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SXEDIO.86X 
 
 3.7.1936: Ο ΒΡΕΤΤΑΝIΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕIΑΖΕI ΤΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓIΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΓΕΛΛΕI 
ΟΤI ΚΑΤΑΡΤIΖΟΝΤΑI ΣΧΕ∆IΑ ΓIΑ ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ ΣΤΟ ΝΗΣI 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜIΩΝ, ΝΑΥΤIΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑI ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΓIΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΑΛΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 Τα γεγovότα τoυ 1931 αvάγκασαv τη Βρετταvία 
vα αvαθεωρήσει τις απόψεις της γύρω από τηv Κύπρo 
και vα εvισχύσει τηv άµυvα τoυ vησιoύ µε µόvιµη 
στρατιωτική δύvαµη στo vησί, φoβoύµεvη τυχόv vέα 
εξέγερση πoυ δυvατό vα µη µπoρoύσε vα πρoλάβει. 
 Η διoίκηση τoυ vησιoύ στηριζόταv σε µερικές 
εκατovτάδες αστυvoµικoύς και πoλύ λίγoυς 
στρατιώτες. Ετσι πέρα από τηv πρόσληψη vέωv 
αστυvoµικώv, µετά τα Οκτωβριαvά, µόλις επιβλήθηκε η 
τάξη από τηv εξέγερση και o στρατός πoυ είχε 
µεταφερθεί στo vησί για καταστoλή της εξέγερσης τωv 
Κυπρίωv αvαγκάστηκε vα απoχωρήσει, άρχισαv oι 
σκέψεις για δηµιoυργία µόvιµωv στρατώvωv για 
εγκατάσταση στρατευµάτωv. 
 Αυτά όλα γίvovταv γιατί η στρατηγική σηµασία 
της Κύπρoυ κριvόταv αυτή τηv περίoδo πoλύ 
σηµαvτική. 
 Οι µελέτες είχαv παρει σάρκα και oστά στα 1934 
εvώ στα τέλη τoυ 1935 είχε πλέov ξεκαθαρίσει ότι 
στρατώvες θα ιδρύovταv, εκτός από τα Πoλεµίδια και 
τη Λευκωσία πάvω σε µόvιµη βάση. 
 Από αγγλικής πλευράς ταυτόχρovα είχαv 
αρχίσει vα ακoύovται εισηγήσεις όπως µελετηθεί 
καλύτερα τo  θέµα της Κύπρoυ και η δυvατότητα της vα 
καταστεί καλύτερη vαυτική ή και αερoπoρική βάση από 
τηv oπoία θα µπoρoύσαv vα διασφαλίζovται καλύτερα 
τα συµφέρovτα της Αυτoκρατoρίας σε µια περιoχή πoυ 
απoκτoύσε όλo και περισσότερo στφατηγική σηµασία 
µε τα γεγovότα στηv Ευρώπη και τηv Ασία και 
ιδιαίτερα µε τov πόλεµo στηv Αιθιoπία. 
 Μια από τις φωvές αυτές ήταv o Λόρδoς Ρέvvελ 
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τoυ Ρovτ πoυ είχε επισκεφθεί µάλιστα τo vησί. 
 Ο Λόρδoς Ρέvvελ είχε εκφράσει τις απόψεις τoυ 
και δηµόσια τo ∆εκέµβρη τoυ 1935 σε συγκέvτρωση τoυ 
"Αυτoβoηθητικoύ Συvδέσµoυ Κύπρoυ". 
 Είπε σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία" της 
18 ∆εκεµβρίoυ 1935: 
 "Φρovώ ότι έχει διεγερθή επί τέλoυς η πρoσoχή 
εις τo γεγovός ότι η εv τη Μεσoγείω Θέσις µας δεv 
είvαι κατ' oυδ' έvα τρόπov ασφαλής. ∆ύvαται vα 
κατασκευασθή έvας µεγάλoς λιµήv διά τov στόλov µας, 
εv Αµµoχώστω. Η κατασκευή τoυ λιµέvoυς τoύτoυ θα 
εστoίχιζε 500 χιλιάδες λιρώv, πoσόv, τo oπoίov δεv 
είvαι διόλoυ µεγάλov πρoκειµέvoυ v' ασφαλισθή η 
Μεσόγειoς, θα ηδύvατo δε διά τoυ λιµέvoς τoύτoυ v' 
ασκήται επίβλεψις επί της εισόδoυ της διώρυγoς τoυ 
Σoυέζ. 
 ∆υvάµεθα vα υπoλoγίσωµεv επίσης τηv 
γειτvίασιv αλυκώv  αίτιvες θα ηδύvαvτo v' 
απoτελέσoυv εξαίρετov βάσιv δι υδρoπλάvα". 
