ΣΡΑΣΗΓΕΙΝ, 2021
ΣΕΤΥΟ 3, σελ. 169-172

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΗ
Andrew R. Novo, The EOKA Cause:

Nationalism and the Failure of Cypriot Enosis
(London, New York: I.B. TAURIS, 2020)

πύρος Κατσούλας

Ο Andrew R. Novo είλαη ηζηνξηθόο- δηεζλνιόγνο θαη δηδάζθεη ηξαηεγηθέο πνπδέο
ζην National Defense University, θαζώο επίζεο θαη ζηα παλεπηζηήκηα Johns Hopkins θαη
Georgetown, ελώ δίλεη δπλακηθό παξόλ ζηηο δεμακελέο ζθέςεηο ηεο ακεξηθαληθήο
πξσηεύνπζαο, όπσο ην Brookings Institution, ην Atlantic Council θαη ην European Institute
of the Mediterranean. Γελλήζεθε ζηε Λέα Τόξθε ην 1980 θαη ζπνύδαζε ηζηνξία ζην
Πξίλζηνλ θαη δηεζλείο ζρέζεηο ζηελ Ομθόξδε. Δμεηδηθεύεηαη ζηελ αξραία θαη ηε ζύγρξνλε
επξσπατθή ηζηνξία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Κεζόγεην θαη ηελ Διιάδα, ελώ θαηέρεη θαη ηελ
ειιεληθή γιώζζα. Πξόζθαηα θπθινθόξεζαλ δύν βηβιία ηνπ: ην έλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
θαζεγεηή Jay M. Parker κε ζέκα ηνλ Θνπθπδίδε θαη ην άιιν κηα κνλνγξαθία κε ζέκα ηνλ
Αγώλα ηεο ΔΟΘΑ, ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη εδώ.
Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ν Novo αζρνιείηαη κε ηελ Θύπξν. Ζ ελαζρόιεζή ηνπ
μεθίλεζε ήδε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
πεξίθεκνπ Βξεηαλνύ ζηξαηησηηθνύ ηζηνξηθνύ εξ Υηνύ ηξάραλ. Σν πξώην κηζό ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2010 δεκνζίεπζε ηέζζεξα επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία πξαγκαηεύνληαλ
δηάθνξα επηκέξνπο δεηήκαηα ηνπ θππξηαθνύ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα. ηε κνλνγξαθία
ηνπ ν Novo, επηρεηξεί κηα πην ζθαηξηθή αλάιπζε θαζώο αζρνιείηαη κε ηνπο βαζύηεξνπο
ιόγνπο ηεο απνηπρίαο ηεο Έλσζεο ηεο Θύπξνπ κε ηελ Διιάδα, εμεξεπλώληαο ηηο δπλακηθέο
πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην εζσηεξηθό ηόζν ηεο ειιελνθππξηαθήο πιεηνςεθίαο θαη ηεο
ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλόηεηαο όζν θαη ηεο βξεηαληθήο δύλακεο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο
κεηαμύ ησλ ηξηώλ πιεπξώλ.
