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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χάρη Τζιμήτρα, Διευθυντή του PRIO Κύπρου
που με προσκάλεσε να συμμετάσχω σε αυτό το συναρπαστικό έργο. Είμαι επίσης
υπόχρεος στη Natalia Mirimanova για τη βοήθεια και την καθοδήγησή της στο έργο

αυτό και για τις συζητήσεις σε σχέση με τις πρακτικές πτυχές της «εμπλοκής χωρίς αναγνώ -
ριση». Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Tom de Waal που μοιράστηκε μαζί μου τις
σκέψεις του για τις διαδικασίες εμπλοκής, ειδικότερα στην περιοχή του Καυκάσου. Είμαι
επίσης ευγνώμων στους Fiona Mullen, Νεόφυτο Λοϊζίδη και Χάρη Ψάλτη για τη βοήθειά τους.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολλούς ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μου τις
σκέψεις τους για το κυπριακό πρόβλημα και τα πιθανά επόμενα βήματα. 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ηπαρούσα έκθεση τηρεί τη συνήθη διεθνή πρακτική όσον αφορά τους όρους που
σχετίζονται με την Κύπρο. Το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο είναι
η Κυπριακή Δημοκρατία. Το βόρειο 36 τοις εκατό του νησιού δεν βρίσκεται υπό 

τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας. Αντιθέτως, από το 1974 βρίσκεται υπό τον
απο τελεσματικό έλεγχο της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το 1983, οι
Τουρκοκύπριοι ανακήρυξαν μονομερώς την ανεξαρτησία τους ιδρύοντας την «Τουρκική
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Μέχρι σήμερα η «ΤΔΒΚ» έχει αναγνωριστεί μόνο από την
Τουρκία. Στην καθομιλουμένη, είναι γνωστή ως «βόρεια Κύπρος» στους Τουρκοκύπριους και
στη διεθνή κοινότητα. Ο όρος Πράσινη Γραμμή αναφέρεται στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ
των περιοχών υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυπριακής κυβέρνησης και των περιο -
χών στη βόρεια Κύπρο. Δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως σύνορο. Παρόλο που μόνο η
Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της
διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού, ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την ύπαρξη δύο κοινοτήτων,
της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΟΨΗ

Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, η διεθνής κοινότητα, επικεφαλής της οποίας
είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), προσπαθεί να βρει λύση στο επονομα ζό -
μενο Κυπριακό Πρόβλημα. Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις προσπάθειες κατέρρευσαν

τον Ιούλιο του 2017, μετά από μία μεγάλη διεθνή διάσκεψη κορυφής με εκπροσώπους από
τη Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία - τις Εγγυήτριες Δυνάμεις – και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ). Παρά την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι οι προοπτικές για
μία λύση παραμένουν ζωντανές, λίγες είναι οι ενδείξεις που θα υποδείκνυαν ότι σύντομα θα
εκκινήσει νέα διαδικασία. Εντωμεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει ότι ανησυχούν με την επ’
αόριστο παράταση της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο χωρίς απτές αποδείξεις
ότι μπορεί όντως να εξευρεθεί συνολική λύση. Κάτι τέτοιο είναι ανησυχητικό για το μέλλον
του νησιού. Γίνεται σταδιακά αντιληπτό ότι το υπάρχον καθεστώς στην Κύπρο, όπως επίσης
και στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι βιώσιμο. Ειδικότερα, η ολοένα αυξανόμενη επιβολή της
Τουρκίας στον Βορρά του νησιού, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ότι ολοένα και περισσότεροι
Τουρκοκύπριοι εγκαταλείπουν το νησί, θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταστήσει την επανέ -
νωση ουσιαστικά αδύνατη μάλλον μέσα στην επόμενη δεκαετία. 

