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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ WILLIAM MALLINSON 

τισ 14 Μαρτίου 2011 δθμοςιεφτθκε ςτθν «ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ» μία ενδιαφζρουςα 

ςυνζντευξθ ενόσ πρϊθν Βρετανοφ διπλωμάτθ (1975 – 1981) και νυν λζκτορα τθσ Βρετανικισ 

Ιςτορίασ, Λογοτεχνίασ και Πολιτιςμοφ ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, του William Mallinson που 

ηει μόνιμα ςτθν Ελλάδα. Ο Mallinson ζχει αςχολθκεί εκτενϊσ με το «Κυπριακό» και οι 

διάφορζσ μελζτεσ του, κακϊσ και το βιβλίο του «Cyprus: A Modern History», διαφωτίηουν 

τθ ςφγχρονθ φάςθ του κυπριακοφ προβλιματοσ και επεξθγοφν τουσ ςτρατθγικοφσ λόγουσ 

για τουσ οποίουσ θ Βρετανία επεδίωξε, και ςυνεχίηει να επιδιϊκει, τθν μετατροπι τθσ 

Κφπρου ςε προτεκτοράτο. Η ςυνζντευξθ αυτι δόκθκε με τθν ευκαιρία τθσ ζκδοςθσ του 

νζου του βιβλίου «ΠΙΚΡΕ ΕΛΙΕ», από τισ εκδόςεισ τθσ Εςτίασ, που πραγματεφεται τθν 

ιςτορία τθσ Κφπρου και τισ περιπζτειεσ που βίωςε ο λαόσ τθσ. Μιλάει για το ςιμερα, το 

Αιγαίο, το Καςτελόριηο, τα πετρζλαια, τθν ελλθνοκυπριακι προςζγγιςθ με το Ιςραιλ και τισ 

γεωπολιτικζσ ιςορροπίεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεςογείου.  

 

Από τθ διπλωματία γιατί φφγατε; 

 

«Ιςωσ παραιμουν ευκφσ χαρακτιρασ για διπλωμάτθσ. Αν και ο ςοβαρότεροσ λόγοσ ιταν θ 

αίςκθςθ ότι θ Βρετανία είχε πάψει πλζον να είναι ανεξάρτθτθ, ςυνεπϊσ, ςτο υπόλοιπο τθσ 

καριζρασ μου, δεν κα δοφλευα για τθν πατρίδα μου αλλά για τθν Αμερικι...». 

 

Και πϊσ φτάςατε ςτθ ςυγγραφι ενόσ βιβλίου με κζμα τθν Κφπρο; 

 

«Οταν βρζκθκα το 1994 με υποτροφία ςτθν Ελλάδα για το διδακτορικό μου, που ιταν 

ςχετικό με τον Ψυχρό Πόλεμο, ανακάλυψα ζνα ζγγραφο του 1975, υπαγορευμζνο από τον 

επικεφαλισ του Φόρεϊν Οφισ, το οποίο ζλεγε: "Πρζπει να διαιρζςουμε τουσ Ελληνεσ και 

τουσ Τοφρκουσ". Δεν πίςτευα ςτα μάτια μου, οπότε αποφάςιςα να το ερευνιςω 

περιςςότερο. τθν πορεία ςυνειδθτοποίθςα τθ ςθμαςία του κζματοσ τθσ Κφπρου, παρότι οι 

Ελλθνεσ μάλλον τείνουν να το αποφεφγουν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτο κζμα τθσ 

παροχισ των ντοκουμζντων για τθν Κφπρο, οι Ελλθνεσ με δυςκόλεψαν περιςςότερο από 

τουσ Βρετανοφσ!». 

 

Για ποιο λόγο οι Ελλθνεσ «ηορίηονται» με το κζμα τθσ Κφπρου; 

 

«Επειδι υπάρχουν πολλοί "ςκελετοί ςτο ντουλάπι τουσ". Προςωπικότθτεσ του δθμόςιου 

βίου που ζκαναν πολφ άςχθμα πράγματα ςτο κζμα τθσ Κφπρου και είναι ακόμθ εν ηωι... 

