καθαρά γερμανικά χέρια. Επομένως, σύμφωνα 

με τον Hostler, η κεμαλική ελίτ άρχισε να αποστασιοποιείται από τους 

παντουρκιστές όταν είχε αντιληφθεί ότι η Γερμανία δεν είχε πρόθεση να δώσει 

στην Άγκυρα σημαντικό ρόλο στη μετά-σοβιετική Κεντρική Ασία.188  

 

                                                           
186 Landau, ό.π., σ. 158.  
187 Ağaoğulları, Mehmet Ali, “The Ultranationalist Right”, στο Schick, Irvin Cemil και  Tonak, Ertuğrul 

Ahmet, Turkey in Transition: New Perspectives, εκδ. Oxford University Press, New York – Oxford, 1987, 

σ. 188.  
188 Hostler, Charles Warren, Turkism and the Soviets: The Turks of the World and Their Political 

Objectives,  εκδ. G. Allen & Unwin, London, 1957, σ. 184. 
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Οι προαναφερθέντες δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους η τουρκική κυβέρνηση 

έστρεψε με το τέλος του πολέμου τα πυρά της κατά του παντουρκιστικού 

κινήματος (συνειδητοποίηση διπλού γερμανικού παιγνιδιού για διοίκηση 

τουρκογενών περιοχών και αναγκαιότητα εξευμενισμού Σοβιετικής Ένωσης) 

καταδεικνύει ότι βασική πρόθεση του Ινονού δεν ήταν η καταστολή του. Αντίθετα, 

η κεμαλική άρχουσα ελίτ είχε κατά τη διάρκεια του πολέμου χρησιμοποιήσει ή/και 

υποκινήσει το παντουρκιστικό κίνημα με στόχο την προώθηση των πολιτικών της 

επιδιώξεων. Όταν, όμως, έγινε αντιληπτό ότι αυτές οι επιδιώξεις όχι μόνο δεν 

ήταν εφικτές αλλά και αποτελούσαν κίνδυνο για την εδαφική ακεραιότητα της 

χώρας, η αποστασιοποίηση της κυβέρνησης από το κίνημα αλλά και η 

επιφανειακή έστω καταστολή του ήταν αναμενόμενη. Η πρόσκαιρη και 

ευκαιριακή, πάντως, αυτή εκστρατεία του τουρκικού κράτους κατά του 

παντουρκιστικού κινήματος εξυπηρέτησε το τελευταίο σε τεράστιο βαθμό, αφού 

του είχε δώσει σημαντική δημοσιότητα ενώ το θυματοποίησε μπροστά στα μάτια 

της τουρκικής κοινής γνώμης, η οποία παρέμενε έντονα αντικομμουνιστική. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Landau:  

 

«Οι δίκες, όμως, των ηγετών τους που ακολούθησαν, και γενικώς η εκστρατεία 
εναντίον του κινήματος, εξυπηρέτησαν θαυμάσια το παντουρκιστικό ζήτημα 

εξασφαλίζοντας στον παντουρκισμό δωρεάν δημοσιότητα σε ευρεία κλίμακα, κάτι 
που επιθυμούσε από πολύ καιρό».189 

 

Πριν από την επανάληψη της δίκης των παντουρκιστών ηγετών το 1946-47, η 

οποία όπως έχουμε δει τους δικαίωσε πλήρως, προηγήθηκε μια άλλη σημαντική 

ενδιάμεση απόφαση που και αυτή με τη σειρά της εξύψωσε το κύρος τους. Ήταν 

η ακύρωση των ποινών των παντουρκιστών από το στρατιωτικό εφετείο, η οποία 

είχε ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 1945. Όπως επισημαίνει ο Kemal Karpat, η 

ανάκληση της απόφασης επήλθε σε ένα διάστημα κατά το οποίο η Σοβιετική 

Ένωση είχε επίσημα, πλέον, εκφράσει τις διεκδικήσεις της έναντι της Τουρκίας με 

κυριότερη από αυτές την εγκατάσταση σοβιετικών στρατιωτικών βάσεων στα 

στενά του Βοσπόρου. Αυτές οι απαιτήσεις είχαν οδηγήσει την κοινή γνώμη προς 

                                                           
189 Landau, ό.π. σ. 157.  
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ένα ακόμη πιο έντονο αντικομμουνισμό, ενώ οι εθνικιστές-παντουρκιστές 

ανέκτησαν και πάλι το ηθικό προβάδισμα.190 Εφόσον, λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση 

δεν είχε κατευναστεί, δεν υφίστατο πλέον και λόγος για τη μέχρι τότε «εικονική» 

καταδίωξη των παντουρκιστών. Αντίθετα, η ακροδεξιά τους ιδεολογία ήταν 

χρήσιμη για το κράτος με στόχο την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινήματος, 

το οποίο είχε αρχίσει μετά τον πόλεμο να δραστηριοποιείται πιο συστηματικά και 

στην ίδια την Τουρκία. 

  

Η τελική, πάντως, αθωωτική απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία 

ο παντουρκισμός δεν ήταν ούτε ανατρεπτικός ούτε παράνομος, έδωσε 

νομιμοποίηση στο κίνημα ενώ η τουρκική κοινή γνώμη «είχε εμποτιστεί με μια 

μεγάλη δόση παντουρκικής ιδεολογίας δίνοντας έμφαση στον έντονο εθνικιστικό 

χαρακτήρα της». Όπως και πάλι εύστοχα αναφέρει ο Landau:  

 

«Κατά τα επόμενα χρόνια, η δίκη εκείνη εξακολούθησε να αποτελεί το κεντρικό 
θέμα της παντουρκικής προπαγάνδας στην Τουρκία και οι παντουρκιστές την 

χρησιμοποίησαν ως αφετηρία περαιτέρω δράσης».191 
 

Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται κατανοητό ότι το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου βρήκε την Τουρκία και την τουρκική γνώμη έντονα αντικομμουνιστική 

και ιδιαίτερα καχύποπτη έναντι της γειτονικής Σοβιετικής Ένωσης, η οποία δεν 

έκρυβε τις εδαφικές διεκδικήσεις της έναντι των Τούρκων. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, οι παντουρκιστές – ενώ αρχικά είχαν εκδιωχθεί – στο τέλος απέκτησαν 

ηθικό προβάδισμα προβάλλοντας την ανέκαθεν έντονα αντικομμουνιστική τους 

ρητορική. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι μετέπειτα τουρκικές κυβερνήσεις 

διατήρησαν αυτό τον έντονο φόβο κατά της ΕΣΣΔ και καθόριζαν την εξωτερική 

τους πολιτική με βάση αυτά τα αντικομμουνιστικά δεδομένα. Μάλιστα, η Άγκυρα 

αντιμετώπιζε τα απελευθερωτικά κινήματα στις γειτονικές με την Τουρκία 

περιοχές με ιδιαίτερο σκεπτικισμό θεωρώντας ότι πίσω από αυτά υπήρχε 

πάντοτε σοβιετικός δάκτυλος, ο οποίος επιδίωκε την περικύκλωση της Τουρκίας. 

                                                           
190 Karpat, Kemal H., Turkey’s Politics: The Transition to a Multi-Party System, εκδ. Princeton University 

Press, New Jersey, 1959, σ. 267.  
191 Landau, ό.π., σ. 158.  
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Με αυτούς ακριβώς τους όρους αντιμετώπισε από την αρχή η Τουρκία και το 

εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην Κύπρο, το οποίο – έστω και εάν ελεγχόταν 

απόλυτα από την ελληνοκυπριακή δεξιά – στα μάτια των Τούρκων αποτελούσε 

μέρος μιας σοβιετικής συνομωσίας. Σε αυτή τη λογική συνέβαλλε και το γεγονός 

ότι στην ελληνοκυπριακή κοινότητα υπήρχε ένα έντονα δραστηριοποιημένο 

αριστερό κίνημα, το οποίο κατά διαστήματα αποτελούσε μπροστάρη στη 

διεκδίκηση της ένωσης με την Ελλάδα. Ο Κιζιλγιουρέκ αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι η πάγια αντίληψη του τουρκικού εθνικισμού πως η Τουρκία απειλείται 

συνεχώς από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς πηγάζει μέσα από την ίδια 

τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία καθιέρωσε στη συλλογική 

μνήμη των Τούρκων αυτή την ιδέα των σταθερών εχθρών και απειλών που 

επιδιώκουν τη διάλυση και του τουρκικού κράτους. Αμέσως μετά, λοιπόν, από το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την έναρξη του ψυχρού πολέμου, η ΕΣΣΔ και ο 

κομμουνισμός αποτέλεσαν την κύρια εξωτερική και εσωτερική απειλή για το 

τουρκικό κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τουρκικός εθνικισμός έβλεπε το ενωτικό 

κίνημα στην Κύπρο, όπου οι κομμουνιστές αποτελούσαν την κυριότερη πολιτική 

δύναμη του τόπου, ως μια σοβιετική μηχανορραφία που ως στόχο είχε την 

παράδοση της Κύπρου στο σοβιετικό στρατόπεδο, κάτι που θα έφερνε την ΕΣΣΔ 

στα νότια παράλια της χώρας. Για αυτό και θα μπορούσε να λεχθεί ότι τόσο οι 

κεμαλιστές όσο και οι παντουρκιστές αντιμετώπιζαν το ενωτικό αγώνα των 

Ελληνοκυπρίων με περισσότερο αντικομμουνιστικά παρά ανθελληνικά 

κριτήρια.192   

 

Επίσης, η Σία Αναγνωστοπούλου επισημαίνει ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο οι Τουρκοκύπριοι αποτελούσαν για τον τουρκικό εθνικισμό 

αναπόσπαστο μέρος του έθνους, το οποίο απειλούταν τόσο από τον 

κομμουνισμό – λόγω της δράσης του κομμουνιστικού ΑΚΕΛ193 – όσο και από τον 

                                                           
192 Στο Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, εκδ. Μαύρη Λίστα, Αθήνα, 1999, σ.σ. 

72 – 73.  
193 Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού. Πιο κάτω περιλαμβάνονται πληροφορίες για την έντονη 

πολιτική και συνδικαλιστική δράση του υπό αναφορά ελληνοκυπριακού αριστερού κόμματος, το οποίο 

αντιμετωπιζόταν από τον τουρκικό εθνικισμό με ιδιαίτερη καχυποψία αφού προσέλκυε πολλούς 

Τουρκοκύπριους απομακρύνοντας τους ιδεολογικά από τον τουρκισμό.  
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άλλο εθνικό εχθρό, δηλαδή τους Έλληνες. Με βάση τη νέα ψυχροπολεμική 

αντίληψη του τουρκικού εθνικισμού, η Σοβιετική Ένωση και ο κομμουνισμός 

αποτελούσαν πλέον τον κύριο εθνικό εχθρό. Για αυτό και οι Ελληνοκύπριοι 

κομμουνιστές, οι οποίοι έπαιζαν ένα ολοένα και μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο στο 

νησί, αντιμετωπίζονταν με τους ίδιους ακριβώς ψυχροπολεμικούς και άρα 

εχθρικούς όρους.194     

 

Παράλληλα, το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου κατέδειξε ακόμη μια 

πραγματικότητα, η οποία στη συνέχεια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην τελική 

διαμόρφωση της πολιτικής της Τουρκίας στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το 

αναζωπυρωμένο κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου 

παντουρκιστικό κίνημα, το οποίο όπως εξηγήσαμε επικεντρωνόταν στους 

τουρκογενείς πληθυσμούς της Σοβιετικής Ένωσης, άρχισε πλέον να 

επικεντρώνονται σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της 

Κύπρου. Ο Jacob Landau αναφέρεται σε διάφορες παντουρκιστικές εκδόσεις της 

εποχής, όπου Τούρκοι συγγραφείς συνέχισαν να προωθούν μια παντουρκιστική 

ένωση των τουρκογενών πληθυσμών που ζούσαν εκτός Τουρκίας. Ως ένα από 

τα χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων έργων ο Landau παραθέτει το βιβλίο 

«Οι Τούρκοι Όλου του Κόσμου» («Yeryüzünde Türkler») του παντουρκιστή 

συγγραφέα Χουσείν Ναμίκ Ορκούν (Hüseyin Namık Orkun), το οποίο εκδόθηκε 

το 1944. Ο Ορκούν, λοιπόν, δεν περιορίστηκε μόνο στους τουρκογενείς 

πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας, αλλά εξέφρασε την ελπίδα για απελευθέρωση 

και ένωση με την Τουρκία των Τούρκων που ζούσαν σε πρώην ευρωπαϊκές 

κτήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη Βουλγαρία, και στην Κύπρο.195  

 

Όταν, λοιπόν, οι ελπίδες των παντουρκιστών για διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

από το γερμανικό στρατό άρχισαν να εξανεμίζονται, αυτοί στράφηκαν σιγά – σιγά 

σε νέες περιοχές πέραν της σοβιετικής Κεντρικής Ασίας και Υπερκαυκασίας 

διοχετεύοντας προς αυτές, πλέον, τα αλυτρωτικά τους όνειρα. Για αυτό και από 

                                                           
194 Αναγνωστοπούλου, Σία, Τουρκικός Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ.σ. 178 – 179 και σ.σ. 181 – 182.  
195 Landau, ό.π., σ. 163.  
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τα τελευταία στάδια του  δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η Κύπρος άρχισε αργά 

αλλά σταθερά να εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο στην επεκτατική ρητορική 

του παντουρκιστικού κινήματος. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η ολοένα και 

περισσότερη σημασία που επέδιδαν οι παντουρκιστές στην Κύπρο άρχισε να 

επηρεάζει σιγά – σιγά και τη στάση της κοινής γνώμης και κατ’ επέκταση των 

τουρκικών κυβερνήσεων.     
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Εθνική πολιτική οργάνωση των Τουρκοκυπρίων  

Με την έναρξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η βρετανική αποικιακή 

κυβέρνηση του νησιού αναγκάστηκε να κάνει συγκεκριμένα ανοίγματα προς τον 

κυπριακό λαό τερματίζοντας τη δεκαετή απολυταρχική διακυβέρνηση του τόπου. 

Ο κυριότερος λόγος ήταν ο φόβος των Βρετανών για προσέγγιση της ελληνικής 

πλειοψηφίας του νησιού από τη ναζιστική Γερμανία, η οποία στην αρχή του 

πολέμου καλλιεργούσε συστηματικά την εντύπωση ότι με την τελική νίκη του 

Χίτλερ η Κύπρος θα παραχωρείτο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το ελληνικό 

πρόγραμμα του γερμανικού κρατικού ραδιοφώνου, τόσο πριν από την έναρξη 

του πολέμου όσο και μετά, αναφερόταν επανειλημμένα στην αναγκαιότητα 

απελευθέρωσης των Κυπρίων από το βρετανικό ζυγό και στην ένωση του νησιού 

με την Ελλάδα. Μάλιστα, η γερμανική προπαγανδιστική μηχανή είχε προχωρήσει 

στην έκδοση φυλλαδίων και βιβλιαρίων που καλούσαν ανοικτά τον κυπριακό λαό 

σε εξέγερση κατά των Βρετανών. Αργότερα, η γερμανική προπαγάνδα δεν 

έκρυβε το ότι ο Χίτλερ είχε αρχικά προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα ως 

αντάλλαγμα για τήρηση ουδέτερης στάσης από την τελευταία κατά τη διάρκεια 

του πολέμου.196   

 

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η βρετανική διοίκηση του νησιού αναγκάστηκε να 

χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα κατά των Κυπρίων επιτρέποντας τη διεύρυνση 

των δραστηριοτήτων των διαφόρων εργατικών και αγροτικών συντεχνιών, καθώς 

και τη λειτουργία πολιτικών κομμάτων και από τις δύο κοινότητες. Μάλιστα, το 

1943 επιτράπηκε η πραγματοποίηση δημοτικών εκλογών με το νεοϊδρυθέν 

αριστερό ΑΚΕΛ να κερδίζει του δήμους της Λεμεσού και Αμμοχώστου. 

Παράλληλα, οι Βρετανοί προχώρησαν στην απόσβεση των χρεών από τους 

αγρότες, ενώ ενεθάρρυναν την ίδρυση συνεργατικών τραπεζών. Αποτέλεσμα 

ήταν η ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου.197    

 

                                                           
196 Kyrris, Costas P., History of Cyprus, ό.π., σ. 352.  
197 Stephens, Robert, Cyprus: A Place of Arms (Power Politics and Ethnic Conflict in the Eastern 

Mediterranean), εκδ. Frederick A. Praeger, London, 1966, σ.σ. 118 – 119.  
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Οι Βρετανοί δεν περιορίστηκαν στα πιο πάνω μέτρα, αλλά έφθασαν στο σημείο 

να ενθαρρύνουν έμμεσα – χωρίς βέβαια να υιοθετούν κάτι τέτοιο – το αίσθημα 

των Ελληνοκυπρίων υπέρ της ένωσης. Και αυτό, όχι μόνο για να ανακόψουν τη 

γερμανική προπαγάνδα, αλλά και ωφελιμιστικά για να αυξήσουν τον αριθμό των 

Ελληνοκυπρίων που κατατάσσονταν στις συμμαχικές δυνάμεις πολεμώντας κατά 

του άξονα. Οι Βρετανοί, λοιπόν, δεν δίστασαν να διαμοιράζουν διακηρύξεις με 

τον ηχηρό τίτλο «Πολέμα για την Ελευθερία και την Ελλάδα!». Υπό αυτές τις 

περιστάσεις, 30,000 Κύπριοι – στην πλειοψηφία τους Ελληνοκύπριοι – είχαν 

καταταγεί στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πολέμου το ενωτικό κίνημα των Ελληνοκυπρίων είχε φουντώσει, 

ενώ ήταν πλέον αδύνατο για τους Βρετανούς να απαγορεύουν την ανάρτηση της 

ελληνικής σημαίας και να ποινικοποιούν τις αναφορές στην ένωση.198     

 

Η αναζωογόνηση, όμως, του ενωτικού κινήματος στην ελληνοκυπριακή 

πλειοψηφία κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου αναπόφευκτα 

οδήγησε και στην εθνική συσπείρωση των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αντιτίθεντο 

σε οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση που σταδιακά θα μεταβίβαζε τη 

διοίκηση του νησιού – και συνεπώς των ιδίων – από τους Βρετανούς στους 

Ελληνοκύπριους.199  

 

Παράλληλα, οι ελευθερίες που είχαν δοθεί από τους Βρετανούς λειτούργησαν 

ευεργετικά και στην πολιτική και εθνική οργάνωση των Τουρκοκυπρίων. Πέραν 

από την πιο ελεύθερη πολιτική δράση, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 

ανάγκασε για πρώτη φορά την τουρκοκυπριακή παραδοσιακή  ηγεσία καθώς και 

το νεωτεριστικό κεμαλικό εθνικιστικό κίνημα σε συνεννόηση κατά της 

ενδυναμωμένης ενωτικής δράσης των Ελληνοκυπρίων. Κοινό σημείο και της 

παραδοσιακής θρησκευτικής ηγεσίας και των Τουρκοκυπρίων εθνικιστών ήταν η 

αντίθεση στο αίτημα για ένωση με την Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 1943, λοιπόν, οι 

Τουρκοκύπριοι οργανώθηκαν πολιτικά στο «Σύνδεσμο Προστασίας της 

                                                           
198 Kyrris, ό.π., σ. 352 και Stephens, ό.π., σ. 118. 
199 Κατσιαούνης, ό.π., σ.σ. 176 – 177.  
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Τουρκικής Μειονότητας Κύπρου» (Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu – KATAK), 

όπου συμμετείχαν ως ενεργά μέλη τόσο οι εθνικιστές υπό το νέο ηγέτη τους Δρ. 

Φαζίλ Κουτσούκ (Fazıl Küçük) όσο και η παραδοσιακή ιθύνουσα 

τουρκοκυπριακή τάξη υπό τον Μιουνίρ μπέη. Είναι, πάντως, αξιοσημείωτο το ότι 

η ίδρυση του ΚΑΤΑΚ είχε γίνει εις γνώσιν και με τις ευλογίες της βρετανικής 

αποικιακής κυβέρνησης του νησιού, η οποία συνεχίζοντας την παρασκηνιακή 

πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» επιδίωκε την καλύτερη οργάνωση των 

Τουρκοκυπρίων ως ανάχωμα κατά της ένωσης.200  

 

Με την ίδρυση του ΚΑΤΑΚ παρατηρήθηκε ότι οι Τουρκοκύπριοι δημοτικοί 

σύμβουλοι στις διάφορες πόλεις της Κύπρου άρχισαν να αντιτίθενται πιο 

συστηματικά και οργανωμένα στο ενωτικό αίτημα των Ελληνοκυπρίων 

συναδέλφων τους. Παράλληλα, ο ΚΑΤΑΚ προώθησε την αποχώρηση των 

Τουρκοκυπρίων από την ελληνοκυπριακή Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ) 

και πρωτοστάτησε στην ίδρυση της «Ένωσης Τούρκων Γεωργών» (1 Μαΐου 

1943). Το επόμενο βήμα ήταν η ενθάρρυνση αποχώρησης των Τουρκοκυπρίων 

εργατών από την αριστερή Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή (ΠΣΕ) και η 

ίδρυση των Τουρκικών Συντεχνιών (LTAB). Οι Τουρκικές Συντεχνίες άρχισαν 

άμεσα να διεκδικούν περισσότερο εθνικά παρά συνδικαλιστικά αιτήματα όπως εκ 

περιτροπής δημαρχίες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, έλεγχο του 

Εβκάφ από τους ίδιους του Τουρκοκύπριους και όχι τους Άγγλους κ.α.201  

 

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο ΚΑΤΑΚ κινήθηκε από την αρχή κατά των κοινών 

συνδικαλιστικών και πολιτικών αγώνων που προωθούνταν από την αριστερά. 

Όμως, η ελληνοκυπριακή αριστερά – οργανωμένη υπό το ΑΚΕΛ – αποτελούσε 

εκείνη την περίοδο πρωτοπόρο διεκδικητή της ένωσης της Κύπρου με την 

Ελλάδα, για αυτό και η δεξιά τουρκοκυπριακή ελίτ202 ήταν – τόσο σε ιδεολογικό 

                                                           
200 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 224 - 225. 
201 Ο Ρολάνδος Κατσιαούνης παραθέτει με λεπτομέρεια τα πρώτα στάδια ουσιαστικής πολιτικής 

οργάνωσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τη δημιουργία ξεχωριστού συνδικαλιστικού κινήματος 

από αυτή. Κατσιαούνης, ό.π., σ.σ. 180 – 186.  
202 Τόσο οι νέοι ριζοσπάστες εθνικιστές όσο και οι παραδοσιακοί συντηρητικοί ηγέτες των Τουρκοκυπρίων 

ανήκαν στο χώρο της πολιτικής δεξιάς. 
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όσο και σε εθνικό επίπεδο – κάθετα αντίθετη με τη δράση και τις επιδιώξεις του 

ελληνοκυπριακού αριστερού κινήματος. Πέραν, όμως, από την αντίθετη στάση 

της τουρκοκυπριακής δεξιάς, ακόμη και η σχετικά αδύναμη τουρκοκυπριακή 

αριστερά είχε απομακρυνθεί από το ελληνοκυπριακό αριστερό κίνημα λόγω 

ακριβώς της στροφής του τελευταίου προς την ένωση. Όπως επισημαίνει ο 

Λουκάς Κακουλλής, ενώ από την ίδρυση του το 1926 το Κομμουνιστικό Κόμμα 

Κύπρου (ΚΚΚ) τάχθηκε σαφώς κατά της ένωσης υποστηρίζοντας «παλλαϊκό 

μέτωπο» Ελλήνων και Τούρκων με αίτημα την αυτονομία-ανεξαρτησία του 

νησιού και χαρακτήριζε τους υποστηρικτές της ένωσης ως τους μεγαλύτερους 

εχθρούς αφού χώριζαν το λαό σε Έλληνες και Τούρκους εμποδίζοντας τη 

δημιουργία ενός ενιαίου λαϊκού μετώπου για απελευθέρωση της Κύπρου από την 

«ιμπεριαλιστική Αγγλία»203, στη συνέχεια το ΑΚΕΛ - ως συνεχιστής του ΚΚΚ204 - 

στράφηκε το 1943 προς την ένωση. Αυτή η στροφή, η οποία είχε να κάνει 

περισσότερο με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον αντιφασιστικό αγώνα των 

συμμάχων κατά των χιτλερικών δυνάμεων205, απομάκρυνε έστω και τις λιγοστές 

                                                           
203 Χαρακτηριστικό της στάσης του ΚΚΚ ήταν άρθρο του εκφραστικού οργάνου του κόμματος «Νέος 

Άνθρωπος» όπου υποστηριζόταν ότι ως πρωταρχικός στόχος των Κυπρίων έπρεπε «… να δημιουργείτο το 

πρώτον ενωμένον ελληνοτουρκικόν αντιαγγλικόν μέτωπον και όχι το χάσμα μεταξύ των δύο στοιχείων 

(του Ελληνικού και Τουρκικού) που κατοικούν την Κύπρον». Μάλιστα ο «Νέος Άνθρωπος» 

αντιλαμβανόμενος ορθά την αποτελεσματικότητα και τη σημασία του κοινού αγώνα Ελλήνων και 

Τούρκων για αποτίναξη του βρετανικού ζυγού επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «Όσο μικρή και αν είναι η 

τουρκική μειονότης δεν μπορεί να μένει αμέτοχος του αγώνος υπέρ των ευρύτερων πολιτικών μας 

ελευθεριών. Δεν μπορεί να νοηθεί καν τέτοιος αγώνας άνευ της ενεργού αναμίξεως του Τουρκικού 

στοιχείου», στο «Νέος Άνθρωπος», 15 Ιουνίου 1926.          
204 Το ΑΚΕΛ ιδρύθηκε το 1941 από τα βασικότερα στελέχη του ΚΚΚ, το οποίο βρισκόταν στην 

παρανομία και επεδίωκε τη διεύρυνση της δράσης του παρά τις διώξεις των Βρετανών αποικιοκρατών, 

καθώς και από άλλους προοδευτικούς παράγοντες της Κύπρου.  
205 Ενώ αρχικά το ΑΚΕΛ επέδειξε μια απάθεια έναντι της φασιστικής επίθεσης λόγω κυρίως του γερμανο-

σοβιετικού συμφώνου μη επίθεσης αλλά και της φασιστικής διακυβέρνησης της Ελλάδας από τη 

δικτατορική κυβέρνηση του Μεταξά, στη συνέχεια με την στροφή του Χίτλερ κατά της ΕΣΣΔ και την 

έναρξη του αγώνα του ελληνικού λαού κατά των Ιταλών και Γερμανών εισβολέων το κόμμα 

διαφοροποίησε ριζικά τη στάση του. Μπαίνοντας μπροστάρης του αντιφασιστικού αγώνα με την ενεργό 

συμμετοχή πολλών μελών του στον πόλεμο και έχοντας εις γνώσιν του τον αντικατοχικό αγώνα και την 

ενδεχόμενη επικράτηση του αριστερού κινήματος στην Ελλάδα υπό το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο) – ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), το ΑΚΕΛ στράφηκε προς την ένωση 

μιλώντας πλέον για «Εθνικήν Απελευθέρωσιν του Κυπριακού Λαού πραγματοποιουμένην δια της 

Ενώσεως του μετά του Ελευθέρου Ελληνισμού». Η πιο πάνω θέση, όπως υποστηρίχθηκε από το Γενικό 

Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ) Αντρέα Ζιαρτίδη, υιοθετήθηκε από την τρίτη 

Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη το Σεπτέμβριο του 1944, στο «Ανεξάρτητος», 15 Σεπτεμβρίου 

1944. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ τιμούσε πλέον τις ελληνικές εθνικές 

επετείους όπως την 25η Μαρτίου υιοθετώντας τα ακόλουθα ενωτικά συνθήματα, «Ζήτω το Ανορθωτικό 

Κόμμα του Εργαζομένου Λαού που συνεχίζει σήμερα τις ένδοξες παραδόσεις της Ελληνικής Επανάστασης 

και καθοδηγεί τους αγώνες του Κυπριακού Λαού για την Εθνική του Αποκατάσταση και την Ανάσταση 
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αριστερές τουρκοκυπριακές δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονταν μέχρι τότε με τους 

συνδικαλιστικούς αγώνες του ελληνοκυπριακού κινήματος.206 

 

Μια σημαντική ευκαιρία, λοιπόν, για κοινό αγώνα κατά της βρετανικής 

αποικιοκρατίας χάθηκε με την αλλαγή πορείας του ελληνοκυπριακού αριστερού 

κινήματος υπό το ΑΚΕΛ, το οποίο αποτελούσε πλέον και αυτό μαζί με τη δεξιά 

μαχητικό διεκδικητή της ένωσης που ως εθνικός στόχος ήταν φυσικό να 

αποκλείει και να απομακρύνει τους Τουρκοκύπριους. Ενδεικτική της απόστασης, 

η οποία άρχισε να εδραιώνεται με το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 

μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων συνδικαλιστών, ήταν η αντίδραση 

των ηγετικών στελεχών της τουρκοκυπριακής Εργατικής Συντεχνίας της Λεύκας 

το Φθινόπωρο του 1945 σε μια προσπάθεια Ελληνοκυπρίων συνδικαλιστών της 

Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ)207 όπως τους προσεγγίσουν για 

κοινή οργάνωση και δράση των εργατών της Κυπριακής Μεταλλευτικής 

Εταιρείας. Στην κοινή συνάντηση των συνδικαλιστών από τις δύο κοινότητες, ο 

γραμματέας της τουρκοκυπριακής συντεχνίας ξεκίνησε τη συζήτηση 

αναφέροντας τα εξής: «Συνάδελφοι, ήλθατε να συζητήσουμε τα αιτήματα που θα 

στείλουμε στην Εταιρεία. Αλλά πριν τα συζητήσουμε πρέπει να μας κάνετε 

δήλωση ότι δεν θέλετε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα!». Η 

ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία υπό το πρωτοπόρο συνδικαλιστή Παντελή 

Βαρνάβα προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση για την ένωση αφού στη 

συντεχνία της υπήρχαν μέλη και Τουρκοκύπριοι τους οποίους δεν ήθελε να 

δυσαρεστήσει. Όμως, το κλίμα στη συνάντηση έγινε στο τέλος ιδιαίτερα ψυχρό 

ενώ παρατηρήθηκαν βίαιες προθέσεις εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων, μερικοί 

                                                                                                                                                                             

μιας Ελεύθερης Ελλάδας […] Ζήτω η εκπλήρωση των Εθνικών πόθων του λαού μας. Η Ελλάδα είναι 

ελεύθερη. Το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο λαός μας προσβλέπει 

σήμερα προς την ημέρα της Εθνικής του Αποκατάστασης. Ζήτω η Ένωση της Κύπρου με την Μητέρα 

Ελλάδα», στο «Ανεξάρτητος», 24 Μαρτίου 1945.       
206 Ο Λουκάς Κακουλλής παραθέτει μια άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση παρουσιάζοντας συγκεκριμένα 

στοιχεία αναφορικά με την αποτυχία της ελληνοκυπριακής αριστεράς όπως προσεγγίσει τους 

Τουρκοκύπριους εντάσσοντάς τους σε κοινούς αγώνες, λόγω ακριβώς της στροφής της στο δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο προς την ένωση. Στο Κακουλλής, Λουκάς, Η Αριστερά και οι Τουρκοκύπριοι: Το 

Κυπριακό από μια Άλλη Σκοπιά, εκδ. Τυπογραφεία Κασουλίδη, 1990, σ.σ. 9 – 32.     
207 Η ΠΕΟ αντικατέστησε την ΠΣΕ και αποτέλεσε από τα τέλη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου την 

εργατική οργάνωση του ΑΚΕΛ. 
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από τους οποίους επεδίωξαν να φέρουν αιχμηρά αντικείμενα στην αίθουσα με 

πρόθεση να κινηθούν κατά των Ελληνοκυπρίων συναδέλφων τους. Για αυτό και 

η κοινή συνάντηση τερματίστηκε εσπευσμένα με τους Ελληνοκύπριους 

συνδικαλιστές να φεύγουν γρήγορα για να αποφύγουν τυχόν δυσάρεστες 

εξελίξεις.208  

    

Βέβαια, παρά τις βρετανικές παρασκηνιακές προσπάθειες για δημιουργία ενός 

κοινού δεξιού τουρκοκυπριακού μετώπου κατά του μαζικού πλέον ενωτικού 

αιτήματος των Ελληνοκυπρίων, οι διαφορές μεταξύ των Τουρκοκυπρίων 

κεμαλιστών και της παραδοσιακής τους ηγεσίας παρέμειναν αγεφύρωτες με τους 

πρώτους να συνεχίζουν όπως κατηγορούν τον Μιουνίρ μπέη για έντονα φιλο-

βρετανική στάση και μη εξυπηρέτηση, πρώτιστα, των συμφερόντων της 

κοινότητάς του. Τελικά, τόσο ο Φαζίλ Κουτσούκ όσο και ένας εκ των πρώτων 

κεμαλιστών ηγετών στην Κύπρο, ο γνωστός Νετζατί μπέης, αποχώρησαν από το 

σύνδεσμο ΚΑΤΑΚ. Με την αποχώρησή του ο Φαζίλ Κουτσούκ ίδρυσε τον 

Απρίλιο του 1944 το Ενιαίο Τουρκικό Εθνικό Κόμμα (Kıbrıs Türk Milli Birlik Partisi 

– KTMBP), εντατικοποιώντας τις εθνικές διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων. Το 

κόμμα του Κουτσούκ, το οποίο τασσόταν κατά του θρησκευτικού και πολιτικού 

κατεστημένου, ήταν φυσικό να πρωτοστατήσει στους συνδικαλιστικούς αγώνες 

των Τουρκοκυπρίων και να βρει πολιτική στήριξη από την τουρκοκυπριακή 

φτωχολογιά. Σταδιακά ο Κουτσούκ κατάφερε να απορροφήσει σχεδόν όλα τα 

μέλη των Τουρκικών Συντεχνιών και να καταστήσει το κόμμα του βασικό 

υπερασπιστή των Τουρκοκυπρίων εργαζομένων. Με δεδομένο, βέβαια, ότι το 

KTMBP ήταν εθνικιστικό και όχι αριστερό κόμμα, ήταν φυσικό ότι είχε ως 

πρώτιστο στόχο όχι τους κοινούς συνδικαλιστικούς αγώνες αλλά την εθνική 

ομογενοποίηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στα πρότυπα του κεμαλικού 

εθνικισμού.209  

 

                                                           
208 Κακουλλής, ό.π., σ.σ. 32 – 36.  
209 Κατσιαούνης, ό.π., σ.σ. 187 – 188. 
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Παράλληλα, η πολιτική εφημερίδα του κόμματος του Halkın Sesi (Φωνή του 

Λαού) αντιτίθετο ανοικτά στην κομφορμιστική πολιτική της συντηρητικής-

θρησκευτικής τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Τόσο η εφημερίδα όσο και ο ιδρυτής 

της Φαζίλ Κουτσούκ επέκριναν δριμύτατα την παραδοσιακή ηγεσία της 

κοινότητας για τη συνεργασία της με τους Βρετανούς, ακολουθούσαν μια γραμμή 

ουδετερότητας – όπως και η Τουρκία – όσον αφορά τον παγκόσμιο πόλεμο, και 

καλλιεργούσαν συστηματικά την εθνική αφύπνιση και χειραφέτηση των 

Τουρκοκυπρίων. Είναι, όμως, για αυτούς ακριβώς τους λόγους  που η Halkın 

Sesi ήταν η μόνη εφημερίδα στην Κύπρο που είχε απαγορευτεί από τη βρετανική 

διοίκηση για περίοδο τριών μηνών κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου 

πολέμου.210  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 Ό.π., σ. 177.  
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Πρώτοι φόβοι Βρετανών για τουρκική διεκδίκηση Κύπρου  

Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, παρά τις έντονες εδαφικές διεκδικήσεις της τόσο 

προς τους Γερμανούς όσο και προς τους συμμάχους, η Τουρκία δεν υπέβαλε 

ποτέ αίτημα παραχώρησης της Κύπρου κατά τη διάρκεια του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου. Και αυτό γιατί απέφευγε να διεκδικήσει από την 

κυβέρνηση Ουίνστον Τσώρτσιλ (Winston Churchill) κυρίαρχα βρετανικά εδάφη 

ως αντάλλαγμα για ένταξή της στον πόλεμο. Στις διαπραγματεύσεις της με τους 

Βρετανούς η Τουρκία προωθούσε πρωτίστως την παραχώρηση των ιταλικών 

Δωδεκανήσων και άλλων πρώην γαλλικών κτήσεων όπως η Συρία, δηλαδή 

περιοχών που δεν ανήκαν στο βρετανικό στέμμα, αφού δεν ήθελε να έλθει σε 

αντιπαράθεση με αυτούς. 

 

Όμως, παρά την επιμελή αποφυγή της Τουρκίας όπως διεκδικήσει από τον 

Τσώρτσιλ βρετανικά εδάφη, η βρετανική κυβέρνηση – γνωρίζοντας από πρώτο 

χέρι το σκληρό διαπραγματευτικό παζάρι των Τούρκων για εδαφικές 

αναπροσαρμογές προς όφελος της χώρας τους ως αντάλλαγμα για ένταξη στον 

πόλεμο και παρατηρώντας παράλληλα την εμφάνιση ενός ολοένα και πιο 

διεκδικητικού εθνικού κινήματος ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους – άρχισε να 

ανησυχεί για την πιθανότητα μελλοντικής τουρκικής διεκδίκησης και της Κύπρου. 

Επιμελώς, λοιπόν, απέφευγε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να δεσμευτεί για 

την παραχώρηση οποιωνδήποτε εδαφών στην Τουρκία, αφού μια από τις κύριες 

ανησυχίες της ήταν ότι θα ακολουθούσε και η Κύπρος. Ήταν και για αυτό 

ακριβώς το λόγο που οι Βρετανοί απέφευγαν να δεσμευτούν και στην πιθανότητα 

μελλοντικής παραχώρησης της Κύπρου προς την ενεργό τους σύμμαχο Ελλάδα, 

η οποία διεκδικούσε παρασκηνιακά το νησί. Τότε, οι Βρετανοί θεωρούσαν απλά 

ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε την τουρκική διεκδίκηση του νησιού και θα 

περιέπλεκε ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ο Frank Weber είναι αυτός που 

αναπτύσσει το ενδιαφέρον επιχείρημα ότι οι Βρετανοί δεν δεσμεύονταν για 

παραχώρηση οποιωνδήποτε εδαφών προς την Τουρκία, έστω και εάν 

επιθυμούσαν διακαώς την ένταξή της στον πόλεμο, λόγω ακριβώς αυτού του 

φόβου τους ότι η Άγκυρα θα συνέχιζε τις διεκδικήσεις της και προς εδάφη της Χα
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Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπως η Κύπρος. Παραθέτει προς τούτο έγγραφα του 

βρετανικού υπουργείου εξωτερικών όπου εκφραζόταν ανησυχία για πιθανή 

περιπλοκή του θέματος της Κύπρου λόγω μελλοντικής διεκδίκησής της όχι μόνο 

από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών 

του Foreign Office, η ελληνική κυβέρνηση δεν αναμενόταν να θέσει θέμα 

βρετανικών παραχωρήσεων, και πιο συγκεκριμένα της Κύπρου, μετά τον 

πόλεμο. Όμως, η Τουρκία, η οποία δεν είχε διστάσει να αθετήσει πολλές από τις 

δεσμεύσεις της έναντι των Βρετανών και τηρούσε έντονα διεκδικητική στάση για 

διάφορες άλλες περιοχές, αναμενόταν από τους Βρετανούς ότι θα αποξενωνόταν 

ανεπανόρθωτα από πιθανή βρετανική πρόθεση παραχώρησης της Κύπρου στην 

Ελλάδα και επομένως θα έθετε με τη σειρά της θέμα επιστροφής του νησιού. Με 

βάση αυτές τις αναλύσεις, η βρετανική κυβέρνηση τηρούσε ιδιαίτερα προσεκτική 

στάση τόσο προς την ελληνική όσο και προς την τουρκική κυβέρνηση, 

προσπαθώντας να αποφύγει οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της 

Κύπρου.211 

 

Σύμφωνα πάντοτε με τον Weber, το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών πιθανό να 

έκανε αποδεκτό το τουρκικό αίτημα για παραχώρηση της ιταλικής Δωδεκανήσου 

– με αντάλλαγμα βέβαια την ένταξη της Τουρκίας στον πόλεμο – εάν δεν 

φοβόταν ότι η Τουρκία θα συνέχιζε και με τη διεκδίκηση της Κύπρου. Το Foreign 

Office, προσθέτει ο Weber, μπορούσε να δεχθεί την απώλεια μιας γαλλικής 

κτήσης όπως η Συρία ή της ιταλικής Δωδεκανήσου, όμως δεν ήταν διατεθειμένο 

να παραχωρήσει μια αποικία του Στέμματος. Ήταν, λοιπόν, αδιανόητο για μια 

Βρετανική κυβέρνηση υπό την ηγεσία ενός αποικιοκράτη – όπως ο Τσώρτσιλ – 

να δεχθεί διαπραγμάτευση με τους Τούρκους για οποιεσδήποτε εδαφικές 

παραχωρήσεις υπό τέτοιες προϋποθέσεις.212    

  

Ο Weber παραθέτει αποσπάσματα σχετικού με το θέμα απόρρητου σημειώματος 

του συμβούλου του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών Philip Nichols στις 13 

                                                           
211 Weber, ό.π., σ. 286 και σ.σ. 104 – 106. 
212 Ο Weber παρουσιάζει το συγκεκριμένο επιχείρημα εκτενώς στο βιβλίο του. Ό.π., σ.σ. 22 – 23 και σ. 

163.   
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Μαρτίου 1941, τα επιχειρήματα του οποίου υιοθετήθηκαν τελικά από την πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου. Σύμφωνα με τον Nichols:  

 

«Οι Τούρκοι θα μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να προβάλουν το επιχείρημα ότι 
η νήσος [Κύπρος] θα έπρεπε να επιστραφεί στην Τουρκία, εφόσον από καιρό έχει 

παύσει να υφίσταται η αρχική προϋπόθεση για την παραχώρησή της από την 
Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία, η υποχρέωση δηλαδή των Βρετανών να 

υπερασπιστούν την Τουρκία εναντίον της Ρωσίας. Οπωσδήποτε, είναι επιθυμητό 
να αποφύγουμε να προκαλέσουμε μια άστοχη διαμάχη, που θα μπορούσε να 

προέλθει από την απόφαση να δοθεί η νήσος στους Έλληνες».213 
 
 

Ένα άλλο πρακτικό του βρετανικού υπουργείου εξωτερικών στις 22 Ιανουαρίου 

1941 έθετε τις ανησυχίες των Βρετανών – για πιθανή αλυσιδωτή διεκδίκηση 

διαφόρων περιοχών από την Τουρκία – με πιο καθαρό τρόπο:  

 

«Κυριότερη δυσκολία για την παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα είναι ότι η 
ενέργεια αυτή θα κάνει εντονότερο το πρόβλημα των απαιτήσεων της Τουρκίας. 

Το πρόβλημα αυτό θα περιπλέξει και το θέμα της Δωδεκανήσου».214 
 

Ενισχυτικός των φόβων των Βρετανών για μια πιθανή διεκδικητική πολιτική της 

Τουρκίας ήταν και η προαναφερθείσα εθνική αφύπνιση των Τουρκοκυπρίων. 

Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να είχε υποστηρίξει παρασκηνιακά την ίδρυση του 

ΚΑΤΑΚ ως αντίβαρου στο ενωτικό κίνημα των Ελληνοκυπρίων, όμως επέμενε 

στη συνεργασία πρώτιστα με εκείνες τις συντηρητικές παραδοσιακές δυνάμεις 

των Τουρκοκυπρίων που παρέμεναν φιλο-βρετανικές και επομένως περισσότερο 

ελεγχόμενες. Εξού και η συνεχής συνεργασία τους με τον Μιουνίρ μπέη, αλλά και 

η παράλληλη κινητοποίησή τους κατά των Τουρκοκυπρίων εθνικιστών υπό το 

νέο τους ηγέτη Φαζίλ Κουτσούκ (βλ. κλείσιμο εφημερίδας Χαλκίν Σεσί), οι οποίοι 

επιδίωκαν πλήρη ταύτιση της κοινότητας με την Άγκυρα και όχι το Λονδίνο.  Αυτή 

τη μαζική εθνική αφύπνιση των Τουρκοκυπρίων και την ολοένα και μεγαλύτερη 

στροφή τους προς την Άγκυρα οι Βρετανοί αποικιοκράτες την είχαν ζήσει από 

πρώτο χέρι όταν ο τότε Βρετανός υπουργός εξωτερικών Άντονι Ήντεν είχε 

                                                           
213 Ό.π., σ. 105.  
214 Ό.π., σ. 106.  
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πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Κύπρο το διάστημα 18-19 Μαρτίου 1941 

μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του Σουκρού Σαράτσογλου, στα πλαίσια της 

ευρύτερης προσπάθειας των συμμάχων όπως πείσουν την Τουρκία για ένταξή 

της στον πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αποχώρηση των δύο υπουργών 

εξωτερικών από το κυβερνείο προς το αεροδρόμιο Λευκωσίας ο Σαράτσογλου 

είχε γίνει δεκτός από ένα ενθουσιώδες πλήθος Τουρκοκυπρίων, το οποίο 

πανηγύριζε έξαλλα για την παρουσία του στο νησί ξαφνιάζοντας με αυτό τον 

τρόπο τόσο τον Ήντεν όσο και το Βρετανό κυβερνήτη. Ο Ήντεν περιγράφει στα 

απομνημονεύματά του αυτή την εμπειρία με τον εξής γλαφυρό τρόπο:  

 

«Το επόμενο πρωί [19 Μαρτίου 1941] ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και εγώ 
φύγαμε από το Κυβερνείο μέσω της Λευκωσίας για το αεροδρόμιο. Όλα πήγαιναν 

καλά για ένα μίλι περίπου, αλλά στην πλατεία στο κέντρο της πόλης το 
ζητωκραυγάζον πλήθος ήταν τόσο πυκνό που ανάγκασε το αυτοκίνητό μας να 
σταματήσει πλήρως. Είχα αρχίσει να ανησυχώ, γιατί ένιωθα υπεύθυνος για την 

ασφάλεια του Σαράτσογλου. Αποτελούσε σταθερό στόχο για οποιονδήποτε 
φανατικό ή πράκτορα του εχθρού. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια κραυγή και 

ένας πίδακας από ζεστό αίμα κατάβρεξε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και 
τον ανεμοθώρακα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι είχε συμβεί, αλλά είπα στον 

οδηγό ότι, εφόσον ο κύριος δρόμος προς το αεροδρόμιο ήταν αποκλεισμένος από 
την πίεση του κόσμου, θα έπρεπε να πάρουμε άλλο δρόμο προς το αεροδρόμιο. 
Αυτό κάναμε, και δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε μέσα από την κοσμοσυρροή 

με διαφορετικό τρόπο, εάν ο κυβερνήτης και ο πρέσβης που βρίσκονταν στο 
μπροστινό αυτοκίνητο δεν αναγκάζονταν να καταφύγουν σε ένα αστυνομικό 

σταθμό. Φάνηκε στο τέλος ότι το αίμα ήταν ενός προβάτου που θυσιάστηκε προς 
τιμήν του φιλοξενούμενού μου. Ο Σαράτσογλου νομίζω ήταν πολύ 

ικανοποιημένος. Ήταν σίγουρα μια εκπληκτική αυθόρμητη εκδήλωση, η οποία 
ξάφνιασε τον Κυβερνήτη που περίμενε απλώς μερικές μικρές ομάδες κόσμου να 

χειροκροτούν κατά μήκος του δρόμου!».215 
 

Είναι αξιοσημείωτο το ότι οι Βρετανοί είχαν αναγνωρίσει την αυξανόμενη δύναμη 

του τουρκοκυπριακού εθνικιστικού κινήματος, για αυτό και προσπάθησαν να το 

προσεγγίσουν από το 1937. Χαρακτηριστικό ήταν το μήνυμα από την κεντρική 

κυβέρνηση στο Λονδίνο προς την τοπική βρετανική διοίκηση στην Κύπρο στις 19 

Νοεμβρίου 1937:  

 

                                                           
215 Eden, Anthony, ό.π., σ.σ. 260 – 261. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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«Η κατάρρευση της παλιάς τάξης πραγμάτων στην Τουρκία και η ίδρυση της 
κεμαλικής Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στην οποία η 

βρετανική διοίκηση στην Κύπρο πρέπει να βρει τρόπους να προσαρμοστεί. Είναι 
θεμιτό η κυβέρνηση να προσπαθήσει να προσεγγίσει νεαρότερους και πιο 

προοδευτικούς Τουρκοκυπρίους».216 
 

Όμως, διάφορα γεγονότα κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, 

όπως η αποτυχία του πειράματος ΚΑΤΑΚ με την αποχώρηση των κεμαλιστών-

εθνικιστών υπό τον Κουτσούκ, η ουδέτερη στάση του τελευταίου όσον αφορά τον 

πόλεμο, και η συνεχιζόμενη πολεμική των εθνικιστών κατά των Βρετανών, 

ανάγκασαν το Ηνωμένο Βασίλειο όπως αναθεωρήσει την αρχική του πρόθεση 

όπως καταγράφηκε το 1937 και να απομακρυνθεί εκ νέου από τους 

Τουρκοκύπριους κεμαλιστές.  

 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 

αποτέλεσε το κρίσιμο εκείνο σημείο για τη μετέπειτα διαφοροποίηση της 

τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό. Εάν και κατά τη διάρκειά του πολέμου δεν 

καταγράφηκε καμία αλλαγή πολιτικής όσον αφορά ειδικά την Κύπρο, 

δημιουργήθηκαν όμως οι κατάλληλες συνθήκες που οδήγησαν σιγά – σιγά σε 

αλλαγή πολιτικής στην επόμενη δεκαετία του ‘50. Η παρασκηνιακή διεκδίκηση 

εδαφών και η απομάκρυνση από το κεμαλικό δόγμα της μη επέκτασης, η 

ενίσχυση του παντουρκιστικού κινήματος και η ιδεολογική επιρροή του ακόμη και 

σε κύκλους της κυβέρνησης, και η καλύτερη εθνική οργάνωση των 

Τουρκοκυπρίων που τους οδηγούσε ολοένα και πιο κοντά στην Τουρκία 

αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για την μετέπειτα διαφοροποίηση της 

τουρκικής στάσης έναντι της Κύπρου.  

 

Οι Βρετανοί αποικιοκράτες είχαν αντιληφθεί από νωρίς αυτή τη σταδιακή 

τουρκική μετεξέλιξη για αυτό και αρχικά κράτησαν προληπτικές αποστάσεις, 

όσον αφορά πάντοτε την πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην Κύπρο αλλά και τη 

                                                           
216 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Η Κύπρος Πέραν του Έθνους, εκδ. Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ., Λευκωσία, 1993, 

σ.σ. 28 – 29. Ο Κιζιλγιουρέκ παραθέτει το έγγραφο: Downing Street, CO 67/281/14 -f- 144143, 

19.11.1937. 
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συνεργασία τους με τις τουρκοκυπριακές κεμαλικές δυνάμεις κατά της ένωσης. 

Όμως, μια τέτοια πολιτική ανάλυση από την ηγεσία των Ελληνοκυπρίων – υπό 

τις τότε συνθήκες πολιτικής και πνευματικής απομόνωσης από το παγκόσμιο 

γίγνεσθαι – δεν ήταν δυνατή. Για αυτό και – όπως θα δούμε στη συνέχεια – το 

ελληνοκυπριακό κίνημα για ένωση, το οποίο εντατικοποιήθηκε κατακόρυφα τη 

δεκαετία του ‘50, συνέχισε να αγνοεί τον τουρκικό παράγοντα θεωρώντας ότι 

μοναδικό εμπόδιο στις επιδιώξεις του ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο.  

 

Όπως βέβαια θα δούμε στη συνέχεια, οι Βρετανοί άφησαν κατά μέρος 

οποιεσδήποτε επιφυλάξεις έναντι της Άγκυρας και των κεμαλικών 

Τουρκοκυπρίων όταν αντιλήφθηκαν ότι η εμμονή των Ελληνοκυπρίων για ένωση 

είχε συμπαρασύρει και την ίδια την Ελλάδα. Για αυτό και αναβάθμισαν την 

κεμαλική Τουρκία, καθώς και τους Τουρκοκύπριους συνοδοιπόρους της, ως ένα 

επιπρόσθετο εμπόδιο στην ένωση. Αυτό έγινε με την πρώτη προσφυγή της 

Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για αυτοδιάθεση-ένωση το 1954.  

 

Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο, θα εξετάσουμε πρώτα τη 

μεταβατική περίοδο από το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι και 

την ελληνική προσφυγή το 1954, όπου - παρά τις αυξημένες εσωτερικές πιέσεις 

σε Ελλάδα και Τουρκία για άμεση εμπλοκή στο κυπριακό - οι δύο κυβερνήσεις 

απέφευγαν όπως πράξουν τούτο λόγω των ευρύτερων υποχρεώσεων τους στα 

πλαίσια της Δυτικής συμμαχίας.   
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IV. 1946 – 1954: Αποφυγή άμεσης εμπλοκής στο κυπριακό  

Με τα νέα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί μετά το τέλος του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου, αυξήθηκαν σημαντικά οι εσωτερικές πιέσεις προς τις 

τουρκικές κυβερνήσεις της συγκεκριμένης περιόδου για υιοθέτηση μιας πιο 

ενεργού πολιτικής στο κυπριακό. Οι βασικοί φορείς πίεσης ήταν τρεις, όσοι 

ακριβώς και οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι κυβερνήσεις αυτές αντιστέκονταν 

σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

 

Πρωτοστάτης στο καινοφανές λόμπι για την Κύπρο ήταν το κίνημα των 

παντουρκιστών, το οποίο μετά τον πόλεμο γινόταν ολοένα και πιο 

πολιτικοποιημένο αλλά και συνάμα πιο διεκδικητικό. Για τους παντουρκιστές, οι 

οποίοι είχαν δει με το τέλος του πολέμου τις ελπίδες τους για επέκταση σε 

τουρκόφωνες σοβιετικές περιοχές της Κεντρικής Ασίας να εξανεμίζονται, η 

Κύπρος αποτελούσε πλέον τον ευκολότερο και λογικότερο επεκτατικό στόχο. Σε 

αυτό βοηθούσε η παρουσία ενός ολοένα και πιο συνειδητοποιημένου 

τουρκοκυπριακού εθνικού κινήματος, το οποίο ερχόμενο αντιμέτωπο με το 

αναβαθμισμένο ενωτικό κίνημα των ελληνοκυπρίων αύξησε τις πιέσεις του προς 

τις τουρκικές κυβερνήσεις για αμεσότερη εμπλοκή, ενώ παράλληλα προσπάθησε 

– για αυτόν ακριβώς το σκοπό – να συνάψει συμμαχίες με παράγοντες της 

εσωτερικής τουρκικής πολιτικής σκηνής όπως οι παντουρκιστές. Την όλη 

προσπάθεια συνεπικουρούσε και μερίδα του τουρκικού Τύπου, ο οποίος όντως 

πιο ελεύθερος λόγω των δημοκρατικών αλλαγών – που αναγκαστικά επήλθαν 

στην Τουρκία με το τέλος του πολέμου – ασκούσε ανοικτή κριτική προς τις 

τουρκικές κυβερνήσεις για ολιγωρία στο κυπριακό.  

 

Παρόλες τις αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις, οι δύο τουρκικές κυβερνήσεις της 

συγκεκριμένης περιόδου – δηλαδή του Ισμέτ Ινονού με το Ρεπουμπλικανικό 

Λαϊκό Κόμμα και αργότερα του Ατνάν Μεντερές (Adnan Menderes) με το 

νεοσύστατο τότε Δημοκρατικό Κόμμα – προτίμησαν να κρατήσουν αποστάσεις 

από το κυπριακό. Οι λόγοι ήταν καθαρά εξωτερικοί. Πρώτα, η Τουρκία είχε 

κυριολεκτικά κυριευθεί από τις γενικότερες επιπλοκές του ψυχρού πολέμου 
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θεωρώντας το σοβιετικό κίνδυνο και τη συνεπαγόμενη δυτική συνεργασία για 

αντιμετώπισή του ως τη βασική προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής, με 

αποτέλεσμα να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή και επομένως περιπλοκή στο 

κυπριακό που πιθανό να έθετε σε κίνδυνο τη συνοχή της δυτικής συμμαχίας. 

Δεύτερο, η σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα εξακολουθούσε να βασίζεται στις 

πολιτικές παρακαταθήκες των Ατατούρκ και Βενιζέλου στοχεύοντας πρώτιστα 

στην ευρύτερη συνεργασία στα Βαλκάνια κατά του λεγόμενου σοβιετικού 

κινδύνου, κάτι που δεν επέτρεπε ούτε στη μία ούτε στην άλλη χώρα οποιαδήποτε 

αντιπαράθεση επί της Κύπρου. Τρίτο, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να 

παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση ολόκληρης της στρατηγικά, πλέον, 

ενισχυμένης Κύπρου ως βρετανικής αποικίας, κάτι που δεν δημιουργούσε 

ανησυχίες στην Άγκυρα για ενδεχόμενη διαφοροποίηση του στάτους κβο στο 

νησί.     
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Πιέσεις Παντουρκιστών  

Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, μια σειρά παραγόντων 

οδήγησαν στη διεύρυνση και ενδυνάμωση του παντουρκιστικού κινήματος, κάτι 

που του επέτρεψε να πρωτοστατήσει στην προώθηση νέων εθνικών θεμάτων 

όπως το κυπριακό.  

 

Πέραν από τις προαναφερθείσες πολύκροτες δίκες των ηγετικών στελεχών των 

παντουρκιστών και την οριστική αθώωσή τους το 1947, η οποία έδωσε στο 

κίνημα μια νέα ώθηση και ένα νέο raison d'être, η αναβάθμιση της ΕΣΣΔ και του 

κομμουνισμού ως του βασικότερου εχθρού της Τουρκίας επέτρεψε στην 

παντουρκιστική ακροδεξιά, η οποία από την αρχή τον αντιμαχόταν, να 

δραστηριοποιηθεί πιο έντονα και πιο ελεύθερα στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό 

νομιμοποιώντας κατά αυτό τον τρόπο τις επιδιώξεις της. Μάλιστα, ενόψει του 

αυξημένου κομμουνιστικού κινδύνου άρχισε να διαμορφώνεται – για πρώτη φορά 

μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας – ένα ιδεολογικό πάντρεμα μεταξύ 

θρησκείας και εθνικισμού, το οποίο πήρε αργότερα τη γνωστή ονομασία 

«τουρκο-ισλαμική σύνθεση». Το παντουρκιστικό κίνημα, λοιπόν, υιοθέτησε σε 

κάποιο βαθμό αυτά τα δύο βασικά συστατικά στοιχεία της σύγχρονης τουρκικής 

ψυχοσύνθεσης (θρησκεία – έθνος) παρουσιαζόμενο ως ο κατεξοχήν ιδεολογικός 

εκπρόσωπος της τουρκικής δεξιάς που αντιμαχόταν τον κομμουνισμό. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο ενωτικός αγώνας των Ελληνοκυπρίων παρουσιαζόταν από τους 

παντουρκιστές πρώτιστα ως μια κομμουνιστική μηχανορραφία που έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί με εθνικούς όρους.  

 

Παράλληλα, η ένταξη της Τουρκίας για τα καλά στο στρατόπεδο της Δύσης και η 

σταδιακή ενίσχυση της δημοκρατίας και του πολυκομματισμού επέτρεψε στο 

παντουρκιστικό κίνημα να επεκτείνει τις δραστηριότητές του πιο ελεύθερα με τη 

δημιουργία νέων οργανώσεων και την έκδοση περισσότερων εντύπων.  

 

Το παντουρκιστικό κίνημα κατάφερε, επίσης, να επαναπροσδιορίσει το λόγο 

ύπαρξής του επικεντρωνόμενο σε νέους πιο εφικτούς και προσιτούς στόχους, Χα
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ος
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αφού αντιλήφθηκε γρήγορα ότι με την επικράτηση της Σοβιετικής Ένωσης η 

Κεντρική Ασία αποτελούσε πλέον φρούδο και άπιαστο όνειρο. Όπως θα δούμε 

με περισσότερη λεπτομέρεια πιο κάτω, ένας από τους νέους βασικούς στόχους 

των παντουρκιστών ήταν η Κύπρος, την οποία χρησιμοποίησαν κατά κόρον για 

να διευρύνουν τα ερείσματα και να αυξήσουν τη διεισδυτικότητά τους στην 

τουρκική κοινή γνώμη. 

 

Συνδυασμός παντουρκισμού και θρησκείας κατά κομμουνισμού 

Η ανησυχητική ενδυνάμωση της πολιτικής αριστεράς στην Τουρκία, η οποία είχε 

ενθαρρυνθεί τόσο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στο δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο όσο και από την ευκαιριακή και συνάμα προσωρινή προσπάθεια του 

τουρκικού κράτους να κατευνάσει τον Στάλιν μέσω κυρίως της δίωξης των 

ακροδεξιών παντουρκιστών, οδήγησε τον μέχρι τότε αυστηρά κοσμικό κεμαλικό 

εθνικισμό πιο κοντά στη θρησκεία και την οθωμανική ιστορία. Προφανής στόχος 

μέσα κυρίως από τη χρησιμοποίηση του Ισλάμ, το οποίο παρέμενε εξαιρετικά 

δημοφιλές στις τουρκικές μάζες, ήταν η αντιμετώπιση του εκ των έσω και έξω 

«κομμουνιστικού κινδύνου». Διανοητές, λοιπόν, του τουρκικού εθνικισμού, όπως 

ο Χαμπντουλλάχ Σουπχί Τανριοβέρ (Hamdullah Suphi Tanrıöver), είχαν 

εισηγηθεί με δημόσια αρθρογραφία τους όπως αυτός στραφεί περισσότερο προς 

τη θρησκεία και την οθωμανική ιστορία, αφού το Ισλάμ αποτελούσε μέρος του 

πνεύματος των Τούρκων και μπορούσε να αποτελέσει βασικό αντιστάθμισμα 

στον κομμουνισμό. Τα γραφόμενα του  Τανριοβέρ βρήκαν σημαντική απήχηση 

στον τουρκικό Τύπο και στο κοινό, ενώ το ίδιο το κυβερνόν κεμαλικό 

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα άρχισε να επηρεάζεται σε μικρό έστω βαθμό από 

αυτή την προσέγγιση. Για αυτό και στο ετήσιο προγραμματικό συνέδριό του το 

1947 επαναπροσδιόρισε ελαφρώς τον ορισμό του εθνικισμού, ο οποίος 

παρέμενε για το κόμμα η αιχμή του δόρατος κατά του κομμουνισμού, με βάση 

πλέον μια πιο διευρυμένη έννοια της τουρκικής ιστορίας. Η καταπολέμηση του 

κομμουνισμού αποτελούσε πλέον απόλυτη προτεραιότητα για την κεμαλική 

κυβερνώσα ελίτ. Για αυτό και αυτή άρχισε αργά αλλά σταθερά να προσαρμόζεται 

σε έναν πιο θρησκευτικό – και κατ’ επέκταση πιο προσιτό προς το ευρύ κοινό – Χα
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εθνικισμό ως αντίδοτο στον κομμουνισμό. Όμως, όπως εύστοχα παρατηρεί ο 

Kemal Karpat, η μετέπειτα εξάρτηση του νέου αυτού τουρκικού εθνικισμού217 στη 

θρησκεία και την ένδοξη οθωμανική ιστορία του προσέδωσαν σταδιακά ένα πιο 

συντηρητικό χαρακτήρα, ταυτιζόμενο περισσότερο με την εσωστρέφεια, την 

ξενοφοβία, ακόμη και τον παντουρκισμό.218 Κατ’ επέκταση μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, όπως επισημαίνει ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, η κεμαλική αρχή των 

εθνικών συνόρων άρχισε ολοένα και περισσότερο να υποχωρεί έναντι μιας 

νοσταλγίας για την ένδοξη οθωμανική εποχή.219 Μια εποχή κατά την οποία οι 

γειτονικές της σύγχρονης Τουρκίας περιοχές, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και 

της Κύπρου, βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία.  

 

Όπως επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου, η ραγδαία ανάπτυξη μιας εργατικής 

τάξης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κατ’ επέκταση η επανεμφάνιση του 

τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος και η ενίσχυση των εργατικών συνδικάτων 

ανησύχησαν τη μετακεμαλική τουρκική ηγεσία, αφού αποτελούσαν δυνάμεις 

αμφισβήτησης της εξουσίας και δημιουργούσαν φυγόκεντρες τάσεις στην 

τουρκική κοινωνία. Επομένως, το Ισλάμ ενεργοποιήθηκε ακριβώς από τη 

μετακεμαλική ηγεσία με στόχο την «αφομοίωση των κραδασμών» της κοινωνίας 

και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για αποτροπή της ενισχυμένης επίδρασης του 

κομμουνισμού.220   

 

Το γεγονός πάντως ότι η κεμαλική ελίτ άρχισε από τότε - έστω και δειλά - να 

καταφεύγει στη θρησκεία με στόχο να καταπολεμήσει σε ιδεολογικό επίπεδο τον 

κομμουνισμό, κατέδειξε στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 την αποτυχία των 

μεταρρυθμίσεων του Κεμάλ που στόχευαν να αποβάλουν το ρόλο του Ισλάμ από 

την κοινωνία και να επιβάλουν τον κεμαλισμό ως μια νέα θρησκεία. Παράλληλα, 

η μεταγενέστερη (1950) εκλογική νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο 

                                                           
217 Αυτό έγινε με την άνοδο του Δημοκρατικού Κόμματος στην εξουσία το 1950, όπου άρχισε να 

προωθείται συστηματικά η ιδέα της «τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης». Δηλαδή, του παντρέματος του 

τουρκικού εθνικισμού με τη θρησκεία με κύριο στόχο την ιδεολογική καταπολέμηση του κομμουνισμού 

στις μάζες.  
218 Karpat, ό.π., σ.σ. 255 – 257.  
219 Κιζιλγιουρέκ, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ. 71.  
220 Αναγνωστοπούλου, Σία, Τουρκικός Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ.σ. 65 – 67.  
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παρουσιαζόταν ως η εναλλακτική επιλογή αποστασιοποιώντας την ιδεολογική 

του βάση από τον κεμαλισμό, στις πρώτες δημοκρατικές εκλογές μετά την ίδρυση 

της Τουρκικής Δημοκρατίας ανέδειξε με πιο ξεκάθαρο τρόπο την αποτυχία του 

κεμαλισμού όπως διεισδύσει στις αγροτικές μάζες πέραν των μεγαλουπόλεων.221 

 

Ο κραταιός κεμαλικός εθνικισμός άρχισε, λοιπόν, να προσαρμόζεται στις νέες 

πραγματικότητες της μεταπολεμικής περιόδου, όπου ως βασικότερος εχθρός 

θεωρείτο πλέον ο κομμουνισμός. Για αυτό και η θρησκεία – και η συνυφασμένη 

με αυτήν οθωμανική ιστορία – άρχισαν να επανέρχονται στο πολιτικό προσκήνιο 

αφού δεν αποβλήθηκαν από τη συνείδηση του τουρκικού λαού. Ιδιαίτερα μετά 

την επικράτηση του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο σίγουρα δεν τύγχανε της 

υποστήριξης της αστικής κεμαλικής ελίτ αλλά προερχόταν κυρίως από τις πιο 

συντηρητικές και θρησκευόμενες αγροτικές μάζες της επαρχίας, ο τουρκικός 

εθνικισμός άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο συντηρητικός και οθωμανο-

κεντρικός. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το παντουρκιστικό κίνημα μπορούσε να 

δράσει πιο ελεύθερα τονίζοντας τον αντικομμουνιστικό του χαρακτήρα και 

προωθώντας – τις πλείστες φορές  συγκαλυμμένα αλλά και μερικές φορές πιο 

ανοικτά – τους παντουρκιστικούς στόχους των τελευταίων σταδίων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο που αρκετοί 

θεωρητικοί του παντουρκισμού επιχείρησαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

να παντρέψουν τον ισλαμισμό με τον παντουρκισμό επισημαίνοντας στα 

συγγράμματά τους ότι όλοι ή έστω οι πλείστοι των Τούρκων ανά τον κόσμο ήταν 

μουσουλμάνοι. Επομένως, συνέχιζαν, οι τουρκικοί δεσμοί θεμελιώνονταν (ή 

έπρεπε να θεμελιωθούν) από το Ισλάμ.222 Αυτό το πάντρεμα αποτελούσε και μια 

προσπάθεια αναπροσδιορισμού του παντουρκισμού δίνοντας περισσότερη 

έμφαση σε θρησκευτικά αλλά και ιδεολογικά κριτήρια. Ένας από τους 

σημαντικότερους θεωρητικούς παντουρκιστές, ο Νιχάλ Ατσίζ (Nihal Atsız), 

επιδίωξε τότε να προσδιορίσει – μέσα από τα συγγράμματά του στο περιοδικό 

                                                           
221 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της Σύγχρονης 

Τουρκίας, ό.π., σ.σ. 111 – 112.  
222 Landau, Jacob M., Radical Politics in Modern Turkey, εκδ. E.J. Brill, Leiden, 1974, σ. 199.  
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Ορκούν (Orkun) – την έννοια του νέου παντουρκιστή αποδίδοντάς της 

περισσότερο ιδεολογική χροιά με την εξής χαρακτηριστική αναφορά του:  

 

«Ένας Τούρκος που πιστεύει στην υπεροχή της τουρκικής φυλής, σεβόμενος το 
εθνικό της παρελθόν και διατεθειμένος για να θυσιαστεί για τα ιδανικά της 

τουρκικής φυλής, κυρίως στον πόλεμο εναντίον της Μόσχας, του ανελέητου 
εχθρού».223 

 

Με βάση αυτό το σκεπτικό ένας άλλος παντουρκιστικής, ο Νεζντέτ Σαντσάρ 

(Nejdet Sançar), προσδιόριζε στο ίδιο περιοδικό τους εσωτερικούς εχθρούς της 

Τουρκίας με ιδεολογικούς αλλά και συνάμα θρησκευτικούς όρους. Για τον 

Σαντσάρ, λοιπόν, οι εχθροί ήταν οι ερυθροί (κομμουνιστές), οι σιωνιστές, καθώς 

και τα μέλη των θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίοι απλώς προσποιούνταν ότι 

συμπαθούν την Τουρκία και τους Τούρκους.224 

 

Η επεκτατική ρητορική για την Κύπρο – όπως διαμορφώθηκε αρχικά από τους 

παντουρκιστές – προσαρμόστηκε σε αυτά τα νέα κριτήρια. Όπως ενδεικτικά 

επισημαίνει ο Landau, οι παντουρκιστές παρουσίαζαν τους Τουρκοκύπριους ως 

εν κινδύνω αδελφούς που βρίσκονταν υπό την απειλή του ενωτικού κινήματος 

των Ελληνοκυπρίων. Ενός κινήματος το οποίο προσδιόριζαν με εθνικούς και 

ιδεολογικούς όρους. Δηλαδή, τόσο ελληνικό όσο και κομμουνιστικό. Αυτή η 

παντουρκιστική αντιμετώπιση του κυπριακού επηρέασε και άλλες εθνικιστικές 

οργανώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θεωρούσαν και αυτές την Κύπρο 

τουρκική που έπρεπε να επιστραφεί στην Τουρκία.225    

 

Τα πιο πάνω εξηγούν και το γιατί από την αρχή ο παντουρκισμός ταύτισε τον 

εθνικό αγώνα των Ελληνοκυπρίων με το ορθόδοξο Πατριαρχείο στην 

Κωνσταντινούπολη, χωρίς πραγματικά το τελευταίο να έχει σχέση με αυτόν. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια με την πραγματοποίηση του πογκρόμ το 1955, η 

ελληνορθόδοξη κοινότητα της Τουρκίας υπέφερε τα μέγιστα λόγω ακριβώς αυτού 

                                                           
223 Landau, Jacob M., Παντουρκισμός: Το Δόγμα του Τουρκικού Εθνικισμού, ό.π., σ. 175.  
224 Ό.π., σ. 176.  
225 Landau, Jacob M., Radical Politics in Modern Turkey, ό.π., σ. 201. 
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του συσχετισμού που έκαναν αρχικά οι παντουρκιστές και στη συνέχεια το ίδιο 

τουρκικό κράτος μεταξύ του αγώνα για ένωση στην Κύπρο και του Πατριαρχείου.  

 

Πιο ελεύθερη δράση παντουρκιστών  

Η ένταξη της Τουρκίας στο Δυτικό στρατόπεδο μετά τον πόλεμο σήμανε το τέλος 

της εξωτερικής ουδετερότητάς της, αλλά και την ολοένα και μεγαλύτερη επαφή 

της με το διεθνές δημοκρατικό γίγνεσθαι. Για αυτό και οι εσωτερικές πολιτικές 

αλλαγές στη χώρα, με κυριότερη τη διενέργεια πολυκομματικών εκλογών και την 

ενίσχυση της δημοκρατίας, ήταν αναπόφευκτες. Ήδη, από το 1946 είχαν 

πραγματοποιηθεί δημοτικές και γενικές βουλευτικές εκλογές, ενώ το 1950 επήλθε 

μια ριζική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό με το χάσιμο για πρώτη φορά της 

εξουσίας από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την επικράτηση του 

νεοσύστατου Δημοκρατικού Κόμματος.226  

 

Μέσα σε αυτό το κλίμα σχετικής δημοκρατικής ελευθερίας, το παντουρκιστικό 

κίνημα βρήκε την ευκαιρία – παρά το ότι η ανοικτή προώθηση παντουρκιστικών 

επεκτατικών στόχων εξακολουθούσε να είναι παράνομη – όπως διευρύνει τη 

δραστηριότητά του μέσω της ίδρυσης αλυτρωτικών συνδέσμων και της πιο 

ευρείας έκδοσης ανάλογων περιοδικών και εντύπων. Αρχικά, οι παντουρκιστικές 

αυτές οργανώσεις και έντυπα είχαν περισσότερο πολιτιστικό χαρακτήρα. 

Σταδιακά, όμως, άρχισαν να πολιτικοποιούνται ολοένα και περισσότερο 

προβάλλοντας την αναγκαιότητα επέκτασης της Τουρκίας πέραν από τα σύνορά 

της. Όπως επισημαίνει ο Karpat, το αντικομμουνιστικό κλίμα της μεταπολεμικής 

περιόδου – σε συνδυασμό με τις διευρυμένες πολιτικές ελευθερίες – 

δημιούργησε ένα ευνοϊκό κλίμα δράσης για τους παντουρκιστές, οι οποίοι υπό τη 

συγκάλυψη του εθνικισμού προωθούσαν αλυτρωτικές ιδέες. Ο Νιχάλ Ατσίζ 

έφθασε, μάλιστα, σε σημείο να κατηγορεί το 1951 ανοικτά την τουρκική εξουσία 

ότι ήταν απαξιωτικό για αυτήν να αποδέχεται μοιρολατρικά τα υφιστάμενα 

                                                           
226 Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των πρώτων σταδίων της πολυκομματικής δημοκρατίας στην Τουρκία 

και της αρχικής πολεμικής μεταξύ του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και του 

νεοσύστατου Δημοκρατικού Κόμματος, στο Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy 1950 – 

1975, εκδ. C. Hurst & Company, London, 1977, σ.σ. 1 – 31.  
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σύνορά της, αντί να αγωνίζεται με πόλεμο για την ένωση των Τούρκων όλου του 

κόσμου.227  

 

Η επιχειρηματολογία των παντουρκιστών είχε κάποια - έστω και αρχικά 

περιορισμένη - απήχηση στο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο όπως έχουμε δει 

βασιζόταν σε ένα περισσότερο θρησκευτικό εθνικισμό με ιδιαίτερες αναφορές 

στην ένδοξη οθωμανική ιστορία. Μάλιστα, το 1952, δύο υπουργοί της 

κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος παραιτήθηκαν από τη θέση τους, ενώ 

άλλοι δύο βουλευτές του ιδίου κόμματος αποβλήθηκαν, γιατί είχαν συμμετάσχει 

στην ίδρυση του ρατσιστικού – παντουρκιστικού συνδέσμου «Ένωση Τούρκων 

Εθνικιστών», ο οποίος τελικά διαλύθηκε με βάση σχετική απόφαση του 

δικαστηρίου της Άγκυρας.228   

 

Ένας άλλος σημαντικός παντουρκιστής της εποχής, ο Νετζίπ Φαζίλ Κισακιουρέκ 

(Necip Fazıl Kısakürek), δραστηριοποιήθηκε έντονα με την έκδοση του ιδιαίτερα 

μαχητικού περιοδικού «Η Μεγάλη Ανατολή» (Büyük Doğu). Μάλιστα, αποτέλεσε 

και τον κύριο ιδεολόγο ομώνυμου συνδέσμου, τον οποίο χαρακτήριζε ο 

αντισημιτισμός, η ταύτιση με το Ισλάμ, η προσήλωση στην οθωμανική ιστορία, 

και ο αλυτρωτισμός.229  

 

Γενικότερα, επισημαίνει ο Landau, η περίοδος μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού 

περιοδικών, τα οποία υποστήριζαν ανοικτά τον παντουρκικό αγώνα. Μάλιστα, οι 

ναζιστικές ρατσιστικές θεωρίες παρέμειναν ακόμη ελκυστικές για τους 

παντουρκιστές, για αυτό και σε μερικά από αυτά τα περιοδικά μπορούσε κάποιος 

να διαισθανθεί την επιρροή του ναζισμού.230 

 

                                                           
227 Karpat, ό.π., σ. 269.  
228 Ό.π., σ.σ. 269 – 270.  
229 Landau, ό.π., σ.σ. 195 – 196.  
230 Ό.π., σ. 196.  
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Οι Τούρκοι της Κύπρου, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν από τους παντουρκιστές ως 

υπόδουλοι αδελφοί υπό τον κίνδυνο αφανισμού λόγω του ενισχυμένου ενωτικού 

κινήματος των Ελληνοκυπρίων, ήταν αναμενόμενο ότι θα αποτελούσαν το 

επίκεντρο της προσοχής των νέων παντουρκιστικών οργανώσεων και εντύπων. 

Αυτές ακριβώς οι παντουρκιστικές οργανώσεις ανέπτυξαν έναν ενδιαφέρον διττό 

στόχο για την Κύπρο. Δηλαδή, τη συνεχή ενθάρρυνση από την μια των 

Τουρκοκυπρίων για περαιτέρω πολιτικοποίηση και συσπείρωσή τους κατά της 

ένωσης, και την ευαισθητοποίηση της τουρκικής κοινής γνώμης από την άλλη για 

την υπόθεση της Κύπρου.231   

 

Επαναπροσδιορισμός στόχων και η Κύπρος στο επίκεντρο  

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, τα αποτελέσματα του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου ανάγκασαν το παντουρκιστικό κίνημα όπως επαναπροσδιορίσει τους 

στόχους και το επίκεντρο της πολιτικής του. Και αυτό γιατί η συμπερίληψη της 

Σοβιετικής Ένωσης στο στρατόπεδο των νικητών, σε συνδυασμό με την 

ουδετερότητα που είχε τηρήσει η Τουρκία κατά το πλείστο μέρος του πολέμου, 

δεν επέτρεπαν στην Άγκυρα οποιεσδήποτε εδαφικές διεκδικήσεις, πόσο μάλλον 

στην περίπτωση της σοβιετικής Κεντρικής Ασίας.  

 

Ο Landau αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, ενώ κάποιοι παντουρκιστές έτρεφαν 

ακόμη ελπίδες για απελευθέρωση των τουρκογενών πληθυσμών της Κεντρικής 

Ασίας μέσω ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, οι πλείστοι «παντουρκιστές της 

μεταπολεμικής περιόδου στρέφονταν όλο και περισσότερο προς τους Τούρκους 

της Διασποράς που ζούσαν στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ιράν, το Ιράκ και την 

Συρία...».232 Και αυτό γιατί οι συγκριμένοι τουρκικοί πληθυσμοί ήταν πιο 

ευπρόσιτοι αφού δεν βρίσκονταν υπό σοβιετικό έλεγχο. Οι παντουρκιστές είχαν 

π.χ. την ευχέρεια να αντιδράσουν δυναμικά και χωρίς το φόβο πιθανής 

σοβιετικής αντίδρασης όταν οι ιρακινές αρχές δεν επέτρεπαν στους Τούρκους της 

περιοχής Κιρκούκ όπως διδαχθούν την τουρκική.233   

                                                           
231 Landau, Jacob M., Παντουρκισμός: Το Δόγμα του Τουρκικού Εθνικισμού, ό.π., σ.σ. 158 – 159.  
232 Ό.π., σ. 193.  
233 Landau, Jacob M., Radical Politics in Modern Turkey, ό.π., σ. 195.  
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Σε αυτό το νέο πλαίσιο δράσης, οι παντουρκιστές προωθούσαν ολοένα και 

περισσότερο την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της Τουρκίας και των 

Τουρκοκυπρίων, αφού η Κύπρος προωθείτο σταθερά ως το κύριο θέμα 

ενασχόλησής τους. Όταν από το 1946 ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο 

«Τουρκική Πολιτιστική Ένωση Κύπρου», στην οποία οι παντουρκιστές 

διαδραμάτιζαν ενεργό ρόλο, αυτός ο στόχος άρχισε να υλοποιείται πάνω σε μια 

πιο συστηματική και οργανωμένη βάση. Σκοπός των παντουρκιστών, μέσα από 

αυτό το σύνδεσμο, ήταν η ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των 

Τουρκοκυπρίων και της τουρκικής «μητέρας πατρίδας».234  

 

Ο Κιζιλγιουρέκ δίδει μια άλλη σημαντική διάσταση αυτής της στροφής των 

παντουρκιστών σε νέους πιο προσιτούς στόχους και πιο συγκεκριμένα στην 

Κύπρο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και της 

αντιπαράθεσης μεταξύ Δύσης και Ανατολής, η οποία επικράτησε αμέσως μετά το 

τέλος του πολέμου, οι υπό σοβιετικό έλεγχο τουρκογενείς πληθυσμοί της 

Κεντρικής Ασίας δεν προσφέρονταν πλέον για πολιτικές επιδιώξεις. Όμως, 

περιοχές όπως η Κύπρος, οι οποίες ανήκαν στο στρατόπεδο επιρροής της 

Δύσης, θεωρούνταν ως πιο εύκολοι στόχοι. Πόσο μάλιστα όταν το κυπριακό 

αντιμετωπίστηκε από την αρχή ως «εσωτερικό ζήτημα της δυτικής οικογένειας» 

και άρα εκτός της σοβιετικής επιρροής. Η Κύπρος, επισημαίνει ο Κιζιλγιουρέκ, 

αποτέλεσε για τους παντουρκιστές μια καλή ευκαιρία νομιμοποίησης των 

αλυτρωτικών τους επιδιώξεων, αφού όχι μόνο αποτελούσε πρόσφορο έδαφος 

για εδαφικές επιδιώξεις, αλλά ήταν και έντονα συνδεδεμένη με τον 

«κομμουνιστικό κίνδυνο» λόγω του ενωτικού αγώνα της ισχυρής 

ελληνοκυπριακής αριστεράς.235 Επομένως, ήταν πολύ εύκολο για τους 

παντουρκιστές να διεγείρουν τα πάθη της τουρκικής κοινής γνώμης, 

παρουσιάζοντας τους Τουρκοκύπριους ως αλύτρωτους Τούρκους που υπέφεραν 

από μια ελληνική και συνάμα κομμουνιστική πλειοψηφία.   

                                                           
234 Stefanidis, Ioannis D., Isle of Discord: Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus 

Problem, εκδ. New York University Press, New York, 1999, σ. 209.  
235 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 206 – 207 και σ. 225.  
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Κατά τον Landau, η επικέντρωση των παντουρκιστών στην Κύπρο άρχισε να 

γίνεται ιδιαίτερα εμφανής κατά τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ‘40, αφού οι 

Τουρκοκύπριοι έδειχναν σημεία έντονης πολιτικοποιήσεως ως αντίδραση στο 

αυξανόμενο ενωτικό αίτημα των Ελληνοκυπρίων. Οι παντουρκιστές παρότρυναν 

του Τουρκοκύπριους να οργανωθούν, ενώ ενθάρρυναν σπουδαστές και άλλους 

εντός Τουρκίας όπως αρθρογραφούν για το ζήτημα της Κύπρου.236 Πιο 

συγκεκριμένα, η «Ένωση Τούρκων Εθνικιστών», για την οποία έχουμε αναφερθεί 

πιο πάνω, είχε δημιουργήσει επαφές με άλλες οργανώσεις που υποστήριζαν το 

αίτημα των Τουρκοκυπρίων για ένωση με την Τουρκία, ενώ πριν από το 

αναγκαστικό κλείσιμό της (1952) είχε εμφυτεύσει το μαχητικό παντουρκιστικό 

στοιχείο σε αυτές.237  

 

Παράλληλα, μέλη του παντουρκιστικού κινήματος με κυπριακή καταγωγή, όπως 

ο Νεβζάτ Καραγκίλ (Nevzat Karagil), μετέβαιναν με παντουρκιστικές 

αντιπροσωπείες στην Κύπρο με στόχο την πολιτική οργάνωση της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Καραγκίλ και άλλοι παντουρκιστές προωθούσαν 

την ενοποίηση του τουρκοκυπριακού εθνικιστικού κινήματος, κάτι που 

επιτεύχθηκε το 1949 με την ίδρυση της Ομοσπονδίας Τουρκοκυπριακών 

Οργανώσεων (Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu). Παράλληλα, προωθούσαν τη 

στενή συνεργασία των τουρκοκυπριακών οργανώσεων με τις αντίστοιχες 

παντουρκιστικές οργανώσεις στην Τουρκία. Κοινός στόχος αποτελούσε η 

αναχαίτιση της ενωτικής πολιτικής των Ελληνοκυπρίων και η αναβάθμιση του 

κυπριακού στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας.238  

 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι ολοένα και πιο εθνικά συνειδητοποιημένοι 

Τουρκοκύπριοι πίεζαν με τη σειρά τους για αμεσότερη εμπλοκή της Τουρκίας 

στην Κύπρο δημιουργώντας μια αμφίδρομη σχέση υποστήριξης με το 

παντουρκιστικό κίνημα.  

 

                                                           
236 Landau, Jacob M., Παντουρκισμός: Το Δόγμα του Τουρκικού Εθνικισμού, ό.π., σ.σ. 158 – 159.   
237 Ό.π., σ. 182.  
238 Kızılyürek, ό.π., σ. 231. 
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Εντατικοποίηση πιέσεων Τουρκοκυπρίων προς Άγκυρα 

Οι Τουρκοκύπριοι αντιλήφθηκαν ότι το ενωτικό κίνημα στην Κύπρο είχε αρχίσει 

να παίρνει ανεξέλεγκτες  διαστάσεις όταν οι Ελληνοκύπριοι υπό το νέο τους 

ηγέτη Μακάριο οργανώθηκαν σε πιο συστηματική βάση.239 Για αυτό, όπως 

επισημαίνει ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, και αναγκάστηκαν να συνενωθούν το 1949 υπό 

μια κοινή οργάνωση, την προαναφερθείσα Ομοσπονδία Τουρκοκυπριακών 

Οργανώσεων, ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο τις διαφορές που αντιμετώπιζαν 

μέχρι τότε.240  

 

Η Ομοσπονδία καθόρισε μια σκληρή γραμμή κατά της ένωσης προτάσσοντας 

συγκεκριμένα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης του στάτους κβο ή της 

«επιστροφής» της Κύπρου στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, σε μαζικό συλλαλητήριο 

που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία στις 12 Δεκεμβρίου 1949 ανακοινώθηκε 

δημόσια έκκληση κατά της ένωσης, η οποία κυκλοφόρησε αργότερα και στο 

εξωτερικό. Τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας εναντίον της ένωσης 

συνοψίστηκαν ως εξής:  

 

- Η Ελλάδα δεν κυβέρνησε ποτέ την Κύπρο.  

- Οι ελληνόφωνοι κάτοικοι της Κύπρου δεν είναι πραγματικοί Έλληνες.  

- Γεωγραφικά η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά στην Τουρκία παρά στην 

Ελλάδα.  

- Όταν γίνεται αναφορά στην αρχή της αυτοδιάθεσης, η ελληνική 

πλειοψηφία στο νησί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απομονωμένα αλλά 

στο ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής πλειοψηφίας στην Ανατολία.  

- Η Κύπρος επηρεάζει την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.  

- Η Ελλάδα είναι ανίκανη να διοικήσει ή να προστατεύσει την Κύπρο.  

- Η πολιτική της ένωσης είναι ουσιαστικά μια «κομμουνιστική 

μηχανορραφία».  

                                                           
239 Ο Μακάριος εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στις 18 Σεπτεμβρίου 1950. Όμως, είχε αρχίσει να 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά και εκκλησιαστικά δρώμενα της Κύπρου από το 1948 όταν σε 

ηλικία 35 χρονών εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κιτίου.  
240 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ. 64.  
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- Η διατήρηση του στάτους κβο στο νησί εξυπηρετεί την ασφάλεια του 

νησιού και την προστασία των μειονοτήτων. 

- Εάν η Μεγάλη Βρετανία αποφασίσει να εγκαταλείψει την Κύπρο, τότε αυτή 

πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία, η οποία ήταν πρώην κυρίαρχη του 

νησιού, είναι η στενότερη γείτονάς του, και το μόνο κράτος στην περιοχή 

που μπορεί να το προστατεύσει.241   

 

Αυτό το συλλαλητήριο ενέπνευσε πραγματικά τους παντουρκιστές, οι οποίοι 

είδαν δεκαπέντε περίπου χιλιάδες Τουρκοκύπριους να διαδηλώνουν κατά της 

ένωσης και υπέρ της «επιστροφής» της Κύπρου στην Τουρκία.242 

 

Αίσθηση, επίσης, προκάλεσε σε μεταγενέστερο στάδιο ανοικτή επιστολή του 

ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Φαζίλ Κουτσούκ προς τον πρόεδρο της Τουρκίας 

Τζελάλ Μπαγιάρ (Celal Bayar) με την οποία καλούσε ανοικτά την τουρκική 

κυβέρνηση όπως παρέμβει για λύτρωση των Τουρκοκυπρίων κατά των ενωτικών 

προσπαθειών των Ελληνοκυπρίων. Αυτή η λύτρωση, σύμφωνα με τον 

Κουτσούκ, θα ερχόταν μέσα από την τουρκική προσάρτηση της Κύπρου. Η 

επιστολή, η οποία είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Χαλκίν Σεσί στις 27 Μαρτίου 

1951, περιλάμβανε το εξής χαρακτηριστικό σχόλιο: 

 

«Στην Κύπρο, όπου εγκατασταθήκαμε με τίμημα το αίμα χιλιάδων μαρτύρων, και 
με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι με τη ψυχή και το σώμα μας, με την 

κουλτούρα και το είναι μας, έχει δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες ένα πολύ 
επικίνδυνο θέμα [πολιτική ένωσης]... Ως στενός φίλος του μεγάλου Ατατούρκ, 

χωρίς αμφιβολία γνωρίζετε τις ιδέες του σε σχέση με την Αλεξανδρέττα καλύτερα 
από εμάς. Ναι, η Κύπρος είναι μια δεύτερη Αλεξανδρέττα στην τουρκική 

ιστορία».243 
 

Ο συσχετισμός που έκαναν από την αρχή οι Τουρκοκύπριοι μεταξύ Κύπρου και 

Αλεξανδρέττας προσέδιδε αλυτρωτική χροιά στο στόχο τους, συνδέοντας τον 

όμως έξυπνα και με τη δράση του Ατατούρκ. Με αυτό τον τρόπο επιδίωκαν όπως 

                                                           
241 Stefanidis, ό.π., σ. 210. Στη συνέχεια θα δούμε ότι η Άγκυρα υιοθέτησε τη συγκεκριμένη 

επιχειρηματολογία για επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία.  
242 Ηρακλείδης, Αλέξης, Κυπριακό: Σύγκρουση και Επίλυση, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2002, σ. 221.  
243 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ. 71.  
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νομιμοποιήσουν το στόχο της προσάρτησης της Κύπρου και να πείσουν την 

τουρκική κυβέρνηση ότι η επέκταση στην Κύπρο συνάδει με τις παρακαταθήκες 

που είχε αφήσει ο Τούρκος ηγέτης. Όπως ήταν φυσικό, πολύ πριν πείσουν την 

τουρκική κυβέρνηση για άμεση εμπλοκή της στο κυπριακό, οι Τουρκοκύπριοι 

είχαν καταφέρει να τραβήξουν την προσοχή των παντουρκιστών, οι οποίοι τους 

ενέτασσαν πλέον στην πρώτη γραμμή των εν κινδύνω Τούρκων αδελφών της 

Διασποράς (Dış Türkler). Και φυσικά η σημασία που έδιναν οι παντουρκιστές 

προς τους Τουρκοκύπριους συνέχιζε να αυξάνεται όσο εντεινόταν ο ενωτικός 

αγώνας των Ελληνοκυπρίων, όπως π.χ. με το ενωτικό δημοψήφισμα του 

1950.244 Γνωστοί Τουρκοκύπριοι παντουρκιστές που ζούσαν στην Τουρκία, 

όπως ο Νεβζάτ Καραγκίλ και ο Ντερβίς Μανιζαντέ (Derviş Manizade), έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του κυπριακού στο παντουρκιστικό κίνημα 

μέσα από το διαρκή διάλογο και τις συνεχείς επαφές με αυτό. Βασικό επιχείρημά 

τους ήταν ότι οι Τουρκοκύπριοι βρίσκονται υπό την απειλή του ενωτικού 

κινήματος και έπρεπε να βοηθηθούν. Σιγά-σιγά το «παντουρκιστικό λόμπι» για 

την Κύπρο, όπως το χαρακτηρίζει ο Κιζιλγιουρέκ, οργανώθηκε και ενισχύθηκε 

σημαντικά, μέσα από οργανώσεις όπως η «Τουρκική Πολιτιστική Ένωση 

Κύπρου» (Kıbrıs Kültür Derneği), η «Επιτροπή Προστασίας Κύπρου» (Kıbrıs 

Koruma Cemiyeti), και η οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική» (Kıbrıs Türktür 

Cemiyeti), με αποτέλεσμα να ασκεί συγκροτημένες, πλέον, πιέσεις προς τις 

τουρκικές κυβερνήσεις με στόχο την εμπλοκή τους στο κυπριακό.245 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
244 Το ενωτικό δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15 – 22 Ιανουαρίου 1950 μέσα από τη 

συλλογή υπογραφών από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων (95.7% των Ελληνοκυπρίων που 

είχαν δικαίωμα ψήφου). Καλούσε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και σε αυτό πρωτοστάτησε η 

Εκκλησία με την υποστήριξη του μεγαλύτερου ελληνοκυπριακού κόμματος, του ΑΚΕΛ.  
245 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 225 – 227.  
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Ευαισθητοποίηση τουρκικού Τύπου 

Πρωταρχικό ρόλο στην προώθηση διεκδίκησης της Κύπρου από την Τουρκία 

διαδραμάτισε αμέσως μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και ο 

τουρκικός Τύπος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κυπριακό είχε επιδείξει η 

εφημερίδα Χιουρριγιέτ (Hürriyet) με τον ιδρυτή της Σεντάτ Σιμαβί (Sedat Simavi). 

Μια από τις πρώτες εκδόσεις της εφημερίδας, η οποία άρχισε να κυκλοφορεί το 

1948, είχε πρωτοσέλιδο πηχυαίο τίτλο «Η Κύπρος Είναι Δική μας» («Kıbrıs 

Bizimdir»).246 Η σκληρή γραμμή που τηρούσε η Χιουρριγιέτ στο κυπριακό και 

γενικά η εθνικιστική της γραμμή σε διάφορα θέματα την κατέστησε πολύ γρήγορα 

ως την πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Τουρκία.247  

 

Η μαζική προτίμηση της κοινής γνώμης στη Χιουρριγιέτ ήταν ενδεικτική της 

εθνικιστικής έξαρσης που είχε αρχίσει να εδραιώνεται στην Τουρκία μετά το τέλος 

του πολέμου. Για αυτό και η δημοφιλής σκληρή γραμμή της Χιουρριγιέτ ώθησε 

άλλες τουρκικές εφημερίδες, όπως τη βασική της ανταγωνίστρια Γενί Σαμπάχ 

(Yeni Sabah), να επικεντρωθούν στην Κύπρο. Χρησιμοποιώντας το ολοένα και 

πιο ενδυναμωμένο ενωτικό κίνημα στο νησί και στην Ελλάδα, ο τουρκικός Τύπος 

αμφισβητούσε τη φιλία και συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και καλούσε 

τις τουρκικές κυβερνήσεις (αρχικά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και 

αργότερα του Δημοκρατικού Κόμματος) όπως επαναφέρουν θέμα διεκδίκησης 

της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, ο τουρκικός Τύπος καλούσε την κυβέρνηση όπως 

εγκαταλείψει τη μετριοπαθή της στάση για την Κύπρο, αφού κάτι τέτοιο 

ερμηνευόταν ως αδυναμία ή/και αδιαφορία από τους Έλληνες.248  

 

Πάντως, η αρχική έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των τουρκικών κυβερνήσεων 

της περιόδου για το κυπριακό είχε προκαλέσει την ακόμη πιο έντονη 

δυσαρέσκεια σημαντικής μερίδας του τουρκικού Τύπου. Ιδιαίτερα με την 

ενίσχυση της δημοκρατίας επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Κόμματος η κριτική 

                                                           
246 Kaylan, Muammer, The Kemalists: Islamic Revival and the Fate of Secular Turkey, εκδ. Prometheus 

Books, New York, 2005, σ.σ. 151 – 152.  
247 Stefanidis, ό.π., σ. 224. 
248 Ό.π., σ.σ. 212 – 213. Από την εφημερίδα Hürriyet, 10 Μαΐου 1951.  
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προς την κυβέρνηση είχε γίνει πιο οξεία. Ήδη, ο τουρκικός Τύπος άρχισε να 

ασπάζεται από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 κάποια από τη ρητορική των 

παντουρκιστών προωθώντας την Κύπρο ως τον αμεσότερο στόχο για την 

Τουρκία. Αυτή η αλυτρωτική ρητορεία εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας, όπως η 

Χιουριγιέτ, προώθησε στις τουρκικές μάζες τα επιχειρήματα των παντουρκιστών, 

τα οποία μέχρι τότε περιορίζονταν σε ένα πολύ πιο στενό κύκλο. Χαρακτηριστικό 

αυτής της αλυτρωτικής ρητορείας έναντι των Τούρκων που ζούσαν εκτός 

Τουρκίας είναι το πιο κάτω απόσπασμα από άρθρο του κύριου αρθρογράφου της 

εφημερίδας Χιουριγιέτ, Σεντάτ Σιμαβί, ο οποίος θεωρούσε ότι λανθασμένα η 

τουρκική κυβέρνηση απέφευγε την εμπλοκή της στο κυπριακό και συνέχιζε να 

διατηρεί άριστες σχέσεις με την Ελλάδα:  

 

«Θεωρώ τα θέματα της Κύπρου και των [ελληνικών] Δωδεκανήσων 249 ως εθνική 
υπόθεση της Τουρκίας. Πιστεύω πως αργά ή γρήγορα αυτά τα πάτρια εδάφη θα 
επιστραφούν στον πραγματικό τους ιδιοκτήτη την Τουρκία. Είμαι πεπεισμένος ότι 
ακόμη και εις βάρος της ελληνοτουρκικής φιλίας τα νησιά αυτά δεν θα μείνουν στα 

χέρια της Ελλάδας».250 
 

Είναι αξιοσημείωτο το ότι η μαζικοποίηση του ενδιαφέροντος για την Κύπρο στην 

Τουρκία συνέπεσε χρονικά με την ραγδαία αύξηση των έντυπων μέσων 

επικοινωνίας στη χώρα. Όπως επισημαίνει ο Benedict Anderson στο σημαντικό 

έργο του Imagined Communities, η μαζικοποίηση των έντυπων μέσων 

επικοινωνίας αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες εδραίωσης του εθνικισμού 

στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί απλά μέσω του Τύπου το προνόμιο της γνώσης και 

της προώθησης θέσεων και ιδεών μεταφέρθηκε από τους λίγους ομιλούντες τη 

λατινική γλώσσα στις πιο ευρείες μάζες και σε πιο κατανοητές για αυτές γλώσσες 

όπως η γαλλική, αγγλική και ισπανική. Αυτή η διαδικασία, η οποία εδραίωσε 

μέχρι το 19ο αιώνα τον εθνικισμό στην Ευρώπη και την οποία ο Anderson 

                                                           
249 Τα Δωδεκάνησα είχαν δοθεί στην Ελλάδα μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου προς 

μεγάλη απογοήτευση των Τούρκων. 
250 Κιζιλγιουρέκ, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ.σ. 70 - 71. 
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χαρακτηρίζει ως printing capitalism251, επηρέασε με τον ίδιο τρόπο την Τουρκία 

αργότερα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, με το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και το 

σταδιακό εκδημοκρατισμό της χώρας ο Τύπος ενισχύθηκε σημαντικά 

επεκτείνοντας το αναγνωστικό του κοινό από την περιορισμένη κεμαλική ελίτ, η 

οποία διάβαζε κυρίως τη φιλοκυβερνητική Τζουμχουριγιέτ (Cumhuriyet), στις πιο 

ευρείες μάζες, οι οποίες προτιμούσαν πιο ριζοσπαστικές εφημερίδες όπως η 

Χιουριγιέτ. Όπως επισημαίνει ο Bernard Lewis, μετά τον πόλεμο η Τουρκία 

μπήκε σε μια μεταβατική περίοδο κοινωνικής αλλαγής. Η τουρκική κοινωνία 

άρχισε να μετακινείται από το κλειστό και συμβατικό της παρελθόν, σε ένα πιο 

μοντέρνο και κινητοποιημένο μέλλον. Οι Τούρκοι, επισημαίνει χαρακτηριστικά ο 

Lewis, μετατράπηκαν σταδιακά σε πιο μορφωμένους και ενεργούς πολίτες.252 

Επομένως, αυτό το ολοένα και πιο μορφωμένο και πολιτικά συνειδητοποιημένο 

αναγνωστικό κοινό επηρεαζόταν, πλέον, αμεσότερα από τον Τύπο όσον αφορά 

σημαντικά εθνικά θέματα όπως το κυπριακό. Για αυτό και μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, η Τουρκία άρχισε να αποκτά μια πιο συνειδητοποιημένη 

κοινή γνώμη και κατ’ επέκταση έναν πιο εθνικά μαχητικό Τύπο, ο οποίος δεν 

αποδεχόταν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική έναντι διαφόρων εθνικών 

θεμάτων. Ο Melek Fırat επισημαίνει προς τούτο ότι άρθρα και αναλύσεις σχετικά 

με την Κύπρο, οι οποίες εμφανίζονταν επί τακτικής βάσης σε εφημερίδες όπως η 

Βατάν (Vatan), Τασβίρ (Tasvir) και Χιουριγιέτ, άρχισαν να τραβούν την προσοχή 

της τουρκικής κοινής γνώμης ολοένα και περισσότερο στο κυπριακό.253       

 

 

 

 

                                                           
251 Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση του printing capitalism στο Anderson, Benedict, Imagined 

Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, εκδ. Verso, London – New York, 1991 

(Revised Edition), σ.σ. 37 – 46.   
252 Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, ό.π., σ.σ. 310 – 311.  
253 Fırat, Melek, “Yunanistan’la İlişkiler”, στο Oran, Baskın, επιμ., Türk Dış Politikası: Kuruluş 

Savaşından Bugüne (Cilt I, 1919 – 1980) , εκδ. İletişim, İstanbul, 2001, σ. 597. 
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Προσεκτική στάση κυβερνήσεων Ινονού – Μεντερές  

Παρά τις προαναφερθείσες εσωτερικές πιέσεις, οι δύο κυβερνήσεις της υπό 

μελέτη περιόδου, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (1946 – 

1950) και του Δημοκρατικού Κόμματος (1950 – 1954), κρατούσαν χαμηλούς 

τόνους προσπαθώντας να αποφύγουν οποιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση 

όσον αφορά την Κύπρο. Προτιμούσαν να εκφράζουν την ανησυχία τους για το 

ενωτικό κίνημα στο νησί στο διπλωματικό παρασκήνιο. Όμως, έκαναν ξεκάθαρο 

– τόσο παρασκηνιακά όσο και δημοσίως – ότι σε περίπτωση που υπήρχε αλλαγή 

του στάτους κβο δεν θα έμεναν απαθείς.  

