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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α Σκοπός 

Το Κυπριακό πρόβλημα διανύει την έκτη δεκαετία ύπαρξής του.  Λίγοι είναι οι 

σημερινοί Κύπριοι πολίτες που έζησαν το πρόβλημα από την αρχή του. Η πλειοψηφία 

των υπολοίπων γνώρισε το πρόβλημα μέσα από προσωπικές αναφορές, βιβλία ή τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.  Λίγοι είναι αυτοί που έχουν μελετήσει εις βάθος την ιστορία ώστε 

να διαμορφώσουν ορθή άποψη για τα γεγονότα.  

 

Τα 40 χρόνια άκαρπων διαπραγματεύσεων και άλλοι παράγοντες που αναλύονται στη 

συνέχεια, έφεραν τον Κυπριακό λαό σε σύγχυση, απόγνωση και αδιαφορία για το 

μέγιστο αυτό θέμα με αποτέλεσμα να καταστεί ευάλωτος στις επιβουλές των ξένων 

κέντρων αποφάσεων που από την αρχή του κατευθύνουν την πορεία του προβλήματος. 

 

Η Κυπριακή πολιτική ηγεσία βρίσκεται εγκλωβισμένη στην παγίδα που της έστησε η 

Τουρκία και είναι ανήμπορη να ξεφύγει από αυτή. Αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τα νέα 

γεωπολιτικά δεδομένα που της επιτρέπουν να αναπτύξει εξωτερικούς συντελεστές 

ισχύος για κάμψη της τουρκικής αδιαλλαξίας και ανατροπή των τετελεσμένων της 

εισβολής, κατοχής και εποικισμού. 

 

Η ετοιμασία του παρόντος σχεδίου αποσκοπεί στα πιο κάτω: 

1 Να προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το κυπριακό πρόβλημα και ορθή 

κατανόηση των πραγματικών αιτιών δημιουργίας και συντήρησής του. 

2 Να αναδείξει τους λόγους που έχουν εμποδίσει και συνεχίζουν να εμποδίζουν την 

λύση του προβλήματος μέχρι σήμερα.   

3 Να επισημάνει την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα της λύσης διζωνικής 

δικοινοτικής ομοσπονδίας που επέβαλε η Τουρκία και υιοθέτησε η κυπριακή 

πολιτική ηγεσία. 

4 Να καταθέσει ολοκληρωμένη εναλλακτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη 

στρατηγική για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 

5 Να προσφέρει στην πολιτική ηγεσία διέξοδο από το τέλμα στο οποίο έχει 

οδηγήσει το πρόβλημα με την εσφαλμένη στρατηγική των τελευταίων δεκαετιών. 

6 Να υποδείξει ότι τα τρέχοντα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούν σημαντικό 

παράθυρο ευκαιρίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού μακριά από τον 

έλεγχο και την κηδεμονία της Τουρκίας. 

7 Να αναπτερώσει το ηθικό και το αγωνιστικό φρόνημα του Κυπριακού λαού 

παραθέτοντας τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν για μετατροπή της Κύπρου 

σε κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία όπου όλοι οι νόμοι κάτοικοι να 

απολαύουν των βασικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. 

 

Το παρόν σχέδιο δεν εξαντλεί τις δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού.  Αντιθέτως, 

αποτελεί το προζύμι για την παραγωγή λεπτομερέστερου στρατηγικού σχεδίου και 

τακτικών ελιγμών.  Η μέγιστη σημασία του παρόντος σχεδίου είναι ότι εισάγει στην 

πολιτική σκηνή την επιστημονικά δομημένη στρατηγική σκέψη και ενημερώνει 

εμπεριστατωμένα το λαό για τα όσα συνέβηκαν, συμβαίνουν και θα συμβούν ή πρέπει να 

συμβούν  στο μέλλον. Το στρατηγικό σχέδιο βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση με 

βάση πρωτίστως τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και στο εσωτερικό της 

χώρας. 

 

Β Μεθοδολογία 

Το κυπριακό πρόβλημα, όπως και όλα τα πολιτικά προβλήματα, έχουν τις ρίζες τους σε 

ιστορικά γεγονότα.  Η ορθή διάγνωση των αιτιών που το έχουν προκαλέσει, του 



χαρακτήρα των εμπλεκομένων μερών αλλά και των τάσεων για εξέλιξή του προϋποθέτει 

την μελέτη της ιστορίας.  Ο προσδιορισμός των ορθών κινήσεων για επίλυσή του, 

επιβάλλει αφενός τη βαθιά ανάλυση των τρεχόντων γεωπολιτικών δεδομένων και 

γεωστρατηγικών συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών και αφετέρου των 

συντελεστών ισχύος, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων τους. 

Το παρόν σχέδιο στηρίζεται στην πιο πάνω αντίληψη.  Γι’ αυτό και προβαίνει σε εκτενή 

αναφορά στην ιστορία της Κύπρου και της Τουρκίας ως των δύο άμεσα εμπλεκομένων 

μερών. Παραθέτει ιστορική αναδρομή στα σημαντικά γεγονότα που στιγμάτισαν την 

πορεία του κυπριακού προβλήματος.  Επιχειρεί σύντομη αξιολόγηση του διεθνούς 

περιβάλλοντος και παραθέτει λεπτομερή αποτύπωση των εσωτερικών δεδομένων. Στη 

συνέχεια αναπτύσσει συγκεκριμένη πρόταση στρατηγικής και κλείνει παραθέτοντας 

περίγραμμα της προτεινόμενης λύσης. 

Γ Πνευματικά δικαιώματα 

Το παρόν στρατηγικό σχέδιο είναι προϊόν ομαδικής εργασίας των μελών της Επιτροπής 

Κυπριακού του πολιτικού κινήματος ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ στο οποίο ανήκουν και τα 

πνευματικά δικαιώματα. Το περιεχόμενο του παρόντος είναι διαθέσιμο για ελεύθερη 

χρήση από οιονδήποτε, υπό τον όρο ότι θα γίνεται μνεία σε αυτό.  

Δ Ορολογία 

Μία από τις σημαντικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος είναι η σημειολογία και 

ορολογία.  Με πραγματική μαεστρία εισήχθησαν στην πολιτική γλώσσα του Κυπριακού 

από την Αγγλία, την Τουρκία αλλά και το διεθνή παράγοντα που κατευθύνει τη 

διαχείριση του προβλήματος διχαστικοί όροι όπως «κοινότητες», «ζώνες», «λαοί» , 

«Ελληνοκύπριοι», «Τουρκοκύπριοι», «κυρίαρχες βάσεις».  Οι όροι αυτοί καλλιέργησαν 

σταδιακά στη συνείδηση του Κυπριακού λαού αλλά και των ξένων την ύπαρξη 

διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων και υπέσκαψαν την ενότητα του Κυπριακού λαού 

και του Κυπριακού εδάφους.  Η χρήση των πιο πάνω αλλά και άλλων επικίνδυνων όρων  

στο παρόν σύγγραμμα δεν σημαίνει την αποδοχή τους, αλλά γίνεται λόγω της ευρύτατης 

διάδοσης τους ανάμεσα στο λαό. Για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου και χώρου, στο 

παρόν σύγγραμμα γίνονται συντμήσεις όρων και φράσεων που επαναλαμβάνονται 

πολλές φορές. 

Ε Αναφορές 

Για την ετοιμασία του παρόντος συγγράμματος χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες και 

απόψεις από τα ακόλουθα: 

 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Υπουργείο Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης : «Στρατηγικό σχέδιο για το κυπριακό» 

 Έρικ Τσούρχερ : «Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας» 

 Μπέρναρντ Λιούις : «Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας» 

 Αχμέτ Νταβούτογλου : «Το στρατηγικό βάθος» 

 Ισμαΐλ Τάνσου : «Στην πραγματικότητα ουδείς κοιμόταν»  

 Νιχάτ Ερίμ «Η Κύπρος από όσα είδα και γνωρίζω» 

 Κεμάλ Γιαμάκ: «Ίχνη που έμειναν στη σκιά και εμείς που επισκιαστήκαμε»2006 

 Νεοκλής Σαρρής : «Η άλλη πλευρά» 

 Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων : «Πλαίσιο Αρχών για μια δίκαιη λύση και 

βιώσιμη λύση του Κυπριακού με γνώμονα το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο» 

2005 



 Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου : 

«Δημογραφική μελέτη 2011» 

ΣΤ  Περιορισμοί 

Το παρόν σύγγραμμα δεν ασχολείται με την ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχεδίων λύσης 

και προτάσεων που υποβλήθηκαν επίσημα ή ανεπίσημα στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων ή αλλού από της δημιουργίας του κυπριακού προβλήματος μέχρι 

σήμερα.  Πέραν τούτου, δεν καταθέτει λεπτομερές σχέδιο λύσης αλλά περίγραμμα με τις 

βασικές αρχές που πρέπει να το διέπουν.  

  

2 ΣΥΝΟΨΗ  

Η Κύπρος βρίσκεται σε κομβικό γεωστρατηγικό σημείο, και αντιστοίχως, το κυπριακό 

πρόβλημα σχεδιάστηκε, προκλήθηκε και συντηρείται για την εξυπηρέτηση γεωστρατηγικών 

συμφερόντων τρίτων χωρών, πρωτίστως της Τουρκίας και της Αγγλίας.  Επομένως, το 

Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα.  

 

Aρχικά το Κυπριακό πρόβλημα ήταν αποικιακό ζήτημα, που δημιουργήθηκε όταν η Αγγλία 

προσάρτησε την Κύπρο το 1914 καθιστώντας την «αποικία του στέμματος». Για να 

αντιμετωπίσει το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου για αυτοδιάθεση και τη σχετική προσφυγή 

της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε., η Αγγλία ενέπλεξε την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και την Τουρκία 

επιδιώκοντας τη μετατροπή του Κυπριακού σε δικοινοτική διαφορά Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων και σε διμερή διακρατική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

 

Η Τουρκία άδραξε άμεσα την ευκαιρία και προχώρησε σε εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για   

επανάκτηση της Κύπρου. 

 

Η διαιρετική πολιτική των Άγγλων αποικιοκρατών, που αρχικά είχε αναρριπίσει το τουρκικό 

ενδιαφέρον για την Κύπρο, καλλιέργησε τον διαχωρισμό των κοινοτήτων, επέβαλε το 

θνησιγενές διχοτομικό σύνταγμα του 1960,  ενεθάρρυνε την πρόκληση αντιπαραθέσεων και 

εχθροπραξιών στο νησί και προσπάθησε να μετουσιώσει επικοινωνιακά το πρόβλημα σε 

δικοινοτική διαφορά. 

 

Η αποστασία των Τουρκοκυπρίων το 1963 και στη συνέχεια η εισβολή των Τούρκων το 1974 

προκάλεσε τον γεωγραφικό διαχωρισμό του λαού, τη δημογραφική αλλοίωσή του και την 

ανάπτυξη φυγόκεντρων και διασπαστικών τάσεων.  

 

Η απουσία υψηλής στρατηγικής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και των 

Ελληνοκυπρίων, επέτρεψε στην Τουρκία να υλοποιήσει ανενόχλητη τους στρατηγικούς της 

στόχους για απο-ενοχοποίηση για την παράνομη εισβολή, κατοχή, εποικισμό, καταπάτηση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρεμπόδιση βασικών ελευθεριών και άλλα εγκλήματα πολέμου 

που διέπραξε και να προωθήσει και να πετύχει την αποδοχή εκ μέρους της συντριπτικής 

πλειοψηφίας της Ελληνοκυπριακής πολιτικής ηγεσίας, ενός ρατσιστικού, διχοτομικού, 

αντιδημοκρατικού, μη λειτουργικού πλαισίου λύσης στο οποίο δόθηκε το όνομα «Διζωνική 

Δικοινοτική Ομοσπονδία».  

 

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ήταν κίνηση «ματ» εκ μέρους της Τουρκίας, αφού 

διασφάλισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον στρατηγικό της στόχο για έλεγχο ολόκληρης 

της Κύπρου.  Σε περίπτωση εφαρμογής της, το νέο μόρφωμα θα ήταν υποχείριο της Τουρκίας 

μέσω των προνοιών αρνησικυρίας του ομόσπονδου κράτους, για όσο βέβαια αυτό θα υπήρχε, 

αφού τα διχοτομικά συστατικά του και οι δυσλειτουργικές του πρόνοιες αποτελούσαν συνταγή 

για καταστροφή και διάλυσή του στα εξ ων συνετέθη.  Σε περίπτωση μη εφαρμογής της, όπως 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1#.CE.94.CE.B9.CE.B5.CE.B8.CE.BD.CE.AD.CF.82_.CE.B4.CE.AF.CE.BA.CE.B1.CE.B9.CE.BF
https://el.m.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1


συμβαίνει μέχρι σήμερα, θα ροκανίζετο ο χρόνος σε άκαρπες διαπραγματεύσεις, θα 

απενοχοποιείτο η Τουρκία με την τάχα επίδειξη καλής θέλησης και θα επιτυγχάνετο η 

διαιώνιση του προβλήματος και η παγίωση των τετελεσμένων, ιδιαίτερα του εποικισμού και 

της δημογραφικής αλλοίωσης. 

 

Οι πολλές αποτυχημένες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος για 40 ολόκληρα χρόνια 

ενέσπειραν στον Κυπριακό λαό την απογοήτευση, ενώ οι δαιδαλώδεις διαδικασίες και η 

πολυπλοκότητα και παραφροσύνη των προτεινόμενων λύσεων έφερε τη σύγχυση.  

 

Ο κατακερματισμός της οργανωμένης πολιτικής έκφρασης σε πολλά κόμματα που 

αντιπολιτεύονται μεταξύ τους , τις πλείστες φορές χωρίς λόγο αφού η συντριπτική πλειοψηφία 

ποδηγετείται από τα ίδια διεθνή κέντρα αποφάσεων, και η ένταξη του κυπριακού στην αρένα 

της κομματικής διαμάχης, εξέθρεψε τη σύγχυση.   

 

Η ευμάρεια των τελευταίων 3 δεκαετιών πριν την πρόσφατη οικονομική κρίση έκαμψε το 

αγωνιστικό φρόνημα του λαού και η απροσδόκητη οικονομική κρίση των τελευταίων 5 ετών 

εξανάγκασε τους πολίτες να ασχοληθούν με τα προς το ζην και μείωσε το ενδιαφέρον τους για 

το πρόβλημα.   

 

Η σήψη και διαφθορά του πολιτικού προσωπικού προκάλεσε την απαξίωση των πολιτών προς 

την πολιτική και τους πολιτικούς και την περαιτέρω αποστασιοποίησή τους από το κυπριακό 

πρόβλημα. 

 

Η πολιτική συσκότισης και αδιαφάνειας που επέβαλαν έξυπνα οι Άγγλοι και οι λοιποί ξένοι 

παράγοντες που κατευθύνουν την διαχείριση του προβλήματος από της γενέσεώς του μέχρι 

σήμερα, εξέθρεψε την παραπλάνηση, την εικασιολογία και τον ψυχολογικό πόλεμο.   

 

Όλα τα πιο πάνω οδήγησαν τον λαό σε μεγάλη σύγχυση και αδιαφορία για το ύψιστο 

πρόβλημα που τον απασχολεί. 

 

Ο απεγκλωβισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ελληνοκυπρίων από την καλά 

προσχεδιασμένη παγίδα που έστησε η Τουρκική στρατηγική είναι δύσκολη, αλλά εφικτή και 

επιβεβλημένη.  Απαιτεί ρήξη με το άμεσο αμαρτωλό πολιτικό παρελθόν.  Απαιτεί κάθαρση και 

ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και των κομματικών σχηματισμών.  Απαιτεί αυστηρή 

προσήλωση στις πανανθρώπινες αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες, το 

Ευρωπαϊκό κεκτημένο και δυναμική διεκδίκησή τους.  Απαιτεί χάραξη υψηλής στρατηγικής με 

την εμπλοκή αρίστων επιστημόνων πολλών σχετικών ειδικοτήτων.  Απαιτεί έξυπνους 

διπλωματικούς ελιγμούς.  Απαιτεί την επανεύρεση της ταυτότητάς μας ως λαού μέσα από την 

αναγέννηση των αξιών μας και την συντήρηση της παράδοσής μας.  Απαιτεί την τόνωση του 

αγωνιστικού μας φρονήματος και του πόθου για ελευθερία, δημοκρατία και ευημερία.  Απαιτεί 

την ενίσχυση των εσωτερικών συντελεστών ισχύος μας με ξένους συντελεστές ισχύος ώστε η 

Τουρκία να εξαναγκαστεί σε υποχώρηση από τους μαξιμαλιστικούς ιμπεριαλιστικούς, 

παράνομους και παρανοϊκούς στόχους της. 

 

Ως Ευρωπαίοι πολίτες, οι Κύπριοι δικαιούμαστε και οφείλουμε να διεκδικήσουμε τα ίδια 

δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες.  Χωρίς εθνικές, ρατσιστικές, 

φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις.   

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τον μέγιστο συντελεστή ισχύος γι’ 

αυτό και πρέπει να προστατευθεί ως κόρη οφθαλμού.  Οι λοιποί συντελεστές ισχύος θα πρέπει 

να ενδυναμωθούν.  Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, η 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, οι υδρογονάνθρακες, και οι εξαίρετες σχέσεις γειτονίας με 

όλες τις χώρες της περιοχής θα πρέπει να τύχουν δυναμικής εκμετάλλευσης. 



Η κατάρρευση του δόγματος Νταβούτογλου για «μηδενικά προβλήματα» με τις γειτονικές 

χώρες, η νεοσουλτανική αλαζονεία του Ρατζίπ Ερτογάν, η ρήξη με άλλα μουσουλμανικά 

κράτη, η ένταση με την Ρωσία, τα σημαντικά εσωτερικά προβλήματα (Κούρδοι, οικονομία, 

κεμαλιστές, ανθρώπινα δικαιώματα), τα σύννεφα στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ και η 

εριστική στάση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό όπως και στις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις, έχουν καταστήσει την Τουρκία πολύ ευάλωτη στο διεθνές πεδίο.  Η μελέτη 

της σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας διδάσκει ότι η χώρα αυτή δεν επιδεικνύει κανένα 

σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει μαξιμαλιστικές 

ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις και είναι ιδιαίτερα ασταθής εσωτερικά, υποφέροντας από 

σημαντικές φυγόκεντρες πολιτικές δυνάμεις και φανατικά συγκρουόμενες ιδεολογίες. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ελληνοκύπριοι που την διαχειρίζονται επίσημα και νόμιμα και 

αναγνωρισμένα, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν δύο σημαντικά δεδομένα.  Πρώτον, ότι η 

Τουρκία δεν μπορεί να αποτελέσει σταθερό και έμπιστο εταίρο στην περίπτωση λύσης του 

Κυπριακού, αφού θα επιδιώκει μέσω χειραγώγησης των Τουρκοκυπρίων τον έλεγχο 

ολόκληρης της Κύπρου.  Δεύτερον, ότι η Τουρκία θα υποχωρήσει στο Κυπριακό μόνο όταν 

εξαναγκαστεί από το διεθνή παράγοντα.  Για να πιέσει ο διεθνής παράγοντας την Τουρκία, θα 

πρέπει τα συμφέροντά του να το επιβάλλουν.  Επομένως, η προσπάθεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας θα πρέπει να μετατοπιστεί από την Τουρκία προς τον διεθνή παράγοντα και 

ιδιαίτερα στις ισχυρές όμορές της χώρες που αυτή τη στιγμή απειλούνται από τις νεο-

οθωμανικές βλέψεις της Τουρκίας, οι οποίες δεν είναι λίγες, με προεξάρχουσα τη Ρωσία. 

Τα τρέχοντα γεωστρατηγικά δεδομένα δημιουργούν μοναδική ευκαιρία στην Κυπριακή 

Δημοκρατία να απεγκλωβιστεί από την παγίδα που της έστησε η Τουρκική στρατηγική και να 

επανατοποθετήσει το Κυπριακό στην ορθή του βάση, ως προβλήματος εισβολής, κατοχής και 

επικοισμού, δημιουργώντας πραγματικές ελπίδες επίλυσής του.  Τα τρέχοντα δεδομένα είναι 

αβέβαιο για πόσο θα παραμείνουν τόσο ευνοϊκά για την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η Κυπριακή πλευρά επιβάλλεται να μετατοπίσει το πρόβλημα στο δικό της γήπεδο  

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία κινήσεων με την κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου λύσης που 

να κατοχυρώνει απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες και το Ευρωπαϊκό 

κεκτημένο όλων των Κυπρίων Ευρωπαίων πολιτών και να απεμπλέκει την Τουρκία. 

Το παρόν πόνημα επιχειρεί την εκπόνηση υψηλής στρατηγικής για υλοποίηση αυτού του 

εγχειρήματος και προτείνει συγκεκριμένο πλαίσιο λύσης και πλάνο δράσης.  Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην πτυχή της ασφάλειας η οποία απασχολεί τα μέγιστα τόσο τους Ελληνοκύπριους 

όσο και τους Τουρκοκύπριους και προσφέρεται από την Τουρκία ως το βασικό πρόσχημα για 

την ανάμιξή της.  Η συμβολή του ΣΑτου ΟΗΕ σε αυτό είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα κατά τα 

πρώτα χρόνια μέχρι την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και 

τους Τουρκοκύπριους. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο λύσης που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, κυρίαρχου, 

αδιαίρετου, ευρωπαικού κράτους, συνοψίζεται ως ακολούθως: 

1 Θα αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΛΔΥΚ και της 

ΤΟΥΡΔΥΚ. 

2 Η ασφάλεια της Κύπρου θα ανατεθεί για μεταβατική περίοδο 10 ετών στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.  Η ειρηνευτική δύναμη που εδρεύει στην Κύπρο θα αυξηθεί σε 

αριθμό και θα αποκτήσει διαφοροποιημένους όρους εντολής.    

3 Θα επαναπατριστούν όλοι οι έποικοι, πλην αυτών που έχουν συνάψει γάμους με 

νόμιμους Κύπριους πολίτες και των απογόνων τους. 

4 Η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας του 1959 θα καταργηθούν. 

5 Θα διατηρηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, το όνομα και η σημαία της και θα προκηρυχθεί 

διαγωνισμός για κρατικό ύμνο.  Επίσημες γλώσσες θα είναι η Ελληνική και η Τουρκική. 

6 Η μορφή του πολιτεύματος θα είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, 

στην οποία οι εξουσίες του Προέδρου θα είναι περιορισμένες. 



7 Θα υπάρχει διάκριση των 3 εξουσιών (εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής). 

8 Το εκλογικό σύστημα θα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θα είναι η απλή 

αναλογική ώστε να διασφαλίζεται η αναλογική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και 

άλλων μεγάλων ομάδων πολιτών στην Βουλή. 

9 Οι κοινοτικές ποσοστώσεις θα καταργηθούν και όλοι οι νόμιμοι Κύπριοι πολίτες θα 

έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.  

10 Οι περιουσίες θα περιέλθουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και όλες οι παράνομες 

μεταβιβάσεις μετά το 1974 θα αναιρεθούν.  

11 Η αξιοκρατία θα επιβληθεί σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς 

(συμπεριλαμβανομένων του στρατού, της αστυνομίας, της δικαστικής εξουσίας) και η 

εφαρμογή της θα ελέγχεται για μεταβατική περίοδο 10 ετών από ειδικό κλιμάκιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

12 Θα δημιουργηθεί μικρός σύγχρονος επαγγελματικός στρατός στον οποίο θα υπηρετούν 

Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και οποιηδήποτε άλλοι Κύπριοι 

πολίτες. 

13 Θα καταργηθούν οι κυρίαρχες Βρετανικές βάσεις και θα περιέλθουν στην κυριαρχία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η βάση Ακρωτηρίου θα τεθεί στη διάθεση των 5 χωρών 

μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.  

14 Οι διεθνείς συμβάσεις που θα ισχύουν θα είναι μόνο αυτές που συνήφθησαν από την 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η παρούσα πρόταση αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την συνήθη πλέον θέση ότι είναι 

ανέφικτη αφού δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή από την Τουρκία.   Η απάντηση σε 

αυτό το επιχείρημα βρίσκεται στην 40χρονη εμπειρία διαπραγματεύσεων κάτω από το δόγμα 

του «ηττημένου καλού παιδιού», η οποία, παρόλες τις παρανοικές υποχωρήσεις της Ε/κ 

πλευράς, όχι μόνο δεν καρποφόρησε αλλά αντίθετα εξέθρεψε την Τουρκική αδιαλλαξία, 

περιέπλεξε το πρόβλημα και έθεσε την Κύπρο υπό τη μόνιμη ομηρία της Τουρκίας. Η εμεπιρία 

έχει αποδείξει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχτεί οποιαδήποτε λύση στην Κύπρο αν 

αυτή δεν της εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο του νησιού.  Εκτός αν εξαναγκαστεί από το 

διεθνή παράγοντα. Για να γίνει αυτό, η Κύπρος πρέπει να εκθέτει συνεχώς την Τουρκία στα 

διεθνή σώματα και να ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα μεγάλων χωρών και παγκόσμιων 

δυνάμεων με τα δικά της.  Τα γεωπολιτικά δεδομένα αυτή τη στιγμή το επιτρέπουν όσο ποτέ 

προηγουμένως.  

 

3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Α Πριν την Κυπριακή Δημοκρατία 

 

Η ιστορία της Κύπρου είναι από τις αρχαιότερες του κόσμου. Από τα παλαιότερα ακόμη 

χρόνια, η ιστορική σπουδαιότητα της Κύπρου υπερέβαινε κατά πολύ το μικρό της 

μέγεθος. Η στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι 3 ηπείρων σε συνδυασμό με τα 

αξιόλογα αποθέματά της σε χαλκό και ξυλεία την κατέστησαν εξαιρετικά περιζήτητη 

εδαφική κτήση.  Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας χρονολογούνται από την 

δέκατη χιλιετία π.Χ. (Προ-Νεολιθική εποχή), αλλά αυτό που έφερε πλούτο και εμπορική 

ανάπτυξη στο νησί ήταν η ανακάλυψη του χαλκού (3900-2500 π.Χ.).  Γύρω στο 1200 

π.Χ.  ξεκίνησε μία διαδικασία που επρόκειτο να προσδώσει στο νησί την κυρίαρχη 

εθνική ταυτότητα που έχει ακόμα και σήμερα· η άφιξη των Μυκηναίων-Αχαιών 

Ελλήνων ως μόνιμων αποίκων, που έφεραν μαζί τους τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.   

Παρόλο που η Κύπρος στη συνέχεια υποτάχθηκε σε διάφορους κατακτητές, ωστόσο 

κατάφερε να διατηρήσει την ελληνική της ταυτότητα.  Τον 1ο αιώνα μ.Χ.  εισήχθη στην 

Κύπρο ο Χριστιανισμός από τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Βαρνάβα, ιδρυτή 

της Εκκλησίας της Κύπρου, όταν η Κύπρος βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας.  Μετά το διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε δύο μέρη, η 

Κύπρος περιήλθε υπό την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετέπειτα γνωστή ως 



Βυζάντιο και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια των Φράγκων και των Ενετών πριν 

καταλήξει στα χέρια των Οθωμανών το 1571.  Κατά την οθωμανική κατοχή του νησιού 

για περισσότερα από τριακόσια χρόνια (1571-1878), μέρος του χριστιανικού πληθυσμού 

εξισλαμίστηκε και σημαντικός αριθμός Οθωμανών Τούρκων μεταφέρθηκε στο νησί, 

δημιουργώντας έτσι την Τουρκοκυπριακή κοινότητα.  Το 1878 η Τουρκία παρέδωσε τη 

διοίκηση του νησιού στη Βρετανία η οποία το προσάρτησε το 1914.  Το 1923, σύμφωνα 

με τη Συνθήκη της Λωζάννης, η Τουρκία παραιτήθηκε όλων των δικαιωμάτων της στην 

Κύπρο, η οποία το 1925 ανακηρύχθηκε αποικία του Στέμματος.  Το 1955 οι Κύπριοι 

εξεγέρθηκαν κατά των Άγγλων αποικιοκρατών ζητώντας αυτοδιάθεση.  Το 1958 κι ενώ 

είχε ξεκινήσει στην Κύπρο ο αντιαποικιακός αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον των Βρετανών, 

ο Άγγλος πρωθυπουργός Μακμίλλαν εισηγήθηκε για πρώτη φορά επίσημα σχέδιο 

διχοτόμησης και διπλής ένωσης το οποίο απορρίφθηκε τόσο από την Κύπρο όσο και από 

την Ελλάδα.  Το 1959 οι Άγγλοι δέχτηκαν την δημιουργία ανεξάρτητου Κυπριακού 

κράτους, το οποίο όμως προικοδότησαν με  διαιρετικά συνταγματικά στοιχεία ώστε να 

διασφαλίσουν την επιρροή τους μέσα από την πάγια τακτική του «διαίρει και βασίλευε».   
 

 Β Κυπριακή Δημοκρατία 

Ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου του Φεβρουαρίου 1959, η Κύπρος 

έγινε ανεξάρτητη Δημοκρατία στις 16 Αυγούστου 1960. Το Σύνταγμα του 1960 

ενσωμάτωσε ένα σύστημα με παγιωμένα κοινοτικά δικαιώματα για τους 

Τουρκοκύπριους που δεν είχαν προηγούμενο σε καμιά άλλη χώρα και μια δυσκίνητη και 

αναποτελεσματική δικοινοτική δομή.  Το Νοέμβριο του 1963, ο πρώτος Πρόεδρος της 

Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μετά από προτροπή των Άγγλων, υπέβαλε προτάσεις 

για τροποποιήσεις στο σύνταγμα με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του 

κράτους.  Η Τουρκία και η ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας απέρριψαν 
κατηγορηματικά τις προτάσεις. 

Ως συνέπεια της επακόλουθης αντιπαράθεσης, οι Τουρκοκύπριοι υπουργοί 

αποσύρθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι Τουρκοκύπριοι 

δημόσιοι υπάλληλοι έπαψαν να πηγαίνουν στις εργασίες τους. Το αδιέξοδο 

οδήγησε σε δικοινοτικές συγκρούσεις και απειλές από μέρους της Τουρκίας 

για εισβολή στην Κύπρο. Η Κυβέρνηση της Κύπρου προσέφυγε στο ΣΑ 

του ΟΗΕ, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία και τη νομιμότητα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησής της και απέστειλε 

ειρηνευτική δύναμη (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) για να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην 

αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και να δρομολογήσει μια 

διαδικασία ειρηνικής διευθέτησης. 

 

  

Η ενδοκοινοτική διαμάχη υποχώρησε σχετικά σύντομα και η τότε κυπριακή Κυβέρνηση 

κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να αποκαταστήσει την ομαλότητα στο νησί. Το 1968, 

μετά από πρωτοβουλία της κυπριακής κυβέρνησης, άρχισαν ενδοκοινοτικές συνομιλίες 

με την τουρκοκυπριακή ηγεσία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη συμφωνίας 

για ένα πιο λειτουργικό συνταγματικό σύστημα.  Μέχρι το 1974, επιτεύχθηκε σημαντική 

πρόοδος μέσα από τις ενδοκοινοτικές συνομιλίες αλλά η διαδικασία διακόπηκε στις 15 

Ιουλίου 1974, όταν η στρατιωτική χούντα της Ελλάδας που βρισκόταν στην εξουσία, 

διενήργησε πραξικόπημα για να ανατρέψει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της 

Κύπρου.   Στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, δήθεν για να 

αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη.   Κατέλαβε περίπου 36,2% του εδάφους του 

νησιού στο βορρά, ενέργεια που καταδικάστηκε παγκόσμια ως κατάφωρη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ. 