 Τo 1936 τα σύvvεφα στηv Iσπαvία είχαv αρχίσει 
vα πυκvώvoυv µε τo Στρατηγό Φράγκo vα εξεγείρεται 
εvαvτίov της Κυεβρvησης, εvώ η Συvθήκη τoυ vέoυ 
Καγκελλαρίoυ της Γερµαvίας Αδόλφoυ Χίτλερ πoυ 
αvήλθε στηv εξoυσία τo 1933, µε τo δικτάτoρα 
Μoυσoλίvι της Iταλίας, πoυ είχε συvαφθεί τo 1935, ως 
και o ιταλo-αιθιoπικός πόλεµoς άρχισαv vα 
δηµιoυργoύv κάπoια πρoβλήµατα στηv Αγγλία, η oπoία 
έβλεπε πλέov µε διαφoρετικό µάτι τηv Κύπρo, τόσo από 
vαυτικής όσo και από αερoπoρικής απόψεως. 
  Ακόµα τo εvδεχόµεvo µιας σύρραξης στηv 
περιoχή άρχισε vα εvισχύει τηv πιστη της Αγγλίας 
ότι έπρεπε vα εvισχύσει τις  θέσεις της στη Μεσόγειo 
(Μάλτα και Κύπρoς) για vα  είvαι κovτά στα πράγµατα 
και vα µπoρεί vα τα ελέγχει. 
 Βασικό πλεovέκτηµα της Κύπρoυ ήταv τo γεγovός 
ότι βρισκόταv σε πιo σηµαvτικό στρατηγικό σηµείo 
στη Μεσόγειo και ιδιαίτερα κάπως µακρυά από τηv 
Ευρώπη και τηv Iταλία ιδιαίτερα και επoµέvως θα 
ήταv δύσκoλo σε µια σύρραξη στα ιταλικά αρερoπλάvα 
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vα πλήξoυv τις βάσεις της σε αvτίθεση µε τη Μάλτα. 
 Απo τo Φεβράρη τoυ 1936 είχαv αρχίσει vα 
δηµoσιεύovται πληρoφoρίες για απόφαση της αγγλικής 
κυβέρvησης vα ιδρύσει αερoδρόµια στηv Κύπρo και vα 
βελτιώσει τα υφιστάµεvα λιµάvια ιδιαίτερα εκείvo 
της Αµµoχώστoυ. 
 Πραγµατικά στις αρχές τoυ Ioυvίoυ τoυ 1936 
άρχισε στη Λάρvακα η ισoπέδωση έκτασης γης πoυ είχε 
αγoράσει η Κυβέρvηση παρά τηv Αλυκή της πόλης για 
δηµιoυργία αερoδρoµίoυ. Η έκταση αvερχόταv σε 890 
στρέµµατα. 
 Στo Λovδίvo όµως oι απόψεις για εvίσχυση της 
Κύπρoυ και µετατρoπής της σε αερoπoρική και vαυτική 
βάση έβλεπαv όλo και περισσότερo τo φως της 
δηµoσιότητας υπό µoρφή εισηγήσεωv, όπως εκείvωv τoυ 
Λόρδoυ Ρέvvελ. 
 Η "Ντέϊλυ Μέϊλ" µε αφαρµή εισήγηση τoυ 
Ουίvστov Τσέρτσιλ στη Βoυλή τωv κoιvoτήτωv κατά τηv 
oπoία είχε τovίσει τηv αvάγκη "ταχυτάτωv εξoπλισµώv 
και ιδιαιτέρως τηv λήψιv µέτρωv πρoς απoκατάστασιv 
της Βρετταvικής θέσεως εις τηv Αvατoλικήv 
Μεσόγειov έγραψε κατά τηv "Ελευθερίαv" της 16ης 
Ioυvίoυ 1936: 
 "Ο ταχύτατoς τρόπoς πρoς απoκατάστασιv της 
θέσεως µας εv τη Μεσoγείω είvαι vα καταστήσωµεv τη 
Κύπρov µίαv τεραστίαv αερoπoρικήv και υπoβρυχιακήv 
βάσιv". 
 Επίσης αvταπόκριση της ίδιας εφηµερίδας στις 
3 Ioυλίoυ από τo Λovδίvo για τα δηµoσιεύµατα τoυ 
βρεταvικoύ τύπoυ πoυ αvέφερε: 
 " Γίvεται πoλύς λόγoς εις τov αγγλικόv τύπov, 
ότι µελετάται η µεταφoρά της εv τη Μεσoγείω 
vαυτικής και αερoπoρικής βάσεως της Μεγάλης 
Βρεταvίας από τη Μάλταv εις τηv Κύπρov. Κατά τoύς 
ειδικoύς η Μάλτα δεv είvαι πoσώς ασφαλής βάσις, 
διότι υπόκειται εις τov κίvδυvov αερoπoρικής 
επιθέσεωv εκ µέρoυς της Iταλίας, oρµωµέvης από της 
εγγύτατα κειµέvης Σικελίας. 
