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Αντώνης Κλάψης

Μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης: 
οι διπλωµατικοί προσανατολισµοί της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η ελληνική
εξωτερική πολιτική (1960-1965)
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στη λύση που οι Συµφωνίες Ζυρίχης
– Λονδίνου είχαν αποκλείσει: την
Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. 
Η αντίληψη της Αθήνας σχετικά µε
την ενδεδειγµένη πορεία που όφειλε
να ακολουθήσει η κυπριακή εξωτερι-
κή πολιτική αποτυπώθηκε εύγλωττα
στις παραινέσεις του Κωνσταντίνου
Καραµανλή προς τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο, ήδη από την επαύριον του
συµβιβασµού της Ζυρίχης και του
Λονδίνου, ώστε η Κύπρος να ακο-
λουθούσε στο εξής διπλωµατική πο-
ρεία ευθυγραµµισµένη µε εκείνη της
Ελλάδας.1 Η στρατηγική που ειση-
γούνταν ο Καραµανλής συνεπαγόταν
αναπόφευκτα το φιλοδυτικό προσα-
νατολισµό της Κύπρου και την οργα-
νική ένταξή της στο δυτικό κόσµο. Με
αυτό τον τρόπο, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός πίστευε ότι θα µπορούσαν
σταδιακά να δηµιουργηθούν οι κα-
τάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε ο
απώτερος στόχος της Ένωσης να κα-
θίστατο κάποια στιγµή εφικτός.

Γ
ια την ελληνική εξωτερική πολι-
τική, η ανακήρυξη της ανεξαρ-
τησίας της Κυπριακής ∆ηµο-

κρατίας, η οποία έλαβε επίσηµο χα-
ρακτήρα τα µεσάνυχτα της 15ης προς
16η Αυγούστου 1960, αποτελούσε
ταυτόχρονα την ολοκλήρωση ενός
κεφαλαίου και την απαρχή ενός νέου.
Το ενδιαφέρον της ελληνικής διπλω-
µατίας µετατοπιζόταν πλέον από το
πεδίο της αναζήτησης λύσης του Kυ-
πριακού ζητήµατος, σε εκείνο της πα-
ροχής υποστήριξης προς το νεοσύ-
στατο κράτος, το οποίο πραγµατοποι-
ούσε τα παρθενικά του βήµατα στο
διεθνές στερέωµα. Σε αυτό το πλαί-
σιο, ήταν απόλυτα φυσικό η Αθήνα
να ενδιαφέρεται ζωηρά για τον προ-
σανατολισµό της εξωτερικής πολιτι-
κής της Λευκωσίας, δεδοµένου ότι
αυτός ήταν βέβαιο ότι θα προσδιόρι-
ζε τη διεθνή θέση της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας, επηρεάζοντας κατ’ επέ-
κταση κάθε πιθανή µελλοντική συζή-
τηση για το ενδεχόµενο κατάληξης
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Σύµφωνα µε την άποψη του Καρα-
µανλή, η εναρµόνιση των διπλωµατι-
κών προσανατολισµών της Κύπρου
µε εκείνους της Ελλάδας θα προω-
θούσε την οριστική διευθέτηση του
Κυπριακού, µέσω της υιοθέτησης της
ενωτικής λύσης, καθώς θα συνέβα-
λε αποφασιστικά στην εµπέδωση και
διεθνώς της πεποίθησης «ότι η Κύ-
προς είναι Ελλάς». Ταυτόχρονα, θα
συνέτεινε στη σταδιακή άµβλυνση
των τουρκικών επιφυλάξεων, καθώς
θα έπειθε τόσο την Άγκυρα, όσο και
τους δυτικούς συµµάχους, ότι µία ελ-
ληνική Κύπρος ήταν προτιµότερη από
µία ανεξάρτητη Κύπρο, η οποία υπήρ-
χε πάντοτε ο κίνδυνος να καθίστατο
ευεπίφορη στην κοµουνιστική επιρ-
ροή.2

Η σταθερή προσήλωση του Καρα-
µανλή στην ανάγκη να ακολουθήσει
η Κυπριακή ∆ηµοκρατία φιλοδυτική
πολιτική είχε αποτυπωθεί στη «συµ-
φωνία κυρίων», που είχε υπογράψει
στις 11 Φεβρουαρίου 1959 στη Ζυ-
ρίχη µε τον Τούρκο οµόλογό του
Αντνάν Μεντερές, και η οποία προέ-
βλεπε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η
Τουρκία θα υποστήριζαν την είσοδο
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Η συµφωνία
Καραµανλή – Μεντερές, βέβαια, δεν
επέβαλε την ένταξη τής υπό ίδρυση
ακόµα Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
ατλαντική συµµαχία· αποτελούσε,
ωστόσο, απτή απόδειξη του ενδιαφέ-
ροντος της Αθήνας για το δυτικό-
στροφο προσανατολισµό της Λευκω-
σίας. Η «συµφωνία κυρίων» εξάλλου,
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Ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης της Κύπρου σερ Χιου Φουτ υπογράφει τα κείµενα των
Συνθηκών µε τις οποίες η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της, λίγο µετά τα µεσάνυκτα
της 15ης προς 16η Αυγούστου 1960. Παρακολουθούν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Φαζίλ Κιουτσούκ.