Επίςθσ, θ ελλθνικι ιντελιγκζντςια και οι πολιτικζσ τάξεισ δεν κζλουν να αναφζρονται 

ιδιαίτερα ςτο κζμα, επειδι υπιρξαν φορζσ ςτο παρελκόν που θ "κυπριακή ουρά ζςερνε το 

ελληνικό ςκυλί": θ ιςτορία του Μακάριου, θ ιςτορία τθσ τουρκικισ ειςβολισ, θ ιςτορία τθσ 

χοφντασ κ.λπ. δθμιοφργθςαν ζνα κλίμα ςτθν Ελλάδα όχι ευνοϊκό για δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

ςχετικά με τθν Κφπρο. Τπάρχει μια διάκεςθ να κρατιοφνται χαμθλοί τόνοι κι ζνασ λόγοσ που 

ςυμβαίνει αυτό είναι, κατά τθν ταπεινι μου άποψθ, ο φόβοσ τθσ Σουρκίασ». 
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Φόβοσ για ποιο πράγμα; 

 

«Για αφξθςθ τθσ ςτρατιωτικισ επικετικότθτασ τθσ Σουρκίασ. Οι Σοφρκοι κατόρκωςαν να 

ςυνδζςουν το κζμα τθσ Κφπρου με το κζμα του Αιγαίου. Γι' αυτό θ ελλθνικι κυβζρνθςθ δεν 

κζλει το ζνα κζμα να επθρεάηει το άλλο. Ενϊ, αντίκετα, θ τουρκικι επικυμεί να εξετάηονται 

αυτά μαηί. Για να το πω πιο ωμά, χρθςιμοποιϊντασ "ορολογία Κίςινγκερ", θ τουρκικι 

κυβζρνθςθ κρατάει τθν ελλθνικι από τα αρχ...α...». 

 

Δθλαδι, εάν θ Ελλάδα αποφαςίςει ζνα πρωί να ςθκϊςει τουσ τόνουσ ςτο κζμα τθσ 

Κφπρου, τι κα γίνει; 

 

«Θα υπάρξει ζνταςθ, ίςωσ υπάρξουν "καινοφργια Ιμια", ίςωσ κάτι χειρότερο». 

 

Αρα, λζτε ξεκάκαρα ότι θ Ελλάδα φοβάται τθν Τουρκία. 

 

«Δεν ακοφγεται πολφ ευχάριςτο, αλλά ναι». 

 

Θα μποροφςαν να είναι τα πράγματα διαφορετικά εάν, τα 37 χρόνια που μεςολάβθςαν 

από τθν τουρκικι ειςβολι ςτθν Κφπρο, θ Ελλάδα κυβερνιόταν από πιο ιςχυρζσ 

προςωπικότθτεσ, πολιτικοφσ, διπλωμάτεσ κ.λπ.; 

 

«Θεωρϊ ότι ςτο κζμα τθσ Κφπρου, όλα αυτά τα χρόνια, υπιρξε από τθν πλευρά τθσ 

Ελλάδασ μια ζλλειψθ επιμονισ. Από τθ μια είχεσ τθ δθμόςια ρθτορικι του Ανδρζα 

Παπανδρζου, μπλα-μπλα-μπλα, μετά τθν ιπια προςζγγιςθ του Καραμανλι ςτθ Ρωςία, αλλά 

κάπωσ αυτά δεν ςυνδυάςτθκαν ποτζ. Κι αυτό είναι χαρακτθριςτικό τθσ Ελλάδασ: οι Ελλθνεσ 

δεν δείχνουν διάκεςθ να ενεργιςουν ομαδικά, πριν φτάςει το τελευταίο λεπτό. Κυρίωσ για 

κομματικοφσ λόγουσ. Βζβαια, για να είμαι δίκαιοσ, θ Ελλάδα δεν ελζγχει απολφτωσ το τι 

ςυμβαίνει». 

