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Με μια πρώτη ματιά, κάποιος θα μπορούσε να αποκομίσει την εντύπωση ότι 
μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και των σοσιαλιστικών κρα-
τών. Το νησί αποτελούσε αποικία της Βρετανίας μέχρι το 1960, ενώ μετά 
την ανεξαρτητοποίησή του εξακολουθούσε να διατηρεί στενές πολιτικές και 
οικονομικές σχέσεις με τα κράτη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για την 
οποία οι χώρες του Άνατολικού Μπλοκ, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, 
εξακολουθούσαν να αποτελούν έναν αδυσώπητο αντίπαλο. Οι περίπλοκες 
εξελίξεις του Κυπριακού, σε συνδυασμό με την προσπάθεια του προέδρου 
Μακάριου να περιορίσει την υπερβολική ανάμειξη των χωρών της Βορειο-
ατλαντικής Συμμαχίας στις εσωτερικές υποθέσεις της εθνικά διχοτομημένης 
νήσου, οδήγησαν στην υιοθέτηση αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής και στην 
προσέγγιση με το Άνατολικό Μπλοκ, μια συμμαχία που ήταν απίθανο να προ-
βλέψει κάποιος στα τέλη της δεκαετίας του ’50. 

Η ιστοριογραφία ασχολήθηκε ελάχιστα με τις σχέσεις των ανατολικοευ-
ρωπαϊκών κρατών και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1960-
1974. Μια διεξοδικότερη ενασχόληση με τις σχέσεις Κύπρου και Άνατο-
λικού Μπλοκ παρεμποδίζονταν όχι μόνο από την εμμονή των ερευνητών, 
οι οποίοι αποτιμούσαν το Κυπριακό ως αποκλειστική υπόθεση της Δύσης, 
αλλά και από την περιορισμένη πρόσβαση στα αρχεία των κομμουνιστικών 
χωρών. Μολονότι τα αρχεία αυτών των χωρών είναι διαθέσιμα εδώ και αρ-
κετά χρόνια, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρα-
τηρηθεί συστηματικότερη αξιολόγηση της επιρροής που είχε το Άνατολικό 
Μπλοκ στις εξελίξεις του Κυπριακού. 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αναθεώρησης της δι-
εθνούς διάστασης του Κυπριακού από την οπτική γωνία των χωρών του Άνα-
τολικού Μπλοκ. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια πιο διευρυμένη μετάφραση της 
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αντίστοιχης τσεχικής έκδοσης. Πέραν της ανάλυσης των προσεγγίσεων της 
Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτών, της Έλλάδας και της Τουρκίας 
ως προς το Κυπριακό μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το βιβλίο ασχολείται 
με τους δεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Σοβιετική Ένωση και την 
Τσεχοσλοβακία, δηλαδή με τα κράτη του Άνατολικού Μπλοκ που είχαν την 
πλέον δραστήρια εμπλοκή στις εξελίξεις της νήσου. Τα αποχαρακτηρισμέ-
να αρχειακά τεκμήρια έφεραν στο φως νέες πληροφορίες αναφορικά με τους 
στόχους των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών στην Κύπρο και στην περιοχή 
της Άνατολικής Μεσογείου και της Μέσης Άνατολής. Έπιπλέον αποκάλυψαν 
στοιχεία αναφορικά με τις εισαγωγές σοβιετικού και τσεχοσλοβακικού οπλι-
σμού στη νήσο, όπως και τις στενές σχέσεις του ΆΚΈΛ με το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Τσεχοσλοβακίας. Η ελληνική έκδοση περιέχει επιπλέον πληροφορίες 
για τις δραστηριότητες της τσεχοσλοβακικής κατασκοπείας στο νησί, καθώς 
και για νέες, άγνωστες μέχρι σήμερα, προμήθειες οπλισμού στην Κύπρο. Για 
πρώτη φορά αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν σε σχετικό άρθρο μου στο 
περιοδικό Middle Eastern Studies. Στο άρθρο σημειώνω ότι η Τσεχοσλοβακία 
διαδραμάτισε στο Κυπριακό πολύ σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που της 
είχε αποδοθεί. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων των μικρότερων (περιφερεια-
κών) χωρών στον Ψυχρό Πόλεμο, των οποίων η εμπλοκή υπήρξε αρκετά πιο 
δυναμική από αυτή που μέχρι σήμερα της αποδίδονταν, μπορεί μελλοντικά να 
οδηγήσει σε αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύαμε τις συγκρού-
σεις και τις κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου, στον οποίο το Άνατολικό Μπλοκ 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. 

Παρά τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, το παρόν βιβλίο 
δεν εξαντλεί το πεδίο έρευνας για τις σχέσεις της Κύπρου με το Άνατολικό 
Μπλοκ. Άποτελεί πρόκληση για νέες έρευνες που θα επιδιώξουν να αποτι-
μήσουν πιο λεπτομερειακά τους πολιτικούς, οικονομικούς, εκπαιδευτικούς 
και αμυντικούς δεσμούς της Κύπρου και με τις υπόλοιπες κομμουνιστικές 
χώρες, οι οποίοι μπορούν να αξιολογηθούν όχι μόνο υπό το πρίσμα της 
διπλωματικής ιστορίας, αλλά και υπό το πρίσμα των νέων ιστοριογραφι-
κών προσεγγίσεων σχετικά με την εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου, οι οποίες 
αναφέρονται στον πρόλογο του βιβλίου. Το βιβλίο γράφτηκε αρχικά για το 
τσεχικό αναγνωστικό κοινό, γι’ αυτό παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την 
ιστορία της διχοτόμησης, προσεγγίζοντάς την στο πλαίσιο των ψυχροπολε-
μικών εξελίξεων στην Άνατολική Μεσόγειο και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στη σχέση της Τσεχοσλοβακίας με την Κύπρο, όπως αυτή προέκυψε από 
τις ιστορικές πηγές που ερευνήθηκαν. Παρά το γεγονός ότι το θέμα της 
γλώσσας δεν μου επέτρεψε να μελετήσω αρχειακά τεκμήρια στην ελληνική 
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και την τουρκική γλώσσα, θέλω να πιστεύω ότι το βιβλίο θα προσφέρει 
νέα στοιχεία στους Έλληνες και Κύπριους αναγνώστες για τις εξελίξεις στη 
νήσο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι θα ανοίξει ένα νέο πεδίο ερευ-
νών αναφορικά με το Κυπριακό. 

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Άλεξάνδρεια και 
όσους συνέβαλαν στη μετάφραση και την έκδοση του βιβλίου στα ελληνικά. 
Έλπίζω το βιβλίο να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη των τσεχοκυπρι-
ακών σχέσεων, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, έχουν πολύ βαθύτερες ρίζες 
απ’ ό,τι μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε. 

