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ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ο τελευταίος γύρος της παρατεταµένης ειρηνευτικής
διαδικασίας για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού
προβλήµατος έληξε τον Απρίλιο του 2004, όταν η
ελληνοκυπριακή κοινότητα, η οποία επί µακρόν
επιζητούσε την επανένωση της διαιρεµένης νήσου σε
δικοινοτική και διζωνική βάση, απέρριψε µε συντριπτική
πλειοψηφία το «Σχέδιο Ανάν» των Ηνωµένων Εθνών
(Η.Ε.), το οποίο προέβλεπε ακριβώς αυτό. Ταυτόχρονα,
στη βόρεια πλευρά της Πράσινης Γραµµής, η
τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανατρέποντας εκ βάθρων
την παραδοσιακή της προτίµηση για απόσχιση,
υποστήριξε την επανένωση. Η αποτυχία του
δηµοψηφίσµατος δεν σταµάτησε την ένταξη της
διαιρεµένης ακόµη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.) µία εβδοµάδα αργότερα. Παρά τη σαφή
συνεχιζόµενη υποστήριξη για το Σχέδιο Ανάν, ή κάποια
παραλλαγή του, µεταξύ όλων των άλλων µελών της Ε.Ε.
και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας, η παρούσα
κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο.
∆εδοµένου ότι δεν διαφαίνεται προς το παρών
οποιαδήποτε διευθέτηση κατόπιν διαπραγµατεύσεων,
ο µόνος δρόµος προς τα εµπρός φαίνεται να είναι
µια σειρά µονοµερών προσπαθειών από τους συναφείς
εγχώριους και διεθνείς παράγοντες, µε στόχο τη
διατήρηση της κεκτηµένης ταχύτητας στο βορρά υπέρ
της λύσης, την παρακίνηση πολιτικής αλλαγής στο νότο
και την προώθηση της διακοινοτικής συµφιλίωσης.
Οι εξωτερικοί παράγοντες πρέπει, στο µέτρο των
δυνατοτήτων τους, να επιδιώξουν να ασκήσουν πιέσεις
στις πολιτικές ελίτ αµφοτέρων των κοινοτήτων για την
άµεση επανέναρξη διαπραγµατεύσεων και να κάνουν
στο µεταξύ ό,τι είναι δυνατόν για να ελαττώσουν την
αποµόνωση του βορρά.
Η καλύτερη λύση, καταφανώς προς το συµφέρον
αµφοτέρων των πλευρών και των περιφερειακών
τους γειτόνων, θα ήταν οι Ελληνοκύπριοι και οι
Τουρκοκύπριοι να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες
για να επανενώσουν την Κύπρο µέσα στο ευρύτερο
πλαίσιο που διατυπώθηκε στο Σχέδιο Ανάν. Με τις
λεπτοµερείς και συνολικές του διατάξεις, τις στέρεα
σφυρηλατηµένες συµβιβαστικές του διευθετήσεις και το
απόσταγµα διαπραγµατεύσεων τριών δεκαετιών, κάποια

νέα παραλλαγή του Σχεδίου, οικοδοµηµένη γύρω από
την αντίληψη µιας διζωνικής και δικοινοτικής
οµοσπονδίας όπως είχε αρχικά συµφωνηθεί από τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Ραούφ Ντενκτάς στη
δεκαετία του 1970, είναι η µόνη πρόταση που φαίνεται
να διαθέτει την ικανότητα να γίνει εν τέλει κοινά
αποδεκτή.
Το ουσιαστικότερο εµπόδιο για µια τέτοια συµφωνία
είναι αυτή τη στιγµή η πολιτική και η στάση της
ελληνοκυπριακής ηγεσίας και ιδίως του Προέδρου
Τάσσου Παπαδόπουλου. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία
πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, αν επιµείνει στην
άρνησή της να καθίσει στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων µε τα Ηνωµένα Έθνη και µε τους
λοιπούς διεθνείς εταίρους της Κύπρου, το νησί θα
διολισθήσει εξ ορισµού προς τη µόνιµη διχοτόµηση
και την ανεξαρτησία του βορρά, είτε µε επίσηµη
αναγνώριση, είτε όχι. Η ιδέα ότι οι Τουρκοκύπριοι θα
αποδεχθούν αντ’ αυτού καθεστώς µειονότητας σε ένα
συγκεντρωτικό ελληνοκυπριακό κράτος αποτελεί
όνειρο θερινής νυχτός.
Μέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης δεν µπορούν, στο
παρόν
περιβάλλον,
να
επιτευχθούν
µέσω
διαπραγµατεύσεων. Μπορούν όµως παρ’ όλα αυτά να
αναληφθούν µονοµερώς. Οι πολιτικές ηγεσίες είναι
πάντοτε απρόθυµες να προβούν σε παραχωρήσεις που
δεν είναι άµεσα αµοιβαίες, µερικές φορές, όµως, αυτές
µπορεί να εξυπηρετούν σε πολύ µεγάλο βαθµό το
µακροπρόθεσµο εθνικό συµφέρον. Το επιχείρηµα αυτής
της έκθεσης είναι πως η καλύτερη ελπίδα για να αλλάξει
η δυναµική του Κυπριακού ζητήµατος, καθώς και για να
δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον, στο οποίο να µπορεί εκ
νέου να διανοηθεί κανείς µία λύση µε τη διαµεσολάβηση
των Η.Ε. και να προαχθούν τα βέλτιστα συµφέροντα
όλων των πλευρών, έγκειται στο να προβούν οι καίριοι
διεθνείς και εγχώριοι παράγοντες στα εξής µέτρα και
προσεγγίσεις:


Η Ε.Ε., τα Η.Ε. και οι Η.Π.Α. έχουν σηµαντικό
ρόλο στη δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας, όπου θα
είναι ενδεχοµένως δυνατή η πρόοδος. Το 2004, ο
Γενικός Γραµµατέας των Η.Ε., το Συµβούλιο
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Υπουργών της Ε.Ε. και ο Υπουργός Εξωτερικών
των Η.Π.Α. ζήτησαν όλοι τον τερµατισµό της
αποµόνωσης του βορρά. Πρέπει πλέον τα λόγια
τους να τα ακολουθήσουν πράξεις. Η Ε.Ε., παρ’
όλη τη δυσκολία να αναλάβει δράση εν όψει
κυπριακών βέτο, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να
συντηρήσει µε κάθε διαθέσιµο µέσο την
οικονοµική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ένταξη
της βόρειας Κύπρου, όπως δεσµεύτηκε ότι θα
κάνει τον Απρίλιο του 2004. Η Επιτροπή, το
Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και τα άλλα κράτηµέλη πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή τον νέο
µηχανισµό χρηµατοδότησης για τη βόρεια Κύπρο
και να συνεχίσουν να πιέζουν για τη σύσταση
παραρτήµατος της αντιπροσωπείας της Επιτροπής
στο βορρά που να επιβλέψει την παράδοση της
βοήθειας και την συµπερίληψη της βόρειας
Κύπρου στην τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. µε
την Τουρκία. Οι Η.Π.Α. πρέπει παροµοίως να
αναβαθµίσουν το υπάρχον γραφείο τους στο
βορρά. Η άρση της αποµόνωσης του του βόρειου
τµήµατος του νησιού είναι καίρια για την
προαγωγή µιας µακροπρόθεσµης και βιώσιµης
λύσης µε βάση την ισότητα.




Οι Ελληνοκύπριοι χρειάζεται να επανεστιάσουν
όσον αφορά κεντρικά ζητήµατα του Κυπριακού
προβλήµατος.Να αναγνωρίσουν ότι ένα
συγκεντρωτικό κράτος αποτελεί συνταγή για
ατέρµονα νέα εσωτερική και περιφερειακή
αστάθεια, να αποδεχτούν ότι οι ρίζες του
Κυπριακού φωλιάζουν τόσο στο 1963 όσο και
στο 1974, να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι οι µόνοι
που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους και θρηνούν
τους αγνοουµένους τους και να εξετάσουν εκ νέου
τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής στην πράξη
των αρχών της διζωνικότητας και της
δικοινοτικότητας, για τις οποίες συµφώνησαν πριν
τρεις δεκαετίες. ∆εδοµένης της ασυµβίβαστης
θέσης που λαµβάνει η παρούσα κυβέρνηση, ο
κρίσιµος ρόλος εδώ για τη δηµιουργία διαλόγου
πρέπει να διαδραµατισθεί από την ελληνοκυπριακή
αντιπολίτευση, τους µετριοπαθείς όλων των
πλευρών και την ηγεσία της κοινωνίας των
πολιτών.
Η Ελλάδα, παροµοίως, πρέπει να επανεξετάσει
την ιστορική της προσέγγιση. Η στάση διαδοχικών
κυβερνήσεων ότι « η Κύπρος αποφασίζει και η
Ελλάδα συµπαρίσταται » είναι αναχρονιστική και
αλυσιτελής: η Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσει την
πολιτική της σιωπής, να ξεκαθαρίσει για µια
ακόµη φορά στη διεθνή κοινότητα τη στάση της
απέναντι στο Σχέδιο Ανάν ως βάση για την
επανέναρξη διαπραγµατεύσεων και την εξεύρεση
λύσης και να είναι προετοιµασµένη να αναλάβει
πρωταγωνιστικό ρόλο εντός της Ε.Ε. για την

Σελίδα ii

επανεστίαση των προσπαθειών στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της Ένωσης προς τους
Τουρκοκύπριους πολίτες της.


Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει µέσω της κυβέρνησής
τους να τακτοποιήσουν τις εκκρεµείς υποθέσεις
περιουσιών, να εναρµονίσουν νόµους και πρακτικές
σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο της Ε.Ε., να
επεκτείνουν ντε φάκτο στο βορρά την Τελωνειακή
Ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας και να ενθαρρύνουν την
Τουρκία να ελαττώσει την στρατιωτική της
παρουσία καθώς και τον αριθµό των Τούρκων
εποίκων που έχουν µεταναστεύσει κατά τις τρεις
τελευταίες δεκαετίες από την ενδοχώρα στο βόρειο
τµήµα του νησιού. Η τουρκοκυπριακή πλευρά
πρέπει να δείξει περισσότερη κατανόηση για
τις ελληνοκυπριακές απαιτήσεις όσον αφορά
τα ζητήµατα των αγνοουµένων και της
αποκατάστασης κατεστραµµένων πολιτιστικών
µνηµείων, προκειµένου να επιδείξει ότι είναι
αποφασισµένη να επιλύσει τις διενέξεις του
παρελθόντος και ότι είναι πρόθυµη να ελαφρύνει
τις δαπάνες της επανένωσης και τον πόνο όσων
υπέφεραν από τα γεγονότα του 1974.



Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει µονοµερώς σειρά
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης για να
επιβεβαιώσει τη δέσµευσή της για διευθέτηση.
Πρέπει να συνεχίσει την εκπλήρωση των
υπαρχουσών δεσµεύσεών της προς την Ε.Ε.,
περιλαµβανοµένης της πλήρους εφαρµογής της
Τελωνειακής Ένωσης µε όλα τα 25 κράτη-µέλη.
Η µερική αποµάκρυνση µέρους των 35.000
στρατιωτών που σταθµεύουν στο βόρειο τµήµα
του νησιού θα αποτελούσε σηµαντικό βήµα για
να µειωθούν οι φόβοι των Ελληνοκυπρίων, χωρίς
να απειλειθούν τα Τουρκικά συµφέροντα
ασφαλείας. Πρέπει επίσης να δεσµευτεί στη
σύνταξη ενός σχεδίου για τον επαναπατρισµό
ενός αριθµού εποίκων από τη στιγµή που θα έχει
διενεργηθεί η απογραφή πληθυσµού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Προς τους Θεσµούς και τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.:
1.

Να αποδεχθούν ότι ο τερµατισµός της
αποµόνωσης της βόρειας Κύπρου αποτελεί
µέληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο
εκκρεµεί η ενοποίηση του νησιού.

2.

Να πιέσουν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και να
συνεχίσουν να εργάζονται για την αποδοχή των
παρακάτω:
α)

τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να προχωρήσει κάτω από συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα τον κανονισµό για το
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απευθείας εµπόριο, καθώς και την
εφαρµογή του κανονισµού για παροχή
βοήθειας προς τη βόρεια Κύπρο, µε
πρόνοια για εναρµόνιση προς το
κεκτηµένο, αναµόρφωση των δηµόσιων
υπηρεσιών, ανακαίνιση του λιµένα της
Αµµοχώστου
και
χρηµατοδότηση
απογραφής πληθυσµού,
β)

τη
σύσταση
παραρτήµατος
της
αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο
βορρά για την επίβλεψη της παράδοσης
των κονδυλίων και της εναρµόνισης µε
το κεκτηµένο,

γ)

τη διασφάλιση της δίκαιης εκπροσώπησης
των Τουρκοκυπρίων εντός των θεσµών
της Ε.Ε., και

δ)

την αναθεώρηση των σηµερινών προτάσεων
περί απευθείας εµπορίου ώστε να
συµπεριλάβουν την ενσωµάτωση της
βόρειας Κύπρου στην τελωνειακή ένωση της
Ε.Ε. µε την Τουρκία, την τροποποίηση του
κανονισµού για την Πράσινη Γραµµή και
την από κοινού διαχείριση του λιµένα της
Αµµοχώστου από τους Τουρκοκυπρίους και
την Επιτροπή.

3.

Για τα µεµονωµένα κράτη-µέλη, να εδραιώσουν
όπου αρµόζει διµερείς δεσµούς µε τις αρχές και
την κοινωνία των πολιτών στη βόρεια Κύπρο.

4.

Όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο, να διατηρήσει
τη δέσµευση κατά το σχέδιο Ανάν για την
παραχώρηση σηµαντικών τµηµάτων του εδάφους
των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων της Κύπρου
στο κράτος που θα προκύψει µετά από διευθέτηση.

Προς τις Ηνωµένες Πολιτείες:
5.

Σελίδα iii

8.

Προς τους Τουρκοκύπριους:
9.

Να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες της
τουρκοκυπριακής επιτροπής περιουσιών είναι
συµβατές µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα
του
Ανθρώπου
και
να
αποκαταστήσουν τις ελληνοκυπριακές περιουσίες
στα Βαρώσια, µετά από ανακαίνιση, υπό
τουρκοκυπριακή διοίκηση.

10.

Να προχωρήσουν άµεσα στην εναρµόνιση µε το
κεκτηµένο της Ε.Ε. σε τοµείς όπως το εµπόριο
και η µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα και
να προβούν στους λοιπούς τοµείς στο
προπαρασκευαστικό έργο για την ευαισθητοποίηση
του κοινού και τον προσδιορισµό των απαραίτητων
µεταβατικών περιόδων.

11.

Να υιοθετήσουν το Κοινό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο
(ΚΕ∆).

12.

Να επιδιώξουν µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης,
όπως είναι µία (επιβλεπόµενη από την Ε.Ε.)
απογραφή πληθυσµούστο βορρά, η ενίσχυση των
δικαιωµάτων των Ορθοδόξων κοινοτήτων στη
χερσόνησο της Καρπασίας (περιλαµβανοµένης
της κήρυξης µέρους της χερσονήσου ως
αποστρατιωτικοποιηµένου εθνικού πάρκου), το
άνοιγµα περισσοτέρων συνοριακών διαβάσεων, η
ενεργός στήριξη των διεθνών προσπαθειών
εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και η ανάληψη
πρωτοβουλίας για τη διαφύλαξη πολιτιστικών
µνηµείων.

13.

Να συνεχίσουν να συνεργάζονται µε την
∆ιερευνητική Eπιτροπή Aγνοουµένων (∆EA) για
να επιλυθούν οι 2.500 υποθέσεις Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων, η τύχη των οποίων συνεχίζει
να αγνοείται ως αποτέλεσµα των γεγονότων της
δεκαετίας του 1960 και της στρατιωτικής
επιχείρησης του 1974.

14.

Να πάψουν κάθε οικοδοµικό έργο σε ακίνητα
που ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους.

Να αυξήσουν τις επαφές σε όλα τα επίπεδα µε
αξιωµατούχους και την κοινωνία των πολιτών
στη βόρεια Κύπρο.

Προς τα Ηνωµένα Έθνη.:
6.

7.

Να υιοθετήσουν τα συµπεράσµατα της τελευταίας
Έκθεσης του Γενικού Γραµµατέα (Μάιος 2004)
για το Κυπριακόως απόφαση του Συµβουλίου
Ασφαλείας για να ενισχυθούν οι εκκλήσεις των
Η.Ε. για τον τερµατισµό της αποµόνωσης της
βόρειας Κύπρου.
Να είναι έτοιµα να ασχοληθούν ενεργά µε την
προετοιµασία νέων διαπραγµατεύσεων, σε
περίπτωση που οι Ελληνοκύπριοι ξεκαθαρίσουν
τους προβληµατισµούς τους ως προς το Σχέδιο
Ανάν σε µορφή, η οποία να προσφέρει κάποια
ελπίδα για διευθέτηση κατόπιν διαπραγµατεύσεων.

Να προχωρήσουν µέσω του Αναπτυξιακού
Προγράµµατος των Η.Ε. (UNDP)στη δηµιουργία
Ειδικού Ταµείου για τη βόρεια Κύπρο (Trust
Fund) .

Να αρχίσουν να σχεδιάζουν τη δηµιουργία
χωριών µικτού πληθυσµού σε περιπτώσεις όπου
οι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να µετακινηθούν.
Προς την Τουρκία:

15.

16.

Να εφαρµόσει την Τελωνειακή Ένωση µε όλα
τα είκοσι πέντε κράτη-µέλη της Ε.Ε. όπως έχει
δεσµευθεί.
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17.

Να ξεκινήσει περιορισµένη αποµάκρυνση των
τουρκικών στρατευµάτων από το βόρειο τµήµα
του νησιού.

18.

Να δεσµευθεί στον επαναπατρισµό αριθµού
εποίκων στην Τουρκία.

Σελίδα iv

Κύπρου, µέτρα για να µειωθεί η αποµόνωσή
της, και πρόσβαση απαλλαγµένη από
προξενική θεώρηση (βίζα) για εκείνους τους
Τούρκους εποίκους, που θα λάµβαναν την
υπηκοότητα σύµφωνα µε το Σχέδιο Ανάν,
και

Προς τους Ελληνοκύπριους:
19.

20.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, κατ’ ελάχιστον να
µετάσχει εκ νέου στη διαδικασία διευθέτησης υπό
την αιγίδα των Η.Ε. υποβάλλοντας στον
Γενικό Γραµµατέα ιεραρχηµένο κατάλογο
προβληµατισµών ως προς το Σχέδιο Ανάν (όπως
εκείνος έχει ζητήσει).
Όσον αφορά την αντιπολίτευση, τους µετριοπαθείς
όλων των πλευρών και την ηγεσία της κοινωνίας
των πολιτών:
(α)

(β)

να εγκαινιάσουν µία νέα συζήτηση για
το µέλλον του νησιού, και για τα
πλεονεκτήµατα της εφαρµογής των αρχών
της διζωνικότητας και δικοινοτικότητας,
υποστηρίζοντας σε αυτό το πλαίσιο την
αναθεώρηση του ελληνοκυπριακού
ιστορικού αφηγήµατος του Κυπριακού,
ιδίως µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος
και των µέσων ενηµέρωσης,
να υποστηρίξουν µία θετική προσέγγιση ως
προς την οικονοµική ανάπτυξη της βόρειας

(γ)

να εργαστούν για να αναδιατυπώσουν την
ελληνοκυπριακή συζήτηση για τις σχέσεις
Ε.Ε.-Τουρκίας, δίνοντας έµφαση στα οφέλη
ασφαλείας που θα προέκυπταν από την
ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.

Προς την Ελλάδα:
21.

Να υποστηρίξει δραστήρια τις φωνές µεταξύ των
Ελληνοκυπρίων πολιτικών και της κοινωνίας των
πολιτών υπέρ µιας διευθέτησης του προβλήµατος
και να υποστηρίξει ενεργά την επανέναρξη των
διαπραγµατεύσεων µε βάση το Σχέδιο Ανάν.

22.

Να αναστείλει το δόγµα του Ενιαίου Αµυντικού
Χώρου, να πάψει τις κοινές στρατιωτικές
δραστηριότητες µε τους Ελληνοκυπρίους και να
σταµατήσει να συµµετέχει στις επιχειρήσεις και
τη στελέχωση της κυπριακής Εθνοφρουράς.

Βρυξέλλες/Λευκωσία, 8 Μαρτίου 2006
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ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
I.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΙ∆ΩΝ

Οι σπόροι της σύγκρουσης στην Κύπρο φυτεύτηκαν κατά
τη διάρκεια της βρετανικής αποικιακής διακυβέρνησης
στις αρχές του εικοστού αιώνα. Στη δεκαετία του 1920,
η ελληνοκυπριακή κοινότητα, µε την υποστήριξη της
Ελλάδας, ανέπτυσσε ολοένα µεγαλύτερη δυσαρέσκεια
για τον βρετανικό έλεγχο. Όµως, αντίθετα µε άλλα
κινήµατα του εικοστού αιώνα για τον τερµατισµό της
αποικιοκρατίας, ο ελληνοκυπριακός πόθος για ελευθερία
δεν µεταφράστηκε σε αίτηµα για ανεξαρτησία. Οι
Ελληνοκύπριοι, θεωρώντας ότι αποτελούν ενιαίο
λαό µε τους Ελλαδίτες, εξέφρασαν το αίτηµά τους για
αυτοδιάθεση µέσω της ένωσης µε την Ελλάδα. Κατά τη
δεκαετία του 1950, η ελληνοκυπριακή δυσαρέσκεια
είχε εξελιχθεί σε αντάρτικο εναντίον των Βρετανών.
Γνωρίζοντας την τύχη των περισσότερων άλλων
Μουσουλµάνων, που ζούσαν σε πρώην οθωµανικά
εδάφη, τα οποία είχαν προσαρτηθεί στην Ελλάδα κατά
την προηγούµενη εκατονταετία, η τουρκοκυπριακή
κοινότητα που αποτελούαε το 18% του πληθυσµού,
απέρριπτε την ένωση. Με την υποστήριξη της Τουρκίας
και την παρακίνηση των Βρετανών, οι Τουρκοκύπριοι
σχηµάτισαν ένοπλο κίνηµα αντίδρασης µε αποτέλεσµα
να ξεσπάσουν διακοινοτικές συγκρούσεις. Μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του 1950, οι τουρκοκυπριακοί
(και τουρκικοί) στόχοι αποκρυσταλλώθηκαν στο αίτηµα
για ταξίµ, την διχοτόµηση του νησιού σε ελληνική και
τουρκική ζώνη.1
Το 1959, ο δρόµος για συµβιβασµό άνοιξε µε µια
µετατόπιση των θέσεων της Μεγάλης Βρετανίας, που
αποκήρυξε την κυριαρχία της επί της Κύπρου. Μέσω των
συµφωνιών του Λονδίνου και της Ζυρίχης του 1959, οι
εµπλεκόµενες πλευρές συµφώνησαν σε µια βασική δοµή
για τη νέα και ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία της Κύπρου
(∆τΚ), η οποία απέκλειε ρητά τόσο την ένωση, όσο και
το ταξίµ. Η Κύπρος, ιδρύθηκε στις 16 Αυγούστου 1960,

Για ένα σύντοµο ιστορικό του Κυπριακού προβλήµατος, βλ.
Andrew Borowiec, Cyprus, A Troubled Island (Westport,
2000). Για µια ελληνοκυπριακή οπτική, βλ. Γλαύκος Κληρίδης,
Κύπρος: Η κατάθεσή µου, τόµοι 1-4 (Λευκωσία, 1989). Για µια
τουρκοκυπριακή οπτική, βλ. Pierre Oberling, The Road to
Bellapais (Boulder, 1982).

1

θα ήταν ένα δικοινοτικό κράτος, που έπετρεπε περιθώρια
για την αποτελεσµατική εκπροσώπηση των δύο
συστατικών της κοινοτήτων και την κατανοµή της
εξουσίας µεταξύ αυτών. Υπεγράφησαν επίσης από όλες
τις πλευρές οι Συνθήκες Εγγύησης, Συµµαχίας και
Εγκαθίδρυσης. Η Συνθήκη Εγγύησης παραχωρούσε στη
Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία το δικαίωµα
µονοµερούς επέµβασης για την αποκατάσταση της
συνταγµατικής τάξης στο νησί. Η Συνθήκη Συµµαχίας
επέτρεπε στην Ελλάδα και την Τουρκία να τοποθετήσουν
στην Κύπρο 950 και 650 στρατιώτες αντιστοίχως. Η
Συνθήκη Εγκαθίδρυσης παραχωρούσε στη Βρετανία
κυριαρχία επί δύο στρατιωτικών βάσεων στη ∆εκέλεια
και το Ακρωτήρι.
Από την αρχή, οι περισσότεροι Ελληνοκύπριοι εξέφρασαν
τη δυσαρέσκειά τους για τις συµφωνίες, θεωρώντας τις
ως προδοσία της υπόθεσης της ένωσης και αµφισβητώντας
τις παραχωρήσεις προς τους Τουρκοκύπριους, τις οποίες
θεωρούσαν υπερβολικά γενναιόδωρες. Τον ∆εκέµβριο
του 1963, η ελληνοκυπριακή ηγεσία πρότεινε σειρά
τροποποιήσεων του Συντάγµατος, οι οποίες θα
καταργούσαν το δικοινοτικό χαρακτήρα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και θα έθεταν τις βάσεις για ένα
συγκεντρωτικό ενιαίο κράτος µε µειονοτικά δικαιώµατα
για τους Τουρκοκύπριους. Μετά την προβλέψιµη
απόρριψη των προτάσεων από την Άγκυρα και την
τουρκοκυπριακή ηγεσία, οι Τουρκοκύπριοι αξιωµατούχοι
εγκατέλειψαν όλα τα δηµόσια αξιώµατα και στη συνέχεια
δεν ήταν σε θέση να επιστρέψουν. Ξέσπασε εκ νέου
διακοινοτική βία, που οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους και
στον αναγκαστικό εκτοπισµό περισσότερων από 30.000
Τουρκοκυπρίων από µικτές περιοχές σε θύλακες. Το
1964 τα Η.Ε ανέπτυξαν (UNFICYP), κυρίως για να
προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα, και η
οποία παραµένει µέχρι και σήµερα παρά τη µεταβολή
των περιστάσεων. Το πρόβληµα εντάθηκε µετά τον
ερχοµό της δικτατορίας των συνταγµαταρχών στην
Ελλάδα το 1967 και την αυξανόµενη ανάµιξη της
Ελλάδας στις εσωτερικές υποθέσεις του νησιού. Η
ανάµιξη αυτή έφτασε σε κρίσιµο σηµείο στις 15 Ιουλίου
1974, όταν η ελληνοκυπριακή Εθνοφρουρά (την
οποία στο µεταξύ διοικούσαν Ελλαδίτες αξιωµατικοί)
πραγµατοποίησε πραξικόπηµα, υπό την ηγεσία του
διαβόητου Νίκου Σαµψών, για να ανατρέψει την
ελληνοκυπριακή κυβέρνηση και να επεκτείνει στην
Κύπρο την ελληνική στρατιωτική διακυβέρνηση. Στο
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σηµείο αυτό, η Τουρκία επενέβη µονοµερώς,
επικαλούµενη τα δικαιώµατά της σύµφωνα µε τη Συνθήκη
Εγγύησης, αρχικά για να εξασφαλίσει την περίµετρο µιας
περιοχής µεταξύ Κυρήνειας και Λευκωσίας και στη
συνέχεια, στα µέσα Αυγούστου, για να επεκτείνει τον
έλεγχό της στο 37% της έκτασης του νησιού στο βορρά.
Κατά τη διάρκεια του πολέµου στην Κύπρο, η
στρατιωτική δικτατορία των Αθηνών, η οποία είχε
ενθαρρύνει το πραξικόπηµα και στη συνέχεια δεν ήταν
σε θέση να του προσφέρει επαρκή υποστήριξη,
κατέρρευσε, και η Ελλάδα επέστρεψε στην
κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Μετά την επέµβαση της Τουρκίας, τα στρατεύµατά της
παρέµειναν στην Κύπρο. Η συνταγµατική τάξη του
1960 δεν αποκαταστάθηκε ποτέ: µια ριζικά νέα τάξη
αναδύθηκε, µε το νησί διχοτοµηµένο ντε φάκτο σε
δύο ζώνες: την τουρκοκυπριακή στο βορρά και την
ελληνοκυπριακή στο νότο, τις οποίες χωρίζει µία
επιτηρούµενη από τα Η.Ε. νεκρή ζώνη, η Πράσινη
Γραµµή. Οι συµφωνίες της Βιέννης του 1975 για την
προσωρινή ανταλλαγή πληθυσµών οδήγησε στον
εκτοπισµό 140.000 Ελληνοκυπρίων από το βορρά και
60.000 Τουρκοκυπρίων από το νότο. Έτσι, αµφότερες οι
ζώνες υποβλήθηκαν σε σχεδόν πλήρη εθνοκάθαρση.
Από τη διχοτόµηση και µετά, η Τουρκία ενθαρρύνει τη
µετανάστευση από την ενδοχώρα στη βόρεια Κύπρο
και σήµερα ο αριθµός των Τούρκων µεταναστών είναι
µεταξύ 55.0002 και 115.0003 σε σύνολο πληθυσµού στο
βορρά σχεδόν 200.000. Οι Τουρκοκύπριοι στο βορρά
συγκρότησαν την κυβέρνησή τους ως το «Τουρκικό
Οµόσπονδο Κράτος της Κύπρου» το 1975 και στη
συνέχεια κήρυξαν ανεξαρτησία ως «Τουρκική
∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (Τ∆ΒΚ) το 1983. Η
«Τ∆ΒΚ» δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα,
µε µόνη εξαίρεση την Τουρκία, ενώ τα Η.Ε. καταδίκασαν
τον σχηµατισµό της.4 Οι Ελληνοκύπριοι στο νότο
διατήρησαν το δικαίωµα να αυτοπροσδιορίζονται ως η
διεθνώς αναγνωρισµένη «∆ηµοκρατία της Κύπρου», η
οποία θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα ως η µόνη
νόµιµη αρχή στο νησί παρά την απουσία Τουρκοκυπρίων
στους κρατικούς θεσµούς. Η Τουρκία µε τη σειρά της δεν
αναγνωρίζει ως νόµιµη τη σηµερινή «∆ηµοκρατία της
Κύπρου».
Οι δύο πλευρές διατηρούν εντελώς διαφορετικές
ερµηνείες των γεγονότων. Για τους Τουρκοκύπριους, η
σύγκρουση άρχισε το 1963, µε την κατάρρευση των
µηχανισµών καταµερισµού εξουσίας του 1960. Η

Τουρκοκυπριακή απογραφή (1996).
Εκτίµηση του Συµβουλίου της Ευρώπης (2004).
4
Απόφαση 5412 (1983) της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε.,
Αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Η.Ε. και Απόφαση 1056 (1987) του
Συµβουλίου της Ευρώπης.