 

Κυβέρνηση Ινονού 

Πιο συγκεκριμένα, η στάση που τήρησε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανικού 

Λαϊκού Κόμματος υπό τον Ισμέτ Ινονού έναντι των προαναφερθέντων 

εσωτερικών και τουρκοκυπριακών εκκλήσεων και πιέσεων για πιο ενεργό στάση 

στο κυπριακό ήταν ιδιαίτερα προσεκτική. Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του 

ενώπιον της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στις αρχές του 1950, και εν μέσω 

φωνών και κραυγών για «επιστροφή» της Κύπρου και της Δωδεκανήσου, ο 

υπουργός εξωτερικών Νετζμετίν Σαντάκ (Necmettin Sadak) συνέστησε σε όλους 

ηρεμία και ψυχραιμία επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται κυπριακό πρόβλημα, 

αφού το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει καμία πρόθεση όπως εγκαταλείψει την 

Κύπρο. Επιδίωξε ουσιαστικά να κατευνάσει τα πνεύματα οδηγώντας την κοινή 

γνώμη – και ιδιαίτερα το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε αρχίσει να 

δραστηριοποιείται πιο ενεργά στο κυπριακό – μακριά από οποιεσδήποτε 

εθνικιστικές εξάρσεις. Για αυτό και στις 23 Ιανουαρίου 1950 ο Σαντάκ ανέφερε τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

 

«Δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα που να ονομάζεται κυπριακό […] Η κυβέρνηση 
της Αγγλίας δεν πρόκειται να παραχωρήσει το νησί της Κύπρου σε άλλο κράτος. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι νέοι μας βρίσκονται σε αναβρασμό εις μάτην […] 
Κουράζονται χωρίς κανένα λόγο».254  

                                                           
254 Fırat, Melek, ό.π., σ. 598. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου. Οι αναφορές του Σαντάκ σε 

εξάψεις των Τούρκων νέων αφορούν τις πρώτες φοιτητικές αντιδράσεις που καταγράφηκαν τη 

συγκεκριμένη περίοδο κατά της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στις 
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Ενώ όμως δημόσια η κυβέρνηση Ινονού ήταν καθησυχαστική, στο διπλωματικό 

παρασκήνιο εξέφραζε προς τη βρετανική κυβέρνηση τις ανησυχίες της για το 

μέλλον της Κύπρου και τόνιζε τη δεδομένη εμπλοκή της στο κυπριακό στην 

περίπτωση που διέβλεπε οποιαδήποτε αλλαγή στο στάτους κβο. Συγκεκριμένα, 

σε διάβημα του Σαντάκ προς τον Βρετανό πρέσβη στην Άγκυρα περί τα τέλη 

Δεκεμβρίου του 1949, ο πρώτος διευκρίνισε ότι η κυβέρνησή του δεν είχε 

πρόθεση να εγείρει θέμα Κύπρου ενόσω το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έδειχνε καμία 

πρόθεση αποχώρησης από την Κύπρο και εφόσον η Ελλάδα τηρούσε μια 

«σώφρονα στάση». Όμως, εάν προβλεπόταν οποιαδήποτε αλλαγή επί του 

στάτους κβο στο νησί, η Τουρκία «θα ήταν θεμελιωδώς ενδιαφερόμενη». Στο 

σχετικό μήνυμα που απέστειλε στο Λονδίνο ο Βρετανός πρέσβης επεσήμανε ότι 

η πιο πάνω θέση ήταν σαφώς διαφορετική από την τότε ερμηνεία που έδιδε το 

Ηνωμένο Βασίλειο για την τουρκική πολιτική έναντι της Κύπρου. Ότι δηλαδή η 

Τουρκία δεν θα εναντιωνόταν τόσο έντονα σε ελληνικό έλεγχο εδαφών στο νότιο 

πλευρό της.255       

 

Κυβέρνηση Μεντερές 

Την ίδια προσεκτική στάση όσον αφορά την Κύπρο τήρησε αρχικά και το 

Δημοκρατικό Κόμμα με την άνοδό του στην εξουσία το Μάιο του 1950. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Ατνάν Μεντερές (Adnan Menderes) 

προσπάθησε από την αρχή να συνεννοηθεί παρασκηνιακά με την ελληνική 

κυβέρνηση επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στο 

διεθνές προσκήνιο, ενόψει και της κοινής προσπάθειάς τους για ένταξη στο 

ΝΑΤΟ. Κάλεσε, μάλιστα, την Αθήνα όπως και οι δύο χώρες διατηρήσουν 

απόσταση από το κυπριακό προτείνοντας ως ένδειξη καλής θέλησης την 

αποθάρρυνση Τούρκων αξιωματούχων, εκ μέρους της Άγκυρας, από το να 

επισκέπτονται την Κύπρο.256  

 

                                                                                                                                                                             

24 Φεβρουαρίου 1951, η Εθνική Ομοσπονδία Φοιτητών της Τουρκίας διοργάνωσε στην Άγκυρα το πρώτο 

μεγάλο συλλαλητήριο για την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες στο Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ. 70.   
255 Stefanidis, ό.π., σ. 210. Το σχετικό βρετανικό έγγραφο είναι το Charles to Bevin, 78427, R11889, 21 

December 1949.  
256 Ό.π., σ.σ. 212.  
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Όπως η κυβέρνηση Ινονού έτσι και η κυβέρνηση Μεντερές εξέφραζε ανοικτά την 

προτίμησή της για διατήρηση του στάτους κβο στο νησί. Όμως, προειδοποιούσε 

για άμεση εμπλοκή της στην περίπτωση που επιχειρείτο διαφοροποίησή του. Η 

ακόλουθη απάντηση του υπουργού εξωτερικών Φουάτ Κιοπρουλού (Fuat 

Köprülü) σε ερώτημα δημοσιογράφου στις 20 Αυγούστου 1951 για την πολιτική 

της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο καταγράφει με ακρίβεια τη στάση της 

κυβέρνησης Δημοκρατικού Κόμματος κατά την υπό εξέταση περίοδο:  

 

«Είναι φυσικό να μας απασχολεί άμεσα η Κύπρος, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γεωγραφική της εγγύτητα και σημασία καθώς και την παρουσία των 

συμπατριωτών μας, οι οποίοι αποτελούν μια σημαντική κοινότητα με την οποία 
διατηρούμε ιστορικούς δεσμούς. Δεν βλέπουμε οποιοδήποτε λόγο για αλλαγή στο 

νομικό στάτους του νησιού. Στην περίπτωση που εξεταστούν σοβαρά 
οποιεσδήποτε αλλαγές στις παρούσες διευθετήσεις, δεν θα επιτρέψουμε την 

πραγματοποίησή τους χωρίς τη συμμετοχή μας και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
δικαιώματά μας».257 

 

Η πιο πάνω καταγραφείσα προσεκτική στάση των τουρκικών κυβερνήσεων της 

περιόδου 1946 – 1954 οφειλόταν σε τρεις βασικούς παράγοντες: (α) την 

ευρύτερη τουρκική εξωτερική πολιτική με βάση το νέο διεθνές σκηνικό μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τη σχεδόν απόλυτη αφοσίωση της Τουρκίας στην 

αντιμετώπιση του λεγόμενου τότε σοβιετικού κινδύνου, (β) τη βούληση για 

συνέχιση της ελληνοτουρκικής συνεργασίας και την προσεκτική στάση και των 

δύο χωρών έναντι του επίμονου ενωτικού αιτήματος των Ελληνοκυπρίων από τη 

μια, και τις εκκλήσεις των Τουρκοκυπρίων για τουρκική εμπλοκή στο κυπριακό 

από την άλλη, και (γ) την επίμονη γραμμή του Ηνωμένου Βασιλείου για συνέχιση 

της κυριαρχίας του επί της Κύπρου λόγω της αυξημένης στρατηγικής σημασίας 

του νησιού. 

 

 

 

 
                                                           
257 Bilge, Suat, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye – Sovyetler Birliği Münasebetleri”, στο Gönlübol, 

Mehmet, et. al., επιμ., Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 – 1990), εκδ. Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993 (8η 

έκδοση), σ. 339. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου. 
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Πλήρης ταύτιση τουρκικής εξωτερικής πολιτικής με Δύση  

Τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου η Άγκυρα 

δεν ήθελε την παραμικρή διατάραξη της σταθερότητας στην Κύπρο ούτε την 

οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τις συμμάχους Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, 

αφού η εξωτερική της πολιτική ήταν πλήρως ταυτισμένη με τη Δύση έχοντας ως 

πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση του «σοβιετικού κινδύνου». Όπως έχουμε 

δει, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Τουρκία θεωρούσε ως πρώτιστο 

κίνδυνο για την εδαφική της ακεραιότητα τη Σοβιετική Ένωση.258  

 

Λόγω, λοιπόν, του σοβιετικού κινδύνου, η Τουρκία αναθεώρησε την ουδέτερη και 

περισσότερο αυτόνομη εξωτερική της πολιτική, η οποία είχε χαραχθεί από το 

1923 υπό τον Ατατούρκ, ταυτιζόμενη ολοένα και πιο πολύ με τη Δύση. 

Συγκεκριμένα, από το 1949 επιδίωξε να καταστεί πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ (κάτι 

το οποίο πέτυχε το 1952), το 1948 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Οργανισμό 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, και το 1950 έγινε μέλος του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της 

Τουρκίας ως φυσικό εμπόδιο προς τη Σοβιετική Ένωση για πρόσβαση στη 

Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, προχώρησαν άμεσα στην οικονομική και 

στρατιωτική της υποστήριξη. Κατά το διάστημα 1948 – 52, η Τουρκία είχε λάβει 

από τις ΗΠΑ 225 εκατομμύρια δολάρια ως οικονομική βοήθεια και 305 

εκατομμύρια δολάρια ως στρατιωτική βοήθεια.259 Γενικά, η Τουρκία αποτέλεσε 

έναν από τους βασικούς αποδέκτες της αμερικανικής βοήθειας τόσο υπό το 

δόγμα Τρούμαν (Truman Doctrine)260 όσο και υπό το σχέδιο Μάρσαλ (Marshall 

Plan).261   

                                                           
258 Vali, Ferenc A., Bridge Across the Bosporus: The Foreign Policy of Turkey, ό.π., σ. 172.  
259 Tuncer, Baran, “External Financing of the Turkish Economy and its Foreign Policy Implications”, στο 

Karpat, Kemal H., επιμ., Turkey’s Foreign Policy in Transition, 1950 – 1974, εκδ. E.J. Brill, Leiden, σ.σ. 

211 – 212. 
260 Αμερικανικό σχέδιο οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης χωρών όπως η Τουρκία και Ελλάδα, οι 

οποίες μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου «κινδύνευαν» όπως εισέλθουν υπό την επιρροή 

της Σοβιετικής Ένωσης. Πήρε την ονομασία του από τον Αμερικανό πρόεδρο Harry Truman, ο οποίος το 

εξήγγειλε ενώπιον του κογκρέσου στις 12 Μαρτίου 1947.   
261 Αμερικανικό σχέδιο οικονομικής στήριξης των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, οι οικονομίες των οποίων 

είχαν σχεδόν καταρρεύσει λόγω του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Κατά την τετραετία 1947 – 51 

παραχωρήθηκαν σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, 13 δισεκατομμύρια 
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Ιδιαίτερα μετά την άνοδο του Δημοκρατικού Κόμματος στην εξουσία το Μάιο του 

1950 με πρωθυπουργό τον Ατνάν Μεντερές, η ταύτιση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ 

και τη Δυτική Ευρώπη ήταν απόλυτη. Πρώτα το Ηνωμένο Βασίλειο και 

ακολούθως οι ΗΠΑ αξιοποίησαν τη γεωγραφική θέση της Τουρκίας όχι μόνο για 

αναχαίτιση (containment) της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και για προώθηση των 

συμφερόντων τους στη Μέση Ανατολή. Με πρωτοστάτη την Τουρκία, το Ιράκ και 

το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ιδρυθεί αρχικά το Σύμφωνο της Βαγδάτης (1955), στο 

οποίο συμμετείχαν επίσης το Ιράν και το Πακιστάν, ενώ αργότερα η κυβέρνηση 

Μεντερές πρωτοστάτησε στην ίδρυση του CENTO (Central Treaty Organization), 

με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιράν και Πακιστάν. Με την 

άμεση εμπλοκή της σε αυτούς τους οργανισμούς η Τουρκία θεωρούσε ότι 

συμμετείχε ενεργά στην προστασία της Μέσης Ανατολής από τη σοβιετική 

απειλή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφύλαξη της δικής της εδαφικής 

ακεραιότητας.262  

 

Η στενή συνεργασία της κυβέρνησης Μεντερές με τη Δύση μεταφραζόταν σε 

ολοένα και μεγαλύτερη ενίσχυση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που 

λάμβανε η Τουρκία καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘50. Συγκεκριμένα, η 

Τουρκία λάμβανε στο τέλος ετησίως 100 εκατομμύρια δολάρια ως οικονομική 

βοήθεια και 200 εκατομμύρια δολάρια ως στρατιωτική βοήθεια. Ταυτόχρονα, η 

σταδιακή εξάρτηση της Τουρκίας από αυτή τη βοήθεια καθόριζε σε μεγάλο βαθμό 

και την ευρύτερη εξωτερική πολιτική της χώρας.263 

  

                                                                                                                                                                             

δολάρια. Το σχέδιο ήταν επινόηση του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών και πήρε την ονομασία του 

από τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών George Marshall. 
262 Περισσότερες πληροφορίες για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μεντερές, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τη Μέση Ανατολή, κατά τη δεκαετία του ’50 στα Campbell, John C., Defense of the Middle East: 

Problems of American Policy, εκδ. Harper & Brothers, New York, 1960, σ.σ. 41, 49, και 57 – 58, στο 

Deringil, Selim, “Turkish Foreign Policy Since Ataturk”, στο Dodd, Clement H., επιμ., Turkish Foreign 

Policy – New Prospects, εκδ. Eothen Press, London, 1992, σ. 4, Mango, Andrew, “Turkish Foreign Policy 

in the Middle East. Turning Danger to Profit”, στο Dodd, Clement H., επιμ., Turkish Foreign Policy – New 

Prospects, εκδ. Eothen Press, London, 1992, σ.σ. 63 – 64, Harris, George S., Troubled Alliance: Turkish – 

American Problems in Historical Perspective, 1945 – 1971, εκδ. American Enterprise Institute – Hoover 

Institution, Washington, 1976 (2η έκδοση), σ.σ. 62 – 66, και Hale, William, “Turkey”, στο Sayigh, Yezid, 

και Shlaim, Avi, επιμ., The Cold war and the Middle East, εκδ. Oxford University Press, Oxford, 1997, σ. 

273.  

263 Tuncer, ό.π., σ. 212.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 150 

Η απόλυτη, λοιπόν, ευθυγράμμιση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής με τη 

Δύση και η πλήρης επικέντρωσή της με το σοβιετικό κίνδυνο και τη Μέση 

Ανατολή – ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το ψυχροπολεμικό κλίμα εδραιωνόταν 

στη διεθνή πολιτική σκηνή – δεν επέτρεπε στην τουρκική κυβέρνηση να δώσει 

ιδιαίτερη σημασία στο κυπριακό ούτε να το αντιμετωπίσει ως αυτόνομο θέμα. 

Όπως επισημαίνει ο Τούρκος αναλυτής Suat Bilge, η Τουρκία έβλεπε το 

κυπριακό υπό το πρίσμα της Δυτικής συμμαχίας και απέφευγε να εμπλακεί σε 

αυτό λόγω του κινδύνου διατάραξης της σταθερότητας και συνοχής στο Δυτικό 

στρατόπεδο. Για αυτό και οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Φουάτ 

Κιοπρουλού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο προσδοκούσαν στην αποκλιμάκωση 

της έντασης και έμμεσα καλούσαν την Ελλάδα όπως ακολουθήσει την ίδια 

προσεκτική πολιτική με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε κρίσης μεταξύ των 

δυτικών συμμάχων.264   

 

Ήταν αναμενόμενο οι δηλώσεις του Κιοπρουλού να αντιμετωπίζονται με πολλή 

δυσπιστία και αγανάκτηση από μερίδα της κοινής γνώμης και του Τύπου στην 

Τουρκία. Όταν κατά τη διάρκεια σύντομου σταθμού του στο αεροδρόμιο της 

Αθήνας ο Κιοπρουλού είχε επαναλάβει τη γνωστή θέση της κυβέρνησής του 

δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει οποιαδήποτε προβλήματα όσον αφορά την 

Κύπρο, ο εκδότης της Χιουρριγιέτ Σεντάτ Σιμαβί κατηγόρησε οργισμένος με 

πρωτοσέλιδο άρθρο του την κυβέρνηση Μεντερές για ανικανότητα, ερμηνεύοντας 

τη συγκεκριμένη δήλωση ως αποδοχή των ελληνικών επιδιώξεων στην Κύπρο. Η 

αντιπαράθεση Σιμαβί – Κιοπρουλού οδήγησε τον πρώτο στο δικαστήριο με την 

κατηγορία του λιβέλου κατά του υπουργού εξωτερικών της χώρας.265 

 

 

 

 

 

                                                           
264 Bilge, Suat, “The Cyprus Conflict and Turkey”, στο Karpat, Kemal H., επιμ., Turkey’s Foreign Policy in 

Transition, 1950 – 1974, εκδ. E.J. Brill, Leiden, σ.σ. 137 – 138.  
265 Kaylan, ό.π., σ. 152.  
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Αντίσταση ελληνικής ηγεσίας σε πιέσεις Ελληνοκυπρίων  

Η πιο πάνω σταθερή στάση της Άγκυρας έναντι των εσωτερικών πιέσεων για πιο 

διεκδικητική πολιτική όσον αφορά την Κύπρο διευκολύνθηκε από την ανάλογη 

στάση που τηρούσε την ίδια περίοδο η Αθήνα. Και οι δύο χώρες εκκινούσαν, 

ουσιαστικά, από το ίδιο σημείο που δεν ήταν άλλο παρά η διατήρηση με πάση 

θυσία της συνοχής της Δυτικής συμμαχίας. Η συνέχιση της ελληνοτουρκικής 

συνεργασίας, λοιπόν, ήταν επιβεβλημένη, όχι μόνο γιατί εξακολουθούσε να 

θεωρείται σημαντική παρακαταθήκη των Βενιζέλου-Ατατούρκ αλλά και γιατί 

απτόταν ευρύτερων Δυτικών συμφερόντων και εξαρτήσεων.       

 

Για αυτό και παρά τις εσωτερικές πιέσεις αλλά και τις εκκλήσεις των 

Ελληνοκυπρίων – ιδιαίτερα της ελληνικής και κυπριακής αριστεράς – η ελληνική 

κυβέρνηση απέφυγε στο Συνέδριο της Ειρήνης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, να θέσει θέμα 

παραχώρησης της Κύπρου. Ουσιαστικά, μετά το τέλος του πολέμου, η Ελλάδα 

εξαρτιόταν πολιτικά και οικονομικά ολοένα και περισσότερο από τη Βρετανία και 

τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτόνομη εξωτερική 

πολιτική.266 Ο επακόλουθος εμφύλιος πόλεμος (1946 – 1949) μεταξύ δεξιάς και 

αριστεράς κατέστησε, πάντως, τις μεταπολεμικές δεξιές ελληνικές κυβερνήσεις 

απόλυτα εξαρτώμενες από τη Δύση, ενώ η εξωτερική τους πολιτική ακολουθούσε 

                                                           
266 Αμέσως μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, η ηγεσία της ελληνοκυπριακής δεξιάς - παρά 

τις εσωτερικές αντιδράσεις - δεν προώθησε έντονα το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα και τήρησε μια πιο 

προσεκτική στάση. Και αυτό γιατί τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η ελληνική εκκλησία, οι οποίες 

φυσικά ανήκαν στο χώρο της δεξιάς και επηρέαζαν άμεσα την κυπριακή δεξιά και εκκλησία, προτίμησαν 

να επικεντρώσουν τις διεκδικήσεις τους σε εδάφη βόρεια της Ελλάδας και στη Δωδεκάνησο και όχι στην 

Κύπρο, η οποία ήταν βρετανική κτήση. Η άμεση οικονομική και στρατιωτική εξάρτηση των ελληνικών 

κυβερνήσεων προς το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν τους άφηνε 

κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τους Βρετανούς όσον αφορά την Κύπρο. Οι 

αντιδράσεις στους κύκλους της ελληνοκυπριακής δεξιάς για μη διεκδικητική πολιτική τόσο από την ηγεσία 

τους όσο και από την Ελλάδα οφείλονταν και στο ότι η ελληνοκυπριακή αριστερά παρουσιαζόταν πλέον 

ως ο μπροστάρης στο αίτημα του κυπριακού ελληνισμού για ένωση με την Ελλάδα έχοντας με αυτό τον 

τρόπο και τα ανάλογα εκλογικά οφέλη. Χρήσιμες πληροφορίες για (α) την αποφυγή έντονης διεκδίκησης 

Κύπρου στο «Συνέδριο της Ειρήνης» (1946) από την ελληνική κυβέρνηση, (β) την προσεκτική στάση της 

ελληνοκυπριακής δεξιάς και εκκλησίας όσον αφορά το θέμα της ένωσης την ίδια περίοδο, και (γ) την 

προώθηση της ελληνοκυπριακής αριστεράς ως πρωταγωνιστικής δύναμης για προώθηση της ένωσης μετά 

το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο Κατσιαούνης, ό.π., σ.σ. 100 – 150. 

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 152 

μια παράλληλη πορεία με αυτήν της Τουρκίας (ταυτόχρονη ένταξη στο ΝΑΤΟ, 

στο Συμβούλιο της Ευρώπης κλπ).267  

 

Και ενώ οι Ελληνοκύπριοι με νέο ηγέτη τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο268 

εντατικοποίησαν τον αγώνα τους για ένωση, η Αθήνα συνέχιζε να αρνείται 

πεισματικά όπως διεκδικήσει την Κύπρο από τη συμμαχική κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου και απέφευγε τη διεθνοποίηση του κυπριακού με μια 

ενδεχόμενη προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η άρνηση έφερε σε έντονη 

αντιπαράθεση το Μακάριο αρχικά με τον Έλληνα πρωθυπουργό Νικόλαο 

Πλαστήρα και αργότερα με τον αντικαταστάτη του Σοφοκλή Βενιζέλο. 

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Πλαστήρα στο Μακάριο το 1951, όταν ο 

τελευταίος έθεσε στην Αθήνα και πάλι το θέμα της διεκδίκησης της Κύπρου από 

την Ελλάδα:  

 

«Αν ήρχεσο εις την πτωχική μου καλύβη και μου εζήτεις να πάω να πολεμήσω 
για την Κύπρο, θα το έκανα ευχαρίστως, διότι είμαι στρατιώτης. Αλλά έρχεσαι εις 
το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και μου ζητάς να κάψω την Ελλάδα, 

χωρίς να μπορώ να ωφελήσω την Κύπρο. Κάθισε λοιπόν ήσυχα».269   
 

Το ίδιο ενδεικτική της έντασης στις σχέσεις της ελληνοκυπριακής ηγεσίας με τις  

ελληνικές κυβερνήσεις ήταν και η ακόλουθη αναφορά του Σοφοκλή Βενιζέλου270 

ενώπιον της ελληνικής βουλής:  

                                                           
267 Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναλύει τους λόγους για τους οποίους Ελλάδα και Τουρκία ταυτίστηκαν 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σε συνδυασμό με την 

εξάρτηση και των δύο προς τη Δύση και ειδικότερα τις ΗΠΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

πληροφορίες που παραθέτει για την καθιέρωση, αρχικά, τακτικών επαφών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 

εμπειρογνωμόνων, και αργότερα, σε επίπεδο κορυφής μεταξύ αρχηγών κυβερνήσεων. Η στενή αυτή 

συνεργασία εντασσόταν στο δόγμα Τρούμαν και βασιζόταν στη συνεργασία των δυτικών συμμάχων κατά 

της Σοβιετικής Ένωσης. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (1945-1981), 

Τόμος Δεύτερος, εκδ. Εστία, Αθήνα, 2004, Πέμπτη Έκδοση, σ.σ. 56 – 57.   
268 Η εμπλοκή του Μακάριου με τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων για ένωση ξεκίνησε με την εκλογή του ως 

Μητροπολίτη Κιτίου το 1948. Ως πρόεδρος του Γραφείου Εθναρχίας πρωτοστάτησε στην πραγματοποίηση 

του ενωτικού δημοψηφίσματος στις 15 - 22 Ιανουαρίου 1950. Το Σεπτέμβριο του 1950 εκλέχθηκε 

αρχιεπίσκοπος Κύπρου εντατικοποιώντας τον ενωτικό αγώνα. Με την αμεσότερη εμπλοκή του Μακαρίου 

η ελληνοκυπριακή δεξιά επανήλθε ξανά στην πρωτοπορία του ενωτικού κινήματος, περιορίζοντας το ρόλο 

της αριστεράς.    
269 Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ. 22.  
270 Αρχικά εκτελούσε χρέη υπουργού εξωτερικών στην κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα και μετά την 

ασθένεια του τελευταίου ανέλαβε το 1952 καθήκοντα πρωθυπουργού. 
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«[...] Κατά το 1952, κατόπιν ισχυράς πιέσεως του Εθνάρχου Μακαρίου, ηρνήθην 
και πάλιν την προσφυγή [στον ΟΗΕ], και ο Μακάριος τότε, μέσα εις το γραφείο 

μου εις το Υπουργείο Εξωτερικών, μου είπε  “θα σας καταγγείλω εις τον 
Ελληνικόν Λαό ότι αρνείσθε να κάμετε προσφυγή εις τα Ηνωμένα Έθνη”. Του 

απήντησα “μπορείτε να κάμετε ότι θέλετε, να με καταγγείλετε όπου θέλετε, αλλά 
δεν πρόκειται σεις να διευθύνετε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος”».271         

  

Η Άγκυρα γνώριζε για την επίμονη άρνηση της Αθήνας στις εκκλήσεις του 

Μακαρίου για προώθηση της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο στα πλαίσια 

του ΟΗΕ, όχι μόνο από τις διπλωματικές ενημερώσεις που λάμβανε στα πλαίσια 

της Δυτικής συμμαχίας, αλλά και από τη δημόσια πλέον αντιπαράθεση του 

Μακαρίου με την Αθήνα. Συγκεκριμένα, όταν ο Μακάριος αντιλήφθηκε ότι η 

Αθήνα - φοβούμενη τη σύγκρουση με το Λονδίνο - δεν φαινόταν πρόθυμη να 

διεθνοποιήσει το κυπριακό προσφεύγοντας στον ΟΗΕ, αποφάσισε να εντείνει τις 

πιέσεις του καταγγέλλοντας ανοικτά την ελληνική κυβέρνηση ενώπιον του 

κυπριακού και ελληνικού λαού. Σε μια μαζική συγκέντρωση  που διοργανώθηκε 

από την κυπριακή εθναρχία στη Λευκωσία στις 28 Ιουνίου 1953 ο Μακάριος 

ανέφερε ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:  

 

«Εις εκείνο το οποίον η Ελληνική Κυβέρνησις διστάζει να προβή, θα προβώμεν 
ημείς οι ίδιοι [...] Θα απευθυνθώμεν προς αυτά [Ηνωμένα Έθνη] ζητούντες την 

εφαρμογή της αρχής της αυτοδιαθέσεως και επί της Κύπρου».272      
 

Επίσης, σε ομιλία του από το ραδιόφωνο των Αθηνών ο Μακάριος ήταν ακόμη 

πιο αποκαλυπτικός για την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει το 

αίτημα των Ελληνοκυπρίων για άμεση προώθηση της ένωσης. Ανέφερε τα εξής 

χαρακτηριστικά απευθυνόμενος προς τον ελληνικό λαό:  

 

«Είμαι υποχρεωμένος να σου μιλήσω τη γλώσσα της αληθείας και να σου 
καταγγείλω και την Κυβέρνησιν και την Αντιπολίτευσιν. Δεν ήρθησαν εις το ύψος 

των περιστάσεων. Δεν έδειξαν ούτε τόλμη ούτε θάρρος. Εις την αξίωσιν του 
Έθνους περί προσφυγής, απήντησαν με δισταγμό και νυσταγμό, ότι 

παρακολουθούν το ζήτημα αγρύπνως [...] Εμπαίζει εαυτήν η πολιτική ηγεσία, αλλ’ 
όπερ χειρότερο, εμπαίζει τον Ελληνικό Λαό, εμπαίζει τους δυστυχείς Κυπρίους 

                                                           
271 Αβέρωφ, ό.π., σ. 34.  
272 Ό.π., σ. 40.  
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όταν ομιλεί περί ανοικτής θύρας δια φιλικάς συνομιλίας [με Ηνωμένο Βασίλειο] και 
άλλων παρόμοιων».273 

 

Οι συνεχιζόμενες πιέσεις των Ελληνοκυπρίων δεν είχαν επιφέρει καμία αλλαγή 

επί της ελληνικής πολιτικής στο κυπριακό εξού και η κριτική του Μακαρίου προς 

σύσσωμη την ελληνική πολιτική ηγεσία (κυβέρνηση και αντιπολίτευση). Αυτό 

οφειλόταν και στο ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε από την αρχή ξεκαθαρίσει ότι 

δεν θα διεκδικούσε την Κύπρο ερχόμενη σε μια αντιπαραγωγική σύγκρουση με 

το συμμαχικό Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, το 1947 είχε συγκαλέσει παν-

κομματική σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων 

όπου αποφασίστηκε από κοινού όπως αποκλειστεί η προσφυγή στον ΟΗΕ για 

προώθηση της ένωσης.274  

 

Πάντως, η Ελληνική Βουλή αποτελούσε βήμα άσκησης έντονης κριτικής προς τις 

κυβερνήσεις της περιόδου που με πείσμα αρνούνταν τη διεθνοποίηση του 

κυπριακού. Συγκεκριμένα, στις 13 Δεκεμβρίου 1949 ομάδα βουλευτών είχε 

καταθέσει σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο εκφραζόταν η αλληλεγγύη του 

σώματος προς τον «Εθνικόν αγώνα» του «αδελφού λαού της Ελληνικής 

Κύπρου» υπέρ της «Ενώσεως του μετά της Μητρός Πατρίδος». Την επόμενη 

μέρα, ένας εκ των εισηγητών του σχεδίου ψηφίσματος, ο κ. Χ. Αλιβιζάτος, 

επέκρινε – με μακροσκελή ομιλία του στην ολομέλεια – έντονα την κυβέρνηση για 

την έκδοση ανακοινωθέντος με το οποίο οι αναμειγμένοι βουλευτές  

χαρακτηρίζονταν ως ανεύθυνοι. Το πιο κάτω απόσπασμα της παρέμβασής του 

βουλευτή είναι ενδεικτικό των εσωτερικών πιέσεων που δεχόταν η κυβέρνηση για 

αλλαγή πλεύσης στο κυπριακό:  

 

«Εκ του γεγονότος όμως ότι η Κυβέρνησις διαχειρίζεται υπευθύνως και επισήμως 
την εξωτερικήν πολιτκήν της χώρας, δεν έπεται ότι η Βουλή παύει να έχη 

δικαίωμα να εκφράζη την γνώμην της επί των μεγάλων εθνικών ζητημάτων, επί 

                                                           
273 Ό.π., σ.σ. 35 – 36.  
274 Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, ό.π., σ.σ. 79 – 80.  
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ζητημάτων τα οποία – όπως το Κυπριακόν – συγκλονίζουν τον Ελληνικόν λαόν. 
Ζώμεν, ευτυχώς, εντεύθεν και όχι εκείθεν του ‘σιδηρού παραπετάσματος’».275 

 
Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει αναπάντητη την 

οποιαδήποτε κριτική επί του κυπριακού για αυτό και η ομιλία του αντιπροέδρου 

της κυβέρνησης κ. Κ. Τσαλδάρη κατά τα διάρκεια της ίδιας ολομέλειας ήταν 

κάθετη. Ο Έλληνας αντιπρόεδρος υπενθύμισε στο βουλευτή την ομόφωνη 

απόφαση του 1947 για μη διεκδίκηση της Κύπρου αναφέροντας τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 

«Και πέραν τούτου, επιλαμβανόμενος της ευκαιρίας αυτής, θα ήθελον και από του 
βήματος τούτου να δηλώσω επί του θέματος επί του οποίου συζητείτε, ότι η 
πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αλλά και της Ελληνικής Βουλής, έχει 
χαραχθεί προ διετίας [1947] και πέραν τούτου, δια δηλώσεων σαφών και 

κατηγορηματικών, αι οποίαι εξηγγέλθησαν δια του μακαρίτου Προέδρου της 
Κυβερνήσεως Θ. Σοφούλη. Αυτή είναι η πολιτική της Κυβερνήσεως, εν 

προκειμένω και εντός αυτού του πλαισίου εξακολουθούμεν να παραμένωμεν, αν 
και εφόσον θέλωμεν να μη βλάψωμεν το ζήτημά μας, ανακινούντες αυτό ακαίρως 

(χειροκροτήματα)».276   
 

Έχοντας υπόψη αυτή τη σαφή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων και με 

δεδομένο το κλίμα στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών εντός του 

Δυτικού στρατοπέδου, ήταν αδιανόητο για τις τουρκικές κυβερνήσεις της 

συγκεκριμένης μεταπολεμικής περιόδου να αναπτύξουν οποιαδήποτε 

αλυτρωτική πολιτική έναντι της Κύπρου. Αυτή την προσεκτική τουρκική και 

ελληνική πολιτική υποβοηθούσε, επίσης, η έντονη στάση του Λονδίνου για 

διατήρηση του στάτους κβο στο νησί.    

    

 

 

 

 

 

                                                           
275 Βουλή των Ελλήνων, Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων (1915 – 1956), Τόμος Α’, εκδ. Διεύθυνση 

Επιστημονικών Μελετών, Αθήνα, 1997, σ.σ. 12 - 13.  
276 Βουλή των Ελλήνων, ό.π., σ. 13.  
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Επιμονή Ηνωμένου Βασιλείου για διατήρηση στάτους κβο  

Πέραν από τη στάση της Αθήνας, η πολιτική της Τουρκίας για διατήρηση του 

στάτους κβο στην Κύπρο υποβοηθούταν παράλληλα και από την απόλυτη 

άρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, έστω και για απλή συζήτηση του ενδεχόμενου 

μελλοντικής αυτοδιάθεσης και ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Τόσο σε 

διπλωματικό επίπεδο όσο και δημοσίως το Λονδίνο έκανε ξεκάθαρο στους 

Ελληνοκύπριους και στην Αθήνα ότι σκόπευε να διατηρήσει την κατοχή του 

νησιού. Και αυτό γιατί η στρατηγική σημασία της Κύπρου για το Ηνωμένο 

Βασίλειο είχε αυξηθεί δραματικά μετά την έναρξη αποχώρησης των βρετανικών 

στρατευμάτων από την Αίγυπτο το 1952, όταν το Κίνημα Ελευθέρων 

Αξιωματικών υπό τον Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσσερ (Gamal Abdel Nasser) ανέτρεψε 

το φιλο-βρετανό βασιλιά Φαρούκ Α’.277     

 

Όπως επισήμανε ο Χάρολντ Μακμίλαν (Harold Macmillan), υπουργός άμυνας επί 

διακυβέρνησης Ουίνστον Τσώρτσιλ (1954) και αργότερα υπουργός εξωτερικών 

επί διακυβέρνησης Άντονι Ήντεν (1955), η αποχώρηση από την Αίγυπτο (1952) 

οδήγησε τους Βρετανούς στην προώθηση της Κύπρου ως εναλλακτικής βάσης 

για τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική κυβέρνηση είχε αποφασίσει 

τότε όπως μετατρέψει την Κύπρο σε ένα πιστό αντίγραφο των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων που διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αίγυπτο. Η 

Κύπρος είχε αποκτήσει, μάλιστα, τεράστια σημασία για τους Βρετανούς, ιδίως 

λόγω της επιθυμίας τους να την μετατρέψουν σε μια υπερσύγχρονη αεροπορική 

βάση για τη βρετανική πολεμική αεροπορία. Το νησί ήταν πλέον απόλυτα 

αναγκαίο τόσο για την προστασία των ζωτικών βρετανικών επικοινωνιών όσο και 

για τη διεκπεραίωση των νατοϊκών υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.278  

 

Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική σημασία της Κύπρου αυξανόταν σταδιακά για 

τους Βρετανούς από το Δεκέμβριο του 1952 όταν το υπουργικό συμβούλιο υπό 

                                                           
277 Η αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από την Αίγυπτο ολοκληρώθηκε το 1954. Με την 

εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ το 1956 και τον επακόλουθο πόλεμο της Αιγύπτου με τη Γαλλία, 

Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο, τερματίστηκε πλήρως ο βρετανικός ρόλος στη διαχείριση της τεράστιας 

στρατηγικής σημασίας διώρυγας.    
278 Macmillan, Harold, Tides of Fortune (1945 – 1955), εκδ. Harper & Row, New York, 1969, σ. 661.  
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τον πρωθυπουργό Ουίνστον Τσώρτσιλ συμφώνησε κατ’ αρχή για τη μεταφορά 

του αρχηγείου των βρετανικών δυνάμεων Μέσης Ανατολής (Joint British Middle 

East Headquarters) από την Αίγυπτο στην Κύπρο. Ενδεικτικό του αυξημένου 

στρατηγικού ρόλου του νησιού ήταν και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτέλεσε θέμα 

συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου 

Βασιλείου (Αϊζενχάουερ - Τσώρτσιλ) τον Ιούνιο του 1954, όπου ο Τσώρτσιλ είχε 

χαρακτηρίσει το νησί ως ένα καλό μέρος για μεταφορά των βρετανικών 

δυνάμεων από το Σουέζ. Η αναβαθμισμένη στρατηγική σημασία της Κύπρου για 

τη δυτική συμμαχία ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι 

ΗΠΑ υποστήριζαν τότε – παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς τους για τη βρετανική 

πολιτική και τη γενικότερη προτίμησή τους στην αρχή της αυτοδιάθεσης – την 

παραμονή της Κύπρου υπό βρετανικό έλεγχο.279    

 

Με αυτά τα δεδομένα δεν ήταν έκπληξη η απότομη απάντηση του τότε Βρετανού 

υπουργού εξωτερικών Άντονι Ήντεν (Anthony Eden) στον Έλληνα 

πρωθυπουργό Παπάγο το Δεκέμβριο του 1953, όταν ο τελευταίος είχε 

αποφασίσει σε εμπιστευτικό και φιλικό επίπεδο να εγείρει θέμα Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, ο Ήντεν ανέφερε κοφτά στον Παπάγο: 

  

«[...] Θα επαναλάβω εκείνο το οποίον είπα και άλλοτε, δηλαδή για τη Βρετανική 
Κυβέρνησιν δεν υφίσταται Κυπριακό ζήτημα ούτε εις το παρόν ούτε εις το 

μέλλον».280  
   

Η βρετανική κυβέρνηση περνούσε το ίδιο μήνυμα και δημοσίως, κάτι που ήταν 

ιδιαίτερα καθησυχαστικό για την Άγκυρα. Η πιο δραματική και συνάμα κάθετη 

δημόσια τοποθέτηση των Βρετανών έναντι του ζητήματος της Κύπρου ήταν η 

απάντηση του υπουργού Αποικιών Χένρι Χόπκινσον (Henry Hopkinson) σε 

ερώτηση εργατικού βουλευτή κατά τη διάρκεια μακράς συζήτησης στη βουλή των 

κοινοτήτων για το μέλλον της Κύπρου (28 Ιουλίου 1954). Ο Χόπκινσον είχε 

αναφέρει κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν μπορούσε να ελπίζει ποτέ στην 

                                                           
279 Stefanidis, ό.π., σ. 42 και σ.σ. 60 – 61.  
280 Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ.σ. 43 – 44.   
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πλήρη ανεξαρτησία λόγω της μεγάλης στρατηγικής της σημασίας. Πιο 

συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:  

 

«[Ορισμένες αποικίες] λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τας οποίας ευρίσκονται, 
δεν μπορούν ποτέ να ελπίζουν ότι θα είναι απολύτως ανεξάρτητοι».281  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 Ό.π., σ. 46. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου.   
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Διατήρηση στάτους κβο ταυτόσημη με τουρκικά συμφέροντα  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προτίμηση της Άγκυρας για διατήρηση του 

στάτους κβο στο νησί και η επικέντρωσή της σε άλλα διεθνή ζητήματα, όπως το 

μεσανατολικό, τα βαλκάνια, και τη σοβιετική απειλή, δεν σήμαινε ότι άφηνε εκτός 

του ενδιαφέροντός της την Κύπρο. Απλά, η Τουρκία θεωρούσε τη διατήρηση του 

στάτους κβο ως την καλύτερη εναλλακτική λύση, η οποία διασφάλιζε τόσο τα 

στρατηγικά όσο και τα εθνικά της συμφέροντα στο νησί. Δηλαδή, από τη μια 

απέτρεπε τον έλεγχο του νησιού από την Ελλάδα και ταυτόχρονα εξασφάλιζε την 

προστασία της τουρκικής μειονότητας της Κύπρου. Παράλληλα, η διατήρηση του 

στάτους κβο συντηρούσε την ελληνο-τουρκική συμμαχία κατά του σοβιετικού 

κινδύνου, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. Όπως έχει 

προαναφερθεί, η τουρκική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει από νωρίς ότι στην 

περίπτωση που τα δεδομένα στην Κύπρο διαφοροποιούνταν, θέτοντας σε 

κίνδυνο τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή, η πολιτική της έναντι της Κύπρου 

θα άλλαζε ριζικά.  

 

Αυτά τα τουρκικά συμφέροντα διαφυλάσσονταν ενώσω η Ελλάδα απέφευγε την 

προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη για εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην 

Κύπρο. Για αυτό και η Τουρκία πίστευε ακράδαντα στη συνέχιση της ελληνο-

τουρκικής πολιτικής για μη διεκδίκηση της Κύπρου. Ακόμη και μερικούς μήνες 

πριν τον Αύγουστο του 1954, όταν η Ελλάδα προσέφυγε τελικά στα Ηνωμένα 

Έθνη, η Άγκυρα αντέκρουε τα διαβήματα των Βρετανών, οι οποίοι διαβλέποντας 

την προδιαγραφόμενη ελληνική προσφυγή προσπαθούσαν από το 1954 και 

εντεύθεν να βάλουν την Τουρκία στο παιγνίδι με το μέρος τους. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 1954 η Τουρκία πίστευε 

ότι η Ελλάδα δεν θα έφερνε το κυπριακό στο διεθνές προσκήνιο, για αυτό και 

αντέκρουε οποιεσδήποτε βρετανικές πιέσεις. Ενδεικτική ήταν η απάντηση του 

Ορχάν Εράλπ (Orhan Eralp), καθ’ ύλην αρμοδίου για θέματα Κύπρου στο 

τουρκικό υπουργείο εξωτερικών, κατόπιν διαβήματος των Βρετανών την Άνοιξη 

του 1954 για την αναγκαιότητα υιοθέτησης πιο ενεργού τουρκικής πολιτικής στο Χα
ρά
λα
μπ
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 Κα
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κυπριακό. Οι αναφορές του Εράλπ, οι οποίες προβλημάτισαν έντονα τους 

Βρετανούς, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

  

- Η Τουρκία θεωρεί το κυπριακό ως ένα άγγλο-ελληνικό πρόβλημα.  

- Σε περίπτωση που το θέμα εγερθεί στα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία δεν 

επιθυμεί να πάρει δυναμική θέση και σκέπτεται την αποχή.  

- Η Άγκυρα δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω διαβήματα προς 

την Αθήνα για το κυπριακό. 

- Λόγω της ευαισθησίας του τουρκικού Τύπου για την Κύπρο, δεν πρέπει να 

ληφθεί οποιαδήποτε δράση που πιθανό να υποκινήσει μια εκστρατεία 

κατά της Ελλάδας. 

- Τίποτα δεν πρέπει να γίνει το οποίο πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τη 

βαλκανική συμμαχία, η οποία για την Τουρκία είναι πιο σημαντική από το 

κυπριακό.282     

 

Πράγματι, η κυβέρνηση Μεντερές απέδιδε τότε μεγαλύτερη σημασία στη 

βαλκανική συνεργασία για κοινή άμυνα στην περίπτωση σοβιετικής επίθεσης. Το 

Φεβρουάριο του 1953 είχε υπογραφεί με τουρκική και ελληνική πρωτοβουλία η 

Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας, Ελλάδας και 

Γιουγκοσλαβίας. Από τότε μέχρι και τον Αύγουστο του 1954, η Τουρκία – όπως 

και η Ελλάδα –  επιδίωκε την εμβάθυνση της βαλκανικής συνεργασίας και στον 

αμυντικό τομέα. Για αυτό και στις 9 Αυγούστου 1954, υπογράφηκε η Συνθήκη 

Συμμαχίας, Πολιτικής Συνεργασίας, και Αμοιβαίας Υποστήριξης από τις τρεις 

χώρες, η οποία προνοούσε την μεταξύ τους ειρηνική συνεργασία και την κοινή 

άμυνα στην περίπτωση επίθεσης από τη Σοβιετική Ένωση.283     

 

                                                           
282 Stefanidis, ό.π., σ. 214. Ο Στεφανίδης βασίζει τη συγκεκριμένη αναφορά του σε απόρρητο μήνυμα του 

Βρετανού πρέσβη στην Άγκυρα Sir James Bowker προς το Foreign Office. Πρόκειται για το έγγραφο 

Bowker to FO, 112844, 1081/62, 30 March 1954. 
283 Treaty of Alliance, Political Cooperation, and Mutual Assistance Between the Turkish Republic, the 

Kingdom of Greece, and the Federal People's Republic of Yugoslavia (Balkan Pact), August 9, 1954, στο 

American Foreign Policy 1950-1955: Basic Documents, Volumes I and II, Department of State, Publication 

6446, General Foreign Policy Series 117, U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1957.   
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Εκτός από τη βαλκανική συνεργασία, η Άγκυρα απέδιδε τότε περισσότερη 

σημασία στην προώθηση των συμφερόντων της μουσουλμανικής μειονότητας 

στη δυτική Θράκη παρά στους Τούρκους της Κύπρου. Όπως επισημαίνει ο 

Ιωάννης Στεφανίδης, οι Βρετανοί παρέμεναν προβληματισμένοι με την τουρκική 

στάση χαρακτηρίζοντάς την διφορούμενη, αφού παρά τις εκκλήσεις τους για 

περισσότερη εμπλοκή στο κυπριακό οι Τούρκοι τους έκαναν ξεκάθαρο ότι έδιναν 

περισσότερη έμφαση στη βαλκανική συνεργασία και στις υποσχέσεις της 

Ελλάδας για βελτίωση της κατάστασης των μουσουλμάνων της δυτική Θράκης. 

Λόγω, μάλιστα, και των επερχόμενων γενικών εκλογών στην Τουρκία (1954), η 

τουρκική κυβέρνηση απέφευγε την οποιαδήποτε όξυνση στις σχέσεις Τουρκίας – 

Ελλάδας.284  

 

Υπό αυτές τις συνθήκες, το πρώτο διάβημα της τουρκικής κυβέρνησης για την 

Κύπρο στην αντίστοιχη ελληνική είχε γίνει με τον πιο υποβαθμισμένο δυνατό 

τρόπο παρά τις περί του αντιθέτου βρετανικές πιέσεις. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος 

πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα Κεμάλ Ταρράι (Kemal Tarray) έθεσε το θέμα 

της Κύπρου στον Έλληνα υπουργό εξωτερικών Στέφανο Στεφανόπουλο στις 15 

Μαρτίου 1954 στο πλαίσιο δεξίωσης προς τιμή του Γερμανού καγκελάριου 

Konrad Adenauer, επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του κυπριακού στην 

ελληνοτουρκική συνεργασία. Το υπό αναφορά διάβημα ήταν τόσο μετριασμένο 

και υποβαθμισμένο που το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών δεν το είχε εκλάβει 

καν ως τέτοιο. Όταν, μάλιστα, με μετέπειτα ανακοίνωσή του το ελληνικό 

υπουργείο εξωτερικών διέψευσε αναφορές του Τούρκου υπουργού εξωτερικών 

Κιοπρουλού περί τουρκικού διαβήματος, ο πρέσβης Ταρράι παρακάλεσε σε 

εμπιστευτικό επίπεδο τον υπεύθυνο επί θεμάτων Κύπρου στο ελληνικό 

υπουργείο εξωτερικών, Αλέξη Κύρου, όπως η συνομιλία του με τον 

Στεφανόπουλο χαρακτηριστεί ως επίσημο διάβημα, αφού η εσωτερική κριτική 

                                                           
284 Stefanidis, ό.π., σ. 55. Οι σχετικές αναφορές του Στεφανίδη βασίζονται στα βρετανικά έγγραφα Bowker 

to FO, 112844, 1081/62, 30 March 1954 και Scott Fox to Cheetham, 112846, 1081/121, 10 May 1954. Η 

επικέντρωση της Τουρκίας στους Μουσουλμάνους της δυτικής Θράκης παρά στους Τούρκους της Κύπρου 

σε εκείνο το χρονικό σημείο ήταν αναμενόμενη. Και αυτό γιατί η υπόθεση της Κύπρου και της εκεί 

τουρκικής μειονότητας ήταν σχετικά καινοφανές φαινόμενο. Αντίθετα, η ενασχόληση της Τουρκίας με τα 

πολιτιστικά και άλλα δικαιώματα των μουσουλμάνων της δυτικής Θράκης, τους οποίους θεωρούσε 

Τούρκους, προϋπήρχε του κυπριακού.     
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που δεχόταν η κυβέρνηση Μεντερές λόγω της στάσης της στο κυπριακό έβλαπτε 

την προεκλογική της εκστρατεία. Κατόπιν αυτής της συνεννόησης Ταρράι – 

Κύρου, το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών εξέδωσε διορθωτική ανακοίνωση 

αναφέροντας ότι η τουρκική κυβέρνηση είχε διαβιβάσει «με φιλικό τρόπο τις 

αμφιβολίες της αναφορικά με τις δυσάρεστες επιπτώσεις μιας ελληνικής 

προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη».285       

 

Η ελληνική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Παπάγο αναγνωρίζοντας την 

πρωταρχική σημασία που επέδιδε η Τουρκία στη μουσουλμανική μειονότητα της 

δυτικής Θράκης προσπάθησε πριν από την προσφυγή της στα Ηνωμένα Έθνη 

να κατευνάσει την Τουρκία παραχωρώντας στη μειονότητα περισσότερα 

δικαιώματα. Συγκεκριμένα, το 1954 – στα πλαίσια πολιτιστικής σύμβασης μεταξύ 

των δύο χωρών – παραχωρήθηκε στην Άγκυρα περισσότερος έλεγχος επί των 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών υποθέσεων της μουσουλμανικής 

μειονότητας.286  

 

Κάποιοι πάντως αναλυτές όπως ο Τοζούν Μπαχτσελί (Tozun Bahçeli) δεν 

αποκλείουν την πιθανότητα όπως την περίοδο πριν από την ελληνική προσφυγή 

στα Ηνωμένα Έθνη να υπήρχε επιτυχής ελληνοτουρκική συνεννόηση για την 

Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο Μπαχτσελί αναφέρει ότι υπό τα τότε δεδομένα δεν ήταν 

αδιανόητο η Ελλάδα να κέρδιζε την τουρκική συγκατάθεση για υλοποίηση της 

ένωσης εφόσον αντιμετωπίζονταν οι βασικές τουρκικές ανησυχίες, όπως η 

στρατηγική σημασία του νησιού και η ασφάλεια της τουρκικής μειονότητας, μέσω 

της παραχώρησης στρατιωτικής βάσης ή άλλων εγκαταστάσεων στο νησί.287  

 

                                                           
285 Ό.π., σ.σ. 54 – 55. Ο Στεφανίδης παραθέτει μια σειρά από έγγραφα όπου περιγράφεται, ανάμεσα σε 

άλλα, και η απογοήτευση των Βρετανών για τη μη έντονη τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς έναντι των 

Ελλήνων στο κυπριακό. Πρόκειται για τα Peake to FO, 112844, 1081/51, 22 March 1954, Record of 

Conversation between Cheetham and Berkol, 112844, 1081/55, 23 March 1954, και Bowker to FO, 

112844, 1081/62, 30 March 1954. Όπως αναφέρεται στα βρετανικά έγγραφα, ο Τούρκος πρέσβης μετέφερε 

το μήνυμα με ένα πολύ «μετριοπαθή τρόπο» («diluted form»).   
286 Ό.π., σ. 213.  
287 Bahcheli, ό.π., σ.σ. 37 – 38.  
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Όμως, αυτό το σενάριο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αφού η Αθήνα – χωρίς να 

υπολογίζει μέχρι τότε τους Τούρκους ως σημαντικό παίκτη στο κυπριακό – δεν 

έκανε τέτοια πρόταση στην Άγκυρα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχώς πίεζε την 

Τουρκία για πιο διεκδικητική πολιτική στην Κύπρο και δεν ήταν πρόθυμο 

επουδενί λόγω να αφήσει μια τέτοια συνεννόηση να υλοποιηθεί.  

 

Η πιο πάνω ελληνική στάση έναντι της Τουρκίας πριν από την προσφυγή της 

Αθήνας στα Ηνωμένα Έθνη ήταν περισσότερο προϊόν ελλιπούς και λανθασμένης 

αντίληψης για την πολιτική της Άγκυρας στο κυπριακό. Συγκεκριμένα, η τουρκική 

εμμονή για διατήρηση του στάτους κβο στο νησί και κατ’ επέκταση η αποφυγή 

αντιπαράθεσης με την Ελλάδα, η οποία μεταφραζόταν σε κάποια ιδιαίτερα 

υποτονικά διαβήματα προς την ελληνική κυβέρνηση, εκλαμβανόταν λανθασμένα 

από την τελευταία ως έλλειψη τουρκικού ενδιαφέροντος για την Κύπρο. Για αυτό 

και η εμμονή της Άγκυρας για διατήρηση της Δυτικής συμμαχίας κατά του 

σοβιετικού κινδύνου – και επομένως η παντελής απροθυμία της για ανακίνηση 

του κυπριακού – «παραπλάνησε» αρχικά την ελληνική κυβέρνηση, η οποία 

θεωρούσε ότι μια πιθανή εκ μέρους της προώθηση του κυπριακού στα Ηνωμένα 

Έθνη δεν θα οδηγούσε σε οποιαδήποτε σοβαρή τουρκική αντίδραση. Στο τέλος, 

αυτή η ανάλυση αποδείχθηκε λανθασμένη. Όπως θα δούμε πιο κάτω, παρά το 

αρχικό σοκ και τις πρώτες σπασμωδικές αντιδράσεις, η Άγκυρα υλοποίησε τις 

παρασκηνιακές προειδοποιήσεις της μπαίνοντας από το 1955 δυναμικά – ακόμη 

και βίαια – στο κυπριακό μετατρεπόμενη σε ένα βασικό του παίχτη.     
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V. Αύγουστος – Δεκέμβριος 1954: 
Σπασμωδική διαχείριση κυπριακού στον ΟΗΕ 

 

Όταν στις 16 Αυγούστου 1954 η ελληνική κυβέρνηση, λόγω κυρίως της 

βρετανικής απόλυτης άρνησης έστω και για καταρχήν διμερή συζήτηση του 

κυπριακού αλλά και λόγω της λαϊκής πίεσης σε Κύπρο και Ελλάδα288, υπέβαλε 

αίτηση στη γενική γραμματεία του ΟΗΕ για εγγραφή του κυπριακού στην 

ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, η Τουρκία αντέδρασε με 

σπασμωδικές κινήσεις αφού δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη για μια 

συνολική διαχείριση του κυπριακού σε διεθνές επίπεδο. Όπως θα δούμε πιο 

κάτω, η όλη προχειρότητα που χαρακτήρισε την αρχική αντίδραση της Άγκυρας 

στην προσφυγή της Ελλάδας καταδεικνύει ότι η πρώτη δεν ανέμενε μια τέτοια 

εξέλιξη που εκ των πραγμάτων διεθνοποιούσε το κυπριακό.  

 

Η Τουρκία ήλπιζε αρχικά ότι η πιο πάνω ελληνική πολιτική ήταν πρόσκαιρη, για 

αυτό και απέφευγε όπως οξύνει τα πνεύματα αναμένοντας μια δυτική 

«ενδοοικογενειακή» συνεννόηση για κλείσιμο του κυπριακού μέσω της 

διατήρησης του στάτους κβο. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η αρχική αντιμετώπιση 

του κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ από την Άγκυρα ήταν περισσότερο 

τεχνοκρατική, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση Μεντερές αρκέστηκε σε ένα 

δευτερεύον ρόλο, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργούσε ενισχυτικά των βρετανικών 

διπλωματικών κινήσεων.  

 

Όμως, έστω και με την επιφυλακτική και περισσότερο τεχνοκρατική είσοδο της 

Άγκυρας στο «παιγνίδι», το κυπριακό άρχισε αναπόφευκτα να κυριαρχεί στο 

εσωτερικό πολιτικό σκηνικό παρουσιαζόμενο ολοένα και περισσότερο ως βασικό 

εθνικό ζήτημα. Η επακόλουθη πολιτικοποίηση του κυπριακού και η ανάλογη 

εκμετάλλευσή του από την κυβέρνηση Μεντερές με στόχο τα εκλογικά οφέλη 

οδήγησε αργότερα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οι οποίες θα εξεταστούν στο 

                                                           
288 Ο Αβέρωφ-Τοσίτσας παραθέτει με λεπτομέρεια του λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση 

αποφάσισε τελικά να προσφύγει στον ΟΗΕ προωθώντας την αρχή της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο παρά τις 

αρχικές τις αντιρρήσεις, στο Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ. 45.   
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επόμενο κεφάλαιο σχετικά με το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης.   
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Αρχική τεχνοκρατική αντιμετώπιση κυπριακού  

Όπως επισημαίνει ο Νεοκλής Σαρρής, οι τουρκικές υπηρεσίες ήταν τον Αύγουστο 

του 1954 πλήρως ανέτοιμες για διαχείριση του κυπριακού και για αντίκρουση των 

ελληνικών επιχειρημάτων. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Μεντερές ανέθεσε 

βεβιασμένα το χειρισμό του κυπριακού στον έμπειρο διπλωμάτη Φατίν Ρουστού 

Ζορλού (Fatin Rüştü Zorlu), ο οποίος με τη σειρά του συγκρότησε άμεσα στο 

τουρκικό υπουργείο εξωτερικών μια ειδική επιτροπή μελέτης του κυπριακού 

αποτελούμενη από τεχνοκράτες - διπλωμάτες. Στόχος της επιτροπής ήταν να 

καθορίσει για πρώτη φορά την κυβερνητική πολιτική επί του θέματος. Και αυτό 

γιατί κανένας μέσα στην τουρκική κυβέρνηση δεν γνώριζε σε βάθος τη νομική, 

πολιτική, στρατιωτική και ιστορική πλευρά του προβλήματος.289            

 

Σε γρήγορο χρονικό διάστημα η επιτροπή προετοίμασε τη λεγόμενη «Λευκή 

Βίβλο» του κυπριακού, η οποία περιείχε σειρά επιχειρημάτων γιατί η Κύπρος δεν 

έπρεπε να ενωθεί με την Ελλάδα. Η επιπολαιότητα αρκετών από τα επιχειρήματα 

που αναπτύσσονταν στη «Λευκή Βίβλο» καταδείκνυε και την τότε έλλειψη βαθιάς 

γνώσης του κυπριακού από την τουρκική κυβέρνηση, καθώς και την 

περισσότερο τεχνοκρατική αντιμετώπιση του ζητήματος από τις κρατικές 

υπηρεσίες. Παραδείγματος χάριν, αναφερόταν ότι η Κύπρος υπήρξε γεωγραφικά 

τμήμα της Ανατολίας, κάτι που αποδεικνυόταν και από τα χημικά συστατικά των 

νερών στις πηγές του Πενταδάκτυλου, τα οποία ήταν τα ίδια με τα συστατικά των 

νερών που αναβλύζουν από την τουρκική οροσειρά του Ταύρου. Παράλληλα, 

αναπτυσσόταν το αστήρικτο επιχείρημα ότι ο γηγενής λαός του νησιού δεν ήταν 

ελληνικός, αφού είχε μεταναστεύσει στο νησί κατά τη διάρκεια διαφόρων 

περιόδων της ιστορίας από τη Συρία, την Ανατολία, την Ιταλία και αλλού, χωρίς 

να γίνεται καμία αναφορά στην Ελλάδα και το Βυζάντιο.290  

 

Η επιχειρηματολογία που ετοιμάστηκε από την ειδική επιτροπή του Ζορλού 

μεταφράστηκε γρήγορα σε διάφορες γλώσσες και προωθήθηκε από τις τουρκικές 

                                                           
289 Σαρρής, Νεοκλής, Η Άλλη Πλευρά, τόμος Δεύτερος, βιβλίο Α’ Ι, εκδ. Γραμμή, Αθήνα, 1982, σ. 62 και 

σ.σ. 64 – 65.  
290 Σαρρής, ό.π., σ.σ. 66 – 67. 
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πρεσβείες ανά τον κόσμο. Ιδιαίτερα τα εθνολογικά επιχειρήματα των Τούρκων 

διπλωματών, τα οποία αμφισβητούσαν την ελληνικότητα της πλειοψηφίας του 

πληθυσμού του νησιού, δεν ήταν αποτελεσματικά αφού θεωρήθηκαν 

παρατραβηγμένα από τους συνομιλητές τους. Όμως, περισσότερο πειστικά ήταν 

τα στρατηγικά επιχειρήματα που πρόβαλε η Άγκυρα. Όπως επισημαίνει ο 

Ιωάννης Στεφανίδης, ιδιαίτερα οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες Δυτικές δυνάμεις 

θεωρούσαν ότι η Κύπρος έπαιζε σημαντικότερο ρόλο στην προστασία και 

ασφάλεια της Τουρκίας παρά της Ελλάδας. Παράλληλα, συμμερίζονταν το 

επιχείρημα ότι η διεθνοποίηση και συζήτηση του κυπριακού στον ΟΗΕ θα 

έπληττε τη δυτική συμμαχία και θα ωφελούσε τους Σοβιετικούς.291   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291 Stefanidis, ό.π., σ.σ. 219 – 220.  
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Πρώτες ουσιαστικές βρετανικές παροτρύνσεις  

Στην προώθηση των θέσεων της ανά τον κόσμο η Τουρκία βρήκε την πλήρη 

στήριξη των Βρετανών, οι οποίοι από το 1954 πίστευαν πλέον ακράδαντα ότι η 

άμεση ανάδειξη της Άγκυρας ως ενδιαφερόμενο μέρος στο κυπριακό ενίσχυε τη 

θέση τους κατά της, επίσημης πλέον, διεθνούς ελληνικής εκστρατείας για 

εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο.  

 

Πριν όμως γίνει αναφορά σε αυτή τη ριζική στροφή των Βρετανών προς την 

Τουρκία, είναι άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι κατά την πρώτη δεκαετία μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να αποφεύγει 

όπως εμπλέξει άμεσα την Άγκυρα στο κυπριακό φοβούμενο τη μελλοντική 

διεκδίκηση του νησιού και από τους Τούρκους. Όπως είδαμε και προηγουμένως, 

αυτή η ανησυχία διακατείχε τους Βρετανούς κυρίως κατά τη διάρκεια του 

πολέμου όταν η Τουρκία ενεργά διεκδικούσε από τους συμμάχους και από τις 

δυνάμεις του άξονα νησιά όπως αυτά της Δωδεκανήσου και γειτονικές περιοχές 

όπως τη Μοσούλη. Για αυτό και τα οποιαδήποτε – έστω και επιφυλακτικά – 

ανοίγματα των Βρετανών κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία περιορίζονταν προς 

τους Τουρκοκύπριους. Η νέα λοιπόν επιφυλακτική στροφή του Ηνωμένου 

Βασιλείου προς τις εθνικιστικές δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων που πρόσκειντο 

στην κεμαλική Τουρκία292 - και οι οποίες αργά αλλά σταθερά αναβαθμίζονταν ως 

η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα - έγινε με την 

αποτυχία της Διασκεπτικής στα τέλη του 1947293, όπου το Λονδίνο δεν κατάφερε 

                                                           
292 Η πρώτη προσπάθεια είχε γίνει το 1943 με την παρασκηνιακή συμβολή των Βρετανών στην ίδρυση του 

συνδέσμου ΚΑΤΑΚ, ο οποίος συστέγαζε τους Τουρκοκύπριους εθνικιστές με την παραδοσιακή 

θρησκευτική τους ηγεσία, ως αντίβαρο στην ενωτική πολιτική των Ελληνοκυπρίων. Με την αποχώρηση 

των εθνικιστών από τον ΚΑΤΑΚ και την υιοθέτηση αντιβρετανικής πολιτικής εκ μέρους τους, αλλά και 

λόγω της τουρκικής διεκδικητικής πολιτικής στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Βρετανοί 

απομακρύνθηκαν το 1944 και πάλι από τους κεμαλιστές Τουρκοκύπριους. 

293 Η Διασκεπτική Συνέλευση αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου για 

παραχώρηση συντάγματος στους Κυπρίους. Άρχισε τις εργασίες της την 1η του Νοέμβρη του 1947. Όμως, 

εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων συμμετείχε μόνο η αριστερά με εκπροσώπους του ΑΚΕΛ  και 

συνοδοιπόρους του. Και αυτό γιατί η ελληνοκυπριακή δεξιά θεώρησε προδοσία την αποδοχή συντάγματος 

επιμένοντας στο «Ένωσις και μόνον Ένωσις». Η αριστερά έχοντας ως πολιτική την «αυτοκυβέρνηση-

ένωση» πήρε μέρος στη Διασκεπτική με στόχο να χρησιμοποιήσει το σύνταγμα αυτοκυβέρνησης ως 

σταθμό για την ένωση. Τελικά, οι βρετανικές συνταγματικές προτάσεις που υποβλήθηκαν το Μάη του 

1948, κρίθηκαν απαράδεχτες από τη δεξιά αλλά και από την αριστερά, η οποία αφού τις μελέτησε τις 
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να πείσει τόσο την ελληνοκυπριακή δεξιά όσο και την ελληνοκυπριακή αριστερά 

για κάποια μορφή αυτοκυβέρνησης. Εφόσον, λοιπόν, το Λονδίνο βρέθηκε ξανά 

αντιμέτωπο το 1948 με το σύνθημα «Ένωσις και μόνον Ένωσις», το οποίο 

συμμερίζονταν τελικά όλες οι κύριες πολιτικές δυνάμεις των Ελληνοκυπρίων 

παρά την αρχική πιο μετριοπαθή στάση της αριστεράς294, αποφάσισε να στραφεί 

εκ νέου και προς τους Τουρκοκύπριους εθνικιστές με μοναδικό σκοπό τη 

συνεργασία μαζί τους, χρησιμοποιώντας τους και πάλι ως αντιστάθμισμα στην 

πολιτική της ένωσης. Οι Τουρκοκύπριοι ήταν έτσι και αλλιώς σταθερά αντίθετοι 

προς την πολιτική της ένωσης από την πρώτη μέρα που οι Βρετανοί είχαν 

πατήσει το πόδι τους στο νησί, για αυτό και οι τελευταίοι στρέφονταν – όποτε το 

                                                                                                                                                                             

χαρακτήρισε ως βήμα για εδραίωση της αποικιοκρατίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ηγετών της 

Αριστεράς, οι Βρετανοί αποικιοκράτες - όταν είδαν ότι στη Διασκεπτική συμμετείχαν μόνοι οι Αριστεροί - 

τρομοκρατήθηκαν αφού σε μια πιθανή μελλοντική αυτοκυβέρνηση πρωταγωνιστικό ρόλο θα έπαιζε το 

κομμουνιστικό ΑΚΕΛ. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό το ενεχόμενο κατέθεσαν τόσο αρνητικές προτάσεις 

που στην ουσία οι ίδιοι οδηγούσαν τη Διασκεπτική σε ναυάγιο. Χρήσιμες πληροφορίες για τη στάση της 

Αριστεράς στη Διασκεπτική μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες του ηγετικού στελέχους του ΑΚΕΛ 

Ανδρέα Ζιαρτίδη στο Παιονίδης, Πανίκος, Ανδρέας Ζιαρτίδης: Χωρίς Φόβο και Πάθος, εκδ. Συνεργατικό 

Τυπογραφείο, Λευκωσία, 1995, σ.σ.59 – 61. 

294 Η περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του ΑΚΕΛ και η στροφή στο σύνθημα «Ένωσις και μόνον 

Ένωσις» δεν οφειλόταν μόνο στο αδιέξοδο της Διασκεπτικής, αλλά και στη σχετική κατεύθυνση που είχε 

λάβει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Συγκεκριμένα, παράλληλα με το ναυάγιο της 

Διασκεπτικής, το ΑΚΕΛ είχε πληροφορηθεί τότε πως το αδελφό ΚΚΕ διαφωνούσε με τη γραμμή 

αυτοκυβέρνηση – ένωση. Με στόχο τη διερεύνηση της συγκεκριμένης πληροφορίας πήγαν στην Ελλάδα το 

1948 ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Φιφής Ιωάννου και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ Ανδρέας 

Ζιαρτίδης. Ενώ μαινόταν ακόμη ο εμφύλιος πόλεμος, οι δύο ηγέτες του ΑΚΕΛ συναντήθηκαν στο βουνό 

με το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδης πίστευε ότι το πολύ σε δύο μήνες οι 

Έλληνες κομμουνιστές θα ήταν οι νικητές του εμφυλίου, για αυτό και είπε στους δύο Κυπρίους 

συντρόφους του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιφή Ιωάννου το Σεπτέμβρη του 1976, τα ακόλουθα: «Η 

γραμμή για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο είναι μια μορφή ‘λιμπεραλισμού’ 

(φιλελευθερισμού). Εμείς εδώ θα είμαστε έτσι ή αλλιώς σε δύο μήνες στην Αθήνα. Έτσι, εσείς εκεί στην 

Κύπρο δεν μπορεί να μιλάτε πια για ενδιάμεσα στάδια αυτοκυβερνήσεως, με τελικό στόχο την Ένωση. Η 

Ένωση με την Ελλάδα πρέπει να γίνει ο άμεσος στόχος σας». Με αυτά τα δεδομένα το ΑΚΕΛ 

διαφοροποίησε τη θέση του ακολουθώντας και αυτό όπως και η δεξιά μια καθαρά ενωτική πολιτική. Είναι 

με βάση αυτή τη διαφοροποίηση θέσης που το Μάρτη του 1949 το ΑΚΕΛ έκανε αυτοκριτική και  δήλωσε 

δημόσια πως η γραμμή της αυτοκυβέρνησης που ακολούθησε ήταν λανθασμένη. Το 1949 το συνέδριο του 

ΑΚΕΛ υιοθέτησε και επίσημα τη γραμμή «ένωση και μόνον ένωση». Εκείνη την περίοδο εκλέχθηκε και ο 

Εζεκίας Παπαϊωάννου ως νέος Γενικός Γραμματέας του κόμματος αναλαμβάνοντας να προωθήσει τη 

συγκεκριμένη πολιτική. Για περισσότερες πληροφορίες στο Κάτσης, Άριστος, “Πώς φθάσαμε στο ενωτικό 

δημοψήφισμα του 1950”, Εφημερίδα Πολίτης, 20.2.2002. Ο ίδιος ο Ανδρέας Ζιαρτίδης αναφέρει πως ο 

Ζαχαριάδης, αφού χαρακτήρισε τη συμμετοχή του ΑΚΕΛ στη Διασκεπτική λανθασμένη, προέβη στην 

ακόλουθη ολιγόλεπτη ανάλυση: «[Είναι] λάθος αρχής διότι δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να πολεμά με το 

όπλο στο χέρι ενάντια στην αντίδραση της Ελλάδας και τις επεμβάσεις της Βρετανίας, δεν γίνεται λοιπόν 

εμείς να πολεμούμε με το όπλο ενάντια στην αντίδραση [Δεξιά] και το Βρετανικό ιμπεριαλισμό και εσείς 

εις την Κύπρο να συνεργάζεστε με τους Βρετανούς για Σύνταγμα Αυτοκυβέρνησης. Η τακτική σας πρέπει 

να αλλάξει. Πρέπει να αγωνιστείτε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε βέβαιοι για τη 

νίκη μας και όταν νικήσουμε θα είναι η λύση του προβλήματός σας!». Στο Παιονίδης, ό.π., σ.σ. 63 – 64.   
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αίτημα για ένωση φούντωνε – προς τους πρώτους για μια πιο συγκροτημένη 

συνεργασία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η βρετανική κυβέρνηση του νησιού 

επέτρεψε το 1948 την ίδρυση της Επιτροπής Τουρκικών Υποθέσεων, ενώ 

αποδέχθηκε παράλληλα την κάθοδο από την Τουρκία τριακοσίων περίπου 

εμπειρογνωμόνων με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 

συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και τουρκοκυπριακής κοινότητας.295 Στο ίδιο 

πλαίσιο προωθήθηκε και η δημιουργία της Ομοσπονδίας Τουρκοκυπριακών 

Οργανώσεων, η οποία όπως έχουμε δει συνένωνε όλες τις πολιτικές δυνάμεις 

των Τουρκοκυπρίων κατά της ένωσης.  

 

Όπως ήταν φυσικό, η προσεκτική έστω στροφή των Βρετανών προς τους 

Τουρκοκύπριους κεμαλιστές – παράλληλα με την ιστορική της συνεργασία με τη 

συντηρητική και θρησκευτική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων – οδήγησε αργά αλλά 

σταθερά σε μια πιο αυξημένη συνεργασία στο κυπριακό και με την κεμαλική 

Τουρκία. Όμως, μέχρι και τις αρχές του 1954, οι Βρετανοί διατηρούσαν τις 

γνωστές επιφυλάξεις τους για τις ολοένα και πιο αυξημένες επαφές Τουρκίας – 

Τουρκοκυπρίων, οι οποίες μεταφράζονταν σε αύξηση των φωνών ανάμεσα 

στους τελευταίους που ζητούσαν τερματισμό της αποικιοκρατίας και επιστροφή 

του νησιού στην πρώην κάτοχό του, δηλαδή στην Τουρκία. Παρά τα κάποια 

ανοίγματά τους, οι Βρετανοί εξακολουθούσαν να ανησυχούν ότι ο αυξανόμενος 

τουρκικός εθνικισμός ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους πιθανό να έπληττε τη 

μέχρι τότε συνεργασία της παραδοσιακής ηγεσίας τους με τη βρετανική διοίκηση 

του νησιού. Για αυτό το λόγο, ο Βρετανός κυβερνήτης του νησιού Andrew Wright 

(1949 – 1954) είχε επιχειρήσει μέχρι και το δεύτερο μισό του 1953 να θέσει 

φρένο στις αυξημένες επαφές της Τουρκίας με τους Τουρκοκύπριους 

προσπαθώντας να θέσει περιορισμούς στο καθεστώς παραχώρησης βίζας σε 

Τούρκους υπηκόους που επιχειρούσαν να επισκεφθούν την Κύπρο.296 

 

                                                           
295 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 227 – 228.  
296 Stefanidis, ό.π., σ.σ. 216 – 217. 
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Οι οποιεσδήποτε, λοιπόν, τελευταίες αμφιβολίες των Βρετανών για άμεση 

εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό – όπως τις έχουμε καταγράψει πιο πάνω 

κατά τη δεκαετία 1944 έως 1954 – εξαφανίσθηκαν πλήρως το Φεβρουάριο του 

1954, όταν η Ελλάδα τους ενημέρωσε επίσημα ότι θα έθετε το ζήτημα της 

αυτοδιάθεσης για τον κυπριακό λαό ενώπιον του ΟΗΕ. Ιδιαίτερα ο τότε Βρετανός 

υπουργός εξωτερικών, Άντονι Ήντεν, τάχθηκε κάθετα υπέρ της αμεσότερης 

εμπλοκής της Τουρκίας στο ζήτημα με στόχο την εξουδετέρωση των ελληνικών 

επιδιώξεων. Ως εκ τούτου, στις 24 Φεβρουαρίου 1954, η βρετανική πρεσβεία 

στην Άγκυρα ζήτησε επίσημα από τους Τούρκους όπως εμπλακούν πιο ενεργά 

στο κυπριακό προβαίνοντας σε διαβήματα κατά της ελληνικής προσφυγής τόσο 

στην Ουάσιγκτον όσο και στην Αθήνα.297       

 

Η βούληση των Βρετανών να εμπλέξουν την Τουρκία στο κυπριακό με στόχο την 

αντιμετώπιση της επερχόμενης ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ ήταν τόσο 

μεγάλη που δεν δίσταζαν να προβάλλουν δημοσίως το ενδιαφέρον της Άγκυρας 

για την Κύπρο πριν ακόμη η ίδια εκφράσει επίσημα κάτι τέτοιο. Όπως 

επισημαίνει ο Feroz Ahmad, o Άντονι Ήντεν είχε δηλώσει το 1954 επί λέξη ότι: 

«Η τουρκική κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις έχει γνωστοποιήσει ότι τίθεται 

απερίφραστα αντίθετη με οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της Κύπρου», πριν 

καν η τουρκική κυβέρνηση δεσμευτεί επίσημα για εμπλοκή της στο κυπριακό.298     

 

Υπό αυτές τις περιστάσεις, τα ηνία της όλης εκστρατείας κατά της ελληνικής 

προσφυγής στον ΟΗΕ είχε αναλάβει φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι η 

Τουρκία. Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, η τελευταία ήταν ακόμη ανέτοιμη να 

διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα σε βάθος. Εξάλλου, η βρετανική κυβέρνηση 

επιδίωκε να έχει τον πρώτο λόγο στο ζήτημα της Κύπρου χρησιμοποιώντας 

ουσιαστικά την Τουρκία ως υποβοηθητικό εργαλείο για διατήρηση των 

στρατηγικών της συμφερόντων στην Κύπρο. Η επιστράτευση της Τουρκίας 

                                                           
297 Ό.π., σ. 54. Ο Στεφανίδης βασίζει την πιο πάνω πληροφορία σε σχετικό απόρρητο μήνυμα της 

βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα προς το Foreign Office. Πρόκειται για το έγγραφο Ankara Embassy to 

FO, 112843, 1081/29, 25 February 1954.  
298 Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy 1950 – 1975, ό.π., σ.σ. 403 – 404.   
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θεωρείτο ακόμη πιο σημαντική για τους Βρετανούς εάν αναλογιστεί κανείς ότι το 

διεθνές περιβάλλον ευνοούσε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το αίτημα για 

εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης και στην περίπτωση της Κύπρου. Είναι 

γεγονός ότι πριν από την ελληνική προσφυγή πολλές άλλες πρώην βρετανικές 

αποικίες είχαν ήδη εξασφαλίσει την ανεξαρτησία τους. Για αυτό και η βρετανική 

κυβέρνηση είχε προβεί σε σειρά εντατικών επαφών τόσο με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες όσο και με άλλα μέλη του ΟΗΕ κατά της ελληνικής προσφυγής 

αντιλαμβανόμενη ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης ήταν ιδιαίτερα προσφιλής στη 

διεθνή σκηνή. Είναι ενδεικτικό το ότι κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών ακόμη 

και οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη συμπάθειά τους προς την αρχή της αυτοδιάθεσης και 

δύσκολα είχαν πειστεί να υποστηρίξουν τους Βρετανούς στον ΟΗΕ κατά της 

Ελλάδας. Για ευνόητους λόγους το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε 

περισσότερες δυσκολίες από τις ασιατικές και μουσουλμανικές χώρες. Εξού και 

αναζήτησε και πέτυχε την περισσότερο ενεργό υποστήριξη μαζί με την Τουρκία 

και αυτή του Πακιστάν.299   

  

Μαζί με την παρασκηνιακή εμπλοκή της ίδιας της Τουρκίας στις διπλωματικές 

προσπάθειες για καταψήφιση της ελληνικής προσφυγής, στο παιγνίδι μπήκαν 

πιο δυναμικά αλλά και πιο ανοικτά οι Τουρκοκύπριοι που ήταν πλέον πλήρως 

συντονισμένοι με τους Βρετανούς σε μια προσπάθεια αντίκρουσης των 

ελληνικών επιχειρημάτων για αυτοδιάθεση. Συγκεκριμένα, τουρκοκυπριακή 

αντιπροσωπεία υπό τον Φαϊζ Καϊμάκ (Faiz Kaymak) μετέβη με τη βοήθεια των 

Βρετανών στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 1954, όπου πέραν των επαφών 

πραγματοποίησε και διάσκεψη Τύπου στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Στη 

διάσκεψη Τύπου η αντιπροσωπεία εξήγησε με λεπτομέρεια την αντίθεση των 

Τουρκοκυπρίων στην προοπτική της ένωσης. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Καϊμάκ, 

οι Βρετανοί ήταν αυτοί που διευθέτησαν τις θεωρήσεις εισόδου, τα εισιτήρια, 

καθώς και τη διαμονή της τουρκοκυπριακής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη. 

Επίσης, οι Βρετανοί ήταν αυτοί που είχαν εξασφαλίσει την είσοδο της 

αντιπροσωπείας στο κτίριο του ΟΗΕ, όπως και τη διοργάνωση της διάσκεψης 

                                                           
299 Stefanidis, ό.π., σ. 57.  
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Τύπου, ενώ συγκεκριμένος λειτουργός της βρετανικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας 

τους καθοδηγούσε στις ενέργειές τους.300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
300 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 234 – 235.  
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Η Τουρκία μπαίνει παρασκηνιακά στο «παιγνίδι»  

Μετά, λοιπόν, από την ενθάρρυνση των Βρετανών, και με δεδομένη πλέον την 

ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ, οι Τούρκοι αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν 

περισσότερο στο κυπριακό κατά τους τελευταίους μήνες του 1954 κινούμενοι, 

όμως, περισσότερο στο διπλωματικό παρασκήνιο. Αυτό έγινε ακόμη και με την 

εμπλοκή του ιδίου του πρωθυπουργού Μεντερές.  

 

Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 1954 λίγο μετά την ελληνική προσφυγή, ο 

Τούρκος πρωθυπουργός προέβη σε προσωπικό διάβημα προς τον Αμερικανό 

υπουργό εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλλες (John Foster Dulles) επισημαίνοντας 

ότι η σημασία της Κύπρου για την Τουρκία είναι τεράστια, τόσο από γεωγραφικής 

όσο και από στρατηγικής σκοπιάς. Παράλληλα, ο Μεντερές ανέσυρε το 

επιχείρημα περί αναγκαιότητας προστασίας της τουρκικής μειονότητας – όπως 

τη χαρακτήρισε – στην Κύπρο, η οποία δεν θα επέτρεπε να τύχει της ίδιας 

δοκιμασίας όπως οι άλλες τουρκικές μειονότητες στην Ελλάδα.301 Με βάση τα πιο 

πάνω επιχειρήματα, ο Μεντερές επεδίωξε να πείσει τον Dulles ότι η Τουρκία 

έπρεπε να έχει πρωταρχικό λόγο στο μέλλον του νησιού.302  

 

Μια από τις πρώτες ενέργειες της Τουρκίας για θετικό επηρεασμό της 

Ουάσιγκτον έναντι των τουρκικών θέσεων επί του κυπριακού ήταν η αναζήτηση 

βοήθειας από το Ισραήλ, αφού οι Τούρκοι πίστευαν ότι «οι Εβραίοι κυβερνούν τις 

Ηνωμένες Πολιτείες». Στη δημιουργία αυτής της υπερβολικής αντίληψης εκ 

μέρους των Τούρκων είχε συμβάλει και η ίδια η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία 

προσπαθούσε με ζήλο να πείσει την Άγκυρα για το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει στις ΗΠΑ. Στόχος του Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπιζόταν με μεγάλη 

δυσπιστία και εχθρότητα από τους άραβες γείτονές του αλλά και από την ίδια την 

Τουρκία, ήταν η βελτίωση των σχέσεων του με την τελευταία που την θεωρούσε 

ένα σημαντικό μουσουλμανικό έθνος της περιοχής.303  

                                                           
301 Προφανώς ο Τούρκος πρωθυπουργός εννοούσε κυρίως τους Τούρκους της Κρήτης. 
302 Stefanidis, ό.π., σ. 218.  
303 Nachmani, Amikam, Israel, Turkey and Greece: Uneasy Relations in the East Mediterranean, εκδ. 

Frank Cass, London, 1987, σ.σ. 54 – 55.  
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Το Σεπτέμβριο του 1954, λοιπόν, το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών ζήτησε 

επίσημα την υποστήριξη του Ισραήλ με στόχο την εξασφάλιση θετικότερων 

αναφορών στον αμερικανικό και διεθνή Τύπο, ο οποίος μέχρι τότε ευνοούσε «σε 

καταστροφικό [για την Τουρκία] βαθμό» τις θέσεις της Ελλάδας για το κυπριακό. 

Επίσης, ζητήθηκε η βοήθεια του εβραϊκού λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο τον 

επηρεασμό της αμερικανικής πολιτικής υπέρ των τουρκικών θέσεων.304 Η 

ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία όπως έχουμε επισημάνει επιζητούσε συμμάχους 

στην περιοχή, αποφάσισε γρήγορα όπως δώσει αυτή τη βοήθεια. Σχετική με την 

απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης ήταν και η ακόλουθη αναφορά του 

Ισραηλινού πρέσβη στην Ουάσιγκτον, κ. Yohanan Meroz, προς το ισραηλινό 

υπουργείο εξωτερικών:  

 

«[Πιστεύω] πως μια αναγνωρισμένη και σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους μας [για 
υποβοήθηση της Τουρκίας], έστω και χωρίς κάποια χειροπιαστή επιτυχία, είναι 

δυνατόν να επιφέρει συγκεκριμένη ανταμοιβή επί του συνόλου των Τουρκο-
Ισραηλινών σχέσεων…».305   

 

Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, η Άγκυρα ειδοποιήθηκε δια της επίσημης οδού 

ότι η εξυπηρέτηση των τουρκικών συμφερόντων αποτελούσε το βασικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση της ισραηλινής πολιτικής επί της Κύπρου, για αυτό 

και το Ισραήλ θα βοηθούσε με στόχο τον επηρεασμό και των ΗΠΑ προς αυτή την 

κατεύθυνση.306  

 

Πάντως, το Ισραήλ είχε ήδη από το 1952 εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης της 

ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα ή την υποστήριξη της Τουρκίας, 

καταλήγοντας στο τέλος υπέρ της τελευταίας. Ο καθηγητής του Hebrew 

University στα Ιεροσόλυμα Amikam Nachmani παραθέτει έγγραφο του 

ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 1952, όπου 

                                                           
304 Ο Nachmani παραθέτει το ακόλουθο μνημόνιο προς τον Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών, Foreign 

Ministry, “Memorandum to Foreign Minister concerning conversation with the Turkish Minister in Israel”, 

ISA 2411/34/B, 24 October 1954. Nachmani, ό.π., σ. 54.  
305 Embassy in Washington, “Yohanan Meroz to Foreign Ministry”, ISA 2412/1/A, 7 September 1954. Η 

μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
306 Foreign Ministry, “West European Section to Foreign Minister”, ISA 2411/34/b, 24 October 1954. 

Nachmani, ό.π., σ. 100.   
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αναπτύσσονταν επιχειρήματα για στήριξη της ελληνικής πολιτικής σε 

αντιδιαστολή με επιχειρήματα για στήριξη της τουρκικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, 

για την υποστήριξη της ένωσης παρατέθηκαν δύο επιχειρήματα, ήτοι (α) η 

παραδοσιακή στήριξη της αρχής της αυτοδιάθεσης εκ μέρους του Ισραήλ, και (β) 

το «ηθικό χρέος» του Ισραήλ έναντι των Κυπρίων, οι οποίοι βοήθησαν στη 

μεταφορά πολλών Εβραίων από την Κύπρο στην Παλαιστίνη μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο όταν κρατούνταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους 

Βρετανούς αποικιοκράτες. Για την υποστήριξη της τουρκικής πολιτικής 

αναπτύχθηκε το επιχείρημα περί διατήρησης των θερμών σχέσεων του Ισραήλ 

με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αντίθεση με τη «ψυχρή» σχέση που 

διατηρούσε με την Ελλάδα. Η επιλογή για στήριξη των Τούρκων, επισημαίνει ο 

Nachmani, ήταν εύκολη για το Ισραήλ, αφού τα στρατηγικά συμφέροντα 

επικράτησαν έναντι των ηθικών επιχειρημάτων.307    

 

Όπως ήταν φυσικό, η πρώτη ουσιαστική εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό 

δεν περιορίστηκε μόνο στο διπλωματικό επίπεδο, αλλά επεκτάθηκε σιγά-σιγά και 

στο πολιτικό. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Μεντερές αποφάσισε μετά την ελληνική 

προσφυγή στον ΟΗΕ να ενισχύσει τη θέση της στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό 

στηρίζοντας τη νεοϊδρυθείσα οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική» (Kıbrıs 

Türktür Cemiyeti), η οποία από τις πρώτες κιόλας μέρες της δράσης της στην 

Κωνσταντινούπολη (Αύγουστος 1954) κατάφερε να αποτελέσει το επίκεντρο της 

προσοχής τόσο στον τουρκικό Τύπο όσο και στην κοινή γνώμη. Σε αυτό φυσικά 

βοήθησε και το γεγονός ότι οι πλείστοι ιδρυτές της επιτροπής ήταν εκδότες, 

συντάκτες, και δημοσιογράφοι των κύριων τουρκικών εφημερίδων όπως ο 

Hikmet Bil (Χικμέτ Μπιλ) της Χιουρριγιέτ (Hürriyet), ο Αχμέτ Εμίν (Ahmed Emin) 

της Βατάν (Vatan), και ο Ορχάν Μπιργκίτ (Orhan Birgit) της φιλοκυβερνητικής 

Ζαφέρ (Zafer).308  

                                                           
307 Ό.π., σ. 68 και σ.σ. 98 – 99. Το υπό αναφορά ισραηλινό έγγραφο είναι το Foreign Ministry, UN 

Department, ISA 2424/6/A, 4 November 1952.   
308 Ioannides, Christos P., In Turkey’s Image: The Transformation of Occupied Cyprus into a Turkish 

Province, εκδ. Aristide D. Caratzas, New Rochelle – New York, 1991, σ. 77.  
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Στις 28 Αυγούστου 1954, το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης 

πραγματοποίησε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό 

Μεντερές, τον υπουργό εξωτερικών Κιοπρουλού, και τον υπουργό προεδρίας 

υπεύθυνο επί θεμάτων κυπριακού Ζορλού. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αχμέτ Εμίν, 

στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών της οργάνωσης υπό 

την καθοδήγηση της κυβέρνησης. Ο Μεντερές εξέφρασε την ικανοποίησή του για 

το ότι τα μέλη της οργάνωσης προέρχονταν και από τα δύο κύρια πολιτικά 

κόμματα (Δημοκρατικό Κόμμα και Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) 

επισημαίνοντας ότι: «Οι Έλληνες πρέπει να δουν πως η αντιπολίτευση και το 

κυβερνών κόμμα είναι ενωμένα όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα».309 Στα 

πλαίσια της συνάντησης ο Μεντερές δεν δίστασε να μοιραστεί με τα μέλη της 

οργάνωσης εμπιστευτικές πληροφορίες επισημαίνοντας ότι: «Δεν έχουμε 

οποιαδήποτε μυστικά από τα παιδιά μας».310 Μάλιστα, ο Μεντερές ανέφερε ότι, 

«Η κυβέρνηση δεν θα είναι εμπόδιο, αλλά βοηθός στις προσπάθειές σας» 

καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη στενή συνεργασία που θα επακολουθούσε 

μεταξύ της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος και της νέας αυτής 

οργάνωσης.311 

 

Η οργάνωση η «Κύπρος είναι Τουρκική» δεν ήταν δημιούργημα της κυβέρνησης 

Μεντερές και η αρχική σχέση μαζί της (1954) παρέμεινε στο παρασκήνιο. Όμως, 

μεταγενέστερα (1955) χρησιμοποιήθηκε από αυτήν για προώθηση των πολιτικών 

της επιδιώξεων. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η οργάνωση χρησιμοποιήθηκε 

από το κράτος για πρόκληση του πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην 

Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1955. Παράλληλα, η 

κυβέρνηση βλέποντας τη μαζική στήριξη της οργάνωσης από τον τουρκικό λαό – 

όπως π.χ. τη θετική προβολή των θέσεων της από τον τουρκικό Τύπο, το 

άνοιγμα γραφείων σε όλη σχεδόν την επικράτεια της Τουρκίας, τη στρατολόγηση, 

σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, 100,000 μελών μέχρι το 1955 κλπ – 

προσπάθησε να οικειοποιηθεί το πολιτικό της έρεισμα και να αποκρούσει 

                                                           
309 Ό.π., σ.σ. 80 – 81.  
310 Ό.π., σ. 81.  
311 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ. 73.  
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πιθανές κατηγορίες από την αντιπολίτευση για ολιγωρία στο κυπριακό, το οποίο 

από τα τέλη του 1954 άρχισε να καθιερώνεται ως κύριο εθνικό ζήτημα και να 

επηρεάζει το εκλογικό σκηνικό.312    

 

Πάντως, το σημαντικότερο δημόσιο σχόλιο της τουρκικής κυβέρνησης επί του 

κυπριακού, το οποίο προειδοποιούσε για τη μελλοντική αμεσότερη εμπλοκή της 

στο πρόβλημα, έγινε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Μεντερές στις 14 

Αυγούστου 1954, όταν πλέον είχε γίνει ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα θα προσέφευγε 

λίαν συντόμως στα Ηνωμένα Έθνη. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του 

στο εστιατόριο «Λιμάνι» της Κωνσταντινούπολης ο Μεντερές είχε παραθέσει με 

γλαφυρό τρόπο τις ανησυχίες της Τουρκίας για τη διαφοροποίηση της ελληνικής 

πολιτικής έναντι της Κύπρου, οι οποίες είχαν να κάνουν περισσότερο με το φόβο 

αναβίωσης της Μεγάλης Ιδέας.313 Ο Τούρκος πρωθυπουργός, παραλληλίζοντας 

τις ελληνικές προσπάθειες για αυτοδιάθεση-ένωση με τον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1919 – 1922, ανέφερε χαρακτηριστικά:  

 

«Εξετάζοντας τα ιστορικά γεγονότα θα ήταν καλό να υποδείξουμε στους Έλληνες 
το εξής: Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν που μοιάζει με χθες, όταν έφθασαν μέχρι 
την Άγκυρα, βασίστηκαν στην αρχή της πλειοψηφίας; Τι γυρεύανε στη Σμύρνη, το 
Αϊδίνιο, το Ντενιζλί, και το Εσκί Σεχίρ; Η ιστορική τους αποστολή εκεί ήταν μήπως 

να εφαρμόσουν την αρχή της αυτοδιάθεσης [...] Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
Ελλάδα ακολούθησε μια πολιτική διεύρυνσης που ήταν πάντοτε συνδυασμένη με 

                                                           
312 Ο Χρίστος Ιωαννίδης περιγράφει με λεπτομέρεια το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η οργάνωση «Η 

Κύπρος είναι Τουρκική» και παρέχει αποκαλυπτικές πληροφορίες αναφορικά με την παρασκηνιακή δράση 

της. Ο Ιωαννίδης βασίζει αυτές της πληροφορίες σε αμερικανικά έγγραφα της περιόδου και πιο 

συγκεκριμένα στο κατηγορητήριο κατά των υποκινητών του πογκρόμ ενώπιον εκτάκτου τουρκικού 

δικαστηρίου το Φεβρουάριο του 1956. Το πλήρες κείμενο του κατηγορητηρίου περιλαμβάνεται στο 

έγγραφο U.S. Department of State, “American Consul General in Istanbul to Department of State”, 

Telegram No. 563, Dispatch No. 306, 20 February 1956, στο Ioannides, ό.π., σ.σ. 77 – 86. Στη συνέχεια 

της παρούσας διατριβής δίδεται περισσότερη έμφαση στο πως το 1955 η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε 

να πολιτικοποιήσει το κυπριακό μέσω της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι Τουρκική» συμβάλλοντας έτσι 

άμεσα στη μετατροπή του σε κύριο εθνικό θέμα για την Τουρκία.   
313 Ο όρος Μεγάλη Ιδέα είναι ταυτισμένος με την προσπάθεια της Ελλάδας από τα μέσα του 19ου αιώνα 

μέχρι και την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα για διεύρυνση των ελληνικών συνόρων και συμπερίληψη στο 

νέο κράτος ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν υπό ξένη κυριαρχία. Ενώ για τους Έλληνες η Μεγάλη 

Ιδέα ταυτιζόταν ιστορικά με την προσπάθειά τους για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, για τους 

Τούρκους είχε μια ακριβώς αντίθετη έννοια. Την αντιλαμβάνονταν, συγκεκριμένα, ως μια επεκτατική 

ιδεολογία, η οποία στράφηκε αρχικά εις βάρος της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

αργότερα κατά της Τουρκίας. Και αυτό γιατί οι πλείστοι ελληνικοί πληθυσμοί που κατοικούσαν εκτός του 

νέου ελληνικού κράτους βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία. Άρα, η μεγέθυνση του ελληνικού κράτους 

σήμαινε για τους Τούρκους σμίκρυνση του αντίστοιχου οθωμανικού κράτους, κάτι το οποίο αντιμάχονταν.   
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τον ιμπεριαλισμό. Το παράδειγμα της Κρήτης είναι μπροστά μας. Αφού πήραν την 
Κρήτη, προφανώς σκέφτηκαν γιατί όχι και άλλα μέρη; Δεν είναι με αυτό το 

σκεπτικό που φθάσανε μέχρι την Άγκυρα; Οι μέθοδοι που εφάρμοσαν στην Κρήτη 
και που σήμερα εφαρμόζουν στην Κύπρο, είτε το θέλουν είτε όχι, υπενθυμίζουν 

στους Τούρκους την επεκτατική συμπεριφορά της Ελλάδας. Υπό αυτές τις 
συνθήκες πρέπει να τεθεί και πάλι η εξής ερώτηση:  

Τι γυρεύατε στα προάστια της Άγκυρας;».314 
 

Παράλληλα, ο Μεντερές έθεσε για πρώτη φορά δημοσίως θέμα επιστροφής της 

Κύπρου στην Τουρκία στην περίπτωση που το στάτους κβο στο νησί 

διαφοροποιούταν. Έκλεισε την ομιλία του στο εστιατόριο «Λιμάνι» με το εξής 

προειδοποιητικό σχόλιο: 

  

«Ένα μεγάλο μέρος των ακτών της Τουρκίας είναι υπό την παρακολούθηση και 
την απειλή άλλων κρατών. Μονάχα η Κύπρος φαίνεται να είναι σήμερα εκτός. Η 
Κύπρος αποτελεί προέκταση της Ανατολίας και είναι ένα από τα βασικά σημεία 

για την ασφάλειά της. Για αυτό το λόγο, αν προκύψει θέμα αλλαγής της 
κατάστασης στην Κύπρο, η λύση που θα δοθεί δεν πρέπει να βασίζεται σε 

τεχνικές αρχές, αλλά σε άλλες πραγματικότητες που είναι πολύ πιο σημαντικές. 
Και αυτή δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά η επιστροφή της Κύπρου στους 

Τούρκους».315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
314 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ.σ. 74 – 75.  
315 Ό.π., σ. 72 και σ. 75. 
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Πρώτη επίσημη προβολή τουρκικών θέσεων 

Όταν το Δεκέμβριο του 1954 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο – αρχικά της 

πρώτης επιτροπής (14 Δεκεμβρίου) και αργότερα της ολομέλειας της γενικής 

συνέλευσης (17 Δεκεμβρίου) – του ΟΗΕ η πρώτη διεθνής συζήτηση για το 

κυπριακό, με βάση πάντοτε την ελληνική πρόταση για αυτοδιάθεση του λαού της 

Κύπρου, ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος Σελίμ Σαρπέρ (Selim Sarper) είχε 

την ευκαιρία να εκφράσει για πρώτη φορά από δημόσιο βήμα τις επίσημες θέσεις 

της Τουρκίας επί του θέματος. Αυτή η παρέμβαση του Τούρκου διπλωμάτη ήταν 

πολύ προσεκτική και απέφευγε να θέσει θέμα επιστροφής της Κύπρου στην 

Τουρκία – σε αντίθεση με την πιο πάνω ομιλία του Μεντερές – αφού κάτι τέτοιο 

θα δυσαρεστούσε τους Βρετανούς. Οι αναφορές του Σαρπέρ και στις δύο 

περιπτώσεις βασίστηκαν στα ακόλουθα επιχειρήματα:  

 

- Επίκληση της συνθήκης της Λωζάνης (1923), την οποία είχε υπογράψει 

και η Ελλάδα, με στόχο να καταδειχθεί το νόμιμο της βρετανικής 

κυριαρχίας επί της νήσου. Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ δεν είχε εξουσιοδότηση να 

τροποποιήσει διεθνείς συνθήκες όπως αυτή της Λωζάνης. 

