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Η συµµετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

Ο απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α., 1955-1959 και η ανακήρυξη της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας, 1960 

                             
  H έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και η είσοδος της Μεγάλης Βρετανίας στις 
εχθροπραξίες, τον Σεπτέµβριο του 1939, είχε καταλυτικές συνέπειες για την Κύπρο. Οι 
Κύπριοι, παρά την εµπειρία της Παλµεροκρατίας (του ανελεύθερου καθεστώτος που 
επικράτησε στην Κύπρο µετά την καταστολή της εξέγερσης των Οκτωβριανών), στάθηκαν 
στο πλευρό των Βρετανών στην πολεµική τους προσπάθεια. Πράγµατι, η εθελοντική συµβολή 
των Κυπρίων στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, στο πλευρό της Βρετανίας, ήταν σηµαντική. 
Οι Κύπριοι υπηρέτησαν στο Κυπριακό Σύνταγµα και στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναµη, 
σώµατα που ιδρύθηκαν το 1940. Στον Πόλεµο υπηρέτησαν ως εθελόντριες και µερικές 
εκατοντάδες Κύπριες. Συνολικά υπολογίζεται ότι 16 χιλιάδες Κύπριοι εθελοντές υπηρέτησαν 
στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι άνδρες του Κυπριακού Συντάγµατος πήραν µέρος σε 
επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική καθώς 
και αλλού. Η εθελοντική κατάταξη έλαβε ώθηση µετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο, 
τον Οκτώβριο του 1940, οπόταν το ενωτικό κίνηµα αναζωπυρώθηκε, ενώ παράλληλα 
οργανώθηκαν έρανοι για την ενίσχυση της Ελλάδας. Η βρετανική εφηµερίδα Τhe Times 
σχολίασε για τη συµµετοχή των Κυπρίων: «ο αριθµός των Κυπρίων εθελοντών είναι 
αξιοθαύµαστος για ένα νησί που δεν ξεπερνά τις 350 χιλιάδες ψυχές οι οποίες κατοικούν σε ένα 
τόπο τόσο φτωχό και τόσο παραµεληµένο ώστε να είναι γνωστός σαν η Σταχτοπούτα της 
Μεσογείου. Ελπίζεται ότι η Βρετανική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αποικιών δεν θα ξεχάσουν 
την Κύπρο όταν ο πόλεµος τελειώσει.» 1  Πράγµατι, οι Κύπριοι στήριξαν τη Βρετανία, 
ελπίζοντας ότι οι διακηρύξεις για ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών θα γίνονταν µε τη νίκη 
των Συµµάχων πραγµατικότητα. Η ταύτιση των ελληνοβρετανικών συµφερόντων, µετά την 
είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο, ενίσχυσε αυτή την πεποίθηση.  

Έτσι, το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου είδε την εντατικοποίηση του ενωτικού 
κινήµατος. Οι Βρετανοί αρνήθηκαν να συζητήσουν το αίτηµα των Ελλήνων Κυπρίων για 
ένωση µε την Ελλάδα δηλώνοντας επανειληµµένα ότι το κυπριακό ζήτηµα ήταν κλειστό. 
Ωστόσο, σε µια εποχή κατά την οποία η αποαποικιοποίηση (δηλαδή η µετατροπή των αποικιών 
σε ανεξάρτητα κράτη) είχε αρχίσει, οι Έλληνες Κύπριοι ενέτειναν τις προσπάθειες για ένωση. 
Πράγµατι, τον Ιανουάριο του 1950, υπό την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
πραγµατοποιήθηκε δηµοψήφισµα, στο οποίο το 95.7% του πληθυσµού ψήφισε ότι επιθυµούσε 
την Ένωση µε την Ελλάδα. Ωστόσο, οι γενικότερες συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές: Από τη µια, 
τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος δεν έγιναν δεκτά από την Βρετανία. Από την άλλη, 
την ίδια περίοδο, η Ελλάδα, η οποία µόλις έβγαινε από την καταστροφική εµπειρία του 