Ζ πεξίνδνο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο Θύπξνπ (1955-1959) έρεη πξνζειθύζεη
ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο από πνιύ λσξίο, ζε ζρεηηθά κεγάιν βαζκό θαη
ππό πνιιά θαη δηάθνξα πξίζκαηα. Απηό δελ ζα πξέπεη λα καο εθπιήζζεη θαζώο ην δήηεκα
ηεο Θύπξνπ ήηαλ πνιύ παξαπάλσ από κηα πεξηθεξεηαθή δηέλεμε: πέξα από κηα
αμηνζεκείσηε πεξίπησζε αληηαπνηθηαθήο εμέγεξζεο ελαληίνλ ηεο (αζζκαίλνπζαο)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΙΑΗ

βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, ην δήηεκα ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο ηεο «κηθξήο» Θύπξνπ
ηάξαδε ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμύ ησλ Κεγάισλ Γπλάκεσλ ελ θαηξώ Φπρξνύ Πνιέκνπ. Κπνξεί
εύινγα, ινηπόλ, θάπνηνο λα αλαξσηεζεί ηί ρξεηάδεηαη αθόκα κηα κειέηε ηεο ίδηαο πεξηόδνπ
θαη ηί επηπιένλ έρεη λα ζπλεηζθέξεη;
Ο Novo πξνζθέξεη, αθελόο, κηα ρξήζηκε ζύλζεζε ηεο παιαηόηεξεο βηβιηνγξαθίαο κε
δηθή ηνπ λεόηεξε έξεπλα ζε πξσηνγελείο πεγέο θαη, αθεηέξνπ, κηα πεξηεθηηθή αλάιπζε κε
ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο ζην ζέκα ηνπ αληαξηνπνιέκνπ θαη ησλ εζλνηηθώλ
ζπγθξνύζεσλ. Από ζεσξεηηθή άπνςε, ν Novo εζηηάδεη ζηε ζρέζε κεηαμύ πνιηηηθήο
δξάζεο, βίαησλ κέζσλ θαη ζηξαηεγηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Από ηζηνξηθή άπνςε, ην
θππξηαθό δήηεκα πξνζθέξεηαη σο κηα εμαηξεηηθή πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, δεδνκέλνπ ηνπ
πνιπεπίπεδνπ θαη πνιύπινθνπ ραξαθηήξα ηνπ.
Σν θεληξηθό εξεπλεηηθό εξώηεκα ηνπ βηβιίνπ είλαη θαηά πόζν ηα βίαηα κέζα ηεο
ΔΟΘΑ εμππεξέηεζαλ ηνλ πνιηηηθό ζθνπό ηεο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ν Novo αλαιύεη ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ έλνπινπ ραξαθηήξα ηνπ ελσηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ εμέιημε ηνπ θππξηαθνύ
δεηήκαηνο. ύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ζ’ απηήλ αθξηβώο ηελ πεξίνδν πξέπεη λα
αλαδεηήζεη θαλείο ηα αίηηα πνπ ην θππξηαθό δήηεκα παξακέλεη αθόκα άιπην. Ο
αλαγθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ησλ πκθσληώλ Επξίρεο-Ινλδίλνπ κε ηνλ νπνίν έθιεηζε ν
θύθινο βίαο ηεο ΔΟΘΑ νδήγεζε ζε κηα δπζιεηηνπξγηθή δεκνθξαηία θαη ζ’ έλαλ λέν θύθιν
αζηάζεηαο, κε απνθνξύθσκα ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Θύπξν ην 1974. Ζ δηέλεμε
παξακέλεη παγσκέλε κέρξη θαη ζήκεξα εμαηηίαο ηεο ζπλερηδόκελεο θαηνρήο ηνπ βόξεηνπ
ηκήκαηνο ηεο Θύπξνπ από ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη ηελ αδπλακία εμεύξεζεο κηαο θνηλά
απνδεθηήο ιύζεο παξά ηηο πνιπάξηζκεο απόπεηξεο ηηο ηειεπηαίεο πέληε δεθαεηίεο. Ζ
καηαηνπνλία απηή έρεη πξνζδώζεη ζην θππξηαθό δήηεκα ηνλ ραξαθηεξηζκό «λεθξνηαθείν
δηπισκαηώλ.»
Ζ κνλνγξαθία βαζίδεηαη ζε πξσηνγελείο πεγέο θαη αξρεηαθή έξεπλα ζην Ινλδίλν θαη
ηε Ιεπθσζία. πγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί πξόζθαηα απνραξαθηεξηζκέλα
βξεηαληθά αξρεία, γξαπηέο καξηπξίεο κειώλ ηεο ΔΟΘΑ θαη ην πιηθό από ζπλεληεύμεηο κε
πξόζσπα-θιεηδηά. Κεηαμύ απηώλ είλαη ν Γιαύθνο Θιεξίδεο θαη ν Ρανύθ Ληελθηάο, αιιά θαη
ν Αλδξέαο Αδίλαο, ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Καθαξίνπ θαη ηνπ Γεώξγηνπ
Γξίβα, ν Ρέλνο Θπξηαθίδεο, ν πεξίθεκνο ηνκεάξρεο «Ρσκαλόο» ηεο ΔΟΘΑ, θαη ν Γηικάδ
Κπνξά, επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εμηξεκηζηηθήο νξγάλσζεο ΣΚΣ.