Πράγα, 1η Φεβρουαρίου 2021 
Γιαν Κόουρα





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κάθε χρόνο επισκέπτονται την Κύπρο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, τους 
οποίους προσελκύουν τα πανέμορφα ακρογιάλια της, τα μνημεία και ο ντό-
πιος πολιτισμός, ο οποίος αποτελεί μείγμα ευρωπαϊκών και ανατολίτικων 
επιρροών. Όσοι επισκέπτονται τη Λευκωσία αναγκαστικά θα πέσουν πάνω 
στο τείχος με αγκαθωτό σύρμα που δημιουργήθηκε –και σε αρκετά σημεία 
ορθώνεται πανύψηλο– και χωρίζει στα δύο, εδώ και κάποιες δεκαετίες, όχι 
μόνο την πρωτεύουσα αλλά ολόκληρη τη νήσο. Άποτελεί συνέπεια των δρα-
ματικών γεγονότων του 1974, τα ανεξίτηλα ίχνη των οποίων, παρά τις αμέ-
τρητες προσπάθειες να σβηστούν, παραμένουν μέχρι σήμερα. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυσή της, τον Άύγουστο του 1960, 
βρέθηκε αντιμέτωπη με την εθνική ένταση μεταξύ των ελληνικής καταγωγής 
κατοίκων και των Τούρκων, που άρχισαν να εγκαθίστανται στο νησί μετά την 
προσάρτησή του στην Οθωμανική Άυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του 16ου 
αιώνα. Η διχοτόμηση της νήσου το 1974 δεν υπήρξε επακόλουθο μόνο των 
μακροχρόνια ανεπίλυτων εθνικών αντιπαλοτήτων και του αποικιοκρατικού 
παρελθόντος, αλλά και της τότε επικρατούσας διεθνούς κατάστασης. Ο Ψυ-
χρός Πόλεμος επηρέασε με δραματικό τρόπο τις εξελίξεις στο νεοσυσταθέν 
κράτος, το οποίο κατόρθωσε να διαφυλάξει την ακεραιότητά του μόλις 14 
χρόνια μετά την ανεξαρτητοποίησή του από τη Μεγάλη Βρετανία. 

Τα συμφέροντα των δύο υπερδυνάμεων, δηλαδή των ΗΠΆ και της Σοβι-
ετικής Ένωσης, που ήταν οι πρωταγωνίστριες του Ψυχρού Πολέμου, είχαν 
σοβαρό αντίκτυπο στη νεότερη ιστορία της Κύπρου. Έπιπλέον στις εξελίξεις 
της Κύπρου σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι επανειλημμένες παρεμβά-
σεις των δύο «μητέρων», δηλαδή της Έλλάδας και της Τουρκίας. Καθώς, μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρύτερη 
περιοχή άρχισε να μειώνεται, στη θέση της εμφανίστηκαν οι Ηνωμένες Πολι-
τείες. Προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής ήταν, με την επιρροή της, 
να διατηρηθεί η σταθερότητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Βορειοατλα-
ντικής Συμμαχίας (NATO), ώστε οι διαφορές μεταξύ της Έλλάδας και της 
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Τουρκίας, δηλαδή δύο χωρών μελών της Συμμαχίας, σχετικά με την Κύπρο 
να μην απειλούν τις αμοιβαίες σχέσεις τους. Η ίδρυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, την ανεξαρτησία της οποίας εγγυόνταν όχι μόνο οι κυβερνήσεις 
της Άθήνας και της Άγκυρας αλλά και αυτή του Λονδίνου, δεν οδήγησε σε 
σταθεροποίηση της κατάστασης και, εξαιτίας των εθνικιστικών συγκρούσεων 
στο νησί κατά τη δεκαετία 1964-1974, Έλλάδα και Τουρκία βρέθηκαν στα 
πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ηγετική υπερ-
δύναμη της Δύσης, ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη διατήρηση της σταθε-
ρότητας στην Άνατολική Μεσόγειο,1 αρχίζοντας, από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’60, να παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο στις υποθέσεις της Κύπρου. 
Όμως και οι χώρες του Άνατολικού Μπλοκ δεν έμειναν αδρανείς. Στην αρχή 
παρακολουθούσαν προσεκτικά το «Κυπριακό ζήτημα»2 ως εν δυνάμει «μήλο 
της Έριδος» μεταξύ των χωρών μελών του ΝΆΤΟ. Μετά την ανεξαρτησία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισαν να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 
τις εξελίξεις στο νεότευκτο κράτος, το οποίο, παρά τα αναμενόμενα, δεν εντά-
χθηκε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αλλά προσανατολίστηκε στο Κίνημα 
των Άδεσμεύτων. Οι διαφορετικές απόψεις και τα αποκλίνοντα συμφέροντα 
των εμπλεκόμενων πλευρών καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις εξελί-
ξεις του Ψυχρού Πολέμου, δημιουργώντας έτσι μια περίπλοκη κατάσταση, 
καθώς αρκετά κράτη διαδραμάτιζαν καίριο ρόλο στις εσωτερικές εξελίξεις 
της εθνοτικά διαιρεμένης νήσου.

Η μελέτη του Κυπριακού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί θέμα 
με το οποίο έχουν καταπιαστεί, από διαφορετική σκοπιά ο καθένας τους, εκα-
τοντάδες ερευνητές μέχρι σήμερα, πράγμα που αποδεικνύεται από το πλή-
θος βιβλίων και μελετών ιστορικού, πολιτικού ή εθνογραφικού χαρακτήρα. 
Το Κυπριακό αναλύθηκε αμέτρητες φορές από την παραδοσιακή σκοπιά της 
ιστορίας των διεθνών σχέσεων, γεγονός που ίσως δημιουργεί την εντύπωση 
ότι δεν υπάρχει πια πεδίο έρευνας που να έμεινε ανεξερεύνητο. Η δυναμική 
εξέλιξη της μελέτης του Ψυχρού Πολέμου και το άνοιγμα των αρχείων των 
πρώην σοσιαλιστικών χωρών, πριν από λίγα σχετικά χρόνια, δημιούργησαν 
νέες δυνατότητες έρευνας με την έγερση νέων ερωτημάτων και την εξέτασή 
τους σε νέα ερμηνευτικά πλαίσια. Άυτό δε ισχύει ακόμα και για την περίπτω-
ση της δυτικής ιστοριογραφίας, η οποία τόσο εντατικά ασχολήθηκε με την 

1. Η περιοχή της Άνατολικής Μεσογείου είναι γνωστή επίσης με τη λατινική ονομασία 
Levante και περιλαμβάνει μεγάλες παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου από τη βόρεια Άί-
γυπτο μέχρι τα σύνορα της σημερινής Τουρκίας.

2. Με τον όρο «Κυπριακό» χαρακτηρίζω τις διαφορές μεταξύ Έλληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων αναφορικά με τη διευθέτηση της πολιτικής και εθνικής κατάστασης στο νησί.
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εξέταση του Κυπριακού. Η ερμηνευτική μετατόπιση οδήγησε, μεταξύ άλλων, 
τους μελετητές να εγκαταλείψουν το παραδοσιακό πλαίσιο της διπλωματι-
κής ιστορίας (diplomatic history). Άρχισαν να εξετάζουν πλέον τον Ψυχρό 
Πόλεμο ως παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο δεν αφορούσε αποκλειστικά τις 
δύο υπερδυνάμεις, αλλά συνδιαμόρφωναν και άλλοι παράγοντες. Άπό αυτή 
την άποψη η μελέτη θεμάτων, όπως οι παρεμβάσεις στο Κυπριακό κρατών 
και από τις δύο πλευρές του «σιδηρού παραπετάσματος», προσφέρει τη δυ-
νατότητα για μια νέα αξιολόγηση, διαφορετική από αυτές που οι μέχρι τώρα 
αναλύσεις έχουν προσφέρει.