µολονότι µυστική, είχε κοινοποιηθεί
στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποί-
ος µάλιστα είχε προκαταβολικά τα-
χθεί υπέρ της συµµετοχής της Κύ-
πρου στο ΝΑΤΟ ως απολύτως συµ-
φέρουσα.3

Ο φιλοδυτικός προσανατολισµός της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανταποκρι-
νόταν και στις επιθυµίες των Η.Π.Α.,
οι οποίες, όπως ήταν αναµενόµενο,
αντιτίθεντο σθεναρά στο ενδεχόµενο
η Λευκωσία είτε να εντασσόταν στη
σοβιετική σφαίρα επιρροής, είτε να
έρεπε προς την ουδετερότητα.4 Οι
στρατιωτικοί ιθύνοντες στην Ουάσιν-
γκτον, ωστόσο, δεν αντιµετώπιζαν
ευνοϊκά το ενδεχόµενο της εισδοχής
της Κύπρου στους κόλπους της ατλα-
ντικής συµµαχίας, διατυπώνοντας
επιφυλάξεις τόσο για τη στρατηγική
σηµασία του νησιού, όσο και για το
κατά πόσον ήταν εύκολη η προάσπι-
σή του σε πολεµικές συνθήκες. Την
ίδια στιγµή, την αντίθεσή τους στην
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ εξέ-
φραζαν και οι Βρετανοί, οι οποίοι επι-
θυµούσαν διακαώς να διατηρήσουν
τις βάσεις που διέθεταν στο νησί
εκτός του πολυµερούς νατοϊκού
ελέγχου, αλλά και µικρότερα κράτη-
µέλη της συµµαχίας που θεωρούσαν
ότι η Κύπρος δεν θα συνέβαλε θετι-
κά στην κοινή άµυνα.5

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το εν-
δεχόµενο της ενσωµάτωσης της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας στο ΝΑΤΟ απο-
µακρυνόταν, καθώς προσέκρουε σε
εµπόδια που ήταν δύσκολο να ξεπε-
ραστούν. Έτσι, το αρχικό –έστω και
διστακτικό– ενδιαφέρον του Αρχιεπι-

σκόπου Μακαρίου για την ένταξη της
Κύπρου στη δυτική συµµαχία έµεινε
χωρίς ανταπόκριση από αµερικανικής
πλευράς,6 συµβάλλοντας σε ένα
βαθµό στο γενικότερο αναπροσανα-
τολισµό της εξωτερικής πολιτικής της
Λευκωσίας. Ήδη από το 1961, η κυ-
πριακή ηγεσία επέλεξε τη συστράτευ-
ση του νεοσύστατου κράτους µε το
Κίνηµα των Αδεσµεύτων, αναιρώ-
ντας µε αυτό τον τρόπο στην πράξη
την εισήγηση του Καραµανλή για το
συντονισµό της εξωτερικής πολιτικής
της Λευκωσίας µε εκείνη της Αθήνας.  
Αναζητώντας µία εναλλακτική στρα-
τηγική για την οργανική ενσωµάτωση
της Κύπρου στο δυτικό κόσµο, η κυ-
βέρνηση Καραµανλή προέτρεψε το
1962 τη Λευκωσία να επιδιώξει τη
σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης µε την
ΕΟΚ,7 όπως ακριβώς δηλαδή είχε
πράξει η Ελλάδα ένα χρόνο νωρίτε-
ρα. Η προτροπή της Αθήνας εντασ-
σόταν ασφαλώς στο πλαίσιο της εκτί-
µησης σχετικά µε την αναγκαιότητα
του συντονισµού της εξωτερικής πο-
λιτικής της Κύπρου µε εκείνη της
Ελλάδας. Και σε αυτή την περίπτωση,
ωστόσο, οι παραινέσεις της ελληνι-
κής κυβέρνησης αποδείχθηκε ότι δεν
αρκούσαν προκειµένου να πείσουν
την κυπριακή ηγεσία να ακολουθήσει
σαφώς δυτικόφιλη πολιτική. Η Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία υπέβαλε µεν στις
10 ∆εκεµβρίου 1962 αίτηση Σύνδε-
σης µε την ΕΟΚ, στις αρχές όµως του
επόµενου έτους η κυπριακή αίτηση
αποσύρθηκε.8