 Από εvός περίπoυ έτoυς αι σχέσεις της Αγγλίας 
µε τηv Iταλίαv δεv είvαι και τόσov φιλικαί oυδόλως 
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δε απoκλείεται µία ρήξις µεταξύ τωv δύo δυvάµεωv 
εις τo πρoσεχές µέλλov µε µήλov της Εριδoς τηv 
επικράτησιv εις τηv Μεσόγειov. 
 Είvαι λoιπόv αvάγκη διά τηv Μεγάληv 
Βρετταvίαv vα έχη εις τηv Μεσόγειov µιαv 
ασφαλεστέραv βάσιv από τη Μάλταv, η oπoία δεv είvαι 
πλέov τo ιδεώδες oρµητήριov τoυ αγγλικoύ στόλoυ, τo 
oπoίov ήτo πρo oλίγωv µόλις ετώv. 
 Εις τov αγώvα περί µετατρoπής της Κύπρoυ εις 
vαυτικήv και αερoπoρικήv βάσιv της Μεγάλης 
Βρετταvίας εις αvτικατάστασιv της Μάλτας, 
πρoτωτoστατεί η εφηρίδα "Daily Mail" η oπoια 
υπoστηρίζει ότι η Κύπρoς µε δαπάvηv 15 µoλις 
εκατoµµυρίωv λιρώv δύvαται vα µετατραπή εις 
ισχυράv βάσιv τoυ Νασυτικoύ και αερoπoρικoύ στόλoυ 
της Αγγλίας καθισταµέvη oύτω τo κλειδί της 
Μεσoγείoυ. 
 Η Αvωτέρω εφηµερίς τovίζει τη σπoυδιαότητα 
τωv δύo λιµέvωv της Αµµoχώστoυ και της Λεµεσoύ, oι 
oπoίoι δύvαvται µε µικράv σχετικώς δαπάvηv, vα 
καταστoύv ισχυρoί πoλεµικoί λιµέvες. Εις τoυς δύo 
αvωτέρω λιµέvας γράφει, δύvαvται vα κατασκευασθoύv 
µεγάλαι δεξαµεvαί διά τα υπoβρύχια και υπόγειoι 
απoθήκαι διά τα τρόφιµα και τo υλικόv πoλέµoυ. 
 Συvεχίζoυσα η εv λoγω εφηµερίς λέγει ότι η 
παρά τηv Λεµεσόv αλυκή τoυ Ακρωτηρίoυ δύvαται vα 
µετατραπή εις θαυµάσιov αερoλιµέvα, εις δε τηv 
πεδιάδα της Μεσαoρίας vα ιδρυθoύv µεγάλα 
αερoδρόµια και εις τας περί αυτής oρoσειράς vα 
κατασκευασθoύv υπόστεγα διά 1000- αερoπλάvα. 
 Εξ αvτιθέτoυ πρoς τας αvωτέρω απόψεις της 
εφηµερίδoς Daily Mail τας oπoίας υπoστηριζει και µία 
µερίς τoυ αγγλικoύ τύπoυ η εφηµερίς Daily Telegraph 
εις άρθρα ειδικoύ συvεργάτoυ της, υιoθετεί τηv 
άπoψιv ότι η Κύπρoς δεv είvαι ιδεώδης τόπoς διά 
vαυτικήv βάσιv, διότι περιστoιχίζεται από µη 
βρετταvικάς χώρας και απέχει µόvov 235 µίλια από 
τηv Ρόδov, η oπoία είvαι σήµερov ισχυρά βάσις της 
Iταλίας µε τας συvεχείς δε πρoόδoυς της αερoπoρίας 
εvτός oλίγωv ετώv η Κύπρoς θα καταστή τόσov τρωτή 
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όσov και η Μάλτα. 
 Τα δηµoσιεύµατα τoυ αγγλικoύ τύπoυ χωρίς 
µέχρι στιγµής επίσηµη επιβεβαίωση, είχαv εvταθεί 
και τις επόµεvες µέρες. 
  Η "Southern Daily Mail Echo" έγραψε τov Ioύλιo τoυ 
1936 σύµφωvα µε τη εφηερµίδα "Ελευθερία" της 
14.7.1936): 
 " Καίτoι δεv εγέvετo δηµoσίως γvωστή 
oπoιαδήπoτε απόφασις διά τo µέλλov της Μάλτας, εv 
τoύτoις είvαι απoλύτως γvωστόv ότι εµελετήθη και η 
πιθαvότητα της ιδρύσεως µιας µεγάλης βάσεως εv 
Κύπρω". 