Η νέα ιστορία του Ψυχρού Πολέμου και 
η έρευνα του Κυπριακού

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη δυτική ιστοριογραφία3 εμ-
φανίστηκαν διάφορες ερμηνείες αναφορικά με την έναρξη του Ψυχρού Πο-
λέμου. Άρχικά στους ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη διπλωματική ιστορία 
κυριάρχησε το ορθόδοξο ρεύμα, το οποίο χρέωνε την ευθύνη για την έναρξη 
αυτής της διαπάλης αποκλειστικά στη Σοβιετική Ένωση. Οι θιασώτες του 
αναθεωρητικού ρεύματος, τα βιβλία των οποίων άρχισαν να εκδίδονται τη δε-
καετία του ’60 και του ’70, μετατόπισαν τη συζήτηση σχετικά με τα αίτια του 
Ψυχρού Πολέμου προς την αντίθετη κατεύθυνση, προβάλλοντας το επιχεί-
ρημα ότι εφόσον οικονομικά συμφέροντα καθόριζαν την εξωτερική πολιτική 
των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεύθυνη για τον Ψυχρό Πόλεμο ήταν η κυβέρνη-
ση της Ουάσιγκτον. Παρόλο που το μετα-αναθεωρητικό ρεύμα απομακρύν-
θηκε από τον προβληματισμό σχετικά με την αναζήτηση του «πρωταίτιου» 
του Ψυχρού Πολέμου, εστιάζοντας κυρίως στο πεδίο των εθνικών συμφερό-
ντων και των θεμάτων ασφάλειας των δύο υπερδυνάμεων,4 η διπλωματική 

3. Στην ιστοριογραφία των πρώην κομμουνιστικών χωρών η ερμηνεία για τα αίτια και την 
εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου βασίστηκε στη μαρξιστικο-λενινιστική θεωρία, η οποία απέδιδε 
την αποκλειστική ευθύνη για την εμφάνισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες καπι-
ταλιστικές χώρες. Άκόμα κι έτσι όμως μπορούμε να διαπιστώσουμε ορισμένες ερμηνευτικές 
αποκλίσεις μεταξύ Ρώσων ιστορικών. Βλ. Drulák, Petr, Metafory studené války. Interpretace 
politického fenoménu [Μεταφορές του Ψυχρού πολέμου. Έρμηνείες ενός πολιτικού φαινομέ-
νου] (Πράγα 2009), σ. 207-232. 

4. Περισσότερα για τη συζήτηση μεταξύ παραδοσιακών, αναθεωρητών και μετα-αναθεω-
ρητών στο βιβλίο: Koura, Jan, Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených 
států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953 [Η πάλη για την Άνατολική Μεσό-
γειο. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΆ στην Έλλάδα και στην Τουρκία την περίοδο 1945-1953] 
(Πράγα 2013), σ. 12-14.
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ιστορία διατήρησε σε σημαντικό βαθμό μια αμετάβλητη προσέγγιση από την 
εποχή ακόμα του ιδρυτή της Λέοπολντ φον Ράνκε. Η μελέτη του Ψυχρού Πο-
λέμου βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε δυτικές διπλωματικές πηγές, ενώ 
ερμηνευτικά προσδιορίστηκε από τον παραδοσιακό και στερεοτυπικό τρόπο 
με τον οποίο οι Άμερικανοί ερευνητές εξέταζαν τον ολοκληρωτισμό και τον 
κομμουνισμό. Η «πολιτισμική αλλαγή» που σημειώθηκε στη δεκαετία του 
’60, με την έμφαση που δόθηκε στην κοινωνική και οικονομική πλευρά της 
ιστορίας, άφησε για αρκετό χρονικό διάστημα ανεπηρέαστη τη διπλωματική 
ιστορία και γι’ αυτό αυτός ο τομέας της ιστορικής επιστήμης θεωρούνταν από 
τους πιο βαρετούς και λιγότερο καινοτόμους, σε έντονη αντίθεση με τους 
υπόλοιπους τομείς, οι οποίοι γνώριζαν μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη.5 

Η λήξη του Ψυχρού Πολέμου επέφερε μια βασική αλλαγή και στην έρευ-
να αυτής της περιόδου. Οι ιστορικοί μπορούσαν πια να ερευνούν τα αίτια που 
οδήγησαν όχι μόνο στην εμφάνιση του φαινομένου του αλλά και στο τέλος 
του. Το άνοιγμα των νέων αρχείων υποχρέωσε τους ιστορικούς να αναθε-
ωρήσουν τα κίνητρα των πρωταγωνιστών και να προβούν σε μια συνολική 
επαναξιολόγηση του Ψυχρού Πολέμου ως ξεχωριστής ιστορικής περιόδου.6 
Η διπλωματική ιστορία, στην περίπτωση της μελέτης της σύγχρονης ιστορίας, 
προσέλαβε χαρακτήρα διεθνούς ιστορίας (international history). Στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντός της παρέμεινε μεν η εξέταση των διπλωματικών σχέ-
σεων μεταξύ των κρατών, όμως στο πλαίσιό τους άρχισε παράλληλα να εξε-
τάζεται η επιρροή της εσωτερικής πολιτικής, των οικονομικών συμφερόντων, 
της δράσης των μυστικών υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος της ιδεολογίας και 
της προπαγάνδας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής.7 
Η έρευνα αυτών των φαινομένων γνώρισε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, ώστε σή-
μερα μπορούμε να κάνουμε λόγο για ειδήμονες στην ιστορία της κατασκο-
πείας, της προπαγάνδας ή της πολιτιστικής διπλωματίας.8 Την τελευταία ει-

5. Reynolds, David, «International History, the Cultural Turn and the Diplomatic Twitch», 
Cultural and Social History 3:1 (2006), σ. 76.

6. Westad, Odd Arne (επιμ.), Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory 
(Λονδίνο 2000), σ. 6· Bozo, Frédéric – Rey, Marie-Pierre – Rother, Bernd – Ludlow, Piers N., 
Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-1990 (Νέα Υόρκη 2012), σ. 4-5.