  

- Ο ΟΗΕ δεν είχε καν το δικαίωμα να συζητήσει το κυπριακό. Εφόσον αυτό 

αποτελούσε εσωτερικό θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, η συζήτησή του 

παραβίαζε τα άρθρο 2 (παράγραφος 7) του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ 

που απαγόρευε την παρέμβαση του οργανισμού στις εσωτερικές 

υποθέσεις οποιουδήποτε κράτους-μέλους. 

 

- Η Τουρκία αποτελεί ενδιαφερόμενο μέρος στο κυπριακό για φυλετικούς 

[παρουσία Τουρκοκυπρίων], ιστορικούς [Κύπρος πρώην οθωμανική 

κτήση], και συμβατικούς λόγους [συνθήκες Αγίου Στεφάνου και Λωζάνης]. 

 

- Η συνεργασία και η συγκατάθεση της Τουρκίας είναι απαραίτητη για την 

οποιαδήποτε δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος. Χα
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- Η Κύπρος είναι σημαντική για την άμυνα της νότιας Τουρκίας, αλλά και της 

βόρειας Μεσογείου ευρύτερα. 

 

- Η κατάσταση στην Κύπρο σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και ισορροπία 

δυνάμεων στη Μεσόγειο, για αυτό και οποιεσδήποτε προκλήσεις στο νησί 

θα είναι επιζήμιες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

- Εξέφρασε ελπίδα ότι το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραχωρούσε 

σταδιακά περισσότερη αυτονομία στο λαό της Κύπρου.316      

 

Με την πρώτη διεθνή της παρέμβαση στο κυπριακό, η Τουρκία στήριξε 

ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρηματολογώντας υπέρ της διατήρησης 

του στάτους κβο στην Κύπρο. Μια στάση που ικανοποίησε τους Βρετανούς317, οι 

οποίοι από το Φεβρουάριο του 1954 παρότρυναν συστηματικά τους Τούρκους 

για κάτι τέτοιο, και που παράλληλα εξυπηρέτησε προσωρινά την Άγκυρα, αφού 

δεν είχε ακόμη σχηματίσει ολοκληρωμένη στρατηγική για το μέλλον της Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
316 Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις παρεμβάσεις του Τούρκου Μονίμου Αντιπροσώπου στo 

Stavrinides, Zenon, The Cyprus Conflict: National Identity and Statehood, εκδ. Louis Stavrinides Press, 

Nicosia, 1976, σ.σ. 30 – 31, στο Bolukbasi, ό.π., σ. 27, στο Bilge, ό.π., σ. 138, και στο Salih, Halil Ibrahim, 

Cyprus: An Analysis of Cypriot Political Discord, εκδ. Theo. Gaus’ Sons, New York, 1968, σ.σ. 50 - 51. 

Σημειώνεται ότι οι επισημάνσεις μέσα στις αγκύλες είναι δικές μου.    
317 Σύμφωνα με βρετανικά αρχεία που παραθέτει ο Ιωάννης Στεφανίδης οι Βρετανοί χαρακτήρισαν με 

ικανοποίηση την παρέμβαση Σαρπέρ ως ιδιαίτερα δυνατή, ακόμη και πιο αιχμηρή από όσο ήθελαν να 

εκφρασθούν οι ίδιοι. Stefanidis, ό.π., σ. 222. Πρόκειται για το έγγραφο, UK UN Delegation to Foreign 

Office, 112881, 1081/1181, 14 December 1954. 
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Τουρκική ανακούφιση για «κλείσιμο» του κυπριακού από ΟΗΕ 

Η τελική απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 1954 

όπως αρνηθεί περαιτέρω εξέταση του κυπριακού υιοθετώντας ουσιαστικά 

αντιπρόταση της Νέας Ζηλανδίας, η οποία είχε υποκινηθεί από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, αποτέλεσε νίκη για τους Βρετανούς αλλά και ανακούφιση για τους 

Τούρκους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι το ζήτημα είχε πλέον κλείσει με το στάτους 

κβο στην Κύπρο να διατηρείται και την οποιαδήποτε ανοικτή αντιπαράθεση με τη 

σύμμαχο Ελλάδα να αποφεύγεται.  

 

Με δήλωσή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Ανατολή» μετά την 

απόφαση της γενικής συνέλευσης ο Τούρκος πρωθυπουργός Μεντερές 

παρουσιάστηκε εφησυχασμένος για το «κλείσιμο» του κυπριακού και επιχείρησε 

να επαναφέρει τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις στο πρότερο καλό τους επίπεδο. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά:  

 

«Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το κυπριακό ζήτημα, όπου με 
σαφήνεια ελέχθη ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το 

συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δίνει ένα τέλος σε αυτή την 
υπόθεση. Αποδεχόμαστε με ευχαρίστηση τις δηλώσεις των Ελλήνων 

αξιωματούχων, με τις οποίες ξεκαθαρίζουν ότι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
και αναλίσκουν κάθε προσπάθεια έχοντας ως στόχο τη μη διατάραξη της μεταξύ 

μας φιλίας λόγω των αντιπαραθέσεων που προκλήθηκαν εξαιτίας αυτού του 
ζητήματος. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει κλείσει, έφθασε ο καιρός για να 

επιδείξουμε την απαραίτητη προσοχή με στόχο να μην επισκιαστεί η φιλία που 
διατηρούμε με τη σύμμαχό μας Ελλάδα. Η τουρκική κυβέρνηση, η οποία 

ουσιαστικά από την πρώτη μέρα συγκρατήθηκε και με αισθήματα φιλίας έκανε ότι 
μπορούσε για να παραμείνει πιστή στην ηθική υποχρέωση διατήρησης της μεταξύ 
μας συμμαχίας, θα συνεχίσει τις προσπάθειες με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα 

με στόχο οι σχέσεις των δύο χωρών να φτάσουν σε νέα επίπεδα».318 
 

Επομένως, μέχρι και το τέλος του 1954, η Άγκυρα ευελπιστούσε ακόμη ότι με τη 

διατήρηση του στάτους κβο στην Κύπρο θα αποφευγόταν οποιαδήποτε 

αντιπαράθεσή της με την Ελλάδα, αφού – όπως έχουμε επισημάνει και 

προηγουμένως – η Άγκυρα προσέδιδε μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση της 

                                                           
318 Bilge, Suat, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye – Sovyetler Birliği Münasebetleri”, ό.π., σ.σ. 339 – 340. Η 

μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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Δυτικής συμμαχίας και συνεργασίας. Για αυτό και μέχρι το 1954, η Τουρκία 

εξακολουθούσε να αποφεύγει ευλαβικά την ολοκληρωτική εμπλοκή της στο 

κυπριακό, προετοιμαζόμενη όμως ολοένα και περισσότερο για ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο.      
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VI. 1955: Άμεση και βίαιη εμπλοκή στο κυπριακό 

 

Το 1955 αποτέλεσε την κρισιμότερη χρονική καμπή όσον αφορά τη σύγχρονη 

τουρκική πολιτική στο κυπριακό. Και αυτό γιατί ενώ μέχρι τότε οι εκάστοτε 

τουρκικές κυβερνήσεις απέφευγαν ευλαβικά την οποιαδήποτε ενεργό εμπλοκή 

τους στο πρόβλημα, τη χρονιά εκείνη η Άγκυρα έκανε στροφή 180 μοιρών 

μετατρεπόμενη σε ένα διεκδικητικό και συνάμα βίαιο πρωταγωνιστή του. 

Συγκεκριμένα, το 1955 υπήρξε το τουρκικό πογκρόμ κατά των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης όπου χιλιάδες περιουσίες, καταστήματα, και εκκλησίες 

καταστράφηκαν ολοσχερώς κυριολεκτικά μέσα σε μια νύκτα. Ήταν ένα εξαιρετικά 

βίαιο γεγονός που – όπως αποδείχθηκε αργότερα – είχε υποκινηθεί από την 

κυβέρνηση Μεντερές με στόχο την ενίσχυση της τουρκικής διπλωματίας κατά την 

ταυτόχρονη διεξαγωγή της Διάσκεψης του Λονδίνου319, όπου η Τουρκία για 

πρώτη φορά έθετε επισήμως θέμα «επιστροφής» της Κύπρου σε αυτήν.  

 

Η ελληνική ιστοριογραφία αποδίδει αυτή τη ξαφνική στροφή κυρίως στο 

βρετανικό παράγοντα, ο οποίος ενέπλεξε την Τουρκία στο κυπριακό ως αντίβαρο 

και στήριγμα έναντι στην αναβαθμισμένη τότε ελληνική πολιτική για ένωση. Ενώ 

η πιο πάνω ανάλυση είναι ορθή, αποτελεί απλά μέρος των ευρύτερων αιτίων για 

αυτή την τουρκική δραστική διαφοροποίηση. Πέραν από τον όντως σημαντικό 

ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση Μεντερές είχε αποφασίσει 

αυτόβουλα να εμπλακεί άμεσα στο κυπριακό για δύο άλλους βασικούς λόγους, 

ήτοι η έναρξη ένοπλης δράσης στην Κύπρο από τους Ελληνοκύπριους για 

υλοποίηση του στόχου της ένωσης, και η συνέχιση των ελληνικών προσφυγών 

στον ΟΗΕ για προώθηση της αρχής της αυτοδιάθεσης. Ουσιαστικά, η αρχική 

αισιοδοξία της τουρκικής κυβέρνησης, ότι δηλαδή το κυπριακό είχε κλείσει με την 

απόρριψη της πρώτης ελληνικής προσφυγής από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, 

                                                           
319 Η τριμερής Διάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Λονδίνο τον Αύγουστο με 

Σεπτέμβριο του 1955 και όπου σε αυτήν προσκλήθηκε μαζί με την κυβέρνηση της Ελλάδας και η 

κυβέρνηση της Τουρκίας, σκοπό είχε την αναβάθμιση της τελευταίας ως βασικό παίκτη στο κυπριακό ως 

αντιστάθμισμα στην ενωτική πολιτική της Ελλάδας. Όπως θα δούμε πιο κάτω, το Ηνωμένο Βασίλειο 

κατάφερε να πετύχει το σκοπό του με τραγικά όμως αποτελέσματα επί του ελληνικού πληθυσμού στην 

Κωνσταντινούπολη. 
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τερματίστηκε οριστικά με την έναρξη ένοπλης δράσης στην Κύπρο από την 

Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) την 1η Απριλίου 1955 και την 

επακόλουθη δεύτερη ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ στις 25 Ιουλίου 1955. Είναι 

ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η κρίσιμη απόφαση της βρετανικής 

κυβέρνησης όπως αναβαθμίσει την Τουρκία σε άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στο 

κυπριακό – προσκαλώντας την μαζί με την Ελλάδα για συμμετοχή στη Διάσκεψη 

του Λονδίνου – είχε στο τέλος τη θετική ανταπόκριση της Άγκυρας.   

 

Όλα τα πιο πάνω – σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις από 

τους παντουρκιστές, τον τουρκικό Τύπο, και τους Τουρκοκύπριους για πιο 

ενεργό εμπλοκή – οδήγησαν τελικά την Άγκυρα στην υιοθέτηση μιας αμεσότερης 

και συνεπώς σκληρότερης γραμμής επί της Κύπρου. Όμως, η αναβάθμιση του 

κυπριακού σε κύριο εθνικό θέμα και η ταυτόχρονη απόφαση της κυβέρνησης 

Μεντερές όπως το χρησιμοποιήσει προς όφελος της στο εσωτερικό πολιτικό 

παιγνίδι οδήγησε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οι οποίες από τότε έπαιξαν 

βασικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της όλης τουρκικής πολιτικής έναντι της 

Κύπρου. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι βίαιες πρακτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για υποκίνηση του πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη με την 

εμπλοκή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ακολουθήθηκαν και στο ίδιο το 

νησί. Για αυτό και από το 1955 και εντεύθεν η Τουρκία δεν αποτέλεσε απλά πιόνι 

του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ανέπτυξε σταδιακά μια αυτόνομη και συνάμα 

έντονα διεκδικητική πολιτική στο κυπριακό μετατρέποντάς την σε ένα από τους 

τρεις βασικούς πρωταγωνιστές του.      

 

Πιο κάτω θα εξεταστούν ένας προς ένας οι παράγοντες διαφοροποίησης της 

τουρκικής πολιτικής έναντι της Κύπρου εντός του 1955, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί στο πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το οποίο 

σηματοδότησε την απαρχή της βίαιης εμπλοκής της Τουρκίας στο κυπριακό.  
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Έναρξη ένοπλης δράσης από ΕΟΚΑ 

Με την έναρξη της δράσης της η ΕΟΚΑ τήρησε προσεκτική στάση έναντι των 

Τουρκοκυπρίων, αφού με κανένα τρόπο δεν ήθελε ο ενωτικός αγώνας της να 

παρουσιαστεί από τους Βρετανούς ως εμφύλια διαμάχη. Από την αρχή, 

ξεκαθαριζόταν στους Τουρκοκύπριους ότι οι προθέσεις της οργάνωσης ήταν 

φιλικές. Όμως, καλούνταν με πατερναλιστικό ύφος όπως μη συνεργαστούν με 

τους Βρετανούς ούτε να εμπλακούν στην όλη διαμάχη. Έγγραφο του 

προπομπού της ΕΟΚΑ, ΕΜΑΚ (Εθνικό Μέτωπο Απελευθερώσεως Κύπρου)320, 

παρέθετε με σαφήνεια τους στόχους της έναντι των Τουρκοκυπρίων:  

 

«Βλέπουμε τους Τούρκους σαν αδελφούς μας. Δεν έχουμε τίποτε εναντίον τους 
και δεν θα τους πειράξουμε στο παραμικρό. Τους ζητάμε να μη μας ενοχλήσουν, 
ούτε να μπουν εμπόδιο στο δρόμο μας, να μη γίνουν όργανα των Εγγλέζων ούτε 
να τους βοηθήσουν ενάντια στον αγώνα μας. Πρέπει να είναι ήσυχοι διότι μετά 

την Απελευθέρωση θα ζήσουμε ειρηνικά και αγαπημένα σαν Κύπριοι – όλοι μαζί 
Έλληνες και Τούρκοι. Τούρκοι και Έλληνες [της Κύπρου] είναι συμπατριώτες και 
πρέπει να ζήσουν ελεύθερα με ειρήνη και αδελφοσύνη. Οι Εγγλέζοι είναι ξένοι. 

Αυτοί είναι εχθροί ολονών μας, καθώς προσπαθούν να μας διχάσουν. Πρέπει να 
φύγουν».321   

 

Παρά το ότι αρχικά η ΕΟΚΑ απέφευγε ευλαβικά την οποιαδήποτε στρατιωτική 

αντιπαράθεση με τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους ουσιαστικά περισσότερο 

αγνοούσε παρά πολεμούσε, οι τελευταίοι εκλάμβαναν τη δράση της ως απειλή 

για την ασφάλειά τους. Ο στόχος της ΕΟΚΑ για ένωση με την Ελλάδα ήταν για 

αυτούς ανάθεμα αφού από πρώην κυρίαρχη ομάδα στο νησί (επί Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας) θα μετατρέπονταν σε μειονότητα του ελληνικού κράτους. Το 

ιστορικό παράδειγμα των Τούρκων της Κρήτης ήταν στο επίκεντρο των 

ανησυχιών τους. Για αυτό και κάθε επιτελική επίθεση της ΕΟΚΑ κατά 

Τουρκοκυπρίων αστυνομικών, η οποία αρχικά δεν γινόταν με βάση εθνικά 

                                                           
320 Η μυστική οργάνωση του Γεώργιου Γρίβα Διγενή ονομαζόταν αρχικά ΕΜΑΚ. Όμως, ο ίδιος ο Γρίβας 

άλλαξε το όνομα της οργάνωσης σε ΕΟΚΑ το Φεβρουάριο του 1955, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του 

Σωκράτη Λοϊζίδη, στενού συνεργάτη του Γρίβα, σε ερημική παραλία της Πάφου όπου περίμενε καΐκι από 

την Ελλάδα με όπλα και πυρομαχικά. Στην κατοχή του Λοϊζίδη υπήρχε το υπό αναφορά έγγραφο με τους 

στόχους ίδρυσης του ΕΜΑΚ.    
321 Ιωαννίδης, Χρίστος, Νέο-οθωμανικός Ιμπεριαλισμός (1955 – 1995) – Ιδεολογία και Πολιτική του 

Τουρκικού Επεκτατισμού, εκδ. Καρατζάς, Νέα Υόρκη, 1991, σ.68.  
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κριτήρια322, εκλαμβανόταν από την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως προσπάθεια 

καθυπόταξής της.  

 

Κλασικό παράδειγμα της στάσης των Τουρκοκυπρίων έναντι της ΕΟΚΑ ήταν η 

αντίδρασή τους σε βομβιστική επίθεση της οργάνωσης στις 21 Ιουνίου 1955 κατά 

του κεντρικού αστυνομικού σταθμού της Λευκωσίας, ο οποίος βρισκόταν στον 

τουρκικό τομέα της πόλης. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε ένας Ελληνοκύπριος και 

τραυματίστηκαν 13 Τουρκοκύπριοι και ένας Αρμένιος. Παρά το ότι η 

συγκεκριμένη ενέργεια της ΕΟΚΑ δεν κατευθυνόταν κατά των Τουρκοκυπρίων, 

αλλά αποτελούσε μέρος του δεύτερου κύματος των επιθέσεων της οργάνωσης 

κατά της βρετανικής κυβέρνησης σε αστυνομικούς σταθμούς της Λευκωσίας και 

Κερύνειας, η ηγεσία τους την είχε εκλάβει ως μια εθνικά υποκινούμενη επίθεση. 

Μάλιστα, οι ηγέτες των Τουρκοκυπρίων εξέδωσαν δημόσια προειδοποίηση ότι 

τυχόν επανάληψη επιθέσεων της ΕΟΚΑ κατά της κοινότητάς τους θα οδηγούσε 

σε διακοινοτική διαμάχη και σε αντίποινα κατά των Ελληνοκυπρίων.323  

  

Σε απάντηση ξεχωριστών προκηρύξεων υποστηρικτών του Τουρκοκύπριου 

ηγέτη, Δρ. Φαζίλ Κουτσούκ (Fazil Küçük), που κυκλοφόρησαν στα τέλη Ιουνίου 

και αρχές Ιουλίου του 1955 με τις οποίες η τουρκοκυπριακή νεολαία καλείτο να 

αντιταχθεί στον αγώνα της ΕΟΚΑ και ζητείτο από τους Βρετανούς να 

απαγορεύσουν την έγερση της ελληνικής σημαίας, η ΕΟΚΑ απάντησε άμεσα με 

την ακόλουθη καθησυχαστική προκήρυξη η οποία ήταν γραμμένη στην τουρκική:  

 

«Οι προθέσεις μας απέναντι στους Τούρκους κατοίκους του νησιού είναι αγνές 
και φιλικές. Θεωρούμε τους Τούρκους γνήσιους φίλους και συμμάχους μας. 

Καθότι μας αφορά και στο μέτρο των δυνάμεων μας, δεν θα δεχθούμε να συμβεί 

                                                           
322 Η ΕΟΚΑ επιτίθετο σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους αστυνομικούς και άλλους αξιωματούχους 

της βρετανικής κυβέρνησης, τους οποίους θεωρούσε συνεργούς των Βρετανών κατά της δράσης της. 

Μέχρι και το 1958, η δράση της οργάνωσης δεν στρεφόταν με εθνικά κριτήρια κατά των Τουρκοκυπρίων.  
323 Περιγραφή της αρχικής δράσης της ΕΟΚΑ κατά των Βρετανών με αναφορές και στη βομβιστική 

επίθεση της ΕΟΚΑ στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της Λευκωσίας στο Crawshaw, Nancy, The Cyprus 

Revolt: An Account of the Struggle for Union with Greece, εκδ. George Allen and Unwin, Boston – 

Sydney, σ.σ. 114 - 129.  
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το παραμικρό ενάντια στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, την τιμή και την περιουσία 
τους».324 

 

Όμως, από την αρχή ήταν αναπόφευκτο ότι οι πιο πάνω προσπάθειες της 

ΕΟΚΑ, όπως κρατήσει τους Τουρκοκύπριους εκτός της αντιπαράθεσής της με 

τους Βρετανούς, θα απέβαιναν άκαρπες. Και αυτό γιατί εκ των πραγμάτων η 

ένοπλη δράση για ένωση με την Ελλάδα αποτελούσε άρνηση των 

Τουρκοκυπρίων. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Κιζιλγιουρέκ, ο αγώνας των 

Ελληνοκυπρίων για ένωση δεν ήταν απλά μια πολιτική πράξη, αλλά περισσότερο 

μια έκφραση ταυτότητας. Δηλαδή, ως ρομαντική ιδέα δημιουργούσε εξαρχής 

στους Ελληνοκύπριους την αίσθηση του ανήκω στη «μητέρα πατρίδα» Ελλάδα. 

Το γεγονός και μόνο ότι η ένωση εκλαμβανόταν περισσότερο ως ιδέα παρά ως 

πολιτική πράξη, καθιστούσε τον ελληνοκυπριακό εθνικισμό ανίκανο να 

αντιληφθεί τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και 

στην ίδια την Κύπρο σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους.325 Για αυτό και παρά 

την αρχική πρόθεσή της για αποφυγή ένοπλης αντιπαράθεσης με τους 

Τουρκοκύπριους, η ΕΟΚΑ αδυνατούσε να αντιληφθεί τις πολιτικές τους 

ανησυχίες αναμένοντας απλά από αυτούς να «κάτσουν ήσυχα». Αυτή ακριβώς η 

πατερναλιστική αντίληψη του ελληνοκυπριακού εθνικισμού έτρεφε ολοένα και 

περισσότερο έναν αντίστοιχο τουρκοκυπριακό εθνικισμό, ο οποίος όπως θα 

δούμε στη συνέχεια αντιτάχθηκε ένοπλα αναπτύσσοντας αντίθετες επιδιώξεις.        

 

Πέραν από τις αντιδράσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η δράση της ΕΟΚΑ 

επικρινόταν έντονα και στην ίδια την Τουρκία, όπου ο τουρκικός Τύπος εξαπόλυε 

σφοδρές επιθέσεις κατά των Ελληνοκυπρίων και κατά της Ελλάδας, την οποία 

κατηγορούσε ότι βρισκόταν πίσω από την οργάνωση. Μάλιστα, οι ενέργειες της 

ΕΟΚΑ συνδέθηκαν στη συνείδηση του τουρκικού λαού με την αναβίωση της 

Μεγάλης Ιδέας.326 Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Αμερικανός αναλυτής 

                                                           
324 Ιωαννίδης, ό.π., σ. 69.  
325 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος Πέραν του Έθνους, ό.π., σ.σ. 25 – 27.  
326 Όπως έχουμε επισημάνει και προηγουμένως, η Μεγάλη Ιδέα, παρά το ότι για τους Έλληνες θεωρήθηκε 

οριστικά νεκρή μετά τη μικρασιατική καταστροφή, για τους Τούρκους παρέμεινε μια ορατή πιθανότητα 

επηρεάζοντας έτσι άμεσα την ψυχοσύνθεσή τους σε συνάρτηση με τη δράση της ΕΟΚΑ στην Κύπρο.   
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Frank Tachau, ο οποίος βρισκόταν στην Τουρκία την περίοδο 1954 – 56 και είχε 

την ευκαιρία να εξετάσει από πρώτο χέρι την ψυχοσύνθεση των Τούρκων σε 

σχέση πάντοτε με την κατάσταση στην Κύπρο, τα επιχειρήματα των Τούρκων 

συνομιλητών του βασίζονταν σε ένα βαθύ ανθελληνικό αίσθημα. Και αυτό γιατί 

επικρατούσε η ανησυχία ότι η τουρκική μειονότητα στην Κύπρο θα είχε την ίδια 

τύχη με τον τουρκικό πληθυσμό της Ανατολίας, ο οποίος υπέφερε – σύμφωνα με 

τον Tachau – στα χέρια του προελαύνοντα ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια 

του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1919-22. Μάλιστα, αρκετοί από τους 

συνομιλητές του Tachau δεν δίσταζαν να επισημάνουν ότι οι Έλληνες 

διατηρούσαν τη φιλοδοξία για επανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με 

πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.327 Πλήρως ταυτισμένες με αυτό το αίσθημα 

οι τουρκικές εφημερίδες Χιουρριγιέτ και Βατάν δεν δίσταζαν να κινδυνολογούν 

εγείροντας ακόμη και την πιθανότητα νέας επέλασης των ελληνικών 

στρατευμάτων κατά της Τουρκίας, ενώ γενικά ο τουρκικός Τύπος θεωρούσε ότι η 

αναβίωση της Μεγάλης Ιδέας ήταν επικείμενη.328 

 

Σύμφωνα με τον Tachau, μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα ο μέσος Τούρκος 

αντιμετώπιζε την ένοπλη ελληνική πολιτική για ένωση με ιδιαίτερη καχυποψία, 

αφού ο φόβος για εθνική επιβίωση εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για τον ίδιο και κατ’ επέκταση για τον τουρκικό εθνικισμό. Με βάση 

συνομιλίες του με απλούς Τούρκους πολίτες ο Tachau παρατήρησε τα ακόλουθα 

ενδιαφέροντα:  

 

«Άκουγα αμέτρητες ιστορίες για ελληνικές βαρβαρότητες κατά Τούρκων χωρικών 
στον πικρό πόλεμο του 1919-1923. Συνέχιζαν διαβεβαιώνοντάς με ότι μάλλον και 

η τουρκική μειονότητα στην Κύπρο θα τύγχανε της ίδιας μεταχείρισης. Οι 
συνομιλητές μου έφθαναν μερικές φορές στο ακραίο σημείο να υποστηρίζουν ότι 

οι Έλληνες συνέχιζαν να έχουν φιλοδοξίες για την επανεγκαθίδρυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη».329 

 

                                                           
327 Tachau, Frank, “The Face of Turkish Nationalism as Reflected in the Cyprus Dispute”, The Middle East 

Journal, The Middle East Institute, Volume XIII, Washington D.C., 1959, σ. 267.  
328 Ioannides, Christos P., In Turkey’s Image: The Transformation of Occupied Cyprus into a Turkish 

Province, ό.π., σ. 101.  
329 Tachau, Frank, ό.π., σ. 267. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Πέραν, όμως, από το φόβο για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων λόγω της 

ένοπλης δράσης της ΕΟΚΑ, οι Τούρκοι δεν ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν την 

«απώλεια» ακόμη ενός νησιού στα ανοικτά της Τουρκίας. Όπως εύστοχα 

επισημαίνει ο Tachau:  

 

«Η ελληνική κυριαρχία σε νησιά, τα οποία βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής 
από τις ακτές του Αιγαίου, θεωρείτο προσβολή για την τουρκική περηφάνια και 

αξιοπρέπεια. Η απόκτηση ακόμη ενός νησιού από την Ελλάδα – και αυτή τη φορά 
με μια σημαντική τουρκική μειονότητα – ήταν απόλυτα απαράδεκτη».330 

 

Σε σχέση με το πιο πάνω σημείο, ο Κιζιλγιουρέκ καταλήγει στο συμπέρασμα πως 

η αντίληψη που συνέχιζε να επικρατεί στον τουρκικό εθνικισμό – ως κατάλοιπο 

από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – ότι δηλαδή η χώρα είναι 

περικυκλωμένη και απειλείται από εχθρούς, ενισχύθηκε σημαντικά με τον ένοπλο 

αγώνα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.331 

 

Όπως θα δούμε πιο κάτω, αυτές ακριβώς ήταν οι φοβίες του τουρκικού λαού που 

εκμεταλλεύτηκε τόσο η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων όσο και το παντουρκιστικό 

κίνημα με στόχο την πιο ενεργό εμπλοκή της Άγκυρας στο κυπριακό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
330 Ό.π., σ. 268. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
331 Κιζιλγιουρέκ, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ. 72 και σ. 75. 
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Κορύφωση πιέσεων από Τουρκοκύπριους και παντουρκιστές  

Η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων υπό τον Δρ. Φαζίλ Κουτσούκ, μέσα στην 

προσπάθειά της να εμπλέξει πιο ενεργά την κυβέρνηση Μεντερές στο κυπριακό, 

φρόντισε όπως ενισχύσει τους φόβους της τουρκικής κοινής γνώμης για τη 

δράση της ΕΟΚΑ. Συγκεκριμένα, μέσω της αδελφής τουρκικής οργάνωσης «Η 

Κύπρος είναι Τουρκική», διέδωσε στην Τουρκία την είδηση ότι στις 28 

Αυγούστου 1955 επέκειτο σφαγή των Τουρκοκυπρίων από την ΕΟΚΑ. Παρά το 

ανυπόστατο της συγκεκριμένης φήμης, αφού αυτό που προγραμματιζόταν να 

γίνει ήταν διοργάνωση συλλαλητηρίων σε όλη την Κύπρο από το 

ελληνοκυπριακό κομμουνιστικό κόμμα ΑΚΕΛ κατά της Διάσκεψης του Λονδίνου 

και όχι επιθέσεις της ΕΟΚΑ κατά των Τουρκοκυπρίων, η τουρκική κοινή γνώμη 

τέθηκε σε αναβρασμό πνέοντας μένεα κατά της Ελλάδας, των Ελληνοκυπρίων, 

αλλά και των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, τους οποίους αντιμετώπιζε 

ολοένα και περισσότερο με εχθρικές διαθέσεις.332 

 

Πέραν όμως από την εθνικιστική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, οι παντουρκιστές 

κατάφεραν και αυτοί να εκμεταλλευτούν τις πιο πάνω φοβίες του τουρκικού λαού 

διογκώνοντας το πιθανό ενδεχόμενο ελέγχου της Κύπρου από τους «εχθρούς» 

της Τουρκίας ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής δράσης της ΕΟΚΑ, και 

παράλληλα υπερβάλλοντας για το ρόλο των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, 

τους οποίους παρουσίαζαν ως τους «εκ των έσω εχθρούς» που συνεργάζονται 

με τους Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, με την έναρξη του 

ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ το παντουρκιστικό κίνημα βρήκε την ευκαιρία να 

προωθήσει δυναμικότερα το κυπριακό ως βασικό εθνικό στόχο κτίζοντας 

ακριβώς πάνω σε αυτές τις φοβίες. Συγκεκριμένα, το παντουρκιστικό κίνημα 

παρουσίαζε συστηματικά τους Τουρκοκύπριους ως αλύτρωτους Τούρκους, οι 

οποίοι ευρισκόμενοι σε κίνδυνο χρειάζονταν την άμεση συμπαράσταση και 

στήριξη του τουρκικού έθνους και κράτους. Για αυτό και οι αλυτρωτιστές, οι 

οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί για την Κύπρο κυρίως μέσα από την οργάνωση 

                                                           
332 Βρυώνης, Σπύρος, Ο Μηχανισμός της Καταστροφής: Το Τουρκικό Πογκρόμ της 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου 

1955 και ο Αφανισμός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, εκδ. Εστία, Αθήνα, 2007, σ.σ. 
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«Η Κύπρος Είναι Τουρκική», είχαν μέγιστη συμβολή στη διάδοση της ψευδούς 

είδησης ότι στις 28 Αυγούστου 1955 επέκειτο σφαγή των Τουρκοκυπρίων από 

την ΕΟΚΑ. Όπως έχουμε δει πιο πάνω, η συγκεκριμένη είδηση δεν είχε καμία 

δόση αλήθειας, όμως στα πλαίσια της τότε τεταμένης κατάστασης πήρε μεγάλες 

διαστάσεις. Ο τουρκικός Τύπος καλούσε πλέον ανοικτά την κυβέρνηση Μεντερές 

να παρέμβει για προστασία των Τουρκοκυπρίων, ενώ πολλοί Τούρκοι 

δημοσιογράφοι είχαν μεταβεί στο νησί για να καλύψουν την επικείμενη 

«γενοκτονία».333  

 

Αυτός ο τουρκικός παροξυσμός για την τύχη των Τουρκοκυπρίων, είχε να κάνει 

και με την ίδια την εθνική ιδιοσυγκρασία του τουρκικού λαού, η οποία 

περιγράφηκε αργότερα με γλαφυρό τρόπο από το γνωστό σύμβουλο του Ραούφ 

Ντενκτάς, Μουμτάζ Σοϊσάλ (Mumtaz Soysal), κατά τη διάρκεια συνεδρίου του 

Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών της Νορβηγίας στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας στη 

Λευκωσία. Σύμφωνα με το Σοϊσάλ, ο τουρκικός λαός έχει έντονα αναπτυγμένο 

ένα αίσθημα ενοχής για τους τουρκικούς πληθυσμούς της άλλοτε κραταιάς 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο 

σύγχρονο τουρκικό κράτος λόγω των αρνητικών συνθηκών του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου (γνωστοί και ως Dış Türkler). Για αυτό και ανάλογα έντονο 

είναι το αίσθημα της ευθύνης που επικρατεί για την προστασία αυτών των 

πληθυσμών. Οι Τουρκοκύπριοι, λοιπόν, εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία των 

υπό απειλή τουρκικών πληθυσμών, οι οποίοι χρειάζονται την προστασία και 

φροντίδα του τουρκικού κράτους, για αυτό και η αντιμετώπισή τους από τον 

τουρκικό λαό, και κατ΄ επέκταση από το τουρκικό κράτος, είναι έντονα 

συναισθηματική και συνεπώς άτεγκτη.334   

 

Κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50, λοιπόν, η σχέση των παντουρκιστών 

με τους Τουρκοκύπριους εθνικιστές γινόταν ολοένα και πιο στενή αλλά και πιο 

αλληλο-ενισχυτική αφού ο στόχος ήταν κοινός. Όπως επισημαίνει ο Landau, η 

                                                           
333 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ. 74.  
334 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Ολική Κύπρος, εκδ. Τυπογραφεία Κασουλίδη, Λευκωσία, 1990, σ. 72.  
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«Ένωση Τούρκων Εθνικιστών» ήταν σε επαφή βοηθώντας διάφορες οργανώσεις 

που προάσπιζαν το σκοπό της προστασίας των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, 

όμως, η ταύτιση πολλών Τούρκων της μητρόπολης με τους αδελφούς τους στην 

Κύπρο εισήγαγε ένα πιο χειροπιαστό στοιχείο παντουρκισμού στις μαχητικές 

ομάδες των εθνικιστών-παντουρκιστών («milliyetçiler»). Κοινό σημείο αναφοράς 

ήταν ότι στην Κύπρο, η οποία για αυτούς αποτελούσε ιστορικό κομμάτι της 

Τουρκίας, οι αδελφοί Τουρκοκύπριοι διώκονταν από τους Ελληνοκύπριους, οι 

οποίοι δεν ήταν μόνο Έλληνες αλλά και ως επί το πλείστον κομμουνιστές.335 

Επιπρόσθετα, οι παντουρκιστές είχαν βρει στην Κύπρο ένα κοντινό (σαράντα 

μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές) και απτό παράδειγμα προώθησης των 

αλυτρωτικών τους επιδιώξεων, αφού η Κεντρική Ασία και οι εκεί «υπόδουλοι» 

Τούρκοι φάνταζαν για το τουρκικό κοινό ολοένα και περισσότερο ως ένα μακρινό 

και άπιαστο όνειρο.  

 

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι, ενώ οι παντουρκιστές κατά το 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘40 και τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 ήταν λίγο-

πολύ περιθωριοποιημένοι αλλά αποδεκτοί από την κοινή γνώμη ως αθεράπευτα 

ρομαντικοί που κυνηγούσαν άπιαστα όνειρα, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 

‘50 άρχισαν να εδραιώνονται, κυρίως λόγω της Κύπρου, ως ένα mainstream 

πολιτικό ρεύμα. Οι παντουρκιστές ήταν αρχικά οργανωμένοι σε περισσότερο 

πολιτιστικές οργανώσεις, οι οποίες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έθεταν 

στο επίκεντρο της δράσης τους τη διατήρηση του τουρκισμού στους Τούρκους 

της Διασποράς από συγκεκριμένες περιοχές, όπως π.χ. η «Τουρκική Πολιτιστική 

Ένωση Κύπρου» («Kıbrıs Türk Kültür Derneği»). Όμως, με τη σταδιακή 

αναβάθμιση του κυπριακού σε βασικό εθνικό θέμα οι οργανώσεις αυτές 

ανέπτυξαν ένα πιο πολιτικό χαρακτήρα, ο οποίος συγκεκριμενοποιήθηκε με την 

ίδρυση της άκρως πολιτικοποιημένης οργάνωσης «Η Κύπρος είναι Τουρκική». Η 

υπό αναφορά οργάνωση προωθούσε, όπως και ο τίτλος της, την ενσωμάτωση 

της Κύπρου στον τουρκικό εθνικό κορμό. Όμως, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

οργανώσεις με αλυτρωτικό χαρακτήρα, η συγκεκριμένη οργάνωση είχε τη 

                                                           
335 Landau, Jacob M., Radical Politics in Modern Turkey, ό.π., σ. 201. 
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στήριξη και την προβολή από τις κύριες τουρκικές εφημερίδες, ενώ τύγχανε 

ευρείας αποδοχής από την κοινή γνώμη. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να ανοίξει 

παραρτήματα σε όλη την Τουρκία, ενώ συλλαλητήρια της για την Κύπρο 

συγκέντρωναν δεκάδες χιλιάδες κόσμου.336  

 

Ενώ η συγκεκριμένη οργάνωση ήταν καθαρά αλυτρωτική και επηρεασμένη 

άμεσα από τις ιδέες του παντουρκισμού, είχε ελκύσει στις ηγετικές της τάξεις 

πολιτικά πρόσωπα προερχόμενα και από τα δύο κύρια κόμματα, 

αντικατοπτρίζοντας έτσι το γεγονός ότι η Κύπρος ως αλυτρωτικός στόχος είχε 

αρχίσει από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 να ελκύει τόσο τον ευρύτερο πολιτικό 

κόσμο όσο και τις μάζες. Η σχέση, πάντως, της οργάνωσης αυτής με την 

τουρκοκυπριακή ηγεσία ήταν στενή. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της οργάνωσης 

Χικμέτ Μπιλ ταξίδευε συχνά στην Κύπρο έχοντας στενές σχέσεις με τον ηγέτη 

των Τουρκοκυπρίων Κουτσούκ. Μάλιστα, μαζί είχαν αποφασίσει όπως το κόμμα 

του τελευταίου μετονομαστεί και αυτό σε «Η Κύπρος είναι Τουρκική», κάτι που 

καταδείκνυε την πλήρη ταύτιση απόψεων και στόχων.337 Έτσι, τόσο η οργάνωση 

στην Τουρκία όσο και το ομώνυμο πλέον πολιτικό κόμμα των Τουρκοκυπρίων 

είχαν απόλυτη συνεργασία, ενώ προωθούσαν τον ίδιο ακριβώς στόχο, δηλαδή 

την ένωση της Κύπρου με την Τουρκία. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο 

Κιζιλγιουρέκ, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50 οι παντουρκιστές και οι 

Τουρκοκύπριοι εθνικιστές ταυτίζονταν απόλυτα σε θέσεις και στόχους 

επιδιώκοντας κάτω από μια «ιερή συμμαχία» όπως απομακρύνουν, εκ νέου, την 

τουρκική κυβέρνηση από το δόγμα του «Εθνικού Συμβολαίου» και του μη 

επεκτατισμού.338 Αυτό θα επιτυγχανόταν με την άμεση εμπλοκή της κυβέρνησης 

Μεντερές στο κυπριακό και κατ’ επέκταση την επίσημη διεκδίκηση της Κύπρου 

από το τουρκικό κράτος. 

 

 

                                                           
336 Ιωαννίδης, Χρίστος, Νέο-οθωμανικός Ιμπεριαλισμός (1955 – 1995) – Ιδεολογία και Πολιτική του 

Τουρκικού Επεκτατισμού, ό.π. σ.σ. 95 – 96, σ.σ. 98 – 101, σ. 112.  
337 Γεννάρης, Κώστας, Εξ Ανατολών, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα, 2000, σ.σ. 94 – 96.  
338 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 244.  
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Απόφαση κυβέρνησης για πολιτική εκμετάλλευση κυπριακού  

Η μαζικοποίηση του ενδιαφέροντος της τουρκικής κοινής γνώμης για το κυπριακό 

ήταν φυσικό να τραβήξει την προσοχή της τουρκικής κυβέρνησης. Πόσο μάλλον, 

όταν η πολιτικά ευάλωτη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος – λόγω των 

αυξανόμενων οικονομικών προβλημάτων στη χώρα – είχε αρχίσει να δέχεται την 

κριτική των κύριων τουρκικών εφημερίδων για απάθεια στο θέμα της Κύπρου.  

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ στις γενικές εκλογές στις 2 

Μαΐου 1954 το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε να επανακτήσει τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εδρών στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση εξασφαλίζοντας το 57% 

της λαϊκής ψήφου, το 1955 τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα - τα οποία ήδη 

συσσωρεύονταν από το 1952 λόγω της έντονα λαϊκιστικής οικονομικής πολιτικής 

της κυβέρνησης Μεντερές - είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ πιο εμφανή. Το 

έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών είχε φθάσει σε ύψη ρεκόρ και δεν μπορούσε 

πλέον να καλυφθεί από την εξωτερική βοήθεια που λάμβανε η χώρα. Με την 

αναγκαστική επακόλουθη μείωση των εισαγωγών είχαν γίνει εμφανείς στον 

καταναλωτή οι ελλείψεις βασικών αγαθών, ενώ η μαύρη αγορά ευδοκιμούσε. 

Συνέπεια των πιο πάνω ήταν η αυξημένη κριτική από την αντιπολίτευση τόσο για 

την προβληματική οικονομική κατάσταση, όσο και για τις εμφανείς ελλείψεις 

δημοκρατίας στην Τουρκία, αφού ο Μεντερές μη ανεχόμενος την 

εντατικοποιημένη κριτική απάντησε με την επιβολή περισσότερων περιορισμών 

στη δράση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή η αντίδραση εκ 

μέρους της κυβέρνησης Μεντερές προκάλεσε την οργή και την περαιτέρω 

αποξένωση της κοσμικής κεμαλικής ιντελιγκέντσιας, η οποία έτσι και αλλιώς 

αντιμετώπιζε εξαρχής το - περισσότερο θρησκευτικό παρά κοσμικό - 

Δημοκρατικό Κόμμα με καχυποψία θεωρώντας το ως ξένο προς αυτήν σώμα.339 

 

Με αυτά τα δεδομένα, το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορούσε να έχει και το 

κυπριακό ως ένα ακόμη σημείο πολιτικής εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση 

                                                           
339 Mango, Andrew, The Turks Today, εκδ. Overlook Press, Woodstock and New York, 2004, σ.σ. 48 – 49 

και Ahmad, ό.π., σ.σ. 52 – 53.  
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εις βάρος του. Για αυτό και αποφάσισε να αντιστρέψει τους όρους 

εκμεταλλευόμενο με τη σειρά του το κυπριακό στρέφοντας, μάλιστα, την 

προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από τα οικονομικά προβλήματα και τις 

δημοκρατικές ελλείψεις της χώρας. Ένας από τους πρώτους που είχαν 

αντιληφθεί τη σημασία που είχε αποκτήσει πλέον το κυπριακό στην πολιτική ζωή 

της Τουρκίας ήταν ο Φατίν Ρουστού Ζορλού, όταν υπηρετούσε ακόμη ως 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στο ΝΑΤΟ. Σε μια συνάντηση που 

πραγματοποίησε με τον Μεντερές το 1954, ο Ζορλού ήγειρε το κυπριακό 

τονίζοντας την αναγκαιότητα όπως η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος 

αναπτύξει πιο έντονη δράση επί αυτού. Μάλιστα, προειδοποίησε τότε το 

συνομιλητή του ότι η αντιπολίτευση θα εκμεταλλευόταν το κυπριακό στις 

επερχόμενες εκλογές με το δικαιολογητικό ότι η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην 

πρωτοβουλία της Ελλάδας για ένωση του νησιού με αυτήν. Ο Μεντερές έδειξε να 

αντιλαμβάνεται από τότε τα επιχειρήματα του Ζορλού απαντώντας ότι η στάση 

της κυβέρνησης θα ήταν πλέον πιο δραστήρια με στόχο την αποτροπή των 

ελληνικών ενωτικών σχεδίων.340  

 

Οι έγκαιρες εκτιμήσεις, πάντως, του Ζορλού για τη μεγάλη πολιτική σημασία που 

άρχισε να αποκτά το κυπριακό στην τουρκική κοινή γνώμη, και κατ’ επέκταση 

στο εσωτερικό πολιτικό παιγνίδι, ήταν ορθές. Ο Tachau περιγράφει με γλαφυρό 

τρόπο το κλίμα απογοήτευσης το οποίο επικρατούσε τότε στον απλό κόσμο, και 

πιο συγκεκριμένα μέσα στους τουρκικούς καφενέδες, για τη στάση της 

κυβέρνησής τους επί του κυπριακού:  

 

«Τέλος, οι στρατηγικοί αναλυτές των καφενείων έστρεφαν τις αποδοκιμασίες τους 
προς τη δική τους κυβέρνηση γιατί δεν  προωθούσε την τουρκική 

επιχειρηματολογία για την Κύπρο με ικανοποιητικό σθένος. Η κυβέρνηση 
επικρινόταν γιατί έδινε την εντύπωση ότι οι Τούρκοι ήταν αδύναμοι και μη 
“ανδροπρεπείς” (unmanly), και πως η [αδύναμη] τουρκική αντίσταση θα 

μπορούσε να ξεπεραστεί με το παλιό βαλκανικό τρικ της πρόκλησης 
“αναβρασμού”. Εάν κάποιος πίεζε για περαιτέρω διευκρινίσεις, άκουγε την 

                                                           
340 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ. 73. Όπως θα δούμε πιο κάτω, όταν ο 

Ζορλού ανέλαβε το 1957 το υπουργείο εξωτερικών, λόγω και της έντονης προηγούμενης ανάμειξής του 

στο κυπριακό, η εμπλοκή της Τουρκίας στο θέμα έγινε ακόμη πιο έντονη αλλά και βίαια. 
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εικασία ότι στους επίσημους κύκλους επικρατούσε φόβος για την πιθανότητα 
απώλειας της αμερικανικής υποστήριξης, ιδιαίτερα της οικονομικής».341 

 

Μια, πάντως, από τις πιο εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με την απόφαση 

της κυβέρνησης Μεντερές όπως εκμεταλλευθεί πολιτικά το κυπριακό ανήκει στον 

Feroz Ahmad, ο οποίος επεσήμανε το εξής:  

 

«Το καλοκαίρι του 1955 το κυπριακό ζήτημα είχε κυριαρχήσει στην τουρκική 
πολιτική σκηνή και η κυβέρνηση το εκμεταλλεύθηκε με στόχο να συγκαλύψει 

(cover up) τις δικές της ανεπάρκειες. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα σχεδόν 
εγκατέλειψε τον αντιπολιτευτικό του ρόλο. Στις 26 Αυγούστου [1955], τρεις μέρες 

πριν την έναρξη της Διάσκεψης του Λονδίνου για την Κύπρο, η ηγεσία του 
κόμματος δήλωνε ότι έβαζε μονομερώς κατά μέρος την αντιπαράθεση για θέματα 

εσωτερικής πολιτικής ως ένα δείγμα αλληλεγγύης προς την κυβέρνηση».342 
 

Όντως, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, 

Ισμέτ Ινονού, ανακοίνωσε εσπευσμένα στις 26 Αυγούστου 1955 ότι η 

αντιπολίτευση έθετε κατά μέρος την οποιαδήποτε αντιπαράθεση με την 

κυβέρνηση με στόχο τη συμπαράταξη των πολιτικών δυνάμεων του τόπου 

ενόψει των κρίσιμων διεργασιών της Διάσκεψης του Λονδίνου.343  

 

Με πιο απλά λόγια, το κυπριακό αποτέλεσε για το Δημοκρατικό Κόμμα τη χρυσή 

ευκαιρία όπως στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από τα 

σημαντικά οικονομικά προβλήματα που μάστιζαν τη χώρα τη συγκεκριμένη 

περίοδο. Παράλληλα, μέσω της προβολής του επιχειρήματος ότι επιβάλλεται η 

εσωτερική πολιτική σύμπνοια με στόχο την επιτυχή διαχείριση του κυπριακού 

στο εξωτερικό, κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την ολοένα και πιο έντονη 

αντιπολιτευτική στάση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ένα από τα 

πρώτα παραδείγματα πολιτικής εκμετάλλευσης του κυπριακού ήταν η απόφαση 

του Δημοκρατικού Κόμματος όπως υποστηρίξει και ακολούθως ελέγξει πλήρως 

τη δημοφιλή τότε οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική». Για αυτό και στη 

                                                           
341 Tachau, ό.π., σ. 268. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
342 Ahmad, ό.π., σ. 53.  
343 Χρήσιμες πληροφορίες για τη στάση της αντιπολίτευσης παρέχονται στο Erogul, Cem, “The 

Establishment of Multiparty Rule: 1945 – 71” στο Schick, Irvin Cemil, και Tonak, Ertugrul Ahmet, επιμ., 

Turkey in Transition: New Perspectives, εκδ. Oxford University Press, New York – Oxford, 1987, σ. 112.  
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συνάντηση που πραγματοποίησε ο Μεντερές με την ηγεσία της οργάνωσης στις 

28 Αυγούστου 1955 ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αποτελέσει αρωγό στις 

προσπάθειές της για προβολή του κυπριακού στη χώρα και στο εξωτερικό. Με 

την έμπρακτη συμπαράσταση της κυβέρνησης, η οργάνωση κατάφερε να 

δραστηριοποιηθεί ακόμη πιο έντονα ανοίγοντας παραρτήματα σε όλη 

κυριολεκτικά την Τουρκία. Μάλιστα, οι πρόεδροι των πλείστων παραρτημάτων 

της οργάνωσης ανήκαν πλέον στο Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ βασικά στελέχη του 

κόμματος την υποστήριζαν χρηματικά.344 

 

Ουσιαστικά, ο Μεντερές άρχισε από το 1955 να παίζει εκλογικά παιγνίδια 

αξιοποιώντας τον εθνικισμό και τον αντικομμουνισμό που κυριαρχούσε στην 

τουρκική κοινή γνώμη. Η καλλιέργεια, λοιπόν, της εντύπωσης ανάμεσα στον 

τουρκικό λαό από την οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική» ότι στην Κύπρο η 

ομοεθνής τουρκική μειονότητα κινδύνευε άμεσα από μια ελληνική και ως επί το 

πλείστον κομμουνιστική πλειοψηφία, η οποία εφόσον επικρατούσε θα έθετε σε 

κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια της ίδιας της Τουρκίας, εξυπηρετούσε πλήρως 

τις πολιτικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης. Όμως, αυτό σήμαινε μια ολοένα και 

πιο σκληρή στάση της Τουρκίας στο κυπριακό.  

 

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι για πρώτη φορά μετά την εγκαθίδρυση 

του πολυκομματικού συστήματος στην Τουρκική Δημοκρατία μια δημοκρατικά 

εκλεγμένη κυβέρνηση, εκφράζοντας απόλυτα τα εθνικά αισθήματα της τουρκικής 

κοινής γνώμης, άρχισε να υιοθετεί και να προωθεί ανοικτά αλυτρωτικούς στόχους 

για μια συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτή η περιοχή ήταν φυσικά η Κύπρος. Όπως 

θα δούμε στη συνέχεια με τη Διάσκεψη του Λονδίνου, η επίσημη τουρκική 

πολιτική για προσάρτηση όλης της Κύπρου στην Τουρκία αντανακλούσε τη 

μεγάλη εθνική σημασία που άρχισε να έχει το νησί για τον τουρκικό λαό ως 

συνέπεια της πιο πάνω περιγραφείσας έντονης εκστρατείας των Τουρκοκυπρίων 

και των παντουρκιστών. Η Κύπρος, δηλαδή, αποτέλεσε για πρώτη φορά την 

κοινή συνισταμένη μεταξύ των στόχων του παντουρκιστικού κινήματος και του 

                                                           
344 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ. 73.  
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νεώτερου τουρκικού κράτους. Σύμφωνα μάλιστα με τον Κιζιλγιουρέκ, η Κύπρος 

αποτέλεσε το πρώτο παράδειγμα στη σύγχρονη τουρκική ιστορία όπου η 

ελιτιστική τουρκική εξωτερική πολιτική ανταποκρινόταν στα αισθήματα των 

μαζών. Για αυτό και από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50 είχαμε μια 

Τουρκία στην οποία η κυβέρνηση, η κοινή γνώμη, αλλά και το «βαθύ κράτος» 

έβρισκαν ως κοινή συνισταμένη την επέκταση στην Κύπρο.345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
345 Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ. 243.  
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Ρόλος Ηνωμένου Βασιλείου και Διάσκεψη του Λονδίνου  

Η νέα βρετανική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Ήντεν, βρισκόμενη 

από τις πρώτες κιόλας μέρες της σύνθεσής της (5 Απριλίου 1955) αντιμέτωπη με 

την ένοπλη δράση των Ελληνοκυπρίων, αποφάσισε άμεσα όπως αναβαθμίσει 

ακόμη περισσότερο το ρόλο της Τουρκίας στο κυπριακό χρησιμοποιώντας 

ακριβώς τις προαναφερθείσες τουρκικές αντιδράσεις και φοβίες για ενδεχόμενη 

αλλαγή του στάτους κβο την Κύπρο ως αντιστάθμισμα στην ελληνική επιμονή για 

ένωση.  

 

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός, ο 

Ήντεν ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο με απόρρητή του έκθεση ότι ήταν 

απαραίτητο όπως η Τουρκία εμπλακεί πιο άμεσα στο κυπριακό υπέρ των 

βρετανικών συμφερόντων. Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, την έντονη ανησυχία των 

Τούρκων για ενδεχόμενη ανατροπή της κατάστασης στο νησί υπέρ της Ελλάδας, 

ο Ήντεν είχε σημειώσει ότι ήταν σημαντικό όπως κερδηθεί η εμπιστοσύνη της 

Τουρκίας με την παροχή προς αυτήν διαβεβαιώσεων και τη λήψη ανάλογων 

μέτρων που να αποδείκνυαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν διατεθειμένο να 

αποχωρήσει από την Κύπρο. Με βάση αυτή την προσέγγιση, ο Ήντεν είχε 

ενημερώσει μυστικά την τουρκική κυβέρνηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν 

σχεδιάζει οποιαδήποτε αλλαγή κυριαρχίας στο εγγύς μέλλον» και ότι 

«σχεδιάζουμε να μείνουμε στην Κύπρο όσο η διεθνής κατάσταση το καθιστά για 

εμάς αναγκαίο».346  

 

Οι βρετανικοί στρατιωτικοί σχεδιασμοί για την Κύπρο συνηγορούσαν απόλυτα με 

την πιο πάνω αναφορά του Ήντεν. Σύμφωνα με άκρως απόρρητη μελέτη του 

βρετανικού γενικού επιτελείου προς τον υπουργό άμυνας τον Ιούλιο του 1955, τα 

στρατηγικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο διασφαλίζονταν 

με τη διατήρηση της άμυνας, των εξωτερικών σχέσεων, και της εσωτερικής 

                                                           
346 O’Malley, Brendan και Craig, Ian, The Cyprus Conspiracy: America, Espionage and the Turkish 

Invasion, εκδ. I.B. Tauris, London – New York, 1999, σ. 17 και σ. 21. Οι δύο συγγραφείς βασίζουν τις 

αναφορές τους σε επίσημα βρετανικά έγγραφα και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Memo to British 

Cabinet, C55 93, 5.4.55.  
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ασφάλειας του νησιού. Η Κύπρος χαρακτηριζόταν από τη μελέτη ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος για τη διατήρηση της βρετανικής επιρροής στη Μέση 

Ανατολή, για αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να διαθέτει τον «πλήρη 

έλεγχο του νησιού». Συγκεκριμένα, μέχρι το 1959 θα ολοκληρωνόταν η 

κατασκευή των αρχηγείων των δυνάμεων ξηράς και αεροπορίας Μέσης 

Ανατολής στην Επισκοπή, ενώ ταυτόχρονα αναμενόταν η ολοκλήρωση των 

εγκαταστάσεων για τρία τάγματα πεζικού και του αρχηγείου μιας ταξιαρχίας στη 

Δεκέλεια. Παράλληλα, μέχρι το 1959 θα ετίθετο σε λειτουργία και η αεροπορική 

βάση στο Ακρωτήρι, η οποία θα φιλοξενούσε βομβαρδιστικά αεροσκάφη με 

πυρηνικές κεφαλές.347   

 

Αυτό που ανησυχούσε τους Βρετανούς ήταν ότι η Τουρκία παρουσιαζόταν κατά 

τους πρώτους μήνες του 1955, δηλαδή πριν από τη δεύτερη ελληνική προσφυγή 

στον ΟΗΕ, και πάλι κάπως απρόθυμη  να εμπλακεί αμεσότερα στο κυπριακό 

ελπίζοντας ότι αυτό είχε κλείσει με την απόρριψη της πρώτης ελληνικής 

προσφυγής το 1954. Για αυτό και το Λονδίνο έδωσε οδηγίες στο Βρετανό 

κυβερνήτη της Κύπρου όπως ενεργοποιήσει την τουρκοκυπριακή ηγεσία με 

στόχο την άσκηση πιέσεων προς την Άγκυρα για πιο ενεργό πολιτική. Προς 

τούτο, και κατόπιν σχετικών παροτρύνσεων από το Βρετανό κυβερνήτη, 

αντιπροσωπεία υπό τον Δρ. Κουτσούκ μετέβη στην Άγκυρα το Μάιο του 1955 

προσπαθώντας να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μεντερές 

πιέζοντάς τον για πιο δυναμική εμπλοκή της Τουρκίας. Σύμφωνα με απόρρητο 

μήνυμα της βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα, στην οποία δόθηκαν οδηγίες 

όπως παρακολουθήσει στενά την επίσκεψη Κουτσούκ, οι προσπάθειες του 

τελευταίου προέβησαν άκαρπες αφού ο Μεντερές αρνήθηκε την 

πραγματοποίηση συνάντησης. Μάλιστα, ζήτησε από εκπρόσωπό του όπως δει 

                                                           
347 Ό.π., σ. 20. Το σχετικό έγγραφο είναι το British Chiefs of Staff Joint Planning Committee, JP55 63, 

11.7.55, plus annex.  
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την τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία και προσπαθήσει όπως «τους βάλει λίγο 

μυαλό».348     

 

Όπως ο ίδιος ο Ήντεν παραδέχεται στα απομνημονεύματά του, βλέποντας την 

αρχική απραξία της τουρκικής κυβέρνησης αποφάσισε να εμπλακεί προσωπικά 

πιέζοντάς την όπως είναι πιο εκδηλωτική και πιο δραστήρια στο κυπριακό. 

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: 

 

«Οι τουρκικές εφημερίδες ήταν μέχρι τότε πιο εκδηλωτικές από την τουρκική 
κυβέρνηση, η οποία συμπεριφερόταν με αυτοσυγκράτηση. Ευτυχώς, έγραψα σε 
τηλεγράφημά μου εκείνη την περίοδο ότι έπρεπε να διατυπώσουν ευθαρσώς τις 

θέσεις τους, διότι η αλήθεια ήταν ότι οι Τούρκοι δεν θα άφηναν ποτέ τους Έλληνες 
να έχουν την Κύπρο».349 

 

Το γεγονός που ανάγκασε τη βρετανική κυβέρνηση όπως εντείνει τις πιέσεις της 

προς την Άγκυρα, αλλά και που οδήγησε την τελευταία πιο κοντά στις βρετανικές 

νουθεσίες, ήταν η δεύτερη ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ τον Ιούλιο του 1955. 

Συγκεκριμένα, η εντατικοποίηση της δράσης της ΕΟΚΑ τον Ιούνιο του 1955 και η 

μαζικοποίηση της στήριξης που λάμβανε η οργάνωση από τους 

Ελληνοκύπριους, με την πραγματοποίηση μεγάλων διαδηλώσεων, έδωσε την 

ευκαιρία στην Ελλάδα να επαναφέρει το κυπριακό στη γενική συνέλευση του 

ΟΗΕ διαμηνύοντας, παράλληλα, αυτή την πρόθεσή της στους Βρετανούς. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας υπόψη του και την ξεκάθαρη στάση του Αμερικανού 

προέδρου Αϊζενχάουερ (Dwight Eisenhower) υπέρ της αρχής της αυτοδιάθεσης, 

φοβόταν ιδιαίτερα για ενδεχόμενη ήττα της βρετανικής διπλωματίας από την 

Ελλάδα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ο ίδιος ο Ήντεν είχε 

παραδεχθεί, πιθανή ήττα στα χέρια των Ελλήνων θα οδηγούσε σε χρόνια 

προβλήματα από εξεγέρσεις άλλων πληθυσμών κατά της αποικιοκρατίας.350  

 

                                                           
348 Ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ παραθέτει αυτούσιο απόσπασμα από το υπό αναφορά βρετανικό έγγραφο στο 

Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Η Κύπρος Πέραν του Έθνους, ό.π., σ.σ. 29 – 30 και σ. 84. Πρόκειται για το έγγραφο 

British Embassy, Ankara, CO926/184 XC 144688, 9.5.55 (confidential).   
349 Eden, Anthony, Full Circle: The Memoirs of Sir Anthony Eden, εκδ. Houghton Mifflin Co., Boston, 

1960, σ. 446. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
350 O’Malley και Craig, ό.π. σ.σ. 18 – 19. 
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Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η βρετανική κυβέρνηση έλαβε την απόφαση για 

πραγματοποίηση τριμερούς Διάσκεψης στο Λονδίνο μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Ελλάδας, και της Τουρκίας για συζήτηση πολιτικών και αμυντικών 

ζητημάτων στην ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. 

Όπως θα δούμε πιο κάτω, ο στόχος των Βρετανών με αυτή τη Διάσκεψη ήταν 

διττός, ήτοι (α) να κερδίσουν τη στήριξη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη 

παρουσιάζοντας ένα πιο συμβιβαστικό πρόσωπο, και (β) να αλλάξουν τη διεθνή 

αντίληψη επί του κυπριακού παρουσιάζοντάς το ως ένα ελληνο-τουρκικό 

πρόβλημα με αναγκαία βρετανική διαμεσολάβηση - και όχι ως ένα αντιαποικιακό 

αγώνα κατά των Βρετανών - και ταυτόχρονα, θέτοντας την Τουρκία αντιμέτωπη 

με την Ελλάδα, να εξαναγκάσουν την τελευταία σε ένα συμβιβασμό που θα 

διαιώνιζε τη βρετανική κυριαρχία επί της νήσου. 

 

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, ο τότε Βρετανός υπουργός εξωτερικών, Χάρολντ 

Μακμίλαν, αναφέρει ξεκάθαρα στα απομνημονεύματά του ότι:  

 

«Σε κάθε περίπτωση, χρειαζόμασταν την υποστήριξη και συμπάθεια του λαού και 
της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο όσον αφορά το συγκεκριμένο 

ζήτημα εγγραφής [του κυπριακού] στην ημερήσια διάταξη των Ηνωμένων Εθνών, 
όσο και για τις ευρύτερες επιπτώσεις. Για αυτό και προτείναμε ότι θα έπρεπε να 

αναληφθεί μια νέα πρωτοβουλία, η οποία τουλάχιστο θα καταδείκνυε την 
ειλικρίνεια της βρετανικής πολιτικής. Ως πρώτο βήμα, αποφασίσαμε όπως 

προσκαλέσουμε και την Ελλάδα και την Τουρκία σε μια τριμερή συζήτηση».351   

 

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, ο τότε υπουργός των αποικιών Σέλγουϊν Λόυντ 

(Selwyn Lloyd) ανέφερε σε συνεδρία του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου 

στις 23 Ιουλίου 1955 τα εξής αποκαλυπτικά:  

 

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων [τριμερής Διάσκεψη Λονδίνου], ο 
στόχος μας θα είναι να φέρουμε τους Έλληνες έναντι της τουρκικής άρνησης στο 
να δεχτεί την ένωση και έτσι να τους αναγκάσουμε όπως αποδεχθούν μια λύση η 

οποία θα αφήνει την κυριαρχία [της Κύπρου] στα δικά μας χέρια».352  

                                                           
351 Macmillan, Harold, ό.π., σ. 664.  
352 O’Malley και Craig, ό.π. σ. 21. Τα πρακτικά της συνεδρίας του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου 

περιλαμβάνονται στο έγγραφο British Cabinet Papers, CP55 94, 25.7.55.  Η μετάφραση από την αγγλική 

είναι δική μου.  
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Σε προηγούμενη συνεδρία του υπουργικού συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 1955, ο 

πρωθυπουργός Ήντεν ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτικός για τις βρετανικές 

προθέσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Διάσκεψη θα έδινε την ευκαιρία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο όπως αλλάξει την αντίληψη της διεθνούς κοινότητας για το 

κυπριακό, η οποία μέχρι τότε το θεωρούσε ως ένα καθαρά αντιαποικιακό 

πρόβλημα. Στόχος της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ήντεν, ήταν να 

προβληθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παρά ο αντιαποικιακός 

χαρακτήρας του ζητήματος. Μια τέτοια εξέλιξη, κατέληξε ο Ήντεν, θα ανάγκαζε 

την Αθήνα να αποδεχθεί συμβιβαστική λύση, η οποία θα βόλευε το Ηνωμένο 

Βασίλειο.353  

 

Στόχος, λοιπόν, των Βρετανών στη Διάσκεψη, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Ήντεν 

στα απομνημονεύματά του, ήταν πρώτιστα να καταδείξουν τις τουρκικές 

ενστάσεις για την ένωση και να αναβαθμίσουν τις ελληνοτουρκικές διαφορές επί 

του κυπριακού, ενώ ακολούθως να υποβάλουν τις προτάσεις τους για 

περιορισμένη αυτοκυβέρνηση (και όχι φυσικά για αυτοδιάθεση). Συγκεκριμένα 

αναφέρει τα εξής:  

 

«Εμείς γνωρίζαμε πόσο ευρεία ήταν η διαφορά γνώμης μεταξύ των Ελλήνων και 
των Τούρκων, αλλά ο κόσμος όχι. Πάρα πολλοί νόμιζαν ότι τα προβλήματα 

οφείλονταν στην παλιομοδίτικη βρετανική αποικιοκρατία. Με την εξασφάλιση ενός 
ακριβούς ορισμού αυτών των διαφορών ελπίζαμε ότι θα επιδεικνύαμε την 

πραγματική φύση του προβλήματος. Μετά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν οι 
ακριβείς όροι των προτάσεων μας για το μέλλον [της Κύπρου]».354  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
353 Ό.π., σ. 19. Στο έγγραφο British Cabinet Minutes, CM55 18, 28.6.55.   
354 Eden, ό.π., σ. 447. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
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Πρώτη επίσημη τουρκική διεκδίκηση Κύπρου  

Ο Μακάριος ορθά διαισθάνθηκε το παιγνίδι των Βρετανών με τη σύγκληση της 

Διάσκεψης του Λονδίνου, ενώ παράλληλα φοβόταν ότι η επίσημη εμπλοκή της 

Τουρκίας στο κυπριακό θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές του 

για επίτευξη της ένωσης. Για αυτό και ο ηγέτης των Ελληνοκυπρίων έκανε το παν 

όπως αποτρέψει τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη. Όπως αναφέρει ο 

Αβέρωφ-Τοσίτσας, ο Μακάριος απέστειλε αρχικά το στενό του συνεργάτη και 

σύμβουλο Νίκο Κρανιδιώτη για συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα 

μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Διάσκεψη αποτελούσε βρετανική παγίδα. Όταν 

είδε ότι η κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου επέμενε στη συμμετοχή της – αφού 

ανησυχούσε από τις δεδομένες διεθνείς επικρίσεις για αδιαλλαξία στο κυπριακό 

λόγω ενδεχόμενης απόρριψης της βρετανικής πρόσκλησης αλλά και από τις 

αρνητικές επιπτώσεις στη δεύτερη προσφυγή της στον ΟΗΕ – ο Μακάριος 

μετέβη ο ίδιος στην Αθήνα και αντιδρώντας έντονα δήλωσε δημόσια ότι ο 

κυπριακός λαός δεν θα αποδεχθεί τις αποφάσεις της Διάσκεψης έστω και εάν 

αυτές τις έχει προσυπογράψει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση.355   

 

Οι ίδιοι ακριβώς λόγοι που εξανάγκασαν το Μακάριο να εκφράσει δημόσια τη 

διαφωνία του, με την έστω και επιφυλακτική θετική ανταπόκριση της Ελλάδας, 

οδήγησαν την τουρκική κυβέρνηση στην άμεση και ενθουσιώδη αποδοχή της 

βρετανικής πρόσκλησης. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, όταν οι Βρετανοί 

απηύθυναν επίσημα πρόσκληση στην Τουρκία για τη Διάσκεψη, είχε ήδη 

κατατεθεί η δεύτερη ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ για προώθηση αυτοδιάθεσης 

της Κύπρου (25 Ιουλίου 1955), ενώ η ΕΟΚΑ είχε αποδείξει με την εντατικοποίηση 

του ένοπλου ενωτικού της αγώνα (Ιούνιος 1955) ότι αποτελούσε πλέον 

σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του μέλλοντος του νησιού. Για αυτό και 

το καλοκαίρι του 1955 οι οποιεσδήποτε τελευταίες ψευδαισθήσεις διατηρούσε η 

κυβέρνηση Μεντερές για κλείσιμο του κυπριακού με την αποτυχία της πρώτης 

ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ είχαν σβήσει οριστικά. Με βάση αυτά τα 

δεδομένα, η Άγκυρα θεωρούσε ότι η Διάσκεψη του Λονδίνου της παρείχε μια 

                                                           
355 Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ.σ. 73 – 74.   
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μοναδική ευκαιρία για αναβάθμιση του ρόλου της στο κυπριακό, καθώς και για 

αμεσότερη εμπλοκή της στη διαμόρφωση του μέλλοντος του νησιού. Η σκληρή 

ομιλία που είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Μεντερές στις 24 Αυγούστου 1955, 

λίγες μέρες πριν την αναχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας για τη Διάσκεψη 

του Λονδίνου, ήταν ενδεικτική της δραματικής αλλαγής στη στάση της Άγκυρας 

έναντι του κυπριακού, η οποία θα καταγραφόταν και στην ίδια τη Διάσκεψη. 

Συγκεκριμένα, ο Μεντερές κατηγόρησε την Ελλάδα για επεκτατική πολιτική, ενώ 

κατηγόρησε τους Ελληνοκύπριους για την πιθανότητα επικείμενης σφαγής κατά 

των Τουρκοκυπρίων. Προειδοποίησε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία δεν ήταν 

διατεθειμένη να δείξει έστω και την παραμικρή ανοχή ως προς την αλλαγή του 

καθεστώτος της Κύπρου εις βάρος της, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα 

διεκδικούσε ολόκληρο το νησί. Μάλιστα, στηρίζοντας το επιχείρημα ότι όλο το 

νησί ανήκει στην Τουρκία αφού το ενώνουν με αυτή ιστορικοί, γεωγραφικοί και 

στρατιωτικοί δεσμοί, ο Μεντερές τάχθηκε κατά της ενδεχόμενης διχοτόμησής του 

από την Ελλάδα και την Τουρκία. Διεκδικώντας ολόκληρη την Κύπρο ο Μεντερές 

είχε αναφέρει την περιβόητη φράση:  

 

«Μια πατρίδα δεν είναι ένα υλικό σαν το ύφασμα που έχει μπροστά του ένας 
ράφτης για να μπορεί να το κόψει από όπου θέλει».356 

 

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Λονδίνου (29 Αυγούστου – 8 Σεπτεμβρίου 

1955), οι τουρκικές θέσεις επί του κυπριακού εκφράσθηκαν πιο καθαρά από τον 

τότε υπουργό προεδρίας και εκτελών προσωρινά χρέη υπουργού εξωτερικών, 

Φατίν Ρουστού Ζορλού357. Τα επιχειρήματα του Ζορλού για την Κύπρο, τα οποία 

αναπτύχθηκαν επίσημα σε διαφορετικές παρεμβάσεις του,  μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:  

 

                                                           
356 Bilge, Suat, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye – Sovyetler Birliği Münasebetleri”, ό.π., σ.σ. 341 – 342. Η 

μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
357 Ανέλαβε το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών για μικρό διάστημα εντός του 1955 (acting foreign 

minister). Διετέλεσε μόνιμα υπουργός εξωτερικών από το Νοέμβριο του 1957 έως το στρατιωτικό 

πραξικόπημα του 1960.  
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 Επεσήμανε τη στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Τουρκία τονίζοντας 

τον αδιαμφισβήτητο ρόλο της για την άμυνα και διατήρηση της ασφάλειας της 

χώρας.  

 

 Αναφέρθηκε στη γεωγραφική εγγύτητα του νησιού προς την Τουρκία (40 

μίλια) χαρακτηρίζοντάς το ως γεωγραφική συνέχεια της Ανατολίας, ενώ 

στάθηκε ιδιαίτερα στους ιστορικούς, πολιτιστικούς, και οικονομικούς δεσμούς 

του νησιού με τη χώρα του. 

   

 Διευκρίνισε ότι το ελληνικό επιχείρημα περί παραιτήσεως των δικαιωμάτων 

της Άγκυρας επί της Κύπρου με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης 

είναι λανθασμένο, αφού η Τουρκία δεν είχε ξεκόψει τελείως με τα εδάφη που 

αποχωρίστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως η Κύπρος, παρά 

μόνο υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

 Τόνισε ότι η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη από το στάτους κβο και επιθυμούσε 

τη διατήρησή του. Όμως, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε την πρόθεση να 

παραιτηθεί επί των δικαιωμάτων του στο νησί και επερχόταν αλλαγή επί του 

στάτους κβο, τότε ο νομικά ορθότερος δρόμος ήταν η επιστροφή της Κύπρου 

στην Τουρκία.358 

 

Με βάση τα πιο πάνω, είναι εμφανές ότι από τον Αύγουστο του 1955 η τουρκική 

πολιτική επί της Κύπρου είχε αλλάξει ριζικά. Από την επιμελή αποφυγή εμπλοκής 

στο κυπριακό, η Τουρκία προέβη με τον πιο επίσημο τρόπο σε ξεκάθαρη 

διεκδίκηση του νησιού στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο είχε την 

πρόθεση να αποδεχθεί διαφοροποίηση το παρόντος καθεστώτος του κάνοντας, 

μάλιστα, αλυτρωτικές παραπομπές σε ιδιοκτησία του νησιού από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι και πάλι – παρά τη σαφή 

διεκδίκηση της Κύπρου – η Τουρκία παρέμενε πρώτιστα υπέρ της διατήρησης 

                                                           
358 Fırat, Melek, ό.π., σ.σ. 601 – 602 και στο Bilge, Suat, ό.π., σ.σ. 343 – 346. Η υπογράμμιση είναι δική 

μου.  
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του στάτους κβο στο νησί, αφού πίστευε ότι η βρετανική επιμονή για διατήρηση 

της κυριαρχίας της Κύπρου θα παρέμενε αμετάβλητη. Με άλλα λόγια, οι 

επιδιώξεις της Τουρκίας στο κυπριακό δεν αντιμάχονταν τα βρετανικά 

συμφέροντα, αφού η Άγκυρα βρισκόταν ακόμη σε μεγάλη ταύτιση συμφερόντων 

με το Λονδίνο. 

 

Όσον αφορά όμως την εύθραυστη τότε σχέση Αθήνας – Άγκυρας, η Διάσκεψη 

του Λονδίνου δημιούργησε σημαντικές επιπρόσθετες επιπλοκές. Και αυτό γιατί, 

πέραν από την παρθενική τουρκική διεκδίκηση της Κύπρου, η Άγκυρα έθετε για 

πρώτη φορά θέμα τροποποιήσεων επί της Συνθήκης της Λωζάνης ανοίγοντας 

ουσιαστικά τους «ασκούς του Αιόλου». Η Αθήνα είχε αρχίσει, πλέον, να 

αντιλαμβάνεται από τη Διάσκεψη του Λονδίνου ότι το κυπριακό θα περιέπλεκε 

ένα ευρύτερο φάσμα των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και σημαντικότερα το 

Αιγαίο. Επί τούτου, ο Αβέρωφ-Τοσίτσας στάθηκε με ιδιαίτερη ανησυχία σε μια 

δήλωση του Ζορλού, την οποία είχε κάνει στο πλαίσιο της Διάσκεψης. 

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος αξιωματούχος είχε πει καθαρά ότι οποιαδήποτε αλλαγή 

του καθεστώτος της Κύπρου θα αποτελούσε στην ουσία τροποποίηση της 

Συνθήκης της Λωζάνης, για αυτό και η Τουρκία θα είχε το δικαίωμα να 

διατυπώσει κάποια νέα αιτήματα. Όπως ενδεικτικά αναφέρει ο Αβέρωφ στα 

απομνημονεύματά του:  

 

«Η καινούργια αυτή τοποθέτηση ήταν βαρυσήμαντη, γιατί ο καθένας καταλάβαινε 
τι είδους αιτήματα θα πρόβαλλε η Τουρκία, με τον ισχυρισμό ότι τροποποιείται η 

Συνθήκη της Λωζάνης».359 
 

Όπως αποδείχθηκε ακολούθως, το κυπριακό όντως περιέπλεξε σε κρίσιμο 

βαθμό τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενισχύοντας τον τουρκικό αλυτρωτισμό. Γι’ 

αυτό και - όπως θα δούμε στη συνέχεια – αυτή η σημαντική περιπλοκή 

αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες για τις οποίες η Ελλάδα υπαναχώρησε 

αργότερα από το αίτημα για ένωση. Ένα, όμως, από τα πρώτα θύματα της 

όξυνσης των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας ήταν οι Έλληνες της 

                                                           
359 Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ. 76. Η υπογράμμιση είναι δική μου.  
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Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης παρέμεναν το 

τελευταίο απομεινάρι μιας μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στην περιοχή. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα εξετάσουμε ακριβώς το πώς η τουρκική 

κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε βίαια αυτό τον ευάλωτο πληθυσμό με στόχο την 

ενίσχυση της θέσης της στο κυπριακό αναγκάζοντας παράλληλα την Αθήνα να 

αντιληφθεί ότι το κυπριακό είχε για την ίδια ευρύτερο πολιτικό κόστος. 
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Πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης  

Ο πιο εύκολος στόχος για διοχέτευση της οργής και εκτόνωσης της τουρκικής 

κοινής γνώμης σε σχέση με το κυπριακό, αλλά και για προώθηση των 

κατάλληλων πολιτικών μηνυμάτων προς την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα,  

ήταν για την τουρκική κυβέρνηση οι εναπομείναντες Έλληνες της Μικράς Ασίας 

και πιο συγκεκριμένα της Κωνσταντινούπολης. Στην αντίληψη του τουρκικού 

εθνικισμού – που όπως έχουμε δει ήταν κατά βάση εθνοτικός – οι Έλληνες την 

Πόλης ταυτίζονταν άμεσα με τους Ελληνοκύπριους και τον ενωτικό τους αγώνα 

και δεν αντιμετωπίζονταν ως ισότιμοι Τούρκοι πολίτες.360 Με τα σημερινά 

δεδομένα, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζονταν ως μια πέμπτη 

φάλαγγα, η οποία συνωμοτούσε με την Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους για 

αναβίωση της Μεγάλης Ιδέας. Ο τουρκικός Τύπος καλλιεργούσε αυτό ακριβώς το 

συνωμοτικό κλίμα παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη εκστρατεία 

δαιμονοποίησης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και επικεντρώνοντας τα 

πυρά του στον πατριάρχη Αθηναγόρα. Μερικές εφημερίδες είχαν φθάσει στο 

σημείο να μιλούν για επερχόμενη αναβίωση της Μεγάλης Ιδέας επαναφέροντας 

το φάσμα του πολέμου και της ενδεχόμενης προέλασης του ελληνικού στρατού 

με στόχο την εκ νέου κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και της Ανατολίας.361 Η 

εφημερίδα Τζουμχουριγιέτ κατηγορούσε στις 28 Αυγούστου 1955 το πατριαρχείο 

ισχυριζόμενη ότι προσέφερε στέγη σε πράκτορες που εργάζονταν κατά της 

                                                           
360 Η ταύτιση που έκαναν στη δεκαετία του ‘50 οι Τούρκοι μεταξύ των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και 

των «αλύτρωτων» - για τον ελληνικό εθνικισμό - Ελληνοκυπρίων ήταν αναμενόμενη, αφού οι πρώτοι είχαν 

αναδειχθεί στις αρχές του 20ου αιώνα ως οι «αλύτρωτοι» par excellence του ελληνικού κράτους. Όπως 

επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου, το ελληνικό κράτος θεωρούσε τότε τη σωτηρία των Ελλήνων της 

Μικράς Ασίας ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του εθνικού οράματος (Μεγάλη Ιδέα), ενώ οι 

μεγαλοαστοί της Κωνσταντινούπολης βοηθούσαν οικονομικά και πολιτικά στην όλη προσπάθεια. 

Αναγνωστοπούλου, Σία, Μικρά Ασία (19ος αι. – 1919), ό.π., σ.σ. 533 – 535. Επομένως, ο ιστορικός 

παραλληλισμός των δύο ελληνικών πληθυσμών (Έλληνες Κωνσταντινούπολης – Ελληνοκύπριοι) από τους 

Τούρκους ήταν αναπόφευκτος, έστω και εάν στην πράξη κατά τη δεκαετία του ‘50 οι Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης δεν είχαν καμία απολύτως σχέση ούτε και συνέδραμαν στον αγώνα των 

Ελληνοκυπρίων.  
361 Το αμερικανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη προέβη σε μια ενδελεχή ανάλυση των παραγόντων 

που οδήγησαν στο πογκρόμ του Σεπτεμβρίου αποδίδοντας σημαντικές ευθύνες στον εμπρηστικό ρόλο των 

τουρκικών εφημερίδων. U.S. Department of State, “American Consul General in Istanbul to Department of 

State”, Dispatch No. 116, 14 September 1955. Ο Dilek Güven δημοσίευσε στην τουρκική εφημερίδα 

Radikal μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχειακή έρευνα όσον αφορά τα γεγονότα της 6-7ης Σεπτεμβρίου 1955 

επισημαίνοντας ότι η συνδυασμένη καμπάνια του τουρκικού Τύπου κατά του πατριάρχη Αθηναγόρα και 

των Ελληνοκυπρίων είχε αρχίσει ήδη από το 1953, ενώ κορυφώθηκε λίγες μέρες πριν από το πογκρόμ. 

Güven, Dilek, «6–7 Eylül Olayları», Radikal, 6 Σεπτεμβρίου 2005.  
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Τουρκίας, ενώ ισχυριζόταν ότι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης καθώς και 

ορθόδοξοι επίσκοποι του πατριαρχείου χρηματοδοτούσαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ 

με εκατομμύρια τουρκικές λίρες.362 Την ίδια ημέρα, και μόλις μια μέρα πριν από 

την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης του Λονδίνου, η εφημερίδα Χιουρριγιέτ 

προειδοποιούσε προφητικά:  

 

«Εάν οι Έλληνες τολμήσουν να αγγίξουν τους αδελφούς μας [στην Κύπρο], τότε 
υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη για άσκηση αντιποίνων».363 

 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολιτικής έντασης, μια κοινή εκδήλωση 

διαμαρτυρίας της οργάνωσης «Η Κύπρος Είναι Τουρκική» και φοιτητικών 

οργανώσεων, η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνηση στις 6 

Σεπτεμβρίου 1955, μετατράπηκε σε λεηλασία και καταστροφή ελληνικών 

περιουσιών και χριστιανικών χώρων λατρείας από τον τουρκικό όχλο 

αποτελώντας το τελικό πλήγμα για τη μακραίωνη παρουσία μιας ακμαίας 

ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με στοιχεία των 

τουρκικών αρχών, μέσα σε μερικές ώρες είχαν λεηλατηθεί ή/και καταστραφεί 

4214 σπίτια, 1004 καταστήματα, 73 εκκλησίες, δύο μοναστήρια, 26 σχολεία κ.α. 

Συνολικά 5317 ξεχωριστοί χώροι είχαν δεχθεί την οργή του όχλου.364 Πέραν από 

τους περιορισμένους βιασμούς και θανάτους που είχαν σημειωθεί, το επίκεντρο 

της οργής των διαδηλωτών ήταν τα ελληνικά καταστήματα, τα οποία συμβόλιζαν 

και την οικονομική ευμάρεια των Ελλήνων της Πόλης. Σύμφωνα με 

διασταυρωμένες εκτιμήσεις, το 90% των ελληνικών καταστημάτων είχε 

καταστραφεί.365  

 

                                                           
362 Εφημερίδα «Cumhuriyet», 28 Αυγούστου 1955.  
363  Εφημερίδα «Hürriyet», 28 Αυγούστου 1955. Και ο Αλέξης Αλεξανδρής στην ενδιαφέρουσα μελέτη του 

αναφορικά με την ιστορία της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 

στον αρνητικό ρόλο του τουρκικού Τύπου κατά την περίοδο πριν από το πογκρόμ. Alexandris, Alexis, The 

Greek Minority in Istanbul and Greek-Turkish Relations: 1918 – 1974, εκδ. Center for Asia Minor Studies, 

Athens, 1983, σ.σ. 253 – 256.    
364 Güven, ό.π. Ο Güven βασίζει τα στοιχεία αυτά στα πρακτικά του τουρκικού δικαστηρίου, το οποίο και 

εξέτασε ενδελεχώς την υπό αναφορά υπόθεση.    
365 Βρυώνης, Σπύρος, ό.π., σ. 327. Ο Βρυώνης βασίζει τις αναφορές του στο αμερικανικό έγγραφο National 

Archives, American Embassy, “Ankara to Washington”, No. 128, 1 December 1955.  
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Ο Feroz Ahmad αποδίδει τις καταστροφές περισσότερο στην αυθόρμητη οργή 

των τουρκικών φτωχών και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, την οποία 

χαρακτηρίζει ενδεικτικά ως επανάσταση του τουρκικού lumpenproletariat κατά 

των ελληνικών πολυτελών και συνάμα πλουσίων περιοχών της 

Κωνσταντινούπολης.366 Όμως, μια προσεκτική ανάλυση της κατάστασης τόσο 

πριν όσο και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων δείχνει ότι η ανάλυση του Ahmad 

δεν αποδίδει όλη την εικόνα πίσω από τα επεισόδια. Γιατί φαίνεται ότι αυτά 

υποκινήθηκαν και εκτελέστηκαν με βάση οδηγίες της κυβέρνησης Μεντερές με 

στόχο την ενίσχυση της θέσης της έναντι του κυπριακού κατά τη διάρκεια της 

Διάσκεψης του Λονδίνου, η οποία διεξαγόταν εκείνες τις ημέρες. Αυτό που δεν 

είχε υπολογίσει η κυβέρνηση Μεντερές ήταν η τεράστια έκταση των επεισοδίων, 

τα οποία μετατράπηκαν τελικά σε πογκρόμ προκαλώντας την οργή της διεθνούς 

κοινότητας.       

 

Το κατηγορητήριο, το σκεπτικό, και οι αποφάσεις του υπέρτατου δικαστηρίου, το 

οποίο είχε συσταθεί από την πραξικοπηματική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 

1960 στο νησί Πλάτη της Προποντίδας με στόχο να δικάσει – ανάμεσα σε άλλους 

– τους κύριους ηγέτες της έκπτωτης κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος 

Τζελάλ Μπαγιάρ, Ατνάν Μεντερές, και Φατίν Ρουστού Ζορλού, αποτελούν 

σημαντική πηγή πληροφοριών αναφορικά με τα αίτια και τους ηθικούς 

αυτουργούς του πογκρόμ. Και αυτό γιατί μια από τις βασικές υποθέσεις της 

ανάκρισης εις βάρος των Μεντερές και Ζορλού ήταν η υποκίνηση των γεγονότων 

της 6 – 7ης Σεπτεμβρίου 1955. Σίγουρα το δικαστήριο, το οποίο είχε οριστεί από 

τη λεγόμενη «Επιτροπή Εθνικής Ενότητας» μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα 

της 27ης Μαΐου 1960367, ήταν πολιτικά υποκινούμενο με στόχο την πολιτική και 

                                                           
366 Ahmad, ό.π., σ. 54.  
367 Η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος ανατράπηκε από στρατιωτικό 

πραξικόπημα στις 27 Μαΐου 1960. Η χούντα, η οποία ανέτρεψε αναίμακτα την κυβέρνηση Μεντερές, 

αποτελείτο από τριάντα οκτώ αξιωματικούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Η οικονομική κρίση της 

δεκαετίας του ’50, η αυθαίρετη διαστρέβλωση του Συντάγματος από την κυβέρνηση Μεντερές με στόχο 

τον περιορισμό της δράσης της αντιπολίτευσης, και τα αυξανόμενα ελλείμματα δημοκρατίας στη χώρα 

δημιούργησαν ένα αρνητικό κλίμα εις βάρος της κυβέρνησης και οδήγησαν στο πραξικόπημα. Παρά τις 

διαβεβαιώσεις της στρατιωτικής χούντας για γρήγορη παράδοση της εξουσίας στους πολιτικούς, το 

συγκεκριμένο πραξικόπημα δημιούργησε ένα αρνητικότατο προηγούμενο στρατιωτικών επεμβάσεων εις 
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φυσική εξόντωση των ηγετών του Δημοκρατικού Κόμματος. Όμως, μέσα από την 

όλη διαδικασία βγήκαν στην επιφάνεια σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τον 

παρασκηνιακό ρόλο της κυβέρνησης Μεντερές στην υποκίνηση και διοργάνωση 

των γεγονότων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της έναντι του κυπριακού στη 

Διάσκεψη του Λονδίνου.368 Αυτές οι πληροφορίες και αποκαλύψεις είναι 

ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο το τουρκικό κράτος παρενέβη αρχικά στο 

κυπριακό για αυτό και παρατίθενται πιο κάτω με περισσότερη λεπτομέρεια. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι κάποιες από 

αυτές τις μεθόδους χρησιμοποιήθηκαν από την τουρκική και τουρκοκυπριακή 

ηγεσία και σε μεταγενέστερο στάδιο στην Κύπρο για προώθηση των επιδιώξεών 

τους επί της νήσου.  

 

Τα πιο κάτω πέντε βασικά στοιχεία, τα οποία βασίζονται κυρίως στο σκεπτικό της 

απόφασης αλλά και σε άλλες τουρκικές πηγές, καταδεικνύουν την εμπλοκή της 

τουρκικής κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών της στο πογκρόμ σε 

συνδυασμό, πάντοτε, με την πολιτική της στο κυπριακό: 

 

(α) Προβοκάτσια εις βάρος γενέθλιας οικίας Ατατούρκ: 

Όπως είναι γνωστό, ο αναβρασμός της τουρκικής κοινής γνώμης, ο οποίος 

οδήγησε τελικά στο ξέσπασμα κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, 

ξεκίνησε με την είδηση ότι το τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης όπου 

βρίσκεται η γενέθλια οικία του Ατατούρκ είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές λόγω 

                                                                                                                                                                             

βάρος μετέπειτα δημοκρατικά εκλεγμένων τουρκικών κυβερνήσεων, ενώ αύξησε δραματικά το ρόλο του 

στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας.        
368 Το υπέρτατο δικαστήριο προέβη σε σειρά καταδικαστικών αποφάσεων κατά της έκπτωτης κυβέρνησης 

του Δημοκρατικού Κόμματος οδηγώντας στον απαγχονισμό των κύριων ηγετών της Μεντερές και Ζορλού. 

Πρόκειται για τις Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961). Η απόφαση σχετικά με το 

πογκρόμ φέρει τον αριθμό Esas No.: 1960/3, και τιτλοφορείται «6 – 7 Eylül Olayları davası kararı 

gerekçesi». Το σκεπτικό της κατηγορίας ήταν η συνομωσία για την καταστροφή της ελληνικής περιουσίας 

στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Οι Μεντερές και Ζορλού κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν 

σε έξι χρόνια φυλάκιση. Όμως, η συγκεκριμένη υπόθεση συγχωνεύθηκε με την υπόθεση παραβίασης του 

Συντάγματος, η οποία και οδήγησε στον απαγχονισμό των δύο πολιτικών ανδρών. Η σχετική με τα 

γεγονότα της 6-7ης Σεπτεμβρίου δίκη διήρκησε πέραν από δύο μήνες (20.10.1960 έως 5.1.1961). Το 

σύνολο των καταδικαστικών αποφάσεων, οι οποίες καταπιάνονταν με ποικίλες κατηγορίες, ανέρχεται στις 

1300 σελίδες. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται τα πρακτικά των δικών. Σύμφωνα με το Σπύρο Βρυώνη, ένα 

αντίγραφο των πρακτικών βρίσκεται στο αρχείο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όμως η 

πρόσβαση σε αυτό είναι αδύνατη παρά μόνο σε λιγοστούς Τούρκους ερευνητές. Βρυώνης, ό.π., σ. 712 και 

618 – 620 (Πίνακας 57).    
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βομβιστικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από τους Έλληνες στις 6 

Σεπτεμβρίου 1955. Η συγκεκριμένη είδηση είχε μεταδοθεί άμεσα στην Τουρκία 

προκαλώντας την οργή των Τούρκων πολιτών.  

 

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα και επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της 

πολύκροτης δίκης, η βόμβα είχε ριχτεί στο προαύλιο της οικίας από τον Χασάν 

Ουτσάρ (Hasan Uçar) που εργαζόταν ως κλητήρας στο προξενείο. Η βόμβα είχε 

μεταφερθεί από την Τουρκία από το φοιτητή Οκτάη Εγκίν (Oktay Engin), ο 

οποίος από το 1953 διατελούσε πράκτορας των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. 

Ο κλητήρας Ουτσάρ είχε παροτρυνθεί να πράξει τούτο, μέσω του πράκτορα 

Εγκίν, από το γενικό πρόξενο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη Μεχμέτ Αλί 

Μπαλίν (Mehmet Ali Balin) και από τον υποπρόξενο Μεχμέτ Αλί Τεκινάλπ 

(Mehmet Ali Tekinalp).369  

 

Σύμφωνα με μαρτυρία στα πλαίσια της δίκης, ο Τούρκος πρόεδρος Μπαγιάρ είχε 

αναφέρει προς τον πρόεδρο της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής του 

Δημοκρατικού Κόμματος κατά τη διάρκεια δείπνου, το οποίο είχε παρατεθεί προς 

τιμή του στις κατασκηνώσεις Γιαμανλάρ (Yamanlar) στις 4 Σεπτεμβρίου 1955, τα 

εξής: 

 

«Δίνω μεγάλη σημασία στην τουρκο-ελληνική φιλία, αλλά οι Ρωμιοί δεν το 
εξετίμησαν. Αν η άποψή μας δεν επιβληθεί στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται η 

αντιπροσωπία μας, στη Θεσσαλονίκη θα εκραγεί μια βόμβα. Και τότε θα δείτε τα 
χάλια των Ρωμιών της Πόλης. Η κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της. Είμαστε 

αποφασισμένοι».370   
 

Εξάλλου, με βάση το κατηγορητήριο κατά των Μπαλίν, Τεκινάλπ, Εγκίν, και 

Οκτάη κατά τη δίκη στο νησί Πλάτη της Προποντίδας, η εμπλοκή του τουρκικού 

κράτους στην όλη προβοκάτσια ήταν ξεκάθαρη. Συγκεκριμένα αναφέρεται το 

εξής:  

                                                           
369 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, «6 – 7 Eylül Olayları davası 

kararı gerekçesi». Στο Βρυώνης, ό.π., σ.σ. 145 – 146 και στο Σαρρής, ό.π., σ.σ. 200 – 202. Και οι δύο 

ερευνητές παραθέτουν αυτούσια αποσπάσματα από τη σχετική απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου.  
370 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, στο Σαρρής, ό.π. σ. 256. 
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«Οι ακόλουθοι [Μπαλίν, Τεκινάλπ, Εγκίν, Οκτάη] κατηγορούνται ότι έχοντας 
γνώση των σκοπών των κατηγορουμένων Τζελάλ Μπαγιάρ, Ατνάν Μεντερές, 

Φατίν Ρουστού Ζορλού και Φουάτ Κιοπρουλού, και με σκοπό να τους 
διασφαλίσουν, φρόντισαν να μεταφέρουν τη βόμβα από την Τουρκία στην 

Ελλάδα, και πετώντας την στην οικία του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη 
κατηγορούνται ότι σχεδίασαν και εκτέλεσαν την έκρηξη της βόμβας».371 

 

Με βάση τα πιο πάνω, είναι εμφανές ότι η βόμβα τοποθετήθηκε κατόπιν 

παρότρυνσης των τουρκικών αρχών με προφανέστατο στόχο την πρόκληση 

αναβρασμού και το ξέσπασμα της τουρκικής κοινής γνώμης εις βάρος κυρίως 

των Ελλήνων της Πόλης.     

