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Πρόλογος

Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί κατά μία έννοια τέκνο της πανδημίας του 
νέου κορονοϊού, της διεθνικής-υγειονομικής απειλής που τάραξε συθέ-
μελα όλο το οικοδόμημα του διεθνούς συστήματος, αφού εξώθησε τις 
μονάδες που το αποτελούν να λάβουν πρωτόγνωρα περιοριστικά και 
οικονομικά μέτρα με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση μίας διεθνικής 
απειλής που έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση των πολιτών, αλλά και το διε-
θνές οικονομικό σύστημα.

Ο εγκλεισμός εξώθησε και εμένα σε περαιτέρω έρευνα, που οδήγησε 
στην ολοκλήρωση1 και τη συγγραφή του βιβλίου αυτού. Η εν λόγω ανά-
λυση εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο των στρατηγικών και διεθνολογι-
κών σπουδών. Αν και η ιστορία είναι βασικό εργαλείο, το βιβλίο επιχειρεί 
να διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές ιστορικές εξιστορήσεις, παρέ-
χοντας μία άλλη οπτική για το κυπριακό αποικιακό κίνημα.

Πραγματεύεται τη βρετανική αποικιακή στρατηγική στην Κύπρο κατά 
τη δεκαετία του 1950, καθώς και τα μέσα, τους στόχους και τα κίνητρα αυ-
τής. Η έννοια της στρατηγικής δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, ούτε και στα-
τική, αλλά δυναμική, αφού ο αντίπαλος αναγκάζεται να χαράξει τη δική 
του στρατηγική -αντιδρώντας σε αυτήν του αντιπάλου- ενεργοποιώντας 
όλες τις διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής2 και συνδυάζοντάς τις με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να παραγάγει το μέγιστο δυνατό αποτέλε-
σμα, προάγοντας έτσι τους δικούς του εθνικούς στόχους.

Εν προκειμένω, η Βρετανία, επιχειρώντας να διαιωνίσει την κυριαρχία 
της στην Κύπρο, ενεργοποίησε τα εθνικά αντανακλαστικά των Eλληνοκυ-
πρίων, οι οποίοι είχαν ως απώτερο στόχο την εκδίωξη των Βρετανών από 

1 Είχα αρχίσει να κάνω έρευνα για το ζήτημα από την περίοδο που ήμουν μεταπτυχιακός 
φοιτητής και αργότερα υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2  Όσον αφορά τις στρατηγικές σπουδές και τη στρατηγική ανάλυση εν γένει, υπάρχουν δύο 
κύριες προσεγγίσεις: η άμεση και η έμμεση. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής –τόσο σε 
περιόδους πολέμου, όσο και ειρήνης– η άμεση προσέγγιση εστιάζει στον κύριο αντίπαλο, 
ενώ η έμμεση εναντίον δευτερευόντων αντιπάλων. Η έμμεση προσέγγιση ενδείκνυται 
περισσότερο στο επιχειρησιακό και στο τακτικό επίπεδο, όπου οι εμπόλεμοι αποφεύγουν 
τις αιματηρές μάχες με ισχυρότερους αντιπάλους καταφεύγοντας σε τεχνικές ανταρτο-
πόλεμου. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ (1955-1959) εμπίπτει στην έμμεση προσέγγιση (γραμμή 
ήσσονος αντιστάσεως). Ο Κλαούζεβιτς εκπροσωπεί την πρώτη προσέγγιση, ενώ ο Λίντελ 
Χαρτ τη δεύτερη. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη στρατηγική ανάλυση υπάρχουν σε 
επόμενο κεφάλαιο. Για τις δύο προσεγγίσεις βλ. αντίστοιχα: Karl von Klausewitz, Περί 
του πολέμου (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1999) και Basil Liddell Hart, Στρατηγική της έμμεσης 
προσεγγίσεως (Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1995). Επίσης, για μία σφαιρική γνώση περί της 
στρατηγικής και των στρατηγικών σπουδών, βλ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατη-
γική Σκέψη: από την αρχαιότητα έως σήμερα (Αθήνα: Ποιότητα, 2008).
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το νησί. Άρα λοιπόν, στην όλη εξίσωση ενυπάρχει η χάραξη δύο αντίπα-
λων υψηλών στρατηγικών με αντιτιθέμενους στρατηγικούς στόχους.