 

Για ποιο λόγο; 

 

«Τπάρχουν τεράςτια ςυμφζροντα. Αυτι τθ ςτιγμι με το κζμα του πετρελαίου γίνονται 

πολλά ςτο παραςκινιο με τθν Κφπρο, τθν Ελλάδα, το Ιςραιλ, τθν Σουρκία, όπωσ π.χ. το 

Καςτελόριηο - με τθν Σουρκία να διεκδικεί τισ περιοχζσ γφρω από αυτό - διεκδίκθςθ που 

φαινομενικά δεν ζχει ςχζςθ με τθν Κφπρο, αλλά φυςικά εντάςςεται ςτθ γενικότερθ 

τουρκικι εξωτερικι πολιτικι. Ενϊ υπάρχουν κι εκείνοι που δεν ζχουν κάνει ακόμθ  

τθν εμφάνιςι τουσ, αλλά ςίγουρα κα τθν κάνουν ςτον επόμενο γφρο, διεκδικϊντασ 

πρόςβαςθ ςτα πετρελαϊκά αποκζματα τθσ περιοχισ: οι Ρϊςοι. Οπότε, για να είμαι δίκαιοσ 

με τουσ Ελλθνεσ, υπάρχουν διπλωμάτεσ που γνωρίηουν τι ακριβϊσ ςυμβαίνει, αλλά 

γνωρίηουν επίςθσ ότι οι Αγγλοςάξονεσ υποςτθρίηουν τθν Σουρκία περιςςότερο από τθν 

Ελλάδα. Κι ότι αν τα πράγματα φτάςουν ς' ζνα κρίςιμο ςθμείο, θ Αμερικι και θ 

Βρετανία ςτο τζλοσ κα πάνε με το μζροσ τθσ Σουρκίασ. Παράλλθλα, θ Ευρϊπθ είναι 

αδφναμθ. Δεν ζχει δείξει το κουράγιο που απαιτείται για να παίξει ρυκμιςτικό ρόλο ςε όλα 

αυτά». 
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Πρόςφατα, με αφορμι το πετρζλαιο, υπιρξε προςζγγιςθ Κφπρου-Ιςραιλ. 

 

«Νομίηω ότι θ Σουρκία κα χρθςιμοποιιςει τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ για να διαιρζςει 

τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. Βζβαια, και ο Παπανδρζου "χόρεψε πολφ" με τον Ιςραθλινό 

πρωκυπουργό Νετανιάχου. Θεωρϊ ότι ιταν ζνασ "χορόσ τακτικισ"...». 

 

...ο οποίοσ δεν βοικθςε τθν Ελλάδα; 

 

«Οχι, επειδι εκνεφριςε τον Ερντογάν. Είναι καλι ιδζα να ερεκίηεισ τον Ερντογάν; 

Εντάςςεται ςτα ςυμφζροντα τθσ Ελλάδασ να είναι πάρα πολφ κοντά ςτο Ιςραιλ ι μιπωσ 

είναι καλφτερο να κρατά κάποιεσ αποςτάςεισ;». 

 

Πϊσ αντιμετωπίηει θ Ελλάδα τθν προςζγγιςθ Κφπρου-Ιςραιλ; 

 

«Προφανϊσ θ Ελλάδα κζλει να διαςφαλίςει ότι θ Κφπροσ δεν κα κάνει κάτι που κα 

προκαλζςει προβλιματα ςε ςχζςθ με τισ τουρκικζσ διεκδικιςεισ ςτο Αιγαίο, όπωσ π.χ. 

ςυμβαίνει ιδθ με το Καςτελόριηο. Η Ελλάδα προσ το παρόν δεν μπορεί να εξορφξει το δικό 

τθσ πετρζλαιο, π.χ. ςτθ Λιμνο, αφοφ θ Σουρκία απειλεί. υνεπϊσ θ Ελλάδα αςφαλϊσ και κα 

επιδιϊξει να εκμεταλλευτεί το τι κάνει θ Κφπροσ, κρατϊντασ όμωσ το Αιγαίο "εκτόσ"». 