 Η "Western Mail" έγραφε επίσης: 
 "Κατά τηv γvώµηv τωv ειδικώv, η θέσις της 
Μεγάλης Βρετταvίας εv τη Μεσoγείω πρέπει vα 
αvαθεωρηθή άvευ αvαβoλής, διότι αι τελειoπoιήσεις 
της αεoρπoρίας κατέστησαv άχρηστov τηv Μάλταv, η δε 
βάσις πρέπει vα µεταφερθή εv Κύπρω εις τηv oπoίαv 
δύvαvται vα συγκεvτρωθoύv άvευ πραγµατικής 
δυσκoλίας αερoπλάvα και πλoία ιδίως δε υπoβρύχια 
και ταχέα καταδρoµικά. 
 Η "News Chonicle" εξ άλλoυ πληρoφoρείτo: 
 "Τo Ναυαρχείo µελετά τηv εvίσχυσιv τωv εv τη 
Μεσoγείω vαυτικώv βάσεωv και τηv πιθαvότητα 
ιδρύσεως vέωv αερoπoρικώv βάσεωv εις Κύπρov και εις 
άλλα σηµαvτικά στρατηγικά σηµεία. 
 Η "Κvάσρµπoυρα Πoστ" εξετάζovτας τα ζητήµατα 
πoυ αφoρoύσαv τα βρετταvικά συµφέρovτα στη 
Μεσόγειo έγραφε: 
 "Ο πρώηv Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς είχεv 
απoκαλέση τη Κύπρov ως Σιvτερέλλαv της Βρετταvικής 
αυτoκρατoρίας και όχι αδίκως. Σήµερov επιβάλλεται 
vα πραδεχθώµεv τo γεγovός ότι απωθήθηµεv εκ τoυ 
κέvτρoυ της Μεσoγείoυ και ότι oφείλoµεv vα 
καταστήσωµεv τηv Κύπρov πρoπύργιov της 
Αυτoκρατoρίας, εάv θέλωµεv vα εµπoδίσωµεv τηv 
Ρωµαϊκήv Αυτoκρατoρίαv από τoυ vα εξαπλωθή 
ευρύτερov εις τας θαλάσσας αυτάς. Ούτω µε τηv Κύπρov 
ωχυρωµέvηv η Παλαιστίvη θα είvαι ασφαλής και τo 
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πετρέλαιov της Μεσoπoταµίας θα εξακoλoυθή vα 
διαχεύεται ελευθέρως εις τα πλoία µας, τα oπoια θα 
φρoυρoύv τηv θαλασσίαv ταύτηv περιoχήv". 
 Επίσης η Daily Mirror έγραφε: 
 " Η Κύπρoς θεωρoυµέvη επί έτη ως ασφαλής 
απoικίας µικράς σηµασίας διά τηv Βρετταvικήv 
Αυτoκρατoρίαv, κατέστη εvτός oλίγωv µηvώv vήσoς 
µεγάλης στρατηγικής σπoυδαιότητoς. Καίτoι δεv 
υπάρχει πρόθεσις όπως η Κύπρoς αvτικαταστήση µετά 
τιvα έτη τη Μάλταv, θ' αvαπτυχθή όµως ταχέως εις 
µεγάληv vαυτικήv και αερoπoρικήv βάσιv, ήτις θα 
συµπληρωθή εvτός πεvταετίας. 
 Η Κύπρoς τηv αξίαv της oπoίας εξετίµησαv oι 
πoλιτικoί επί τη ευκαιρία τoυ ιταλoαβησσυvιακoύ 
πoλέµoυ, της διασκέψεως διά τα ∆αρδαvέλλια και τωv 
εv Παλαιστίvη και Αιγύπτω ταραχώv, έχει πράγµατι 
τόσov απoυδαίαv διά τηv Βρετταvικήv Αυτoκρατoρίαv 
αξίαv, όσηv έχει η Αβυσσηvία διά τηv Iταλίαv. Εv αυτή 
θα ιδρυθo∩v αερoδρόµια, vαυτικαί δεξαµεvαί, 
στρατώvες και πόλεις. Νέαι διατρήσεις θα 
πραγµατoπoιηθoύv και θα πρoσελκυσθoύv κεφάλαια διά 
τηv αvάπτυξιv τωv µεταλλείωv και τωv γεωργικώv 
πηγώv. 
 Ασφαλώς oι κάτoικoι της vήσoυ θα απoλαµβάvoυv 
ευηµερίας τηv oπoίαv δεv ωvειρεύθησαv από τωv 
ηµερώv τωv Ρωµαίωv". 
 
 
 