 

Είμαι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι με βάση νέα έγγραφα που είδαν το φως της 

δημοσιότητας, καταγράφεται μια πιθανή εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου όσον 

αφορά την υποκίνηση της προβοκάτσιας. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός πρέσβης 

στην Αθήνα είχε «συμπτωματικά» προβλέψει από τον Αύγουστο του 1954 σε 

έκθεσή του προς το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών ότι:  

 

«Ένα ασήμαντο γεγονός, όπως έστω και η αναγραφή ενός σλόγκαν πάνω στον 
τοίχο της γενέθλιας οικίας του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, φθάνει για να 

δημιουργηθεί  μια χαώδης κατάσταση».372  
 

(β) Διόγκωση είδησης για έκταση ζημιών σε προξενείο: 

Όπως ανέφερε σε μεταγενέστερο βιβλίο του για το κυπριακό ένας από τους 

πρωταγωνιστές των γεγονότων στις 6 – 7 Σεπτεμβρίου 1955, ο Χικμέτ Μπιλ, που 

όπως είδαμε πιο πάνω ήταν ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης «Η Κύπρος Είναι 

Τουρκική», η διόγκωση της είδησης για τη βόμβα στην οικεία του Ατατούρκ από 

τα τουρκικά ΜΜΕ ήταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσε σε βίαια εκτόνωση των 

νεύρων του κόσμου «που τόσο είχαν ταραχθεί».373  

 

                                                           
371 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, στο Βρυώνης, ό.π., σ. 175.  
372 Güven, Dilek, 6 – 7 Eylül Olayları: Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Stratejileri Bağlamında, 

εκδ. İletişim, İstanbul, 2006, σ. 202. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
373 Bil, Hikmet, Kıbrıs Olayı ve İçyüzü, εκδ. İtimat, İstanbul, 1976, σ.σ. 112-113.    

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 216 

Σύμφωνα και πάλι με τον Μπιλ, ο πρωθυπουργός Μεντερές και ο πρόεδρος 

Μπαγιάρ είχαν πληροφορηθεί τηλεφωνικώς για την τοποθέτηση της βόμβας κατά 

τη διάρκεια γεύματός τους στο εστιατόριο του Αμπντουλλάχ Εφέντη. Αμέσως, ο 

Μεντερές έδωσε οδηγίες όπως η συγκεκριμένη είδηση μεταδοθεί από τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και της 

Άγκυρας.374  

 

Όμως, την οργή του κόσμου είχε προκαλέσει περισσότερο ο πηχυαίος τίτλος της 

φιλοκυβερνητικής απογευματινής εφημερίδας «Εξπρές», η οποία με δεύτερη 

έκτακτη έκδοσή της στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 πληροφορούσε το τουρκικό 

αναγνωστικό κοινό ότι «Η οικία του Ατατούρκ υπέστη ζημιές από βόμβα». Η 

σχετική είδηση συνοδευόταν από φωτογραφίες, οι οποίες παρουσίαζαν μεγάλες 

ζημιές στην οικία του Ατατούρκ. Όμως, όπως έχει αποδειχτεί αργότερα, οι 

φωτογραφίες αυτές είχαν σκοπίμως αλλοιωθεί, αφού οι πραγματικές ζημιές στην 

οικία ήταν πολύ πιο περιορισμένες.375    

 

Παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης με την κυβέρνηση, η οργάνωση «Η Κύπρος 

είναι Τουρκική» διένειμε την εφημερίδα μαζί με χιλιάδες πλακάτ που ανέγραφαν 

το ομότιτλο σύνθημα «Kıbrıs Türktür». Αυτά τα πλακάτ τοποθετήθηκαν στις 

βιτρίνες των τουρκικών καταστημάτων με στόχο την αποφυγή της επερχόμενης 

καταστροφικής μανίας του τουρκικού όχλου.376 Σύμφωνα με απόρρητη έκθεση 

της ελληνικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 

1955, το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου και μετά που είχαν κλείσει τα 

καταστήματα, αυτοκίνητο διένειμε αντίτυπα της εφημερίδας «Εξπρές» με στόχο 

την όσο το δυνατό πιο ευρεία διάδοση της είδησης για τη βόμβα.377  

 

Η πιο εύστοχη παρατήρηση αναφορικά με το ρόλο της τουρκικής κυβέρνησης για 

τη διάδοση της είδησης ανήκει στον Εμρουλλάχ Νουτκού (Emrullah Nutku), 

                                                           
374 Bil, ό.π., σ.σ. 111 – 112. 
375 Ioannides, ό.π., σ. 111.  
376 Ό.π., σ.σ. 111 – 112.  
377 Από Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, Κλάδοι Α/ΙΙΙ, Προς Γ.Ε. Εθν. Α/Α/ΙΙ (Αρ. Φακ.: Ρ2/2/462, 

Β.Σ.Τ. 902), 28 Σεπτεμβρίου 1955. Στο Σαρρής, ό.π., σ. 218.   
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πρώην βουλευτή και ενός από τα ιδρυτικά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος 

που διαφώνησαν με τα γεγονότα στις 6 – 7 Σεπτεμβρίου 1955 και αποχώρησαν 

από το κόμμα. Στο βιβλίο του ο Νουτκού αναρωτιέται για το εξής:  

 

«Δεν φαίνεται περίεργο πως μια κυβέρνηση, η οποία είχε συνηθίσει να κρύβει 
από τους πολίτες ακόμη και το πιο απλό μεθοριακό επεισόδιο [με την Ελλάδα] για 

να μην προκαλέσει την λαϊκή αγανάκτηση, σε μια εποχή που κυριαρχούσε 
σχετικά με το κυπριακό ατμόσφαιρα νευρικότητας, υπερφαλαγγίζοντας όλες τις 

εφημερίδες, διέδωσε το βομβιστικό γεγονός της Θεσσαλονίκης με το δελτίο 
ειδήσεων του [κρατικού] ραδιοφώνου σε όλη τη χώρα;».378 

 

Το γεγονός ότι η είδηση για την έκρηξη βόμβας είχε μεταδοθεί άμεσα στην 

Τουρκία πριν ακόμη μεταδοθεί στην Ελλάδα, αλλά και το ότι η τουρκική 

κυβέρνηση είχε φροντίσει όπως αυτή διαδοθεί ευρέως από τα ΜΜΕ της 

Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης και Άγκυρας – πόλεις όπου αργότερα την ίδια 

μέρα σημειώθηκαν διαδηλώσεις κατά των Ελλήνων – οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως η κυβέρνηση Μεντερές αλλάζοντας άρδην τη μέχρι τότε συγκρατημένη 

πολιτική της επιδίωκε πλέον την οργή της τουρκικής κοινής γνώμης με στόχο την 

προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών στόχων τόσο επί του κυπριακού όσο και 

στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.   

 

(γ) Πολιτική εκμετάλλευση βίαιων αντιδράσεων τουρκικής κοινής γνώμης: 

Το εισαγωγικό μέρος του σκεπτικού και της αποφάσεως της δίκης δείχνει σαφώς 

ότι η κυβέρνηση Μεντερές προκάλεσε το πογκρόμ με στόχο την πολιτική 

εκμετάλλευσή του τόσο όσον αφορά το κυπριακό όσο και για την ελληνική 

κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Όπως ενδεικτικά αναφέρεται:  

 

«Με το κυπριακό ζήτημα και τη διαμάχη στην Κύπρο να βρίσκονται σε εξέλιξη, και 
σε μια περίοδο κατά την οποία το γεγονός είχε φθάσει σε οριακό σημείο, και με τα 
κάτωθι άτομα [Μπαγιάρ, Μεντερές, Ζορλού, Κιοπρουλού] να έχουν συγκροτήσει 

ένωση που είχε ως σκοπό να στερηθούν σταδιακά οι ελληνικής καταγωγής 
πολίτες με ρατσιστικό τρόπο τα πολιτικά δικαιώματα που τους εγγυάται το 

Σύνταγμα, και ενώ αυτοί οι πολίτες βρίσκονταν σε ευαίσθητη θέση λόγω των 

                                                           
378 Nutku, Emrullah, Demokrat Parti Neden Çöktü ve Politika’da Yitirdiğim Yıllar, εκδ. Fakülteler, 

İstanbul, 1979, σ. 392.  
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γεγονότων στην Κύπρο, αυτά τα άτομα κατηγορούνται ότι επιδίωξαν να 
εκτελέσουν συνομωσία και να προκαλέσουν συλλαλητήρια για να καταστρέψουν 

την περιουσία των Ελλήνων συμπολιτών των Τούρκων».379 
 

Σύμφωνα και πάλι με την καταδικαστική απόφαση του τουρκικού υπέρτατου 

δικαστηρίου:  

 

«Ο σκοπός και οι στόχοι των κατηγορουμένων Μπαγιάρ, Μεντερές και Ζορλού 
είναι να επηρεάσουν το κυπριακό στη διάσκεψη του Λονδίνου που πλησιάζει με 

μια άμεσα δραστική ενέργεια».380 

 

Η πιο πάνω απόφαση στηρίχθηκε, ανάμεσα σε άλλα, σε κρυπτογραφικό μήνυμα 

που είχε σταλεί από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο στις 28 Αυγούστου 1955 

με παραλήπτη τον πρωθυπουργό Μεντερές. Συγγραφέας του μηνύματος, το 

οποίο είχε αποκαλυφθεί στα πλαίσια της δίκης, ήταν ο Φατίν Ρουστού Ζορλού, ο 

οποίος ηγείτο της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη. Το μήνυμα του 

Ζορλού ανέφερε τα εξής:  

 

«Μιλήσαμε με διάφορους Άγγλους δημοσιογράφους και τον Υπουργό 
Εξωτερικών. Η δική μας η εντύπωση είναι ότι οι Άγγλοι ως τελική επιλογή για 
λύση του κυπριακού ζητήματος θα κάνουν παραχωρήσεις στην Ελλάδα και 

μπορούν να επιτρέψουν την αυτοκυβέρνηση στην Κύπρο [...] Η άποψη μας είναι 
ότι εδώ υπάρχουν αμφιβολίες έως που θα υπερασπίσουμε τα δικαιώματα μας. 

Ενώ οι συνομιλίες σήμερα το πρωί ήταν ευγενικές υπήρξαν και αδίστακτες. Αυτοί 
[Άγγλοι] δεν έχουν κάνει δηλώσεις που να μας αποθαρρύνουν  ως προς τα 

δικαιώματά μας. Όμως, εάν πιστεύουμε ότι η εμμονή μας (βλ. σε σχέση πάντα με 
απαιτήσεις μας για την Κύπρο) τους έπεισε, τότε κάνουμε λάθος. Βλέπουμε ότι για 

αυτό το θέμα έχουμε πολλή δουλεία ακόμη να κάνουμε. Εμείς και οι 
δημοσιογράφοι μας θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύουμε ότι οι 

οδηγίες που θα δώσετε για αυτό το θέμα στους ενδιαφερόμενους θα είναι πολύ 
ωφέλιμες».381    

                                                           
379 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, στο Βρυώνης, ό.π., σ.σ. 174 

– 175.  
380 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, «6 – 7 Eylül Olayları davası 

kararı gerekçesi», στο Σαρρής, ό.π., σ. 268.  
381 Güven, Dilek, 6 – 7 Eylül Olayları, ό.π., σ. 200. Επίσης, στο Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada 

(1960 – 1961), Esas No: 1960/3. Και ο Βρυώνης παραθέτει αυτούσια αποσπάσματα από το συγκεκριμένο 

μήνυμα τα οποία έχουν ως εξής: «…ancak bizim, haklarımızda ne dereceye kadar ısrar edeceğimiz tereddüt 

sahibi oldukları anlaşılmaktadır…tarafı devletlerinden bu hususta ilgililere verilecek emrin pek faydalı 

olacağını saygılarımızla arz ederiz…», στο Βρυώνης, ό.π., σ. 142 – 143. Η μετάφραση από την τουρκική 

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 219 

Ο Ζορλού υποστήριξε στα πλαίσια της δίκης ότι με το πιο πάνω μήνυμα 

εννοούσε την ενημέρωση ξένων πρέσβεων οι οποίοι υποστήριζαν τις τουρκικές 

θέσεις, όμως το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η χρήση υπονοούμενων στο μήνυμα 

δεν ήταν αναγκαία εάν η οδηγία αφορούσε απλά και μόνο τη λήψη διπλωματικών 

διαβημάτων. Το δικαστήριο στηρίχθηκε σε κατάθεση του διπλωμάτη Τζοσκούν 

Κιρτζά (Coşkun Kırca), σύμφωνα με την οποία ο Ζορλού συνιστούσε με το 

συγκεκριμένο μήνυμα προς την κυβέρνηση τη διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων 

στην Τουρκία ώστε να «διατρανωθεί στον κόσμο ότι η υπομονή της τουρκικής 

κοινής γνώμης είχε εξαντληθεί».382     

 

Επίσης, με κατάθεσή του στο δικαστήριο ο μάρτυρας Νεβζάτ Εμρεάλπ (Nevzat 

Emrealp), ο οποίος ήταν ο τότε γενικός επιθεωρητής ασφαλείας, αποκάλυψε το 

περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ των Ζορλού και Μεντερές λίγο 

πριν την έναρξη των επεισοδίων της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Σύμφωνα με τον 

Εμρεάλπ: 

 
«Μετά τα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου περιήλθε σε γνώση της υπηρεσίας μας 
ότι, πριν αυτά λάβουν χώρα, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ 

Ζορλού και Μεντερές κατά την οποία αποφασίστηκε, προς τον σκοπό της 
ενισχύσεως της θέσεως της τουρκικής κυβερνήσεως στις επί του κυπριακού 

διαπραγματεύσεις του Λονδίνου ότι θα ήταν χρήσιμο και αναγκαίο να κάνουμε 
εντός των πλαισίων που είχαν προηγουμένως καθοριστεί, διαδηλώσεις στην 

Πόλη, προσέτι δε και στη Σμύρνη».383  

 

Ο ίδιος ο Χικμέτ Μπιλ παραθέτει αποκαλυπτική συνομιλία του με τον Μεντερές 

στις 5 Σεπτεμβρίου 1955 σύμφωνα με την οποία ο Τούρκος πρωθυπουργός του 

είχε πει το εξής: 

  

«Ήλθε ένα νέο κρυπτογράφημα από τον Φατίν [Ζορλού]. Λέγει ότι βρίσκεται σε 
αδύναμη θέση. Παραπονείται ότι πρέπει να είναι σε θέση να πείσει ότι δεν μπορεί 

                                                                                                                                                                             

και η υπογράμμιση είναι δική μου. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η οδηγία του Μεντερές αφορούσε την 

υποκίνηση των διαδηλώσεων. 
382 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, «6 – 7 Eylül Olayları davası 

kararı gerekçesi», στο Βρυώνης, ό.π., σ. 143 και Σαρρής, ό.π., σ.σ. 208 – 209.  
383 Σαρρής, ό.π., σ. 211. 
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να συγκρατήσει την τουρκική κοινή γνώμη. Θέλει να είμαστε πιο δραστήριοι, πιο 
ενεργητικοί».384 

 

Φαίνεται πως η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης όπως ενισχύσει 

διπλωματικά τη θέση της στο κυπριακό, μέσω της παρουσίασης της κοινής της 

γνώμης ως έντονα – ακόμη και βίαια – ενδιαφερόμενης για το εθνικό θέμα της 

Κύπρου, έβρισκε σύμφωνη τη βρετανική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, μήνυμα της 

βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα πριν από το συνέδριο προέβλεπε ότι κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου η Τουρκία θα ήταν «άτεγκτη και βίαια ανθελληνική». Ο 

Ήντεν μονόγραψε το μήνυμα γράφοντας το εξής σχόλιο:  

 

«Είμαι σίγουρος ότι είναι προς το συμφέρον μας ότι οι Τούρκοι θα μιλήσουν 
ευθαρσώς γιατί είναι αλήθεια ότι δεν θα αφήσουν τους Έλληνες να πάρουν την 

Κύπρο».385 

 

Ο Ήντεν θεωρούσε ότι αργά ή γρήγορα η τουρκική κοινή γνώμη θα αντιδρούσε 

βίαια για ένα εθνικό θέμα όπως το κυπριακό. Πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα 

εξυπηρετούσε τα βρετανικά συμφέροντα, τα οποία ήθελαν το πρόβλημα να 

παρουσιαστεί στη διεθνή κοινότητα - μέσω πάντοτε του συνεδρίου του Λονδίνου 

- ως μια ελληνοτουρκική διαφορά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα 

απομνημονεύματά του:  

 

«Στις αρχές του 1955 τα πάθη τους [Τουρκοκυπρίων και Τούρκων] δεν είχαν 
ακόμη ανάψει, γιατί ο Τούρκος δεν εκνευρίζεται εύκολα. Αλλά μόλις ξυπνήσει 

είναι αδυσώπητος».386 
 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πέραν από την εκμετάλλευση των γεγονότων 

με στόχο την ενίσχυση της διπλωματικής θέσης της Τουρκίας στο κυπριακό, αυτά 

είχαν προκληθεί και για καθαρά εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Απλά, η 

κυβέρνηση Μεντερές δεν μπορούσε να χρεωθεί μια διπλωματική αποτυχία στο 

κυπριακό δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την πολιτική της θέση έναντι μιας 

                                                           
384 Bil, ό.π., σ. 111. 
385 Lamb, Richard, The Failure of the Eden Government, εκδ. Sidgwick and Jackson, London, 1987, σ. 132.  

Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
386 Eden, ό.π., σ. 442. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
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ολοένα και πιο εκδηλωτικής αντιπολίτευσης, προερχόμενης από το 

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα αλλά και από μερίδα της ίδιας της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. Για αυτό και ήθελε πάση 

θυσία να εξέλθει του συνεδρίου του Λονδίνου πολιτικά ενισχυμένη. Και το εύκολο 

θύμα ήταν βέβαια οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ενδεικτική των 

προθέσεων της κυβέρνησης Μεντερές είναι η μαρτυρία του υπασπιστή του 

προέδρου Μπαγιάρ, Ρεφίκ Τουλγκά (Refik Tulga), ο οποίος στα πλαίσια της 

δίκης ανέφερε τα εξής: 

 

«Ο έκπτωτος αρχηγός του κράτους [Μπαγιάρ] θεωρούσε τα γεγονότα της 
Κύπρου σαν ένα θέμα τιμής και τις εξελίξεις των ότι αποτελούν αντικείμενο 

εσωτερικής πολιτικής. Θεωρούσε μια ήττα [στο κυπριακό] ως ήττα στον τομέα της 
εσωτερικής πολιτικής. Επίμονα και έντονα υποστήριζε, κατά τη διάρκεια 

συνομιλιών μας, πολλές φορές τη χρησιμότητα καταπιέσεως των Ρωμιών της 
Πόλης και των 30,000 τον αριθμό Ελλήνων υπηκόων, Ρωμιών και Ελλήνων που 
κατοικούν στην Πόλη και που έχουν περιουσίες, και τέλος του πατριαρχείου».387 

 

(δ) Οργάνωση γεγονότων από κυβέρνηση Δημοκρατικού Κόμματος:  

Λόγω του σάλου που είχε δημιουργηθεί τόσο στην Τουρκία όσο και στη διεθνή 

κοινότητα για το πογκρόμ, η κυβέρνηση Μεντερές προσπάθησε από την αρχή να 

αποποιηθεί των ευθυνών της επιρρίπτοντας την ευθύνη για τα επεισόδια στους 

κομμουνιστές με τις συλλήψεις δεκάδων σεσημασμένων αριστερών. Αργότερα 

επιρρίφθηκαν ευθύνες στην οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική», η οποία 

παρουσιάστηκε ως ο ιθύνων νους των επεισοδίων. Όμως, σύμφωνα με τη δίκη 

του 1960-61 και άλλες μαρτυρίες, η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν 

αυτή που προώθησε τα επεισόδια εις βάρος των Ελλήνων της πόλης, ενώ η 

οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική» αποτέλεσε απλά το εργαλείο/ μέσο 

υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Όσον αφορά τον υποτιθέμενο ρόλο των 

Τούρκων κομμουνιστών στα επεισόδια, δεν αποδείχθηκε ποτέ οποιαδήποτε 

εμπλοκή τους. Επί του συγκεκριμένου είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, ενώ μέχρι 

το καλοκαίρι του 1955 η κυβέρνηση Μεντερές αρνείτο πεισματικά να 

παραχωρήσει άδεια για πραγματοποίηση συλλαλητηρίων λόγω του υπαρκτού 

                                                           
387 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3,  στο Σαρρής, ό.π., σ. 213.  
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κινδύνου για βίαια επεισόδια και έξαρση των παθών στο κυπριακό, ο νομάρχης 

της Κωνσταντινούπολης έδωσε αμέσως άδεια σε εκπροσώπους φοιτητικών 

οργανώσεων για πραγματοποίηση διαδήλωσης για την Κύπρο στις 6 

Σεπτεμβρίου αναφέροντάς τους ότι: «Όπως και νάναι σε μισή ώρα θα 

εκτονωθείτε».388  

 

Παράλληλα, στα πλαίσια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι, όταν το βράδυ της 6ης 

Σεπτεμβρίου ο υπουργός εσωτερικών Ναμίκ Γκεντίκ (Namık Gedik) είχε ερωτηθεί 

τηλεφωνικώς από το Γενικό Διευθυντή Ασφαλείας για τον τρόπο αντιμετώπισης 

των επεισοδίων, τα οποία είχαν αρχίσει να παίρνουν διαστάσεις, έδωσε την 

ακόλουθη εντολή: «Η αστυνομία πρέπει να συμπεριφερθεί ήπια δεδομένου ότι 

πρόκειται περί ενός εθνικού αναβρασμού».389 Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 

νομάρχης της Σμύρνης Κεμάλ Χαντιμλή (Kemal Hadımlı) – όπου κατά τα εκεί 

επεισόδια καταστράφηκε ολοσχερώς το ελληνικό περίπτερο της διεθνούς 

έκθεσης – όχι μόνο δεν εναντιώθηκε στις βίαιες διαδηλώσεις αλλά συμμετείχε σε 

αυτές. Μάλιστα, ο Χαντιμλή είχε χαρακτηρίσει τα επεισόδια ως «εκδήλωση της 

εθνικής συνείδησης».390 

 

Ως αποτέλεσμα της στάσης των ως άνω μελών της κυβέρνησης Μεντερές, τόσο 

η αστυνομία όσο και ο στρατός δεν είχαν επέμβει έγκαιρα για τερματισμό των 

επεισοδίων, παρά μόνο μετά το πέρας αρκετών ωρών, όταν το καταστροφικό 

μένος του όχλου είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τον Τούρκο 

δημοσιογράφο Εμίν Καρακούς (Emin Karakuş):  

 

«Μετά τις 10 δεν υπήρχε δυνατότητα πρόληψης των θλιβερών γεγονότων. Η μη 
εναντίωση της αστυνομίας και της χωροφυλακής είχε αποχαλινώσει τα πλήθη... 

Μετά τις 11 είχε καταστεί πλέον αναγκαία η εναντίωση στο πλήθος».391 
 

                                                           
388 Nutku, Emrullah, ό.π., σ. 394.  
389 Yüksek Adalet Divanı Kararları, Yassı ada (1960 – 1961), Esas No: 1960/3, Σαρρής, ό.π., σ. 250. 
390 Ό.π., σ.σ. 238 – 239.  
391 Karakuş, Emin, 40 Yıllık Bir Gazeteci Gözü İle İşte Ankara, εκδ. Hürriyet, İstanbul, 1977, σ. 278.   
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Το σκεπτικό της δίκης αναφέρεται συγκεκριμένα στην εμπλοκή της κυβέρνησης 

Μεντερές αποκαλύπτοντας τα ακόλουθα ενδιαφέροντα:  

 

«Άλλωστε, το γεγονός ότι τα επεισόδια άρχισαν ακριβώς την ίδια ώρα σε τρεις 
πόλεις [Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Άγκυρα], ότι στην Κωνσταντινούπολη (μια 
πόλη που έχει διάφορες συνοικίες απομακρυσμένες η μια από την άλλη, όπου 

μεταξύ τους μεσολαβεί θάλασσα, όπου απαιτείται μεταφορικό μέσο για την μεταξύ 
τους επικοινωνία), οι ομάδες και οι διαδηλωτές προσήλθαν στους τόπους των 

γεγονότων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εφοδιασμένοι με τσεκούρια, 
αξίνες, ρόπαλα και όργανα και γνωρίζοντας τα σπίτια, τα καταστήματα και τα 

ιδρύματα των Ρωμιών πολιτών, ακριβώς ωσάν να είχαν αυτά εξακριβωθεί 
προηγουμένως, και τα κατέστρεψαν και τα ερήμωσαν, αποτελούν εκδηλώσεις και 
αποδείξεις ότι η συνωμοσία κατευθύνθηκε βάσει οδηγιών που εκπορεύθηκε από 

μια αρχή και ένα κέντρο».392  
 

Η εμπλοκή της κυβέρνησης Μεντερές στη διοργάνωση και εκτέλεση των 

επεισοδίων καταδεικνύεται και από το ότι ο ίδιος ο Μεντερές προσπάθησε 

επιτυχώς να αποφύγει τη διεξαγωγή εσωτερικών ανακρίσεων από την 

κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του για εξακρίβωση των υπαίτιων, ενώ 

παράλληλα ενίσχυσε τον έλεγχο του κόμματος επί της κοινοβουλευτικής του 

ομάδας με προφανέστατο στόχο την αποφυγή της εκ των έσω κριτικής για τα 

γεγονότα.393 Επίσης, όλες οι γραπτές οδηγίες που είχαν δοθεί προς τα κατώτερα 

στελέχη του κόμματος σχετικά με την εκτέλεση των επεισοδίων καταστράφηκαν 

με εντολές της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος.394 

 

(ε) Ρόλος τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στο πογκρόμ:  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με κάποιους Τούρκους 

μελετητές, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες διαδραμάτισαν όχι μόνο 

υποβοηθητικό αλλά καθοριστικό ρόλο στη διεκπεραίωση των γεγονότων της 6-

7ης Σεπτεμβρίου.  

 

Συγκεκριμένα, ο Φατίχ Γκιουλλάπογλου (Fatih Güllapoğlu) επισημαίνει ότι 

παρασκηνιακό ρόλο στην προώθηση και διεκπεραίωση του πογκρόμ έπαιξε το 
                                                           
392 Σαρρής, ό.π., σ. 244.  
393 Βρυώνης, ό.π., σ. 431.  
394 Σαρρής, ό.π., σ. 251. 
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τότε νεοσυσταθέν Γραφείο Ειδικού Πολέμου (Özel Harp Dairesi).395 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε συνομιλία του με τον εν αποστρατεία στρατηγό 

Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου (Sabri Yirmibeşoğlu), ο οποίος το 1955 ως νεαρός 

αξιωματικός υπηρετούσε στο Γραφείο Ειδικού Πολέμου (ΓΕΠ). Ο 

Γκιουλλάπογλου παραθέτει την ακόλουθη χαρακτηριστική συνομιλία του με το 

στρατηγό αναφορικά με τη δράση του ΓΕΠ:  

 

«- Μετά ας αναφερθούμε στα γεγονότα της 6-7ης Σεπτεμβρίου [1955]. 
- Συγγνώμη κ. Διοικητά, δεν σας καταλαβαίνω. 

- Βεβαίως... Η 6-7η Σεπτεμβρίου ήταν έργο του Γραφείου Ειδικού Πολέμου. Ήταν 
αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής οργάνωσης. Και επιτέλεσε το σκοπό του.   

(Κρύος ιδρώτας με έλουσε ενώσω ο διοικητής μιλούσε) 
- Και σας ερωτώ (επέμεινε ο διοικητής). Δεν ήταν μια εκπληκτική οργάνωση;  

- Α, βεβαίως, κ. Διοικητά!»396 
 

Επίσης, οι Σονέρ Γιαλτσίν (Soner Yalçın) και Ντογάν Γιουρντακούλ (Doğan 

Yurdakul) αναφέρουν ότι η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης όπως αμέσως 

μετά το πογκρόμ αποδώσει την ευθύνη σε «κομμουνιστικό δάκτυλο» με τις 

συλλήψεις δεκάδων «σεσημασμένων» κομμουνιστών ήταν εις γνώση του 

διευθυντή της CIA, Άλεν Ντάλλες (Allen Dulles). Συγκεκριμένα, ο Ντάλλες, ο 

οποίος βρισκόταν στην Τουρκία εκείνο το διάστημα, είχε επισημάνει προς τον 

αρχηγό της τουρκικής ΜΙΤ (Milli İstihbarat Teşkilatı), Μπεχτσέτ Τιουρκμέν 

                                                           
395 Αρχική του ονομασία με την ίδρυσή του το 1952 ήταν Συμβούλιο Τακτικής Επιστράτευσης (Seferberlik 

Taktik Kurulu). Μετονομάστηκε σε Γραφείο Ειδικού Πολέμου το 1965. Το ΣΤΕ ιδρύθηκε με βάση οδηγίες 

του πρωθυπουργού Μεντερές αμέσως μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Εντασσόταν στα πλαίσια 

του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου οπισθοφυλακής με τη χαρακτηριστική ονομασία «Stay Behind». 

Επρόκειτο για πρωτοβουλία των ΗΠΑ (CIA) και του ΝΑΤΟ με κύριο στόχο την παρεμπόδιση επέκτασης 

του κομμουνισμού στην Ευρώπη μέσω ενός δικτύου μυστικών στρατιωτικών οργανώσεων, ειδικά 

εκπαιδευμένων σε συνθήκες ειδικού πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανώσεις αυτές είχαν ως αποστολή 

να πολεμήσουν στα μετόπισθεν σε περίπτωση κατάληψης των χωρών τους από τη Σοβιετική Ένωση. Ο 

όρος Γραφείο Ειδικού Πολέμου χρησιμοποιείται, για ευκολία αναφοράς, και για την περίοδο από το 1952. 

Περισσότερες πληροφορίες για την τουρκική οργάνωση, αλλά και για το ευρύτερο δίκτυο των 

οργανώσεων «Stay Behind»: Δρουσιώτης, Μακάριος, «Το Ελληνοτουρκικό Παρακράτος και η Κύπρος 

(1947 – 1970)» στο Δρουσιώτης, Μακάριος, επιμ., Το Βαθύ Κράτος: Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος, εκδ. 

Αλφάδι, Λευκωσία, 2004, σ.σ. 13 – 19, και στο Çelik, Serdar, “Turkey’s Killing Machine: The Contra-

Guerilla Force”, Kurdistan Report, No. 17, February – March 1994.   
396 Güllapoğlu, Fatih, Tanksız, Topsuz Harekat, εκδ. Tekin Yayınevi, 1991, σ. 104.  
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(Behçet Türkmen), ότι: «Το είδος των καταστροφών ήταν τέτοιο που ταιριάζει 

απόλυτα με κομμουνιστικές τακτικές».397  

 

Βέβαια, οι κομμουνιστές δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με το πογκρόμ. Όμως, η 

ευθύνη επιρρίφθηκε σχεδόν αυτόματα από την τουρκική κυβέρνηση και τις 

μυστικές υπηρεσίες σε αυτούς με προφανή στόχο την παραπλάνηση της κοινής 

γνώμης. Οι συλλήψεις γνωστών κομμουνιστών έγιναν με βάση λίστες που 

ετοιμάστηκαν βεβιασμένα από το τουρκικό κράτος, χωρίς να υπάρχει έστω και η 

παραμικρή υπόνοια για εμπλοκή τους στα επεισόδια. Ένας από αυτούς τους 

συλληφθέντες, ο Χασάν Ιζεττίν Ντιναμό (Hasan İzettin Dinamo), περιγράφει με 

τραγελαφικό τρόπο τις συνθήκες σύλληψης και κράτησής τους:  

 

«Κατά το τέλος του καταλόγου διαβάστηκε ένα όνομα, του Ταχσίν 
Γκιουζέλφλιμπέ. Ένας συνάδελφος από τους παλιούς επαναστάτες είπε:  

“Πάνε δύο χρόνια που πέθανε αυτός ο εργάτης. Όπου νάναι θα τον βγάλουνε 
από το μνήμα για να τον πετάξουν στη φυλακή, γιατί λέει ρήμαξε την Πόλη...”  

Ο ταγματάρχης διάβασε το όνομα κάποιου που δεν ξανάκουσα μετά.  
Ένας που τον γνώριζε είπε: 

“Βρε, αυτός ο φίλος είναι δέκα χρόνια τώρα που ζει στην Ανατολία.  
Δεν ήλθε καθόλου στην Πόλη”. 

Ο ταγματάρχης έσβησε και εκείνου το όνομα από τον κατάλογο. Πάνω σε αυτή τη 
φράση όλοι γέλασαν. Αλλά, αυτό ήταν κλαυσίγελος, όχι γέλιο. Τότε καταλάβαμε 

ότι τον κατάλογο τον είχε συντάξει ο στρατηγός Σεβκί Μουτλουγκίλ της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης».398     

 

Από τα πιο πάνω γίνεται σαφές ότι το κυπριακό αποτέλεσε την κύρια αιτία για το 

πογκρόμ των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Όμως, παρά το ότι τα γεγονότα 

της 6 – 7ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσαν μπούμερανγκ για την τουρκική κυβέρνηση, 

αφού στο τέλος είχαν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, η κυβέρνηση Μεντερές 

συνέχισε τη διεκδικητική της πολιτική. Και αυτό γιατί, όπως έχει προαναφερθεί, το 

κυπριακό αποτελούσε πλέον βασικό εθνικό θέμα που επηρέαζε και τις πολιτικές 

επιλογές της τουρκικής κοινής γνώμης. Παράλληλα, η επερχόμενη δεύτερη 

συζήτηση του θέματος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λόγω της νέας ελληνικής 

                                                           
397 Yalçın, Soner και Yurdakul, Doğan,  Bay Pipo (Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abbas), 

εκδ. Doğan Kitapçılık, 1999, σ.σ. 48 – 52.  
398 Dinamo, Hasan İzettin, 6/7 Eylül Kasırgası, May Yayınevi, İstanbul, 1972, σ. 19.  
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προσφυγής, καθώς και ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος της ΕΟΚΑ, δεν επέτρεπε 

πλέον στην κυβέρνηση Μεντερές να τηρήσει αδιάφορη στάση επί της Κύπρου. 

Είναι για αυτό το λόγο που η αρχική πρόταση του Ζορλού προς τον Μεντερές 

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Λονδίνου για προώθηση πενταετούς 

μορατόριουμ στο κυπριακό είχε απορριφθεί άμεσα και είχαν δοθεί οδηγίες προς 

αυτόν για αποφυγή οποιασδήποτε υποχώρησης.399  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
399 Ο Τούρκος διπλωμάτη Μαχμούτ Ντικερντέμ, ο οποίος ήταν μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας στη 

Διάσκεψη του Λονδίνου, παραθέτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες αναφορικά με το διπλωματικό 

παρασκήνιο στη Διάσκεψη. Dikerdem, Mahmut, Ortadoğuda Devrim Yılları: Bir Büyükelçinin Anıları, 

İstanbul, 1977, σ.σ. 131 – 132.  
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Αποτυχία δεύτερης ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ 

Παρά τη διεθνή κατακραυγή κατά της Τουρκίας με εκτενή δημοσιεύματα στο 

διεθνή Τύπο για τις καταστροφές εις βάρος των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης, η επακόλουθη ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ απέτυχε 

παταγωδώς. Συγκεκριμένα, δύο μόλις βδομάδες μετά το πογκρόμ (23 

Σεπτεμβρίου 1955), η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε με 28 ψήφους 

υπέρ, 22 κατά, και 10 αποχές να αφήσει για δεύτερη φορά το κυπριακό εκτός της 

ατζέντας του οργανισμού.  

 

Παρά το ότι το πιο πάνω αποτέλεσμα θεωρήθηκε ως μεγάλη επιτυχία για τους 

Τούρκους, στην πραγματικότητα επιτεύχθηκε κατόπιν έντονων παρασκηνιακών 

ενεργειών της βρετανικής διπλωματίας. Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά 

του ο πρωθυπουργός Ήντεν, καθοριστικό ρόλο στην απόρριψη της ελληνικής 

προσφυγής έπαιξε η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία διστακτικά αποφάσισε - 

μετά από έντονες βρετανικές πιέσεις - να κινηθεί κατά της προσφυγής. Μάλιστα, 

η βρετανική κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε τα αποτελέσματα του πογκρόμ κατά των 

Ελλήνων επιχειρηματολογώντας στους Αμερικανούς ότι ήταν οι Έλληνες και όχι 

οι Τούρκοι αυτοί που ευθύνονταν για την κρίση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Ήντεν: 

 

«Τονίσαμε [στην αμερικανική κυβέρνηση] ότι εκείνοι  που ξεκίνησαν το πρόβλημα 
ήταν οι Έλληνες και πως αυτό θα συνέχιζε έως ότου σταματούσε η αναταραχή 

που οι ίδιοι  προκαλούσαν. Ένα πράγμα που θα τους έκανε να σταματήσουν ήταν 
η περιφρονητική απόκρουση της προσφυγής τους από μια καθαρή πλειοψηφία 

στα Ηνωμένα Έθνη. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμασταν την ενεργή 
υποστήριξη των ΗΠΑ [...] Εάν οι Έλληνες ενθαρρύνονταν να προσφύγουν στα 
Ηνωμένα Έθνη, τόσο οι ίδιοι όσο και οι Τούρκοι θα γίνονταν πιο άτεγκτοι στη 

στάση τους και η κατάσταση στο νησί θα γινόταν ακόμη πιο εκρηκτική. Με βάση 
αυτά τα κριτήρια, ζητήσαμε την αμερικανική υποστήριξη στα Ηνωμένα Έθνη. Μετά 
από πολλή αντιπαράθεση, το πετύχαμε. Η ελληνική προσφυγή απορρίφθηκε από 

την πλειοψηφία της γενικής επιτροπής και στη συνέχεια από την ίδια τη 
Συνέλευση».400 

 

                                                           
400 Eden, ό.π., σ.σ. 448 – 449. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου. 
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Η βρετανική διπλωματία είχε ουσιαστικά εκμεταλλευτεί επιτυχώς τα 

καταστροφικά αποτελέσματα και συνέπειες του συνεδρίου του Λονδίνου με 

στόχο να πλήξει διπλωματικά τη δεύτερη ελληνική προσφυγή. Σύμφωνα με το 

Βρετανό συγγραφέα Richard Lamb, ο οποίος παραθέτει αποσπάσματα 

συνέντευξής του με τον τότε Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου 

στον ΟΗΕ Anthony Nutting, ο «κυνικός λόγος» για πραγματοποίηση της 

Διάσκεψης του Λονδίνου ήταν η ενίσχυση της διπλωματικής θέσης των 

Βρετανών κατά της Ελλάδας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Nutting στο 

συγγραφέα, η Διάσκεψη του Λονδίνου του είχε δώσει την ευκαιρία να 

επιχειρηματολογήσει - στο πλαίσιο πάντοτε των Ηνωμένων Εθνών - ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο ήταν έτοιμο να διαπραγματευτεί ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία 

όχι. Με αυτό τον τρόπο, ο Nutting κατάφερε να πείσει τις αντιπροσωπείες τρίτων 

χωρών για την ορθότητα των βρετανικών θέσεων.401  

 

Μπορεί με την εξώθηση της Τουρκίας για άμεση εμπλοκή της στο κυπριακό η 

βρετανική κυβέρνηση να είχε πετύχει προσωρινά – εις βάρος της Ελλάδας – την 

αποφυγή διεθνοποίησης του κυπριακού, είχε όμως περιπλέξει ακόμη 

περισσότερο το πρόβλημα. Γιατί η Τουρκία δεν παρέμεινε απλώς ένα εργαλείο 

της βρετανικής διπλωματίας, αλλά μετά το 1955 – αφού αποτελούσε πλέον 

επίσημα ενδιαφερόμενο μέρος – άρχισε να εφαρμόζει μια καθαρά δική της και 

συνάμα αυτόνομη πολιτική επί του κυπριακού εξυπηρετώντας πρώτιστα τα δικά 

της εθνικά συμφέροντα και πολιτικές επιδιώξεις. Όπως θα δούμε πιο κάτω, αυτή 

η πολιτική ήταν η διχοτόμηση της Κύπρου. Πλέον το κυπριακό είχε τρεις κύριους 

παίκτες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, και την Τουρκία, οι οποίοι 

προωθούσαν διαφορετικές και αντικρουόμενες επιδιώξεις για το μέλλον του 

νησιού.  

 

 

 

 

                                                           
401 Lamb, ό.π., σ. 134.  
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VII. 1956: Υιοθέτηση πολιτικής διχοτόμησης 

 

Το 1956 ήταν η χρονιά που η Άγκυρα συγκεκριμενοποίησε την πολιτική της 

έναντι της Κύπρου κάνοντας τελικά στροφή προς τη διχοτόμηση. Ουσιαστικά, η 

Τουρκία, βλέποντας μια υπαναχώρηση των Βρετανών από την αρχική τους 

σταθερή στάση για πλήρη πολιτικό έλεγχο του νησιού, αντιλήφθηκε ότι η αλλαγή 

του νομικού καθεστώτος στην Κύπρο ήταν πλέον δεδομένη. Για αυτό και 

καθόρισε μια πιο συγκεκριμένη και εφικτή πολιτική στο κυπριακό, σε σύγκριση 

πάντοτε με την αρχική της επιχειρηματολογία για διεκδίκηση ολόκληρου του 

νησιού στην περίπτωση αλλαγής του στάτους κβο. Όμως, αυτή η στροφή δεν 

επήλθε ούτε γρήγορα ούτε και εύκολα, αφού μέχρι και τα μέσα του 1956 η 

τουρκική κυβέρνηση αμφιταλαντευόταν ελπίζοντας ακόμη ότι το στάτους κβο 

στην Κύπρο θα παρέμενε. Για αυτό και πολύ πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1956, 

όταν η κυβέρνηση Μεντερές εκφράστηκε τελικά δημόσια υπέρ της διχοτόμησης 

της Κύπρου με δήλωση του ιδίου του πρωθυπουργού στο πρακτορείο ειδήσεων 

«Ανατολία», είχαν αρχίσει οι εσωτερικές διεργασίες και συζητήσεις στην Τουρκία 

για τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής πολιτικής στο κυπριακό.  
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Εισηγήσεις για διχοτόμηση και αρχική δυσπιστία τουρκικής κυβέρνησης   

Πρώτο, το έγκυρο τουρκικό πολιτικό περιοδικό «Φόρουμ» δημοσίευσε από τις 15 

Ιουλίου 1955 ανυπόγραφο σχόλιο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Κύπρος! Κύπρος! 

Κύπρος!», το οποίο χαρακτήριζε την επιστροφή ολόκληρης της Κύπρου στην 

Τουρκία ως μη πρακτικό και εφικτό στόχο για την τουρκική πλευρά και αντί αυτού 

εισηγείτο τη διχοτόμηση του νησιού και την ανταλλαγή πληθυσμών.402 Επίσης, 

στις 25 Φεβρουαρίου 1956 ο ανεξάρτητος βουλευτής Χικμέτ Μπαγιούρ (Hikmet 

Bayur), εμπνευσμένος από τη διχοτόμηση της Ινδίας, αγόρευσε σε συνεδρία της 

τουρκικής εθνοσυνέλευσης υπέρ της εφαρμογής της διχοτόμησης και στην 

περίπτωση της Κύπρου. Ο Μπαγιούρ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εφόσον η 

Ελλάδα προσπαθούσε με κάθε τρόπο και κάθε ευκαιρία να επιτύχει την ένωση, η 

Τουρκία έπρεπε να προωθήσει μια εναλλακτική λύση. Προς τούτο εισηγήθηκε 

την απόδοση του τμήματος της μεγαλονήσου που ήταν πλησίον στις τουρκικές 

ακτές στην Τουρκία και του υπολοίπου μέρους στην Ελλάδα.403  

 

Αρχικά, η τουρκική κυβέρνηση αντιμετώπισε τις διάφορες προτάσεις για 

διχοτόμηση με δυσπιστία, ενώ η τουρκική κοινή γνώμη με αδιαφορία. Τόσο η 

κυβέρνηση όσο και η κοινή γνώμη ήταν ακόμη προσανατολισμένες στην 

επιστροφή όλης της Κύπρου στην Τουρκία – στην περίπτωση πάντοτε που θα 

διαφοροποιείτο το στάτους κβο που παρέμενε η πιο προτιμητέα επιλογή – και 

στο σύνθημα «Η Κύπρος είναι Τουρκική». Είναι, λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό 

που ο Μεντερές, όπως είδαμε και πιο πάνω, είχε καταφερθεί κατά της 

διχοτόμησης στο γνωστό του λόγο στο εστιατόριο «Λιμάνι» στις 24 Αυγούστου 

1955, υποστηρίζοντας επιγραμματικά ότι η Κύπρος είναι ένα σύνολο και δεν 

μπορεί να διαιρεθεί κόβοντας το στη μέση σαν ύφασμα.404 Το γεγονός, πάντως, 

ότι η διατήρηση του στάτους κβο παρέμενε, μέχρι και τα μέσα του 1956, η πρώτη 

επιλογή της τουρκικής κυβέρνησης καταγράφεται στη συνέντευξη που είχε δώσει 

                                                           
402 “Kıbrıs! Kıbrıs! Kıbrıs!”, Forum, 15.7.1955.   
403 Kızılyürek, Niyazi, “Taksim Tezinin Doğuşu”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 166, İstanbul, Ekim 2007. 

Στη συγκεκριμένη ανάλυση ο Κιζιλγιουρέκ παραθέτει λεπτομερή στοιχεία τόσο για το προαναφερθέν 

άρθρο στο περιοδικό Forum όσο και για την ομιλία του Μπαγιούρ. Μάλιστα, όσον αφορά το πρώτο, 

παρουσιάζει τα διάφορα σενάρια λύσης του κυπριακού που παρέθεσε η ανυπόγραφη ανάλυση του 

περιοδικού για να καταλήξει ότι η διχοτόμηση αποτελεί την πιο πρακτική λύση.   
404 Bilge, Suat, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye – Sovyetler Birliği Münasebetleri”, ό.π., σ.σ. 341 – 342. 

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 231 

ο Μεντερές στη βρετανική εφημερίδα «The Daily Telegraph» στις 2 Ιουλίου 1956.  

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρωθυπουργός είχε πει το εξής:  

 

«Δεν έχουμε υποβάλει κανένα τουρκικό σχέδιο για το μέλλον της Κύπρου διότι 
είμαστε πλήρως πεπεισμένοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα καλύτερο από το 
συνταγματικό στάτους κβο. Όλοι οι Κύπριοι, Τούρκοι και Έλληνες, τυγχάνουν 

καλής μεταχείρισης και δεν έχουν κανένα λόγο για να παραπονούνται. Δεν 
βλέπουμε κανένα λόγο για να εμπλακούμε με τις παρούσες διευθετήσεις στην 
Κύπρο, οι οποίες αποτελούν μέρος ενός συνολικού λεπτού συστήματος που 

εγκαθιδρύθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923».405  
 

Με βάση την πιο πάνω ανάλυση προκύπτει το ακόλουθο ερώτημα. Γιατί μέχρι και 

τα μέσα του 1956 η κυβέρνηση Μεντερές εναντιωνόταν ανοικτά στη διχοτόμηση 

υποστηρίζοντας πρώτιστα το στάτους κβο ή την «επιστροφή» ολόκληρου του 

νησιού, ενώ μέχρι το τέλος του ιδίου έτους η ίδια κυβέρνηση την υιοθέτησε 

δημόσια και την προώθησε δυναμικά; Στα επόμενα υποκεφάλαια θα εξεταστούν 

ένας προς ένας οι λόγοι που οδήγησαν την τουρκική κυβέρνηση να κάνει την 

καθοριστική στροφή προς τη διχοτόμηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
405 Turkish Embassy in London, Turkey and Cyprus: A Survey of the Cyprus Question with Official 

Statements of the Turkish Viewpoint, εκδ. Press Attaché’s Office, 1956, σ. 70. Η μετάφραση από την 

αγγλική είναι δική μου.   
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Συνομιλίες Χάρντιγκ-Μακαρίου και συνειδητοποίηση αλλαγής στάτους κβο  

Μετά την καθοριστική τους νίκη σε διεθνές επίπεδο και πιο συγκεκριμένα κατά 

της δεύτερης ελληνικής προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο του 1955, 

οι Βρετανοί ήταν αποφασισμένοι όπως ομαλοποιήσουν την προβληματική για 

αυτούς κατάσταση και σε τοπικό επίπεδο με ένα συνδυασμό στρατιωτικών και 

διπλωματικών μέτρων στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Βρετανό πρωθυπουργό 

Ήντεν, ο πιο ικανός άνθρωπος για να επιφέρει αυτή τη συνδυασμένη στρατιωτική 

και διπλωματική πολιτική επί της νήσου ήταν ο στρατάρχης Τζον Χάρντιγκ (Sir 

John Harding), πρώην αρχηγός του Βρετανικού Γενικού Επιτελείου.406 Για αυτό 

και ο Χάρντιγκ εστάλη άμεσα στις 3 Οκτωβρίου 1955 ως κυβερνήτης του νησιού 

με ένα ξεκάθαρο διπλό στόχο: Την επιβολή του νόμου και της τάξης, αλλά και την 

παράλληλη έναρξη συνομιλιών με το Μακάριο με σκοπό την παραχώρηση 

περισσότερων συνταγματικών ελευθεριών στο νησί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

διεξήχθησαν οι συνομιλίες Μακαρίου – Χάρντιγκ τον Οκτώβριο του 1955 με 

Φεβρουάριο του 1956.407      

 

Το γεγονός και μόνο ότι οι συνομιλίες των Βρετανών διεξάγονταν μόνο με την 

ηγεσία των Ελληνοκυπρίων, ενώ οι πρώτοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν ευρεία 

αυτοκυβέρνηση και δεν απέκλειαν ακόμη και την παραχώρηση αυτοδιάθεσης στο 

μέλλον, έστω και ως κίνηση τακτικής, εκνεύρισε την τουρκική κυβέρνηση και την 

ανάγκασε να συνειδητοποιήσει ότι παρά την προτίμησή της στη διατήρηση του 

στάτους κβο αυτό επρόκειτο να διαφοροποιηθεί. Αυτή η συνειδητοποίηση εκ 

μέρους της τουρκικής κυβέρνησης την οδήγησε στην εξέταση μιας πιο 

συγκεκριμένης στρατηγικής επί του κυπριακού, καθώς και στην αναζήτηση πιο 

εφικτών για την ίδια εναλλακτικών λύσεων, όπως η διχοτόμηση. Σύμφωνα με τον 

Μελίχ Εσενμπέλ (Melih Esenbel), ο οποίος ως διπλωμάτης του τουρκικού 

                                                           
406 Eden, ό.π., σ. 449.  
407 Ο Λεόντιος Ιεροδιακόνου παραθέτει με λεπτομέρεια και με αναλυτικό τρόπο όλη την πορεία των 

συνομιλιών Μακαρίου – Χάρντιγκ επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο σε 

σημαντικά ζητήματα όπως η μορφή αυτοκυβέρνησης του νησιού. Ακόμη και στο κρίσιμο σημείο της 

αυτοδιάθεσης, οι Βρετανοί είχαν αλλάξει την αρχική τους θέση του «ποτέ» με την πιο μετριοπαθή θέση 

του «όχι στο προβλεπτό μέλλον» . Ierodiakonou, Leontios, The Cyprus Question, εκδ. Almqvist & Wiskel, 

Stockholm, 1971, σ.σ. 106 – 107. Το πλήρες κεφάλαιο για τις συνομιλίες περιλαμβάνεται στις σελίδες 91 – 

113.    
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υπουργείου Εξωτερικών είχε ζήσει από κοντά τις διεργασίες του κυπριακού κατά 

τη συγκεκριμένη περίοδο, η Τουρκία δεν αντιμετώπισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση 

τις συνομιλίες Μακαρίου – Χάρντιγκ. Όμως, έχοντας μια πραγματιστική 

αντιμετώπιση των πραγμάτων έθεσε από την αρχή ως όρο ότι μέσα από την όλη 

διαδικασία θα έπρεπε να εξασφαλιστούν τα βασικά δικαιώματα των 

Τουρκοκυπρίων.408 Είναι ενδιαφέρον το ότι παρά τις μυστικές καθησυχαστικές 

διαβεβαιώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Ήντεν προς τον Τούρκο ομόλογό 

του Μεντερές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν διατεθειμένο να εγκαταλείψει τα 

βρετανικά και τουρκικά συμφέροντα στην Κύπρο,409 η Άγκυρα συνέχισε να 

αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις συνομιλίες του νέου κυβερνήτη της Κύπρου με το 

Μακάριο.410  

 

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο το ότι οι Βρετανοί είχαν αναγνωρίσει από την αρχή 

ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στο στάτους κβο στο νησί θα ενοχλούσε έντονα την 

Άγκυρα, γι’ αυτό και κινήθηκαν προληπτικά προς την κυβέρνηση Μεντερές. Η πιο 

κάτω περιγραφή του ιδίου του Βρετανού πρωθυπουργού Ήντεν είναι ενδεικτική 

της αρνητικής στάσης των Τούρκων έναντι των συνομιλιών Χάρντιγκ – 

Μακαρίου:  

 

«Θεωρούσα κεφαλαιώδους σημασίας το ότι έπρεπε να έχουμε τους Τούρκους 
μαζί μας σε οποιαδήποτε νέα κίνηση. Έπρεπε να τους πείσουμε ότι ο σκοπός μας 
δεν ήταν να εγκαταλείψουμε τα δικά μας ή τα δικά τους συμφέροντα στην Κύπρο, 
αλλά να βρούμε μια λύση η οποία θα αντιμετώπιζε τις Δυτικές αμυντικές ανάγκες 
στην ανατολική Μεσόγειο. Έστειλα ένα μήνυμα στον Τούρκο πρωθυπουργό κ. 
Μεντερές ζητώντας την κατανόησή του […] Είχα συνειδητοποιήσει ότι ζητούσα 

πολλά και δεν εκπλάγηκα όταν η τουρκική κυβέρνηση παρουσιάστηκε 
αναστατωμένη και η απάντηση που μας έδωσε ήταν περίπλοκη και σκληρή. Την 
αντιληφθήκαμε ως μια απρόθυμη αποδοχή των σχεδίων μας. Είναι γεγονός ότι 
είχαμε φέρει την Τουρκία στα όρια, μέσα στην προσπάθειά μας να βρούμε μια 

βάση συνεργασίας με τους Ελληνόφωνους Κυπρίους επί ενός σχεδίου 
αυτοκυβέρνησης. Δεν ήταν δυνατό  να έχουμε την τουρκική φιλία και κατανόηση 

για πάντα δεδομένη. Είχαμε την εμπιστοσύνη τους και έπρεπε να την 
κρατήσουμε. Οποιαδήποτε αποτυχία εκ μέρους μας να πράξουμε τούτο θα ήταν 
μοιραία για εμάς. Επίσης, θα περιόριζε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επίπεδο 

                                                           
408 Esenbel, Melih, Ayağa Kalkan Adam (1954 – 1959), εκδ. Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993, σ. 44.   
409 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 26. 
410 Kızılyürek, Niyazi, “Taksim Tezinin Doğuşu”, ό.π. 
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σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών κρατών. Εάν αυτό συνέβαινε ποτέ, 
μια περιοχή σκληρών ανταγωνισμών και θανατηφόρων μισών θα μας χώριζε από 

τη Μέση Ανατολή ».411   
 

Τόσο η Τουρκία όσο και οι Τουρκοκύπριοι είχαν όντως αναστατωθεί από την 

στροφή του Ηνωμένου Βασιλείου προς την εξεύρεση νέας φόρμουλας στο 

κυπριακό, η οποία μάλιστα έδινε τον πρώτο λόγο στους Ελληνοκύπριους. Για 

αυτό και τη συγκεκριμένη ακριβώς χρονική στιγμή η τουρκική πλευρά 

αναθεώρησε βεβιασμένα την πολιτική ταύτισης με τις βρετανικές επιδιώξεις 

στρεφόμενη προς τη διχοτόμηση, αφού τη θεωρούσε ως τη λύση εκείνη που θα 

εξασφάλιζε αφενός τα τουρκικά στρατηγικά συμφέροντα στο νησί και αφετέρου 

θα διασφάλιζε την προστασία των Τουρκοκυπρίων. Ο Ραούφ Ντενκτάς κατάφερε 

σε μερικές μόνο γραμμές να αποδώσει με ακρίβεια αυτή την απότομη και συνάμα 

ριζική στροφή πολιτικής της τουρκικής πλευράς, η οποία βασίστηκε περισσότερο 

στην αλλαγή στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου και λιγότερο σε ένα πρότερο 

στρατηγικό σχεδιασμό:  

 

«Εμείς, υποστηρίζαμε τη ‘διαφύλαξη του στάτους κβο’ και δεν θέλαμε να 
πιστέψουμε ότι μια μέρα οι Άγγλοι θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν το νησί. 
Χωρίς να έχουμε ιδέα για τις αλλαγές στο παγκόσμιο, τρέφαμε στα τυφλά την 
φιλοδοξία για συνέχιση της φιλίας με την Αγγλία. Λέγοντας ότι οι Άγγλοι θα 

παρεξηγηθούν, μεταφερόταν ανοικτά το σύνθημα ότι ‘Εμείς δεν έχουμε καμία 
υπόθεση που να λέγεται κυπριακό ζήτημα’. Για ένα διάστημα οι επίσημες πόρτες 

ήταν κλειστές για τις αποστολές που έρχονταν στην Τουρκία για να εξηγήσουν την 
κατάσταση στην Κύπρο… Δεν πρέπει να τα ξεχνούμε αυτά… 

 Ένα άλλο διάστημα είπαμε ‘Η Κύπρος είναι Τουρκική και Τουρκική θα 
παραμείνει!’, και έτσι ιδρύθηκαν στην Ανατολία και στην Κύπρο επιτροπές με την 

ονομασία ‘Η Κύπρος είναι Τουρκική’. Όμως, δεν είχε ετοιμαστεί οποιοδήποτε 
πλάνο για να μείνει η Κύπρος τουρκική, ούτε είχε χαραχθεί συγκεκριμένη 

πολιτική.  
Ακολούθως, λέχθηκε το σύνθημα ‘Ή Διχοτόμηση ή Θάνατος’ και εκατοντάδες 
Τούρκοι θυσιάστηκαν στα κυπριακά εδάφη για χάρη αυτού του σκοπού. Γιατί 
πίστευαν στη Μητέρα Πατρίδα, γιατί διψούσαν για την ελευθερία τους, γιατί 

ήθελαν να ικανοποιήσουν τον πόθο τους προς τη σημαία τους! Όμως, και πάλι 
δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, αλλά ούτε και συγκεκριμένη πολιτική για την 

υλοποίηση της διχοτόμησης».412   

                                                           
411 Eden, ό.π., σ.σ. 451 – 452. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου. 
412 Denktaş, R. Rauf, Yeniden 12’ye 5 Kala, εκδ. Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005, σ. 53. Η μετάφραση από 

την τουρκική είναι δική μου.  
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Όπως επίσης εύστοχα επισημαίνει ο Feroz Ahmad, η τουρκική κυβέρνηση 

παρακολουθούσε αρχικά τη βρετανική αμφιταλαντευόμενη πολιτική με απορία 

και σκεπτικισμό. Όμως, στη συνέχεια η Άγκυρα προχώρησε σε συγκεκριμένες 

ενέργειες για να προσαρμόσει την πολιτική της με τα νέα δεδομένα. Για αυτό και 

σταδιακά το σύνθημα «Η Κύπρος είναι Τουρκική» αντικαταστάθηκε από το 

«Διχοτόμηση ή Θάνατος».413 

 

Είναι γεγονός ότι οι Βρετανοί πίστευαν πως με τη διεξαγωγή απευθείας και 

αποκλειστικών συνομιλιών με τους Ελληνοκύπριους για τον καθορισμό του 

μελλοντικού καθεστώτος της Κύπρου έπαιρναν σημαντικό ρίσκο σε σχέση με τη 

νατοϊκή συμμαχία που διατηρούσαν με την Τουρκία, καθώς και την ιστορική 

συνεργασία που είχαν με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αφού ουσιαστικά οι 

τελευταίοι αποκλείονταν από τις διαπραγματεύσεις. Για αυτό και ο Βρετανός 

υπουργός Αποικιών Άλαν Λέννοξ-Μπόυντ (Alan Lennox-Boyd), ο οποίος 

συμμετείχε προσωπικά στην τελική φάση των συνομιλιών με το Μακάριο στη 

Λευκωσία, εξοργίστηκε όταν κατά την τελευταία συνάντησή του με τον 

Ελληνοκύπριο ηγέτη στις 29 Φεβρουαρίου 1956 ο τελευταίος – υπό την πίεση 

των βομβιστικών ενεργειών της ΕΟΚΑ που εναντιωνόταν τη συμφωνία414 –

απέρριψε το βρετανικό σχέδιο για αυτοκυβέρνηση και αόριστη μελλοντική 

αυτοδιάθεση επιμένοντας σε περαιτέρω διαβεβαιώσεις εκ μέρους του Ηνωμένου 

Βασιλείου αναφορικά με τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό της αυτοδιάθεσης και 

την εξασφάλιση απόλυτης πλειοψηφίας από τους Ελληνοκυπρίους στην 

κυπριακή βουλή. Ένας από τους συμμετέχοντες στην κρίσιμη αυτή συνάντηση, ο 

στενός σύμβουλος του Μακαρίου Νίκος Κρανιδιώτης, περιέγραψε με γλαφυρό 

τρόπο την αντίδραση του Βρετανού υπουργού στην επιμονή του Ελληνοκύπριου 

ηγέτη για περαιτέρω παραχωρήσεις: 

 

                                                           
413 Ahmad, ό.π., σ. 404.  
414 Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας είχε διατάξει βομβιστικές επιθέσεις στη Λευκωσία, οι οποίες 

διενεργήθηκαν μόλις μία ώρα πριν από τη συνάντηση Μακαρίου – Μπόυντ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον 

Γρίβα, αυτό έγινε χωρίς την έγκριση του Μακαρίου. Ο Γρίβας θεωρούσε ότι οι προθέσεις των Βρετανών 

δεν ήταν ειλικρινείς, για αυτό και με τις εκρήξεις βομβών θέλησε να δείξει την αντίθεση της ΕΟΚΑ στα 

βρετανικά σχέδια για το μέλλον της Κύπρου. Στο Ierodiakonou, ό.π., σ. 111.     
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«Ο Λέννοξ Μπόυντ τον κοίταξε αυστηρά χωρίς να απαντήσει. Μεσολάβησαν 
μερικά λεπτά αμήχανης σιωπής. Ύστερα ο Βρετανός υπουργός σηκώθηκε από τη 

θέση του και ατενίζοντας παγερά το Αρχιεπίσκοπο – αντί οποιουδήποτε άλλου 
χαιρετισμού – είπε προκλητικά: “Είθε ο θεός να σώσει το λαό σου”».415  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
415 Κρανιδιώτης, Νίκος, Οι Διαπραγματεύσεις Μακαρίου – Χάρντιγκ (1955 – 1956), εκδ. Όλκος, Αθήνα, 

1987, σ. 87.  
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Μυστικές διαβουλεύσεις ΗΒ – Τουρκίας και ενίσχυση τουρκικού ρόλου  

Η κατάρρευση των συνομιλιών Μακαρίου – Χάρντιγκ οδήγησε το Ηνωμένο 

Βασίλειο σε μια καθοριστική απόφαση, η οποία συνοψιζόταν σε βαθύτερη 

εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό, εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες, και 

τερματισμό οποιωνδήποτε απευθείας διαπραγματεύσεων με τους 

Ελληνοκύπριους.416 Η τουρκική εμπλοκή δεν μεταφραζόταν, πλέον, από τους 

Βρετανούς μόνο σε απλή χρησιμοποίηση της Άγκυρας ως εργαλείο 

αντιμετώπισης του ενωτικού αιτήματος της ελληνικής πλευράς, αλλά 

επεκτεινόταν σε μυστικές διαβουλεύσεις για το μελλοντικό καθεστώς του νησιού. 

Εφόσον οι Ελληνοκύπριοι δεν θεωρούνταν πλέον αξιόπιστοι συνομιλητές και η 

ΕΟΚΑ αποτελούσε μια συνεχώς διογκούμενη στρατιωτική απειλή, ενώ η Ελλάδα 

συνέχιζε να λειτουργεί ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο με στόχο την 

προώθηση της αυτοδιάθεσης-ένωσης, η Τουρκία μετατρεπόταν ολοένα και 

περισσότερο στα μάτια των Βρετανών ως το κλειδί για την επιτυχή κοινή 

υλοποίηση μιας μελλοντικής λύσης, την οποία η ελληνική πλευρά θα 

αναγκαζόταν να δεχτεί στην πορεία. Η συνειδητοποίηση, λοιπόν, της πιο πάνω 

βρετανικής στρατηγικής από την Άγκυρα την οδήγησε σε μια πιο μελετημένη 

αντιμετώπιση του κυπριακού με τη διεκδίκηση πιο απτών στόχων. Για αυτό και 

όπως θα δούμε πιο κάτω, στις μυστικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένου Βασιλείου 

– Τουρκίας αναφορικά με το μέλλον της Κύπρου η τουρκική πλευρά προέβαλλε 

ολοένα και πιο σταθερά τη διχοτόμηση ως το επιθυμητό για αυτήν σενάριο. 

Όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο απέφευγε στην αρχή σχολαστικά να δεσμευτεί για 

κάτι τέτοιο.  

 

Η στροφή του Ηνωμένου Βασιλείου προς μια συνταγματική διευθέτηση στο 

κυπριακό και σε πιθανή μελλοντική αυτοδιάθεση οφειλόταν, όχι σε ειλικρινή 

πρόθεση για παραχώρηση δημοκρατικών ελευθεριών, αλλά στην αδυναμία των 

βρετανικών δυνάμεων υπό τον Χάρντιγκ όπως διαλύσουν την ΕΟΚΑ, η οποία 

                                                           
416 Ο Λεόντιος Ιεροδιακόνου σημειώνει εύστοχα ότι με την εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες (3 

Μαρτίου 1956 – 28 Μαρτίου 1957) οι Βρετανοί έκλεισαν την πόρτα σε οποιεσδήποτε απευθείας 

συνεννοήσεις με τους Ελληνοκύπριους. Ο Μπόυντ ανέφερε, μάλιστα, στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συνομιλήσει με άλλους Ελληνοκύπριους ηγέτες πέραν του Μακαρίου 

μόνο μετά την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης στην Κύπρο. Ierodiakonou, ό.π., σ. 112.  
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προκαλούσε συνεχώς νέους στρατιωτικούς πονοκεφάλους. Ο ίδιος ο Χάρντιγκ 

παραδεχόταν ότι η προσφορά για αποδοχή της αυτοδιάθεσης σε ένα μελλοντικό 

στάδιο θα μείωνε την ένταση στο νησί.417 Με βάση τη νέα τακτική τους, οι 

Βρετανοί αποφάσισαν να διαβουλευθούν με την Τουρκία πριν προχωρήσουν σε 

δημοσιοποίηση των οποιωνδήποτε συνταγματικών προτάσεων τους. 

Συγκεκριμένα, η βρετανική πρόταση, η οποία κοινοποιήθηκε προς την Άγκυρα 

τον Ιούνιο του 1956418, προνοούσε επανεξέταση του ζητήματος αυτοδιάθεσης σε 

διάστημα δέκα χρόνων μετά την εγκαθίδρυση ενός φιλελεύθερου συστήματος 

αυτοκυβέρνησης. Ως ασφαλιστική δικλίδα προς την Τουρκία προσφερόταν το ότι 

– μετά την παρέλευση δέκα χρόνων – θα χρειαζόταν η πλειοψηφία δύο τρίτων 

των μελών του ΝΑΤΟ για να τεθεί σε ισχύ η αρχή της αυτοδιάθεσης.419 Η 

Άγκυρα, έχοντας εκ των προτέρων ενώπιον της τη βρετανική πρόταση, 

συνειδητοποίησε ότι έπαιζε πλέον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

μελλοντικού καθεστώτος της Κύπρου. Για αυτό και απέρριψε αρχικά τη βρετανική 

πρόταση, η οποία άφηνε ανοικτό το κακό για αυτήν ενδεχόμενο μελλοντικής 

αυτοδιάθεσης, τονίζοντας εμφατικά ότι τα συμφέροντά της στην Κύπρο δεν ήταν 

απλά μακροπρόθεσμα αλλά μόνιμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις τουρκικές 

ενστάσεις, η κυβέρνηση Ήντεν αποφάσισε να αναπροσαρμόσει την προσέγγισή 

της όσον αφορά την πτυχή των προτάσεων για την αυτοδιάθεση.420  

 

Ενδεικτική της αυξημένης επιρροής που είχε αρχίσει να αποκτά η Τουρκία στη 

διαμόρφωση της βρετανικής πολιτικής στο κυπριακό ήταν η έκταση που πήρε η 

πιο πάνω υπόθεση και στο βρετανικό Τύπο. Συγκεκριμένα, ο φιλοκυβερνητικός 

Τύπος, μέσω κυρίως των «Times», είχε αρχικά αποκαλύψει από τον Ιούνιο του 

1956 – με βάση διπλωματικές πληροφορίες – ότι η κυβέρνηση Ήντεν 

διαφοροποίησε τη σκληρή της στάση στο κυπριακό ευνοώντας την παραχώρηση 

                                                           
417 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 36. Η συγκεκριμένη αναφορά βασίζεται στο βρετανικό έγγραφο British 

Colonial Office Papers, CO926.389, London, 8.6.1956. 
418 Πρόκειται για τις γνωστές συνταγματικές προτάσεις Ράντκλιφ, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν και 

δημοσιοποιήθηκαν τελικά το Δεκέμβριο του 1956 και πήραν το όνομά τους από το γνωστό Βρετανό 

συνταγματολόγο Lord Radcliffe. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προτάσεων, αλλά και 

τις παρασκηνιακές επαφές Λονδίνου - Άγκυρας επί αυτών στο μεθεπόμενο υποκεφάλαιο.  
419 Ό.π., σ. 36. Το σχετικό βρετανικό έγγραφο είναι το British Cabinet Minutes, CM56 44, 19.6.1956. 
420 Ό.π., σ.σ. 36 – 37. 
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αυτοδιάθεσης στο λαό της Κύπρου σε διάστημα δέκα χρόνων. Μπορεί σκοπίμως 

μέσω του Τύπου η κυβέρνηση Ήντεν να άφηνε να εννοηθεί ότι σκεφτόταν να 

αναθεωρήσει τη στάση της για την αυτοδιάθεση θέλοντας να μειώσει την ένταση 

στο νησί, χωρίς να έχει την ειλικρινή διάθεση να πράξει τούτο. Όμως, η Τουρκία 

φρόντισε από νωρίς να τερματίσει αυτή τη βρετανική τακτική, αφού φοβόταν ότι 

αύξανε τις προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων για ένωση. Συγκεκριμένα, με 

δημόσια παρέμβαση του ιδίου του Τούρκου πρωθυπουργού – μέσω συνέντευξής 

του στον Τύπο στις 30 Ιουνίου 1956 – ξεκαθαριζόταν ότι η Τουρκία ήταν κάθετα 

ενάντια στην αυτοδιάθεση και σε οποιαδήποτε αλλαγή του διεθνούς στάτους του 

νησιού. Ο Μεντερές είχε αναπτύξει το σκεπτικό ότι – εάν το Ηνωμένο Βασίλειο 

αποχωρούσε από την Κύπρο – η ευρύτερη περιοχή θα ήταν ανοικτή σε 

ενδεχόμενη σοβιετική παρέμβαση. Λίγες μέρες μετά, ο Ήντεν παραδεχόταν 

ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ότι – ενώ η κυβέρνησή του είχε αρχικά 

αποδεχτεί την ιδέα της αυτοδιάθεσης – η εφαρμογή της θα προκαλούσε 

ευρύτερα προβλήματα με τους «Τούρκους συμμάχους», για αυτό και στο τέλος 

την εγκατέλειψε. Συνοψίζοντας την όλη δημόσια συζήτηση για το κυπριακό, ο 

Βρετανός αναλυτής Randolph Churchill έγραψε στον Spectator στις 23 Ιουλίου 

1956 την ακόλουθη εύστοχη και συνάμα ειρωνική παρατήρηση:  

 

«Ο άντρας που βρίσκεται επικεφαλής της βρετανικής πολιτικής είναι ένας 
Τούρκος κύριος ονομαζόμενος Μεντερές».421  

 

Το γεγονός και μόνο ότι η βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε δημόσια τις 

τουρκικές ενστάσεις για αυτοδιάθεση – έστω και ως πρόφαση – για να καταδείξει 

τις δυσκολίες της συγκεκριμένης λύσης για την Κύπρο, παρά τις εκ του αντιθέτου 

υποτιθέμενες καλές προθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδεικνύει πως η 

Τουρκία αποτελούσε πλέον βασικό παίκτη στο κυπριακό. Μπορεί το Ηνωμένο 

Βασίλειο να συνέχιζε να αντιμετωπίζει την Τουρκία – έστω και σε πιο 

περιορισμένο βαθμό – ως μέσο αντίκρουσης των ελληνικών προσδοκιών, όμως 

                                                           
421 Οι πιο πάνω πληροφορίες για τα παρασκηνιακά παιγνίδια Βρετανών και Τούρκων όσον αφορά την 

προοπτική παραχώρησης αυτοδιάθεσης στην Κύπρο αντλούνται από το Ierodiakonou, ό.π., σ.σ. 116 – 118. 

Το σχόλιο έχει παρθεί από το άρθρο του Churchill, Randolph, “Our Turkish Foreign Secretary”, Spectator, 

13 July 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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μέσα από την όλη διαδικασία παρασκηνιακής της εμπλοκής στο ζήτημα η 

Τουρκία αποκτούσε ολοένα και περισσότερο μια ενδυναμωμένη δημόσια 

αυτοπεποίθηση στο κυπριακό. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η Τουρκία, 

όπως θα δούμε πιο κάτω, υιοθέτησε και προώθησε αρχικά στο διπλωματικό 

παρασκήνιο τη διχοτόμηση από τα μέσα του 1956.  
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Στροφή Τουρκίας προς διχοτόμηση και επιφυλακτική στάση ΗΒ  

Μπορεί η στροφή της Τουρκίας προς τη διχοτόμηση να οφειλόταν περισσότερο 

στην αλλαγή προσέγγισης του Ηνωμένου Βασιλείου στο ζήτημα, όμως η 

υιοθέτηση της συγκεκριμένης τουρκικής πολιτικής έγινε αυτόνομα και δεν 

αποτέλεσε προϊόν βρετανικής εισήγησης ή υποβολής. Κάποιοι μελετητές 

συμπεραίνουν αβίαστα ότι ο Μεντερές υιοθέτησε δημόσια τη διχοτόμηση στις 20 

Δεκεμβρίου 1956 επηρεαζόμενος άμεσα από τη σχετική δήλωση για διπλή 

αυτοδιάθεση από τον Βρετανό υπουργό Αποικιών Άλαν Λέννοξ-Μπόυντ ενώπιον 

της βουλής των κοινοτήτων μια μέρα προηγουμένως (19 Δεκεμβρίου 1956). 

Σύμφωνα, όμως, με τα βρετανικά έγγραφα, η λύση για διχοτόμηση ρίχθηκε για 

πρώτη φορά στο τραπέζι και προωθήθηκε προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 

τουρκική πλευρά. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρέσβης Νουρί Μπιργκί (Nuri 

Birgi) - ισχυριζόμενος ότι ενεργεί με καθαρά δική του πρωτοβουλία422 - 

ενημέρωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο του 1956 ότι η 

διχοτόμηση μπορεί να αποτελεί μια λύση για την Κύπρο.423  

 

Παρά τις κινήσεις τακτικής για παραχώρηση περιορισμένης αυτοκυβέρνησης και 

μελλοντικής αυτοδιάθεσης στους Κυπρίους, η βρετανική κυβέρνηση παρέμενε 

στην ουσία το 1956 πιστά προσηλωμένη στη διατήρηση της κυριαρχίας της επί 

ολόκληρης της νήσου και στη χρησιμοποίησή της ως βάση για στρατιωτικές 

επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση υιοθετούσε πλήρως 

τις εισηγήσεις του βρετανικού γενικού επιτελείου σύμφωνα με τις οποίες οι 

βρετανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν ως βάση ολόκληρη την Κύπρο ήταν 

απαραίτητες για την άμυνα των αραβικών κρατών, της Τουρκίας, και του Ισραήλ 

από μια πιθανή σοβιετική εισβολή στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Κύπρος 

ήταν σημαντική για την προστασία των βρετανικών εμπορικών συμφερόντων 

                                                           
422 Πάγια τακτική της τουρκικής διπλωματίας, όπως έχουμε δει και στην περίπτωση του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου, είναι η εκ του ασφαλούς διερεύνηση των προθέσεων των ξένων κυβερνήσεων περί 

συγκεκριμένων τουρκικών προτάσεων, οι οποίες παρουσιάζονται ως προσωπικές πρωτοβουλίες των 

εκάστοτε αγγελιαφόρων. 
423 Kızılyürek, Niyazi, “Taksim Tezinin Doğuşu”, ό.π. Ο Kızılyürek βασίζει την αναφορά στο απόρρητο 

βρετανικό έγγραφο FO 371/136329, 19 December 1956.   
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στην περιοχή, καθώς και για την αποτροπή πιθανής αραβο-ισραηλινής διένεξης. 

Τέλος, στην περίπτωση παγκοσμίου πολέμου οι βρετανικές δυνάμεις στην 

Κύπρο θα χρησιμοποιούνταν για αναχαίτιση των σοβιετικών δυνάμεων στο Ιράν 

μέσω πυρηνικής επίθεσης με βομβαρδιστικά τύπου V (V-bombers) που 

στάθμευαν πλέον στο νησί.424  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Μπιργκί πρότεινε εκ νέου προς το βρετανικό 

υπουργείο Εξωτερικών το Νοέμβριο του 1956 τη διχοτόμηση ως την καλύτερη 

δυνατή λύση για την Κύπρο425, ταυτόχρονα μέλη της συντονιστικής επιτροπής 

για την άμυνα της Μέσης Ανατολής με πρωτοστάτη το Βρετανό στρατηγό Sir 

Charles Keightley προειδοποιούσαν ότι τα στρατιωτικά επιχειρήματα κατά της 

διχοτόμησης ήταν συντριπτικά. Επίσης, στις 12 Δεκεμβρίου 1956 ο υπουργός 

αποικιών Λέννοξ-Μπόυντ, είχε ενημερώσει εμπιστευτικά το υπουργικό 

συμβούλιο ότι η διχοτόμηση δεν θα υλοποιούταν ενώσω ολόκληρο το νησί 

παρέμενε χρήσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο ως στρατιωτική βάση.426  

 

Η ομιλία του Ήντεν στο Νόργουιτς την 1η Ιουνίου 1956, κατά την οποία ανέλυσε 

τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, ήταν ενδεικτική του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτιζε ολόκληρη η 

Κύπρος στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της συγκεκριμένης βρετανικής 

κυβέρνησης:  

 

«Υποβάλλεται μερικές φορές η εισήγηση ότι μια βάση του ΝΑΤΟ σε ελληνικό 
έδαφος θα έπρεπε να είναι αρκετή για τις ανάγκες μας. Δεν είναι έτσι, και 

οποιαδήποτε τέτοια εισήγηση αγνοεί ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος. Η 
Κύπρος είναι ένα νατοϊκό συμφέρον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ζωτικό 

                                                           
424 O’Malley και Craig, ό.π., σ.σ. 30 – 31. Οι δύο Βρετανοί συγγραφείς βασίζονται στα έγγραφα British 

Chiefs of Staff minutes, COS56 85, 23.2.1956 και COS56 231, 14.6.1956.    
425 Σύμφωνα με το βρετανικό έγγραφο που παραθέτει ο Kızılyürek, στις 30 Νοεμβρίου 1956 ο Μπιργκί είχε 

πει στον ίδιο το Βρετανό υπουργό Εξωτερικών ότι η μόνη ελπίδα για μια διαρκή διευθέτηση του 

κυπριακού ήταν η διχοτόμηση. Στο FO 371/136329, 19 December 1956.  
426 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 48. Πρόκειται για τα έγγραφα British Chiefs of Staff committee minutes, 

COS56 426 και British Cabinet minutes CM56 9C, 12.12.1956.  
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συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο δεν περιορίζεται μόνο στις 
νατοϊκές του πτυχές. Η βιομηχανική ζωή της χώρας μας, καθώς και αυτή της 

Δυτικής Ευρώπης, εξαρτάται σήμερα και πρέπει να εξαρτάται για πολλά χρόνια 
ακόμη στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Εάν ποτέ τα 

αποθέματά μας κινδύνευαν, θα ήμασταν αναγκασμένοι να τα υπεραμυνθούμε. Οι 
εγκαταστάσεις που χρειαζόμαστε στην Κύπρο αποτελούν μέρος αυτής της άμυνας 

[…] Όχι Κύπρος: όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να προστατεύσουν την 
προμήθεια μας σε πετρέλαιο. Όχι πετρέλαιο: ανεργία και πείνα στη Βρετανία. 

Είναι τόσο απλό».427   

   

Παρά την αντίθεσή του με τη διχοτόμηση και οποιαδήποτε άλλη λύση που θα 

εκχωρούσε μέρος της κυριαρχίας του νησιού σε τρίτους, το Ηνωμένο Βασίλειο - 

όπως θα δούμε πιο κάτω - δεν απέκλειε μια τέτοια προοπτική στις συνομιλίες του 

με τους Τούρκους και πάλι ως κίνηση τακτικής, αφού επεδίωκε την τουρκική 

συνεργασία για κοινή προώθηση των δικών του σχεδίων για αυτοκυβέρνηση 

μέσω των προτάσεων Ράντκλιφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
427 Ierodiakonou, ό.π., σ.σ. 118 – 119. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
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Βρετανικές προτάσεις Ράντκλιφ και τουρκική θέση τακτικής  

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, το Ηνωμένο Βασίλειο επί διακυβέρνησης Ήντεν 

δεν ήταν διατεθειμένο να διαπραγματευθεί την κυριαρχία της Κύπρου, παρά μόνο 

να προσφέρει μια μορφή αυτοκυβέρνησης στο νησί. Για αυτό και η βρετανική 

κυβέρνηση είχε εξουσιοδοτήσει στο δεύτερο μισό του 1956 το γνωστό 

συνταγματολόγο Λόρδο Ράντκλιφ (Lord Radcliffe) όπως υποβάλει προς αυτή 

σύνταγμα για την Κύπρο, το οποίο όμως έπρεπε να διέπεται από κάποιες 

βασικές αρχές. Οι πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είχαν δοθεί στο 

Λόρδο Ράντκλιφ πριν από τη σύνταξη του κυπριακού συντάγματος, 

καταδεικνύουν και την τότε πρόθεση της κυβέρνησης Ήντεν όπως διατηρήσει την 

κυριαρχία της επί ολόκληρης της νήσου και παράλληλα όπως αποκλείσει την 

αυτοδιάθεση:  

 

(α) Κατά την περίοδο υλοποίησης του Συντάγματος η Κύπρος να μείνει υπό 

βρετανική κυριαρχία.  

(β) Η χρησιμοποίηση της Κύπρου ως βάση είναι αναγκαία για τη υπεράσπιση 

των βρετανικών και άλλων συμμαχικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.  

(γ) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα και 

την εσωτερική ασφάλεια να παραμείνουν στα χέρια του Κυβερνήτη.428  

 

Όντως, οι τελικές συνταγματικές προτάσεις του Λόρδου Ράντκλιφ διέπονταν από 

την πιο πάνω φιλοσοφία. Ενώ δινόταν στους Ελληνοκύπριους μια 

αποτελεσματική πλειοψηφία στη Βουλή, εντούτοις ο Βρετανός Κυβερνήτης 

κρατούσε υπό την αποκλειστική του αρμοδιότητα την εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια του νησιού. Παράλληλα, δεν γινόταν καμία αναφορά στο μελλοντικό 

διεθνές στάτους της Κύπρου, ενώ ο Κυβερνήτης συγκέντρωνε τόσες πολλές 
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εκτελεστικές εξουσίες που τον καθιστούσαν κάτι περισσότερο από συνταγματικό 

μονάρχη.429    

 

Λίγο πριν, όμως, καταθέσει επίσημα τις προτάσεις της ενώπιον της Βουλής των 

Κοινοτήτων το Δεκέμβριο του 1956, η βρετανική κυβέρνηση προσέγγισε εκ νέου 

την τουρκική αλλά και τυπικά την ελληνική κυβέρνηση με αποστολή του 

υπουργού Αποικιών Λέννοξ-Μπόυντ στις πρωτεύουσες των δύο χωρών. Όπως 

θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω, ενώ η κυβέρνηση Μεντερές 

διαπραγματεύτηκε με έξυπνο και ρεαλιστικό τρόπο τις βρετανικές προτάσεις 

προσπαθώντας να εκμαιεύσει από το Ηνωμένο Βασίλειο υποσχέσεις για την 

πιθανότητα υλοποίησης της διχοτόμησης στο μέλλον, η ελληνική κυβέρνηση 

κράτησε αποστάσεις εμμένοντας σε επιστροφή του Μακαρίου από την εξορία 

αλλά και υποπτευόμενη ότι και η νέα βρετανική πρωτοβουλία αποτελούσε 

περισσότερο κίνηση τακτικής παρά μια ειλικρινή πρόθεση για λύση. Με πιο απλά 

λόγια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία κινούνταν με ευελιξία σε ένα 

καθαρά παιγνίδι τακτικής με στόχο την προώθηση των δικών τους πολιτικών 

επιλογών για το μέλλον της Κύπρου, η Ελλάδα παρέμενε ακόμη αναγκαστικά 

προσκολλημένη στη μονολιθική διεκδίκηση της ένωσης, μένοντας έτσι εκτός και 

από αυτό το κρίσιμο διπλωματικό παιγνίδι.   

 

Μεταβαίνοντας, λοιπόν, πρώτα στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1956 ο Βρετανός 

υπουργός Αποικιών Λέννοξ-Μπόυντ αντιμετώπισε την ψυχρή άρνηση του 

Έλληνα πρωθυπουργού και επομένως έφυγε άπρακτος με τη σαφή εντύπωση 

ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχόταν το Σύνταγμα Ράντκλιφ. Την ίδια 

εντύπωση σχημάτισε και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Σέλγουιν Λόυντ όταν 

έδειξε το προτεινόμενο Σύνταγμα στον Έλληνα ομόλογό του Ευάγγελο Αβέρωφ 

κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ στο Παρίσι. Συγκεκριμένα, η 

ελληνική κυβέρνηση έδειχνε σαφώς στο Λονδίνο ότι δεν θα αποδεχόταν το 

Σύνταγμα Ράντκλιφ, χωρίς όμως να το αποκλείει αυτόματα, αφού θεωρούσε ότι 
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οι Βρετανοί έπαιζαν ένα παιγνίδι τακτικής και εντυπώσεων ενόψει της νέας 

συζήτησης του κυπριακού στον ΟΗΕ (βλ. τρίτη ελληνική προσφυγή) και για αυτό 

δεν ήθελε να φανεί πλήρως απορριπτική ενώπιον της διεθνούς κοινότητας από 

την αρχή.430 Παράλληλα, φαίνεται πως η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει και ως 

προϋπόθεση για εξέταση των συνταγματικών προτάσεων Ράντκλιφ την εξαρχής 

αποδοχή εκ μέρους των Βρετανών της αρχής της αυτοδιάθεσης.431    

 

Μεταβαίνοντας αμέσως μετά στην Άγκυρα ο Λέννοξ-Μπόυντ δεν είχε τύχει της 

ίδιας αντιμετώπισης όπως στην ελληνική πρωτεύουσα. Αντιθέτως, η τουρκική 

κυβέρνηση παρουσιαζόταν έτοιμη να συζητήσει τις συνταγματικές προτάσεις 

Ράντκλιφ θέτοντας όμως τις δικές της διεκδικήσεις. Την τουρκική τακτική έναντι 

των προτάσεων Ράντκλιφ περιγράφει με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο ο 

Τούρκος διπλωμάτης Μελίχ Εσενπέλ, για αυτό και παρατίθεται αυτούσια η 

αναφορά του από το βιβλίο που έγραψε για το κυπριακό:  

 

«[…] η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ελληνοκύπριοι είχαν απορρίψει τις προτάσεις 
Ράντκλιφ. Όσον αφορά την Τουρκία, ενώ αντιμετώπιζε αυτές τις προτάσεις με 

πολλή αντιπάθεια αλλά έχοντας ως  σκοπό να κρατήσει την πόρτα ανοικτή προς 
τον επιδιωκόμενο πραγματικό στόχο [διχοτόμηση], προνοούσε όπως κερδίσει 

από την Αγγλία μια διαβεβαίωση αναφορικά με το μέλλον. Η Τουρκία γνώριζε ότι, 
σε περίπτωση που το νησί οδηγείτο προς την αυτοδιάθεση, το αποτέλεσμα 
τούτου θα ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Είχε γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι, η 
υλοποίηση της πρότασης που είχε υποβληθεί εκ μέρους μας το 1955 για 

απόδοση της διοίκησης στην Τουρκία στην περίπτωση που η Αγγλία 
αποχωρούσε από την Κύπρο, θα αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες. Υπό αυτά τα 

δεδομένα, συμπεριφερόμενη πιο ρεαλιστικά, η Τουρκία μπορούσε να βρει τη μέση 
οδό εξασφαλίζοντας τόσο τη δική της ασφάλεια όσο και τη ζωή και ευημερία των 

ομοεθνών της στην Κύπρο. Αυτή [η μέση οδός] μπορούσε να ήταν η ιδέα της 
‘διχοτόμησης’, η οποία τότε είχε αρχίσει να ζωντανεύει στη σκέψη μας, αλλά 

ακόμη και να αναφέρεται στον τοπικό και διεθνή Τύπο. Υπό αυτές τις περιστάσεις, 
ο στόχος της Τουρκικής Δημοκρατίας ήταν να εξασφαλίσει μια διαβεβαίωση από 

την Αγγλία η οποία θα άφηνε την πόρτα ανοικτή στη ‘διχοτόμηση’. Από την άλλη – 
όπως θα μπορούσαν οι προτάσεις Ράντκλιφ να αποτελέσουν θέμα 

διαπραγματεύσεων –  έτσι θα μπορούσε να εξασφαλιστεί και μια δήλωση, η οποία 

                                                           
430 Αβέρωφ – Τοσίτσας, Ευάγγελος, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών (Κυπριακό, 1950 – 1963), Α’ τόμος, ό.π., 

σ.σ. 155 – 156.  
431 Ierodiakonou, ό.π., σ. 125.  
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να μην σήμαινε ούτε έγκριση ούτε απόρριψη [της διχοτόμησης], αλλά και που να 
μην έκλεινε τις πόρτες μίας συνεργασίας με την Αγγλία από την οποία στο μέλλον 

θα μπορούσαμε να θρέψουμε τους ανάλογους καρπούς».432         

 

Ενώ η βρετανική κυβέρνηση μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου του 1956 συνέχιζε να 

αποφεύγει ευλαβικά όπως δεσμευτεί έναντι των Τούρκων στην προοπτική της 

διχοτόμησης433, η επίσκεψη του Λέννοξ-Μπόυντ στην Άγκυρα στις 16 

Δεκεμβρίου άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, κατά την κρίσιμη 

συνάντηση του Λέννοξ-Μπόυντ με τον Μεντερές στην τουρκική πρωτεύουσα 

αποφασίστηκε όπως υπάρξει δημόσια δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης υπέρ 

της προοπτικής της διχοτόμησης μαζί με την κατάθεση των συνταγματικών 

προτάσεων Ράντκλιφ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ως αντάλλαγμα η Τουρκία θα 

υποστήριζε τη συζήτηση επί των συνταγματικών προτάσεων Ράντκλιφ. 

Απόρρητο βρετανικό έγγραφο της 19ης Δεκεμβρίου 1956 αναφέρει τα εξής 

αποκαλυπτικά:  

 

«Ο Υπουργός των Αποικιών επισκέφθηκε την Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου 1956 
και έδειξε τη δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης για τη διχοτόμηση στον 

Μεντερές. Ο Μεντερές ανέφερε ότι εάν υλοποιηθεί η διχοτόμηση, η τουρκική 
κυβέρνηση θα μας υποστηρίξει 100%. Έτσι και εμείς κάναμε μια αλλαγή προς την 

κατεύθυνση των επιθυμιών του Μεντερές. Ο Μεντερές, με ένα πολύ ανοικτό 
τρόπο, τόνισε ότι στην περίπτωση της διχοτόμησης θα δοθεί έδαφος για 

αγγλικούς θύλακες».434 

 

 

 

                                                           
432 Esenbel, Melih, ό.π., σ.σ. 53 – 54. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου, όπως και η 

υπογράμμιση. 
433 Σύμφωνα με τα βρετανικά αρχεία, στις 13 Δεκεμβρίου 1956 – στο πλαίσιο της συνάντησης του ΝΑΤΟ 

στο Παρίσι – ο Μεντερές είχε ζητήσει καθαρά όπως Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήσουν 

ξεχωριστές διαβουλεύσεις με στόχο την υλοποίηση της διχοτόμησης θέτοντας αυτή τη λύση ακόμη και 

ενώπιον του ΝΑΤΟ. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, όμως, απέφυγε να δεσμευτεί αναφέροντας ότι δεν 

έχει να πει κάτι το συγκεκριμένο επί της διχοτόμησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι στη δεδομένη χρονική 

στιγμή θα ήταν λάθος να τεθεί το θέμα της διχοτόμησης στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Οι συγκεκριμένες 

πληροφορίες αντλούνται από το προαναφερθέν βρετανικό έγγραφο FO 371/136329, 19 December 1956.  
434 FO 371/136329, 19 December 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Η Τουρκία επιτυγχάνει βρετανική δημόσια δήλωση υπέρ της διχοτόμησης 

Με βάση την πιο πάνω παρασκηνιακή συνεννόηση, ο υπουργός των Αποικιών, 

κ. Λέννοξ-Μπόυντ προέβη στην ακόλουθη βαρυσήμαντη δήλωση την ώρα που 

ανακοίνωνε δημόσια τις συνταγματικές προτάσεις Ράντκλιφ ενώπιον της Βουλής 

των Κοινοτήτων στις 19 Δεκεμβρίου 1956:  

 

«Όταν οι διεθνείς συνθήκες και η στρατηγική κατάσταση το επιτρέψει, και 
δεδομένου ότι η αυτοκυβέρνηση λειτουργεί ικανοποιητικά, η βρετανική κυβέρνηση 

θα είναι έτοιμη να εξετάσει εκ νέου το ερώτημα της εφαρμογής της αρχής της 
αυτοδιάθεσης [στην Κύπρο]. Όταν φθάσει ο καιρός για αυτή την αναθεώρηση, 

δηλαδή, όταν αυτοί οι όροι εκπληρωθούν, θα είναι σκοπός της βρετανικής 
κυβέρνησης να εξασφαλίσει ότι η οποιαδήποτε άσκηση της αυτοδιάθεσης θα 
πρέπει να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο που η τουρκοκυπριακή κοινότητα, όχι 

λιγότερο από ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα, να έχει την ελευθερία  – 
δεδομένων των ειδικών περιστάσεων της Κύπρου – όπως αποφασίσει από μόνη 

της το μελλοντικό της στάτους. Με άλλα λόγια, η βρετανική κυβέρνηση 
αναγνωρίζει ότι η άσκηση της αυτοδιάθεσης, σε ένα πληθυσμό τόσο ανάμικτο, 
πρέπει να περιλαμβάνει και τη διχοτόμηση ανάμεσα στις τελικές επιλογές».435 

 

Ο πρωθυπουργός Μεντερές άδραξε γρήγορα την ευκαιρία που παρουσιάστηκε 

με την πιο πάνω επίσημη βρετανική δήλωση και μια μέρα μετά, στις 20 

Δεκεμβρίου 1956, ανακοίνωσε για πρώτη φορά δημοσίως - μέσω του τουρκικού 

πρακτορείου «Ανατολία» - ότι η Άγκυρα θα προωθήσει από τώρα και στο εξής 

την πολιτική της διχοτόμησης. Η υπό αναφορά δήλωση του Μεντερές έχει ως 

εξής:  

 

«Ερχόμενοι στο θέμα της αυτοδιάθεσης εκ μέρους των δύο λαών της Κύπρου, 
είναι αξιοπρόσεκτα τα λεχθέντα από τον υπουργό αποικιών Λέννοξ-Μπόυντ. 
Αφού ξεκαθάρισε ότι ο λαός της Κύπρου δεν είναι ομοιογενής, είπε ότι – στην 
περίπτωση που ζητηθεί η γνώμη του κυπριακού λαού – η τουρκική κοινότητα 
στην Κύπρο θα έχει τη δυνατότητα να ορίσει ελεύθερα το μέλλον της χωρίς να 

θεωρείται ως μειονότητα, όπως ακριβώς θα πράξει και η κοινότητα που 
απαρτίζεται από τους ελληνόφωνους. Επιβεβαίωσε, ακόμη, ότι μια από τις 

πιθανές συνέπειες των πιο πάνω θα είναι η διχοτόμηση του νησιού. Το σημαντικό 

                                                           
435 Η δήλωση Λέννοξ-Μπόυντ αντλείται από διάφορες πηγές όπως Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ.σ. 156 – 157, 

Σαρρής, ό.π., σ.σ. 328 – 329, και Ierodiakonou, ό.π., σ. 124. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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είναι ότι η δήλωση του υπουργού αποικιών Λέννοξ-Μπόυντ, η οποία έγινε εν 
ονόματι της βρετανικής κυβέρνησης, περιλαμβάνει τα σημεία εκείνα που θα 

διασφαλίσουν τη λύση του κυπριακού ζητήματος με οριστικό τρόπο. Πάνω σε 
αυτή τη βάση θα συνεχίσουμε τις σχετικές με το κυπριακό ζήτημα διαβουλεύσεις 

με τη βρετανική κυβέρνηση».436 

 

Ουσιαστικά, με τη δήλωση Λέννοξ-Μπόυντ, η οποία όπως έχουμε δει αποτέλεσε 

σε μεγάλο βαθμό προϊόν διπλωματικών ενεργειών της Τουρκίας, ο 

πρωθυπουργός Μεντερές βρήκε την ευκαιρία να δημοσιοποιήσει για πρώτη 

φορά τη μέχρι τότε παρασκηνιακή πολιτική της Άγκυρας περί διχοτόμησης. 

Παρουσίασε, όμως, αυτή τη νέα πολιτική με ένα τέτοιο τρόπο που έδινε την 

εντύπωση ότι η χώρα του δεν λειτουργούσε αυτόνομα και μονομερώς προς τη 

διχοτόμηση, αλλά είχε τη συμπαράσταση και συνεργασία της βρετανικής 

κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, η Τουρκία νομιμοποιούσε με έξυπνο τρόπο την 

νεοεισαχθείσα πολιτική της μέσω της δημόσιας παρέμβασης Λέννοξ-Μπόυντ. Η 

τουρκική κυβέρνηση έδωσε, φυσικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό που επιδίωκε. 