 

Και θ Τουρκία; Πϊσ κα διαχειριςτεί τθ νζα κατάςταςθ; 

 

«Η Σουρκία, εξαιτίασ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ και εξαιτίασ των πετρελαίων, κα γίνει πιο 

εχκρικι απ' ό,τι ιδθ είναι. Θα προςπακιςει να κερδίςει όςο περιςςότερα μπορεί, και αυτό 

κα αυξιςει τθν ζνταςθ». 

 

Ποιοσ κα ιταν ο ιδανικόσ, κατά τθν άποψι ςασ, τρόποσ χειριςμοφ τθσ όλθσ κατάςταςθσ 

από τθν Ελλάδα; 

 

«Να υποςτθρίξει αυτό που κάνει θ Κφπροσ. Βζβαια φοβάμαι ότι ίςωσ θ Κφπροσ προςπακεί 

να εκμεταλλευτεί τθν προςωρινι κόντρα Σουρκίασ - Ιςραιλ. Ωςτόςο, μθν ξεχνάτε ότι οι δφο 

χϊρεσ ςυνεχίηουν να ζχουν μεταξφ τουσ ςτρατιωτικζσ ςυμφωνίεσ, ενϊ θ Αμερικι και θ 

Βρετανία δουλεφουν πολφ πολφ ςκλθρά για να εξαςφαλίςουν ότι οι ιςραθλινοτουρκικζσ 

ςχζςεισ κα ςυνεχίςουν ςτο ςτρατιωτικό επίπεδο, αν και όχι δθμοςίωσ. Και δεν ξζρουμε 

πόςο κα κρατιςει αυτι θ δθμόςια εχκρότθτα». 

 

Δθλαδι, πικανόν θ Κφπροσ να παγιδευτεί υπερεκτιμϊντασ αυτιν τθ φαινομενικι κόντρα 

Τουρκίασ -Ιςραιλ; 

 

«Θα μποροφςε. Αλλά γεγονόσ είναι ότι θ Κφπροσ βρίςκεται ξανά ςτο επίκεντρο: και αυτι τθ 

φορά όχι μόνο για γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά και για πετρελαϊκά. Και πάλι υπάρχει ζνα 

γαϊτανάκι: Σουρκία, Κφπροσ, Ιςραιλ (που ςθμαίνει Λίβανοσ και υρία), τθν ίδια ςτιγμι 

ζχουμε κάποια "προβλθματάκια" ςτθ Μζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια Αφρικι, ενϊ δεν είμαι 
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ςίγουροσ ότι θ Αμερικι και θ Βρετανία ζχουν καταλιξει ςε μια δικι τουσ πολιτικι, αφοφ 

πικανότατα περιμζνουν να δουν ποφ κα "κάτςει θ μπίλια" ςε όλα αυτά που ςυμβαίνουν. 

Σαυτόχρονα θ γαλλο-γερμανικι πολιτικι είναι διαφορετικι από τθν αγγλοςαξονικι, ιδίωσ 

ςτθ Βόρεια Αφρικι, ενϊ θ Ρωςία δρα αργά, υπομονετικά, ςτακερά και μεκοδευμζνα, όπωσ 

πάντοτε ζκανε ςτθν ιςτορία τθσ, περιμζνοντασ ενδεχομζνωσ να επωφελθκεί από τθν όλθ 

ςφγχυςθ που επικρατεί. Ιςτορικά, οι Ρϊςοι κεωροφςαν πάντοτε τθν πρόςβαςι τουσ ςτθ 

Μεςόγειο εξαιρετικά ςθμαντικι. Μθν ξεχνάτε ότι οι Ρϊςοι εναντιϊκθκαν απόλυτα ςτο 

ςχζδιο Ανάν και κα το ξανακάνουν εάν δουν ότι κίγονται τα ςυμφζροντά τουσ, τα οποία 

ςτθν Κφπρο είναι τεράςτια. Ημουν εκεί πριν από λίγεσ μζρεσ και μποροφςεσ να δεισ τουσ 