Θεληξηθή ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη όηη ν αγώλαο ηεο ΔΟΘΑ απέηπρε επεηδή ε
ειιελνθππξηαθή εγεζία απέηπρε λα εθηηκήζεη ζσζηά ην δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθό
πεξηβάιινλ. Πξώηνλ, δελ ππνιόγηζε ζσζηά ηνπο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνύο πεξηνξηζκνύο
πνπ θαζόξηδαλ ηε βξεηαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή· δεύηεξνλ, δελ έιαβε ππόςε ηεο ηελ
έληνλε αληίζεζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο κεηνλόηεηαο ζηελ πνιηηηθή έλσζε ηεο Θύπξνπ κε
ηελ Διιάδα· θαη ηξίηνλ, ππνηίκεζε ηνλ βαζκό αληίζηαζεο πνπ ζα ύςσλε ε Σνπξθία θαη
ηαπηόρξνλα ππεξεθηίκεζε ηε ζηήξημε πνπ ζα πξνζέθεξε ε Διιάδα. Ζ επηινγή ηεο
ειιελνθππξηαθήο εγεζίαο λα επηδηώμεη ηνλ ζηόρν ηεο Έλσζεο θαηαθεύγνληαο ζε βίαηα
κέζα είρε σο απνηέιεζκα, αθελόο, λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο ηηο
νπνίεο δελ ήηαλ επαξθώο πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη, θαη αθεηέξνπ, λα ράζεη ην
έξεηζκά ηεο εληόο ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλόηεηαο θαζώο αλέθπςαλ έληνλεο δηαθσλίεο
γηα ηηο ηαθηηθέο ηεο ΔΟΘΑ. Κε όξνπο ζηξαηεγηθήο, αθελόο ε έιιεηςε δηεζλνύο
λνκηκνπνίεζεο ιόγσ ησλ ιεπηώλ ηζνξξνπηώλ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ θαη αθεηέξνπ ε
απώιεηα ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο εμαηηίαο ησλ δηαθσληώλ πνπ πξνέθπςαλ επί ησλ
πξνηηκώκελσλ κέζσλ, απέβεζαλ κνηξαίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πνιηηηθνύ ζηόρνπ ηεο
Έλσζεο.
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Σν βηβιίν απνηειείηαη από δέθα ζύληνκα θαη πεξηεθηηθά θεθάιαηα αθνινπζώληαο
ρξνλνινγηθή ζεηξά, αθνύ πξώηα ν ζπγγξαθέαο θάλεη κηα ζεσξεηηθή θαη ηζηνξηθή εηζαγσγή
ζην ζέκα. ’ απηήλ ν Novo ζθηαγξαθεί ηηο ηζηνξηθέο απαξρέο θαη ηελ ηδενινγηθή
δηακόξθσζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο Έλσζεο, θαζώο θαη ηε θύζε ηεο βξεηαληθήο αληίδξαζεο,
ηόζν ζε ζηξαηησηηθό όζν θαη ζε πνιηηηθό επίπεδν, ε νπνία νπζηαζηηθά ραξαθηεξηδόηαλ από
θπληθό πξαγκαηηζκό. H επηηπρία ή ε απνηπρία ηνπ θηλήκαηνο ηεο Έλσζεο θαηέιεμε, όπσο
ηζρπξίδεηαη, λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο κνλνκαρίαο κεηαμύ ηνπ
ειιεληθνύ θαη ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ. Δλώ όκσο ε ηνπξθηθή πιεπξά είρε ζηαζκίζεη
θαιύηεξα ηνπο θηλδύλνπο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη, ε ειιεληθή πιεπξά ππνηίκεζε ηελ
αληίζηαζε πνπ ζα αληηκεηώπηδε (18).