 

Η εισβολή και κατοχή της Τουρκίας είχαν καταστροφικές συνέπειες.  Περισσότεροι από 

160.000 Ελληνοκύπριοι που διέμεναν στο Βορρά, σχεδόν το 1/3 του τότε πληθυσμού 

της Κύπρου, εκδιώχθηκαν βίαια από το κατεχόμενο βόρειο μέρος του νησιού, όπου 



αποτελούσαν το 80% του πληθυσμού.    Περίπου 1.500 άνθρωποι καταγράφηκαν ως 

αγνοούμενοι, ενώ η οικονομία καταστράφηκε.   Ως επακόλουθο της εισβολής, η 

Τουρκία προώθησε δημογραφικές αλλαγές στις κατεχόμενες περιοχές με τον διωγμό 

των νόμιμων κατοίκων και τη μεταφορά εποίκων από την Ανατολία. Η μεγάλη εισροή 

εποίκων επηρέασε αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης των Τουρκοκυπρίων, 
αναγκάζοντας πάνω από 55,000 (περίπου 50% του συνόλου) να μεταναστεύσουν. 

Στις 16 Απριλίου 2003, η Κύπρος υπέγραψε Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 οπότε και η Κύπρος κατέστη πλήρες 

κράτος μέλος μαζί με άλλες 9 χώρες.  Την 1
η
  Ιανουαρίου 2008, η Κύπρος εντάχθηκε 

στην Ευρωζώνη και υιοθέτησε το ευρώ ως το εθνικό της νόμισμα.  

  

4 ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Α Ιστορική αναδρομή 

 

Οι ρίζες του Κυπριακού προβλήματος ανάγονται στον 16
ο
 αιώνα, όταν η Κύπρος πέρασε 

στα χέρια των Οθωμανών.  Η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1571.  Στα 

χρόνια της παρακμής της, συγκεκριμένα το 1878, η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

εκμίσθωσε την Κύπρο στην Αγγλία στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει οικονομικούς 

πόρους για την αποπληρωμή των δανείων που είχε συνάψει το 1855 με την Αγγλία και 

τη Γαλλία.  Η εδραίωση της βρετανικής κυριαρχίας στην περιοχή είχε σκοπό να 

αποθαρρύνει την περαιτέρω διείσδυση της Ρωσίας στα εδάφη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο σε μια εποχή που το άνοιγμα της 

διώρυγας του Σουέζ (1869) αναβάθμιζε γεωστρατηγικά την περιοχή ως πέρασμα στον 

δρόμο προς την Ινδία. 

Στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας διαμορφώθηκε στο νησί τουρκοκυπριακή 

κοινότητα δίπλα στην ελληνοκυπριακή, χωρίς γεωγραφικό διαχωρισμό, με ποσοστά 18% 

και 80% επί του πληθυσμού αντίστοιχα. Πριν την έναρξη των ένοπλων συγκρούσεων 

στα τέλη της δεκαετίας του 1950, από τα 619 χωριά της Κύπρου, 393 ήταν αποκλειστικά 

ή κυρίως ελληνοκυπριακά, 120 τουρκοκυπριακά και 106 μικτά. Οι μεγάλες πόλεις ήταν 

μικτές, με τις δύο κοινότητες να κατοικούν σε χωριστές συνοικίες. Η κάθε κοινότητα 

είχε τη γλώσσα και τη θρησκεία της, δικό της σύστημα εκπαίδευσης καθώς και δικό της 

Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο. 

 

Η νέα βρετανική διοίκηση βελτίωσε σημαντικά τομείς κρατικής ευθύνης όπως η 

δικαιοσύνη, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και οι υποδομές. Ωστόσο η 

συνεχιζόμενη φορολογική αφαίμαξη του πληθυσμού, το χαμηλό βιοτικό επίπεδό του, η 

διαιώνιση των συνθηκών αμάθειας και υπανάπτυξης και η αντίθεση της βρετανικής 

πολιτικής παράδοσης στη διατήρηση των αρμοδιοτήτων και προνομίων που είχε 

αποκτήσει η Εκκλησία κατά την Οθωμανική κυριαρχία, συνέβαλαν στην εδραίωση του 

αιτήματος της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας για ένωση με την Ελλάδα, η οποία σιγά 

σιγά επεκτεινόταν, εντάσσοντας διαρκώς νέα εδάφη στον κορμό που 

ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την Επανάσταση του 1821. 

 

Ως το 1914, η πάγια βρετανική απάντηση ήταν ότι η Κύπρος ανήκε στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και ότι η συνθήκη του 1878 δεν επέτρεπε ενέργειες προς την κατεύθυνση 

της ένωσης. Όταν η Τουρκία βγήκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με τις Κεντρικές 

Δυνάμεις, η Αγγλία προσάρτησε την Κύπρο στη βρετανική επικράτεια το 1914 και την 

προσέφερε ως αντάλλαγμα στην Ελλάδα στην περίπτωση που λάμβανε μέρος στον 

πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η Κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη υπό την επιρροή 

του φιλογερμανού Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ όμως προτίμησε να κρατήσει ουδέτερη 

στάση και να μην απαντήσει. 
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Με την άφιξή τους, οι Άγγλοι σύστησαν στην Κύπρο το Νομοθετικό Συμβούλιο, στο 

οποίο συμμετείχαν 9 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ελληνοκυπρίων, 3 εκλεγμένοι 

εκπρόσωποι των Τουρκοκυπρίων και 6 διορισμένα μέλη. Η αναλογία ήταν τέτοια, ώστε 

οι ψήφοι των Τουρκοκυπρίων και των Άγγλων να ισούνται με αυτές των 

Ελληνοκυπρίων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων Βρετανός Αρμοστής της 

Κύπρου είχε τη βαρύνουσα ψήφο, ενώ είχε και τη δυνατότητα με βασιλικά διατάγματα 

να παρακάμπτει εντελώς τις αποφάσεις του σώματος. Αυτό ακριβώς έγινε τον Οκτώβριο 

του 1931, όταν ο Βρετανός Κυβερνήτης επεχείρησε να θέσει σε εφαρμογή νέο 

φορολογικό νομοσχέδιο που είχαν καταψηφίσει οι Ελληνοκύπριοι βουλευτές και ένας 

Τουρκοκύπριος βουλευτής. Τότε ξέσπασαν εκτεταμένες ταραχές, κατά τις οποίες οι 

Ελληνοκύπριοι ζητούσαν την ενσωμάτωση της Κύπρου στην Ελλάδα. Ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος δήλωσε ότι το Κυπριακό ήταν εσωτερική υπόθεση της Βρετανικής 

Κυβέρνησης και αρνήθηκε να αναμειχθεί. Η Τουρκία, ενώ με τη Συνθήκη της 

Λωζάνης του 1923, είχε παραιτηθεί από κάθε αξίωση επί της Κύπρου, δεν ήθελε να δει 

το νησί να ενσωματώνεται στην Ελλάδα, όπως συνέβη με την Κρήτη μετά 

τους Βαλκανικούς Πολέμους, όταν η ελληνική πλειοψηφία κατάφερε πρώτα να 

αυτονομηθεί το 1898 και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στην Ελλάδα το 1913. 

Αν και οι Ελληνοκύπριοι είχαν πολλές φορές εκφράσει το αίτημά τους για εθνική 

αυτοδιάθεση, η αποικιακή δύναμη αρνήθηκε να το ικανοποιήσει στο διεθνές κλίμα που 

επικρατούσε πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. H τότε πολιτική της τουρκοκυπριακής 

ηγεσίας ήταν αντίθετη προς τις εθνικές επιδιώξεις των Ελληνοκυπρίων. Το πρώτο 

πολιτικό κόμμα της τουρκοκυπριακής Κοινότητας, το ΚΑΤΑΚ (Κόμμα για την 

Προστασία της Τουρκικής Μειονότητας), που σχηματίστηκε το 1943, υποστήριζε τη 

συνέχιση της Βρετανικής αποικιακής διακυβέρνησης. Ο επόμενος χρόνος είδε την 

ίδρυση του Τουρκικού Εθνικού Κόμματος, το οποίο αντλούσε την ιδεολογική του 

έμπνευση από την Τουρκική Δημοκρατία. 

 

Αυτό που μετέπειτα έγινε γνωστό ως το Κυπριακό Πρόβλημα, εμφανίστηκε μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξεκίνησε το οικουμενικό αίτημα για αυτοδιάθεση και η 

συνεπακόλουθη κρίση του αποικιακού συστήματος. Το 1955, όταν όλες οι εκκλήσεις 

τους για αυτοδιάθεση είχαν παραγνωριστεί, οι Ελληνοκύπριοι προχώρησαν σε μαχητικό 

αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας από τον αποικιακό ζυγό. Η Βρετανική 

Κυβέρνηση, ανίκανη να αντιμετωπίσει το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην Κύπρο, 

άρχισε να εκμεταλλεύεται τον τουρκικό παράγοντα και να ενθαρρύνει την παρέμβαση 

της Άγκυρας. Η διακηρυγμένη πολιτική της Τουρκίας προς την Κύπρο, από 

υποστηρικτική του αποικιακού στάτους κβο που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 

1950, άρχισε να κλίνει προς την πολιτική της διχοτόμησης της νήσου στη βάση της 

εθνικής καταγωγής. Ο καθηγητής Νιχάτ Ερίμ, στον οποίο ο Τούρκος πρωθυπουργός 

Ατνάν Μεντερές ανάθεσε τη διαμόρφωση πολιτικής για την Κύπρο, ετοίμασε και 

υπέβαλε τον Νοέμβριο του 1956 υπόμνημα, προτείνοντας τη γεωγραφική διαίρεση του 

νησιού σε συνδυασμό με τη μετακίνηση πληθυσμών. Αυτή η πρόταση για σαφές εθνικό 

ξεκαθάρισμα αποσκοπούσε στο σχηματισμό δύο χωριστών πολιτικών οντοτήτων, μιας 

ελληνικής και μιας τουρκικής, καθεμιά από τις οποίες θα προχωρούσε σε πολιτική 

ένωση με την Ελλάδα και την Τουρκία αντίστοιχα. Τέλος, το υπόμνημα σημείωνε ότι η 

Τουρκία θα έπρεπε να συμμετέχει στην ασφάλεια του ελληνικού τομέα της νήσου.  

 

Το υπόμνημα του καθηγητή Ερίμ αποτέλεσε τη βάση της πολιτικής της Άγκυρας για τις 

επόμενες δεκαετίες. Το 1958, ο Ταγματάρχης Ισμαήλ Τανσού, του Γραφείου Ειδικού 

Πολέμου εκπόνησε το «Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου».   Η τουρκοκυπριακή εθνικιστική 

ηγεσία έγινε στην πραγματικότητα το όργανο για την εφαρμογή της πολιτικής της 

Τουρκίας στην Κύπρο. Η αλλαγή πολιτικής του Τουρκικού Εθνικού Κόμματος 

αντανακλούσε την υιοθέτηση του νέου δόγματος: «Η Κύπρος είναι Τουρκική». Ακόμα 

περισσότερο, αξιωματικοί από την Τουρκία βοήθησαν στην ίδρυση μυστικών 

τουρκοκυπριακών οργανώσεων, της Βολκάν και κατόπιν της ΤΜΤ υπό τον Ραούφ 
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Ντεκτάς, η οποία υπαγόταν στο Γραφείο Ειδικού Πολέμου.  Η στρατολόγησή τους 

γινόταν βασικά από τις τάξεις των παραστρατιωτικών δυνάμεων ασφαλείας, που είχε 

σχηματίσει η αποικιακή διακυβέρνηση και αποτελείτο αποκλειστικά από 

Τουρκοκύπριους, για την καταπολέμηση του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος στην 

Κύπρο. Με στόχο την πλήρη επιρροή ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους και τη 

σύγκρουση με τους Ελληνοκυπρίους, η ΤΜΤ διεξήγαγε εκστρατεία δολοφονικής 

τρομοκρατίας ενάντια στους ομοεθνείς τους στα εργατικά συνδικάτα και στους 

κυριότερους θεσμούς, όπου μέλη και των δύο κοινοτήτων συνεργάζονταν για την 

επίτευξη κοινών κοινωνικών και πολιτικών σκοπών.  

 

Το 1958, μετά το ξέσπασμα διακοινοτικών συγκρούσεων και την πρόταση ενός 

διχοτομικού σχεδίου από τη Βρετανική κυβέρνηση, το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα 

της Κύπρου, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αποδέχτηκε ένα θνησιγενές 

ρατσιστικό σύνταγμα περιορισμένης ανεξαρτησίας και διχοτομικών προδιαγραφών, οι 

συνισταμένες της οποίας είχαν τύχει επεξεργασίας στη Ζυρίχη από τις κυβερνήσεις 

Αγγλίας, Ελλάδας και Τουρκίας. 

 

Συγκεκριμένα, το σύνταγμα κατάτασσε τους πολίτες σε Έλληνες και Τούρκους. Τα 

αιρετά αξιώματα καταλαμβάνονταν με χωριστές εκλογές. Σε κάθε πόλη ιδρύονταν 

χωριστοί δήμοι και θα γίνονταν χωριστές εκλογές για την πλήρωση όλων των αιρετών 

θέσεων του δημοσίου. Θέσεις διορισμού και προαγωγής, όπως στη δημόσια υπηρεσία 

και την αστυνομία, μοιράζονταν ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους με αναλογία 70-30. 

Στο στρατό, η αναλογία αυτή γινόταν 60-40.  Ο Πρόεδρος ήταν εξ ορισμού Έλληνας και 

ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, με τον καθένα να εκλέγεται από την αντίστοιχη κοινότητα. Η 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα απολάμβανε επίσης του δικαιώματος της αρνησικυρίας τόσο 

στο εκτελεστικό όσο και στο νομοθετικό τμήμα της διακυβέρνησης. Ο Τουρκοκύπριος 

Αντιπρόεδρος μπορούσε να εμποδίσει τις αποφάσεις του Προέδρου, ενώ στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων οι δημοσιονομικοί, δημοτικοί και εκλογικοί νόμοι απαιτούσαν χωριστές 

πλειοψηφίες. 

 

Η Τουρκοκυπριακή ηγεσία χρησιμοποίησε πλήρως τα συνταγματικά της προνόμια για να 

παρεμποδίσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης, καθιστώντας έτσι τη διακυβέρνηση της 

νεαρής δημοκρατίας δύσκολη και ανεπαρκή. Τα απώτερά της κίνητρα αποκαλύφθηκαν 

σε δύο άκρως απόρρητα έγγραφα, που βρέθηκαν τον Δεκέμβρη του 1963 στο γραφείο 

του Νιαζί Πλουμέρ, ενός από τους τρεις Τούρκους υπουργούς της κυβέρνησης. Τα 

έγγραφα αυτά, τα οποία κάλυπταν την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 1959 και Οκτωβρίου 

1963, εξηγούσαν σε μεγάλη λεπτομέρεια την πολιτική της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, 

μια πολιτική σύμφωνα με την οποία οι συμφωνίες του 1959 ήταν ένα ενδιάμεσο στάδιο 

προς τη διχοτόμηση.  

 

Το 1963, μετά που οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχαν 

απορρίψει τον προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος Μακάριος, κατόπιν προτροπής των Άγγλων, 

απεφάσισε να υποβάλει στον Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο προς μελέτη προτάσεις για 

συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι προτάσεις αποσκοπούσαν 

στην εξάλειψη ορισμένων αιτίων προστριβής μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και 

των εμποδίων στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του κράτους, η κυβέρνηση της 

Άγκυρας απέρριψε εκ προοιμίου τις μεταρρυθμίσεις, ακόμα και πριν τις μελετήσουν οι 

Τουρκοκύπριοι. Η Τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν άργησε να ακολουθήσει. Τον Δεκέμβριο 

του 1963 η ένταση επιδεινώθηκε όταν αστυνομικά οχήματα που χρησιμοποιούσαν 

Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί, για τους οποίους υπήρχε υποψία ότι εμπλέκονταν στη 

διακίνηση όπλων, αρνήθηκαν να υποβληθούν σε κυβερνητικό έλεγχο. 

 

Αμέσως η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ζήτησε ανοικτά τη διχοτόμηση. Οι Τούρκοι 

αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι απεσύρθησαν μαζικά από τις θέσεις τους και η 

Άγκυρα απείλησε να εισβάλει. Η προσωπική παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ 



Λίντον Τζόνσον προς τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού με επιστολή στις 5 

Ιουνίου 1964 απέτρεψε την εισβολή.  Η εξέγερση προκάλεσε τη δημιουργία άτακτων 

ένοπλων ομάδων πολιτών κι από τις δύο πλευρές οι οποίες οδήγησαν σε βιαιότητες και 

στην απώλεια αθώων ζωών κι από τις δύο κοινότητες. 

 

Αυτά τα τραγικά αλλά μεμονωμένα επεισόδια χρησιμοποιήθηκαν από την Τουρκία και 

τους εθνικιστές τουρκοκύπριους ηγέτες στην προπαγάνδα τους ότι οι δύο κοινότητες δεν 

μπορούσαν να ζήσουν μαζί, παρά το γεγονός ότι η ηγεσία αυτή έφερε βαριά ευθύνη για 

την πολιτική κατάσταση.  Μεγάλος αριθμός Τουρκοκυπρίων αποτραβήχτηκαν σε 

θύλακες, εν μέρει ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών που έλαβαν χώρα, αλλά κυρίως 

λόγω της προσπάθειας της εθνικιστικής ηγεσίας τους να επιβάλουν την ντε φάκτο 

διχοτόμηση στο νησί. Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο, η εθνικιστική τουρκοκυπριακή 

ηγεσία στράφηκε εναντίον μελών της ίδιας της κοινότητάς της, που υποστήριζαν τη 

συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων.  

 

Τον Απρίλη 1962, πολύ πριν την κρίση των Χριστουγέννων 1963, οι δύο εκδότες της 

εφημερίδας «Τζουμχουριέτ» που διακήρυττε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, 

δολοφονήθηκαν με σφαίρες σε συνθήκες που δακτυλόδειχναν την ΤΜΤ. Τον Απρίλη 

1965 ένας άλλος επιφανής Τουρκοκύπριος, υπεύθυνος του τουρκικού τμήματος των 

δικοινοτικών συντεχνιών, έπεσε θύμα ενέδρας και δολοφονήθηκε από την ΤΜΤ. Η 

πολιτική αυτή του δολοφονικού εκφοβισμού κατά των οπαδών της διακοινοτικής 

συνεργασίας συνεχίστηκε όλα τα χρόνια της ανεξαρτησίας. Ο τρόπος που 

δημιουργήθηκαν οι θύλακες δεν ακολουθούσε απαραιτήτως την κατανομή του 

τουρκικού πληθυσμού. Οι Τούρκοι προσπάθησαν με κάποια επιτυχία να καταλάβουν 

στρατηγικές θέσεις, όπως ο θύλακας των Κοκκίνων στη βόρεια ακτή, μέσω του οποίου 

θα μπορούσε να μεταφερθεί βαρύ στρατιωτικό υλικό και προσωπικό στο νησί από την 

Τουρκία, καθώς και το μεσαιωνικό κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, που δεσπόζει του 

δρόμου ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα με την παραλιακή πόλη της Κερύνειας. Ο 

μεγαλύτερος θύλακας στήθηκε από το Τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα (ΤΟΥΡΔΥΚ), 

το οποίο, παραβιάζοντας ανοικτά τη Συνθήκη Συμμαχίας, εγκατέλειψε το στρατόπεδό 

του και εγκαταστάθηκε βόρεια της πρωτεύουσας, αποκόπτοντας έτσι το δρόμο μεταξύ 

Λευκωσίας και Κερύνειας. Για την Τουρκία, οι θύλακες αυτοί δεν ήταν παρά 

προγεφυρώματα για διευκόλυνση της σχεδιαζόμενης εισβολής. Μάλιστα, όταν τον 

Αύγουστο του 1964 η κυβέρνηση προσπάθησε να ελέγξει το προγεφύρωμα των 

Κοκκίνων, η Τουρκική αεροπορία βομβάρδισε την Εθνική Φρουρά και τα πέριξ 

ελληνικά χωριά με βόμβες ναπάλμ και απείλησε να εισβάλει.  

 

Ο άλλος κύριος στόχος που εξυπηρετούσαν οι θύλακες ήταν ο πολιτικός και φυσικός 

διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων. Παρά τους ισχυρισμούς της τουρκοκυπριακής ηγεσίας 

ότι ενδιαφερόταν για την κοινότητά της, η πολιτική του βίαιου διαχωρισμού 

δημιούργησε πολύ σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες για τις μάζες των 

Τουρκοκυπρίων. Αυτό το είχε επισημάνει στην έκθεσή του ο  ΓΓ του ΟΗΕ: «Πράγματι, 

εφόσον η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχει δεσμευτεί για το φυσικό και γεωγραφικό 

διαχωρισμό των κοινοτήτων ως πολιτικό στόχο, δεν φαίνεται πιθανόν ότι θα ενθαρρύνει 

τους Τουρκοκύπριους σε δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να ερμηνευθούν ότι 

αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα μιας υπαλλακτικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι μια 

προφανώς σκόπιμη πολιτική αυτοαπομόνωσης των Τουρκοκυπρίων (S/6426, Έκθεση 

10.6.1965, σ.271)». 

 

Η Τουρκία βρήκε την αφορμή να επιβάλει τα διχοτομικά της σχέδια εναντίον της 

Κύπρου, μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης 

του Προέδρου Μακαρίου, που διενήργησε η στρατιωτική χούντα των Αθηνών. Στις 20 

Ιουλίου, ισχυριζόμενη ότι ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεως, οι 

τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια πλήρης κλίμακας εισβολή εναντίον 

της Κύπρου. Αν και η εισβολή παραβίαζε κάθε κανόνα της διεθνούς νομιμότητας, 



περιλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία 

κατέλαβε το βόρειο τμήμα της νήσου και εκδίωξε τους Έλληνες κατοίκους του. Μέχρι 

το τέλος του επόμενου χρόνου, η πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων που ζούσαν σε 

περιοχές ελεγχόμενες από την Δημοκρατία είχαν επίσης μετακινηθεί στο μέρος της 

Κύπρου που έλεγχε ο τουρκικός στρατός. Με αυτό τον τρόπο εφαρμόστηκε η πολιτική 

που είχε υιοθετήσει η Άγκυρα 20 χρόνια προηγουμένως για διχοτόμηση και βίαιη 

εκδίωξη πληθυσμών. Το ανθρώπινο κόστος ήταν τεράστιο. Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι 

σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της δράσης του τουρκικού στρατού εισβολής. Επιπρόσθετα, 

για πολλά χρόνια αγνοείτο η τύχη περίπου 1.500 προσώπων, πολλά από τα οποία 

αγνοούνται μέχρι σήμερα. Πέραν του 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

που αντιπροσώπευε το 70% του οικονομικού δυναμικού, περιήλθε υπό την κατοχή του 

τουρκικού στρατού. Το ένα τρίτο των Ελληνοκυπρίων έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους 

τη χώρα.  

 

Σε μια προσπάθεια να αλλοιώσει τη δημογραφική δομή της Κύπρου, η Άγκυρα  

μετέφερε στα κατεχόμενα μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εποίκους (είναι άγνωστος ο 

ακριβής αριθμός) από την Τουρκική Ανατολία. Με τη μαζική μετανάστευση 

Τουρκοκυπρίων (περίπου 50% του συνόλου) από τις κατεχόμενες περιοχές με 

προορισμό κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο ολικός αριθμός των Τούρκων στρατιωτών 

και εποίκων έγινε πολλαπλάσιος αυτού των εναπομεινάντων Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα 

με μελέτη του  Ινστιτούτου Δημογραφικής Πολιτικής Κύπρου, το 2011 ο 

Ελληνοκυπριακός πληθυσμός που αριθμούσε μόνο 572.000 ήταν ήδη μειονότητα στο 

νησί αφού στην ελεύθερη Κύπρο κατοικούσαν 230.000 περίπου αλλοδαποί (π.χ. ξένοι 

εργάτες , οικιακοί βοηθοί, αιτητές ασύλου, εικονικοί γάμοι, παρανόμως εργαζόμενοι). 

 

Το Νοέμβριο 1983, οι Τουρκοκύπριοι προχώρησαν στην μονομερή ανακήρυξη της ούτω 

καλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου», μια οντότητα η οποία 

κηρύχθηκε ανίσχυρη από τις αποφάσεις 541(1983) και 550(1984) του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ και η οποία αναγνωρίζεται και συντηρείται μόνο από την Τουρκία.  

 

Με πολλά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του ΣΑ, ο ΟΗΕ έχει απαιτήσει 

σεβασμό στην ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, την 

αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των εποίκων από το νησί, την επιστροφή των 

προσφύγων στα σπίτια τους και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

βασικών ελευθεριών.   Όλα αυτά τα ψηφίσματα έχουν αγνοηθεί πεισματικά από την 

Τουρκία και την Τουρκοκυπριακή ηγεσία.   

Από το 1977 μέχρι σήμερα διεξάγονται συνομιλίες υπό τον ΟΗΕ για εξεύρεση λύσης 

του Κυπριακού.  Οι κατευθυντήριες γραμμές για λύση του Κυπριακού Προβλήματος 

τέθηκαν σε δύο Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου μεταξύ του Προέδρου Μακαρίου και του 

Τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς (Φεβρουάριος 1977) και μεταξύ του Προέδρου 

Κυπριανού και του Ραούφ Ντενκτάς (Μάιος 1979) υπό την αιγίδα του  ΓΓ του ΟΗΕ και 

προέβλεπαν λύση στο πρόβλημα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αν και έχουν 

λάβει χώρα πολλοί γύροι συνομιλιών από το 1977 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, 

παρόλες τις υποχωρήσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς δεν έχουν φέρει κανένα 

αποτέλεσμα λόγω της αδιαλλαξίας της Τουρκικής πλευράς και της άρνησής της να 

συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

Β Προσπάθειες για λύση 

   

Από της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, υπήρξαν 7 συνολικά 

Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Όλοι ανεξαιρέτως είχαν το Κυπριακό πρόβλημα 

ως θέμα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας εξού και ανάλωσαν μεγάλο μέρος του 

χρόνου τους σε προσπάθειες επίλυσής του, μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ. Παρόλες τις ιδεολογικές διαφορές και την διαπραγματευτική τακτική τους, και οι 



7 Πρόεδροι της Δημοκρατίας ακολούθησαν την ίδια στρατηγική, αυτή του «ηττημένου 

καλού παιδιού» που εργάζεται για «εξευμενισμό του θηρίου», αποδεχόμενοι 

απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας και αποκλίσεις από τις πανανθρώπινες αξίες και 

το διεθνές δίκαιο.  

 

Τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των προσπαθειών των 7 Προέδρων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 Γίνονταν υπό την απειλή της Τουρκικής υπεροπλίας, κατοχής και επικοισμού. 

 Ποδηγετούντο από τον Αγγλοαμερικανικό παράγοντα ο οποίος εξυπηρετούσε 

πρωτίστως τα τουρκικά συμφέροντα. 

 Δεν εκμεταλλεύονταν επαρκώς τα νομικά ερείσματα που προέκυπταν από το 

διεθνές δίκαιο. 

 Διεξάγονταν μέσω διαπραγματεύσεων με τους Τουρκοκυπρίους και άφηναν την 

Τουρκία στο περιθώριο. 

 Είχαν ως αφετηρία το σύνταγμα του 1960 και ειδικότερα τις αντιδημοκρατικές, 

ρατσιστικές και διαιρετικές πρόνοιες των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου μέσω 

των δικοινοτικών ποσοστώσεων που προέβλεπαν. 

 

Ι Πρόεδρος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (1960 – 1977) 

Οι διακοινοτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ξεκίνησαν το 1975 μεταξύ 

του Γλαύκου Κληρίδη και του Ραούφ Ντενκτάς.  Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 και 

ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη,, η τουρκική πλευρά προέβη σε 

μονομερή ανακήρυξη «ομοσπονδιακού τουρκικού κράτους» στα εδάφη που είχε 

υπό τον έλεγχό του ο τουρκικός στρατός. Ακολούθησε έντονο διπλωματικό 

παρασκήνιο με τη Λευκωσία να παραμένει παρ’ όλα ταύτα στη διαδικασία, η 

οποία ακροβατούσε σε τεντωμένο σκοινί, λόγω συνεχών αξιώσεων από την άλλη 

πλευρά.  Τον Απρίλιο 1975 οι συνομιλίες μεταφέρθηκαν στη Βιέννη, υπό την 

Προεδρία του ΓΓ του ΟΗΕ, Κουρτ Βάλτχαϊμ. Μετά από πέντε γύρους 

συνομιλιών, οι οποίοι διήρκεσαν μέχρι τον Φεβρουάριο του 1976, η διαδικασία 

οδηγήθηκε σε ναυάγιο, με την Τουρκία να επιρρίπτει ευθύνες στον ΓΓ του ΟΗΕ 

για μεροληπτική στάση υπέρ των Ε/κ.  Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των 

συνομιλιών, ήταν εμφανής η κατάθεση εισηγήσεων από τουρκικής πλευράς για 

λύση συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, ενώ η Ε/κ πλευρά εστίαζε σε λύση στη βάση 

ύπαρξης ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης.  Το πρώτο ουσιαστικό βήμα μετά την 

αποτυχία των συνομιλιών της Βιέννης επήλθε μετά τις συναντήσεις Μακαρίου – 

Ντενκτάς τον Φεβρουάριο του 1977, από τις οποίες επήλθε συμφωνία μεταξύ των 

δύο ηγετών στις έκτοτε γνωστές «4 κατευθυντήριες γραμμές». Το κυριότερο 

σημείο της συμφωνίας ήταν ότι επήλθε ταύτιση απόψεων γύρω από τη φύση του 

κυπριακού κράτους. Θα ήταν «ανεξάρτητη, αδέσμευτη, δικοινοτική 

διπεριφερειακή ομοσπονδία» και επρόκειτο για ουσιαστική μεταβολή των θέσεων 

της E/κ πλευράς.  Η συμφωνία είχε ως εξής: 

   

1. Επιζητούμε μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη δικοινοτική ομόσπονδη Δημοκρατία. 

2. Το έδαφος υπό τη διοίκηση της κάθε κοινότητας πρέπει να συζητηθεί υπό το 

φως της οικονομικής βιωσιμότητας ή παραγωγικότητας και της ιδιοκτησίας γης. 

3. Θέματα αρχών όπως η ελευθερία διακίνησης, ελευθερία εγκατάστασης, το 

δικαίωμα περιουσίας και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα, είναι ανοικτά για 

συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη βάση ενός δικοινοτικού 

ομοσπονδιακού συστήματος και ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες 

μπορεί να προκύψουν για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

4. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες της κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα 

είναι τέτοιες, ώστε να διασφαλίζουν την ενότητα της χώρας λαμβανομένου 
υπόψη και του δικοινοτικού χαρακτήρα του κράτους. 



Τον Αύγουστο του 1977 ο Μακάριος πέθανε και τη διακυβέρνηση της χώρας 

ανέλαβε ο Σπύρος Κυπριανού. 

 

ΙΙ Πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού (1977 - 1988) 

Το Μάιο 1979 στην παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ Κούρτ Βάλτχαϊμ επήλθε 

συμφωνία μεταξύ του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού και 

του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς η οποία πρόβλεπε τα ακόλουθα: 

1. Συμφωνήθηκε η επανάληψη των διακοινοτικών συνομιλιών στις 15 Ιουνίου 

1979. 

2. Η βάση των συνομιλιών θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές Μακαρίου-

Ντενκτάς της 12ης Φεβρουαρίου 1977 και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 

Εθνών που είναι σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα. 

3. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 

ελευθερίες όλων των πολιτών της Δημοκρατίας. 

4. Οι συνομιλίες θα καλύψουν όλες τις εδαφικές και συνταγματικές πτυχές. 

5. Προτεραιότητα θα δοθεί στην επίτευξη συμφωνίας για την επανεγκατάσταση 

στα Βαρώσια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ταυτόχρονα με την 

έναρξη της μελέτης από τους συνομιλητές των συνταγματικών και εδαφικών 

πτυχών μιας συνολικής διευθέτησης.  Μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τα 

Βαρώσια θα εφαρμοστεί, χωρίς να αναμένεται η έκβαση των συζητήσεων για 

άλλες πτυχές του κυπριακού προβλήματος. 