7. Finney, Patrick (επιμ.), Palgrave Advances in International History (Μπέισινγκστοουκ 
2005), σ. 1.

8. Γι’ αυτό το θέμα βλ. π.χ. Christopher, Andrew – Mitrokhin, Vasili, The Sword and the 
Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB (Nέα Υόρκη 1999)· Aldrich, 
Richard, The Hidden Hand: Britain, America and Cold War Secret Intelligence (Λονδίνο 
2001)· Caute, David, The Dancer Defects: The Struggle for Cultural Supremacy during the 
Cold War (Οξφόρδη 2003)· Lucas, Scott, Freedom’s War: The US Crusade against the Soviet 
Union, 1945-56 (Μάντσεστερ 1999)· Osgood, Kenneth, Total Cold War: Eisenhower’s Secret 
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κοσαετία η διεθνής ιστορία σημείωσε νέα ανάπτυξη λόγω του ενδιαφέροντος 
για την εμπλοκή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι μη κρατικών φορέων, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις ή τα υπερεθνικά τραστ, παράγοντες λίγο πολύ πα-
ραμελημένοι στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Σε σχέση με την παραπάνω 
έρευνα ορισμένες φορές γίνεται λόγος για ένα εντελώς νέο ερευνητικό ρεύμα, 
τη λεγόμενη νέα διπλωματική ιστορία (new diplomatic history).9 

Κατά την εξέταση φαινομένων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, όπως 
είναι π.χ. η μετανάστευση, η πολιτιστική αλληλεπίδραση ή, παλαιότερα, ο 
Ψυχρός Πόλεμος, υπό το πρίσμα της δι-εθνικής ή παγκόσμιας ιστορίας 
(transnational history – global history) προκύπτουν νέες προσεγγίσεις που 
εμπλουτίζουν τον σύγχρονο δημόσιο λόγο.10 Ο Ψυχρός Πόλεμος έπαψε εν 
πολλοίς να αντιμετωπίζεται ως σύγκρουση μεταξύ της κομμουνιστικής Άνα-
τολής και της καπιταλιστικής (φιλελεύθερης) Δύσης. Έξετάζεται πλέον ως 
ευρύ πεδίο αλληλεπιδράσεων μεταξύ του λεγόμενου Πρώτου και Δεύτερου 
Κόσμου. Το «σιδηρούν παραπέτασμα» κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέ-
μου δεν ήταν αδιαπέραστο. Σειρά ανταλλαγών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, είτε με τη μορφή του τουρισμού και του λαϊκού πολιτι-
σμού είτε με τη μορφή των μορφωτικών και επιστημονικών ανταλλαγών.11 
Έιδική κατηγορία έρευνας αποτελεί πλέον η μελέτη της ιστορίας του αθλητι-
σμού και του Ολυμπιακού Κινήματος, που επίσης δεν έμειναν ανεπηρέαστα 
από τον Ψυχρό Πόλεμο.12

Οι ιστοριογραφικές τάσεις τα τελευταία χρόνια σηματοδοτούν σαφώς την 
εγκατάλειψη της διπολικής θεώρησης του Ψυχρού Πολέμου. Άντίθετα, έμφα-
ση δίνεται στην επιρροή τρίτων, σχεδόν αγνοημένων προηγουμένως, κρατών, 
συμπεριλαμβανομένων των σοσιαλιστικών κρατών, η δραστηριότητα των 
οποίων καθόρισε σημαντικά την εξέλιξη και την εντατικοποίηση του Ψυχρού 

Propaganda Battle at Home and Abroad (Λόρενς 2006)· Von Eschen, Penny M., Satchmo 
Blows up the World: Jazz Ambassadors Play the Cold War (Καίμπριτζ 2004)· Hixson, Walter 
L., Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War, 1945-1961 (Μπέισινγκστοουκ 
1997).

9. Scott-Smith, Giles, «Introduction: Private Diplomacy, Making the Citizen Visible», New 
Global Studies 8:1 (2014), σ. 1-7.

10. Finney, Patrick (επιμ.), ό.π., σ. 320.
11. Tournés, Ludovic – Scott-Smith, Giles (επιμ.), Global Exchanges. Scholarships and 

Transnational Circulation in the Modern World (Nέα Υόρκη 2018).
12. Wagg, Stephen – Andrews, David L. (επιμ.), East Plays West: Sport and the Cold War 

(Nέα Υόρκη 2006)· Parks, Jenifer, The Olympic Games, the Soviet Sports Bureaucracy, and 
Cold War: Red Sport, Red Tape (Λάνχαμ 2017)· Rider, Toby C., Cold War Games: Propaganda, 
the Olympics, and U.S. Foreign Policy (Ουρμπάνα 2016).
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Πολέμου.13 Άυτό επιβεβαιώνεται από τις μελέτες της Hope Harrison ή του 
Pierο Gleijeses στις περιπτώσεις της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας 
και της Κούβας,14 καθώς και από τις μελέτες ερευνητών που ασχολούνται με 
τις σχέσεις του Άνατολικού Μπλοκ και του Τρίτου Κόσμου.15 Σύμφωνα με τη 
δική τους θεώρηση, ο Ψυχρός Πόλεμος δεν αποτελούσε μια υπόθεση μεταξύ 
δύο υπερδυνάμεων, αλλά σε αυτόν παρενέβαιναν περισσότεροι παράγοντες, 
αρκετές μάλιστα φορές με τη μορφή αντιφατικών αλληλεπιδράσεων σε το-
πικό ή παγκόσμιο επίπεδο.16 Μάλιστα ο Oscar Sanchez-Sibony απορρίπτει 
εντελώς την παραδοσιακή διπολική ερμηνεία, με το επιχείρημα ότι το σοβι-
ετικό οικονομικό σύστημα δεν ήταν αυτάρκες κι έτσι αποτελούσε τμήμα του 
παγκόσμιου καπιταλισμού.17 

Η εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου στον Τρίτο Κόσμο παρέμεινε έξω από τα 
ενδιαφέροντα των ερευνητών, καθώς αυτός θεωρούνταν ακόμα πεδίο αντι-
παράθεσης μεταξύ των υπερδυνάμεων. Τα νέα αρχειακά τεκμήρια επέτρε-
ψαν τη ριζική αναθεώρηση αυτής της αντίληψης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 
κράτη του πρώην Άνατολικού Μπλοκ. Άποδείχτηκε ότι κατά την άσκηση της 
εξωτερικής τους πολιτικής δεν ακολουθούσαν πάντα τυφλά τις οδηγίες της 
Μόσχας.18 Μάλιστα στο πεδίο του Παγκόσμιου Νότου (Global South)19 ανα-

13. Smith, Tony, «New Bottles for New Wine: A Pericentric Framework for the Study of the 
Cold War», Diplomatic History 24:4 (Φθινόπωρο 2000), σ. 567-591.

14. Harrison, Hope, Driving the Soviets up the Wall: Soviet-East German Relations, 1953-
1961 (Πρίνστον 2003)· Gleijeses, Piero, Conflicting Missions: Havana, Washington, and 
Africa, 1959-1976 (Τσάπελ Χιλ 2002).

15. Για το ζήτημα αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής βιβλία: Slobodian, 
Quinn, Comrades of Color: East Germany in the Cold War (Οξφόρδη 2015)· Muehlenbeck, 
Philip E. – Telepneva, Natalia (επιμ.), Warsaw Pact Intervention in the Third World. Aid and 
Influence in the Cold War (Λονδίνο 2018). Με το ίδιο θέμα ασχολήθηκαν επίσης οι ερευνητές 
του προγράμματος Socialism Goes Global στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ (Λεπτομέρειες για το 
ερευνητικό πρόγραμμα στο: http://socialismgoesglobal.exeter.ac.uk).

16. Romero, Federico, «Cold War Historiography at the Crossroads», Cold War History 
14:4 (2014), σ. 687· Westad, Odd Arne, Global Cold War. Third World Interventions and the 
Making of our Times (Καίμπριτζ 2005).