Ο τρόπος µε τον οποίο η Λευκωσία
αντιµετώπισε την προοπτική σύναψης
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Συµφωνίας Σύνδεσης µε την ΕΟΚ
υπογράµµιζε τη διαφορετική στρατη-
γική αντίληψη της κυπριακής ηγεσίας
σε σχέση µε εκείνη της Αθήνας. Η
Κύπρος δεν εξέλαβε τη σύνδεση µε
την ΕΟΚ ως µία επιλογή στρατηγικού
χαρακτήρα, η οποία θα συνέτεινε
στην οργανική ενσωµάτωση του νεο-
παγούς κράτους στο δυτικό κόσµο,9

όπως επιθυµούσε η ελληνική κυβέρ-
νηση. Στην πραγµατικότητα, το ενδια-
φέρον της Λευκωσίας για την επίτευ-
ξη της σύνδεσης παρέµεινε ζωηρό για
όσο διάστηµα διήρκεσε η προοπτική
ένταξης της Μεγάλης Βρετανίας στην
ΕΟΚ. Με δεδοµένους τους στενούς
οικονοµικούς δεσµούς της Κύπρου
µε τη βρετανική αγορά, η οποία
απορροφούσε –και µάλιστα, λόγω
της συµµετοχής της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας στη βρετανική Κοινοπολι-
τεία, χωρίς δασµούς– περίπου το
50% του συνόλου των κυπριακών
εξαγωγών, το κύριο µέληµα της Λευ-
κωσίας ήταν να µην υποστεί οικονο-
µικές απώλειες.10 Έτσι, όταν το βέτο
της Γαλλίας απέτρεψε την εισδοχή της
Μεγάλης Βρετανίας στην ΕΟΚ, η κυ-
πριακή κυβέρνηση εγκατέλειψε την
ιδέα της σύσφιγξης των δεσµών της
Κύπρου µε την Κοινότητα.
Τόσο στην περίπτωση της ένταξης
στο ΝΑΤΟ, όσο και σε εκείνη της σύν-
δεσης µε την ΕΟΚ, η κυπριακή ηγεσία
φάνηκε απρόθυµη να ακολουθήσει
τις προτροπές του Καραµανλή για την
ανάγκη διπλωµατικής στοίχισης της
Λευκωσίας µε την Αθήνα. Αντίθετα,
κάτω από την επίδραση της διεθνούς
συγκυρίας και αναζητώντας ερείσµα-

τα εκτός του δυτικού κόσµου, ο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επέλεξε
την ενεργή συµµετοχή της Κύπρου
στο Κίνηµα των Αδεσµεύτων. Από
αυτή την άποψη, εποµένως, ο διπλω-
µατικός προσανατολισµός της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας παρέκλινε σα-
φώς της πορείας που είχε εισηγηθεί
ο Καραµανλής, η οποία συνεπαγόταν
την υιοθέτηση µιας σαφώς δυτικόφι-
λης εξωτερικής πολιτικής από την
πλευρά της Κύπρου. 

Η συµπαράταξη της Λευκωσίας µε
τους Αδέσµευτους αντιµετωπιζόταν
µε επιφυλακτικότητα από την Αθήνα.
Πεπεισµένος ότι η ένταξη της Κύπρου
στο δυτικό συνασπισµό, σε συνδυα-
σµό µε την οµαλή εφαρµογή του
πλέγµατος των Συµφωνιών της Ζυρί-
χης και του Λονδίνου, ήταν δυνατόν
να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για τη µακροπρόθεσµη
εφαρµογή της ενωτικής λύσης, ο
Καραµανλής ήταν φυσικό να εµφανί-
ζεται απογοητευµένος από τις επιλο-
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Οι έγκαιρες εισηγήσεις του
Καραµανλή για την ανάγκη

συντονισµού της κυπριακής
εξωτερικής πολιτικής µε εκείνη της

Ελλάδας και οργανικής ένταξης
της νεοσύστατης Κυπριακής

∆ηµοκρατίας στο δυτικό κόσµο, µε
απώτερο στόχο 

τη διευκόλυνση της Ένωσης, 
δεν λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψιν

από τον Μακάριο



γές της κυπριακής ηγεσίας: «∆υστυ-
χώς», σηµείωνε ο Μακεδόνας πολι-
τικός στις 2 Μαρτίου 1964, έχοντας
πλέον αποσυρθεί από την ενεργό πο-
λιτική, «ο Μακάριος ηκολούθησεν
εντελώς αντίθετον πολιτικήν. Αντί να
ευθυγραµµισθή µε τας Αθήνας, ηκο-
λούθησεν πολιτικήν αδέσµευτον,
πράγµα το οποίον και την περαιτέρω
ευνοϊκήν εξέλιξιν του Κυπριακού εδυ-
σχέρανε, αλλά και εις την Ελλάδα
εδηµιούργησε προβλήµατα σοβα -
ρά».11