Ρϊςουσ παντοφ. Οι Ρϊςοι είναι εκεί και περιμζνουν. Απλϊσ οι Αμερικανοί 

παίηουν ντραφτ, όπου ενεργείσ γριγορα, ενϊ οι Ρϊςοι ςκάκι, όπου ςκζφτεςαι πολφ πριν 

κάνεισ τθν κίνθςι ςου. Η Ρωςία είναι πολφ ζξυπνθ ςτθν εξωτερικι τθσ πολιτικι. Μερικζσ 

φορζσ, όταν κεϊρθςε αναγκαίο, υποςτιριξε και τθν Σουρκία. Αλλά το μεγάλο πετρελαϊκό 

παιχνίδι που πλζον παίηεται ςυνδζεται με τθν Κφπρο. Αν δεισ το χάρτθ, θ εικόνα 

είναι φρικτι». 

 

Τι εννοείτε με το «φρικτι»; 

 

«Εννοϊ ότι είναι γεμάτθ από αγωγοφσ πετρελαίου και αερίου. Ο ζνασ πθγαίνει ςτθν νότια 

Ιταλία, ο Μπουργκάσ-Αλεξανδροφπολθ ςυνεχίηει να μθν είναι ζτοιμοσ, τον οποίο ο Γιϊργοσ 

Παπανδρζου δυςτυχϊσ δεν υποςτιριξε όςο κα ζπρεπε. Οι Ρϊςοι τα βλζπουν όλα αυτά και 

είναι κυμωμζνοι. Επίςθσ, θ Ρωςία προμθκεφει τθν Ευρϊπθ με αζριο αλλά αυτό είναι το 

όπλο τθσ και μπορεί να απειλιςει να "κλείςει τθ ςτρόφιγγα" εάν δει να απειλοφνται τα 

ςυμφζροντά τθσ ςτθ Μεςόγειο. Η Ρωςία ςυνικωσ υποςτθρίηει τθν επίςθμθ κζςθ τθσ 

κυπριακισ κυβζρνθςθσ. Η Ρωςία ςυνικωσ δεν υποςτθρίηει τθν ιςραθλινι πολιτικι εναντίον 

των Παλαιςτινίων. Αυτό που κα ικελε θ Ρωςία, ςτον επόμενο "γφρο", ςε λίγουσ μινεσ, 

είναι να εκμεταλλευτοφν οι ρωςικζσ εταιρείεσ το αζριο ςτα νερά τθσ Μεςογείου. Σϊρα 

υπάρχει μια αμερικανικι εταιρεία που ζχει εκδθλϊςει ενδιαφζρον και μια ιςραθλινι. Θα 

υπάρξουν και άλλεσ ςτο μζλλον: γερμανικζσ, γαλλικζσ, ρωςικζσ κ.ά. υνεπϊσ θ κυπριακι 

πλευρά κα πρζπει να ζχει καλζσ ςχζςεισ με όλουσ. Θυμιςου τον Μακάριο, πϊσ 

ιςορροποφςε ανάμεςα ςτθν Ανατολι και τθ Δφςθ». 

 

Η Ελλάδα κα ζπρεπε να είναι πιο δυναμικι ςτο κζμα τθσ εκμετάλλευςθσ των 

ενεργειακϊν τθσ αποκεμάτων; 

 

«Κατά τθν άποψι μου, θ Ελλάδα κα ζπρεπε να ηθτιςει πολφ μεγαλφτερθ βοικεια από τθ 

Ρωςία για πετρελαϊκζσ ζρευνεσ. Παραδοςιακά, αφινοντασ ζξω τθν ιδεολογία και τα 

υπόλοιπα, θ Ρωςία ζχει υπάρξει θ λιγότερο εχκρικι μεγάλθ δφναμθ απζναντι ςτθν Ελλάδα. 