Σελίδα 2

κατάρρευση αυτή οδήγησε µάλιστα στην ανάφλεξη βίας,
στην οποία συνέδραµαν Ελληνοκύπριοι πολιτικοί και
περιλάµβανε καλά τεκµηριωµένες αγριότητες και την
τελική γκετοποίηση των Τουρκοκυπρίων σε θύλακες. Για
τους Ελληνοκύπριους, η σύγκρουση ξεκίνησε το 1974
µε την εισβολή τουρκικών στρατιωτικών δυνάµεων
στο νησί, η οποία οδήγησε στη διχοτόµησή του, στην
κατάληψη του 37% του εδάφους του, στον εκτοπισµό
140.000 Ελληνοκυπρίων από τα σπίτια τους, στον
εποικισµό των κατεχοµένων εδαφών από 115.000
Τούρκων από την ηπειρωτική Ανατολία και στη συνεχή
παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναµης 35.000
ανδρών. Στην ελληνοκυπριακή ιστοριογραφία, η
περίοδος µεταξύ 1963 και 1974 αγνοείται πλήρως,
δίνοντας την εντύπωση ότι οι εθνοτικές κοινότητες
συνυπήρχαν αρµονικά.
Οι δεκαετίες που ακολούθησαν, έφεραν αυξανόµενη
οικονοµική ανισότητα µεταξύ βορρά και νότου. Το 2003,
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανερχόταν σε €15.600 στο νότο
και €5.240 στο βορρά, ενώ η παραγωγικότητα της
εργασίας στο βορρά ήταν το 40% εκείνης στο νότο.5
Μετά το 1974, η µικρή ελληνοκυπριακή οικονοµία
βίωσε οικονοµική έκρηξη, υποβοηθούµενη από τη
νοµική υπόσταση της κυβέρνησης ως της µόνης διεθνώς
αναγνωρισµένης αρχής στο νησί. Η ελληνοκυπριακή
οικονοµία επωφελήθηκε από τους κλαδους του εµπορίου
και των επενδύσεων, ειδικευόµενη στα ελαφρά
βιοµηχανικά αγαθά, τον τουρισµό και τις υπεράκτιες
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Η ελληνοκυπριακή
πλευρά επωφελήθηκε επίσης από τις καλές της σχέσεις
τόσο µε τον αραβικό κόσµο, όσο και µε το Ισραήλ. Από
την άλλη, η τουρκοκυπριακή οικονοµία υπήρξε πολύ
πιο δυσκίνητη. Η διεθνής αποµόνωση παρεµπόδισε το
εµπόριο και τον τουρισµό. Η µη αναγνώριση και η
συνακόλουθη αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων
αποθάρρυνε τις άµεσες εξωτερικές επενδύσεις (ΑΕΕ)
και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα. Η οικονοµική
εξάρτηση άφησε τη βόρεια Κύπρο ευάλωτη στους
υψηλούς ρυθµούς πληθωρισµού και την µακροοικονοµική
αστάθεια της Τουρκίας. Επιπλέον, στην οικονοµία
του βορρά κυριαρχεί ένας µεγάλος και µη αποδοτικός
δηµόσιος τοµέας, που όξυνε τις σοβαρές δηµοσιονοµικές
ανισορροπίες. Η οικονοµία υποστηρίζεται µε απευθείας
εισροή βοήθειας από την Τουρκία στον προϋπολογισµό.
Οι διαδοχικοί γύροι δικοινοτικών συνοµιλιών από το
1974 και µετά έχουν προσφέρει ελάχιστες
ανολοκλήρωτες επιτυχίες µαζί µε πάµπολλες αποτυχίες.
Σε διάφορες χρονικές στιγµές, η µία ή η άλλη πλευρά, ή

2
3

Willem Noe και Max Watson, “Convergence and Reunification
in Cyprus: Scope for a Virtuous Circle” [«Σύγκλιση και
επανένωση στην Κύπρο: Περιθώριο για θετικό κύκλο»],
ECOFIN Country Focus, τόµος 2, τεύχος 3, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Βρυξέλες, 2004.
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και οι δύο, απέρριψαν προτάσεις που είχαν τη διεθνή
υποστήριξη. Όµως η διεθνής κοινότητα, ενεργώντας διά
µέσου του Γενικού Γραµµατέα των Η.Ε., ανέπτυξε
ολοένα ακριβέστερες ιδέες ως προς το πώς θα έπρεπε να
είναι το περίγραµµα της διευθέτησης του Κυπριακού
ζητήµατος. Οι διεθνείς προτάσεις εκπονήθηκαν µε βάση
τις συµφωνίες του 1960 καθώς και τις πρώτες και
µοναδικές δικοινοτικές συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν
τα πρώτα χρόνια µετά το 1974. Οι Συµφωνίες Υψηλού
Επιπέδου του 1977 και του 19796 όριζαν ότι µία
µελλοντική λύση θα βασιζόταν σε µία ανεξάρτητη,
κυρίαρχη, δικοινοτική και διζωνική οµοσπονδία, µε
εδαφικές αναπροσαρµογές· η οποία θα έβρισκε απαντήσεις
για το καθεστώς και τις περιουσίες των εκτοπισµένων· και
η οποία θα όριζε το κανονιστικό πλαίσιο των «τριών
ελευθεριών», της ελεύθερης µετακίνησης, της ελεύθερης
εγκατάστασης και της ελεύθερης ιδιοκτησίας. Στα µέσα
της δεκαετίας του 1980, υπό τον Γενικό Γραµµατέα
Χαβιέ Πέρες ντε Κουέγιαρ, στις αρχές της δεκαετίας του
1990 υπό τον διάδοχό του, Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι
και στα έτη 1999-2004 υπό τον διάδοχο αυτού, τον Κόφι
Ανάν, τα Η.Ε. αφιέρωσαν πολύ χρόνο και ενέργεια στην
εκπόνηση λεπτοµερών σχεδίων και προτάσεων για την
οµοσπονδιακή επανένωση της Κύπρου.
Παράλληλα µε τις διακυµάνσεις της ειρηνευτικής
διαδικασίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και
µετά, έλαβαν χώρα και άλλες καίριες εξελίξεις. Οι πλέον
κεντρικές ήταν εκείνες που αφορούσαν στη σχέση των
µερών µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα /
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΟΚ/Ε.Ε.).7 Στην Ελλάδα, µετά
το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας το 1974, η νέα
κυβέρνηση της Νέα ∆ηµοκρατία του Κωνσταντίνου
Καραµανλή υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ στην
οποία και εντάχθηκε το 1981. Η ένταξή της χώρας στην
ΕΟΚ είχε δύο συνέπειες για το Κυπριακό. Πρώτον, η
ελληνοκυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να επιδιώξει την
ένταξη στην ΕΟΚ/Ε.Ε. Υπέβαλε κανονικά αίτηση το
1990 και, παρά τις τουρκοκυπριακές και τουρκικές
διαµαρτυρίες επί µία δεκαετία, εισήλθε τελικά στην Ε.Ε
τον Μάιο του 2004., µαζί µε οκτώ πρώην κοµµουνιστικές

Αυτές ήταν αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
ηγετών των δύο κοινοτήτων, η συµφωνία του 1977 µεταξύ του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, προέδρου της ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου από την ανεξαρτησία της το 1960 µέχρι τον θάνατό
του το 1977 και του Ραούφ Ντενκτάς, του ηγέτη των
Τουρκοκυπρίων από το 1973 µέχρι το 2005, ενώ η συµφωνία
του 1979 µεταξύ του Ντενκτάς και του διαδόχου του Μακαρίου
στο αξίωµα του προέδρου, Σπύρου Κυπριανού.
7
Για εξιστόρηση του αντικτύπου της Ε.Ε. στο τρίγωνο
Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου, βλ. Nathalie Tocci, EU Accession
Dynamics and Conflict Resolution: Catalyzing Peace or
Consolidating Partition in Cyprus [∆υναµική της ένταξης στην
Ε.Ε. και επίλυση συγκρούσεων: καταλυτική επίτευξη ειρήνης ή
παγίωση της διχοτόµησης στην Κύπρο] (Ashgate, Aldershot,
2004).
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χώρες και τη Μάλτα,. ∆εύτερον, οι πρώτες δύο δεκαετίες
συµµετοχής της Ελλάδας δηµιούργησαν σηµαντικές
εντάσεις στους δεσµούς ΕΟΚ/Ε.Ε.-Τουρκίας. Η Ελλάδα
παρακώλυε µέχρι το 1999 τη χρηµατοδοτική βοήθεια της
Ε.Ε. προς την Τουρκία καθώς και την υποψηφιότητα
της Τουρκίας στην Ε.Ε. Ωστόσο το 1999 η ελληνική
στάση µετατοπίστηκε βαθύτατα µετά την έναρξη της
ελληνοτουρκικής προσέγγισης,, της σηµαντικότερης
διεργασίας ειρηνικής συµφιλίωσης µεταξύ των
κυβερνήσεων των δύο κρατών µετά τη δεκαετία του 1920.
Ως αποτέλεσµα της προσέγγισης καθώς και καίριων
εσωτερικών εξελίξεων στην Τουρκία και στο εσωτερικό
άλλων σηµαντικών κρατών-µελών της Ε.Ε., το 1999 η
Τουρκία αναγνωρίστηκε επισήµως ως χώρα υποψήφια
προς ένταξη στην Ε.Ε., γεγονός που άνοιξε το δρόµο για
την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων το 2005.
Συνάµα η τουρκοκυπριακή κοινότητα πειθόταν ολοένα
περισσότερο ότι και το δικό της µέλλον βρίσκεται στην
Ε.Ε.
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II.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΑ
∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Κατά την τελευταία φάση της διαδικασίας ένταξης της
Κύπρου στην Ε.Ε. σηµειώθηκε η πλέον συντονισµένη
και συνολική προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για
την επίτευξη διευθέτησης µετά τις διαπραγµατεύσεις
του 1959-1960 για την ανεξαρτησία. Το 1999-2000
πραγµατοποιήθηκαν «εκ του σύνεγγυς» συνοµιλίες
µεταξύ του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς και
του Ελληνοκύπριου ηγέτη Γλαύκου Κληρίδη, οι οποίες
έληξαν µε την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων το 2000.
Μετά από ένα έτος πλήρους αδιεξόδου, η διαδικασία
ξεκίνησε εκ νέου το 2001 µε απευθείας συνοµιλίες. Εν
όψει της επικείµενης προθεσµίας της ένταξης της
Κύπρου στην Ε.Ε. και της σαφούς προτίµησης της Ε.Ε.
και των Η.Ε. να ενταχθεί µια επανενωµένη Κύπρος, η
οµάδα των Η.Ε. (που υποστηρίχθηκε ιδίαίτερα από τον
Βρετανό Ειδικό Εκπρόσωπο για το Κυπριακό, Λόρδο
Χάνεϊ) παρουσίασε την πρώτη εκδοχή του Σχεδίου Ανάν
τον Νοέµβριο του 2002. Το Σχέδιο, µε τις 182 σελίδες
κυρίων άρθρων και οριστικοποιηµένων νόµων και τις
9.000 σελίδες προσαρτηµένων σχεδίων νόµων και
συνθηκών, προϊόν περίπου 300 συναντήσεων,
αντιπροσώπευε µακράν τη λεπτοµερέστερη και
συνολικότερη προσπάθεια των Η.Ε. για την προώθηση
µίας οµοσπονδιακής λύσης στην Κύπρο.8

Α.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ

Το Σχέδιο Ανάν προέβλεπε την εγκαθίδρυση µίας νέας
κατάστασης πραγµάτων, µε µέλος της Ε.Ε. µια Ενιαία
∆ηµοκρατία της Κύπρου (Ε∆Κ), αποτελούµενη από µία
οµοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των δύο
συνιστώντων κράτών – της ελληνοκυπριακής κοινότητας
στο νότο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο
βορρά. Συνταγµατικά, το σχέδιο κατένεµε τις
περισσότερες εξουσίες στα δύο συνιστώντα κράτη, µε το
οµοσπονδιακό επίπεδο διακυβέρνησης υπεύθυνο
πρωταρχικά για τις εξωτερικές σχέσεις, τη νοµισµατική
πολιτική, τα οικονοµικά της οµοσπονδίας, θέµατα
υπηκοότητας της δηµοκρατίας και τη µετανάστευση.
Οι οµοσπονδιακοί θεσµοί θα χαρακτηρίζονταν από
πολιτική ισότητα στην πράξη. Τον εκτελεστικό κλάδο θα
συνιστούσε προεδρικό συµβούλιο, αποτελούµενο από
Για την πορεία των διαπραγµατεύσεων κατά το διάστηµα
1999-2004, βλ. David Hannay, Cyprus: The Search for a
Solution [Κύπρος: Η αναζήτηση λύσης] (London, 2005) και
“Report of the Secretary-General on his mission of good offices
in Cyprus” [Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα για την αποστολή
καλών υπηρεσιών του στην Κύπρο»], Η.Ε., Νέα Υόρκη, Μάιος
2004.
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εννέα µέλη (από τα οποία τουλάχιστον τρία θα ήταν
Τουρκοκύπριοι) µε πενταετή θητεία, η προεδρία του
οποίου θα εναλλασσόταν κυκλικά µεταξύ των δύο
κοινοτήτων. Το προεδρικό συµβούλιο θα προσπαθούσε
να λαµβάνει αποφάσεις µε οµοφωνία, αλλά θα είχε τη
δυνατότητα να αποφασίζει πλειοψηφικά, αρκεί οι
αποφάσεις να είχαν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός
µέλους από κάθε συνιστών κράτος. Το οµοσπονδιακό
κοινοβούλιο θα αποτελείτο από δύο σώµατα και οι
αποφάσεις κανονικά θα απαιτούσαν την έγκριση και των
δύο σωµάτων µε απλή πλειοψηφία, η οποία θα
περιλάµβανε το ένα τέταρτο των γερουσιαστών από το
κάθε συνιστών κράτος. Το κατώτερο σώµα θα εκλεγόταν
µε βάση την υπηκοότητα στα συνιστώντα κράτη, µε
δεδοµένο ότι το τουρκοκυπριακό κράτος θα κατείχε
τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εδρών. Το ανώτερο
σώµα θα αποτελείτο από ίσο αριθµό Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Οι εκλογές στα συνιστώντα κράτη θα
βασίζονταν στη µόνιµη κατοικία. Στο Ανώτατο
∆ικαστήριο θα συµµετείχε ίσος αριθµός Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων.
Τη συνταγµατική διάσταση (η οποία ουσιαστικά κάλυπτε
τις τουρκοκυπριακές απαιτήσεις για πολιτική ισότητα)
εξισορροπούσαν οι εδαφικές προτάσεις, οι οποίες
προέβλεπαν σηµαντική µείωση της τουρκοκυπριακής
ζώνης, από το 37% σε περίπου 28,5% του νησιού.
Οι εδαφικές αναπροσαρµογές θα επέτρεπαν στην
πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων εκτοπισµένων να
επιστρέψουν στις περιουσίες τους υπό ελληνοκυπριακή
διακυβέρνηση. Οι εναποµείναντες εκτοπισµένοι, οι
οποίοι θα επιθυµούσαν να επιστρέψουν στις περιουσίες
τους στο βορρά, θα είχαν κανονικά δικαίωµα
αποκατάστασης του ενός τρίτου της αξίας και ενός τρίτου
της έκτασης της περιουσίας τους. Θα λάµβαναν
αποζηµίωση για τα δύο τρίτα της αξίας αν οι περιουσίες
τους βρίσκονταν στην κατοχή άλλων εκτοπισµένων ή αν
είχαν υποστεί σηµαντικές βελτιώσεις.
Όλες οι κυπριακές δυνάµεις ασφαλείας θα διαλύονταν,
ενώ τα αποσπάσµατα της Ελλάδας και της Τουρκίας θα
µειώνονταν σε 6.000 έκαστο µέχρι το 2011 και σε 3.000
µέχρι το 2018 (ή µέχρι την ηµεροµηνία της ένταξης της
Τουρκίας στην Ε.Ε.). Εφ’ εξής, οι αριθµοί τους θα
µειώνονταν στους αρχικούς 950 και 650 στρατιώτες που
προέβλεπε η Συνθήκη Συµµαχίας, µε στόχο την πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση. Η ειρηνευτική δύναµη των
Η.Ε., εξουσιοδοτηµένη µε νέα εντολή, θα επέβλεπε την
εφαρµογή της συµφωνίας. Η Συµφωνία Εγγύησης θα
παρέµενε σε ισχύ µε τις δέουσες τροποποιήσεις,
επιτρέποντας στις τρεις εγγυήτριες χώρες να
προστατεύουν το συνταγµατικό καθεστώς όχι µόνο
της νέας δηµοκρατίας συνολικά, αλλά και των δύο
συνιστώντων κρατών. Το Σχέδιο όριζε περαιτέρω ότι η
Κύπρος δεν θα έθετε το έδαφός της στη διάθεση διεθνών
στρατιωτικών επιχειρήσεων (περιλαµβανοµένων
Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και
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Άµυνας) χωρίς τη συγκατάθεση των δύο συνιστώντων
κρατών και αµφοτέρων της Ελλάδας και της Τουρκίας
µέχρι την ένταξη της τελευταίας στην Ε.Ε.
Τόσο οι Ελληνοκύπριοι, όσο και οι Τουρκοκύπριοι,
είχαν πολύ καλά κίνητρα για να αποδεχθούν την
προτεινόµενη διευθέτηση. Για την ελληνοκυπριακή
πλευρά, το Σχέδιο Ανάν θα αποκαθιστούσε την
πολυπόθητη ενότητα της χώρας τους. Συγχρόνως θα
έδινε στους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες τη δυνατότητα
να ανακτήσουν σηµαντικό µέρος των απολεσθέντων
εδαφών τους και να επιστρέψουν στα σπίτια τους µε
ασφάλεια, και θα αποστρατιωτικοποιούσε το νησί στα
επίπεδα της Συνθήκης Εγγύησης του 1960. Για τους
Τουρκοκύπριους, το Σχέδιο Ανάν θα αποµάκρυνε τις
συνέπειες που απέρρεαν από τη µη διεθνή αναγνώριση
της αυτοανακηρυχθείσας πολιτικής τους οντότητας, θα
λάµβαναν ίση πολιτική υπόσταση, ενώ συγχρόνως θα
επιβεβαιωνόταν πλήρως η τουρκική τους ταυτότητα.
Ένα επιπλέον κίνητρο για να αποδεχθούν το σχέδιο
ήταν ότι η τελική επανένωση των δύο διαιρεµένων
µερών θα επέφερε αµέσα στην κοινότητά τους τα
προνόµια της εισόδου του νησιού στην Ε.Ε. Το πλαίσιο
του Σχεδίου ήταν η εγγύηση της διζωνικότητας και της
πολιτικής ισότητας, ο σεβασµός της εθνικής
διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους µε
µόνον µία κοινή και ενίαια διεθνή προσωπικότητα.
Η «Βάση για τη Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού
Προβλήµατος» του Γενικού Γραµµατέα των Η.Ε. (Ανάν
I) τέθηκε υπ’ όψη των ηγετών της ελληνοκυπριακής και
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και των τριών
εγγυητών κρατών τον Νοέµβριο του 2002, ενώ τέσσερις
εβδοµάδες αργότερα ακολούθησε µία αναθεωρηµένη
εκδοχή (Ανάν II). Η πρόθεση ήταν να διευθετηθεί το
Κυπριακό ζήτηµα οριστικά µε την επανένωση της
διεθνώς αναγνωρισµένης και νόµιµης ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου µε την αυτοανακηρυχθείσα και διεθνώς
αποµονωµένη Τ∆ΒΚ ως Ενιαία ∆ηµοκρατία της Κύπρου
πριν η Ε.Ε. λάβει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο της ίδιας χρονιάς την
απόφασή της για διεύρυνση,. Όµως οι ελπίδες
συνετρίβησαν µε την ωµή απόρριψη από την πλευρά της
τουρκοκυπριακή ηγεσία. Μία ακόµη εκδοχή του σχεδίου
(Ανάν III) προτάθηκε τον Μάρτιο του 2003 σε µια
τελευταία προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτηµα πριν την
υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης στις 16 Απριλίου, αλλά
απορρίφθηκε και πάλι από τους Τουρκοκύπριους. Το
Ανάν IV και στη συνέχεια το Ανάν V δηµοσιεύθηκαν τον
Μάρτιο του 2004 σε µια αποτυχηµένη προσπάθεια να
επανενωθεί η Κύπρος πριν ενταχθεί επισήµως στην Ε.Ε.
την 1η Μαΐου του ίδιου έτους.
Στις 24 Απριλίου 2004, οι Ελληνοκύπριοι και οι
Τουρκοκύπριοι ψήφισαν σε χωριστά δηµοψηφίσµατα για
την πέµπτη έκδοση του Σχεδίου, αφού όλες οι πλευρές
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τελικά συµφώνησαν τον Φεβρουάριο, δεχόµενα έντονες
πιέσεις από τις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και τη Βρετανία, ότι ο
Γενικός Γραµµατέας µπορούσε, απούσης τελικής
συµφωνίας για το κείµενο, να θέσει τη δική του οριστική
εκδοχή σε ψηφοφορία. Ήταν η πρώτη φορά που οι
πολίτες του νησιού είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη
γνώµη τους για µια ειρηνευτική συµφωνία. Η συµµετοχή
ήταν µεγάλη, αφού στις κάλπες παρουσιάστηκε το 90%
των 480.000 εγγεγραµµένων Ελληνοκυπρίων και το 75%
των 143.000 Τουρκοκυπρίων. Η έκβαση των δίδυµων
δηµοψηφισµάτων ήταν –σε µια εκπληκτική ανατροπή
ολόκληρου του ιστορικού των διαπραγµατεύσεων– ένα
ξεκάθαρο «ναι» (65%) από την τουρκοκυπριακή πλευρά,
αλλά ένα ηχηρό «όχι» (76%) από την ελληνοκυπριακή
πλευρά. Τον επόµενο µήνα η Κύπρος έγινε δεκτή στην
Ε.Ε. διαιρεµένη ακόµη, µε ανεσταλµένη την εφαρµογή
του κοινοτικού κεκτηµένου στο βορρά.9 Η διένεξη
σήµερα συνεχίζει να απέχει από την εξεύρεση λύσης όσο
απείχε εξίσου και στο παρελθόν.

Β.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Η θέση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ραούφ Ντενκτάς,
παρέµεινε σκληροπυρηνική καθ’ όλη την προεδρική
του θητεία, µε αποτέλεσµα την ακινητοποίηση
διαπραγµατεύσεων, τν απόρριψη ειρηνευτικών
προτάσεων και την κατάθεση πιεστικών προϋποθέσεων.
Ο Ραούφ Ντενκτάς απέρριψε το τελικό Σχέδιο Ανάν το
2004 ακόµα πιο σθεναρά απ’ ότι τις προτάσεις του 1992
και του 1986. Όµως αυτήν τη φορά ξεπεράστηκε από τον
ίδιο τον λαό του και από µια νέα πολιτική συναίνεση
στην Άγκυρα. Με επικεφαλής µια νέα, µετριοπαθή
ηγεσία και µε την υποστήριξη της κυβέρνησης του AKP
(Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης) στην Τουρκία,
οι Τουρκοκύπριοι ασπάστηκαν το Σχέδιο Ανάν και τις
προοπτικές επανένωσης εντός της Ε.Ε. που συνεπαγόταν
αυτό.

Η αίτηση της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης το 1990 για
ένταξη εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1993, και
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις άρχισαν το 1998, σε µια
περίοδο όπου το µεγαλύτερο εµπόδιο για την επανένωση του
νησιού ήταν η τουρκοκυπριακή ηγεσία. Καθώς η ∆ηµοκρατία
της Κύπρου προσυπέγραφε το ένα κεφάλαιο µετά το άλλο της
συνθήκης ένταξής της στην Ε.Ε., κανείς ποτέ δεν πρότεινε την
ιδέα η συγκατάθεσή της στην επανένωση του νησιού να
καταστεί προϋπόθεση της ένταξης στην Ε.Ε., ιδίως αφού τη
στιγµή που αναλαµβάνονταν οι κρίσιµες δεσµεύσεις το
πρόβληµα έµοιαζε να βρίσκεται στο βορρά και όχι στο νότο.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγµατευτές ανησυχούσαν ότι
οποιοδήποτε τέτοιο εµπόδιο για την Κύπρο µπορεί να
πυροδοτούσε ένα ελληνικό βέτο για τις υπόλοιπες υποψήφιες
χώρες
9
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Πώς εξηγείται η συντριπτική ψήφος των Τουρκοκυπρίων
υπέρ µιας διευθέτησης βασισµένης στην επανένωση, σε
σαφή αντίθεση προς τη σθεναρή απόρριψη του Σχεδίου
από τον επί δεκαετίες ηγέτη τους; Ένας παράγοντας ήταν
η επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση στη βόρεια
Κύπρο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Όµως η
αυξανόµενη ελκυστικότητα της ένταξης στην Ε.Ε. ήταν
ένα άλλο κρίσιµο στοιχείο. Για να επιτύχουν την ένταξη
στην Ε.Ε., οι Τουρκοκύπριοι ήταν όλο και πιο
διατεθειµένοι να αποδεχθούν το κόστος της επανένωσης.10
Μια άλλη συνέπεια της αποµόνωσης ήταν η αυξανόµενη
εξάρτηση των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία,
γεγονός που αύξησε περαιτέρω την επίγνωση ότι οι
Τουρκοκύπριοι δεν ήταν αφεντικά στο ίδιο τους το σπίτι.
Η αυτοδιάθεση έφτασε να θεωρείται ως εξαρτώµενη από
µια συµφωνία και από την ένταξη στην Ε.Ε.
Ένας άλλος λόγος για το τουρκοκυπριακό «ναι» µπορεί
να αναζητηθεί στο ίδιο το Σχέδιο Ανάν και στην εγχώρια
εκστρατεία υπέρ του. Η υποστήριξη του απλού κόµου
για µια διευθέτηση αυξήθηκε µετά τη δηµοσίευση
του Σχεδίου. Όποια κι αν ήταν τα εναποµένοντα
µειονεκτήµατά του από την τουρκοκυπριακή σκοπιά, το
Σχέδιο έδειχνε πώς η προβλεπόµενη λύση µπορούσε να
ικανοποιήσει βασικές ανάγκες των Τουρκοκυπρίων,
κατευνάζοντας έτσι πολλούς φόβους. Μόλις
δηµοσιεύθηκε το Σχέδιο, η παράταξη υπέρ της λύσης
άρχισε αµέσως µία καλά οργανωµένη εκστρατεία για να
ανατρέψει το παλιό κατεστηµένο και τις µακρόχρονες
απόψεις του για το Κυπριακό ζήτηµα.
Ένας τελικός σηµαντικός παράγοντας εναπόκειτο στην
Άγκυρα. Η τουρκοκυπριακή υποστήριξη διευκολύνθηκε
σε τεράστιο βαθµό από τη µετατόπιση της πολιτικής στην
Τουρκία και την εξελισσόµενη σχέση Τουρκίας-Ε.Ε. Η
θεµελιώδης αναστροφή στην εξωτερική πολιτική της
Άγκυρας υπό την κυβέρνηση του AKP και η αποδοχή
της για τη διαδικασία του δηµοψηφίσµατος και για
το ίδιο το Σχέδιο παρακίνησαν πολλά από τα πιο
επιφυλακτικά στρώµατα του τουρκοκυπριακού
πληθυσµού να ψηφίσουν υπέρ του Σχεδίου. Επίσης, η
πρόοδος της πορείας της Τουρκίας προς την Ευρώπη
καθησύχασε
πολλούς
Τουρκοκύπριους
ότι
µακροπρόθεσµα όλα τα µέρη θα ενώνονταν στην ίδια
ευρωπαϊκή οικογένεια.
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Γ.

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αν τα δηµοψηφίσµατα είχαν διεξαχθεί αµέσως µετά από
µια συµφωνία στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης
τον ∆εκέµβριο του 2002, η κυβέρνηση του Προέδρου
Κληρίδη (ο οποίος απέτυχε να επανεκλεγεί τον
Φεβρουάριο του 2003) θα είχε ενδεχοµένως µεταπείσει
τους Ελληνοκύπριους ώστε να ψηφίσουν «ναι». Αν είχε
καταφέρει να υπογράψει το κείµενο, ο Κληρίδης θα
µπορούσε να είχε εξηγήσει µε σαφήνεια τα οφέλη
του (κυρίως από πλευράς εδαφών και περιουσιών) και να
είχε καθησυχάσει τους Ελληνοκύπριους στο θέµα της
ασφάλειας αναδεικνύοντας τις εγγυήσεις που ενείχε η
ένταξη στην Ε.Ε.11
Θετική ελληνοκυπριακή ψήφος θα µπορούσε να είχε
επιτευχθεί ακόµα και υπό τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο
Παπαδόπουλο, αν είχε υπογραφεί συµφωνία στη Χάγη
τον Μάρτιο του 2003. Αν και ο Παπαδόπουλος έχει
δηλώσει έκτοτε ότι δεν θα υπέγραφε σε εκείνο το χρονικό
σηµείο, το γεγονός ότι η συνθήκη ένταξης της Κύπρου
στην Ε.Ε. επίσης δεν είχε υπογραφεί θα τον υπέβαλε σε
µεγαλύτερη πίεση από τα υπάρχοντα κράτη-µέλη της
Ε.Ε.12 Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αρχές, τα µέσα
ενηµέρωσης και η ευρύτερη πολιτική ελίτ θα είχαν δείξει
πολύ µεγαλύτερη απροθυµία να υποστηρίξουν ανοικτά
την εκστρατεία υπέρ του «όχι».
Με την ωµή απόρριψη των προτάσεων του 2002 και του
2003 από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, είναι αδύνατον να
γνωρίζουµε το τι θα γινόταν. Οι µεσολαβητές των Η.Ε.
τελικά πέτυχαν να γίνει αποδεκτό, τον Φεβρουάριο του
2004, ένα δηµοψήφισµα χωρίς προηγούµενη συµφωνία
µεταξύ των ηγεσιών, εξαλείφοντας έτσι το εµπόδιο που
έθεσε η σαφής αντίθεση του Ραούφ Ντενκτάς.13 Όµως, η
οµάδα των Η.Ε., συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές της
στην παράκαµψη του βετεράνου Τουρκοκύπριου ηγέτη,
παρέβλεψε τα προβλήµατα στην άλλη πλευρά της
Πράσινης Γραµµής.
Όταν ξεκίνησε εκ νέου η ειρηνευτική διαδικασία, οι
συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Η Κύπρος βρισκόταν
στα πρόθυρα της εισόδου στην Ε.Ε. Όπως ανέφερε ο
Γενικός Γραµµατέας των Η.Ε., η νέα ελληνοκυπριακή
διαπραγµατευτική οµάδα δεν επιδόθηκε σε
ουσιαστικό πάρε-δώσε κατά την τελική φάση των
Συνέντευξη του Crisis Group µε Ελληνοκύπριο
δηµοσιογράφο, Λευκωσία, Απρίλιος 2005.
12
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Ελληνοκύπριοι µπορεί να
είχαν απορρίψει την ένταξη στην Ε.Ε. αν το τίµηµα ήταν το
Σχέδιο Ανάν. Ό.π.
13
Συνέντευξη του Crisis Group µε Βρετανό πρώην
διπλωµάτη, Λάρνακα, Φεβρουάριος 2005.
11

Το Σχέδιο Ανάν προέβλεπε τον εκτοπισµό περίπου 74.000
Τουρκοκυπρίων –περίπου του ενός τρίτου του πληθυσµού–
πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη εκτοπιστεί µία ή δύο
φορές στο παρελθόν (το 1963 και το 1974).
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διαπραγµατεύσεων.14 Ο νέος Πρόεδρος απέρριψε
κατηγορηµατικά το Σχέδιο, εκµεταλλευόµενος τους
φόβους και τα αντιαποικιακά αισθήµατα των
Ελληνοκυπρίων. Επιπλέον, η παράταξη του «όχι» είχε
ενισχυθεί από ενάµισι έτος αµείλικτης καµπάνιας από τη
δηµοσίευση της πρώτης έκδοσης του Σχεδίου Ανάν τον
Νοέµβριο του 2002. Η παράταξη του «ναι», έχοντας
δεσµευτεί να προβάλει τη θέση της µε βάση την τελική
εκδοχή της συµφωνίας, µπόρεσε να επιχειρηµατολογήσει
αξιόπιστα µόλις έναν µήνα πριν τα δηµοψηφίσµατα,.
Επίσης, κρίσιµο ήταν το γεγονός ότι το µεγαλύτερο
ελληνοκυπριακό κόµµα, το ΑΚΕΛ, που είχε τη δυνατότητα
να µεταπείσει µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού, βρισκόταν
στην κυβέρνηση µαζί µε τον υπέρµαχο της απόρριψης
πρόεδρο και, µη επιθυµώντας να βρεθεί στην πλευρά των
ηττηµένων στο δηµοψήφισµα, εν τέλει εντάχθηκε στην
παράταξη του «όχι».
Παράλληλα, στην Ελλάδα, η νεοεκλεγείσα «Συντηρητική»
κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή ακολουθούσε την
παραδοσιακή ελληνική πολιτική «η Κύπρος αποφασίζει
και η Ελλάδα στηρίζει». Ο Καραµανλής βρέθηκε
µάλιστα σε πολύ δύσκολη θέση, αντιµετωπίζοντας
πιέσεις από τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. να υποστηρίξει
ανοικτά τη διευθέτηση Ανάν προκειµένου να µην θέσει
σε κίνδυνο την επερχόµενη διεύρυνση των δέκα νέων
κρατών µελών της Ένωση. Ένα περαιτέρω στοιχείο ήταν
η επιθυµία της Ελλάδας να διατηρήσει την ιστορική της
επαναπροσέγγιση µε την Τουρκία και η ανησυχία της ότι,
σε περίπτωση αποτυχίας του Σχεδίου Ανάν και ένταξης
στην Ε.Ε. ενός διαιρεµένου νησιού, µια ελληνοκυπριακή
κυβέρνηση που θα ασκούσε τις πλήρεις εξουσίες ενός
κράτους-µέλους της Ε.Ε. θα είχε τον ∆εκέµβριο του 2004
δυνατότητα αρνησικυρίας (βέτο) ως προς τις ελπίδες της
Τουρκίας για ένταξη, εξέλιξη δυνητικά καταστροφική για
της σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Τέλος, στις 16 Απριλίου
2004, µόλις µία εβδοµάδα πριν το δηµοψήφισµα, ο
Έλληνας Πρωθυπουργός έσπασε τη σιωπή εβδοµάδων
και πρόσφερε µια λιγότερο από ολόψυχη υποστήριξη στο
Σχέδιο Ανάν, δηλώνοντας ότι, κρινόµενα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πλεονεκτήµατά του
υπερτερούσαν των µειονεκτηµάτων του. Όµως η δήλωσή
του ήταν υπερβολικά καθυστερηµένη και αδύναµη για να
επηρεάσει τις γνώµες των Ελληνοκυπρίων, η ηγεσία
των οποίων είχε ήδη διασφαλίσει την απόρριψη της
προσφερόµενης λύσης από τους ψηφοφόρους της.
Μερικοί παρατηρητές επισηµαίνουν ιδιαίτερα το
αίσθηµα ανασφάλειας έναντι της Τουρκίας, που επικρατεί
στην ελληνοκυπριακή πλευρά και το οποίο βασίζεται
στην εµπειρία του παρελθόντος και το οποίο ενισχύεται
από ένα άκριτο εκπαιδευτικό σύστηµα και από

14

Αναφέρεται στην «Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα», ό.π.
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µεροληπτικά µέσα ενηµέρωσης.15 Το σχέδιο Ανάν
έπασχε εξ αρχής από πρόβληµα εικόνας µεταξύ των
Ελληνοκυπρίων.16 ∆εδοµένης της αποικιακής ιστορίας
του νησιού, οι Ελληνοκύπριοι έχουν αναπτύξει µία
αµφίρροπη και κατά καιρούς τεταµένη σχέση µε το
Ηνωµένο Βασίλειο. Θεωρώντας την τουρκική επέµβαση
του 1974 ως προµελετηµένη επιθετική πράξη, είχαν εξ
αρχής την τάση να θεωρήσουν το Σχέδιο Ανάν ως
βρετανικό και αµερικανικό σχεδιάγραµµα που
εξυπηρετούσε πρωταρχικά ξένα, και ιδίως τουρκικά,
συµφέροντα. Το γεγονός ότι σχεδόν κάθε διάταξη που
περιλαµβανόταν σε αυτό είχε προέλθει από προτάσεις
που είχαν υποβάλει Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι
διαπραγµατευτές ανά τα έτη, δεν είχε καµία απήχηση.
Αυτό που προσέλκυσε απείρως περισσότερη προσοχή,
και δηµιούργησε δυσαρέσκεια, ήταν ότι το Σχέδιο ήταν
προϊόν διαπραγµατεύσεων υπό στενές, εξωτερικά
υπαγορευµένες προθεσµίες (λόγω της επιτακτικής
ανάγκης να επανενωθεί το νησί πριν την ένταξη στην
Ε.Ε.) και ότι υποβλήθηκε στο κοινό χωρίς την
προηγούµενη συµφωνία των ηγεσιών του. Βλέποντας
το από αυτήν την οπτική γωνία, και µε δεδοµένα τα
αισθήµατα ταπείνωσης του 1974 και ευρύτερης
δυσπιστίας απέναντι στις ξένες δυνάµεις, το
ελληνοκυπριακό «όχι» ήταν µια θαρραλέα απόπειρα
αντίστασης στην ανάµιξη των ξένων και επιβεβαίωσης
της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας.
Ελληνοκυπριακές αντιρρήσεις για το Σχέδιο Ανάν.
Οι επικριτές του Σχεδίου Ανάν διατύπωσαν σε γενικές
γραµµές τη διαµαρτυρία ότι τα Η.Ε. και οι συντάκτες
του Σχεδίου αποδέχθηκαν πολλές τουρκικές απαιτήσεις
έναντι πάρα πολύ λίγων ανταλλαγµάτων. Οι κυριότεροι
ισχυρισµοί τους ήταν οι εξής:


Προκειµένου να ευθυγραµµίζεται το Σχέδιο µε την
ένταξη της νήσου στην Ε.Ε., θα έπρεπε να
προβλέπει την τήρηση του συνόλου του κοινοτικού
κεκτηµένου της Ε.Ε. Εποµένως, οι αποκλίσεις του
Σχεδίου από τις τρεις απαράγραπτες ελευθερίες
µετακίνησης, έγγειας ιδιοκτησίας και εγκατάστασης
θα δηµιουργούσαν την ανώµαλη κατάσταση, όπου
οι πολίτες όλων των άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε.
θα ήταν σε θέση να απολαµβάνουν περισσότερα
δικαιώµατα έγγειας ιδιοκτησίας στην Κύπρο απ’
ότι οι Ελληνοκύπριοι.