6. Συμφωνήθηκε η αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο την έκβαση των συνομιλιών, και ειδική έμφαση θα δοθεί σε 

αρχικά πρακτικά μέτρα και από τις δύο πλευρές για την προώθηση καλής 

θέλησης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την επάνοδο σε ομαλές συνθήκες. 

7. Η αποστρατικοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζεται, και 

θέματα σχετικά με αυτή θα συζητηθούν. 

8. Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της 

Δημοκρατίας θα πρέπει να τυγχάνουν επαρκών εγγυήσεων έναντι της ένωσης, 

ολικώς ή μερικώς, με οποιαδήποτε άλλη χώρα και έναντι οποιασδήποτε 

μορφής διχοτόμησης ή απόσχισης. 

9. Οι διακοινοτικές συνομιλίες θα διεξαχθούν με συνεχή τρόπο, αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε καθυστέρηση. 

10. Οι διακοινοτικές συνομιλίες θα διεξαχθούν στη Λευκωσία.  

Οι συνομιλίες διήρκησαν μόλις μία εβδομάδα αφού η τουρκοκυπριακή πλευρά 

επέμενε όπως η αρχή της διζωνικότητας και το θέμα ασφάλειας των 

Τουρκοκυπρίων υιοθετηθούν ως αποφασισθέντα στοιχεία της Συμφωνίας 

Μακαρίου-Ντενκτάς που της 12 Φεβρουαρίου 1977. 

Στις 15 Νοεμβρίου 1983, εννέα χρόνια μετά την εισβολή, το τουρκικό κατοχικό 

καθεστώς στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού, αυτοανακηρύχθηκε σε 

ανεξάρτητο κράτος, με την ονομασία «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 

Κύπρου». Το παράνομο αυτό μόρφωμα αναγνώρισε διεθνώς μόνο η Τουρκία, ενώ 

το ΣΑ του ΟΗΕ με το ψήφισμα 541 στις 18/11/1983 καταδίκασε ευθέως την 

ανακήρυξη της "ΤΔΒΚ", όπως και κάθε αποσχιστική δραστηριότητα, καλώντας 

όλα τα κράτη-μέλη του να μην την αναγνωρίσουν. 

Το 1984  Κυπριανού και  Ντενκτάς προσήλθαν εκ νέου σε συνομιλίες υπό την 

αιγίδα του νέου ΓΓ του ΟΗΕ Πέρεζ ντε Κουεγιάρ. Επί τάπητος τέθηκε σχέδιο του 

ΓΓ «Οι Δείκτες Κουεγιάρ», που προνοούσε μεταξύ άλλων διζωνική και 

δικοινοτική ομοσπονδία με διεθνή προσωπικότητα, κυριαρχία σε ολόκληρη την 

κυπριακή επικράτεια και ενιαία υπηκοότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 



Κύπρου. Αν και ο Ντενκτάς ήταν πρόθυμος να υπογράψει άμεσα, η συμφωνία 

ναυάγησε, καθώς ο Κυπριανού είχε ζητήσει να συμφωνηθούν προ της υπογραφής 

όσα ζητήματα παραπέμπονταν σε υποεπιτροπές  

 

ΙΙΙ Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου  (1988 – 1993) 

Στις 24 Αυγούστου 1988 οι  Βασιλείου και Ντενκτάς ξεκίνησαν νέο γύρο 

διαπραγματεύσεων.  Στις 30 Ιανουαρίου 1989, η Κυπριακή κυβέρνηση υπέβαλε 

«Περίγραμμα Προτάσεων για την Εγκαθίδρυση μιας Ομόσπονδης Δημοκρατίας 

και τη Λύση του Κυπριακού Προβλήματος». 

Τον Ιούλιο του 1989, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ξαβιέ Πέρεζ ντε 

Κουεγιάρ υπέβαλε την πρώτη έκθεση του Οργανισμού για το πλαίσιο λύσης του 

Κυπριακού. Την έκθεση Κουεγιάρ επισημοποίησε ο διάδοχός του Μπούτρος 

Μπούτρος Γκάλι, με την ετοιμασία της Δέσμης Ιδεών Γκάλι  και την υιοθέτησή 

της από το Συμβούλιο Ασφαλείας με τα ψηφίσματα 750 του Απριλίου 1992 και 

774 τον Αύγουστο του 1992.   

 

Το ψήφισμα 750 καθόρισε για πρώτη φορά με σαφήνεια το περιεχόμενο της 

λύσης του Κυπριακού.  Ιδιαίτερα προέβλεπε μεταξύ άλλων : 

 Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 

 Συνέχιση ισχύος των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας 

 Αποστρατικοποίηση 

 Μια αδιαίρετη κυριαρχία που εκπηγάζει ισότιμα από την ελληνοκυπριακή και 

την τουρκοκυπριακή κοινότητα, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. 

 Η «Δέσμη Ιδεών Γκάλι » περιλάμβανε στοιχεία τόσο ομοσπονδιακού όσο και 

συνομοσπονδιακού τύπου και υποτίθεται ότι συνέθετε τις διαφορετικές απόψεις 

που είχαν εκφράσει οι δύο πλευρές. Μεταξύ άλλων προνοούσε τη δημιουργία δύο 

ομόσπονδων κρατών, υπό την ομπρέλα μιας ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία 

θα είχε περιοριστικές αρμοδιότητες. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος θα είχαν ίσα 

δικαιώματα, με δικαίωμα αρνησικυρίας και αναπομπής των νόμων. Η αποδοχή 

του σχεδίου θα τίθετο σε δημοψήφισμα. Η Ε/κ πλευρά υπό τον Πρόεδρο Γιώργο 

Βασιλείου είχε αποδεχτεί τη «Δέσμη» ως βάση διαπραγμάτευσης, ωστόσο οι Τ/κ 

την απέρριψαν. Η αποδοχή της πρότασης από τον Γιώργο Βασιλείου, είχε ως 

συνέπεια την ήττα του στις επόμενες προεδρικές εκλογές από τον Γλαύκο 

Κληρίδη, ο οποίος είχε δεσμευθεί να ενταφιάσει τις ιδέες Γκάλι.   

ΙV Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης (1993 – 2003) 

 

Λίγο μετά την άνοδό του στην εξουσία ο  Κληρίδης αποδέχθηκε πρόσκληση του 

Γ.Γ των ΗΕ Μπούτρος Γκάλι το 1993 για συνομιλίες με τον Ντενκτάς ο οποίος 

όμως παραιτήθηκε από την θέση του συνομιλητή, δημιουργώντας αδιέξοδο.  Τον 

Μάιο του 1993 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση Κληρίδη – Ντενκτάς, η 

οποία ναυάγησε όταν ο Τ/κ ηγέτης επιχείρησε να αποσπάσει από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους.  Στις 17 Δεκεμβρίου 1993, 

ο Γλαύκος Κληρίδης υπέβαλε πρόταση σύμφωνα με την οποία η Δημοκρατία ήταν 

διατεθειμένη να διαλύσει την Εθνική Φρουρά και να παραδώσει τον οπλισμό της 

στη φύλαξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Από 

το 1998 άρχισε να δημιουργείται μια νέα δυναμική στις διαδικασίες επίλυσης του 

Κυπριακού, σε συνδυασμό με την πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση απ’ τη μια και την αποδοχή της υποψηφιότητας της 

Τουρκίας για ένταξη από την άλλη. Ο διεθνής παράγων με πρωταγωνιστές τη 

Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, κατέβαλε έντονες 



προσπάθειες, ώστε πριν από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ να 

συμφωνηθεί η λύση του κυπριακού. Το σχέδιο λύσης, γνωστό έκτοτε ως Σχέδιο 

Ανάν, αφού αξιοποίησε όλες τις προηγούμενες υποχωρήσεις της ε/κ πλευράς, 

προνοούσε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους, με δύο 

ομόσπονδα κρατίδια. Η εξουσία στην ομοσπονδία θα μοιραζόταν ανάμεσα στις 

δύο κοινότητες με ένα πολύπλοκο σχήμα.  Το Σχέδιο Ανάν υποβλήθηκε στις 11 

Νοεμβρίου 2002 στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γλαύκο Κληρίδη και 

απετέλεσε το βασικό θέμα προεκλογικής αντιπαράθεσης για τις προεδρικές 

εκλογές του Φεβρουαρίου 2003, τις οποίες κέρδισε ο Τάσσος Παπαδόπουλος. 

V Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος (2003 – 2008) 

Το Σχέδιο Ανάν αποτέλεσε αντικείμενο δραματικών διαπραγματεύσεων του  

Προέδρου  Παπαδόπουλου, και επιδιαιτησίας του ΓΓ του ΟΗΕ μέχρι τον Μάρτιο 

του 2004.  Στο μεταξύ, στις 23 Απριλίου 2003, σε μια προσπάθεια δημιουργίας 

εντυπώσεων και επίδειξης θετικής προσέγγισης των συνομιλιών, η τουρκική 

πλευρά επέτρεψε την είσοδο στα κατεχόμενα από ορισμένα οδοφράγματα της 

Πράσινης Γραμμής. Τελικά, το Σχέδιο Ανάν υποβλήθηκε σε δύο χωριστά 

δημοψηφίσματα, των Ελληνοκυπρίων απ’ τη μια και των Τουρκοκυπρίων από την 

άλλη, το Σάββατο 24 Απριλίου 2004.  Εγκρίθηκε απ’ τους Τ/κ με 64,9%, αλλ’ 

απορρίφθηκε από το συντριπτικό 76% των Ε/κ. Ο Πρόεδρος  Παπαδόπουλος, 

κατά τις παραμονές του δημοψηφίσματος είχε ταχθεί ανοικτά κατά της λύσης 

Ανάν και κάλεσε τον λαό να ψηφίσει ΟΧΙ. Στο ιστορικό του διάγγελμα, χωρίς να 

κρύβει τη συναισθηματική του φόρτιση, είπε χαρακτηριστικά «παρέλαβα κράτος 

διεθνώς αναγνωρισμένο, δεν θα παραδώσω κοινότητα», τονίζοντας ότι το σχέδιο 

θα κατέλυε την κυπριακή Δημοκρατία, αντικαθιστώντας την με ένα αμφιβόλου 

βιωσιμότητας μόρφωμα.  Μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους Ε/κ, το 

διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το κυπριακό ατόνησε. Ωστόσο, το γεγονός ότι η 

Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

συγχρόνως η Τουρκία διεκδικεί τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 

βρίσκοντας απέναντι της όμως το κυπριακό, έχει καταστήσει το ζήτημα της 

Κύπρου, πρόβλημα και για την ΕΕ.  Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. ολόκληρη, 

ωστόσο το βόρειο τμήμα του νησιού εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του 

κοινοτικού κεκτημένου για όσο διάστημα δεν τελεί υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία θεωρήθηκε ως βάση για 

την συνέχιση των διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε στις 8 Ιουλίου 2006, μεταξύ 

του Προέδρου  Παπαδόπουλου και του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Η 

συμφωνία της 8ης Ιουλίου προέβλεπε μεταξύ άλλων δέσμευση για επανένωση της 

Κύπρου, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και πολιτικής ισότητας, 

όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Αναγνωρίστηκε επίσης ότι το στάτους κβο είναι απαράδεκτο και η παράτασή του 

θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους Τ/κ και τους Ε/κ. Παρ’ όλα αυτά, και αυτή 

η διαδικασία επανέναρξης συνομιλιών, κατέληξε στο κενό.  

 VΙ Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας (2008 – 2013) 

Μετά την εκλογή στην προεδρία του Δημήτρη Χριστόφια το 2008, άρχισε νέος 

γύρος διαπραγματεύσεων με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ που είχε αντικαταστήσει στην 

ηγεσία των Τουρκοκυπρίων τον Ραούφ Ντενκτάς. Στις 23 Μαΐου 2008 

Χριστόφιας – Ταλάτ στην παρουσία του απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ 

Ζεριχούν, συμφώνησαν σε Κοινή Δήλωση για λύση Διζωνικού Συνεταιρισμού 

Δύο Συνιστώντων Κρατιδίων. «Αυτός ο συνεταιρισμός, θα είχε μια 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, καθώς και μια 

Τ/κ Συνιστώσα Πολιτεία και μια Ε/κ Συνιστώσα Πολιτεία, οι οποίες θα έχουν 

ισότιμο καθεστώς». Ήταν η πρώτη φορά που η τουρκική πλευρά ορίστηκε ως 



«Συνεταιρισμός» δύο πολιτικά ισότιμων και συγκυρίαρχων συνεταίρων. Ο 

Χριστόφιας, όπως ο ίδιος δήλωσε έκανε «γενναίες προσφορές» προς την τουρκική 

πλευρά, περιλαμβανομένης της δήλωσης για νομιμοποίηση 50 χιλιάδων Τούρκων 

εποίκων και της ικανοποίησης της τουρκικής αξίωσης για «εκ περιτροπής 

προεδρία», αναμένοντας τα τουρκικά «αντίδωρα». Οι προτάσεις Ταλάτ κρίθηκαν 

ως συνομοσπονδιακές, κατά τρόπο που επιδείνωναν σε βάρος των Ε/κ, το Σχέδιο 

Ανάν. Η αντικατάσταση του Ταλάτ από τον Ντερβίς Έρογλου τον Απρίλιο 2010 

και η απόφαση της Τουρκίας και των Τ/κ για διακοπή των συνομιλιών κατά το 2
ο
 

εξάμηνο του 2012 που η Κυπριακή Δημοκρατία ασκούσε την προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησε τις διαπραγματεύσεις σε ναυάγιο. 

VΙΙ Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης (2013 -2016) 

Τον Φεβρουάριο 2013 Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξελέγη ο Νίκος 

Αναστασιάδης.  Στις 14 Φεβρουαρίου 2011, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Τ/κ 

ηγέτης Ντερβίς Έρογλου εξέδωσαν το ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν: 

«Οι δυο ηγέτες είχαν την πρώτη τους συνάντηση σήμερα, υπό την αιγίδα της 

αποστολής των καλών υπηρεσιών του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα και οι δυο ηγέτες 

συμφώνησαν στα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και η παράτασή της θα έχει 

αρνητικές συνέπειες για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Οι 

ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι η επίλυση θα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την 

περιοχή, ενώ πρωτίστως θα επωφελούνται οι Τουρκοκύπριοι και οι 

Ελληνοκύπριοι, με σεβασμό στις δημοκρατικές Αρχές, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, καθώς και τις ξεχωριστές ταυτότητες 

και την ακεραιότητα αμφοτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια 

ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν δομημένες 

διαπραγματεύσεις με τρόπο που προσβλέπει σε αποτελέσματα. Όλα τα άλυτα 

βασικά θέματα θα είναι στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα. Οι 

ηγέτες θα έχουν ως στόχο να φτάσουν σε επίλυση το συντομότερο δυνατό και 

ακολούθως να πραγματοποιήσουν ξεχωριστά και ταυτόχρονα 

δημοψηφίσματα. 

3. Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική 

ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, σαν 

μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει μια 

ενιαία νομική προσωπικότητα και μία κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως 

η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη- μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

υπό τον χάρτη του ΟΗΕ και η οποία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους 

και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει μια ενιαία κυπριακή ιθαγένεια, που θα 

ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της ενωμένης 

Κύπρου θα είναι και πολίτες είτε του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους 

είτε του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτή η ιδιότητα θα είναι 

εσωτερική και θα συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο 

την ενωμένη κυπριακή ιθαγένεια.  Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης καθώς και θέματα που είναι σαφώς συναφή με τις καθορισμένες 

αρμοδιότητές της θα προσδιορίζονται από το Σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό 

Σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τα 

συνιστώντα κράτη. Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν πλήρως και οριστικά 

όλες τις εξουσίες τους, μακριά από επεμβάσεις από την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα καταπατούν τις νομοθεσίες των 

συνιστώντων κρατών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συνιστώντων 



κρατών και οι νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών δεν θα καταπατούν 

ομοσπονδιακούς νόμους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαμάχη σε σχέση με τα παραπάνω θα δικάζεται 

από το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν θα 

μπορεί να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία στην άλλη. 

4. Η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα προκύψει μετά την έγκριση της επίλυσης 

σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα 

ορίζει ότι η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο 

συνιστώντα κράτη με ίσο καθεστώς. Η δικοινοτική, διζωνική φύση της 

ομοσπονδίας και οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η ΕΕ θα 

διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε όλο το νησί. Το ομοσπονδιακό 

Σύνταγμα θα αποτελεί τον ανώτατο νόμο του νησιού και θα δεσμεύει όλες τις 

εξουσίες της ομοσπονδίας και των συνιστώντων κρατών. Η ένωση ολόκληρης 

ή μέρους της ομοσπονδίας με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιασδήποτε 

μορφής διχοτόμηση ή απόσχιση ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην 

κατάσταση πραγμάτων απαγορεύεται. 

5. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αρχή πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί 

μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα. 

6. Οι διορισμένοι εκπρόσωποι έχουν πλήρη εξουσία να συζητούν οποιοδήποτε 

θέμα σε οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη 

πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία, όταν χρειάζεται. 

Διατηρούν την απόλυτη εξουσία λήψης αποφάσεων. Μόνο μια συμφωνία στην 

οποία θα καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να τεθεί σε ξεχωριστά 

ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιασδήποτε μορφής διαιτησία αποκλείεται. 

7. Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα για να 

εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφύγουν την 

απόδοση ευθυνών ή οποιαδήποτε αρνητικά δημόσια σχόλια σχετικά με τις 

διαπραγματεύσεις. Επίσης δεσμεύονται στις προσπάθειες να εφαρμοστούν 

μέτρα δόμησης εμπιστοσύνης που θα παρέχουν μια δυναμική ώθηση στην 

προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο». 

Το κοινό ανακοινωθέν προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις ανάμεσα στην Ε/κ 

κοινότητα αφού απέφυγε την αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία και ήταν 

γεμάτο από ασάφειες.  Η εκλογή του Μουσταφά Ακκιντζί στα κατεχόμενα τον 

Απρίλιο 2015 καλλιέργησε φρούδες ελπίδες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

στις ηγεσίες των 2 μεγάλων κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.  Οι συνομιλίες 

ξεκίνησαν αλλά ταυτόχρονα άρχισαν και οι προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων 

περί εκλιπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργίας νέου συνεταιριστικού 

κράτους, συνέχισης των τουρκικών εγγυήσεων, παραμονής των εποίκων κ.ο.κ.  Η 

έντονη ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα (μονίμων μελών του Συμβουλίου 

Ασφαλείας Ο.Η.Ε. , Ευρωπαϊκής Ένωσης), και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα για 

καλλιέργεια πλασματικής ευφορίας και προσδοκιών δεν απέδωσαν καρπούς αφού 

η Τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα οξύνθηκε αντί να καμφθεί.  Κατά την 

στιγμή έκδοσης του παρόντος, οι συνομιλίες ουσιαστικά βρίσκονται στον 

αναπνευστήρα παρόλη την αντίθετη θέση που προβάλλεται δημοσίως από τους 

εμπλεκόμενους. 

Γ Λόγοι αποτυχίας προσπαθειών για λύση 

Η διαιώνιση του Κυπριακού προβλήματος οφείλεται πέραν πάσης αμφιβολίας στην 

αδιαλλαξία της Τουρκίας.  Η διαχρονική αδιαλλαξία της Τουρκίας εδράζεται στην 

σταθερή υψηλή στρατηγική που εκπονήθηκε πριν 60 χρόνια η οποία είχε ως όραμά της 

τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.  Έκτοτε, το όραμα αυτό ανανεώνεται, υλοποιείται 



μεθοδικά και διακηρύττεται ξεκάθαρα από την εκάστοτε πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία της Τουρκίας αλλά και τους εκάστοτε εγκάθετούς της στα κατεχόμενα.   

Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η εξόντωση του μέγιστου συντελεστού 

ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι η διεθνής αναγνώρισή της.  Ως 

αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, η Τουρκία δεν επείγεται για λύση.  Αντίθετα, 

βολεύεται να κωλυσιεργεί.  Αρκείται στο να κρατά όμηρο την Κυπριακή Δημοκρατία 

μέσω της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων και να ροκανίζει σταδιακά και μεθοδικά 

την κυριαρχία της. 

Ευθύνη για την αδιαλλαξία της Τουρκίας έχει και η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της 

εσφαλμένης στρατηγικής που ακολούθησε τα τελευταία 40 χρόνια.  Η ευθύνη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας έγκειται στα ακόλουθα 7 βασικά στρατηγικά σημεία.   

Ι Στην ελλιπή μελέτη της Τουρκικής ιστορίας, της Τουρκικής στρατηγικής και των 

παγκόσμιων και περιφερειακών γεωπολιτικών δεδομένων, η οποία θα διευκόλυνε 

την πρόβλεψη και κατανόηση των δράσεων και αντιδράσεων της Τουρκίας στις 

εκάστοτε εξελίξεις και θα απέτρεπε την πραγματοποίηση από την Κυπριακή 

Δημοκρατία παιδαριωδών λαθών μεγάλου πολιτικού κόστους. 

ΙΙ Στην απουσία στρατηγικής για διαφύλαξη και ενίσχυση του μέγιστου συντελεστού 

ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τουτέστιν της διεθνούς αναγνώρισής της.  Η 

απουσία στρατηγικής έχει επιτρέψει τον διασυρμό της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στις ακόλουθες  διαδοχικές παγίδες που της έστησε η Τουρκική πολιτική τις 

τελευταίες 4 δεκαετίες: 

1 Έχει αποδεχτεί ως βάση λύσης και παραμένει δογματικά προσκολλημένη 

στην Τουρκικής πατρότητας ΔΔΟ, η οποία εξ ορισμού καταλύει το ενιαίο 

κράτος, υπονομεύει την κυριαρχία, εκτρέφει τον επιθετικό εθνικισμό, 

θεσμοθετεί το ρατσισμό, καλλιεργεί τις φυλετικές διακρίσεις,  εκκολάπτει 

τον θρησκευτικό φανατισμό, είναι οικονομικά ασύμφορη, δεν έχει 

προηγούμενη πετυχημένη εφαρμογή σε κανένα άλλο κράτος στον κόσμο 

και ως εκ των ανωτέρω αποτελεί συνταγή για καταστροφή. 

2 Έχει αποστασιοποιηθεί από την πρόταξη των θεμελιωδών πτυχών του 

Κυπριακού, τουτέστιν της εισβολής, της κατοχής και του επικοισμού, με 

αποτέλεσμα η Τουρκία να επιτύχει να μεταλλάξει στα μάτια της διεθνούς 

κοινότητας την ουσία του προβλήματος σε δικοινοτική διαφορά. 

3 Έχει εμπλακεί σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις συζητώντας δευτερεύουσες 

πτυχές του κυπριακού προβλήματος αντί τις βασικές πτυχές, με αποτέλεσμα 

η Τουρκία να παρουσιάζεται ως διαλλακτική στην διεθνή κοινότητα και να 

απενοχοποιείται. 

 

4 Έχει παρασυρθεί σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (π.χ. άνοιγμα 

οδοφραγμάτων, εξίσωση του Προέδρου της Δημοκρατίας  και του επί 

κεφαλής του κατοχικού ψευδοκράτους με την εμπλοκή των δύο στις 

συνομιλίες, αποδοχή επισκέψεων ξένων διπλωματών στα κατεχόμενα, 

αναστολή καταγγελιών της Τουρκίας στα διεθνή σώματα για την συνεχή 

καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδυνάμωση της Εθνικής 

Φρουράς και της αμυντικής θωράκισης και άλλα ων ουκ εστίν αριθμός) που 

αναβαθμίζουν το ψευδοκράτος και υποσκάπτουν το επίσημο κράτος. 

III Στηρίχθηκε αφελώς στην ψευδαίσθηση ότι ήταν δυνατό να υπάρξει 

Τουρκοκύπριος ηγέτης ο οποίος θα μπορούσε να χειραφετηθεί από την Τουρκία 

και να προτάξει τα καλώς νοούμενα των Τουρκοκυπρίων πάνω από αυτά της 

Τουρκίας.  Έτσι καλλιεργήθηκαν διεθνώς εσφαλμένες προσδοκίες για τους 



Μεχμέτ Αλή Ταλάτ και Μουσταφά Ακκιντζί, οι οποίες σε σύντομο χρονικό 

διάστημα εξανεμίστηκαν και λειτούργησαν ως μπούμερανγκ στην Κυπριακή 

Δημοκρατία εκθέτοντάς την ως αδιάλλακτη. 

IV Δεν έχει σχεδιάσει στρατηγική για επίτευξη συνοχής στους στόχους των Εκ και 

των Τ/κ και απαγκίστρωσή τους από την Τουρκία.   Ως εκ τούτου, έχει επιτραπεί 

στους Τ/κ να παίζουν σε δύο ταμπλό απολαμβάνοντας, αφενός προνομιακή 

μεταχείριση στις ελεύθερες περιοχές και στο εξωτερικό ως πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και αφετέρου στα κατεχόμενα τους παράνομους καρπούς των εκεί 

εδαφών. 

V Έχει υπερεκτιμήσει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για άσκηση πίεσης 

στην Τουρκία μέσω της ενταξιακής της πορείας και έχει εγκαταλείψει όλες τις 

άλλες προσπάθειες για πρόκληση πολιτικού και οικονομικού κόστους στην 

Τουρκία από την εισβολή, την κατοχή, τον επικοισμό, την καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών. 

VI Δεν έχει εκμεταλλευτεί επαρκώς τους λοιπούς συντελεστές ισχύος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τουτέστιν την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΑΟΖ, 

τους υδρογονάνθρακες, τις άριστες σχέσεις της με την Ρωσία και τις γειτονικές  

χώρες με τις οποίες η Τουρκία έχει έλθει σε ρήξη, την γεωστρατηγική της θέση 

και την αμυντική της θωράκιση.     

VII Έχει επιτρέψει την υποστολή του αγωνιστικού φρονήματος του λαού και την 

αποδόμηση της σχέσης των πολιτών με το κράτος με την εξαθλίωση των θεσμών 

και την έξαρση της διαφθοράς. 

Για να μπορέσει το Κυπριακό πρόβλημα να μπει σε τροχιά λύσης, πρέπει απαραιτήτως 

τα προαναφερθέντα στρατηγικά λάθη να διορθωθούν. 

Δ Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 

Ι Γενικά περί ομοσπονδίας 

 

Ομοσπονδία είναι το κράτος που αποτελείται από περιοχές με καθορισμένη 

αυτονομία η οποία εφαρμόζεται από την κάθε μία με δικά της όργανα 

(εκτελεστικά, νομοθετικά και δικαστικά) ενώ παράλληλα υπάρχει μια κεντρική 

κυβέρνηση (ομοσπονδιακή) η οποία έχει αρμοδιότητες που ασκούνται απ’ ευθείας 

σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό κράτος, δηλαδή σε όλες τις περιοχές, με άλλα δικά 

της (ομοσπονδιακά) όργανα (εκτελεστικά, νομοθετικά και δικαστικά).  Ως εκ 

τούτου, ο λαός των σχετικά αυτόνομων περιοχών υπάγεται απ’ ευθείας σε δυο 

εξουσίες εκείνη της κεντρικής κυβέρνησης και εκείνη της περιοχής όπου κατοικεί.  
Οι εξουσίες αυτές κατά κανόνα δεν συγκρούονται.  Το ομοσπονδιακό κράτος είναι 

πολύπλοκο και πολυδάπανο λόγω των πολλών κρατικών οργάνων και διαδικασιών 

που απαιτούνται για την λειτουργία του. Βασικές προϋποθέσεις σε κάθε 

ομοσπονδιακό κράτος είναι η ενότητα του μέσω του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια του (δικαίωμα εγκατάστασης 

ιδιοκτησίας, πολιτικά δικαιώματα κλπ), των βασικών ελευθεριών (διακίνησης, 

εγκατάστασης, ιδιοκτησίας), του κοινού νομίσματος, των κοινών βασικών αρχών 

δικαίου και της απαγόρευση φυλετικών διακρίσεων. 

 

Τα παραδείγματα ομοσπονδιών με δύο περιφέρειες είναι ελάχιστα (π.χ. 

Τσεχοσλοβακία) καθότι η σύνθεση ενός ομόσπονδου κράτους με δυο μόνο 

ισότιμες περιοχές αποτελεί από μόνη της πρόβλημα λόγω της δυνατότητας κάθε 

περιφέρειας, ανεξάρτητα  αν ο πληθυσμός της αποτελεί μειοψηφία στο σύνολο 



του κράτος, να μπλοκάρει από μόνη της τις αποφάσεις της κεντρικής 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης.  Κανένα από αυτά δεν επιβίωσε στο χρόνο.   

 

Μεμονωμένες είναι επίσης οι περιπτώσεις που στο παρελθόν εφαρμόστηκε ο 

φυλετικός, θρησκευτικός διαχωρισμός (π.χ.  Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη).  Οι 

ομοσπονδίες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και διασπαστικές τάσεις και 

συντηρούνται τεχνητά. Τέτοιος διαχωρισμός επιχειρήθηκε στην Νότια Αφρική με 

το Apartheid αλλά δεν έγινε αποδεκτός από τους πολίτες. 

 

Ο διαχωρισμός ενός ομοσπονδιακού κράτους σε περιφέρειες βασιζόμενες σε 

φυλετικά κριτήρια συνεπάγεται : 

 Την παραβίαση της απαγόρευσης φυλετικών διακρίσεων σύμφωνα με τους 

κανόνες του αναγκαστικού διεθνούς δικαίου που επιφέρει σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Βιέννης 1980 ακυρότητα οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας 

που προβλέπει τέτοια παραβίαση. 

 Τη δημιουργία πόλωσης, ανταγωνισμού και αντιπαλότητας μεταξύ των 

περιφερειών που απαρτίζουν το κράτος  

 Την καλλιέργεια εθνικιστικού και θρησκευτικού φανατισμού.  

 Την πρόκληση διασπαστικών αντί ενοποιητικών τάσεων που οδηγούν στην 

ανεξαρτητοποίηση των περιφερειών. 

 

ΙΙ Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 

 

Ο όρος Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) είναι αδόκιμος αφού  

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην περίπτωση της Κύπρου.  Ο 

πολιτικός όρος «ζώνη» αναφέρθηκε για πρώτη και μόνη φορά στην παγκόσμια 

ιστορία στην Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.  Παρείσφρησε στην 

ορολογία του Κυπριακού στο τέλος της δεκαετίας του 1980 επί προεδρίας 

Γιώργου Βασιλείου με τις ιδέες Γκάλι και χρησιμοποιήθηκε επίσημα στο ψήφισμα 

750 του ΣΑ ΟΗΕ τον Απρίλιο 1992. 

 

Στην περίπτωση της Κύπρου, το προτεινόμενο μοντέλο ΔΔΟ παρουσιάζει πέραν 

των προβλημάτων που παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο, πρόσθετες 

αδυναμίες που πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης.  Αυτά 

είναι τα ακόλουθα :  

 

1 Τουρκία 

Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα που αντιμετωπίζει πολλά και μεγάλα 

προβλήματα στο εσωτερικό και διεθνώς. Τα προβλήματα αυτά την 

καταστούν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή.  Η πάγια 

Τουρκική στρατηγική που αποβλέπει στον έλεγχο της Κύπρου είναι βέβαιο 

ότι θα υποθάλπει το εθνικό και θρησκευτικό φανατισμό και τις 

διασπαστικές τάσεις, όπως και στο παρελθόν.  Η εμπειρία του παρελθόντος, 

ακόμη και πρόσφατα στην Κύπρο, την Τουρκία και αλλού καταδεικνύει ότι 

η Τουρκία δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και προβοκατόρικες 

εγκληματικές ενέργειες για εξυπηρέτηση των στόχων της.  Η οποιαδήποτε 

εμπλοκή της στην Κύπρο, άμεση ή έμμεση, αναμένεται να αποτελέσει 

αποσταθεροποιητικό παράγοντα. 