Ο Καραµανλής επέµενε µεν επί της
ορθότητας των εισηγήσεών του, δεν
ήταν όµως διατεθειµένος να επιβάλει
τις απόψεις του στην κυπριακή κυβέρ-
νηση. Απορρίπτοντας την ιδέα ότι η
Αθήνα όφειλε να λειτουργεί ως εθνι-
κό κέντρο, στο οποίο η Λευκωσία
ήταν υποχρεωµένη κάθε φορά να
πειθαρχεί, ο Καραµανλής και οι άµε-
σοι συνεργάτες του, µε πρώτο τον
υπουργό Εξωτερικών της περιόδου
1956-1963, Ευάγγελο Αβέρωφ-Το-
σίτσα, υποστήριζαν σταθερά ότι η Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία, ως πλήρως ανε-
ξάρτητη κρατική οντότητα, είχε την
ευθύνη χάραξης της εξωτερικής της
πολιτικής: η Αθήνα, µε άλλα λόγια,
συµβούλευε τη Λευκωσία, χωρίς
όµως να αξιώνει οι παραινέσεις της
να γίνονται αυτόµατα αποδεκτές από
την κυπριακή ηγεσία.12

Η τακτική αυτή έµελε να µεταβληθεί
ριζικά, όταν, ως αποτέλεσµα της επι-
κράτησης της Ένωσης Κέντρου στις
εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου
1964, την πρωθυπουργία στην
Ελλάδα ανέλαβε ο Γεώργιος Παπαν-

δρέου. Αποστασιοποιούµενος από τη
θεωρία των «δύο ανεξάρτητων κρα-
τών» που είχε προσδιορίσει τη στρα-
τηγική της κυβέρνησης Καραµανλή, ο
Παπανδρέου εισηγήθηκε την εφαρ-
µογή του δόγµατος του «εθνικού κέ-
ντρου», βάσει του οποίου η Αθήνα
διέθετε την αδιαµφισβήτητη πρωτο-
καθεδρία στο χειρισµό του Κυπρια-
κού: «Εν αυτή τη εννοία της ενότητος
του Ελληνισµού και της επηυξηµένης
ευθύνης των Αθηνών, ως κέντρου
του Ελληνισµού», υπογράµµιζε µε
έµφαση ο Έλληνας πρωθυπουργός
σε επιστολή που απηύθυνε στις 25
Φεβρουαρίου 1964 προς τον Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο, «επιθυµώ να εκ-
δηλώσω την ζωηράν µου επιθυµίαν
όπως συντελεσθή µεταξύ ηµών πλή-
ρης και συνεχής επαφή, συνεννόησις
και εναρµόνισις απόψεων».13

Η διατύπωση της δόγµατος του
«εθνικού κέντρου» από τον Παπαν-
δρέου, πέραν ασφαλώς της αποτύ-
πωσης των αντιλήψεων του Έλληνα
πρωθυπουργού, υπήρξε άµεσα συνυ-
φασµένη µε την πορεία που είχε ακο-
λουθήσει το Κυπριακό τούς αµέσως
προηγούµενους µήνες. Η πρωτοβου-
λία που ανέλαβε στα τέλη Νοεµ βρίου
του 1963 ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος, χωρίς προηγούµενη συνεννόη-
ση µε την ελληνική κυβέρνηση, να
θέσει επίσηµα επί τάπητος ζήτηµα
αναθεώρησης συγκεκριµένων διατά-
ξεων του κυπριακού Συντάγµατος, εί-
χε οδηγήσει στο ξέσπασµα αιµατη-
ρών διακοινοτικών ταραχών στην
Κύπρο, στην ουσιαστική κατάρρευση
της συνταγµατικής τάξης στο νησί και
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στη σταδιακή περιχαράκωση σηµαντι-
κού αριθµού Τουρκοκυπρίων σε θύ-
λακες µη ελεγχόµενους από την κυ-
πριακή κυβέρνηση, δηµιουργώντας
ταυτόχρονα τριβές στις σχέσεις Λευ-
κωσίας και Αθήνας. Η δηµόσια εξάλ-
λου έκκληση που απηύθυνε ο Μακά-
ριος τον Ιανουάριο του 1964 για την
εξασφάλιση σοβιετικής υποστήριξης14

επέτεινε την ανησυχία στους ιθύνο-
ντες ελλαδικούς κύκλους, οι οποίοι
αντιδρούσαν στο ενδεχόµενο διπλω-
µατικής σύµπλευσης της Λευκωσίας
µε τη Μόσχα. 
Η πλήρης αντίθεση της ελληνικής κυ-
βέρνησης στα ανοίγµατα του Μακαρί-
ου προς τη Σοβιετική Ένωση είχε δια-
τυπωθεί, µε έµµεσο αλλά σαφή τρό-
πο, από τον Σοφοκλή Βενιζέλο, Αντι-

πρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών
της κυβέρνησης Παπανδρέου που
παρέµεινε στην εξουσία από τις 8 Νο-
εµ βρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
1963. Σε επιστολή που απηύθυνε
προς τον Μακάριο στις 29 ∆εκεµβρί-
ου 1963, ο Βενιζέλος κατηγορούσε
τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας ότι όχι µόνο έθετε την Αθή-
να προ τετελεσµένων γεγονότων,
αλλά επιπλέον ότι είχε επαφές µε κυ-
βερνήσεις µε τις οποίες δεν συνεργα-
ζόταν πολιτικά η Ελλάδα,15 υπονοώ-
ντας προφανώς τη Μόσχα. 
Η διατύπωση, εποµένως, του δόγµα-
τος του «εθνικού κέντρου» αποτε-
λούσε, εκτός των άλλων, µία σαφή
προσπάθεια χαλιναγώγησης των δι-
πλωµατικών πρωτοβουλιών του Μα-
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Η έκρηξη νέων συγκρούσεων στην Κύπρο, τα Χριστούγεννα του 1963 και οι απειλές
της Τουρκίας για στρατιωτική επέµβαση εγκαινίασαν µία νέα περίοδο έντασης τόσο
στην Κύπρο, όσο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στη φωτογραφία ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος επιθεωρεί θέσεις της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα.    



καρίου, αρκετές από τις οποίες δεν
συµβάδιζαν µε τις επιθυµίες της ελλη-
νικής κυβέρνησης. Το ενδεχόµενο
σταδιακής διολίσθησης της Κύπρου
προς τη σοβιετική επιρροή προκα-
λούσε ανησυχία στην Αθήνα, αλλά
ταυτόχρονα και στην Ουάσινγκτον.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Πα-
πανδρέου θα επιχειρούσε να χρησι-
µοποιήσει το φόβο που δηµιουργού-
σε στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. η
προοπτική µετατροπής της Κύπρου
σε «Κούβα της Μεσογείου», προκει-
µένου να εκµαιεύσει την αµερικανική
υποστήριξη σε µία λύση του Κυπρια-
κού που θα κατέτεινε στην ένωση της
Κύπρου µε την Ελλάδα. 
Σε αντίθεση µε τη στρατηγική του Κα-
ραµανλή, ο Παπανδρέου δεν επιδίω-
κε την ενσωµάτωση της Κύπρου
στους δυτικούς θεσµούς ως µέσο για
τη µακροπρόθεσµη επίτευξη της ένω-
σης µε την Ελλάδα, αλλά προσπα-
θούσε να εκµεταλλευθεί την ανησυ-
χία που δηµιουργούσε στις Η.Π.Α. ο
αδέσµευτος και εν δυνάµει φιλοσο-
βιετικός χαρακτήρας της εξωτερικής
πολιτικής του Μακαρίου, προκειµέ-
νου να προωθήσει την άµεση ενωτι-
κή λύση. Στις συνοµιλίες που είχε τον
Ιούνιο του 1964 στην Ουάσινγκτον
µε τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Λίντον
Τζόνσον και µε άλλους Αµερικανούς
κυβερνητικούς ιθύνοντες, ο Παπαν-
δρέου υποστήριξε ότι µόνο η ένωση
θα απέτρεπε διά παντός τον κίνδυνο
ελληνοτουρκικής ρήξης, προσφέρο-
ντας ταυτόχρονα το πρόσθετο πλεο-
νέκτηµα της «νατοποίησης» της Κύ-
πρου και εποµένως της αποφυγής

του κινδύνου «σοβιετοποίησης» της
Μεγαλονήσου. «Την Ένωσιν», τόνιζε
ο Παπανδρέου, «απαιτεί το συµφέρον
ουχί της Ελλάδος αλλά του ελευθέ-
ρου κόσµου. ∆ιότι σηµαίνει νατοποίη -
σιν της Κύπρου. […] Το Κυπριακόν
υπήρξε πρόβληµα µεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας. Τώρα έγινε πρόβληµα
µεταξύ των δύο Κόσµων. Εις ποίον
εκ των δύο θα ανήκει η Κύπρος; Μέ-
χρι στιγµής ηµπόδισα τον Μακάριον
να λάβη όπλα παρά της Σοβιετικής
Ενώσεως. Του είπον ότι, εάν πράξη
τούτο, οι δρόµοι µας θα χωρίσουν.
Μέχρι σήµερον ηδυνήθην να το πρά-
ξω. Εφόσον όµως συνεχίζεται η απει-
λή [εισβολής της Τουρκίας στην Κύ-
προ], το έργον µου καθίσταται δυσχε-
ρέστερον».16