Δηλαδή, τη δημόσια στήριξη εκ μέρους της των συνταγματικών προτάσεων 

Ράντκλιφ. Όπως ενδεικτικά δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός, οι προτάσεις 

αποτελούσαν «μια λογική βάση διαπραγμάτευσης», η οποία περιελάμβανε 

«σημεία εκκίνησης τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τελική 

διευθέτηση».437  

 

Φυσικά, λίγο αργότερα και ενώπιον της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο Μεντερές 

είχε φροντίσει όπως ξεκαθαρίσει τον τελικό στόχο της κυβέρνησής του, ο οποίος 

δεν ήταν τίποτα λιγότερο από τη διαίρεση του νησιού και φυσικά πολύ μακριά 

από τις συνταγματικές προτάσεις Ράντκλιφ που προνοούσαν αυτοκυβέρνηση 

στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους. Ο πιο κάτω προσδιορισμός της διχοτόμησης 

από τον Μεντερές ενώπιον των Τούρκων βουλευτών ήταν ενδεικτικός της 

οριστικής στροφής της Άγκυρας προς τη συγκεκριμένη πολιτική, την οποία 

                                                           
436 Bilge, ό.π., σ.σ. 351 – 352. Η μετάφραση από την τουρκική και η υπογράμμιση είναι δική μου.  
437 Ierodiakonou, ό.π., σ. 124.  
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μάλιστα σκοπίμως παρουσίαζε ως υποχώρηση από την προηγούμενη γραμμή 

για επιστροφή ολόκληρης της νήσου. Συγκεκριμένα, ο Μεντερές ανέφερε τα εξής:  

 

«Η διχοτόμηση της Κύπρου 50-50 αποτελεί αυτοθυσία για την Τουρκία και δεν 
πρόκειται ποτέ να συναινέσει σε μεγαλύτερη θυσία από αυτήν».438 

 

Από την άλλη, έχοντας ενώπιον της τη δήλωση Λέννοξ-Μπόυντ για διχοτόμηση, 

και αντιλαμβανόμενη τη βαθιά πλέον συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, η Αθήνα απέρριψε άμεσα τις 

συνταγματικές προτάσεις Ράντκλιφ. Όμως, την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση 

άρχισε να ανησυχεί ιδιαίτερα αντιλαμβανόμενη ότι η μονολιθική διεκδίκηση της 

ένωσης και η συνεχής αντιπαράθεσή της με την αντίστοιχη βρετανική κυβέρνηση 

μπορούσε να οδηγήσει την Κύπρο στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στη 

διαίρεση του νησιού, ενώ θα δημιουργούσε αλυσιδωτές αρνητικές εξελίξεις στις 

σχέσεις της με την Άγκυρα. Ο Έλληνας πρόξενος στη Λευκωσία Άγγελος Βλάχος 

είχε προειδοποιήσει τότε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με το ακόλουθο 

εμπιστευτικό τηλεγράφημά του:  

 

«Ολόκληρος η κοινή γνώμη εστράφη πρωτίστως προς τας συνταγματικάς 
προτάσεις και όλως δευτερευόντως προς το τελευταίον μέρος των δηλώσεων του 
Άγγλου Υπουργού των Αποικιών [αναφορά σε διχοτόμηση], το οποίον, κατά την 

γνώμην μου, είναι και το σοβαρώτερον πολιτικόν γεγονός. Αν και σήμερον 
αποτελή καθαρόν εκβιασμόν και ως τοιούτον στοιχείον θα έπρεπε προς το παρόν 
να αντιμετωπισθή, εν τούτοις δύναται να εξελιχθεί εις πραγματικήν πολιτικήν της 

Μεγάλης Βρετανίας, ήτις, πραγματοποιούμενη, θα είχε καταστροφικά 
αποτελέσματα. Φοβούμαι ότι ο Λέννοξ Μπόυντ εφύτευσε χθες, εν πλήρει Βουλή 

των Κοινοτήτων, τον σπόρον μιας ενδεχόμενης ελληνοτουρκικής συρράξεως, 
ήτις, εκκινούσα εκ Κύπρου, θα επεξετείνετο αυτομάτως και εις τας ακτάς του 

Αιγαίου».439              

 

                                                           
438 Ό.π., σ. 125. Η υπογράμμιση είναι δική μου.  
439 Ελληνικό Προξενείο Λευκωσίας, Α.Π. 6363, 21 Δεκεμβρίου 1956. Στο Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ. 158.  
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Παρά, λοιπόν, την αντίθεσή της με τη διχοτόμηση, η βρετανική κυβέρνηση 

αποφάσισε όπως τη χρησιμοποιήσει, κυρίως, ως μοχλό πίεσης προς τους 

Ελληνοκύπριους με στόχο την αποδοχή των προτάσεων Ράντκλιφ για 

αυτοκυβέρνηση και παράλληλη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου ως της 

κυρίαρχης δύναμης σε ολόκληρο το νησί. Όπως επισημαίνουν οι Brendan 

O’Malley και Ian Craig, μέσω της απειλής για διχοτόμηση, το Λονδίνο 

προσπάθησε για ακόμη μια φορά να θέσει την Άγκυρα κατά της Αθήνας με στόχο 

να εξαναγκάσει τους Έλληνες να αποδεχθούν τη συνέχιση της βρετανικής 

κυριαρχίας στο νησί.440    

 

Αυτό όμως που τελικά «πέτυχαν» οι Βρετανοί με την πιο πάνω τακτική τους ήταν 

να εξαγριώσουν από την μια την ελληνική πλευρά, η οποία απέρριψε άμεσα τις 

συνταγματικές προτάσεις Ράντκλιφ θεωρώντας τις ως δίαυλο για οριστική 

διχοτόμηση της Κύπρου, και να ενθαρρύνουν από την άλλη την τουρκική 

πλευρά, η οποία δεν απέρριψε μεν οριστικά τις προτάσεις αλλά διαπίστωσε 

ταυτόχρονα ότι υπήρχε πλέον πρόσφορο έδαφος για τη νεοεισαχθείσα 

διχοτομική πολιτική της. Μια διχοτομική πολιτική, η οποία προωθείτο πλέον 

σταθερά και με βάση συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι είχαν καθοριστεί από το 

θεωρητικό της διχοτόμησης Τούρκο συνταγματολόγο Νιχάτ Ερίμ. Όμως, πριν 

εξεταστούν οι εκθέσεις του Ερίμ για τη διχοτόμηση, θα αναλυθεί ο ρόλος των 

ΗΠΑ στο κυπριακό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ο οποίος από το 1956 είχε 

αρχίσει να γίνεται πιο καθοριστικός και αποτελεσματικός. Όπως θα δούμε πιο 

κάτω, οι ΗΠΑ κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές ήταν όσον αφορά τα τουρκικά 

σχέδια για διχοτόμηση, ενώ επίσης η αμερικανική κυβέρνηση έβλεπε με ιδιαίτερη 

δυσπιστία την παρασκηνιακή συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας.    

 

 

 

 

                                                           
440 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 48.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 252 

Τουρκο-βρετανική συνεννόηση και ο ρόλος των ΗΠΑ  

Αντίθετα από τη συμβατική άποψη ότι η πολιτική της διχοτόμησης αποτέλεσε 

προϊόν μυστικών διαβουλεύσεων Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας με τη 

συμμετοχή και των ΗΠΑ, τόσο τα αρχεία όσο και οι προσωπικές μαρτυρίες των 

πρωταγωνιστών της περιόδου δείχνουν ότι η αμερικανική πολιτική στο κυπριακό 

κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν ευνοούσε ούτε τη διχοτόμηση, ούτε 

τους τουρκικούς σχεδιασμούς, αλλά ούτε και τη γνωστή βρετανική πολιτική  του 

διαίρει και βασίλευε. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Αϊζενχάουερ (Dwight D. 

Eisenhower) έβλεπε με ιδιαίτερη δυσπιστία τη βρετανική πολιτική στη Μέση 

Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Συγκεκριμένα, θεωρούσε ότι η 

χρησιμοποίηση της Άγκυρας κατά της Αθήνας από την κυβέρνηση Ήντεν με 

στόχο την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί δημιουργούσε 

επικίνδυνη ένταση ανάμεσα στις δύο νατοϊκές συμμάχους και υπονόμευε την 

αμερικανική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.441  

 

Όπως έχουμε δει και προηγουμένως, το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούσε σε 

κάθε βήμα του στο κυπριακό να έχει με το μέρος του τις ΗΠΑ, αφού μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναγκαστικά τις θεωρούσε ως τον ακρογωνιαίο λίθο 

της δυτικής συμμαχίας. Ενδεικτική είναι η εμπιστευτική επιστολή που παραθέτει ο 

ίδιος ο Ήντεν στα απομνημονεύματά του προς τον Αμερικανό πρόεδρο 

Αϊζενχάουερ το 1956, με την οποία προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει – 

ακόμη και με μια σημαντική δόση υπερβολής – για τον αναβαθμισμένο ρόλο της 

τουρκικής πλευράς στις προτάσεις Ράντκλιφ. Όπως ενδεικτικά έγραψε ο Ήντεν: 

  

«Παρά το ότι οι Τούρκοι λένε λιγότερα από τους Έλληνες, αυτό δεν σημαίνει ότι 
αισθάνονται λιγότερο. Η ανησυχία για το μέλλον τους, τους έχει φέρει σε ένα 

στάδιο έξαρσης. Είναι βίαια αποφασισμένοι κατά της Ένωσης. Υπάρχει, επίσης, 
ένας σημαντικός πληθυσμός Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία, ο οποίος παίζει το 
δικό του ρόλο στη διαμόρφωση της τουρκικής πολιτικής. Πιστεύω ότι αριθμούν 

περί του ενός τετάρτου του εκατομμυρίου, ίσως και περισσότερο. Εάν ξεσπάσουν 
εκτεταμένες κοινοτικές αναταραχές, αυτό θα θέσει στους ώμους των δυνάμεων 

                                                           
441 Ό.π., σ. 36.  
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μας ένα βαρύ και δυσάρεστο στόχο, οι οποίες θα πρέπει να κρατήσουν τα μέρη 
ξεχωριστά και να επιβάλουν την τάξη».442 

  

Όμως, η απάντηση που είχε λάβει η βρετανική κυβέρνηση από τις ΗΠΑ ήταν – 

όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Ήντεν – αρνητική, αφού οι προτάσεις Ράντκλιφ ήταν 

σύμφωνα με τους Αμερικανούς συνομιλητές του «μη επαρκώς ευνοϊκές προς 

τους Έλληνες».443 Ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός παραθέτει μάλιστα, με 

κάποια δόση πικρίας, σχόλιο Αμερικανού συνομιλητή του το οποίο ήταν 

απαξιωτικό των βρετανικών κινήσεων στο κυπριακό και το οποίο σχετιζόταν με 

την παρουσία ενός πολιτικά σημαντικού ελληνικού λόμπι και ταυτόχρονα την 

απουσία ενός αντίστοιχου τουρκικού λόμπι στις ΗΠΑ:  

 

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ακόμη έτοιμες να αποδεχτούν τη σημασία και 
την πραγματικότητα του τουρκικού ενδιαφέροντος. Ένας Αμερικανός 

αξιωματούχος σχολίασε ειρωνικά, ως απάντηση στις εξηγήσεις μας, ότι η 
κυβέρνησή του ήταν πλήρως ενήμερη για το τουρκικό ενδιαφέρον, αλλά δεν 
υπήρχε κανένα τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ. Με το ίδιο νόμισμα, η αμερικανική 

υποστήριξη ενός [βρετανικού] σχεδίου δεν εντυπωσίαζε τους Τούρκους, αφού 
είχαν την άποψη ότι οι Αμερικανοί θα ήταν οι πρώτοι που θα υποστήριζαν την 

αποδυνάμωσή του, ενώσω η πίεση της [αμερικανικής] προεκλογικής εκστρατείας 
αυξανόταν».444 

 

Ειδικότερα όσον αφορά το χειρισμό του κυπριακού από το Ηνωμένο Βασίλειο 

στον ΟΗΕ, σε σχέση πάντοτε με τις ελληνικές προσφυγές, η στάση της 

αμερικανικής κυβέρνησης ήταν τουλάχιστον επιφυλακτική. Ενδεικτική αυτής της 

αμερικανικής προσέγγισης ήταν η ανάλυση του Αμερικανού υπουργού 

Εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλλες (John Foster Dulles) ενώπιον του Συμβουλίου 

Εθνικής Ασφάλειας τον Απρίλιο του 1957, ο οποίος απαντούσε στο ερώτημα για 

το πως οι ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τον ΟΗΕ με 

στόχο τη διευθέτηση διαφόρων διενέξεων. Στην περίπτωση του κυπριακού, το 

οποίο είχε απασχολήσει τον ΟΗΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 1956, ο Αμερικανός 

υπουργός Εξωτερικών – αφού το χαρακτήρισε ως μια από τις πλέον δισεπίλυτες 

                                                           
442 Eden, Anthony, Full Circle: The Memoirs of Anthony Eden, ό.π., σ. 462. Η μετάφραση από την αγγλική 

είναι δική μου.  
443 Ό.π., σ. 463.  
444 Ό.π., σ. 463. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου. 
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διεθνείς διενέξεις που έβαζε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στους Βρετανούς – 

διαπίστωσε μια αντιφατική βρετανική πολιτική. Συγκεκριμένα, ο Ντάλλες 

επισήμανε ότι από τη μια στην περίπτωση της Γουατεμάλας, η οποία αφορούσε 

άμεσα τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο, το Ηνωμένο Βασίλειο 

διαμαρτυρόταν για την επίλυσή του εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ και πιο 

συγκεκριμένα από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (OAS), ενώ από την 

άλλη στην περίπτωση της Κύπρου το Ηνωμένο Βασίλειο ευχόταν όπως υπάρχει 

κάποιος ανάλογος περιφερειακός οργανισμός που να επέτρεπε τη διαχείριση και 

επίλυσή του εκτός του ΟΗΕ.445     

 

Όπως καταδεικνύουν τα εμπιστευτικά αμερικανικά αρχεία της περιόδου, οι ΗΠΑ 

είχαν αντιληφθεί από νωρίς τη διαιρετική τακτική της κυβέρνησης Ήντεν, η οποία 

ευνοούσε ένα συνεχές ανταγωνισμό μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας και 

Ελληνοκυπρίων – Τουρκοκυπρίων με στόχο τη διαιώνιση της βρετανικής 

κυριαρχίας και παρουσίας στην Κύπρο. Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι κατά 

τη συγκεκριμένη περίοδο υπήρχε μια ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ηνωμένου 

Βασιλείου όσον αφορά το ποίος θα είχε την πρωτοκαθεδρία των δυτικών 

συμφερόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, 

κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και με τη γνωστή κρίση στο Σουέζ.446 Για αυτό και οι 

παρασκηνιακές κόντρες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σε διενέξεις της περιοχής, 

                                                           
445 National Security Council, “Memorandum of Discussion at the 320th Meeting of the National Security 

Council”, Eisenhower Library, Whitman File, NSC Records, Top Secret, Eyes Only, Washington, 17 April 

1957 (prepared by Gleason on April 19). Ενδεικτικός της κάπως ειρωνικής αμερικανικής προσέγγισης 

έναντι της βρετανικής διαχείρισης του κυπριακού ήταν ο τρόπος που ο Ντάλλες προσδιόρισε το βαθμό 

στον οποίο η Κύπρος στρίμωχνε το Ηνωμένο Βασίλειο εντός του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε τη 

χαρακτηριστική φράση: «Now, however, they found the shoe on the other foot in the case of Cyprus…».   
446 Μετά την απόφαση της Αιγύπτου στις 26 Ιουλίου 1956 όπως εθνικοποιήσει τη στρατηγικής και 

εμπορικής σημασίας διώρυγα του Σουέζ , στις 29 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου η χώρα δέχθηκε επίθεση 

από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ, παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες της 

βρετανικής κυβέρνησης όπως συνταχθούν μαζί της, απέφυγαν να εμπλακούν σε οποιεσδήποτε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις εμμένοντας σε διπλωματική λύση στο πρόβλημα και θεωρώντας ότι ο πόλεμος 

θα ενίσχυε το ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή. Οι ΗΠΑ εξανάγκασαν τις τρεις χώρες όπως 

αποδεχθούν κατάπαυση του πυρός, ενώ προώθησαν σχετικό ψήφισμα στον ΟΗΕ. Μάλιστα, είχαν φθάσει 

στο σημείο να απειλήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο ότι θα πωλούσαν όλα τα αποθέματά τους σε βρετανικές 

στερλίνες οδηγώντας τη βρετανική οικονομία σε κατάρρευση, εάν δεν αποσυρόταν από την Αίγυπτο. 

Γενικά, με την κρίση του Σουέζ είχε διαφανεί καθαρά ότι οι ΗΠΑ επιδίωκαν την αναβάθμιση του ρόλου 

τους στη Μέση Ανατολή αντικαθιστώντας τον μέχρι τότε πρωταγωνιστικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κρίση, καθώς και την αλλαγή σκυτάλης μεταξύ ΗΠΑ – 

ΗΒ στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνονται στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής.    
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όπως το κυπριακό, δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Με αυτά τα δεδομένα, η 

κυβέρνηση Αϊζενχάουερ είχε δει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τις προτάσεις Ράντκλιφ, 

ενώ προσπάθησε ακόμη και σε επίπεδο Προέδρου να αποθαρρύνει τους 

Βρετανούς από το να τις ανακοινώσουν και υλοποιήσουν. Πάγια θέση των ΗΠΑ 

ήταν η αποφυγή ενδο-νατοϊκών διενέξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

αφού κάτι τέτοιο ευνοούσε τα σχέδια της Σοβιετικής Ένωσης για διείσδυση και 

διεύρυνση της επιρροής της. Για αυτό και οι ΗΠΑ ήταν τουλάχιστον ανήσυχες, 

εάν όχι και εκνευρισμένες, με το βρετανικό παιγνίδι του διαίρει και βασίλευε 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με την παράθεση συγκεκριμένων αμερικανικών 

εγγράφων θα επιχειρηθεί πιο κάτω η απόδειξη της πιο πάνω ανάλυσης.  

 

Από τον Ιούνιο του 1956, η κυβέρνηση Ήντεν είχε εξουσιοδοτήσει τον πρέσβη 

της στην Ουάσιγκτον Sir Roger Makins όπως προωθήσει στους Αμερικανούς τις 

προτάσεις Ράντκλιφ παρουσιάζοντάς τις σε εμπιστευτική βάση ως μια καλή 

διέξοδο από την κρίση στην Κύπρο. Όμως, η αντίδραση του ιδίου του 

Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ντάλλες ήταν τουλάχιστον ψυχρή, αφού 

σύμφωνα με την αμερικανική ανάλυση η παραχώρηση στην Τουρκία και την 

Ελλάδα του δικαιώματος να εγκρίνουν ή όχι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο την 

αυτοδιάθεση μετά την πάροδο δέκα ετών περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση, ενώ εισήγαγε στο κυπριακό περισσότερα διαιρετικά και 

ανταγωνιστικά στοιχεία μεταξύ δύο συμμάχων δίνοντας στην Τουρκία ένα 

αχρείαστο δικαίωμα βέτο για το μέλλον της Κύπρου. Τα σχόλια του Ντάλλες κατά 

τη διάρκεια της υπό αναφορά συνάντησης στις 22 Ιουνίου 1956 στο αμερικανικό 

υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία καταγράφονται σε εμπιστευτικό μνημόνιο του 

υπουργείου, είναι ενδεικτικά της αμερικανικής προσέγγισης:  

 

«Ο Υπουργός παρατήρησε πως η βασική ένσταση στη βρετανική πρόταση, όπως 
ο ίδιος την έβλεπε, ήταν η πρόνοια ότι η διευθέτηση του ζητήματος της 

αυτοδιάθεσης θα εξαρτάτο από Βρετανική-Ελληνική-Τουρκική συνθήκη, πριν 
ακόμη την εξέταση του θέματος από το ΝΑΤΟ. Είπε ότι επί του παρόντος οι 

Τούρκοι δεν έχουν οποιαδήποτε νομική βάση για να παρεμποδίσουν μια λύση, 
αλλά με βάση τις πρόνοιες των [βρετανικών] προτάσεων, εφόσον αυτές γίνονταν 

αποδεκτές από τους Έλληνες και Τούρκους, [οι Τούρκοι] θα γνωρίζουν ότι θα Χα
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έχουν τη νομική δύναμη να εμποδίσουν την υλοποίηση του άρθρου της 
αυτοδιάθεσης. Επομένως, οι Βρετανοί θα αφαιρούσαν από τους εαυτούς τους την 

παρούσα αποκλειστική νομική ευθύνη επί του θέματος και θα εισήγαγαν μια 
διαιρετική εξουσία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στα 
επόμενα χρόνια […] Ο Υπουργός είπε ότι είχε ειλικρινώς πολύ σοβαρές 

επιφυλάξεις αναφορικά με την ουσία των προτάσεων».447 
 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Αϊζενχάουερ 

σε εμπιστευτική απαντητική του επιστολή προς το Βρετανό πρωθυπουργό 

Ήντεν, ο οποίος με ξεχωριστή του επιστολή είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ των 

υπό διαμόρφωση βρετανικών προτάσεων. Συγκεκριμένα, ο Αϊζενχάουερ υπέβαλε 

προς το Βρετανό ομόλογό του σειρά ερωτημάτων τα οποία καταδείκνυαν τα 

προβλήματα που θα επέφεραν στο νησί και στη δυτική συμμαχία οι βρετανικές 

προτάσεις:  

 

«[…] Είναι σοφό, διερωτώμαι, να μετριάζετε την εξουσία σας με το να δίνετε στην 
Ελλάδα και στην Τουρκία ένα επ’ αόριστο βέτο σε οποιαδήποτε μελλοντική 

αλλαγή της διεθνούς υπόστασης της Κύπρου; Μήπως αυτό δεν θα περιπλέξει 
ακόμη περισσότερο ένα ήδη αρκετά περίπλοκο πρόβλημα; […] Γνωρίζω ότι είναι 

πολύ πιο εύκολο να θέτεις ερωτήματα παρά να τα απαντάς. Αλλά θέλω να 
γνωρίζεις ότι το συμφέρον μου και η επιθυμία μας, ως το σημείο που δεόντως 
μπορώ, είναι να βοηθήσω την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο 

όπως επιτευχθεί μια αποδεκτή λύση, η οποία θα απαλλάξει το ΝΑΤΟ από τους 
τεράστιους κινδύνους που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την παρούσα 

κατάσταση».448 
 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε δεχθεί με καλό τρόπο 

την ξεκάθαρη αμφισβήτηση των προτάσεων της από τους Αμερικανούς. 

Μάλιστα, η αντίδραση υπήρξε έντονη – και βεβαίως διαβιβάστηκε στο 

αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών – όταν αμερικανικοί κύκλοι είχαν διαρρεύσει 

αυτές τους τις διαφωνίες στο βρετανικό Τύπο. Σε επείγον τηλεφώνημά του προς 

τον υπουργό Εξωτερικών Ντάλλες ο Βρετανός πρέσβης είχε αναφερθεί με σαφή 

                                                           
447 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Central Files, 747C.00/6-2256, Secret, 

Washington, 22 June 1956 (Drafted by Rountree). Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
448 Eisenhower Library, “Letter from President Eisenhower to Prime Minister Eden”, Whitman File, 

International File, Secret, Washington, 23 June 1956. Η μετάφραση από την αγγλική και η υπογράμμιση 

είναι δική μου.  
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τρόπο στην αναστάτωση της κυβέρνησης του για την όλη εξέλιξη. Σύμφωνα με 

μνημόνιο του ίδιου του Ντάλλες, είχαν λεχθεί τα ακόλουθα: 

  

«Ο πρέσβης μίλησε για τη ‘διαρροή’ της κριτικής μας προς την προτεινόμενη από 
αυτούς δήλωση για την Κύπρο σε σχέση με το ‘ενσωματωμένο βέτο’. Είπε ότι το 
Φόρεϊν Όφις ήταν πολύ αναστατωμένο από το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό ότι 
είχαν [οι Βρετανοί] διαβουλευθεί μαζί μας για αυτό το θέμα και ότι εμείς είμαστε 

επικριτικοί. Εξέφρασα την έκπληξη μου ότι υπήρξε τέτοια διαρροή, η οποία 
σύμφωνα με τον πρέσβη είχε γίνει στους Τάιμς του Λονδίνου. Είπα ότι θα 

διερευνούσα το ζήτημα».449     
 

Παρά τις επιφυλάξεις των ΗΠΑ αναφορικά με τις συνταγματικές προτάσεις 

Ράντκλιφ, το Ηνωμένο Βασίλειο επέμεινε στην προώθησή τους σε συνεργασία με 

την Τουρκία. Γνωρίζοντας ότι η επικείμενη δημοσιοποίηση των προτάσεων 

Ράντκλιφ θα προκαλούσε την έντονη αντίδραση της Ελλάδας, αλλά και με 

γνώμονα την τουρκική επιμονή στη διχοτόμηση, οι ΗΠΑ κινήθηκαν έντονα στο 

παρασκήνιο – ακόμη και με παρεμβάσεις του ιδίου του Αμερικανού υπουργού 

Εξωτερικών Ντάλλες – με στόχο τη διαχείριση και εκτόνωση της ενδο-νατοϊκής 

κρίσης. Όπως έπραττε πάντοτε, έτσι και αυτή τη φορά, η αμερικανική κυβέρνηση 

– έχοντας πλέον ενώπιον της το σύνταγμα Ράντκλιφ ως τετελεσμένο γεγονός –

προσπάθησε να διαφυλάξει την ενότητα της Δυτικής συμμαχίας. Με αυτό το 

σκεπτικό η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε την Ελλάδα και την Τουρκία να δουν 

με θετικό μάτι τις βρετανικές προτάσεις ως ένα μεταβατικό βήμα για την τελική 

διευθέτηση, αφήνοντας όμως κατά μέρος προς το παρόν τη μορφή της τελικής 

λύσης.450  

                                                           
449 Department of State, “Memorandum of Conversation between the British Ambassador (Makins) and 

Secretary of State Dulles”, Secretary’s Memoranda of Conversation, Lot 64 D 199, Secret, Dulles’ 

Residence, Washington, 23 and 25 June 1956 (Drafted by Dulles). Η μετάφραση από την αγγλική είναι 

δική μου. 
450 Στην αρχή της εμπλοκής τους στο κυπριακό οι ΗΠΑ (1955-56) δεν είχαν ταχθεί ανοικτά υπέρ μιας 

συγκεκριμένης μορφής λύσης. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ευνοούσαν την παραχώρηση του 

δικαιώματος αυτοδιάθεσης στον κυπριακό λαό, κάτι που πρακτικά σήμαινε υλοποίηση της Ένωσης, όμως 

δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ με μια έντονη τουρκική αντίδραση. Για 

αυτό και επεδίωκαν, πάντοτε στο παρασκήνιο, μια πρακτική ενδονατοϊκή διευθέτηση στο κυπριακό που 

από τη μία θα ικανοποιούσε τις ενωτικές επιδιώξεις των Ελληνοκυπρίων, και που από την άλλη θα 

αντιμετώπιζε τις στρατηγικές ανησυχίες της Τουρκίας. Πρέπει να αντιληφθούμε από την αρχή ότι τις ΗΠΑ 

δεν τις ενδιέφερε και τόσο η μορφή της λύσης, αλλά περισσότερο η διατήρηση της σταθερότητας στη 

νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εξού και η επιμονή της αμερικανικής κυβέρνησης στην εξεύρεση 

μιας πρακτικής διευθέτησης στο πρόβλημα με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και σταθερότητας τόσο 
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Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε για το 

κυπριακό με τον Μεντερές, στο πλαίσιο υπουργικής συνάντησης του ΝΑΤΟ στο 

Παρίσι στις 14 Δεκεμβρίου 1956, διαμηνύοντάς του ότι η Τουρκία έπρεπε να δει 

τις συνταγματικές προτάσεις Ράντκλιφ ως μια αποδεκτή βάση για να ξεπεραστεί 

η παρούσα κρίση. Ο Μεντερές ήταν απόλυτα ξεκάθαρος αναφέροντας ότι έβλεπε 

τις προτάσεις Ράντκλιφ ως την αρχή για τη διχοτόμηση και πως μόνο υπό αυτό 

το πρίσμα τις αποδεχόταν. Ανέφερε χαρακτηριστικά:  

 

«[Ο Μεντερές] τόνισε τη σημασία της Κύπρου για την ασφάλεια της Τουρκίας. Η 
Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχτεί την πρόταση Ράντκλιφ ως προσχέδιο και εφ’ 

όσον αντιλαμβανόταν την ίδια στιγμή ότι όταν εφαρμοζόταν η αυτοδιάθεση θα 
ήταν μέσω της διχοτόμησης».451  

 

Ενδεικτικό της κατευναστικής προσέγγισης των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας ήταν το 

γεγονός ότι, μετά που το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί στις 27 

Δεκεμβρίου 1956 σε μια χλιαρή στήριξη των προτάσεων Ράντκλιφ τις οποίες 

χαρακτήριζε ως απλά το πρώτο βήμα για εξεύρεση μιας τελικής διευθέτησης του 

κυπριακού προβλήματος, ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ντάλλες 

έσπευσε άμεσα να διαβεβαιώσει τον Έλληνα ομόλογό του Αβέρωφ ότι με αυτή 

τους την ενέργεια οι Αμερικανοί δεν υιοθετούσαν με κανένα τρόπο τις βρετανικές 

προτάσεις.452     

 

Είναι πάντως γεγονός ότι πριν καταλήξουν οριστικά στη λύση της εγγυημένης 

ανεξαρτησίας, οι ΗΠΑ διερευνούσαν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα διευθέτησης του 

κυπριακού, συμπεριλαμβανομένης και της παραχώρησης κάποιου εδάφους στην 

                                                                                                                                                                             

στο νησί όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Σε μεταγενέστερο, όμως, στάδιο οι ΗΠΑ συγκεκριμενοποίησαν 

την πιο πρακτική για αυτούς λύση, για αυτό και προώθησαν τη λύση της εγγυημένης ανεξαρτησίας (1958-

59), αφού τη θεώρησαν ως τη μόνη διέξοδο στο πρόβλημα. Όπως πάντως επισημαίνει ο Ιωσήφ Ιωσήφ, οι 

ΗΠΑ ασκούσαν από την αρχή της εμπλοκής τους ανάλογες πιέσεις και στα τρία εμπλεκόμενα μέρη 

(Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία), αφού θεωρούσαν το κυπριακό ως μια «ανοικτή πληγή» εντός του 

ΝΑΤΟ. Για αυτό και όλες οι προσπάθειες των Αμερικανών στόχευαν σε έναν φιλικό διακανονισμό μεταξύ 

των τριών, πάντοτε εντός του πλαισίου της βορειοατλαντικής συμμαχίας. Στο Joseph, Joseph S., Cyprus: 

Ethnic Conflict and International Politics, εκδ. Macmillan Press, London, 2006, σ. 20.  Περισσότερες 

λεπτομέρειες για την τελική διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στο κυπριακό παρατίθενται στο 

τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής.   
451 Department of State, “Telegram from the Embassy in France to the Department of State”, Central Files, 

747C/00/12-1456, Secret, Paris, 14 December 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
452 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Central Files, 747C.1-1857, 18 January 1957.   
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Τουρκία με αντάλλαγμα την αποδοχή της ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, μετά από 

την επιτακτική στάση του Μεντερές, ο οποίος όπως είδαμε πιο πάνω έκανε 

ξεκάθαρο στην αμερικανική πλευρά ότι η μόνη τελική λύση για την Τουρκία ήταν 

η διχοτόμηση, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προσέγγισε άμεσα στις 14 

Δεκεμβρίου 1956 στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης του ΝΑΤΟ τον 

Έλληνα ομόλογό του ρωτώντας τον για την άποψη της κυβέρνησής του όσον 

αφορά αυτό το ενδεχόμενο. Είναι αξιοσημείωτο το ότι οι πρώτες αντιδράσεις του 

Αβέρωφ έναντι του Ντάλλες όσον αφορά το ενδεχόμενο της διχοτόμησης δεν 

ήταν αρνητικές. Σύμφωνα με σχετικό αμερικανικό έγγραφο, η συνομιλία των δύο 

ανδρών καταγράφηκε ως εξής:  

 

«Ρώτησα [Ντάλλες] ποία ήταν η ελληνική προσέγγιση έναντι της διχοτόμησης και 
αυτός [Αβέρωφ] είπε ότι εξετάζουν [ελληνική κυβέρνηση] με κάποια συμπάθεια 

αυτή την πιθανότητα».453 
 

Η μη αρνητική αντίδραση του Αβέρωφ έναντι των καθαρά διερευνητικών 

προθέσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για την πιθανότητα 

διχοτόμησης καταγράφεται σε ακόμη ένα προγενέστερο αμερικανικό έγγραφο. 

Πρόκειται για απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ντάλλες προς τον Αμερικανό 

Πρόεδρο Αϊζενχάουερ στις 12 Δεκεμβρίου 1956. Σε συνομιλία που είχε 

πραγματοποιήσει και πάλιν ο Ντάλλες με τον Αβέρωφ στο περιθώριο της 

προαναφερθείσας συνάντησης του ΝΑΤΟ, ο τελευταίος του είχε αναφέρει ότι η 

Ελλάδα ήταν έτοιμη να εξετάσει το αίτημα των Τούρκων για διχοτόμηση. 

Συγκεκριμένα, στο υπό αναφορά τηλεγράφημα ο Ντάλλες αναφέρει τα εξής:  

 

«Επίσης, άφησε [Αβέρωφ] να εννοηθεί ότι εάν οι Τούρκοι ήθελαν διχοτόμηση, οι 
Έλληνες ήταν πρόθυμοι να το εξετάσουν».454 

 
Πέραν από τις αμερικανικές πηγές, παρόμοια στάση από τον Αβέρωφ 

καταγράφουν και οι τουρκικές πηγές. Ο συνταγματολόγος Νιχάτ Ερίμ (Nihat 

                                                           
453 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Conference Files, Lot 62 D 181, CF 814, 14 

December 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
454 Department of State, “Telegram from the Secretary of State to the Department of State”, Central Files, 

740.5/12-1256, Top Secret, Eyes Only - Acting Secretary for President, Paris, 12 December 1956. Η 

μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Erim) παραθέτει την πρώτη αντίδραση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στις 

αρχικές διερευνητικές προσεγγίσεις των Τούρκων για τη διχοτόμηση. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ερίμ – εξετάζοντας τα αρχεία του τουρκικού υπουργείου 

Εξωτερικών για να προετοιμάσει τις εκθέσεις που του είχε αναθέσει η κυβέρνηση 

Μεντερές για τη διχοτόμηση – πρόσεξε ότι ο Αβέρωφ δεν τάχθηκε από την αρχή 

κατά της συγκεκριμένης λύσης. Όταν, με βάση τουρκικό έγγραφο, ο Τούρκος 

πρέσβης στην Αθήνα Σεττάρ Ικσέλ (Settar İksel) πραγματοποίησε συνάντηση με 

τον Αβέρωφ στις 12 Οκτωβρίου 1956, ο τελευταίος του ανέφερε ότι η διχοτόμηση 

«θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί».455 Ο ίδιος ο Ερίμ ισχυρίζεται ότι η στάση 

του Αβέρωφ υπέρ της διχοτόμησης διαφοροποιήθηκε μόνο όταν καταγράφηκαν 

έντονες αντιδράσεις κατά της συγκεκριμένης λύσης τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Κύπρο:  

 

«Γίνεται αντιληπτό ότι πραγματοποιήθηκε μια τέτοια συζήτηση [για διχοτόμηση] 
μεταξύ του Σεττάρ Ικσέλ και του Αβέρωφ και πως τότε ο Αβέρωφ έλαβε υπόψη τη 
διχοτόμηση. Όμως ακολούθως, όταν άρχισαν οι αντιδράσεις στην ελληνική κοινή 

γνώμη και στην αντιπολίτευση, και όταν καταδείχθηκε μεγάλη αντίδραση στην ιδέα 
της διχοτόμησης στην Κύπρο από το Μακάριο, το Γρίβα και την οργάνωση 

ΕΟΚΑ, ο Αβέρωφ διαφοροποιήθηκε και ισχυρίστηκε ότι απέρριψε την 
πραγματοποίηση μιας τέτοιας συζήτησης [για διχοτόμηση]».456     

 

Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ίδιος ο Αβέρωφ διέψευσε 

κατηγορηματικά στα απομνημονεύματά του ότι ήταν από τους πρώτους που 

είχαν εισηγηθεί ή αποδεχθεί τη διχοτόμηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής: 

 

«Εδώ είναι η θέση για να τοποθετηθεί στην πραγματική του βάση ένας τουρκικός 
ισχυρισμός της εποχής εκείνης που έτυχε εκμεταλλεύσεως και από ορισμένους 
δικούς μας κύκλους: ότι την ιδέα της λύσεως με τη διχοτόμηση της Κύπρου την 

είχα πρώτος εγώ […] Για το ποιος πρώτος είχε την ιδέα της διχοτομήσεως, 
δύσκολο είναι να εκφραστεί κανείς, γιατί θα χρειαζόταν ειδική έρευνα. Πάντως, 
είναι βέβαιο ότι η ιδέα είχε προταθεί από διάφορους πολύ πριν ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής μου αναθέσει το χειρισμό της εξωτερικής μας πολιτικής, και πριν 

προβληθεί ο τουρκικός ισχυρισμός που αναφέρθηκε […] Όσο για το ότι πρότεινα 
εγώ αυτή τη λύση στον Πρεσβευτή Ικσέλ, εύκολο θα μου ήταν με λογικούς 

                                                           
455 Erim, Nihat, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde KIBRIS, εκδ. Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, 

Ankara, 1975, σ. 33. 
456 Ό.π., σ.σ. 32 – 33. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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συλλογισμούς να καταλήξω στην απόδειξη ότι δεν ήταν εκ των πραγμάτων 
δυνατό (φλογερή δημόσια καταπολέμηση της διχοτομήσεως, γενική αντίθεση των 
Κυπρίων προς τη λύση αυτή, και άλλα) να έχω κάμει τέτοια πρόταση […] Αν τώρα 

ο Πρέσβης της Τουρκίας παρεξήγησε τίποτα από όσα ειπώθηκαν, και ως ποιο 
βαθμό τα παρεξήγησε, ή αν ο τουρκικός ισχυρισμός εντάσσεται σε μια έντονη 

προσπάθεια να με βλάψουν και να απαλλαγούν από μένα, αυτό δεν μπορώ να το 
ξέρω».457  

 

Επίσης, στο ελληνικό πρακτικό της συνάντησης του Αβέρωφ με τον Ικσέλ στις 6 

Οκτωβρίου 1956 και πάλι δεν καταγράφεται καμία αναφορά του πρώτου υπέρ 

της διχοτόμησης. Ο Αβέρωφ ήταν μόνο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις τουρκικές 

στρατηγικές, οικονομικές και πολιτικές ανησυχίες για το κυπριακό προτείνοντας 

(α) αποστρατικοποίηση, (β) καθεστώς τελωνειακής ένωσης της Κύπρου με 

Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και (γ) παραχώρηση διπλής υπηκοότητας στους 

Τουρκοκύπριους («ελληνική και τουρκική»), εάν και εφόσον η Τουρκία 

αποδεχόταν την «ελληνική διοίκηση» του νησιού.458     

 

Επιστρέφοντας πίσω στην αμερικανική στάση έναντι της διχοτόμησης, είναι 

χαρακτηριστικό ότι μέχρι και το 1958 οι ΗΠΑ δεν απέκλειαν την απόδοση 

στρατιωτικής βάσης στην Τουρκία, ως υποκατάστατο της διχοτόμησης και ως 

αντάλλαγμα για ένωση της υπόλοιπης νήσου με την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 

ακόμη και κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε ο Αμερικανός υπουργός 

Εξωτερικών Ντάλλες με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. James W. 

Riddleberger, πριν από την αναχώρηση του τελευταίου για να αναλάβει το πόστο 

του στην Αθήνα το 1958, ο Ντάλλες είχε επισημάνει ότι οι εγγυήσεις που 

ζητούσαν οι Τούρκοι για την ασφάλειά τους δεν θα εξασφαλίζονταν μόνο με 

εγγυήσεις στο χαρτί, αλλά ίσως με την παραχώρηση βάσης στην Τουρκία.459  

 

Φυσικά, όπως θα δούμε πιο κάτω, η αμερικανική πολιτική επί του κυπριακού 

επικεντρώθηκε στο τέλος (1958-59) στη λύση της εγγυημένης ανεξαρτησίας, η 
                                                           
457 Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ.σ. 214 – 216.  
458 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Συνομιλία του Υπουργού των Εξωτερικών κ. Ευάγγελου Αβέρωφ – 

Τοσίτσα μετά του εν Αθήναις Πρεσβευτή της Τουρκίας κ. Ικσέλ της 6ης Οκτωβρίου 1956», Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 2358/Α, 18 Ιανουαρίου 1957. 
459 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Central Files, 747C.00/4 – 458, Washington, 4 

April 1958.  
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οποία απέκλειε το ενδεχόμενο παραχώρησης τουρκικής βάσης. Όμως, έστω και 

η διερευνητική συζήτηση της προοπτικής για παραχώρηση εδάφους ή και 

στρατιωτικής βάσης στην Τουρκία με αντάλλαγμα την ένωση πιθανό να 

ενεθάρρυνε τις διχοτομικές επιδιώξεις της Άγκυρας. Είναι ενδεικτικό ότι στις 

εκθέσεις του περί διχοτόμησης που υπέβαλε προς τον πρωθυπουργό Μεντερές, 

τις οποίες θα εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια πιο κάτω, ο καθηγητής 

Νιχάτ Ερίμ έλαβε σοβαρά υπόψη και αναφέρθηκε σε συναντήσεις του Μεντερές 

και άλλων Τούρκων αξιωματούχων με ειδικό απεσταλμένο του αμερικανικού 

υπουργείου Εξωτερικών, τον οποίο κατονομάζει ως «στρατηγό Χολμς» 

(Holmes). Κατά τις επαφές του με τον Τούρκο πρωθυπουργό, σύμφωνα πάντοτε 

με τον Ερίμ, ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε αντιμετωπίσει τη διχοτόμηση θετικά 

προτείνοντας την ως ένα τρόπο επίλυσης του κυπριακού, κάτι που επηρέασε 

θετικά και την Άγκυρα προς τη συγκεκριμένη λύση.460  

 

Μια προσεκτική, όμως, εξέταση των αμερικανικών αρχείων της συγκεκριμένης 

περιόδου δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία αρχική πρόθεση όπως ενθαρρύνουν 

την Τουρκία για υιοθέτηση της διχοτόμησης. Αντίθετα, στόχος της αποστολής του 

Χολμς461 ήταν να πειστεί η Άγκυρα όπως αποδεχτεί την πιθανότητα ένωσης της 

Κύπρου με την Ελλάδα με την παραχώρηση κάποιων σαφών εγγυήσεων όσον 

αφορά την ασφάλεια της ίδιας αλλά και των Τουρκοκυπρίων. Πιο συγκεκριμένα, η 

μυστική αποστολή του Χολμς στο τρίγωνο Ηνωμένου Βασιλείου – Ελλάδας – 

Τουρκίας, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη επίσημη εμπλοκή των 

ΗΠΑ στο κυπριακό με τη συμμετοχή ειδικού απεσταλμένου από το αμερικανικό 

υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολών του ιδίου του 

Αμερικανού Προέδρου Αϊζενχάουερ που ζήτησε από τον Ντάλλες όπως χαραχθεί 

συγκεκριμένη πολιτική των ΗΠΑ για λύση του κυπριακού πριν η κυβέρνησή του 

εμπλακεί πιο ενεργά στο ζήτημα. Συγκεκριμένα, ο Αϊζενχάουερ είχε δώσει στον 

Ντάλλες την εξής σαφή οδηγία:  

                                                           
460 Erim, ό.π., σ.σ. 18, 22, και 33.  
461 Πρόκειται για τον Αμερικανό ταξίαρχο (Brigadier General) Julius Holmes, ο οποίος συνέχισε την 

καριέρα του στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ως διπλωμάτης.  Την περίοδο 1956-59, κατά την 

οποία πραγματοποίησε μυστική αποστολή στην περιοχή, υπηρετούσε ως ειδικός σύμβουλος του 

Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για θέματα ΝΑΤΟ.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 263 

«Ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό [εμπλοκή των ΗΠΑ στο κυπριακό] θα είναι εντάξει εάν 
είχαμε κάτι που θα θεωρούσαμε ως απάντηση [στο πρόβλημα]. Όμως, δεν θα 

έπρεπε να εμπλακούμε εκτός εάν είχαμε μια αρκούντως καθαρή εικόνα ως προς 
το που θα καταλήγαμε».462  

 

Παράλληλα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου είχε ζητηθεί από το Χολμς 

όπως ετοιμάσει σημείωμα για την πιθανή πολιτική των ΗΠΑ στο κυπριακό. Στο 

σημείωμα του εν ολίγοις ο Χολμς εισηγήθηκε όπως οι ΗΠΑ προβούν σε ενεργή 

διπλωματία όσον αφορά το πρόβλημα διαβεβαιώνοντας την Ελλάδα ότι 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα «του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου» για 

αυτοδιάθεση. Επίσης, το μήνυμα που έπρεπε να δοθεί στην Τουρκία, σύμφωνα 

πάντα με τον Χολμς, ήταν ότι η αυτοδιάθεση δεν σήμαινε μετατροπή της Κύπρου 

σε ελληνική στρατιωτική βάση, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρούσε τη 

στρατιωτική παρουσία του στο νησί, και πως η «τουρκική μειονότητα» θα 

προστατευόταν αποτελεσματικά. Ο Χολμς θεωρούσε ότι η αμερικανική πειθώ 

έπρεπε να επικεντρωθεί στην Τουρκία, την οποία θεωρούσε ως την πιο δύσκολη 

περίπτωση για αποδοχή της λύσης. Η επιχειρηματολογία που εισηγήθηκε ο 

Χολμς, η οποία θα χρησιμοποιούταν προς την Άγκυρα, είναι ενδεικτική της 

αρχικής αμερικανικής προσέγγισης επί του κυπριακού που ήθελε την Τουρκία να 

έχει ένα περισσότερο δευτερεύον λόγο επί του ζητήματος:  

 

«Πριν ένα σχέδιο προταθεί στους Τούρκους, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
συντονισμένη προσπάθεια για να πειστούν ότι θεωρούμε πως έχουν ένα νόμιμο, 

αλλά όχι καθοριστικό, συμφέρον στην εξελισσόμενη πολιτική κατάσταση στην 
Κύπρο. Το συμφέρον αυτό στηρίζεται στη γεωγραφία και την τουρκική μειονότητα, 

όχι στη Συνθήκη της Λωζάνης […] Επίσης, θα μπορούσε να υποδειχθεί [στους 
Τούρκους] ότι η ευρεία τουρκική μειονότητα στην μητροπολιτική Ελλάδα έχει 

αντιμετωπιστεί καλά από τις ελληνικές Αρχές».463  
 

Με βάση το σημείωμα του Χολμς, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για 

θέματα Εγγύς Ανατολής, κ. Ουίλιαμ Ράουντρι (William M. Rountree), εισηγήθηκε 

                                                           
462 Eisenhower Library, “Memorandum of Conversation”, Dulles Papers – Meetings with the President, 8 

August 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
463 Department of State, “Memorandum from the Secretary of State’s Special Assistant (Holmes) to the 

Secretary of State”, Washington, 30 July 1956. Η μετάφραση από την αγγλική και η υπογράμμιση είναι 

δική μου.   
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στον πολιτικό προϊστάμενό του, υπουργό Εξωτερικών Ντάλλες, την άμεση 

εμπλοκή των ΗΠΑ στο κυπριακό με πρώτο βήμα την πραγματοποίηση 

«μυστικών συνομιλιών σε υψηλό επίπεδο» με τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο 

επεξηγηματικό σημείωμα, όπου στηριζόταν η πιο πάνω εισήγηση του Ράουντρι, 

γινόταν αναφορά στους τελικούς στόχους των ΗΠΑ μέσα από αυτή την εμπλοκή 

στο κυπριακό, οι οποίοι συνοψίζονταν ως εξής: (1) Τερματισμός της διένεξης επί 

της Κύπρου η οποία επηρέαζε δυσμενώς τη νατοϊκή συμμαχία, (2) Διασφάλιση 

της μόνιμης παρουσίας βρετανικών βάσεων στο νησί που να προστατεύουν τα 

δυτικά συμφέροντα στην περιοχή, (3) Εξασφάλιση του δικαιώματος της 

αυτοδιάθεσης για τον πληθυσμό της Κύπρου με πλήρη σεβασμό των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και (4) Διαβεβαίωση ότι το νησί δεν θα αποτελεί 

απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Επίσης, το σημείωμα ανέφερε ότι σε 

διάστημα δέκα ετών θα πραγματοποιείτο δημοψήφισμα στην Κύπρο όπου θα 

τίθεντο στον πληθυσμό της Κύπρου οι ακόλουθες επιλογές: (α) Ένωση με την 

Ελλάδα, (β) Τοπική αυτονομία υπό το ελληνικό στέμμα, (γ) Πλήρη ανεξαρτησία, 

και (δ) Αυτοκυβέρνηση εντός της Κοινοπολιτείας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

η διχοτόμηση δεν ήταν καν στις επιλογές του αμερικανικού υπουργείου 

Εξωτερικών, ενώ παράλληλα το σημείωμα τόνιζε ότι: 

    

«Η Τουρκία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, για χάριν των συμφερόντων του 
ΝΑΤΟ και της Δυτικής άμυνας, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να 

προχωρήσουν με τη λύση και πως η Τουρκία δεν έχει κανένα νόμιμο ή ηθικό 
δικαίωμα για να τη σταματήσει».464  

 
Με βάση δεύτερο σημείωμα του Ράουντρι προς το Ντάλλες, το οποίο εγκρίθηκε 

από τον τελευταίο, η αποστολή του Χολμς έπρεπε να εξασφαλίσει - ή με 

προσεκτικούς χειρισμούς να προωθήσει - ένα ικανοποιητικό κοινό έδαφος μεταξύ 

των εμπλεκόμενων πλευρών που να οδηγήσει σε μια αποδεκτή λύση. Αυτός ο 

διαμεσολαβητικός ρόλος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ράουντρι, ήταν σημαντικός 

αφού:  
                                                           
464 Department of State, “Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South 

Asian, and African Affairs (Rountree) to the Secretary of State”, Central Files, 747C.00/7-3056, Secret, 

Washington, 13 August 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ο ηγέτης του ΝΑΤΟ γίνονται αυτόπτης μάρτυρας μιας 
διαμάχης, η οποία για ένα χρόνο έχει κάνει αδύνατη την πραγματική συνεργασία 
μεταξύ δυο μελών του ΝΑΤΟ [Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία] με ένα τρίτο μέλος 
[Ελλάδα]. Αποδυνάμωσε εσωτερικά το ΝΑΤΟ και επίσης έχει αποδυναμώσει τον 

εξωτερικό σεβασμό προς το ΝΑΤΟ ως ένα συνεκτικό σώμα».465 
  

Επισημαίνεται ότι σε αυτό το σημείωμα καταγράφεται η πιο σαφής αναφορά 

σχετικά με την τότε αμερικανική πολιτική στο κυπριακό. Συγκεκριμένα, ο 

Ράουντρι τόνισε ότι:  

 

«Η δική μας θέση καθορίζεται από την επιστολή του Προέδρου [Αϊζενχάουερ] 
προς τον [Έλληνα Πρόεδρο] Καραμανλή όπου αναφέρεται ότι ‘το βασικό 

δικαίωμα των λαών να έχουν κυβερνήσεις της δικής τους επιλογής’ (Κοινή 
Διακήρυξη της Ουάσιγκτον) είναι εφαρμόσιμη για την Κύπρο».466 

 

Η ίδια η εμπιστευτική επιστολή του Αϊζενχάουερ προς τον Καραμανλή 

ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 1956 είναι άκρως διαφωτιστική για το πώς 

προσέγγιζε η αμερικανική πολιτική αρχικά το κυπριακό με επίκεντρο την 

υλοποίηση της αυτοκυβέρνησης-αυτοδιάθεσης. Συγκεκριμένα ο Αϊζενχάουερ 

ανέφερε τα εξής:  

 

«Τα αισθήματα του λαού της Ελλάδας για αυτό το ζήτημα [κυπριακό] βρίσκουν 
έτοιμη ανταπόκριση μεταξύ των Αμερικανών, οι οποίοι πάντοτε θεωρούσαν 
πολύτιμα τα ιδεώδη της ελευθερίας και της αυτοκυβέρνησης […] Η Κοινή 

Διακήρυξη, η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Πρωθυπουργού Ήντεν, κατέγραψε την πίστη μας στο ‘βασικό δικαίωμα των λαών 
να έχουν κυβερνήσεις της δικής τους επιλογής’. Αυτό αφορά το λαό της Κύπρου 

όπως και οποιοδήποτε άλλο».467 
 

Έχοντας, λοιπόν, τις πιο πάνω σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ο Χολμς ξεκίνησε 

σειρά μυστικών επαφών στο τρίγωνο Λονδίνου – Αθήνας – Άγκυρας, χωρίς 

όμως να αποκαλύπτει στις εμπλεκόμενες πλευρές ότι επίκεντρο των επαφών του 

                                                           
465 Department of State, “Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South 

Asian, and African Affairs (Rountree) to the Secretary of State”, Central Files, 747C.00/9-456, Secret, 

Washington, 4 September 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
466 Ό.π. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.    
467 Department of State, “Message from President Eisenhower to Prime Minister Karamanlis”, Central 

Files, 747C.00/2-2056, Washington, 20 February 1956. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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ήταν το κυπριακό. Μάλιστα, οι οδηγίες που είχε πάρει γραπτώς από τον Ντάλλες 

ανέφεραν τα εξής:  

 

«Ο Υπουργός σε εξουσιοδοτεί όπως διερευνήσεις μυστικά το κυπριακό 
πρόβλημα, σε ανώτατο επίπεδο με τις ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις […] 

Εισηγούμαι όπως χρησιμοποιήσεις το ΝΑΤΟ ως κάλυψη όποτε χρειαστεί, ίσως 
αφήνοντας να νοηθεί ότι οι επισκέψεις στην Αθήνα και την Άγκυρα γίνονται για 

σκοπούς κατατόπισης σε σχέση με τα καθήκοντά σου που αφορούν το ΝΑΤΟ».468 
 

Αρχικά, ο Χολμς πραγματοποίησε συνάντηση στο Λονδίνο με τον υπουργό 

Εξωτερικών Λόιντ και τον υπουργό Αποικιών Λέννοξ-Μπόυντ στις 26 

Σεπτεμβρίου 1956 όπου μετέφερε το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει 

γρήγορη επίλυση του κυπριακού.469 Ακολούθως, μετέβη στην Αθήνα όπου είχε 

διαδοχικές συναντήσεις με τους Καραμανλή και Αβέρωφ πείθοντας τους για την 

ετοιμασία εγγράφου με τις θέσεις τους στο κυπριακό, το οποίο θα μεταβίβαζε στη 

βρετανική κυβέρνηση.470 Στις 25 Οκτωβρίου 1956, επέστρεψε στο Λονδίνο 

τονίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να διαπραγματευτεί στη λογική της 

αυτοκυβέρνησης και πραγματοποίησης δημοψηφίσματος για αυτοδιάθεση σε 

περίοδο τριών ετών και όχι δέκα που προνοούσαν οι βρετανικές προτάσεις, 

εισπράττοντας όμως την αρνητική ανταπόκριση των Βρετανών που επέμεναν 

στο δικό τους σχέδιο. Η άρνηση των Βρετανών αντιμετωπίστηκε με κάποια δόση 

εκνευρισμού από τον Χολμς, ο οποίος - συμπεριλαμβάνοντας το εξής σχόλιο στο 

μήνυμά του προς το υπουργείο Εξωτερικών - αντανακλούσε τη διαφορετική 

προσέγγιση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου όσον αφορά την ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής:  

 

«Πιστεύουμε ότι η πιο πάνω συμπεριφορά [άρνηση Βρετανών για συμβιβασμό] 
αποτελεί τμήμα της βρετανικής διάθεσης για αυτό-επιβεβαίωση σε οτιδήποτε έχει 

να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Όπως έχει καταδειχθεί με την υπόθεση Σουέζ, 

                                                           
468 Department of State, “Telegram from the Department of State to the Embassy in France”, Central Files, 

120, 1540/9-856, Top Secret, Limited Distribution, Washington, 8 September 1956. Η μετάφραση από την 

αγγλική είναι δική μου. 
469 Department of State, “Telegram from the Embassy in the United Kingdom to the Department of State”, 

Central Files, 120, 154/9-2656, Top Secret, Limited Distribution, London, 26 September 1956.  
470 Department of State, “Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State”, Central Files, 

120, 1540/10-756, Top Secret, Priority, Limited Distribution, Athens, 7 October 1956.  
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έχουν πάρει τη θέση ‘ως εδώ και μη παρέκει’. Όλα τα επιχειρήματα τα οποία 
τείνουν να δείχνουν τα πλεονεκτήματα μιας συμφωνημένης λύσης [στο κυπριακό] 

δεν είχαν καμία τύχη».471 
 

Έχοντας ενώπιον του τη βρετανική άρνηση για συζήτηση των ελληνικών 

συμβιβαστικών προτάσεων, ο Χολμς μετέβη στην Άγκυρα όπου πραγματοποίησε 

στις 3 Νοεμβρίου 1956 συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ατνάν Μεντερές. Ο 

Μεντερές απέφυγε να αναφερθεί στη διχοτόμηση, ενώ η στάση του έναντι του 

Αμερικανού αξιωματούχου ήταν ιδιαίτερα φιλική και συγκαταβατική τονίζοντας ότι 

η Τουρκία ήταν έτοιμη να πράξει κάθε τι δυνατό για να συμβάλει στη λύση. 

Μάλιστα, χαριτολογώντας ανέφερε πως ήταν κατανοητό ότι «ο αρχηγός της 

οικογένειας [ΗΠΑ] έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία για να διευθετήσει μια 

ενδο-οικογενειακή διαμάχη». Όμως, σε συνάντηση που πραγματοποίησε την ίδια 

μέρα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Ετχέμ Μεντερές, ο τελευταίος 

παρουσιάστηκε πιο αδιάλλακτος αναφέροντας ξεκάθαρα ότι μια φόρμουλα που 

θα οδηγούσε στην αυτοδιάθεση θα απορριπτόταν από την τουρκική κοινή γνώμη 

«αφού θα θεωρείτο μόνο ως μια δίοδος που οδηγεί στην Ένωση».472  

 

Επισημαίνεται ότι στα μηνύματα που στάλθηκαν από την πρεσβεία των ΗΠΑ 

στην Άγκυρα, αναφορικά με τις συναντήσεις του Χολμς με την τουρκική πολιτική 

ηγεσία, δεν γίνεται καμία αναφορά περί συζήτησης για διχοτόμηση. Αντιθέτως, 

είναι διανθισμένα με νουθεσίες του Χολμς προς τους Τούρκους για αποδοχή μιας 

φόρμουλας αυτοκυβέρνησης και μελλοντικής εξέτασης της αυτοδιάθεσης. Όμως, 

κατά τη διάρκεια καταληκτικής ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποίησε 

στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών στις 13 Νοεμβρίου 1956, ο Χολμς 

περιέγραψε στους Βρετανούς τις εντυπώσεις που σχημάτισε από τις συναντήσεις 

του στην Αθήνα και Άγκυρα και επεσήμανε ότι:  

 

                                                           
471 Department of State, “Telegram from the Embassy in the United Kingdom to the Department of State”, 

Central Files, 747C.00/ 10-2556, Top Secret, Priority, Limit Distribution, London, 25 October 1956. Η 

μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
472 Department of State, “Telegram from the Embassy in Turkey to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/11-356, Top Secret, Limit Distribution, Ankara, 3 November 1956.  
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«[…] θα ήταν καλό να φέρουμε σε συνομιλίες τους Έλληνες με τους Τούρκους, 
και πως ακόμη και η εξέταση της διχοτόμησης ως πιθανής λύσης θα μπορούσε να 

μετακινήσει και τους δύο από τις υφιστάμενες τους θέσεις».473 

 

Με πιο απλά λόγια, ο Αμερικανός απεσταλμένος δεν υιοθετούσε τη διχοτόμηση, 

αλλά θεωρούσε ότι η χρησιμοποίηση της ως μοχλού πίεσης ή ενθάρρυνσης - για 

επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας - ήταν θεμιτή. Με αυτή την 

προσέγγιση συμφώνησαν και οι Βρετανοί συνομιλητές του Χολμς τονίζοντας με 

τη σειρά τους ότι δεν κλείνουν προς τη διχοτόμηση, αλλά προς την 

αυτοκυβέρνηση.474  

 

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στο τρίγωνο Λονδίνο – Αθήνα – Άγκυρα ο 

Χολμς συνέταξε έκθεση προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών όπου 

περιέλαβε με λεπτομέρεια τις εκτιμήσεις του για τη θέση των τριών 

εμπλεκόμενων κυβερνήσεων. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Χολμς 

ανέφερε ότι η πλήρης ενασχόληση των Βρετανών με την κρίση στο Σουέζ και την 

κατάσταση στη Μέση Ανατολή έκανε τη στάση τους στο κυπριακό ακόμη πιο 

αδιάλλακτη. Σχετικά με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο Χολμς εκτίμησε 

ότι οι Έλληνες έδειξαν με τη συμβιβαστική πρότασή τους προς τους Βρετανούς 

ότι θα τηρήσουν μια λογική στάση χωρίς να υποχωρούν βέβαια από την πάγια 

τους θέση για συμπερίληψη της Κύπρου στην ελληνική επικράτεια. Για την 

τουρκική κυβέρνηση ο Χολμς επισήμανε ότι, παρά την αντίθεσή της προς την 

αυτοδιάθεση την οποία θεωρούσε ως δίαυλο για την ένωση, παρουσιάστηκε 

λιγότερο αδιάλλακτη από ότι την περίμενε.475   

    

                                                           
473 Department of State, “Telegram from the Embassy in the United Kingdom to the Department of State”, 

Central Files, 747C.00/ 11-1356, Top Secret, Priority, Limit Distribution, London, 13 November 1956. Η 

μετάφραση από την αγγλική και η υπογράμμιση είναι δική μου.  
474 Ό.π. Ουσιαστικά ο Χολμς και οι Βρετανοί συνομιλητές του συμφώνησαν, σε αυτό τουλάχιστο το 

στάδιο, στην ενδιάμεση λύση για αυτοκυβέρνηση, ενώ η συζήτηση της πιθανότητας για διχοτόμηση με 

τους Τούρκους και τους Έλληνες γινόταν για λόγους τακτικής με στόχο την προώθηση της 

αυτοκυβέρνησης. Δηλαδή, με την προοπτική της πιθανής μελλοντικής διχοτόμησης οι Τούρκοι θα 

παρέμεναν θετικοί όσον αφορά την αυτοκυβέρνηση, ενώ οι Έλληνες - με το φόβο της διαίρεσης - θα 

συμβιβάζονταν προς το παρόν και αυτοί με την αυτοκυβέρνηση.   
475 Department of State, “Memorandum from the President’s Special Representative (Holmes) to the Acting 

Secretary of State”, Central Files, 747C.00/11-1956, Top Secret, Washington, 19 November 1956.  
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Συμπερασματικά αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ δεν προώθησαν τη διχοτόμηση ως λύση 

ή με οποιοδήποτε τρόπο ενθάρρυναν θεληματικά την Τουρκία προς τη 

συγκεκριμένη μορφή λύσης. Αντιθέτως, ξεκίνησαν την εμπλοκή τους στο 

κυπριακό πιστεύοντας στην υλοποίηση της αυτοκυβέρνησης-αυτοδιάθεσης με 

την παραχώρηση συγκεκριμένων εγγυήσεων που θα διασφάλιζαν την ασφάλεια 

της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Μπροστά στην εμμονή των Τούρκων κατά 

της ένωσης, ο πρώτος Αμερικανός απεσταλμένος για το κυπριακό, κ. Χολμς, 

αναδιπλώθηκε περιορίζοντας τις αμερικανικές προσδοκίες στη μέση λύση της 

αυτοκυβέρνησης. Παράλληλα, όμως, οι Αμερικανοί άρχισαν να εξετάζουν τη 

διχοτόμηση, σε καθαρά όμως διερευνητικό επίπεδο, αναμένοντας τις αντιδράσεις 

των εμπλεκόμενων μερών. Μπορεί η αρχική αντίδραση του Έλληνα υπουργού 

Εξωτερικών να μην ήταν κατηγορηματική, όμως – όπως θα δούμε στο τελευταίο 

κεφάλαιο της διατριβής – η μεταγενέστερη έντονη αντίδραση των Ελληνοκυπρίων 

και της Ελλάδας στο σχέδιο Μακμίλαν και στη διχοτόμηση δεν έδωσε κανένα 

περιθώριο περαιτέρω εξέτασης της συγκεκριμένης λύσης από τις ΗΠΑ. Έτσι και 

αλλιώς, η αμερικανική κυβέρνηση από την αρχή έβλεπε τη διχοτόμηση ως 

πιθανή πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για αυτό και όπως 

θα δούμε στη συνέχεια κατέληξε στην εγγυημένη ανεξαρτησία ως τη μέση λύση.  

 

Και ενώ οι ΗΠΑ άρχιζαν να μπαίνουν πιο δυναμικά στο κυπριακό μακριά από τη 

λογική της διχοτόμησης, η Άγκυρα συγκεκριμενοποιούσε την υπό αναφορά 

πολιτική αναθέτοντας στο συνταγματολόγο Νιχάτ Ερίμ την ετοιμασία νομικών και 

πολιτικών επιχειρημάτων υπέρ της. Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα εξετάσουμε 

αυτήν ακριβώς την πτυχή της τουρκικής πολιτικής.          
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Συγκεκριμενοποίηση πολιτικής Διχοτόμησης με εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ  

Όπως είδαμε προηγουμένως, η Τουρκία – με την πρώτη διεθνή ευκαιρία που της 

είχε παρουσιαστεί για να εμπλακεί στο κυπριακό στη Διάσκεψη του Λονδίνου – 

ανέπτυξε κάθε δυνατό νομικό επιχείρημα για να αποδείξει ότι πρώτιστα έχει 

νόμιμες διεκδικήσεις επί ολόκληρης της νήσου. Όμως, η τουρκική νομική 

επιχειρηματολογία ήταν ιδιαίτερα αδύναμη, κάτι που η κυβέρνηση υπό τον 

πρωθυπουργό Μεντερές άρχισε να συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο με βάση 

και τις πιο πάνω καταγραφείσες παρατηρήσεις των Αμερικανών συνομιλητών 

της.  

 

Κατ’ αρχήν, η ίδια η συνθήκη της Λωζάνης, η οποία οδήγησε στην ίδρυση της 

Τουρκικής Δημοκρατίας, ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά το καθεστώς της Κύπρου 

έναντι της Τουρκίας. Το άρθρο 16  της συνθήκης της Λωζάνης αναφέρει ρητά ότι 

η Τουρκία παραιτείται «παντός δικαιώματος και τίτλου» επί όλων των εδαφών 

που βρίσκονται εκτός των συνόρων της, όπως αυτά προδιαγράφονται στη 

συνθήκη. Επιπρόσθετα, το άρθρο 20 αναφέρει ότι η Τουρκία αναγνωρίζει την 

προσάρτηση της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.476 Η τουρκική κυβέρνηση 

γνώριζε, λοιπόν, από το πρώτο μισό του 1956 ότι δεν μπορούσε να διατηρήσει 

επ’ αόριστο την πολιτική της για επιστροφή ολόκληρης της νήσου, αφού κάτι 

τέτοιο στερείτο βασικών νομικών επιχειρημάτων. Επομένως, θεωρούσε αναγκαία 

την ανάπτυξη μιας πιο πραγματιστικής στρατηγικής την οποία θα βάσιζε 

περισσότερο σε πολιτικά παρά νομικά επιχειρήματα. Όπως επισημαίνει ο 

καθηγητής Hüseyin Bağcı, είναι αυτή ακριβώς τη στιγμή που η τουρκική 

κυβέρνηση άρχισε να εξετάζει νέα πιο συγκεκριμένα σενάρια για την Κύπρο 

συμπεριλαμβανομένης της διχοτόμησης, η οποία άρχιζε να κερδίζει σημαντικό 

έδαφος.477 

 

                                                           
476 Σύντομη περιγραφή των διεργασιών της Διάσκεψης της Λωζάνης καθώς και των κυρίων Άρθρων της 

Συνθήκης της Λωζάνης περιλαμβάνεται στο Χριστοδούλου, Μιλτιάδης, Η Πορεία των Ελληνοτουρκικών 

Σχέσεων και η Κύπρος, τομ. Α’, εκδ. Πρόοδος, Λευκωσία, 1995, σ.σ. 359 – 363.  
477 Bağcı, Hüseyin, Türk Dış Politikasında 1950’li Yıllar, εκδ. Metu Press, 2001 (İkinci Baskı), σ. 119.   

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 271 

Αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε και το βασικό λόγο για την ανάθεση από τον 

πρωθυπουργό Μεντερές στον καθηγητή νομικής Νιχάτ Ερίμ σύνταξης έκθεσης 

με στόχο τη συγκρότηση συγκεκριμένης τουρκικής στρατηγικής για την Κύπρο, 

όπου η διχοτόμηση ήταν μια από τις βασικές εναλλακτικές επιλογές της 

κυβέρνησης. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγγραφή των 

εκθέσεων πολιτικής (policy papers) από τον Ερίμ είχε ανατεθεί παράλληλα με τη 

συγγραφή σχεδίου συντάγματος από το λόρδο Ράντκλιφ για λογαριασμό της 

βρετανικής κυβέρνησης. Βλέποντας, λοιπόν, τη βρετανική κυβέρνηση να 

διαφοροποιεί τη στάση της, η τουρκική κυβέρνηση επεδίωκε τη διαμόρφωση της 

δικής της στρατηγικής μέσω της βοήθειας δικών της νομικών και συνταγματικών 

εμπειρογνωμόνων όπως ο Ερίμ. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του τότε 

αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Ετχέμ Μεντερές, ο οποίος αφού μελέτησε 

την πρώτη έκθεση Ερίμ του είπε με ικανοποίηση το εξής: «Και εσείς θα γίνετε ο 

δικός μας Ράντκλιφ».478  

 

Η απόφαση του πρωθυπουργού Μεντερές να αναθέσει στον Ερίμ τη θέση του 

ειδικού του συμβούλου για το κυπριακό στις 16 Νοεμβρίου 1956, παρά το 

γεγονός ότι ο τελευταίος ανήκε στην αντιπολίτευση ως ενεργό στέλεχος του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ), δεν ήταν τυχαία. Πρώτιστα, η 

κυβέρνηση Μεντερές επιδίωκε να διαμορφώσει μια ευρέως αποδεκτή εθνική 

πολιτική επί του κυπριακού και να αποφύγει την κριτική της αντιπολίτευσης για 

οπισθοχώρηση από τη διεκδίκηση ολόκληρης της νήσου. Κατά δεύτερο λόγο, η 

κυβέρνηση επειγόταν για τη συγκρότηση στρατηγικής το συντομότερο δυνατό, 

αφού οι εξελίξεις στην Κύπρο με την επικείμενη υποβολή των προτάσεων 

Ράντκλιφ ήταν ραγδαίες, για αυτό και χρειαζόταν την άμεση βοήθεια έμπειρων 

νομικών. Όπως ο ίδιος ο Ερίμ αναφέρει, αμέσως μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων του, του δόθηκαν οι σχετικοί εμπιστευτικοί φάκελοι για μελέτη και 

του εξηγήθηκε η ακόλουθη πολιτική κατεύθυνση του Μεντερές όσον αφορά τις 

επιλογές της Άγκυρας στο κυπριακό: 

  

                                                           
478 Erim, Nihat, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde KIBRIS, ό.π. σ. 31.  
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1. Οι Άγγλοι να παραμείνουν  στην Κύπρο.  

2. Αν πρόκειται να φύγουν η Κύπρος να αποδοθεί στην Τουρκία.  

3. Αν το πιο πάνω δεν είναι δυνατό, η Κύπρος να διχοτομηθεί. 

4. Αυτοκυβέρνηση.  

5. Η μορφή λύσης που η Τουρκία δεν επιθυμεί καθόλου: Η απόδοση της 

Κύπρου στην Ελλάδα.479  

 

Με βάση την πιο πάνω πολιτική κατεύθυνση, ο Ερίμ προχώρησε σε εντατική 

εργασία στο υπουργείο Εξωτερικών και παρέδωσε την πρώτη του έκθεση μόλις 

σε διάστημα μιας εβδομάδας και πιο συγκεκριμένα στις 24 Νοεμβρίου 1956.480 

Βασικό σημείο στην έκθεση του καθηγητή Ερίμ αποτέλεσε η επιβεβαίωσή του ότι 

τα νομικά επιχειρήματα για επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία ήταν όντως 

αδύναμα. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στα άρθρα εκείνα της συνθήκης της 

Λωζάνης, τα οποία σχετίζονται με την αναγνώριση εκ μέρους της Άγκυρας της 

προσάρτησης του νησιού από το Ηνωμένο Βασίλειο:  

 

«Το άρθρο 20 της Συνθήκης ανεπιφύλακτα παραδίδει την επί της Κύπρου 
κυριαρχία στην Αγγλία. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα αναφερθεί το 
άρθρο 16, όπως έπραξε η Ελλάδα, μπορεί να λεχθεί ότι ήδη με το άρθρο 20 

έχουν κλείσει οι δρόμοι για τους νομικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας».481 

 

Ο Τούρκος καθηγητής επεσήμανε ακόμη μια τουρκική αδυναμία αναφορικά με τη 

νομική διεκδίκηση της Κύπρου. Τόνισε ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης, την οποία 

χαρακτήρισε ως «αρχή παγκόσμια αποδεκτή και με ισχύ δόγματος», καθιστά την 

επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία αδύνατη, αφού η πλειοψηφία του 

πληθυσμού στο νησί είναι ελληνική.482 

 

 

                                                           
479 Ό.π., σ. 17.  
480 Ό.π., σ. 18. 
481 Ό.π., σ. 19.  Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
482 Ό.π., σ. 21.  
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Με βάση, λοιπόν, τις πιο πάνω διαπιστώσεις ο καθηγητής Ερίμ εισηγήθηκε τη 

διεκδίκηση της Κύπρου μέσω της προβολής πολιτικών και όχι νομικών 

επιχειρημάτων στο πλαίσιο της συνθήκης της Λωζάνης: 

 

«Η απόδοση της Κύπρου στην Τουρκία δεν στηρίζεται σε νομικά αίτια, αλλά σε 
πολιτικά, δηλαδή δεν θα προκληθούν νομικά, αλλά πολιτικά αποτελέσματα. Η 

Τουρκία πρέπει να διατηρήσει τις αξιώσεις της μέχρι τέλους».483 
 

Ως βασικό πολιτικό επιχείρημα πρόβαλε την εξαιρετική σημασία της Κύπρου για 

την ασφάλεια της Τουρκίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Προχωρώντας ένα 

βήμα παραπέρα, συνέδεσε το ποιος ελέγχει την Κύπρο με την ευρύτερη ομαλή 

λειτουργία του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαγδάτης επιδιώκοντας ουσιαστικά 

να ταυτίσει τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας για την Κύπρο με αυτά των 

δυτικών της συμμάχων και κυρίως βεβαίως των ΗΠΑ.484 Επιπρόσθετα, ο Νιχάτ 

Ερίμ τόνισε στην έκθεσή του τον κίνδυνο διασάλευσης της πολιτικής ισορροπίας, 

η οποία είχε εξασφαλιστεί με τη συνθήκη της Λωζάνης, σε περίπτωση που θα 

συνεχιζόταν η διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το μέλλον της 

Κύπρου.485 Με άλλα λόγια προώθησε το επιχείρημα ότι το κυπριακό έπρεπε να 

λυθεί πολιτικά μετά από συνεννόηση των ενδιαφερόμενων κρατών, αφού η 

συνέχιση της διαμάχης Ελλάδας – Τουρκίας θα έθετε σε κίνδυνο τις ευρύτερες 

διεθνείς ισορροπίες.   

 

Έχοντας, λοιπόν, ως θεμέλιο τα πιο πάνω πολιτικά επιχειρήματα ο Τούρκος 

καθηγητής εξέτασε βασικά τέσσερις πιθανές στρατηγικές – τις οποίες θα 

μπορούσε να υιοθετήσει η Άγκυρα – αναφορικά με το μέλλον της Κύπρου:  

 

 Παραμονή της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο. 

 Επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία. 

 Αυτοκυβέρνηση. 

 Διχοτόμηση. 

                                                           
483 Ό.π., σ. 21. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
484 Ό.π., σ. 19. 
485 Ό.π., σ. 19. 
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Όσον αφορά την πρώτη στρατηγική, ο Ερίμ επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν είναι 

ορθό να συνεχίζει να υποστηρίζει  την παραμονή της Κύπρου υπό βρετανική 

κυριαρχία, αφού μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου η κατάργηση 

της αποικιοκρατίας αποτελούσε βασική αρχή στις διεθνείς σχέσεις. Επομένως, 

πρόσθεσε, η υποστήριξη της παραμονής της Κύπρου στα χέρια της Αγγλίας δεν 

πρόκειται να κερδίσει καμία συμπάθεια ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών.486 

 

Επιπρόσθετα, ο Ερίμ απέρριψε και την επιστροφή όλης της Κύπρου στην 

Τουρκία, έστω και εάν ήταν η πιο ιδανική επιλογή για την Άγκυρα. Ανέπτυξε το 

επιχείρημα ότι η υπό αναφορά επιλογή ήταν αντίθετη με την αυτοδιάθεση, η 

οποία είχε πλέον επικρατήσει ως η βασική αρχή στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών. Συγκεκριμένα, ο Ερίμ ανέφερε ότι - εφόσον η πλειοψηφία του νησιού 

ήταν ελληνική – η Τουρκία δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι εφάρμοζε την αρχή 

της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο.487 

 

Ακόμη, αναφερόμενος στην τρίτη επιλογή της αυτοκυβέρνησης τόνισε ότι θα 

πρέπει να αποφευχθεί, αφού η πλειοψηφία του νησιού επιθυμεί ένωση με την 

Ελλάδα για αυτό και η συγκεκριμένη λύση θα οδηγούσε ακριβώς εκεί. Πρόσθεσε 

ότι το κυπριακό δεν θα έληγε με την παροχή αυτοκυβέρνησης, αφού θα συνέχιζε 

να αποτελεί εστία αντιπαράθεσης μεταξύ των τριών άμεσα ενδιαφερόμενων 

χωρών, δηλαδή της Τουρκίας, της Ελλάδας, και του Ηνωμένου Βασιλείου.488  

 

Με άλλα λόγια, ο Ερίμ ανέπτυξε το επιχείρημα ότι ο λαός της Κύπρου δεν 

έπρεπε να αφεθεί να αποφασίσει από μόνος του για το μέλλον του, αφού στην 

Κύπρο διακυβεύονταν τα συμφέροντα τριών νατοϊκών συμμάχων, οι οποίοι θα 

έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα με βάση την εξυπηρέτηση πρώτιστα των δικών 

τους στρατηγικών συμφερόντων. Η αναφορά του Ερίμ σχετικά με την απόρριψη 

της επιλογής της αυτοκυβέρνησης είναι χαρακτηριστική:  

                                                           
486 Ό.π., σ.σ. 18 – 19. 
487 Ό.π., σ. 21. 
488 Ό.π., σ. 21. 
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«Αλλά, μια και άνοιξε το κυπριακό, ούτε από πλευράς της Ελλάδας, ούτε από 
πλευράς Τουρκίας θα λήξει με την αυτοκυβέρνηση. Οι σχέσεις των τριών χωρών, 

γι’ αυτή την αιτία, θα δηλητηριάζονται συνεχώς. Η εξεύρεση λύσης και η 
διευθέτηση του προβλήματος με μια μέση και συμπεφωνημένη λύση, θα είναι αφ’ 
ενός μεν σύμφωνη με τις αρχές της δικαιοσύνης, αφ’ ετέρου δε θα αποτελεί, κάτω 

από τις παρούσες συνθήκες, τη μόνη πολιτικά δυνατή διέξοδο. Αποτελεί μια 
φόρμουλα η οποία προσιδιάζει στο ρεαλισμό και στη προσεγγιστική προσπάθεια 

της Αγγλίας. Και η μέση αυτή λύση είναι η διχοτόμηση της Κύπρου».489 

 

Η καλύτερη υπό τις περιστάσεις, λοιπόν, λύση για τον Ερίμ ήταν η διχοτόμηση 

της Κύπρου κατόπιν σχετικής συνεννόησης της Ελλάδας, της Τουρκίας, και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Και ενώ προέβαλε το επιχείρημα ότι η λύση του κυπριακού 

θα πρέπει να επέλθει «κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

κρατών», αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης θα έπρεπε να 

αποτελεί τη βάση της λύσης. Όμως, ο Ερίμ εννοούσε όχι ενιαία αλλά ξεχωριστή 

εφαρμογή του δικαιώματος αυτοδιάθεσης από τους Ελληνοκύπριους και τους 

Τουρκοκύπριους, οι οποίοι όπως ισχυρίστηκε αποτελούν «δύο διαφορετικές 

ολότητες, δύο ενότητες».490  

 

Ο Ερίμ διαπίστωσε ότι για να υπάρξει αυτή η λύση «είναι αναπόφευκτη μια 

ανταλλαγή πληθυσμών». Αλλά, αυτό δεν το θεωρούσε ως μέγιστο πρόβλημα 

αναφέροντας χαρακτηριστικά:  

 

«Δεν αποτελεί άσκοπη ταλαιπωρία η μετακίνηση μιας μερίδας ανθρώπων προς το 
σκοπό της μη καταπάτησης του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης για την τουρκική 
κοινότητα, η οποία βρίσκεται σήμερα σε μειοψηφία, της παροχής δυνατοτήτων 

προάσπισης της ασφάλειας της Τουρκίας, και της απομάκρυνσης μιας αρνητικής  
κρίσης, η οποία προκάλεσε και θα συνεχίσει να προκαλεί μια ισχυρή αναταραχή. 
Ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη ότι αυτή η ανταλλαγή [πληθυσμών] θα γίνει με 

τα σημερινά τεχνικά μέσα και τις υπάρχουσες ανέσεις».491 

 

                                                           
489 Ό.π., σ.σ. 21 - 22. Η μετάφραση από την τουρκική και η υπογράμμιση είναι δική μου.  
490 Ό.π., σ. 22. 
491 Ό.π., σ.σ. 23-24. Η μετάφραση από την τουρκική και η υπογράμμιση είναι δική μου. 
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Η διχοτόμηση της Κύπρου και η διπλή εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης 

δεν αποτελούσε, όμως, την ολοκλήρωση της διευθέτησης του κυπριακού για τον 

Τούρκο καθηγητή. Θεωρούσε ότι η Τουρκία έπρεπε να συμμετέχει άμεσα στην 

ασφάλεια της περιοχής που θα βρισκόταν υπό των έλεγχο των Ελλήνων, «καθότι 

σχετίζεται με την ασφάλεια της Τουρκίας και της Εγγύς Ανατολής». Πρόσθεσε, 

μάλιστα, ότι το αντίστοιχο δικαίωμα δεν θα έπρεπε να δοθεί στην Ελλάδα 

(δηλαδή συμμετοχή της στην ασφάλεια της περιοχής που θα βρισκόταν υπό 

τουρκικό έλεγχο), αφού η απόστασή της από την Κύπρο ήταν πολύ μεγαλύτερη 

από αυτήν της Τουρκίας, και άρα η ασφάλεια της Κύπρου δεν σχετιζόταν άμεσα 

με την ασφάλεια της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Ερίμ συμπεριέλαβε στην έκθεσή 

του την ακόλουθη χαρακτηριστική φράση:  

 

«Η απόσταση του νησιού από την Ανατολία είναι 40 μίλια  

ενώ από τον Πειραιά 600».492 

 

Με την πιο πάνω εισήγηση διαφάνηκε, ουσιαστικά, η εξ αρχής πρόθεση του 

καθηγητή – και κατ’ επέκταση της Άγκυρας με την επακόλουθη άμεση υιοθέτηση 

της έκθεσής του – όπως η Τουρκία αποκτήσει άμεσο ρόλο στα τεκταινόμενα 

ολόκληρης της Κύπρου, και όχι μόνο της περιοχής την οποία θα έθετε υπό τον 

άμεσό της έλεγχο. Η πιο χαρακτηριστική, πάντως, αναφορά από τον Τούρκο 

καθηγητή στην περιβόητη πρώτη έκθεσή του προς την κυβέρνηση Μεντερές, η 

οποία έδωσε το στίγμα της μετέπειτα τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό και που 

αντανακλούσε τις νέες θέσεις του πρωθυπουργού Μεντερές, είναι η εξής:  

 

«Η διχοτόμηση της Κύπρου, κατά βάση, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, 
ίσως και με την παραχώρηση στην Αγγλία μιας περιοχής για στρατιωτική βάση, 

σημαίνει την εφαρμογή της αυτοδιάθεσης κατά τρόπο δίκαιο».493 

 

                                                           
492 Ό.π., σ. 24. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
493 Ό.π., σ. 22. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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Φαίνεται ότι η πρόταση Ερίμ για διχοτόμηση της Κύπρου υιοθετήθηκε πλήρως 

από την τουρκική κυβέρνηση αμέσως μετά την κατάθεσή της στον πρωθυπουργό 

Μεντερές. Εφόσον η κυβέρνηση Μεντερές ήταν θετικά προδιατεθειμένη προς τη 

διχοτόμηση από τα μέσα του 1956, η συγκεκριμενοποίηση και κωδικοποίηση 

αυτής της πολιτικής από τον Ερίμ οδήγησε στην επίσημη υιοθέτησή της. 

Ενδεικτικό αυτού είναι το ότι η διχοτόμηση άρχισε από τότε να προτάσσεται πιο 

επιτακτικά από τους Τούρκους προς τους δυτικούς τους συμμάχους ως η 

επιθυμητή λύση του κυπριακού. Πιο συγκεκριμένα, η διχοτόμηση προτάθηκε ως 

τελική μορφή λύσης στη βρετανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια ιδιωτικού 

γεύματος στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου 1956, έξι μόλις μέρες μετά από την 

υποβολή των προτάσεων Ερίμ, όπου ο εκτελών χρέη υπουργού εξωτερικών, κ. 

Νουρί Μπιργκί (Nuri Birgi),494 αντέκρουσε καθησυχαστικές αναφορές του 

Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Σέλγουιν Λόυντ (Selwyn Lloyd) αναφορικά με 

τις προτάσεις Ράντκλιφ τονίζοντας ότι ο μόνος πρακτικός και τελικός τρόπος 

επίλυσης του κυπριακού ήταν η διχοτόμηση της νήσου. Μάλιστα, ο Μπιργκί είχε 

αναφέρει ότι η διχοτόμηση θα ήταν προτιμότερο να επιτευχθεί το συντομότερο 

δυνατό.495    

 

Η θερμή υποδοχή της οποίας έτυχε η πρώτη έκθεσή του καθιέρωσε τον Ερίμ ως 

τον κατεξοχήν σύμβουλο της τουρκικής κυβέρνησης για το κυπριακό. Μάλιστα, η 

εν συνεχεία επικριτική αντιμετώπιση των προτάσεων Ράντκλιφ από την τουρκική 

κυβέρνηση ως την τελική λύση στο κυπριακό βασίστηκε σε επιπρόσθετη 

συμπληρωματική έκθεση του καθηγητή Ερίμ, την οποία κατάθεσε στις 26 

Δεκεμβρίου 1956. Η συγκεκριμένη έκθεση καταδεικνύει και το σκεπτικισμό με τον 

οποίο αντιμετώπιζαν παρασκηνιακά οι Τούρκοι τις θέσεις των Βρετανών, όπως 

αυτές εκφράστηκαν  με τη γνωστή δήλωση του Λέννοξ-Μπόιντ (19 Δεκεμβρίου 

1956), η οποία περιελάμβανε και την προοπτική της διχοτόμησης. Πέραν από τη 

                                                           
494 Ο Nuri Birgi ήταν ο γενικός γραμματέας του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών, αλλά το 1956 ανέλαβε 

προσωρινά καθήκοντα υπουργού εξωτερικών λόγω του ότι η συγκεκριμένη θέση παρέμενε κενή μετά την 

αποχώρηση του Φουάτ Κιοπρουλού από την ηγεσία του υπουργείου. Πλήρη καθήκοντα υπουργού 

εξωτερικών ανέλαβε στις 25.11.1957 ο Φατίν Ρουστού Ζορλού.   
495 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 47.  
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δημόσια δήλωση του Μεντερές στις 20 Δεκεμβρίου, η οποία ήταν καθαρά κίνηση 

τακτικής με στόχο την κεφαλαιοποίηση της βρετανικής δήλωσης, η Άγκυρα 

αναγνώρισε από την αρχή τα διπλωματικά παιγνίδια των Βρετανών. 

Συγκεκριμένα, στη νέα έκθεσή του της 26ης Δεκεμβρίου 1956, ο Ερίμ ανέφερε τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

 

«[…] δεν είναι εύκολο να ανακαλύψει κανείς την πραγματική πρόθεση της Αγγλίας 
ως προς την πρόταση της διχοτόμησης. Η αντίδραση που σημειώθηκε στη Βουλή 

των Κοινοτήτων από την αντιπολίτευση και το κύριο άρθρο των Τάιμς της 20ης 
Δεκεμβρίου 1956 μας δικαιώνει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Είναι πιθανό  οι 
Άγγλοι να έχουν θέσει την πιθανότητα διχοτόμησης για να ανησυχήσουν τους 
Ρωμιούς. Οι “Τάιμς” εύχονται όπως η διχοτόμηση αποτελέσει πολύ ωφέλιμη 

προειδοποίηση για τους Ρωμιούς. Συνιστά να αρκεστούν στην αυτοκυβέρνηση και 
να μην απορρίψουν το σχέδιο Ράντκλιφ».496 

 

Όσον αφορά την ουσία των προτάσεων Ράντκλιφ, ο Ερίμ προειδοποίησε σε άλλη 

έκθεσή του που είχε ήδη καταθέσει από τις 22 Δεκεμβρίου 1956 ότι αυτές οι 

προτάσεις δεν έδιδαν τη δυνατότητα για την «τελική λύση»497 που επεδίωκε η 

Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι διευκρινίζοντας ότι αυτή η λύση θα ήταν η 

διχοτόμηση, μέσω της ξεχωριστής εφαρμογής του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. 

Μάλιστα, ως καλύτερη επιλογή ο Ερίμ πρότεινε το εξής:  

 

«Το καλύτερο είναι να μπορέσουμε να πάμε αμέσως στη διχοτόμηση  με μια 
τριμερή τουρκο-ελληνο-αγγλική συμφωνία».498 

 

Η τελευταία εισήγηση του Ερίμ στην πιο πάνω δεύτερή του ουσιαστικά έκθεση 

προς το Μεντερές ήταν και η πιο χαρακτηριστική των παραπέρα ενεργειών της 

Άγκυρας έναντι του κυπριακού. Συγκεκριμένα, ο Ερίμ θεωρούσε ότι η Άγκυρα, 

έχοντας ως γνώμονα «να οδηγηθεί η κατάσταση προς τη διχοτόμηση», θα 

                                                           
496 Erim, ό.π., σ.σ. 53-54.  
497 Ό.π., σ. 36. 
498 Ό.π., σ. 42. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου. 
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έπρεπε να αξιοποιήσει τις προτάσεις Ράντκλιφ ως προπαρασκευαστικό στάδιο 

προς αυτή την κατεύθυνση. Προς τούτο εισηγήθηκε τα εξής βήματα: 

 

1. Στις προτάσεις Ράντκλιφ να προστεθεί διάταξη για ελεύθερη εγκατάσταση 

Τούρκων, Ελλήνων και Άγγλων στο νησί [με ευνόητο  στόχο την ανατροπή της 

πληθυσμιακής αναλογίας του νησιού υπέρ των Τούρκων]. 

2. Να αποκτηθούν σαφείς πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας στην 

Κύπρο, το οποίο – σύμφωνα με τον Ερίμ – ευνοούσε τους Τούρκους [με 

προφανή σκοπό τη μελλοντική διεκδίκηση μεγαλύτερου ποσοστού εδάφους].  

3. Να συνταχθεί δημογραφικός χάρτης, ο οποίος να καθορίζει τον αριθμό των 

Τούρκων της Κύπρου και τη γεωγραφική κατανομή τους ανά πόλη, κωμόπολη, 

και χωριό [ως αρχικός προγραμματισμός για συγκέντρωση τους σε μια 

γεωγραφική περιοχή].  

4. Να συλλεχθούν πληροφορίες για τους Τουρκοκυπρίους που ζουν στην 

Τουρκία και αλλού [προφανώς για μελλοντικό επαναπατρισμό τους].499 

 

Ως καταληκτικό σημείο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι η 

διεκδίκηση της διχοτόμησης, σε αντίθεση με την ελληνική διεκδίκηση για ένωση, 

δεν ήταν αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου αγώνα και επιστέγασμα οποιωνδήποτε 

ιστορικών πόθων των Τουρκοκυπρίων. Ήταν περισσότερο μια πρακτική 

αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης όπως 

διαφοροποιήσει τη στάση της εξετάζοντας πλέον ανοικτά το ενδεχόμενο 

διαφοροποίησης – έστω και μερικώς – του στάτους κβο στο νησί. Εφόσον η 

Τουρκία αντιλήφθηκε ότι αργά ή γρήγορα η πολιτική κατάσταση στο νησί θα 

άλλαζε, αποφάσισε ότι έφθασε ο καιρός για εξεύρεση ενός πρακτικού τρόπου για 

διαφύλαξη των συμφερόντων της στο νησί. Η διχοτόμηση, λοιπόν, αποφασίστηκε 

ως ο πρακτικότερος τρόπος προάσπισης των τουρκικών στρατηγικών 

                                                           
499 Ό.π., σ. 42. Οι επισημάνσεις εντός των αγκύλων είναι δικές μου.  
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συμφερόντων, υπερτερώντας του ανέφικτου στόχου για επιστροφή ολόκληρου 

του νησιού στην Τουρκία.  

 

Όμως, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υιοθέτηση της διχοτόμησης ως επίσημης 

τουρκικής πολιτικής δεν αποτέλεσε προϊόν βρετανικής, αμερικανικής, ή/και 

νατοϊκής επιβολής. Υιοθετήθηκε καθαρά από την Τουρκία μέσω μιας πολύμηνης 

εσωτερικής διαδικασίας και προωθήθηκε στο διπλωματικό παρασκήνιο από το 

δεύτερο μισό του 1956, ενώ δημοσιοποιήθηκε στο τέλος του ιδίου χρόνου. 

Φυσικά, με τη στάση τους περισσότερο το Λονδίνο και λιγότερο η Ουάσιγκτον, 

εάν και δεν συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη λύση, δεν αποθάρρυναν αρχικά την 

τουρκική πολιτική για διχοτόμηση. Επίσης, η Αθήνα εμφανίστηκε και αυτή αρχικά 

ανοικτή στο ενδεχόμενο της διχοτόμησης (διπλής ένωσης), μη αποθαρρύνοντας 

με αυτό τον τρόπο την τουρκική πορεία προς τη διχοτόμηση.  

 

Συγκεκριμένα, όπως έχουμε δει πιο πάνω, το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δεν 

πίστευε πραγματικά στη διχοτόμηση, τη χρησιμοποίησε για εκφοβισμό της 

Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων με στόχο την αποδοχή των εκάστοτε 

βρετανικών προτάσεων για περιορισμένη αυτοκυβέρνηση. Επίσης, η προοπτική 

της διχοτόμησης χρησιμοποιήθηκε από το Λονδίνο με στόχο την εξασφάλιση της 

τουρκικής υποστήριξης στις προτάσεις Ράντκλιφ. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, αρχική 

τους θέση ήταν η προώθηση της αυτοκυβέρνησης – αυτοδιάθεσης προς όφελος 

της Ελλάδας. Όμως, μπροστά στην τουρκική άρνηση για αυτοδιάθεση-ένωση, οι 

ΗΠΑ δεν δίστασαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο της διχοτόμησης ως πιθανής 

επιλογής, ενώ δεν αποθάρρυναν πιεστικά τους Τούρκους από τη διεκδίκησή της 

θεωρώντας ότι αυτή η τακτική θα οδηγούσε την Άγκυρα σε υιοθέτηση πιο 

συμβιβαστικής στάσης για την αυτοκυβέρνηση. Τέλος, ο Έλληνας υπουργός 

Εξωτερικών Αβέρωφ φαίνεται ότι αντέδρασε δυναμικά στην προοπτική της 

διχοτόμησης, μόνο όταν αντιλήφθηκε ότι οι αντιδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο 

ήταν και αυτές έντονες.  
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Από το 1956, λοιπόν, η Τουρκία μπήκε πιο δυναμικά στο κυπριακό έχοντας μια 

πιο συγκροτημένη πολιτική στην Κύπρο, η οποία υιοθετήθηκε σχεδόν άμεσα και 

από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία ήταν έτοιμη να δεχθεί οποιαδήποτε 

λύση που απέκρουε την ελληνική προσπάθεια για ένωση ολόκληρου του νησιού 

με την Ελλάδα. Έτσι, το «Διχοτόμηση ή Θάνατος» αποτέλεσε από τότε το 

κεντρικό σύνθημα της τουρκικής πλευράς. Αυτό το σύνθημα, όπως θα δούμε πιο 

κάτω, μεταφράστηκε στη συνέχεια σε ένοπλη και βίαιη διεκδίκηση της 

διχοτόμησης.        
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VIII. 1957 – 58: Ένοπλη προώθηση διχοτόμησης μέσω της ΤΜΤ 

Με την απόφαση της Τουρκίας την περίοδο 1957-58 όπως εμπλακεί πιο ενεργά 

στο κυπριακό, προωθώντας τη διχοτόμηση ακόμη και με ένοπλο τρόπο, το 

πρόβλημα περιπλάκηκε ακόμη περισσότερο, αφού πλέον οι δύο κοινότητες στην 

Κύπρο εξοπλίζονταν από τις δύο μητέρες πατρίδες και ήταν έτοιμες για μια 

ανοικτή ένοπλη σύρραξη.  

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση για πιο ενεργό και 

ένοπλη εμπλοκή στην Κύπρο λήφθηκε από την Άγκυρα, εν μέρει, κατόπιν 

παροτρύνσεων μερίδας της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, η οποία ήδη από το 1955 

είχε οργανωθεί σε διάφορες οργανώσεις αντίστασης κατά του ενωτικού αγώνα 

της ΕΟΚΑ.  

 

Με την έναρξη δράσης από την Τουρκική Οργάνωση Αντίστασης (Türk 

Mukavemet Teşkilatı - TMT), η οποία από τον Αύγουστο του 1958 τέθηκε υπό 

τον απόλυτο έλεγχο της Άγκυρας, υπήρχαν πλέον στην Κύπρο δύο εξοπλισμένες 

αντιμαχόμενες εθνικές οργανώσεις, οι οποίες προωθούσαν εκ διαμέτρου 

αντίθετους στόχους. Πριν, όμως, εξεταστεί η καταλυτική δράση της ΤΜΤ στην 

εδραίωση της διχοτόμησης ως του βασικού στόχου της τουρκικής πλευράς θα 

ήταν καλό όπως γίνει αναφορά στην οργάνωση ΒΟΛΚΑΝ, η οποία 

χαρακτηρίζεται από πολλούς ερευνητές ως ο προπομπός της ΤΜΤ.  
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ΒΟΛΚΑΝ: Η πρώτη κύρια ένοπλη ομάδα των Τουρκοκυπρίων  

Η ΒΟΛΚΑΝ500 άρχισε τη δράση της με διανομή προκηρύξεων κατά της ένωσης 

το Σεπτέμβριο του 1955. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις πρώτες της 

προκηρύξεις η οργάνωση ταυτίστηκε απόλυτα με την τότε πολιτική της Τουρκίας 

επί του κυπριακού τονίζοντας ότι «Η Κύπρος θα παραμείνει αγγλική αποικία ή θα 

πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία». Προειδοποιούσε, παράλληλα, πως «Ο 

κάθε Τούρκος είναι ένα ΒΟΛΚΑΝ (ηφαίστειο)» και ξεκαθάριζε ότι τίθεται κάθετα 

ενάντια στο στόχο της ΕΟΚΑ για ένωση.501  

 

Η συγκεκριμένη οργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Δρ. Φαζίλ Κουτσούκ, ο 

οποίος όρισε ως αρχηγό της ένα απόλυτα ελεγχόμενο από αυτόν πρόσωπο, τον 

Σακίρ Οζέλ (Şakir Özel). Η ηγεσία της οργάνωσης είχε εξωθήσει έμπιστα στελέχη 

της όπως εγγραφούν ως επικουρικοί αστυνομικοί στο βρετανικό αστυνομικό 

σώμα με στόχο τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών για λογαριασμό της 

οργάνωσης.502 Μάλιστα, ένα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν ο 

Σελτσούκ Ορετμέν (Selçuk Öğretmen), ο οποίος διετέλεσε αξιωματικός του 

αγγλικού στρατού.503 

 

Από την αρχή, η σχέση της ΒΟΛΚΑΝ με τη βρετανική αποικιακή διοίκηση ήταν 

μια σχέση ανοχής λόγω της αντιμετώπισης του κοινού εχθρού που άκουε στο 

όνομα ΕΟΚΑ. Ο Βρετανός συγγραφέας John Reddaway, ενώ παραδέχεται ότι 

τόσο στο εφεδρικό σώμα (Auxiliary Police) όσο και στη μηχανοκίνητη εφεδρική 

μονάδα (Mobile Reserve) της βρετανικής διοίκησης η συντριπτική πλειοψηφία 

                                                           
500 Η λέξη ΒΟΛΚΑΝ στην τουρκική σημαίνει ηφαίστειο (Volkan) και επιλέχθηκε σκόπιμα με στόχο να 

υποδειχθεί η ενεργός αντίθεση των Τουρκοκυπρίων προς την ένωση. Πρόκειται παράλληλα για ακρώνυμο 

των λέξεων Var Olmak Lazımsa Kan Akmamak Niye (Εάν επιβάλλεται η επιβίωσή [μας] γιατί να μην 

χυθεί αίμα).    
501 Αθανασιάδης, Σπύρος Α., Φάκελος ΤΜΤ, Λευκωσία, 1998, σ.σ. 196 - 197.  
502 Ό.π., σ. 199.  
503 Tremeşeli, Mehmet Ali, Ayios Sipiridonun Çanları, εκδ. Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 2007, σ. 103.  
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ήταν Τουρκοκύπριοι,504 εντούτοις θεωρεί ότι αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα 

συγκεκριμένης πολιτικής της βρετανικής κυβέρνησης για συνεργασία με την 

Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους κατά των Ελληνοκυπρίων. Αντίθετα, αποδίδει 

αυτό το φαινόμενο κυρίως στο γεγονός ότι από την αρχή της βρετανικής 

διοίκησης του νησιού οι Τουρκοκύπριοι είχαν δυσανάλογη με τον πληθυσμό τους 

εκπροσώπηση στη βρετανική αστυνομία, λόγω της οθωμανικής τους παράδοσης 

όπου η οθωμανική χωροφυλακή αποτελείτο αποκλειστικά από Τούρκους.505 

 

Όμως, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Τουρκοκύπριος ερευνητής Αχμέτ Αν, οι 

επιθέσεις της ΕΟΚΑ από το 1955 κατά των βρετανικών δυνάμεων ασφαλείας 

αποτελούσαν εκ των πραγμάτων επιθέσεις κατά Τουρκοκυπρίων, αφού οι 

δυνάμεις αυτές ήταν κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούμενες από 

Τουρκοκύπριους αστυνομικούς.506 Για αυτό και παρά την αρχική πρόθεση της 

ΕΟΚΑ όπως μη εμπλακεί σε συγκρούσεις με τους Τουρκοκύπριους, η πολιτική 

των Βρετανών για σύσταση καθαρά τουρκοκυπριακών αστυνομικών σωμάτων 

καταστολής οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ένοπλη εθνική αντιπαράθεση 

μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ακριβώς, η ΒΟΛΚΑΝ αντιμετώπιζε 

τους θανάτους Τουρκοκυπρίων αστυνομικών – κάποιοι από τους οποίους ήταν 

μέλη της – ως εθνικά υποκινούμενους και επεδίωκε τη συνεργασία με τις 

βρετανικές αρχές για αντιμετώπιση της δράσης της ΕΟΚΑ. Ιδιαίτερα ενδεικτική 

των πιο πάνω ήταν προκήρυξη της οργάνωσης στις 20 Δεκεμβρίου 1955 κατόπιν 

της δολοφονίας του Τουρκοκύπριου αναπληρωτή λοχία Φαχρί Οσμάν (Fahri 

Osman) στο χωριό Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού στις 17 Δεκεμβρίου 1955. 