Το όλο ζήτημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται σε αυτές. Αναπόδραστα, η 
προσοχή μας πρέπει να εστιάσει σε δύο ακόμα υψηλές στρατηγικές: αυτή 
των Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) και εκείνη της Τουρκίας. Λόγω της απόλυτης 
εξάρτησης των ΤΚ από την Άγκυρα την επίμαχη περίοδο, είναι ορατή κατά 
το μάλλον ή το ήττον μία πλήρης συνταύτιση των δύο. Οι ΤΚ είχαν ως στό-
χο τη διαιώνιση της κυριαρχίας των Βρετανών στο νησί ή –σε περίπτωση 
που αυτό δεν ήταν εφικτό λόγω της αποχώρησης των Βρετανών από την 
Κύπρο– τη διχοτόμηση. Δεν απέκλειαν επίσης –αν το επέτρεπαν οι πολιτι-
κές συνθήκες– την ενσωμάτωσή τους στο τουρκικό κράτος.

Η Βρετανία διείδε πολύ νωρίς τη συμπληρωματικότητα των στόχων. 
Το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για ένωση ακυρωνόταν με αριστοτεχνικό 
τρόπο από το αντίρροπο αίτημα των Τουρκοκυπρίων για το taxim, τη δι-
χοτόμηση της Κύπρου.

Συνεπώς, η τουρκοκυπριακή μειονότητα αναγορεύτηκε ως η στρατη-
γική μειονότητα για τους Άγγλους. Μετά από αυτό το σημείο, ενεργοποι-
είται το γνωστό βρετανικό διαίρει και βασίλευε, το οποίο η Βρετανία είχε 
χρησιμοποιήσει τεχνηέντως και σε άλλες αποικιακές κτήσεις, όπως στην 
Ινδία και στην Παλαιστίνη.

Σχετικά με το προαναφερόμενο, ο Martin Wight στο περίφημο σύγ-
γραμμά του Διεθνής θεωρία: Τα τρία ρεύματα σκέψης, αναφερόμενος στο 
ινδικό παράδειγμα και την υποκίνηση από τους Βρετανούς τής μουσουλ-
μανικής μειονότητας εναντίον τής ινδουιστικής πλειοψηφίας διερωτάται: 
«Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν εκεί ήταν άραγε συνειδητές και προμε-
λετημένες ή ασκήθηκαν τυχαία;»3

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα, απαιτείται εξονυχιστική μελέ-
τη και συνεπώς αδιάσειστες αποδείξεις των ενεργειών, πράξεων και –σκό-
πιμων– παραλείψεων της αποικιακής δύναμης στις εκάστοτε αποικιακές 
κτήσεις της. Όπως και να ’χει, κατά την τριβή δύο υψηλών στρατηγικών 
πολλά μπορούν να συμβούν, είτε σκόπιμα είτε λιγότερο σκόπιμα. Το απο-
τέλεσμα, όμως, για τους αποικιοκρατούμενους λαούς ήταν πάντα το ίδιο 
δυσμενές σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, το βιβλίο μελετά και την ελληνική υψηλή στρατηγική, η οποία 
παρουσίαζε μία σημαντική ιδιομορφία: Στην προσπάθειά της να υποστη-
ρίξει τους Κυπρίους στον αγώνα τους για αυτοδιάθεση, αναπόδραστα ερ-
χόταν σε ρήξη με τους νατοϊκούς της συμμάχους, τους Βρετανούς, αλλά 
και τους Αμερικανούς, οι οποίοι για ευρύτερους στρατηγικούς ρόλους 
που άπτονταν της ψυχροπολεμικής υψηλής τους στρατηγικής στήριζαν 

3 Μartin Wight, Διεθνής θεωρία:Ta τρία ρεύματα σκέψης (Αθήνα: Ποιότητα, 1998), 189.
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τη Βρετανία. Ωστόσο, το δεδομένο αυτό δρούσε ως πολλαπλασιαστής δυ-
σκολιών για τα αιτήματα και τις επιδιώξεις των Ελληνοκυπρίων.