Το δίληµµα που έθετε ο Παπανδρέου,
«νατοποίηση ή Κούβα», αποτελούσε
προφανώς µία συνειδητή προσπά-
θεια αν όχι εξασφάλισης της υποστή-
ριξης της Ουάσινγκτον στην ενωτική
λύση που ο ίδιος είχε κατά νου, του-
λάχιστον όµως ενεργότερης αµερικα-
νικής ανάµειξης στη διαδικασία επί-
λυσης του Κυπριακού. Πράγµατι, η
ανάληψη πρωτοβουλιών από την
αµερικανική πλευρά θα λάβει συγκε-
κριµένη µορφή µέσω της µεσολαβη-
τικής αποστολής του πρώην υπουρ-
γού Εξωτερικών των Η.Π.Α., Ντην
Άτσεσον: ο τελευταίος υπέβαλε το
καλοκαίρι του 1964 δύο διαδοχικά
σχέδια, τα οποία συνηγορούσαν υπέρ
της ένωσης της Κύπρου µε την Ελλά-
δα, υπό τον όρο της παραχώρησης
τµήµατος του νησιού ως στρατιωτικής
βάσης στην Τουρκία, είτε κατά κυ-
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ριαρχία είτε υπό ενοικίαση. Η θετική,
ωστόσο, ανταπόκριση της ελληνικής
κυβέρνησης στη δεύτερη εκδοχή του
σχεδίου δεν κατέστη δυνατόν να
οδηγήσει στην αποδοχή των προτά-
σεων του Άτσεσον, καθώς η Αθήνα,
υπό την πίεση της κατηγορηµατικής
απόρριψης του σχεδίου από τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, υπαναχώρη-
σε από την αρχική της θέση.17

Η άρνηση του Μακαρίου να συνηγο-
ρήσει υπέρ της λύσης που υποδεί-
κνυε ο Άτσεσον δεν ήταν ασφαλώς
άσχετη από το γεγονός ότι, στο διά-
στηµα που εκδηλωνόταν η αµερικα-
νική µεσολαβητική πρωτοβουλία και
συγκεκριµένα κατά την κρίση της
Μανσούρας τον Αύγουστο του
1964, ο Πρόεδρος της Κύπρου είχε
–χωρίς προηγουµένως να συνεννοη-
θεί µε την Αθήνα– εξασφαλίσει δή-
λωση της Μόσχας σχετικά µε την πα-
ροχή σοβιετικής βοήθειας, µε σκοπό
την προάσπιση της ανεξαρτησίας και
της εδαφικής ακεραιότητας της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας. Και τούτο πα-
ρά τις επανειληµµένες εκδηλώσεις
διαφωνίας της Αθήνας, η οποία τόνι-
ζε ότι η στήριξη στη Σοβιετική Ένωση
θα οδηγούσε σε στρατηγικά αδιέξο-
δα: η Ελλάδα, µε άλλα λόγια, σε πε-
ρίπτωση τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο, κινδύνευε να βρεθεί πολεµι-
κά αντιµέτωπη µε τη σύµµαχό της στο
ΝΑΤΟ Τουρκία, έχοντας ως συµπαρα-
στάτη τη Σοβιετική Ένωση, την ηγέτι-
δα δηλαδή δύναµη του ανατολικού
συνασπισµού.18 Ενθαρρυµένος από
τη σοβιετική «εγγύηση», ο Μακάριος
δεν ήταν διατεθειµένος να προβεί σε

οποιαδήποτε παραχώρηση, υποστη-
ρίζοντας ότι τα ανταλλάγµατα που το
σχέδιο Άτσεσον προέβλεπε να δο-
θούν στην Τουρκία ήταν υπερβολικά
και οδηγούσαν σε µία έµµεση µορφή
διχοτόµησης της Κύπρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιότυπος µή-
νας του µέλιτος µεταξύ Μακαρίου και
Μόσχας θα δεχόταν ισχυρό πλήγµα
στα τέλη του 1964 και κυρίως στις
αρχές του 1965, µε αφορµή δηλώ-
σεις του υπουργού Εξωτερικών της
Σοβιετικής Ένωσης, Αντρέι Γκροµίκο,
µε τις οποίες ο τελευταίος τασσόταν
εµµέσως υπέρ της οµοσπονδιακής
διάρθρωσης της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, θέση που ανταποκρινόταν
στις τουρκικές απαιτήσεις.19 Η απο-
δοκιµασία των δηλώσεων του Γκρο-
µίκο τόσο από τον Παπανδρέου όσο
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Σε αντίθεση µε τη στρατηγική 
του Καραµανλή, ο Παπανδρέου