Συγκεκριµένα, οι προτάσεις Ανάν για αποζηµιώσεις
ιδιοκτησιών, περιλαµβανοµένου του σχεδίου για

15

Peter Loizos, “The Greek Cypriot Referendum Vote on
Annan Five: Perceptions of Non-Elite Voters” [«Η
ελληνοκυπριακή ψήφος στο δηµοψήφισµα για το Ανάν Πέντε:
αντιλήψεις των ψηφοφόρων που δεν ανήκουν στην ελίτ»],
Cyprus Review, Φθινόπωρο 2004.
16
Συνέντευξη του Crisis Group µε Ελληνοκύπριο
ανθρωπολόγο, Λονδίνο, Ιούνιος 2005.
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εκ νέου ανταλλαγή µέσω συστήµατος
µετατεθειµένων στο µέλλον χρηµατικών
καταβολών, παραβίαζαν τα δικαιώµατα
προσωπικής ιδιοκτησίας, αντιβαίνοντας στις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ECHR).








Οι διακοινοτικές πλειοψηφίες, τις οποίες
προϋπέθετε το σχέδιο, παραχωρούσαν στην
τουρκοκυπριακή µειονότητα δικαίωµα βέτο
στα πάντα, δηµιουργώντας έτσι µια «τυραννία
της µειονότητας», κατά συνέπεια της οποίας
όλες οι διενέξεις θα κατέληγαν στο Ανώτατο
∆ικαστήριο, το οποίο θα αποτελούνταν από
τρεις µη Κύπριους δικαστές καθώς και τρεις
από το κάθε συνιστών κράτος, έτσι ώστε για
µια ακόµη φορά οι ξένοι θα είχαν τον
τελευταίο λόγο στους µηχανισµούς λήψης
αποφάσεων της Κύπρου.
Το οικονοµικό κόστος της προτεινόµενης λύσης:
το πιθανότατο ενδεχόµενο ότι οι Ελληνοκύπριοι,
και όχι οι Τούρκοι, τους οποίους αυτοί θεωρούσαν
υπαίτιους, θα υποχρεώνονταν να πληρώσουν
για διάφορες όψεις της ανασυγκρότησης –
περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων για
ακίνητα που δεν θα επιστρέφονταν στους
νόµιµους προ του 1974 ιδιοκτήτες τους, την
ανοικοδόµηση εγκαταλελειµµένων ακινήτων
εντός της νεκρής ζώνης των Η.Ε και την
αποζηµίωση των εποίκων που θα επιθυµούσαν
ενδεχοµένως να επιστρέψουν στην Τουρκία ήταν «ανήθικο» από πλευράς των Η.Ε. να
απαλλάσσουν την Τουρκία από την υποχρέωση να
πληρώσει για τις βλάβες που είχε προκαλέσει στο
νησί και, αντ’ αυτού, να θέτουν στους ώµους των
Κυπρίων το βάρος των αποζηµιώσεων, των
αποκαταστάσεων και της ανασυγκρότησης.
∆εν ικανοποιούνταν η µακρόχρονη απαίτηση
των Ελληνοκυπρίων για την πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση του νησιού και την
αποχώρηση όλων των τουρκικών δυνάµεων
κατοχής (χωρίς δικαίωµα µελλοντικής επέµβασης)
αµέσως µε την επίτευξη διευθέτησης. Το Σχέδιο
Ανάν επέτρεπε στην Τουρκία να διατηρεί εκεί
στρατεύµατα, ακόµα και µετά την πιθανολογούµενη
ένταξή της στην Ε.Ε., ενώ διαφύλαττε το δικαίωµά
της για στρατιωτική επέµβαση ακόµα και στο
ελληνοκυπριακό τµήµα του νησιού, χωρίς
ουσιαστικές εγγυήσεις για την εφαρµογή της
διευθέτησης.
Το σχέδιο Ανάν ήταν πολύ συγκεκριµένο όσον
αφορά τους εποίκους εκείνους από την Τουρκία,
στους οποίους θα επιτρεπόταν να παραµείνουν
(45.000 στους οποίους η τουρκοκυπριακή πλευρά
θα παραχωρούσε υπηκοότητα, συν όσους είχαν
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στο µεταξύ παντρευτεί Τουρκοκυπρίους) αλλά
δεν έδινε καµία ένδειξη ως προς το πώς θα
λειτουργούσε ο επαναπατρισµός των υπολοίπων.
Το Σχέδιο Ανάν, φυσικά, είχε τα ελαττώµατά του, όπως
συµβαίνει µε οποιαδήποτε συµφωνία η οποία βασίζεται
σε συµβιβασµούς, ήταν όµως η µόνη ρεαλιστική
πιθανότητα για βιώσιµη διευθέτηση και υπάρχουν
εύλογα αντεπιχειρήµατα για όλους τους ανωτέρω
ισχυρισµούς:


Οι ισχυρισµοί ότι το Σχέδιο Ανάν παραβίαζε το
δίκαιο της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου είναι υπερβολικοί:
οι προτεινόµενες αποκλίσεις ήταν κατά κύριο λόγο
προσωρινές και είναι βέβαιο ότι θα µπορούσαν να
είχαν διευθετηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς
δικαίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδίως εν όψει
της µετάβασης του νησιού από µία διχοτοµηµένη,
προβληµατική πολιτική οντότητα σε µια ενωµένη,
δικοινοτική, διζωνική δηµοκρατία.



Στην πέµπτη έκδοση του Σχεδίου Ανάν είχαν
ήδη απαλειφθεί οι µόνιµες ανώτατες οροφές
για αποκαταστάσεις και αποκτήσεις έγγειων
ιδιοκτησιών, οι οποίες περιλαµβάνονταν σε
προηγούµενες εκδοχές του Σχεδίου. Το
ελληνοκυπριακό µερίδιο έγγειας ιδιοκτησίας
στη βόρεια Κύπρο περίπου θα διπλασιαζόταν,.17
Καταψηφίζοντας το Σχέδιο Ανάν, οι Ελληνοκύπριοι
διασφάλισαν ότι δεν θα επέστρεφε κανένας
εκτοπισµένος, σε αντίθεση µε τους σηµαντικούς
αριθµούς που προβλέπονταν σε περίπτωση
διευθέτησης.



Η εµπειρία από άλλες περιπτώσεις καταδεικνύει
ότι περίπλοκοι µηχανισµοί καταµερισµού
εξουσίας µπορούν να καταστούν λειτουργικοί εφ’
όσον υφίσταται πολιτική βούληση και στις δύο
πλευρές.18 Το ερώτηµα είναι κατά πόσον
υφίσταται στην ελληνοκυπριακή πλευρά τέτοια
πολιτική βούληση καταµερισµού εξουσιών.



Η διεθνής κοινότητα ήταν οπωσδήποτε έτοιµη να
προσφέρει µεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης για
µια συνολική λύση, εποµένως η αντίληψη ότι οι
Ελληνοκύπριοι θα αναγκάζονταν να επωµιστούν
το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικού κόστους
ήταν ανακριβής. Μάλιστα πραγµατοποιήθηκε
«προκαταρκτική διάσκεψη δωρητών» στα µέσα

«Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα», ό.π.
Τα κλασικά παραδείγµατα επιτυχών συναινετικών κρατών,
δηλ. κρατών µε παγιωµένες διευθετήσεις καταµερισµού
εξουσίας µεταξύ διαφόρων µερών της κοινότητας, είναι το
Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ προβλήθηκαν επίσης επιχειρήµατα
για τον Λίβανο (πιο προβληµατική περίπτωση τα τελευταία
χρόνια), την Π.Γ.∆. Μακεδονίας και άλλα.
17
18
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Απριλίου 2004 (θα ήταν δύσκολο να
πραγµατοποιηθεί νωρίτερα, καθώς το Σχέδιο
Ανάν δεν είχε οριστικοποιηθεί).19




Τα παράπονα περί ανοχής του Σχεδίου Ανάν για
συνέχιση της παρουσίας τουρκικών στρατευµάτων
είναι υπερβολικά: Θα επιτρεπόταν στην Τουρκία
και την Ελλάδα να διατηρούν έως και 6.000
στρατιώτες η κάθε µία µέχρι το 2011. Ο αριθµός
τους θα µειωνόταν τότε σε 3.000 για κάθε πλευρά,
µέχρι το 2018, οπότε η Τουρκία και η Ελλάδα θα
αναγκάζονταν να µειώσουν τις δυνάµεις τους σε
όχι περισσότερους από 650 και 900 στρατιώτες
αντιστοίχα, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες
Συµµαχίας και Εγγυήσεως του 1960. Η πλήρης
αποστρατιωτικοποίηση του νησιού δεν ήταν
εφικτή στο πλαίσιο των συνταγµατικών συνθηκών
του 1960, οι οποίες δεν θέτονταν σε αµφισβήτηση
στο δηµοψήφισµα του 2004.
Οι καταβολές του προβλήµατος των εποίκων από
την Ανατολία δεν είναι πρόσφατες: έποικοι από
την Τουρκία ζουν στην Κύπρο επί δεκαετίες και
δεν ήταν εύκολο οι συντάκτες των Η.Ε. να
προβλέψουν τον πρώιµο επαναπατρισµό περίπου
115.000 ανθρώπων.

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε αρκετές
λεπτοµέρειες του Σχεδίου Ανάν, και ορισµένες από αυτές
τις προτάσεις σκιαγραφούνται σε άλλα σηµεία αυτής της
έκθεσης. Όµως, από εξωτερική σκοπιά, µοιάζει σαφές
ότι, αν είχε πράγµατι υπάρξει η βούληση να επανενωθεί
το νησί, ο ελληνοκυπριακός πληθυσµός θα µπορούσε να
είχε πειστεί για τα οφέλη ενός διεθνώς εποπτευόµενου
περιβάλλοντος ασφαλείας, για την αναγκαιότητα να
συµβάλει οικονοµικά στην επανένωση του νησιού και για
την κοινή λογική που υπήρχε πίσω από την υπερψήφιση
του «ναι», έτσι ώστε πολλοί πρόσφυγες να µπορέσουν να
επιστρέψουν στα σπίτια τους, αντί του «όχι» όπου
κανένας δε θα µπορούσε να πράξει το αντίθετο.
∆ύσκολα µπορεί να αποφευχθεί το συµπέρασµα, ότι οι
δεδηλωµένες ανησυχίες γύρω από την τουρκοκυπριακή
πολιτική επιρροή σε µια µελλοντική επανενωµένη
Κύπρο ήταν προϊόντα περισσότερο µιας απροθυµίας
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µοιράσµατος της εξουσίας µε την άλλη µεγάλη
κοινότητα του νησιού, παρά γνήσιων προβληµάτων µε
το προτεινόµενο σύστηµα, το οποίο είχε υποστεί τη
βάσανο προσεκτικών διαπραγµατεύσεων επί πολλά έτη,
καθώς και ότι ήταν προϊόντα µιας προβληµατικής
συνεχιζόµενης απροθυµίας να αναγνωριστεί ότι η
Κύπρος των αρχών της δεκαετίας του 1960
καταστράφηκε όχι τόσο από την τουρκική εισβολή του
1974, όσο από τη βία των Ελληνοκυπρίων εναντίον των
συµπολιτών τους περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα.
Η τεράστια ειρωνεία του 2004 είναι ότι, για πρώτη φορά
µετά τις διαπραγµατεύσεις του 1960 για την ανεξαρτησία
του νησιού, οι δύο µεγάλοι εχθροί, η Ελλάδα και η
Τουρκία, που έχουν και οι δύο σηµαντικό εθνικό συµφέρον
στο µελλοντικό πολιτικό καθεστώς του νησιού,
συµφώνησαν στις συνταγµατικές και θεσµικές διατάξεις
της λύσης, στο ρόλο του Γενικού Γραµµατέα στη
συµπλήρωση των εναποµενόντων κενών, και στον δικό
τους ρόλο ως εγγυητών της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
Οι ηγεσίες και των δύο χωρών ήταν πραγµατιστικές στην
προσέγγισή τους, µε τον Κώστα Καραµανλή και τον
Ταγίπ Ερντογάν να συνειδητοποιούν έκαστος ότι η
αποδοχή του Σχεδίου Ανάν πρόσφερε αξιόλογες
βεβαιότητες, ακόµα και αν σε ορισµένες περιπτώσεις
αυτές υπολείπονταν των ελπίδων και των προσδοκιών.
Προκάλεσε απέραντη απογοήτευση το γεγονός ότι οι
Ελληνοκύπριοι δεν µπόρεσαν ή δεν θέλησαν να
ακολουθήσουν το παράδειγµά τους.
Ο Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος κατήγγειλε µε
δάκρυα το Σχέδιο Ανάν από την τηλεόραση, λέγοντας
ότι, αφού «παρέλαβε κράτος» δεν είχε καµία πρόθεση να
«παραδώσει κοινότητα».20 Ο ίδιος και η υπόλοιπη
ελληνοκυπριακή ηγεσία, και οι διαµορφωτές της κοινής
γνώµης τους οποίους αυτοί επηρέαζαν, διαµόρφωσαν
ανάλογα την εκστρατεία τους. Κορυφαίοι αξιωµατούχοι
της Ε.Ε. και των Η.Ε., µεταξύ αυτών ο ειδικός
απεσταλµένος των Η.Ε. στην Κύπρο, Άλβαρο ντε Σότο,
και ο Επίτροπος της Ε.Ε. για θέµατα διεύρυνσης, Γκίντερ
Φερχόιγκεν, εµποδίστηκαν να δώσουν συνεντεύξεις στην
κρατική ή ακόµα και την ιδιωτική τηλεόραση της
Κύπρου. 21 Όταν τελικά ο Φερχόιγκεν είχε την ευκαιρία

Ο Παπαδόπουλος είχε µακρά ιστορία ως ένας από τους
«σκληροπυρηνικούς» του Κυπριακού πριν την εκλογή του
στο αξίωµα του προέδρου το 2003. Ήταν ένας από τους
Ελληνοκύπριους διαπραγµατευτές που αντιτάχθηκαν στην
υπογραφή των Συµφωνιών του Λονδίνου και της Ζυρίχης το
1959 και ως Υπουργός Εργασίας έπαιξε οργανικό ρόλο στο
Σχέδιο Ακρίτας του 1963, περιλαµβανοµένης της λαθραίας
εισαγωγής όπλων από την Ελλάδα για χρήση εναντίον των
Τουρκοκυπρίων. Συνέχισε να έχει εξέχουσα θέση στην
πολιτική τις δεκαετίες που ακολούθησαν.
21
Γιάννης Πρετεντέρης, «Πώς µπήκε σε καραντίνα ο κ.
Φερχόιγκεν», Το ΒΗΜΑ (ελληνική ηµερήσια εφηµερίδα), 25
Απριλίου 2004, διαθέσιµο στη διεύθυνση http://tovima.dolnet.gr/.
20

Οι Η.Π.Α. δεσµεύτηκαν να διαθέσουν 400 εκατ. δολάρια, η
Ε.Ε. 259 εκατ. δολάρια, η ∆ανία 4,7 εκατ. δολάρια και η
Φινλανδία 500.000 δολάρια. Τα υπόλοιπα κράτη που
συµµετείχαν (Ελβετία, Βέλγιο, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία,
Γερµανία, Νορβηγία, Σουηδία, Χιλή, Αυστραλία και Αυστρία)
εξέφρασαν την προθυµία τους να δεσµεύσουν κονδύλια από τη
στιγµή που θα είχε επιτευχθεί οριστική διευθέτηση για το νησί.
Η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆.Ν.Τ. και η Τράπεζα Ανάπτυξης
του Συµβουλίου της Ευρώπης υποσχέθηκαν να παράσχουν
ευνοϊκούς χρηµατοδοτικούς όρους κατά το διάστηµα που θα
ακολουθούσε τη διευθέτηση. Το συνολικό κόστος της
διευθέτησης υπολογίστηκε σε 2 δισ. δολάρια.
19
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να µιλήσει στο δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της
Κύπρου, ήταν µοναχά στο δεύτερο πρόγραµµα της
κρατικής ραδιοφωνίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία
χαρακτήρισε το Σχέδιο «σατανικό», απείλησε όσους θα
το υπερψήφιζαν µε αφορισµό καλώντας τους πιστούς να
προσευχηθούν κατά της υιοθέτησής του. Η µεροληπτική
συµπεριφορά των ελληνοκυπριακών µέσων ενηµέρωσης
και των υποστηρικτών του «όχι» οδήγησε σε µια
συνωµοσιολογική θεώρηση του κόσµου, σε µια οξεία
αίσθηση καταδίωξης και, το χειρότερο όλων, σε µια
οξυµένη αίσθηση ανωτερότητας εµποτισµένη µε µια
ακόµα πιο οξεία αίσθηση παραπόνου και απώλειας.22

∆.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ:
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΣΩΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ;

Το εντυπωσιακότερο, και από πολλές απόψεις
θλιβερότερο, συµπέρασµα των δηµοσκοπήσεων23 που
πραγµατοποιήθηκαν µετά τα δηµοψηφίσµατα, είναι
ότι η απόρριψη της πρότασης επανένωσης από τους
Ελληνοκύπριους ήταν ιδιαίτερα ισχυρή µεταξύ της νέας
γενιάς, καθώς και µεταξύ όσων θίγονται υλικά λιγότερο
άµεσα από το πρόβληµα, π.χ. εκείνων που διαµένουν
µακριά από τη γραµµή διχοτόµησης. Οι πιο ηλικιωµένες
γενιές και όσοι βρίσκονται σε πιο µειονεκτική θέση, όπως
εκείνοι που ζουν κοντά στην Πράσινη Γραµµή ή οι
πρόσφυγες, ήταν σηµαντικά ανεκτικότεροι και
ανοικτή στην επανένωση. Οι «νεαρές οµάδες» των
δηµοσκοπήσεων απλούστατα δεν έδειχναν ενδιαφέρον σε
ένα κοινό µέλλον των δύο κοινοτήτων. Σε αντιδιαστολή,
οι πιο ηλικιωµένες γενιές, εκείνες που είχαν βιώσει
το πολιτικό «πείραµα» της δικοινοτικής, συναινετικής
δηµοκρατίας της δεκαετίας του 1960, εµφάνισαν έναν πιο
ενθαρρυντικό βαθµό καλής θέλησης και ανεκτικότητας
για µια δεύτερη ευκαιρία επίτευξης µιας Ενιαίας Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
Η εικόνα που προβάλλει από τη βόρεια, τουρκοκυπριακή
πλευρά του νησιού είναι η αντίστροφη. Οι δηµοσκοπήσεις
µετά το δηµοψήφισµα δείχνουν ότι όσοι είναι 45 ετών
Ο πρώην Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, Γιώργος
Βασιλείου, δήλωσε δηµοσίως ότι «είναι στενόχωρο και
απολύτως επαίσχυντο. … Αυτό που είδαµε είναι µια
βιοµηχανία παραπληροφόρησης επί το έργο … ένα ιδιαίτερο
είδος αστυνοµικού κράτους όπου είπαν στον κόσµο τι να
ψηφίσει και έµµεσα τον απείλησαν».
23
Βλ. ιδίως στη συζήτηση παρακάτω τη δηµοσκόπηση που
πραγµατοποίησε ο Αλέξανδρος Λόρδος και δηµοσιεύτηκε
στο http://www.cypruspolls.org. Επίσης C. Webster και C.
Christophorou, “Spring Survey 2004: Greek-Cypriots, TurkishCypriots, and the Future. The Day after the Referendum”
[«Εαρινή έρευνα 2004: οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι
και το µέλλον. Η επόµενη ηµέρα του δηµοψηφίσµατος»],
executive report, CYMAR Market Research Ltd., Λευκωσία,
2004.
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και άνω, που είχαν όντως βιώσει τη συµβίωση µε
τους Ελληνοκύπριους και είχαν σταθεί µάρτυρες της
διακοινοτικής βίας και αιµατοχυσίας της δεκαετίας του
1960, έδειχναν σηµαντικά µικρότερη υποστήριξη για το
Σχέδιο Ανάν και ήταν πιο επιφυλακτικοί απέναντι
στην προοπτική της επανένωσης. Σε αντιδιαστολή, οι
Τουρκοκύπριοι που γεννήθηκαν µετά το 1974 ψήφισαν
συντριπτικά υπέρ και έµοιαζαν λιγότερο προκατειληµµένοι
για την άλλη πλευρά απ’ ότι οι γονείς τους, κουρασµένοι
από τις εθνικιστικές στάσεις και πολύ ικανότεροι να
εκτιµήσουν τις µεταβαλλόµενες πολιτικές και οικονοµικές
συνθήκες. Αναζητώντας ευκαιρίες και ανάπτυξη, αυτή η
νεότερη γενιά Τουρκοκυπρίων χαρακτηρίζεται
περισσότερο από πραγµατισµό που υπαγορεύεται από το
εµπόριο και το πνεύµα τόλµης που πρόσφερε η προοπτική
της επανένωσης, παρά από σκληροπυρηνικές θέσεις
βασισµένες σε ρητορείες και φανατισµό.
Τα ζητήµατα φάνταζαν πολύ διαφορετικά στους
Ελληνοκύπριους οµολόγους τους. Το νότιο µέρος του
νησιού είχε βιώσει οικονοµική ευµάρεια για παρατεταµένο
διάστηµα. Η απουσία του «δεν υπάρχει καρότο, δεν
υπάρχει µαστίγιο»24 όσον αφορά την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε διαβρώσει περαιτέρω
οποιοδήποτε κίνητρο για εν καιρώ διευθέτηση του
Κυπριακού: αφού η ένταξη στην Ε.Ε. επιτεύχθηκε χωρίς
να αναγκαστούν να κάνουν οποιονδήποτε συµβιβασµό,
δεν υπήρχε κανένα σαφές κίνητρο µε το οποίο να
δελεαστεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να ψηφίσει «ναι»,
ενώ εξίσου δεν υπήρχε κανένα σαφές αντικίνητρο (π.χ.
κυρώσεις) για να αποτραπεί από το να ψηφίσει «όχι». Η
ελληνοκυπριακή νεολαία δεν έβλεπε κανέναν λόγο να
εγκαταλείψει το παρών «στάτους κβο» .
Οι υποστηρικτές του Σχεδίου Ανάν πιστεύουν, ωστόσο,
ότι οι υποκείµενες απόψεις της λανθάνουσας
ελληνοκυπριακής πλειονότητας δεν αντικατοπτρίζουν
εκείνες της σηµερινής ηγεσίας και ότι η πλειονότητα θα
µπορούσε να µεταπειστεί να ψηφίσει «ναι» αν γίνονταν
ορισµένες τροποποιήσεις. Αυτή η άποψη αποδεικνύεται
ως ένα βαθµό από δηµοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το
80% των ψηφοφόρων του «όχι» απέρριψαν το Σχέδιο από
φόβο ότι η Τουρκία δεν θα εκπλήρωνε τις δεσµεύσεις
της.25 Αν είχαν παρασχεθεί ισχυρότερες εγγυήσεις µέσω
µίας δεσµευτικής απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Η.Ε. και µείωσης των χρονικών πλαισίων για τις
εδαφικές αναπροσαρµογές και την προοδευτική
αποστρατιωτικοποίηση, πάνω από το ένα τέταρτο του

Q. Oliver, “Why Cyprus lost its referenda” [«Γιατί η Κύπρος
έχασε τα δηµοψηφίσµατά της»], Cyprus Mail, 9 Μαΐου 2004.
25
Εισήγηση του Γιώργου Βασιλείου στην 4η Ετήσια ∆ιάσκεψη
Ε.Ε.-Τουρκίας, την οποία διοργάνωσαν στη Βαρκελώνη τον
Ιούνιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο, το
Πανεπιστήµιο Sabanci και το Ινστιτούτο IeMed.
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εκλογικού σώµατος ενδέχεται να είχε µεταβάλει την ψήφο
του σε «ναι».
Μια πρόσφατη εκτενής έρευνα, βασισµένη σε στοιχεία
δηµοσκοπήσεων, δείχνει ότι, όσον αφορά την κοινή
γνώµη, ενδέχεται κάλλιστα να υπάρχει χώρος για
συµβιβασµό.26 Μεγάλες πλειονότητες σε αµφότερες τις
πλευρές συνεχίζουν να θεωρούν αποδεκτό συµβιβασµό
µια διζωνική, δικοινοτική λύση. Η έρευνα διαπίστωσε
επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι περισσότερο
προδιατεθειµένοι να είναι γενναιόδωροι σε ζητήµατα
περιουσιών και κατοικίας σε σύγκριση µε τα
προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ανάν, ιδίως αν συνδυαστεί µε
γενναιοδωρία για τους Τούρκους εποίκους που θα ήταν
υποχρεωµένοι να φύγουν· και ότι οι Τουρκοκύπριοι
βλέπουν ευνοϊκά µια πιο απλοποιηµένη κεντρική
κυβέρνηση της Κύπρου, η οποία θα µπορούσε
ενδεχοµένως να έχει τον έλεγχο σε κάτι τόσο ευαίσθητο
όπως η εκπαιδευτική πολιτική.27
Παρ’ όλα αυτά, µεγάλα χάσµατα παραµένουν, ιδιαίτερα
όσον αφορά το ζήτηµα του καθεστώτος ασφαλείας
αµέσως µετά την επίτευξη ειρηνευτικής διευθέτησης. Το
76% των Ελληνοκυπρίων είχαν την αίσθηση ότι είναι
«ζωτικής σηµασίας» η αποχώρηση των ελληνικών και
τουρκικών στρατευµάτων να πραγµατοποιηθεί πολύ
ταχύτερα απ’ ότι προβλέπεται σήµερα στο Σχέδιο Ανάν,
ενώ το 45% των Τουρκοκυπρίων είχαν την αίσθηση
ότι αυτό είναι «εντελώς απαράδεκτο».28 Παρόµοιες
διαιρέσεις είναι εµφανείς στο ζήτηµα της πλήρους
αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου µακροπρόθεσµα.
Υπάρχει, εντούτοις, σηµαντική υποστήριξη µεταξύ των
Τουρκοκυπρίων για την αντίληψη της απώτερης ένταξης
των ελληνικών και τουρκικών στρατευµάτων σε µια
ενιαία Ευρωπαϊκή ∆ύναµη Ασφαλείας, καθώς και για την
αντικατάσταση των τουρκικών στρατιωτικών εγγυήσεων
µε µια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή δύναµη ασφαλείας,
από τη στιγµή που η Τουρκία θα έχει ενταχθεί στην
Ε.Ε.29 Στους Ελληνοκύπριους δεν τέθηκαν αυτά τα
ερωτήµατα.

Αλέξανδρος Λόρδος, «∆ιπλωµατία της Κοινωνίας των
Πολιτών: Μια νέα προσέγγιση για την Κύπρο;»,
Λευκωσία, Φεβρουάριος 2005, διαθέσιµο στη διεύθυνση
http://www.dzforum.de/deutscheVersion/Standpunkte/CivilSoci
etyDiplomacy.pdf.
27
Ό.π., σ. 76-80.
28
Ό.π., σ. 17. Οι αριθµοί των Τουρκοκυπρίων ήταν 44,6% για
την απάντηση «εντελώς απαράδεκτο», 13,8% «ανεκτό αν
χρειαστεί», 13,7% «χρήσιµη βελτίωση» και 14,7% «απολύτως
απαραίτητο», ενώ το 13,2% δεν έδωσε καµία απάντηση. Με
άλλα λόγια, εκείνοι που το βρήκαν «εντελώς απαράδεκτο»
υπερτερούσαν αριθµητικά όλων των υπόλοιπων που
εξέφρασαν κάποια γνώµη.
29
Ό.π., σ. 19. Η πρόταση του Λόρδου, την οποία έθεσε στους
Τουρκοκύπριους από τους οποίους πήρε συνέντευξη, ήταν για
µια δύναµη η οποία θα «περιλάµβανε Έλληνες και Τούρκους
26
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Ο αντίκτυπος του ζητήµατος ασφαλείας προκάλεσε πλήρη
έκπληξη στους διαπραγµατευτές του Σχεδίου Ανάν. Ο
Άλβαρο ντε Σότο δήλωσε ότι «ήρθε από το πουθενά την
τελευταία στιγµή», αφού ήταν ο λιγότερο αµφισβητούµενος
τοµέας κατά τις διαπραγµατεύσεις.30 Η ανησυχία για ένα
βήµα στο άγνωστο είναι µεγάλη σε αµφότερες τις πλευρές
της Πράσινης Γραµµής. Οι Τουρκοκύπριοι φοβούνται
την ανανέωση της κυριαρχίας των Ελληνοκύπριων όσο
και οι Ελληνοκύπριοι φοβούνται τις αξιώσεις της Τουρκίας
επί της νήσου. Αµφότερες οι στάσεις βασίζονται σε
πικρές εµπειρίες, αµφότερες µπορούν να χειραγωγηθούν
και έχουν χειραγωγηθεί έτσι ώστε να νοµιµοποιηθούν
µαξιµαλιστικές εθνικιστικές απαιτήσεις και να
απορριφθεί ο,τιδήποτε υπολείπεται αυτών.
Τα ζητήµατα που εντόπισαν οι δηµοσκοπήσεις επιδέχονται
διαπραγµάτευση και, αν οι δύο πλευρές εννοούν σοβαρά
να µετάσχουν σε µια ανανεωµένη ειρηνευτική
διαδικασία, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξευρεθούν
αµοιβαία ικανοποιητικές λύσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγµή
υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι ελληνοκυπριακές
αρχές έχουν αποφασίσει να µετάσχουν εκ νέου σοβαρά.
Για τους περισσότερους Ελληνοκύπριους (σε αντίθεση
µε τους Τουρκοκύπριους), και ιδίως για τη νεότερη γενιά
όπως έχει αναφερθεί, το «στάτους κβο» συνεχίζει να είναι
µάλλον αποδεκτό. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν απολαύσει
ανερχόµενο βιοτικό επίπεδο από τη δεκαετία του 1970
και µετά. Η θέση τους βελτιώθηκε ακόµη περισσότερο
µέσω της ένταξης στην Ε.Ε. Όπως το έθεσε ο Γενικός
Γραµµατέας των Η.Ε., πολλοί Ελληνοκύπριοι είδαν στο
Σχέδιο «ελάχιστο κέρδος και πάρα πολλή αναστάτωση
και διακινδύνευση».31 Η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση,
αγανακτισµένη µε τις αµφιβολίες που εξέφρασε ο Γενικός
Γραµµατέας µετά τα δηµοψηφίσµατα, πασχίζει να
αρνηθεί οποιονδήποτε υπαινιγµό ότι η ελληνοκυπριακή
πλειονότητα αντιτίθεται πλέον αµετάκλητα και µόνιµα σε
µια διευθέτηση για επανένωση.32 Όµως το πρόβληµα που
παραµένει έιναι ότι η λύση που ο ελληνοκυπριακός
πληθυσµός είναι πρόθυµος να αποδεχθεί και το
εκλαµβανόµενο τίµηµα που είναι πρόθυµο να καταβάλει,
τουλάχιστον υπό την καθοδήγηση που έχει από τη
σηµερινή πολιτική του ηγεσία, ενδέχεται να ξεφεύγει από

στρατιώτες, αλλά επίσης στρατιώτες από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες… που θα στάθµευε σε ολόκληρο το νησί, αλλά µε
περισσότερους Τούρκους στρατιώτες στο βορρά και
περισσότερους Έλληνες στρατιώτες στο νότο».
30
De Soto, “Next Steps on Cyprus” [«Επόµενα βήµατα για
την Κύπρο»], οµιλία στη ∆ιάσκεψη του John Hopkins για την
Ανατολική Μεσόγειο, 10-11 Φεβρουαρίου 2005, Μπολόνια,
σ. 109.
31
Αναφέρεται στην «Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα»,
ό.π., παράγραφος 85.
32
Ο Γενικός Γραµµατέας υπαινίχθηκε ότι, ψηφίζοντας κατά
του Σχεδίου, οι Ελληνοκύπριοι ψήφισαν κατά της λύσης.
Ό.π., παράγραφος 83.
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το πλαίσιο που είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί µια
κοινά αποδεκτή συµφωνία.33
Πολλοί στο νότο βεβαιώνουν ότι µια «καλύτερη
συµφωνία» είναι εφικτή, όµως αυτές οι πεποιθήσεις περί
«καλύτερης συµφωνίας» έχουν µια βραχυπρόθεσµη και
µια µακροπρόθεσµη εξήγηση. Η βραχυπρόθεσµη εξήγηση
συνδέεται µε τα επιχειρήµατα που προέβαλαν οι
υποστηρικτές του «όχι» και ιδίως ο Πρόεδρος
Παπαδόπουλος. Η παράταξη του όχι, αντί να παρουσιάσει
τα οφέλη ασφαλείας από την ένταξη στην Ε.Ε., όπως
είχε κάνει ο πρώην Πρόεδρος Κληρίδης, προέβαλε
το επιχείρηµα ότι το σχεδιάγραµµα µιας διευθέτησης θα
µπορούσε να βελτιωθεί σε ένα µεταενταξιακό πλαίσιο. Η
ένταξη της Κύπρου και οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να
ενταχθεί στην Ένωση θα αύξαναν την επιρροή των
Ελληνοκυπρίων και θα εξασφάλιζαν έτσι µια ευνοϊκότερη
συµφωνία. Έτσι, όπως το έθεσε ο Παπαδόπουλος,
γιατί οι Ελληνοκύπριοι να «καταργήσουµε το
διεθνώς αναγνωρισµένο κράτος µας τη στιγµή ακριβώς
που ενισχύει το πολιτικό του βάρος, µε την ένταξή του
στην Ε.Ε.»;34 Γιατί ο κόσµος να συµφωνήσει σε µια
διευθέτηση σήµερα που ενέχει κινδύνους και
συµβιβασµούς, όταν έχει την πολυτέλεια να περιµένει και
ίσως να εξασφαλίσει µια συµφωνία που θα εγγυόταν την
ελληνοκυπριακή ηγεµονία αύριο;
Η µακροπρόθεσµη εξήγηση συνδέεται µε το γεγονός ότι,
από το 1974 και µετά, το ελληνοκυπριακό κοινό έχει
πειστεί από τις κυβερνήσεις του, το εκπαιδευτικό του
σύστηµα και τα µέσα ενηµέρωσής του για την ηθική και
νοµική ανωτερότητα της υπόθεσής του. Οι ελίτ του έχουν
καλλιεργήσει µια νοοτροπία αντίστασης στην αποικιακή
και νέο-αποικιακή επιρροή και µια εικόνα των
Ελληνοκυπρίων ως των αδύναµων που έχουν τη βούληση
και την υποχρέωση να αντιστέκονται στις εξωτερικές
πιέσεις και υπαγορεύσεις. Η πολιτική τάξη σπάνια
επιχειρηµατολόγησε ότι είναι αναγκαία, πόσο µάλλον
επιθυµητή, µια γνήσια συµβιβαστική λύση καταµερισµού
της εξουσίας µε τους Τουρκοκύπριους. Οι ηγέτες εκείνοι
που αποπειράθηκαν να το πράξουν, τιµωρήθηκαν εκλογικά.
Κανείς στο ελληνοκυπριακό κατεστηµένο δεν είχε ποτέ
περιγράψει τι θα ενείχε µια ρεαλιστική οµοσπονδία (την
οποία οι περισσότεροι πολιτικοί παράγοντες επαινούσαν
στα λόγια), παρ’ όλο που οι διαδοχικοί διαπραγµατευτές