2 Οικονομική βιωσιμότητα 

 

Η οικονομική ευημερία ενός κράτους είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητας 

του πολιτεύματος της. Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι 

όσο πιο σταθερό και προηγμένο δημοκρατικά είναι το πολίτευμα μιας 



χώρας τόσο πιο οικονομικά και κοινωνικά ευημερούν οι πολίτες του.  Η 

ΔΔΟ που προτείνεται στην Κύπρο είναι μια μορφή ακρωτηριασμένης 

δημοκρατίας η οποία επιτρέπει την άσκηση αρνησικυρίας από μία εκ των 

δύο πολιτειών σε σημαντικά οικονομικά θέματα με αποτέλεσμα να υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος αδιεξόδων και μη λήψης αποφάσεων. Αυτό θα αποτελεί 

σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην προσέλκυση επενδύσεων που 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη για ανάπτυξη. 

  

Πέραν τούτου, το μικρό μέγεθος της Κύπρου σε συνδυασμό με το 

υπέρμετρο μέγεθος και χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα στην 

ελεύθερη Κύπρο και περισσότερο στα κατεχόμενα, είναι βέβαιο ότι θα 

προκαλέσει δυσβάστακτο φορτίο στα δημόσια οικονομικά του ομόσπονδου 

κράτους και των συνιστωσών πολιτειών. 

 

Επιπρόσθετα, το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας €18 δις σε 

συνδυασμό με αυτό του ψευδοκράτους €10 δις,  το ποσό που θα καταβληθεί 

σε αποζημιώσεις, ενοποίηση και προσαρμογή, το οποίο υπολογίζεται να 

ξεπεράσει τα €10 δις, θα είναι αβάστακτο για το μέγεθος της οικονομίας. 

 

  

5 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε επίσημα την 1
η
 Οκτωβρίου 1960. 

 

Α Σύνταγμα 

 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας συντάχθηκε από ομάδα Άγγλων νομικών 

κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κυβερνήσεων Αγγλίας, Τουρκίας και Ελλάδας και 

προτάθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Κουτσιούκ. 

 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας απαρτίζεται από 3 συμφωνίες.  Την 

Συμφωνία Εγκαθίδρυσης, τη Συνθήκη Εγγυήσεων και τη Συνθήκη Συμμαχίας.  Οι 

συμφωνίες αυτές, γνωστές ως συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου υπογράφηκαν το 1959. 

 

Η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης ήταν εκ προοιμίου θνησιγενής, αφού διέπετο από διχαστικά 

και ρατσιστικά στοιχεία.  Συγκεκριμένα, το σύνταγμα κατάτασσε τους πολίτες σε 

Έλληνες και Τούρκους. Τα αιρετά αξιώματα καταλαμβάνονταν με χωριστές εκλογές. Σε 

κάθε πόλη ιδρύονταν χωριστοί δήμοι και θα γίνονταν χωριστές εκλογές για την πλήρωση 

όλων των αιρετών θέσεων του δημοσίου. Θέσεις διορισμού και προαγωγής, όπως στη 

δημόσια υπηρεσία και την αστυνομία, μοιράζονταν ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους 

με αναλογία 70-30. Στο στρατό, η αναλογία αυτή γινόταν 60-40.  Ο Πρόεδρος ήταν εξ 

ορισμού Έλληνας και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, με τον καθένα να εκλέγεται από την 

αντίστοιχη κοινότητα. Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα απολάμβανε επίσης του 

δικαιώματος της αρνησικυρίας τόσο στο εκτελεστικό όσο και στο νομοθετικό τμήμα της 

διακυβέρνησης. Ο Τουρκοκύπριος Αντιπρόεδρος μπορούσε να εμποδίσει τις αποφάσεις 

του Προέδρου, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι δημοσιονομικοί, δημοτικοί και 

εκλογικοί νόμοι απαιτούσαν χωριστές πλειοψηφίες. 

 

Οι αδυναμίες του Συντάγματος διαφάνηκαν νωρίς και το 1963 οδήγησαν στην διάσπαση 

με την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τις θέσεις τους και την γεωγραφική και 

πολιτική τους απομόνωση.  Με την εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης, το σύνταγμα 

συνέχισε να υφίσταται και να λειτουργεί με την εμπλοκή μόνο των Ελληνοκυπρίων. 

 

Β Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  



 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο και 

κυρίαρχο κράτος όταν εντάχθηκε στον ΟΗΕ ως το 99
ο
 μέλος.  Έκτοτε παραμένει μέλος 

παρά τα σοβαρά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα που αντιμετώπισε.  Με πολλά 

ψηφίσματα σε σημαντικά χρονικά σημεία ο ΟΗΕ επαναβεβαίωσε την κυριαρχία και 

νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Μετά την Τουρκανταρσία τον Δεκέμβριο του  

1963, το ΣΑ του ΟΗΕ υιοθέτησε το ψήφισμα 126 τον Μάρτιο 1964 με το οποίο 

αναγνωριζόταν η ισχύς του συντάγματος και η συνέχιση της εφαρμογής του μόνο από 

τους Ελληνοκυπρίους.  Μετά την Τουρκική εισβολή τον Ιούλιο 1974, το ΣΑ του ΟΗΕ 

υιοθέτησε πλειάδα ψηφισμάτων που καταδίκαζαν την εισβολή, την κατοχή και τον 

εποικισμό και καλούσαν την Τουρκία να τα τερματίσει.  Μετά την μονομερή ανακήρυξη 

του παράνομου ψευδοκράτους από τους Τουρκοκυπρίους τον Νοέμβριο 1983, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε τις αποφάσεις 541(1983) και 550 (1984), 

κηρύσσοντας την υποτιθέμενη "Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου" (ΤΔΒΚ) 

παράνομη και καλώντας όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν. 

 

Γ Διεθνές δίκαιο 

Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι πολίτες της 

προσέφυγαν σε διεθνή δικαστήρια εναντίον της Τουρκίας σε σχέση με την εισβολή, 

κατοχή, επικοισμό, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρεμπόδιση βασικών 

ελευθεριών, δικαιώθηκαν. 

Παρόλα τα θετικά αποτελέσματα των διεθνών προσφυγών, και την ισχυρή νομική της 

θέση, η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να τηρήσει ήπια προσέγγιση για επίδειξη καλής 

θέλησης έναντι στην Τουρκία.  Η επιλογή αυτή είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην 

εκτράχυνση της Τουρκίας , ιδιαίτερα σε σχέση με τον επικοισμό των κατεχομένων 

εδαφών.  Το Άρθρο 49 της ΙV Σύμβασης της Γενεύης περί Προστασίας των Πολιτών του 

1949 ( η οποία επικυρώθηκε από την Κύπρο και την Τουρκία) απαγορεύει σε κατοχική 

δύναμη τη μεταφορά μέρους του πληθυσμού της στα κατεχόμενα εδάφη. 

Δ Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η ένταξη στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004 πρόσθεσε άλλο ένα σημαντικό συντελεστή ισχύος 

στην πολιτική φαρέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.   Η συνθήκη προσχώρησης 

προβλέπει την ένταξη ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αναστολή της 

ευρωπαϊκού κεκτημένου στο κατεχόμενο έδαφος μέχρι την άρση των τετελεσμένων της 

κατοχής.  Η συμμετοχή της ΚΔ σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στο Ευρωσύστημα 

έχει ενισχύσει σημαντικά την επιχειρηματολογία της για συνταγματικές τροποποιήσεις 

οι οποίες να εκσυγχρονίζουν το κράτος, να υιοθετούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να 

καταργούν τις εγγυήσεις και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές 

ελευθερίες και την ευημερία των τουρκοκυπρίων και όλων των Κυπρίων πολιτών. 

 

6 ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

Α Ταυτότητα 

Η Τουρκία, επίσημα γνωστή ως Δημοκρατία της Τουρκίας ή Τουρκική Δημοκρατία, 

βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ασία, με ένα μικρό (3%) τμήμα της επικράτειάς της 

(Ανατολική Θράκη) στη νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Μέχρι το1922, η χώρα ήταν το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η χερσόνησος 

της Μικράς Ασίας, που βρίσκεται ανάμεσα στον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο 

Θάλασσα, συγκροτεί το βασικό τμήμα της χώρας.  Η Τουρκία συνορεύει με οκτώ χώρες: 

δυτικά με την Ελλάδα, βορειοδυτικά με τη Βουλγαρία, ανατολικά με τη Γεωργία, 
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την Αρμενία, το Ιράν και το θύλακα Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν και νοτιοανατολικά 

με το Ιράκ και τη Συρία. Νότια είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, δυτικά το Αιγαίο 

Πέλαγος και βόρεια ο Εύξεινος Πόντος. Η Θάλασσα του Μαρμαρά, ο Βόσπορος και 

ο Ελλήσποντος (που συναποτελούν τα Τουρκικά Στενά) οριοθετούν το σύνορο 

μεταξύ Θράκης και Μικράς Ασίας, ενώ επίσης χωρίζουν την Ευρώπη από την Ασία.   

Η Τουρκία έχει έκταση 780.580 τ.χ. (37
η
 παγκοσμίως), πληθυσμό 78 εκ. περίπου (18

η
 

παγκοσμίως, ΑΕΠ $870 εκ (16
η
 παγκοσμίως) και κατά κεφαλή ΑΕΠ $12.340 (67

η
 

παγκοσμίως).  Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η τουρκική που μιλιέται ως μητρική 

γλώσσα από το 85% περίπου του πληθυσμού. Οι Τούρκοι αποτελούν το 70 - 75% του 

πληθυσμού. Οι μειονότητες περιλαμβάνουν Κούρδους (18%) και άλλους (7 - 12%). Η 

συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Μουσουλμανική.  

Η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ, 

του ΟΑΣΕ και του G-20 των μεγαλύτερων οικονομιών. Η Τουρκία ξεκίνησε 

διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, όντας 

συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα από το 1963 και έχοντας 

προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση το 1995. Η Τουρκία είναι επίσης 

μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκόφωνων Κρατών (ιδρύθηκε το 2009), της 

Διεθνούς Οργάνωσης Τουρκικού Πολιτισμού (ιδρύθηκε το 1993), του Οργανισμού 

Ισλαμικής Διάσκεψης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ιδρύθηκε το 

1995). Οι αυξανόμενες διπλωματικές και οικονομικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας έχουν 

οδηγήσει στην αναγνώρισή της ως περιφερειακής δύναμης. 

Η Τουρκία ήταν μέχρι τον Αύγουστο του 2014 Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία με τον Πρόεδρο να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και τον Πρωθυπουργό 

να κυριαρχεί. Ωστόσο μετά τις άμεσες Προεδρικές εκλογές του 2014 το πολίτευμα 

μετατράπηκε σε Προεδρική Δημοκρατία με τον Πρόεδρο να έχει τον κυρίαρχο ρόλο και 

τον Πρωθυπουργό να ασκεί εθιμοτυπικά καθήκοντα. 

 

Β Ιστορία 

 

Ι Προέλευση 

Η περιοχή που σήμερα ονομάζεται Τουρκία κατοικήθηκε από την Παλαιολιθική 

περίοδο, μεταξύ άλλων από διάφορους Αρχαιομικρασιατικούς πολιτισμούς 

και Θρακικούς λαούς καθώς και από Ίωνες, που ίδρυσαν εκεί δώδεκα μεγάλες 

πόλεις (Ιωνική δωδεκάπολις). Η χερσόνησος της Ανατολίας ή διαφορετικά 

η Μικρά Ασία, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας καταλαμβάνει σήμερα η 

Τουρκία, αποτελεί μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες περιοχές στον κόσμο, 

ενώ το ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας, η Ανατολική Θράκη, κατοικήθηκε πριν 

από 40.000 χρόνια. 

Αρχίζοντας γύρω στα 1200 π.Χ. οι ακτές της Μικράς Ασίας κατοικήθηκαν πυκνά 

από τους Έλληνες Αιολείς και τους Ίωνες. Από τους αποίκους αυτούς ιδρύθηκαν 

πολλές σημαντικές πόλεις, όπως η Μίλητος, η Έφεσος, η Σμύρνη και 

το Βυζάντιο (αργότερα Κωνσταντινούπολη), η τελευταία ιδρυμένη από Έλληνες 

αποίκους από τα Μέγαρα το 657 π.Χ. 

Η Μικρά Ασία κατακτήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο το 334 π.Χ. και 

εξελληνίστηκε. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου το 323 π.Χ. η Μικρά Ασία 

διαιρέθηκε αργότερα σε μικρά Ελληνιστικά βασίλεια που όλα έγιναν τμήμα 

της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ.  Η διαδικασία του 

εξελληνισμού που είχε αρχίσει με την κατάκτηση του Αλέξανδρου επιταχύνθηκε 

υπό τη Ρωμαϊκή κυριαρχία, έτσι ώστε τους πρώτους αιώνες μ.Χ. οι τοπικές 

γλώσσες και πολιτισμοί της Ανατολίας είχαν εκλείψει και αντικατασταθεί από τα 

Ελληνικά. 
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Το 324 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Α΄ επέλεξε την πόλη 

του Βυζαντίου στα στενά του Βοσπόρου ως τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, μετονομάζοντάς την σε Νέα Ρώμη.  Μετά το θάνατο 

του Θεοδόσιου Α΄ το 395 και την οριστική διαίρεση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας ανάμεσα στους γιους του η Κωνσταντινούπολη έγινε πρωτεύουσα 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που θα κυβερνούσε το μεγαλύτερο μέρος των 

εδαφών της Τουρκίας μέχρι τον 11
ο
 αιώνα.  

ΙΙ Οθωμανική αυτοκρατορία  

Τον 11ο αιώνα άρχισαν να μεταναστεύουν στην περιοχή οι Σελτζούκοι Τούρκοι, 

που προέρχονταν από την περιοχή βόρεια της Κασπίας.  Τότε, ξεκίνησε η 

διαδικασία του εκτουρκισμού, που επιταχύνθηκε από τη νίκη των Σελτζούκων επί 

των Βυζαντινών στη Μάχη του Μαντζικέρτ το 1071. Στη Μικρά Ασία εισήχθησαν 

η τουρκική γλώσσα και το Ισλάμ και σταδιακά εξαπλώθηκαν στην περιοχή και 

μπήκε σε εξέλιξη η αργή μετάβαση από μία κυρίως Χριστιανική και Ελληνόφωνη 

Μικρά Ασία σε μία κυρίως Μουσουλμανική και Τουρκόφωνη. 

Το 1243 οι στρατιές των Σελτζούκων νικήθηκαν από τους Μογγόλους και η ισχύς 

της αυτοκρατορίας τους ελαττώθηκε. Στον απόηχο της μογγολικής εισβολής ένα 

από τα τουρκικά πριγκιπάτα με κυβερνήτη τον Οσμάν τον Α΄ εξελίχθηκε στους 

επόμενους δύο αιώνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που εκτεινόταν σε όλη τη 

Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια, στο Λεβάντες και τη Βόρεια Αφρική. Το 1453 οι 

Οθωμανοί ολοκλήρωσαν την κατάκτηση της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας καταλαμβάνοντας την πρωτεύουσά της Κωνσταντινούπολη. 

Η ισχύς και η αίγλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κορυφώθηκε το 16ο και 17ο 

αιώνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σουλεϊμάν του 

Μεγαλοπρεπούς. Η αυτοκρατορία συχνά βρισκόταν σε αντιπαράθεση με την Αγία 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη σταθερή προώθησή της προς την Κεντρική Ευρώπη 

μέσω των Βαλκανίων. 

Aπό τις αρχές του 19ου αιώνα και μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να 

παρακμάζει. Καθώς σταδιακά συρρικνωνόταν το μέγεθος, η στρατιωτική ισχύς 

και ο πλούτος της, πολλοί Βαλκάνιοι Μουσουλμάνοι μετανάστευαν στην καρδιά 

της Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία. 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό 

των Κεντρικών Δυνάμεων και τελικά ηττήθηκε. Κατά τον πόλεμο, σχεδόν 1,5 

εκατ. Αρμένιοι εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν κατά την Αρμενική Γενοκτονία.  

Στα τέλη της δεκαετίας τού 1910 η Οθωμανική Αυτοκρατορία έπνεε τα λοίσθια. Η 

καθοδική πορεία  ξεκίνησε με την ήττα του Ιταλο-τουρκικού Πολέμου (1911-

1912), εντάθηκε με την απώλεια του συνόλου σχεδόν των ευρωπαϊκών κτήσεων 

και κορυφώθηκε ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών Πολέμων και κορυφώθηκε  

κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού η συστράτευση με τις Κεντρικές 

Αυτοκρατορίες, την έφερε στο στρατόπεδο των ηττημένων, προδιαγράφοντας έτσι 

τη διαδικασία του περαιτέρω διαμελισμού της. Με δεδομένους, εξάλλου, τους 

επαχθείς όρους της ανακωχής τού Μούδρου (30 Οκτωβρίου 1918), η υπογραφή 

της Συνθήκης Ειρήνης των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) επιβεβαίωνε αυτό που 

είχε ήδη με σαφήνεια διαφανεί: η πάλαι ποτέ τρι-ηπειρωτική αυτοκρατορία του 

σουλτάνου θα περιοριζόταν πλέον ουσιαστικά μόνο στα υψίπεδα του εσωτερικού 

της Μικράς Ασίας, χάνοντας όλες τις υπόλοιπες επαρχίες της.  Στην 

πραγματικότητα, η εφαρμογή της Συνθήκης των Σεβρών δεν θα συνεπαγόταν 

απλώς τον δραστικό περιορισμό των συνόρων του οθωμανικού κράτους, αλλά θα 

είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της γεωπολιτικής σημασίας του τελευταίου, 

το οποίο καταδικαζόταν επιπλέον σε μόνιμη οικονομική καχεξία, δεδομένου ότι 

αποστερείτο των σημαντικότερων πλουτοπαραγωγικών του πόρων. Η διαπίστωση 
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αυτή, σε συνδυασμό με την προοπτική εδαφικών απωλειών ακόμη και στην ίδια 

τη Μικρά Ασία, συνέβαλε αποφασιστικά στην οργάνωση ενός ολοένα 

διογκούμενου εθνικιστικού κινήματος αντίστασης υπό την ηγεσία του Μουσταφά 

Κεμάλ. Οι εθνικιστές είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους ήδη από την 

επομένη της κατάληψης της περιοχής της Σμύρνης από τους Έλληνες τον Μάιο 

του 1919. Λίγους μήνες αργότερα, στα Συνέδρια του Ερζερούμ (Ιούλιος-

Αύγουστος 1919) και της Σεβάστειας (Σεπτέμβριος 1919) οι οπαδοί του Κεμάλ 

διαδήλωσαν την απόφασή τους να αντιταχθούν στα σχέδια διαμελισμού των 

περιοχών της αυτοκρατορίας που κατοικούνταν από τουρκικούς πληθυσμούς. Η 

συμπερίληψη των αρχών αυτών στο Εθνικό Συμβόλαιο που υιοθετήθηκε από την 

Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας τον Ιανουάριο του 1920, έθεσε τις βάσεις για τη 

διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της κεμαλικής κυβέρνησης: κατοχύρωση 

της εθνικής ενότητας και ανεξαρτησίας και αποτίναξη των οικονομικών δουλειών 

του πρόσφατου παρελθόντος. 

Υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, διεξήχθη ο Τουρκικός Πόλεμος της 

Ανεξαρτησίας με στόχο την κατάργηση των όρων της Συνθήκης των Σεβρών.  Ο 

Κεμάλ κατάφερε σταδιακά να προσεταιριστεί τις Μεγάλες Δυνάμεις και να 

συνάψει βαρύνουσας σημασίας συμφωνίες, οι οποίες άλλαξαν δραματικά την 

κατάσταση στη Μικρά Ασία. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε η Σοβιετική Ένωση, η οποία 

όχι μόνο παραχώρησε οθωμανικές περιοχές που είχαν χαθεί στον Ρωσο-τουρκικό 

Πόλεμο του 1878 αλλά υπολογίζεται ότι προσέφερε στην κυβέρνηση της Άγκυρας 

σημαντική οικονομική βοήθεια. Ο ελληνικός στρατός την 1
η
 

Αυγούστου του 1921 ανακόπηκε από τον τακτικό στρατό του Κεμάλ και 

υποχώρησε, ενώ την ίδια ώρα οι Μεγάλες Δυνάμεις με τηλεγραφήματα 

συνέχαιραν τον Κεμάλ για την νίκη του. Τον Σεπτέμβριο 1921, κατόπιν 

παρασκηνιακών συνομιλιών, οι Γάλλοι συμφώνησαν να ακυρώσουν τη Συνθήκη 

των Σεβρών και να αποχωρήσουν από τη Μικρά Ασία, εγκαταλείποντας 

στρατιωτικό υλικό. Στις 2 Ιανουαρίου 1922 η Ουκρανία υπέγραψε συνθήκη 

ειρήνης με την κυβέρνηση Κεμάλ. Μέχρι τον Ιούλιο, η μοναδική δύναμη που 

υποστήριζε την Ελλάδα ήταν η Αγγλία, η οποία θα στήριζε την κυβέρνηση της 

Άγκυρας μόνο σε ενδεχόμενη ήττα της Ελλάδας. Στις 13 Αυγούστου 1922 ο 

τουρκικός στρατός, εκμεταλλευόμενος τα ολέθρια λάθη της ελληνικής πλευράς, 

επιτέθηκε στη γραμμή του Αφιόν Καραχισάρ αιφνιδιάζοντας τον ελληνικό στρατό 

και γρήγορα κατάφερε να τον διασπάσει και να τον τρέψει σε φυγή. Στις 27 

Αυγούστου 1922, και αφού οι Ιταλοί είχαν εκκενώσει την Έφεσο, ο τουρκικός 

στρατός υπό την ηγεσία του Κεμάλ κατέλαβε τη Σμύρνη, σφάζοντας τον ελληνικό 

και αρμενικό πληθυσμό και πυρπολώντας την ελληνική και αρμενική συνοικία. 

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 1922 όλοι οι στρατοί κατοχής είχαν εκδιωχθεί και το 

τουρκικό καθεστώς με έδρα την Άγκυρα, που είχε αυτοανακηρυχθεί νόμιμη 

κυβέρνηση της χώρας από τον Απρίλιο του 1920, άρχισε να επισημοποιεί τη 

νομική μετάβαση από το παλιό οθωμανικό στο νέο δημοκρατικό πολιτικό 

σύστημα. 

Την 1 Νοεμβρίου 1922 το νέο-ιδρυμένο κοινοβούλιο κατάργησε επίσημα το 

Σουλτανάτο, τερματίζοντας έτσι 623 χρόνια οθωμανικού κράτους.  

Στις 17 Νοεμβρίου 1922 ο Σουλτάνος Μωάμεθ Στ΄ εγκατέλειψε την 

Κωνσταντινούπολη, ουσιαστικά παραδίδοντάς την στην κυβέρνηση της Άγκυρας.  

Στις 24 Ιουλίου 1923 η Συνθήκη της Λωζάννης οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση 

της κυριαρχίας της νέο-ιδρυμένης Δημοκρατίας της Τουρκίας ως κράτους-

συνέχειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην ανταλλαγή πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ( 1.100.000 Έλληνες έφυγαν από την Τουρκία για 

την Ελλάδα σε ανταλλαγή με 380.000 Μουσουλμάνους που μεταφέρθηκαν από 

την Ελλάδα στην Τουρκία).   
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Στις 29 Οκτωβρίου 1923 ανακηρύχθηκε επίσημα η Δημοκρατία της Τουρκίας 

στην νέα πρωτεύουσα της χώρας Άγκυρα και ο Κεμάλ ορκίστηκε πρώτος 

πρόεδρος της, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 1938, ημερομηνία θανάτου 

του, αφού προηγουμένως είχε κερδίσει τις εκλογές του 1927, 1931 και 1935.   

ΙΙΙ Τουρκική Δημοκρατία 

Ο Μουσταφά Κεμάλ έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας και 

στη συνέχεια εισήγαγε πολλές ριζικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη μεταμόρφωση 

του παλιού οθωμανικού-τουρκικού κράτους σε μια νέα κοσμική δημοκρατία, σε 

σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα βασισμένη στα δυτικά πρότυπα και πλήρως 

απελευθερωμένη από την θρησκεία. Το 1924 κατάργησε το Χαλιφάτο και έκλεισε 

τα ιδρύματα που λειτουργούσαν βάσει της ισλαμικής νομοθεσίας.  Στη συνέχεια 

απαγόρευσε την πολυγαμία, τον φερετζέ και το φέσι. Το 1927 προκήρυξε και 

κέρδισε τις πρώτες εκλογές. Το 1928 επέβαλλε το λατινικό αλφάβητο. Το 1930 

κατάργησε τα αντιπολιτευόμενα κόμματα με αποτέλεσμα το δικό του, το Λαϊκό 

Δημοκρατικό Κόμμα, να είναι μόνο του στη Βουλή. Το 1931 επανεξελέγη 

Πρόεδρος. Το 1934 επέτρεψε την εκλογή γυναικών στα δημόσια αξιώματα. Τον 

ίδιο χρόνο το Τουρκικό Κοινοβούλιο απένειμε στον Μουσταφά Κεμάλ το τιμητικό 

επώνυμο Ατατούρκ (Πατέρας των Τούρκων). Το 1935 επανεξελέγη Πρόεδρος. 

Το 1936 η Τουρκία πέτυχε την υπογραφή της Συνθήκης του Μοντρέ, με την οποία 

ανέκτησε τον έλεγχο των Στενών και η οποία θεωρήθηκε σπουδαία επιτυχία της 

κεμαλικής κυβέρνησης και γενικά της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 

Το 1938 με νόμο υποχρέωσε τον κάθε Τούρκο να αποκτήσει οικογενειακό 

επώνυμο, κρατώντας για τον εαυτό του το Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των 

Τούρκων. Επίσης με δικές του νομοθετικές ρυθμίσεις αναβάθμισε τον ρόλο των 

γυναικών, δίνοντάς τους το δικαίωμα ψήφου, και θέσπισε την ισότητα των δύο 

φύλων, ενώ επί της θητείας του καθιερώθηκε και το γρηγοριανό 

ημερολόγιο.  Σημαντικές ήταν και οι προσπάθειες του για ανύψωση του εθνικού 

φρονήματος των Τούρκων. Για να το πετύχει χρησιμοποίησε το εκπαιδευτικό 

σύστημα, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του μαθήματος της ιστορίας, και περιόρισε 

σημαντικά τη θρησκευτική επιρροή. Στο διπλωματικό κομμάτι ο Κεμάλ 

προχώρησε με το σύνθημα «ειρήνη στο εσωτερικό και ειρήνη στον κόσμο», 

πολιτική η οποία σε γενικές γραμμές πέτυχε, αφού η Τουρκία διατήρησε ειρηνικές 

σχέσεις με τους γείτονες της.  Ο Μουσταφά Κεμάλ παρέμεινε Πρόεδρος μέχρι το 

θάνατό του στις 10 Νοεμβρίου 1938. 

Τον Μουσταφά Κεμάλ διαδέχθηκε ο Ισμέτ Ινονού του ΡΛΚ (1938 - 1950).  H 

Toυρκία παρέμεινε ουδέτερη στο μεγαλύτερο μέρος του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου αλλά μπήκε στην τελική φάση του πολέμου στο πλευρό 

των Συμμάχων στις 23 Φεβρουαρίου 1945. Στις 26 Ιουνίου 1945 η Τουρκία έγινε 

ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο έτος τερματίστηκε ο 

μονοκομματισμός και ξεκίνησε η περίοδος του πολυκομματισμού η οποία ήταν 

ιδιαίτερα ταραχώδης.  

 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην καταστολή της κομμουνιστικής 

ανταρσίας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης για 

στρατιωτικές βάσεις στα Τουρκικά Στενά ώθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να 

διακηρύξουν το Δόγμα Τρούμαν το 1947. Το δόγμα διατύπωνε τις Αμερικανικές 

προθέσεις για εγγύηση της ασφάλειας της Τουρκίας και της Ελλάδας και είχε ως 

αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας Αμερικανική στρατιωτική και οικονομική 

υποστήριξη. Και οι δύο χώρες συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο Μάρσαλ και 

στον ΟΕΟΣ για την ανοικοδόμηση των ευρωπαϊκών οικονομιών το 1948 και στη 

συνέχεια έγιναν ιδρυτικά μέλη του ΟΟΣΑ το 1961. 
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Το 1950 Πρόεδρος εξελέγη ο Τζελάλ Μπαγιάρ (1950- 1960) του Δημοκρατικού 

Κόμματος.  Μετά τη συμμετοχή της στις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών 

στον Πόλεμο της Κορέας η Τουρκία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952, καθιστάμενη 

προπύργιο κατά της Σοβιετικής επέκτασης στη Μεσόγειο.  Το 1954 υπογράφηκε 

συμφωνία στρατιωτικών διευκολύνσεων με τις ΗΠΑ βάσει της οποίας οι 

Αμερικανοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουνστρατιωτικές εγκαταστάσεις και 

βάσεις στην Τουρκία. 

Οι εσωτερικές ταραχές που ξεκίνησαν το 1945 με την υιοθέτηση του 

πολυκομματισμού εντάθηκαν και οδήγησαν σε πληθώρα εξεγέρσεων, βίαιων 

συγκρούσεων και στα στρατιωτικά πραξικοπήματα το 1960, το 1971 το 1980 και 

το 2007. 

Στις 27 Μάιου 1960, ομάδα 37 νεαρών αξιωματικών που είχε οργανωθεί ενάντια 

στην δημοκρατικά εκλελεγμένη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος υπό τον 

Αντνάν Μεντερές, ύστερα από δίμηνη πολιτική ένταση και παρατεταμένη 

οικονομική κρίση και διαφθορά, κατέλαβε την εξουσία και διόρισε Πρόεδρο τον 

στρατηγό Τζεμάλ Γκιουρσέλ. Το νέο καθεστώς επιχείρησε αμέσως καθησυχασμό της 

Δύσης, ζητώντας άμεσα από ομάδα πανεπιστημιακών την ετοιμασία νέου 

συντάγματος και διευκρινίζοντας ότι προτίθεται να τιμήσει στο ακέραιο όλες τις 

διεθνείς δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ και το μεσανατολικό 

αντίστοιχό του CENTO, αλλά και των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου για την Κύπρο.  

Στην Άγκυρα έσπευσε αμέσως τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία υπό τον Φαζίλ 

Κιουτσούκ, η οποία ανακοίνωσε μετά από συνάντηση με τον Γκιουρσέλ ότι 

"συντάσσεται πλήρως με την επανάσταση".   Η δικτατορία αναγνωρίστηκε εντός 

ολίγων ημερών από το σύνολο σχεδόν της διεθνούς κοινότητας, αρχής γενομένης από 

τη Μεγάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α. στις 30 Μαΐου, την Ε.Σ.Σ.Δ. και την Ελλάδα στις 

31 Μαΐου και άλλες 31 χώρες μέχρι τις 3 Ιουνίου.  Στις 14 Οκτωβρίου άρχισε στη 

Νήσο των σκύλων στη Θάλασσα του Μαρμαρά η δίκη του Μεντερές, του τέως 

προέδρου της Δημοκρατίας Μπαγιάρ, και σχεδόν εξακοσίων άλλων βουλευτών, 

υπουργών, στελεχών και οπαδών του Δημοκρατικού κόμματος.  Η δίκη αυτή 

διήρκησε έναν περίπου χρόνο και κατέληξε στην εκτέλεση του Μεντερές και των 

υπουργών του Εξωτερικών Φατίν Ζορλού και Οικονομικών Χασάν Πολατκάν και 

στην ισόβια καταδίκη του Τζεμάλ Γκιουρσέλ και 31 άλλων.  