δεν επιδίωκε την ενσωµάτωση της
Κύπρου στους δυτικούς θεσµούς
ως µέσο για τη µακροπρόθεσµη

επίτευξη της ένωσης, αλλά
προσπαθούσε να εκµεταλλευθεί
την ανησυχία που δηµιουργούσε

στις Η.Π.Α. ο αδέσµευτος 
και εν δυνάµει φιλοσοβιετικός

χαρακτήρας της εξωτερικής
πολιτικής του Μακαρίου,

προκειµένου να προωθήσει την
άµεση ενωτική λύση



και από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο20

ελάχιστα άλλαζε την ουσία της υπό-
θεσης: η Λευκωσία έτεινε να απολέ-
σει τη σοβιετική υποστήριξη, στην
οποία είχε στο αµέσως προηγούµενο
διάστηµα βασίσει σηµαντικό τµήµα
της διεθνούς της στρατηγικής. Για τη
Μόσχα εκείνο που προείχε ήταν να
αποτραπεί το ενδεχόµενο επέκτασης
της επιρροής του ΝΑΤΟ στην Κύπ -
ρο.21

Η ελληνική κυβέρνηση εµφανιζόταν
εξαιρετικά ενοχληµένη από την έως
τότε ακολουθούµενη κυπριακή πολι-
τική, τονίζοντας ότι η Αθήνα είχε
προειδοποιήσει τη Λευκωσία για τους
κινδύνους που συνεπαγόταν η στήρι-
ξη στη Μόσχα. «Η Ελληνική Κυβέρ-
νησις», αναφερόταν χαρακτηριστικά
σε σηµείωµα που συγκεφαλαίωνε τα
διαµειφθέντα σε σύσκεψη, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις
18 Ιανουαρίου 1965 µε τη συµµετο-
χή του Παπανδρέου και των υπουρ-
γών Εξωτερικών, Σταύρου Κωστό-
πουλου και Εθνικής Αµύνης, Πέτρου
Γαρουφαλιά, «ούτε θα επιτρέψη ούτε
θα ανεχθή πρωτοβουλίας του Αρχιε-
πισκόπου αίτινες θα ηδύναντο να
οδηγήσουν, είτε αµέσως είτε εµµέ-
σως, εις πόλεµον. Εις περίπτωσιν τοι-
αύτης πρωτοβουλίας του Αρχιεπι-
σκόπου θα ακολουθήση άµεσος δια-
χωρισµός ευθυνών και ρήξις σχέσε-
ων. Όσον αφορά τας άλλας πρωτο-
βουλίας, πολιτικής φύσεως, θα διευ-
κρινίζωνται εκάστοτε αι απόψεις και
θα διαχωρίζονται αι ευθύναι. Αφορ-
µήν εις την ανωτέρω διευκρίνισιν
έδωσεν η διαπίστωσις της αποτυχίας

και των επιζηµίων συνεπειών της πο-
λιτικής του Αρχιεπισκόπου έναντι της
Μόσχας. Την πολιτικήν ταύτην είχεν,
ως γνωστόν, ακολουθήσει ο Αρχιεπί-
σκοπος, παρά τας ρητάς και επανει-
ληµµένας αντιρρήσεις της Ελληνικής
Κυβερνήσεως».22

