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Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ιστορική σημασία, όχι μόνο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου,  αλλά  για  ολόκληρο  τον  πλανήτη.  Η  κατανόηση  αυτής  της  νέας  πραγματικότητας  που 

δημιουργείται  επιβάλλει  ιστορική  και  πολιτική  ανάλυση  από  καθηγητές  που  μελετούν  την  παγκόσμια 

γεωπολιτική στρατηγική, μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να δοθούν τα σωστά μηνύματα 

σε όσο το δυνατό περισσότερο αριθμό πολιτών.

Δυστυχώς, μια απλή και σύντομη ανασκόπηση των κυπριακών ΜΜΕ είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει την 

απουσία  στοιχειώδους  επιστημονικής  ενημέρωσης,  η οποία  θα βοηθήσει  στην κατανόηση αυτών των 

ιστορικών εξελίξεων.  Ο Κύπριος πολίτης ανησυχεί για το τραπέζι του Πάσχα. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται 

στην Μέση Ανατολή ή στη Βόρεια Αφρική ή ακόμα στα Κατεχόμενα. Ούτε καν κοιτάζει το χάρτη. Είναι λες 

και η Κύπρος βρίσκεται στην Καραϊβική και όχι στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της Μεσογείου. Εκδηλώνει 

την ίδια αδιαφορία των δεκαετιών του ’60 και του ’70 που μας εμπόδιζε να αντιληφθούμε τη σημασία των 

ευρύτερων εξελίξεων και αναδιατάξεων της εποχής για το πολιτικό μας πρόβλημα.

Οι γεωπολιτικές αλλαγές που εξυφαίνονται στην περιοχή  και η Κύπρος

Τους τελευταίους μήνες έχουν ξεκινήσει ταραχές και αντικαθεστωτικές εξεγέρσεις από την Αλγερία στην 

Τυνησία και στη συνέχεια στην Αίγυπτο και τη Λιβύη, με σταδιακή επέκταση και σε διαφορετική ένταση, 

σε όλες σχεδόν τις αραβικές χώρες της Βορείου Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου. 

Πολλοί  αναλυτές,  μάλλον  πρόωρα,  έσπευσαν  να  παρομοιάσουν  τις  εξεγέρσεις  αυτές  με  το  κύμα 

εκδημοκρατισμού  που παρέσυρε  τα  απολυταρχικά  καθεστώτα της  Ανατολικής  Ευρώπης  το  1989  στη 

διάλυση,  στηριζόμενοι  στο  ρόλο  που  διαδραμάτισαν   οι  νέες  μορφές  ελεύθερης  επικοινωνίας  στην 

υποκίνηση  των  κινημάτων.  Αν  και  δεν  υπάρχει  αμφιβολία  πως  οι  τεχνολογίες  πληροφορικής  και 

επικοινωνιών (όπως η δορυφορική τηλεόραση και ραδιοφωνία για το 1989 και το διαδίκτυο για τις μέρες  

μας) έχουν συμβάλει πολύ στην έναρξη αυτών των αντικαθεστωτικών κινημάτων, υπάρχει μια ειδοποιός 

διαφορά που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. 

Το κίνημα των λαών της Ανατολικής Ευρώπης το 1989 είχε ως «χορηγό» και υποκινητή - βαποράκι τις  

δημοκρατίες  της  Δύσης  (Ηνωμένες Πολιτείες  και  Ευρώπη) και  ως «όραμα» την ένταξη στο πολιτικό-

οικονομικό πείραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντικαθεστωτικές συγκεντρώσεις και οι ξεσηκωμοί στην 



Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική στρέφονται ενάντια σε απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία για 

δεκαετίες απολάμβαναν την ανοχή και την υποστήριξη πολλές φορές, των ΗΠΑ και της ΕΕ, με αντάλλαγμα 

και δικαιολογία να κρατήσουν εκτός εξουσίας τους ισλαμιστές – φονταμενταλιστές (δημιουργήματα και 

αυτά  των  ΗΠΑ),  διατηρώντας  τις  ισορροπίες  στην  περιοχή,  την  τιμή  του πετρελαίου  σε  ελεγχόμενα 

επίπεδα και την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. 