17. Sanchez-Sibony, Oscar, Red Globalization. The Political Economy of the Soviet Cold 
War from Stalin to Khrushschev (Καίμπριτζ 2014).

18. Dragostinova, Theodora – Fidelis, Malgorzata, «Beyond the Iron Curtaστο Eastern 
Europe and the Global Cold War», Slavic Review 77:3 (Φθινόπωρο 2018), σ. 577· Koura, Jan – 
Waters, Robert A., «“Africanos” versus “Africanitos”. The Soviet-Czechoslovak Competition 
to Protect the Cuban Revolution», International History Review 43:1 (2019), σ. 72-89.

19. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις μετα-αποικιακές σπουδές και δί-
νει έμφαση στη γεωγραφική διαίρεση του κόσμου σε φτωχές χώρες του Νότου (συχνά με αποι-
κιοκρατικό παρελθόν) και πλουσιότερες βόρειες χώρες. Άπό την οπτική γωνία του Ψυχρού Πο-
λέμου σε αυτό τον διαχωρισμό συμπεριλαμβάνονται οι αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής 
Άμερικής, της Άφρικής και της Άσίας, οι οποίες για πολλούς λόγους (ιστορικούς, πολιτικούς ή 
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δείχτηκαν σε νέους σημαντικούς παράγοντες που προώθησαν τη δική τους 
αντίληψη για τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό ή για τον σοσιαλισμό ως μοντέ-
λο ανάπτυξης. Έπιπλέον παρενέβαιναν δραστήρια στις εσωτερικές υποθέσεις 
των πρώην αποικιών όχι μόνο με την προμήθεια στρατιωτικού υλικού αλλά 
και με διάφορους τρόπους υποστήριξης των αριστερών καθεστώτων και των 
εθνικο-απελευθερωτικών κινημάτων, με αποστολές ειδημόνων, διοργάνωση 
ιδεολογικών σεμιναρίων και εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας ή με τη 
χορήγηση φοιτητικών υποτροφιών. 

Μελλοντικά θα διαπιστώσουμε ποια μορφή θα πάρει η συνολική ερμηνεία 
του Ψυχρού Πολέμου, αν η διπολική θεώρηση απορριφθεί οριστικά ή προς 
ποιες κατευθύνσεις θα στραφεί η σχετική έρευνα.20 Την τελευταία εικοσαετία 
η έρευνα αυτού του θέματος, χάρις και στο άνοιγμα των νέων αρχείων, έχει 
σημειώσει τέτοια πρόοδο, ώστε κάνουμε λόγο για μια νέα ιστορία του Ψυ-
χρού Πολέμου (New Cold War History), η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει τις 
παγκόσμιες διαστάσεις αυτής της σύγκρουσης, τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του Πρώτου, του Δεύτερου και του Τρίτου Κόσμου, τοποθετώντας 
την στο ευρύτερο πλαίσιο όχι μόνο της πολιτικής αλλά και της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ιστορίας του 20ού αιώνα.21   

Σημαντικός αριθμός ιστορικών που ασχολούνται με τις διεθνείς πτυχές 
του Κυπριακού δεν έλαβαν υπόψη τους τα νέα ερμηνευτικά σχήματα στη 
μελέτη της ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου. Άκόμα και οι πιο σημαντικές 
ιστορικές μελέτες που γράφτηκαν για το θέμα αυτό μετά το 1960 αντιμετω-
πίζουν το Κυπριακό ως υπόθεση της Δύσης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέ-
ρον τους στην επιρροή των ΗΠΆ, τις οποίες θεωρούν καθοριστικό «παίχτη» 

πολιτιστικούς) διαφέρουν από τις βιομηχανικές χώρες του Βορρά (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται 
για καπιταλιστικές ή κομμουνιστικές). Παρόμοιοι χαρακτηρισμοί είναι: «Παγκόσμιος Νότος» 
ή «Τρίτος Κόσμος» ή «αναπτυσσόμενες χώρες». Ένώ τον πρώτο όρο τον χρησιμοποιούσαν οι 
δυτικές χώρες, ο δεύτερος χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τις σοσιαλιστικές χώρες κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

20. Νέες κατευθύνσεις της έρευνας σε αυτό τον τομέα θα βρούμε στα έργα του Odd Arne 
Westad: Westad, Odd Arne, «The New International History of the Cold War: Three (Possible) 
Paradigms», Diplomatic History 24:4 (2000), σ. 551-565· Westad, Odd Arne, «The Cold War 
and the International History of the Twentieth Century» στο: Leffler, Melvyn P. – Westad, Odd 
Arne (επιμ.), The Cambridge History of the Cold War, τ. 1 (Καίμπριτζ 2010), σ. 1-19.

21. Νεότερη θεώρηση της ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου, την οποία επιχειρεί να εξετάσει 
από μια διαφορετική (παγκοσμιοποιημένη) οπτική γωνία, αναλύοντας την έναρξή του σε συ-
νάρτηση με τις γενικότερες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις του τέλους του 19ου και των αρχών 
του 20ού αιώνα, αποτελεί το βιβλίο του Westad: Westad, Odd Arne, Cold War. A World History 
(Λονδίνο 2017).
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στα γεγονότα της Κύπρου.22 Η διπολική θεώρηση συνέβαλε στην υποτίμη-
ση του ρόλου που διαδραμάτισε η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, 
παρά την ένταξή της στο Κίνημα των Άδεσμεύτων, δεν έπαψε να θεωρείται 
χώρα συγγενική με τη Δύση. Παρά την ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστι-
κών (αποικιακό παρελθόν, καθυστερημένη βιομηχανοποίηση, γεωγραφική 
θέση) και παρά τους δεσμούς της με τη Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος δεν 
μπορεί να θεωρηθεί χώρα του Τρίτου Κόσμου.23 Η αρνητική εμπειρία της 
αποικιοκρατίας και η ανησυχία των κατοίκων της για τη διατήρηση της ανε-
ξαρτησίας της την οδήγησαν να συνεργαστεί όχι μόνο με κράτη που διακή-
ρυτταν την ανεξαρτησία τους από τα στρατόπεδα των δύο υπερδυνάμεων, 
αλλά και με τις σοσιαλιστικές χώρες. Περιορισμένος αριθμός ερευνητών 
ασχολήθηκε ώς τώρα με την επιρροή αυτής της επιλογής της Κύπρου για 
μη δέσμευση στις στοχεύσεις της εξωτερικής της πολιτικής ή στη στρά-
τευσή της στο Κίνημα των Άδεσμεύτων. Έπιφανειακά επίσης εξετάστηκε η 
εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης και των υπόλοιπων κρατών του Άνατολι-
κού Μπλοκ στο Κυπριακό. Η αποκλειστική χρήση των δυτικών πηγών δεν 
μπορεί να ερμηνεύσει ικανοποιητικά τα κίνητρα των σοσιαλιστικών κρατών 
στη στάση τους έναντι της Κύπρου. Κάποιες μελέτες που επιχείρησαν να 
προσεγγίσουν το θέμα από αυτή τη σκοπιά δεν βασίστηκαν σε επισταμένη 
αρχειακή έρευνα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες.24 

22. Συνθετική θεώρηση, από τις πιο αξιόλογες αναφορικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών στο Κυπριακό, παρουσιάζεται στο βιβλίο του Νικολέ: Nicolet, Claude, United States 
Policy towards Cyprus 1954-1974: Removing the Greek-Turkish Bone of Contention (Mάν-
χαϊμ 2001), το οποίο στηρίζεται σε εκτεταμένη αρχειακή έρευνα στις ΗΠΆ και στη Μεγάλη 
Βρετανία. Ο Nasuh Uslu σε μεγάλο βαθμό προσεγγίζει τις τουρκικές πηγές, εστιάζοντας 
στην επιρροή του Κυπριακού στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις: Uslu, Nasuh, The Cyprus 
Question as an Issue of Turkish Foreign Policy and Turkish-American Relations 1959-2003 
(Νέα Υόρκη 2003).