Η Ρωςία τϊρα ζχει λόγουσ να μθν εμπιςτεφεται τθν Ελλάδα. τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ θ 

Ρωςία προςφζρκθκε να δϊςει ζνα μεγάλο φκθνό δάνειο, το οποίο ίςωσ οδθγοφςε ςτθν 

αποφυγι του ΔΝΣ. Ο Παπανδρζου είπε "όχι", απζρριψε τθν προςφορά, με τθ δικαιολογία 

ότι κα βριςκόμαςταν κάτω από τον ζλεγχο των Ρϊςων. Είναι άραγε βζβαιο ότι κα 

βριςκόμαςταν κάτω από το ρωςικό ζλεγχο με τον ίδιο τρόπο που βριςκόμαςτε τϊρα κάτω 

από τον ζλεγχο του ΔΝΣ; Δεν είμαι αριςτερόσ, απλϊσ προςπακϊ να ακολουκιςω τθν κοινι 
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λογικι. υνεπϊσ, θ διπλωματία τθσ ελλθνικισ πλευράσ με τθ Ρωςία δεν μελετικθκε τόςο 

ςτενά όςο κα ζπρεπε και δεν υπιρξε τόςο αποτελεςματικι όςο κα μποροφςε. Και ο μόνοσ 

λόγοσ που μπορϊ να ςκεφκϊ είναι θ αγγλοςαξονικι πίεςθ και ελλθνικά ιδρφματα, όπωσ το 

ΕΛΙΑΜΕΠ, με τουσ κ. Βερζμθ και Κουλουμπι, που εκφράηουν τθν αμερικανικι κζςθ ςτθν 

Ελλάδα». 

 

Οι πρόςφατεσ εξεγζρςεισ ςτθν Αίγυπτο, τθν Τυνθςία, τθ Λιβφθ κ.λπ. πϊσ μποροφν να 

επθρεάςουν τθν Ελλάδα; 

 

«Η Ελλάδα πάντοτε προςπακοφςε να ιςορροπιςει τισ ςχζςεισ τθσ με τον αραβικό κόςμο και 

το Ιςραιλ. Σϊρα, με τθ ςυνεργαςία τθσ με το Ιςραιλ, το πράγμα μπερδεφεται λιγάκι...» 

 

Η Τουρκία μπορεί να ενδυναμωκεί από αυτζσ; 

 

«Ναι, επειδι μπορεί να παρουςιαςτεί ωσ ο εγγυθτισ τθσ ςτακερότθτασ ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι». 

 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό; 

 

«Η Ελλάδα ζχει προςπακιςει να το κάνει αυτό. Αλλά δεν είναι ςτθ Μζςθ Ανατολι». 

 

Η Κφπροσ είναι; 

 

«Γεωγραφικά, ναι. Διανοθτικά, όχι και τόςο. Βζβαια θ Κφπροσ μπορεί να παρουςιαςτεί ωσ 

εςτία ςτακερότθτασ. Οπωσ ζγινε με τθν κρίςθ ςτον Λίβανο: πόςο χριςιμθ αποδείχκθκε θ 

Κφπροσ, όπου ςυνζρρεαν οι πρόςφυγεσ κ.λπ.». 

 

Για τθν ενδεχόμενθ ζνταξθ τθσ Τουρκίασ ςτθν Ε.Ε. τι λζτε; 

 

«Τποςτθρίηω τθ γαλλογερμανικι κζςθ για μια ειδικι ςχζςθ τθσ Σουρκίασ με τθν Ευρϊπθ. 

Αςπάηομαι τθν άποψθ του Ζιςκάρ Ντ' Εςτζν ότι θ ζνταξθ τθσ Σουρκίασ κα είναι το τζλοσ τθσ 

Ευρϊπθσ. Αφοφ θ Σουρκία δεν είναι ςτθν Ευρϊπθ. Επειτα, πϊσ είναι δυνατόν να 

υποςτθρίηουν θ Αμερικι και θ Βρετανία τθν ζνταξθ τθσ Σουρκίασ ςτθν Ευρϊπθ, όταν θ 

Σουρκία κατζχει μζροσ τθσ Ευρϊπθσ, το οποίο δεν αναγνωρίηεται; Αν και είμαι βζβαιοσ 

ότι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί δεν κζλουν δφο επίςθμα αναγνωριςμζνα κράτθ ςτθν 

Κφπρο, γιατί τότε τι κα γίνει με τισ υνκικεσ, τι κα γίνει με τισ βάςεισ τουσ ςτο νθςί; Θζλουν 

μια αδφναμθ κεντρικι κυβζρνθςθ ενϊ ο μεγαλφτεροσ φόβοσ τουσ, παρότι δεν κζλουν να το 

παραδεχτοφν, είναι θ Ρωςία. υνεχίηουν να διακατζχονται από αυτι τθν εμμονι». 