Αυτές ήταν και οι βασικές παράμετροι της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή στις δεκαετίες του 

‘60 και του ’70, οι οποίες τροφοδότησαν τις διαδικασίες που γέννησαν τα διάφορα σχέδια επίλυσης του 

Κυπριακού της εποχής, όπως το σχέδιο Άτσεσσον. Αυτό είναι το γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο, όπως 

ανέφερα, ο πολιτικός μας λαϊκισμός και οι εθνικόφρονες μας παρωπίδες, έκαναν αδύνατο να αντιληφθούμε 

και να αξιολογήσουμε. 

Η  έκρυθμη  κατάσταση  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Μέσης  Ανατολής  και  της  Βόρειας  Αφρικής  και  η 

απουσία καθαρής πολιτικής από τις χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ, μεγιστοποιεί τη σημασία των γεωπολιτικών 

αλλαγών που αναμένονται.  Ο Βρετανός  Πρωθυπουργός,  στη  επίσκεψή του στην  περιοχή της  Μέσης 

Ανατολής,  συνοδευόταν  από  τους  αντιπροσώπους  της  βρετανικής  αμυντικής  βιομηχανίας,  ώστε  να 

εδραιώσει τη θέση της χώρας του στην περιοχή. Σημειώνεται ότι πρόσφατα έχει γίνει γνωστό ότι και οι 

στρατιωτικές βάσεις της Μεγάλης Βρετανίας στο Ακρωτήρι θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί η 

ζώνη ασφαλείας γύρω από τη Λιβύη.

Ταυτόχρονα η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει και τις χώρες αυτές, προκαλώντας ή επιταχύνοντας 

τις  εξεγέρσεις  ενάντια  στα  απολυταρχικά  και  στρατοκρατικά  καθεστώτα  τους.  Η  κατάργηση  από  τα 

καθεστώτα  και  των  ελαχίστων  κοινωνικών  παροχών,  επιδείνωσε  την  κοινωνική  ανισότητα  και 

αποδυνάμωσε  την  όποια  κοινωνική  συνοχή,  προβάλλοντας  τις  φυλετικές,  κοινωνικές  και  πολιτικές/ 

ιδεολογικές διαμάχες, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τις μαζικές αντιστάσεις που παρακολουθούμε. 

Οι  εξεγέρσεις  στον  αραβικό  κόσμο  είναι  αποτέλεσμα  της  κρίσης  του  καπιταλιστικού  συστήματος  και 

εκδηλώνονται στους λαούς που αφαιμάσσονται, ώστε να διατηρούνται ψηλά τα κέρδη του κεφαλαίου. 

Κίνδυνος κατάρρευσης του τουρκικού μοντέλου ισλαμικού κράτους

Κάτι ανάλογο παρατηρείται αυτόν τον καιρό και στα Κατεχόμενα με τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις 

των  Τουρκοκυπρίων  ενάντια,  κυρίως,  στην  οικονομική  πολιτική  της  Άγκυρας,  της  οποίας  οι  οικονομικές 

επιπτώσεις διεύρυναν την κοινωνική ανισότητα. Φυσικό αίτιο κάθε εξέγερσης, αφού, οι λαοί που ευημερούν, 

δεν εξεγείρονται κατά του καθεστώτος τους.  



Όλα  αυτά  συμβαίνουν  την  ώρα  που,  στην  αναζήτηση  ενός  μοντέλου  ισλαμικού  κράτους,  η  Τουρκία 

προβάλλει το δικό της ως το πιο πετυχημένο. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τη γεωστρατηγική της θέση, την 

οικονομική και τη στρατιωτική της ισχύ, η Τουρκία αποκτά μια ιδιαίτερη γεωπολιτική δύναμη στην ευρύτερη 

περιοχή. 

Ο αναβρασμός στον αραβικό κόσμο,  όμως, δημιουργεί ανασφάλειες στην Άγκυρα, για πιθανή μεταφορά 

αυτών  των  αντιδράσεων  στο  εσωτερικό  της  χώρας.  Αυτό  καταδεικνύει  η  έντονη  αντίδρασή  της  στα 

συλλαλητήρια των Τουρκοκυπρίων στα Κατεχόμενα. Οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν ένα μικρό μεν, σημαντικό 

δε, κομμάτι του εθνολογικού και φυλετικού πάζλ της Τουρκίας. Το πιο σημαντικό κομμάτι το αποτελούν οι 

Κούρδοι της Ανατολικής Τουρκίας. 