Πρόσφατη δηµοσκόπηση που πραγµατοποιήθηκε στη
νότια Κύπρο αποκάλυψε ότι σχεδόν ο µισός πληθυσµός
θεωρούσε ένα συγκεντρωτικό κράτος ως την προτιµητέα
λύση (αν και το 70% θα αποδέχονταν µια οµοσπονδία ως
οδυνηρό συµβιβασµό). Αποτελέσµατα που παρουσίασε ο
Αλέξανδρος Λόρδος, «Κύπρος: Ο δρόµος προς τα
εµπρός», συνέδριο του Wilton Park, 10-11 Φεβρουαρίου
2005, Λάρνακα.
34
Αναφέρεται στην «Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα, ό.π.,
παράγραφος 65.
33
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πρέπει να κατανοούσαν καλά τις λεπτοµέρειες. Όταν
παρουσιάστηκε µια τέτοια συµφωνία στο κοινό, αυτό
δυσαρεστήθηκε βλέποντας ότι δεν αντιστοιχούσε στις
προσδοκίες του. Αντί να απορρίψουν το Σχέδιο εξ αιτίας
των λεπτοµερειών του, οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν
ενδεχοµένως εξ αιτίας της γενικής του φιλοσοφίας και
προσέγγισης. Όπως αναρωτήθηκε ο πρώην Ειδικός
Εκπρόσωπος των Η.Ε. ντε Σότο, «µήπως άραγε …
είµαστε µάρτυρες µιας κάµψης της προθυµίας των
Ελληνοκυπρίων να αποδεχθούν δύο κρίσιµα στοιχεία
µιας οµοσπονδιακής λύσης, δηλαδή την πολιτική ισότητα
του επίδοξου εταίρου τους στο βορρά και το µοίρασµα
της εξουσίας µε αυτόν;»35 Αυτήν την ανησυχία µόνο
ελάχιστα µπορούν να διασκεδάσουν τα αποτελέσµατα
των δηµοσκοπήσεων που παρατέθηκαν παραπάνω.
Ακόµα και αν οι Ελληνοκύπριοι λένε στους δηµοσκόπους
ότι τους αρέσει η αντίληψη ενός διζωνικού, δικοινοτικού
κράτους, γεγονός παραµένει ότι την καταψήφισαν όταν
τους δόθηκε η ευκαιρία.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. είχε θεωρηθεί από
πολλούς ως καταλύτης για την επίλυση του προβλήµατος
της Κύπρου.36 Αµφότερες οι πλευρές θα είχαν πολυάριθµα
κίνητρα να δώσουν τέλος στη σύγκρουση και να
ενταχθούν ως ένα ενωµένο νησί. Πρώτα και κύρια ήταν
οι οικονοµικές σκέψεις, καθώς αµφότερες οι πλευρές,
αλλά ιδίως οι Τουρκοκύπριοι, θα ωφελούνταν από
παράγοντες όπως το αυξηµένο εµπόριο και ο τουρισµός,
η πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. και η εν
καιρώ συµµετοχή στην Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση (ΟΝΕ). ∆εύτερον, υποστηρίχθηκε ότι µια
ενωµένη Κύπρος υπό την αιγίδα της Ε.Ε. θα ωφελούνταν
νοµικά και κοινωνικά: η αποδοχή του κοινοτικού
κεκτηµένου και των συνδεδεµένων µε αυτό ευρωπαϊκών
αξιών της δηµοκρατίας και της προστασίας των
δικαιωµάτων των µειονοτήτων δεν θα πρόσφερε απλώς
το νοµικό πλαίσιο, αλλά και την κοινωνική ασφάλεια που
απαιτείται για να ζήσουν πάλι µαζί οι δύο κοινότητες.
Η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή
πλευρά επιβεβαίωσε τους φόβους όσων πίστευαν ότι η
ελληνοκυπριακή πλευρά, έχοντας εξασφαλίσει την ένταξη
στην Ε.Ε., δεν θα είχε πλέον κίνητρα να καταλήξει σε
διευθέτηση µε τους Τουρκοκύπριους και έτσι θα

Alvaro de Soto, οµιλία στην Τρίτη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για
τον Φεντεραλισµό, 3-5 Μαρτίου 2005, Βρυξέλες.
36
Βλ., µεταξύ πολλών άλλων, τη Γνωµοδότηση του 1993
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Το αποτέλεσµα της ένταξης
της Κύπρου στην Κοινότητα θα βοηθούσε να έρθουν οι δύο
κοινότητες του νησιού πλησιέστερα µεταξύ τους», ή τον
τότε Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, Robin Cook, κατά την
έναρξη των διαπραγµατεύσεων: «Η πρόοδος προς την
ένταξη και προς µια δίκαιη και βιώσιµη λύση στο πρόβληµα
της Κύπρου θα ενισχύσουν φυσικά η µία την άλλη».
35
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µετατρεπόταν η ίδια στην αδιάλλακτη πλευρά.37 Η
αντίληψη των παράλληλων κινήσεων προς την ένταξη
στην Ε.Ε. και προς µια διευθέτηση στο εσωτερικό του
νησιού εξασφάλισε όντως υποστήριξη για µια λύση στην
Τουρκία και την Ελλάδα, καθώς και στο τουρκοκυπριακό
µέρος του νησιού. Ωστόσο, οι Ελληνοκύπριοι έχασαν
αυτήν την πρωτοφανή ευκαιρία για επανένωση και
ενδεχοµένως παγίωσαν ακόµα βαθύτερα τη διαίρεση του
νησιού. Ο πρόεδρός τους δεν µοιάζει τώρα να έχει
οποιαδήποτε διάθεση να δροµολογήσει ξανά την ένωση
του νησιού, ούτε κάποια ξεκάθαρη στρατηγική για το
πώς θα γίνει αυτό, και οι προοπτικές για την επίτευξή της
εµφανίζονται θολές.
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III. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Πριν και µετά τα δηµοψηφίσµατα του Απριλίου 2004
συνέβησαν και αρκετές άλλες καίριες εξελίξεις, άλλες
στο εσωτερικό της Κύπρου, άλλες µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας και άλλες που αφορούν την Ε.Ε. Κάποιες
προώθησαν την επανένωση· άλλες παγίωσαν τη
διχοτόµηση.

Α.

ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΗ

Το πρώτο σηµαντικό γεγονός ήταν η µονοµερής απόφαση
της τουρκικής πλευράς να ανοίξει την Πράσινη Γραµµή
τον Απρίλίο του 2003, µετά την αποχώρηση των
Τουρκοκυπρίων στη Χάγη. Τις πρώτες εβδοµάδες υπήρξε
τεράστια εισροή ανθρώπων που διέσχισαν τη γραµµή, µε
πολύ θετικές συνέπειες.. Νεαροί Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι βίωσαν για πρώτη φορά ότι η επαφή δεν
ενέχει βία και ότι η συνύπαρξη είναι εφικτή.
Μετά τους πρώτους µήνες ενθουσιασµού, οι αριθµοί
διαβάσεων µειώθηκαν και σταθεροποιήθηκαν,
αναδεικνύοντας ανάγλυφα τις υπόλοιπες όψεις της
διαίρεσης. Στην ελληνοκυπριακή πλευρά, η θέα της
συγκριτικής φτώχειας στο βορρά και η εικόνα των
Τουρκοκυπρίων να αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά
στον εύπορο νότο παγίωσαν την αντίληψη του «κακοµοίρη
άλλου». Μερικοί Ελληνοκύπριοι δυσφορούσαν που
αναγκάζονταν να επιδεικνύουν τα έγγραφά τους στις
τουρκοκυπριακές αρχές όταν διέσχιζαν τη γραµµή. Στην
τουρκοκυπριακή πλευρά, συσσωρεύτηκε δυσφορία για
τα εµπόδια που επέβαλε η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση
στο εσωτερικό εµπόριο του νησιού, καθώς και για τους
περιορισµούς που επέβαλε στη µετάβαση τουριστών στο
βορρά.

Όπως προέβλεψε η S. Atasoy. “Cyprus, Turkey, and the EU:
The Need for A Gradual Approach” [«Κύπρος, Τουρκία και
Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ανάγκη για βαθµιαία προσέγγιση»], The
Brown Journal of World Affairs, καλοκαίρι/φθινόπωρο 2003,
τόµος x, τεύχος 1, σ. 257-267.

37

Μετά τα δηµοψηφίσµατα και τη συνακόλουθη είσοδο
της διαιρεµένης Κύπρου στην Ε.Ε., εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. στις 28 Απριλίου 2004
και τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο ένας νέος κανονισµός,
που αποσκοπούσε να διασφαλίσει ότι η Πράσινη Γραµµή
δεν θα αντιπροσώπευε τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.,
καθώς και να ενθαρρύνει την επανένωση. Πρώτον,
επιδίωκε να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα των
Τουρκοκύπριων πολιτών της Ε.Ε., παρά τη µη εφαρµογή
του δικαίου της Ε.Ε. στο βορρά: οι Τουρκοκύπριοι που
ήταν πολίτες της Κύπρου το 1974, καθώς και οι απόγονοι
και οι σύζυγοί τους (και κάθε άλλος πολίτης της Ε.Ε.
ανεξαρτήτως λιµένα εισόδου) µπορούσαν να
µετακινούνται ελεύθερα στο νησί, ενώ οι µη πολίτες της
Ε.Ε. (δηλ. οι Τούρκοι) δεν θα είχαν αυτό το δικαίωµα.
∆εύτερον, ο κανονισµός επιδίωκε να προωθήσει το
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εσωτερικό εµπόριο του νησιού, επιτρέποντας στους
Τουρκοκύπριους να στέλνουν τα εγχώρια αγαθά τους στο
νότο, για να πωληθούν εκεί ή να εξαχθούν σε άλλες
αγορές της Ε.Ε. µέσω των λιµένων της νότιας Κύπρου.
Ο κανονισµός δεν κατόρθωσε να θέσει σε κίνηση
σηµαντικό διασυνοριακό εµπόριο, ούτε να προαγάγει τις
τουρκοκυπριακές εξαγωγές, ουσιαστικά, απ’ ότι φαίνεται,
διότι οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί είναι απρόθυµοι να
εµπιστευθούν το εµπόριό τους στην εποπτεία των αρχών
του νότου. Τούτου λεχθέντος, το άνοιγµα των συνόρων,
ο κανονισµός για την Πράσινη Γραµµή, και η σταθερή
οικονοµική ανάκαµψη στην µετά την κρίση του 2001,
είχαν θετικό αντίκτυπο στο βορρά. Το 2003-2004 η
οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 10% έως 12%, ενώ ο
πληθωρισµός έπεσε σε µονοψήφια επίπεδα µετά την
οξεία πτώση του στην Τουρκία. Τα πλέον ορατά σηµάδια
ανάπτυξης ήταν στον κατασκευαστικό τοµέα , ιδίως
στην Κυρήνεια και την Αµµόχωστο. Η απασχόληση και
η κατανάλωση αυξήθηκαν επίσης µέσω της πρόσληψης
Τουρκοκυπρίων στο νότο. Ανάπτυξη υπήρξε και στον
τουρισµό, κυρίως ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος της
Πράσινης Γραµµής: σχεδόν το 4% των τουριστών που
επισκέπτονται τον νότο µεταβαίνουν επίσης στο βορρά.38
Εντούτοις, η οικονοµική άνοδος στη βόρεια Κύπρο
υπολείπεται κατά πολύ του επιπέδου που θα είναι
απαραίτητο για να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ των δύο
πλευρών.

Β.

ΟΙ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

Η διεθνής αποµόνωση είναι ένα από τα µεγαλύτερα
εµπόδια για την ανάπτυξη των Τουρκοκυπρίων. Στον
τουρισµό, η απουσία διεθνών αεροπορικών συνδέσεων
(καθώς και τα κακής ποιότητας καταλύµατα) έχει σηµάνει
ότι η βόρεια Κύπρος χρησιµοποιεί κατά µέσο όρο µόλις
το 30% της τουριστικής της υποδοµής. Ενώ το 2003
επισκέφθηκαν τον νότο 2,3 εκατοµµύρια τουρίστες, στο
βορρά ταξίδεψαν µόλις 470.000.39 Τα νοµικά προβλήµατα
που σχετίζονται µε τα πιστοποιητικά προέλευσης και
τους τουρκοκυπριακούς λιµένες έχουν λειτουργήσει
αποτρεπτικά για το διεθνές εµπόριο, ιδίως µε την Ε.Ε.40

Συνέντευξη του Crisis Group µε αξιωµατούχους της
Επιτροπής, Βρυξέλες, Απρίλιος 2005.
39
Noe και Watson, ό.π.
40
∆εν υφίσταται εµπάργκο των Η.Ε. ή άλλο για την
αποκατάσταση εµπορίου µε τους Τουρκοκύπριους. Ωστόσο
είναι πολύ δύσκολο τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. να έχουν εκεί
εµπορικές δραστηριότητες. Η βόρεια Κύπρος δεν είναι µέλος
της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, και δεν υπάρχει
εναλλακτικό καθεστώς εµπορίας σε ισχύ. Επιπλέον, ως
αποτέλεσµα της απόφασης του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στην υπόθεση Αναστασίου, οποιαδήποτε αγαθά
38
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Οι ΑΕΕ υπήρξαν απειροελάχιστες λόγω της νοµικής
αβεβαιότητας γύρω από τα δικαιώµατα έγγειας
ιδιοκτησίας. Εκτός των υποθέσεων που έχουν υποβάλει
Ελληνοκύπριοι στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (ECHR), οι πρόσφατες ελληνοκυπριακές
αγωγές σε εσωτερικά δικαστήρια σε βάρος Βρετανών
ιδιοκτητών ακινήτων στο βορρά έχουν δηµιουργήσει
επιπρόσθετη νοµική αβεβαιότητα.41
Η έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Η.Ε. µετά τα
δηµοψηφίσµατα42 καλούσε τη διεθνή κοινότητα να
εξαλείψει τους οικονοµικούς περιορισµούς και φραγµούς
στο βορρά. Την έκκληση αυτή επανέλαβαν ο πρώην
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ και
ηγέτες της Ε.Ε. όπως ο πρώην Επίτροπος για θέµατα
διεύρυνσης Φερχόιγκεν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι
Μπλερ και το Συµβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. τις παραµονές
της διεύρυνσης.
Η λογική βάση αυτών των εκκλήσεων ήταν τριπλή.
Πρώτον, υπήρχε η αίσθηση ότι τα αποτελέσµατα των
δηµοψηφισµάτων δηµιουργούσαν την υποχρέωση να
αποζηµιωθούν οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι, παρά τη
θετική τους ψήφο, θα αποκλείονταν από τα οφέλη που
ενέχει η ένταξη στην Ε.Ε. ∆εύτερον, από την
τουρκοκυπριακή µονοµερή διακήρυξη ανεξαρτησίας το
1983 και µετά, η διεθνής κοινότητα τηρεί τις Αποφάσεις
541 (1983) και 550 (1984) του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Η.Ε., οι οποίες καλούσαν τα κράτη να µην
βοηθήσουν την απόσχιση της βόρειας Κύπρου. Η
οµαλοποίηση της οικονοµικής κατάστασης στο βορρά
θεωρούνταν ως µία µορφή βοήθειας προς την απόσχιση.
Η ψήφος του 2004 στο βορρά υπέρ της επανένωσης
ακύρωσε την πολιτική λογική της αποµόνωσης.
Τρίτον, η άρση της αποµόνωσης θεωρείται πλέον ως
βήµα προς την επανένωση, στον βαθµό που θα προήγε
την τουρκοκυπριακή ανάπτυξη και θα βοηθούσε έτσι να
γεφυρωθεί το οικονοµικό χάσµα µεταξύ των δύο πλευρών.
Στο πνεύµα αυτών των επιχειρηµάτων έχουν ληφθεί
διάφορα µέτρα από οργανισµούς εκτός της Ε.Ε., µεταξύ

προέρχονται από κυπριακούς λιµένες πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά που εκδίδουν οι επισήµως αναγνωρισµένες
αρχές του νησιού, δηλ. η ∆τΚ. Έτσι, τυχόν έγγραφα για τη
µεταφορά και την εµπορία αγαθών που έχουν εκδώσει οι
τουρκοκυπριακές αρχές είναι άκυρα.
41
Μετά την πρώτη υπόθεση το 1998 από µία Ελληνοκύπρια,
την κ. Λοϊζίδου, εκκρεµούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περισσότερες από
100 υποθέσεις περιουσιών µεµονωµένων Ελληνοκυπρίων.
Επιπλέον, από τον Μάιο του 2004 και µετά, οι αποφάσεις σε
υποθέσεις αγωγών σε δικαστήρια της ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου σε βάρος Βρετανών πολιτών που απέκτησαν ακίνητα
στο βορρά ενδέχεται να γίνουν εκτελεστές στα βρετανικά
δικαστήρια λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε.
42
«Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα», ό.π.
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των οποίων από τον Οργανισµό Ισλαµικής ∆ιάσκεψης
(ΟΙ∆) και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Τον Ιούλιο του
2004, ο ΟΙ∆ αναγνώρισε το τουρκοκυπριακό συνιστών
κράτος (όπως αυτό προβλεπόταν στο Σχέδιο Ανάν). Αν
και οι Τουρκοκύπριοι παραµένουν παρατηρητές στον
ΟΙ∆, ο τίτλος τους µεταβλήθηκε από «κοινότητα» σε
«συνιστών κράτος» (δηλ. ως δυνητικό συνιστών κράτος
µιας µελλοντικής ενιαίας Κύπρου, και όχι ως ανεξάρτητο,
κυρίαρχο κράτος). Τον Οκτώβριο του 2004, η
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της
Ευρώπης προσκάλεσε ως µέλη δύο Τουρκοκύπριους,
παρέχοντάς τους δικαίωµα λόγου αλλά όχι ψήφου. Το
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (υπουργοί
εξωτερικών) ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
συντάξει δύο προτάσεις, για θέµατα οικονοµικής βοήθειας
και εµπορίου αντιστοίχως, για να βελτιωθεί η θέση των
Τουρκοκυπρίων. Αν και ο κανονισµός οικονοµικής
βοήθειας υιοθετήθηκε εν τέλει τον Φεβρουάριο του 2006,
ο προταθείς κανονισµός για θέµατα εµπορίου παραµένει
προς το παρόν νεκρό γράµµα.
Βοήθεια. Το 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε
πακέτο αξίας €259 εκατοµµυρίων για τον βορρά σε
περίπτωση επανένωσης. Τον Ιούλιο του 2004, η Επιτροπή
πρότεινε την εκταµίευση των κονδυλίων παρά την
αποτυχία των δηµοψηφισµάτων, και τα κατεύθυνε στην
υποδοµή, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, την
εναρµόνιση µε το κεκτηµένο, µέτρα οικοδόµησης
εµπιστοσύνης και µελέτες σκοπιµότητας. Τα
χρήµατα θα διαχειριζόταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Ανασυγκρότησης.43 Η πρόταση αυτή παρέµεινε
ανεφάρµοστη επί µήνες, εξ αιτίας τόσο ουσιαστικών
όσο και διαδικαστικών προβληµάτων. Από πλευράς
ουσίας, η ελληνοκυπριακή επιµονή εντός του Συµβουλίου
Υπουργών οδήγησε στο να συµπεριληφθεί στην
οδηγία διάταξη, ότι τα κονδύλια της Ε.Ε. δεν θα
χρησιµοποιηθούν ούτε σε ελληνοκυπριακή γη και
ακίνητα, ούτε σε δηµόσια όργανα. Αυτό σηµαίνει ότι τα
κονδύλια µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο στο 20%
του εδάφους που ελέγχουν οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι
σηµειώνουν ότι δεν ελήφθησαν ανάλογες προφυλάξεις
όσον αφορά τα τουρκοκυπριακά ακίνητα όταν
εκταµιεύθηκε η προενταξιακή βοήθεια προς τον νότο.
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Εµπόριο. Η σηµαντικότερη επιδιωκόµενη πρωτοβουλία
ήταν για το απευθείας εµπόριο µεταξύ του βορρά και της
Ένωσης. Ο προταθείς κανονισµός θα επέτρεπε την
αδασµολόγητη εισαγωγή αγαθών της Ε.Ε. στη βόρεια
Κύπρο και την αδασµολόγητη εξαγωγή αγαθών που
αποκτήθηκαν εξ ολοκλήρου ή παρήχθησαν σε
ουσιαστικό βαθµό στο βορρά. Για να ξεπεράσει το
πρόβληµα των πιστοποιητικών προέλευσης, η Επιτροπή
πρότεινε ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδει το
Τουρκοκυπριακό Εµπορικό Επιµελητήριο θα µπορούσαν
να γίνονται αποδεκτά µε το σκεπτικό ότι το Επιµελητήριο
είχε συσταθεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διευθετήσεις του
1960. Η πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει σύστηµα
δασµολογικών ποσοστώσεων για να διασφαλίσει ότι
µόνο τουρκοκυπριακά προϊόντα µπορούν να εξάγονται
ελεύθερα στις αγορές της Ε.Ε. (για να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος τρίτες χώρες να εξάγουν τα προϊόντα τους στην
Ε.Ε. µέσω του βορρά).
Τα εµπόδια για την εφαρµογή του κανονισµού, τόσο
νοµικά όσο και πολιτικά, αποδείχθηκαν τεράστια και
αποτελούν παράδειγµα των δυσκολιών που αντιµετωπίζει
η Ε.Ε. προκειµένου να ενεργήσει αποφασιστικά για την
Κύπρο τώρα που η µία από τις δύο πλευρές του Κυπριακού
ζητήµατος είναι κράτος-µέλος της Ένωσης. Από νοµικής
πλευράς, η Επιτροπή πρότεινε αρχικά την οδηγία µε
µια διαδικασία που θα απαιτούσε µόνο ενισχυµένη
πλειοψηφία στο Συµβούλιο.44 Όµως οι Ελληνοκύπριοι, µε
την υποστήριξη της νοµικής υπηρεσίας του Συµβουλίου,
υποστήριξαν επιτυχώς ότι η οδηγία απαιτούσε οµοφωνία.45
Έχοντας εδραιώσει το δικαίωµά της για βέτο, η
ελληνοκυπριακή κυβέρνηση δεν έκρυψε την ετοιµότητά
της να ασκήσει αυτό το δικαίωµα. Επιπλέον, εναντιώθηκε
στη χρήση τουρκοκυπριακών λιµένων, υποστηρίζοντας
ότι θα ήταν παράνοµη διότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
της Κύπρου δεν είναι σε θέση να τα ελέγξει. Από
πολιτικής πλευράς προέβαλε τον ισχυρισµό ότι ο
κανονισµός για την Πράσινη Γραµµή είναι επαρκής και
ότι το απευθείας εµπόριο µε τον βορρά θα επέφερε την
βαθµιαία αναγνώριση της Τ∆ΒΚ.46

Αυτό θα ήταν µε βάση το Άρθρο 133 της Συνθήκης της Ε.Ε.,
το οποίο πρωταρχικά ρυθµίζει το εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας
και τρίτων χωρών, αν και έχει χρησιµοποιηθεί επίσης για να
ρυθµιστεί το εµπόριο µε εδάφη που είναι µέρος κράτουςµέλους της Ε.Ε. αλλά δεν περιλαµβάνονται στην τελωνειακή
του επικράτεια, όπως είναι η Θέουτα και η Μελίγια (Ισπανία).
45
Υποστήριξαν ότι η οδηγία εµπίπτει στο Πρωτόκολλο 10 της
Συνθήκης Ένταξης, το οποίο ορίζει ότι για µερική άρση της
αναστολής του κεκτηµένου στο βορρά απαιτείται οµοφωνία.
Η Επιτροπή έχει αποδεχτεί κατ’ αρχήν την ελληνοκυπριακή
έκκληση για οµοφωνία, αν και υποστηρίζει ότι η νοµική βάση
θα έπρεπε να είναι ελαφρώς διαφορετική.
46
Οµιλία Ελληνοκύπριου αξιωµατούχου σε συνέδριο του
Wilton Park, «Κύπρος: Ο δρόµος προς τα εµπρός», Λάρνακα,
Φεβρουάριος 2005.
44

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης έχει µέχρι στιγµής
την ευθύνη για τη διαχείριση της βοήθειας στα Βαλκάνια. Βλ.
Crisis Group Europe Report N°160, EU Crisis Response
Capability Revisited [Νέα εξέταση της ικανότητας της Ε.Ε. να
ανταποκρίνεται σε κρίσεις], 17 Ιανουαρίου 2005 σ. 16. Υπάρχει
ήδη ένα πρόγραµµα βοήθειας χρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε.,
ενεργό σε αµφότερες τις πλευρές της Πράσινης Γραµµής, το
Partnership for the Future (PFF), το οποίο χρηµατοδοτεί απ’
ευθείας υποστήριξη στις επιχειρηµατικές κοινότητες
αµφότερων των πλευρών του νησιού, προγράµµατα υποδοµών
και αποκατάστασης για τις κυριότερες πόλεις του βορρά, και
άρση ναρκοπεδίων στη νεκρή ζώνη.
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Η φιλονικία για αυτούς τους δύο κανονισµούς υπήρξε
πολύ επιζήµια ηθικά. Η Προεδρία του Λουξεµβούργου
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2005 αποπειράθηκε να
επιλύσει τα ζητήµατα και πέτυχε να φέρει αµφότερες τις
πλευρές στις Βρυξέλες, όπου οι Τουρκοκύπριοι προέβησαν
στην αναπάντεχη προσφορά να επιστρέψουν τα Βαρώσια
–την ακατοίκητη και παλαιότερα ανεπτυγµένη τουριστική
περιοχή που συνορεύει µε την πόλη της Αµµοχώστου–
πλήρως στους Ελληνοκύπριους σε αντάλλαγµα για το
άνοιγµα των λιµένων και του αερολιµένα του βορρά.
Οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν αµέσως, και οι
διαπραγµατεύσεις κατέρρευσαν. Η βρετανική προεδρία
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2005 κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι θα αναγκαζόταν να αποδεχτεί την
αποσύνδεση των δύο κανονισµών οικονοµικής βοήθειας
και εµπορίου, όπως είχαν ζητήσει οι Ελληνοκύπριοι.
Ωστόσο, οι Ελληνοκύπριοι απαίτησαν τότε η θέσπιση
του κανονισµού για τη βοήθεια να συνδεθεί µε µια πιο
περιοριστική ερµηνεία, από την Επιτροπή, του πιθανού
πεδίου σε σχέση µε τον κανονισµό για το απευθείας
εµπόριο. Όταν έφτασε στους Τουρκοκύπριους ένα
προσχέδιο του προτεινόµενου επεξηγηµατικού κειµένου
της Επιτροπής, εκείνοι το θεώρησαν ςσ απαράδεκτο και η
διαδικασία κατέρρευσε ξανά, αυτή τη φορά µε την
απώλεια €120 εκατοµµυρίων από το πακέτο των €259
εκατοµµυρίων λόγω της παρέλευσης του οικονοµικού
έτους 2005.47 Ο χρηµατοδοτικός κανονισµός για την
οικονοµική βοήθεια των Τουρκοκυπρίων θεσπίστηκε
τελικά στις 27 Φεβρουαρίου 2006, χωρίς να συνοδεύεται
από επεξηγηµατική δήλωση.
Η συµπεριφορά των Ελληνοκυπρίων αντιβαίνει στα ίδια
τους τα βέλτιστα συµφέροντα. Αν ανησυχούν ότι οι
Τουρκοκύπριοι επιδιώκουν αναγνώριση, θα έπρεπε να
αποδεχθούν το Σχέδιο Ανάν. Σε κάθε περίπτωση, οι
τουρκοκυπριακοί λιµένες χρησιµοποιούνται ήδη για
εξαγωγές προς την Ε.Ε. –αξίας €10 εκατοµµυρίων το
2003, €15 εκατοµµυρίων το 2004– αλλά δεν µπορούν να
επωφεληθούν από προνοµιακή µεταχείριση λόγω µιας
απόφασης του 1994 του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (∆ΕΚ).48 από νοµικής πλευράς, οποιοδήποτε
πλοίο µπορεί να καταπλεύσει σε οποιονδήποτε λιµένα
(εκτός αν ισχύουν κυρώσεις). Εντός της Ε.Ε., τα κράτηµέλη που εισάγουν προϊόντα φέρουν την ευθύνη για τη
διασφάλιση των πρότυπων προστασίας και ασφάλειας.
Έτσι, φαίνεται ότι η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση δεν
εναντιώνεται στη χρήση των λιµένων του βορρά, αλλά
στην προνοµιακή µεταχείριση για τις τουρκοκυπριακές

Συνεντεύξεις του Crisis Group µε αξιωµατούχους της
Επιτροπής και διπλωµάτες των κρατών-µελών, Ιανουάριος 2006.
48
Το 1994, η απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την υπόθεση Αναστασίου απαγόρευσε την
προνοµιακή µεταχείριση για τις κυπριακές εξαγωγές που
δεν φέρουν πιστοποιητικά προέλευσης της ∆ηµοκρατίας
της Κύπρου.
47
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εξαγωγές και στα συνακόλουθα δυνητικά οικονοµικά
οφέλη.
Η ελληνοκυπριακή ηγεσία µοιάζει να ανησυχεί ότι το
εµπόριο και η συνακόλουθη οικονοµική ανάπτυξη του
βορρά (ανεξαρτήτως του νότου) θα µείωνε τα κίνητρα
των Τουρκοκυπρίων να επιδιώξουν την επανένωση. Αυτό
το επιχείρηµα αντικατοπτρίζει µια αρνητική νοοτροπία
που κυριαρχεί επί δεκαετίες µεταξύ όλων των
εµπλεκοµένων πλευρών στο Κυπριακό. Στις απόπειρές
τους να εξασφαλίσουν µια ευνοϊκή συµφωνία, κάθε
πλευρά έχει προσπαθήσει να αποδυναµώσει την άλλη µε
µονοµερείς κινήσεις. Η Τουρκία έχει δώσει έµφαση στη
στρατιωτική της ισχύ, ενώ οι Ελληνοκύπριοι έχουν
ασκήσει οικονοµική πίεση στους Τουρκοκύπριους. Μετά
τα δηµοψηφίσµατα, η ελληνοκυπριακή ηγεσία διαπιστώνει
ότι υπάρχει υψηλότερος βαθµός διεθνούς συµπάθειας
προς τους Τουρκοκύπριους: Αντιµέτωπη µε την προοπτική
να χάσει έδαφος σε µελλοντικές διαπραγµατεύσεις, έχει
γίνει ακόµα πιο αποφασισµένη να διατηρήσει την πίεση
στο βορρά.
Αεροπορικές συνδέσεις. Στην περίπτωση των
αερολιµένων, η ίδια πολιτική λογική ενισχύεται από το
διεθνές δίκαιο. Η απουσία απευθείας αεροπορικών
συνδέσεων εµποδίζει την ανάπτυξη του τουρισµού, που
είναι δυνητικά η µεγαλύτερη πηγή εισοδήµατος για τον
βορρά. Η Σύµβαση του Σικάγο για τη ∆ιεθνή Πολιτική
Αεροπορία αναγνωρίζει την «πλήρη και αποκλειστική
κυριαρχία [του κάθε κράτους] στον εναέριο χώρο πάνω
από το έδαφός του» (Άρθρο 1). Η κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας της Κύπρου, που αναγνωρίζεται από τα
Η.Ε. ως το µόνο νόµιµο κράτος στο νησί, διεκδικεί
αποκλειστικά δικαιώµατα να καθορίζει ποιοι αερολιµένες
µπορούν να χρησιµοποιούνται. ∆εν προκαλεί έκπληξη,
στην ατµόσφαιρα που κυριαρχεί, ότι δεν έχει
αναγνωρίσει τους αερολιµένες του βορρά και
υποστηρίζει ότι η πραγµατοποίηση απευθείας πτήσεων
προς τον βορρά θα αποτελούσε παραβίαση της Σύµβασης
του Σικάγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπαινιχθεί ότι
δεν µπορεί να προωθήσει προτάσεις για το αντίθετο. Τα
ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη όπως η Βρετανία έχουν
διστάσει και αυτά να προωθήσουν ιδέες, υποστηρίζοντας
ότι η απλούστερη λύση θα ήταν οι Ελληνοκύπριοι να
επιτρέψουν τις άµεσες πτήσεις προς τον αερολιµένα
Ερτζάν (Τύµπου) στη βόρεια Κύπρο.49 Ελάχιστη
προοπτική υπάρχει για περαιτέρω κινήσεις σε αυτό το

Βλ. “Response of the Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs on the Second Report of the Foreign
Affairs Committee, Session 2004-05 on Cyprus” [«Απάντηση
του Υπουργού Εξωτερικών και Κοινοπολιτειακών Υποθέσεων
για τη ∆εύτερη Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων, Περίοδος 2004-05 για την Κύπρο»], Λονδίνο,
Απρίλιος 2005, σ. 4.
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µέτωπο, παρά τη σπουδαιότητά του για την ανάπτυξη του
βορρά.
Οι Τουρκοκύπριοι, αντίθετα µε τους Ελληνοκύπριους,
δεν διαθέτουν σχεδόν κανένα µέσο να προβάλουν την
άποψή τους στις Βρυξέλες. Οι υποσχέσεις της Ε.Ε. προς
αυτούς αθετήθηκαν, χάθηκαν στο διακυβερνητικό πάρεδώσε των καθηµερινών διαπραγµάτευσεων της Ε.Ε.,
όπου η διαίρεση του νησιού έχει καταστεί θέµα, στο
οποίο τα άλλα κράτη-µέλη σέβονται τον ισχυρισµό της
∆ηµοκρατίας της Κύπρου ότι πρόκειται για «ζωτικού
εθνικού συµφέροντος», για το οποίο η Κυπριακή
∆ηµοκρατία θα αντισταθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό σε
οποιαδήποτε προσπάθεια υπερίσχυσης ή καταψήφισης
(και, στην πράξη, κανένα κράτος-µέλος δεν είναι πιθανό
να θελήσει ποτέ να σπρώξει τα πράγµατα µέχρι εκεί). Οι
υπουργοί εξωτερικών της Ε.Ε. αποφάσισαν στις 26
Απριλίου 2004 «να θέσουν τέλος στην αποµόνωση της
τουρκοκυπριακής κοινότητας και να διευκολύνουν την
επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας την οικονοµική
ανάπτυξη της τελευταίας». Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα,
αυτή η απόφαση φαίνεται να αξίζει λιγότερα απ’ ότι το
χαρτί στο οποίο γράφτηκε.