ηα δύν επόκελα θεθάιαηα ζθηαγξαθείηαη ε πεξίνδνο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ έλνπινπ
αγώλα ηεο ΔΟΘΑ. ην δεύηεξν θεθάιαην, ν ζπγγξαθέαο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο
ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Έλσζεο από ηα Οθησβξηαλά ηνπ 1931 κέρξη ηελ
κεηαπνιεκηθή ηνπ αλαδσπύξσζε θαη ηε βξεηαληθή ζηξαηεγηθή πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ
ελσηηθνύ θηλήκαηνο κέζσ ζπληαγκαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηέθεηαη ζηελ απνηπρία ηεο
Γηαζθεπηηθήο πλέιεπζεο πνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1947 θαη ηελ απόξξηςε ηνπ ζρεδίνπ
ζπληάγκαηνο ηνπ Ιόξδνπ Γνπίλζηνξ ην 1948.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ αληηπαξάζεζε ζην εζσηεξηθό ηεο
ειιελνθππξηαθήο θνηλόηεηαο κεηαμύ ησλ θνκκνπληζηώλ θαη ηεο Δζλαξρίαο — δειαδή
κεηαμύ ηνπ ΑΘΔΙ θαη ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο — γηα ηε κνξθή, ηηο επηδηώμεηο θαη ηνλ
ραξαθηήξα ηνπ ελσηηθνύ θηλήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαιύεη ηνλ εζσηεξηθό δηραζκό πίζσ
από ην Δλσηηθό δεκνςήθηζκα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950. Ζ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο
πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηόδνπ γίλεηαη κε ην πεξηβόεην «νπδέπνηε» ηνπ Τθππνπξγνύ
Απνηθηώλ Υέλξπ Υόπθηλζνλ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1954 ζηε βξεηαληθή Βνπιή σο πξνο ηελ
πηζαλόηεηα απόθηεζεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο από ηελ Θύπξν θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ
άδνμε θαηάιεμε ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο γηα εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ.
Σα επόκελα δύν θεθάιαηα παξαθνινπζνύλ ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κέζσ ηεο
θαηαθπγήο ζηα όπια, ύζηεξα από ηελ απνηπρία ηεο δηπισκαηηθήο νδνύ. Σν ηέηαξην
θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε δεκηνπξγία ηεο ΔΟΘΑ θαη ηελ αλάιεςε ηεο αξρεγίαο από ηνλ
Γεώξγην Γξίβα, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαθσλίεο θαη ηελ έληαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ
Καθαξίνπ θαη Γξίβα. Σν θύξην ζέκα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε Σξηκεξήο Γηάζθεςε ηνπ
Ινλδίλνπ. Ο ζπγγξαθέαο ζηειηηεύεη ηνλ βξεηαληθό θπληζκό γηα ηελ πξνδηαγεγξακκέλε
απνηπρία ηεο δηάζθεςεο θαη ηελ απνηπρία πξόβιεςεο ησλ αλεμέιεγθησλ ζπλεπεηώλ ηεο
νδεγώληαο ζηελ πξώηε θξίζε ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο κε ηα επηεκβξηαλά ηνπ 1955.
Κεηά ηελ απνηπρία ηεο Σξηκεξνύο Γηάζθεςεο ν Novo ζην έθην θεθάιαην πεξλάεη
ζηελ απνηπρία ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Καθαξίνπ κε ηνλ λέν Βξεηαλό
θπβεξλήηε ηξαηάξρε εξ Σδνλ Υάξληηλγθ πνπ δηήξθεζαλ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1955 έσο
ηνλ Κάξηην ηνπ 1956 θαη ηειηθά νδήγεζαλ ζηελ εμνξία ηνπ Καθαξίνπ θαη ηελ θιηκάθσζε
ηεο βίαο. ην επόκελν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο απνηπρεκέλεο επηρείξεζεο
απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο από ηνλ Υάξληηλγθ κέζσ ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΟΘΑ,
παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλόηα από ηνλ Κάξηην ηνπ 1956 κέρξη ηελ έμαξζε ηεο βίαο ηνλ
«Καύξν Λνέκβξε» ηνπ 1956. Ο Novo ζηέθεηαη ζηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ε
Θύπξνο ζηνπο βξεηαληθνύο ππνινγηζκνύο ελ κέζσ ηεο θξίζεο νπέδ ην θαινθαίξη ηνπ
1956.