Πώς θα αντιδράσει η τουρκική κυβέρνηση ή η διεθνής κοινότητα σε περίπτωση που διαδηλώσεις όπως αυτές 

που συνέβησαν στην Αίγυπτο, ξεσπάσουν στη χώρα με αίτημα την  ανεξαρτητοποίηση του Κουρδιστάν; 

Σίγουρα η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει τα ίδια οικονομικά προβλήματα, όπως οι περισσότερες αραβικές χώρες. 

Οι Κούρδοι της Τουρκίας όμως, είναι ο κάλαθος των αχρήστων για το τουρκικό βαθύ κράτος και ως εκ 

τούτου, εν δυνάμει πολιτικοί σύμμαχοι των εξεγερμένων Αράβων. Ο Ερτογάν φοβάται μια εξέγερση που θα 

τον αναγκάσει να γίνει  μια κανταφική φιγούρα στη χώρα του και να ανατραπεί τελειωτικά η εικόνα της 

τουρκικής ισλαμικής δημοκρατίας. 

Η Τουρκία,  λοιπόν,  από τη  μια  ενισχύει  τη  θέση της  στο διεθνή χώρο,  προτάσσοντας  το  πολιτικό  της 

σύστημα ως μοντέλο για ισλαμικές κοσμικές δημοκρατίες, από την άλλη  αντιμετωπίζει το φάντασμα πιθανών 

εσωτερικών  αναταραχών,  η  καταστολή  των  οποίων  θα  προκαλέσει  ρωγμές  στην  εικόνα  που  θέλει  να 

προβάλλει στο διεθνή χώρο. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις στην περιοχή μας δεν τυγχάνουν της ανάλογης έρευνας και ανάλυσης, ώστε να τις 

αξιοποιήσουμε για το συμφέρον της χώρας και για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος.  Μετά από 37 

χρόνια  κατοχής,  είδαμε  να  ανεμίζουν,  σε  συλλαλητήριο  Τουρκοκυπρίων  στα  κατεχόμενα,  σημαίες  της 

Κυπριακής  Δημοκρατίας.  Αυτό  το  συλλαλητήριο  είναι  η  μεγαλύτερη  αναγνώριση  της  οντότητας  της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η μαύρη τρύπα που ανοίγεται κάτω από τα πόδια της Τουρκίας στο επιχείρημά 

της ότι βρίσκεται στην Κύπρο για προστασία των Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκύπριους.  

Από εμάς εξαρτάται, αν θα επιλέξουμε να μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν, φοβικοί στην πιθανότητα 

λύσης  που  ανοίγεται  από  τους  Τουρκοκύπριους.  Από  εμάς  εξαρτάται,  αν  θα  επιλέξουμε  το  μέλλον, 

υποστηρίζοντας, όχι υποκινώντας, τους Τουρκοκύπριους στα αιτήματά τους για απεγκλωβισμό τους από 

την Τουρκία και τους εποίκους και για διασφάλιση της κυπριακής τους ταυτότητας.  
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Cyprus in the heart of the Middle East/ North Africa developments 

Andreas Giannakos * 

The recent developments in the Middle East have historical significance, not only for the Southeastern 

Mediterranean, but all over the planet. Understanding this new reality created requires historical and 

political analysis by professors who study the global geopolitical strategy, through the media, so as the 

right messages and information are passed to the widest possible number of citizens. 

Unfortunately, a simple and brief overview of the Cypriot media is enough to confirm the absence of basic 

scientific information that will help in understanding these historical developments. Cypriot citizens 

seemed more concerned about the Easter table than what is happening just outside our front doorstep. 

They don't care what happens in the Middle East or North Africa or even in the Occupied Cyprus. It is as 

if Cyprus is in the Caribbean and not in the south-eastern edge of the Mediterranean. This is the same 

ignorance and disregard of the 60s and 70s that prevented us from understanding the importance of the 

wider changes and rearrangements within the region and finally how these geopolitical changes forged 

and sealed the fate of Cyprus in 1974.  

Over the past few months riots and dissident rebellions have started from Algeria to Tunisia and then in 

Egypt and Libya, with gradual extension to varying degrees, in almost all Arab countries of North Africa 

and the Arabian Peninsula. Many analysts, rather prematurely, were quick to liken the riots were the 

wave of democratization that swept the totalitarian regimes of Eastern Europe in 1989 to the dissolution, 

based merely on the role played by new forms communication or the media in inciting such movements. 

Although there is no doubt that information and communication technologies (such as satellite TV and 

radio for 1989 and the internet nowadays) have contributed greatly to the initiation of these movements, 

there still are certain hallmark differences that we can not overlook. 