Το πραξικόπημα της 27ης Μαΐου του 1960 ήταν το πρώτο και το τελευταίο 

πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία εκτός ιεραρχίας του στρατεύματος (τα 

πραξικοπήματα της 12ης Μαρτίου του 1975 και της 12ης Σεπτεμβρίου του 1980 

έγιναν από το Γενικό Επιτελείο). Ένας σοβαρός λόγος αυτής της εξέλιξης είναι ότι το 

Σύνταγμα που προήλθε από το πραξικόπημα του 1960, με το άρθρο ΙΙΙ δημιουργήθηκε 

το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θεσμοποίησε την άμεση ανάμειξη της 

ηγεσίας του στρατεύματος στην πολιτική ζωή της χώρας.  Το πραξικόπημα της 27ης 

Μαΐου 1960, το οποίο συνάντησε ευρεία λαϊκή υποστήριξη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό του τουρκικού πολιτικού συστήματος. 

Η δεκαετία του 1960 υπήρξε εποχή ραγδαίων αλλαγών, πολιτικών, κοινωνικών 

και οικονομικών.  Στις 9 Ιουλίου 1961 υπερψηφίστηκε σε δημοψήφισμα το νέο 

σύνταγμα που διέφερε σημαντικά από αυτό του 1924.  Στις 15 Οκτωβρίου 1961 

πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές που κέρδισε οριακά το 

Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό κόμμα του Ισμέτ Ινονού.  Το 1961 υπογράφηκε διμερής 

γερμανοτουρκική συμφωνία για διευκόλυνση της μετανάστευσης τούρκων 

εργατών στη Γερμανία, η οποία τότε αντιμετώπιζε σημαντική έλλειψη 

ανθρώπινου δυναμικού λόγω της βιομηχανικής έκρηξης της δεκαετίας του 1950.  

Μέσα σε μία δεκαετία οι Τούρκοι εργάτες που ζούσαν στην Γερμανία αυξήθηκαν 

από 13.000 σε 800.000.  Τα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρήθηκε έντονη 

παράνομη μετανάστευση από τους συγγενείς των εργατών η οποία οδήγησε στη 

διόγκωση του τουρκικού πληθυσμού στην Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη 
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γενικότερα.  Τον Οκτώβριο 1965 κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές το Κόμμα 

Δικαιοσύνης και ανέλαβε την πρωθυπουργία ο 44χρονος τότε μηχανικός 

Σουλειμάν Ντεμιρέλ.  Τα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξε περίοδος οικονομικής 

ακμής για την Τουρκία.  Η περίοδος αυτή διήρκησε μέχρι το  τέλος της δεκαετίας 

όταν αντιπαλότητες εντός του Κόμματος Δικαιοσύνης και μεταξύ ακροαριστερών 

και ακροδεξιών ομάδων οδήγησαν στο στρατιωτικό πραξικόπημα του Μαρτίου 

1971 και στο διορισμό κυβέρνησης υπό τον καθηγητή Νιχάτ Ερίμ, μέλος της 

δεξιάς πτέρυγας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και στενό φίλο του 

Ισμέτ Ινονού.  Ο Νιχάτ Ερίμ σχημάτισε μία κυβέρνηση που αποτελούνταν κυρίως 

από τεχνοκράτες που βρίσκονταν εκτός του πολιτικού κατεστημένου και έθεσε ως 

κύριο στόχο την αποκατάσταση της τάξης και την κοινωνικοοικονομική 

μεταρρύθμιση. Οι στρατιωτικοί, στους οποίους η κυβέρνηση έδωσε απόλυτη 

ελευθερία κινήσεων, με αφορμή τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν τον Απρίλιο 

1961, κήρυξαν τον στρατιωτικό νόμο σε κάποιες επαρχίες και ξεκίνησε το κηνύγι  

αριστερών, προοδευτικών και φιλελεύθερων ατόμων και ομάδων με αποτέλεσμα 

τη σύλληψη και φυλάκιση 5.000 καθηγητών, συγγραφέων, δημοσιογράφων και 

συνδικαλιστών.  Η πολιτική ένταση έφερε συχνές αλλαγές στη σύνθεση της 

κυβέρνησης Ερίμ και οδήγησε σε τροποποιήσεις του συντάγματος που το έκαναν 

πιο αυταρχικό.  Η αυτονομία των πανεπιστημίων, του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης καταργήθηκε. Η ελευθερία του τύπου και οι εξουσίες του 

συνταγματικού δικαστηρίου περιορίστηκαν και οι εξουσίες του Συμβουλίου 

Εθνικής Ασφαλείας διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν την αυτόβουλη παροχή 

συμβουλών προς την κυβέρνηση.  Ο Ερίμ παραιτήθηκε τον Απρίλιο 1972 όταν η 

εθνοσυνέλευση αρνήθηκε να του δώσει το δικαίωμα να κυβερνά με διατάγματα, 

όπως ζητούσαν αυτός και ο Πρόεδρος Σουνάι. Τον Ερίμ διαδέχτηκε ο Φερίτ 

Μελέν του Κόμματος Εμπιστοσύνης. 

Τον Οκτώβριο 1973 πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές και ανάδειξαν 

πρώτο κόμμα το ΡΛΚ του Μπουλέντ Ετζεβίτ ο οποίος διαδέχτηκε τον Ισμέτ 

Ινονού.  Κανένα από τα κόμματα δεν κέρδισε την πλειοψηφία, κατάσταση που 

συνεχίστηκε όλη τη δεκαετία.  Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, τον 

Ιανουάριο 1974 σχηματίστηκε μία κυβέρνηση που βασίστηκε στην απρόβλεπτη 

συνεργασία του ΡΛΚ και του ΚΕΣ του Ερμπακάν.   

Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 38% του εδάφους, 

υλοποιώντας ένα από τους βασικούς στρατηγικούς της στόχους για έλεγχο του 

νησιού, εξασφάλιση της ασφάλειάς στα νότια σύνορά της και έλεγχο της ΝΑ 

Μεσογείου. 

Με την εισβολή στην Κύπρο ο Ετσεβίτ έγινε εθνικός ήρωας.  Τον Σεπτέμβριο 

1974, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δημοτικότητα του και να κερδίσει 

πλειοψηφία, ο Ετσεβίτ παραιτήθηκε και προκήρυξε πρόωρες εκλογές τις οποίες 

όμως εμπόδισαν τα άλλα κόμματα.  Μετά από μήνες αναξιοπρεπών 

διαπραγματεύσεων ο Ντεμιρέλ κατόρθωσε να σχηματίσει κυβέρνηση ευρείας 

συνεργασίας η οποία διατηρήθηκε μέχρι τις εκλογές του 1977. 

Στις εκλογές του 1977 το ΡΛΚ του Ετσεβίτ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 41,4% 

και δεύτερο το ΚΔΙΚ του Ντεμιρέλ με 36,9% επιβεβαιώνοντας τον ιδεολογικό 

διπολισμό και τον προσωπικό ανταγωνισμό των ηγετών τους. Και πάλιν 

δημιουργήθηκε αδιέξοδο. Σε περίοδο 3 ετών επιχείρησαν να κυβερήσουν 4 

διαδοχικές κυβερνήσεις συνεργασίας υπό τους Ετσεβίτ και Ντεμιρέλ εναλλάξ 

αλλά χωρίς αποτέλεσμα.  Η βία κλιμακώθηκε ανησυχητικά. Μια σειρά από 

ακραίες ομάδες στα αριστερά και οι Γκρίζοι Λύκοι και  οι ισλαμιστές 

φονταμενταλιστές στα δεξιά συγκρούονταν για τον έλεγχο των δρόμων και των 

πανεπιστημίων. Οι πολιτικές δολοφονίες διαδέχονταν η μια την άλλη.  Μέσα στο 

κλίμα αυτό το δημιουργήθηκε το 1978 το νεομαρξιστικό Κόμμα των Εργατών του 
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Κουρδιστάν (γνωστό ως ΡΚΚ) από τον Αμπτουλλάχ Οτζαλάν με στόχο την 

ίδρυση ενός σοσιαλιστικού κουρδικού κράτους στα νοτιοανατολικά της χώρας.   

Παράλληλα με την έξαρση της πολιτικής βίας η οικονομία κατέρρεε.  Τα μόνιμα 

ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών λόγω των διογκούμενων αγορών πρώτων 

υλών και προϊόντων που οξύνθηκαν με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973-1974 και 

1979-1980 και την μείωση των εξαγωγών λόγω της ύφεσης στην Ευρώπη, 

εκτόξευσαν τον πληθωρισμό στα ύψη μέχρι 90% παρόλη την προσπάθεια 

συγκράτησής του με μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τουρκικής λίρας 

και την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές.  Η μαύρη αγορά άνθισε.  

Το κράτος έφτασε σε πλήρη παράλυση το 1980 όταν η βουλή μετά από 100 

ψηφοφορίες δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο για να διαδεχθεί τον Κορουτούρκ 

του οποίου η θητεία είχε λήξει.  Τότε έληξε και η περίοδος της ούτω καλούμενης 

δεύτερης Δημοκρατίας.  

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1980 ο τουρκικός στρατός πήρε και πάλιν την εξουσία. Οι 

στρατηγοί θεώρησαν ως αποστολή τους την πάταξη της τρομοκρατίας και την 

εκκαθάριση του πολιτικού συστήματος από τους πολιτικούς. Αναστάληκε η 

λειτουργία τη βουλής, παύτηκε η κυβέρνηση, άρθηκε η ασυλία των βουλευτών, 

διώχθηκαν οι βουλευτές, τα κόμματα απαγορεύτηκαν, δημεύτηκαν οι περιουσίες 

τους και καταστράφηκαν τα αρχεία τους, παύθηκαν 1.700 δήμαρχοι και δημοτικοί 

σύμβουλοι, συνελήφθησαν μέσα σε ένα χρόνο 122.600 άνθρωποι 

συμπεριλαμβανομένων των Ντεμιρέλ και Ετσεβίτ, στήθηκαν χιλιάδες 

στρατιωτικές δίκες, επιβλήθηκαν 3.600  θανατικές καταδίκες εκ των οποίων μόνο 

15 εκτελέστηκαν και όλες οι εξουσίες πέρασαν στο Συμβούλιο Εθνικής 

Ασφαλείας υπό τον στρατηγό Κενάν Εβρέν.   

Στις 7 Νοεμβρίου 1982 τέθηκε σε δημοψήφισμα νέο σύνταγμα, το οποίο σε 

γενικές γραμμές ανέτρεπε τις αλλαγές του  συντάγματος που έγιναν το1960. Η 

ισχύς συγκεντρώθηκε στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας και οι αρμοδιότητες 

του Προέδρου και του ΣΕΑ διευρύνθηκαν. Περιορίστηκε η ελευθερία του τύπου, 

των συνδικάτων και των ελευθεριών του ατόμου.  Υπήρχε πρόνοια ότι ο 

στρατηγός Εβρέν θα ήταν πρόεδρος για τα επόμενα 7 χρόνια. Με διάταγμα η 

ψηφοφορία ορίστηκε υποχρεωτική και απαγορεύθηκε κάθε αρνητική κριτική για 

το σύνταγμα.  Έτσι το νέο σύνταγμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 91,4%. 

Μετά την υιοθέτηση του νέου συντάγματος και την ανάδειξη του Εβρέν σε 

πρόεδρο, οι στρατηγοί προχώρησαν στην έκδοση καινούργιου νόμου περί 

πολιτικών κομμάτων.  Πολιτικοί με ενεργό δράση πριν το Σεπτέμβριο 1980 

απαγορεύτηκε να εμπλακούν στην πολιτική για μια δεκαετία.  Μπορούσαν να 

ιδρυθούν νέα κόμματα αλλά μόνο με την έγκριση του ΣΕΑ. Τότε ιδρύθηκαν 15 

κόμματα αλλά τα 12 απορρίφθηκαν και μόνο σε 3 δόθηκε η άδεια συμμετοχής 

στις εκλογές του Δεκεμβρίου 1983.   

Τις εκλογές κέρδισε το Κόμμα τη Μητέρας Πατρίδας (ΚΜΠ) του Τουργκούτ 

Οζάλ (μηχανικός στο επάγγελμα) με ποσοστό 45% που του εξασφάλισε απόλυτη 

πλειοψηφία στη νέα βουλή.  Ο Οζάλ ανέλαβε πρωθυπουργός παρόλο που οι 

στρατιωτικοί που εκπροσωπούνταν στο Προεδρικό Συμβούλιο (όπως είχε 

μετονομαστεί το ΣΕΑ μετά τις εκλογές) εξακολουθούσαν να ελέγχουν την 

κατάσταση. Με τον Οζάλ συνεχίστηκε η αργή διαδικασία του εκδημοκρατισμού, 

σε συνεργασία βέβαια με τη χούντα.  Η κυβέρνηση Οζάλ αφιέρωσε το μεγαλύτερο 

μέρος της δραστηριότητάς της στη συνολική αναδιάρθρωση της οικονομίας, 

υλοποιώντας το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που επέβαλε το ΔΝΤ στην 

κυβέρνηση Ντεμιρέλ το 1980 που στόχευε στη βελτίωση ου ισοζυγίου πληρωμών, 

την καταπολέμηση του πληθωρισμού και την δημιουργία ελεύθερης οικονομίας με 

εξαγωγικό προσανατολισμό.  Αναπτύχθηκε η εξαγωγική βιομηχανία, η τουριστική 

βιομηχανία, κατασκευάστηκαν φράγματα, γέφυρες και άλλα έργα υποδομής.  



Αυξήθηκαν δραματικά τα επιτόκια για έλεγχο του πληθωρισμού και αυτό 

προκάλεσε την ανεξέλεγκτη διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα που σε 

κάποια στιγμή κατέρρευσε προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο λαό, αφού 

προηγουμένων είχε δημιουργήσει υπερκέρδη σε μικρό αριθμό τραπεζιτών.   Την 

περίοδο αυτή παραμελήθηκε η αγροτική παραγωγή η οποία απασχολούσε το 60% 

του πληθυσμού και κατέληξε να συνεισφέρει μόνο 15% του ΑΕΠ.  Ως 

αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, αυξήθηκε αισθητά το χάσμα ανάμεσα σε 

πλούσιους και φτωχούς.  Τον Απρίλιο 1987 η Τουρκία υπέβαλε επίσημα αίτηση 

να γίνει πλήρες μέρος της Ευρωπαικής Κοινότητας, η οποία απορρίφθηκε με 

ταυτόχρονη προσφορά εμπορικής ένωσης.  Μετά από πιέσεις των παλιών 

πολιτικών, το Σεπτέμβριο 1987 ο Οζάλ προχώρησε σε δημοψήφισμα για 

τροποποίηση του συντάγματος που θα επέτρεπε την επάνοδο των παλιών 

πολιτικών στην ενεργό δράση.  Παρόλο που ο Οζάλ εργάστηκε για την 

καταψήφιση της, η τροποποίηση υπερψηφίστηκε πολύ οριακά και έτσι 

αναγκάστηκε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές το Νοέμβριο 1987.  Κατόπιν 

αλχημειών στο εκλογικό νόμο, το ΚΠΜ κατάφερε να εξασφαλίσει και πάλιν 

απόλυτη πλειοψηφία στη νέα βουλή παρότι τα ποσοστά του μειώθηκαν στο 

36,3%.  Έχοντας ως πρότυπο τους σύγχρονούς του Ρόναλντ Ρήγκαν και 

Μάργκαρετ Θάτσερ, Ο Οζάλ πίστευε σε ένα άκρατο καπιταλιστικό 

φιλελευθερισμό.  Όπως ακριβώς στις ΗΠΑ και στη Βρεττανία, αλλά σε  

μεγαλύτερη έκταση, αυτό προκάλεσε επιχειρηματικά σκάνδαλα.  Αυτό σε 

συνδυασμό με την συνεχή αύξηση του πληθωρισμού και τη συνεπακόλουθη 

μείωση της αγοραστικής δύναμης προκάλεσαν περαιτέρω μείωση στη  

δημοτικότητα του Οζάλ και του ΚΠΜ.  Στις δημοτικές εκλογές το Μάρτιο 1989 

το ΚΠΜ κατετάγη τρίτο με μόνο 21,9%. Τον Νοέμβριο 1989 ο Οζάλ εξελέγη 

Πρόεδρος σε διαδοχή του Εβρέν του οποίου η θητεία είχε λήξει, χρησιμοποιώντας 

την πλειοψηφία του ΚΠΜ στη βουλή.  Στην πρωθυπουργία διόρισε ένα δικό του 

ελεγχόμενο πρόσωπο, τον Γιλντιρίμ Ακμπουλούτ και προχώρησε σε σταδιακή 

φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος.  Τον Ιούνιο 1991 την αρχηγία του 

ΚΠΜ και την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Μεσούτ Γιλμάζ, πρώην υπουργός 

εξωτερικών της κυβέρνησης Οζάλ. 

Από την αρχή της δεκαετίας του ’80 εντατικοποιήθηκε η δράση του ΡΚΚ που 

δημιούργησε ο Οτζαλάν, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Δαμασκό με τη βοήθεια της 

Συριακής κυβέρνησης και από εκεί κατεύθυνε τρομοκρατικά κτυπήματα στην ΝΑ 

Τουρκία αλλά και την οργάνωση του κουρδικού πληθυσμού. Η δράση των 

Κούρδων κλιμακώθηκε σταδιακά σε πόλεμο με τραυματικά αποτελέσματα για όλη 

την Κουρδική κοινωνία.  Ο Πρόεδρος Οζάλ που ήταν κατά το ήμισυ Κούρδος 

ήταν ο πρώτο πολιτικό που υποστήριξε δημόσια παραχωρήσεις στου Κούρδους. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς 

αναφέρονταν στην ανάπτυξη ισλαμικών ρευμάτων που εκδηλώνονταν με την 

ανέγερση τζαμιών, την δημιουργία ιερατικών σχολών, στην αλλαγή του 

περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και των θεμάτων των ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και επεισοδίων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. 

Ένα ισλαμικό ρεύμα που διαδόθηκε γρήγορα στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 

ήταν εκείνο το χότζα Φετχουλάκ Γκιουλέν, ηγέτη του κινήματος Νουρτζού.  Ο 

Γκιουλέν στόχευσε στην διάδοση της ιδέας του για συνδυασμό της δυτικής 

τεχνολογίας με την ισλαμική ηθική κυρίως μέσω της εκπαίδευσης.  Δημιούργησε 

ευρύ δίκτυο σχολείων, γυμνασίων και πανεπιστήμιο, και απέκτησε δικά του μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.  Το κίνημα του επεκτάθηκε μέχρι τα Βαλκάνια αλλά το 

1997 αναγκάστηκε, από το γενικό κλίμα καταστολής των ισλαμικών κινημάτων, 

να καταφύγει στις ΗΠΑ, απ’ όπου το κατεύθυνε. 



Τον Οκτώβριο 1991 έγιναν βουλευτικές εκλογές τις οποίες κέρδισε το Κόμμα 

Ορθού Δρόμου (ΚΟΔ) του Σουλειμάν Ντεμιρέλ με 27% ενώ το ΚΠΜ κατετάγη 

δεύτερο με 24%.  Ο Ντεμιρέλ ανέλαβε πρωθυπουργός και σχημάτισε κυβέρνηση. 

Τον Απρίλιο 1993 ο Οζάλ πέθανε από καρδιακή προσβολή και ένα μήνα μετά τον 

διαδέχτηκε ο Ντεμιρέλ. Στην ηγεσία του κόμματος ΚΟΔ εξελέγη η καθηγήτρια 

Τανσού Τσιλέρ, υπουργός οικονομικών στην τελευταία κυβέρνηση Ντεμιρέλ. 

Τον Μάρτιο 1994 έγιναν δημοτικές στις οποίες έκπληξη προκάλεσε το ισλαμικό 

Κόμμα Ευημερίας (ΚΕΥ) το οποίο κατετάγη τρίτο με 19,1%, πίσω από το ΚΟΔ 

και το ΚΠΜ που έλαβαν 21,4% και 21% αντίστοιχα. 

Τον Δεκέμβριο 1995 έγιναν εθνικές εκλογές οι οποίες επιβεβαίωσαν τις τάσεις 

που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο 1994.  Το ΚΕΥ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 

21,4% και το ΚΜΠ ήρθε δεύτερο με 19,4% και το ΚΟΔ τρίτο με 19,2%.  Τα 

κόμματα ΚΠΜ και ΚΟΔ συνεργάστηκαν για να αποκλείσουν το ΚΕΥ 

σχηματίζοντας κυβέρνηση συνασπισμού η οποία όμως κατάρρευσε λίγους μήνες 

μετά.  Τότε ο Ερμπακάν έφτασε σε συμφωνία με την Τσιλλέρ, την οποία δελέασε 

με την άφεση αμαρτιών για τα σκάνδαλα διαφθοράς που τη βάραιναν και 

σχημάτισαν κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία ανησύχησε το στρατό, τους 

επιχειρηματικούς κύκλους και τους οπαδούς του κοσμικού κράτους.  Με τακτικές 

κινήσεις ελιγμού που τον αποστασιοποιούσαν από τη συνήθη ισλαμική ρητορική, 

ο Ερμπακάν κέρδισε την ανοχή των αντιπάλων του και την εδραίωσή του.  Η 

ανοχή όμως δεν διήρκησε πολύ. Τον Ιούνιο 1997 εξαναγκάστηκε σε παραίτηση 

μετά από μεγάλη διαρροή βουλευτών από το  ΚΟΔ, ενέργεια που χαρακτηρίστηκε 

ως το πρώτο μεταμοντέρνο πραξικόπημα.  Ο Ντεμιρέλ έδωσε εντολή 

σχηματισμού κυβέρνησης στον Γιλμάζ του ΚΠΜ ο οποίος κάτω από την πίεση 

του στρατού σχημάτισε συμμαχία με το ΚΟΔ και το Κόμμα Δημοκρατικής 

Τουρκίας (ΚΔΤ).  Σύντομα η κυβέρνηση Γιλμάζ αντιμετώπισε προβλήματα από 

την συνεχή ανάμειξη του στρατού στην πολιτική.   

Τον Ιανουάριο 1998 το συνταγματικό δικαστήριο έθεσε εκτός νόμου το ΚΕΥ και 

ο Ερμπακάν αποκλείστηκε από την πολιτική για 5 χρόνια, απόφαση που αργότερα 

μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Τον επόμενο μήνα ασκήθηκε ποινική δίωξη 

κατά του δημάρχου της Πόλης, Ταγίπ Ερτογάν με την κατηγορία ότι υποδαύλιζε 

το θρησκευτικό μίσος και δύο μήνες μετά καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση. 

Το Νοέμβριο 1998 ο Γιλμάζ εξαναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω μεγάλου 

σκανδάλου διαφθοράς και σοβαρών προβλημάτων στην οικονομία. Τον ίδιο μήνα, 

41 πρώην βουλευτές ίδρυσαν το Κόμμα Αρετής (ΚΑΡ) το οποίο με την εισχώρηση 

των βουλευτών του ΚΕΥ απέκτησε τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα με 140 

βουλευτές. 

Τον Απρίλιο 1999 έγιναν εθνικές εκλογές αλλά το ΚΑΡ κατέλαβε την τρίτη θέση 

με 15,4% πίσω από το ΚΔΑ (22,1%) και ΚΕΔ (18%). Η κυβέρνηση που 

σχηματίστηκε μετά τις εκλογές ήταν μία συμμαχία του ΚΔΑ, του ΚΕΔ και του 

ΚΜΠ με πρωθυπουργό τον εβδομηντατετράχρονο Ετσεβίτ. Την νέα κυβέρνηση 

είχε πρώτιστο μέλημά της την διάσωση της οικονομίας.  Τον Ιούλιο 1999 η 

κυβέρνηση υπέγραψε για 17
η
 φορά κείμενο προθέσεων με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο για μεταρρυθμίσεις, αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και 

ιδιωτικοποιήσεις με αντάλλαγμα δανεισμό.  Ένα μήνα μετά , φονικός σεισμός 

μεγέθους 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ κτύπησε την περιοχή της Νικομήδειας 

σκοτώνοντας 15.000 άτομα και προξενώντας τεράστιες ζημιές. Τρείς μήνες 

αργότερα νέος λιγότερο θανατηφόρος σεισμός μεγέθους 7,2 της κλίμακας Ρίχτερ 

κτύπησε ανατολικότερα στο Ντούζτσε προξενώντας περαιτέρω ζημιές.  Το 

σύνολο των ζημιών των 2 σεισμών υπολογίστηκε γύρω στα €25 δις.  Ενώ η 

κυβέρνηση αγωνιζόταν να σώσει την οικονομία και να επουλώσει τις πληγές των 

σεισμών, τον Ιανουάριο 2000 ανακαλύφθηκαν μια σειρά από σπίτια απ’ όπου 



ξεθάφτηκαν τα πτώματα δεκάδων αγνοουμένων επιχειρηματιών και 

διανοουμένων.  Τον Μάιο 2000 εξελέγη Πρόεδρος ο Νετζτέτ Σεζέρ, μέχρι τότε 

πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου, με τον οποίο ο Ετσεβίτ ήρθε σε άμεση 

ρήξη.   Τον Ιούνιο 2001, το συνταγματικό δικαστήριο άσκησε δίωξη εναντίον του 

ΚΑΡ και το έθεσε υπό απαγόρευση.   Εν τω μεταξύ, η υγεία του Ετζεβίτ 

επιδεινωνόταν ραγδαία και τον Φεβρουάριο 2002 όταν αρνήθηκε να παραιτηθεί 

για λόγους υγείας, ξέσπασε ανταρσία στο κόμμα και ο κυβερνητικός συνασπισμός 

διαλύθηκε.  Τον Νοέμβριο 2002 διεξήχθησαν εκλογές και το Λευκό Κόμμα του 

Ταγίπ Ερτογάν θριάμβευσε συγκεντρώνοντας 34%, ποσοστό που του εξασφάλισε 

απόλυτη πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση. Η άνοδος του Ερτογάν αποδόθηκε στο 

γεγονός ότι ο λαός πίστεψε σε αυτόν ότι μπορούσε να προσφέρει ελπίδα και όχι 

επειδή ήθελε ένα ισλαμικό κράτος.    Πρωθυπουργός ορίστηκε αρχικά ο στενός 

του συνεργάτης Αμπντουλάχ Γκιουλ. Ο Ερντογάν έγινε ο 57ος πρωθυπουργός της 

Τουρκίας το Μάρτιο 2003.   

Με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ερντογάν έγινε φανερό ότι θα 

προωθούσε μεταρρυθμίσεις που σταδιακά θα αλλοίωναν τον κοσμικό χαρακτήρα 

του κράτους που υπερασπίζονται οι κεμαλιστές στρατιωτικοί. Η πρώτη σημαντική 

σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και στρατιωτικών ήρθε με αφορμή την εκλογή του 

προέδρου, αφού η θητεία του απερχόμενου κεμαλιστή προέδρου Αχμέτ Νετζντέτ 

Σεζέρ είχε ήδη λήξει. Το κυβερνών κόμμα ΚΔΑ πρότεινε τον Απρίλιο 2007 τον 

υπουργό εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργό Αμπντουλάχ Γκιούλ για το 

προεδρικό αξίωμα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των 

στρατιωτικών, οι οποίοι μέσω του αρχηγού του γενικού επιτελείου 

στρατηγού Γιασάρ Μπουγιούκανιτ είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανέχονταν 

πρόεδρο που δεν θα ενστερνιζόταν τις βασικές αρχές της τουρκικής δημοκρατίας. 

Η προσπάθεια του Ερντογάν να αποδυναμώσει το κοσμικό κράτος επέφερε την 

αντίδρασή του με αποτέλεσμα ο αρμόδιος εισαγγελέας τον Μάϊο του 2008 να 

εισηγηθεί προς το συνταγματικό δικαστήριο την απαγόρευση του κυβερνώντος 

κόμματος ΑΚΡ καθώς και 71 επιφανών πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι 

Αμπντουλάχ Γκιούλ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Το Μάρτιο 2009 το κόμμα του Ερντογάν ήρθε πρώτο στις δημοτικές εκλογές, που 

διενεργήθηκαν, αλλά με μειωμένη τη δύναμή του σε σχέση με τις βουλευτικές του 

2007. Οι εκλογές αμαυρώθηκαν από επεισόδια βίας στις κουρδικές επαρχίες, με 

απολογισμό 6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. 

Το 2014 ο Ερντογάν ανέλαβε την Προεδρία της Τουρκίας συγκεντρώνοντας 

πολλές από τις εξουσίες της κυβέρνησης στα χέρια του. 

 

Γ Πολιτική κατάσταση 

 

Η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία μπορεί να αποτιμηθεί με την ανάλυση των 

ακόλουθων σημαντικών προβλημάτων και προκλήσεων που την απασχολούν. 

 

Ι Κουρδικό 

 

Το Κουρδικό πρόβλημα έχει ξεφύγει από τα χέρια της Τουρκίας και έχει καταστεί 

διεθνές.  Οι ξένες μεγάλες δυνάμεις είναι πλέον άμεσα ή έμμεσα μπλεγμένες και 

οι Κούρδοι έχουν αποκτήσει σημαντική στρατιωτική αλλά και πολιτική δύναμη η 

οποία τους επιτρέπει να πετυχαίνουν σταδιακά τους στρατηγικούς τους στόχους. 

 

ΙΙ Ρωσία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%9D%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%84_%CE%A3%CE%B5%CE%B6%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%9D%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%84_%CE%A3%CE%B5%CE%B6%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/2007
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82


 

Οι σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας σπάνια ήταν τόσο κακές.  Η Ρωσία φαίνεται 

αποφασισμένη να εκδικηθεί την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού και τις λοιπές 

αλαζονικές προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, όταν οι συνθήκες θα είναι 

κατάλληλες γι’ αυτή.  Κάτι τέτοιο θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Τουρκία. 

 

ΙΙΙ Οικονομία 

 

Η Τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία αναμένεται να 

οξυνθούν ως αποτέλεσμα του «εμπάρκο» που επέβαλε η Ρωσία. 

 

IV Πολιτική ιδεολογία: κεμαλισμός ή ισλαμισμός 

 

Η επικράτηση του Ερντογάν σε επανειλημμένες εκλογικές δεν πρέπει να εκληφθεί 

ως απόλυτη επικράτηση της ισλαμικής ιδεολογίας έναντι της κεμαλικής.  Η 

τουρκική ιστορία και τα τρέχοντα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η αντιπαλότητα 

μεταξύ των δύο δεν έχει ξεπεραστεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

αποκλειστεί η επάνοδος των κεμαλιστών. 

 

V Θρησκευτική ιδεολογία 

 

Η διαμάχη μεταξύ σουνιτών και σιιτών έχει ενταθεί τελευταίως και οι 

αντιμαχόμενες πλευρές έχουν οξύνει την αντιπαράθεση σε ανησυχητικό βαθμό.  Η 

Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης. 

 

VI Στρατός 

 

Παρά τις έντονες προσπάθειες ελέγχου του στρατού από τον Ερντογάν, η ιστορία 

διδάσκει ότι οι στρατιωτικοί παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις και 

βρίσκουν τον τρόπο όταν χρειαστεί να αποκαταστήσουν την τάξη και να 

διασφαλίσουν το μέλλον του τουρκικού λαού. 

 

VII Ενέργεια 

 

Η Τουρκία αναγνωρίζει την σημασία που διαδραματίζει η ενέργεια στην 

στρατηγική προοπτική και επιθυμεί διακαώς να μπει στο παιγνίδι ως 

διαμετακομιστής αφού δεν έχει δικούς της  πόρους.  Η απουσία αυτονομίας 

ενεργειακών πόρων την καθιστά ευάλωτη στις γειτονικές χώρες. 

 

VIII Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ένα εκ των 

οποίων είναι το Κυπριακό.  Η αλαζονική συμπεριφορά της Τουρκικής ηγεσίας και 

οι εκβιαστικές μέθοδοι που ακλουθεί προκαλούν έντονες αντιδράσεις ανάμεσα 

στους Ευρωπαίους εταίρους. 

 

VΙII Ανθρώπινα δικαιώματα 

 



Η συνεχιζόμενη καταπάτηση των βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των πολιτών αποτελεί κόλαφο για την Τουρκία και μεγάλο εμπόδιο 

στην Ευρωπαϊκή της πορεία.  Οι αντιδράσεις των Τούρκων καταστέλλονται βίαια 

αλλά υποβόσκουν και πιθανόν να εκραγούν ανά πάσα στιγμή. 