Γ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Σχέδιο Ανάν, τα οικονοµικά δεινά, η εξάρτηση από
την Τουρκία και η προοπτική της ένταξης στην Ε.Ε.
πυροδότησαν µία γενική αναµόρφωση στην
τουρκοκυπριακή πολιτική. Ιστορικά, η εθνικιστική
παράταξη (µέσω του Κόµµατος Εθνικής Ενότητας,
UBP, του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, DP, και του
Προέδρου Ντενκτάς) κυριαρχούσε στην πολιτική
σκηνή. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990, καθώς ο
ελληνοκυπριακός νότος προχωρούσε προς την ένταξη
στην Ε.Ε., οι θέσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας
σκλήρυναν ακόµη περισσότερο, εµποδίζοντας όλες τις
προσπάθειες των Η.Ε. να προχωρήσουν την ειρηνευτική
διαδικασία. Ωστόσο, το 2002-2003, µεγάλης κλίµακας
δηµόσιες κινητοποιήσεις στο βορρά, υπό την ηγεσία της
αντιπολίτευσης και µεγάλων τµηµάτων της κοινωνίας
των πολιτών, αµφισβήτησαν επιτυχώς το παγιωµένο
κατεστηµένο. Την εξέλιξη αυτή υποστήριξε, κατέστησε
µάλιστα δυνατή, η πολιτική µετατόπιση στην Τουρκία
υπό την κυβέρνηση του AKP.
Τα πρώτα αποτελέσµατα ήρθαν τον ∆εκέµβριο του 2003,
όταν το κεντροαριστερό Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό
Κόµµα (CTP) µε ηγέτη τον Μεχµέτ Αλί Ταλάτ πήρε το
µεγαλύτερο µερίδιο των ψήφων στις βουλευτικές
εκλογές. Οι εκλογές αυτές δεν κατέληξαν σε σαφή νίκη
της παράταξης που τασσόταν υπέρ της λύσης. Τα δύο
εθνικιστικά κόµµατα, το UBP µε ηγέτη τον Ντερβίς
Ερόγλου και το DP µε ηγέτη τον Σερντάρ Ντενκτάς (γιο
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του Ραούφ Ντενκτάς), έλαβαν τον ίδιο αριθµό εδρών
όπως και τα δύο κεντροαριστερά κόµµατα, το CTP του
Ταλάτ και το Κίνηµα Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας, BDH,
µε ηγέτη τον Μουσταφά Ακιντζί. Τη νέα κυβέρνηση
σχηµάτισαν το CTP, που τασσόταν υπέρ του Σχεδίου
Ανάν, και το πιο επιφυλακτικό DP.
Παρά τις εσωτερικές διαφορές της, η κυβέρνηση
συνασπισµού ανέπτυξε µια συνεκτική πολιτική
στρατηγική. Αν και η θέση του DP για το Σχέδιο
παρέµεινε διφορούµενη, ο Σερντάρ Ντενκτάς
συνεργάστηκε µε τον Ταλάτ, οδηγώντας τον
Τουρκοκυπριακό λαό στο δηµοψήφισµα (αντίθετα µε
τον πατέρα του, που απέρριψε το Σχέδιο Ανάν και
αποσύρθηκε από την τελική φάση της ειρηνευτικής
διαδικασίας το 2004).
Μετά τα δηµοψηφίσµατα του Απριλίου 2004, ο
αρχικός ενθουσιασµός για τη συντριπτική νίκη της
παράταξης υπέρ της λύσης έδωσε τη θέση του στην
απογοήτευση. Οι Τουρκοκύπριοι είχαν ψηφίσει υπέρ
της ειρήνης, της συµφιλίωσης και της ένταξης στην
Ε.Ε., αλλά έλαβαν ελάχιστα σε αντάλλαγµα. Όχι
µόνο αποκλείστηκαν από τα οικονοµικά οφέλη της
Ευρώπης, αλλά οι Ελληνοκύπριοι γείτονές τους
εισήλθαν στην Ένωση µία εβδοµάδα µετά το ηχηρό
τους «όχι». Η αρχική αγανάκτηση των ηγετών της
Ε.Ε. µε τους Ελληνοκύπριους και οι έπαινοί τους για
τους Τουρκοκύπριους δεν είχαν µεταφραστεί σε απτά
αποτελέσµατα από πλευράς βοήθειας ή εµπορίου.
Αιφνιδιασµένη από το ελληνοκυπριακό «όχι» και την
αθέτηση της Ε.Ε., η κυβέρνηση των CTP-DP διαλύθηκε
πρόωρα στις αρχές του 2005. Αν και ο Ταλάτ
προειδοποίησε ότι η στάση της Ε.Ε. θα µπορούσε να
προκαλέσει αναζωπύρωση του εθνικισµού στο βορρά,50
δεν υλοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, οι εκλογές του
Φεβρουαρίου 2005 κατέληξαν σε σαφή νίκη για το CTP
του Ταλάτ, που πήρε 24 έδρες στην 50µελή βουλή.
Ωστόσο, η συνολική ισορροπία µεταξύ εθνικιστικών και
µετριοπαθών δυνάµεων έµεινε αµετάβλητη µεταξύ του
2003 και του 2005 (και στις δύο περιπτώσεις η κάθε
παράταξη έλαβε 25 έδρες). Ο Ταλάτ στη συνέχεια
κέρδισε επίσης την προεδρία τον Απρίλιο του 2005. Με
την αντικατάσταση του γηραιότερου Ντενκτάς από τον
µετριοπαθή Ταλάτ, ο αναπροσανατολισµός της
τουρκοκυπριακής πολιτικής υπέρ της επανένωσης και
της ένταξης στην Ε.Ε. παγιώθηκε.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η αίσθηση προδοσίας όσον αφορά
τους Ελληνοκύπριους και την Ε.Ε. δεν είχε κανέναν
αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική. Αν και είναι απίθανη

50

Simon Bahceli , “A New Era for Turkish Cypriot
Politics” [«Νέα εποχή για την τουρκοκυπριακή πολιτική»],
Cyprus Mail, 17 Φεβρουαρίου 2005.
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µια επιστροφή στον στενόµυαλο εθνικισµό και η
τουρκοκυπριακή ηγεσία παραµένει αφοσιωµένη στο
Σχέδιο Ανάν, οι απόψεις του Ταλάτ και του CTP ενδέχεται
να µετακινούνται προς το κέντρο. Η απογοήτευση σε
συνδυασµό µε την επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν
στενοί δεσµοί µε την Άγκυρα ενδέχεται να σκληραίνουν
τις στάσεις της νέας ηγεσίας.51 Με τη σειρά της, η πόλωση
µεταξύ της εθνικιστικής και της µετριοπαθούς παράταξης
που χαρακτήρισε την τουρκοκυπριακή «επανάσταση»
ενδέχεται να υποχωρεί.52

∆.

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η νίκη του Τάσσου Παπαδόπουλου επί του εν ενεργεία
Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη στις προεδρικές εκλογές
του Φεβρουαρίου 2003 οδήγησε στην εκ νέου ανάδυση
των εθνικιστικών τάσεων στο νότο. Αν και το
∆ηµοκρατικό Κόµµα (∆ΗΚΟ) του προέδρου σχηµάτισε
συνασπισµό µε το ιστορικά µετριοπαθές ΑΚΕΛ, η
ρητορεία του τελευταίου έχει σκληρύνει σηµαντικά τα
τελευταία χρόνια. Οι προτιµήσεις του νέου προέδρου
έγιναν σαφείς µετά τον Μάρτιο του 2003. Μέχρι τότε, η
ωµή απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από τον Ντενκτάς είχε
επιτρέψει στον Παπαδόπουλο να εµφανίζεται ως
άνθρωπος του συµβιβασµού. Μετά την αποτυχηµένη
διάσκεψη κορυφής τον Μάρτιο του 2003 και την
υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης στην Ε.Ε. τον Απρίλιο,
οι δηλώσεις του γίνονταν ολοένα και πιο άκαµπτες. Το
αποκορύφωµα ήρθε τον Απρίλιο του 2004 µε τη
συναισθηµατική του έκκληση προς το ελληνοκυπριακό
κοινό να απορρίψει το Σχέδιο Ανάν.
Τον Παπαδόπουλο ακολούθησε το δικό του κόµµα, το
∆ΗΚΟ, και το σοσιαλιστικό κόµµα, Ε∆ΕΚ. Μεγάλα
τµήµατα της κοινωνίας των πολιτών, τα µέσα ενηµέρωσης
και η Ορθόδοξη Εκκλησία υποστήριξαν επίσης την
εκστρατεία υπέρ του «όχι». Το ΑΚΕΛ, το κόµµα
που είχε φέρει τον Παπαδόπουλο στην εξουσία τον
Φεβρουάριο του 2003 συνασπιζόµενο µαζί του, ζήτησε
αρχικά περαιτέρω διεθνείς εγγυήσεις προκειµένου να
στηρίξει δηµοσίως την πρόταση. Οι Η.Π.Α. και η
Βρετανία, µε την υποστήριξη της Ε.Ε. εν όψει της
επικείµενης ένταξης του νησιού, αποπειράθηκαν να
ικανοποιήσουν το αίτηµα του ΑΚΕΛ ζητώντας από το
Συµβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει απόφαση µε την
οποία θα δεσµευόταν να εγγυηθεί την ασφάλεια των
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων υπό τον όρο ότι

Συνέντευξη του Crisis Group µε Τουρκοκύπριο ακτιβιστή
της κοινωνίας των πολιτών, Λευκωσία, Φεβρουάριος 2005.
52
Συνέντευξη του Crisis Group µε Τουρκοκύπριο
δηµόσιο υπάλληλο, Λευκωσία, Απρίλιος 2005· στοιχεία
δηµοσκοπήσεων που παρουσίασε ο Kudret Akay σε συνέδριο
του Wilton Park στις 10-11 Φεβρουαρίου 2005 στη Λάρνακα.
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και οι δύο θα προσυπέγραφαν το Σχέδιο Ανάν. Στην
απόφαση προέβαλαν βέτο η Ρωσία, µε την αιτιολογία
ότι ήταν ανάρµοστο ένα σχέδιο απόφασης πριν το
δηµοψήφισµα.53 Το ΑΚΕΛ ζήτησε τότε αναβολή των
δηµοψηφισµάτων και το αίτηµά του απορρίφθηκε εν
όψει της διεύρυνσης της Ε.Ε. την 1η Μαΐου. Τελικά, δύο
ηµέρες πριν το δηµοψήφισµα, το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε
δηµοσίως σε αυτό, µε βάση το ότι δεν υπήρχαν
ικανοποιητικές διεθνείς εγγυήσεις για την επιτυχή
εφαρµογή του. Τα µόνα δύο κόµµατα υπέρ του Σχεδίου
ήταν ο κεντροδεξιός ∆ηµοκρατικός Συναγερµός, ∆ΗΣΥ
(που περιλαµβάνει τον πρώην Πρόεδρο Κληρίδη) –
το οποίο, οδηγούµενο από ένα ισχυρό αίσθηµα
εξευρωπαϊσµού,
έχει
υιοθετήσει
σηµαντικά
µετριοπαθέστερη στάση για το Κυπριακό τα τελευταία
χρόνια– και το φιλελεύθερο κόµµα, Ε∆Η (µε ηγέτη τον
πρώην Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου).
Τα αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων δεν
οδήγησαν σε κάποια βαθιά επανεκτίµηση στο
εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινωνίας, ούτε σε
κάποια αίσθηση χαµένης ευκαιρίας εν όψει του
ισχυρού τουρκοκυπριακού «ναι». Μία εβδοµάδα µετά
τα δηµοψηφίσµατα, η ∆ηµοκρατία της Κύπρου
εισήλθε στην Ε.Ε. Έκτοτε, η άσκηση πολιτικής
καθηµερινότητας έχει λάβει προτεραιότητα έναντι
του Κυπριακού. Οι ευρωεκλογές του Μάιο του 2004
δεν έδειξαν κάποια σηµαντική πολιτική µετατόπιση
στο νότο, αν και το ΑΚΕΛ έχασε οκτώ ποσοστιαίες
µονάδες. ∆εν υπήρξε καµία αποφασιστική απόπειρα
του ΑΚΕΛ να ασκήσει επιρροή στον πρόεδρο για να
µετάσχει εκ νέου σε απευθείαςσυνοµιλίες ή να
διενεργήσει δεύτερο δηµοψήφισµα.
Από τα δηµοψηφίσµατα και µετά, τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης έχουν κάνει απόπειρες να ανοίξουν νέο
διάλογο µε τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία και
είναι περισσότερο διατεθειµένα να υποστηρίξουν το
αίτηµα της Τουρκίας για ένταξη στην Ε.Ε. Η κυβέρνηση,
αντιθέτως, έχει χρησιµοποιήσει τη νέα της εξουσία
λήψης αποφάσεων εντός της Ε.Ε. για να παρακωλύσει τις
προσπάθειες που στοχεύουν στην άρση της αποµόνωσης
των Τουρκοκυπρίων σύµφωνα µε τη διαφαινόµενη
στρατηγική της να τους αναγκάσει να συναινέσουν στην
απορρόφησή τους από ένα κράτος κυριαρχούµενο από
τους Ελληνοκύπριους στο νότο. Η στρατηγική τους είναι
ακόµη πιο εµφανής από τις τακτικές της ηγεσίας να
προσφέρει κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά οφέλη σε
µεµονωµένους Τουρκοκύπριους (κυπριακή ιθαγένεια,
απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση, υγειονοµική
περίθαλψη, παιδεία και τα συναφή).54 Στο µεταξύ, οι
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Ήταν το µοναδικό ρωσικό βέτο σε απόφαση του
Συµβουλίου Ασφαλείας από το 1994.
54
Αυτές οι τάσεις µπορεί να ενισχυθούν αν κατά τα επόµενα
χρόνια µεµονωµένοι Τουρκοκύπριοι κερδίσουν δικαστικές
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πολιτικοί θεσµοί της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συνεχίζουν
να ελέγχονται από Ελληνοκύπριους και µόνο.
Μετά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν στο δηµοψήφισµα
του Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος συνέχισε
να διαπληκτίζεται µε τη διεθνή κοινότητα. Κατηγορεί
τους «ξένους φίλους» του νησιού ως ψεύτες και µιλά για
«κήνσορες και επικυρίαρχους» που δεν ενεργούν, ως
όφειλαν, ως καλοπροαίρετοι «µεσολαβητές».55 Βλέπει
εχθρούς παντού και απορρίπτει το Σχέδιο Ανάν µε την
αιτιολογία ότι πρέπει να εξυπηρετεί τα συµφέροντα όλων
των Κυπρίων και όχι εκείνα τρίτων.56 Σχολιάζει µάλιστα
την απογοήτευση των Ευρωπαίων εταίρων της Κύπρου
«επειδή τα σχέδιά τους δεν εξυπηρετήθηκαν όπως είχαν
σχεδιάσει».57 Όσο πιο συγκεκριµένος είναι σε κατηγορίες
και επικρίσεις, τόσο πιο ασαφής και αντιφατικός
είναι σε απαιτήσεις. Από τη µία πλευρά δηλώνει: «∆εν
απορρίπτουµε το Σχέδιο Ανάν. Συνεχίζουµε να
πιστεύουµε ότι αποτελεί καλή βάση για µια απώτερη
λύση. … Πρέπει να είµαστε έτοιµοι να κάνουµε θυσίες[,]
να δεχτούµε ότι η λύση δεν µπορεί να είναι δίκαιη».58
Από την άλλη πλευρά υπερασπίζεται την απόρριψη του
Σχεδίου από τον ίδιο: «Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να
επικρίνει τον λαό ή να είναι εκδικητικός ή να τιµωρήσει
έναν ολόκληρο λαό στην άσκηση του υπέρτατου
δικαιώµατός του µε δηµοκρατικό τρόπο [να] απορρίψει
… ένα σχέδιο σχεδιασµένο από άλλους και να καθορίσει
… το µέλλον του και εκείνο των επερχόµενων γενεών».
Ο επικεφαλής του διπλωµατικού του γραφείου έχει
απευθύνει έκκληση για νέες διαπραγµατεύσεις, οι οποίες
δεν πρέπει να έχουν ανοικτό χρονικό ορίζοντα, αλλά
συγχρόνως δεν θα έχουν προθεσµίες.
Ο Παπαδόπουλος αποπειράθηκε να αναδιατυπώσει το
Κυπριακό πρόβληµα ως σύγκρουση µεταξύ Κύπρου και
Τουρκίας, διότι ελπίζει έτσι να ασκήσει επιρροή στην
Τουρκία στο πλαίσιο της Ε.Ε.59 Έχει περιγράψει το
δικαίωµα βέτο στην Ε.Ε. ως «ένα όπλο που έχουµε στα
χέρια µας» και έχει ισχυριστεί ότι έχει τουλάχιστον 64
ευκαιρίες να ασκήσει βέτο στην πορεία της Τουρκίας για
ένταξη στην Ε.Ε. (για το άνοιγµα και το κλείσιµο κάθε
κεφαλαίου διαπραγµάτευσης του κεκτηµένου):60 εξ ου

υποθέσεις στο νότο αναφορικά τόσο µε την ανάκτηση χαµένων
περιουσιών, όσο και µε την άσκηση εκλογικών δικαιωµάτων.
55
∆. Κωνσταντακόπουλος, «Ο Παπαδόπουλος επιπλήττει
τους ‘φίλους’», Ο Κόσµος του Επενδυτή (ελληνική ηµερήσια
εφηµερίδα), 5 Ιουνίου 2004.
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J. Christou, “Solution cannot serve the interests of outsiders”
[«Η λύση δεν µπορεί να εξυπηρετεί τα συµφέροντα τρίτων»],
Cyprus Mail, 3 Ιουνίου 2004.
57
Ό.π.
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Ό.π.
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Συνέντευξη του Crisis Group µε Ελληνοκύπριο
δηµοσιογράφο, Λευκωσία, Απρίλιος 2005.
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“Cyprus refuses to rule out Turkey EU membership
veto” [«Η Κύπρος αρνείται να αποκλείσει την πιθανότητα
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και η συνηγορία του για µια ειρηνευτική διαδικασία µε
ανοικτό χρονικό ορίζοντα χωρίς προθεσµίες ή προτάσεις
των Η.Ε., απαλλαγµένη από το ασφυκτικό πλαίσιο του
Σχεδίου Ανάν, εντός της οποίας οι Ελληνοκύπριοι
µπορούν να ασκήσουν την νέα τους επιρροή στην
Τουρκία για να εξασφαλίσουν µια ριζικά διαφορετική
λύση. Η συνάντηση της 28ης Φεβρουαρίου 2006 µεταξύ
του Παπαδόπουλου και του Κόφι Ανάν έληξε µε τους
δύο άνδρες να δηλώνουν ξανά τα (ελάχιστα) σηµεία
συµφωνίας τους και χωρίς καµία ένδειξη για σοβαρή νέα
δέσµευση από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ε.

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΈΝΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Από τα τέλη του 2001 και µετά, οι τουρκικές κυβερνήσεις
ακολουθούν µια πρωτοφανή διαδικασία εσωτερικών
πολιτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την εκπλήρωση
των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης της Ε.Ε.,
που είναι απαραίτητα για την έναρξη ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων.61 Ιδίως µετά την εκλογική νίκη
του AKP τον Νοέµβριο του 2002 και την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο
του 2002 που έφερε πιο κοντά την προοπτική αυτών
των διαπραγµατεύσεων, η µεταρρυθµιστική πορεία της
Τουρκίας επιταχύνθηκε σηµαντικά. Οι µεταρρυθµίσεις
δεν είναι άψογες και απέχουν πολύ από την ολοκλήρωση.
Το αδιαµφισβήτητο γεγονός, όµως, είναι ότι βρίσκεται σε
εξέλιξη µια σηµαντική διαδικασία προοδευτικής αλλαγής
και ότι είναι η εκτενέστερη στην ιστορία της Τουρκίας
µετά την ίδρυση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας το 1923.
Με την άνοδο του AKP στην εξουσία, η πολιτική απέναντι
στην Κύπρο µετασχηµατίστηκε ριζικά. Το AKP,
εγκαταλείποντας την παραδοσιακή γραµµή πως η λύση
του Κυπριακού επιτεύχθηκε το 1974, δήλωσε ότι «η µη
λύση δεν είναι λύση». Μία σύµπτωση παραγόντων,
περιλαµβανοµένων του υπό την ηγεσία των Η.Π.Α.
πολέµου στο Ιράκ, της εκλογής του ηγέτη του AKP,

βέτο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.»], Financial
Times, 12 Οκτωβρίου 2004.
61
Τα τρία κριτήρια που ορίστηκαν στη συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην Κοπεγχάγη το 1993, που
πρέπει να εκπληρώσουν όσοι υποβάλλουν αίτηση για ένταξη
στην Ε.Ε., είναι: i) σταθερότητα θεσµών που να εγγυάται τη
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
και τον σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων, ii)
λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς καθώς και την ικανότητα
να αντιµετωπίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις και δυνάµεις
της αγοράς εντός της [Ευρωπαϊκής] Ένωσης, και iii)
ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της ιδιότητας του
µέλους, περιλαµβανοµένης της τήρησης των στόχων της
πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.
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Ταγίπ Ερντογάν, ως πρωθυπουργού µόλις την άνοιξη του
2003, και της αντίστασης που προβάλλουν οι συντηρητικές
δυνάµεις στην Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο, σήµαιναν
ότι η αλλαγµένη ρητορική του AKP δεν ακολουθήθηκε
αµέσα κι από µία µεταβολή στην άσκηση πολιτικής.
Έτσι, η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι απέρριψαν το
Σχέδιο Ανάν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης
τον ∆εκέµβριο του 2002. Παρ’ όλα αυτά, είχε ξεκινήσει
µια διαδικασία βαθύτατου µετασχηµατισµού, εν µέρει
χάρη στο AKP, την οποία όµως υποστήριζαν επίσης οι
µεταβολές απόψεων στο εσωτερικό καίριων θεσµών,
στους οποίους συγκαταλέγονταν οι ένοπλες δυνάµεις και
το υπουργείο εξωτερικών, καθώς και η κοινωνία των
πολιτών και τα µέσα ενηµέρωσης.
Τον Φεβρουάριο του 2004, η τουρκική κυβέρνηση
πρότεινε την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας
µέσω µιας σφιχτής διαδικασίας τριών σταδίων, κάτι που
επεδείκνυε πρωτοφανές επίπεδο καλής θέλησης. Αφ’
ενός εµπιστεύθηκε στο Γενικό Γραµµατέα των Η.Ε. το
έργο να συµπληρώσει τα κενά στην (πιθανότατη)
περίπτωση που οι ηγέτες δεν κατόρθωναν να επιτύχουν
συµφωνία και, αφ’ ετέρου, πρότεινε να υποβληθεί το
Σχέδιο σε χωριστά δηµοψηφίσµατα ανεξαρτήτως της
έκβασης των διαπραγµατεύσεων. Η πρόταση έγινε σε
ένα πλαίσιο, στο οποίο πλησίαζε η «ηµεροµηνία για την
ηµεροµηνία» της έναρξης των ενταξιακών συνοµιλιών
της Τουρκίας τον ∆εκέµβριο του 2004 και οι παράγοντες
της Ε.Ε. µιλούσαν όλο και πιο µεγαλόφωνα για την
ανάγκη να προχωρήσει η Τουρκία σε ό,τι αφορά το
πρόβληµα της Κύπρου.62 Εν ολίγοις, το κίνητρο της
έναρξης ενταξιακών συνοµιλιών, µαζί µε την πίεση της
Ε.Ε. να προχωρήσει στο θέµα της Κύπρου, σε ένα
πλαίσιο βαθύτατου πολιτικού µετασχηµατισµού στην
Τουρκία, δηµιούργησαν µια ιστορική µετατόπιση από
την πλευρά της Άγκυρα υπέρ της επανένωσης της
Κύπρου.
Η πλήρης µεταστροφή της Άγκυρας στο Κυπριακό και
οι εσωτερικές της µεταρρυθµίσεις συνέβαλαν στην
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον ∆εκέµβριο
του 2004 να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγµατεύσεις στις
3 Οκτωβρίου 2005. Η απόφαση εκείνη ήταν κρίσιµης
σηµασίας για την παγίωση της µεταρρυθµιστικής
διαδικασίας της Τουρκίας. Ωστόσο, εντελώς ανεξάρτητα
από το αχρείαστα µεγαλοποιηµένο ζήτηµα του
πρωτοκόλλου Τελωνειακής Ένωσης, που εξετάζεται
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“Continuing Enlargement: Strategy Paper and Report of the
European Commission on the progress towards Accession by
Bulgaria, Romania and Turkey” [«Συνεχιζόµενη διεύρυνση:
µελέτη και έκθεση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την πρόοδο της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της
Τουρκίας προς την ένταξη»], 2003, διαθέσιµο στη διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/pdf/strate
gy_paper2003_full_en.pdf
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παρακάτω, σε αρκετές πρωτεύουσες της Ε.Ε. κυριαρχούν
θεµελιώδεις αµφιβολίες γύρω από τη σύνθετη σχέση
Ε.Ε.-Τουρκίας. Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου αντικατόπτριζαν πολλούς από αυτούς τους
δισταγµούς και τις αβεβαιότητες. Όριζαν ότι η Τουρκία
δεν µπορούσε να αναµένει ένταξη νωρίτερα από το
2014, τόνιζαν έντονα τον ανοικτού χρονικού ορίζοντα
χαρακτήρα των διαπραγµατεύσεων και την πιθανότητα
ότι θα µπορούσαν να σταµατήσουν, και υπαινίσσονταν
την προοπτική µόνιµων περιορισµών στην απελευθέρωση
της γεωργίας και στην ελεύθερη µετακίνηση προσώπων.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 έδειξε επίσης τη
δυνατότητα που έχει η ένταξη µιας διαιρεµένης Κύπρου
να δηλητηριάσει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Με
την έντονη επιµονή των Ελληνοκυπρίων, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ζήτησε να υπογράψει η Τουρκία το
πρωτόκολλο που επεκτείνει τη συµφωνία Τελωνειακής
Ένωσης στο τµήµα εκείνο της Κύπρου όπου ισχύουν οι
νόµοι της Ε.Ε., δηλ. στο νότο. Ο τρόπος, µε τον οποίο
πολιτικοποιήθηκε το ζήτηµα το διάστηµα που προηγήθηκε
της διάσκεψης κορυφής, δηµιούργησε προοπτικές
δηµιουργίας κρίσης. Το πρωτόκολλο παρουσιάστηκε ως
µια νέα προϋπόθεση, η πιο πρόσφατη σε έναν µακρύ
κατάλογο εµποδίων για την καθυστέρηση των
διαπραγµατεύσεων, κάτι που φάνταζε ακόµη πιο άδικο
σε ένα πλαίσιο όπου οι Ελληνοκύπριοι έφεραν την ευθύνη
για την αποτυχία της επανένωσης. Στα µάτια της Άγκυρας,
η αναγνώριση θα ακύρωνε τις ιστορικές απόψεις της
Τουρκίας για το Κυπριακό. Ως αποτέλεσµα, ο
Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, αρνήθηκε να υπογράψει
το πρωτόκολλο στη διάσκεψη κορυφής.63
Το ζήτηµα της Τελωνειακής Ένωσης επισήµως επιλύθηκε:
η τουρκική κυβέρνηση (αποκρούοντας τις κατηγορίες της
εσωτερικής αντιπολίτευσης ότι είχε αποδεχτεί µια
δεύτερη Συνθήκη των Σεβρών)64 κατέληξε σε συµφωνία
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπογράψει το πρωτόκολλο
τον Μάρτιο του 2005 στη βάση ότι η υπογραφή δεν
ενέχει διπλωµατική αναγνώριση της ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου. Ωστόσο, το πρωτόκολλο δεν έχει ακόµη
επικυρωθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, ενώ η

Βλ. ιδίως Peter Ludlow, “Dealing With Turkey: The
European Council of 16-17 December 2004” [«Συναλλαγή
µε την Τουρκία: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 16ης-17ης
∆εκεµβρίου 2004»], EuroComment Briefing Note 3.7,
Φεβρουάριος 2005
64
Η Συνθήκη των Σεβρών του 1920, την οποία υπέγραψαν η
αποσυντιθέµενη Οθωµανική Αυτοκρατορία και οι νικητές
του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, προέβλεπε ένα σηµαντικά
µικρότερο τουρκικό κράτος και παρείχε την επιλογή της
Κουρδικής απόσχισης. Στην τουρκική συλλογική µνήµη
αποτελεί την επιτοµή της απόπειρας των ∆υτικών δυνάµεων
να αποδυναµώσουν και να κατακερµατίσουν την Τουρκία
υποστηρίζοντας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς
της.
63
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εφαρµογή των υπαρχουσών συµφωνιών Τελωνειακής
Ένωσης από την Τουρκία υπήρξε ατελής, ιδίως όσον
αφορά το άνοιγµα των τουρκικών λιµένων και
αερολιµένων στους ελληνοκυπριακούς µεταφορείς.
(Πρόκειται για µια υποχρέωση που η Τουρκία επί του
παρόντος υποστηρίζει πως δεν προκύπτει από την
Τελωνειακή Ένωση, η οποία σχετίζεται µόνο µε το
εµπόριο βιοµηχανικών αγαθών και όχι υπηρεσιών. Η
θέση της Ε.Ε. είναι σαφής, ότι οποιοσδήποτε τέτοιος
περιορισµός στην πρόσβαση σε λιµένες αποτελεί φραγµό
στο εµπόριο και είναι προδήλως ανεπίτρεπτος).65 Από
την πλευρά της, η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση έχει
υποχωρήσει από την απαίτηση για άµεση πλήρη
αναγνώριση και ελπίζει τώρα να αποσπάσει αυτήν την
παραχώρηση από την Τουρκία σε ένα πρώιµο στάδιο της
διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, διατηρεί την
επιλογή να απειλήσει µε βέτο σε οποιοδήποτε σηµείο της
διαδικασίας για να αποσπάσει περισσότερα (ακόµα και
αν το βέτο είναι απίθανο να χρησιµοποιηθεί στην πράξη).
Επιπλέον του παράγοντα της Κύπρου, υπάρχουν και
άλλες ενδείξεις για πιθανή αναζωπύρωση του εθνικισµού
στην Τουρκία. Μετά την οικονοµική κρίση του 2001, οι
διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις έχουν καταφέρει να
µαζέψουν τα κοµµάτια της µακροοικονοµίας µε τη
βοήθεια του ∆ΝΤ. Όµως η αξιοσηµείωτη οικονοµική
ανάκαµψη δεν έχει µεταφραστεί σε αυξανόµενη
απασχόληση. Η απογοήτευση του κοινού αυξάνεται, σε
ένα πλαίσιο στο οποίο όλα τα κόµµατα, αλλά ιδίως
εκείνα
που
στερούνται
κοινοβουλευτικής
αντιπροσώπευσης µετά τις εκλογές του 2002,
επανατοποθετούνται τώρα για να αµφισβητήσουν το AKP.
Τον τουρκικό εθνικισµό τροφοδοτούν επίσης εξωτερικές
περιστάσεις. Ο πόλεµος στο Ιράκ, η ενίσχυση των
Κούρδων στην ιρακινή πολιτική και η εκ νέου βίαιη
δραστηριότητα του PKK έχουν αφυπνίσει ξανά τους
φόβους για αποσχιστικές κινήσεις.66 Η εκλαµβανόµενη
αίσθηση διακρίσεων από την Ε.Ε. τροφοδοτεί αυτούς
τους φόβους. Το 2005, οι πιέσεις όσον αφορά τις σχέσεις
Τουρκίας-Αρµενίας και η αβεβαιότητα για τις συνοµιλίες
ένταξης στην Ε.Ε. αφ’ ότου η Γαλλία και η Ολλανδία
απέρριψαν τη Συνταγµατική Συνθήκη της Ε.Ε. ενίσχυσαν
περαιτέρω τις αµφιβολίες αυτές. Με άλλα λόγια, ενώ το
2002-2004 ο θετικός κύκλος στις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας
συνέβαλε στον εκδηµοκρατισµό της Τουρκίας και στη
βελτιώση των σχέσεων µεταξύ των δύο κοινοτήτων στην
Κύπρο, το 2005 η διαδικασία εµφάνισε σηµάδια
στασιµότητας. Η ποινική δίωξη και δίκη του γνωστότερου

Συνέντευξη του Crisis Group µε αξιωµατούχο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλες, 13 Φεβρουαρίου 2006.
66
Βλ. Crisis Group Middle East Report N°35, Iraq: Allaying
Turkey’s Fears Over Kurdish Ambitions [Ιράκ: κατευνασµός
των φόβων της Τουρκίας για τις κουρδικές φιλοδοξίες], 26
Ιανουαρίου 2005.
65
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συγγραφέα της Τουρκίας, Ορχάν Παµούκ, µε την
κατηγορία ότι προσέβαλε τον εθνικό χαρακτήρα της
χώρας µε σχόλια για τη µεταχείριση των Αρµενίων και
των Κούρδων από την Τουρκία, αποτέλεσε άλλο ένα
αποθαρρυντικό στοιχείο για τη διαδικασία αυτή. Παρ’
όλο που οι κατηγορίες αποσύρθηκαν τον Ιανουάριο του
2006, ο σχετικός νόµος συνεχίζει να χρησιµοποιείται για
την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον άλλων
δηµοσιογράφων και ακαδηµαϊκών, θεωρούµενος ως
σηµαντικός περιορισµός στην ελευθερία της έκφρασης.
Στις 24 Ιανουαρίου 2006, η Τουρκία, σε µια «νέα
πρωτοβουλία» στην οποία δόθηκε µεγάλη δηµοσιότητα,
δηµοσίευσε ένα νέο Σχέδιο ∆ράσης για την Κύπρο,
προτείνοντας να ανοίξει τους θαλάσσιους λιµένες της
Τουρκίας στα ελληνοκυπριακά σκάφη και τον τουρκικό
εναέριο χώρο στους ελληνοκυπριακούς αεροµεταφορείς
σε αντάλλαγµα για το άνοιγµα των θαλάσσιων λιµένων
και του αερολιµένα της βόρειας Κύπρου, τη συµπερίληψη
της βόρειας Κύπρου στην Τελωνειακή Ένωση µε την
Ε.Ε., και τη συµµετοχή των Τουρκοκυπρίων σε
διεθνείς αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές
δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραµµατέας των Η.Ε.
προσκλήθηκε να συγκαλέσει διάσκεψη υψηλού
επιπέδου εντός του πρώτου εξαµήνου του 2006 για να
οριστικοποιηθεί η εφαρµογή αυτού του σχεδίου. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Βρετανία και οι Η.Π.Α.
χαιρέτισαν τις τουρκικές προτάσεις ως τουλάχιστον µια
βάση διαλόγου, οι οποίες είναι οπωσδήποτε συνεπείς µε
τις δεσµεύσεις της Ε.Ε. να τερµατίσει την αποµόνωση
του βορρά και να τον βοηθήσει οικονοµικά. Ωστόσο,
οι Ελληνοκύπριοι τις απέρριψαν εξ ολοκλήρου,
διαµαρτυρόµενοι ότι η Τουρκία προσφερόταν να κάνει
πράγµατα για τα οποία είχε ήδη δεσµευτεί ως µέρος της
διαδικασίας ένταξης της στην Ε.Ε. Βεβαίως, αυτό είναι
αλήθεια· όµως η διεθνής κοινότητα έχει επίσης αναλάβει
δεσµεύσεις προς τους Τουρκοκύπριους, οι οποίες δεν
έχουν τηρηθεί.