23. Άπό οικονομικής απόψεως η Κύπρος για μεγάλο χρονικό διάστημα λογιζόταν αναπτυσ-
σόμενη χώρα. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 η γεωργία αποτελούσε τον κύριο τομέα της 
οικονομίας, καθώς απασχολούνταν σε αυτόν το 58% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η 
ανεξαρτησία της χώρας συνέβαλε στην οικονομική της ανάπτυξη, η οποία κατά τη διάρκεια 
των δεκαετιών ’70 και ’80 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Άυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των εμπορικών συναλλαγών και της πολιτικής συνεργασίας με τις Έυρωπαϊκές Κοινότητες, 
ιδίως μετά την ένταξη σε αυτές και της Βρετανίας, το 1973. Άπό το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, παρά το 
γεγονός ότι μέχρι το 2004 παρέμενε ενταγμένη στο Κίνημα των Άδεσμεύτων. Άπό τότε σημα-
τοδοτείται μια σημαντική σύγκλισή της με τα κράτη της Δυτικής Έυρώπης. Περισσότερα στο: 
Hudson, John – Dymiotou-Jensen, Marina, Modelling a Developing Country: A Case Study of 
Cyprus (Άλντερσοτ 1989), σ. 1-40.

24. Stergiou, Andreas, «Soviet Policy toward Cyprus», Cyprus Review 19:2 (2007)· Stergiou, 
Andreas, «The Communist Party of Cyprus and Soviet Policy in the Eastern Mediterranean», 
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Οι μελετητές που ασχολούνται με το Κυπριακό εδώ και πολύ καιρό ήταν 
αναγκασμένοι να παραπέμπουν σε αρχειακό υλικό των δυτικών χωρών.25 Γι’ 
αυτό τον λόγο οι μελέτες που είδαν το φως τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 
στηρίζονται σε δευτερογενείς πηγές ή στα απομνημονεύματα διάφορων προ-
σωπικοτήτων.26 Η μερική πρόσβαση στα αρχεία των δυτικών χωρών κατά τη 
δεκαετία του ’90 επέτρεψε την εμφάνιση των πρώτων περιεκτικών μελετών, 
οι οποίες προσέγγισαν πιο λεπτομερειακά το διεθνές πλαίσιο στο οποίο εξε-
λίχθηκαν τα γεγονότα στο νησί, ειδικότερα δε την επιρροή που άσκησαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες.27 Καθώς κάποια έγγραφα παραμένουν απροσπέλαστα, 
εξακολουθούν να διατυπώνονται θεωρίες σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραμάτισαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στα γεγονότα του 
1974 και στην ανατροπή του προέδρου Μακάριου. Άυτές οι εικασίες είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Έλλάδα και την Τουρκία, καθώς αποσπούν την 
προσοχή της κοινής γνώμης από τις ευθύνες των ίδιων των χωρών, ενώ στη-
ρίζονται στην πλειονότητά τους μόνο σε έμμεσα αποδεικτικά στοιχεία.28 

Modern Greek Studies Yearbook 30/31 (2014/2015)· Sakkas, John – Zhukova, Nataliya, «The 
Soviet Union, Turkey and the Cyprus Problem, 1967-1974», Les Cahiers Irice 1 (2013).

25. Ένδιαφέρον για τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου επέδειξαν πέραν των Έλλήνων, Τούρ-
κων και Βρετανών ιστορικών και αρκετοί Γερμανοί ερευνητές. Στην εκδοτική σειρά Peleus του 
γερμανικού εκδοτικού οίκου Bibliopolis εκδόθηκαν αρκετά αξιόλογα βιβλία που σχετίζονται 
με την ιστορία της Κύπρου, του Κυπριακού και των διεθνών του διαστάσεων. Έιδική αναφορά 
πρέπει να γίνει στην τετράτομη Geschichte der Insel Zypern του Heinz A. Richter, η οποία 
εκδόθηκε συντομευμένη σε έναν τόμο και στα αγγλικά: Richter, Heinz A., A Concise History 
of Modern Cyprus, 1878-2009 (Μάιντς 2010).

26. Π.χ. Markides, Kyriakos C., The Rise and Fall of the Cyprus Republic (Νιου Χέιβεν 
1977)· Vanezis, Pavlos, Makarios: Pragmatism v. Idealism (Λονδίνο 1971)· Joseph, Joseph 
S., Cyprus. Ethnic Conflict and International Concern (Νέα Υόρκη 1985). Άπό τις αναμνήσεις 
των πρωταγωνιστών θα πρέπει να αναφερθούν τα απομνημονεύματα του Τζορτζ Μπολ: Ball, 
George, The Past has Another Pattern (Νέα Υόρκη 1982), του Σάιρους Βανς: Vance, Cyrus, 
Hard Choices: Critical Years in America’s Foreign Policy (Νέα Υόρκη 1983), του Γεωργίου 
Γρίβα: Foley, Charles (επιμ.), The Memoirs of General Grivas (Λονδίνο 1964), και του Γλαύ-
κου Κληρίδη: Klerides, Glafkos, Cyprus: My Deposition (4 τόμ.) (Λευκωσία 1989-1992).

27. Άπό αυτή την άποψη είναι αναγκαίο να αναφερθεί η έκδοση Foreign Relations of The 
United States of America (FRUS), η οποία αποτελεί σημαντική πηγή πρωτογενών τεκμηρίων 
αναφορικά με την αμερικανική εμπλοκή στο Κυπριακό αλλά και σε άλλα κράτη.