 

Συνεπϊσ, ο Ψυχρόσ Πόλεμοσ δεν ζχει ακόμθ τελειϊςει; 

 

«Αςφαλϊσ και όχι. Αλλωςτε και ο Ψυχρόσ Πόλεμοσ δεν ιταν για τθν ιδεολογία, θ οποία 

απλϊσ αποτελοφςε τθ δικαιολογία. Ηταν περί ςυμφερόντων οικονομικϊν. Κι αυτό 

ςυνεχίηεται με ζναν πιο μαλακό τρόπο δθμόςια αλλά με ςκλθρό ςτο παραςκινιο. Οι Ρϊςοι 
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δεν ακοφγονται πολφ τον τελευταίο καιρό κι αυτό είναι ενδιαφζρον. Ιςωσ ςφντομα ςτθν 

Κφπρο κάποιεσ μοςχοβίτικεσ τρομπζτεσ θχιςουν...» 

 

Τουσ Βρετανοφσ, οι Κφπριοι πϊσ τουσ βλζπουν; 

 

«Σουσ αρζςει ο βρετανικόσ τρόποσ ηωισ, οι βρετανικζσ ιδζεσ, θ βρετανικι οργάνωςθ, αλλά 

δεν εμπιςτεφονται τισ βρετανικζσ κυβερνιςεισ. Και νομίηω ότι ζχουν πολφ καλοφσ λόγουσ 

γι' αυτό. Γνωρίηουν ότι θ βρετανικι κυβζρνθςθ είναι ςε ςυνεννόθςθ με τθν αμερικανικι. Οι 

Κφπριοι  ζχουν επίςθσ πολφ υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ και πολφ υψθλό ποςοςτό 

δαπανϊν για τθν παιδεία. Σο 8% του προχπολογιςμοφ τουσ πθγαίνει ςτθν εκπαίδευςθ ενϊ 

ςτθν Ελλάδα είναι, πόςο, 2-2,5%; τθν πραγματικότθτα οι Κφπριοι είναι λίγο παραπάνω 

Ευρωπαίοι από τουσ Ελλθνεσ. Δεν είναι Βαλκάνιοι, είναι κοςμοπολίτεσ. Επίςθσ, είναι πιο 

οργανωμζνοι από τουσ Ελλθνεσ ενϊ και οι "πελατειακζσ ςχζςεισ" που διακρίνουν τθν 

ελλθνικι κοινωνία βρίςκονται ςτθν Κφπρο ςε χαμθλότερο επίπεδο· υπάρχει μεγαλφτερθ 

διαφάνεια». 

 

Η Ελλάδα βγικε κερδιςμζνθ από τθ διαχρονικι ςχζςθ τθσ με τθ Βρετανία και τθν Αμερικι; 

 

«Γενικά, θ Ελλάδα δεν υπιρξε τόςο ικανι όςο θ Σουρκία ςτο να κερδίςει τθ ςτρατθγικι και 

πολιτικι ςτιριξθ τθσ Βρετανίασ και τθσ Αμερικισ ι ακόμθ και τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ. 

Επειδι τα ελλθνικά πολιτικά κόμματα δεν κα ςυμφωνιςουν ποτζ ςε μια κοινι πολιτικι. Η 

Ελλάδα φοβάται να πάρει ρίςκα, να μπλοφάρει, ενϊ θ κατάςταςθ απαιτεί κάποια ρίςκα, 

ζςτω υπολογιςμζνα. Η Αμερικι είναι ςτθν άλλθ άκρθ του κόςμου, θ Ρωςία είναι δίπλα τθσ. 