Ανάμεσα σε άλλα, η προκήρυξη της ΒΟΛΚΑΝ ανέφερε τα εξής:  

 

                                                           
504 Μέχρι το 1958, στην εφεδρική αστυνομία υπηρετούσαν 1700 Τουρκοκύπριοι και 70 μόνο 

Ελληνοκύπριοι. Στο μηχανοκίνητο εφεδρικό σώμα υπηρετούσαν 542 Τουρκοκύπριοι και κανένας 

Ελληνοκύπριος.  
505 Reddaway, John, Burdened with Cyprus: Τhe British Connection, εκδ. K. Rustem & Bro και Weidenfeld 

& Nicolson Ltd., Nicosia – London, 1986, σ.σ. 90 – 91.  
506 An, Ahmet, «Ο Ρόλος της ΤΜΤ στο Κυπριακό», στο Δρουσιώτης, Μακάριος, επιμ., Το Βαθύ Κράτος: 

Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος, εκδ. Αλφάδι, Λευκωσία, 2004, σ. 126.  
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«Έχουμε στα χέρια μας αδιάσειστα στοιχεία ότι και η δολοφονία αυτή ήταν έργο 
της ΕΟΚΑ. Έχουμε ορκιστεί, και σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων 

επεισοδίων θα ανταποδώσουμε. Ανακοινώνουμε στο λαό μας ότι ήλθε πλέον η 
ώρα, σε συνεργασία με την [βρετανική] κυβέρνηση, να καταφέρουμε καίριο 
πλήγμα κατά της αγέλης αυτής των λυσσασμένων σκύλων... Του λοιπού 

απαγορεύεται στους Τούρκους αδελφούς μας να περιφέρονται στις 
ελληνοκυπριακές συνοικίες ή να συχνάζουν σε κέντρα ή κινηματογράφους των 

συνοικιών αυτών. Όσοι δεν υπακούσουν στην εντολή αυτή θα κατηγορηθούν ως 
προδότες της πατρίδας».507 

 

Ο John Reddaway, ο οποίος αξίζει να αναφερθεί ότι υπηρέτησε επί εικοσαετίας 

στη βρετανική διοίκηση της Κύπρου, αναφέρει ακόμη πως η οποιαδήποτε 

φιλοτουρκική στάση είχε παρατηρηθεί τη δεκαετία του ‘50 από τις βρετανικές 

δυνάμεις ασφαλείας δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης κρατικής 

πολιτικής, αλλά προϊόν φιλοτουρκικών αισθημάτων μεμονωμένων προσώπων.508    

 

Όμως, οι ερευνητές Brendan O’Malley και Ian Craig στοιχειοθετούν το γεγονός 

ότι η δημιουργία της εφεδρικής αστυνομίας το 1955 – και κατ’ επέκταση η 

στελέχωσή της με Τουρκοκύπριους αστυνομικούς – αποτέλεσε μέρος μιας 

ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Ήντεν με στόχο να καθησυχαστεί η 

τουρκική κυβέρνηση, της οποίας επιδίωκε την υποστήριξη για διατήρηση του 

στάτους κβο. Ουσιαστικά, στόχος του Ήντεν ήταν να αποδείξει στους ανήσυχους  

Τούρκους ότι πραγματική πρόθεση των Βρετανών εστιαζόταν στο να 

παραμείνουν κυρίαρχοι στο νησί, παρά τα οποιαδήποτε επιφανειακά πολιτικά 

ανοίγματα προς τους Ελληνοκύπριους για παραχώρηση περιορισμένης 

αυτοκυβέρνησης. Παράλληλα, λοιπόν, με την ίδρυση της εφεδρικής αστυνομίας 

που ευνοούσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, η βρετανική διοίκηση του νησιού 

έλαβε πολύ πιο αυστηρά μέτρα καταπολέμησης της δράσης της ΕΟΚΑ, όπως 

συχνότεροι έλεγχοι αυτοκινήτων για εξεύρεση όπλων και πυρομαχικών, 

                                                           
507 Αθανασιάδης , ό.π., σ.σ. 200 – 201. Η υπογράμμιση είναι δική μου.   
508 Reddaway, ό.π., σ. 91.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 286 

υιοθέτηση νομοθεσίας για κράτηση υπόπτων ανταρτών χωρίς τη διεξαγωγή 

δίκης, αύξηση των ποινών για κατοχή όπλων κ.α.509  

 

Επομένως, από την αρχή της ένοπλης δράσης της ΕΟΚΑ, οι Τουρκοκύπριοι 

αποτέλεσαν φυσικούς σύμμαχους της αγγλικής διοίκησης του νησιού, αφού 

υπήρχε ταύτιση συμφερόντων για διατήρηση του στάτους κβο εις βάρος της 

ελληνοκυπριακής επιδίωξης για ένωση. Για αυτό και η πρώτη μυστική οργάνωση 

των Τουρκοκυπρίων, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Φαζίλ Κουτσούκ, ήταν φυσικό 

να βρίσκεται σε επαφή με τους Βρετανούς. Σύμφωνα με ένα από τα ιδρυτικά 

στελέχη της ΒΟΛΚΑΝ, τον Μεχμέτ Αλί Τρεμεσελί (Mehmet Ali Tremeşeli), μια 

από τις πρώτες προμήθειες όπλων της οργάνωσης, η οποία απεγνωσμένα 

επιδίωκε έστω και το μερικό εξοπλισμό της λόγω της σαφούς οπλικής υπεροχής 

της ΕΟΚΑ, προήλθε από ένα Βρετανό λοχία. Ο συγκεκριμένος λοχίας 

προμήθευσε την οργάνωση με περιορισμένο αριθμό γερμανικών όπλων, τα 

οποία είχαν ξεμείνει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην κατοχή των 

βρετανικών δυνάμεων και ήταν πολύ πιο εύκολο να διατεθούν μυστικά στη 

ΒΟΛΚΑΝ.510 Πρέπει να τονιστεί ότι ο Τρεμεσελί δεν καταγράφει καμία 

οργανωμένη συνεργασία των Βρετανών με τη ΒΟΛΚΑΝ καθώς και καμία 

προγραμματισμένη παράδοση όπλων. Μάλιστα, ο ίδιος περιγράφει με γλαφυρό 

τρόπο διάφορες κλοπές όπλων από Βρετανούς στρατιώτες, ιδιαίτερα όταν αυτοί 

απολάμβαναν τις κυπριακές παραλίες.511 Όμως, καταγράφει και ένα περιστατικό 

παράδοσης εκρηκτικών βομβών στην οργάνωση, στην οποία συμμετείχε ένας 

μυστικός αστυνομικός της βρετανικής αστυνομίας, ο οποίος παράλληλα δούλευε 

και για τη ΒΟΛΚΑΝ έχοντας διπλό μυστικό ρόλο.512 

 

Με βάση τα πιο πάνω, συμπεραίνεται ότι η αρχική σχέση των ένοπλων 

Τουρκοκυπρίων υπό τη ΒΟΛΚΑΝ – η οποία τονίζεται ότι δεν ήταν μια καλά 

                                                           
509 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 21. 
510 Tremeşeli, ό.π., σ.σ. 104 – 105.   
511 Ό.π., σ.σ. 112 – 113.  
512 Ό.π., σ. 107. 
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δομημένη οργάνωση στα πρότυπα της ΕΟΚΑ άλλα περισσότερο μια αυθόρμητη 

αντίδραση ομάδας Τουρκοκυπρίων που χωρίς καμία υποστήριξη από την 

Τουρκία επιχείρησε να αντισταθεί αναποτελεσματικά στην ΕΟΚΑ – με την 

αγγλική διοίκηση του νησιού ήταν τουλάχιστον μια σχέση ανοχής. Η οποιαδήποτε 

αντιπαράθεση των εθνικιστών Τουρκοκυπρίων με τη βρετανική διοίκηση ήλθε σε 

μεταγενέστερο στάδιο το 1957-58, όταν η Τουρκία προώθησε μια πιο αυτόνομη 

πολιτική στο κυπριακό με την πλήρη υιοθέτηση της διχοτόμησης, και όταν στην 

ηγεσία των Τουρκοκυπρίων άρχισε να ανέρχεται μια πολύ πιο δυναμική και 

συνάμα αυτόνομη προσωπικότητα, ο Ραούφ Ντενκτάς (Rauf Denktaş). Με την 

αύξηση της επιρροής του Ντενκτάς έναντι του Κουτσούκ στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα και τη στήριξη που ο πρώτος άρχισε να λαμβάνει από την Τουρκία, η 

ΒΟΛΚΑΝ αντικαταστάθηκε σταδιακά από την πολύ πιο οργανωμένη ΤΜΤ ως η 

βασική οργάνωση αντίστασης των Τουρκοκυπρίων.      
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Η ίδρυση και αρχική δράση της ΤΜΤ  

Ως μέρα έναρξης δράσης της ΤΜΤ γιορτάζεται σήμερα από τους 

Τουρκοκύπριους η 1η Αυγούστου 1958, με την κάθοδο από την Τουρκία στην 

Κύπρο του πρώτου της στρατιωτικού διοικητή, Ριζά Βουρουσκάν (Rıza 

Vuruşkan). Στην πραγματικότητα, όμως, η ΤΜΤ άρχισε τις ενέργειές της το 

Νοέμβριο του 1957, χωρίς να ενημερωθεί προηγουμένως ούτε η τουρκική 

κυβέρνηση ούτε και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Δρ. Φαζίλ 

Κουτσούκ. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα 

«Ορτάμ» (26.5.1997), ο ένας εκ των ιδρυτών της ΤΜΤ, Μουσταφά Κεμάλ 

Τανρίσεβντί (Mustafa Kemal Tanrısevdi), ο οποίος είχε έλθει από την Τουρκία και 

υπηρετούσε τότε ως διοικητικός ακόλουθος στο τουρκικό προξενείο στη 

Λευκωσία, οι προετοιμασίες για σύσταση της οργάνωσης άρχισαν μυστικά τον 

Ιούλιο του 1957 μεταξύ του ιδίου και των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς και 

Μπουρχάν Ναλμπάντογλου (Burhan Nalbantoğlu). Η πρώτη εμφάνιση της ΤΜΤ 

στο προσκήνιο έγινε στις 15 Νοεμβρίου 1957 με την έκδοση προκήρυξης όπου 

ανακοινωνόταν η έναρξη δράσης της εις αντικατάσταση της ΒΟΛΚΑΝ και άλλων 

μικρότερων οργανώσεων. Σύμφωνα με τον Τανρίσεβντί, οι τρεις αρχικοί ηγέτες 

της ΤΜΤ είχαν αποφασίσει όπως μη εμπλέξουν τον Κουτσούκ στην οργάνωση, 

ενώ παράλληλα δεν είχαν ενημερώσει την τουρκική κυβέρνηση ή την ηγεσία του 

τουρκικού προξενείου στη Λευκωσία. Και αυτό γιατί η τουρκική κυβέρνηση – 

μέσω του προξενείου της – καλούσε ακόμη εκείνη την περίοδο τους 

Τουρκοκύπριους σε αυτοσυγκράτηση.513     

 

Παράλληλα, η αρχική μη εμπλοκή του Κουτσούκ στην ΤΜΤ καταδεικνύει την 

εξαρχής αντιπαλότητα που επικρατούσε μεταξύ του ιδίου και του Ραούφ 

Ντενκτάς όσον αφορά την ηγεσία του τουρκοκυπριακού κινήματος. 

Συγκεκριμένα, ο Ντενκτάς άρχισε να προωθείται από τα μέσα της δεκαετίας του 

‘50 ως ο μαχητικός και διεκδικητικός αρχηγός των Τουρκοκυπρίων, ο οποίος – σε 

αντίθεση με την υφιστάμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία υπό τον Κουτσούκ που 
                                                           
513 Ορτάμ, 26.5.1997. Συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ Τανρίσεβντι στην Τουρκοκύπρια δημοσιογράφο 

Νεριμάν Τζαχίτ (Neriman Cahit) με τίτλο «TMT Yılları» («Τα Χρόνια της ΤΜΤ»).   
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συχνά κατηγορείτο από τους πιο ακραίους Τουρκοκύπριους εθνικιστές ως 

συγκαταβατική και φιλοβρετανική – ήταν έτοιμος να προωθήσει με κάθε μέσο το 

στόχο της διχοτόμησης, ακόμη και εάν αυτό σήμαινε ένοπλη σύγκρουση με τους 

Βρετανούς ή/και τους Ελληνοκύπριους. Η σταδιακή αλλά σταθερή προώθηση 

του Ντενκτάς στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και η έκφραση από αυτόν ενός 

διαφορετικού και πιο μαχητικού λόγου είχε ενοχλήσει έντονα τον Κουτσούκ, ο 

οποίος δεν έκρυβε τη δυσαρέσκειά του. Ο ίδιος ο Ραούφ Ντενκτάς εμμέσως πλην 

σαφώς επιβεβαίωσε την αρχική αντιπαράθεσή του με τον Κουτσούκ – ιδιαίτερα 

όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης του τουρκοκυπριακού κινήματος – σε 

συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα «The Times» στις 20.1.1978. 

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:  

 

«Δημιούργησα την ΤΜΤ μαζί με ένα-δύο φίλους μου με στόχο να οργανώσω τα 
άτομα που περιφέρονταν άσκοπα. Όταν η ΤΜΤ ανέλαβε το ρόλο της ΒΟΛΚΑΝ και 

εξέδωσε την πρώτη της προκήρυξη, ο Δρ. Κουτσούκ είχε ρωτήσει: “Ποιοι είναι 
αυτοί οι τρελοί;” Δεν τον είχαμε ενημερώσει για την ίδρυση της ΤΜΤ και εκείνος 

έδειχνε ικανοποιημένος με την ύπαρξη της ομάδας ΒΟΛΚΑΝ. Ποτέ δεν μπόρεσε 
να χωνέψει το γεγονός ότι ο ίδιος είχε παραγκωνιστεί. Τα επόμενα δύο χρόνια 

ήταν εξαιρετικά ενοχλημένος με αυτή την κατάσταση».514 

 

Η πιο ριζοσπαστική και συνάμα αυτόνομη στάση της ΤΜΤ υπό την ηγεσία του 

Ντενκτάς καταγράφηκε με την πρώτη κιόλας προκήρυξή της όπου αναφέρονταν 

τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

«Οργανώσεις όπως η ΒΟΛΚΑΝ και η 9η Σεπτεμβρίου καταργήθηκαν. Αντί αυτών 
ιδρύθηκε μια νέα οργάνωση που έχει τις ρίζες της στην επιθυμία των 

Τουρκοκυπρίων και η οποία θα επωμιστεί την υπεράσπισή τους από την 
ιμπεριαλιστική αποικιοκρατική διακυβέρνηση και θα αντισταθεί κατά των 

Ελληνοκυπρίων που στοχεύουν να ενώσουν την Κύπρο με την Ελλάδα».515 

 

                                                           
514 «The Times», 20.1.1978.  
515 Αθανασιάδης, ό.π., σ. 54. Η υπογράμμιση είναι δική μου.  
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Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πιο πάνω αναφορά σε 

«νέα οργάνωση που έχει τις ρίζες της στην επιθυμία των Τουρκοκυπρίων» 

αποτέλεσε έμμεση κριτική κατά του Κουτσούκ και της ΒΟΛΚΑΝ, η οποία 

θεωρείτο ότι βρισκόταν πολύ κοντά στους Βρετανούς αποικιοκράτες.  
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Προώθηση ένοπλης δράσης από Ντενκτάς και στήριξη από Άγκυρα   

Αρχικά, η ΤΜΤ περιοριζόταν στην έκδοση προκηρύξεων και στην κατά τόπους 

πολιτική οργάνωση των Τουρκοκυπρίων. Παρότι ο Τανρίσεβντί θεωρούσε ότι η 

ΤΜΤ έπρεπε να παραμείνει μια οργάνωση παθητικής αντίστασης κατά της 

ένωσης, οι Ντενκτάς και Ναλμπάντογλου πίεζαν από την αρχή για άμεσο 

εξοπλισμό της, καθώς και για χρησιμοποίηση βίας με στόχο την υλοποίηση της 

διχοτόμησης. Σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις πρώτες κινήσεις του Ραούφ 

Ντενκτάς λίγο μετά την ίδρυση της ΤΜΤ ήταν να μεταβεί περί τα τέλη του 1957 με 

αρχές του 1958 στην Τουρκία ενημερώνοντας την τουρκική κυβέρνηση για την 

νεοϊδρυθείσα οργάνωσή του και ζητώντας από τον υπουργό εξωτερικών Φατίν 

Ρουστού Ζορλού όπλα και στρατιωτικά στελέχη για τον κατάλληλο εξοπλισμό και 

στελέχωσή της.516 Μάλιστα, κατά τη συγκεκριμένη επαφή του Ντενκτάς με τον 

Ζορλού καταγράφηκε και η πρώτη ανοικτή του διαφωνία με τον Κουτσούκ, ο 

οποίος μετέβη και αυτός στην Τουρκία για να εξασφαλίσει οικονομική στήριξη για 

την εφημερίδα που εξέδιδε. Συγκεκριμένα, όταν ο Ζορλού διερωτήθηκε κατά 

πόσο η ΤΜΤ θα μπορούσε να παραλάβει και διαχειριστεί τα όπλα από την 

Τουρκία, ο Ντενκτάς είχε απαντήσει αμέσως καταφατικά ενώ ο Κουτσούκ με 

παρέμβασή του είχε πει ότι δεν ήταν σίγουρος εάν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό.517  

 

Ο νέος Τούρκος υπουργός των εξωτερικών Ζορλού – που για λόγους που θα 

εξεταστούν πιο κάτω – ευνοούσε μια πιο δυναμική εμπλοκή της Τουρκίας στο 

κυπριακό. Κατ’ επέκταση, η τουρκική κυβέρνηση προτιμούσε τη δυναμική στάση 

του Ντενκτάς έναντι της περισσότερο διπλωματικής γραμμής του Κουτσούκ. Για 

αυτό και η Άγκυρα σταδιακά υιοθέτησε την εισήγησή του για στρατιωτικοποίηση 

της ΤΜΤ, ενώ είχε παράλληλα προωθήσει την ανέλιξή του στην ηγεσία της 

Ομοσπονδίας Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων. Η ΤΜΤ θα καθίστατο, πλέον, το 

                                                           
516 Ο İsmail Tansu, για τον οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς πιο κάτω, περιγράφει με λεπτομέρεια τις 

πρώτες επαφές του Ντενκτάς στην Άγκυρα όσον αφορά την ίδρυση της ΤΜΤ. Σύμφωνα με τον Tansu, οι 

επαφές του Ντενκτάς άνοιξαν το δρόμο για στήριξη της ΤΜΤ από την Τουρκία και ειδικά από τον υπουργό 

Εξωτερικών Ζορλού, ο οποίος στη συνέχεια υπήρξε θιασώτης του εξοπλισμού των Τουρκοκυπρίων. Tansu, 

İsmail, Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu (Yeraltında Silahlı Bir Gizli Örgüt Hem de Devlet Eliyle… TMT), 

εκδ. Minpa Matbaacılık, Ankara, 2001, σ. 27 και σ. 30  
517 An, ό.π., σ. 130.  
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στρατιωτικό σκέλος προώθησης της διχοτόμησης, ενώ η Ομοσπονδία 

Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων το πολιτικό. Ο Ντενκτάς θα έπαιζε από εδώ και 

στο εξής καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές και στρατιωτικές υποθέσεις της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας έχοντας την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης 

Μεντερές, η οποία με την υιοθέτηση της διχοτόμησης άρχισε να παρεμβαίνει 

ολοένα και αμεσότερα στα εσωτερικά της Κύπρου. Ενδεικτική της παρεμβατικής 

πολιτικής της Άγκυρας υπέρ του μαχητικού Ντενκτάς ήταν και η μαρτυρία του 

Φαΐζ Καϊμάκ (Faiz Kaymak), μέχρι τότε προέδρου της Ομοσπονδίας 

Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων, στον Τουρκοκύπριο συγγραφέα Αρίφ Χασάν 

Ταχσίν:  

 

«Με κάλεσε στην Άγκυρα ο Ετχέμ Μεντερές και μου είπε: “Σ’ ευχαριστούμε για την 
προσφορά σου κ. Φαΐζ, αλλά ήρθε η ώρα να αποσυρθείς. Χρειαζόμαστε πιο 

επιθετικό άτομο”. Είπα να φέρω αντίρρηση. Τότε μου είπε: “Υπάρχει και η 
σκανδάλη”. Γύρισα στην Κύπρο. Αποφάσισα να μην θέσω υποψηφιότητα. Εν τω 

μεταξύ είδα τον Ντενκτάς να περιφέρεται και κατάλαβα ότι αυτόν ήθελαν να 
κάνουν πρόεδρο».518 

 

Υπό τη διπλή του ιδιότητα ως πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης των 

Τουρκοκυπρίων, ο Ραούφ Ντενκτάς προωθούσε πλέον τη διχοτόμηση σε δύο 

επίπεδα. Δηλαδή, στρατιωτικά μέσω της ΤΜΤ αλλά και ιδεολογικά, μέσω 

συγκεκριμένων εθνικιστικών πολιτικών στα πρότυπα των κεμαλικών 

μεταρρυθμίσεων. Τέτοιες πολιτικές ήταν η καμπάνια αγοράς προϊόντων «Από 

Τούρκο σε Τούρκο» («Türk’ten Türk’e») για δημιουργία αυτόνομης τουρκικής 

οικονομίας στην Κύπρο, η αναγκαστική ομιλία της τουρκικής από όλους τους 

Τουρκοκύπριους αφού πολλοί από αυτούς είχαν την ελληνική ως πρώτη ή/και 

μοναδική γλώσσα («Vatandaş Türkçe Konuş», δηλαδή «Πατριώτη μίλα 

τουρκικά»), και η αλλαγή των ονομάτων τουρκοκυπριακών χωριών από τα 

                                                           
518 Ταχσίν, Αρίφ Χασάν, Η Άνοδος του Ντενκτάς στην Κορυφή, εκδ. Αρχείο, Λευκωσία 2001, σ.σ. 46 – 47. 
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ελληνικά στα τουρκικά, αφού πολλά από αυτά τα αμιγώς τουρκικά χωριά 

διατηρούσαν ελληνικά ονόματα.519     

 

Τον Ραούφ Ντενκτάς φαίνεται ότι ενοχλούσε ακόμη και η απλή συναναστροφή 

Τουρκοκυπρίων με Ελληνοκύπριους στέλνοντας προειδοποιητικές επιστολές, 

ιδιαίτερα σε αυτούς που ήταν μορφωμένοι και έπρεπε να δίνουν πρώτοι το 

παράδειγμα της διαίρεσης. Μια τέτοια επιστολή προς τον Οζκέρ Γιασίν (Özker 

Yaşın) ήταν ενδεικτική της νοοτροπίας του Ντενκτάς:  

 

«Αγαπητέ κ. Οζκέρ Γιασίν, Καταγράφουμε με απογοήτευση το ότι πηγαίνετε σε 
ελληνοκυπριακούς χώρους διασκέδασης… Είναι λυπητερό και απαισιόδοξο το 
γεγονός ότι διανοούμενοι σαν και εσάς τρέχουν σε ελληνοκυπριακούς χώρους 
διασκέδασης μόνο και μόνο για την ικανοποίησή τους, ενώ εμείς χρειάζεται να 
συμπεριφερόμαστε προσεκτικά αποφεύγοντας ακόμη και την προμήθεια των 

βασικών μας αναγκών από τους Ελληνοκύπριους. Αυτή είναι η πρώτη και 
τελευταία προειδοποίησή μας προς εσάς. Από δω και μπρος, πληροφορείστε ότι 
στην περίπτωση που θα ιδωθείτε σε ελληνοκυπριακούς χώρους διασκέδασης θα 
σας αφήσουμε εκτεθειμένο ενώπιον της τουρκικής κοινής γνώμης. Ρ. Ρ. Ντενκτάς, 

Πρόεδρος».520     

 

Γενικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η πιο πάνω ακραία προσέγγιση του Ραούφ 

Ντενκτάς αμέσως μετά την ανάληψη της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων 

αντανακλούσε τον εθνικιστικό τρόπο με τον οποίο είχε μεγαλώσει. Ο παππούς 

του, ο οποίος είχε βιώσει από πρώτο χέρι την αποχώρηση των Οθωμανών από 

την Κύπρο το 1878 έλεγε πάντοτε στον Ντενκτάς ότι μια μέρα τα «στρατεύματά 

μας» θα γυρίσουν και πάλι. Παράλληλα, ο πατέρας του, ο οποίος είχε επηρεαστεί 

άμεσα από τον κεμαλισμό, του είχε εμφυτεύσει τα ιδανικά του τουρκικού 

εθνικισμού και την αντίληψη της Τουρκίας ως «Μητέρας Πατρίδας».521 

                                                           
519 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 248 – 249. Ιδιαίτερα λεπτομερής 

περιγραφή της εκστρατείας από «Τούρκο σε Τούρκο» και το ρόλο του Ραούφ Ντενκτάς περιγράφεται από 

τον Özker Yaşın στο Yaşın, Özker, Nevzat ve Ben, Cilt II, Yeşilada Yayınları, İstanbul, 1997, σ.σ. 501 – 

516.  
520 Yaşın, ό.π. σ. 526. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
521 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Γλαύκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας Χώρας, ό.π., σ. 51.   
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Επομένως, από την αρχή της πολιτικής του δράσης στο τουρκοκυπριακό κίνημα 

ο Ντενκτάς έβλεπε το κυπριακό καθαρά ως εθνικό θέμα της Τουρκίας και τον 

εαυτό του ως εκπρόσωπο του τουρκικού έθνους, ο οποίος προωθώντας τη 

διχοτόμηση εξυπηρετούσε ένα τουρκικό ιδανικό. Εξού και η ταύτισή του με την 

κυβέρνηση Μεντερές υπήρξε απόλυτη, η οποία με τη σειρά της τον έβλεπε ως 

τον πιο κατάλληλο άνθρωπό της στο νησί για προώθηση των εκεί νέων 

τουρκικών επιδιώξεων.   
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Λόγοι στήριξης Ντενκτάς και ένοπλης προώθησης διχοτόμησης  

Η πλήρης στήριξη της κυβέρνησης Μεντερές προς τον Ντενκτάς και η υιοθέτηση 

της εισήγησής του για ένοπλη δράση στην Κύπρο μέσω της ΤΜΤ περί τα τέλη 

του 1957 ήταν πλήρως συνυφασμένη με την ταυτόχρονη απόφασή της για πιο 

δυναμική προώθηση της διχοτόμησης. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε ληφθεί 

πρώτιστα λόγω των αρνητικών διεθνών εξελίξεων επί του κυπριακού, οι οποίες 

ευνοούσαν περισσότερο το ελληνικό αίτημα για αυτοδιάθεση, αλλά και λόγω των 

εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού 

Κόμματος.  

 

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα είχε αντιμετωπίσει με έκπληξη και έντονη δυσφορία την 

έγκριση ψηφίσματος από την πρώτη επιτροπή της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ 

στις 12 Δεκεμβρίου 1957 (τέταρτη ελληνική προσφυγή), το οποίο αναφερόταν για 

πρώτη φορά καθαρά στην προοπτική άσκησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης 

για το λαό της Κύπρου. Ιδιαίτερος προβληματισμός επικράτησε στην Άγκυρα 

λόγω και της στάσης των ΗΠΑ, οι οποίες μπορεί να τήρησαν αποχή στη 

ψηφοφορία, όμως δεν είχαν κινηθεί διπλωματικά κατά της έγκρισής του.522 

Μάλιστα, η τουρκική κυβέρνηση είχε αντιληφθεί από πολύ πριν τη σαφή 

αποστασιοποίηση της Ουάσιγκτον από την τουρκική θέση για διχοτόμηση όταν 

σε προφορική απάντησή της τον Απρίλιο του 1957 προς το πρώτο σχετικό με το 

θέμα τουρκικό μνημόνιο διευκρίνισε ότι η διχοτόμηση δεν αποτελούσε καλή λύση 

στο πρόβλημα. Όσον αφορά την προοπτική διχοτόμησης, η θέση της 

αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία κοινοποιήθηκε προηγουμένως και προς τη 

βρετανική κυβέρνηση, είχε ως εξής:  

 

«[Η Διχοτόμηση] θα δημιουργήσει σοβαρά και ίσως μόνιμα πολιτικά και 
οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο. Τόσο η τουρκική όσο και η ελληνική 

                                                           
522 Σύμφωνα με συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών πριν από την 

υπό αναφορά ψηφοφορία στον ΟΗΕ, οι Αμερικανοί ανέμεναν ότι το ψήφισμα θα εγκρινόταν με μικρή 

πλειοψηφία. Όμως, δεν κινήθηκαν για την καταψήφισή του, αλλά αποφάσισαν όπως τηρήσουν στάση 

αποχής εάν παρέμενε σε αυτό η λέξη «αυτοδιάθεση». Department of State, “Memorandum of 

Conversation”, Secretary’s Staff Meetings: Lot 63 D 75, 12 December 1957.     
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κοινότητα είναι διασκορπισμένες σε όλο το νησί. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να 
διχοτομηθεί η Κύπρος δίκαια. Σίγουρα θα απαιτούσε τη μεταφορά μεγάλου 

πληθυσμού και θα άφηνε στο πέρασμα της πικρία και αγανάκτηση σε όλο τον 
κυπριακό πληθυσμό».523  

 

Η αντίδραση της Άγκυρας στη μη βοηθητική για αυτήν πολιτική της Ουάσιγκτον 

στο κυπριακό, καθώς και στις αμερικανικές νουθεσίες για εξεύρεση κοινά 

αποδεκτής λύσης με το Μακάριο, καταγράφονται με γλαφυρό τρόπο σε 

απαντητικό μήνυμα του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Συγκεκριμένα, η 

εκτίμησή του πρέσβη για την αρνητική τουρκική αντίδραση καταγράφεται στην 

ακόλουθη χαρακτηριστική φράση:  

 

«Εκτός εάν υπάρξει μια δραστική αλλαγή στην πολιτική ατμόσφαιρα [εντός 
Τουρκίας], δεν είναι περισσότερο πιθανό για τους Τούρκους να καθίσουν στο ίδιο 
διαπραγματευτικό τραπέζι με το Μακάριο από ότι να καθίσει ο Πάπας μαζί με το 

Διάβολο».524  

 

Λίγες μέρες πριν από την έγκριση του ψηφίσματος από την πρώτη επιτροπή της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Τουρκία είχε αντιδράσει έντονα και με την 

αντικατάσταση του στρατιωτικού και δυναμικού Τζον Χάρντιγκ με το φιλελεύθερο 

Χιού Φούτ (Sir Hugh Foot) ως κυβερνήτη της Κύπρου. Οι φόβοι της τουρκικής 

κυβέρνησης για υιοθέτηση πιο διαλλακτικής στάσης εκ μέρους του Ηνωμένου 

Βασιλείου με την αλλαγή κυβερνήτη επιβεβαιώθηκαν όταν, με την άφιξη του Φούτ 

στο νησί στις 3 Δεκεμβρίου 1957, υπήρξε άμεση χαλάρωση των σκληρών 

στρατιωτικών μέτρων που είχαν επιβληθεί επί διοίκησης Χάρντιγκ, ενώ αφέθηκαν 

ελεύθεροι εκατοντάδες Ελληνοκύπριοι κρατούμενοι. Πέραν από την ανησυχητική 

για τους Τούρκους διαφοροποίηση της στάσης της βρετανικής κυβέρνησης λόγω 

της αντικατάστασης του πρωθυπουργού Ήντεν – που με κάθε τρόπο 

προσπαθούσε να δείξει στους Τούρκους την αποφασιστικότητα του Ηνωμένου 

                                                           
523 Department of State, “Telegram from the Department of State to the Embassy in the United Kingdom”, 

Central Files, 747C.00/4-957, Secret, Priority, Limited Distribution (Also sent to Athens, Ankara, Paris, 

Topol, and Nicosia), Washington, 16 April 1957.  Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
524 Department of State, “Telegram from the Embassy in Ankara to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/4-2057, Ankara, 20 April 1957. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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Βασιλείου όπως παραμείνει κυρίαρχο σε ολόκληρο το νησί – από τον Χάρολντ 

Μακμίλαν, ο οποίος σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση ήταν 

περισσότερο πρόθυμος για νέες διευθετήσεις επί του κυπριακού,525 η Τουρκία 

αντιμετώπισε με ιδιαίτερη ανησυχία και το ψήφισμα του συνεδρίου του 

αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος σύμφωνα με το οποίο η αυτοδιάθεση 

στην Κύπρο έπρεπε να επέλθει μετά από κάποιο περιορισμένο διάστημα 

αυτοκυβέρνησης.526    

 

Στο εσωτερικό μέτωπο η κυβέρνηση Μεντερές αντιμετώπιζε την αυξανόμενη 

κριτική του ανανεωμένου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ), το οποίο 

είχε ενισχυθεί με νέα δυναμικά στελέχη όπως οι Μπουλέντ Ετζεβίτ (Bülent Ecevit) 

και Τζοσκούν Κιρτζά (Coşkun Kırca). Πριν από τις πρόωρες γενικές εκλογές του 

Οκτωβρίου του 1957, το ΡΛΚ υπό τον Ισμέτ Ινονού είχε εντείνει την κριτική του 

κυρίως για τη φθίνουσα οικονομική πορεία της Τουρκίας καθώς και για τα 

αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα.527  

 

Όπως εξετάσαμε και προηγουμένως, ιδιαίτερη ανησυχία για το κυβερνόν 

Δημοκρατικό Κόμμα λίγο πριν από τις εκλογές προκαλούσε η κακή κατάσταση 

της τουρκικής οικονομίας. Μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50, ήταν 

εμφανές ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μεντερές – που ως αρχικό 

στόχο είχε τη σταθεροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της τουρκικής οικονομίας – 

απέτυχε. Απτά αρνητικά αποτελέσματα ήταν η αύξηση του πληθωρισμού, η 

                                                           
525 Ο Χάρολντ Μακμίλαν αντικατέστησε τον Άντονι Ήντεν στην πρωθυπουργία της χώρας τον Ιανουάριο 

του 1957, υιοθετώντας μια πιο διαλλακτική στάση έναντι του κυπριακού. Για τους λόγους παραίτησης του 

Ήντεν και για τη συνεργασία Μακμίλαν με τις ΗΠΑ επί του κυπριακού θα ασχοληθούμε στο επόμενο 

κεφάλαιο.   
526 Ενδιαφέροντα στοιχεία για την ιδιαίτερη ανησυχία της κυβέρνησης Μεντερές λόγω των αρνητικών 

διεθνών εξελίξεων επί του κυπριακού περιλαμβάνονται στο Stephens, Robert, Cyprus: A Place of Arms 

(Power Politics and Ethnic Conflict in the Eastern Mediterranean), εκδ. Frederick A. Praeger, London, 

1966, σ.σ. 151 – 152.     
527 Ahmad, ό.π., σ. 116.  
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αποδυνάμωση της τουρκικής λίρας, και η σημαντική μείωση στο ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης.528     

 

Όπως ενδεικτικά αναφέρει ο Feroz Ahmad, το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε να 

κερδίσει τις εκλογές στις 27 Οκτωβρίου 1957 – παρά τη σημαντική μείωση των 

ποσοστών του – εκμεταλλευόμενο σε μεγάλο βαθμό την τεταμένη κατάσταση στο 

κυπριακό. Συγκεκριμένα, το Δημοκρατικό Κόμμα εκμεταλλεύθηκε πολιτικά την 

αύξηση των εθνικιστικών αισθημάτων στην Τουρκία όσον αφορά την Κύπρο 

προβάλλοντας το επιχείρημα ότι επιβάλλεται η εξεύρεση εσωτερικής 

συναντίληψης για διαχείριση κρίσιμων θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, όπως το 

κυπριακό. Με αυτό τον τρόπο εξανάγκασε και πάλι το ΡΛΚ, όπως και τα άλλα 

κόμματα της αντιπολίτευσης, να αποδεχθούν μια πιο παθητική προεκλογική 

εκστρατεία χωρίς έντονες επικρίσεις για τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.529   

 

Παράλληλα, ο Robert Stephens εισηγείται ότι η μείωση των ποσοστών του 

Δημοκρατικού Κόμματος – παρά την εκλογική νίκη που διεξήγαγε –

αποδυνάμωσε πολιτικά την κυβέρνηση Μεντερές κάνοντάς την ακόμη πιο 

ευαίσθητη και αδιάλλακτη σε σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως το 

κυπριακό.530  

 

 

 

 

 

 

                                                           
528 Για μια συνολική παρουσίαση της αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μεντερές στο 

Ahmad, ό.π., σ.σ. 128 – 140.  
529 Ό.π., σ.σ. 56 – 57.  
530 Stephens, ό.π., σ. 151.  
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Βίαιη αντιπαράθεση ΤΜΤ με Βρετανούς  

Η πρόθεση της κυβέρνησης Μεντερές και της νέας τουρκοκυπριακής ηγεσίας 

υπό τον Ραούφ Ντενκτάς για δυναμική προώθηση της διχοτόμησης διαφάνηκε 

από τις αρχές του 1958 – και πιο συγκεκριμένα στις 27 και 28 Ιανουαρίου 1958 – 

όταν κατά τη διάρκεια δυναμικών διαδηλώσεων Τουρκοκυπρίων στη Λευκωσία 

και στην Αμμόχωστο, οι οποίες είχαν διοργανωθεί από την ΤΜΤ, προκλήθηκαν 

συγκρούσεις με τη βρετανική αστυνομία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά 

συνολικά πρόσωπα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι – στην πρώτη δυναμική 

της παρέμβαση υπέρ της διχοτόμησης – η ΤΜΤ δεν δίστασε να συγκρουστεί με 

τη βρετανική διοίκηση του νησιού, αφού έκρινε ότι η αρχική φιλελεύθερη στροφή 

των Βρετανών στο κυπριακό υπό τον Μακμίλαν ήταν αντίθετη με τα τουρκικά 

συμφέροντα. Παράλληλα, η ΤΜΤ ήθελε να στείλει το μήνυμα τόσο προς το 

Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην υπόλοιπη διεθνή κοινότητα ότι η τουρκική 

πλευρά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί οποιαδήποτε διευθέτηση του 

κυπριακού, η οποία δεν εξυπηρετούσε άμεσα τα τουρκικά διχοτομικά σχέδια. 

Ακόμη, η χωρίς άμεσες βρετανικές εξαρτήσεις ΤΜΤ δεν ήταν πρόθυμη να παίξει 

το παιγνίδι των Βρετανών, οι οποίοι μέχρι τότε ήθελαν να χρησιμοποιούν τους 

Τουρκοκύπριους περισσότερο ως πιόνι παρά ως σύμμαχο κατά της ενωτικής 

πολιτικής των Ελληνοκυπρίων. Ο ένας εκ των τριών αρχικών αρχηγών της ΤΜΤ, 

Μουσταφά Κεμάλ Τανρίσεβντί, είναι αποκαλυπτικός όσον αφορά τη διοργάνωση 

των διαδηλώσεων της 27 – 28ης Ιανουαρίου 1958:  

 

«Τα γεγονότα της 27ης και 28ης Ιανουαρίου 1958 οργανώθηκαν από την ΤΜΤ. 
Παρακολουθούσα τις εξελίξεις από πολύ κοντά. Έβλεπα ότι οι Άγγλοι 

χρησιμοποιούσαν την Τουρκία κατά των Ελληνοκυπρίων [...] Εγώ υποστήριζα ότι 
ο λαός έπρεπε να δείξει την ευαισθησία του στο εθνικό θέμα διοργανώνοντας ένα 

μεγάλο συλλαλητήριο [...] Στόχος μας τότε ήταν να στείλουμε στην αποικιακή 
κυβέρνηση αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη το μήνυμα ότι οι 

Τουρκοκύπριοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την υπόθεσή τους, 
δηλαδή το κυπριακό».531 

 

                                                           
531 Αθανασιάδης, ό.π., σ.σ. 62 – 64.  
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Αυτό που είχε εκνευρίσει τόσο την τουρκική κυβέρνηση όσο και την 

τουρκοκυπριακή ηγεσία – οδηγώντας σε μαχητικές διαδηλώσεις στην Κύπρο – 

ήταν το μη-δημοσιοποιηθέν σχέδιο του νέου κυβερνήτη της Κύπρου Σερ Χιού 

Φούτ, το οποίο προνοούσε επιστροφή του Μακάριου στην Κύπρο, λύση 

αυτοκυβέρνησης για μια προσωρινή περίοδο πέντε ή επτά ετών, και ακολούθως 

εξεύρεση τελικής διευθέτησης αποδεκτής από τους Έλληνες και τους Τούρκους 

(χωρίς να αποκλείεται και η διπλή αυτοδιάθεση). Η κυβέρνηση Μεντερές – στην 

οποία το σχέδιο είχε προταθεί εμπιστευτικά από τον Βρετανό υπουργό 

Εξωτερικών Σέλγουιν Λόιντ και τον κυβερνήτη Φούτ στις 26 Ιανουαρίου 1958 

κατά τη διάρκεια συνάντησης του Συμφώνου της Βαγδάτης που πραγματοποιείτο 

στην Άγκυρα – θεωρούσε ότι η νέα βρετανική πρωτοβουλία δεν οδηγούσε στην 

άμεση διχοτόμηση, ενώ άνοιγε το δρόμο για μελλοντική ένωση του νησιού με την 

Ελλάδα. Και φυσικά η βρετανική πρωτοβουλία ερχόταν σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες διαβεβαιώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Άγκυρα για το 

ότι το στάτους κβο δεν θα διαφοροποιούταν αρνητικά για την Τουρκία. 

Ενδεικτικές της έντονης τουρκικής αντίδρασης έναντι της βρετανικής πρότασης 

είναι οι εμπειρίες του κυβερνήτη Φούτ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 

υψηλόβαθμης βρετανικής αντιπροσωπείας με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών 

Ζορλού στην Άγκυρα στις 26 Ιανουαρίου 1958. Ο Φούτ αναφέρει χαρακτηριστικά:  

 

«Ενώ ήμασταν στην Άγκυρα, είχαμε καθίσει κατά τη διάρκεια σχεδόν όλης της 
νύκτας ετοιμάζοντας τη δήλωση με τη βρετανική θέση. Όταν είχαμε πάει πίσω 
στην τελευταία συνεδρία με τον υπουργό Εξωτερικών Σέλγουιν Λόιντ και τον 

πρέσβη μας στην Τουρκία Σερ Τζέιμς Μπόουκερ (Sir James Bowker), ο Ζορλού 
διαπέρασε στα γρήγορα τις σελίδες του εγγράφου και το πέταξε με περιφρόνηση 

στο πλάι χωρίς καν να το διαβάσει».532 

 

Οι εντυπώσεις του Φούτ από τη συνάντηση της βρετανικής αντιπροσωπείας με 

το Ζορλού ήταν κάκιστες χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών ως 

«...τον πιο αγενή άνθρωπο που έχω συναντήσει ποτέ».533  

                                                           
532 Stephens, ό.π., σ. 153. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
533 Ό.π., σ. 153 
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Τη νύκτα της ίδιας μέρας στις 26 Ιανουαρίου 1958, ο Τούρκος Πρωθυπουργός 

Ατνάν Μεντερές – έχοντας υπόψη του τη βρετανική πρόταση για απόδοση 

αυτοκυβέρνησης στον κυπριακό λαό – επέλεξε και πάλι το γνωστό εστιατόριο 

«Λιμάνι» στην Κωνσταντινούπολη για να εξαγγείλει με τον πιο κατηγορηματικό 

τρόπο ότι η Τουρκία επιδιώκει τη διχοτόμηση της Κύπρου και τίποτα άλλο. Την 

επόμενη μέρα, οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες κυκλοφόρησαν με πηχυαίους 

τίτλους υπέρ της διχοτόμησης («Taksim») και παρουσίαζαν χάρτες της Κύπρου 

με διαχωριστική γραμμή κατά μήκος του 35ου παράλληλου, δείχνοντας έτσι τον 

τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διχοτομηθεί το νησί.534  

 

Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν, τον ενθουσιασμό του κόσμου, ο Ντενκτάς και η ΤΜΤ 

κάλεσαν τους Τουρκοκύπριους σε συλλαλητήριο κατά της πολιτικής του 

Ηνωμένου Βασιλείου και υπέρ της διχοτόμησης. Οι Βρετανοί φάνηκαν να 

ξαφνιάζονται από την έντονη αντίδραση των Τουρκοκυπρίων, τους οποίους μέχρι 

τότε θεωρούσαν πιστούς συνοδοιπόρους κατά των Ελληνοκυπρίων, και 

προσπάθησαν να διαλύσουν γρήγορα το μαχητικό συλλαλητήριο με βία. 

Συγκεκριμένα, Βρετανοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών ενώ 

στρατιωτικό τζιπ μπήκε στο πλήθος σκοτώνοντας κάποιους από τους 

διαδηλωτές. Ο Ντενκτάς, ο οποίος επιδίωκε τη βίαιη αντιπαράθεση τόσο με τους 

Βρετανούς όσο και με τους Ελληνοκύπριους, πέτυχε το πρώτο σκέλος του 

στόχου του. Χαρακτηριστική για τη στάση του Ντενκτάς τη μέρα των 

διαδηλώσεων είναι η μαρτυρία της Σεβίμ Ουλφέτ (Sevim Ülfet), αδελφής του 

πρώτου Τουρκοκύπριου νεκρού στον ένοπλο αγώνα των Τουρκοκυπρίων για 

διχοτόμηση. Σε μια τουρκοκυπριακή κλινική, όπου μεταφέρονταν οι νεκροί και 

τραυματίες, η Σεβίμ Ουλφέτ κάλεσε τον Ντενκτάς να σταματήσει την ένοπλη 

αντιπαράθεση:  

 

«Η κλινική είχε γεμίσει με τραυματίες και νεκρούς. Κάποια στιγμή είδα τον 
Ντενκτάς και του είπα “Για το όνομα του θεού, δώσε εντολή να σταματήσουν 
επιτέλους αυτοί οι σκοτωμοί.” Και εκείνος μου έδωσε την εξής απάντηση :“Οι 

                                                           
534 Ταχσίν, ό.π., σ.σ. 48 – 49. 
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νεκροί αυτοί μας είναι χρήσιμοι. Με αυτούς θα κάνουμε να ακουστεί η φωνή μας 
στον κόσμο”».535 

 

Οι Βρετανοί, οι οποίοι μετά τα βίαια επεισόδια της 27 – 28ης Ιανουαρίου 1958, 

είχαν αρχίσει να βλέπουν με ακόμη περισσότερο σκεπτικισμό την αυτόνομη 

διχοτομική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης και του Ραούφ Ντενκτάς, 

υποπτεύονταν ότι πίσω από τις διαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων βρισκόταν η 

ίδια η Άγκυρα. Όπως ενδεικτικά αναφέρει ο Σερ Χιού Φούτ:  

 

«Εμείς στην Κύπρο δεν είχαμε κανένα λόγο να συμπαθάμε τον Ζορλού. Γνώριζε, 
δεν έχω καμία αμφιβολία, για τα γεγονότα. Και ίσως ο ίδιος να είχε δώσει τη 

διαταγή για τις τουρκικές ταραχές και για την απόπειρα να καεί η Λευκωσία».536 

 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι η κυβέρνηση 

Μεντερές δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τον Ιανουάριο του 1958 ακριβώς την 

ίδια βίαιη τακτική – όπως και στην περίπτωση του πογκρόμ κατά των Ελλήνων 

της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο του 1955 – με στόχο να προωθήσει την 

πολιτική της έναντι του κυπριακού προβλήματος. Όμως, σε αντίθεση με το 1955, 

η βρετανική πλευρά δεν ήταν παρασκηνιακά συμμέτοχη στις τουρκικές 

μεθοδεύσεις αλλά ένας από τους στόχους. Αναφερόμενος στα βρετανό-τουρκικά 

επεισόδια του Ιανουαρίου 1958, ο λόρδος Ουίνστερ (Lord Winster), παλαιότερος 

κυβερνήτης της Κύπρου την περίοδο 1946 - 49, προέβη στις 7 Φεβρουαρίου 

1958 στο εξής χαρακτηριστικό σχόλιο στο βρετανικό Τύπο:  

 

«Η Μεγάλη Βρετανία δρέπει τώρα τους καρπούς της τόσο ανόητης πολιτικής της 
να υποκινήσει την επιθυμία των Τούρκων για διχοτόμηση».537 

 

                                                           
535 Ό.π., σ. 51. 
536 Stephens, ό.π., σ. 153. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
537 An, ό.π., σ.σ. 133 – 134.  
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Όπως επισημαίνει η Nancy Crawshaw, τα βίαια επεισόδια της 27 – 28ης 

Ιανουαρίου 1958 είχαν εξυπηρετήσει άριστα το σκοπό της Άγκυρας, αφού για 

δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια η τουρκική πλευρά είχε αποδείξει τόσο στους 

Βρετανούς όσο και στην υπόλοιπη διεθνή κοινότητα ότι ήταν ικανή να αντισταθεί 

με βία σε οποιαδήποτε σχέδια λύσης του κυπριακού που δεν ευνοούσε. Μάλιστα, 

προσθέτει η Crawshaw, η ΤΜΤ δεν δίστασε αμέσως μετά τα επεισόδια να 

καλέσει τους Τουρκοκύπριους κοινοτάρχες (μουχτάρηδες) να παραιτηθούν 

προειδοποιώντας με αυτό τον τρόπο ότι η κρίσιμη συνεργασία των 

Τουρκοκυπρίων με τη βρετανική κυβέρνηση κατά της δράσης των 

Ελληνοκυπρίων θα τερματιζόταν.538    

 

Οι Βρετανοί, οι οποίοι στηρίζονταν άμεσα στους Τουρκοκύπριους για 

καταπολέμηση της ΕΟΚΑ, αφού τόσο η εφεδρική αστυνομία όσο και το 

μηχανοκίνητο εφεδρικό σώμα απαρτίζονταν σχεδόν αποκλειστικά από αυτούς, 

αναγκάστηκαν να διαφοροποιήσουν τη στάση τους αποσύροντας άμεσα το 

σχέδιο Φούτ και λαμβάνοντας πλέον με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις τουρκικές 

θέσεις επί του κυπριακού. Αμέσως μετά την επιστροφή του από την Τουρκία στις 

30 Ιανουαρίου 1958, ο κυβερνήτης Φούτ δήλωσε ενδεικτικά ότι ο πρώτος στόχος 

των Βρετανών ήταν να «επαναφέρουν τη μακρά και στενή φιλία μεταξύ της 

[βρετανικής] κυβέρνησης της Κύπρου και της τουρκικής κοινότητας και να 

εργαστούν μαζί της με πλήρη εμπιστοσύνη».539 Η πιο πάνω δήλωση 

υλοποιήθηκε εμπράκτως λίγους μήνες αργότερα με την κατάθεση εκ μέρους των 

Βρετανών ενός διαφοροποιημένου σχεδίου, του ονομαζόμενου σχεδίου 

Μακμίλαν (19 Ιουνίου 1958), το οποίο περιείχε σημαντικά διχοτομικά στοιχεία 

που ικανοποιούσαν σε σημαντικό βαθμό την τουρκική πλευρά.540   

 

 

                                                           
538 Crawshaw, ό.π., σ. 277.  
539 Ό.π., σ. 277.  
540 Stephens, ό.π., σ.σ. 154 – 155. Περισσότερα για το σχέδιο Μακμίλαν στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Βίαιη αντιπαράθεση ΤΜΤ με Ελληνοκύπριους  

Μετά από την επιτυχή αποτροπή των πρώτων βρετανικών πειραματισμών για 

ουσιαστική παραχώρηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης στον κυπριακό λαό, η 

Άγκυρα και η ΤΜΤ επικεντρώθηκαν στην πρόκληση ένοπλης αντιπαράθεσης με 

την ΕΟΚΑ και κατ’ επέκταση με τους Ελληνοκύπριους. Μάλιστα, η υποκίνηση της 

βίας γινόταν λίγες μέρες πριν από την υποβολή του σχεδίου Μακμίλαν, το οποίο 

κατά γενική ομολογία εξυπηρετούσε – έστω και μακροπρόθεσμα – τους 

διχοτομικούς στόχους της Άγκυρας. Αυτό γινόταν γιατί η Άγκυρα ήθελε μέσω της 

ένοπλης αντιπαράθεσης με την ΕΟΚΑ να επιδείξει στη διεθνή κοινότητα, λίγο 

πριν την ανακοίνωση ενός νέου βρετανικού σχεδίου για το μέλλον της Κύπρου, 

ότι (α) η άμεση διχοτόμηση ήταν η μόνη λύση αφού Ελληνοκύπριοι και 

Τουρκοκύπριοι δεν ήταν ικανοί να συμβιώσουν ειρηνικά, και (β) οι Τούρκοι ήταν 

ένας υπολογίσιμος παράγοντας στο νησί, του οποίου οι προσδοκίες – σε 

οποιοδήποτε σχέδιο λύσης – έπρεπε να εισακουστούν.541 Για αυτό και λίγες 

μέρες πριν από την υποβολή του σχεδίου Μακμίλαν, η ΤΜΤ έδρασε με 

πανομοιότυπο τρόπο όπως και οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες το 1955 κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου του Λονδίνου. Δηλαδή, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της 

προβοκάτσιας με στόχο την πρόκληση βίας. Ενδεικτική προς τούτο είναι η 

παρατήρηση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ότι τα τραγικά γεγονότα της 6-7ης 

Σεπτεμβρίου 1955 επαναλήφθηκαν στη Λευκωσία με μια παρόμοια προβοκάτσια 

τον Ιούνιο του 1958.542   

 

Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου 1958 εξερράγη βόμβα στο κτίριο του τουρκικού 

γραφείου πληροφοριών στη Λευκωσία προκαλώντας μόνο μικρές υλικές ζημιές, 

αφού εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κανείς υπάλληλος μέσα. Το βράδυ της ίδιας 

                                                           
541 Ενδεικτική των προθέσεων της Άγκυρας όπως έχει στρατιωτική παρουσία στο νησί στο πρότυπο της 

ΕΟΚΑ, ούτως ώστε να επηρεάζει πιο δυναμικά τις πολιτικές εξελίξεις στο νησί με στόχο τη διχοτόμηση, 

ήταν η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Ζορλού με Τούρκους στρατιωτικούς που οργάνωναν την 

ΤΜΤ τον Ιούνιο του 1958. Η συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί τις μέρες που ανακοινωνόταν το σχέδιο 

Μακμίλαν και ο Ζορλού επειγόταν όπως η ΤΜΤ κάνει αισθητή την παρουσία της στην Κύπρο. Μάλιστα 

ανέφερε ότι «Υπάρχει η ανάγκη όπως έχουμε και εμείς μια οργάνωση όπως την ΕΟΚΑ, την οποία έχουν οι 

Ελληνοκύπριοι στην Κύπρο». Στο Tansu, ό.π., 44.     
542 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος: Το Αδιέξοδο των Εθνικισμών, ό.π., σ. 83.  
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ημέρας κάποιοι μπήκαν στους τουρκοκυπριακούς κινηματογράφους και σε 

άλλους χώρους σύναξης φωνάζοντας ψευδώς ότι οι Ελληνοκύπριοι είχαν 

πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε γνωστές τουρκοκυπριακές συνοικίες της 

Λευκωσίας.543 Αποτέλεσμα ήταν μάζες οργισμένων Τουρκοκυπρίων να ξεχυθούν 

στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας αρπάζοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους 

και προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Πέραν 

από τις υλικές ζημιές είχαν δολοφονηθεί δύο Ελληνοκύπριοι.544     

 

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η τοποθέτηση της βόμβας στο τουρκικό γραφείο 

πληροφοριών και η επακόλουθη πρόκληση επίθεσης κατά ελληνοκυπριακών 

συνοικιών στη Λευκωσία ήταν έργο της ΤΜΤ και του Ραούφ Ντενκτάς. Ο 

Βρετανός συγγραφέας και ερευνητής Κρίστοφερ Χίτσενς (Christopher Hitchens) 

χαρακτήρισε τη σχετική ομολογία του Ντενκτάς ως «μια εκπληκτική επιβεβαίωση 

ενός γεγονότος το οποίο ενέπνεε υποψίες από καιρό» («An astonishing 

confirmation of something long suspected»). Συγκεκριμένα, το 1984 ο 

Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς ομολόγησε – στα πλαίσια ντοκιμαντέρ 

του αγγλικού τηλεοπτικού σταθμού ITV – ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί από ένα 

φίλο του, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. Συγκεκριμένα, ο Ντενκτάς ανέφερε τα 

εξής αποκαλυπτικά:  

 

«Αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα ήταν στενός μου φίλος. Δεν μπορώ να 
αποκαλύψω το όνομά του. Στόχος ήταν η αφύπνιση της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας και η πρόκληση έντασης».545 

 

Φυσικά τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο γνώριζαν από την αρχή ότι η 

τοποθέτηση της βόμβας στο τουρκικό γραφείο πληροφοριών και η επακόλουθη 

βία κατά των Ελληνοκυπρίων ήταν αποτέλεσμα τουρκικής προβοκάτσιας, αλλά 

                                                           
543 Ταχσίν, ό.π., σ. 56.  
544 Crawshaw, ό.π., σ. 288.  
545 Hitchens, Christopher, Hostage to History - Cyprus: From the Ottomans to Kissinger, εκδ. Verso, 

London, 1997, σ.σ. 3 – 4. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την προβοκάτσια του 1958 στο Κιζιλγιουρέκ, 

ό.π., σ. 83. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου. 
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παρά την ανησυχία τους, για ευνόητους λόγους, δεν δημοσιοποίησαν αυτή την 

πληροφορία. Σύμφωνα με απόρρητο τηλεγράφημα του Αμερικανού προξένου 

στη Λευκωσία Taylor G. Belcher, ο οποίος στις 9 Ιουνίου 1958 πραγματοποίησε 

συνάντηση με το Βρετανό βοηθό κυβερνήτη της Κύπρου Sir George Sinclair για 

να ενημερωθεί όσον αφορά το πρόσφατο ξέσπασμα της βίας στην Κύπρο, προς 

το αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών:  

 

«Ο εντελώς αναίσχυντος και ανεύθυνος τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι ασκούν 
πιέσεις εδώ [Κύπρος] αποτελεί αιτία για λήψη κάποιας δράσης εκ μέρους μας 

[ΗΠΑ] με στόχο τόσο την αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων όσο και της επιδεινωμένης κατάστασης στο νησί».546 

 

Οι σκληρές αναφορές του Αμερικανού πρόξενου για τη στάση των Τούρκων 

βασίστηκαν στην ενημέρωση που έλαβε από το Βρετανό συνομιλητή του, 

σύμφωνα με την οποία «…όλες οι ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάστασης στο εσωτερικό του κτιρίου, καταδεικνύουν την ύπαρξη 

“σχεδιασμένης” επιχείρησης… προφανώς όχι εμπνευσμένης από τους Έλληνες». 

Μάλιστα, ο Βρετανός βοηθός κυβερνήτης απέδωσε την τουρκική βία στην 

ολοκληρωτική προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων για διχοτόμηση («This is their 

all-out bid for partition») και δεν απέκλεισε εμπλοκή της ίδιας της Τουρκίας.547 

 

Αρχικά η ΕΟΚΑ απέφυγε να πέσει στην παγίδα της ΤΜΤ καλώντας την 

ελληνοκυπριακή κοινότητα σε αυτοσυγκράτηση και ζητώντας της να αποφεύγει 

επιθέσεις κατά των Τουρκοκυπρίων. Οι οδηγίες του Γρίβα ήταν σαφείς: «Οι 

Έλληνες δεν έπρεπε να επιτίθενται πρώτοι και ούτε να προκαλούν οποιαδήποτε 

βία, αλλά να μάχονται μέχρι εσχάτων σε περίπτωση που δέχονταν επίθεση».548 

Όμως, η ΤΜΤ με επιμονή οδηγούσε τα πράγματα σε ένοπλη διακοινοτική 

                                                           
546 Department of State, “Telegram from the Consulate in Nicosia to the Department of State”, Central 

Files, 747C.00/6 – 958, Secret, Nicosia, 9 June 1958.  
547 Ό.π. Η μετάφραση όλων των αναφορών του συγκεκριμένου τηλεγραφήματος από την αγγλική είναι 

δική μου 
548 Crawshaw, ό.π., σ. 302.  
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αντιπαράθεση μέσω συνεχών επιθέσεων κατά των Ελληνοκυπρίων. Η 

συγκεκριμένη δράση της ΤΜΤ κατά τον Ιούνιο του 1958 μπορεί να συνοψιστεί ως 

εξής:  

 

- Άγρια δολοφονία οκτώ Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι αφού είχαν συλληφθεί στις 12 

Ιουνίου 1958 από βρετανική περίπολο αφέθηκαν ακολούθως έξω από το 

τουρκοκυπριακό χωριό Κιόνελι για να δεχθούν αμέσως μετά επίθεση από 

πλήθος εξαγριωμένων Τουρκοκυπρίων.549  

 

- Πρόκληση εκατοντάδων κακόβουλων φωτιών κατά ελληνοκυπριακών 

εκκλησιών και οικιών. Χαρακτηριστικό ήταν το κάψιμο της εκκλησίας του Αγίου 

Λουκά στη Λευκωσία για δεύτερη φορά στις 29 Ιουνίου 1958  μετά το πέρας 

μόλις δύο βδομάδων. 

 

- Οργανωμένες επιθέσεις κατά ελληνοκυπριακών συνοικιών στα βόρεια 

προάστια της Λευκωσίας με στόχο τη μαζική εκδίωξη του πληθυσμού προς το 

νότο. Ενδεικτική ήταν η περίπτωση της Ομορφίτας όπου ο ελληνοκυπριακός 

πληθυσμός τρομοκρατημένος από τις συνεχείς επιθέσεις εγκατέλειψε περί τα 

τέλη Ιουνίου μαζικά τις εστίες του, για να καταληφθούν αμέσως μετά από 

Τουρκοκύπριους.      

 

- Κατάληψη της δημοτικής αγοράς Λευκωσίας από Τουρκοκύπριους και 

λαφυραγωγία κατά των καταστημάτων που διατηρούσαν εκεί οι Ελληνοκύπριοι. 

                                                           
549 Η Nancy Crawshaw παρουσιάζει αποσπάσματα από την έρευνα που διεξήγαγε η βρετανική διοίκηση 

για τυχόν συνωμοσία μεταξύ Βρετανών – Τουρκοκυπρίων στη δολοφονία των οκτώ Ελληνοκυπρίων. 

Παρόλο που η έρευνα αθώωσε τους εμπλεκόμενους Βρετανούς, ενώ οι οκτώ κατηγορούμενοι 

Τουρκοκύπριοι αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης μαρτυριών, μια απλή ανάγνωση των πορισμάτων της 

έρευνας καταδεικνύει προφανή προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων. Crawshaw, ό.π., 

σ.σ. 288 – 293. Και πάλι οι Βρετανοί, παρά τις ανησυχίες τους για το διογκούμενο διχοτομικό κίνημα των 

Τουρκοκυπρίων, φαίνεται και πως σε αυτή την περίπτωση είχαν προτιμήσει την προσφιλή μέθοδο του 

«διαίρει και βασίλευε» με στόχο να πλήξουν τον ενωτικό αγώνα των Ελληνοκυπρίων, ο οποίος παρέμενε η 

βασική ανησυχία τους.     
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- Επέκταση των επιθέσεων πέραν της Λευκωσίας και σε άλλες επαρχίες με το 

θανάσιμο τραυματισμό ενός Ελληνοκύπριου στην Πάφο στις 29 Ιουνίου 1958.550  

 

Μετά, λοιπόν, από μια σειρά οργανωμένων προκλήσεων από την ΤΜΤ, η ΕΟΚΑ 

«έπεσε στην παγίδα» πραγματοποιώντας τον Ιούλιο του 1958 ένοπλες επιθέσεις 

κατά των Τουρκοκυπρίων με αποτέλεσμα το νησί να οδηγηθεί στα πρόθυρα 

εμφυλίου πολέμου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αρίφ Χασάν Ταχσίν, 

«Τελικά ο Γρίβας δεν άντεξε και “ανέβηκε με τις μπότες στο κρεβάτι”».551  

 

Οι πρώτες, λοιπόν, εθνικά υποκινούμενες επιθέσεις της ΕΟΚΑ κατά των 

Τουρκοκυπρίων πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 1958, τρία χρόνια μετά την 

έναρξη δράσης της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, η επίθεση της ΕΟΚΑ κατά 

λεωφορείου που επέστρεφε στο χωριό Σίντα στις 11 Ιουλίου 1958 οδήγησε στη 

δολοφονία πέντε Τουρκοκυπρίων.552 Από το σημείο αυτό η κατάσταση στο νησί 

ήταν ανεξέλεγκτη με το θάνατο αθώων κυρίως πολιτών και από τις δύο 

κοινότητες. Μέχρι τις 4 Αυγούστου 1958, οπότε ο Γρίβας κήρυξε προσωρινή 

ανακωχή στη δράση της ΕΟΚΑ κατά των Τουρκοκυπρίων και των Βρετανών, 

είχαν σκοτωθεί 208 άτομα, 105 Τουρκοκύπριοι και 103 Ελληνοκύπριοι.553  

 

Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι την αποχώρηση των Βρετανών από την Κύπρο η 

ΕΟΚΑ δεν πραγματοποίησε άλλες επιθέσεις κατά των Τουρκοκυπρίων. Όμως, η 

ΤΜΤ και η Άγκυρα είχαν πετύχει πλέον το στόχο τους, αφού με τις διακοινοτικές 

ταραχές του Ιουνίου – Ιουλίου 1958 είχε εδραιωθεί η διχόνοια μεταξύ 

Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων ενώ είχε αρχίσει να υλοποιείται στην πράξη 

η υιοθετηθείσα πρόταση του Νιχάτ Ερίμ για πολιτικό και γεωγραφικό διαχωρισμό 

των δύο κοινοτήτων. Παράλληλα, η Άγκυρα είχε καταφέρει - μέσω της 

                                                           
550 Λεπτομερής περιγραφή των τουρκικών επιθέσεων κατά το μήνα Ιούνιο του 1958 στο Crawshaw, ό.π., σ. 

293, σ. 295, και σ. 301.  
551 Ταχσίν, ό.π., σ. 57.  
552 Crawshaw, ό.π., σ. 303 και Ταχσίν, ό.π., σ. 57.  
553 Ταχσίν, ό.π., σ. 57. 
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υποκίνησης των διακοινοτικών ταραχών από την ΤΜΤ - να αποδείξει και πάλι 

στους Βρετανούς, οι οποίοι κατά την ίδια περίοδο επεξεργάζονταν την τελική 

μορφή του περιβόητου σχεδίου Μακμίλαν, ότι σε οποιαδήποτε τελική λύση του 

κυπριακού τόσο η Τουρκία όσο και η τουρκοκυπριακή κοινότητα έπρεπε να 

έχουν καθοριστική συμμετοχή υπό ένα αυτόνομο και ξεχωριστό καθεστώς.   

 

Στα πλαίσια της δημιουργίας τετελεσμένων για την υλοποίηση της διχοτόμησης, 

η ΤΜΤ εξώθησε τον Ιούλιο του 1958 την πρώτη μετακίνηση ολόκληρων χωριών – 

ακόμη και από τη μακρινή επαρχία της Πάφου – προς τη βόρεια περιοχή της 

Λευκωσίας. Παράλληλα, η πρώτη μόνιμη διαχωριστική γραμμή χωρίζοντας τον 

τουρκικό από τον ελληνικό τομέα της Λευκωσίας χαράχθηκε τότε βεβιασμένα 

από τους Βρετανούς. Επίσης, βρίσκοντας αφορμή από σχετική πρόνοια του 

νεοεισαχθέντος σχεδίου Μακμίλαν η τουρκοκυπριακή ηγεσία άρχισε να 

οργανώνεται σε ξεχωριστά συμβούλια κοινοτήτων σε όλη την Κύπρο.554 Ακόμη, 

με βάση το σχέδιο της Άγκυρας για διχοτόμηση του νησιού, η τουρκοκυπριακή 

ηγεσία άρχισε να εντοπίζει από τον Ιούνιο – Ιούλιο του 1958 σε πιο συστηματική 

βάση περιοχές βορείως του 35ου παράλληλου, στις οποίες θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν και συγκεντρωθούν μαζικά οι Τουρκοκύπριοι. Η έρευνα αυτή της 

τουρκοκυπριακής ηγεσίας, η οποία είχε ονομαστεί «Σχέδιο Μετανάστευσης», 

εστάλη στο τουρκικό υπουργείο εξωτερικών για περαιτέρω επεξεργασία και 

συντονισμό ενεργειών.555     

 

 

 

 

 

 

                                                           
554 Crawshaw, ό.π., σ. 295 και σ. 304 και An, ό.π., σ.σ. 140 – 141.   
555 An, ό.π., σ.σ. 140 – 141.  
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Η Άγκυρα θέτει υπό πλήρη έλεγχό της την ΤΜΤ  

Αμέσως μετά την κήρυξη ανακωχής από την ΕΟΚΑ στις αρχές Αυγούστου του 

1958, ακολούθησε η κήρυξη ανακωχής εκ μέρους της ΤΜΤ. Και αυτό γιατί ο νέος 

Τούρκος στρατιωτικός διοικητής της ΤΜΤ, συνταγματάρχης Ριζά Βουρουσκάν, 

θεωρούσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα του έδινε τον απαραίτητο χρόνο για 

πιο άνετη αναδιοργάνωσή της στα πρότυπα μιας καλά δομημένης 

παραστρατιωτικής οργάνωσης.556 Ο Ριζά Βουρουσκάν ήταν στέλεχος του 

Γραφείου Ειδικού Πολέμου557, στο οποίο είχε ανατεθεί από την τουρκική 

κυβέρνηση η υλοποίηση της διχοτόμησης του νησιού μέσω της ΤΜΤ. Είχε 

αφιχθεί μυστικά στην Κύπρο - μαζί με πλειάδα άλλων Τούρκων αξιωματικών - 

στα τέλη Ιουλίου 1958 αρχίζοντας την υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου 

εκπαίδευσης και εξοπλισμού Τουρκοκυπρίων μαχητών της ΤΜΤ.558   

  

Τα σχέδια για ένοπλη εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό άρχισαν να 

μελετώνται οκτώ μήνες προηγουμένως και πιο συγκεκριμένα από τα τέλη 

Δεκεμβρίου του 1957 με αρχές του 1958, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Τούρκου 

υπουργού Εξωτερικών Ζορλού στο Γενικό Επιτελείο των τουρκικών ενόπλων 

δυνάμεων. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, ο Ζορλού πίστευε ακράδαντα 

ότι η διασφάλιση των τουρκικών συμφερόντων στην Κύπρο δεν θα 

επιτυγχανόταν μόνο μέσω της διπλωματικής οδού. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος 

υπουργός Εξωτερικών θεωρούσε ότι οι διπλωματικές ενέργειες της Τουρκίας επί 

του κυπριακού θα ενισχύονταν δραματικά μέσω της στρατιωτικής της παρουσίας 

                                                           
556 Αθανασιάδης, ό.π., σ. 91. Ο Σπύρος Αθανασιάδης παραθέτει ενδιαφέροντα αποσπάσματα από το 

προσωπικό ημερολόγιο του πρώτου στρατιωτικού διοικητή της ΤΜΤ, Ριζά Βουρουσκάν, καθώς και 

αποκαλυπτικά αποσπάσματα από μεταγενέστερη συνέντευξή του.  
557 Υπενθυμίζεται αναφορά σε υποσημείωση υπ’ αριθμό 395 ότι ο τίτλος Γραφείο Ειδικού Πολέμου 

δόθηκε στην υπό αναφορά μυστική υπηρεσία σε μεταγενέστερο στάδιο και πιο συγκεκριμένα το 1965. Από 

το 1952 χρησιμοποιείτο ο τίτλος Συμβούλιο Τακτικής Επιστράτευσης (Seferberlik Taktik Kurulu). Όμως, 

για ευκολία αναφοράς χρησιμοποιούμε τον τίτλο Γραφείο Ειδικού Πολέμου (Özel Harp Dairesi) και για 

την περίοδο πριν από το 1965.  
558 Περισσότερες πληροφορίες για την άφιξη του Βουρουσκάν στην Κύπρο και τις πρώτες μυστικές επαφές 

του με την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων στο Tansu, ό.π., σ.σ. 52 – 54.  
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στο νησί και τον ουσιαστικό εξοπλισμό των Τουρκοκυπρίων, στο πρότυπο της 

στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας μέσω της ΕΟΚΑ.559      

 

Παρά τις αρχικές οδηγίες του Ζορλού προς το στρατό για προώθηση ένοπλης 

εμπλοκής της Τουρκίας στην Κύπρο, η τελική συγκατάθεση της τουρκικής 

κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικών και οπλισμού στο νησί δόθηκε πέντε 

μήνες αργότερα, το Μάιο του 1958. Και αυτό γιατί αρχικά ο πρωθυπουργός 

Μεντερές ήταν επιφυλακτικός, αφού πίστευε ακόμη ότι μαζί με τον Έλληνα 

ομόλογό του Κωνσταντίνο Καραμανλή θα μπορούσε - πάντοτε στο πλαίσιο της 

συμμαχίας των δύο χωρών εντός του ΝΑΤΟ - να βρει μια διπλωματική λύση στο 

κυπριακό. Ο Μεντερές παρέμενε προσηλωμένος στην ευρύτερη συνεργασία των 

δύο νατοϊκών χωρών με στόχο την παρεμπόδιση της καθόδου της Σοβιετικής 

Ένωσης προς τη Μεσόγειο. Οι πιέσεις, όμως, του Ζορλού ήταν συνεχείς, για 

αυτό και τελικά ο Μεντερές πείστηκε δίνοντας τη συγκατάθεσή του.560   

 

Με το πράσινο φως του Μεντερές, το Γραφείο Ειδικού Πολέμου άρχισε την 

υλοποίηση του «Σχεδίου Επανάκτησης Κύπρου» («Kıbrıs İstirdat Planı»), το 

οποίο είχε ήδη συνταχθεί από τον ταγματάρχη του Γραφείου Ειδικού Πολέμου 

Ισμαήλ Τανσού (İsmail Tansu) που συντόνιζε τη δράση της ΤΜΤ από την 

τουρκική πρωτεύουσα. Tο υπό αναφορά σχέδιο προνοούσε τον εξοπλισμό και 

εκπαίδευση 5000 Τουρκοκυπρίων μέχρι το τέλος του 1959, και την ύπαρξη ενός 

πλήρως εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου τουρκοκυπριακού σώματος 10000 – 

                                                           
559 Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αρχικές οργανωτικές επαφές του Ζορλού με τους Τούρκους 

στρατιωτικούς περιλαμβάνονται και πάλι στο Tansu, ό.π., σ.σ. 28 – 31. Ο İsmail Tansu ήταν ταγματάρχης 

του τουρκικού στρατού, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της ΤΜΤ στην Άγκυρα. Από το πόστο του στο 

Γραφείο Ειδικού Πολέμου συντόνιζε την αποστολή οπλισμού στην Κύπρο και την εκπαίδευση 

Τουρκοκυπρίων σε ειδικά στρατόπεδα στην Τουρκία. Λόγω του συντονιστικού του ρόλου είχε συχνές 

επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών Ζορλού και ήταν σε θέση να γνωρίζει τα παρασκήνια της πολιτικής 

απόφασης για στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό.   
560 Tansu, ό.π,. σ. 31 και σ. 35. Ο Tansu περιγράφει με ακρίβεια την αρχική αντιπαράθεση των Μεντερές – 

Ζορλού όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντερές βρίσκονταν πάντοτε οι 

πιθανές αρνητικές επιπλοκές μιας ένοπλης αντιπαράθεσης Ελλάδας – Τουρκίας στην Κύπρο, η οποία – 

επισημαίνει ο Tansu –  θα δυσκόλευε τη νατοϊκή συμμαχία, ενώ μπορούσε να δυσκολέψει και την 

εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης στο κυπριακό.   
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15000 ανδρών μέχρι το 1960.561 Παράλληλα, αξιωματικοί του Γραφείου Ειδικού 

Πολέμου, οι οποίοι συντόνιζαν τη στρατιωτική δράση της ΤΜΤ, αφίχθησαν στην 

Κύπρο τρεις μήνες αργότερα (31 Ιουλίου 1958) με πλήρη μυστικότητα και υπό 

διαφορετικές ταυτότητες και ονόματα, αφού με κανένα τρόπο δεν έπρεπε να βγει 

στη δημοσιότητα η εμπλοκή της επίσημης τουρκικής κυβέρνησης στην όλη 

επιχείρηση. Προς τούτο οι οδηγίες του Ζορλού προς τους Τανσού, Βουρουσκάν  

και την υπόλοιπη στρατιωτική ηγεσία της ΤΜΤ ήταν σαφείς:  

 

«Στο πλευρό σας συγκαλυμμένα βρίσκεται το κράτος, η κυβέρνηση, οι ένοπλες 
δυνάμεις και εγώ προσωπικά. Κάθε σας ανάγκη για την αποστολή που αναλάβατε 

θα εκτελείται ασυζητητί. Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοικτή… Να με 
ενημερώνετε για κάθε δυσκολία που θα βρίσκετε μπροστά σας».562 

 

Με πιο απλά λόγια, η Τουρκία στήριζε με κάθε τρόπο τη στρατιωτική δράση της 

ΤΜΤ, υπό πλήρη όμως εχεμύθεια και μυστικότητα, αφού με κανένα τρόπο δεν 

έπρεπε να δίνεται στη διεθνή κοινότητα η εντύπωση ότι η τουρκική πλευρά ήταν 

αυτή που περιέπλεκε ακόμη πιο πολύ το κυπριακό με την περεταίρω 

στρατιωτικοποίησή του. Στην πραγματικότητα, όμως, η Άγκυρα έθετε 

συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους επί της Κύπρου με σκοπό την 

παρεμπόδιση της ένωσης. Παράλληλα, βέβαια, και εφόσον οι συνθήκες το 

επέτρεπαν ο τουρκικός στρατός έθετε ως στόχο την επανάκτηση ολόκληρης της 

Κύπρου, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια καθαρά παντουρκιστική ρητορική. Όπως 

ο ίδιος ο συγγραφέας του Σχεδίου Επανάκτησης Κύπρου ταγματάρχης Ισμαήλ 

Τανσού αποκάλυψε στο βιβλίο του το υπό αναφορά σχέδιο προέβλεπε τα εξής:  

 

«[…] Έπρεπε να πάρουμε αργά ή γρήγορα πίσω το νησί μας. Δεν μπορούσαμε 
να ξεχάσουμε ότι οι πρόγονοί μας, μαζί με το ισχυρό οθωμανικό κράτος, 
δημιούργησαν και την τουρκική πατρίδα. Έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ότι 

καθορίζοντας το στόχο μας στο σχέδιο μας [Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου] 
εμπνεόμασταν από αυτά τα αισθήματα […] Όταν ερχόταν η μέρα που η ΕΟΚΑ θα 

προσπαθούσε να υλοποιήσει την ΕΝΩΣΗ μέσω μιας ευρείας επιχείρησης στο 

                                                           
561 Ό.π., σ. 32.  
562 Ό.π., σ. 47. Η υπογράμμιση και η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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νησί, η ΤΜΤ θα εναντιωνόταν σε αυτό βγαίνοντας έξω από τη μυστική της δράση 
και περνώντας στην επίθεση. Λυγίζοντας την ελληνοκυπριακή άμυνα θα 

επιχειρούσε όπως ελέγξει την κατάσταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Τουρκία θα 
πραγματοποιούσε μια στρατιωτική επιχείρηση στο νησί. Και εφόσον οι Τουρκικές 

Ένοπλες Δυνάμεις επιτύγχαναν την κατάληψη [της Κύπρου], η ΤΜΤ – 
εκμεταλλευόμενη αυτή την ευκαιρία – και με στόχο να ενώσει το νησί με τη 

Μητέρα Πατρίδα [Τουρκία] και να κόψει από τη ρίζα τους τα όνειρα των 
Ελληνοκυπρίων και των Ελλήνων για ένωση και περνώντας στην επίθεση σε κάθε 

περιοχή του νησιού – θα επιτύγχανε τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού με την 
προέλαση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».563 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί 

ασκούσαν πιέσεις στην τουρκική πολιτική ηγεσία με στόχο να μην περιοριστεί 

στη διχοτόμηση. Όπως φαίνεται και πιο πάνω, απώτερος τους στόχος ήταν η 

επανάκτηση ολόκληρης της Κύπρου, η οποία – ως πρώην κτήση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – θεωρείτο για αυτούς ένα κομμάτι της Τουρκίας. Για 

αυτό και ήθελαν να κάνουν ξεκάθαρο στην πολιτική ηγεσία της χώρας ότι το 

Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου – εφόσον φυσικά οι συνθήκες το επέτρεπαν – είχε 

ως απώτερο στόχο τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου από την Τουρκία. Ο Ριζά 

Βουρουσκάν διηγείται το εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνομιλίας των 

στρατιωτικών με το Ζορλού στις 22 Ιουλίου 1958:  

 

«-Κύριε, [Βουρουσκάν προς Ζορλού] βλέπουμε τη μετάβασή μας στην Κύπρο ως 
μια μυστική αποστολή που αποβλέπει σε ανταρτοπόλεμο για την προστασία της 
τουρκικής κοινότητας, αλλά και την ένοπλη στήριξη των κυβερνητικών θέσεων. 

Από την ομιλία σας αντιληφθήκαμε ότι τελικός μας στόχος, εάν παραστεί ανάγκη 
και το επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι να γίνει ένας γενικός ξεσηκωμός και να 

θέσουμε υπό τον έλεγχό μας το σύνολο της νήσου. Αντιλήφθηκα σωστά; Αυτός 
είναι ο τελικός μας στόχος; Μήπως θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το σκοπό 

αυτό; 

Ο υπουργός, όχι με πολλή προθυμία, μου απάντησε: 

- Μάλιστα, αυτός είναι ο στόχος».564 

 

                                                           
563 Tansu, ό.π., σ.σ.32 – 33. Η μετάφραση από την τουρκική και η υπογραμμίσεις είναι δικές μου.   
564 Αθανασιάδης, ό.π., σ. 87. Η υπογράμμιση είναι δική μου.  
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Στο πιο πρακτικό επίπεδο ο Ζορλού επέμεινε σε συγκεκριμένα μέτρα για 

σταδιακή υλοποίηση της διχοτόμησης, η οποία θα επιτυγχανόταν π.χ. με τη 

μετατροπή των τουρκικών χωριών σε πραγματικά κάστρα και τη δημιουργία καλά 

οχυρωμένων θυλάκων βορείως του 35ου παράλληλου που μοίραζε το νησί στα 

δύο. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποίησε ο Ζορλού στις 22 

Ιουλίου 1958 – λίγες μόνο μέρες πριν από την μυστική αποστολή των πρώτων 

Τούρκων αξιωματικών στην Κύπρο – με τους Ισμαήλ Τανσού, Ριζά Βουρουσκάν 

και άλλους εκπροσώπους του τουρκικού γενικού επιτελείου και του Γραφείου 

Ειδικού Πολέμου, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών ήταν ξεκάθαρος. Σύμφωνα 

με το Ριζά Βουρουσκάν: 

 

«Ο υπουργός μας είπε ότι θα πρέπει να μετατρέψουμε τα χωριά σε κάστρα για να 
μπορούν να αμύνονται. Μας είπε ακόμη ότι για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να 

γίνουν και [οχυρωματικά] κτίσματα».565 

 

Είναι αξιοσημείωτο το ότι με τον έλεγχο της ΤΜΤ από την Τουρκία τον Αύγουστο 

του 1958 μέχρι και την ανεξαρτησία της Κύπρου τον Αύγουστο του 1960 δεν 

υπήρξε καμία ένοπλη αντιπαράθεσή της με την ΕΟΚΑ ή με τη βρετανική 

διοίκηση, λόγω κυρίως των διπλωματικών εργασιών που διεξάγονταν την ίδια 

περίοδο για το μέλλον της Κύπρου. Όμως, παράλληλα με τις διεθνείς 

διπλωματικές διεργασίες για επίλυση του κυπριακού στη βάση μιας «υπό 

κηδεμονία» ανεξαρτησίας, οι οποίες ξεκίνησαν κατόπιν παροτρύνσεων των ΗΠΑ 

στα τέλη του 1958566, η Τουρκία ενίσχυε με συστηματικό τρόπο τη στρατιωτική 

της παρουσία στο νησί εξοπλίζοντας και εκπαιδεύοντας ολοένα και περισσότερα 

στελέχη της ΤΜΤ. Και αυτό γιατί αμετακίνητος στόχος της Άγκυρας ήταν η 

προετοιμασία για στρατιωτική επιβολή των στόχων της, στην περίπτωση που 

οποιαδήποτε διπλωματική συνεννόηση επί του μελλοντικού πολιτικού 

καθεστώτος της Κύπρου είτε δεν καρποφορούσε είτε δεν μπορούσε να 

                                                           
565 Ό.π., σ. 87. 
566 Για τις μυστικές διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου 

με στόχο την προώθηση μιας υπό κηδεμονία και όχι πλήρους ανεξαρτησίας στην Κύπρο – σε αντίθεση με 

τους αρχικούς επιδιωκόμενους στόχους της Ελλάδας και Τουρκίας για ένωση και διχοτόμηση, αντίστοιχα – 

θα ασχοληθούμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
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υλοποιηθεί με επιτυχία. Η πρώτη, λοιπόν, μεταφορά οπλισμού από την περιοχή 

Ανεμουρίου (Anemurium) στα νότια παράλια της Τουρκίας προς την περιοχή 

Κοκκίνων στη βόρεια ακτή της Κύπρου ξεκίνησε στις 16 Αυγούστου 1958 με τη 

βοήθεια μικρών καϊκιών. Στη συνέχεια, όμως, αγοράστηκε με μυστικά κονδύλια 

της τουρκικής κυβέρνησης αλιευτικό σκάφος, το οποίο αποκλειστικά ασχολείτο με 

τη μεταφορά όπλων στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, στην Τουρκία δημιουργήθηκαν 

δύο στρατόπεδα εκπαίδευσης, το ένα στην περιοχή Ανεμουρίου – Κεμέρ (Kemer) 

και το άλλο κοντά στην Άγκυρα. Εκεί, οι αξιωματικοί του Γραφείου Ειδικού 

Πολέμου εκπαίδευαν – με βάση την εκπαίδευση που ίδιοι είχαν τύχει στις ΗΠΑ 

για ορεινές (εκ των μετόπισθεν) επιχειρήσεις κατά των κομμουνιστών στα 

πλαίσια του δικτύου Stay Behind – Τουρκοκύπριους μέλη της ΤΜΤ. Ένας από 

τους βασικούς εκπαιδευτές των Τουρκοκυπρίων ήταν ο συνταγματάρχης Ναϊμ 

Ταν (Naim Tan), γνωστός διοικητής του Λόχου Ορεινών Καταδρομών. Με βάση 

το πιο πάνω μυστικό σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης, μέχρι το 1959 υπήρχαν 

στην Κύπρο 5000 καλά εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι Τουρκοκύπριοι 

άνδρες.567   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
567 Ό.π., σ.σ. 31 – 34. Ο Tansu περιγράφει με ιδιαίτερη λεπτομέρεια τις πρώτες μυστικές αποστολές όπλων 

στην Κύπρο, οι οποίες οδήγησαν σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών στον εξοπλισμό συνολικά 800 

ανδρών της ΤΜΤ. Στο Tansu, ό.π., 117 – 125.  
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TMT κατά τουρκοκυπριακού αριστερού κινήματος 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΤΜΤ ήταν η ιδεολογική ομογενοποίηση 

της τουρκοκυπριακής κοινότητας και κατ’ επέκταση η συσπείρωσή της πίσω από 

το βασικό εθνικό στόχο της διχοτόμησης. Για αυτό και οποιοδήποτε τμήμα της 

κοινότητας εναντιωνόταν σε αυτό το στόχο ή με τις πράξεις του δεν συνέβαλλε 

στη διχοτόμηση καταπολεμείτο άμεσα από την οργάνωση. Εξού και το 

τουρκοκυπριακό αριστερό κίνημα, το οποίο συνεργαζόταν με την 

ελληνοκυπριακή αριστερά σε εργατικά κυρίως θέματα, ήταν ένας από τους 

πρώτους στόχους της ΤΜΤ. Όπως επισημαίνει ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, το 

καταστατικό της ΤΜΤ αναφερόταν ρητά στην επιβολή μέτρων για την επαναφορά 

στο «σωστό δρόμο» των προσώπων εκείνων που με τις ενέργειές τους 

μπορούσαν να βλάψουν την κοινότητα. Μάλιστα, το καταστατικό ξεκαθάριζε ότι η 

πίεση προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα θα σταματούσε μόνο με την επίτευξη 

του ιδανικού της διχοτόμησης. Για αυτό και η πίεση άρχισε να εφαρμόζεται άμεσα 

προς τους Τουρκοκύπριους αριστερούς εργάτες, οι οποίοι συνέχιζαν τη 

συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους συντρόφους τους στα πλαίσια της 

εργατικής συντεχνίας του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας 

(ΠΕΟ).568 

 

Η ΤΜΤ είχε κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της έναντι του τουρκοκυπριακού 

αριστερού κινήματος αμέσως μετά την πρωτομαγιά του 1958 όταν 

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργάτες είχαν πραγματοποιήσει κοινές 

εορταστικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, με προκήρυξή της η ΤΜΤ καλούσε όλους 

τους Τουρκοκύπριους μέλη της ΠΕΟ να παραιτηθούν από την ομοσπονδία και 

να δημοσιοποιήσουν στις τουρκοκυπριακές εφημερίδες την πράξη τους, αλλιώς 

θα αντιμετώπιζαν τις ανάλογες συνέπειες. Θέλοντας να δείξει ότι αυτές οι 

συνέπειες σήμαιναν ακόμη και θάνατο, η ΤΜΤ προέβη σε δολοφονική απόπειρα 

                                                           
568 Ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ αναφέρεται εκτενώς στις έντονες πιέσεις που δέχονταν οι αριστεροί 

Τουρκοκύπριοι για να σταματήσουν κάθε μορφής συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους. Οι δολοφονίες 

ήταν μια από τις πρακτικές εκφοβισμού τους από την ΤΜΤ, στο Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Κύπρος: Το Αδιέξοδο 

των Εθνικισμών ό.π., σ.σ. 81 - 82. 
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κατά του προέδρου του τουρκικού παραρτήματος της ΠΕΟ, Αχμέτ Σαντί Ερκούρτ 

(Ahmet Sadi Erkurt) στις 22 Μαΐου 1958. Ακολούθησαν οι δολοφονίες άλλων 

γνωστών Τουρκοκυπρίων αριστερών καθώς και νέα προκήρυξη της ΤΜΤ, 

σύμφωνα με την οποία όσοι Τουρκοκύπριοι δεν παραιτούνταν από την ΠΕΟ θα 

ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, πολλοί 

Τουρκοκύπριοι προέβησαν σε επίσημες ανακοινώσεις στον Τύπο δηλώνοντας 

την παραίτηση τους από την ΠΕΟ, καθώς και από άλλες ελληνοκυπριακές 

οργανώσεις, και εκφράζοντας τη συμπόρευσή τους με την τουρκοκυπριακή 

ηγεσία.569   

 

Πέραν από τις προσωπικές επιθέσεις, η ΤΜΤ στόχευε και τα ιδρύματα του 

αριστερού τουρκοκυπριακού κινήματος, αφού στόχος ήταν η οριστική 

καθυπόταξή του. Ενδεικτική της πιο πάνω πολιτικής ήταν και η λεηλασία του 

Τουρκικού Εκπαιδευτικού και Αθλητικού Κέντρου Λευκωσίας, στο οποίο 

σύχναζαν Τουρκοκύπριοι αριστεροί, το βράδυ της 1ης Μαΐου 1958. Συγκεκριμένα, 

30 οργισμένοι τραμπούκοι είχαν ορμήσει στο κτίριο λεηλατώντας τα πάντα και 

καίγοντας στο δρόμο όλα τα έπιπλα του κτιρίου.570   

  

Σε αντίθεση με το ελληνοκυπριακό αριστερό κίνημα – το οποίο λόγω της 

πολύχρονης παρουσίας του στα πολιτικά δρώμενα του νησιού, της υποστήριξης 

του προς την ένωση, αλλά και λόγω της ευρείας στήριξης και συγκροτημένης 

οργάνωσής του σε ολόκληρη την Κύπρο κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση της 

ΕΟΚΑ – το αδύναμο τουρκοκυπριακό αριστερό κίνημα καθυποτάχτηκε σχεδόν εξ 

ολοκλήρου στην τουρκοκυπριακή δεξιά. Για αυτό και η ΤΜΤ κατάφερε από το 

1958 να ελέγξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 

καθορίζοντας απόλυτα – σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Τουρκία – την πολιτική 

των Τουρκοκυπρίων έναντι του κυπριακού.  

 

                                                           
569 Ό.π., σ. 82.  
570 An, ό.π., σ.σ 136 – 137.  
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Συμπερασματικά, λοιπόν, αναφέρεται ότι η Τουρκία κατάφερε εντός του 1958 να 

επιβληθεί ως ένα άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στο κυπριακό, το οποίο ήταν 

διατεθειμένο να καταφύγει ακόμη και στην ένοπλη βία με στόχο την προώθηση 

του στόχου του, ο οποίος μεταφραζόταν σε ολοκληρωτική επιδίωξη της 

διχοτόμησης. Η ΤΜΤ αποτέλεσε το κύριο όργανο της Άγκυρας για επιδίωξη του 

συγκεκριμένου στόχου στην Κύπρο. Για αυτό και η συγκεκριμένη οργάνωση δεν 

δίσταζε να χρησιμοποιήσει βία ακόμη και κατά των ιδίων των Τουρκοκυπρίων, 

όταν διαπίστωνε ότι αυτοί ξέφευγαν από τον εθνικό σκοπό.  
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IX. 1959 – 1960: Υιοθέτηση λύσης Ανεξαρτησίας 

Ενώ το 1958 ήταν η χρονιά που η Τουρκία ενεπλάκη πιο δυναμικά στο κυπριακό 

προωθώντας με βίαιο τρόπο μέσω της ΤΜΤ το στόχο της διχοτόμησης, από τα 

τέλη του ιδίου χρόνου με αρχές του 1959 υιοθέτησε μια πιο μετριοπαθή στάση 

αποδεχόμενη τη λύση ανεξαρτησίας. Αυτή η με πρώτο μάτι ξαφνική και συνάμα  

εκ νέου ριζική στροφή της Άγκυρας οφείλεται σε μια σειρά πολυσύνθετων 

παραγόντων, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά κατά την περίοδο πριν από το 

1959 – ιδιαίτερα στο διπλωματικό παρασκήνιο – στην αποδοχή της 

ανεξαρτησίας.  

 

Όπως θα δούμε πιο κάτω, η οριστική αποτροπή της προοπτικής για ένωση της 

Κύπρου με την Ελλάδα στα τέλη του 1958, η παρασκηνιακή οπισθοχώρηση της 

Αθήνας υπέρ της λύσης ανεξαρτησίας, η οριστική απόφαση της βρετανικής 

κυβέρνησης για αποχώρηση από την Κύπρο με αντάλλαγμα τη διατήρηση δύο 

κυρίαρχων βάσεων, η παρασκηνιακή αμερικανική παρέμβαση υπέρ του 

«κλεισίματος» του κυπριακού, η βούληση της τουρκικής κυβέρνησης για μια 

ενδο-νατοϊκή διευθέτηση του προβλήματος με στόχο την επικέντρωση της 

προσοχής του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή, καθώς και η επιτυχής στόχευση της 

Άγκυρας για διασφάλιση του πολιτικού και στρατιωτικού της ρόλου επί της 

Κύπρου μέσα από οποιαδήποτε μορφή λύσης, ήταν οι βασικοί λόγοι για τους 

οποίους η κυβέρνηση Μεντερές έκανε στροφή την περίοδο 1959-60 από τη 

διχοτόμηση προς τη λύση ανεξαρτησίας.      
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Αποτροπή της προοπτικής για ένωση σε διεθνές επίπεδο  

Η Τουρκία είχε αρχίσει να δρέπει τους καρπούς της δυναμικής της εμπλοκής στο 

κυπριακό από το Φεβρουάριο του 1958, όταν οι Βρετανοί – μπροστά στη βίαιη 

όπως είδαμε προηγουμένως αντίδραση της τουρκοκυπριακής κοινότητας – 

αποφάσισαν σιωπηλά να απομακρύνουν από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης 

το σχέδιο του κυβερνήτη Φούτ, το οποίο δεν έδιδε στους Τούρκους απτά εχέγγυα 

για σύντομη διχοτόμηση της Κύπρου καθώς και ουσιαστικό ρόλο στην Άγκυρα 

όσον αφορά τη διακυβέρνηση του νησιού.   