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Σα ηξία ηειεπηαία θεθάιαηα παξαθνινπζνύλ ηηο πνιιαπιέο αηειέζθνξεο πξνζπάζεηεο
επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο κέρξη ηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Ινλδίλνπ. Σελ πάγηα ζηξαηεγηθή ηεο
Βξεηαλίαο λα δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ παξαρώξεζε ελόο ιεηηνπξγηθνύ πληάγκαηνο πξνο
θαηεπλαζκό ηεο επηζπκίαο ηεο Έλσζεο αλέιαβε λα εθαξκόζεη από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
1956 ν ιόξδνο Ράληθιηθ. Ο Novo πεξηγξάθεη ηελ αλακελόκελε απνηπρία ησλ πξνηάζεσλ
Ράληθιηθ πνπ νπζηαζηηθά απνηεινύζαλ κηα επαλάιεςε ησλ πξνεγνύκελσλ ρσξίο
νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη θαηέξξεπζαλ ππό ην θάζκα ηεο απεηιήο δηρνηόκεζεο ησλ
Σνπξθνθππξίσλ.
ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ηειεπηαίνπ Βξεηαλνύ
θπβεξλήηε εξ Υηνύ Φνπη λα αληηκεησπίζεη ηα πνιιαπιά κέησπα πνπ είραλ εκθαληζηεί κε
ηελ παξάιιειε έμαξζε ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΘΑ θαη ηεο ΣΚΣ, θαη από ην θαινθαίξη ηνπ 1958
ηελ έθξεμε ηεο δηαθνηλνηηθήο βίαο κε επζύλε ησλ Σνπξθνθππξίσλ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά
ζεκεηώλεη. Ζ εμηζηόξεζε ηνπ αγώλα ηεο ΔΟΘΑ νινθιεξώλεηαη κε ηε «ζαλάησζε ηνπ
νλείξνπ» ηεο Έλσζεο, όπσο ηηηινθνξείηαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην, θαη ηνλ ζπκβηβαζκό
ησλ ηξηώλ πιεπξώλ ζηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Ινλδίλνπ ην 1959.
Χο ηειηθό ζπκπέξαζκα, ν Novo επηκεξίδεη ηηο επζύλεο γηα ηελ απνηπρεκέλε έθβαζε
ηνπ Αγώλα ηεο Έλσζεο ζηελ ππέξκεηξε θηινδνμία ηνπ Καθαξίνπ, ζηελ αδηαιιαμία ηνπ
Γξίβα θαη ησλ ζθιεξνππξεληθώλ ππεξκάρσλ ηεο Έλσζεο, ζηε λσζξόηεηα θαη ηνλ θπληζκό
ησλ Βξεηαλώλ, θαη ηέινο ζηελ απιεζηία ησλ ηνπξθηθώλ επηδηώμεσλ ζηελ Θύπξν. Σν βηβιίν
ηνπ Novo πξνζθέξεη κηα ηζνξξνπεκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη λεθάιηα εμέηαζε ησλ
γεγνλόησλ απνηειώληαο έηζη κηα ρξήζηκε πξνζζήθε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην
θππξηαθό δήηεκα, αιιά θαη ζηε κειέηε ηνπ αληαξηνπνιέκνπ ππό ην πξίζκα ησλ
ζηξαηεγηθώλ ζπνπδώλ.
Ο πύρος Κατσούλας είλαη δηεζλνιόγνο κε εηδίθεπζε ζηε γεσπνιηηηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηζηνξία.
Απνθνίηεζε από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ζηε ζπλέρεηα νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο θαη
δηδαθηνξηθέο ηνπ ζπνπδέο ζηελ Αγγιία. Δίλαη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Η.ΓΗ., δηαιέθηεο ζηε
.ΔΘ.Α θαη αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ηξαηεγείλ. Θπθινθνξεί ζηα αγγιηθά ην βηβιίν ηνπ The
United States and Greek-Turkish Relations: The Guardian’s Dilemma (Routledge, 2021).
Γξαζηεξηνπνηείηαη, επίζεο, ζηε κεηάθξαζε βηβιίσλ δηεζλνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηα ειιεληθά.
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