Στην πραγµατικότητα, η απόπειρα του
Μακαρίου να επιζητήσει τη σοβιετική
υποστήριξη, προκειµένου να διασφα-
λίσει την ανεξαρτησία και την εδαφι-
κή ακεραιότητα της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, όχι µόνο δεν είχε φέρει το
ποθούµενο από τον ίδιο αποτέλεσµα,
αλλά αντίθετα αφενός είχε εκθρέψει
τη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον και
αφετέρου είχε διευρύνει το χάσµα
ανάµεσα στη Λευκωσία και στην Αθή-
να. Αντιλαµβανόµενη τις περιπλοκές
που συνεπαγόταν ο διπλωµατικός
εναγκαλισµός του Μακαρίου µε τη
Μόσχα, η ελληνική κυβέρνηση δεν
δίστασε να παρέµβει αποφασιστικά,
προκειµένου να αποτρέψει τον εφο-
διασµό της Κύπρου αρχικά µε σοβιε-
τικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους
και αργότερα µε τσεχοσλοβακικά
όπλα.23 Ωστόσο, το όλο ζήτηµα είχε
ουσιαστικά επιβεβαιώσει την αδυνα-
µία της Αθήνας να ελέγξει τις κινήσεις
της Λευκωσίας,24 καταδεικνύοντας
την αναποτελεσµατικότητα του δόγ-
µατος του «εθνικού κέντρου»: η προ-
σπάθεια του Παπανδρέου να θέσει τις
επιλογές της Λευκωσίας υπό τον
έλεγχο της Αθήνας έπεσε στο κενό
από τη στιγµή που ο Μακάριος απο-
δεχόταν µεν θεωρητικά το προβάδι-
σµα της ελληνικής κυβέρνησης στο
χειρισµό του Κυπριακού, στην πράξη
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όµως ο ίδιος ασκούσε τη δική του
–όχι πάντα συµβατή µε την επίσηµη
ελλαδική– πολιτική.
Σε τελική ανάλυση, η τακτική του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να ακρο-
βατεί διπλωµατικά ανάµεσα στην
Ανατολή και στη ∆ύση, προκειµένου
να εξασφαλίσει τα µέγιστα δυνατά
διαπραγµατευτικά οφέλη, δεν συνά-
ντησε την επιδοκιµασία καµίας από
τις ελληνικές κυβερνήσεις της περιό-
δου 1960-1965. Σταθερά προση-
λωµένη στη δυτική συµµαχία, η Αθή-
να δεν µπορούσε παρά να απορρίπτει
το ενδεχόµενο η Λευκωσία να
ασκούσε αντιδυτική εξωτερική πολι-
τική. Από αυτή την άποψη, η επιλογή
της συστράτευσης της Κύπρου µε το
Κίνηµα των Αδεσµεύτων απέκλινε
αισθητά από το διπλωµατικό προσα-
νατολισµό της Ελλάδας: οι έγκαιρες
εισηγήσεις του Καραµανλή για την
ανάγκη αφενός συντονισµού της κυ-
πριακής εξωτερικής πολιτικής µε
εκείνη της Ελλάδας και αφετέρου ορ-
γανικής ένταξης της νεοσύστατης Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας στο δυτικό κό-
σµο, µε απώτερο στόχο τη διευκό-
λυνση της Ένωσης, δεν λήφθηκαν
σοβαρά υπ’ όψιν από τον Μακάριο.
Το ερώτηµα εάν η αποδοχή των ειση-
γήσεων του Καραµανλή ως προς την
ενδεδειγµένη πορεία της κυπριακής
εξωτερικής πολιτικής θα είχε οδηγή-
σει σε µία ευνοϊκή για τα ελληνικά
συµφέροντα λύση του Κυπριακού
δεν είναι εύκολο να απαντηθεί µε
απόλυτη βεβαιότητα. Είναι, ωστόσο,
πολύ πιθανό ότι η υιοθέτηση ανάλο-
γων απόψεων από την πλευρά της

κυπριακής ηγεσίας θα είχε διευκολύ-
νει τη µακροπρόθεσµη οµαλή διευθέ-
τηση του Κυπριακού, προωθώντας
ενδεχοµένως και την ιδέα της ένω-
σης. 
Η απόφαση του Προέδρου της Κύ-
πρου να επιλέξει την οδό της σύ-
µπραξης µε τους Αδέσµευτους υπήρ-
ξε απότοκη της εκτίµησης ότι η
–αριθµητικά ισχυρή και ποσοτικά
ολοένα ενισχυόµενη– παρουσία των
κρατών του Τρίτου Κόσµου στο διε-
θνές στερέωµα θα µπορούσε να απο-
τελέσει σηµαντικό παράγοντα κατο-
χύρωσης της κυπριακής ανεξαρτη-
σίας: στην πράξη, ωστόσο, αποδεί-
χθηκε ότι η σηµασία της συµπαράστα-
σης των Αδεσµεύτων ήταν περιορι-
σµένη και εξαντλείτο σχεδόν απο-
κλειστικά στη διαµόρφωση ευνοϊκών
για τη Λευκωσία πλειοψηφιών στα
όργανα του Ο.Η.Ε. Αντίστοιχα, τα
ανοίγµατα προς τη Μόσχα εντάσσο-
νταν στην προσπάθεια εξασφάλισης
πρόσθετων διπλωµατικών ερεισµά-
των και εκµετάλλευσης της αντιπαλό-
τητας των δύο υπερδυνάµεων: και σε
αυτή την περίπτωση, όµως, τα αποτε-
λέσµατα υπήρξαν πενιχρά, ενώ η
ακολουθούµενη τακτική έτεινε να πε-
ριπλέκει ακόµη περισσότερο την πο-
ρεία επίλυσης του Κυπριακού, καθώς
του προσέδιδε διάσταση προβλήµα-
τος, του οποίου οι επιµέρους παρά-
µετροι συνυφαίνονταν µε τον ευρύτε-
ρο ψυχροπολεµικό ανταγωνισµό. 
Η διαπίστωση της αµφιβόλου αποτε-
λεσµατικότητας διπλωµατικής πορεί-
ας που ακολουθούσε η Λευκωσία
αποτυπώθηκε εύγλωττα σε άρθρο
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