ΣΤ. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι ελληνοτουρκικοί δεσµοί έχουν θεµελιώδη σηµασία
για το Κυπριακό. Η προσέγγιση από το 1999 και µετά
έχει λειτουργήσει ως καίρια δύναµη υπέρ της
επανένωσης της Κύπρου. Οι σπόροι της προσέγγισης
φυτεύτηκαν την άνοιξη εκείνου του έτους, όταν ο
Έλληνας υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Παπανδρέου,
έλαβε τη στρατηγική απόφαση να επιδοθεί σε
εποικοδοµητικό διάλογο µε τον παραδοσιακό εχθρό,
την Τουρκία, µετά από µία περίοδο αυξανόµενω
πολιτικών ακροβατισµών τα έτη 1996-1999. Οι σεισµοί
του καλοκαιριού στην Κωνσταντινούπολη και την
Αθήνα έδωσαν το έναυσµα για µία µείζονα αλλαγή
πολιτικής, µε τις πρωτοποριακές αµοιβαίες επισκέψεις
του Παπανδρέου και του οµολόγου του, Ισµαήλ Τζεµ.
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Η προσέγγιση στη συνέχεια διηθήθηκε µέσα από το
σύστηµα, µέσω ενός συνόλου διµερών συµφωνιών για
ζητήµατα «χαµηλής πολιτικής σηµασίας» και οδήγησε
σε διόγκωση των επαφών σε επιχειρηµατικό επίπεδο και
την κοινωνία των πολιτών, καθώς και σε σταθερά
αυξανόµενο διµερές εµπόριο.
Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν επιλύσει ακόµη
καµία από τις µακρόχρονες διενέξεις τους στο Αιγαίο
και την Κύπρο. Όµως, από το 2002 και µετά έχουν
επιδοθεί σε διερευνητικές συνοµιλίες γύρω από
ζητήµατα που αφορούν το Αιγαίο, περιλαµβανοµένης
της υφαλοκρηπίδας. Για την Κύπρο, η υποστήριξη
της πρώην κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για το Σχέδιο
Ανάν ήταν στενά συνδεδεµένη µε την πολιτική της
για προσέγγιση µε την Τουρκία: µια διευθέτηση του
Κυπριακού θα την είχε εν πολλοίς παγιώσει. Το 2004,
ο Παπανδρέου (ηγέτης πλέον της αντιπολίτευσης)
υποστήριξε ανοιχτά την εκστρατεία υπέρ του «ναι»
στα δηµοψηφίσµατα.
Η πολιτική της προσέγγισης συνεχίστηκε, αν και σε
χαµηλότερου τόνους, µετά την εκλογή της Νέας
∆ηµοκρατίας (Ν∆) του Καραµανλή τον Μάρτιο του
2004. Η νέα κυβέρνηση επίσης εξέφρασε την
υποστήριξη της για το Σχέδιο Ανάν. Ωστόσο, η νέα
κυβέρνηση αντίθετα µε την προκάτοχό της, δεν έλαβε
σαφή θέση για τα δηµοψηφίσµατα ως ότου δοθεί η
χλιαρή στήριξη του Καραµανλή για το σχέδιο στις 16
Απριλίου. Βέβαια, όταν έγιναν τα δηµοψηφίσµατα η
κυβέρνηση του Κώστα Κααµανλή ήταν στην εξουσία
µόλις περισσότερο από έναν µήνα. Η πιο
αποστασιοποιηµένη του θέση αντικατόπτριζε επίσης
την παραδοσιακά λιγότερο παρεµβατική προσέγγιση
της Νέας ∆ηµοκρατίας προς την Κύπρο. Επιπλέον, µε
την Κύπρο στα πρόθυρα της πλήρους ένταξης στην
Ε.Ε., η κυβέρνηση αισθανόταν ότι η Ελλάδα είχε
τηρήσει τις υποσχέσεις της και ότι οι Ελληνοκύπριοι
ήταν πλέον πλήρως κύριοι του µέλλοντός τους. Ιδίως
αφ’ ότου ο Παπαδόπουλος απέρριψε σθεναρά το
Σχέδιο, η κυβέρνηση Καραµανλή δεν ήθελε να
θεωρηθεί ότι έρχεται σε ανοιχτή αντίθεση µε τον
εκλεγµένο Ελληνοκύπριο ηγέτη.
Η ελληνοτουρκική προσέγγιση είναι µία από τις
θετικότερες εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου
από το 1960. Παραµένει όµως εύθραυστη και, παρ’
όλο που πρόσφερε ένα ευεπίφορο πλαίσιο για
διευθέτηση του Κυπριακού, δεν υπήρξε από µόνη της
αρκετή για να προσφέρει την ειρήνη στο νησί. Η άνευ
όρων στήριξη της Ελλάδας για τη στάση της
κυβέρνησης της Κύπρου εντός της Ε.Ε. σε ζητήµατα
που αφορούν Κυπριακό ζήτηµα ενδέχεται να
δηλητηριάσει την προσέγγιση, ενώ µια κρίση στην
Κύπρο ή το Αιγαίο θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
τη διαδικασία.
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IV. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΣΕΝΑΡΙΑ
Α.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ Ή ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΝ

Η πλέον επιθυµητή έκβαση είναι µία, στην οποία τα µέρη
θα επιδοθούν εκ νέου σε απευθείαςσυνοµιλίες για να
παραχθεί ένα τροποποιηµένο Σχέδιο Ανάν, να
πραγµατοποιηθούν νέα δηµοψηφίσµατα και να
συµφωνηθεί µια νέα διευθέτηση. Με το επίπεδο
λεπτοµέρειάς του και τις στενά αλληλένδετες
συµβιβαστικές διευθετήσεις, το Σχέδιο Ανάν, έστω και
µε κάποιες τροποποιήσεις, αντιπροσωπεύει τη µόνη
εφικτή βάση για λύση επανένωσης, στην οποία θα
µπορούσαν να συµφωνήσουν όλα τα µέρη. Αυτό το
σενάριο θα υλοποιούνταν αν οι Ελληνοκύπριοι έπειθαν
τον Γενικό Γραµµατέα των Η.Ε. για την προθυµία τους
να µετάσχουν εκ νέου σε µια ουσιαστική διαδικασία
αµοιβαίων παραχωρήσεων. Τον Μάιο του 2004, ο Κόφι
Ανάν, επιθυµώντας να αποφύγει άλλη µία αποτυχία στην
Κύπρο, δήλωσε ρητά ότι η εκ νέου ενασχόληση των
Η.Ε. θα ερχόταν µόνο µε πειστικά στοιχεία από την
ελληνοκυπριακή πλευρά για την προθυµία της να
ιεραρχήσει τον κατάλογο των επιθυµιών της και να
µετάσχει σε ουσιαστικές συνοµιλίες. Η ίδια προϋπόθεση
είχε τεθεί στους Τουρκοκύπριους µετά τη διάσκεψη
κορυφής του Μαρτίου 2003 στη Χάγη.
Τον Μάιο του 2005, η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση
µετείχε σε διερευνητικές συνοµιλίες µε τη Γραµµατεία
των Η.Ε. για πιθανή επανέναρξη της ειρηνευτικής
διαδικασίας. Αυτές οδήγησαν τον επόµενο µήνα σε
περιοδεία «σφυγµοµέτρησης» στην περιοχή από τον
Βοηθό Γενικό Γραµµατέα, Sir Kieran Prendergast.
Εκείνος ανέφερε στο Συµβούλιο Ασφαλείας στις 22
Ιουνίου ότι οι Ελληνοκύπριοι του είχαν δώσει
µακροσκελή κατάλογο σηµείων ουσίας – διακυβέρνηση,
ασφάλεια, ιθαγένεια, παραµονή, έγγεια ιδιοκτησία,
εδάφη, οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα,
µεταβατικές περίοδοι και εγγυήσεις εφαρµογής– τα οποία
ήταν τόσο µεγαλεπήβολα, ασαφή και αδιαφοροποίητα
ώστε, κατά την κρίση του, δεν συνιστούσαν ρεαλιστική
βάση για εκ νέου ενασχόληση.67 Τα Η.Ε. εξετάζουν
πλέον το ενδεχόµενο να ορίσουν Ειδικό Σύµβουλο του
Γενικού Γραµµατέα για την Κύπρο, αλλά χωρίς µεγάλο
ενθουσιασµό. Στο µεταξύ, ο επικεφαλής της ειρηνευτικής

Το υποτιθέµενο κείµενο αυτής της διακοίνωσης των
Ελληνοκυπρίων προς τα Η.Ε. δηµοσιεύθηκε στον Πολίτη
(ελληνοκυπριακή ηµερήσια εφηµερίδα) στις 27 Νοεµβρίου
2005. Πρόκειται για ένα παραληρηµατικό, συγκεχυµένο και
αντιφατικό κείµενο, και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση δεν
έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του.
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αποστολής των Η.Ε. στο νησί φέρει διπλή ιδιότητα ως
Ειδικός Απεσταλµένος των Η.Ε., αλλά χωρίς καµία
προσδοκία ότι θα ωθήσει τη διαδικασία προς τα εµπρός.
Η βέλτιστη έκβαση, εποµένως, απαιτεί ελληνοκυπριακή
πρωτοβουλία, µε σηµείο εκκίνησης αυτό που ο
Prendergast αποκάλεσε «ιεραρχηµένο και εξαντλητικό
κατάλογο απτών προτάσεων», που να οδηγήσει στην
επανέναρξη διαπραγµατεύσεων για το «Ανάν VI».
Υποθέτοντας αµετάβλητη πολιτική δυναµική στη βόρεια
Κύπρο και την Άγκυρα και συνέχιση της προόδου στις
σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας και Ελλάδας-Τουρκίας, θα
χρειαζόταν πολιτική αλλαγή στο νότο προκειµένου η
σηµερινή ηγεσία (ή οι διάδοχοί της) να προβεί στον
στρατηγικό προσδιορισµό ότι ένα τροποποιηµένο Σχέδιο
Ανάν αντιπροσωπεύει την καλύτερη ευκαιρία να
κεφαλαιοποιήσει τις επενδύσεις της. Η εξασφάλιση µιας
δεσµευτικής απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας
(όπως προτάθηκε από τις Η.Π.Α. και τη Βρετανία αλλά
εµποδίστηκε από τη Ρωσία πριν τα δηµοψηφίσµατα του
2004) θα µπορούσε, µε αυτήν την αισιόδοξη ερµηνεία, να
είναι αρκετή για να µεταβάλει τη στάση του ΑΚΕΛ και
να µεταστρέψει το ελληνοκυπριακό εκλογικό σώµα σε
ένα «ναι».
Ωστόσο, όπως διερωτάται ο Ειδικός Εκπρόσωπος των
Η.Ε. Άλβαρο ντε Σότο, «η απόρριψη µε πλειοψηφία 3
προς 1 µοιάζει να αποκαλύπτει πλήρη απαρέσκεια για το
περιεχόµενο του σχεδίου: γιατί να θελήσουν να λάβουν
επιπλέον προφυλάξεις για να διασφαλίσουν την εφαρµογή
του;»68 Πράγµατι, σύµφωνα µε την ανάλυση της ίδιας
της ελληνοκυπριακής ηγεσίας, οι αντιρρήσεις των
Ελληνοκυπρίων ανάγονταν στον πυρήνα του Σχεδίου.69
Όπως ήδη σηµειώθηκε παραπάνω,70 οι Ελληνοκύπριοι
απέρριψαν τους περιορισµούς στην πλήρη εφαρµογή του
δικαιώµατος στην επιστροφή και στις ελευθερίες της
εγκατάστασης και της απόκτησης έγγειας ιδιοκτησίας.
Αντιτέθηκαν στην επ’ αόριστον διατήρηση τουρκικών
στρατευµάτων και της θέσης της Τουρκίας ως εγγυήτριας
δύναµης. Εναντιώθηκαν στην παραχώρηση ιθαγένειας
και δικαιωµάτων παραµονής σε πολλούς εποίκους
(περιλαµβανοµένου του δικαιώµατός τους να ψηφίσουν
στο δηµοψήφισµα). Φοβήθηκαν το οικονοµικό κόστος
της επανένωσης και την αντικατάσταση της δηµοκρατίας
τους µε µια χαλαρή ένωση αµφισβητήσιµης
λειτουργικότητας. Οι Ελληνοκύπριοι εναντιώθηκαν στο
γεγονός ότι το Σχέδιο φαινοµενικά πρόσφερε άµεσα
οφέλη στους Τουρκοκύπριους, ενώ τα οφέλη προς τους

Alvaro de Soto, “Next Steps on Cyprus”, ό.π.
«Επιστολή προς τον Γενικό Γραµµατέα των Η.Ε. από τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου», 7 Ιουνίου 2004· βλ.
επίσης τον υποτιθέµενο κατάλογο απαιτήσεων που
παρουσίασαν οι Ελληνοκύπριοι στον Sir Kieran Prendergast
το 2005, υποσηµείωση 67 ανωτέρω.
70
Βλ. υποκεφάλαιο II Γ ανωτέρω.
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Ελληνοκύπριους θα προέκυπταν συν τω χρόνω και θα
εξαρτώνταν από την καλή θέληση της Τουρκίας. Υπήρχαν
επίσης διαδικαστικά ζητήµατα – συγκεκριµένα οι σφιχτές
προθεσµίες που επέβαλαν τα Η.Ε. Η τροποποίηση του
Σχεδίου Ανάν ώστε να καλυφθούν όλες αυτές οι
ανησυχίες, διατηρώντας παράλληλα την υποστήριξη των
Τουρκοκυπρίων, θα αποτελούσε (όπως το θέτει κάπως
υποτονικά η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της
βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων) «τεράστια
πρόκληση».71
Συνεχίζουν να υπάρχουν βαθιές διαφορές στα ζητήµατα
της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά το µέλλον της Συνθήκης
Εγγύησης, στην οποία βάσισε η Τουρκία την εισβολή της
το 1974. Ενδεχοµένως να υπάρχει χώρος για ευελιξία
στις διατάξεις που αφορούν την αποκατάσταση
περιουσιών, όπως µια µεγαλύτερη τουρκική (ή διεθνής)
συµβολή στις αποζηµιώσεις των Ελληνοκυπρίων για
απολεσθείσες περιουσίες, προσθέτοντας έτσι µια
σηµαντική συµβολική χειρονοµία στη διαδικασία της
συµφιλίωσης. Είναι απίθανη κάποια σηµαντικά
διαφορετική διευθέτηση σε ό,τι αφορά το θέµα των
εποίκων από την τουρκική ενδοχώρα.
Ουσιαστικές αλλαγές στις συνταγµατικές διευθετήσεις
δεν είναι πιθανές . Ελάχιστος χώρος υπάρχει για
ελιγµούς ανάµεσα στην ελληνοκυπριακή έκκληση για
επανένωση και συνέχεια και στην τουρκοκυπριακή
ανάγκη για πολιτική ισότητα. Τόσο οι Ελληνοκύπριοι
όσο και οι Τουρκοκύπριοι εθνικιστές έχουν υποστηρίξει
ότι οι προτάσεις δεν θα δηµιουργήσουν λειτουργική
κυβέρνηση. Πίσω από αυτούς τους ισχυρισµούς
βρίσκεται η απροθυµία παραχώρησης πολιτικής
ισότητας. Μια σύνθετη οµοσπονδιακή φόρµουλα
καταµερισµού της εξουσίας ενδέχεται κάλλιστα να είναι
λιγότερο αποδοτική από ένα συγκεντρωτικό κράτος ή
κράτη, όµως αυτό είναι το τίµηµα που πρέπει να
καταβληθεί για την επίλυση του Κυπριακού.
∆εν είναι απίθανο να φανταστεί κανείς ότι οι
Τουρκοκύπριοι θα µπορούσαν να υποστηρίξουν µια
δεσµευτική απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Η.Ε. που να εγγυάται την εφαρµογή του Σχεδίου,
µείωση των χρονικών πλαισίων για τις εδαφικές
αναπροσαρµογές, την αποκατάσταση των περιουσιών
και την αποστρατιωτικοποίηση του νησιού. Το Ανάν
V προέβλεπε τη µόνιµη διατήρηση µόλις 650 Τούρκων
στρατιωτών (και 950 Ελλήνων στρατιωτών), όπως
στην αρχική Συνθήκη Εγγύησης. Αυτοί οι αριθµοί θα
µπορούσαν ίσως να µειωθούν ακόµη περισσότερο,
ακόµα και µέχρι το µηδέν, κατά τον χρόνο της ένταξης
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“Cyprus: Second Report of Session 2004-2005” [«Κύπρος:
δεύτερη έκθεση της περιόδου 2004-2005»], Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων, τόµος 1,
Λονδίνο, 2005, σ. 38.
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της Τουρκίας (όπως προβλεπόταν σε προηγούµενες
εκδοχές του Σχεδίου). Ωστόσο, αν το ελληνοκυπριακό
«όχι» έχει όντως βαθιές ρίζες, αυτές οι τροποποιήσεις
δεν θα είναι επαρκείς για να µεταστρέψουν το ένα τέταρτο
του ελληνοκυπριακού εκλογικού σώµατος. Όσο λίγοι
Τούρκοι στρατιώτες και αν παραµείνουν στο νησί,
γεγονός είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι σε
απόσταση µόλις λίγων λεπτών πτήσης.
Υπάρχει περιθώριο για διπλά ικανοποιητικές τροποποιήσεις,
αλλά ενδέχεται να είναι πολύ περιορισµένο. Αν
αποδειχθεί αδύνατον να µεταστραφεί το ένα τέταρτο της
ελληνοκυπριακής ψήφου µε παράλληλη διατήρηση της
τουρκοκυπριακής πλειοψηφίας υπερ του «ναι» κατά την
επόµενη διετία, στις µελλοντικές συζητήσεις θα
κυριαρχήσουν οι δύο ακόλουθες εναλλακτικές
προσεγγίσεις, καθεµία από τις οποίες έχει τους
υπερµάχους της.

Β.

ΈΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – Η
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ;

Η ιδεατή επιλογή ορισµένων Ελληνοκύπριων72 µοιάζει
να είναι η εγκατάλειψη της βασικής φιλοσοφίας και
προσέγγισης του Σχεδίου Ανάν (και µάλιστα όλων των
διαπραγµατεύσεων από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα)
και να επιδιωχθεί η οικοδόµηση ενός ενδυναµωµένου
κεντρικού κράτους, στο οποίο θα επικρατεί η λογική της
λήψη αποφάσεων από την πλειοψηφία (δηλ. τους
Ελληνοκύπριους) και οι περισσότεροι Ελληνοκύπριοι θα
είναι σε θέση να επιστρέψουν στο βορρά, εξασθενώντας
αν όχι εξαλείφοντας κάθε διζωνική όψη της
διακυβέρνησης του νησιού. Υπ’ αυτό το σενάριο, το
τουρκικό κατεστηµένο θα «θυσίαζε» την Κύπρο για
οφέλη σχετιζόµενα µε την Ε.Ε. Θα υπήρχε ταχύτερη και
εκτενέστερη αποµάκρυνση των Τούρκων στρατιωτών
και εποίκων, ισχυρότερες διεθνείς εγγυήσεις και

Μεταξύ των Ελληνοκύπριων µελετητών, που αµφιβάλλουν
από καιρό για τη γνήσια αφοσίωση µεγάλων µερίδων του
πολιτικού κατεστηµένου σε µια διζωνική, δικοινοτική
οµοσπονδία, συγκαταλέγονται οι Caesar Mavratsas, “The
ideological contest between Greek Cypriot nationalism and
Cypriotism 1974-1995” [«Η ιδεολογική διαπάλη µεταξύ
ελληνοκυπριακού εθνικισµού και κυπριωτισµού 1974-1995»],
Ethnic and Racial Studies, τόµος 20 (1997), σ. 718-737· Yannis
Papadakis, “Greek Cypriot narratives of history and collective
identity: nationalism as a contested process” [«Ελληνοκυπριακά
αφηγήµατα της ιστορίας και της συλλογικής ταυτότητας:
ο εθνικισµός ως αµφισβητούµενη διεργασία»], American
Ethnologist, τόµος 25 (1998), σ. 149-165· και Zenon Stavrinides,
“Greek Cypriot perceptions on the Cyprus problem”
[«Ελληνοκυπριακές αντιλήψεις για το πρόβληµα της Κύπρου»]
(2001), στη διεύθυνση http://website.lineone.net/~acgta/
Stavrinides.doc.
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ασθενέστερος (ή κανένας) τουρκικός ρόλος στις
διευθετήσεις ασφαλείας στο νησί. Οι Ελληνοκύπριοι το
θεωρούν αυτό ως «ευρωπαϊκή λύση», µε διασφαλισµένη
την ελευθερία µετακίνησης και άλλα δικαιώµατα στο
πλαίσιο της Ε.Ε.
Η ελληνοκυπριακή ηγεσία έχει ήδη αρχίσει να
χρησιµοποιεί τα προνόµιά της εντός της Ε.Ε. για να
ασκήσει πίεση στην Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους.
Όµως, όσο σκληρά και αν πιέσουν, είναι απίθανο η
επιρροή των Ελληνοκυπρίων να κάµψει τις
τουρκοκυπριακές και τουρκικές θέσεις πέρα από τα
παραδοσιακά τους περιθώρια συµβιβασµού. Η
διατήρηση της αποµόνωσης του βορρά δεν θα κάνει τους
Τουρκοκύπριους περισσότερο διατεθειµένους να
παραδοθούν. Είναι πολύ πιθανότερο ότι η αποµόνωση θα
νοµιµοποιήσει εκ νέου εθνικιστικές θέσεις και θα
εξασθενίσει την υποστήριξη προς την Ε.Ε. Και είναι λίαν
απίθανο ότι οποιαδήποτε τουρκική κυβέρνηση τώρα ή
στο µέλλον θα έχει την πολυτέλεια να εκχωρήσει την
Κύπρο για χάρη της ένταξης στην Ε.Ε. (ανεξαρτήτως των
συγκεκριµένων απόψεων για τη σπουδαιότητα του
νησιού). Σε οποιοδήποτε εύλογα προβλέψιµο
περιβάλλον, µια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε πολιτική
αυτοκτονία, ιδίως όταν η Ε.Ε. ήδη θεωρείται ότι έχει
χρησιµοποιήσει διπλά µέτρα και σταθµά δεχόµενη την
Κύπρο.73 Η εύθραυστη συναίνεση για το Σχέδιο Ανάν
στην Τουρκία επιτεύχθηκε µόνο µετά από δύο χρόνια
βασανιστικού εσωτερικού διαλόγου. Θα µπορούσε να
διαλυθεί ανά πάσα στιγµή, ιδίως αν εµφανιστούν νέα
εµπόδια στον δρόµο προς την ένταξη στην Ε.Ε.

Γ.

ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣΤΟΥ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αν η ελληνοκυπριακή ηγεσία ακολουθήσει πολιτική
συνεχιζόµενης αποµόνωσης του βορρά και παρεµπόδισης
µιας ειρηνευτικής διευθέτησης, το πιθανότερο τελικό
αποτέλεσµα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που
επιθυµεί: µια βαθµίαια ντε φάκτο αναγνώριση της Τ∆ΒΚ
από την υπόλοιπη υφήλιο. Επί του παρόντος, όπως
σκιαγραφήθηκε παραπάνω, ο συσχετισµός των απόψεων
τόσο στην Τουρκία όσο και µεταξύ των Τουρκοκυπρίων
ευνοεί την εξεύρεση συµβιβασµού µε τους
Ελληνοκύπριους έναντι της επιδίωξης της απόσχισης.
Όµως αν γίνει εµφανές ότι οι Ελληνοκύπριοι απλούστατα
δεν ενδιαφέρονται για συµφιλίωση και επανένωση µε

∆εν είναι πεπεισµένοι όλοι αναλυτές για αυτό,
περιλαµβανοµένων µερικών στη βόρεια Κύπρο: βλ. για
παράδειγµα “Island Trouble” [«Νησιωτικά προβλήµατα»],
The Economist, 26 Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς ότι είτε η Άγκυρα είτε οποιασδήποτε
µελλοντική τουρκοκυπριακή ηγεσία θα συµφωνήσει
µονοµερώς να διαλύσει την Τ∆ΒΚ.
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οποιουσδήποτε όρους εκτός από τους δικούς τους,
αναπόφευκτα οι στάσεις θα µεταβληθούν, όχι µόνο
µεταξύ των Τούρκων, αλλά και µεταξύ των λοιπών
διεθνών συνοµιλητών της Κύπρου.
Αξίζει να εξετασθεί η εξέλιξη της στάσης των Η.Ε. για
την αναγνώριση της Κύπρου. Παρά την κατάρρευση
των διευθετήσεων του 1960, από το 1964 και µετά τα
Η.Ε. θεωρούν την ελληνοκυπριακή δηµοκρατία ως το
µόνο αναγνωρισµένο κράτος στο νησί. Μετά το 1974, η
συνεχιζόµενη αναγνώρισή της δικαιολογήθηκε από τη
διαδεδοµένη αντίληψη της διεθνούς κοινότητας ότι η
διαρκής διχοτόµηση οφειλόταν στην τουρκική
επιθετικότητα και στην τουρκοκυπριακή αδιαλλαξία. Τα
αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων άλλαξαν αυτήν
την αντίληψη. Οι Ελληνοκύπριοι θεωρούνται τώρα ως η
αδιάλλακτη πλευρά και δεν µπορούν πλέον να
στηρίζονται στη διεθνή συµπάθεια για τα γεγονότα του
1974.
Η κυβέρνηση της Κύπρου διαθέτει όντως βέτο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα θα δυσχέραινε όσο το
δυνατόν περισσότερο την επίσηµη αναγνώριση της
Τ∆ΒΚ από οποιαδήποτε κράτη µέλη (ή συνδεδεµένα
κράτη). Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι, ακόµα και όπου η
επίσηµη πολιτική της Ε.Ε. συνολικά καθορίζεται στην
πράξη από τα συµφέροντα ενός κράτους-µέλους, οι
διµερείς δοσοληψίες µπορούν να λαµβάνουν πολλές
µορφές και είναι πιθανό ότι πολλά κράτη-µέλη θα
προχωρούσαν σε ντε φάκτο αναγνώριση.74 Ακόµα
λιγότεροι περιορισµοί, βεβαίως, ισχύουν για άλλες
χώρες,75 περιλαµβανοµένων των Η.Π.Α. Και, ακόµα και
σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται επίσηµη
αναγνώριση, είναι δυνατόν µια κυβέρνηση να προσλάβει
τα περισσότερα γνωρίσµατα της κρατικής υπόστασης.76
Μπορεί κανείς να προβλέψει κινήσεις στα Η.Ε. που να
επιµείνουν ότι η έδρα της Κύπρου στη Γενική Συνέλευση
του Οργανισµού πρέπει να πληρούται µόνο αν
εκπροσωπούνται και οι δύο κοινότητες.

Η Π.Γ.∆. Μακεδονίας αναγνωρίζεται µε το συνταγµατικό της
όνοµα, «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας», από περισσότερα από
τα µισά κράτη-µέλη της Ε.Ε. για σκοπούς διµερών σχέσεων,
παρ’ όλο που για την Ελλάδα και τις επίσηµες διακηρύξεις της
Ε.Ε. παραµένει “FYROM” (the Former Yugoslav Republic of
Macedonia).
75
Πολλή έξαψη δηµιουργήθηκε σε αµφότερες τις πλευρές της
Πράσινης Γραµµής, και στον ελληνικό και τουρκικό τύπου,
από δηµοσιεύµατα του Μαΐου 2005 ότι η Γκάµπια επρόκειτο
να αναγνωρίσει επισήµως την Τ∆ΒΚ, µε βάση αυθόρµητα
σχόλια του προέδρου του αφρικανικού κράτους σε συνέντευξη
τύπου. Τα δηµοσιεύµατα διαψεύσθηκαν επισήµως από την
κυβέρνηση της Γκάµπια.
76
Το κλασικό παράδειγµα αποτελεί, βεβαίως, η Ταϊβάν· βλ.
Crisis Group Asia Report N°53, Taiwan Strait I: What’s Left
of One China? [Στενό της Ταϊβάν I: Τι έχει αποµείνει από το
δόγµα της µίας Κίνας;], 6 Ιουνίου 2003.
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Όµως, εντελώς ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά της
ελληνοκυπριακής κυβέρνησης, ένας άλλος πιθανός
παράγοντας έχει εµφανιστεί, ο οποίος θα µπορούσε να
µετατοπίσει εκείνη την ισορροπία προς την άλλη
κατεύθυνση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά τα
αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων στη Γαλλία και
την Ολλανδία, υποχωρούσε από τη δέσµευσή της ότι οι
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Τουρκίας έχουν τον
ρητό τελικό στόχο της πλήρους ένταξης, τα κίνητρα της
Τουρκίας να επιδιώξει διευθέτηση µε οποιονδήποτε
στην Ε.Ε., πόσο µάλλον µε την κυβέρνηση της Κύπρου,
θα µειώνονταν σε τεράστιο βαθµό και η πιθανότητα
ώθησης για απόσχιση της Τ∆ΒΚ θα αυξανόταν
αναλόγως. Κάτι τέτοιο θα πισωγύριζε τις σχέσεις της
Τουρκίας µε την Ελλάδα ουσιαστικά στην κατάσταση
του 1974 και θα εµβάθυνε τα υπάρχοντα προβλήµατά
της ως χώρας που κατέχει στρατιωτικά το έδαφος ενός
κράτους-µέλους της Ε.Ε. Όµως θα σήµαινε επίσης τη
σκλήρυνση της διαίρεσης του νησιού.
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V.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

Αξίζει να καταβληθεί µία νέα προσπάθεια για να
εξασφαλιστεί µια χαλαρή οµοσπονδία στις κατευθύνσεις
του Σχεδίου Ανάν, προτού εγκαταλειφθεί η λύση που
φαινοµενικά επιδιώκουν επί δεκαετίες τα εµπλεκόµενα
µέρη και η διεθνής κοινότητα, και γίνει αντ΄ αυτού
αποδεκτή είτε η συγκεντρωτική κυριαρχία των
Ελληνοκυπρίων, είτε η µόνιµη διχοτόµηση του νησιού.
∆εδοµένου ότι οι πολιτικές συνθήκες δεν είναι καθόλου
ευεπίφορες προς αυτήν την έκβαση, το καθήκον όλων
των συναφών παικτών είναι να ενεργήσουν στο µέτρο
των δυνατοτήτων τους για να βελτιώσουν την άµεση
κατάσταση και να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για
αποδεκτή µακροπρόθεσµη λύση.
∆εν είναι ρεαλιστική επί του παρόντος η διαπραγµάτευση
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης µεταξύ των µερών.
Όµως τέτοια µέτρα µπορούν παρ’ όλα αυτά να ληφθούν
µονοµερώς. Η καλύτερη ελπίδα για τη µεταβολή της
δυναµικής του Κυπριακού και για τη δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος, στο οποίο θα µπορεί ξανά να εξεταστεί
µια λύση τύπου Ανάν, είναι οι καίριοι παίκτες να
προβούν σε µονοµερή µέτρα για να αυξήσουν το
αίσθηµα εµπιστοσύνςη σε περίπτωση επίτευξης
ειρηνικής διευθέτησης, όπως σκιαγραφείται παρακάτω.

Α.