 

Δ Στρατηγική 

 

Κατά την περίοδο της εξουσίας των Κεμαλιστών η τουρκική στρατηγική αποσκοπούσε 

στην υλοποίηση του οράματος για εκοσμίκευση της κοινωνίας και στην προσαρμογή της 

χώρας στα δυτικά πρότυπα ζωής. 

 

Με την άνοδο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, η στρατηγική 

προσαρμόστηκε στην αλλαγή του οράματος, όπως αυτό διατυπώθηκε από τον 

πανεπιστημιακό Αχμέτ Νταβούτογλου  για αναβίωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

Στο έργο του  «Στρατηγικό βάθος» ο Νταβούτογλου αναδεικνύει δύο κύριες πτυχές της 

συγκαιρινής τουρκικής στρατηγικής. Πρώτον, ότι η κοσμοθεωρία και ο στρατηγικός 

σχεδιασμός των Τούρκων ηγετών προσαρμοσμένος στον σφυγμό των διεθνών 

εξελίξεων. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ο παλιός μοντερνιστικός κόσμος παρακμάζει και ότι 

ο κόσμος των εθνών γεννιέται. Δεύτερον, ότι η εκπλήρωση των σκοπών της νεο-

οθωμανικής στρατηγικής και κοσμοθεωρίας δεν είναι εύκολη υπόθεση.  

 

Τα ακόλουθα αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό είναι ενδεικτικά της στρατηγικής: 

 Στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία λαμβάνει χώρα μια ριζοσπαστική 

πνευματική και πολιτική ανασύνταξη, σχεδιασμένη να εκτοξεύσει το τουρκικό 

εθνοκράτος στο υψηλότερο σκαλί των ιεραρχιών ισχύος. 

 «Οι κοινωνίες οι οποίες έχουν στέρεες δομές και κατέχουν μία πολύ ισχυρή 

αίσθηση του ανήκειν και της ταυτότητας, που οφείλεται στην κοινή αντίληψη του 

χρόνου και του χώρου, και μπορούν με αυτή την αίσθηση να κινητοποιήσουν τα 

ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά και οικονομικά στοιχεία έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούν στρατηγικά ανοίγματα ικανά να ανανεώνονται 

συνεχώς. Αντιθέτως, οι κοινωνίες που ζουν μία κρίση ταυτότητας και τη 

μετατρέπουν σε μία καταστροφή πολιτισμού περιέρχονται σε ένα στρατηγικό 

αδιέξοδο παραδομένες στη δίνη των ψυχολογικών, κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών διακυμάνσεων». 

 «Η παγκοσμιοποίηση φέρει στοιχεία που θα ενεργοποιήσουν αναπόφευκτα όλη 

την κληρονομιά της ανθρωπότητας, και πρωτίστως εκείνην της Ασίας, προς την 

κατεύθυνση του ρου της ιστορίας. Η Τουρκία έρχεται αντιμέτωπη με την 

υποχρέωση να σχηματίσει ένα νέο και με νόημα σύνολο μεταξύ του ιστορικού 

βάθους και του στρατηγικού βάθους της καθώς και να το θέσει σε λειτουργία στο 

πλαίσιο ενός γεωγραφικού βάθους». 

 «Οι κοινωνίες που έχοντας χάσει την αυτοπεποίθησή τους αποδέχθηκαν να γίνουν 

τα περιφερειακά στοιχεία άλλων κοινωνιών, μετά από μια ψυχολογική 

κατάρρευση θα μείνουν αντιμέτωπες και με τον κίνδυνο της στρατηγικής τους 

διάλυσης»   

 «Μια Τουρκία που έχει αποκλειστεί από το Αιγαίο και έχει περικυκλωθεί στα 

νότια από την Ρωμαίικη διοίκηση της νότιας Κύπρου σημαίνει ότι τα περιθώριά 

της να κάνει ένα άνοιγμα στον κόσμο έχουν περιοριστεί σημαντικά».  

 Με τη μείωση των εδαφών του Οθωμανικού κράτους, πάντα μία από τις βασικές 

παραμέτρους της οθωμανοτουρκικής εξωτερικής πολιτικής υπήρξε η ασφάλεια 

και η συνέχεια των μουσουλμανικών στοιχείων που παρέμειναν στα 

εγκαταλειφθέντα εδάφη. 

 



Το όραμα και η στρατηγική του Νταβούτογλου ήταν μεγαλεπίβολα.  Όπως αποδείχτηκε 

στη συνέχεια, ήταν πολύ πέραν των δυνατοτήτων της χώρας γι’ αυτό και συντρίβησαν 

οδηγώντας την Τουρκία σε πολύ δύσκολη θέση.  Ο στρατηγικός στόχος για μηδενικά 

προβλήματα οδήγησε σε μεγάλα προβλήματα με όλες τις γειτονικές χώρες και όχι μόνο. 

 

Δ Στρατηγική για την Κύπρο 

  

Η εμπλοκή της Τουρκίας στην Κύπρο ξεκίνησε το 1570 με την κατάκτηση του νησιού 

και την προσάρτησή του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί Τούρκοι 

κυβέρνησαν την Κύπρο μέχρι το 1878.  Η παρουσία των Οθωμανών στην Κύπρο είχε ως 

αποτέλεσμα τον εξισλαμισμό μικρού ποσοστού των χριστιανών κατοίκων οι οποίοι με 

τους Οθωμανούς Τούρκους αποτέλεσαν την κοινωνική «ελίτ» της περιόδου. 

 

Στην τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου για το Κυπριακό, τον Σεπτέμβριο 1955, ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ζορλού προέβαλε «στρατηγικούς λόγους 

ασφάλειας της Τουρκίας», για τους οποίους η Κύπρος έπρεπε να παραμείνει υπό τη 

βρετανική κυριαρχία, άλλως «να αποδοθεί στον παλαιό ιδιοκτήτη της». Τόνισε ότι σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιέλθει υπό τον έλεγχο τις ίδιας δύναμης που ελέγχει 

τα νησιά «που περικυκλώνουν την Τουρκία από δυσμάς». 

 

Η γένεση της Τουρκικής Υψηλής Στρατηγικής στο Κυπριακό, έχει τις ρίζες της στα 

1956, όταν ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Ατνάν Μεντερές προσέλαβε ως μόνιμο 

σύμβουλο του Τουρκικού Κράτους, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου και 

βουλευτή του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος,  Νιχάτ Ερίμ, και του ανέθεσε τη 

σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου επί του οποίου θα στηριχθούν οι μακροχρόνιες 

επιδιώξεις της Τουρκίας στο Κυπριακό Ζήτημα. 

 

Ο Νιχάτ Ερίμ παρέδωσε, στα τέλη του 1956, δύο εκθέσεις (24 Νοεμβρίου και 22 

Δεκεμβρίου) στον πρωθυπουργό Μεντερές, οι οποίες εκθέσεις απετέλεσαν το βασικό 

στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου υλοποιήθηκε η τουρκική πολιτική επί του 

κυπριακού. Υιοθετήθηκε από όλες ανεξάρτητα τις τουρκικές κυβερνήσεις και τις 

στρατιωτικές ηγεσίες οι οποίες το ακολούθησαν με εντυπωσιακή συνέπεια. 

Τα βασικά σημεία της έκθεσης έλεγαν: 

1. Η διεκδίκηση της απόδοσης της Κύπρου στην Τουρκία στηρίζεται σε πολιτικούς 

λόγους. Παρά ταύτα προκειμένου να μην δηλητηριάζονται οι σχέσεις Ηνωμένου 

Βασιλείου – Τουρκίας – Ελλάδας, αν παραχωρηθεί αυτοδιοίκηση στο νησί, η 

καλύτερη λύση είναι η μέση λύση διχοτόμησης. 

2. Στην Κύπρο διαβιούν δυο διαφορετικές κοινότητες, δυο διαφορετικές ολότητες 

δύο οντότητες η κάθε μια από τις οποίες έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Το 

μέλλον των δύο οντοτήτων των δύο λαών, ανεξαρτησία, ένωση με την μητέρα-

πατρίδα, συνέχιση της Βρετανικής διοίκησης ή κάτι άλλο θα αποφασισθεί κατόπιν 

δημοψηφίσματος σε κάθε μια απ’ αυτές. 

3.   Η αρχή της αυτοδιάθεσης θα εφαρμοσθεί με την μετακίνηση Ελληνικών 

πληθυσμών έτσι ώστε να υπάγονται στη διακυβέρνηση της αρεσκείας τους. Η εν 

λόγω μετακίνηση δεν συνιστά άσκοπη ταλαιπωρία αλλά θα βοηθήσει να μην 

καταπατηθούν τα δικαιώματα της Τουρκικής κοινότητας που σήμερα είναι 

μειοψηφική, θα διασφαλιστεί η ασφάλεια της Τουρκίας και θα αποφευχθεί μια 

μελλοντική κρίση. 



4.   Η Τουρκία θα πρέπει να καθορίσει την προσφορότερη γι’ αυτήν μορφή 

διχοτόμησης λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οικονομικά και στρατιωτικά της 

συμφέροντα καθώς και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Στην ασφάλεια της 

περιοχής που θα παραχωρηθεί στους Ρωμιούς της Κύπρου θα πρέπει να 

συμμετέχει και η Τουρκία γιατί το θέμα σχετίζεται με την ασφάλεια της καθώς και 

της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει το ίδιο δικαίωμα για την 

Τουρκική περιοχή διότι το νησί απέχει από την Τουρκία 45 ν.μ ενώ από την 

Ελλάδα 600 ν.μ. 

5.   Πρέπει να επιδιωχθεί η ελεύθερη μετάβαση Τούρκων προς την Κύπρο.  Το 

σύνολο του Τουρκικού πληθυσμού μπορεί να αυξηθεί στο ποσοστό που 

ανερχόταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι θα διασφαλιστεί η έκβαση του 

δημοψηφίσματος που θα γίνει είτε για τον καθορισμό του συνόλου της νήσου είτε 

της διχοτόμησης. 

Ένα από τα κύρια στοιχεία της έκθεσης είναι η σημασία που προσδόθηκε στην 

αλλοίωση του εθνολογικού χαρακτήρα της Κύπρου, αποκαλώντας την Ελληνική 

πλειοψηφία ως ευκαιριακή συγκυρία που πρέπει να ανατραπεί.  Ένα άλλο σημαντικό 

στοιχείο είναι η χρήση των όρων «κοινότητες», «οντότητες», «ολότητες», «λαοί» σε 

σχέση με τη διάκριση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίες σταδιακά 

και μεθοδικά παρείσφρυσαν στην επίσημη ορολογία του Κυπριακού προβλήματος. 

Στη βάση αυτών των εκθέσεων συντάχθηκε το «Σχέδιο Ανάκτησης της Κύπρου» (ΣΑΚ) 

από το γραφείο ειδικού πολέμου (ΓΕΠ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Τουρκίας 

το 1958 (πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο ταγματάρχης Ισμαΐλ Τάνσου), το οποίο 

προσδιόρισε τους ακόλουθους 3 βασικούς στρατηγικούς στόχους που ακολουθήθηκαν 

έκτοτε μέχρι σήμερα: 

  

1 Να μετακινηθεί ο ελληνικός πληθυσμός σε ξεχωριστή περιοχή. 

2 Να μεταφερθούν Τούρκοι υπήκοοι στο νησί, για να ανατραπεί η πληθυσμιακή 

υπεροχή των Ελλήνων. 

3 Να αποδοθεί η Κύπρος στη Τουρκία, σε περίπτωση αποχώρησης της Βρετανίας, 

και να διατηρεί στρατεύματα στο νησί για τη «στρατιωτική ασφάλεια της 

Τουρκίας», και σε καμία περίπτωση να μην ελέγχεται από την Ελλάδα.  

Τη σημασία των πιο πάνω εκθέσεων στη διαμόρφωση της Τουρκικής στρατηγικής 

αναδεικνύουν τα βιβλία των Νιχάτ Ερίμ «Η Κύπρος από όσα είδα και γνωρίζω» 1976, 

Ισμαΐλ Τάνσου «Στην πραγματικότητα ουδείς κοιμόταν» 2001, και Κεμάλ Γιαμάκ «Ίχνη 

που έμειναν στη σκιά και εμείς που επισκιαστήκαμε»2006.  Οι εν λόγω αξιωματούχοι 

είχαν ενεργό εμπλοκή στη σύνταξη των Συνθηκών Ζυρίχης-Λονδίνου, στη μεταφορά 

οπλισμού από την Τουρκία στη Κύπρο προ και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, στη στρατικοποίηση και δράση της ΤΜΤ, την Τουρκανταρσία του 1963 

κλπ. Τα βιβλία τους βοηθούν στη κατανόηση των γεγονότων της εισβολής, 

εθνοκάθαρσης, τρομοκρατίας, εποικισμού, ξεριζωμού του ελληνικού στοιχείου και της 

στάσης της Τουρκίας στις διακοινοτικές συνομιλίες.   Τα βιβλία αυτά συγκλίνουν στη 

σημαντική διαπίστωση ότι η Τουρκία δε θέλει ανεξάρτητο κράτος έναντι των νοτίων 

ακτών της, αλλά έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.   Οι δράσεις και ενέργειές της Τουρκίας 

δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντεταγμένες στην υποστήριξη του ύψιστου 

στρατηγικού στόχου «επανάκτησης της Κύπρου».  Μέσα από τα βιβλία τους, 

επιβεβαιώνεται η φύση του Κυπριακού ως προβλήματος επεκτατικής στρατηγικής της 

Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, την οποία θεωρεί ζωτικό χώρο για την ασφάλειά της, 

και όχι ως διακοινοτικής διαφοράς. 

Η Τουρκική στρατηγική για την Κύπρο έμεινε σταθερή καθόλη την περίοδο της 

εξουσίας των Κεμαλιστών και συνεχίστηκε από το ΚΔΑ αφού προηγουμένως 



επιβεβαιώθηκε από τον Αχμέτ Νταβούτογλου στο βιβλίο του «Το Στρατηγικό Βάθος».   

Τα πιο κάτω αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό είναι ενδεικτικά της στρατηγικής 

προσέγγισης της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. 

 «Η Κύπρος είναι μια σταθερή βάση και αεροπλανοφόρο που είναι σε θέση να 

ελέγχει τις περιοχές του Περσικού κόλπου και της Κασπίας και τις υδάτινες 

αρτηρίες του Αντεν και του Ορμούζ, οι οποίες αποτελούν τις σημαντικότερες 

υδάτινες περιοχές που συνδέουν Ευρασία και Αφρική».  

 «Ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία 

όφειλε να διατηρεί ένα Κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει 

αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου». 

 «Το Κυπριακό μετατρέπεται με μία συνεχώς και αυξανόμενη ταχύτητα σε ένα 

ζήτημα Ευρασίας και Μέσης Ανατολής-Βαλκανίων (Δυτικής Ασίας-Ανατολικής 

Ευρώπης)»   

 «Την Κύπρο δεν μπορεί να αγνοήσει καμία περιφερειακή ή παγκόσμια δύναμη 

που κάνει στρατηγικούς υπολογισμούς στη Μ. Ανατολή, την Α. Μεσόγειο το 

Αιγαίο, το Σουέζ, την Ερυθρά θάλασσα και τον Κόλπο. Η Κύπρος βρίσκεται σε 

τόσο ιδανική απόσταση απ’ όλες τις περιοχές, που έχει την ιδιότητα μίας 

παραμέτρου που τις επηρεάζει όλες άμεσα». 

 Η Τουρκία, το στρατηγικό πλεονέκτημα που απέκτησε την δεκαετία του 1970 

πάνω σε αυτήν την παράμετρο, πρέπει να το αξιοποιήσει όχι ως στοιχείο μίας 

αμυντικής Κυπριακής πολιτικής με στόχο την διαφύλαξη του σημερινού στάτους 

κβο, αλλά ως ένα θεμελιώδες στήριγμα μίας επιθετικής θαλάσσιας στρατηγικής 

διπλωματικού χαρακτήρα». 

 

7 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Α Παγκόσμια 

 

Ι Υποβάθμιση του ρόλου του ΟΗΕ στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου και 

των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Με την πάροδο του χρόνου, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η αδυναμία του 

ΟΗΕ να προασπίσει την εφαρμογή του καταστατικού του χάρτη και ιδιαίτερα το 

διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Χώρες ενεργούν αυτόνομα 

καταπατώντας τον καταστατικό χάρτη και ο ΟΗΕ παρουσιάζεται αδύναμος να τις 

ελέγξει . 

 

ΙΙ Νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική 

 

Η διακυβέρνηση Μπάρακ Ομπάμα εισήγαγε νέο δόγμα στην εξωτερική πολιτική 

των ΗΠΑ.  Οι ΗΠΑ έχουν αποστασιοποιηθεί από την άμεση ενεργό δράση στη 

διαμόρφωση του διεθνούς τοπίου επιδεικνύοντας εσωστρέφεια.  Η Ευρώπη 

χειραφετήθηκε λόγω του μεγέθους και της δομής της και η Ασία αφέθηκε ως 

χώρος επιρροής της Ρωσίας και των άλλων αναδυόμενων μεγάλων δυνάμεων. 

 

ΙΙΙ Αναβάθμιση της Ρωσίας σε υπερδύναμη   

 

Η παρουσία του Βλαδιμήρ Πούτιν στο τιμόνι της Ρωσίας έχει αναβαθμίσει το 

ρόλο της χώρας στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι, ιδιαίτερα στην περιοχή της ΝΑ 

Μεσογείου, της Ασίας και της Ευρώπης.  Η Ρωσία έχει αναλάβει το ρόλο του 

προστάτη των χωρών που αντιστέκονται στην λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης και 



του αντίβαρου στις ΗΠΑ.   

 

IV Αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις και νέες γεωστρατηγικές ισορροπίες 

 

Η δημιουργία του BRICS έχει σηματοδοτήσει την μεταμόρφωση και διεύρυνση 

του ανταγωνισμού μεταξύ της δύσης και των αναδυόμενων δυνάμεων της 

Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νοτίου Αφρικής.  

 

V Οικονομικά προβλήματα δυτικών χωρών 

 

Η βαθειά οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2008 και μεταδόθηκε 

αμέσως μετά στην Ευρώπη προκάλεσε σοβαρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια 

οικονομία.  Πολλές οικονομίες της νότιας Ευρώπης δεν έχουν ανακάμψει.  Τα 

μακροοικονομικά στοιχεία σημαντικών οικονομιών προκαλούν ανησυχία και 

φόβο για νέο αποσταθεροποιητικό κύμα το οποίο πιθανόν να έχει μεγαλύτερη 

ένταση από το προηγούμενο. 

 

VI Μετατόπιση οικονομικής δραστηριότητας προς Ασιατικές χώρες 

 

Οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας στις Ασιατικές χώρες, 

ιδιαίτερα στην Κίνα, έχουν επιβεβαιώσει την πρόβλεψη ότι στο εγγύς μέλλον οι 

Ασιατικές χώρες θα καταστούν η κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας. 

 

VII Αλλαγή του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη και αβεβαιότητα ως προς τις 

τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου 

 

Η εξεύρεση μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε νέες περιοχές όπως η 

ΝΑ Μεσόγειος σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ 

και στην Ευρώπη και τον κίνδυνο αναζωπύρωσης και επέκτασής της, έχουν 

αλλάξει άρδην τον ενεργειακό χάρτη.  Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταρρεύσει 

και είναι αβέβαιο πως θα διακυμανθούν στο μέλλον 

 

Β Ευρώπη 

 

I Συμμετοχή στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η συμμετοχή της Κύπρου στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

οπλίσει την Κύπρο με σημαντικά πολιτικά όπλα.  Το δικαίωμα αρνησικυρίας 

επιτρέπει το έλεγχο της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.  Οι καθημερινές 

επαφές Κυπρίων βουλευτών και αξιωματούχων με Ευρωπαίους εταίρους επιτρέπει 

την αφηγηματική επεξήγηση της κατάστασης και την προβολή των Κυπριακών 

θέσεων. 

 

II Ευρωπαϊκό κεκτημένο 

 

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια των χωρών 

μελών, συμπεριλαμβανομένων των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου και η ειδική 

αναφορά στην προσωρινή αναστολή της εφαρμογής του μέχρι την αλλαγή των 

κατοχικών δεδομένων, αποτελεί σημαντικό συντελεστή ισχύος στην πολιτική 

φαρέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας για απαλλαγή από την τουρκική κατοχή, 

εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, των βασικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος. 



 

III Οικονομική αστάθεια ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου 

 

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2008 και επεκτάθηκε γρήγορα στη 

Ευρώπη κτύπησε έντονα τις ευπαθείς και αδύνατες οικονομίες της Νοτίου 

Ευρώπης ρίχνοντας τις σε βαθιά ύφεση.  Τα έντονα φαινόμενα ανεργίας έχουν 

προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.  Η κυοφορούμενη νέα παγκόσμια 

κρίση σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα κατάλοιπα της προηγούμενης απειλεί να 

επηρεάσει  και τις χώρες της Βορείου Ευρώπης. 

 

IV Αβεβαιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

 

Το επικείμενο δημοψήφισμα στην Αγγλία σε σχέση με την έξοδο της χώρας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή ως BREXIT) αποτελεί σταθμό στην περαιτέρω 

πορεία.  Η διαπραγμάτευση των όρων παραμονής της Αγγλίας έχουν ήδη 

τραυματίσει το κύρος και τη συνοχή της Ένωσης και έχουν δικαιώσει τους 

Ευρωσκεπτικιστές.  Τα πολλά οικονομικά προβλήματα των νότιων χωρών της 

ένωσης και η άνιση μεταχείρισή τους σε σημαντικά θέματα όπως το τραπεζικό με 

την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών επιτείνει της ανησυχίες.  Η 

παρατεταμένη φημολογία και οι συζητήσεις περί της εξόδου της Ελλάδας από το 

Ευρώ (γνωστή ως GREXIT) επιτείνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα 

αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

 

V Μεταναστευτικό και δημογραφική αλλοίωση 

 

Το μεταναστευτικό και η δημογραφική αλλοίωση αποτελούν τεράστιο Ευρωπαϊκό 

πρόβλημα.  Ήδη χώρες όπως η Σουηδία υποφέρουν από έντονη και αυξανόμενη 

εγκληματικότητα η οποία αποδίδεται κυρίως στους μετανάστες.  Το 

μεταναστευτικό αποτελεί αχίλλειο πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία 

εκμεταλλεύεται απροκάλυπτα η Τουρκία για να εκμαιεύσει οικονομική βοήθεια 

και πρόοδο της ενταξιακής της πορείας. 

 

Γ Νοτιοανατολική Μεσόγειος 

 

I Υδρογονάνθρακες 

 

Η γεωστρατηγική σημασία της ΝΑ Μεσογείου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά με 

την εξεύρεση μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.  Σε αυτό συμβάλλει και η 

ανάγκη των Ευρωπαϊκών χωρών να απεξαρτηθούν ενεργειακά από την Ρωσία. 

 

II Τουρκικός ηγεμονισμός και εσωτερική πολιτική αστάθεια 

 

Η επικράτηση του ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, η εδραίωση 

του Ερντογάν ως νέο-σουλτάνου και η αφοσίωση στο δόγμα Νταβούτογλου 

έθρεψε τον Τουρκικό ηγεμονισμό και ιμπεριαλισμό, η ρήξη με όλες ανεξαιρέτως 

τις γειτονικές χώρες, αντί για μηδενικά προβλήματα όπως ήταν η επιδιωκόμενη 

αρχική διακήρυξη έχει καταστήσει την Τουρκία αποσταθεροποιητικό παράγοντα 

στην περιοχή.  Ταυτόχρονα, τα πολλά μεγάλα εσωτερικά προβλήματα (π.χ. 

οικονομία, Κουρδικό, Κεμαλιστές, στρατός) προκαλούν κλίμα αστάθειας και 

αβεβαιότητας.  Με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται ο αριθμός των διεθνών αλλά 

και Τούρκων αναλυτών που πιστεύουν ότι το τέλος της εποχή του αλαζόνος 

Ερντογάν είναι θέμα χρόνου.  



III Ισλαμικό Χαλιφάτο και μεταναστευτικό 

 

Η δημιουργία του Ισλαμικού Χαλιφάτου, στην οποία η Τουρκία συνέδραμε 

ενεργά, προκάλεσε τεράστιους κλυδωνισμούς όχι μόνο στην περιοχή της ΝΑ 

Μεσογείου αλλά παγκοσμίως.  Πυροδότησε το μεταναστευτικό πρόβλημα το 

οποίο η Τουρκία διόγκωσε εσκεμμένα για να εξασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και να εκμαιεύσει την συνέχιση της Ενταξιακής της πορείας. 

IV Ρευστότητα και αβεβαιότητα για το μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας με 

άλλες δυνάμεις της περιοχής  

 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις χώρες της περιοχής είναι ιδιαίτερα τεταμένες.  Η 

στρατιωτική εμπλοκή στην Συρία έχει σπρώξει τις σχέσεις με τη Ρωσία στα άκρα.  

Η κατάρριψη του Ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους και οι συνεχιζόμενες 

αλαζονικές προκλήσεις δοκιμάζουν την υπομονή της Ρωσίας.  Πολλοί είναι 

εκείνοι που πιστεύουν ότι η στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας 

είναι θέμα χρόνου.  Οι σχέσεις με το Ισραήλ φαίνεται να επουλώνονται αλλά 

μάλλον αυτό οφείλεται στην τακτική του Ισραήλ να αφήσει την Ρωσία να 

ξεκαθαρίσει το τοπίο.  Πέραν τούτου, οι σχέσεις με το Ιράν και την Αίγυπτο δεν 

είναι καλές καθώς έχει αναζωπυρωθεί η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. 

 

V Αστάθεια στην Μέση Ανατολή και προοπτική σοβαρής γεωπολιτικής 

αναδιάταξης  

 

Η προοπτική δημιουργίας κουρδικού κράτους, κατακερματισμού της Συρίας και 

του Ιράκ, και το θρησκευτικό μίσος μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών έχει 

δημιουργήσει κλίμα αστάθειας στην Μέση Ανατολή με προοπτική σοβαρής 

γεωπολιτικής αναδιάταξης. 

 

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Α Θετικά  

I Διεθνής αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας  

 

Η διεθνής αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί αδιαμφισβήτητα το 

μέγιστο πλεονέκτημα και συντελεστή ισχύος της.  Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 

κράτος αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ από το 1960.  Με πλειάδα αποφάσεων του 

το ΣΑ του ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει διαχρονικά την θέση αυτή.  Η απόφαση υπ’ 

αριθμό 186 της 4
ης

 Μαρτίου 1964 επιβεβαίωσε την συνέχιση και αναγνώριση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την μετά την τουρκανταρσία του 1963 και την 

αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την επίσημη δομή του κράτους.    
  

II Διαχρονική υποστήριξη θέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ΟΗΕ 

 

Οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστηρίζονται διαχρονικά στο ΣΑ του 

ΟΗΕ πρωτίστως από την Ρωσία αλλά και την Κίνα και την Γαλλία.  Η Αγγλία 

αλλά και οι ΗΠΑ παραδοσιακά τηρούν φιλοτουρκική στάση.  Η Αγγλία έχει 

διατηρήσει παραδοσιακά την πρωτοβουλία των κινήσεων με την σύνταξη των 

εκθέσεων για το Κυπριακό.  Ιδιαίτερα τα ψηφίσματα 367(1975), 649(1990), 716 

(1991) και 750 (1992). 

 



ΙΙΙ Ταύτιση των Κυπριακών θέσεων με το διεθνές δίκαιο 

 

Οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απόλυτα ταυτισμένες με το διεθνές 

δίκαιο.  Αυτό έχει επαληθευτεί επανειλημμένα από τις διακρατικές προσφυγές τις 

Κυπριακής Δημοκρατίας και τις ατομικές προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Η απόφαση του ΕΔΑΔ το Μάιο 2001 στην 

διακρατική προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1994 αποτελεί μέγιστη 

επιβεβαίωση των δικαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Οι ατομικές προσφυγές 

της Τιτίνας Λοιζίδου και του Μελέτιου Αποστολίδη είναι εξίσου σημαντικές. 

 

IV Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε ένα 

σημαντικό συντελεστή ισχύος στην πολιτική της φαρέτρα για τους ακόλουθους 

λόγους.  Πρώτον, όρισε την εφαρμογή  του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την 

επικράτεια της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των κατεχομένων εδαφών, 

αναχαιτίζοντας έτσι την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκόψει νομικά τα εδάφη 

αυτά από την Κυπριακή Δημοκρατία και να τα εντάξει κάτω από διαφορετική 

νομική υπόσταση.  Δεύτερον, όπλισε την Κυπριακή Δημοκρατία με το δικαίωμα 

του βέτο και έτσι έθεσε υπό τον έλεγχο της την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

δίνοντας της την δυνατότητα εξάσκησης πολιτικής πίεσης για σεβασμό της 

έννομης διεθνούς τάξης,  της κυριαρχίας της και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των πολιτών της.  

 

V Σημαντικά ενεργειακά αποθέματα 

 

Η εξεύρεση μεγάλων ποσοτήτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ σε 

συνδυασμό με παρόμοιες εξεύρεσης στις άλλες χώρες της Λεβαντίνης κατέστησε 

την Κύπρο σημαντικό ενεργειακό εταίρο τόσο των χωρών της περιοχής όσο και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μελλοντικού πελάτη. 

 

VI Παράγοντας περιφερειακής σταθερότητας  

 

Η κομβική γεωγραφική θέση και οι διαχρονικά εξαίρετες σχέσεις καλής γειτονίας 

σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου έχουν 

αναδείξει την σημασία της Κύπρου ως σημαντικού παράγοντα σταθερότητας. 

 

VII Δημοκρατικό πολίτευμα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες 

 

Παρόλα τα ελλείμματα που παρατηρούνται, η ελεύθερη Κύπρος διακρίνεται για το 

δημοκρατικό της πολίτευμα και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. 

 

VIII Διαχρονικές πολύ-επίπεδες σχέσεις με τη Ρωσία 

 

Η Κύπρος διατηρεί διαχρονικά εξαίρετες σχέσεις με την Ρωσία σε πολλά επίπεδα.  

Πολιτικά η Ρωσία αποτελεί τον σταθερότερο υποστηρικτή των θέσεών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΣΑ του ΟΗΕ στο οποίο είναι μόνιμο μέλος.  

Οικονομικά, η Ρωσία αποτελεί την μέγιστη πηγή επενδύσεων στο νησί.  

Τουριστικά, η Ρωσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές τουριστών, ενώ 

η Ρωσική κοινότητα στην Κύπρο είναι η μέγιστη και αριθμεί μερικές δεκάδες 



χιλιάδες.  Η ορθόδοξη χριστιανική πίστη συνδέει τους 2 λαούς ενώ πολιτιστικά 

έχουν αναπτυχθεί στενές σχέσεις. 

 

IX Αποφυγή διεθνούς αναγνώρισης αποσχιστικών ενεργειών των 

Τουρκοκυπρίων 

 

Στις 3 περιπτώσεις που η Τουρκία προσπάθησε να ανατρέψει την Κυπριακή 

Δημοκρατία με αποσχιστικές ενέργειες των Τουρκοκυπρίων (1963, 1974 και 

1983) απέτυχε παταγωδώς. 

 

X Δυνατότητα επιβίωσης των Κυπρίων διά μέσου των αιώνων 

 

Οι Κύπριοι κατάφεραν να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την Ελληνική τους 

ταυτότητα για 3.200 χρόνια, παρόλο το μεγάλο αριθμό κατακτητών που πέρασε 

από το νησί για μακρές περιόδους. 

 

XI Αποδεκτός διαχωρισμός μεταξύ ιθαγένειας και εθνικής ταυτότητας των 

πολιτών 

 

Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι η Κυπριακή ιθαγένεια είμαι μία ενώ Κύπριοι πολίτες 

προέρχονται από πολλές εθνικές ομάδες.  Αυτό επιτρέπει την διατήρηση της 

Κυπριακής ταυτότητας και την χειραφέτησή της από τις μητέρες πατρίδες. 