																																																								
1 The Times, “The Cypriots’ War Record”, 15 Aπριλίου 1940. 
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εµφυλίου πολέµου δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο ζήτηµα της 
Κύπρου. 
  Η συνεχιζόµενη άρνηση των Βρετανών να αναγνωρίσουν το αίτηµα των Ελλήνων 
Κυπρίων για ένωση, η άνοδος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ το 1950 ο οποίος προώθησε 
αδιάλλακτη ενωτική πολιτική, η ανεπιτυχής προσφυγή στον ΟΗΕ, µε αίτηµα την αυτοδιάθεση 
το 1954, σε συνδυασµό µε άλλες εξελίξεις, οδήγησαν στην απόφαση για ένοπλο αγώνα. Η 
µυστική οργάνωση Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) ανέλαβε τον αγώνα 
για την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της µε την Ελλάδα, o οποίος ξεκίνησε την 
1η Απριλίου 1955.  
  Η Ε.Ο.Κ.Α. δρούσε σε διάφορα επίπεδα: για παράδειγµα υπήρχαν τα τµήµατα 
δολιοφθορών στις κυριότερες πόλεις, τα ένοπλα τµήµατα ανταρτών στα βουνά, καθώς και 
δίκτυο συνδέσµων. Παράλληλα, δρούσε το πολιτικό τµήµα της Οργάνωσης (Π.Ε.Κ.Α. – 
Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα) καθώς και το παράρτηµα της νεολαίας (Α.Ν.Ε. – 
Άλκιµος Νεολαία ΕΟΚΑ). Η νεολαία διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον Αγώνα. 
Πράγµατι «...η Ε.Ο.Κ.Α. είχε στη διάθεσή της, σε κάθε πόλη, εκατοντάδες ... νέους, τους 
χρησιµοποιούσε είτε µαζικά, για να εξαπολύει διαδηλώσεις και εξεγέρσεις, είτε κατά µικρές 
οµάδες ή ατοµικά, για την εκτύπωση και διανοµή προκηρύξεων, την αναγραφή και διάδοση 
συνθηµάτων, την παρακολούθηση υπόπτων και τη συγκέντρωση πληροφοριών.»2 
  Αντιδρώντας οι Βρετανοί, υιοθέτησαν αρχικά µέτρα όπως η επιβολή απαγόρευσης 
κυκλοφορίας και ο περιορισµός κατ’ οίκον. Δηµιουργήθηκαν επίσης κρατητήρια όπου οι 
Βρετανοί έκλειναν όσους θεωρούσαν υπόπτους για συµµετοχή στον αγώνα. Πολλοί αγωνιστές 
αντιµετώπισαν απάνθρωπα βασανιστήρια. Στη συνέχεια θεσπίστηκαν σκληρότερα µέτρα κατά 
των αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. όπως ήταν η θανατική ποινή. Συνολικά εννέα αγωνιστές της 
Ε.Ο.Κ.Α. οδηγήθηκαν στην αγχόνη. Πολλοί άλλοι έπεσαν ηρωικά στο πεδίο της µάχης. Τον 
Νοέµβριο του 1955 ο Βρετανός Κυβερνήτης κήρυξε στο νησί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
βάσει της οποίας, τού παραχωρούνταν ευρείες εξουσίες. Πέρα από τα πιο πάνω, ανάµεσα σε 
άλλα µέτρα «...Οι δυνάµεις ασφαλείας µπορούσαν να συλλάβουν άτοµα χωρίς ένταλµα 
σύλληψης...και µπορούσαν να θέτουν τους συλληφθέντες υπό κράτηση έως και δεκαέξι µέρες 
χωρίς να χρειάζεται να τους οδηγούν στον αρµόδιο δικαστή. Παρόµοια, µπορούσαν να 
ερευνήσουν κτίρια χωρίς δικαστική απόφαση. ... Η ελευθερία του συνέρχεσθαι 
περιορίστηκε...Επιβλήθηκε λογοκρισία στον τύπο .... και µπορούσε να απαγορευτεί εντελώς η 
κυκλοφορία εφηµερίδων εάν επιδείκνυαν απειθαρχία.»3             
  Η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ανάγκασε τους Βρετανούς να διαπραγµατευτούν 
το µέλλον της Κύπρου. Έτσι, οι Βρετανοί συγκάλεσαν, το 1955, Τριµερή Διάσκεψη µε τη 
συµµετοχή της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι Κύπριοι δεν προσεκλήθησαν 
ενώ η συµµετοχή της Τουρκίας σηµατοδότησε την  επανεµφάνισή της στο κυπριακό ζήτηµα 
για πρώτη φορά από το 1923, όταν µε τη Συνθήκη της Λωζάνης παραιτήθηκε των δικαιωµάτων 
της στο νησί. Όταν η Τριµερής κατέρρευσε, οι Βρετανοί προώθησαν απευθείας 
διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στον Βρετανό κυβερνήτη Χάρντιγκ και τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο. Οι συνοµιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο τον Φεβρουάριο του 1956 και οι Βρετανοί 
αποφάσισαν να εξορίσουν τον Μακάριο στις Σεϋχέλλες. Μαζί του εξορίστηκαν ο 
Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, ο ιερέας του ναού της Φανερωµένης π. Σταύρος 
Παπαγαθαγγέλου και ο γραµµατέας της Μητρόπολης Κυρηνείας Πολύκαρπος Ιωαννίδης.   
 Οι επόµενες διπλωµατικές πρωτοβουλίες των Βρετανών ήταν το Σύνταγµα Ράντκλιφ (1956) 
και το Σχέδιο Μακµίλλαν (1957). Στο µεταξύ, άλλες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή 
αναβάθµισαν τη σηµασία της Τουρκίας για τους Βρετανούς. Έτσι, οι Βρετανοί στις προτάσεις 
τους για την Κύπρο λάµβαναν σοβαρά υπόψη τις επιδιώξεις της Τουρκίας την οποία δεν 