ΚΥΠΡΟΣ: Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

Στο εσωτερικό του νησιού, πρέπει να επιδιωχθούν
τρεις συµπληρωµατικοί στόχοι:
Συντήρηση της κεκτηµένης ταχύτητας στο βορρά
υπέρ της λύσης. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία φαίνεται να
υποστηρίζει ότι, αν αρθεί η αποµόνωση του βορρά, η
τουρκοκυπριακή υποστήριξη για επανένωση ενδέχεται
να µειωθεί.77 Αυτή η λογική είναι βαθιά προβληµατική.
Η περαιτέρω αποµόνωση των Τουρκοκυπρίων
πιθανότατα θα αυξήσει την εξάρτησή τους από την
Τουρκία και τον αποκλεισµό τους από την Ε.Ε. Η
οικονοµική ανάπτυξη του βορρά στην πραγµατικότητα
θα ωφελούσε την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η µείωση
του οικονοµικού χάσµατος µεταξύ των δύο πλευρών θα
αύξανε τη βιωσιµότητα µιας οµοσπονδιακής
διευθέτησης, θα µείωνε το κόστος της επανένωσης για
την ευπορότερη ελληνοκυπριακή κοινότητα, θα ενίσχυε
την ανεξαρτησία των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία
και θα διασφάλιζε την παραµονή των Τουρκοκυπρίων
στην Κύπρο. Επιπλέον, ακόµα και αν δεν καταφέρει να
υλοποιηθεί µια οµοσπονδιακή συµφωνία, είναι προς το

Οµιλία Ελληνοκύπριου κυβερνητικού αξιωµατούχου σε
συνέδριο του Wilton Park, Λάρνακα, Φεβρουάριος 2005.
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συµφέρον των Ελληνοκυπρίων να εξασφαλίσουν ένα
εύλογα ανεπτυγµένο και καλά κυβερνώµενο κράτος ή
οντότητα στην άλλη πλευρά της Πράσινης Γραµµής.
Ένα αποτυχηµένο κρατίδιο στη βόρεια Κύπρο µόνο να
ζηµιώσει θα µπορούσε τη νότια δηµοκρατία, τόσο
πολιτικά όσο και οικονοµικά.
Υπάρχουν µερικά περαιτέρω βήµατα, στα οποία θα
µπορούσε να προβεί η ηγεσία της βόρειας Κύπρου για να
δείξει τη συνεχιζόµενη προθυµία της για την εξεύρεση
διευθέτησης, όπως είναι να αρχίσει τώρα τον σχεδιασµό
για τη δηµιουργία εθνοτικά µικτών χωριών και τη
διάλυση της τουρκοκυπριακής στρατιωτικής δύναµης σε
περίπτωση διευθέτησης. Όµως η κεκτηµένη ταχύτητα
υπέρ της λύσης στο βορρά έχει ανάγκη να επιδείξει
οικονοµική ανάπτυξη ως απτό όφελος από τις πολιτικές
της. Χωρίς αυτήν, η εθνικιστική παράταξη θα
δικαιωνόταν στον ισχυρισµό της ότι ήταν προτιµότερο το
στατους κβο που προήλθε από το 1974. Η οικονοµική
έκρηξη µετά το άνοιγµα της Πράσινης Γραµµής
βοήθησε. Όµως (ιδίως στον τοµέα των οικοδοµικών
εργασιών) αυτό θα έχει µόνο βραχυπρόθεσµο αντίκτυπο.
Αν δεν αρθεί η αποµόνωση και δεν αναµορφώσουν οι
Τουρκοκύπριοι τους θεσµούς και τις πολιτικές τους, η
οικονοµία του βορρά θα επιδεινωθεί ξανά.
Τα Η.Ε., οι Η.Π.Α., η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συµβούλιο ενδέχεται κάλλιστα να
έχουν την αίσθηση ότι η στάση των Ελληνοκυπρίων
εξασθένισε το διεθνές τους κύρος. Όµως κανείς δεν έχει
ακόµη εγείρει την πιθανότητα να αναγνωρίσει την
απόσχιση των Τουρκοκυπρίων. ∆εν είναι, βέβαια,
απαραίτητο να φτάσει κανείς τόσο µακριά. Σε διεθνές
επίπεδο, τα τρίτα µέρη θα µπορούσαν να άρουν την
αποµόνωση του βορρά, παραµένοντας παράλληλα
δεσµευµένα στο Σχέδιο Ανάν απαιτώντας από την
ελληνοκυπριακή πλευρά τους ίδιους όρους που είχαν
απαιτήσει από τους Τουρκοκύπριους (δηλ. την αποδοχή
προθεσµιών και του διαιτητικού ρόλου του Γενικού
Γραµµατέα των Η.Ε.). Θα µπορούσαν επίσης να
προτείνουν ότι, αν απορριφθεί ξανά µια συµφωνηµένη
λύση, που θα υποβληθεί σε χωριστά δηµοψηφίσµατα, η
διεθνής κοινότητα θα µπορούσε να παραχωρήσει στις
δύο κοινότητες την επιλογή χωριστής αυτοδιάθεσης.
Παρακίνηση πολιτικής αλλαγής στο νότο. Χρειάζεται
µείζων αλλαγή των στάσεων στο νότο προκειµένου να
υιοθετηθεί στο εγγύς µέλλον το Σχέδιο Ανάν (ή
οποιαδήποτε παραλλαγή του). Οι λόγοι και οι πολιτικές
του Προέδρου Παπαδόπουλο από το 2003 και µετά
αντικατοπτρίζουν την απροθυµία της ηγεσίας να
ασπαστεί οποιαδήποτε ουσιαστική συµβιβαστική
συµφωνία (µε τρόπο πολύ παρόµοιο όπως η πρώην
τουρκοκυπριακή ηγεσία). Ο καίριος εσωτερικός παράγων
είναι το µεγαλύτερο κόµµα, ο εταίρος του συνασπισµού,
το ΑΚΕΛ. Μια αλλαγή πολιτικής εντός του ΑΚΕΛ –ή
ακόµα και µια διαίρεση σε µερίδες υπέρ και κατά της
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διευθέτησης– θα µπορούσε να πυροδοτηθεί από τις
βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραµµατιστεί εντός
του 2006.78
Η εξωτερική πίεση προς τους Ελληνοκύπριους θα
προκαλούσε µετατόπιση της πολιτικής ή θα παγίωνε την
ακαµψία; Στον βαθµό που το ελληνοκυπριακό «όχι»
εξηγείται από µια αίσθηση καταναγκασµού και
εξωτερικής επιβολής, η διεθνής πίεση θα µπορούσε να
περιχαρακώσει τη στάση απόρριψης.79 Όµως αν το «όχι»,
όπως µοιάζει να είναι πιθανότερο, δεν επηρεάστηκε από
τα διεθνή αισθήµατα ή και ακόµη περισσότερο οφείλεται
στην αντίληψη των Ελληνοκυπρίων ότι το ηθικό και
νοµικό δίκαιο της υπόθεσης είχε πράγµατι την
υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, τότε η διεθνής
κοινότητα έχει να διαδραµατίσει έναν δυνητικό ρόλο
στην πρόκληση δηµόσιου διαλόγου στο νότο.
Θα ήταν ευπρόσδεκτη εξέλιξη αν η ελληνική κυβέρνηση
επανεξέταζε την κατηγορηµατική της υποστήριξη προς
την κυβέρνηση της Κύπρου εντός της Ε.Ε., ιδίως σε
σχέση µε τις απόπειρες της Ε.Ε. να άρει την αποµόνωση
του βορρά. Σε εσωτερικό επίπεδο, η ελληνοκυπριακή
κοινωνία των πολιτών και η αντιπολίτευση θα
µπορούσαν να προαγάγουν έναν εθνικό διάλογο για το
Κυπριακό και την επίλυση του.
Προαγωγή της διακοινοτικής συµφιλίωσης.
Ανεξαρτήτως του ποια συνταγµατική λύση θα επικρατήσει
ενδεχοµένως στην Κύπρο, οι δύο κοινότητές της θα
συνεχίσουν να ζουν πάνω στο νησί και θα χρειαστεί να
σχετίζονται µεταξύ τους ειρηνικά και χωρίς συγκρούσεις.
Μετά τα δηµοψηφίσµατα, η εµπιστοσύνη κλονίστηκε,
ιδίως εν όψει της τουρκοκυπριακής απογοήτευσης για
το µέγεθος της ελληνοκυπριακής απόρριψης. Οι
διακοινοτικές επαφές και δραστηριότητες µειώθηκαν.
Είναι επιτακτική ανάγκη να ανασυσταθούν και να
εµβαθυνθούν, ιδιαίτερα στους τοµείς των µέσων
ενηµέρωσης και της παιδείας, και είναι ζωτικό οι νεαροί
Κύπριοι να αξιολογήσουν εκ νέου τις αντιλήψεις τους για
τον «άλλο». Οι επαφές πρέπει να ενισχυθούν και να
θεσµοθετηθούν, όχι µόνο µεταξύ των πολιτικών
κοµµάτων στο βορρά και τον νότο, αλλά επίσης µεταξύ
των Ελληνοκυπρίων και της Τουρκίας και µεταξύ των
Τουρκοκυπρίων και της Ελλάδας. Η επίσκεψη του ηγέτη
του ∆ΗΣΥ Νίκου Αναστασιάδη στην Άγκυρα τον
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Φεβρουάριο του 2005 δηµιούργησε θετικό προηγούµενο
για κάτι τέτοιο.
Είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε (αν αυτό αποδειχθεί
αδύνατον) σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να
αναληφθεί δράση για την εδραίωση, την ανάπτυξη και
την εφαρµογή των όψεων εκείνων του Σχεδίου Ανάν που
αφιερώνονται στη διακοινοτική συµφιλίωση. Η επιτροπή
συµφιλίωσης µε εντολή να γεφυρώσει τα αντιτιθέµενα
ιστορικά αφηγήµατα των δύο κοινοτήτων, όπως
προβλέπεται στο σχέδιο, δεν χρειάζεται να περιµένει µια
συνολική διευθέτηση, αλλά θα µπορούσε να ξεκινήσει
αµέσως.

Β.

Από το 2002 και µετά, το τουρκικό κατεστηµένο έχει
µεταβάλει τις στρατηγικές του για την Κύπρο και την
Ε.Ε. Εµβάθυνε τη δέσµευσή του όσον αφορά την ένταξη
της χώρας στην Ε.Ε. και αποδέχτηκε ότι ο δρόµος προς
την Ευρώπη ενέχει θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις στην
εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Ακόµα πιο
σηµαντικό, οι τουρκικές δεσµεύσεις για εσωτερικές
µεταρρυθµίσεις και για ειρήνη στην Κύπρο άρχισαν να
θεωρούνται αυτοσκοπός και όχι απλώς µέσο για να
εισέλθει η Τουρκία στην Ένωση. Αυτές οι αλλαγές
αποτέλεσαν την αιχµή της ώθησης υπέρ της επανένωσης
του νησιού. Όσο η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει µια
διευθέτηση στις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάν, το
Κυπριακό πρέπει κατά το δυνατόν να αποσυνδεθεί από
την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.
Η περαιτέρω εµβάθυνση της ελληνοτουρκικής
προσέγγισης µόνο χρήσιµη µπορεί να είναι στην
καλλιέργεια των απαραίτητων συνθηκών για ειρήνη στην
Κύπρο. Μια ευπρόσδεκτη κίνηση από αυτήν την άποψη
είναι η πρόταση του Προέδρου της τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης Μπουλέντ Αρίντς να αφαιρεθεί η
προειδοποίηση περί casus belli σε περίπτωση που η
Ελλάδα επέκτεινε τον έλεγχο των χωρικών υδάτων (και
εναέριου χώρου) της.80 Η φρασεολογία του casus belli
ποτέ δεν υιοθετήθηκε ως απόφαση του τουρκικού
κοινοβουλίου. Η εγκατάλειψη αυτής της ρητορικής,
εποµένως, δεν θα ενείχε επίσηµη αλλαγή της τουρκικής
Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύµβαση των Η.Ε. για το
∆ίκαιο της Θάλασσας, και Τούρκοι αξιωµατούχοι έχουν
υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οποιαδήποτε απόπειρα της
Ελλάδας να επιβάλει τα δικαιώµατά της βάσει εκείνης της
συνθήκης ώστε να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σε δώδεκα
ναυτικά µίλια θα συνιστούσε casus belli, αφού η Τουρκία θα
ήταν πρακτικά αποκλεισµένη πίσω από τα ελληνικά νησιά του
Αιγαίου. Η Τουρκία αµφισβητεί επίσης την επίµονη θέση της
Ελλάδας ότι ο εθνικός της εναέριος χώρος εκτείνεται δέκα
ναυτικά µίλια από την ακτογραµµή της· η Τουρκία αναγνωρίζει
µόνο έξι µίλια, το ίδιο όπως και για τα χωρικά ύδατα.
80

Το δηµοψήφισµα δηµιούργησε διαιρέσεις στο εσωτερικό του
ΑΚΕΛ, µε µεγάλες µερίδες των απλών µελών να αισθάνονται
αποξενωµένα από τις θέσεις που υιοθέτησε η ηγεσία. Σύµφωνα
µε ένα µέλος του κόµµατος, αν η κυβέρνηση παραµείνει στην
κυβέρνηση µε τον υπέρµαχο της απόρριψης πρόεδρο µετά τις
εκλογές του 2006, το κόµµα θα µπορούσε να διασπαστεί.
Συνέντευξη του Crisis Group, Λευκωσία, Απρίλιος 2005.
79
Συνέντευξη του Crisis Group µε Ελληνοκύπριο πρέσβη,
Λευκωσία, Απρίλιος 2005.
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πολιτικής έναντι της Ελλάδας. Επιπλέον, η προειδοποίηση,
που εκδόθηκε όταν οι δύο χώρες βρίσκονταν στα πρόθυρα
πολέµου στα µέσα της δεκαετίας του 1990, είναι
απηρχαιωµένη σε ένα πλαίσιο προσέγγισης. Η µεταβολή
της ρητορικής θα εµβάθυνε τη διµερή κατανόηση,
παρακινώντας την Ελλάδα να προβεί σε παρόµοια
διαλλακτικά µέτρα προς την Τουρκία. Θα ενίσχυε επίσης
τη δέσµευση της Ελλάδας προς την ένταξη της Τουρκίας
στην Ε.Ε. και προς µια λύση του Κυπριακού.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα θα
πρέπει µε τη σειρά της να επανεξετάσει το µετά το 1974
δόγµα ότι «η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα
στηρίζει». Η Ελλάδα εκπλήρωσε την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν από καιρό παρέλθει οι
εποχές της ασθενούς και ηττηµένης Κύπρου µετά την
εισβολή, και το κράτος είναι πλήρως ικανό να σταθεί στα
δικά του πόδια. Ελάχιστος λογική φαίνεται να υπάρχει
γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να στηρίζει άνευ όρων τις
µεταβαλλόµενες θέσεις της ελληνοκυπριακής ηγεσίας.
Μάλιστα, η αποστασιοποίηση της Ελλάδας, όταν
αρµόζει, από την άκριτη στήριξη των ελληνοκυπριακών
θέσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε. θα εξυπηρετούσε την
ενίσχυση της προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία
πλέον αναγνωρίζεται στην Αθήνα ως στρατηγική
προτεραιότητα. Θα ωφελούσε επίσης την Κύπρο,
επιταχύνοντας τη διαδικασία του εξευρωπαϊσµού της. Η
τοποθέτηση τον Φεβρουάριο του 2006 νέας υπουργού
εξωτερικών της Ελλάδας, της Ντόρας Μπακογιάννη, από
µια οικογένεια µε µακρά παράδοση υποστήριξης της
ελληνοτουρκικής προσέγγισης, παρέχει µια καλή
ευκαιρία να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.

Γ.

ΛΥΣΗ-ΠΑΚΕΤΟ, ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, Ή ΜΟΝΟΜΕΡΗ
ΒΗΜΑΤΑ;

Ανά τις δεκαετίες των διαπραγµατεύσεων, οι διαµορφωτές
της πολιτικής έχουν συζητήσει επί µακρόν τις συγκριτικές
αρετές των συµφωνιών-πακέτο έναντι των βαθµιαίων
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης (ΜΟΕ). Το ιστορικό
στην Κύπρο είναι ότι, οποτεδήποτε οι ηγεσίες έστρεφαν
την προσοχή τους στα ΜΟΕ, ο πρωταρχικός τους στόχος
ήταν να εξασθενίσουν (αν όχι να υπονοµεύσουν) την
πίεση για συνολική λύση.81 Επιπλέον, οι διαπραγµατεύσεις

Κάτι το οποίο επισήµανε ο Λόρδος Χάνεϊ στην παρουσίασή
του σε συνέδριο του Wilton Park στη Λάρνακα, ό.π.: «Ένα
άλλο αδιέξοδο που θα συνιστούσα να µην ακολουθηθεί είναι η
ιδέα της διαπραγµάτευσης µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης.
Οποτεδήποτε υπήρξε διάλειµµα ή ανακοπή στις
διαπραγµατεύσεις, κάποιος προτείνει την ιδέα της
διαπραγµάτευσης µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης, και αυτά
ποτέ δεν οδηγούν πουθενά παρ’ εκτός σε µείζονα εκτροπή
81
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για ΜΟΕ στην Κύπρο ποτέ δεν οδήγησαν σε συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Η σηµαντικότερη µακράν κίνηση
οικοδόµησης εµπιστοσύνης υπήρξε το άνοιγµα της
Πράσινης Γραµµής τον Απρίλιο του 2003. Αυτό το
µέτρο ήταν εντελώς µονοµερές και όχι αποτέλεσµα
διαπραγµάτευσης και συµφωνίας.
Αυτό το ιστορικό αποκαλύπτει ένα σηµαντικό µήνυµα.
Είναι πιθανό να είναι αντιπαραγωγικό η διεθνής
κοινότητα να πιέσει τα µέρη σε απευθείαςσυνοµιλίες για
ΜΟΕ, και όχι για τη µεγάλη εικόνα µιας συνολικής
συµφωνίας. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία έχει αποπειραθεί
να ακολουθήσει αυτόν τον δρόµο, προτείνοντας
πρόσφατα ότι οι Τουρκοκύπριοι θα µπορούσαν να
επιστρέψουν τα Βαρώσια στην ελληνοκυπριακή
διακυβέρνηση (όπως πρότειναν οι Τουρκοκύπριοι το
2005) και να «κερδίσουν» σε αντάλλαγµα την κοινή
ελληνοκυπριακή-τουρκοκυπριακή
διαχείριση
του
λιµένα της Αµµοχώστου. Η έναρξη συζητήσεων για
αυτές ή για άλλες προτάσεις είναι απίθανο να αποφέρει
αποτελέσµατα. Ενδέχεται απλώς να αποστρέψει την
προσοχή από τα θεµελιώδη ζητήµατα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα ΜΟΕ είναι ανεπιθύµητα, ή ότι
δεν θα πρέπει να συνεχίζουν να επιδιώκονται µονοµερώς.
Κάθε τι που είναι συµβατό µε τις διατάξεις του Σχεδίου
Ανάν και έχει το αποτέλεσµα να δηµιουργεί διακοινοτική
εµπιστοσύνη και να αυξάνει τα κίνητρα για συµβιβασµό
δεν µπορεί παρά να έχει θετικό αντίκτυπο. Όµως η
σκληρή εµπειρία δείχνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα
διαπραγµάτευσης ΜΟΕ, εκτός κι αν εµπίπτουν ευθέως
στο πλαίσιο ενός σοβαρού διαλόγου για τα µεγάλα
ζητήµατα, πιθανότατα θα αποβεί άκαρπη, ακόµα και
αντιπαραγωγική. Στο σηµερινό περιβάλλον, και για το
αµέσως προβλέψιµο µέλλον, τα µονοµερή βήµατα –από
όλους τους συναφείς παίκτες, και του είδους που
περιγράφεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί– είναι η µόνη
ρεαλιστική επιλογή.

διαπραγµατευτικής ενέργειας και σε νέες τριβές. Ο λόγος είναι
σαφής: Η µία ή η άλλη, ή µερικές φορές και οι δύο πλευρές,
πιστεύουν ότι η άλλη πλευρά πρόκειται να έχει κάποιο
αντανταπόδοτικό όφελος από τα προτεινόµενα µέτρα ή ότι θα
ζηµιωθεί κάποια ευαίσθητη όψη µιας συνολικής διευθέτησης.
Το µακράν πιο επιτυχηµένο και επωφελές µέτρο οικοδόµησης
εµπιστοσύνης σε πρόσφατες εποχές, το άνοιγµα της Πράσινης
Γραµµής, πραγµατοποιήθηκε χωρίς καµία διαπραγµάτευση. Θα
µπορούσε µάλιστα να στοιχηµατίσει κανείς ότι, αν είχε γίνει
οποιαδήποτε απόπειρα διαπραγµάτευσης του ανοίγµατος της
Πράσινης Γραµµής, αυτό δεν θα είχε ποτέ συµβεί καν. Ας
έχουµε άφθονα νέα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης αυτού
του είδους, αλλά όχι µια επιστροφή στις αποτυχηµένες
συνταγές του παρελθόντος, οι οποίες σε κάθε περίπτωση
προϋποθέτουν συνέχιση του στάτους κβο και όχι τερµατισµό
του».
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VI. ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΒΗΜΑΤΑ: Η ΜΟΝΗ
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Α.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙOI ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙA

Ελάχιστα µπορούν να κάνουν απευθείας οι
Τουρκοκύπριοι για την επανεκκίνηση της διαδικασία.
Ωστόσο, υπάρχει µια σειρά συγκεκριµένων βηµάτων,
στα οποία θα µπορούσαν να προβούν µονοµερώς, που
εξυπηρετούν τον τριπλό σκοπό της ενίσχυσης της
θέσης τους, της αύξησης των κινήτρων για τους
Ελληνοκύπριους και της καλλιέργειας διακοινοτικής
εµπιστοσύνης.82 Τα µέτρα, στα οποία θα προβεί η
τουρκοκυπριακή πλευρά, πρέπει να είναι ευεπίφορα για
µια συµφωνία βασισµένη στο Σχέδιο Ανάν, καθώς και
για την άµεση βελτίωση των δικών τους τρεχουσών
συνθηκών, µε δεδοµένη την πιθανότητα να µην επιτευχθεί
καµία συµφωνία στο προβλέψιµο µέλλον. Πρέπει να
είναι ικανά να υποστηριχθούν τόσο από όσους προωθούν
το Σχέδιο, όσο και από εκείνους που προτιµούν να δουν
το νησί να παρασύρεται προς τη διχοτόµηση. Υπάρχουν
από αυτήν την άποψη τέσσερα πρωταρχικά βήµατα, τα
οποία µπορεί να επιδιώξει η νέα τουρκοκυπριακή
κυβέρνηση:
Περιουσίες. Η τουρκοκυπριακή διαπραγµατευτική θέση
για τις περιουσίες έχει εξασθενίσει σηµαντικά από τις
υποθέσεις που έχουν διεκδικήσει Ελληνοκύπριοι στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(ECHR). ∆ιακυβεύεται ακόµη περισσότερο εξ αιτίας των
αυξανόµενων δεσµών µεταξύ των προβληµάτων που
σχετίζονται µε τις περιουσίες και της µετανάστευσης
Τούρκων από την ενδοχώρα. Η υπόθεση της κ. Λοϊζίδου
το 1998, και η µετέπειτα συµφωνία της Τουρκίας το 2004
να της καταβάλει σηµαντική αποζηµίωση, έφεραν µια
σειρά ανάλογων υποθέσεων ενώπιον του ∆ικαστηρίου,
αυξάνοντας την πιθανότητα ότι αυτό το ζήτηµα θα λυθεί
µέσω νοµικών ενεργειών στο Στρασβούργο και όχι µέσω
πολιτικής συµφωνίας.
Μερικοί στην Τουρκία επιθυµούν διακαώς το πάγωµα
όλων των ενδεχόµενων µελλοντικών παρόµοιων
υποθέσεων. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων λειτουργεί ως ανεξάρτητο
δικαστικό όργανο και δεν µπορεί να υποβληθεί σε
πολιτικές πιέσεις. Τώρα που η δικαιοδοσία του
αναγνωρίζεται τόσο από την Κύπρο, όσο και από την
Τουρκία, οι µεµονωµένοι Ελληνοκύπριοι που
εµπλέκονται σε διενέξεις για περιουσίες δεν έχουν
κανένα κίνητρο να τις αποσύρουν. Ο µόνος τρόπος να
αποφύγουν οι Τουρκοκύπριοι τη δικαιοδοσία του

Συνέντευξη του Crisis Group µε Τουρκοκύπριο δηµόσιο
υπάλληλο, Λευκωσία, Απρίλιος 2005.

82

Σελίδα 29

ECHR σε αυτές τις υποθέσεις είναι να εγκαθιδρύσουν
δικό τους επαρκές εσωτερικό ένδικο µέσο. Αν και η
επιτροπή για τις περιουσίες, που δηµιούργησαν για
αυτόν τον σκοπό το 2003, κρίθηκε ανεπαρκής από το
ECHR, σε απόφασή του για την υπόθεση ΞενίδηΑρέστη τον ∆εκέµβριο του 2005, το ∆ικαστήριο
παρήγγειλε
συγχρόνως
στην
Τουρκία
να
εγκαθιδρύσει ένα τέτοιο εσωτερικό ένδικο µέσο εντός
τριµήνου και να επανορθώσει για τη συγκεκριµένη
υπόθεση εντός άλλων τριών µηνών µετά από αυτό.83
Η Τ∆ΒΚ θέσπισε νόµο αντιδρώντας στην υπόθεση
Ξενίδη-Αρέστη στις 24 ∆εκεµβρίου 2005, δύο ηµέρες
µετά τη δηµοσίευση της απόφασης. Εκ πρώτης όψεως
προσφέρει ελάχιστες ενδείξεις ότι θα καλύψει τις
συγκεκριµένες επικρίσεις των αποφάσεων για την
υπόθεση Ξενίδη-Αρέστη. Αφορά κυρίως στην
εγκαθίδρυση µιας νέας Επιτροπής Περιουσιών, η οποία
µοιάζει να έχει αρκετά µεγάλη ευχέρεια ερµηνείας
των όρων λειτουργίας της.84 Υποθέτει κανείς ότι θα
αµφισβητηθεί σε όλες τις βαθµίδες µέχρι και το ECHR
από Ελληνοκύπριους προσφεύγοντες και ενδέχεται
κάλλιστα να χρειαστεί περαιτέρω επανεξέταση. Θα
χρειαστεί στενός συντονισµός µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης για να διασφαλιστεί ότι κάθε τυχόν περαιτέρω
επανεξέταση της διαδικασίας θα έχει πιθανότητες να
ξεπεράσει τη δοκιµασία του ECHR.
Τα τελευταία χρόνια έχει πράγµατι υπάρξει οικοδοµική
έκρηξη στο βόρειο τµήµα του νησιού. Σε σηµαντικό
αριθµό περιπτώσεων οι οικοδοµικές εργασίες
πραγµατοποιούνται σε γη που ανήκει σε Ελληνοκύπριους
που διέφυγαν στο νότο το 1974. Οι τουρκοκυπριακές
αρχές πρέπει να πάψουν κάθε οικοδοµική εργασία σε
αµφισβητούµενες ιδιοκτησίες, καθώς αυτό περιπλέκει
ακόµη περισσότερο τα πράγµατα. Το σηµαντικό σηµείο,
ωστόσο, είναι ότι η πιθανότητα επαρκούς εσωτερικού

Βλ. την «Απόφαση ως προς το παραδεκτό της προσφυγής
υπ’ αριθµ. 46347/99 της Μύρας Ξενίδη-Αρέστη κατά της
Τουρκίας» του ∆ικαστηρίου, 4 Απριλίου 2005, και την
απόφαση του ∆ικαστηρίου σε εκείνη την υπόθεση, 22
∆εκεµβρίου 2005.
84
Συγκεκριµένα, ενώ ο νέος νόµος µοιάζει όντως εκ πρώτης
όψεως να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του ECHR όσον
αφορά προβλέψεις για κινητά περιουσιακά στοιχεία και για
µη χρηµατικές [ηθικές] βλάβες, δεν είναι πολύ συγκεκριµένος
σε αυτά τα ζητήµατα, αφήνοντάς τα να αποφασισθούν από
την Επιτροπή Περιουσιών. Σαφώς καλύπτονται δύο από τις
λοιπές επικρίσεις του ∆ικαστηρίου, ως προς το ότι όσοι ζουν
σε κατοικίες που ανήκουν, ή έχουν οικοδοµηθεί σε γη που
ανήκει, σε Ελληνοκύπριους, αποκλείονται από την ιδιότητα
του µέλους της Επιτροπής, και υπάρχει πρόβλεψη για
τουλάχιστον δύο µέλη µη προερχόµενα από την Κύπρο ή τις
εγγυήτριες δυνάµεις. Επίσης, µέρος της φρασεολογίας του
είναι δανεισµένο από το Σχέδιο Ανάν. Φαίνεται να αποτελεί
σοβαρή προσπάθεια.
83
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ένδικου µέσου, στο οποίο οι εκτοπισµένοι Ελληνοκύπριοι
θα έπρεπε να προσφύγουν σε τουρκοκυπριακό επίσηµο
θεσµό και να αποδεχθούν τις αποφάσεις του, δεν είναι
απλώς αποδεκτή από το ECHR, αλλά µάλιστα απαιτείται
από αυτό.85 Αν οι Τουρκοκύπριοι µπορούν να βρουν µια
λύση ανθεκτική στο ECHR, αυτό θα βοηθήσει την ίδια
τους την οικονοµική ανάπτυξη επιλύοντας την τρέχουσα
νοµική αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων. Θα αυξήσει
επίσης τα κίνητρα των Ελληνοκυπρίων να
διαπραγµατευτούν µια συνολική λύση, αφού το ECHR
είναι πιθανό ότι θα ικανοποιηθεί µε ένα ένδικο µέσο
λιγότερο επωφελές για τους µεµονωµένους
Ελληνοκύπριους προσφεύγοντες απ’ ότι θα µπορούσε να
επιτευχθεί µέσω του Σχεδίου Ανάν.
Το καθεστώς της πόλης των Βαρωσίων είναι ένα άλλο
στοιχείο στο ζήτηµα της αποκατάστασης των περιουσιών.
Από το 1979 και µετά, τα µέρη έχουν αποδεχθεί την εκ
νέου κατοίκηση της εγκαταλελειµµένης τουριστικής
περιοχής από εκτοπισµένους Ελληνοκύπριους ως
ενδιάµεσο µέτρο οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Οι
Τουρκοκύπριοι θα µπορούσαν να προσφερθούν να
ανακαινίσουν τα Βαρώσια µε διεθνή χρηµατοδοτική
στήριξη και στη συνέχεια να επιστρέψουν τις περιουσίες
στους νόµιµους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες τους. Αυτό
αφ’ ενός θα λειτουργούσε ως ισχυρό µέτρο οικοδόµησης
εµπιστοσύνης και αφ’ ετέρου θα έδινε ώθηση στην
τουρκοκυπριακή ανάπτυξη ως αποτέλεσµα της
ανοικοδόµησης. Ωστόσο, οι Ελληνοκύπριοι θα
επέστρεφαν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, µέχρι να
τεθεί σε ισχύ µια συνολική συµφωνία. Αυτό το
µονοµερές βήµα θα αύξανε και πάλι τα κίνητρα των
Ελληνοκυπρίων να συνάψουν συµφωνία, δεδοµένου ότι
αν η ειρηνευτική διαδικασία παραµείνει παγωµένη, θα
λειτουργήσει ως προηγούµενο για την αποκατάσταση
περιουσιών χωρίς εδαφικές αναπροσαρµογές.
∆ιακυβέρνηση. Το δεύτερο σύνολο µέτρων που θα
µπορούσαν να επιδιωχθούν µονοµερώς είναι στον τοµέα
της διακυβέρνησης. Η κακή οικονοµική διαχείριση ανά
τις δεκαετίες έχει συµβάλει στους χαµηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης στο βορρά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.
σήµαινε ότι η βόρεια Κύπρος θεωρείται µέρος της
Ένωσης από πλευράς δικαίου της Ε.Ε. Έτσι, αργά ή
γρήγορα θα χρειαστεί να εφαρµοστεί εκεί το κοινοτικό
κεκτηµένο. Παρά τη µικρή εδαφική έκταση, η εφαρµογή
του κεκτηµένου θα απαιτήσει σηµαντική προσπάθεια
από τους Τουρκοκύπριους λόγω της έλλειψης
αποτελεσµατικής διοικητικής τους ικανότητας. Θα πρέπει
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να ξεκινήσουν τη βαθµιαία εναρµόνιση µε το κεκτηµένο
από τώρα. Μερικοί τοµείς του δικαίου της Ε.Ε., όπως το
εµπόριο, µπορούν να εναρµονισθούν αµέσως. Αυτό
αληθεύει ακόµη περισσότερο σε ένα πλαίσιο, στο οποίο η
Τουρκία έχει υπογράψει (και αργά ή γρήγορα δεσµεύεται
να εφαρµόσει) το πρωτόκολλο που επεκτείνει στη νότια
Κύπρο την Τελωνειακή της Ένωση µε την Ε.Ε.
Ένας άλλος τοµέας που απαιτεί επείγουσα εναρµόνιση
είναι ο δηµόσιος τοµέας, όπου η είναι ανάγκη να µειωθεί
η κρατική παρέµβαση στην πραγµατική οικονοµία. Καλή
θα ήταν επίσης η περαιτέρω µεταρρύθµιση του
τραπεζιτικού τοµέα.86 Σε άλλους τοµείς, χρειάζεται
προπαρασκευαστικό έργο για να ευαισθητοποιηθεί το
κοινό και να υπολογιστεί ποια µεταβατικά διαστήµατα
θα ελαχιστοποιούσαν το βραχυπρόθεσµο κόστος της
εναρµόνισης. Με άλλα λόγια, το διάστηµα µέχρι την
επίτευξη συνολικής διευθέτησης θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί ως χρήσιµος επιπλέον χρόνος για να
ξεκινήσει η γενική αναµόρφωση των δηµόσιων θεσµών,
του δικαίου και της πολιτικής που ενέχει η ένταξη στην
Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τους
Τουρκοκύπριους σε αυτή τη διαδικασία. Από το 2004
µέχρι σήµερα, το TAIEX έχει προσφέρει τις υπηρεσίες
του σε περισσότερους από 200 Τουρκοκύπριους
δηµόσιους υπαλλήλους.87 Αυτές οι προσπάθειες πρέπει
να πολλαπλασιαστούν κατά τους επερχόµενους µήνες,
κατά προτίµηση χρησιµοποιώντας τα εναποµείναντα
€139 εκατοµµύρια από τα €259 εκατοµµύρια βοήθειας
που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί για αυτόν τον σκοπό.
Εµπόριο. Το τρίτο σύνολο µέτρων αφορά τον τοµέα του
εµπορίου. Ο διάλογος για το τελωνειακό πρωτόκολλο
έχει φέρει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους σε
ισχυρότερη θέση να προχωρήσουν πέρα από την
παραχώρηση εµπορικών σχέσεων, όπως προτείνει επί του
παρόντος η Επιτροπή, επιχειρηµατολογώντας υπέρ της
ντε φάκτο συµπερίληψης του βορρά στην Τελωνειακή
Ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Στην πράξη αυτό θα απαιτούσε
τρία βήµατα. Το πρώτο και ευκολότερο θα ήταν οι
Τουρκοκύπριοι να αποδεχθούν µονοµερώς το κοινό
εξωτερικό δασµολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάτι
που θα µπορούσε να γίνει µε έναν απλό κανονισµό).
Αυτό θα αφαιρούσε τους χρηµατοοικονοµικούς
δασµολογικούς φραγµούς µεταξύ του βορρά και της Ε.Ε.
Το δεύτερο θα ήταν να τροποποιηθεί ο κανονισµός για

Συνέντευξη του Crisis Group µε αξιωµατούχους της
Επιτροπής, Βρυξέλες, Απρίλιος 2005.
87
Το TAIEX είναι το Όργανο Τεχνικής Συνδροµής και
Ανταλλαγής Πληροφοριών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ιεύρυνσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρέχει κεντρικά
διαχειριζόµενη βραχυπρόθεσµη τεχνική συνδροµή για
προσέγγιση, εφαρµογή και επιβολή νοµοθεσίας.
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Αν και η απόφαση του ECHR είναι επισήµως δεσµευτική
για την Τουρκία, και όχι για την Τ∆ΒΚ (αφού η Τουρκία
είναι µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, ενώ η Τ∆ΒΚ δεν
είναι), είναι σαφές από τις λεπτοµέρειες της απόφασης ότι το
ECHR θεωρεί την Τ∆ΒΚ ως δυνητικά ικανή να θέσει σε
ισχύ ικανοποιητικό εσωτερικό ένδικο µέσο.
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την Πράσινη Γραµµή για να επιτραπεί στα προϊόντα
προέλευσης Τουρκίας (και των άλλων χωρών της Ε.Ε.)
να διασχίζουν την Πράσινη Γραµµή σε αµφότερες τις
διευθύνσεις. Το τρίτο βήµα θα ήταν να προβλεφθεί η
κοινή διαχείριση του λιµένα της Αµµοχώστου από τους
Τουρκοκύπριους και µια αναγνωρισµένη αρχή, όπως
είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα δύο τελευταία µέτρα δεν µπορούν να υιοθετηθούν
µονοµερώς από τους Τουρκοκύπριους. Απαιτούν
απόφαση της Ε.Ε., και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του
ελληνοκυπριακού βέτο. Ωστόσο, είναι ισχυρή η
επιχειρηµατολογία που µπορεί να προβληθεί για µια
τέτοια επεκταµένη τελωνειακή ένωση στο πλαίσιο
της δέσµευσης του Συµβουλίου να ενισχύσει την
τουρκοκυπριακή οικονοµία. Οι Τουρκοκύπριοι, άλλωστε,
δικαιούνται να επωφεληθούν από την ιδιότητά τους ως
πολίτες της Ε.Ε. (Αυτή ήταν επίσης µία από τις προτάσεις
στο τουρκικό σχέδιο δράσης του Ιανουαρίου 2006).88
Ακόµα και αν αποδειχθεί δύσκολο να πειστεί η Ε.Ε.
να προβεί στο δεύτερο και το τρίτο βήµα αυτής της
διαδικασίας, οι Τουρκοκύπριοι, υιοθετώντας τους
εξωτερικούς δασµούς της Ε.Ε., θα έστελναν ένα ισχυρό
πολιτικό µήνυµα ότι είναι έτοιµοι για την τελική τους
είσοδο στην Τελωνειακή Ένωση. Κατά πάσα πιθανότητα
θα αποτελούσε επίσης θετικό µήνυµα για τους επενδυτές.
Οικοδόµηση διακοινοτικής εµπιστοσύνης. Το τελικό
σύνολο µέτρων που προτείνονται εδώ είναι να προαχθεί
η οικοδόµηση διακοινοτικής εµπιστοσύνης. Αυτά τα
µέτρα, αντί να αποτελούν παραχωρήσεις, θα ενίσχυαν τη
διεθνή εικόνα της τουρκοκυπριακής ηγεσίας.
Πρώτον, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν, µε τη
βοήθεια ει δυνατόν παρατηρητών και χρηµατοδότησης
της Ε.Ε., απογραφή πληθυσµού στη βόρεια Κύπρο. Κάτι
τέτοιο θα έθετε τέλος στη διένεξη γύρω από τον αριθµό
των Τούρκων εποίκων, ένα ζήτηµα που έχει δηλητηριάσει
τις διακοινοτικές σχέσεις και ζηµιώσει την αξιοπιστία
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και της Τουρκίας. Οι
Ελληνοκύπριοι υποστηρίζουν ότι οι έποικοι (περίπου
115.000 άτοµα από την ηπειρωτική Τουρκία)
υπερβαίνουν πλέον σε αριθµό τους Τουρκοκύπριους. Οι
Τουρκοκύπριοι υποβαθµίζουν αυτούς τους αριθµούς,
υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι από

