-Δ ΕΛ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο ΥΓιαν Κόουρα

ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΝΗΣΟΣ
Ψυχρός Πόλεμος και Κυπριακό
την περίοδο 1960-1974
Μετάφραση: Κώστας Τσίβος
Σειρά:
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτική
Διεύθυνση σειράς: Νίκος Μαραντζίδης
ISBN: 978-960-221-922-5
σελ. 224 | σχ.17x24,
α’ έκδοση Μάιος 2021
τιμή 17,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι κάτοικοι της Κύπρου άρχισαν να
διεκδικούν έντονα την ανεξαρτησία τους. Έλληνες και Τούρκοι που ζούσαν στο νησί
είχαν διαφορετικές αντιλήψεις αναφορικά με την απο-αποικιοποίησή τους, οι οποίες
οδήγησαν σε ένοπλες συγκρούσεις όχι μόνο με τη βρετανική διοίκηση, αλλά και μεταξύ
τους. Μετά την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας οι διαφορές αυτές δεν
υποχώρησαν και οι εξελίξεις στη γεωστρατηγικά σημαντική νήσο άρχισαν να
απασχολούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, στο
ευρύτερο ψυχροπολεμικό πλαίσιο. Το βιβλίο βασίζεται σε πρόσφατα
αποχαρακτηρισμένα αρχειακά τεκμήρια και αποσκοπεί στη μερική αναθεώρηση της
διεθνούς διάστασης του Κυπριακού. Φέρνει νέες πληροφορίες αναφορικά με τις
δραστηριότητες της Σοβιετικής Ένωσης και της Τσεχοσλοβακίας στο νησί,
αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες αποστολής προμηθειών οπλισμού από αυτές τις χώρες
στην Κύπρο, καθώς και τις δραστηριότητες της τσεχοσλοβάκικης κατασκοπείας. Η
διατήρηση του προέδρου Μακαρίου στην εξουσία αποτελούσε για το Ανατολικό
Μπλοκ εγγύηση ότι η Κύπρος θα παρέμεινε αδέσμευτη, μην επιτρέποντας περαιτέρω
ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής σ’ αυτή.
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