XII Στήριξη από την διεθνή κοινότητα του δικαιώματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν 

επανειλημμένα διακηρύξει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους.  Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθότι 

απαντά στην Τουρκική θέση ότι τέτοιο δικαίωμα δεν υφίσταται επειδή οι φυσικοί 

πόροι ανήκουν στις 2 κοινότητες και ως εκ τούτου θα πρέπει να τύχουν κοινής 

εκμετάλλευσης. 

 

XIII Διεθνής προβληματισμός για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και το 

νέο προσανατολισμό της χώρας 

 

Η διεθνής κοινότητα είναι άκρως προβληματισμένη με την ισλαμοποίηση του 

Τουρκικού πολιτικού συστήματος και την νέο-οθωμανική σουλτανική νοοτροπία 

του Πρόεδρου Ερντογάν. 

 

XIV Κοινότητες ομογενών με πολιτική επιρροή σε σημαντικά κέντρα λήψης 

αποφάσεων 

 

Η Κυπριακή αλλά και η Ελλαδική ομογένεια στις ΗΠΑ και στην Αγγλία εξασκεί 

σημαντική επιρροή, ιδιαίτερα μέσω του Εβραϊκού λόμπυ με το οποίο έχει 

αναπτύξει στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια. 

Β Αρνητικά 

 



I Απουσία θεσμοθετημένου στρατηγικού σχεδιασμού 

 

Η απουσία θεσμοθετημένου στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί τη μέγιστη 

αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνοκυπριακής πλευράς.  Η 

απουσία ορθού στρατηγικού σχεδιασμού έχει ως αποτέλεσμα την αντανακλαστική 

αντίδραση στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας αντί στην προληπτική 

αντιμετώπισή τους.  Η αδυναμία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι το κυπριακό 

αφέθηκε να μονοπωλείται από την ολιγαρχική διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία η 

οποία αποστρέφεται την επιστημοσύνη. 

 

ΙΙ Μακρά Τουρκική κατοχή 

 

Τα 52 χρόνια Τουρκικής κατοχής, παρόλο που είναι πολύ λίγα σε σχέση με την 

πολυχιλιετή ιστορία της Κύπρου, συντείνουν στην παγίωση των τετελεσμένων  

και στην ενίσχυση της επιχειρηματολογίας της Τουρκικής πλευράς ενάντια στην 

ελληνικότητα του νησιού.  Ο πολυετής διαχωρισμός του λαού, ο εποικισμός και η 

ανέγερσης τεμενών  προκαλεί την δημογραφική και πολιτισμική αλλοίωση των 

κατεχομένων. 

 

IIΙ Εποικισμός, εκδίωξη γηγενούς πληθυσμού και δημογραφική αλλοίωση 

Η δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού της Κύπρου είναι βασικός άξονας της 

Τουρκικής στρατηγικής. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικής και 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του, ο αμιγώς Ελληνοκυπριακός πληθυσμός που το 

2011 αριθμούσε μόνο 572.000 είναι ήδη μειονότητα στην Κύπρο αφού ο 

πληθυσμός στα κατεχόμενα ξεπερνά τις 500.000 (πιθανόν να ανέρχεται μέχρι 

700.000) εκ των οποίων μόνο 80.000 είναι Τουρκοκύπριοι, ενώ στις ελεύθερες 

περιοχές κατοικούσαν 220.000 περίπου αλλοδαποί.  

IV Περιορισμένη κυριαρχία και ανεξαρτησία 

 

Η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 

ακρωτηριασμένες από το 1960 με το ρατσιστικό σύνταγμα που επιβλήθηκε στον 

Κυπριακό λαό.  Η Τουρκική εισβολή περιόρισε ακόμη περισσότερο την 

ανεξαρτησία και κυριαρχία της χώρας, ενώ η υπογραφή μνημονίου με την Τρόικα 

το 2013 εκχώρησε μέρος της κυριαρχίας στους διεθνείς πιστωτές.  

 

V Βρετανικές βάσεις 

 

Η παρουσία των βρετανικών βάσεων αποτελεί αποικιοκρατικό κατάλοιπο και 

ακρωτηριάζει την κυριαρχία του κράτους.  Το «κυρίαρχο» καθεστώς των 

Αγγλικών βάσεων δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. 

 

VI Συνταγματικές αδυναμίες συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου 

 

Οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου οι οποίες αποτέλεσαν το σύνταγμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας περιείχαν απαράδεκτα ρατσιστικά και διχαστικά στοιχεία 

τα οποία ουσιαστικά αποτελούσαν ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους.  

Η συνθήκη συμμαχίας και η συνθήκη εγγυήσεως ήταν άνευ προηγούμενου και 

υπέσκαπταν την ανεξαρτησία του κράτους. 

 



VII Εμπλοκή ισχυρότερων χωρών με συμφέροντα συγκρουόμενα με αυτά της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Το Κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα καθότι δημιουργήθηκε και συντηρείται για 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Τουρκίας και της Αγγλίας.  Τα συμφέροντα 

των χωρών αυτών διαφέρουν από τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας γι’ 

αυτό και δεν προκύπτει λύση του προβλήματος. 

 

VIII Ενορχηστρωμένες διακοινοτικές συγκρούσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης 

 

Από την αρχή της εμπλοκής της στην Κύπρο, η Τουρκία εφάρμοσε 

προβοκατόρικες πρακτικές για να επιφέρει ρήξη στις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων και να τραυματίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ τους.  Σε μεγάλο 

βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί με τη βοήθεια των Άγγλων. 

 

IX Συνεχείς αναφορές σε συγκρουόμενες ιστορικές προσεγγίσεις για το κυπριακό 

με πολιτικές προεκτάσεις 

 

Μέρος της προσπάθειας των Άγγλων και των Τούρκων για καλλιέργεια 

διχαστικών τάσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και αποδόμησης 

της ταυτότητας και συνοχής του λαού ήταν και η παραχάραξη της ιστορίας.  Ως 

συνήθως, χρησιμοποιήθηκαν εντεταλμένα πρόσωπα, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί, 

δημοσιογράφοι και άλλοι, για να υλοποιήσουν τον στρατηγικό αυτό στόχο. 

 

X Κομματική εκμετάλλευση του κυπριακού 

 

Δικαιολογημένα το Κυπριακό αποτελεί από της γενέσεώς του το μέγιστο θέμα που 

απασχολεί τον Κυπριακό λαό.  Όπως αναμενόταν, οι πολιτικοί στην προσπάθεια 

τους να αναρριχηθούν ή να παραμείνουν στην εξουσία, χρησιμοποιούν το 

κυπριακό για λαϊκισμό μεταβάλλοντας πολλές φορές άρδην τις θέσεις τους, 

συγκαλύπτοντας και παραποιώντας σημαντικά γεγονότα. 

 

XI Μερική ασυμβατότητα των υπό συζήτηση όρων επίλυσης του κυπριακού με 

την αρχή της προηγμένης δημοκρατίας 

 

Τα ελλείμματα δημοκρατίας στην ελεύθερη Κύπρο καλλιέργησαν στην 

Ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία και το λαό την αίσθηση ότι θα μπορούσε να 

εξευρεθεί βιώσιμη λύση μακριά από τις αρχές της προηγμένης δημοκρατίας.  Έτσι 

υποβαθμίστηκε η σημασία των βασικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και η 

πρόταξή τους αντικαταστάθηκε με υποχωρήσεις και αποδοχή του ακρωτηριασμού 

τους. 

 

XII Απουσία επιστημονικής ανάλυσης των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων 

και της επιρροής τους επί του κυπριακού 

 

Η πολιτική γεννά την αλαζονεία, η οποία με τη σειρά της γεννά την αποστροφή 

της  επιστημοσύνης.  Οι πολιτικοί, ιδιαίτερα σε ένα ανώριμο πολιτικό σύστημα, 

θεωρούν ότι είναι παντογνώστες, εγκύπτουν στα  καθημερινά εσωτερικά θέματα 



και παραγνωρίζουν την σημασία της εξειδικευμένης ανάλυσης των διεθνών 

εξελίξεων.  Στην περίπτωση της Κύπρου, όπου η γεωστρατηγική της θέση την 

θέτει στο κέντρο ενδιαφέροντος πολλών άλλων χωρών, η σημασία εις βάθος 

μελέτης των χωρών αυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 

 

XIII Εισχώρηση ιδεολογικών αγκυλώσεων 

 

Ο πολιτικός διπολισμός εξέθρεψε την διείσδυση ιδεολογικών αγκυλώσεων στο 

κυπριακό με αποτέλεσμα τα πραγματικά δεδομένα να παρακολουθούνται μέσα 

από τον ιδεολογικό φακό και να ερμηνεύονται κατά το δοκούν. 

 

XIV Εξασθένιση αντικατοχικής αντίστασης 

 

Η οικονομική ευμάρεια και το προσωπικό συμφέρον εξασθένησαν το 

αντικατοχικό φρόνημα του λαού ο οποίος άφησε τη διαχείριση του κυπριακού και 

των άλλων κοινών θεμάτων στα χέρια των πολιτικών και εστίασε στα προσωπικά 

του θέματα. 

 

XV Απουσία ικανοποιητικού βαθμού σύγκλισης των πολιτικών δυνάμεων ως 

προς τους όρους επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Ενώ θεωρητικά υπάρχει ομοφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων στο πλαίσιο 

λύσης, στην πράξη οι κόκκινες γραμμές ενός εκάστου διαφέρουν και δεν έχουν 

αποτυπωθεί ξεκάθαρα. 

 

XVI Ελλείμματα δημοκρατίας στην ελεύθερη Κύπρο 

 

Τα ελλείμματα δημοκρατίας στην ελεύθερη Κύπρο (π.χ. διαφθορά, αδιαφάνεια, 

διαπλοκή, ολιγαρχία) έχουν ρήξη τη στάθμη των προσδοκιών του Κυπριακού 

λαού για ποιοτική λύση.   

 

XVII Στρατηγική εξασθένηση της Ελλάδας 

 

Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξασθένηση του στενότερου σύμμαχου και 

υποστηρικτή της Κύπρου επέφερε μεγάλο πλήγμα σε πολλά μέτωπα του 

κυπριακού.  

Γ Ευκαιρίες 
 

 
Ι Στρατηγική ενεργειακή συνεργασία με Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ρωσία και 

Ευρωπαϊκές χώρες 
 

Η σύναψη ενεργειακών συνεργασιών όπως αυτές που έχουν τροχοδρομηθεί 
μπορούν να ενισχύσουν την Κύπρο τόσο οικονομικά, πολιτικά αλλά και 
στρατιωτικά, βοηθώντας σημαντικά στην επίλυση του Κυπριακού. 

 
 

ΙΙ Εκμετάλλευση της ΑΟΖ 
 

Η κοινή οριοθέτηση των ΑΟΖ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου θα επιταχύνει την 
διαδικασία εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων των χωρών αυτών, θα 
ενισχύσει την ασφάλεια της περιοχής και θα διευκολύνει τις επενδύσεις ξένων 
κολοσσών. 

 
 



ΙΙΙ Ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας λόγω ενεργειακού πλούτου 
 

Η δημιουργία ορθού πλαισίου διαχείρισης των υδρογονανθράκων θα διασφαλίσει 

την ενδυνάμωση της Κυπριακής οικονομίας και την οικονομική ευημερία του 

Κυπριακού λαού.  Η ανέγερση σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο πρέπει να 

παραμένει στρατηγικός στόχος καθότι θα θεμελιώσει την στρατηγική σημασία της 

Κύπρου και θα επιφέρει πρόσθετα οικονομικά οφέλη μέσω της επένδυσης σε 

αυτό, της εργοδότησης και της δημιουργίας συναφών επενδύσεων (π.χ. χημική 

βιομηχανία). 

 

ΙV Εκμετάλλευση της ρήξης στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και το 
Ισραήλ 

 
Οι κακές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία αλλά και το Ισραήλ δεν πρόκειται να 
παραμείνουν πάντα έτσι.  Η τρέχουσα περίοδος προσφέρεται για αλλαγή των 
δεδομένων αν τύχει ορθής εκμετάλλευσης. 

 
 
V Εκμετάλλευση της διεθνοπολιτικής συγκυρίας και εσωτερικών τάσεων στις 

ΗΠΑ με στόχο την εξισορρόπηση της Αμερικανικής πολιτικής στο κυπριακό 
 
 

Το Εβραϊκό λόμπυ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής.  Η μεγάλη Ελλαδική και Κυπριακή παροικία, μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της πολιτικής των ΗΠΑ στο 

Κυπριακό, ιδιαίτερα ενόψει των προεδρικών εκλογών. 

 

VI Δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενεργεί ως συνδετικός κρίκος 
μεταξύ άλλων χωρών 

 

Η Κύπρος διαδραμάτιζε αυτό το ρόλο παραδοσιακά.  Οι τρέχουσες συγκιρίες και 
τα γεωπολιτικά δεδομένα επιτρέπουν την ενδυνάμωση αυτού του ρόλου. 

 
VII Επιβολή κόστους στην Τουρκία ως αποτέλεσμα της συνέχισης των 

ηγεμονικών της τάσεων έναντι της Κύπρου και της στάσης της στο κυπριακό 
μέσω: 
 

Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να σκληρύνει την στάση της έναντι στην 
Τουρκία.  Η ιστορία διδάσκει ότι η Τουρκία υποχωρεί μόνο όταν επιβαρύνεται με 
κόστος. 

 

VIIΙ Δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων με διεθνείς οικονομικούς κολοσσούς υπό την 
προϋπόθεση της οικονομικής σταθερότητας 

 
Λύση στο Κυπριακό η οποία θα απεμπλέκει την Τουρκία και θα εδραιώνει την 
Κύπρο ως χώρα σταθερότητας στην περιοχή θα ενθαρρύνει διεθνούς κολοσσούς 
να επενδύσουν στην Κυπριακή οικονομία με θετικότατα αποτελέσματα. 
 

ΙΧ Εξάλειψη των στρεβλώσεων του οικονομικού συστήματος και των 
πολιτειακών ελλειμμάτων για δημιουργία κλίματος προσέλκυσης μεγάλων 
ξένων συμφερόντων 

 
Η διαφθορά, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και οι λοιπές στρεβλώσεις του 

οικονομικού συστήματος πρέπει να εξαλειφθούν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 

σοβαρές επενδύσεις στην Κύπρο. 

 

Χ Εξάσκησης πίεσης στους Τουρκοκυπρίους για επιλογή μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και Τουρκίας 
 



Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να ενημερωθούν επαρκώς για τις πραγματικές προθέσεις 

των Ελληνοκυπρίων, για τηνκατοχύρωση τις ασφάλειάς τους και τις τεράστιες  

προοπτικές που διανοίγονται γι’ αυτούς μέσα από μία ορθή λύση, καθώς και τους 

κινδύνους από την συνεχιζόμενη εμπλοκή της Τουρκίας. 

 

Δ Κίνδυνοι 

    

Ι Αποδόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και έμμεση αναγνώριση του 

ψευδοκράτους 

 

Οι πολυετείς γκάφες της πολιτικής ηγεσίας, ιδιαίτερα των 2 τελευταίων 

κυβερνήσεων, έχουν επιτρέψει την αποδόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

την αναβάθμιση του ψευδοκράτους.  Συνέχιση παρόμοιων ενεργειών θα οδηγήσει 

με μαθηματική ακρίβεια στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. 

 

ΙΙ Άνοδος ακραίων προσεγγίσεων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και 

της απαξίωσης του παραδοσιακού κομματικού συστήματος 

 

Η απογοήτευση από τις πολυετείς άκαρπες προσπάθειες επίλυσης του 

προβλήματος σε συνδυασμό με την απαξίωση των πολιτικών και του κομματικού 

συστήματος και την ανέχεια που προκάλεσε η οικονομική κρίση, έχουν σπείρει 

ακραίες προσεγγίσεις η ανάπτυξη των οποίων πιθανόν να οδηγήσει σε 

ανεπιθύμητες τάσεις (π.χ. διχοτόμησης). 

 

ΙΙΙ Αποπροσανατολισμός στα πλαίσια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ως 

αποτέλεσμα διαπραγματευτικών ελιγμών υψηλού ρίσκου 

 

Η πολυπλοκότητα της υπό συζήτηση λύσης δίνει την ευχέρεια στο διεθνή 

παράγοντα και την Τουρκία να αποπροσανατολίζει το λαό αναδεικνύοντας θέματα 

ήσσονος σημασίας για σκοπούς αποπροσανατολισμού από τα θέματα μεγίστης 

σημασίας.  Η χρηματοδότηση της λύσης αποτελεί πρόσφατο παράδειγμα. 

 

IV Μη αναστρέψιμη διολίσθηση του κυπριακού ως αποτέλεσμα της διαχείρισης 

των διαπραγματεύσεων 

 

Παρόλο που πάντοτε γίνεται αναφορά στην θεμελιώδη αρχή των 

διαπραγματεύσεων ότι τίποτε δεν θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν 

όλα, είναι πολλάκις αποδεδειγμένο ότι η κάθε διολίσθηση καταγράφεται και 

παραμένει και θεωρείται ως δεδομένη.  Όσο αυξάνονται οι διολισθήσεις με την 

πάροδο του χρόνο, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η αναστροφή τους.  

 

V Επικράτηση ιδιοτέλειας και προσωπικών και κομματικών συμφερόντων 

αντίθετων προς αυτά της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Η λύση του Κυπριακού θα προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στα οικονομικά 

δεδομένα, αρνητικά για κάποιους και θετικά για άλλους.  Δεδομένης της 

διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού, ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος επικράτησης 

ιδιοτελών συμφερόντων στην διαμόρφωση της λύσης. Κρούσματα τέτοιων 

φαινομένων έχουν ήδη παρατηρηθεί αν και μεμονωμένα, κανείς δεν ξέρει βέβαια 

τι κρύβεται πίσω από το πέπλο συσκότισης που επιβάλλει το κομματικό 

κατεστημένο. 

 



VI Επικράτηση ανορθολογικών προσδοκιών ότι η επίτευξη οποιασδήποτε λύσης 

ανεξαρτήτως περιεχομένου θα λειτουργήσει ευεργετικά επί της κυπριακής 

οικονομίας 

 

Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία λίγα χρόνια ακόμα 

και από επίσημους φορείς , η προπαγανδιστική επικοινωνία ανορθολογικών 

προσδοκιών για τεράστια οικονομικά οφέλη ανεξαρτήτων της ποιότητας της 

λύσης.  

 

VII Εδραίωση και νομιμοποίηση της δημογραφικής αλλοίωσης των κατεχομένων 

λόγω εποικισμού 

 

Η αδράνεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεχή καταγγελία και λήψη μέτρων 

για το τεράστιο έγκλημα πολέμου που συντελείται στα κατεχόμενα οδηγεί στην 

σταδιακή εδραίωση και νομιμοποίηση του επικοισμού. 

 

VIII Δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφους μέσω οικοδομικού οργασμού επί 

των ελληνοκυπριακών περιουσιών 

 

Η ανέγερση τζαμιών σε συνδυασμό με την καταστροφή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στα κατεχόμενα αλλά και η ανέγερση κτιρίων σε ελληνοκυπριακές 

περιουσίες περιπλέκει το πρόβλημα και δημιουργεί τετελεσμένα. 

 

IX Δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφους μέσω της προσφυγής 

Ελληνοκυπρίων προσφύγων στην «Επιτροπή Αποζημιώσεων» 

 

Η προσφυγή Ελληνοκυπρίων στην ούτω καλούμενη «Επιτροπή Αποζημιώσεων» 

συντείνει στην δημιουργία τετελεσμένων επί των κατεχομένων εδαφών. 

 

X Επιβολή λύσης λόγω περαιτέρω εξασθένησης της οικονομίας ως αποτέλεσμα: 

  

Η οικονομική κρίση που κτύπησε την Κύπρο ήταν προμελετημένη και 
σχεδιασμένη ώστε να εξασθενήσει το αγωνιστικό φρόνημα του λαού. Τα 
οικονομικά δεδομένα του τόπου και το συγκριτικά μικρό μέγεθος του 
προβλήματος δεν δικαιολογούσαν το μένος και την ένταση των μέτρων που 
επιβλήθηκαν.  Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι το σοκ που προκλήθηκε δεν ήταν 
αρκετό για να επιφέρει την αποδοχή από το λαό της επιδιωκόμενης λύσης. 
 

XI Απαξίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω διαφθοράς και αμφιλεγόμενων 
οικονομικών δραστηριοτήτων 

 

Το μέγεθος της διαφθοράς και η ύπαρξη αμφιλεγόμενων οικονομικών 

δραστηριοτήτων δίνουν την ευκαιρία στο διεθνή παράγοντα να υποσκάπτει την 

αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και να υποβαθμίζει το 

κύρος της. 

 

 

 

 

 

 

 



9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

Α Όραμα 

Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατική πολιτεία στην οποία όλοι 

οι νόμιμοι κάτοικοι της να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών 

ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας. 

 

Β Αποστολή 

Η προσήλωση στις αρχές του προηγμένου δημοκρατικού πολιτεύματος και η σύναψη 

στρατηγικών σχέσεων με παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις με στόχο την 

εξάσκηση πίεσης στην Τουρκία για άρση των κατοχικών δεδομένων. 

 

Γ Βασικοί συντελεστές ισχύος 

 

Ι Κρατική υπόσταση 

 

Η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως του μόνου επίσημου κράτους σε 

όλη τη γεωγραφική έκταση της Κύπρου αποτελεί το μέγιστο συντελεστή ισχύος 

και γι’ αυτό θα πρέπει  να προφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού. 

 

ΙΙ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  

 

Τα διαχρονικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ αποτελούν μεγάλο συντελεστή ισχύος 

για την Κυπριακή Δημοκρατία.  Ιδιαίτερα η το ψήφισμα 186 (1964) που  

επιβεβαίωσε την κυριαρχία και νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα 

ψηφίσματα 541(1983) και 550 (1984), κηρύσσοντας την υποτιθέμενη "Τουρκική 

Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου" (ΤΔΒΚ) παράνομη και καλώντας όλα τα κράτη 

να μην την αναγνωρίσουν
.
 

 

ΙΙΙ Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο 

Για να επιτευχθεί δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακού, η οποία να προσφέρει ένα 

ειρηνικό και ευήμερο μέλλον για όλους τους κατοίκους του νησιού  πρέπει να 

εφαρμοστούν οι πρωταρχικές αρχές του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου που 

αφορούν στην επίλυση διεθνών διενέξεων, συμπεριλαμβανομένων των διενέξεων 

που αφορούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές αυτές βρίσκονται στην 

καρδιά του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η μη συμμόρφωση προς αυτές 

τις αρχές μπορεί όχι μόνον να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία οποιουδήποτε 

σχεδίου επίλυσης, ενσωματώνοντας σε αυτό στοιχεία αντικρουόμενα με το διεθνές 

δίκαιο και αποδυναμώνοντας την βιωσιμότητά του, αλλά και να αποτελέσει 

αποσταθεροποιητικό στοιχείο στο μέλλον. Μια πολιτική επίλυση αντίθετη με τις 

γενικά παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου μπορεί να 

αποτελέσει "προηγούμενο" σε άλλες περιπτώσεις διενέξεων με σοβαρές 

επιπτώσεις για την σταθερότητα της διεθνούς τάξης. 

  

Οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου προσφέρουν ένα 

μοναδικό οδηγό και μια μεθοδολογία για την έναρξη και επιτυχή κατάληξη μιας 

διαδικασίας, η οποία να οδηγεί σε μία διευθέτηση του Κυπριακού μέσα στα 

πλαίσια ενός νέου και γνήσια Κυπριακού Συντάγματος σύμφωνα με το δικαίωμα 

της αυτοδιάθεσης. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται στον πυρήνα μιας Ευρωπαϊκής 

λύσης για την Κύπρο η οποία να είναι συμβατή με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο. 



  

Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος πρέπει να εξευρεθεί υιοθετώντας και 

εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το Διεθνές Δίκαιο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι, συνοπτικά, η ειρηνική διευθέτηση των 

διαφορών, η κυριαρχία, ανεξαρτησία και ισότητα των κρατών, η απαγόρευση της 

επίθεσης και η μη αναγνώριση των συνεπειών της και ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αρχής του 

κράτους δικαίου. Τόσο η σημερινή τάξη των πραγμάτων στην Κύπρο, όσο και οι 

όροι που εμπεριέχονται στα σχέδια λύσης δεν είναι συμβατοί με αυτές τις 

θεμελιώδεις αρχές. Είναι επίσης αναγκαίο να επιτευχθεί μία λύση η οποία να 

σέβεται πλήρως την ανάγκη για συμφιλίωση και συνεργασία μεταξύ των 

κοινοτήτων και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών. 

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αδράξει αυτή την ιστορική ευκαιρία και να 

αναλάβει την ειδική ευθύνη της να βοηθήσει ενεργά την δρομολόγηση μιας 

διαδικασίας εκπόνησης Συντάγματος, η οποία θα επιτρέψει εν τέλει στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος, να επανακτήσει πλήρη κυριαρχία και 

ανεξαρτησία και να εγκαθιδρύσει ειρηνικά μια συνταγματική τάξη σύμφωνα με 

τις παραπάνω αρχές και βασισμένη στον πλήρη σεβασμό της διαφορετικότητας. 

 

Μια σημαντική υπόθεση, Λοϊζίδου νς Τουρκίας, έχει εκδικαστεί από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε δύο διαδοχικές αποφάσεις 

του, το Δικαστήριο βρήκε την Τουρκία ένοχη ότι αρνείται να επιτρέψει στην κα 

Λοϊζίδου την ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι της στην Κερύνεια και την διέταξε να 

καταβάλει αποζημιώσεις. Το ίδιο Δικαστήριο, με απόφασή του στις 10 Μαΐου 

2001 στην Τέταρτη Διακρατική προσφυγή της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, 

βρήκε την Τουρκία ένοχη για μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 

κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να 

εκμεταλλευτεί  αυτές τις αποφάσεις για εξάσκηση πίεσης στην Τουρκία.  

 

ΙV Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

 

Κύπρος διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ΑΟΖ της Μεσογείου.  Θεσπίστηκε το 

2004 και οριοθετήθηκε με την Αίγυπτο το 2003, το Λίβανο το 2007 και το Ισραήλ 

το 2010. Εκκρεμεί η οριοθέτηση με την Ελλάδα η οποία επιβάλλεται να 

προχωρήσει άμεσα, ανεξαρτήτως των αντιδράσεων της Τουρκίας.  Ο καθορισμός 

του τριπλού σημείου επαφής των ΑΟΖ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου θα 

προχωρήσει η πρακτική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας μέσα σε ένα 

συμμαχικό πλαίσιο το οποίο θα συμβάλει στην σταθερότητα της περιοχής και 

στην επενδυτική ελκυστικότητά της. 

 

V Υδρογονάνθρακες 

 

Η εξεύρεση υδρογονανθράκων στο κοίτασμα Αφροδίτη του οικοπέδου 11 της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και σε άλλα κοιτάσματα γειτονικών χωρών έχουν 

αναβαθμίσει στρατηγικά την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και μαζί την σημασία 

της Κύπρου.  Οι τριμερείς συμφωνίες μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και 

Κύπρου- Ελλάδας-Αιγύπτου έχουν προσδώσει δυναμική στην διαδικασία 

εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων και οι κυοφορούμενες συνεργασίες με 

άλλες χώρες της περιοχής αλλά και των Βαλκανίων θα την ενισχύσουν περαιτέρω. 



 

VI Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ισχυρό συντελεστή 

ισχύος τον οποίο δυστυχώς η Κύπρος δεν έχει εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά 

μέχρι σήμερα.  Η δυνατότητα ελέγχου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και 

διεκδίκησης της εφαρμογής των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας αλλά 

και της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο λύσης του 

Κυπριακού πρέπει να τύχει καλύτερης διαχείρισης. 

 

VII Παράγοντας περιφερειακής σταθερότητας  

 

Η κομβική γεωγραφική θέση και οι διαχρονικά εξαίρετες σχέσεις καλής γειτονίας 

σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου έχουν 

αναδείξει την σημασία της Κύπρου ως σημαντικού παράγοντα σταθερότητας. 

 

Δ Κεντρικοί πυλώνες στρατηγικής 

 

Ι Εσωτερική πολιτική διαχείριση 

Η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο και η σταθερότητα στις διαχρονικές θέσεις 

αποτελεί ισχυρό όπλο για επίτευξη του οράματος.  Αυτό θα επιτευχθεί αφενός με 

την  παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένης στρατηγικής σκέψης και αφετέρου ε 

την ενεργό εμπλοκή των πολιτών για εμβολιασμό της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στρατηγικής. Το αγωνιστικό φρόνημα του λαού για απελευθέρωση 

των κατεχομένων εδαφών και ο σεβασμός των πολιτών προς το κράτος πρέπει να 

ενδυναμωθούν. Η κρίση ταυτότητας που περνά ο λαός μας θα πρέπει να 

ξεπεραστεί ώστε να ενεργοποιηθούν τα ψυχολογικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά και 

οικονομικά στοιχεία του χαρακτήρα μας.  Η αποδόμηση του κράτους πρέπει να 

τερματιστεί, η διαφθορά να παταχθεί παραδειγματικά και η εμπιστοσύνη στους 

θεσμούς να επανέλθει. 

  

ΙΙ Επαναπροσδιορισμός στρατηγικής και πλαισίου λύσης  

Οι παγιωμένες αντιλήψεις σε σχέση με το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης λύσης 

του κυπριακού δεν αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις και τα 

συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό το φως των νέων γεωπολιτικών 

δεδομένων. Θέσεις όπως Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και 

αποστρατικοποίηση είναι λανθασμένες και επικίνδυνες. Το κυπριακό είναι 

πρόβλημα εισβολής κατοχής εποικισμού καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και έτσι πρέπει να προβάλλεται διεθνώς.  Η σημειολογία είναι σημαντική γι’ αυτό 

και λέξεις όπως «επανένωση» πρέπει να αντικατασταθούν με λέξεις όπως 

«απελευθέρωση». 

 

ΙΙΙ Διαφύλαξη διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Βασικός στόχος της Τουρκικής πολιτικής είναι η εξουδετέρωση του μέγιστου 

συντελεστού ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι η διεθνής αναγνώρισή 

της.  Η διαφύλαξη και συνεχής ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισμένης υπόστασης 

της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι επιτακτική ανάγκη.  

 



ΙΥ Ανάδειξη της Κύπρου ως κέντρου περιφερειακής σταθερότητας ασφάλειας 

και ανάπτυξης 

  

Η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο του ζωτικού στρατηγικού χώρου της ΝΑ 

Μεσογείου και εκ των πραγμάτων είναι η μόνη χώρα που μπορεί να διαδραματίσει 

κοινό παρονομαστή στις σχέσεις των χωρών της περιοχής και καταλύτη στην 

ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.  Η εμπλοκή της Τουρκίας στην Κύπρο 

αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα και είναι ανεπιθύμητη από τις χώρες της 

περιοχής. Το επιχείρημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απεμπλοκή της. 

 

V Αντιμετώπιση Τουρκικής απειλής 

Η αναθεώρηση του ισοζυγίου ισχύος στο κυπριακό αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εξισορρόπηση της τουρκικής στάσης και την αποφυγή του 

κινδύνου υπαγωγής της Κύπρου σε τουρκική επικυριαρχία μέσω μιας κακής 

διευθέτησης.  Λόγω της τεράστιας διαφοράς μεγέθους, η Κύπρος πρέπει να 

αντιμετωπίσει την Τουρκική απειλή με την εμπλοκή τρίτων μεγάλων χωρών, με 

όμορα συμφέροντα. 