Στo B΄ Μέρος του βιβλίου αναλύεται η αλληλεπίδραση της συνταγμα-
τικής πτυχής του Κυπριακού, δηλαδή των προτάσεων αυτο-κυβέρνησης 
που οι Βρετανοί προσέφεραν στους αποικιοκρατούμενους με τη διεθνή 
και περιφερειακή πτυχή του όλου ζητήματος. Μέσα από την ανάλυση 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Βρετανοί αρνούνταν την εφαρμογή της αυ-
τοδιάθεσης στους Κυπρίους, λόγω των πολλαπλών και πολυεπίπεδων 
συμφερόντων τους στη Μέση Ανατολή, και των στρατηγικών τους σχε-
διασμών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Επιπλέον, οι συνταγμα-
τικές προτάσεις που προσπαθούσαν να υιοθετήσουν λάμβαναν σοβαρά 
υπόψη τις τουρκικές θέσεις, που ισοδυναμούσαν με διχοτόμηση της Κύ-
πρου (π.χ. δήλωση του υπουργού Αποικιών Άλαν Λέννοξ-Μπόυντ για πα-
ραχώρηση χωριστής αυτοδιάθεσης στους Τουρκοκύπριους, Δεκέμβρης 
1956, και Σχέδιο Μακμίλλαν, Ιούλιος-Αύγουστος 1958). Όσον αφορά το 
Σχέδιο του Μακμίλλαν τον Αύγουστο του 1958, οι Βρετανοί θα συμπερι-
λάβουν τους χωριστούς τουρκοκυπριακούς δήμους, εξασφαλίζοντας έτσι 
την αποδοχή του από την Άγκυρα.4 Μία σειρά διεθνοπολιτικών και στρα-
τηγικών παραγόντων θα οδηγήσει στην εκκόλαψη του ζυριχικού Συντάγ-
ματος τον Φεβρουάριο του 1959. Ποιοι ήταν όμως αυτοί;

Ο βρετανικός εκβιασμός προς την ελληνική πλευρά με το διχοτομικό 
Σχέδιο Μακμίλλαν, η αμερικανική παρέμβαση προς τους Βρετανούς και οι 
αρνητικοί περιφερειακοί συσχετισμοί που δημιουργούνται για την Άγκυ-
ρα όταν ανατρέπεται από ένα ρωσικής εμπνεύσεως πραξικόπημα ο Νούρι 
αλ-Σαΐντ, πρωθυπουργός του ιρακινού κράτους, το οποίο ήταν στυλοβά-
της του Συμφώνου της Βαγδάτης (Bagdat Pact).

Για τη συγγραφή της μελέτης αυτής χρησιμοποίησα πρωτογενές αρχειακό 
υλικό από τα βρετανικά, τα αμερικανικά και τα κυπριακά αρχεία. Παράλ-
ληλα, μελέτησα τον Τύπο της εποχής. Ευελπιστώ η παρούσα έρευνα να 
καλύψει τυχόν κενά που υπάρχουν όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα 
και να φωτίσει αθέατες πλευρές με τη βοήθεια της επιστήμης των Διεθνών 
Σχέσεων. Επιπρόσθετα, να αποτελέσει περιπτωσιολογική αναφορά (case 
study) αδύναμων πολιτικών δρώντων, οι οποίοι κατά την προαγωγή συ-
γκεκριμένων ζωτικών συμφερόντων πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο 
τις αντίπαλες περιφερειακές δυνάμεις, αλλά και τις Μεγάλες Δυνάμεις 

4 Η αξίωση των Τουρκοκυπρίων για εγκαθίδρυση χωριστών δήμων σε όλο το νησί ήταν 
εξόχως σημαντική για τη στρατηγική τους προς τη θεσμοποίηση του κοινοτικού τους δι-
αχωρισμού από την ελληνοκυπριακή πλειοψηφία. Θα επανέλθει αργότερα –τη δεκαετία 
του 1960– κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συνομιλιών (1968-1974), ως αίτημα για 
αναγνώριση ανεξάρτητης τουρκοκυπριακής διοίκησης, με αντάλλαγμα τη διάλυση των 
θυλάκων και την επιστροφή τους στο ενιαίο δικοινοτικό κράτος.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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οι οποίες στηρίζουν τις επεκτατικές υψηλές στρατηγικές των δυνάμεων 
αυτών –για τους δικούς τους στρατηγικούς στόχους– διαιωνίζοντας έτσι 
ετεροβαρείς ή άδικες λύσεις. Δυστυχώς, όπως παρατηρούμε, η τουρκική 
πλευρά έχει φτάσει ακόμα πιο κοντά στον στρατηγικό της στόχο, αφού 
για πρώτη φορά μετά την περίοδο Ντενκτάς, εκφεύγοντας από το συμ-
φωνημένο πλαίσιο αξιώνει αναγνώριση «κυριαρχικής ισότητας». Ωστόσο, 
την παρούσα περίοδο, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά: Ο ΟΗΕ φαίνεται 
να μην απορρίπτει τις τουρκικές θέσεις, κάνοντας λόγο για τετραγωνισμό 
του κύκλου.5

 Νίκος Παναγιωτίδης
 Λευκωσία, Δεκέμβριος 2021

 

5 Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι αδύ-
νατος στη γεωμετρία, αλλά όχι στην πολιτική. United Nations, “Secretary-General’s Press 
Conference following the informal 5+1 meeting on Cyprus”, 29 April 2021, https://www.
un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2021-04-29/secretary-generals-press-
conference-following-the-informal-51-meeting-cyprus. Πρόσβαση στις 10 Μαΐου 2021.