Η Ελλάδα πρζπει να κερδίςει μεγαλφτερθ υποςτιριξθ από τθ Ρωςία και, αν χρειαςτεί, τθν 

Κίνα, για να φτάςει ςε λφςθ με τθν Σουρκία για τθν Κφπρο. Βζβαια χρειάηεςαι πολφ 

ςπουδαία διπλωματία για να το πετφχεισ αυτό. Η Σουρκία είναι καλφτερθ ςτισ διεκνείσ 

δθμόςιεσ ςχζςεισ, χρθςιμοποιεί μεγάλα ξζνα γραφεία για να υποςτθρίηουν τισ υποκζςεισ 

τθσ. Η Ελλάδα είναι πολφ διχαςμζνθ, κοιτά πολφ το τϊρα, δεν βλζπει ςε βάκοσ χρόνου και 

δεν μπορεί να δουλζψει ομαδικά. Τπάρχει και το γνωςτό ανζκδοτο με τουσ Ελλθνεσ και 

τουσ Γιαπωνζηουσ: Ενασ Ελλθνασ είναι καφμα, ζνασ Γιαπωνζηοσ είναι ζνασ 

"κακυςτερθμζνοσ". Δφο Ελλθνεσ είναι δφςκολοι, δφο Γιαπωνζηοι είναι απλϊσ βλάκεσ. 

Είκοςι Ελλθνεσ είναι καταςτροφι, είκοςι Γιαπωνζηοι είναι ζνα καφμα...». 

 

Αρα, τα προβλιματα τθσ Ελλάδασ είναι θ διχόνοια και ο ατομιςμόσ. 

 

«Και, ςε επίπεδο κοινωνίασ, θ ξενομανία τθσ. Η Ελλάδα ζχει τάςθ να ειςάγει οτιδιποτε 

ξζνο, ανεξαρτιτωσ αν είναι καλό, κακό ι άςχθμο. "Είναι ξζνο, ω!, πρζπει να είναι καλό! 

πρζπει να είναι καλφτερο από τα δικά μασ!". Δείτε τθν υπουργό Παιδείασ, τθ 

Διαμαντοποφλου: είναι ζνα τζτοιο παράδειγμα ςτθν εκπαίδευςθ· κα ςκοτϊςει τθν 

εκπαίδευςθ αν ςυνεχίςει ζτςι! Προςπακεί να αντιγράψει αγγλοςαξονικζσ αθδίεσ, να ρωτάσ 

το μικρό παιδί "ποια είναι θ ταυτότθτά ςου;" κ.λπ. Τπάρχει καλό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

ςτθν Ελλάδα, δεν χρειάηεται να ειςαχκοφν νζεσ ιδζεσ, χρειάηεται απλϊσ να αξιοποιθκοφν οι 

υπάρχουςεσ. Τπάρχουν όμορφα πράγματα εδϊ, όμωσ οι Ελλθνεσ δεν είναι υπεριφανοι γι' 

αυτά, καυμάηουν πολφ τα ξζνα πράγματα. Αλλά αυτόσ ο καυμαςμόσ δείχνει κάτι: ότι δεν 
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μπορείσ να κάνεισ τθ διάκριςθ μεταξφ τοφ τι είναι πράγματι καλό και τι είναι κακό. 

Τιοκετοφνται κεωρίεσ από το εξωτερικό ςτθν Ελλάδα και "θ πλάκα", πολλζσ φορζσ, είναι ότι 

θ ρίηα αυτϊν των κεωριϊν βρίςκεται ςτθν αρχαία Ελλάδα! Θα ικελα να δω λίγο παραπάνω 

αυτοςεβαςμό ςτουσ Ελλθνεσ. Ακοφω πολλοφσ να λζνε: "Με το ΔΝΣ χάνουμε τον 

αυτοςεβαςμό μασ". Μα, αυτό ζπρεπε να το ςκεφτείσ είκοςι, τριάντα χρόνια πριν, όχι τϊρα! 

Σι διάολο ζκανεσ τόςον καιρό;». * 

 

 