																																																								
2 François Crouzet, τόµ. Α., Η Κυπριακή διένεξη, 1946-1959 (Aθήνα: MIET, 2011), σ. 500. 
3 Χάιντς Α. Ρίχτερ, Ιστορία της Κύπρου, τόµος Β (Αθήνα: Εστία, 2011), σσ. 374-75. 
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επιθυµούσαν να δυσαρεστήσουν. Ως αποτέλεσµα, οι βρετανικές συνταγµατικές προτάσεις, 
ιδιαίτερα το Σχέδιο Μακµίλλαν, είχαν διχοτοµικό χαρακτήρα. Το 1958, το ξέσπασµα των 
διακοινοτικών συγκρούσεων στο νησί ανάµεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
έκανε την κατάσταση ακόµα πιο πολύπλοκη. Τελικά, ανάµεσα σε άλλες εξελίξεις, η έναρξη 
ελληνοτουρκικών διαπραγµατεύσεων (Δεκέµβριος 1958) κατέληξε στις συµφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του 1959. Απότοκο των Συµφωνιών ήταν η δηµιουργία 
ανεξάρτητου κυπριακού κράτους µε αποκλεισµό τόσο της ένωσης όσο και της διχοτόµησης. 
Η Κυπριακή Δηµοκρατία απέκτησε προεδρικό πολίτευµα, µε Ελληνοκύπριο Πρόεδρο και 
Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος είχαν δικαίωµα 
αρνησικυρίας σε ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας, άµυνας και εξωτερικής πολιτικής. Το 
Σύνταγµα της Κυπριακής Δηµοκρατίας ήταν ιδιαίτερα εκτενές και πολύπλοκο. Οι 
Τουρκοκύπριοι έλαβαν δυσανάλογη συµµετοχή στην διακυβέρνηση σε σχέση µε το 
πληθυσµιακό ποσοστό τους (αποτελούσαν το 18% του πληθυσµού). Ανάµεσα σε άλλα, στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη δηµόσια υπηρεσία 
προβλεπόταν ποσοστιαία αναλογία 70% Ελληνοκυπρίων και 30% Τουρκοκυπρίων. Στο 
στρατό η αναλογία για τους Ελληνοκύπριους ήταν 60% και για τους Τουρκοκύπριους 40%. 
 Συµφωνήθηκε επίσης η «Συνθήκη Εγγυήσεως», η οποία προνοούσε ότι η Ελλάδα, η 
Βρετανία και η Τουρκία, ως Εγγυήτριες Δυνάµεις, εγγυώνταν την ανεξαρτησία, την εδαφική 
ακεραιότητα και το Σύνταγµα της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Επιπλέον, µε τη «Συνθήκη 
Συµµαχίας» ιδρύθηκε κοινό Στρατηγείο µε ελληνικές και τουρκικές δυνάµεις (ΕΛΔΥΚ και 
ΤΟΥΡΔΥΚ αντίστοιχα).    
 Μετά από µία µεταβατική περίοδο, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Κυπριακή 
Δηµοκρατία, στις 16 Αυγούστου 1960. Έκλεισε έτσι ο κύκλος της αποικιοκρατίας που είχε 
ξεκινήσει το 1878. Τον Σεπτέµβριο του 1960 η Κυπριακή Δηµοκρατία έγινε µέλος του Ο.Η.Ε. 
ενώ την επόµενη χρονιά έγινε µέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Παρά τις δυσκολίες και 
τις προκλήσεις, η Κύπρος έµπαινε τώρα σε µια νέα φάση της πολυτάραχης Ιστορίας της.  
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