 

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι Βρετανοί και ιδιαίτερα ο νέος 

πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν δεν έτρεφαν μεγάλη εκτίμηση για την 

τουρκική πολιτική ηγεσία, στην οποία επέρριπταν ευθύνες για την όξυνση της 

κατάστασης στην Κύπρο. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές του Μακμίλαν στα 

απομνημονεύματά του για τον υπουργό Εξωτερικών Ζορλού και για τον 

πρωθυπουργό Μεντερές. Για τον πρώτο, ο Μακμίλαν ανέφερε χαρακτηριστικά:  

 

«Ο Ζορλού, άξεστος, σκληρός, μερικές φορές αγενής, αλλά με σποραδικές 
αναλαμπές χιούμορ, σε αρκετές περιπτώσεις έβαζε σε κίνδυνο τις ευκαιρίες που 

είχε για επιτυχία λόγω του έντονου  και ξεροκέφαλου τρόπου με τον οποίο 
παρουσίαζε τα επιχειρήματά του».571 

 

Τα θετικά σχόλια που είχε για τον Μεντερές, ο Βρετανός πρωθυπουργός τα 

απέδιδε στο ότι πιθανώς έρεε μέσα του ελληνικό αίμα…: 

 

«Ο Μεντερές, ο οποίος νομίζω πρέπει να είχε από τους προγόνους του κάποιο 
ελληνικό αίμα, ήταν πολύ διαφορετικός [από τον Ζορλού]. Ευέλικτος στη 

συζήτηση και με πολύ καλούς τρόπους, μπορούσε να σώσει την κατάσταση όταν 
τα πράγματα  φαίνονταν απελπιστικά».572 

 

                                                           
571 Macmillan, Harold, Riding the Storm (1956 – 1959), εκδ. Harper & Row, New York, 1971, σ.σ. 699 – 

700. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
572 Ό.π., σ. 700.  
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Παρά την εμφανή καχυποψία που έτρεφε προς την τουρκική ηγεσία, η βρετανική 

κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Μακμίλαν ήταν αποφασισμένη να κρατήσει 

την Άγκυρα στο παιγνίδι του κυπριακού, αφού με αυτό τον τρόπο εξουδετέρωνε 

τον μεγαλύτερο για αυτήν κίνδυνο που ήταν ο ελληνικός στόχος για ένωση. Για 

αυτό και στο νέο σχέδιο που προτάθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο για επίλυση 

του κυπριακού τον Ιούνιο του 1958 – το γνωστό σχέδιο Μακμίλαν – δινόταν στην 

Άγκυρα κάποια μορφή συγκυριαρχίας στο νησί. Συγκεκριμένα, η Τουρκία είχε την 

ευκαιρία – όπως και η Ελλάδα – να αποστείλει στο νησί αντιπρόσωπό της, ο 

οποίος θα βοηθούσε το Βρετανό κυβερνήτη στο έργο του και θα συμμετείχε στο 

κυβερνητικό συμβούλιο. Παράλληλα, η Άγκυρα θα είχε άμεσο λόγο στις 

εξωτερικές και αμυντικές υποθέσεις του νησιού, ενώ με την απόδοση τουρκικής 

υπηκοότητας στους Τουρκοκύπριους η Άγκυρα θα είχε αυτόματα δικαιώματα επί 

πέραν των εκατόν χιλιάδων πολιτών της στο νησί.573  

 

Το προτεινόμενο από τους Βρετανούς σχέδιο αποτελούσε ουσιαστικά λύση 

τριπλής συγκυριαρχίας στην Κύπρο με την Τουρκία να παίζει πρωταγωνιστικό 

πλέον ρόλο στην εσωτερική διακυβέρνηση, αλλά και στην εξωτερική και αμυντική 

πολιτική του νησιού. Με την υποβολή του σχεδίου Μακμίλαν, η Τουρκία είχε 

πλέον διασφαλίσει οριστικά δύο από τους αρχικούς της στόχους, δηλαδή την 

οριστική αποτροπή πιθανής μελλοντικής ένωσης ολόκληρης της Κύπρου με την 

Ελλάδα και την αναβάθμιση της ιδίας ως πρωταγωνιστή στα τεκταινόμενα του 

νησιού. Πέραν, όμως, από τη θετική για την Τουρκία διαφοροποίηση της 

βρετανικής πολιτικής, η τουρκική κυβέρνηση είχε καταφέρει με τη βοήθεια του 

Ηνωμένου Βασιλείου να επιφέρει καίριο πλήγμα και στην πενταετή προσπάθεια 

της Ελλάδας για αναγνώριση και εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην 

Κύπρο στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, 

μπροστά στην προοπτική της καθολικής αποτυχίας, είχε αποσύρει το νέο σχετικό 

                                                           
573 Για μια συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου Μακμίλαν, ό.π., σ.σ. 669 – 670. Επίσης στο Αβέρωφ – 

Τοσίτσας, Ευάγγελος, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών (Κυπριακό, 1950 – 1963), Β’ τόμος, εκδ. Βιβλιοπωλείο 

της «Εστίας», Αθήνα, 1982 (Β’ έκδοση), σ. 54. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή του πρώτου σχεδίου 

στις 19 Ιουνίου 1958, η κυβέρνηση Μακμίλαν υπέβαλε ελαφρώς διαφοροποιημένο σχέδιο στις 15 

Αυγούστου του ιδίου έτους.   
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ψήφισμά της από την ψηφοφορία της Πολιτικής Επιτροπής (πέμπτη ελληνική 

προσφυγή) με αποτέλεσμα ιρανικό ψήφισμα να επικρατήσει στις 4 Δεκεμβρίου 

1958. Το υπό αναφορά ιρανικό ψήφισμα δεν έκανε καμία αναφορά στην 

προοπτική αυτοκυβέρνησης και ανεξαρτησίας, κάτι που ζητούσε το ελληνικό 

σχέδιο ψηφίσματος,574 αλλά συμπεριλάμβανε την Τουρκία ανάμεσα στα τρία 

ενδιαφερόμενα μέρη του κυπριακού με καθοριστικό ρόλο για την τελική λύση στο 

πρόβλημα. Μιλούσε, μάλιστα, για πραγματοποίηση διάσκεψης μεταξύ των τριών 

ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων (Τουρκίας, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου), 

κατά την οποία θα συζητείτο η τελική λύση του κυπριακού.575 

 

Ενδεικτική της έντονης αντιπαράθεσης των Ζορλού – Αβέρωφ στο πλαίσιο 

πάντοτε της τελευταίας ελληνικής προσφυγής ήταν και η ακόλουθη ανταλλαγή 

επιχειρημάτων για την Κύπρο με βάση τα γραφόμενα Βρετανών συγγραφέων. 

Από τη μια, ο Αβέρωφ αναφέρθηκε στον Durrell Laurence και στο βιβλίο του 

Bitter Lemons για να καταδείξει ότι η συμβίωση Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων υπήρξε ανέκαθεν αρμονική, για αυτό και οι τελευταίοι δεν είχαν 

να φοβηθούν από την πιθανή αυτοδιάθεση. Ο Ζορλού του απάντησε άμεσα 

παραφράζοντας τον Οθέλλο του Σαίξπηρ και αναφέροντας το εξής: «Μην 

νομίζετε ότι ο Τούρκος είναι τόσο άχρηστος για να αφήσει αυτό που τον 

ενδιαφέρει πιο πολύ στο τέλος».576   

 

Στο τέλος της αντιπαράθεσης Τουρκίας – Ελλάδας η τελευταία βγήκε χαμένη. 

Χαρακτηριστική για την πιο πάνω εξέλιξη ήταν η παραδοχή του Ευάγγελου 

Αβέρωφ-Τοσίτσα, ο οποίος ως υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τότε ζούσε 

άμεσα τις εξελίξεις στον ΟΗΕ:  

                                                           
574 Στην πέμπτη και τελευταία της προσφυγή στον ΟΗΕ για την υπόθεση της Κύπρου, η Ελλάδα δεν 

επεδίωξε καν την ένωση. Μπροστά στην προοπτική υλοποίησης του σχεδίου Μακμίλαν, τόσο ο Μακάριος 

όσο και η ελληνική κυβέρνηση αναδιπλώθηκαν διπλωματικά υποβάλλοντας σχέδιο ψηφίσματος για 

αυτοκυβέρνηση και μεταγενέστερη λύση ανεξαρτησίας. Όμως, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας 

Ζορλού χαρακτήρισε αυτή την ελληνική διαφοροποίηση ως απλά ένα «τέχνασμα για να επιτευχθεί η 

ένωση». Αβέρωφ  - Τοσίτσας, ό.π., σ. 106 και σ. 117.   
575 Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ.σ. 131 – 132.  
576 Kızılyürek, Niyazi, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti: Doğmamış Bir Devletin Tarihi, εκδ. İletişim, İstanbul, 

2005, σ. 38. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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«Ηττηθήκαμε. […] Όταν ήρθε η ώρα των συμφερόντων και των ψήφων, 
ηττηθήκαμε. Είχε επαληθευθεί αυτό που πολλοί έλεγαν: Ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, που οι Έλληνες με πάθος τον έβλεπαν σαν το μόνο δρόμο 
προς τη σωτηρία, μπορούσε να κάνει και ζημιά, ανεξάρτητα από τους 

οποιουσδήποτε χειρισμούς της Ελλάδος».577 

   

Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι μέχρι το τέλος του 1958 η προοπτική 

της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα – ή ακόμη έστω και η ανόθευτη 

ανεξαρτησία μέσα από την αναγνώριση της αρχής της αυτοδιάθεσης – είχε 

οριστικά σβήσει. Η Ελλάδα δεν έβρισκε την απαραίτητη στήριξη ούτε από τους 

νατοϊκούς της συμμάχους, αλλά ούτε και από τον ΟΗΕ στον οποίο για τέσσερα 

χρόνια είχε εναποθέσει τις ελπίδες της. Από την άλλη, όπως επισημάνθηκε πιο 

πάνω, η Τουρκία όχι μόνο έβλεπε με ικανοποίηση τον κίνδυνο της αυτοδιάθεσης 

- ένωσης να τερματίζεται, αλλά και η ίδια αναβαθμιζόταν σε βασικό ρυθμιστή του 

μέλλοντος της Κύπρου. Με αυτά τα δεδομένα, ήταν πολύ πιο εύκολο για την 

Τουρκία να διαπραγματευτεί οποιαδήποτε μορφή λύσης, η οποία βέβαια θα 

διασφάλιζε τη δική της παρουσία και ρόλο στο νησί.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
577 Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ. 132.  
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Η Ελλάδα παρασκηνιακά εγκαταλείπει την ένωση  

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Αβέρωφ περιγράφει στα απομνημονεύματά 

του με γλαφυρό τρόπο την αναπάντεχη συνομιλία που είχε με τον Τούρκο 

ομόλογό του Ζορλού αμέσως μετά τη μεγάλη διπλωματική νίκη της Τουρκίας 

στον ΟΗΕ το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 1958:  

 

«Σ’ αυτή την [άσχημη] ψυχική κατάσταση βρισκόμασταν όταν είδαμε να έρχεται 
προς εμάς ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών μαζί με τους Πρεσβευτές 
Σαρπέρ και Κουράλ. Είπα στους συνεργάτες μου πως φοβόμουν ότι δε θα 

συγκρατηθώ και θα φερθώ πολύ πρόστυχα. Προς μεγάλη έκπληξή μας, ο Φατίν 
Ζορλού είπε ότι ερχόταν ειδικά για να με συγχαρεί. Και πρόσθεσε μερικά πολύ 

θερμά λόγια για τον τρόπο που είχα πολεμήσει».578 

 

Συγκεκριμένα, ο Ζορλού είχε προτείνει εκείνο το βράδυ διμερή συνάντησή του με 

τον Αβέρωφ με στόχο το σχεδιασμό της λύσης στην Κύπρο. Στη συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1958 στο κτίριο του ΟΗΕ μεταξύ των δύο 

ανδρών ο Ζορλού προώθησε τη λύση δεσμευμένης-εγγυημένης ανεξαρτησίας579 

ως τον καλύτερο συμβιβασμό, παραθέτοντας μάλιστα κάποιες βασικές πτυχές 

αυτής της λύσης, όπως την παραχώρηση μίας ή δύο βάσεων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, την ύπαρξη ξεχωριστών δήμων στις μεγάλες πόλεις, την παραχώρηση 

μεγαλύτερης αναλογίας εξουσιών στους Τουρκοκύπριους από την αναλογία του 

πληθυσμού τους, και την παραχώρηση βάσης στην Τουρκία με στόχο την 

εξασφάλιση της ασφάλειάς της μέσα από την στρατιωτική της παρουσία στο 

νησί.580  

 

Όμως στην ουσία, την προοπτική μελλοντικής ανεξαρτησίας είχε ρίξει πρώτη στο 

τραπέζι η ελληνική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια παρασκηνιακών διαβουλεύσεων 

με την αμερικανική κυβέρνηση, αφού βρισκόταν μπροστά στην προοπτική 

παταγώδους αποτυχίας στο κυπριακό λόγω της μονομερούς υλοποίησης του 

                                                           
578 Ό.π., σ.σ. 134 – 135.  
579 Με τον όρο εγγυημένη ανεξαρτησία εννοείται η επιτήρηση της ανεξαρτησίας της Κύπρου από τους 

τρεις νατοϊκούς συμμάχους, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ουσιαστικά, η 

προτεινόμενη κυπριακή ανεξαρτησία τίθετο υπό την κηδεμονία του ΝΑΤΟ.  
580 Ό.π., 140 – 142.  

Χα
ρά
λα
μπ
ος

 Κα
υκ
αρ
ίδη
ς



 325 

σχεδίου Μακμίλαν από τους Βρετανούς και τους Τούρκους. Σύμφωνα με τα 

αμερικανικά αρχεία, αρκετούς μήνες πριν από την περίφημη δήλωση του 

Μακαρίου στο ηγετικό στέλεχος του εργατικού κόμματος Μπάμπαρα Κάστλ 

(Barbara Castle) στις 20 Σεπτεμβρίου 1958 ότι αποδεχόταν λύση ανεξαρτησίας, 

ο Έλληνας πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής συνομίλησε τηλεφωνικώς 

με τον Αμερικανό πρέσβη James Williams Riddleberger (1958 – 1959) στην 

Αθήνα στις 14 Ιουνίου 1958 αναφέροντάς του εσπευσμένα τα εξής:  

 

- Οι ΗΠΑ έπρεπε να παρέμβουν με στόχο την αποφυγή της προγραμματισμένης 

δημοσιοποίησης του σχεδίου Μακμίλαν στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 17 

Ιουνίου 1958.  

 

- Σε περίπτωση υπερπηδήματος του σχεδίου Μακμίλαν, η Ελλάδα ήταν έτοιμη να 

συζητήσει διάφορες προτάσεις, τις οποίες ευχόταν ότι οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν, 

ήτοι: (1) απονομή αυτοκυβέρνησης στην Κύπρο χωρίς υποσχέσεις και αναφορές 

για μελλοντική αυτοδιάθεση, (2) αυτοκυβέρνηση με κατηγορηματικό αποκλεισμό 

της διχοτόμησης και αυτοδιάθεσης, και (3) αυτοκυβέρνηση υπό δημοκρατικό 

σύνταγμα και επ’ αόριστον αποκλεισμός της διχοτόμησης και αυτοδιάθεσης.581  

 

Την επόμενη μέρα, και σε συνέχεια της τηλεφωνικής του επαφής με τον 

Καραμανλή, ο Αμερικανός πρέσβης κλήθηκε από τον Αβέρωφ για 

πραγματοποίηση συνάντησης στο υπουργείο εξωτερικών. Συγκεκριμένα, ο 

Αβέρωφ ανέφερε στον Αμερικανό πρέσβη ότι εφόσον η Ελλάδα ήταν έτοιμη να 

εγκαταλείψει την ένωση και την αυτοδιάθεση, οι ΗΠΑ έπρεπε να υποστηρίξουν 

τις προτάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο 

Έλληνας υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωνε το συνομιλητή του ότι η 

εγκατάλειψη της ένωσης θα αντιμετώπιζε τις ανησυχίες των Τούρκων.582      

 

                                                           
581 Department of State, “Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State”, Central Files, 

711.11 – EI/6 – 1558, Secret, Niact, Presidential Handling, Athens, 15 June 1958, noon.    
582 Department of State, “Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State”, Central Files, 

711.11 – EI/6 – 1558, Secret, Niact, Presidential Handling, Athens, 15 June 1958, 6 p.m.  
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Μπορεί στις συγκεκριμένες προτάσεις τους προς τους Αμερικανούς, οι 

Καραμανλής και Αβέρωφ να  μην αναφέρθηκαν επί λέξει σε λύση ανεξαρτησίας, 

όμως ο αποκλεισμός της αυτοδιάθεσης-ένωσης και η εισήγηση για 

αυτοκυβέρνηση υπό δημοκρατικό σύνταγμα, αυτό ακριβώς εννοούσε. 

Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, ενώ προηγουμένως η ελληνική 

κυβέρνηση δεν αποδεχόταν καν την Τουρκία ως μέρος του κυπριακού, τώρα 

διαβεβαίωνε την αμερικανική κυβέρνηση ότι η εγκατάλειψη της ένωσης θα 

καθησύχαζε τις ανησυχίες των Τούρκων. Με πιο απλά λόγια, η προοπτική 

ανακοίνωσης και υλοποίησης του σχεδίου Μακμίλαν και η επακόλουθη βρετανική 

βούληση για μονομερή υλοποίησή του, με τη συναίνεση βέβαια της Τουρκίας, 

εξανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση και το Μακάριο σε οπισθοχώρηση με 

οριστική εγκατάλειψη της ένωσης και προώθηση της ανεξαρτησίας. Μια εξέλιξη 

που έδιδε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στην Άγκυρα, η οποία πλέον 

αναγνωριζόταν και από την Ελλάδα ως συμβαλλόμενο μέρος στο κυπριακό.  

 

Όμως, είναι σημαντικό το ότι ακόμη και πριν από τον Σεπτέμβριο του 1958, όταν 

η ελληνική κυβέρνηση οριστικά ανακοίνωσε στους Αμερικανούς ότι εγκαταλείπει 

την ένωση, και πιο συγκεκριμένα από το Μάρτιο του 1957 είχε προωθήσει 

διερευνητικά την ιδέα της ανεξαρτησίας προς την αντίστοιχη αμερικανική 

κυβέρνηση αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμη για συμβιβασμό. 

Συγκεκριμένα, σε συνάντηση του πρωθυπουργού Καραμανλή και του υπουργού 

εξωτερικών Αβέρωφ με τον Αμερικανό πρέσβη Τζωρτζ Άλεν (George Allen) στις 

13 Μαρτίου 1957, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε αναφέρει ότι ο Μακάριος 

προτιμούσε πλέον την ανεξαρτησία από την ένωση. Συγκεκριμένα, ο Άλεν 

μετέφερε στην έκθεσή του προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών τα εξής 

σχόλια των Ελλήνων συνομιλητών του:  

 

«Ο Καραμανλής ανέφερε ότι ήταν πεπεισμένος πως ο ίδιος ο Μακάριος 
προτιμούσε την ανεξαρτησία από την Ένωση και μόλις η ελληνική κυβέρνηση Χα
ρά
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μπ
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μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του583 θα του έκανε κάποιες χρήσιμες 
εισηγήσεις».584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
583 Ο Μακάριος βρισκόταν ακόμη σε εξορία στις Σεϋχέλλες.  
584 Department of State, “Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State”, Central Files 

747C.00/3-1357, Secret, Athens, 13 March 1957. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
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Οι ΗΠΑ επιδιώκουν δυναμικά «κλείσιμο» του κυπριακού  

Η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να διαδραματίζει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στο 

κυπριακό από τον Ιανουάριο του 1957, αμέσως μετά την παταγώδη αποτυχία της 

βρετανικής κυβέρνησης Ήντεν στην κρίση του Σουέζ, και την επακόλουθη 

οριστική αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από την Αίγυπτο 

(Δεκέμβριος 1956). Από τότε, οι ΗΠΑ είχαν αναλάβει τον κύριο πρωταγωνιστικό 

ρόλο στα τεκταινόμενα της Μέσης Ανατολής, κάτι που αναπόφευκτα οδηγούσε 

και σε άμεση εμπλοκή τους στις διαβουλεύσεις για το μέλλον της – γειτονικής και 

άμεσα συνυφασμένης με τη Μέση Ανατολή – Κύπρου. Όπως χαρακτηριστικά 

είχαν αναφέρει τότε οι Sunday Times, με βάση έγκυρες αμερικανικές 

κυβερνητικές πηγές:  

 

«Η βασική στρατηγική μετά τον [δεύτερο παγκόσμιο] πόλεμο ήταν ότι στην 
περίπτωση μιας νέας σύρραξης η Βρετανία θα προστάτευε τη Μέση Ανατολή και 
οι ΗΠΑ θα αντιμετώπιζαν τη Σοβιετική Ένωση. Μετά την κρίση στο Σουέζ, ο πιο 

πάνω διαχωρισμός ευθυνών είχε ανατραπεί».585   
 

Αυτό σήμαινε ότι οι ΗΠΑ αποτελούσαν πλέον άμεσο πρωταγωνιστή των 

εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, 

περιορίζοντας σημαντικά τον μέχρι τότε κυρίαρχο ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Όπως επισημαίνει ο Αμερικανός αναλυτής Noam Chomsky, αμέσως μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι ΗΠΑ είχαν τις πιο κάτω βασικές στρατηγικές 

επιδιώξεις, οι οποίες εξασφάλιζαν το στόχο για διατήρηση της παγκόσμιας 

ηγεμονίας τους, ήτοι: (1) συγκράτηση της άλλης υπερδύναμης στα πλαίσια της 

παγκόσμιας τάξης όπως είχε καθοριστεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, (2) 

διατήρηση του ελέγχου τους επί των παγκόσμιων πηγών ενέργειας, και (3) 

αποτροπή μη αποδεκτών ανεξάρτητων εθνικιστικών κινημάτων.586 

 

Η εμπλοκή των ΗΠΑ για διευθέτηση του κυπριακού ήταν απόλυτα συνυφασμένη 

με τους πιο πάνω ευρύτερους στρατηγικούς τους στόχους, αφού: (1) στην Κύπρο 

                                                           
585 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 48. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
586 Chomsky, Noam, Hegemony of Survival: America’s Quest for Global Dominance, εκδ. Henry Holt and 

Company, New York, 2003, σ.σ. 15 – 16.  
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υπήρχε ένα δραστήριο και δυνατό κομμουνιστικό κίνημα το οποίο μπορούσε να 

οδηγήσει το νησί πιο κοντά στο αντίπαλο διεθνές στρατόπεδο, (2) η γεωγραφική 

θέση της Κύπρου κοντά στην ενεργειακά πλούσια Μέση Ανατολή – σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη δυτικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο έδαφός 

της –  την καθιστούσε σημαντικό πιόνι στη διεθνή στρατηγική σκακιέρα, και (3) το 

ενωτικό εθνικιστικό κίνημα του νησιού και η επακόλουθη ένταση – λόγω της 

ένοπλης δράσης αυτού του κινήματος – μεταξύ τριών νατοϊκών συμμάχων 

απειλούσε τη συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Οι πιο πάνω 

σχετικοί με την Κύπρο κίνδυνοι για τις ΗΠΑ είχαν να κάνουν με τις επιδιώξεις της 

ελληνικής πλειοψηφίας του νησιού, αφού τόσο το κομμουνιστικό όσο και το 

εθνικιστικό ενωτικό κίνημα πήγαζαν από αυτή την κοινότητα. Επομένως, ήταν 

αναμενόμενο οι ΗΠΑ από τη μια να δίνουν μεγάλη σημασία στη θέση αρχής της 

συμμάχου Ελλάδας για αυτοκυβέρνηση-αυτοδιάθεση λόγω των πιέσεων του 

ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ και λόγω της θετικής προσέγγισης της χώρας στην 

αρχή του Ουίλσον για το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση587, αλλά από την 

άλλη βλέποντας το κυπριακό υπό τα ευρύτερα στρατηγικά τους συμφέροντα στη 

Μέση Ανατολή να θεωρούν – σταδιακά ολοένα και περισσότερο – την Τουρκία 

ως υπολογίσιμο αντισταθμιστικό παράγοντα όσον αφορά το μέλλον της Κύπρου. 

Για αυτό και παρά τις αρχικές τους επιφυλάξεις – που ήθελαν την Τουρκία να έχει 

ένα δευτερεύον ρόλο στην Κύπρο – κατέληξαν ότι οποιαδήποτε λύση στην 

Κύπρο έπρεπε να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις τουρκικές στρατηγικές 

ευαισθησίες, κάτι που μετρίαζε και περιόριζε τις «επικίνδυνες» ελληνικές 

επιδιώξεις. Η συγκεκριμένη πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κύπρου καταγράφηκε 

με πλήρη σαφήνεια στην ομότιτλη («U.S. Policy Toward Cyprus») απόρρητη 

έκθεση του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), η οποία 

                                                           
587 Ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson στήριξε την αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης για τα 

ευρωπαϊκά έθνη κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ενώ η πιο πάνω αμερικανική 

πολιτική στηρίχθηκε από τη μια σε θέσεις αρχής που είχαν να κάνουν περισσότερο με την ίδια την ιστορία 

των ΗΠΑ και την αμερικανική επανάσταση κατά των Βρετανών αποικιοκρατών, από την άλλη αποτελούσε 

μια πραγματιστική αντιμετώπιση-διαχείριση της κρίσης που μπορούσε να επέλθει από την άνοδο των 

μπολσεβίκων στη Ρωσία και τη διάλυση των τότε κυρίαρχων αυτοκρατοριών όπως η πολυεθνική 

οθωμανική αυτοκρατορία, καθώς και η γερμανική και αυστριακή αυτοκρατορία. Η αρχή της αυτοδιάθεσης 

δεν υιοθετήθηκε επακριβώς από την Κοινωνία των Εθνών, όμως ενσωματώθηκε στον καταστατικό χάρτη 

του ΟΗΕ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για αυτό και θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι ΗΠΑ 

πρωτοστάτησαν στην προώθηση της αρχής της αυτοδιάθεσης κατά τον 20ο αιώνα.   
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εγκρίθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Αϊζενχάουερ στις 9 Φεβρουαρίου 1960, 

έξι μήνες πριν από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

συγκεκριμένη έκθεση παρέθετε με κάθε λεπτομέρεια τα ευρύτερα συμφέροντα 

και τους στόχους των ΗΠΑ έναντι της Κύπρου, οι οποίοι καθόριζαν – από την 

αρχή της πιο εντατικής εμπλοκής τους το 1957 – την πολιτική τους έναντι της 

Κύπρου.588  

 

Υπό το κεφάλαιο «Σημασία της Κύπρου για τις ΗΠΑ» η έκθεση του ΣΕΑ 

διευκρίνιζε τα εξής χαρακτηριστικά:     

 

(1) Η κρίση στην Κύπρο επιδεινώνει τις ελληνοτουρκικές και 

ελληνοβρετανικές σχέσεις και παρεμποδίζει τη νατοϊκή συνεργασία στην 

ανατολική Μεσόγειο. Για αυτό και με την ανεξαρτησία της η Κύπρος 

πρέπει να καταστεί ένας σταθεροποιητικός και ενοποιητικός παράγοντας 

στις σχέσεις Ελλάδας, Τουρκίας, και Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

(2) Η βασική στρατηγική σημασία της Κύπρου για τη Δύση εστιάζεται στις 

βρετανικές βάσεις και στο ρόλο που αυτές διαδραματίζουν για τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της Δύσης στη Μέση Ανατολή και στη 

Μεσόγειο.  

 

(3) Η Κύπρος βρίσκεται σε απόσταση βολής από την ΕΣΣΔ και τα βρετανικά 

αεροδρόμια είναι ικανά για χρήση από μεσαίου μεγέθους βομβαρδιστικά 

αεροσκάφη. Αυτά τα αεροδρόμια είναι χρήσιμα για τις ΗΠΑ ως πιθανή 

βάση επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και για υποστήριξη των 

αμερικανικών εγκαταστάσεων στα Άδανα της Τουρκίας. 

 

                                                           
588 Η υπό αναφορά έκθεση περιλαμβάνεται στο απόρρητο έγγραφο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με 

τίτλο: Department of State, “National Security Council Report: Statement of U.S. Policy Toward Cyprus”, 

S/S – NSC Files, Lot 63 D 351, NSC 6003 Series, Secret, Washington, 9 February 1960.   
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(4)  Οι ΗΠΑ διατηρούν στην Κύπρο και άλλα σημαντικά συμφέροντα όπως, 

(α) Σταθμό αναμετάδοσης ραδιοεπικοινωνιών σε όλη τη Μέση Ανατολή, ο 

οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τις επίσημες επικοινωνίες – μεταδόσεις 

των ΗΠΑ, και (β) Σταθμούς παρακολούθησης ξένων εκπομπών, οι οποίοι 

είναι σημαντικοί για τη συλλογή ξένων πληροφοριών στρατιωτικής και 

πολιτικής σκοπιμότητας.  

 

Υπό το κεφάλαιο «Στόχοι» («Objectives») η έκθεση κατέγραψε τα ακόλουθα 

ενδιαφέροντα σημεία:  

 

(1) Μια πολιτικά σταθερή Κύπρος, συνδεδεμένη με την Ελλάδα - Τουρκία - 

Ηνωμένο Βασίλειο σε μια σχέση συνεργασίας, και ικανή και πρόθυμη να 

αντισταθεί σε κάθε κομμουνιστική υπονόμευση. 

  

(2) Συνέχιση της διαθεσιμότητας των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην 

Κύπρο για τη Δύση.  

 

(3) Συνέχιση της ανεμπόδιστης χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων 

επικοινωνιών των ΗΠΑ.  

 

(4) Οικονομική ανάπτυξη που να προάγει την ανάπτυξη και διατήρηση της 

πολιτικής σταθερότητας, του φιλοδυτικού προσανατολισμού, και των 

δημοκρατικών θεσμών στην Κύπρο.589  

 

Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία ως είθισται ήταν προϊόν συνεργασίας των 

άμεσα ενδιαφερόμενων τμημάτων της αμερικανικής κυβέρνησης που 

εκπροσωπούνται στο ΣΕΑ όπως το υπουργείο εξωτερικών και το πεντάγωνο, 

εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τους πιθανούς κινδύνους για τη διατήρηση των πιο 

πάνω αμερικανικών συμφερόντων και στόχων στην Κύπρο. Και φυσικά ο 

                                                           
589 Ό.π., Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου και καταδεικνύουν το ότι η δύναμη του κομμουνιστικού 

κινήματος στο νησί αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους φόβους των Αμερικανών για το μέλλον 

της Κύπρου.  
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κυριότερος κίνδυνος ήταν η παρουσία ενός «επιδέξιου» κομμουνιστικού 

κινήματος. Υπό το κεφάλαιο, λοιπόν, με τίτλο «Διεθνής Πολιτικός 

Προσανατολισμός» («International Political Orientation»), η έκθεση ανέφερε ότι η 

πιθανότητα η Κύπρος να αναπτύξει μια ανεξάρτητη διεθνή πολιτική – «κάτι το 

οποίο θα υποστηρίξουν οι κομμουνιστές» – περιορίζεται άμεσα από το βέτο του 

Τούρκου αντιπροέδρου. Με βάση το πιο πάνω επιχείρημα, η έκθεση 

χαρακτήρισε την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως πολιτικά πιο ομοιογενή και 

πειθαρχημένη από την αντίστοιχη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Παράλληλα, 

εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα ακολουθήσει την 

καθοδήγηση της εκάστοτε τουρκικής κυβέρνησης.590    

 

Με πιο απλά λόγια, οι ΗΠΑ κατέληξαν να πιστεύουν ότι η θεσμοθέτηση της 

παρουσίας της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο μελλοντικό 

κυπριακό κράτος θα λειτουργούσε ως αντίβαρο σε πιθανές αντιδυτικές επιδιώξεις 

της ελληνοκυπριακής ηγεσίας υπό τον εθνικιστή Μακάριο, ο οποίος όμως 

θεωρείτο επιρρεπής απέναντι στη μεγάλη δύναμη του αριστερού κινήματος. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η έκθεση του ΣΕΑ υπό το κεφάλαιο «Εσωτερικές 

Δυνατότητες και Αδυναμίες»:  

 

«Μακροπρόθεσμα, ο πιο βασικός κίνδυνος στην πολιτική ηγεμονία του Μακαρίου 
και στο μέλλον μιας ανεξάρτητης Κύπρου τίθεται από τους κομμουνιστές. Το μόνο 

καλά οργανωμένο αυτή τη στιγμή πολιτικό κόμμα στην Κύπρο είναι το – μη 
παράνομο πλέον – κομμουνιστικό κόμμα της Κύπρου (ΑΚΕΛ), το οποίο 

υπολογίζεται ότι διαθέτει 6 – 12 χιλιάδες μέλη. Η δύναμη του ΑΚΕΛ πηγάζει από 
την επιδέξια και ώριμη ηγεσία του, καθώς και από τον έλεγχο που εξασκεί στην 
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), η οποία διαθέτοντας 35 χιλιάδες μέλη 
του δίνει την ευχέρεια να κυριαρχεί πλήρως στο οργανωμένο κυπριακό εργατικό 

κίνημα».591 
 

Είναι σημαντικό να επανατονιστεί ότι από την αρχή της εμπλοκής τους στο 

κυπριακό οι ΗΠΑ προσπάθησαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις και από τις τρεις 

                                                           
590 Ό.π., Department of State, “National Security Council Report: Statement of U.S. Policy Toward 

Cyprus”, S/S – NSC Files, Lot 63 D 351, NSC 6003 Series, Secret, Washington, 9 February 1960. Η 

υπογράμμιση είναι δική μου.  
591 Ό.π. σημείο 12. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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εμπλεκόμενες χώρες, αφού όλες ανήκαν στη νατοϊκή συμμαχία και όλες 

παρέμεναν δεσμευμένες στη μάχη κατά του κομμουνισμού. Εφόσον κύριος 

στόχος των ΗΠΑ ήταν η μη αποδυνάμωση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ 

στην κρίσιμη για αυτές περιοχή της γειτνιάζουσας με τη Μέση Ανατολή 

ανατολικής Μεσογείου, ήταν αναπόφευκτο να τηρούν μια προσεκτική στάση 

παρουσιαζόμενες ως ο ουδέτερος διαμεσολαβητής που επεδίωκε μια 

συμβιβαστική λύση στα πλαίσια της νατοϊκής οικογένειας. Μάλιστα, οι ΗΠΑ είχαν 

την πολυτέλεια – ως μη άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στη διαμάχη του κυπριακού – 

να μην είναι δεσμευμένες με μια συγκεκριμένη λύση στο κυπριακό πρόβλημα, 

όπως ήταν η Ελλάδα με την ένωση, η Τουρκία με τη διχοτόμηση, και το Ηνωμένο 

Βασίλειο με το σχέδιο Μακμίλαν. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο 

απεσταλμένος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, κ. William M. Rountree, 

στον επίμονα επιζητών την αμερικανική υποστήριξη Έλληνα υπουργό 

Εξωτερικών Αβέρωφ, κατά τη διάρκεια ειδικής για το κυπριακό αποστολής του 

στην Αθήνα το διάστημα 1 – 3 Φεβρουαρίου 1958:  

 

«Δεν απασχολεί τις ΗΠΑ η εμμονή στο σωστό ή λάθος [όσον αφορά το 
κυπριακό], αλλά μια φιλική διευθέτηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη».592 

 

Ουσιαστικά, η αμερικανική κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη από την αρχή της 

άμεσης εμπλοκής της να ασκήσει τις ανάλογες «φιλικές» πιέσεις και προς τα τρία 

ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για το 

μέλλον της Κύπρου, μέσα πάντοτε στα πλαίσια της νατοϊκής οικογένειας. 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική της πρώτης συγκροτημένης αμερικανικής προσέγγισης 

στην Κύπρο είναι η άκρως απόρρητη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ασφαλείας στις 5 Αυγούστου 1957, η οποία ενώ έδινε σαφείς κατευθυντήριες 

γραμμές για την πολιτική των ΗΠΑ στο κυπριακό δεν προδίκαζε την προτίμηση 

της χώρας προς συγκεκριμένη μορφή λύσης, με στόχο πάντοτε τη διατήρηση 

μιας ευέλικτης αμερικανικής στάσης για την τελική διευθέτηση του κυπριακού. 

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο με τίτλο «Συμπληρωματική Δήλωση της Πολιτικής 

                                                           
592 Department of State, “Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/2 – 458, Secret, Athens, 4 February 1958. Η μετάφραση και υπογράμμιση είναι δική μου.  
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των ΗΠΑ για Επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος» περιλαμβάνονταν ανάμεσα σε 

άλλα τα εξής ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σημεία που καταγράφονταν ως οι άμεσες 

«επιδιώξεις» της αμερικανικής κυβέρνησης:  

 

- Υποστήριξη αυτοκυβέρνησης για τους Κύπριους με ένα τρόπο που θα 

προστάτευε τα νόμιμα συμφέροντα των συμμάχων των ΗΠΑ καθώς και 

των κοινοτήτων στο νησί.  

- Προώθηση πολιτικών για Κύπρο οι οποίες διατηρούσαν την ενότητα του 

ΝΑΤΟ.  

- Υποστήριξη προσπαθειών που θα διατηρούσαν τη συνεχή πρόσβαση των 

μελών του ΝΑΤΟ, και τον παράλληλο συνεχή αποκλεισμό του σοβιετικού 

μπλοκ, στις στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονταν στην Κύπρο.  

- Υποστήριξη προσπαθειών του ΝΑΤΟ για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.  

- Ενθάρρυνση απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Τουρκίας.    

- Ενθάρρυνση απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ της βρετανικής 

κυβέρνησης και εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων στο νησί με στόχο την 

επίτευξη αυτοκυβέρνησης.  

- Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων μερών όπως εξασφαλίσουν την 

υποστήριξη της κυπριακής και ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας σε 

οποιαδήποτε κοινά αποδεκτή λύση.  

- Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων μερών όπως επιδιώξουν λύση μέσα 

από σιωπηρή διπλωματία, παρά μέσα από τα φόρα των Ηνωμένων 

Εθνών.  

- Διατήρηση της ευελιξίας της αμερικανικής κυβέρνησης με το να μην 

παγιοποιείται η στάση της προς όφελος οποιασδήποτε φόρμουλας 

λύσης.593    

 

                                                           
593 Department of State, “National Security Council Report”, S/S-NSC Files: Lot 63 D 351, NSC 5718 

Memoranda, Secret, Enclosure: “Supplementary Statement of U.S. Policy Toward Settlement of the Cyprus 

Dispute – Objectives”, Washington, 5 August 1957. Η υπογράμμιση είναι δική μου.  
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Με βάση την αμερικανική θέση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να συνομιλεί με 

εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων για εξεύρεση λύσης, ο Πρόεδρος  

Αϊζενχάουερ είχε πείσει το νέο πρωθυπουργό Μακμίλαν594, κατά τη διάρκεια της 

διμερούς Διάσκεψης των Βερμούδων (21 – 25 Μαρτίου 1957) μεταξύ ΗΠΑ και 

Ηνωμένου Βασιλείου,595 για απελευθέρωση του Μακαρίου από την εξορία του 

στις Σεϋχέλλες.596 Σύμφωνα με το απόρρητο πρακτικό της συνάντησης 

Αϊζενχάουερ – Μακμίλαν στις 21 Μαρτίου 1957, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε 

μιλήσει εμφατικά με το συνομιλητή του για την αναγκαιότητα απελευθέρωσης του 

Μακαρίου από τις Σεϋχέλλες:  

 

«Ο Πρόεδρος [Αϊζενχάουερ] είπε ότι είχε γίνει αποδέκτης πολλών διαβημάτων 
από διάφορες πηγές οι οποίες τόνιζαν ότι εάν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο 

θα μπορούσε να ξεκινήσει πραγματική πρόοδος για την επίλυση του παρόντος 
προβλήματος. Ο Πρόεδρος […] παρότρυνε τους Βρετανούς όπως 

απελευθερώσουν το Μακάριο».597   
 

Οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα αποτελούσε βασικό στοιχείο στην 

επιτυχία οποιασδήποτε λύσης, με βάση και την προηγούμενη ενημέρωση από 

την ελληνική κυβέρνηση ότι προτιμούσε πλέον λύση ανεξαρτησίας598, ενώ 

παράλληλα λάμβαναν υπόψη τους το ότι με τη συγκεκριμένη απελευθέρωση θα 

κέρδιζαν και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είχε αρχίσει να 

δείχνει τα πρώτα σημάδια αποστασιοποίησης από το ΝΑΤΟ. Ίσως αυτός ήταν 

και ο λόγος που την ίδια μέρα που είχε πείσει τον Μακμίλαν για απελευθέρωση 

του Μακαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε αμέσως μήνυμα στον Έλληνα 

πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή ενημερώνοντάς τον για τα καθέκαστα 

και διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Μακάριος θα απελευθερωνόταν σύντομα.599   

 

                                                           
594 Υπενθυμίζεται ότι ο Μακμίλαν είχε αντικαταστήσει βεβιασμένα τον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση 

Ήντεν, ο οποίος  κατηγορήθηκε από τους Αμερικανούς ως ο βασικός υπαίτιος της κρίσης στο Σουέζ.  
595 Στην υπό αναφορά διάσκεψη ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συζήτησαν τη νέα προσέγγιση των δύο 

συμμάχων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
596 O’Malley και Craig, ό.π., σ.σ. 50 – 51.  
597 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Conference Files, Lot 62 D 181, CF 866, Secret, 

Mid-Ocean Club, Bermuda, 21 March 1957. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
598 Δες υποσημείωση υπ’ αριθμό 584.  
599 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 51.  
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Ενδεικτικό της σημασίας που επέδιδαν από την αρχή οι ΗΠΑ στο ρόλο του 

Μακαρίου για την επιτυχία οποιασδήποτε λύσης, παρά το ότι όπως θα δούμε πιο 

κάτω δεν τον θεωρούσαν ως αξιόπιστο πολιτικό, ήταν μεταγενέστερο 

τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών προς την πρεσβεία των 

ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με το οποίο ο Μακάριος θεωρείτο – περισσότερο 

από την ελληνική κυβέρνηση – ως το «κλειδί για εξασφάλιση ελληνικής 

συνεργασίας με στόχο την εφαρμογή σχεδίου [λύσης]».600 

 

Η επακόλουθη απελευθέρωση του Μακαρίου στις 29 Μαρτίου 1957 προκάλεσε 

τέτοιους τριγμούς στη βρετανική κυβέρνηση που την ίδια μέρα οδήγησε στην 

παραίτηση ενός από τους προεξέχοντες υπουργούς της. Συγκεκριμένα, ο 

Λόρδος Salisbury, ο οποίος εναντιωνόταν στην απελευθέρωση του Μακαρίου 

χωρίς την προηγούμενη καταδίκη της ένοπλης δράσης της ΕΟΚΑ από τον 

Αρχιεπίσκοπο, απέστειλε γραπτώς την παραίτησή του στον πρωθυπουργό 

Μακμίλαν παραθέτοντας επακριβώς τους λόγους που τον οδήγησαν στην 

αποχώρησή του από την κυβέρνηση. Ο Μακμίλαν χαρακτήρισε αυτή την 

παραίτηση ως την πρώτη κύρια κρίση στη νεοσύστατή του κυβέρνηση, ενώ στο 

προσωπικό του ημερολόγιο κατέγραψε τη συγκεκριμένη μέρα με το επίθετο 

«απαίσια» («A terrible day»). Ο Μακμίλαν ανέφερε τα εξής ενδιαφέροντα σχετικά 

με την εξελισσόμενη κρίση της Κύπρου στα απομνημονεύματά του:  

 

«Στις 27 Μαρτίου, τη νύκτα της επιστροφής μου από μια σύντομη επίσκεψη στις 
Βερμούδες για πραγματοποίηση συνάντησης με τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ, 

άκουσα ότι ο Λόρδος Salisbury προετοιμαζόταν να καταθέσει την παραίτησή του. 
Επομένως, μέσα σε τρεις μήνες από την εγκαθίδρυση της κυβέρνησής μου, ένας 

από τους σπουδαίους της στυλοβάτες είχε αποσυρθεί. Αλλά, είχαμε ακόμη 
ενώπιον μας  να αντιμετωπίσουμε την κύρια μας δοκιμή. Αυτή η καταιγίδα είχε 

μεταφερθεί αστραπιαία από την ανατολική Μεσόγειο [Κύπρος]. Δεν ήταν, φευ, το 
ζεστό και καταπραϋντικό αεράκι που κάποιος περιμένει από τα Κύθηρα, αλλά 

ένας κρύος και, τη συγκεκριμένη στιγμή, ένας ιδιαίτερα κακός  άνεμος».601   
 

                                                           
600 Department of State, “Telegram from the Department of State to the Embassy in Greece”, Central Files, 

747C.00/8 – 1658, Secret, Washington, 27 August 1958.  
601 Macmillan, ό.π., σ.σ. 222 – 223. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Σε επιστολή του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Αϊζενχάουερ σχετικά με την 

παραίτηση του Λόρδου Salisbury ο Μακμίλαν ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

«Ήταν μεγάλη θλίψη το ότι ο Bobbety Salisbury ένιωσε αδύνατο να αποδεχθεί την 
απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου […] Αλλά αδυνατώ να δω το πώς 
θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε στις Σεϋχέλλες επ’ αόριστο. Και το γεγονός 

ότι σπάσαμε το ηθικό φρόνημα της ΕΟΚΑ παρουσιαζόταν ως μια πολύ καλή 
στιγμή για να ρίξουμε αυτό το ψάρι πίσω στη θάλασσα».602 

 

O Αϊζενχάουερ απάντησε στην επιστολή του Μακμίλαν αναφέροντας τα εξής 

ενδιαφέροντα:  

 

«Μοιράζομαι την απογοήτευσή σου για το ότι ο Λόρδος Salisbury παραιτήθηκε 
λόγω της απελευθέρωσης του Μακαρίου. Ενώ πιστεύω ότι ο τελευταίος 

[Μακάριος] απέχει πολύ από το να είναι δημόσιος ανήρ (statesman) και μπορεί 
να θερίσει πολλά ζιζάνια, εντούτοις εξακολουθώ να νομίζω ότι η Βρετανία, ως μια 

σπουδαία χώρα, είναι τώρα σε καλύτερη θέση παρά πριν που τον είχε 
φυλακισμένο. Σίγουρα, αφαίρεσες από τους δημαγωγούς ένα από τα βασικά 

επιχειρήματα τους εναντίον σου…»603    
 

Παρά τις οποιεσδήποτε ενδο-βρετανικές προστριβές προκάλεσε η εμπλοκή τους 

στο κυπριακό, οι ΗΠΑ συνέχισαν να προωθούν την πολιτική τους για γρήγορο 

κλείσιμο του προβλήματος, αφού αυτό διασάλευε τις σχέσεις τριών βασικών 

συμμάχων. Για αυτό και αμέσως μετά άρχισαν να προειδοποιούν επανειλημμένα 

και με συνέπεια την Ελλάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποφασίσει την 

αποχώρησή του από την Κύπρο αφήνοντας ορθάνοικτη την προοπτική 

διχοτόμησης του νησιού. Με βάση αυτή την τακτική, ο Αμερικανός πρέσβης στην 

Αθήνα Τζωρτζ Άλεν (1956 – 1957) προσέγγισε το καλοκαίρι του 1957 την 

ελληνική κυβέρνηση προειδοποιώντας ότι με την εγκατάλειψη της Κύπρου από 

το Ηνωμένο Βασίλειο η Τουρκία θα καλείτο να καταλάβει μέρος του νησιού. 
                                                           
602 Department of State, “Prime Minister Macmillan’s Letter to President Eisenhower”, Presidential 

Correspondence: Lot 66 D 204, Macmillan to Eisenhower Correspondence 1957 – 1958 Vol. II, 15 April 

1957. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου. Η χρησιμοποίηση της παρομοίωσης του Μακμίλαν 

για το Μακάριο αναφορικά με το «ψάρι στη θάλασσα» υπονοούσε ότι η νέα βρετανική κυβέρνηση πίστευε 

πως με τον περιορισμό της δράσης της ΕΟΚΑ και την επιστροφή του Μακαρίου στην πολιτική θα 

διευκολυνόταν η λύση του κυπριακού.      
603 Department of State, “President Eisenhower’s Letter to Prime Minister Macmillan”, Presidential 

Correspondence: Lot 66 D 204, Eisenhower to Macmillan Correspondence 1957 – 1958 Vol. I, 28 April 

1957. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Μάλιστα, ο Allen τόνισε στις 14 Ιουνίου 1957 στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών 

Αβέρωφ ότι το πιο πάνω σενάριο γινόταν μέρα με την ημέρα ολοένα και πιο 

πιθανό, για αυτό και η Ελλάδα έπρεπε να εγκαταλείψει την επιμονή της για 

αυτοδιάθεση – ένωση προλαβαίνοντας οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις.604  

 

Πάντως, τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την προώθηση των νουθεσιών 

τους οι Αμερικανοί τα είχαν απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι εμφανίζονταν 

αρχικά απόλυτοι σχετικά με το στόχο της διχοτόμησης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική 

ήταν η συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, κ. Fletcher Warren 

(1956 – 1960), με τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών Ζορλού στις 14 Ιουνίου 

1958, λίγο μετά τα επεισόδια των Τούρκων στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, ο Αμερικανός πρέσβης προσπάθησε να πείσει το συνομιλητή του 

ότι η έξαρση της βίας στην Κύπρο ήταν αποσταθεροποιητικός παράγοντας και 

δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι 

πιθανή αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ θα είχε αρνητικές συνέπειες.605 

Οι απαντήσεις του Ζορλού προς τον Αμερικανό πρέσβη ήταν απόλυτες. Όσον 

αφορά τις προειδοποιήσεις της Ελλάδας για αποχώρησή της από το ΝΑΤΟ, ο 

Ζορλού τις χαρακτήρισε ως «παιδαριώδεις» προσθέτοντας ότι: «Αφήστε την 

Ελλάδα να φύγει [από το ΝΑΤΟ]. Θα είμαστε καλύτερα χωρίς αυτήν». Όσον 

αφορά τη βία κατά των Ελληνοκυπρίων, ο Ζορλού διερωτήθηκε γιατί η διεθνής 

κοινότητα δεν αντέδρασε προηγουμένως όταν η ΕΟΚΑ, σύμφωνα πάντοτε με τον 

ίδιο, σκότωσε τριάντα Τουρκοκύπριους. «Κατά τη διάρκεια της τρομοκρατίας της 

ΕΟΚΑ σκοτώθηκαν τριάντα Τούρκοι της Κύπρου. Αλλά, η διεθνής κοινότητα 

εξεγείρεται τώρα που σκοτώθηκαν τέσσερις Ελληνοκύπριοι. Γιατί αυτή η 

αλλαγή;», διερωτήθηκε.  Η πιο χαρακτηριστική αντίδραση του Ζορλού ήταν στην 

προοπτική διασύνδεσης της πολιτικής της Τουρκίας στο κυπριακό με την 

επικείμενη χρηματική βοήθεια που θα λάμβανε η Τουρκία από τις ΗΠΑ και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ ο Αμερικανός πρέσβης διαβεβαίωσε το 

                                                           
604 Αβέρωφ – Τοσίτσας, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών (Κυπριακό, 1950 – 1963), Α’ τόμος, ό.π., σ.σ. 211 – 

212.  
605 Λόγω των τουρκικών επεισοδίων στην Κύπρο, η Ελλάδα εκκένωσε το στρατιωτικό της προσωπικό από 

το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη στις 14 Ιουνίου 1958. Παράλληλα, στις 15 Ιουνίου 1958 

ανακοίνωσε  ότι οι στρατιωτικοί της δεσμοί με την Τουρκία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ διακόπτονταν.  
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συνομιλητή του ότι η αμερικανική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια δεν 

χρησιμοποιούταν για να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία στο κυπριακό, ο Ζορλού 

ήταν αποστομωτικός:  

 

«Μπορούμε να τρώμε μόνο ψωμί και να πολεμούμε με τα γυμνά μας χέρια, αλλά 
δεν θα υποκύψουμε σε καμιά ξένη πίεση».606  

 

Ο Αμερικανός πρέσβης ολοκλήρωσε το μήνυμά του προς την Ουάσιγκτον με τη 

χαρακτηριστική φράση: «Ήταν μια δυσάρεστη συνομιλία» («It was an unpleasant 

conversation»).607 

 

Η σκληρή στάση της τουρκικής κυβέρνησης είχε φυσικά και τα ανάλογα οφέλη, 

αφού οι ΗΠΑ θεωρούσαν ολοένα και περισσότερο την Τουρκία ως αναπόφευκτο 

συμβαλλόμενο μέρος στο κυπριακό με άμεσο λόγο για το μέλλον του νησιού. 

Ενδεικτικό του πιο πάνω ήταν τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου 

εξωτερικών προς την πρεσβεία της Αθήνας, με το οποίο διασαφηνιζόταν η 

πολιτική των ΗΠΑ στο κυπριακό. Συγκεκριμένα, το τηλεγράφημα ανέφερε ότι όλα 

τα βρετανικά σχέδια, τα οποία είχαν τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης 

εντός του 1958 (σχέδιο Φουτ και σχέδιο Μακμίλαν), έδιναν στην Τουρκία μερίδιο 

επί της Κύπρου, είτε άμεσα είτε στο μέλλον. Ως εκ τούτου, προσέθεσε το 

τηλεγράφημα:  

 

«Είναι αμφίβολο κατά πόσο η τουρκική κυβέρνηση θα συμφωνήσει τώρα με μια 
λύση η οποία δε θα αναγνωρίζει σε κάποιο βαθμό τα τουρκικά συμφέροντα στην 
Κύπρο. Ελπίδα μας [των ΗΠΑ] είναι ότι κάτι τέτοιο [λύση που να αναγνωρίζει τα 
τουρκικά συμφέροντα στην Κύπρο]  θα επιτευχθεί κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να 
είναι επακριβώς διχοτόμηση» («… and our hope is that this can be achieved in 

some way short of partition»).608 
 

 

                                                           
606 Department of State, “Telegram from the Embassy in Turkey to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/6 – 1558, Secret, Niact, Limit Distribution, Ankara, 15 June 1958. Οι μεταφράσεις από την 

αγγλική είναι δικές μου.  
607 Ό.π.  
608 Department of State, “Telegram from the Department of State to the Embassy in Greece”, Central Files, 

747C.00/8 – 758, Secret, Washington, 10 July 1958. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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Παράλληλα με την αναγνώριση του στρατηγικού ρόλου της Άγκυρας και των 

Τουρκοκυπρίων για την αποτροπή του κομμουνιστικού «κινδύνου» στην Κύπρο, 

η αμερικανική κυβέρνηση φοβόταν ότι η τουρκική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να 

ανακινήσει ανά πάσα στιγμή τη βία στην Κύπρο, όπως και στην περίπτωση του 

Ιανουαρίου και Ιουνίου του 1958, για αυτό και θεωρούσε ότι η Τουρκία έπρεπε να 

αποτελέσει το ένα από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη – μαζί με Ελλάδα και 

Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα καθόριζε το μέλλον της 

Κύπρου. Ενδεικτικές τούτου ήταν οι αναφορές του Αμερικανού υπουργού 

Εξωτερικών Ντάλλες προς το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Σπάακ κατά τη 

διάρκεια συνάντησής τους στη Βοστόνη. Συγκεκριμένα, ενώ ο Αμερικανός 

υπουργός θεωρούσε την ελληνική απειλή για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ ως 

βάσιμη, παράλληλα αναγνώριζε ότι και η κατάσταση με την Τουρκία ήταν άσχημη 

αφού εάν δεν εισακουόταν η πολιτική της στο κυπριακό, τότε «οι Τούρκοι θα 

κινηθούν κατά των Ελλήνων σαν όχλος» («… if they do not go ahead with their 

plan the Turks will turn out in mobs against the Greeks»).609  

 

Φυσικά, οι ΗΠΑ δεν ήταν διατεθειμένες να υιοθετήσουν το στόχο της Άγκυρας για 

πλήρη γεωγραφική διχοτόμηση, αφού απλά θεωρούσαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν 

πρακτικό και θα προκαλούσε πιθανότατα πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας. Αυτό καταδεικνύεται και από τα αμερικανικά αρχεία, στα οποία 

παρατίθενται σειρά επιπρόσθετων αναφορών όσον αφορά την όλη τότε σταθερή 

στάση των ΗΠΑ έναντι της τουρκικής επιδίωξης για διχοτόμηση. Πιο 

χαρακτηριστική αναφορά, η οποία ανακεφαλαιώνει την όλη στάση της 

Ουάσιγκτον κατά της διχοτόμησης, περιλαμβάνεται σε απόρρητο τηλεγράφημα 

του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, κ. Riddleberger, ο οποίος στις 7 Ιουλίου 1958 

ζήτησε από το υπουργείο του συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τη στάση των ΗΠΑ 

έναντι της διχοτόμησης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρέσβης ανέφερε τα εξής:  

 

«Όταν έφυγα από την Ουάσιγκτον ήμουν με την εντύπωση ότι η διχοτόμηση δεν 
αντιμετωπίζεται ευμενώς [από τις ΗΠΑ] και υποθέτω ότι αυτή η στάση δεν έχει 

                                                           
609 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Secretary's Memoranda of Conversation, Lot 64 

D 199, Secret, Boston, 27 September 1958.  
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διαφοροποιηθεί. Επομένως, εδώ [στην Αθήνα] δεν έχουμε πιέσει για διχοτόμηση, 
αλλά έχουμε προσπαθήσει για εκχώρηση παραχωρήσεων εκ μέρους της 

ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες θα παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις που θα τις 
καθιστούν αποδεχτές από την τουρκική κυβέρνηση, ενώ παράλληλα 

αποφεύγουμε από το να ενστερνιστούμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη μορφή 
λύσης».610  

 

Μέσα από την πιο πάνω αναφορά του, ο Αμερικανός πρέσβης καθρέφτιζε 

επακριβώς την αμερικανική πολιτική επί του κυπριακού, για αυτό και η απάντηση 

του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών ήταν σαφής:  

 

«Η αντίληψή σας για τη στάση του [αμερικανικού] υπουργείου εξωτερικών επί της 
Κύπρου […] είναι μια επακριβής ανάκλαση της τρεχούσης μας συλλογιστικής και 

των βραχυπρόθεσμων στόχων μας…».611   

 

Μπορεί, βεβαίως, δημόσια οι ΗΠΑ να απέφευγαν όπως εκφρασθούν υπέρ μίας 

συγκεκριμένης μορφής λύσης, αλλά παρασκηνιακά δεν απέκρυπταν τις 

προτιμήσεις και νουθεσίες τους προς το στενότερο τους σύμμαχο, δηλαδή το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Εφόσον ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Μακμίλαν είχε 

πειστεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Αϊζενχάουερ για την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Κύπρο με τη διατήρηση κάποιων βάσεων612 και 

γενικά οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν επανέλθει σε ένα πολύ 

θετικό επίπεδο με την αποχώρηση του Ήντεν, ήταν πιο εύκολο για τους 

Αμερικανούς όπως παραθέσουν ενώπιον των Βρετανών τις ειλικρινείς 

προτιμήσεις τους για το μελλοντικό καθεστώς της Κύπρου. Αυτό έγινε κατά τη 

διάρκεια μυστικών συζητήσεων επί του μέλλοντος της Κύπρου στις 12 

Σεπτεμβρίου 1957 στην αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 

αξιωματούχων του αμερικανικού και βρετανικού υπουργείου εξωτερικών. Ενώ οι 

Βρετανοί προσπάθησαν να πείσουν για την αποτελεσματικότητα των αρχικών 

τους σκέψεων περί τριπλής συγκυριαρχίας στο νησί υπό τη διοίκηση ενός 

                                                           
610 Department of State, “Telegram form the Embassy in Greece to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/7 – 758, Secret, Athens, 7 July 1958.  
611 Department of State, “Telegram from the Department of State to the Embassy in Greece”, Central Files, 

747C.00/8 – 758, Secret, Washington, 10 July 1958. Η μετάφραση από την αγγλική στα πιο πάνω έγγραφα 

είναι δική μου.   
612 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αλλαγή βρετανικής πολιτικής δες επόμενο υποκεφάλαιο. 
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κυβερνήτη, ο οποίος θα διοριζόταν από τις Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο 

Βασίλειο (σχέδιο Μακμίλαν), οι ΗΠΑ εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους τονίζοντας 

ότι η αβεβαιότητα για το ποιος είχε τον τελευταίο λόγο στη λήψη των αποφάσεων 

θα διαιωνιζόταν. Για αυτό και οι ΗΠΑ υποστήριξαν μια λύση εγγυημένης 

ανεξαρτησίας («guaranteed independence»), η οποία θα επερχόταν μετά από 

μια περίοδο αυτοκυβέρνησης στο νησί. Οι ΗΠΑ εξήγησαν ότι ο όρος 

«εγγυημένη» ανεξαρτησία σήμαινε ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες του 

ΝΑΤΟ θα εγγυούνταν την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να 

διαφοροποιηθεί μόνο με τη συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.613     

 

Πριν κοινοποιήσει στους Βρετανούς και μόνο την προτίμησή της προς την 

εγγυημένη ανεξαρτησία, η Ουάσιγκτον ενημέρωνε από τις 20 Μαρτίου του 1957 

τις εμπλεκόμενες πρεσβείες της ότι η συγκεκριμένη λύση μπορούσε να 

αποτελέσει τη διέξοδο στο πρόβλημα. Όμως, με βάση την απόφαση του 

Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αυτή η απόφαση δεν κοινοποιούταν σε τρίτους. 

Ενδεικτικό τούτου ήταν τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών 

προς την πρεσβεία στην Αθήνα όπου σε εμπιστευτική βάση ξεκαθαριζόταν η 

αμερικανική θέση έναντι της ανεξαρτησίας, η οποία είχε προταθεί πριν από 

μερικές μέρες από την ελληνική πλευρά: 

 

«Η Συνθήκη [για εγγύηση της λύσης μέσω δημοψηφίσματος]  θα μπορεί επίσης 
να προνοεί ότι εάν τα συνυπογράφοντα κράτη [Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 

Τουρκία] και οι εκπρόσωποι των Κυπρίων δεν μπορούν να συμφωνήσουν [στη 
μορφή λύσης], το ζήτημα να μεταφερθεί στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια 

συνάντηση θα μπορεί να οδηγήσει σε δημοψήφισμα, του οποίου οι επιλογές θα 
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν κάποια μορφή εγγυημένης ανεξαρτησίας (δηλ. 

η Κυπριακή Κυβέρνηση και μερικές οι όλες οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα 
υπογράψουν συνθήκη δηλώνοντας ότι η Κύπρος δεν θα αποτελέσει τμήμα 

οποιασδήποτε άλλης χώρας χωρίς την συγκατάθεση των συνυπογραφόντων 

                                                           
613 O’Malley και Craig, ό.π., σ.σ. 55 – 56. Βασισμένο στα βρετανικά αρχεία, British Colonial Office 

papers, CO926/627.141, 12.9.57. Ο όρος «εγγυημένη» ανεξαρτησία σήμαινε απλά ότι η ανεξαρτησία που 

θα παραχωρείτο στην Κύπρο δεν θα ήταν ατόφια, αλλά θα βασιζόταν σε ένα σύστημα εγγυήσεων από τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους νατοϊκούς συμμάχους. Δηλαδή, η Κύπρος δεν μπορούσε να είναι ποτέ απόλυτα 

ανεξάρτητη λόγω της στρατηγικής της σημασίας. Αυτό είχε υποστηρίξει, όπως έχουμε ήδη δει, και ο 

υπουργός Αποικιών Χόπκινσον μερικά χρόνια προηγουμένως.    
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κρατών και ότι η ανεξαρτησία της θα προστατεύεται από τις συνυπογράφουσες 
δυνάμεις) ή ανεξαρτησία εντός της Κοινοπολιτείας. Για ενημέρωση σας μόνο».614    

 

Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η περισσότερο επιδιωκόμενη από τις 

ΗΠΑ λύση αποτέλεσε και την τελική διευθέτηση στην Κύπρο. Όσον αφορά την 

Τουρκία, η δυναμική πολιτική της στο κυπριακό, μέσω ακόμη και της καταφυγής 

στη βία, έφερε τους ανάλογους καρπούς. Οι ΗΠΑ, οι οποίες από το 1957 έπαιξαν 

– έστω και παρασκηνιακά – καθοριστικό ρόλο για την τελική διευθέτηση στην 

Κύπρο, σταδιακά απέκλεισαν την ένωση ως λύση αναγνωρίζοντας και τις 

δεδομένες βίαιες αντιδράσεις της Άγκυρας. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την 

Τουρκία ως συμβαλλόμενο μέρος για την επίλυση του κυπριακού, αφού κάτι 

τέτοιο εξυπηρετούσε τα δικά τους αναβαθμισμένα στρατηγικά συμφέροντα στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θεωρώντας, ουσιαστικά, την Άγκυρα και 

τους Τουρκοκύπριους ως εργαλείο για αποτροπή πιθανής κομμουνιστικής 

επικράτησης στην Κύπρο, οι ΗΠΑ ήθελαν να εξασφαλίσουν για αυτούς 

σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση του νέου κράτους και στη διαμόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής του. Για αυτό και θεωρούσαν ότι η οποιαδήποτε μορφή 

λύσης έπρεπε να αντιμετωπίζει τις τουρκικές ανησυχίες και να διασφαλίζει τα 

τουρκικά συμφέροντα. Η Τουρκία έπαιξε αποτελεσματικά το πιο πάνω χαρτί 

παρουσιαζόμενη ως ο πιστός και σταθερός νατοϊκός σύμμαχος που αποτελούσε 

την εγγύηση του ΝΑΤΟ για μη υιοθέτηση φιλοσοβιετικών πολιτικών από την 

Κύπρο, καθώς και για την ανεμπόδιστη διατήρηση των νατοϊκών βάσεων στο 

νησί. Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος – και 

ιδιαίτερα ο υπουργός εξωτερικών Ζορλού που ήταν γνωστός για τις απόλυτες 

θέσεις του – δεν δίστασε να εκφράσει προς τους Αμερικανούς την ικανότητα της 

Άγκυρας για πρόκληση περισσότερης έντασης εάν δεν αναγνωρίζονταν με 

σαφήνεια τα συμφέροντά της επί της νήσου. Οι ΗΠΑ, έχοντας μια πραγματιστική 

αντιμετώπιση επί του κυπριακού, αναγνώρισαν αυτές τις πραγματικότητες για 

αυτό και – παρά τις αρχικές προθέσεις τους το 1955-56 όπως δώσουν έναν 

                                                           
614 Department of State, “Telegram form the Department of State to the Embassy in Greece”, Central Files, 

747C.00/3-2057, Secret, Priority, Washington, 20 March 1957. Η μετάφραση από την αγγλική και η 

υπογράμμιση είναι δική μου. Η αρχική περιγραφή της εγγυημένης ανεξαρτησίας από την αμερικανική 

κυβέρνηση ανταποκρίνεται με τις πρόνοιες της συνθήκης εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
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δευτερεύων ρόλο για την Τουρκία στην Κύπρο615 – στήριξαν τελικά την 

ουσιαστική εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό. Αυτό και μόνο αποτέλεσε 

διπλωματική επιτυχία για την Τουρκία, αφού λίγα μόλις χρόνια προηγουμένως – 

μέχρι και το 1955 – η Ελλάδα δεν την αποδεχόταν καν ως ενδιαφερόμενο μέρος 

στο πρόβλημα, ενώ οι ΗΠΑ – μέχρι και το 1956 – την περιόριζαν σε ένα καθαρά 

υποδεέστερο ρόλο. Πάντως, από τη στιγμή που τα τουρκικά συμφέροντα επί της 

Κύπρου είχαν αναγνωριστεί τελικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες και αποτελούσαν 

πλέον τον κύριο ρυθμιστή του κυπριακού, ήταν ευκολότερο για την τουρκική 

κυβέρνηση να «υποκύψει» στις αμερικανικές παροτρύνσεις για εξεύρεση 

συμβιβαστικής λύσης πέραν της διχοτόμησης. Μάλιστα, εκεί που Τουρκία και 

ΗΠΑ συμφωνούσαν απόλυτα ήταν στο ότι η οποιαδήποτε λύση έπρεπε να 

εξευρεθεί εκτός του ΟΗΕ, όπου το ανατολικό μπλοκ και οι αδέσμευτοι έπαιζαν 

σημαντικό ρόλο, και σίγουρα εντός του ΝΑΤΟ. Η συγκεκριμένη ταύτιση απόψεων 

ΗΠΑ – Τουρκίας καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κρίσιμης συνάντησης του 

Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ντάλλες με τον Τούρκο ομόλογό του Ζορλού 

στις 18 Νοεμβρίου 1958, λίγο πριν από τη συζήτηση του κυπριακού στη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ζορλού επιχείρησε επιτυχώς να περάσει τρία βασικά 

μηνύματα στις ΗΠΑ, ήτοι (α) Η Ελλάδα έπρεπε να ηττηθεί εντός του ΟΗΕ ούτως 

ώστε να είναι πιο συμβιβαστική σε μια ενδο-νατοϊκή λύση, (β) η λύση για το 

κυπριακό έπρεπε να εξευρεθεί στα πλαίσια νατοϊκού συνεδρίου όπως επεδίωκε ο 

γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Σπάακ, και (γ) για την Τουρκία η διχοτόμηση δεν 

σήμαινε αναγκαστικά γεωγραφική διαίρεση της γης, αλλά περισσότερο «ένα 

είδος διανοητικής διχοτόμησης» («…a kind of an intellectual partition»), όπου οι 

δύο κοινότητες στο νησί θα γνώριζαν ότι δεν κυβερνούνταν η μια από την 

άλλη616. Οι πιο πάνω αναφορές του Ζορλού κυριολεκτικά χάιδευαν τα αυτιά των 

Αμερικανών, οι οποίοι επεδίωκαν μια «οικογενειακή» λύση στο κυπριακό μακριά 

από τον ΟΗΕ και η οποία αποτελούσε έναν πρακτικό συμβιβασμό που θα 

απέκλειε την ένωση και τη γεωγραφική διχοτόμηση. Για αυτό και ο Ντάλλες 

                                                           
615 Αυτή η αρχική προσέγγιση των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας στοιχειοθετήθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  
616 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Central Files, 747C.00/11 – 1858, Confidential, 

Washington, 18 November 1958. 
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διαβεβαίωσε τον Ζορλού ότι οι ΗΠΑ συμφωνούσαν με τις γενικές απόψεις της 

Τουρκίας.617   

 

Στο τέλος οι ΗΠΑ εναντιώθηκαν ανοικτά στο σχέδιο ψηφίσματος που 

προωθούσε η Ελλάδα κατά τη 13η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων της Πολιτικής 

Επιτροπής στις 4 Δεκεμβρίου 1958, η αμερικανική αντιπροσωπεία τάχθηκε 

σαφώς και κατηγορηματικώς κατά του ελληνικού σχεδίου, κάτι το οποίο δεν 

συνήθιζε στο παρελθόν.618 Με αυτό τον τρόπο κάμφθηκε η ελληνική επιμονή για 

αξιοποίηση του ΟΗΕ προς επίλυση του κυπριακού και άνοιξε ο δρόμος για 

νατοϊκή λύση εντός του 1959 που θεωρείται ως το κρίσιμο έτος για τη δημιουργία 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξού και αμέσως μετά την ήττα της Ελλάδας εντός 

της Πολιτικής Επιτροπής, ο Ζορλού προσέγγισε τον Αβέρωφ ξεκινώντας τη ενδο-

νατοϊκή διαδικασία των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου της περιόδου 1959-60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
617 Ό.π., Με βάση τη συγκεκριμένη συνεννόηση Ζορλού – Ντάλλες οι ΗΠΑ κινήθηκαν για πρώτη φορά - 

μετά από την εμπλοκή τους στο κυπριακό - ξεκάθαρα υπέρ των τουρκικών θέσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ 

πιστεύοντας ουσιαστικά ότι μια διπλωματική ήττα της Ελλάδας θα έφερνε τόσο την ίδια όσο και τους 

Ελληνοκύπριους ακόμη πιο κοντά στη λύση της εγγυημένης ανεξαρτησίας.   
618 Τερλεξής, Πανταζής, Διπλωματία και Πολιτική του Κυπριακού: Ανατομία Ενός Λάθους, εκδ. Κέδρος, 

Αθήνα, 2001 (3η Έκδοση), σ. 202.   
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Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίζει την αποχώρησή του από την Κύπρο  

Όπως έχουμε δει προηγουμένως, με την αποχώρηση του πρωθυπουργού Ήντεν 

και την άνοδο στην εξουσία του Μακμίλαν στις 10 Ιανουαρίου 1957, η βρετανική 

πολιτική επί του κυπριακού άρχισε να διαφοροποιείται σημαντικά. Αποτέλεσμα 

ήταν ότι κατά την κρίσιμη περίοδο του 1959-60 το Ηνωμένο Βασίλειο 

παρουσιαζόταν πολύ πιο έτοιμο να αποδεχτεί τη λύση εγγυημένης ανεξαρτησίας.  

 

Συγκεκριμένα, η πολιτική του Ήντεν για διατήρηση – με πάση θυσία – της 

βρετανικής κυριαρχίας επί ολόκληρης της νήσου, αντικαταστάθηκε σταδιακά με 

την πιο πραγματιστική προσέγγιση του Μακμίλαν, ο οποίος υπό τις συμβουλές 

των ΗΠΑ ευνοούσε τη βρετανική αποχώρηση από το μεγαλύτερο μέρος του 

νησιού και τη διατήρηση δύο σημαντικής έκτασης στρατιωτικών βάσεων που θα 

εξυπηρετούσαν τα βρετανικά και νατοϊκά συμφέροντα στην κρίσιμη περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου. Όπως θα δούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν έτοιμο να 

υλοποιήσει οποιαδήποτε λύση, φτάνει αυτή να διασφάλιζε την παρουσία και 

ασφάλεια των στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων που επιδίωκε να 

διατηρήσει στο νησί. Όμως, όπως θα αποδειχθεί πιο κάτω, ο Μακμίλαν – όπως 

και ο προκάτοχός του Ήντεν – κατέληξε, παρά τους αρχικούς του ενδοιασμούς, 

στη συνεργασία με την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους για επίτευξη των 

στόχων του, αφού η προσφερόμενη βοήθειά και των δύο για προώθηση των 

βρετανικών σχεδιασμών, οι οποίοι αρχικά περιορίζονταν στο περιβόητο σχέδιο 

Μακμίλαν, κατέστη σημαντικότατη.  

 

Είναι χαρακτηριστικό το ότι μετά την περιβόητη συνάντησή του με τον 

Αϊζενχάουερ στις Βερμούδες στις 21 – 25 Μαρτίου 1957, ο Μακμίλαν επέστρεψε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφασισμένος να προωθήσει την αποχώρηση των 

Βρετανών από μεγάλο μέρος της Κύπρου, παρά την πολιτική κρίση που είχε 

ξεσπάσει στην κυβέρνησή του με την ανακοίνωση απελευθέρωσης του Μακαρίου 

από τις Σεϋχέλλες. Ενδεικτικές της σαφέστατης πρόθεσης του Μακμίλαν όπως 

προωθήσει την αποχώρηση των Βρετανών από το νησί, πέραν από την 

παρουσία συγκεκριμένων στρατιωτικών βάσεων, ήταν οι αναφορές που είχε Χα
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κάνει στον Αϊζενχάουερ κατά τη διάρκεια της πιο πάνω συνάντησης στις 

Βερμούδες. Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτικό της συνάντησης:  

 

«Ο Πρωθυπουργός [Μακμίλαν] επιβεβαίωσε ότι οι Βρετανοί δεν ενδιαφέρονται 
πολύ για την Κύπρο εκτός από τη στρατιωτική σημασία του νησιού, ένας 

παράγοντας ο οποίος αλλάζει και είναι ίσως τώρα λιγότερος από προηγουμένως. 
Εάν δεν ήταν για τους Τούρκους, οι Βρετανοί ίσως να κινούνταν πολύ 

περισσότερο μέχρι τώρα προς τη λύση.619 […] Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος 
[Αϊζενχάουερ] συμφώνησαν ότι η στρατιωτική σημασία της Κύπρου σήμερα έχει 

μειωθεί σε κάποιο βαθμό, ωστόσο εξακολουθεί να είναι χρήσιμη η παρουσία μιας 
βάσης εκεί».620 

 

Έτσι από τον Απρίλιο του 1957, ο Μακμίλαν προσπάθησε να πείσει το 

υπουργικό του συμβούλιο ότι οι περιορισμένες βρετανικές εγκαταστάσεις, οι 

οποίες χρειάζονταν πλέον για την Κύπρο, «δεν δικαιολογούσαν την επ’ αόριστο 

συνέχιση των καταπιεστικών μέτρων τα οποία καθίσταντο συνεχώς πιο απεχθή 

στην κοινή γνώμη».621 Ουσιαστικά, ο Μακμίλαν θεωρούσε ότι τα καταπιεστικά 

μέτρα του κυβερνήτη Σερ Τζον Χάρτιγκ, τα οποία στόχο είχαν τη διατήρηση της 

βρετανικής κυριαρχίας επί του συνόλου της νήσου, ήταν αντιπαραγωγικά, για 

αυτό και γρήγορα – αρχές του 1958 – προχώρησε στην αντικατάστασή του με 

τον πιο φιλελεύθερο Σερ Χιου Φούτ. Όπως αναφέρει και στα απομνημονεύματά 

του, ο Μακμίλαν θεωρούσε τις ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες που έτρεφε 

γενικότερα ο Φούτ ως πλεονέκτημα για τις προσπάθειες επίλυσης του 

κυπριακού.622   

 

Παράλληλα, όμως, με τη νέα του πολιτική για αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από το μεγαλύτερο κομμάτι της Κύπρου, ο Μακμίλαν ανέθεσε στο 

γραμματέα του υπουργικού του συμβουλίου όπως εξετάσει το ενδεχόμενο κατά 

πόσο η διχοτόμηση για το υπόλοιπο κομμάτι του νησιού αποτελούσε εφικτή 

                                                           
619 Αυτή αποτελεί μια σημαντική παραδοχή του Μακμίλαν σε αντίθεση με τον Ήντεν. Όπως θα δούμε πιο 

κάτω οι Βρετανοί είχαν σε κάποιο βαθμό αυτό-παγιδευτεί με την εμπλοκή της Τουρκίας στη σκακιέρα του 

κυπριακού.  
620 Department of State, “Memorandum of Conversation”, Conference Files, Lot 62 D 181, CF 866, Secret, 

Mid-Ocean Club, Bermuda, 21 March 1957. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
621 O’Malley, ό.π., σ. 52. 
622 Macmillan, Riding the Storm (1956 – 1959), ό.π., σ. 665.  
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λύση.623 Όπως ο ίδιος ο Μακμίλαν κατέγραψε στο προσωπικό του ημερολόγιο 

στις 31 Μαΐου 1957, «Ίσως η διχοτόμηση να αποτελέσει τη μόνη διέξοδο». Για 

αυτόν η διχοτόμηση αποτελούσε μια τελευταία εναλλακτική λύση, στην 

περίπτωση που οποιοδήποτε άλλο σχέδιο συνταγματικής επίλυσης του 

κυπριακού δεν καρποφορούσε. Με αυτό το σκεπτικό, ο Μακμίλαν επεσήμανε στα 

απομνημονεύματά του ότι είχε ιδιαίτερους ενδοιασμούς για τη διχοτόμηση – πριν 

αρχίσει να την αποδέχεται ως πιθανή λύση – γιατί απλά δεν του άρεσε η ιδέα της 

διαίρεσης μιας τόσο μικρής περιοχής σε διαφορετικά κράτη, κάτι που θα επέφερε 

διασυνοριακές διαφορές και οικονομικές δυσχέρειες.624 Η διχοτόμηση, λοιπόν, 

αποτελούσε για τον Μακμίλαν την τελευταία λύση, στην περίπτωση και μόνο που 

όλες οι άλλες βρετανικές προσπάθειες δεν καρποφορούσαν. Ουσιαστικά, οι 

Βρετανοί υπό τον Μακμίλαν θεωρούσαν ότι εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο 

διασφάλιζε τα στρατηγικά του συμφέροντα στο νησί, τότε ήταν έτοιμοι να 

αποδεχθούν οποιαδήποτε λύση, ακόμη και την μη πρακτική λύση της 

διχοτόμησης.  

 

Είναι αξιοσημείωτο πάντως το ότι, παρά τις αρχικές αντιδράσεις των κορυφαίων 

Βρετανών στρατιωτικών, οι οποίοι επέμεναν στη διατήρηση ολόκληρου του 

νησιού υπό βρετανική κυριαρχία, ο Μακμίλαν είχε καταλήξει ήδη στο 

συμπέρασμα ότι: (α) η διατήρηση μιας αεροπορικής βάσης με στόχο την 

υποστήριξη του Συμφώνου της Βαγδάτης και των βασικών αμυντικών 

επιδιώξεων του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του 

περσικού Κόλπου, (β) η διατήρηση κυρίαρχων εκτενών θυλάκων στις περιοχές 

Ακρωτήρι-Επισκοπή και Δεκέλεια-Πέργαμος, και (γ) η διατήρηση συγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων ραντάρ και επικοινωνιών, εξυπηρετούσε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα στρατιωτικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ. 

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του ότι το πιο πάνω σχέδιο «εξασφάλιζε τις 

                                                           
623 O’Malley, ό.π., σ. 52. 
624 Macmillan, ό.π., σ.σ. 659 – 660. 
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βασικές στρατιωτικές μας ανάγκες και περιόριζε τις αποικιακές μας δεσμεύσεις» 

επί της Κύπρου.625     

 

Κατόπιν, όμως, των γνωστών αμερικανικών διαφωνιών στη λύση διχοτόμησης 

για το υπόλοιπο τμήμα του νησιού, ο Μακμίλαν κατέληξε στη λύση της τριπλής 

συν-διαχείρισης του νησιού από τις Ελλάδα, Τουρκία, και Ηνωμένο Βασίλειο υπό 

τη διοίκηση ενός κυβερνήτη που θα διοριζόταν από τις προαναφερθείσες 

συμβαλλόμενες χώρες. Τη λύση αυτή προσπάθησε αρχικά να προωθήσει στις 

ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο σχέδιο λύσης έγινε αργότερα γνωστό ως σχέδιο 

Μακμίλαν. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Βρετανοί μελετητές O’Malley 

και Craig, ο Μακμίλαν επιδίωκε μέσα από αυτό το σχέδιο να επιτύχει τη 

σταθερότητα και ειρήνη στο υπόλοιπο νησί, αφού θεωρούσε πιθανότατη την 

έκρηξη βίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η διατήρηση της σταθερότητας στο 

υπόλοιπο μέρος της νήσου ήταν φυσικά και ο κύριος του στόχος μέσα από το 

συγκεκριμένο σχέδιο, αφού απλά με αυτό θα εξασφαλιζόταν και η ασφάλεια των 

κυριάρχων βρετανικών βάσεων.626     

 

Όμως, ο πρωθυπουργός Μακμίλαν δεν κατάφερε, τελικά, να πείσει τους 

Αμερικανούς ούτε και για το σχέδιο του επί τριπλής συγκυριαρχίας της Ελλάδας, 

Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, πριν από τη 

δημοσιοποίηση του σχεδίου Μακμίλαν, το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε να 

πείσει τις ΗΠΑ ότι το νέο σχέδιο ήταν η ιδανικότερη – υπό τις περιστάσεις – 

λύση. Με επιστολή του στις 23 Μαΐου 1958 προς τον Αμερικανό υπουργό 

εξωτερικών Ντάλλες, ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών Λόιντ παρέθεσε τις 

κύριες πτυχές του σχεδίου και τον ενημέρωσε ότι το πλήρες σχέδιο είχε δοθεί 

εμπιστευτικά στην αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο. Παράλληλα, ο Λόιντ 

ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι διαφορές της Ελλάδας και της 

                                                           
625 O’Malley και Craig, ό.π., σ.σ.. 53 – 54. Βασισμένο στα βρετανικά αρχεία, British Cabinet papers, C57 

161, 9.7.57. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη νέα προσέγγιση της κυβέρνησης Μακμίλαν, τα οποία 

περιλαμβάνονταν σε σχετική έκθεση του Βρετανού υπουργού άμυνας, αναπτύσσονται στο Sönmezoğlu, 

Faruk, Türkiye - Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler (Kıbrıs, Ege ve Diğer Sorunlar), εκδ. Der Yayınları, 

İstanbul, 2000, σ. 74. Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι με την εξασφάλιση κυρίως μιας 

αεροπορικής βάσης στην Κύπρο διασφαλίζονταν και τα βρετανικά συμφέροντα.   
626 O’Malley και Craig, ό.π., σ. 55.  
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Τουρκίας για εξεύρεση τελικής λύσης ήταν αγεφύρωτες, για αυτό και η μόνη 

διέξοδος για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, 

το οποίο – μετά από τη μεταβατική περίοδο των επτά χρόνων – θα άνοιγε το 

δρόμο για την τελική λύση. Κλείνοντας την επιστολή του ο Λόιντ ζήτησε την 

υποστήριξη των ΗΠΑ με στόχο την προώθηση του σχεδίου προς την Ελλάδα και 

την Τουρκία.627    

   

Στην απαντητική επιστολή του, ημερομηνίας 27 Μαΐου 1958, ο Αμερικανός 

υπουργός εξωτερικών απέρριψε με διπλωματικό πλην σαφή τρόπο το βρετανικό 

σκεπτικό πίσω από το σχέδιο Μακμίλαν. Συγκεκριμένα, ο Ντάλλες ανέφερε ότι το 

προτεινόμενο σχέδιο θα προκαλούσε μεγάλη αντίδραση στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο και κάλεσε το Βρετανό ομόλογό του όπως διαβουλευθεί πρώτα με τις 

κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας πριν προχωρήσει στη δημοσιοποίησή 

του. Παράλληλα, προειδοποίησε – με προσεκτικό πάντοτε τρόπο – ότι η επιβολή 

του συγκεκριμένου σχεδίου, χωρίς τη θέληση κάποιων από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, θα οδηγούσε στη διχοτόμηση του νησιού. Υπό αυτές τις περιστάσεις, ο 

Ντάλλες εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την Ελλάδα προς αποδοχή του.628   

 

Οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι και αυτή η νέα πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 

παρακινδυνευμένη και μπορούσε να οδηγήσει σε διχοτόμηση του νησιού, κάτι το 

οποίο φοβόντουσαν αφού θα επέφερε κρίση στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. 

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Ντάλλες 

προς τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ στις 12 Ιουνίου 1958, δύο 

μόλις μέρες μετά από συνομιλία που είχε με τον Βρετανό ομόλογό του:  

 

«Είμαστε έντονα προβληματισμένοι για τις επιπτώσεις από μια πιθανή αποτυχία 
των Βρετανών στις παρούσες τους προσπάθειες. Έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι, 
στην περίπτωση που η νέα τους πρωτοβουλία [σχέδιο Μακμίλαν] αποτύχει, θα 

                                                           
627 Department of State, “Message from Foreign Secretary Lloyd to Secretary of State Dulles”, Presidential 

Correspondence, Lot 66 D 204, Top Secret, London, 23 May 1958. 
628 Department of State, “Letter from Secretary of State Dulles to Foreign Secretary Lloyd”, Presidential 

Correspondence, Lot 66 D 204, Top Secret, Washington, 27 May 1958. 
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είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο διχοτόμησης. Έχοντας υπόψη 
τη στάση των Ελλήνων και τις πρακτικές δυσκολίες που ενέχονται στην 

οριοθέτηση της γραμμής διχοτόμησης, φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτο πως μια 
προσπάθεια εφαρμογής της διχοτόμησης, αυτή τη στιγμή, θα έχει ως αποτέλεσμα 

την εμφύλια διαμάχη στην Κύπρο, και θα αποτελέσει ακόμη και απειλή για 
ξέσπασμα ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».629 

 

Με πιο απλά λόγια, οι ΗΠΑ εναντιώνονταν όλο και περισσότερο στην προοπτική 

της διχοτόμησης, ενώ έβλεπαν με ιδιαίτερη δυσπιστία το σχέδιο Μακμίλαν. Αυτό 

το γεγονός γνώριζε πολύ καλά η βρετανική κυβέρνηση, η οποία ήταν πλέον 

αναγκασμένη να προχωρήσει στη μονομερή υλοποίηση του σχεδίου της με 

οποιαδήποτε στήριξη έβρισκε από τα εμπλεκόμενα μέρη. Και φυσικά αυτή τη 

στήριξη δεν τη βρήκε από την Αθήνα αλλά από την Άγκυρα, η οποία – παρά την 

αρχική της αντίθεση προς το σχέδιο Μακμίλαν – αποφάσισε να το υποστηρίξει 

για τους δικούς της λόγους τακτικής αφού θεωρούσε ότι μέσα από το σχέδιο 

Μακμίλαν και την παροχή στήριξης προς τους Βρετανούς θα δέσμευε ακόμη 

περισσότερο τους τελευταίους προς τη διχοτόμηση. Παρά το γεγονός ότι ο 

Μακμίλαν δέχθηκε την ξαφνική αλλαγή στάσης της Άγκυρας με κάποια δυσπιστία 

ως προς τις τουρκικές επιδιώξεις, εντούτοις έμεινε ικανοποιημένος από το 

γεγονός ότι τουλάχιστο ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν έτοιμο να 

αποδεχθεί το σχέδιό του. Στις 29 Ιουλίου 1958 κατέγραψε τα εξής ενδιαφέροντα 

στο προσωπικό του ημερολόγιο, όσον αφορά την προηγηθείσα συνάντηση που 

είχε στο Λονδίνο με τον πρωθυπουργό Μεντερές και τον υπουργό Εξωτερικών 

Ζορλού:  

 

«Οι φιλοξενούμενοι μας μπήκαν από την πόρτα του κήπου, από την οποία και 
εξήλθαν μετά την πάροδο τριών ωρών. Ήταν μια περίεργη συνομιλία. Το τι 

περιλάμβανε μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Η Τουρκία τώρα αποδέχεται, στην 
ολότητά του, το βρετανικό σχέδιο για την Κύπρο. Η τουρκική κυβέρνηση, η οποία 

πριν από μερικές βδομάδες υποκινούσε ταραχές κατά του σχεδίου τόσο στην 
Κύπρο όσο και στην Τουρκία, τώρα το θεωρεί ως δίκαιο, αξιέπαινο, με πολιτικό 

αισθητήριο, πολύ ισορροπημένο! Αλλά – και εδώ είναι η ουσία – πρέπει να “είναι 
το σχέδιο, ολόκληρο το σχέδιο, και τίποτα άλλο εκτός από αυτό”. Είναι τόσο 

όμορφα δομημένο – λένε οι Τούρκοι – που η παραμικρή του αλλαγή ή 
                                                           
629 Department of State, “Telegram from the Department of State to the Mission to the North Atlantic 

Treaty Organization and European Regional Organizations”, Central Files, 747C.00/6 – 1258, Secret, 

Priority, Washington, 12 June 1958. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
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διαφοροποίηση θα καταστρέψει την ισορροπία και θα χαλάσει τη συμμετρία του. 
Και φυσικά ο στόχος [των Τούρκων] είναι να γίνει απόλυτα σίγουρο ότι οι 

Έλληνες, οι οποίοι επιδιώκουν σημαντικές αλλαγές, θα απορρίψουν το σχέδιο 
[…]».630 

 

Παρά το γεγονός ότι οι Βρετανοί γνώριζαν από την αρχή πως η αποδοχή του 

σχεδίου Μακμίλαν από την Τουρκία αποτελούσε περισσότερο κίνηση τακτικής – 

με στόχο την περαιτέρω απομόνωση της Ελλάδας, τον ενταφιασμό της ένωσης, 

και την προώθηση της διαίρεσης του νησιού – εντούτοις ήταν διατεθειμένοι να 

παίξουν το συγκεκριμένο παιγνίδι με την Τουρκία, αφού η τουρκική στάση 

εξυπηρετούσε τους στόχους τους κατά της ένωσης και υπέρ μιας διευθέτησης 

που θα διασφάλιζε την παρουσία κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στο νησί. Και 

εφόσον το σχέδιο Μακμίλαν προνοούσε μια μεταβατική περίοδο επτά χρόνων, 

όπου ο κυβερνήτης θα ήταν άμεσα υπόλογος σε αυτήν, η υλοποίηση των 

στρατηγικών της επιδιώξεων μέσα από τη δημιουργία μόνιμων βάσεων ήταν κάτι 

περισσότερο από εξασφαλισμένη. 

 

Ακόμα και όταν η Ελλάδα μαζί με το Μακάριο – αντιλαμβανόμενοι την κίνηση 

τακτικής της Άγκυρας πρότειναν το Σεπτέμβριο του 1958 και γραπτώς λύση 

εγγυημένης ανεξαρτησίας – το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε σχεδόν άμεσα τις 

νέες ελληνικές προτάσεις.631 Και αυτό γιατί οι Βρετανοί και οι Τούρκοι είχαν 

πλέον αναπτύξει μια σχέση αλληλεξάρτησης, όπου μέσα από την κοινή 

συνισταμένη του σχεδίου Μακμίλαν εξυπηρετούσαν τα δικά τους ξεχωριστά 

συμφέροντα στην Κύπρο, ήτοι τη διατήρηση των στρατιωτικών βάσεων και τη 

διχοτόμηση. Για αυτό και οι Βρετανοί δεν μπορούσαν εύκολα, πλέον, να 

ξεφύγουν από τις δεσμεύσεις που είχαν προς την Άγκυρα. Όπως χαρακτηριστικά 

είχε πει στις 23 Σεπτεμβρίου 1958 ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών Λόιντ στον 

Έλληνα ομόλογό του Αβέρωφ:  

 

«Δεσμευτήκαμε επισήμως. Αν εγκαταλείψουμε τη δέσμευση και κάνουμε ότι 
ζητάτε, θα σταματήσει μεν ίσως η ΕΟΚΑ τη δράση της, αλλά θα αρχίσει ανάλογη 

                                                           
630 Macmillan, ό.π., σ. 672. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
631 Αβέρωφ – Τοσίτσας, Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών (Κυπριακό, 1950 – 1963), Β’ τόμος, ό.π., σ.σ. 84 – 

85.  
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δράση η τουρκική ΕΟΚΑ [ΤΜΤ]. Και επειδή η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στην 
Τουρκία, η ενίσχυση της τουρκικής ΕΟΚΑ θα είναι ευχερέστατη. Έως σήμερα, δεν 
πείθαμε εσάς. Τώρα είμαι βέβαιος ότι αδυνατούμε να πείσουμε την Τουρκία. Κατά 
συνέπεια, στη μια περίπτωση έχουμε κλονισμό της Συμμαχίας έναντι της Ελλάδος 

και αιματοχυσία με ελληνική υπαιτιότητα, στην άλλη έχουμε κλονισμό της 
Συμμαχίας έναντι της Τουρκίας και αιματοχυσία με τουρκική υπαιτιότητα. Τα 

πράγματα δεν αλλάζουν. Αφού δεν μας ακούσατε και βιαστήκατε, αφού θελήσατε 
να αγνοήσετε εντελώς τους Τούρκους, αφού δοκιμάσαμε πολλές λύσεις και τώρα 
εκτεθήκαμε και δεσμευτήκαμε με το σχέδιο Μακμίλαν, δεν έχουμε άλλη επιλογή 
παρά να το εφαρμόσουμε. Θέλετε να το αποδεχθείτε και να συνεργαστούμε; Θα 

είμαστε ευτυχείς. Δεν θέλετε; Θα το εφαρμόσουμε με τους Τούρκους όσο 
καλύτερα μπορούμε, και τελικά θα μας βοηθήσει και ένα μέρος του πληθυσμού. 
Έχουμε τόσα χρόνια που αιμορραγούμε και φθειρόμαστε. Κατά τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο, πρέπει να τελειώνουμε».632 
 

Με αυτά τα δεδομένα, η Τουρκία ήταν πλέον αδιαμφισβήτητα ένα από τα άμεσα 

εμπλεκόμενα μέρη στο κυπριακό. Όπως ορθά παρατήρησε ο Αμερικανός 

πρέσβης στην Άγκυρα σε απόρρητο τηλεγράφημά του προς το αμερικανικό 

υπουργείο εξωτερικών: 

  

«Η κυβέρνηση της Τουρκίας συμφώνησε να υποστηρίξει το παρόν σχέδιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου γιατί: (1) Δέσμευσε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στο 
νησί για τουλάχιστο επτά ακόμη χρόνια, (2) Μέσω της θέσης του αντιπροσώπου 

της τουρκικής κυβέρνησης [σχετική πρόνοια σχεδίου Μακμίλαν] η Τουρκία 
απέκτησε προγεφύρωμα στο νησί, και (3) η κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας 
αποδέχθηκε να επαναλάβει τη δήλωση Λέννοξ-Μπόιντ στις 19 Δεκεμβρίου 1956 

[υποστήριξη διχοτόμησης]».633 
 

Η πιο πάνω υπ’ αριθμό τρία (3) δέσμευση της Μεγάλης Βρετανίας είχε 

υλοποιηθεί με δήλωση του Βρετανού Υπουργού Αποικιών στις 9 Οκτωβρίου 

1958 σύμφωνα με την οποία «Η Κύπρος αποτελεί παράκτια νήσο της 

Τουρκίας».634 Όπως ήταν φυσικό, τέτοιες δημόσιες δηλώσεις από ανώτατους 

Βρετανούς αξιωματούχους ενίσχυαν ολοένα και περισσότερο τη θέση της 

Τουρκίας στο κυπριακό, η οποία όπως και στην περίπτωση της πρώτης 

βρετανικής δήλωσης για διχοτόμηση αξιοποιήθηκε δεόντως από την Άγκυρα.  

                                                           
632 Ό.π., σ.σ. 80 – 81. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου.  
633 Department of State, “Telegram from the Embassy in Turkey to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/11 – 1458, Secret, Ankara, 14 November 1958. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.  
634 Αβέρωφ – Τοσίτσας, ό.π., σ. 90.  
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Φυσικά, όπως θα δούμε και πιο κάτω, η Άγκυρα γνώριζε πολύ καλά ότι η 

οποιαδήποτε λύση στην Κύπρο θα έπρεπε να έχει την έγκριση των ΗΠΑ, οι 

οποίες από το 1957 αποτελούσαν την κύρια δύναμη στη Μέση Ανατολή. Για αυτό 

και χρησιμοποιούσε τη συνεργασία της με το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο ως 

κίνηση τακτικής με στόχο να ενισχύσει τη θέση της ως βασικός παίκτης στο 

κυπριακό, παρά για να υλοποιήσει το σχέδιο Μακμίλαν. Εξού και αμέσως μετά 

από τη συνεννόησή της πρώτα με τις ΗΠΑ και ακολούθως σε συνεργασία με την 

Ελλάδα, η Τουρκία προσέγγισε τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο λίγο πριν από τα 

τέλη του 1958 για να το ενημερώσει ότι βρισκόταν στα σκαριά σχέδιο λύσης με 

βάση την εγγυημένη ανεξαρτησία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επισημάνθηκε 

και προηγουμένως, έδινε πλέον περισσότερη σημασία στη διασφάλισή των 

βάσεων του στο νησί, για αυτό και – εφόσον όλα τα υπόλοιπα μέρη 

συμφωνούσαν – αποδέχθηκε τη διμερή συνεννόηση της Ελλάδας και Τουρκίας, 

στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ. Αξίζει να παρατεθεί το 

σχετικό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακμίλαν αναφορικά με το 

συγκεκριμένο θέμα:  

 

«Αλλά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα μια ξαφνική και απροσδόκητη εξέλιξη έλαβε 
χώρα, στην οποία βρίσκονταν και οι σπόροι της τελικής λύσης. Κατά τη διάρκεια 

μιας συνάντησης της Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ το Δεκέμβριο [1958], ο 
[Βρετανός] υπουργός εξωτερικών ερωτήθηκε  από τον Έλληνα και Τούρκο 

υπουργό εξωτερικών κατά πόσο η βρετανική κυβέρνηση έβλεπε με θετικό μάτι την 
προσπάθειά τους για εξεύρεση συμφωνίας στην Κύπρο, με βάση  την οποία το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα κρατούσε τις βάσεις υπό πλήρη κυριαρχία και οι δύο 
κοινότητες θα απολάμβαναν μια σχετική αυτονομία σε μια ανεξάρτητη Κύπρο […] 

Όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες για εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα 
είχαν να αντιμετωπίσουν το αναπόδραστο γεγονός της ελληνο-τουρκικής 
διαφωνίας, και, παρά το ότι ήταν ξεκάθαρο πως μέχρι στιγμής δεν είχαν 

διευθετηθεί οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και απλά υπήρχε μια ανταλλαγή πολύ 
γενικών ιδεών, εντούτοις εάν μπορούσαν να επεξεργαστούν μαζί μια 
συμφωνημένη βάση για λύση, τότε θα ανοίγονταν μπροστά μας πολύ 

διαφορετικές και πιο ευοίωνες προοπτικές. Συναφώς, ο Σέλγουιν Λόιντ και εγώ 
αποφασίσαμε, μετά από πολλή σκέψη, να αφήσουμε το θέμα να εξελιχθεί χωρίς 
καμία παρέμβαση εκ μέρους μας. Για αυτό και είχε λεχθεί στους δύο υπουργούς 

εξωτερικών ότι η κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας καλωσόριζε τη νέα 
πρωτοβουλία τους και τους ευχόταν κάθε επιτυχία».635      

                                                           
635 Macmillan, ό.π., σ.σ. 689 - 690. Η μετάφραση από την αγγλική είναι δική μου.   
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Πιο ενδεικτικές της πολιτικής Μακμίλαν επί της Κύπρου – και πιο συγκεκριμένα 

της επιμονής του για διατήρηση κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στο νησί – ήταν 

οι καταγραφές στο προσωπικό του ημερολόγιο στις ημερομηνίες 10 και 12 

Φεβρουαρίου 1959, δηλαδή μια μέρα πριν και μια μέρα μετά που Ελλάδα και 

Τουρκία με κοινό διακοινωθέν τους στις 11 Φεβρουαρίου ενημέρωναν τους 

συμμάχους τους ότι έχουν φθάσει σε συμφωνία περιμένοντας φυσικά τη 

συγκατάθεση του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου 

1959 ο Μακμίλαν ανέφερε τα εξής:  

 

«Αργά το βράδυ, μου τηλεφώνησε ο υπουργός εξωτερικών για να μου πει ότι 
ανέμενε τους κ.κ. Ζορλού και Αβέρωφ ότι θα προτείνουν επίσκεψή τους στο 

Λονδίνο αύριο (11 του μηνός). Το πράγμα έχει αρχίσει να αποκτά πολύ 
ενδιαφέρον. Αυτό που φοβάται κανείς είναι ότι μπορεί να ζητήσουν από κοινού 

περισσότερα από ότι μπορούμε να τους παραχωρήσουμε . Αλλά, εμείς 
χρειαζόμαστε μόνο τα δικά μας “Γιβραλτάρ”».636 

 

Φυσικά, η αναφορά του Μακμίλαν στα κυπριακά «Γιβραλτάρ» δεν σήμαινε τίποτα 

άλλο από τις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας και Ακρωτηρίου. Όπως και στην 

περίπτωση των βρετανικών βάσεων στην ιβηρική χερσόνησο, οι οποίες 

θεωρούνταν βρετανικό έδαφος, έτσι και στην περίπτωση της Κύπρου ο Μακμίλαν 

και η κυβέρνησή του επιδίωκαν πλήρη κυριαρχία επί των δύο βάσεων τους στο 

νησί. Η καταγραφή του Μακμίλαν στις 12 Φεβρουαρίου 1959 ήταν ακόμη πιο 

ξεκάθαρη για τις βρετανικές προτεραιότητες και προθέσεις:  

 

«Οι συνεργάτες μου, μετά που άκουσαν μια παρουσίαση των νέων εξελίξεων, 
εξουσιοδότησαν τον υπουργό εξωτερικών όπως συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με 
βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις: (1) Οι “βάσεις” μας να είναι υπό βρετανική 
κυριαρχία, (2) Άλλα σημεία, όπως π.χ. σταθμοί ραντάρ, να είναι δικοί μας στο 

διηνεκές, (3) Πλήρεις διευκολύνσεις – λιμάνια, δρόμοι κλπ, (4) Ειδικές 
διευθετήσεις για το αεροδρόμιο Λευκωσίας».637 

 

                                                           
636 Ό.π., σ. 692. Η υπογράμμιση είναι δική μου. Σημειώνεται ότι, όπως οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, 

έτσι και το Γιβραλτάρ παραμένουν σήμερα υπερπόντιες βρετανικές κτήσεις με βρετανική κυριαρχία. 

Καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η στρατιωτική σημασία που έχουν οι δύο αυτές περιοχές για το 

Ηνωμένο Βασίλειο.  
637 Ό.π., σ. 693. Η μετάφραση και των δύο κειμένων από την αγγλική είναι δική μου.  
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Με τη συγκατάθεση και του Λονδίνου είχε ανοίξει, πλέον, ο δρόμος για επίλυση 

του κυπριακού στη βάση λύσης εγγυημένης ανεξαρτησίας. Από τις 17 Ιανουαρίου 

1959 (ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησαν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις 

μεταξύ Αβέρωφ και Ζορλού επί του μέλλοντος της Κύπρου στο Παρίσι) μέχρι και 

την 1η Ιουλίου 1960 (οπότε οι Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τις 

δύο κοινότητες στο νησί κατέληξαν σε οριστική συμφωνία επί του συντάγματος) η 

Άγκυρα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς ρυθμιστές της λύσης στο κυπριακό 

αναλαμβάνοντας στο τέλος και το ρόλο του εγγυητή των συμφωνιών. Στα δύο 

επόμενα υποκεφάλαια θα συγκεκριμενοποιήσουμε τους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς λόγους που οδήγησαν την Τουρκία σε εγκατάλειψη της διχοτόμησης 

και ενστερνισμό της εγγυημένης ανεξαρτησίας, και ακολούθως θα εξετάσουμε 

λεπτομερώς το ρόλο που διαδραμάτισε η Άγκυρα κατά την περίοδο αυτών των 

δεκαοκτώ μηνών (Ιανουάριος 1959 – Ιούλιος 1960), με στόχο τη διαφύλαξη των 

στρατηγικών της συμφερόντων στο νησί.  
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Λοιποί εξωγενείς παράγοντες οδηγούν την Τουρκία σε συμβιβασμό  

Όπως είδαμε πιο πάνω, η στάση της τουρκικής κυβέρνησης υπέρ του 

συμβιβασμού και της υιοθέτησης της εγγυημένης ανεξαρτησίας επηρεάστηκε 

άμεσα από την προηγούμενη εγκατάλειψη της ένωσης από την Ελλάδα, την 

αποφασιστικότητα των ΗΠΑ για κλείσιμο του κυπριακού αποκλείοντας 

παράλληλα τη διχοτόμηση και το σχέδιο Μακμίλαν, και τη συνειδητοποίηση ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο – ενώ επιδίωκε την αποχώρησή του από την Κύπρο 

διατηρώντας κάποιες κυρίαρχες βάσεις – δεν ήταν σε θέση να επιβάλει και ούτε 

καν να πείσει τις ΗΠΑ για την επιδιωκόμενη από αυτό λύση σχεδίου Μακμίλαν 

στο υπόλοιπο τμήμα της Κύπρου. 

 

Παράλληλα, η στάση της κυβέρνησης Μεντερές υπέρ του κλεισίματος του 

κυπριακού με το συμβιβασμό της εγγυημένης ανεξαρτησίας είχε να κάνει και με 

το φόβο της για ενδεχόμενη αλλαγή στη διακυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

και την ανάληψη της εξουσίας από τους Εργατικούς, οι οποίοι τηρούσαν μια 

εμφανή φιλελληνική πολιτική. Παρά την τελική ήττα των Εργατικών στις εκλογές 

της 8ης Οκτωβρίου 1959 και την εκ νέου επικράτηση των Συντηρητικών υπό τον 

Μακμίλαν, περί τα τέλη του 1958 τα δεδομένα ήταν διαφορετικά με τους 

Εργατικούς να παρουσιάζονται κοντά στη νίκη. Αυτό πραγματικά φόβιζε την 

Τουρκία γιατί οι Εργατικοί είχαν αναγάγει το κυπριακό σε κύριο θέμα άσκησης 

κριτικής κατά της κυβέρνησης Μακμίλαν, ενώ κορυφαία στελέχη τους όπως η 

Barbara Castle είχαν εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οι 

πιο πάνω φοβίες των Τούρκων – και συνεπώς η απόφασή τους για γρηγορότερο 

κλείσιμο του κυπριακού – καταγράφονται σε απόρρητο μήνυμα του Αμερικανού 

πρέσβη στο Παρίσι, συνεργάτης του οποίου είχε στις 18 Δεκεμβρίου 1958 (λίγες 

μόνο μέρες μετά τη στροφή του Ζορλού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης 

του ΟΗΕ υπέρ της ανεξαρτησίας) επαφές με τον Τούρκο πρέσβη στη Βόννη 

Σεττάρ Ικσέλ, ο οποίος προηγουμένως είχε υπηρετήσει και ως πρέσβης στην 

Αθήνα γνωρίζοντας το κυπριακό στην κάθε του λεπτομέρεια.638 Η επαφή 

                                                           
638 Πρόκειται για τον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος - όπως έχουμε δει προηγουμένως - είχε ισχυριστεί ότι σε 

συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αβέρωφ στις 7 Οκτωβρίου 1956, ο τελευταίος του 

είχε προτείνει τη διχοτόμηση ως μια μορφή λύσης του κυπριακού. 
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πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της υπουργικής διάσκεψης του ΝΑΤΟ (16 – 18 

Δεκεμβρίου 1958) και σε αυτήν ο Τούρκος διπλωμάτης είχε αναφέρει στον 

Αμερικανό συνάδελφό του ότι μεγάλη ανησυχία της Άγκυρας ήταν πως οι 

Έλληνες θα επιχειρούσαν καθυστέρηση των συνομιλιών επί του κυπριακού με 

την ελπίδα ότι οι επερχόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ανεδείκνυαν 

νικητές τους Εργατικούς, και επομένως η πλάστιγγα στις συνομιλίες θα έγερνε 

προς το μέρος τους.639  

 

Κατά τη διάρκεια των ίδιων επαφών του στα πλαίσια της υπουργικής διάσκεψης 

του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός διπλωμάτης συνομίλησε και με τον Έλληνα υπουργό 

εξωτερικών Αβέρωφ, ο οποίος συμμερίστηκε την άποψη ότι οι Τούρκοι 

επιδίωκαν γρηγορότερο – και κατ’ επέκταση ευνοϊκότερο – κλείσιμο του 

κυπριακού λόγω της πιθανότητας μελλοντικής ανάληψης της εξουσίας από τους 

Εργατικούς. Παράλληλα, όμως, ο Αβέρωφ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στροφή 

της τουρκικής κυβέρνησης οφειλόταν και στην ειλικρινή ανησυχία της για τις 

εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.640 

 

Η πιο πάνω εκτίμηση του Αβέρωφ ήταν εύστοχη αφού όντως η κυβέρνηση 

Μεντερές συνέχιζε να αποδίδει τεράστια σημασία στα τεκταινόμενα στη Μέση 

Ανατολή, ενώ τη φόβιζε ιδιαίτερα η προοπτική αύξησης της σοβιετικής επιρροής 

στον αραβικό κόσμο. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η κυβέρνηση του 

Δημοκρατικού Κόμματος είχε ανέλθει στην εξουσία πέντε μόνο χρόνια μετά το 

τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, όταν ο Στάλιν είχε προωθήσει 

συγκεκριμένες διεκδικήσεις κατά της Τουρκίας.641 Ο κοινός φόβος της σοβιετικής 

επέκτασης στη Μέση Ανατολή ήταν ο βασικός συνδετικός κρίκος στη συμμαχία 

της κυβέρνησης Μεντερές με τις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούσαν την Τουρκία ως το 

φυσικό εμπόδιο επέκτασης της ΕΣΣΔ στην περιοχή. Οι ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 

πόλεμο της Κορέας (1950 – 1953) συνειδητοποίησαν ότι η αναχαίτιση του 

                                                           
639 Department of State, “Telegram from the Embassy in France to the Department of State”, Central Files, 

747C.00/12 – 1958, Confidential, Paris, 19 December 1958.  
640 Ό.π.  
641 Vali, ό.π., σ. 172.  
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κομμουνισμού στη Δυτική Ευρώπη και μόνο δεν ήταν αρκετή, θεωρούσαν την 

Τουρκία ολοένα και περισσότερο από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 ως βασικό 

στοιχείο της γνωστής στρατηγικής τους για το «βόρειο διάζωμα» («northern 

tier»), σύμφωνα με την οποία τα φιλοδυτικά κράτη που βρισκόντουσαν βορείως 

της Μέσης Ανατολής έπρεπε να σχηματίσουν μια συμμαχία – ασπίδα 

αναχαίτισης του σοβιετικού κινδύνου.642   

 

Και ενώ οι ΗΠΑ, όπως έχουμε δει και προηγουμένως, διαδραμάτιζαν μέχρι και 

την κρίση του Σουέζ περισσότερο παρασκηνιακό ρόλο στα τεκταινόμενα της 

Μέσης Ανατολής αφήνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει την πρωτοκαθεδρία 

μέσω του Συμφώνου της Βαγδάτης, μετά το Σουέζ ανέλαβαν κυρίαρχο ρόλο 

θεωρώντας την Άγκυρα ως πρωταγωνιστή στο μετεξελιγμένο συμμαχικό όργανό 

τους με τη νέα ονομασία CENTO (Central Treaty Organization), του οποίου η 

Τουρκία ήταν ένας από τους βασικούς άξονες. Είναι σημαντικό όπως 

επισημανθεί ότι όλες οι διεργασίες για τη μετεξέλιξη του Συμφώνου της 

Βαγδάτης, το οποίο κατέρρευσε λόγω της ιρακινής επανάστασης του 1958 και 

τον τερματισμό της εκεί φιλοδυτικής μοναρχίας, στον οργανισμό CENTO γίνονταν 

παράλληλα με τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού. Συγκεκριμένα, στις 5 

Μαρτίου 1959, δύο μόλις βδομάδες μετά τη συμφωνία του Λονδίνου για τελική 

ρύθμιση του κυπριακού προβλήματος (19 Φεβρουαρίου 1959), η Τουρκία, το 

Ιράν και το Πακιστάν είχαν υπογράψει με τις ΗΠΑ – στο πλαίσιο πάντοτε του 

CENTO – ξεχωριστές συμφωνίες συνεργασίας, σύμφωνα με τις οποίες σε 

περίπτωση ξένης επίθεσης προς τις τρεις χώρες οι ΗΠΑ θα λάμβαναν δράση – 

συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής κινητοποίησης – με στόχο την 

προστασία τους.643  

 

Ο Μεντερές είχε μεγάλη ανησυχία για τον αυξημένο πολιτικό και στρατιωτικό 

ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στη γειτονική Συρία, στην Αίγυπτο και στο Ιράκ 

νιώθοντας ότι η χώρα του περικυκλωνόταν από εχθρικές δυνάμεις με επεκτατικές 

                                                           
642 Hale, William, “Turkey”, στο Sayigh, Yezid, και Shlaim, Avi, επιμ., The Cold war and the Middle East, 

ό.π., σ. 254 και Campbell, ό.π., σ. 49.  
643 Vali, ό.π., σ.σ. 286 – 287.  
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βλέψεις. Για αυτό και από το 1957 είχε συγκεντρώσει στρατεύματα στα 

νοτιοανατολικά σύνορα της Τουρκίας με στόχο την πιθανή επίθεση στη Συρία, 

ενώ είχε δώσει άδεια στις ΗΠΑ για χρησιμοποίηση της βάσης στο Ιντζιρλίκ σε 

σχέση με τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο Λίβανο. Παράλληλα, ο Μεντερές 

μελετούσε την πραγματοποίηση επέμβασης και στο γειτονικό Ιράκ, όπου φίλα 

προσκείμενες προς τον Νάσσερ δυνάμεις είχαν καταλάβει την εξουσία.644  

 

Μπροστά σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και με δεδομένη τη 

φοβία – που μερικές φορές έφθανε στα όρια της ψύχωσης – της κυβέρνησης 

Μεντερές έναντι του σοβιετικού κινδύνου, ήταν φυσικό η Άγκυρα να επιδιώκει 

λύση του κυπριακού σε συνεργασία με τις ΗΠΑ για να επικεντρωθεί και στις 

άλλες της προτεραιότητες στην περιοχή, αλλά και για να αποφύγει τη διάσπαση 

του ΝΑΤΟ, η συνοχή του οποίου ήταν ιδιαίτερα επιβεβλημένη υπό τις 

περιστάσεις. Μάλιστα, ένα όσο το δυνατό γρηγορότερο κλείσιμο του κυπριακού, 

πριν από την πιθανή τότε ανάληψη της ηγεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου από 

τους εργατικούς, ευνοούσε και πάλι τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Μεντερές. 

Η Τουρκία με πιο απλά λόγια ήθελε το συγκεκριμένο διάστημα να επικεντρωθεί – 

με βάση και τις επίμονες αμερικανικές συμβουλές τις οποίες εξετάσαμε με 

λεπτομέρεια πιο πάνω – στην ενδυνάμωση της νατοϊκής συμμαχίας με στόχο την 

αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που εγείρονταν στην ευρύτερη περιοχή 

της, λόγω και της διεισδυτικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης. Η ανάλυση του 

Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα Νουρετίν Βεργκίν (Nurettin Vergin) στις 28 

Ιανουαρίου, ενώπιον Έλληνα ομολόγου του στο ελληνικό υπουργείο εξωτερικών, 

για τους εξωτερικούς λόγους για τους οποίους η Τουρκία ήθελε επίλυση του 

κυπριακού θέτει με σαφήνεια το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προσέγγισης της 

κυβέρνησης Μεντερές για την Κύπρο και είναι ενδεικτική των εξωτερικών 

συνθηκών που ανάγκαζαν την Τουρκία να οδηγηθεί σε κλείσιμο του κυπριακού. 

Συγκεκριμένα, ο Βεργκίν είχε πει τα εξής ενδιαφέροντα:  

 

                                                           
644 Harris, ό.π., 273.  
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«Εμείς επειγόμαστε. Μην επιτρέψετε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Εμείς ειλικρινώς 
επιθυμούμε όπως φθάσουμε σε συμφωνία και νομίζω ότι και εσείς επιθυμείτε το 

ίδιο πράγμα. Εμείς δεν θέλουμε λύση απλά και μόνο εξαιτίας της οικονομικής μας 
κατάστασης και  της κατάστασης στο Ιράκ, αλλά και για άλλους λόγους. Εμείς 

θέλουμε αυτή τη λύση διότι εξασφαλίζει τα συμφέροντα μας και διότι ένας μεγάλος 
σύμμαχός μας  [ΗΠΑ] ασκεί επίμονες πιέσεις για αυτό το θέμα. Είμαι σίγουρος ότι 

και εσείς δέχεστε τις ίδιες πιέσεις».645         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
645 Gürel, Şükrü S., Kıbrıs Tarihi (1878 1960): Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika 2, εκδ. 

Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985, σ. 153.  
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Αποδοχή ανεξαρτησίας λόγω διασφάλισης στρατηγικών συμφερόντων  

Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση Μεντερές αποδέχθηκε την 

εγγυημένη ανεξαρτησία ήταν, φυσικά, η πεποίθησή της πως αυτή εξασφάλιζε τα 

βασικά στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας στο νησί, ενώ δεν απέκλειε την 

υλοποίηση της διχοτόμησης στην περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση 

οδηγούταν σε αδιέξοδο. Η λύση που επιτεύχθηκε με τις γνωστές συμφωνίες 

Ζυρίχης – Λονδίνου, στην επίτευξη των οποίων συμμετείχαν προσωπικά ο 

υπουργός εξωτερικών Ζορλού και ο πρωθυπουργός Μεντερές, θεωρήθηκε από 

τους ίδιους και γενικότερα από το κυβερνόν Δημοκρατικό Κόμμα ως μια 

πραγματική επιτυχία, η οποία θεσμοθετούσε το ρόλο της Τουρκίας στα 

τεκταινόμενα της Κύπρου για πρώτη φορά μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), 

όπου η Άγκυρα είχε εγκαταλείψει κάθε της δικαίωμα και κυριαρχία επί της νήσου.  

 

Η πίστη της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος ότι η συμφωνία επί της 

Κύπρου ήταν μια εθνική επιτυχία, καθώς και ότι αποτελούσε υπό τις περιστάσεις 

την καλύτερη δυνατή λύση, ήταν τόσο μεγάλη που τα τελευταία λόγια του Ζορλού 

λίγο πριν από τον απαγχονισμό του στις 16 Σεπτεμβρίου 1961 στο νησί Πλάτη 

της Προποντίδας646 αφορούσαν την Κύπρο. Στιγμές μόνο πριν βρεθεί στην 

καταπακτή ο Ζορλού ανέφερε τα εξής:  

 

«Ακόμα και εάν [κατηγορούμαι ότι] δεν έχω προσφέρει τίποτα στη χώρα μου, 
τουλάχιστον έχω λύσει το κυπριακό».647  

 

Ο Ζορλού είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου 

αποτελούσαν μια πραγματική επιτυχία για την Τουρκία και κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης κύρωσής τους από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. 

                                                           
646 Μετά το πραξικόπημα χαμηλόβαθμων αξιωματικών (βαθμός συνταγματάρχη και κάτω) του τουρκικού 

στρατού κατά της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος στις 27 Μαΐου 1960, οι ηγέτες της τουρκικής 

κυβέρνησης δικάστηκαν ενώπιον πολιτικο-στρατιωτικού δικαστηρίου στο νησί Πλάτη της Προποντίδας με 

την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Όπως έχουμε ήδη δει, μια από τις υποθέσεις εναντίον τους 

αφορούσε και την υποκίνηση του πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης το 1955, το οποίο οδήγησε στην 

καταστροφή πλείστων από τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Πόλη. Ο πρωθυπουργός Μεντερές, ο υπουργός 

Εξωτερικών Ζορλού και ο υπουργός Άμυνας Πολατκάν (Hasan Polatkan) καταδικάστηκαν σε θάνατο και 

απαγχονίστηκαν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 1961.   
647 Αθανασιάδης, ό.π., σ. 183.  
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Συγκεκριμένα, σε συνεδρία της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 28 Φεβρουαρίου 

1959, λίγες μόνο μέρες μετά την υπογραφή των συμφωνιών στο Λονδίνο στις 19 

Φεβρουαρίου 1959, ο Ζορλού τόνισε ότι η συγκεκριμένη λύση εξασφάλιζε την 

ηγεμονία των Τουρκοκυπρίων επί της Κύπρου, ενώ παράλληλα διασφάλιζε την 

ασφάλεια της Τουρκίας υπό ένα σύστημα εγγυήσεων. Επιπρόσθετα, ο Ζορλού 

ανέφερε ότι η Τουρκία είχε θέσει από την αρχή τους εξής στόχους για 

εξασφάλιση των στρατηγικών της συμφερόντων στο νησί:  

 

(1) Μη προσάρτηση της Κύπρου από καμία ξένη δύναμη. 

  

(2) Παρεμπόδιση υπαγωγής της τουρκικής κοινότητας σε μειονοτικό 

καθεστώς.  

 

(3) Εξασφάλιση συμμετοχής της Άγκυρας στην άμυνα της Κύπρου λόγω της 

στρατηγικής της σημασίας για την ασφάλεια της Τουρκίας. 

  

(4) Συνέχιση παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω συγκεκριμένων 

στρατιωτικών βάσεων. 

 

Ο Ζορλού, αφού παρέθεσε τους πιο πάνω βασικούς στόχους της Τουρκίας, 

κατέληξε ότι αυτοί διασφαλίζονταν στο ακέραιο μέσω των συμφωνιών Ζυρίχης – 

Λονδίνου.648 Όπως επισημαίνει ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, το γεγονός και μόνο ότι οι 

υπό αναφορά συμφωνίες διασφάλιζαν πρώτιστα τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και 

μέσω του συστήματος εγγυήσεων καθιέρωναν ένα μηχανισμό ελέγχου του νέου 

κράτους από τη νατοϊκή συμμαχία, άφηναν με αυτό τον τρόπο ανοικτό το 

παράθυρο για πιθανή διαίρεση του νησιού στο μέλλον. Μάλιστα, μέσα από το 

σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζει ο Κιζιλγιουρέκ, καθιερωνόταν 

                                                           
648 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zabıt Ceridesi, περίοδος XI, τόμος 7, σ.σ. 1365 – 67. Επίσης στο Fırat, 

Melek, “Yunanistan’la İlişkiler”, στο Oran, Baskın, επιμ., Türk Dış Politikası: Kuruluş Savaşından Bugüne 

(Cilt I, 1919 – 1980), ό.π., σ.σ. 613 – 614.  
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ένας πολιτικός και νομικός διαχωρισμός, τον οποίο φυσικά η Άγκυρα 

ευνοούσε.649   

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια συνέχισης της ίδιας κοινοβουλευτικής συζήτησης των 

συμφωνιών στις 4 Μαρτίου 1959, ο Ζορλού βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί με 

περισσότερη λεπτομέρεια σε αυτές και να απαντήσει σε διευκρινιστικές 

ερωτήσεις βουλευτών. Κατόπιν επικρίσεως του βουλευτή του αντιπολιτευόμενου 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κ. Νετζατί Ιλτέρ (Necati İlter), ότι οι 

συμφωνίες στερούσαν από την Άγκυρα το δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης, ο 

Ζορλού απάντησε ότι η Κύπρος απέχει από την Τουρκία μόνο σαράντα μίλια ενώ 

από την Ελλάδα πολύ περισσότερα. Κατά συνέπεια, παρατήρησε ο Ζορλού, μια 

στρατιωτική επέμβαση από την Τουρκία «θα είναι πάντοτε ευχερής».650   

 

Ο ίδιος ο εισηγητής της τουρκικής πολιτικής για διχοτόμηση της Κύπρου, Νιχάτ 

Ερίμ, ο οποίος είχε οριστεί αργότερα ως εκπρόσωπος της Άγκυρας για σύνταξη 

του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν πεπεισμένος ότι υπό τις 

περιστάσεις οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου αποτελούσαν μεγάλη επιτυχία για 

την Τουρκία. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο βιβλίο του: 

  

«Ωστόσο κάτω από τις συνθήκες εκείνων των ημερών το αποτέλεσμα που 
πήραμε ήταν μεγάλο. Με τη συνθήκη της Λωζάνης είχαμε νομικά αποσύρει το 

χέρι μας από την Κύπρο. Εμείς είχαμε ουσιαστικά αποσυρθεί από την Κύπρο το 
1878. Ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα το ότι με τις συμφωνίες του Λονδίνου και της 

Ζυρίχης η Τουρκία απόκτησε εκ νέου αποφασιστικό λόγο στην Κύπρο[…] Η 
είσοδος του τουρκικού συντάγματος στην Κύπρο ως ένα τμήμα των τουρκικών 

ενόπλων δυνάμεων είναι από μόνη της μια επιτυχία. Το κράτος που γεννήθηκε το 
1960 στην Κύπρο είναι ένα κοινό κράτος που δημιουργήθηκε πάνω σε έναν 

τουρκο-ελληνικό συνεταιρισμό».651 
 

Ο καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ επισημαίνει, παράλληλα, ότι το σύνταγμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ευνοϊκό για την τουρκική πλευρά αφού 

                                                           
649 Kızılyürek, Niyazi, Kıbrıs Sorununda İç ve Diş Etkenler, εκδ. Işık Kitabevi Yayınları, 2 Baskı, Lefkoşa, 

1983, σ.σ. 60 – 61.   
650 Σαρρής, Νεοκλής, Η Άλλη Πλευρά, τόμος Δεύτερος, βιβλίο Α’ ΙΙ, εκδ. Γραμμή, Αθήνα, 1983, σ.σ. 497 – 

498.  
651 Erim, Nihat, ό.π., σ.σ. 174 - 175. Η μετάφραση από την τουρκική και η υπογράμμιση είναι δική μου.   
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θεσμοθετούσε έναν «κοινοτικό δυισμό» σε όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης, 

όπως π.χ. Ελληνοκύπριος πρόεδρος και Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος που 

εκλέγονταν ξεχωριστά από τις δύο κοινότητες, δεκαμελές υπουργικό συμβούλιο 

όπου οι επτά Ελληνοκύπριοι υπουργοί διορίζονταν από τον Ελληνοκύπριο 

Πρόεδρο και οι τρεις Τουρκοκύπριοι υπουργοί από τον Τουρκοκύπριο 

αντιπρόεδρο και όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν με απόλυτη πλειοψηφία, ενώ 

ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είχαν δικαίωμα βέτο σε θέματα που αφορούσαν 

τις εξωτερικές σχέσεις, την άμυνα και την ασφάλεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.652    

 

Όπως είδαμε και πιο πάνω, οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης επικεντρώνονταν 

στο ότι οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου περιόριζαν τη δυνατότητα της Τουρκίας 

όπως επέμβει στο μέλλον στρατιωτικά στην Κύπρο. Όμως, ο πρόεδρος του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Ισμέτ Ινονού, κατά τη διάρκεια της δικής 

του αγόρευσης ενώπιον της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης δεν απόκλεισε, ούτε και 

αυτός, το ενδεχόμενο η Τουρκία να πραγματοποιήσει μεμονωμένη στρατιωτική 

επέμβαση στην Κύπρο με βάση τις πρόνοιες των συμφωνιών. Συγκεκριμένα, ο 

Ινονού, αφού απέρριψε την άποψη κάποιων βουλευτών ότι οι συμφωνίες του 

Λονδίνου άνοιγαν την πόρτα για την ένωση, ανέφερε στις 4 Μαρτίου 1959 τα 

εξής προφητικά λόγια:  

 

«[…] Ωστόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία [θα] είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών και 
η διαφωνία ή το πρόβλημα που θα προέρχεται από τη μεμονωμένη ενέργεια 

[στρατιωτική επέμβαση] της Τουρκίας θα απασχολήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας. 
Εάν θα συμβεί αυτό, τότε θα καταστεί αδύνατη η μεμονωμένη ενέργεια της 

Τουρκίας. Πότε θα καταστεί δυνατή; Όταν κατά την παραβίαση της υπόθεσής της 
η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά της με μεγάλη ταχύτητα, με ένα 

τετελεσμένο γεγονός, το οποίο δίκαια θα έχει πραγματώσει. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι συνθήκες είναι πάντοτε προσφέρουσες για να 

πραγματώσουμε μια γοργή, αστραπιαία στρατιωτική επέμβαση και ότι αυτή 
μπορεί να γίνει όπως εμείς θέλουμε».653 

 

                                                           
652 Joseph, Joseph S., Cyprus: Ethnic Conflict and International Politics, ό.π., σ. 22.  
653 Bağcı, ό.π., σ. 127 και Σαρρής, ό.π., σ.σ. 494 – 495.  
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Ενδεικτική του ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία είχε αντιληφθεί γρήγορα ότι η λύση 

της εγγυημένης ανεξαρτησίας εξυπηρετούσε πρώτιστα τα συμφέροντα των τριών 

νατοϊκών συμμάχων, ενώ ήταν έτοιμη να επιμείνει σε αυτήν – εφόσον φυσικά 

γινόταν αποδεκτή και από την ελληνική πλευρά – ήταν η ανάλυση του ηγετικού 

τότε στελέχους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Μπουλέντ Ετζεβίτ 

(Bülent Ecevit) στην εφημερίδα Ulus στις 17 Αυγούστου 1960. Σε αυτό το άρθρο 

ο Ετζεβίτ ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ιδρύεται ένα κράτος για να 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα τριών άλλων κρατών, και πως η Κυπριακή 

Δημοκρατία θα λειτουργούσε ομαλά μόνο εάν αυτά τα τρία κράτη είχαν τη θέληση 

για τούτο και εφόσον οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αντιλαμβάνονταν ότι 

ήταν καταδικασμένοι να συνυπάρξουν.654  

 

Πέραν πάντως από το ότι η Άγκυρα θεωρούσε ως επιτυχία πως μέσα από τις 

συμφωνίες είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα της μονομερούς επέμβασης για 

διαφύλαξη των συμφερόντων της στο νησί, δεν εμπιστευόταν τις προθέσεις της 

ελληνοκυπριακής ηγεσίας και της Αθήνας, για τις οποίες θεωρούσε ότι έτρεφαν 

ακόμη τον πόθο για ένωση. Για αυτό και τόσο η Άγκυρα όσο και η 

τουρκοκυπριακή ηγεσία, ήθελαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις θετικές για 

αυτές πρόνοιες των συμφωνιών, όπως π.χ. οι ξεχωριστοί δήμοι, με στόχο την 

προώθηση της πιθανής μελλοντικής διχοτόμησης του νησιού στην περίπτωση 

πάντοτε που η παρούσα λύση δεν ευδοκιμούσε. Η πιο πάνω πολιτική 

καταγράφηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια συνάντησης του Αμερικανού γενικού 

προξένου στη Λευκωσία, Taylor G. Belcher, και του αναπληρωτή βοηθού 

υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Parker T. Hart, με τους ηγέτες της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας, Φαζίλ Κουτσούκ (αντιπρόεδρος Κυπριακής 

Δημοκρατίας), Φαζίλ Πλουμέρ (υπουργός Γεωργίας) και Οσμάν Ορέκ (υπουργός 
                                                           
654 «Ulus», 17 Αυγούστου 1960. Ο Θεόδωρος Κουλουμπής παραθέτει ενδιαφέροντα στοιχεία για την 

καριέρα του Μπουλέντ Ετζεβίτ στη δημοσιογραφία και αργότερα στην πολιτική. Η θητεία του στην 

εφημερίδα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Ulus, στην οποία ο Ετζεβίτ κατείχε τα πόστα του 

αρθρογράφου, συντάκτη και διευθυντή, τον βοήθησαν να καθιερωθεί στην ηγεσία του κόμματος 

πρεσβεύοντας μια κεντροαριστερή και αντιαμερικανική πολιτική. Γενικότερα, με την αρθρογραφία του ο 

Ετζεβίτ αμφισβητούσε την εξάρτηση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ και προωθούσε μια πιο ανεξάρτητη 

τουρκική εξωτερική πολιτική. Στο Κουλουμπής, Θεόδωρος, Κυπριακό: Λάθη, Διδάγματα και Προοπτικές, 

εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1996, σ.σ. 34 – 37.  
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Άμυνας). Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 1959 στη 

Λευκωσία, οι Τουρκοκύπριοι ηγέτες ανέφεραν στους Αμερικανούς συνομιλητές 

τους τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία καταγράφηκαν σε απόρρητο μήνυμα του 

γενικού προξενείου προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών:  

 

(1) Η τουρκική πλευρά δεν πιστεύει σε θετική βούληση της ελληνοκυπριακής 

πλευράς για υλοποίηση των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου. 

  

(2) Για αυτό, η τουρκική πλευρά θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο μέγιστο 

τα πλεονεκτήματα των πιο πάνω συμφωνιών χρησιμοποιώντας τα ως 

εγγύηση μετά την αποχώρηση των Βρετανών. 

  

(3) Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τουρκική πλευρά εμμένει ότι ο διαχωρισμός 

των δήμων, όπως προνοείται στις συμφωνίες, δεν είναι διοικητικός αλλά 

καθαρά γεωγραφικός.655 

 

Με βάση την πιο πάνω θεώρηση των πραγμάτων, η τουρκική κυβέρνηση 

προσπάθησε από την αρχή των διαπραγματεύσεων, οι οποίες κατέληξαν στις 

συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, να εξασφαλίσει τη συμπερίληψη διαιρετικών 

στοιχείων στη λύση. Η αρχική επιμονή των Ζορλού και Μεντερές σε (α) 

ομοσπονδιακή λύση, (β) ύπαρξη τουρκικής βάσης στο νησί, (γ) γεωγραφικά 

ξεχωριστούς δήμους, και (δ) συμπερίληψη σαφών αναφορών ότι το δικαίωμα 

επέμβασης των εγγυητριών δυνάμεων στη συνθήκη εγγυήσεων σήμαινε 

μονομερή στρατιωτική επιχείρηση, δεν ήταν τυχαία.656 Όπως ο ίδιος ο Ζορλού 

είχε εκμυστηρευθεί στον Τούρκο διπλωμάτη Μελίχ Εσεμπέλ, ο οποίος ως Γενικός 

                                                           
655 Department of State, “Telegram from the Consulate General in Nicosia to the Department of State”, 

Central Files, 747C.00/5 – 1959, Secret, Nicosia, 19 May 1959.  
656 Ο Τούρκος διπλωμάτης Μελίχ Εσεμπέλ περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη συνάντηση των Ζορλού – 

Αβέρωφ στη Ζυρίχη, όπου ο πρώτος έθεσε την αναγκαιότητα σαφών αναφορών στο δικαίωμα μονομερούς 

στρατιωτικής επέμβασης. Σύμφωνα με τον Εσεμπέλ, ο Αβέρωφ απάντησε ότι, όπως ήταν το κείμενο εκείνη 

τη στιγμή, γινόταν αντιληπτό πως το δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης ήταν υπαρκτό. Όμως, 

τόνισε, εάν αυτό καταγραφόταν σαφώς στη συνθήκη εγγυήσεως τότε δεν θα εγκρινόταν με κανένα τρόπο 

από την ελληνική βουλή. Esenbel, Melih, ό.π., σ.σ. 124 – 125. Ο ίδιος ο Αβέρωφ απλώς περιγράφει στα 

απομνημονεύματα του τις διαιρετικές διεκδικήσεις της τουρκικής πλευράς όπως «στρατιωτική βάση με 

κυριαρχικά δικαιώματα» και «ξεχωριστοί δήμοι», στο Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ. 156.  
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Διευθυντής του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έζησε από κοντά τις 

διαπραγματεύσεις στη Ζυρίχη, η ύπαρξη της τουρκικής δύναμης στην Κύπρο και 

οι σχετικές εγγυητικές συνθήκες που είχαν συμφωνηθεί έδιναν τη δυνατότητα 

στην Τουρκία όπως στο μέλλον ενδυναμώσει τη θέση της στο νησί. 

Συγκεκριμένα, ο Ζορλού συμφωνώντας με σχετική παρατήρηση του Εσενπέλ 

διευκρίνισε τα εξής: 

 
«Καταλαβαίνω.  

Ο Μακάριος μπορεί μια μέρα να επιχειρήσει όπως παραβιάσει αυτές τις 
συμφωνίες [Ζυρίχης] ανοίγοντας με αυτό το λάθος του το δρόμο σε πιο ευνοϊκές 

για εμάς συνθήκες.  
Τότε θα δει τη δικαιωματική αντίδραση της Τουρκίας.  

Θέλεις να πεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης 
μας».657   

 

Η πιο πάνω διαιρετική προσέγγιση των Τούρκων είχε ανησυχήσει έντονα την 

ελληνική κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε από τα προκαταρκτικά στάδια των 

διαπραγματεύσεων να ανατρέψει τους σχεδιασμούς τους. Ήδη, η εγγυημένη 

ανεξαρτησία, την οποία είχε αποδεχθεί η Ελλάδα, σήμαινε εγγυητικό και κατ’ 

επέκταση στρατηγικό ρόλο για την Άγκυρα στην Κύπρο, για αυτό και η Αθήνα δεν 

ήθελε με κανένα τρόπο να προβεί σε περαιτέρω παραχωρήσεις προς τους 

Τούρκους. Προς τούτο, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα – κατόπιν σχετικών 

οδηγιών από τον Αβέρωφ – συναντήθηκε με τον Ζορλού μεταφέροντάς του την 

έντονη αντίθεση της Αθήνας με τις πιο πάνω τουρκικές επιδιώξεις. Ο Έλληνας 

πρέσβης, Γ.Ι. Πεσμαζόγλου, κατέγραψε σε εμπιστευτική επιστολή του προς τον 

Αβέρωφ ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 1959 ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τις 

αρχικές ελληνοτουρκικές διαφορές επί της λύσης. Όσον αφορά το χαρακτήρα του 

κυπριακού κράτους, ανέφερε τα εξής: 

 

«Προϊούσης της συζητήσεως εξητάσαμεν από κοινού και πάλιν τα σημεία εις τα 
οποία διϊστάμεθα. Ηρχίσαμεν από το ζήτημα του χαρακτηρισμού του νέου 

καθεστώτος της Κύπρου. Η Τουρκία, είπεν ο συνομιλητής μου, εζήτει fédération, 

                                                           
657 Esenbel, ό.π., σ.σ. 127 – 128. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
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η Ελλάς ανεξαρτησίαν, ήδη δε η Τουρκία εδέχθη την συμβιβαστικήν λύσιν της 
indépendance fédérative».658       

 

Σχετικά με το τουρκικό αίτημα για ύπαρξη τουρκικής βάσης, ο Πεσμαζόγλου 

έγραψε το εξής: 

 

«Συνεζητήσαμεν εν συνεχεία το ζήτημα των βάσεων και του κοινού Στρατηγείου, 
άτινα, ως παρετήρησα, είναι εντελώς απαράδεκτα δι’ ημάς. Πρόσθεσα ότι, κατά 

την αυστηρώς προσωπικήν μου γνώμην, θα ήτο ίσως δυνατόν να εξευρεθή 
κάποια λύσις εάν προτείνετο βάσις του ΝΑΤΟ».659     

 

Πάντως, η πρόσθεση της Τουρκίας για λύση ομοσπονδιακή παρέπεμπε 

ξεκάθαρα σε λύση διχοτομική κάτι που το είχε αντιληφθεί πολύ καλά ο Αβέρωφ 

μέσα από τις εκτενείς συνομιλίες του με τον Ζορλού. Οι αναφορές που έχει στα 

απομνημονεύματά του για την πιο πάνω προσέγγιση των Τούρκων είναι 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικές:   

 

«Εκείνο που πια δεν έκρυβε ο Τούρκος Υπουργός [Ζορλού] ήταν η προτίμησή 
του για ανεξάρτητο κράτος ομοσπονδιακής μορφής. Σε κάθε δυσκολία που 

συναντούσαμε, παρατηρούσε ότι όλα αυτά θ’ αποφεύγονταν αν αποφασίζαμε να 
δημιουργήσουμε μια οποιασδήποτε μορφής ομοσπονδία μερικών καντονίων […] 

Η επιμονή του όμως για την ομοσπονδιακή μορφή με υποχρέωνε να έχω 
αμφιβολίες.  

Φοβόμουν, είπα, ότι μέσω αυτής ήθελε να επιτύχει μια οιονεί διχοτόμηση, που 
εύκολα θα μπορούσε ύστερα να μετατραπεί σε ‘διχοτόμηση-διπλή ένωση’. Και 

αυτή δεν ήταν πια οι Κύπριοι, αλλά η Ελλάδα που την απέρριπτε.  
Απάντησε σε τόνο που μάλλον δεν άφηνε αμφιβολία για την ειλικρίνειά του: 

‘Στην Τουρκία είχαν όλοι εκτεθεί με το σύνθημα διχοτόμηση ή θάνατος. Είχαν όλοι 
βεβαιώσει πως μόνο η διχοτόμηση εξασφάλιζε στους Τουρκοκύπριους αδελφούς 

τους από την εξουθένωση, και την Τουρκία από την πλευρά της ασφάλειας.  
Η ομοσπονδιακή μορφή είχε πράγματι κάτι από τη διχοτόμηση’.  

Έτσι, ευκολότερα θα γινόταν δεκτή από τον Τουρκικό Λαό, και, προπάντων, 
αυτόματα θα καλύπτονταν τα δύο μεγάλα θέματα που είχε μόλις αναφέρει [βάση 

και χωριστοί δήμοι]».660    
 

                                                           
658 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Επιστολή (31.1.1959) του Γ.Ι. Πεσμαζόγλου προς τον Ε. Αβέρωφ 

για την συνάντησή του με τον Ζορλού», Πρεσβεία Ελλάδας στην Άγκυρα, 31 Ιανουαρίου 1959 στο 

Παπαγεωργίου, Σπύρος, Τα Κρίσιμα Ντοκουμέντα του Κυπριακού (1959 – 1967), Τόμος Α’, Εκδόσεις 

Επιφανίου, Λευκωσία, 2000, σ. 50.   
659 Ό.π., σ. 51.  
660 Αβέρωφ-Τοσίτσας, ό.π., σ.σ. 156 – 157. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου.  
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Η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή ηγεσία κατάφεραν στο τέλος, κατόπιν έντονων 

διπλωματικών ενεργειών, να αποφύγουν την ύπαρξη τουρκικής βάσης στο νησί 

και τη γεωγραφική ομοσπονδία. Όμως, προέβησαν σε δύο άλλες σημαντικές 

υποχωρήσεις, ήτοι την ύπαρξη ξεχωριστών δήμων και τη δημιουργία τριμερούς 

στρατηγείου με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Όσον αφορά τους ξεχωριστούς 

δήμους, η αποδοχή τους βαρύνει περισσότερο το Μακάριο, ο οποίος τους 

ανέχθηκε σκεπτόμενος περισσότερο οικονομικά (βλ. κακή οικονομική κατάσταση 

τουρκοκυπριακών συνοικιών) και όχι πολιτικά. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 

ενημέρωσης του ιδίου και του Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμου από τους Καραμανλή 

και Αβέρωφ στις 29 Ιανουαρίου 1959 για τα διαμειφθέντα στις συνομιλίες με τους 

Τούρκους, ο Μακάριος αποδέχθηκε τους ξεχωριστούς δήμους, παρά την 

αντίθετη άποψη της ελληνικής κυβέρνησης. Στα πρακτικά της εν λόγω 

συνάντησης αναφέρονται τα εξής ενδιαφέροντα:  

 

«Ο κ. Υπουργός των Εξωτερικών [Αβέρωφ] ανέφερεν έτερον τουρκικόν αίτημα 
καθ’ ο θα έπρεπε να υπάρχουν χωριστοί δήμοι – σημειωτέον έχουν ήδη αρχίσει 
να λειτουργούν εις τίνας πόλεις – και προσέθεσεν ότι επιμόνως είχε αποκρούσει 
την πρότασιν ταύτην, λόγω του ότι η δημιουργία χωριστών δήμων θα αποτέλει εν 
τίνι μέτρω, και έστω κατά ιδιάζοντα τρόπον χωριστικό στοιχείο. Οι δύο ιεράρχαι 

αντεπαρατήρησαν ότι επί μέρους θέματα, τα οποία ηδύναντο να έχουν χωριστικό 
χαρακτήρα, δεν είχον πλέον τον αυτόν χαρακτήρα, και ότι εάν προηγουμένως τα 
απεκρούομεν ζωηρώς, τούτο ωφείλετο εις το ότι η καταβαλλόμενη προσπάθεια 

δεν ήτο η διχοτόμησις αλλά αντιθέτως η δημιουργία ενιαίου κράτους. Τα επί 
μέρους θέματα έπρεπε να κριθούν μόνον από της πλευράς της πρακτικής των 

εφαρμογής και του συμφέροντος των Ελλήνων Κυπρίων. Ο κ. Υπουργός 
επανέλαβε την άποψιν του, αλλά τω απαντήθη από κυπριακής πλευράς ότι 
επειδή αι τουρκικαί συνοικίαι είναι ελεειναί και έχουν πολλά προβλήματα, θα 
πρέπει να δαπανώνται ικανά χρήματα προερχόμενα από Ελληνοκύπριους 

φορολογουμένους δια την θεραπεία των, όσα δε και αν δαπανηθούν, οι 
Τουρκοκύπριοι δεν θα είναι ικανοποιημένοι, τούτο δε θα προκαλή συνεχώς 

προτριβάς, αίτινες θα παραβλάπτουν επ’ άπειρον την ειρηνική συμβίωση, ενώ αν 
υπάρχουν κεχωρισμένοι δήμοι, οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δύνανται να αιτιώνται η 
εαυτούς δια την κακήν των λειτουργία. Οι δύο ιεράρχαι προσέθεσαν εις ταύτα ότι 
το θέμα δεν ήτο κεφαλαιώδους σημασίας, και ότι άλλωστε η ελληνική πλευρά δεν 
ηδύνατο να εμπλακή εις ευθύνας εφόσον ενεργή πάντοτε ως εντολοδόχος των 

Κυπρίων».661 

                                                           
661 Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, «Πρακτικό για την ενημέρωση και τη συμφωνία μεταξύ Ελληνικής 

Κυβέρνησης και Μακαρίου επί των ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων με θέμα τη λύση του 

κυπριακού», Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1959, στο Παπαγεωργίου, ό.π., σ.σ. 47 – 48. Οι υπογραμμίσεις είναι 
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Η Τουρκία, όμως, έβλεπε πιο πολιτικά και πιο μακροπρόθεσμα το θέμα. Για αυτό 

και προτεραιότητα του Νιχάτ Ερίμ, μόλις έφθασε στην Κύπρο με στόχο τη 

σύνταξη του συντάγματος ως εκπρόσωπος της Τουρκίας, ήταν η προώθηση των 

ξεχωριστών δήμων. Ο Ερίμ ανέφερε τα εξής στο βιβλίο του: 

  

«Στις 6 Απριλίου [1960] πήγαμε αεροπορικώς από την Άγκυρα στην Κύπρο. Μαζί 
μου ήταν και ο Σουάτ Μπιλγκέ. Πρώτα απ’ όλα συναντήθηκα με τους ηγέτες της 
τουρκικής κοινότητας. Όπως έχω σημειώσει στο σημειωματάριο, πρώτα απ’ όλα 

θα πρέπει να χαράξουμε τα σύνορα των ξεχωριστών δήμων».662 
 

Όσον αφορά τη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αθήνα μεταξύ 

Καραμανλή - Μακαρίου, για δημιουργία κοινού στρατηγείου, ο τελευταίος και 

πάλι δεν έφερε αντίρρηση επικεντρώνοντας ορθά την προσοχή του στην 

αναγκαιότητα απόκρουσης της τουρκικής επιχειρηματολογίας για ύπαρξη βάσης 

της Τουρκίας στο νησί.663 Φαίνεται, όμως, ότι ο Αβέρωφ είχε ήδη αποδεχθεί την 

ύπαρξη Στρατηγείου, καθώς και τη στάθμευση στο νησί Τούρκων στρατιωτών, 

από τις 19 Ιανουαρίου 1959, με βάση το ίδιο σκεπτικό του Μακαρίου. Η 

συγκεκριμένη πληροφορία αντλείται από το προσωπικό ημερολόγιο που τηρούσε 

ο Τούρκος διπλωμάτης Ζεκί Κουνεράλπ (Zeki Kuneralp), ο οποίος ανήκε στην 

τουρκική διαπραγματευτική ομάδα και κατέγραψε από κοντά τις όλες διεργασίες.  

Στις 19 Ιανουαρίου 1959, ο Κουνεράλπ έγραψε, λοιπόν, τα εξής ενδιαφέροντα:  

 

«Οι υπουργοί [Ζορλού και Αβέρωφ] και πάλι συσκέπτονται μόνοι στο κτίριο της 
Αντιπροσωπείας [του ΝΑΤΟ]. Μετά το μεσημέρι συναντιόνται ξανά στο Μπριστόλ. 

Μετά τη σύσκεψη φτάνουμε με τον Ζορλού στο Ριτς [ξενοδοχείο]. Ο υπουργός 
είναι πολύ ικανοποιημένος. “Η δουλειά γίνεται, δέχθηκε [ο Αβέρωφ] ένα 

στρατηγείο πενήντα ατόμων. Θα καταστεί, λέγει, δυνατό να το αυξήσουμε 
περισσότερο”».664   

 

Όντως, οι Τούρκοι κατάφεραν στο τέλος να αυξήσουν τον αριθμό των τουρκικών 

στρατευμάτων που θα στάθμευαν στην Κύπρο σε 650 κατόπιν απειλών για 

                                                                                                                                                                             

δικές μου και καταδεικνύουν τον περιφρονητικό τρόπο με τον οποίο η ελληνοκυπριακή ηγεσία συνέχισε να 

αντιμετωπίζει τους Τουρκοκύπριους κάνοντας συνεχώς το ίδιο λάθος υποτίμησής τους.  
662 Erim, ό.π., σ. 110. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου.  
663 Παπαγεωργίου, ό.π., σ.σ. 45 – 46.  
664 Kuneralp, Zeki, Sadece Diplomat, İstanbul, 1981 (2η έκδοση), σ. 115.   
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αποχώρηση του Μεντερές από τις συνομιλίες στο Λονδίνο.665 Έστω και εάν ο 

συγκεκριμένος αριθμός ήταν σχετικά μικρός, εντούτοις οι Τούρκοι θεωρούσαν 

αυτούς τους στρατιώτες ως προγεφύρωμα για μια μελλοντική στρατιωτική 

επιχείρηση της Τουρκίας στο νησί. Σύμφωνα με τον πρέσβη της Τουρκίας στην 

Αθήνα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, κ. Νουρετίν Βεργκίν (Nureddin Vergin), 

o οποίος συμμετείχε και αργότερα κατέγραψε τα όσα θυμόταν από αυτές, η 

αύξηση των τουρκικών στρατευμάτων θεωρήθηκε ως μεγάλη επιτυχία από την 

τουρκική κυβέρνηση. Και εξηγεί:  

 

«Είτε η συμφωνία, η οποία αναγνώριζε την τουρκική κοινότητα, θα εφαρμοζόταν 
με εντιμότητα από τους Ελληνοκύπριους και τότε δεν θα υπήρχε θέμα, και πιο 

ορθά δεν θα δημιουργείτο κανένα πρόβλημα, είτε όπως έπραξαν εκ των υστέρων  
οι Ελληνοκύπριοι στα τέλη του ‘63, εάν ερχόταν σε κίνδυνο η ασφάλεια της ζωής 
και της περιουσίας των Τουρκοκυπρίων, η Τουρκία – αφού εκπλήρωνε κάποιες 

διατυπώσεις – θα μπορούσε να επέμβει μονομερώς και στρατιωτικά στο νησί. Και 
για αυτό το λόγο το τουρκικό σύνταγμα στην Κύπρο θα έπαιζε το ρόλο του 

προγεφυρώματος. Το σύνταγμα αυτό, σύμφωνα και με το πνεύμα των 
συνομιλιών, […] δεν ήταν απλά μια δύναμη 650 ατόμων αλλά θα αποτελούσε μια 

οργάνωση – πυρήνας που θα μπορούσε, όταν υπήρχε ανάγκη, να πλαισιώσει 
πολύ περισσότερες δυνάμεις».666      

  

Ο Γρίβας είχε αναγνωρίσει τους κινδύνους που έκρυβε η ύπαρξη κοινού 

στρατηγείου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση η μόνιμη στάθμευση τουρκικών 

στρατευμάτων στο νησί. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους 

είχε διαφωνήσει με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. Σε επείγον μήνυμά του 

προς το Μητροπολίτη Κιτίου (Πρωτέα) στις 13 Φεβρουαρίου 1959 έγραψε τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

 

«[…] Από ουσιαστικής όμως απόψεως οφείλω να ομολογήσω τα εξής:  
Δεν γνωρίζω ποία ακριβώς η συμφωνία και συνεπώς δεν δύναμαι να λάβω θέση 
έναντι ταύτης. Φέρω και εγώ ευθύνας, τας οποίας κατ’ ουδένα λόγο επιθυμώ να 
μεταφέρω επί των ώμων άλλων. Εν τούτοις, εξ όσων ήλθον εις δημοσιότητα, εν 

σημείον μου προξένησε αλγεινή εντύπωση. Η στάθμευση τουρκικών 
στρατευμάτων εν Κύπρω, υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα και αν αυτή λάβη χώραν. Εάν 

                                                           
665 Esenbel, Melih, Ayağa Kalkan Adam (1954 – 1959), ό.π., σ.σ. 125 - 126.  
666 Vergin, Nureddin, “Perde Arkasından Zürih”, στο επιμ., Manizade, Derviş, Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın, 

εκδ. Kıbrıs Türk Kültür Derneği (İstanbul) - Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1975, σ. 112. Η μετάφραση από 

την τουρκική και οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου.    
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τούτο αληθεύει, θα με οδηγήση πιθανότατα εις το να αναμετρήσω σοβαρώς τας 
ευθύνας μου. Οι ισχυρισμοί, ους προβάλλουν οι Τούρκοι [για προστασία 

τουρκοκυπριακής κοινότητας], δια την ενταύθα στάθμευση είναι αστείοι και δεν 
ευσταθούν, εγώ δε προσωπικώς δεν δύναμαι να τους δεχθώ».667  

 

Και ενώ ο Γρίβας – όπως και η λοιπή ελληνική και ελληνοκυπριακή ηγεσία – 

θεωρούσαν την τουρκική επιχειρηματολογία αστεία, οι Τούρκοι συνέχισαν να 

εξοπλίζονται και να ετοιμάζονται εντατικά για την πιθανή διχοτόμηση, ακόμη και 

μετά από τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. Αυτό το γεγονός αποκαλύφθηκε με 

την αυτό-βύθιση του πλοιαρίου «Ντενίζ» (κωδικός «Ελμάς») στις 18 Οκτωβρίου 

1959, δηλαδή οκτώ ολόκληρους μήνες μετά την υπογραφή των συμφωνιών. 

Όπως περιγράφει ο τότε Τούρκος ταγματάρχης Ισμαήλ Τανσού – ο οποίος όπως 

είδαμε πιο πάνω ήταν ο συντάκτης του «Σχεδίου Επανάκτησης Κύπρου» και 

κατεύθυνε από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου στην Άγκυρα τη δράση, την 

εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της ΤΜΤ – η βύθιση του πλοιαρίου ήταν 

αναγκαστική, αφού το πλήρωμά του επρόκειτο να συλληφθεί από βρετανική 

ακταιωρό ανοικτά της Κύπρου ενώ μετέφερε 6000 βόμβες, 500 τυφέκια και 

τεράστιο αριθμό σφαιρών που προορίζονταν για τους ένοπλους μαχητές της 

ΤΜΤ. Συγκεκριμένα, ο Τανσού αναφέρει τα εξής:  

 

«Δεν θέλαμε να δώσουμε αποδείξεις σχετικά με την αποστολή οπλισμού από την 
Τουρκική κυβέρνηση στην Κύπρο […]  

Πέρασαν λίγα λεπτά όταν έλαβα από τον [ασυρματιστή] Αλή Λεβέντ το ακόλουθο 
μήνυμα: ‘Είναι σίγουρο το ότι το [βρετανικό] πλοίο είναι πολεμικό’. Η υπόθεση 

ξεκαθάρισε […] Χωρίς δισταγμό έδωσα στον Αλή Λεβέντ αυτή την οδηγία: 
‘“Βυθίστε το πλοίο. Εγκαταλείψετε το σκάφος και επιβιβαστείτε στην πλαστική 

λέμβο…” […]».668   
 

Οι Βρετανοί κατάφεραν τελικά να συλλάβουν και τα τρία μέλη του πληρώματος, 

αλλά το πλοιάριο βυθίστηκε. Πρόλαβαν όμως να κατάσχουν δύο κιβώτια 

πυρομαχικών. Όπως αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, όλα μέλη του πληρώματος 

του «Ντενίζ» ήταν είτε έμμισθοι είτε μέλη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. 

Επρόκειτο για δύο έμμισθους πολίτες του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και ένα 

                                                           
667 Παπαγεωργίου, ό.π., σ.σ.  69 – 70.  
668 Tansu, ό.π., σ.σ. 163 – 164. Η μετάφραση από την τουρκική και η υπογράμμιση είναι δική μου.  
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επιλοχία του τουρκικού στρατού. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η τουρκική 

κυβέρνηση, μετά την αποκάλυψη του πλοιαρίου που για μήνες ολόκληρους 

μετέφερε συστηματικά οπλισμό στην Κύπρο για εξοπλισμό της ΤΜΤ, δεν 

προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση. Αντίθετα, προσπάθησε να 

συγκαλύψει το γεγονός συνεχίζοντας το υπόγειο έργο της. Η συνάντηση του 

Τανσού με τον Ζορλού την επόμενη μέρα της βύθισης του πλοίου και τα 

διαμειφθέντα σε αυτήν είναι αποκαλυπτικά. Αρχικά ο Τανσού απολογήθηκε 

εξηγώντας το πώς το τουρκικό πλοίο εντοπίστηκε από τους Βρετανούς. Ο 

Ζορλού δεν έδειξε να θυμώνει και ανέφερε στον Τανσού τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

 «Ο Ζορλού ικανοποιήθηκε από τα λεγόμενά μου και μου είπε:  
‘Μην ανησυχείτε. Θεωρώ ότι το γεγονός αυτό θα είναι βοηθητικό. Οι Άγγλοι, οι 

Έλληνες και ο Μακάριος θα αντιληφθούν με αυτά τα αδιάσειστα στοιχεία ότι εμείς 
δεν καθόμαστε άπρακτοι. Από πολιτικής σκοπιάς θα μπορώ να χρησιμοποιήσω 

ως διαπραγματευτικό χαρτί το ότι στην Κύπρο οι Τούρκοι έχουν μια ένοπλη 
οργάνωση’».669 

 

Τελικά το επίσημο ανακοινωθέν της τουρκικής κυβέρνησης έκανε αναφορά σε 

αλιευτικό σκάφος, το οποίο «μετέφερε τυφέκια για σκότωμα των δελφινιών που 

κατέστρεφαν τα δίκτυα του». Ο Ζορλού κινήθηκε, παράλληλα, παρασκηνιακά 

ζητώντας με επιστολή προς το Βρετανό ομόλογό του τη συγκάλυψη της 

υπόθεσης και την απελευθέρωση των συλληφθέντων.670 Αυτό περίπου έγινε στο 

τέλος. Οι «ναυτικοί» καταδικάστηκαν τυπικά σε φυλάκιση εννέα μηνών, την 

οποία έπρεπε υποτίθεται να εκτίσουν στην Τουρκία. Απεστάλησαν την επομένη 

της δίκης με αεροσκάφος στην Άγκυρα και έτσι η υπόθεση συγκαλύφθηκε.671     

 

 

 

 

 

 

                                                           
669 Ό.π., σ. 169. Η μετάφραση από την τουρκική είναι δική μου. 
670 Ό.π., σ.σ. 171-172.  
671 Ό.π., σ. 173.  
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Εσωτερικές αντιδράσεις κατά των Συμφωνιών  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι η κυβέρνηση Μεντερές 

αντιμετώπιζε θετικά τη λύση του κυπριακού, η οποία επήλθε από την έγκριση 

των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου, με ανοικτή όμως την προοπτική 

υλοποίησης της διαίρεσης του νησιού στο μέλλον. Εντούτοις, παρουσιαζόταν 

αρχικά διατεθειμένη να δώσει μια ευκαιρία στην υπό εξέλιξη λύση της 

ανεξαρτησίας. Από την αρχή θεωρούσε ότι η διχοτόμηση θα προωθείτο - μέσα 

πάντοτε από τις πρόνοιες της λύσης εγγυημένης ανεξαρτησίας - μόνο και εφόσον 

το πείραμα της ανεξαρτησίας αποτύγχανε. Για αυτό και δημοσίως η κυβέρνηση 

Μεντερές παρουσιαζόταν συγκαταβατική χαρακτηρίζοντας τις συμφωνίες 

Ζυρίχης – Λονδίνου ως ένα καλό συμβιβασμό που διασφάλιζε τα τουρκικά αλλά 

και ελληνικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικά ο Μεντερές, ο οποίος έτσι και αλλιώς 

ήταν πάντοτε πιο μετριοπαθής από τον Ζορλού, είχε δηλώσει τότε ότι οι 

συμφωνίες ήταν «ένας συμβιβασμός, ο οποίος δεν αντίβαινε των εθνικών 

συμφερόντων της Τουρκίας και που σεβόταν τα δικαιώματα και συμφέροντα της 

άλλης πλευράς».672  

 

Γενικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η κυβέρνηση Μεντερές απέδιδε τεράστια 

σημασία στη νατοϊκή συνεργασία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και των 

Βαλκανίων, για αυτό και ενώπιον του κομμουνιστικού «κινδύνου» ήταν έτοιμη να 

δώσει στη λύση της ανεξαρτησίας την ευκαιρία να λειτουργήσει. Ακόμη, όμως, 

και εάν η τουρκική κυβέρνηση αποφάσιζε να δεσμευτεί πλήρως στις συμφωνίες 

Ζυρίχης - Λονδίνου αποφεύγοντας το συνεχή εξοπλισμό της ΤΜΤ και τη 

δημιουργία έντασης στο νησί, κύκλοι του Γραφείου Ειδικού Πολέμου (ΓΕΠ) δεν 

ήταν επουδενί λόγω έτοιμοι να δεχτούν κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το 

«Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου», το οποίο εφάρμοζε στην πράξη η ΤΜΤ, είχε 

καταστρωθεί από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου που παρέμενε πλήρως 

αφοσιωμένο στην κατάκτηση ή έστω τη διχοτόμηση της Κύπρου. Όπως είχε 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο ταγματάρχης Ισμαήλ Τανσού, ο οποίος συντόνιζε τη 

δράση της ΤΜΤ:  

                                                           
672 Bolukabasi, ό.π., σ. 36. 
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«Η απόφαση για ίδρυση της κοινής ελληνοτουρκικής Δημοκρατίας στην Κύπρο 
δεν περιόρισε καθόλου την ορμητικότητά μας. Όποια και εάν ήταν η κατεύθυνση 

της πολιτικής που ακολουθούσε η Τουρκική Δημοκρατία στην Κύπρο, ο 
αμετάκλητος στόχος μας  ήταν η διάσωση της Κύπρου την οποία είχαμε κάνει 

κομμάτι της τουρκικής πατρίδας ανεμίζοντας τη σημαία μας εκεί επί 340 χρόνια. 
Σε περίπτωση που δεν επέτρεπαν αυτό οι συνθήκες, θα επιβάλλαμε την τουρκική 
κυριαρχία στο μισό κομμάτι του νησιού και θα εξασφαλίζαμε για τους Κύπριους 

αδελφούς μας την ίδρυση ενός ελεύθερου και αδέσμευτου τουρκικού κράτους επί 
των εδαφών που κατοικούσαν».673    

 

Παράλληλα, η πλήρως εξοπλισμένη και εκπαιδευμένη πλέον ΤΜΤ, ως όργανο 

και δημιούργημα του Γραφείου Ειδικού Πολέμου, δήλωνε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν 

πρόθυμη να σταματήσει τη δράση της ούτε να υπακούσει στις εντολές των 

πολιτικών.674  

 

Εκτός από το ΓΕΠ και το πειθήνιο όργανό του στην Κύπρο την ΤΜΤ, αυτή την 

έντονα σκεπτικιστική στάση έναντι των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου τηρούσε 

από την αρχή και η τουρκοκυπριακή ηγεσία, η οποία όπως έχουμε δει και πιο 

πάνω θεωρούσε τις συμφωνίες ως τίποτα άλλο παρά μια πλατφόρμα 

υλοποίησης της διχοτόμησης. Ενδεικτικές τούτου ήταν οι παρασκηνιακές 

προστριβές μεταξύ μελών της τουρκικής κυβέρνησης και του Ντενκτάς, ο οποίος 

ήταν και ο ντε φάκτο πολιτικός αρχηγός της ΤΜΤ, όσον αφορά την τελική μορφή 

των συμφωνιών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντενκτάς προωθούσε τόσο έντονες ιδέες 

που προκαλούσε την οργή ακόμη και του ίδιου του Ζορλού. Ενδεικτικά, η 

αντίδραση του Ζορλού επί των γραπτών παρατηρήσεων του Ντενκτάς στο 

πρώτο σχέδιο της συμφωνίας Αβέρωφ – Ζορλού ήταν να πετάξει θυμωμένα το 

κείμενο λέγοντας τα εξής:  

 

«Ξέρεις ότι και οι Έλληνες είναι ένα έθνος και έχουνε μια περηφάνια. Πως μπορώ 
να παρουσιάσω αυτά τα έγγραφα στους Έλληνες που είναι ένα περήφανο έθνος 

όπως και εμείς. Λίγο σεβασμό, κύριε Ντενκτάς, και για τους άλλους».675 
 

                                                           
673 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 266 – 267. Η μετάφραση από την τουρκική 

είναι δική μου.  
674 Κιζιλγιουρέκ, Νιαζί, Γλαύκος Κληρίδης: Η Πορεία μιας Χώρας, ό.π., σ. 95.  
675 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ. 87.  
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Φυσικά, ο Ντενκτάς παρέμεινε απτόητος στις θέσεις του εμμένοντας μέχρι και την 

τελευταία στιγμή σε καθαρά διχοτομικές πρόνοιες τόσο στις συμφωνίες όσο στο 

σύνταγμα της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προσπάθειες του 

Ντενκτάς δεν περιορίζονταν μόνο σε πολιτικής φύσης θέματα, αλλά 

καταπιάνονταν ακόμη και με καθαρά κοινωνικά θέματα. Ένα ενδεικτικό 

παράδειγμα ήταν η εμμονή του Ντενκτάς όπως μέσα από το κυπριακό σύνταγμα 

μη επιτρέπονται οι πολιτικοί γάμοι μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 

κάτι το οποίο στο τέλος και πέτυχε με αποτέλεσμα οι πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας να στερούνται αυτό το βασικό δικαίωμα. Φιλοσοφία του Ντενκτάς 

ήταν ότι η συμβίωση των Τουρκοκυπρίων με τους Ελληνοκύπριους, οι οποίοι 

αριθμητικά ήταν η συντριπτική πλειοψηφία του νησιού, θα οδηγούσε στην εθνική 

αφομοίωση των πρώτων, για αυτό και την απέφευγε με κάθε δυνατό τρόπο.676   

 

Η πιο ενδεικτική αναφορά για το πώς σχηματίστηκαν οι αρχικές διαφορές της 

επίσημης Άγκυρας με την τουρκοκυπριακή ηγεσία όσον αφορά τη λύση της 

εγγυημένης ανεξαρτησίας περιγράφεται από τον ίδιο τον Ραούφ Ντενκτάς, ο 

οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη με τον πρώτο Τούρκο πρέσβη στην Κύπρο Εμίν 

Ντιρβανά (Emin Dırvana) στις 16 Αυγούστου 1960677, επίσημη ημέρα 

εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη συνάντηση ο 

Ντενκτάς ανέφερε ότι «το νησί δεν μπορεί να αποφύγει τη διχοτόμηση» και 

πρόσθεσε:  

 

«Ευχόμαστε ότι, όταν έρθει αυτή η μέρα που ο Μακάριος θα καταστρέψει τις 
συμφωνίες, εσείς - ενώ ήρθατε ως πρέσβης - θα αποχωρήσετε από το νησί ως 

κυβερνήτης».678 
 

                                                           
676 Κιζιλγιουρέκ, ό.π., σ. 213.  
677 Σημειώνεται ότι ο πρώτος πρέσβης της Τουρκίας στη Λευκωσία, κ. Εμίν Νριρβανά, είχε διοριστεί από 

την πραξικοπηματική κυβέρνηση η οποία είχε ανέλθει στην εξουσία στις 27 Μαΐου 1960. Οι εντολές που 

είχαν δοθεί στον Ντιρβανά ήταν όπως υλοποιηθεί η συμφωνία Ζυρίχης – Λονδίνου, καθώς και η ομαλή 

εφαρμογή του νέου συντάγματος. Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν σε μια ευαίσθητη πολιτική θέση 

λόγω του πραξικοπηματικού τρόπου ανόδου τους στην εξουσία ανατρέποντας μια φιλο-αμερικανική 

κυβέρνηση, δεν επιθυμούσαν με κανένα τρόπο να διαταράξουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Κύπρο, οι 

οποίες είχαν προσφάτως προωθηθεί από τις ΗΠΑ. Εξάλλου, αντιμετώπιζαν τον Ντενκτάς και τους 

συνεργάτες του με καχυποψία, αφού τους θεωρούσαν ανθρώπους του Μεντερές.     
678 Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, ό.π., σ.σ. 267 – 268.  
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Η απάντηση του Ντιρβανά, σύμφωνα με τον Ντενκτάς, ήταν άμεση και σκληρή. 

Συγκεκριμένα, ο Ντενκτάς περιγράφει την αντίδραση του Ντιρβανά με τα εξής 

χαρακτηριστικά λόγια:  

 

«Τα λόγια μου εκνεύρισαν τον Ντιρβανά.  
Χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι είπε με δυνατή φωνή ‘Κοιτάξτε με καλά’ […] 

Σαστίσαμε. Συνεχίζοντας με δυνατή φωνή ο Ντιρβανά είπε:  
‘Σε αυτές τις συμφωνίες υπάρχει η υπογραφή της Τουρκίας. Αυτές οι συμφωνίες 

θα επιβιώσουν’ […]  
Αναχωρήσαμε με τους έμπιστους μου. Ο Ασίμ Μπεχτσέτ (Asım Behçet) με 

πλησίασε λέγοντας:  
‘Αμάν θεέ μου… Αλίμονο μας, μπλέξαμε άσχημα με αυτόν. Μας έκανε σκατά’».679   
 

Εν κατακλείδι θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τουρκική πολιτική στο κυπριακό 

την περίοδο 1959 – 1960, η οποία οδήγησε τελικά στη λύση εγγυημένης 

ανεξαρτησίας, δεν αποτελούσε απλά και μόνο αντίδραση στην ένωση ούτε μια 

κίνηση απλοϊκού συμβιβασμού εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά ήταν 

ένας συνδυασμός εξωτερικών παραγόντων και εσωτερικών υπολογισμών. 

Βασικός εξωτερικός παράγοντας ήταν η διατήρηση της συνοχής της δυτικής 

συμμαχίας, ενόψει και του σοβιετικού κινδύνου ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. Βασικός εσωτερικός υπολογισμός, ήταν το ότι η εγγυημένη 

ανεξαρτησία – σε συνδυασμό με το θεσμικό ρόλο που αποκτούσε πλέον η 

Τουρκία επί της Κύπρου – ήταν μια καλή λύση, η οποία δεν απέκλειε στο μέλλον 

υλοποίηση και της διχοτόμησης σε περίπτωση που η ανεξαρτησία δεν 

λειτουργούσε. Όμως, από την περίοδο εκείνη καταγράφηκαν οι πρώτες διαφορές 

της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, η οποία ήταν έτοιμη να δεχθεί έναν πολιτικό 

συμβιβασμό στην Κύπρο για χάρη της ομαλότητας εντός της δυτικής συμμαχίας, 

με την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και το ΓΕΠ, οι οποίοι επέμεναν στη συνέχιση 

διεκδίκησης της Κύπρου. Μια εσωτερική διαμάχη μεταξύ Άγκυρας και της δεξιάς 

τουρκοκυπριακής ηγεσίας η οποία συνέχισε να καταγράφεται κατά περιόδους 

μέχρι και τις μέρες μας.     

 

 

                                                           
679 Ό.π., σ. 268.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εξετάζοντας τη διαμόρφωση της τουρκικής πολιτικής στο κυπριακό κατά την 

κρίσιμη περίοδο 1923 – 1960 έχουμε δει ότι αυτή δεν ήταν ούτε ενιαία ούτε 

προσηλωμένη σε ένα και μοναδικό στόχο, δηλαδή αυτόν της επέκτασης στο 

νησί. Αντιθέτως, η τουρκική πολιτική πέρασε από διάφορες διακυμάνσεις 

ξεκινώντας από την απλή αδιαφορία για την Κύπρο, όπου του νέο τουρκικό 

κράτος διεκδικούσε από τους Βρετανούς την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων 

από το νησί και την εγκατάστασή τους στην Τουρκία, συνεχίζοντας με την 

υποστήριξη του στάτους κβο και την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου ως 

κυρίαρχης δύναμης, μετατρεπόμενη στη συνέχεια σε άμεση εμπλοκή μέσω 

αρχικά της διεκδίκησης ολόκληρης της Κύπρου και αργότερα της διχοτόμησης, 

ακόμη και με τη δύναμη των όπλων από την ΤΜΤ, και καταλήγοντας στον 

πολιτικό «συμβιβασμό» της εγγυημένης ανεξαρτησίας. Για αυτό και όπως έχουμε 

δει, ο ίδιος ο Ραούφ Ντενκτάς είχε εκφράσει το έντονο παράπονό του για το ότι η 

πολιτική της Τουρκίας στο κυπριακό κατά το συγκεκριμένο διάστημα 

διαφοροποιούταν συνεχώς χωρίς να υπάρχει σταθερή στρατηγική.  

 

Εξού και η ελληνική θεώρηση ότι ο κεμαλικός εθνικισμός ήταν πάντοτε σταθερά 

επεκτατικός όσον αφορά την Κύπρο δεν είναι επακριβής. Γιατί, απλά, με την 

ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ επιδίωκε 

πρώτιστα την ομογενοποίηση και ενίσχυση του πληθυσμού εντός των νέων 

εθνικών του συνόρων και όχι την επέκταση σε νέες περιοχές. Επίσης, ο 

Ατατούρκ επικεντρωνόταν στα «προασπίσιμα», όπως τα χαρακτήριζε, τουρκικά 

εδάφη που είχαν καθοριστεί από το «εθνικό συμβόλαιο». Για αυτό και εκ των 

πραγμάτων η Κύπρος δεν αποτέλεσε ποτέ στόχο του Ατατούρκ, αφού ενώπιον 

του ο Κεμάλ είχε τον τεράστιο στόχο της δημιουργίας του τουρκικού έθνους μέσα 

στο προσφάτως γεωγραφικά οριοθετημένο από τη συνθήκη της Λωζάνης 

τουρκικός κράτος. Η περίπτωση προσάρτησης της Αλεξανδρέττας, στην οποία ο 

Ατατούρκ είχε διαδραματίσει άμεσο ρόλο λίγο πριν από το θάνατό του το 1938, 

ήταν διαφορετική αφού τότε αναμενόταν αλλαγή του στάτους κβο της περιοχής, 

σε αντίθεση με την Κύπρο που εξακολουθούσε να παραμένει βασική κτήση του Χα
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βρετανικού στέμματος. Αντίθετα, ο Ατατούρκ, λίγο μετά την ίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας, επιδίωξε τη μεταφορά όλου του τουρκικού πληθυσμού της Κύπρου 

στην Τουρκία με στόχο την ενίσχυση του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος ήταν 

καταβεβλημένος και αριθμητικά μειωμένος από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 

τον ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 1919-22, και την επακόλουθη ανταλλαγή 

πληθυσμών με την Ελλάδα.  

 

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όπου η Τουρκία 

υπό τον Ινονού διεκδίκησε παρασκηνιακά γειτονικές περιοχές της Κύπρου, όπως 

τα Δωδεκάνησα και άλλα εδάφη της Μέσης Ανατολής, δεν επικεντρώθηκε ποτέ 

στο νησί. Και πάλι, η Τουρκία απέφευγε να διεκδικήσει μια κτήση του ισχυρού 

Ηνωμένου Βασιλείου. Με το τέλος του πολέμου, η Τουρκία παρουσιαζόταν 

ικανοποιημένη από το στάτους κβο στην Κύπρο, έως ότου αντιλήφθηκε περί τα 

τέλη του 1954 ότι αυτό επρόκειτο να αλλάξει. Ήταν, λοιπόν, από το 1955 και 

μετά, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να σκέφτεται τη διαφοροποίηση της 

πολιτικής του στην Κύπρο και η Ελλάδα τη διεκδικούσε πολιτικά και στρατιωτικά 

μέσω του ΟΗΕ και της ΕΟΚΑ, που η Τουρκία ενεπλάκη ενεργά στο κυπριακό 

επιδιώκοντας αρχικά την επιστροφή ολόκληρης της νήσου και αργότερα τη 

διχοτόμηση, ενώ τελικά αποδέχθηκε την ανεξαρτησία.  

 

Όμως, η κύρια τουρκική θεώρηση ότι ο τουρκικός εθνικισμός δε υπήρξε ποτέ 

επεκτατικός και κατ’ επέκταση ούτε και η πολιτική της Τουρκίας έναντι της 

Κύπρου, είναι και αυτή ελλιπής. Όπως έχουμε δει, ενώ αρχικά ο Ατατούρκ, ο 

οποίος πάνω από όλα ήταν ρεαλιστής, εκ των πραγμάτων απέφευγε 

οποιαδήποτε αλυτρωτικά όνειρα εκτός Τουρκίας, όταν αργότερα του 

παρουσιάστηκε η ευκαιρία με την Αλεξανδρέττα έπραξε ακριβώς τούτο. Και αυτό 

γιατί ο Ατατούρκ, όπως αργότερα και ο Ινονού, αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος 

της άλλοτε κραταιάς οθωμανικής ελίτ. Και οι δύο είχαν δει την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία να διαλύεται και συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσής της. Για 

αυτούς, λοιπόν, ήταν σχεδόν αδύνατον να ξεχαστεί η αντίληψη ενός μεγάλου και 

ισχυρού κράτους. Όμως, σε αντίθεση με τους μεγαλοϊδεάτες Νεότουρκους, οι Χα
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πάνω από όλα πραγματιστές Ατατούρκ και Ινονού δεν κυνηγούσαν άπιαστα 

όνειρα, αλλά με ρεαλισμό επεδίωκαν την επέκταση όποτε οι συνθήκες τους το 

επέτρεπαν.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τονιστεί ότι ενώ ο παντουρκισμός, ο οποίος ήταν 

πάντοτε ταυτισμένος με τον αλυτρωτισμό-επεκτατισμό, περιθωριοποιήθηκε επί 

διακυβέρνησης Ατατούρκ εβρισκόμενος σε ένα «λανθάνον στάδιο», επέστρεψε 

παρασκηνιακά στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου 

πολέμου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ακόμη και το προσωπικό δόγμα 

του Ατατούρκ για περιορισμό της Τουρκίας εντός των εθνικών συνόρων είχε 

εγκαταλειφθεί από τον ίδιο στην περίπτωση της Αλεξανδρέττας, όταν είχε δει ότι 

η προσάρτησή της ήταν εφικτή και όταν ο πρώτιστος στόχος της 

ομογενοποίησης του πληθυσμού της Τουρκίας και της εκκοσμίκευσης του 

κράτους είχε λίγο-πολύ αρχίσει να αποδίδει καρπούς περί τα μέσα της δεκαετίας 

του ‘30.  

 

Ιδιαίτερα, λοιπόν, με τις συνθήκες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όπου η 

Τουρκία είχε την ευκαιρία λόγω της στρατηγικής της σημασίας και για τα δύο 

αντίπαλα στρατόπεδα και λόγω της επίμονης ουδετερότητάς της να διεκδικήσει 

σε διπλωματικό επίπεδο νέα εδάφη, ο παντουρκισμός, ο οποίος είχε επικρατήσει 

αρχικά επί διακυβέρνησης Νεότουρκων στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 

επέστρεψε υπογείως στοχεύοντας κυρίως τη σοβιετική Κεντρική Ασία - περιοχή 

στην οποία ζούσαν τουρκογενείς πληθυσμοί - αλλά και άλλες γειτονικές περιοχές 

της Τουρκίας.  

 

Είναι κρίσιμης σημασίας το ότι ο ίδιος παντουρκισμός, επικέντρωσε την προσοχή 

του σε κοντινές μη σοβιετικές περιοχές, όπως η Κύπρος, όταν μετά το τέλος του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και την επικράτηση του Ψυχρού Πολέμου δεν 

υπήρχαν, πλέον, καθόλου περιθώρια για επέκταση στη σοβιετική Κεντρική Ασία. 

Με πιο απλά λόγια, η Κύπρος θεωρείτο ένας πιο βατός και εύκολος στόχος, 

αφού βρισκόταν στο δυτικό και όχι στο πλήρως απρόσιτο σοβιετικό στρατόπεδο.   Χα
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Όταν, λοιπόν, τη δεκαετία του ‘50 φούντωσε ο ένοπλος αγώνας των 

Ελληνοκυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, οι παντουρκιστές βρήκαν στην Κύπρο 

το ιδανικό μέρος επικέντρωσης και προώθησης των στόχων τους. Γιατί σε ένα 

κοντινό νησί, μόλις σαράντα μίλια από τις τουρκικές ακτές, η τουρκική κοινότητα 

που ζούσε εκεί, η οποία εντασσόταν μέσα στους αλύτρωτους Τούρκους, 

κινδύνευε από την ελληνική πλειοψηφία που για πολλούς Τούρκους 

προσπαθούσε να αναβιώσει τη Μεγάλη Ιδέα κατά της Τουρκίας. Η παρουσίαση 

των Τούρκων της Κύπρου, τόσο από τους παντουρκιστές όσο και από τους 

ίδιους τους Τουρκοκύπριους, ως απειλούμενων ομοεθνών από τον 

μεγαλοϊδεατισμό της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων ξύπνησε παλιές φοβίες 

για ένα νέο ελληνικό επεκτατισμό και εμπότισε την τουρκική κοινή γνώμη – με τη 

βοήθεια του Τύπου – με έναν έντονο ανθελληνικό εθνικισμό, ο οποίος σταδιακά 

έβαλε ως στόχο να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα διεκδικώντας την επέμβαση 

στην Κύπρο και τον έλεγχο του νησιού για τη λύτρωση των ομοεθνών 

Τουρκοκυπρίων .  

 

Από το 1955 και μετά, η πολιτική της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος, η 

οποία ήταν η πρώτη δημοκρατικά εξελεγμένη τουρκική κυβέρνηση εξαιτίας των 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν από τη Δύση μετά το τέλος του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, επηρεάστηκε σημαντικά από την πιο πάνω 

λογική εξαιτίας και της σημασίας που άρχισε να δίνει στην Κύπρο η τουρκική 

κοινή γνώμη. Η αυξανόμενη πολιτική σημασία της τουρκικής κοινής γνώμης, η 

οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘50 επηρεάστηκε δραματικά από τη 

ρητορική των παντουρκιστών, των Τουρκοκυπρίων και του τουρκικού Τύπου, 

οδήγησε την κυβέρνηση Μεντερές σε άμεση εμπλοκή στο κυπριακό. Έτσι και 

αλλιώς, η κυβέρνηση Μεντερές επουδενί λόγω δεν ένιωθε περιορισμένη από το 

απαρχαιωμένο πλέον δόγμα του Ατατούρκ για μη εξωτερικό παρεμβατισμό και 

διεκδικήσεις, το οποίο είχε σπάσει από τον ίδιο το 1936-38 και από τον Ινονού 

την περίοδο 1940-44. Παράλληλα, η ανοικτή διεκδίκηση της Κύπρου από την 

Ελλάδα δεν άφηνε πλέον καμία ευκαιρία για την ομαλή συνέχιση της 

ελληνοτουρκικής συνεργασίας, όπως αυτή είχε οραματισθεί από τους Βενιζέλο Χα
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και Ατατούρκ. Εξού και από το 1955 η Κύπρος αναβαθμίστηκε σε κύριο εθνικό 

στόχο, με το Δημοκρατικό Κόμμα να φθάνει στο σημείο να εκμεταλλεύεται 

εσωτερικά το κυπριακό με σκοπό τα πολιτικά και εκλογικά οφέλη.  

 

Με βάση την πιο πάνω ανάλυση, γίνεται αντιληπτό ότι ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη 

περίοδο 1955-60, όπου το κυπριακό είχε μετατραπεί σε βασικό εθνικό θέμα, η 

τουρκική πολιτική στο κυπριακό χαρασσόταν πρώτιστα εσωτερικά με βάση την 

εξυπηρέτηση των εθνικών της στόχων, παρά το γεγονός ότι – όπως θα 

αναλύσουμε πιο κάτω – οι εξωτερικοί παράγοντες διαδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωσή της. Αντιθέτως, την περίοδο πριν από το 1955 – όπου το 

κυπριακό δεν είχε ακόμη αναχθεί σε εθνικό ζήτημα – οι εξωτερικοί παράγοντες, 

και κυρίως οι καλές σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, ήταν αυτοί που επηρέαζαν πρώτιστα τη στάση της χώρας στο 

κυπριακό. 

 

Φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία εγκλωβίστηκε 

από το 1955 στον ιστορικό στόχο της ένωσης, η Τουρκία είχε την ευχέρεια μιας 

πιο ευέλικτης προσέγγισης στην Κύπρο. Και αυτό γιατί, ενώ για την Ελλάδα η 

ένωση της Κύπρου με αυτήν κατέληξε τη δεκαετία του ‘50 να είναι ιδεολογία και 

συναισθηματικός αυτοσκοπός εντασσόμενος στη λογική της «ιστορικής 

υποχρέωσής» της για ένταξη των ομοεθνών της Κυπρίων στον εθνικό κορμό680, 

για τη σύγχρονη Τουρκία – η οποία είχε περάσει από τη διαδικασία διάλυσης της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της δημιουργίας πρώτα του τουρκικού κράτους 

και ακολούθως του τουρκικού έθνους, και επομένως δεν θεωρούσε πλέον ως 

αυτοσκοπό την εθνική ολοκλήρωση μέσα από την εθνική επέκταση – η αρχική 

της επιμονή σε επιστροφή ολόκληρου του νησιού στην Τουρκία και ακολούθως η 

άμεση στροφή στη διχοτόμηση ήταν περισσότερο προϊόν τακτικισμού και 

πρακτικών ελιγμών με πρώτιστο στόχο την εξυπηρέτηση των τουρκικών 

                                                           
680 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θεόδωρος Κουλουμπής, ο ελληνικός συναισθηματισμός όσον αφορά 

τη διαχείριση του κυπριακού οδηγούσε ανέκαθεν σε μαξιμαλιστικές επιλογές, οι οποίες στο όνομα του 

ευκταίου που ήταν η ένωση θυσίασαν στο τέλος και το εφικτό, δηλαδή την επίτευξη μιας ατόφιας 

ανεξαρτησίας. Κουλουμπής, Θεόδωρος, Κυπριακό: Λάθη, Διδάγματα και Προοπτικές, ό.π., σ. 11.    
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στρατηγικών συμφερόντων, και λιγότερο μια «εθνική υποχρέωση». Με πιο απλά 

λόγια, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50 όντως το κυπριακό αναβαθμίστηκε 

σε βασικό εθνικό ζήτημα, όμως δεν εγκλώβιζε την τουρκική πολιτική σε 

συγκεκριμένες λύσεις που ιδεολογικά και ιστορικά – όπως στην περίπτωση της 

ένωσης και της Ελλάδας – έπρεπε πάση θυσία να υλοποιηθούν. Εξού και η 

μεγαλύτερη ευελιξία της Άγκυρας έναντι της Αθήνας στην τελική μορφή λύσης, 

κάτι που της επέτρεπε να κινείται πιο αποτελεσματικά. Η πιο χαρακτηριστική 

φράση, η οποία αποδίδει και τη διπλωματική ευελιξία της Άγκυρας στο κυπριακό 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ανήκει στον Ισμέτ Ινονού που όπως έχουμε δει 

ήταν αυτός που είχε αποφύγει να διεκδικήσει την Κύπρο στη Λωζάνη θέτοντας 

ως πιο σημαντική προτεραιότητα την κατάργηση των διομολογήσεων. 

Συγκεκριμένα, σε μια συνάντηση του τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης Ινονού με τον 

πρωθυπουργό Μεντερές στο ξενοδοχείο Ankara Palace στην Άγκυρα στις 16 

Μαΐου 1957, ο τελευταίος τον είχε ενημερώσει ενδελεχώς για τις διπλωματικές 

κινήσεις της Τουρκίας με στόχο την επίτευξη της διχοτόμησης στην Κύπρο. Ο 

Ινονού ανέφερε στον Μεντερές το εξής χαρακτηριστικό: «Εμείς είχαμε ξεγράψει 

την Κύπρο στη Λωζάνη. Τώρα, ότι και εάν κερδίσετε είναι καλοδεχούμενο».681                  

 

Παίζοντας περισσότερο το χαρτί των στρατηγικών συμφερόντων τόσο της ιδίας 

όσο και της ευρύτερης δυτικής συμμαχίας – σε αντίθεση με την Ελλάδα που υπό 

την απόλυτη πίεση της ελληνικής κοινής γνώμης και των Ελληνοκυπρίων 

προσέφευγε ανελλιπώς από το 1954 και μετά στα Ηνωμένα Έθνη διεκδικώντας 

περισσότερο ιδεολογικά την Κύπρο – η Τουρκία κατάφερε να υπερκεράσει το 

εμπόδιο της Αθήνας, η οποία την ήθελε να έχει παθητικό ρόλο στο κυπριακό, και 

να καταστεί για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ένας από τους βασικούς 

πρωταγωνιστές του.   

 

Φυσικά, η σχέση Τουρκίας – Ελλάδας δεν ήταν πάντοτε αντιθετική. Με 

πρωτεργάτες τους Βενιζέλο και Ατατούρκ οι σχέσεις των δύο χωρών κατά τη 

διάρκεια του μεσοπολέμου ήταν πολύ καλές και επικεντρώνονταν στην ανάπτυξη 

                                                           
681 Esenbel, Melih, ό.π., σ.σ. 88 – 89.  
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της μεταξύ τους οικονομικής, εμπορικής και πολιτικής συνεργασίας. Για αυτό και 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, όπου οι δύο πολιτικοί άνδρες δεν επιθυμούσαν 

με κανένα τρόπο την οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ τους ή με το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η αντιθετική διεκδίκηση της Κύπρου από τις δύο χώρες ήταν 

αδιανόητη. Η ίδια λογική συνεχίστηκε και κατά την περίοδο αμέσως μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου οι κυβερνήσεις των δύο χωρών προτιμούσαν 

περισσότερο τη μεταξύ τους συνεργασία για αντιμετώπιση του λεγόμενου 

κομμουνιστικού κινδύνου παρά την αντιπαράθεση για την Κύπρο. Η 

αντιπαράθεση επήλθε μόνο όταν η Ελλάδα άρχισε να διεκδικεί ανοικτά το νησί 

επιδιώκοντας την ένωση, και όταν στην Τουρκία αναβίωσε το ανθελληνικό 

σύνδρομο που ήθελε την Ελλάδα να επιβουλεύεται εκ νέου τα τουρκικά εδάφη. 

Σε αυτή τη λογική, η Κύπρος παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη ως τουρκικό 

έδαφος που έπρεπε να διασωθεί, για αυτό και διεκδικήθηκε με καθαρά 

επεκτατικούς όρους. Η κατάληξη στην εγγυημένη ανεξαρτησία βρήκε την Τουρκία 

περισσότερο ικανοποιημένη, αφού για πρώτη φορά μετά τη συνθήκη της 

Λωζάνης είχε θεσμικό ρόλο στο νησί, με δικαίωμα μάλιστα επέμβασης στην 

περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν ευδοκιμούσε. Όμως, ο «συμβιβασμός» 

της Τουρκίας στην εγγυημένη ανεξαρτησία δεν είχε να κάνει μόνο με την 

ικανοποιητική για αυτήν μορφή λύσης, αλλά και από το γεγονός ότι οι διεθνείς 

συνθήκες – στο πλαίσιο πάντοτε του Ψυχρού Πολέμου – επέβαλλαν στη χώρα τη 

συνεργασία με τη γειτονική Ελλάδα εντός ΝΑΤΟ και όχι τη συνέχιση της 

αντιπαράθεσης για την Κύπρο.     

  

Όσον αφορά τώρα το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στο κυπριακό, 

η ανάλυση μας έδειξε ότι – μακριά από τη συμβατική στον ελληνικό χώρο άποψη 

πως οι δύο χώρες σε «συμπαιγνία» με την Τουρκία υποβοηθούσαν πάντοτε τις 

επεκτατικές της πολιτικές επί της Κύπρου – οι σχέσεις των δύο με την Άγκυρα 

αλλά και η μεταξύ τους συνεργασία στο κυπριακό ήταν ιδιαιτέρως πολύπλοκη και 

σε αρκετές περιπτώσεις προβληματική.  
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Όντως, όπως έχουμε δει το Ηνωμένο Βασίλειο επεδίωξε το 1955 την αμεσότερη 

εμπλοκή της Τουρκίας στο κυπριακό, με στόχο να ενισχύσει τη δική του διεθνή 

και εσωτερική προσπάθεια ως αντιστάθμισμα στο αίτημα των Ελληνοκυπρίων 

για αυτοδιάθεση και ένωση με την Ελλάδα. Όμως, η προσέγγιση της βρετανικής 

κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας ήταν - ιδιαίτερα μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο όπου είχε δει από πρώτο χέρι την έντονη παρασκηνιακή διεκδίκηση 

εδαφών από τους Τούρκους - πολύ προσεκτική, μέχρι και επιφυλακτική. Και αυτό 

γιατί οι Βρετανοί φοβούνταν μια ανεξάρτητη τουρκική διεκδικητική πολιτική επί 

της Κύπρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο πριν από το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, το Ηνωμένο Βασίλειο φοβόταν τις κεμαλικές δυνάμεις εντός 

της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αφού θεωρούσε ότι η ενίσχυση του κεμαλικού 

εθνικισμού εντός των Τουρκοκυπρίων πιθανό να διέκοπτε τη μέχρι τότε 

συνεργασία του με την παραδοσιακή τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ουσιαστικά, οι 

Βρετανοί φοβόντουσαν ήδη από το 1923 τον τουρκικό κεμαλικό εθνικισμό 

θεωρώντας ότι αυτός θα προωθούσε έναν ανεξέλεγκτο τουρκοκυπριακό 

αλυτρωτισμό, ο οποίος κινείτο μακριά από την αμφίδρομη συνεργασία που είχαν 

καθιερώσει οι ίδιοι με την τουρκοκυπριακή παραδοσιακή ηγεσία στην Κύπρο 

κατά της ενωτικής πολιτικής των Ελληνοκυπρίων. Η καθαρή στροφή των 

Βρετανών αρχικά προς τους Τουρκοκύπριους εθνικιστές και ακολούθως προς 

την Τουρκία έγινε όταν η ίδια η Ελλάδα διεκδίκησε την ένωση. Όμως, ακόμη και 

μετά από αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποστήριξε ούτε προώθησε τη 

διχοτόμηση. Περισσότερο την ανέχτηκε ως μια πιθανή λύση με στόχο να πετύχει 

τη συνεργασία της Τουρκίας στα δικά της σχέδια επί της νήσου, και τη 

χρησιμοποίησε ως εργαλείο για να εκφοβίσει τους Ελληνοκυπρίους 

απομακρύνοντας τους από τη διεκδίκηση της ένωσης. Φυσικά, μπροστά στον 

αμεσότερο κίνδυνο της ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε πιο 

συστηματικά με την Άγκυρα, η οποία με τη σειρά της κατάφερε μέσω μιας 

ευέλικτης παρασκηνιακής διπλωματίας να εκμαιεύσει σημαντικές βρετανικές 

δεσμεύσεις – ακόμη και δημόσιες – οι οποίες δεν απέκλειαν τη διχοτόμηση ως 

μελλοντική λύση στην Κύπρο.   
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Όταν βέβαια περί τα τέλη του 1957 η Τουρκία αποφάσισε να εμπλακεί πιο 

δυναμικά στο κυπριακό, ενώ οι Τουρκοκύπριοι είχαν προηγουμένως κινηθεί βίαια 

ακόμη και κατά των ιδίων των Βρετανών, οι τελευταίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν θα 

μπορούσαν να βασιστούν για πολύ ακόμα στην τουρκική πλευρά με στόχο τη 

διαιώνιση της δικής τους παρουσίας στο νησί. Για αυτό και με την ανέλιξη του 

Μακμίλαν στην πρωθυπουργία και την αλλαγή της βρετανικής πολιτικής στο 

κυπριακό, η οποία ευνοούσε την αποχώρηση από το νησί με τη διατήρηση 

συγκεκριμένων βρετανικών βάσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αφήσει 

την Ελλάδα και την Τουρκία να βρουν μόνες τους λύση στο πρόβλημα με την 

προϋπόθεση ότι θα διατηρούνταν οι πιο πάνω βρετανικές στρατιωτικές 

διεκδικήσεις.  

 

Από την άλλη, οι ΗΠΑ κινήθηκαν αρχικά κατά των τουρκικών συμφερόντων στην 

Κύπρο ευνοώντας την αρχή της αυτοκυβέρνησης-αυτοδιάθεσης, η οποία 

αναπόφευκτα οδηγούσε στην ένωση. Οι ΗΠΑ θεωρούσαν αρχικά (1955-56) ότι η 

Τουρκία έπρεπε να αποδεχθεί ένα δευτερεύον ρόλο στην Κύπρο, όπου παρά την 

υλοποίηση της ένωσης θα αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικά οι τουρκικές 

στρατηγικές ανησυχίες (σημ. η Κύπρος δεν θα γινόταν ελληνική στρατιωτική 

βάση) και θα κατοχυρωνόταν η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων (σημ. θα 

αντιμετωπίζονταν ευνοϊκά όπως και οι Μουσουλμάνοι της Θράκης). Η Τουρκία 

αναγνώριζε την τεράστια επιρροή των ΗΠΑ στη δυτική συμμαχία μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο και ειδικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής 

Μεσογείου μετά το 1956. Για αυτό και δεν κινήθηκε – σε αντίθεση με το τι έκανε 

σε μερικές περιπτώσεις στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου – 

συγκρουσιακά με αυτές. Όμως, η Άγκυρα κατάφερε σταδιακά να πείσει τις ΗΠΑ – 

και πάλι στο διπλωματικό παρασκήνιο χρησιμοποιώντας σε μερικές περιπτώσεις 

σκληρή γλώσσα – ότι η στρατηγική της παρουσία στο νησί λειτουργούσε προς 

όφελος της δυτικής συμμαχίας. Έτσι και αλλιώς οι ΗΠΑ νοιάζονταν πρωτίστως 

για τη διασφάλιση των δυτικών συμφερόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

και Ανατολικής Μεσογείου, για αυτό και όταν μετά την κρίση στο Σουέζ 

αναβαθμίστηκε σημαντικά ο ρόλος τους στην περιοχή άρχισαν να Χα
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αντιμετωπίζουν την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους (από το 1957 και 

εντεύθεν) ως ένα πιο αξιόπιστο και υπολογίσιμο σύμμαχο στην Κύπρο, ο οποίος 

μπορούσε να ανακόψει μια πιθανή στροφή του νησιού προς το σοβιετικό 

στρατόπεδο.  

 

Έχοντας ως δεδομένη την αντίθεση των ΗΠΑ με τη διχοτόμηση, γνωρίζοντας ότι 

η επίλυση του κυπριακού ήταν αναγκαία με στόχο την επικέντρωση σε ευρύτερα 

ζητήματα της δυτικής συμμαχίας που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση 

διείσδυσης της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και 

αντιλαμβανόμενη ότι η κυβέρνηση Αϊζενχάουερ ήταν υπέρ της λύσης εγγυημένης 

ανεξαρτησίας, η κυβέρνηση Μεντερές κινήθηκε ευέλικτα προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση καταφέρνοντας όμως να εκμαιεύσει σημαντικά στρατηγικά οφέλη για 

την ίδια.         

 

Φυσικά, τονίζεται εκ νέου ότι η αποδοχή της εγγυημένης ανεξαρτησίας από την 

Τουρκία το 1959, δεν ήταν απλά και μόνο ένδειξη συμβιβασμού με την Ελλάδα 

και προϊόν καλής συνεννόησης με τους δυτικούς συμμάχους για επίλυση του 

κυπριακού, αλλά είχε γίνει περισσότερο γιατί αυτή πρώτιστα εξυπηρετούσε τα 

εθνικά της συμφέροντα. Αυτό γινόταν με την αναβάθμισή της σε εγγυήτρια 

δύναμη και την εξασφάλιση παρουσίας τουρκικού στρατού στο νησί. Από τη 

συζήτηση των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, 

αμέσως μετά την αποδοχή τους από την κυβέρνηση Μεντερές, έγινε ξεκάθαρο 

ότι η Τουρκία ενώ ευνοούσε την επιτυχία και ομαλή υλοποίηση των συμφωνιών, 

δεν απέκλειε το ενδεχόμενο μελλοντικής στρατιωτικής της επέμβασης στο νησί, 

εφόσον αυτές οι συμφωνίες κατέρρεαν.  

 

Εν κατακλείδι αναφέρεται ότι η πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο κατά την 

περίοδο 1923 – 1960 δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μονολιθικά και συνεκτικά ως 

«επεκτατική» ή «ειρηνική», όπως οι δύο συμβατικές εθνικές εκδοχές την 

παρουσιάζουν. Αποτελούσε περισσότερο μια πολυσύνθετη πολιτική, η οποία Χα
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όπως ήταν φυσικό επηρεαζόταν άμεσα και διαμορφωνόταν ανάλογα με τις 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις. 
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