The popular movements of Eastern Europe in 1989 was "sponsored" and some may say instigated from 

the democracies of the West (USA and Europe) and sold through the 'vision' of inclusion in the political-

economic experiment of the European Union. The dissident rallies and revolts in the Middle East and 

North Africa are directed against authoritarian regimes, which for decades have enjoyed tolerance and 

support many times from the same western democracies of the U.S. and EU. In return these regimes 

offered a promise to keep the Islamists fundamentalists out of power and so maintaining the balance in 

the region, the price of oil at controlled levels and the security of the state of Israel. 

These were the basic parameters of the geopolitical barometer in the Middle East in the 60s and 70s, 

which fueled the procedures which gave birth to the different plans to solve the Cyprus problem at the 

time such as the Atsesson Plan. This is the geopolitical scene, which, as I said, our political populism and 

nationalist blinkers made it impossible to understand and evaluate. 

The unsettlening situation in the wider Middle East and North Africa, and the lack of a clear policy 

strategy from the EU and the U.S. maximizes the importance of these geopolitical changes that are 

anticipated. The British Prime Minister to his recent visit in the region was accompanied by 

representatives of the British defense industry to consolidate the country's position and the interests of 

the industry in the region. It was also announced that Great Britain will make use its military base in 

Akrotiri in Cyprus to create a no flight buffer zone around Libya. 

Meanwhile, the global economic crisis has also severly affected these countries, causing or accelerating 

the uprisings against their authoritarian and militaristic regimes. The disappearance of the already scarce 

social public benefits and state services exacerbated the social inequality and weakened any possible 

social cohesion. In turn these developments promote racial, social and political / ideological battles and 

create fertile ground for massive populous resistance. 

The risk of collapse of the Turkish model of Islamic state 

Something similar occurs at the same time in Occupied Cyprus where the Turkish Cypriots have over the 

last weeks repeatedly held demonstrations against the Turkish Cypriot regime and especially against the 

new economic policy of Ankara towards North Cyprus, which widened the economic effects of social 

inequality between the Turkish Cypriots and the Turkish settlers. 

All this happens while on the search for a model Islamic cosmic state, Turkey still shines as the most 

successful example. In addition the country's geostrategic position, its economic and military strength 

makes Turkey a very important geopolitical power in the region. 

The turmoil in the Arab world, however, creates uncertainty in Ankara and fear that these sort reactions 



might possibly transfer within its own society. Turkey's anxiety was demonstrated by how strongly she 

reacted against the demonstrations of Turkish Cypriots in the occupied area. It should be noted here that 

the Turkish Cypriots are a small, but yet important, part of the ethnological and racial puzzle that Turkey 

is. A perhaps more important piece of the puzzle is the Kurds of eastern Turkey. 

How would Turkey react, or even more the international community, if protests like those that occurred in 

Egypt, break out in Turkey from the Kurds seeking independence? Sure, Turkey does not face the same 

economic problems, like most of the Arab countries of North Africa and the Middle East do. But the Kurds 

in Turkey do. Is not a secret that the Kurds in Turkey are treated as second class citizens and this makes 

them potential sympathizers and political allies of their fellow Arab dissident brothers. The Turkish Prime 

Minister Mr. Erdogan fears an uprising that would potentially force him to become a Kantafi figure in his 

own country and to rebut conclusively the image of Turkey's Islamic republic. 

Turkey, therefore, on the one hand is enhancing her position in the international arena, showing forth her 

political system as a model for Islamic secular democracies but on the other hand she is facing the reality 

of possible internal unrest the repression of which would cause cracks in the image she wants to forward 

in the international arena. 

All these developments in our region unfortunately seems that they do not qualify to be researched and 

analyzed enough in order to capitalize on the interest of the country and solve the political problem of our 

country. After 37 years of occupation, we have seen waving in the rally in the Turkish occupied areas of 

Cyprus flags of the Republic of Cyprus. This rally is greater recognition of the entity of the Republic of 

Cyprus. It is the black hole that has opened beneath the feet of Turkey and can swallow her argument 

that Turkey is in Cyprus to protect Turkish Cypriots from the Greek Cypriots. 

It is up to us now. Either we will choose to remain stuck in the past, fearful and distrustful of the 

likelihood of a peaceful settlement with the Turkish Cypriots or we will choose to look into the future 

supporting, but not instigating, the Turkish Cypriots in their demands for liberation from Turkey and the 

settlers and to ensure their Cypriot identity. 
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