Τόσο η τροποποίηση του κανονισµού για την Πράσινη
Γραµµή, όσο και η κοινή διαχείριση του λιµένα θα απαιτούσαν
τη συγκατάθεση των Ελληνοκυπρίων, η οποία δεν θα ήταν
εύκολο να επιτευχθεί. Όµως ακόµα και ο κανονισµός για το απ’
ευθείας εµπόριο απαιτεί πλέον οµοφωνία (είτε µε βάση το
Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 10 της Συνθήκης Ένταξης, είτε
µέσω της συνδυασµένης χρήσης των Άρθρων 133 και 308 της
Συνθήκης). Αντί να περιορίσει το ζήτηµα στο απ’ ευθείας
εµπόριο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο της
ντε φάκτο συµπερίληψης της βόρειας Κύπρου στην τελωνειακή
ένωση.
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40.000 έως 60.000 έποικοι στο βορρά. Το Σχέδιο Ανάν
θα επέτρεπε σε 45.000 αλλοδαπούς στην κάθε πλευρά να
λάβουν την υπηκοότητα. Επιπλέον, επί δεκαεννέα
χρόνια (ή µέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.),
θα επιτρεπόταν η παραµονή στο νησί Τούρκων πολιτών,
µέχρι το 5% του αριθµού των Τουρκοκυπρίων πολιτών
(και Ελλήνων πολιτών, µέχρι το 5% του αριθµού των
Ελληνοκυπρίων πολιτών). Αν οι τουρκοκυπριακοί αριθµοί
αποδειχθεί ότι είναι πλησιέστερα στην αλήθεια, τότε η
πλειονότητα των µεταναστών από την ηπειρωτική Τουρκία
πιθανότατα θα λάµβαναν την κυπριακή υπηκοότητα ή
δικαίωµα παραµονής υπό ένα Σχέδιο Ανάν. Αν είναι
σωστοί οι ελληνοκυπριακοί αριθµοί, η πλειονότητα των
εποίκων θα αναγκάζονταν να µετακινηθούν στην Τουρκία.
Μια απογραφή θα προσέδιδε κάποια τιµιότητα σε αυτόν
τον διάλογο.
∆εύτερον, οι Τουρκοκύπριοι θα µπορούσαν να επιδιώξουν
περαιτέρω µέτρα µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών
και των δικαιωµάτων της ελληνοκυπριακής κοινότητας
στην χερσόνησο της Καρπασίας και της κοινότητας των
Μαρωνιτών. Η τουρκοκυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη
ανοίξει ελληνοκυπριακό σχολείο στην Καρπασία, έχει
επιστρέψει περιουσίες στην κοινότητα των Μαρωνιτών
και της έχει επιτρέψει να εκλέξει θρησκευτικούς ηγέτες.
Περαιτέρω µέτρα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν το
άνοιγµα και την αποκατάσταση εκκλησιών στην περιοχή
(µε τη βοήθεια διεθνούς χρηµατοδότησης) και το να
επιτρέψουν κανονικές θρησκευτικές λειτουργίες, καθώς
και ευρύτερα µέτρα για να προστατευθεί η
χερσόνησος (για παράδειγµα ορίζοντας µέρος αυτής ως
αποστρατιωτικοποιηµένο εθνικό πάρκο). Αυτά τα µέτρα,
ενισχύοντας παράλληλα τη διακοινοτική εµπιστοσύνη,
θα πρόσθεταν στην αξιοπιστία και τη νοµιµοποίηση των
τουρκοκυπριακών αρχών και θα ενίσχυαν τα επιχειρήµατα
υπέρ της παραµονής της Καρπασίας υπό τον έλεγχό τους
σε µια συνολική λύση. Επιπλέον, οι Τουρκοκύπριοι σε
συντονισµό µε τις φωνές στο νότο υπέρ της διευθέτησης,
θα µπορούσαν να αρχίσουν να σχεδιάζουν τη δηµιουργία
χωριών µικτού πληθυσµού σε περιπτώσεις όπου οι
άνθρωποι είναι πρόθυµοι να µετακινηθούν. Το χωριό Πύλα
αποτελεί ενθαρρυντικό παράδειγµα τέτοιας συνύπαρξης.
Τρίτον ένα άλλο σύνολο µονοµερών ΜΟΕ θα µπορούσε
να περιλαµβάνει µέτρα που να ελαφρύνουν τη λειτουργία
της Πράσινης Γραµµής, όπως το άνοιγµα περισσότερων
σηµείων διάβασης (όπως έχουν υποσχεθεί) και η ενεργός
υποστήριξη των προσπαθειών άρσης ναρκοπεδίων που
χρηµατοδοτεί η Ε.Ε. κατά µήκος της νεκρής ζώνης.89 Η
διάβαση της οδού Λήδρας στη δυτική Λευκωσία πρέπει

Ήδη €2,5 εκατοµµύρια έχουν διατεθεί για αυτόν τον
σκοπό.
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να ανοίξει, συµβολίζοντας την επανένωση της
πρωτεύουσας.90
Τέταρτον, και πάλι ως µονοµερές µέτρο οικοδόµησης
εµπιστοσύνης, η Τουρκία θα µπορούσε να αποσύρει
µέρος των στρατιωτικών της δυνάµεων από τον βορρά.
Το στρατιωτικό της σώµα κυµαίνεται από 35.000 έως
40.000 στρατιώτες, αριθµός χονδρικά διπλάσιος από το
άθροισµα της ελληνοκυπριακής Εθνοφρουράς και του
ελληνικού στρατού στο νότο. Το Σχέδιο Ανάν προέβλεπε
τη διατήρηση 6.000 Τούρκων στρατιωτών µέχρι το 2011
(αριθµός που στη συνέχεια θα µειωνόταν). Ακόµα και
στην απουσία µιας συµφωνίας, η Τουρκία θα µπορούσε
να µειώσει την παρουσία της µε ελάχιστο κόστος
ασφαλείας για τους Τουρκοκύπριους, µε δεδοµένους τους
αριθµητικούς συσχετισµούς και την εγγύτητα της
ηπειρωτικής Τουρκίας.
Τέλος, η Τουρκία θα µπορούσε να προχωρήσει µονοµερώς
σε ένα σχέδιο για τον επαναπατρισµό αριθµού εποίκων
µόλις πραγµατοποιηθεί η απογραφή πληθυσµού στο
βόρειο τµήµα του νησιού, καθώς και να εφαρµόσει
αµέσως αυστηρότερους ελέγχους στον αριθµό των
Τούρκων που εισέρχονται στο νησί από τον βορρά µε
σκοπό την εργασία. Όπως αναδεικνύεται στην έκθεση
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της βρετανικής
Βουλής των Κοινοτήτων, αυτή η εισροή είναι συνεχής.
Στο µεταξύ, ο ρυθµός µετανάστευσης µεταξύ των
Τουρκοκυπρίων, καθώς δικαιούνται πλέον διαβατήρια
και υπηκοότητα της Ε.Ε., αυξάνεται. Κινδυνεύουν να
γίνουν µειονότητα στο δικό τους τµήµα του νησιού.

Β.

Είναι σαφές ότι η παρούσα ηγεσία, µε την τρέχουσα
διάθεσή της, είναι απίθανο να προβεί οικειοθελώς σε
οποιοδήποτε από αυτά τα βήµατα. Το πολύ που µπορεί
κανείς ρεαλιστικά να ελπίζει βραχυπρόθεσµα είναι
τουλάχιστον να υποβάλει στον Γενικό Γραµµατέα των
Η.Ε., όπως της έχει ζητηθεί, ιεραρχηµένο κατάλογο των
προβληµατισµών της για το Σχέδιο Ανάν. Υπ’ αυτές τις
συνθήκες, η εσωτερική δράση πρέπει να εστιαστεί στη
µεταβολή των αντιλήψεών της, ή των αντιλήψεων του
εκλογικού σώµατος, όπου οι κρίσιµοι παίκτες είναι η
ελληνοκυπριακή αντιπολίτευση και η κοινωνία των
πολιτών. Αντίθετα µε τον βορρά, δεν έχει υπάρξει
ουσιαστικός διάλογος στο νότο, είτε για τους στόχους
της ελληνοκυπρικής κοινότητας, είτε για τα καλύτερα
µέσα για την επίτευξή τους. Η σηµερινή ηγεσία
διακηρύσσει την επιτυχία της στρατηγικής της, και
αξιοσηµείωτα λίγες φωνές αµφισβητούν αυτόν τον
ισχυρισµό. Κάποια από τα βήµατα που µπορούν και
πρέπει να γίνουν είναι τα παρακάτω:


Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ασκήσει πίεση
στις αρχές να επιδοθούν σε επίσηµη επανεξέταση
του ιστορικού αφηγήµατος Κυπριακού
προβλήµατος. Προγράµµατα στην παιδεία και
τα µέσα ενηµέρωσης, µε στόχο την εκ νέου
αξιολόγηση των ιστορικών αφηγηµάτων καθώς
και των εγγενών πλεονεκτηµάτων του καταµερισµού
εξουσίας και του συµβιβασµού, είναι κεντρικής
σηµασίας τόσο για την επίτευξη συµφωνίας, όσο
και για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της
επιτυχίας της. Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι η
συµπερίληψη των Τουρκοκυπρίων –οι οποίοι,
ακόµα και σύµφωνα µε τις ελληνοκυπριακή
ρητορεία, πρέπει να θεωρούνται πολίτες της Κύπρου
και της Ε.Ε.– στις αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις (ένα από τα σηµεία που έθιγε το
τουρκικό σχέδιο δράσης του Ιανουαρίου 2006).



Τα κόµµατα της ελληνοκυπριακής αντιπολίτευσης,
οι µετριοπαθείς σε όλες τις πλευρές και οι ηγέτες
της κοινωνίας των πολιτών, µαζί µε ελληνικούς
κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς παράγοντες,
πρέπει να επιδοθούν πιο ενεργά σε διάλογο για την
οικονοµική στρατηγική. Συγκεκριµένα, η
οικονοµική ανάπτυξη των Τουρκοκυπρίων πρέπει
να θεωρηθεί ως στόχος επιθυµητός για ολόκληρο
το νησί. Η συµψηφιστική προσέγγιση, που ευνοεί
την πρόκληση οικονοµικού κόστους προκειµένου
να καµφθούν οι Τουρκοκύπριοι και να υποταχθούν,
είναι απίθανο να αποδώσει καρπούς. Η ανάπτυξη
της βόρειας Κύπρου θα ωφελούσε και τις δύο
πλευρές, πριν και µετά από µια συµφωνία. Η
φυσική οµορφιά και οι ιστορικοί τόποι του βορρά
θα µπορούσαν να ανακατευθύνουν τον τουριστικό

ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙOI ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α

Υπάρχουν πολλά που µπορεί να κάνει η ελληνοκυπριακή
ηγεσία αν ήθελε να επιδοθεί σοβαρά εκ νέου στη
διαδικασία διευθέτησης, αρχίζοντας µε τη δηµόσια
αποσαφήνιση της δέσµευσής της στο Σχέδιο Ανάν ως
βάση για µια διευθέτηση. Επιπροσθέτως, πρέπει να
τροποποιήσει σηµαντικά την τρέχουσα πολιτική της για
αποµόνωση του βορρά. Αν οι ελληνοκυπριακές αρχές
επέτρεπαν τη χρήση του αερολιµένα Ερτζάν (Τύµπου)
για διεθνείς πτήσεις, έδιναν τη συγκατάθεσή τους για τη
χρήση του λιµένα της Αµµοχώστου υπό κοινή διοίκηση
των Τουρκοκυπρίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
υποστήριζαν τη φιλελευθεροποίηση του κανονισµού για
την Πράσινη Γραµµή και απέφευγαν να ασκήσουν βέτο
για το απευθείας εµπόριο των Τουρκοκυπρίων µε την
Ε.Ε., οι προοπτικές για ευνοϊκή διευθέτηση –και για την
ίδια τους την υπόληψη– θα βελτιώνονταν σηµαντικά.

Συνέντευξη του Crisis Group µε Τουρκοκύπριο πολιτικό,
Λευκωσία, Απρίλιος 2005.
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τοµέα της Κύπρου προς νέες ειδικές αγορές.91 Αντί
να θεωρείται ο βορράς ως αντίπαλος, η ανάπτυξή
του πρέπει να θεωρείται ότι θα βοηθήσει τους
Ελληνοκύπριους
να
ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικότερα την καλπάζουσα τουριστική
βιοµηχανία σε άλλες χώρες της περιοχής (ιδίως
στην Τουρκία). Ως ανεπτυγµένο σύνολο, η Κύπρος
θα ευηµερούσε ως κόµβος στην Ανατολική
Μεσόγειο. Χωρίς συνοδευτική ανάπτυξη του
βορρά, ο νότος ενδέχεται να διολισθήσει στην
επανάπαυση και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας,
να ξεπεραστεί από την Τουρκία στο εµπόριο και
τον τουρισµό, καθώς και στην πολιτική και την
ασφάλεια. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα στο σηµερινό
πλαίσιο της σχετικής οικονοµικής στασιµότητας
του νότου.




Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, παίρνοντας
παράδειγµα από την Ελλάδα, πρέπει να
επανεκτιµήσουν και να συζητήσουν ανοικτά τη
στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Όπως και για
την Ελλάδα, µια δηµοκρατική και ευρωπαϊκή
Τουρκία είναι προς το καλύτερο συµφέρον των
Ελληνοκυπρίων, που είναι γραφτό να συνορεύουν,
ουσιαστικά, µε αυτήν τη µεγάλη και ισχυρή χώρα.
Αν και πολλοί Ελληνοκύπριοι πολιτικοί
αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός, η ηγεσία παραµένει
προσδεδεµένη στη συµψηφιστική λογική της
επιρροής ως µέσου απόσπασης παραχωρήσεων
από την Τουρκία. Η Ελλάδα χρειάστηκε σχεδόν
δύο δεκαετίες ένταξης στην Ε.Ε. για να αλλάξει τη
στρατηγική της. Όµως, µε την είσοδο του
νέου αιώνα, είναι ένας από τους κυριότερους
υποστηρικτές της εισόδου της Τουρκίας στην
Ε.Ε. Υπάρχουν σηµάδια ότι τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης στη νότια Κύπρο εκτιµούν αυτή τη
λογική, και πρέπει να αµφισβητήσουν δραστήρια
την τακτική της κυβέρνησης. Η προώθηση του
δρόµου της Τουρκίας προς την Ευρώπη θα
ήταν η καλύτερη εγγύηση της ασφάλειας των
Ελληνοκυπρίων, που υποτίθεται ότι αποτελεί την
κύρια ανησυχία εκείνων που ψήφισαν «όχι» στο
δηµοψήφισµα. Σε αυτό το πνεύµα, το να επιτραπεί
η πρόσβαση χωρίς βίζα σε εκείνους τους
Τούρκους από την ενδοχώρα, που θα αποκτούσαν
την υπηκοότητα υπό το Σχέδιο Ανάν, θα
αποτελούσε
ευπρόσδεκτη
χειρονοµία
συµφιλίωσης.92
Η Ελλάδα πρέπει να αναθεωρήσει την προσέγγισή
της στο Κυπριακό ζήτηµα. Αν η ένταξη της
Τουρκίας στην Ε.Ε. είναι προς το γεωπολιτικό

Συνέντευξη του Crisis Group µε αξιωµατούχους της
Επιτροπής, Βρυξέλες, Απρίλιος 2005.
92
Συνέντευξη του Crisis Group µε Τουρκοκύπριο
βουλευτή, Λευκωσία, Απρίλιος 2005.
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συµφέρον της Ελλάδας (όπως υπαινίσσονται τα
λόγια και οι πράξεις των πρόσφατων κυβερνήσεών
της), τότε πρέπει να είναι από τις πρώτες χώρες
της Ε.Ε. που θα πιέσουν τόσο δηµοσίως όσο
και κατ’ ιδίαν ώστε η Ένωση να εκπληρώσει
τις δεσµεύσεις της του 2004 προς τους
Τουρκοκύπριους, θεσπίζοντας τον κανονισµό για
το εµπόριο, αναθεωρηµένο όπως προτάθηκε
παραπάνω, και εφαρµόζοντας τον κανονισµό για
τη βοήθεια. Η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει
επίσης το Ενιαίο Αµυντικό ∆όγµα µε την Κύπρο,93
το οποίο σε κάθε περίπτωση αντιβαίνει στις
συµβατικές υποχρεώσεις και των δύο χωρών, και
να πάψει να συµµετέχει στις επιχειρήσεις και τη
στελέχωση της Εθνοφρουράς της ∆τΚ.

Γ.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΟΜΕΡΗ
ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ TA ΚΑΙΡΙΑ ΜΕΛΗ

Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας, της Ε.Ε. και των
Η.Ε. ιδίως, είναι κεντρικός για τη δηµιουργία των
απαραίτητων συνθηκών για βιώσιµη λύση στην
Κύπρο. Οι καίριοι παράγοντες είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συµβούλιο· οι εγγυήτριες χώρες,
Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία· ο Γενικός
Γραµµατέας, το Συµβούλιο Ασφαλείας και η Γενική
Συνέλευση των Η.Ε.· και οι Η.Π.Α.
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που η Κύπρος εισήλθε
διαιρεµένη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει αναπόσπαστο
µέρος του Κυπριακού ζητήµατος και δεν µπορεί να
αναλάβει αξιόπιστα µεσολαβητικό ρόλο: αυτός θα
παραµείνει ευθύνη των Η.Ε. Μπορεί και πρέπει να
ενεργοποιηθεί πρωταρχικά για να συντηρήσει την
οικονοµική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
της βόρειας Κύπρου και να συµβάλει εποικοδοµητικά σε
έναν επαναπροσδιορισµό του λίαν κακοποιηµένου
συνθήµατος περί «ευρωπαϊκής λύσης» στο νησί.94 Οι
περισσότερες από τις προτάσεις που καταγράφονται
παρακάτω θα απαιτούσαν τη συναίνεση των
Ελληνοκυπρίων, κάτι που είναι απίθανο να υλοποιηθεί

Το Ενιαίο Αµυντικό ∆όγµα, αναπτύχθηκε το 1993 από τον
τότε Έλληνα πρωθυπουργό, Ανδρέα Παπανδρέου, και το
οποίο δέσµευε την Ελλάδα και τη ∆τΚ σε ένα «ενιαίο
αµυντικό χώρο» σε περίπτωση τουρκικής επιθετικότητας.
94
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µετά, η
ελληνοκυπριακή ρητορεία συνηγορεί σε «ευρωπαϊκή λύση»
της σύγκρουσης και σε ενεργό και άµεση ανάµιξη της Ε.Ε.
σε διαµεσολάβηση, συνδυασµένη µε πλήρεις και άµεσες
ελευθερίες µετακίνησης, εγκατάστασης και απόκτησης
ακινήτων. Η Ε.Ε. είναι απίθανο να ανταποκριθεί σε αυτήν τη
συγκεκριµένη πρόσκληση, αν και ο Επίτροπος ∆ιεύρυνσης
Olli Rehn έχει τουλάχιστον διορίσει ειδικό σύµβουλο για
την Κύπρο, τον Φινλανδό πρέσβη Jaakko Blomberg.
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σύντοµα. Ωστόσο, αυτό δεν εµποδίζει τους θεσµούς της
Ε.Ε. και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη να εκπονήσουν και να
παγιώσουν κοινές απόψεις και προτεινόµενες ενέργειες
προς τον βορρά, ιδίως επαναβεβαιώνοντας την υπάρχουσα
δέσµευσή τους να θέσουν σε ισχύ τους κανονισµούς για
το εµπόριο και τη βοήθεια, χαιρετίζοντας τις τουρκικές
προτάσεις του Ιανουαρίου 2006 ως τουλάχιστον µία
βάση για συζήτηση, και διατηρώντας ή αυξάνοντας
τις διµερείς επαφές µε Τουρκοκύπριους πολιτικούς –
και γενικώς διατηρώντας συνεχή πίεση προς την
ελληνοκυπριακή κυβέρνηση να µετριάσει την αδιαλλαξία
της.
Το ευκολότερο µέτρο σχετίζεται µε τη βοήθεια και την
τεχνική συνδροµή. Μετά από πολλούς µήνες παγώµατος,
είναι επιτακτική ανάγκη τα κονδύλια του κανονισµού της
Ε.Ε. για βοήθεια να εκταµιευτούν τώρα για να συντηρηθεί
η εναρµόνιση του βορρά καθώς και για να ανακαινιστεί ο
λιµένας της Αµµοχώστου. Τα χρήµατα θα µπορούσαν
επίσης να χρησιµοποιηθούν για να υποστηριχθεί µια
απογραφή στο βορρά και η άρση των ναρκοπεδίων της
Πράσινης Γραµµής.
Προκειµένου να επιδιώξει αποτελεσµατικά τη ντε φάκτο
ένταξη της βόρειας Κύπρου στην Ε.Ε., η Επιτροπή πρέπει
να εγκαθιδρύσει στο βορρά γραφείο παραρτήµατος της
αντιπροσωπείας της στην Κύπρο. Αυτό θα της επέτρεπε
να συντονίσει αποτελεσµατικότερα την παροχή κονδυλίων
αφιερωµένων στην τεχνική συνδροµή και στην εναρµόνιση
µε το κεκτηµένο. Για να συµβεί αυτό, οι θεσµοί της Ε.Ε.
θα χρειαστεί να ξεπεράσουν την ευαισθησία τους για
ζητήµατα αναγνώρισης. Αν, όπως υποστηρίζει η Ένωση,
η υπογραφή από την Τουρκία πολυµερούς διεθνούς
συµφωνίας µε την κυβέρνηση της Κύπρου (για την
επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης) δεν συνιστά πράξη
αναγνώρισης, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς η απλή
αλληλεπίδραση της Επιτροπής µε τους Τουρκοκύπριους
στο επίπεδο της διοίκησης θα ενείχε από µόνη της
αναγνώριση της Τ∆ΒΚ.
Τα κράτη-µέλη και οι θεσµοί της Ε.Ε. πρέπει επίσης να
πάρουν παράδειγµα από οργανισµούς όπως το Συµβούλιο
της Ευρώπης (το οποίο έχει, για παράδειγµα, δύο
Τουρκοκύπριους παρατηρητές στην Κοινοβουλευτική
του Συνέλευση) και να διασφαλίσουν ότι οι
Τουρκοκύπριοι πολίτες πληρούν το µερίδιό τους από τις
θέσεις της Κύπρου στους θεσµούς της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει συστήσει Οµάδα Επαφής Υψηλού
Επιπέδου για σχέσεις µε τη βόρεια Κύπρο, που
περιλαµβάνει ένα µέλος από κάθε µία από τις κύριες
πολιτικές οµάδες. Αυτό το όργανο πρέπει να εργαστεί
για να επιτραπεί η επίσηµη αλληλεπίδραση µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Τουρκοκύπριων
αξιωµατούχων και παραγόντων της κοινωνίας των
πολιτών. ∆ύο Τουρκοκύπριοι βουλευτές συµµετέχουν
ήδη, σε περιορισµένο βαθµό, στις δραστηριότητες των
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µεγαλύτερων πολιτικών οµάδων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.95
Τα σηµαντικότερα, αν και δυσκολότερα, µέτρα που
πρέπει να συµφωνηθούν είναι εκείνα που σχετίζονται µε
τον τουρισµό και το εµπόριο. Όσον αφορά τις απευθείας
πτήσεις, τα νοµικά εµπόδια δείχνουν ότι δεν υπάρχει
απλός τρόπος παράκαµψης της ελληνοκυπριακής µη
αναγνώρισης του αερολιµένα Ερτζάν (Τύµπου).96 Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε τις
τουρκοκυπριακές αρχές, θα πρέπει να αναθεωρήσει τις
προτάσεις της για απευθείας εµπόριο, αναβαθµίζοντάς τις
ώστε να περιλαµβάνουν τη ντε φάκτο συµπερίληψη του
βορρά στην Τελωνειακή Ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας. Αυτό θα
περιλάµβανε επίσης τη δεδηλωµένη προθυµία της
Επιτροπής να αναλάβει (εφ’ όσον της δοθεί η εντολή) τον
ρόλο της κοινής διαχείρισης του λιµένα της Αµµοχώστου
µε τις τουρκοκυπριακές αρχές.
Μεµονωµένα κράτη. Οι συγκεκριµένες ευθύνες της
Ελλάδας και τις Τουρκίας εξετάστηκαν παραπάνω.
∆εν µπορεί να υπάρξει καµία πρακτική ή νοµική
αντίρρηση στο να ανοίξουν άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε.,
ή οι Η.Π.Α., παραρτήµατα των πρεσβειών τους στη
Λευκωσία στη βόρεια πλευρά της Πράσινης Γραµµής,
και στο να εντείνουν µε άλλους τρόπους τις επαφές µε
την τουρκοκυπριακή ηγεσία και κοινωνία των πολιτών
για να τους βγάλουν από την αποµόνωσή τους.
Η Βρετανία, η οποία διατηρεί δύο κυρίαρχες βάσεις
που καλύπτουν το 3% του εδάφους του νησιού,
προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Κύπρο σχεδόν τη
µισή έκταση ως µέρος των προτάσεων Ανάν. Πρέπει
να διατηρήσει αυτήν την προσφορά.

Η Οµάδα Επαφής Υψηλού Επιπέδου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου περιλαµβάνει αριθµό βουλευτών που στο
παρελθόν αντιτάχθηκαν έντονα τόσο στην ένταξη της
Τουρκίας στην Ε.Ε. όσο και στο Σχέδιο Ανάν, καθώς και
µερικούς που εκλαµβάνονται ως περισσότερο φιλότουρκοι,
εποµένως ενδέχεται να µην καταλήξει εύκολα σε εσωτερική
συναίνεση για τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας της.
96
∆ιεθνείς πτήσεις θα µπορούσαν, κατ’ αρχήν, να αλλάξουν
το δροµολόγιό τους προς τη βόρεια Κύπρο. Κάτι τέτοιο θα
απαιτούσε αλλαγή του επισήµως υποβληθέντος προορισµού
του αεροσκάφους εν µέσω της πτήσης. Συνέντευξη του
Crisis Group µε αξιωµατούχο της Επιτροπής, Λευκωσία,
Απρίλιος 2005. Όµως κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικό αδύνατο
για τις εµπορικές πτήσεις, προγραµµατισµένες ή τσάρτερ.
Μια άλλη ριζοσπαστική επιλογή θα ήταν η κυρίαρχη βάση
της Βρετανίας στη ∆εκέλεια –που δεν υπόκειται σε διεθνή
εποπτεία από την κυβέρνηση της Κύπρου– να επιτρέπει την
προσγείωση πτήσεων πολιτικού χαρακτήρα προς τον βορρά.
Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε µια διευθέτηση, κατά την οποία οι
πολίτες που προσγειώνονται στη ∆εκέλεια θα ήταν σε θέση
να εξέρχονται κατ’ ευθείαν στο βόρειο τµήµα, αντί απλώς να
κυκλοφορούν στο εσωτερικό της κυρίαρχης βάσης.
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Ηνωµένα Έθνη. Τέλος, εντός των Η.Ε., η Βρετανία και
οι Η.Π.Α. πρέπει να επιδιώξουν την υιοθέτηση των
συστάσεων της έκθεσης του Μαΐου 2004 του Γενικού
Γραµµατέα που ζητούν τον τερµατισµό της αποµόνωσης
του βορρά. Η Ρωσία, η οποία διατηρεί βέτο στο
Συµβούλιο Ασφαλείας, θα χρειαστεί να πειστεί. Το ίδιο
ισχύει για οποιεσδήποτε µονοµερείς τουρκοκυπριακές
προτάσεις για τα Βαρώσια, το καθεστώς των οποίων ήδη
διέπεται από αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Η.Ε. (550/1984 και 789/1992).
Θα ήταν άσκοπο τα Η.Ε. να διορίσουν µεσολαβητή
πλήρους απασχόλησης τώρα. Ο επικεφαλής της
UNFICYP (ο ∆ανός αξιωµατούχος των Η.Ε. Michael
Moller) φέρει διπλή ιδιότητα ως ο Ειδικός
Αντιπρόσωπος των Η.Ε. για την Κύπρο και, µέχρις
ότου υπάρξουν στοιχεία σοβαρής δέσµευσης από
αµφότερες τις πλευρές, δεν υπάρχει ανάγκη τα Η.Ε.
να διαθέτουν κάτι περισσότερο από έναν παρατηρητή
των εξελίξεων. Ούτε και είναι εµφανής η ανάγκη για
ισχυρή διεθνή στρατιωτική παρουσία. Τα Η.Ε. πρέπει
να εξετάσουν το ενδεχόµενο να µειώσουν τη δύναµή
τους σε άοπλη αποστολή παρατήρησης. Ωστόσο, τα
Η.Ε. πρέπει να διατηρήσουν τις επαφές τους µε όλα
τα µέρη και να είναι έτοιµα να ξαναρχίσουν τη
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων αν οι υποκείµενες
συνθήκες µεταβληθούν ευνοϊκά.
Την ίδια στιγµή, το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών (UNDP) πρέπει να προχωρήσει στη
σύσταση Ειδικού Ταµείου για την ανάπτυξη της βόρειας
Κύπρου. Το UNDP ήδη διαχειρίζεται υποστηρικτικά
προγράµµατα στην Κύπρο, σε αµφότερες τις πλευρές του
νησιού. Παρ’ όλο που το προτεινόµενο αναπτυξιακό
ταµείο έχει συναντήσει αντιδράσεις από τις συνήθεις
πλευρές, η ύπαρξή του θα είχε ελάχιστα πολιτικά
παρεπόµενα και θα βοηθούσε να αναπτυχθεί η οικονοµία
του βορρά.
Μια πιο ακραία επιλογή για το ρόλο των Η.Ε. έχει
προταθεί, η οποία θα ήταν πρόωρο να προωθηθεί τώρα,
αλλά θα µπορούσε να εξεταστεί αν η κατάσταση
έµοιαζε ότι θα συνεχιστεί επ’ αόριστον και η διεθνής
ανυποµονησία µε τους Ελληνοκύπριους γινόταν
ανυπόφορη. Μετά από πρόταση από µερικά κράτη-µέλη
των Η.Ε., η Γενική Συνέλευση θα µπορούσε να
αποφασίσει ότι η αντιπροσωπεία της Κύπρου θα
καταλάµβανε την έδρα της µόνο εάν περιλάµβανε
εκπροσώπηση αµφοτέρων των κοινοτήτων. Άλλοι
διακυβερνητικοί οργανισµοί όπως το Συµβούλιο της
Ευρώπης θα µπορούσαν να ακολουθήσουν το
παράδειγµα. Το αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι
διττό. Είτε η Ελληνοκυπριακή κυβέρνηση θα υπέκυπτε
στην πίεση και θα αποδεχόταν τον όρο, και οι
Τουρκοκύπριοι θα αποκτούσαν έτσι διεθνή φωνή µε
τρόπο που οπωσδήποτε θα επιτάχυνε τον διάλογο για το
καθεστώς της οντότητας που θα εκπροσωπούσαν, είτε
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θα µπορούσε να αρνηθεί, ανοίγοντας τον δρόµο για τη
χωριστή πολιτική εκπροσώπηση των Τουρκοκυπρίων,
µε όλα όσα θα υποδήλωνε κάτι τέτοιο.
Η ουσία του προβλήµατος της Κύπρου, όπως συλλογίστηκε
ένας διαπραγµατευτής, είναι ότι «το κείµενο καθεστώς δεν
είναι επειγόντως µη βιώσιµο».97 Η στρατιωτική κυριαρχία
της Τουρκίας στο νησί δεν πρόκειται να αµφισβητηθεί
αξιόπιστα από τους Ελληνοκύπριους. Εκείνοι, µε τη σειρά
τους, έχουν εξασφαλίσει την ιδιότητα του µέλους της Ε.Ε.,
ως ένα από τα πιο εύπορα µεταξύ των νέων κρατώνµελών. Οι διεθνείς αξιωµατούχοι, αν και εκνευρισµένοι
µε το δυσεπίλυτο του προβλήµατος και ιδίως µε την
εκλαµβανόµενη απιστία της κυβέρνησης Παπαδόπουλου
προς τη διαδικασία το 2004, για αυτόν ακριβώς τον
λόγο είναι απρόθυµοι να ασχοληθούν εκ νέου εκτός αν
υπάρξουν γνήσια σηµάδια (και επί του παρόντος δεν
υπάρχουν) ότι είναι εφικτή πρόοδος.
Παρόλα ταύτα το κείµενο καθεστώς δεν είναι βιώσιµο
επ’ αόριστον. Αν η Κύπρος δεν µπορέσει να προχωρήσει
προς το είδος της ενοποίησης που προέβλεψαν
διαδοχικές συµφωνίες ετών µε αποκορύφωµα το Σχέδιο
Ανάν, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα δυνητικά διαλυτικό
στοιχείο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε µια περιοχή
του κόσµου που δεν φηµίζεται για τη γενική σταθερότητά
της. Είναι προς το συµφέρον των Κυπρίων σε αµφότερες
της πλευρές της Πράσινης Γραµµής, και των διεθνών
τους εταίρων, να επιλυθεί το πρόβληµα µάλλον γρήγορα,
παρά αργά.
Ο µόνος δρόµος προς τα εµπρός αυτή τη στιγµή φαίνεται
να είναι οι µονοµερείς προσπάθειες που προτείνονται
παραπάνω, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση της
κεκτηµένης ταχύτητας στο βορρά υπέρ της λύσης, στην
παρακίνηση πολιτικής αλλαγής στο νότο, και στην
προαγωγή της διακοινοτικής συµφιλίωσης. Οι εξωτερικοί
παίκτες πρέπει, στο µέτρο των ικανοτήτων τους, να
επιδιώξουν να ασκήσουν πίεση στις πολιτικές ελίτ
αµφοτέρων των κοινοτήτων να µετάσχουν εκ νέου σε
διαπραγµατεύσεις και να κάνουν ό,τι άλλο µπορούν για
να ελαττώσουν την αποµόνωση του βορρά.
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