 

VΙ Συνοχή στόχων με Τουρκοκυπρίους 

Η ουσιαστική σύγκλιση συμφερόντων με την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να ενεργήσει ως καταλύτης 

για την αντιμετώπιση των τουρκικών ηγεμονικών αξιώσεων και της στήριξής τους 

από το κατοχικό καθεστώς.  Η συντήρηση και ενδυνάμωση του παράνομου 

τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους θα πρέπει να τερματιστεί και οι Τουρκοκύπριοι 

θα πρέπει να κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της συμμετοχής τους στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ως Ευρωπαίοι πολίτες και της υποταγής τους στο κατοχικό καθεστώς. 

 

VΙΙ Διεθνής στήριξη κυπριακών στόχων 

Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα ως αποτέλεσμα κυρίως της ένταξης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στον ενεργειακό χάρτη και της ανάδειξής της σε παράγοντα 

σταθερότητας στην περιοχή αναβαθμίζουν τις προοπτικές επίτευξης κερδών στο 

κυπριακό σε σχέση με τις κυρίαρχες αντιλήψεις σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας.  

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επιβάλλει τη διεθνή προβολή του Κυπριακού 

προβλήματος ως θέματος εισβολής, κατοχής και εποικισμού. 

  

Ε Κύριοι στρατηγικοί στόχοι 

 

Ι Εσωτερική πολιτική διαχείριση 

 

1 Αναδιαμόρφωση ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου και αλλαγή ονόματος σε 

Πολιτικό Συμβούλιο Κυπριακού 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να μετονομαστεί σε Πολιτικό Συμβούλιο 

Κυπριακού και θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης 

αποφάσεων.  Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία 

και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο 

Κρατικής Ασφαλείας. 

 

2 Εισαγωγή του θεσμού του Συμβουλίου Κρατικής Ασφαλείας 

 



Το Συμβούλιο Κρατικής Ασφαλείας πρέπει να λειτουργεί στα πρότυπα 

σύγχρονων κρατών.  Ως εκ τούτου θα συμμετέχουν σε αυτό οι ηγεσίες των 

δυνάμεων ασφαλείας, τεχνοκράτες και ειδικοί επιστήμονες. 

 

3 Θεσμοθέτηση επιστημονικής προσέγγισης στη διαχείριση του κυπριακού 

 

Πρέπει να ιδρυθεί και να στελεχωθεί με αρίστους Κρατικό Ινστιτούτο 

Στρατηγικής και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία ανεξάρτητων δεξαμενών 

σκέψης τα οποία να έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα τόσο στο Κυπριακό 

όσο και σε άλλα ζωτικά θέματα   

 

4 Τόνωση αγωνιστικού φρονήματος 

 

Η αίσια έκβαση του αγώνα του Κυπριακού λαού επιβάλλει τη δυναμική 

ειρηνική διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.  Ο λαός πρέπει να επανεύρει το 

ψυχικό σθένος και την δύναμη να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.  

5 Εκδημοκρατισμός του δημόσιου διαλόγου για το Κυπριακό με ενημέρωση 

και εμπλοκή των πολιτών  

 

Πάγια τακτική του πολιτικού κατεστημένου είναι η συσκότιση γύρω από το 

θέμα και η απεμπλοκή των πολιτών από την προπαρασκευαστική 

διαδικασία για λύση.  Ως αποτέλεσμα αναλώνεται άσκοπα χρόνος σε 

διαπραγματεύσεις επί αρχών που δεν είναι αποδεκτές από το λαό και 

επομένως δεν έχουν προοπτική αποδοχής. 

 

ΙΙ Επαναπροσδιορισμός στρατηγικής και πλαισίου λύσης 

 

1 Επαναξιολόγηση στρατηγικών αντιλήψεων σε σχέση με τον παράγοντα 

χρόνο 

 

Οι εξελίξεις των τελευταίων λίγων χρόνων έχουν αποδείξει ότι ο χρόνος δεν 

ενεργεί πάντοτε εναντίον μας.  Η αναμόρφωση των γεωπολιτικών 

δεδομένων της περιοχής αλλά και διεθνώς έχουν βελτιώσει αισθητά την 

διαπραγματευτική δυνατότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι μερικές δεκαετίες μπροστά στην τρισχιλιετή 

ιστορία του Ελληνισμού της Κύπρου είναι συγκριτικά ελάχιστες.  Ο 

Κυπριακός ελληνισμός και ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία πρέπει να 

αντιληφθεί το ιστορικό βάρος που κρατεί στους ώμους του. 

 

2 Διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος και απόσειση εσφαλμένων 

εντυπώσεων περί δικοινοτικής διαφοράς 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της πολιτικής ηγεσίας ήταν η καταστολή των 

επίσημων καταγγελιών σε διεθνή σώματα, των πολιτικών και νομικών 

αντιδράσεων αλλά και των ενημερωτικών κινήσεων με την πρόφαση της 

διατήρησης καλού κλίματος στις διαπραγματεύσεις.  Το ολίσθημα αυτό 

πρέπει να διορθωθεί άμεσα. 

3 Αναθεώρηση των αρχών λύσης του κυπριακού υπό το πρίσμα της αρχής της 

προηγμένης δημοκρατίας 

 



Θα πρέπει να προταχθεί εκ νέου ως αρχή λύσης η προηγμένη δημοκρατία 

και τα βασικά συστατικά της.  Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι βασικές 

ελευθερίες, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η κοινωνική και οικονομική 

ευημερία. 

4 Απαγκίστρωση από την ΔΔΟ ως ορολογία και μορφή λύσης 

 

Το υπό συζήτηση πλαίσιο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 

αποτελεί συνταγή και καταστροφή όπως ακριβώς ήταν το Σύνταγμα του 

1960.  Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει άμεσα την αλλαγή 

πλαισίου λύσης στη βάση του Ενιαίου κράτους το οποίο να διασφαλίζει τις 

αρχές της προηγμένης δημοκρατίας.  Η κίνηση αυτή θα πρέπει να τύχει 

προσεκτικής προετοιμασίας. 

 

5 Ένταξη των πολιτών στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της βάσης λύσης 

 

Η εμπλοκή των πολιτών στην διαδικασία επαναπροσδιορισμού της λύσης 

είναι δημοκρατικά επιβεβλημένη και θα συμβάλει στην απενεργοποίηση 

των πολιτών και την ανακίνηση του ενδιαφέροντος τους. 

 

ΙΙΙ Διαφύλαξη διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Βασικός στόχος της Τουρκικής πολιτικής είναι η εξουδετέρωση του μέγιστου 

συντελεστού ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι η διεθνής αναγνώρισή 

της  Η διαφύλαξη και ενίσχυση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 

επιτακτική ανάγκη.  

 

1 Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να τερματίσει άμεσα όλες τις 

ενέργειες που προσδίδουν. Έστω και επικοινωνιακά, ισότιμη υπόσταση 

στον κατοχικό ηγέτη. 

 

2 Επίσημες επισκέψεις εκπροσώπων κρατών και οργανισμών στα κατεχόμενα 

 

Αυτές πρέπει να απαγορευτούν.  Οι επαφές πρέπει να γίνονται στην 

ελεύθερη Κύπρο. 

 

3 Παρουσία Τουρκοκυπρίων σε διεθνή σώματα 

Η παρουσία Τουρκοκυπρίων σε διεθνή σώματα πρέπει να γίνεται κάτω από 

την ομπρέλα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ποτέ ανεξάρτητα. 

4 Οδοφράγματα 

 

Η διακίνηση μέσω των οδοφραγμάτων πρέπει να ελεγχτεί και να 

περιοριστεί ώστε να αποφεύγονται οι επισκέψεις που ενισχύουν το κατοχικό 

καθεστώς (π.χ. χρήση παράνομου αεροδρομίου, διανυκτερεύσεις σε 

ξενοδοχεία, επισκέψεις σε καζίνα) 

 

5 Ισχυροποίηση πολιτειακών θεσμών 



 

Η απαξίωση των θεσμών από τους πολίτες πρέπει να τερματιστεί.  Το 

διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο πρέπει να συντριβεί και το πολιτικό 

προσωπικό πρέπει να αντικατασταθεί με πρόσωπα που δεν είναι ιδεολογικά 

η συμφεροντολογικά εξαρτώμενα από αυτό, ώστε να μπορέσουν να 

προβούν σε ριζοσπαστικές τομές. 

 

6 Οικονομική ευρωστία 

Ο ιδιωτικός τομέας είναι η κινητήριος δύναμη της Κυπριακής οικονομίας.  

Ο δημόσιος τομέας είναι υπερμεγέθης και αναποτελεσματικός.  Οι δύο 

τομείς συνδέονται με πελατειακές σχέσεις  που προάγονται από τα 

κόμματα.  Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και του τεράστιου 

φυσικού πλούτου πρέπει να αποξενωθεί από τα κομματικές πελατειακές 

σχέσεις, στα πρότυπα ξένων προηγμένων χωρών. 

 

ΙV Ανάδειξη της Κύπρου ως κέντρου περιφερειακής σταθερότητας ασφάλειας 

και ανάπτυξης 

 

1 Σύναψη διακρατικών συμφωνιών 

 

Η σύναψη συμφωνιών Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνεχιστεί τόσο με 

γειτονικές όσο και άλλες φίλιες και όμορες χώρες  

 

2 Δημιουργία υποδομών ενεργειακής ανάπτυξης  

 

Πρέπει να προχωρήσει η ανέγερση σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου 

και χώρων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου. 

 

V Αντιμετώπιση Τουρκικής απειλής 

 

1 Ενδυνάμωση αποτρεπτικής ικανότητας του Κυπριακού στρατού 

 

Ο Κυπριακός στρατός πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα στα επεκτατικά και αποσταθεροποιητικά σχέδια 

της Τουρκίας. 

 

2 Ένταξη της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και δομές ασφαλείας 

 

Η Κύπρος θα πρέπει να ενδυναμώσει την αμυντική της θέση με ένταξη σε 

περιφερειακό σύστημα ασφάλειας μαζί με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την 

Ελλάδα και στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία, τη Γαλλία και άλλες 

φίλιες χώρες. 

 

3 Ισχυροποίηση και πύκνωση του πλέγματος διεθνών σχέσεων και 

στρατηγικών συμμαχιών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Η Κυπριακή διπλωματία πρέπει να εντείνει την δράση της προωθώντας 

δυναμικά την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της και αναδεικνύοντας το 

κυπριακό στην ορθή του βάση. 



4 Δυναμική διπλωματική αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις 

 

Οι Τουρκικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ειρηνικά μεν αλλά 

δυναμικά, σε όλα τα διεθνή σώματα.  Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι 

οι προκλητικές της ενέργειες θα της προκαλούν κόστος. 

VΙ Συνοχή στόχων με Τουρκοκυπρίους 

  

1 Διαρκής ανάδειξη των ειλικρινών προθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

έναντι των Τουρκοκυπρίων και των ηγεμονικών αξιώσεων της Άγκυρας 

 

Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η ασφάλεια και τα 

δικαιώματά τους κατοχυρώνονται με τον κάλλιστο τρόπο από το 

Ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως ακριβώς και αυτά των Ελληνοκυπρίων αλλά 

και των λοιπών Ευρωπαίων πολιτών. 

 

2 Προβολή του οράματος επίτευξης λύσης στη βάση της αρχής της 

προηγμένης δημοκρατίας 

 

Το κοινό όραμα για τη μετατροπή της Κύπρου σε προηγμένη δημοκρατική 

πολιτεία  πρέπει να διατυμπανίζεται συνεχώς και να γίνει αντικείμενο 

επικοινωνιακής εκστρατείας. 

 

VΙΙ Διεθνής στήριξη κυπριακών στόχων 

 

1 Ενίσχυση της κυπριακής διπλωματίας και της πρόσβασης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας σε διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και διεθνείς οργανισμούς 

 

Η διπλωματική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να 

ενισχυθεί και να οπλιστεί με τα απαραίτητα εφόδια για ορθή ενημέρωση της 

διεθνούς κοινότητας για τους λόγους που επέβαλαν την «αλλαγή πορείας» 

στο κυπριακό. 

 

2 Προβολή της ιστορικής αλήθειας για το κυπριακό μέσω μεθοδικής χρήσης 

των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και διοικητικές 

επιστήμες 

 

Πολλοί Κύπριοι και η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας δεν 

γνωρίζει την ιστορική αλήθεια για το Κυπριακό.  Η Κυπριακή Δημοκρατία 

πρέπει να επενδύσει σε εκστρατεία ενημέρωσης με τη χρήση των 

σύγχρονων αποτελεσματικών μέσων. 

 

3 Ενεργός συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα ενημέρωσης και δημιουργία νέων  

 

Τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν τεράστιες 

δυνατότητες. 

 

4 Εκμετάλλευση της αναβαθμισμένης γεωστρατηγικής αξίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και στρατηγική επιδίωξη τμηματικής υιοθέτησης των θέσεών 

της από μεγάλες δυνάμεις επί πτυχών διεθνούς ενδιαφέροντος 

 

Λόγω της θέσης της η Κύπρος ενδιαφέρει τις μεγάλες δυνάμεις για 

διαφορετικούς λόγους.  Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εκμεταλλευτεί 



το γεγονός αυτό προσφέροντας  στην κάθε δύναμη τα οφέλη που την 

ενδιαφέρουν. 

 

5 Ένταξη στρατηγικών κερδών από την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής 

αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη λογική της εισαγωγής εξωτερικών 

συντελεστών ισχύος 

 

Η αποκατάσταση της σταθερότητας στην Κύπρο θα προσφέρει τεράστια 

οικονομικά αλλά και άλλα οφέλη σε πολλές χώρες. 

 

 

10  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό κατατίθεται συγκεκριμένο πλαίσιο λύσης το οποίο είναι κεντρικός στόχος 

της στρατηγικής που προτείνεται στην προηγούμενη παράγραφο. Το συγκεκριμένο πλαίσιο 

λύσης διαφέρει σημαντικά από αυτό που εδώ και 40 χρόνια βρίσκεται υπό συζήτησή. Είναι 

όμως απόλυτα εφικτό βάσει της ανάλυσης που έχει προηγηθεί.  Σημαντική παράμετρος του 

πλαισίου λύσης είναι οι μεταβατικές διατάξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την σταδιακή 

και ομαλή μετακίνηση από τις τρέχουσες συνθήκες στις επιθυμητές.  Είναι γεγονός ότι η 

παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής, κατοχής και εποικισμού για 40 χρόνια δεν είναι 

εύκολο να ανατραπεί από τη μία μέρα στην άλλη.  Ως εκ τούτου, στην κάθε σημαντική πτυχή 

που αναλύεται στη συνέχεια παρατίθενται και οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις. 

Α Θεμελιώδεις αρχές 

Ι Συνέχιση της Δημοκρατίας της Κύπρου 

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραμείνει ως το επίσημο αναγνωρισμένο κράτος 

που δημιουργήθηκε το 1960.  Η Βασική Διάρθρωση της Δημοκρατίας της Κύπρου 

θα τροποποιηθεί αλλά το όνομα θα παραμείνει.  Το έμβλημα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας θα παραμείνει ως έχει και θα υπάρξει πρόνοια για υιοθέτηση 

κρατικού ύμνου. ώστε να ξεπεραστούν οι διχαστικές και ρατσιστικές του πρόνοιες 

και να κατοχυρώνει με απόλυτο τρόπο τις βασικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο σε όλη την έκταση της νήσου για όλους 

τους νόμιμους κατοίκους. 

ΙΙ Πλήρης κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου 

Το Σύνταγμα θα τροποποιηθεί ώστε να εξαλειφθούν όλες οι ρατσιστικές και 

διχαστικές πρόνοιες, να αναγνωριστεί η ενότητα του λαού, τα ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις όλων των πολιτών ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, 

θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων και η ισχύς των βασικών ελευθεριών, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια 

της χώρας.  Όλοι οι νόμιμοι Κύπριοι πολίτες θα είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και 

θα έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς διάκριση. Η ελευθερία της 

θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας είναι απαραβίαστη νοουμένου ότι δεν 

προσβάλλει τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.  



ΙΙΙ Ασφάλεια   

Η Συνθήκη Εγγυήσεως μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου αφενός, και της 

Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας αφετέρου, θα καταργηθεί. 

Θα καταργηθεί επίσης η Συνθήκη Συμμαχίας μεταξύ της Δημοκρατίας της 

Κύπρου, της Ελλάδος και της Τουρκίας.  Η ασφάλεια της Κύπρου θα ανατεθεί για 

μεταβατική περίοδο 10 ετών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.  Η 

ειρηνευτική δύναμη που εδρεύει στην Κύπρο θα αυξηθεί σε αριθμό και θα 

αποκτήσει διαφοροποιημένους όρους εντολής.   Μετά τη 10ετία, την ασφάλεια της 

Κύπρου θα διατηρεί ο Κυπριακός Στρατός. 

IV Αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων 

Όλα τα ξένα στρατεύματα θα αποχωρήσουν από το νησί.  Για μεταβατική περίοδο 

10 χρόνων θα παραμείνει στο νησί στρατιωτική ειρηνευτική δύναμη εκπροσώπων 

των 5 μονίμων μελών του ΣΑ του ΟΗΕ. 

V Αποχώρηση όλων των εποίκων πλην εξαιρέσεων 

Θα επαναπατριστούν όλοι οι έποικοι, πλην αυτών που έχουν συνάψει γάμους με 

νόμιμους Κύπριους πολίτες και των απογόνων τους. 

 

VI Κατοχύρωση αρχών προηγμένης δημοκρατίας 

Θα κατοχυρωθούν συνταγματικά οι βασικές αρχές της προηγμένης δημοκρατίας 

όπως η δικαιοσύνη, ο πλουραλισμός, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η κοινωνική 

ισότητα. 

VII Κατάργηση των Αγγλικών βάσεων 

Θα καταργηθούν οι κυρίαρχες Βρετανικές βάσεις και θα περιέλθουν στην 

κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η βάση Ακρωτηρίου θα τεθεί στη 

διάθεση των 5 χωρών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

 

Β Βασικές αρχές 

I Διεθνής προσωπικότητα 

Θα υπάρχει μία και μόνη διεθνής προσωπικότητα που θα είναι αυτή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

II Διακυβέρνηση  

 1 Μορφή του πολιτεύματος 

Η μορφή του πολιτεύματος θα είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία.  Θεμέλιο του πολιτεύματος θα είναι η λαϊκή κυριαρχία. .  Όλες 

οι εξουσίες θα πηγάζουν από το λαό και θα ασκούνται υπέρ αυτού. Θα 

επαλειφθεί η «Δικοινοτική» αρχή και οι προδιαγραφές  για κοινοτική 

προέλευση των αξιωματούχων και ποσοστιαία αντιπροσώπευση και θα 

τονισθεί το ενιαίο του λαού.  Θα γίνει ρητή αναφορά για πίστη στις 



πανανθρώπινες αξίες και αυστηρή υιοθέτηση των βασικών ελευθεριών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.  Με το 

σύστημα αυτό θα κατοχυρώνεται με απόλυτο δημοκρατικά τρόπο η επιρροή 

των τουρκοκυπρίων και άλλων μειονοτήτων στα πολιτικά δρώμενα.  Οι 

Τουρκοκύπριοι θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να αποτελούν ρυθμιστικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων και νομοθεσιών. 

2 Εκλογικό σύστημα 

 

Θα θεσπιστεί συνταγματικά η απλή αναλογική. Με το σύστημα αυτό θα 

κατοχυρώνεται με απόλυτο δημοκρατικά τρόπο η επιρροή των 

τουρκοκυπρίων και άλλων μειονοτήτων στα πολιτικά δρώμενα.  Οι 

Τουρκοκύπριοι θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να αποτελούν ρυθμιστικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων και νομοθεσιών. 

3 Διάκριση των εξουσιών 

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή και των Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας.  Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την Κυβέρνηση και τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα 

δικαστήρια. Οι Κύπριοι πολίτες θα μπορούν να προσφεύγουν στο 

Δικαστήριο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.  Οι διεθνείς συνθήκες που θα ισχύσουν είναι αυτές που 

συνήφθησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, περιλαμβανομένης της 

συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4 Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Εκλέγεται 

από τη Βουλή για 5ετή θητεία.  Οι εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας 

πρέπει να είναι περιορισμένες ώστε ο Πρόεδρος να μην είναι ισχυρός πόλος 

της εκτελεστικής εξουσίας αλλά να είναι ισχυρός παράγοντας λειτουργίας 

του πολιτεύματος.  Οι εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας θα 

περιορίζονται στις πιο κάτω: 

 Διεθνής εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Διορισμός του Πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης 

κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού. 

 Διάλυση της Βουλής σε περίπτωση απώλειας ψήφου εμπιστοσύνης 

 Αναπομπή νομοσχεδίου ή σχεδίου νόμου 

 Προκήρυξη δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα. 

 Κήρυξη πολέμου με τη σύμφωνο γνώμη του 75% των βουλευτών 

 Συγκαλεί έκτακτα τη Βουλή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 Παρέχει χάρη σε δικαστικές ποινές 

5 Θητεία αιρετών αξιωματούχων 

Μέγιστη θητεία υπηρεσίας οιουδήποτε πολίτη σε αιρετή θέση είναι 

συνολικά 10 χρόνια. 

 6 Κρατικά σύμβολα 

Θα διατηρηθεί η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υιοθετηθεί 

νέος κρατικός ύμνος. 

III Εδαφικό 



Όλες ανεξαιρέτως οι εκτάσεις γης στην νήσο Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που βρίσκονται στις Αγγλικές βάσεις,  θα περιέλθουν στους νόμιμους 

ιδιοκτήτες τους κάτω από την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

IV Περιουσιακό   

 Όλες ανεξαιρέτως οι περιουσίες θα περιέλθουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους οι 

οποίοι και θα έχουν τον πρώτο λόγο για την διαχείρισή τους. 

 V Ασφάλεια 

Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη ανησυχία τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των 

Τουρκοκυπρίων.  H Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας του 1959 θα 

καταργηθούν.   Όλα τα ξένα στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΛΔΥΚ 

και της ΤΟΥΡΔΥΚ θα αποχωρήσουν.  Η ασφάλεια της Κύπρου θα ανατεθεί για 

μεταβατική περίοδο 10 ετών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.  Η 

ειρηνευτική δύναμη που εδρεύει στην Κύπρο θα μεγαλώσει σε αριθμό και θα 

αποκτήσει διαφοροποιημένους όρους εντολής.   Θα δημιουργηθεί μικρός 

σύγχρονος επαγγελματικός στρατός, με την ονομασία Κυπριακός Στρατός, με τη 

συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που θα επιλεγούν αξιοκρατικά 

από ειδικό κλιμάκιο των μονίμων μελών του ΣΑ.  Ο Κυπριακός Στρατός θα είναι 

ικανός να αντιμετωπίσει συμβατικούς και ασύμμετρους κινδύνους.  Θα 

δημιουργηθεί περιφερειακό σύστημα ασφάλειας με τις χώρες της περιοχής και το 

ενιαίο αμυντικό δόγμα θα επαναλειτουργήσει και θα διευρυνθεί με την συμμετοχή 

του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Η Κυπριακή Αστυνομία θα αναδιοργανωθεί και θα 

στελεχωθεί με τους αρίστους από όλες τις κοινότητες, με τη βοήθεια ειδικού 

κλιμακίου των μονίμων μελών του ΣΑ. 

Οι Αγγλικές βάσεις θα καταργηθούν και θα τεθούν υπό την κυριαρχία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η βάση Ακρωτηρίου θα τεθεί στη διάθεση των 5 χωρών 

μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Σύμφωνα με βρετανικά 

έγγραφα του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών , οι Βρετανοί αμέσως μετά την 

τουρκική εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου, είχαν αποφασίσει να 

αποχωρήσουν πλήρως από την Κύπρο, εγκαταλείποντας τις λεγόμενες κυρίαρχες 

βάσεις  λόγω του ότι το κόστος διατήρησής τους ήταν υπέρογκο και οι 

υποχρεώσεις τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής είχαν ελαττωθεί. Οι Άγγλοι 

έχουν δηλώσει ετοιμότητα να επιστρέψουν μεγάλο μέρος των εδαφών σε 

περίπτωση λύσης.  

VI Οικονομία  

Η οικονομία θα είναι ενιαία και το νόμισμα θα είναι το ευρώ αφού η Κύπρος είναι 

μέρος της ευρωζώνης.  Θα υπάρχει μία κεντρική τράπεζα.  Το φορολογικό 

σύστημα θα είναι ενιαίο. 

VII Παιδεία  

Η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, 

πνευματική, επαγγελματική, φυσική αγωγή όλων των νόμιμων Κυπρίων και τη 

διάπλασή τους σε δημοκρατικούς και κριτικά σκεπτόμενους ελεύθερους πολίτες. 

Όλοι οι νόμιμοι Κύπριοι πολίτες θα έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας στα κρατικά 

εκπαιδευτήρια.  Τα κρατικά εκπαιδευτήρια θα διακρίνονται σε ελληνόφωνα και 

αγγλόφωνα και οι Κύπριοι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα σε ποιο θα 

φοιτήσουν τα παιδιά τους.   



Τα κρατικά εκπαιδευτήρια θα διδάσκουν υποχρεωτικά τις 2 επίσημες γλώσσες, 

Ελληνικά και Τουρκικά. Στα κρατικά εκπαιδευτήρια θα διδάσκονται υποχρεωτικά 

ο χριστιανισμός και ο μωαμεθανισμός. 

VIII Θρησκεία 

Οι Κύπριοι πολίτες θα είναι ελεύθεροι να επιλέγουν την θρησκεία της αρεσκείας 

τους και να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα χωρίς περιορισμό, υπό τον όρο 

ότι δεν προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. 

Γ Εφαρμογή της λύσης 

Η εφαρμογή της λύσης είναι δεδομένο ότι θα απαιτήσει χρόνο, χρήμα αλλά πρωτίστως 

σκληρή δουλειά.  Δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων, η εμπλοκή ξένων εμπειρογνωμόνων είναι επιβεβλημένη.  Ο ΟΗΕ, Η 

ΕΕ, το ΔΝΤ και άλλοι φορείς επιβάλλεται να εμπλακούν. Η παρούσα πρόταση υιοθετεί 

10χρονη μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο ΟΗΕ και η ΕΕ θα εποπτεύουν και θα 

συνδράμουν στην ομαλή υιοθέτηση της πρότασης. 

 

 

Δ Προβλήματα στην εφαρμογή της λύσης 

Ι Τουρκία 

 

Θεωρείται δεδομένο ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σφόδρα στην εγκατάλειψη της 

ΔΔΟ και την επιδίωξη λύσης στη βάση του ενιαίου κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα 

ανατρέψει του στρατηγικούς της σχεδιασμούς.  Η Κυπριακή Δημοκρατία θα 

πρέπει να προετοιμαστεί για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας, 

χρησιμοποιώντας με χρήση όλων των συντελεστών ισχύος της, εσωτερικών και 

εξωτερικών. 

 

II Αγγλία 

 

Επίσης δεδομένη θεωρείται η αντίδραση της Αγγλίας αφού τα επηρεάζονται 

αρνητικά και τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα, πρωτίστως με την αλλαγή του 

καθεστώτος των βάσεων, παρόλο που οι Άγγλοι είχαν αποφασίσει να 

αποχωρήσουν πλήρως από την Κύπρο, εγκαταλείποντας τις λεγόμενες κυρίαρχες 

βάσεις  λόγω του ότι το κόστος διατήρησής τους ήταν υπέρογκο και οι 

υποχρεώσεις τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής είχαν ελαττωθεί. Οι Άγγλοι 

έχουν δηλώσει ετοιμότητα να επιστρέψουν μεγάλο μέρος των εδαφών σε 

περίπτωση λύσης.  

  

ΙΙΙ ΟΗΕ 

  

Η προτεινόμενη λύση συνάδει απόλυτα με τις αποφάσεις τον καταστατικό χάρτη 

του ΟΗΕ και τις αποφάσεις του ΣΑ για την Κύπρο.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η 

αναφορά του ψηφίσματος 750 του Απριλίου 1992 στη ΔΔΟ ως πλαισίου λύσης.  

Η Κυπριακή πρέπει να επιδοθεί μεθοδικά σε διπλωματική εκστρατεία για εξήγηση 

των λόγων που επέβαλαν την εγκατάλειψη της ΔΔΟ και την επιδίωξη λύσης στη 

βάση του ενιαίου κράτους. Ο διεθνής παράγοντας πιθανόν να επικαλεστεί τις 

συμφωνίες Μακαρίου – Ντεκτάς (1977) και Κυπριανού Ντεκτάς (1979) για τις 

«κατευθυντήριες γραμμές» ως νομικά έγγραφα. Από τη στιγμή που αυτές, όπως 

και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες, αντίκεινται στους νόμους της ΕΕ και το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεωρούνται άκυρες από την στιγμή ένταξης της   Κυπριακή 

Δημοκρατία,  αφού οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύουν των 



εσωτερικών νόμων της κάθε χώρας-μέλους.  Εδώ έγκειται και η επιμονή του 

Μουσταφά Ακιντζί για κατοχύρωση της λύσης του Κυπριακού από το Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο,  ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μελλοντικής νομικής προσβολής της.   

 

ΙV Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η προτεινόμενη λύση συνάδει απόλυτα με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο σε αντίθεση 

με την ΔΔΟ.  Ως κ τούτου, η ΕΕ δεν μπορεί να εναντιωθεί στη νέα μορφή λύσης.  

Η προτεινόμενη λύση εγγυάται σταθερότητα στην περιοχή και διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη διοχέτευση των ενεργειακών πόρων της ΝΑ Μεσογείου στην ΕΕ. 

Με προσεκτικό διπλωματικό χειρισμό οι αντιδράσεις είναι διαχειρίσιμες. 

 

V Τουρκοκύπριοι 

 

Οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να κληθούν να επιλέξουν μεταξύ του να είναι 

Ευρωπαίοι πολίτες ή Τούρκοι υπήκοοι. Προς το παρόν βολεύονται 

απολαμβάνοντας την ευημερία και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Κυπρίων 

πολιτών και την «ασφάλεια» που τους προσφέρει η Τουρκία.  Η ασφάλεια 

αποτελεί την μέγιστη ανησυχία των Τουρκοκυπρίων γι’ αυτό και θα κατοχυρωθεί 

με την εμπλοκή των μονίμων μελών του ΣΑ του ΟΗΕ.  Τα ίσα δικαιώματα τους 

και η συμμετοχή τους στο δημόσιο τομέα θα διασφαλιστούν από την ΕΕ, ενώ η 

αναλογική εκπροσώπησή τους στη βουλή θα διασφαλιστεί συνταγματικά μέσω 

της απλής αναλογικής. 

VI Οικονομία 

Τα οικονομικά προβλήματα θα είναι δύο.  Πρώτον, η αποζημίωση των εποίκων 

που θα επαναπατριστούν και των Κυπρίων πολιτών (Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων) των οποίων οι περιουσίες έχουν αλλοιωθεί μετά την εισβολή.  

Δεύτερον, το κόστος συγχώνευσης των δύο οικονομιών. Η αποζημίωση των 

εποίκων πρέπει να από την Τουρκία η οποία προκάλεσε τον εποικισμό. Η 

αποζημίωση των Κυπρίων πολιτών θα γίνει από την Κυπριακή Δημοκρατία 

λαμβάνοντας πιθανές αναπροσαρμογές και ανταλλαγές περιουσιών.  Η 

συγχώνευση των δύο οικονομιών αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω 

των πιο κάτω δεδομένων: 

1 Μεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών στα κατεχόμενα βρίσκονται σήμερα σε 

χέρια τουρκικών συμφερόντων. Τουρκικές εταιρείες ελέγχουν σημαντικό 

ποσοστό του τουρισμού, των πανεπιστημίων και των κατασκευών. 

2 Το τραπεζικό σύστημα στα κατεχόμενα αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα συμμόρφωσης στους διεθνείς κανονισμούς σε σχέση με το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την κεφαλαιακή επάρκεια κ.ο.κ. 

Τα προβλήματα αυτά δεν είναι ανυπέρβλητα αλλά θα χρειαστεί χρόνος και 

μεθοδική προσπάθεια για την υπερπήδησή τους. 

 

 