28. Μία από τις πρώτες και καθοριστικές έρευνες για αυτό το θέμα αποτελεί το βιβλίο του 
Stern: Stern, Laurence, The Wrong Horse. The Politics of Intervention and the Failure of 
American Diplomacy (Τορόντο 1977). Μεταξύ των αξιόλογων και αποκαλυπτικών βιβλίων 
για τον ρόλο των ΗΠΆ και των μυστικών υπηρεσιών στην Κύπρο είναι τα: Bolukbasi, Suha, 
The Superpowers and the Third World: Turkish-American Relations and Cyprus (Λάνχαμ 
1988)· O’Malley, Brendan – Craig, Ian, The Cyprus Conspiracy: America, Espionage, and 
the Turkish Invasion (Λονδίνο 2001). Με το ίδιο ζήτημα ασχολήθηκε και ο Άνδρέας Κωνστα-
ντίνος: Constandinos, Andreas, America, Britain and the Cyprus Crisis of 1974: Calculated 
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Σε ό,τι αφορά την τσεχική και σλοβακική ιστοριογραφία είναι εντυπω-
σιακό το γεγονός ότι, μολονότι η Τσεχοσλοβακία εξήγαγε επανειλημμένα 
οπλικά συστήματα στο νησί και διατηρούσε τακτικές επαφές με ανώτατους 
παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν προέκυψε κάποια εκτεταμέ-
νη έρευνα, εξαιρουμένου ίσως ενός άρθρου του Κάρελ Σίμπερ.29 Τσέχοι 
και Σλοβάκοι ερευνητές ασχοληθήκαν με το Κυπριακό είτε περιστασιακά 
είτε από εντελώς διαφορετική σκοπιά. Ο Πάβελ Χράντετσνι στα βιβλία 
του Ιστορία της Έλλάδας [Dějiny Řecka], που πρωτοεκδόθηκε το 1998, και 
Έλληνες και Τούρκοι: Έχθροί ή σύμμαχοι; [Řekové a Turci: nepřátelé nebo 
spojenci?], το οποίο εκδόθηκε το 2000, εστιάζει στο Κυπριακό ως βασι-
κό ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Οι Σλοβάκοι ερευνητές Ιβάν Μάιχουτ και Μίχαλ Χρντσιαρ 
στο βιβλίο τους Κύπρος: Η διάσταση της σύγκρουσης [Cyprus. Dimenzia 
konfliktu], το οποίο εκδόθηκε το 2014, εξετάζουν το Κυπριακό δίνοντας 
έμφαση στη στρατιωτική πλευρά της σύγκρουσης και στην εμπλοκή των 
διεθνών δυνάμεων. Σύντομη αναφορά στο Κυπριακό, σε σχέση με τη λήξη 
της αποικιοκρατίας, γίνεται στο βιβλίο του Βλάντιμιρ Νάλεβκα Η ώρα του 
λυκόφωτος: Η διάλυση των αποικιοκρατικών αυτοκρατοριών μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο [Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé 
světové válce], το οποίο εκδόθηκε το 2004, ή στο βιβλίο του Γιαν Βάνερ 
Στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου. Η Μέση Άνατολή την περίοδο του δόγμα-
τος Άϊζενχάουερ 1956-1960 [Ve stínu studené války. Střední východ v letech 
Eisenhowerovy doktríny 1956-1960], το οποίο εκδόθηκε το 2011. Σύνοψη 
των τσεχο(σλοβακικο)-κυπριακών σχέσεων παρουσιάζουν οι Πάβελ Χρά-
ντετσνι και Κωνσταντίνος Τσίβος στο βιβλίο Οι σχέσεις των Τσέχων με τα 
έθνη και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Έυρώπης [Vztahy Čechů s národy a 
zeměmi jihovýchodní Evropy], το οποίο εκδόθηκε το 2010.

Την τελευταία δεκαετία τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των τσεχικών 
αρχείων φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για την επιρροή που άσκησε η Τσε-
χοσλοβακία και, εν μέρει, η Σοβιετική Ένωση στο Κυπριακό. Με την έρευ-
να αυτών των ντοκουμέντων, που σχετίζονται με τις έως τώρα παραμελη-
μένες δραστηριότητες της εξωτερικής πολιτικής των σοσιαλιστικών χωρών 
και τις επιπτώσεις τους, άρχισε να ασχολείται μια ομάδα ερευνητών που 
στεγάζονται στην πλατφόρμα Ομάδα έρευνας του Ψυχρού Πολέμου [Cold 

Conspiracy or Foreign Policy Failure? (Μίλτον Κέινς 2009), ο οποίος όμως, βασισμένος σε 
νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, ανατρέπει τις όποιες θεωρίες συνομωσίας.

29. Sieber, Karel, «Arcibiskup kupoval v Praze samopaly [Ο Άρχιεπίσκοπος αγόραζε αυτό-
ματα στην Πράγα]», Lidové noviny (18.7.2009).
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War Research Group], η οποία ιδρύθηκε το 2017 στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου του Καρόλου.30

*

Το παρόν βιβλίο θέτει ως στόχο τη μερική αναθεώρηση της παγκόσμιας δι-
άστασης του Κυπριακού, αναδεικνύοντας κυρίως τη μέχρι σήμερα άγνωστη 
συμμετοχή της Τσεχοσλοβακίας και της Σοβιετικής Ένωσης στα γεγονότα 
που σημειώθηκαν στη νήσο κατά το διάστημα 1960-1974 αξιοποιώντας αρ-
χειακές πηγές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν απόρρητες. Προσεγγίζει το 
θέμα στο πλαίσιο της διεθνικής ιστορίας (international history) και ευρύτερα 
του Ψυχρού Πολέμου, ενώ ασχολείται με τα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήμα-
τα καθώς και με τα θέματα ασφάλειας των κρατών που είχαν ενεργό εμπλο-
κή στο Κυπριακό, όχι μόνο αυτών που θεωρούνται τμήμα της Δύσης (ΗΠΆ, 
Μεγάλης Βρετανίας, Έλλάδας και Τουρκίας), αλλά και των σοσιαλιστικών 
χωρών (Τσεχοσλοβακίας, Σοβιετικής Ένωσης). 

Μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρούνταν αυτονόητη η 
συμπόρευση του νεότευκτου κράτους στο πλευρό των δυτικών χωρών. Ωστό-
σο ο πρόεδρος Μακάριος, με την υποστήριξη του κομμουνιστικού κόμματος 
ΆΚΈΛ, προσέγγισε το Κίνημα των Άδεσμεύτων, ενώ άρχισε να προωθεί τις 
σχέσεις με το Άνατολικό Μπλοκ. Προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στο 
ερώτημα για τα παραπάνω, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις 
στη νήσο και πώς αυτές συνδέονται με το διεθνές κλίμα, χωρίς να ξεχνάμε τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν οι Κύπριοι για την αποτίναξη της αποικιοκρατί-
ας. Κατά την αξιολόγηση της στάσης της Τσεχοσλοβακίας και της Σοβιετικής 
Ένωσης, δηλαδή των δύο ανατολικών κρατών που είχαν την πλέον ενεργό 
ανάμειξη στο Κυπριακό, θα επικεντρωθούμε στις επιδιώξεις τους στην πε-
ριοχή της Άνατολικής Μεσογείου δίνοντας έμφαση στην προώθηση οπλικών 
συστημάτων.31

Τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αφιερώνονται στην εξέταση των αι-
τιών ύπαρξης εθνικών διαφορών στην Κύπρο, καθώς και στην αποσαφήνιση 
των επιπτώσεων της βρετανικής κληρονομιάς στο νησί. Τα επόμενα κεφά-
λαια αποτελούν συνέχεια προηγούμενης έρευνάς μου με θέμα την αμερικα-

30. Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα έρευνας στο: https://cwrg.ff.cuni.cz/.
31. Μολονότι η επιρροή της Τσεχοσλοβακίας και της Σοβιετικής Ένωσης στο Κυπριακό 

ήταν κυρίαρχη μεταξύ των άλλων χωρών του Άνατολικού Μπλοκ, μια νέα έρευνα στις υπόλοι-
πες πρώην σοσιαλιστικές χώρες θα μπορούσε να προσθέσει νέες πληροφορίες αναφορικά με 
την πολιτική και τους στόχους του Συμφώνου της Βαρσοβίας έναντι της Κύπρου, εμπλουτίζο-
ντας έτσι τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.
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νική εξωτερική πολιτική στην Άνατολική Μεσόγειο μετά το 1947, δίνοντας 
αυτή τη φορά έμφαση στη στρατηγική σημασία της Κύπρου για την πολιτική 
ασφάλειας της Δύσης και την έναρξη της σοβιετικής δραστηριοποίησης στην 
περιοχή. Το κεφάλαιο Άπό την Ένωση στην Άνεξαρτησία, εκτός από τις εξε-
λίξεις στη νήσο και τη λήξη της βρετανικής κυριαρχίας, ασχολείται με τις 
επιδιώξεις της Έλλάδας και της Τουρκίας, καθώς και με την προσωπικότητα 
του μελλοντικού Κύπριου προέδρου, ο οποίος από υποστηρικτής της ένω-
σης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 μετεξελίχθηκε σε υποστηρικτή 
της ανεξαρτησίας. Στο κεντρικό κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο χρονολο-
γικά συμπίπτει με τη λειτουργία της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας 
(1960-1974), εξετάζονται οι επιπτώσεις του Ψυχρού Πολέμου στη συμπερι-
φορά των κρατών που πρωταγωνίστησαν στις εξελίξεις του Κυπριακού, σε 
συνδυασμό με τη μεταξύ τους ιδεολογική αντιπαλότητα και τους παράγοντες 
ασφάλειας στην Άνατολική Μεσόγειο. Το κεφάλαιο Η Κούβα της Μεσογείου 
πραγματεύεται τη στάση της κυβέρνησης Κένεντι έναντι της Κύπρου, στην 
ερμηνεία της οποίας, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες επιλογές των ΗΠΆ στην 
εξωτερική πολιτική, βασίζεται ο εν λόγω χαρακτηρισμός. Σημαντική έκταση 
αφιερώνεται επίσης στα γεγονότα του 1964, τα οποία οδήγησαν σχεδόν στα 
πρόθυρα πολεμικής αντιπαράθεσης τις δύο χώρες μέλη της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας, γεγονός που η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ως «την πλέον 
σοβαρή κρίση μετά από αυτή της Καραϊβικής». Άπό το 1966 αρχίζει η Τσεχο-
σλοβακία να εμπλέκεται ενεργά στις υποθέσεις της νήσου. Έίναι η χρονιά που 
η κυπριακή κυβέρνηση υπογράφει συμβόλαιο για την προμήθεια σημαντικού 
τσεχοσλοβακικού οπλισμού. Τα λεπτομερή στοιχεία που σχετίζονται με την 
πώληση όπλων, όπως και τα αίτια που οδήγησαν σε διακοπή του εφοδιασμού 
με νέα οπλικά συστήματα, αποκτήθηκαν χάρις στον πρόσφατο αποχαρακτη-
ρισμό των σχετικών αρχειακών εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά αναφέρονται και 
σε άλλα σχέδια για πωλήσεις τσεχοσλοβακικού στρατιωτικού υλικού, καθώς 
και στις επιδιώξεις της Τσεχοσλοβακίας και της Σοβιετικής Ένωσης στην Κύ-
προ. Τα τελευταία κεφάλαια αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα που προ-
κύπτουν από την αλλαγή στάσης των εμπλεκομένων στο Κυπριακό στις αρχές 
της δεκαετίας του ’70, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στη διχοτόμηση της 
νήσου το 1974, ενώ παράλληλα εξετάζουν την εμπλοκή των αμερικανικών 
μυστικών υπηρεσιών στην κρίση. Έξετάζουν ακόμα το κατά πόσο οι ανατο-
λικές χώρες συνέβαλαν στην κλιμάκωση της κρίσης στη νήσο, καθώς και το 
ενδεχόμενο στρατιωτικής τους επέμβασης στην Κύπρο.

Η μελέτη αποτελεί καρπό της μακροχρόνιας ενασχόλησής μου με την πε-
ριοχή της Άνατολικής Μεσογείου κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 
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Στηρίζεται στην έρευνα αμερικανικών, βρετανικών και τσεχικών αρχείων,32 
καθώς και σε στοιχεία που συνέλεξα κατά την τελευταία δεκαετία από τη 
συμμετοχή μου σε άλλα ερευνητικά προγράμματα. Σε ό,τι αφορά την περί-
πτωση της τσεχοσλοβακικής ανάμειξης στο Κυπριακό, προσθέτει στην εγχώ-
ρια και διεθνή βιβλιογραφία νέα, έως τώρα αδημοσίευτα, στοιχεία και ανοίγει 
το πεδίο για παρόμοιες έρευνες αναφορικά με τον ρόλο που διαδραμάτισαν 
μικρότερα κράτη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.33 Η μελέτη των 
σχέσεων των σοσιαλιστικών χωρών με κράτη που δεν ανήκαν σε στρατιωτικό 
συνασπισμό μπορεί, μελλοντικά, όχι μόνο να προσφέρει νέες γνώσεις αναφο-
ρικά με τους μηχανισμούς και τους τρόπους άσκησης εξωτερικής πολιτικής, 
αλλά και να συμβάλει στη συζήτηση για τα χαρακτηριστικά τόσο του Ψυχρού 
Πολέμου όσο και των ίδιων των σοσιαλιστικών καθεστώτων.

32. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα: The National Archives, College Park, John F. Kennedy 
Presidential Library and Museum, Βοστόνη, The National Archives, Λονδίνο-Κιου, Národní 
Archiv, Πράγα, Archiv ministerstva zahraničních věcí, Archiv bezpečnostních složek [Έθνικό 
Άρχείο, Πράγα, Άρχείο υπουργείου Έξωτερικών, Άρχείο Σωμάτων Άσφαλείας]. 

33. Με αυτό το ζήτημα ασχολήθηκαν ελάχιστοι ερευνητές. Με τις σχέσεις της Τσεχοσλο-
βακίας με επιλεγμένες χώρες της Άφρικής και της Μέσης Άνατολής (χωρίς να εξετάζονται οι 
ευρύτερες διεθνείς διαστάσεις) ασχολήθηκαν οι Karel Sieber και Petr Zídek: βλ. π.χ. Zídek, 
Petr, Československo a francouzská Afrika 1948-1968 [Τσεχοσλοβακία και γαλλική Άφρική 
1948-1968] (Πράγα 2006)· Zídek, Petr – Sieber, Karel, Československo a Blízký východ v letech 
1948-1989 [Τσεχοσλοβακία και Μέση Άνατολή την περιόδο 1948-1989] (Πράγα 2009)· Zídek, 
Petr – Sieber, Karel, Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 [Τσεχοσλοβακία 
και υποσαχάρια Άφρική την περίοδο 1948-1989] (Πράγα 2007).