Κατά συνέπεια, πολλοί παρατηρητές, όχι μόνο στο νησί, αλλά και στο εξωτερικό, πιστεύουν
ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι δύο κοινότητες να
εμπλακούν πιο ενεργά συνεργαζόμενες μεταξύ τους, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές
οι ελπίδες για λύση. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι, τα βήματα που έχουν σχεδιαστεί
προκειμένου να αρχίσουν με σταδιακό τρόπο οι επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αντιμετω -
πίζονται με βαθύτατη καχυποψία από την κυπριακή κυβέρνηση. Πολλοί Ελληνοκύπριοι
πιστεύουν ότι οι Τουρκοκύπριοι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τις προσπάθειες για
την άρση της απομόνωσής τους ως μέσο για να προσπαθήσουν να νομιμοποιήσουν την
«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»). Παρόλο που κανένας δεν θα μπορούσε
να υποστηρίξει ότι αυτοί οι φόβοι που αφορούν την αναγνώριση είναι αβάσιμοι, θα πρέπει να
ιδωθούν εντός του πλαισίου στο οποίο αρθρώνονται. Η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτη -
σίας από πλευράς των Τουρκοκυπρίων, έχει κριθεί ως παράνομη από το Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό έχει επίσης επιβεβαιωθεί εκ νέου από το Διεθνές Δικαστήριο. Δεν
υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ευρύτερη διεθνής κοινότητα θα αλλάξει τη θέση της αναφορικά
με την αναγνώριση, ακόμη κι υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με τους Τουρκοκυπρίους 
ως κοινότητα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναγνώριση δεν μπορεί να γίνει 
ακούσια λάθος. Πρέπει πάντα να ενέχει πρόθεση. Αυτό προσφέρει σημαντικότατο περιθώριο
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δυνατότητας αδράνειας. Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα της «εμπλοκής χωρίς αναγνώριση» έχει
τύχει μεγαλύτερης προσοχής εξίσου από ακαδημαϊκούς και διαμορφωτές πολιτικής, καθώς
παρέχει τη δυνατότητα να υπάρξουν διάφορες μορφές συνεργασίας σε περιπτώσεις, όπως
αυτή της Κύπρου. Αντί για ένα συγκεκριμένο ακριβές σύνολο πρωτοβουλιών πολιτικής που
μπορούν να υιοθετηθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις, η ιδέα επικεντρώνεται σε μία αλλαγή
προσέγγισης σε αποσχιστικές συγκρούσεις. Βάσει της αντίληψης ότι η απομόνωση των απο -
σχι στικών περιοχών μπορεί να είναι αντιπαραγωγική και να κάνει τη λύση ακόμη πιο ασύλ -
ληπτη, η ιδέα αφορά την εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να οικοδομηθούν
συνδέσεις μέσω της προσκόλλησης στην αρχή της μη αναγνώρισης. Αρκετά είναι αυτά που
μπορούν να επιτευχθούν με την ορθή πολιτική βούληση και κάποιο βαθμό ευελιξίας. 

Όπως φαίνεται από αυτή την έκθεση, είναι πολλές οι πρωτοβουλίες που μπορούν να

επιδιωχθούν στην Κύπρο, οι οποίες θα διευκόλυναν τον δρόμο για μεγαλύτερη εμπλοκή των

κοινοτήτων. Κυρίως, πρέπει να υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή στην προσέγγιση σε πολιτικό

επίπεδο. Πρέπει οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων να ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό,

προκειμένου να ενθαρρυνθούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να αλληλεπιδρούν. Οι

πολιτικοί ηγέτες του νησιού πρέπει να προωθήσουν μια κουλτούρα εμπλοκής στο νησί. Η

αλληλεπίδραση μεταξύ μελών των δύο κοινοτήτων δεν θα πρέπει να θεωρείται αντιπατριωτική

ή ύποπτη. Αντιθέτως, θα πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά. Μπορεί να περιλαμβάνει την

καθιέρωση κινήτρων για τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως είναι η παροχή επιδοτήσεων για

δικοινοτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και η αντιμετώπιση του αρνητικού κλίματος που

υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης απέναντι σε όσους επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες

που επιτρέπουν σε μέλη των δύο κοινοτήτων να συνεργάζονται. Πρέπει να γίνουν περισσότερα

προκειμένου να υλοποιούνται συμφωνίες και πρωτοβουλίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διασύνδεση δικτύων κινητής τηλεφωνίας και το άνοιγμα

νέων σημείων διέλευσης. Άλλοι τομείς στους οποίους είναι αναγκαία η αλλαγή, είναι οι τρόποι

προσέγγισης του παρελθόντος και του μέλλοντος. Οι δύο κοινότητες πρέπει να συνεργαστούν

περισσότερο στα ζητήματα των αγνοουμένων, αλλά πρέπει επίσης και να αρχίσουν να

σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν από κοινού ζητήματα που τους ανησυχούν στο παρόν και

για το μέλλον, όπως είναι η μετανάστευση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης,

πρέπει να ενθαρρυνθεί η κουλτούρα της εμπλοκής στις κυπριακές κοινότητες στο εξωτερικό. 

Τέλος, αυτή η αλλαγή κουλτούρας πρέπει να θεμελιωθεί στη μεγαλύτερη δυνατή εξωτερική

στήριξη και ενθάρρυνση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα έπρεπε να

επιδιώξει να επαναβεβαιώσει τα Ψηφίσματα 541 και 550, και άλλα σχετικά ψηφίσματα που

επιβεβαιώνουν ότι η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως του μόνου αναγνωρισμένου

κράτους παραμένει σεβαστή και δεν τίθεται εν αμφιβόλω. Εντούτοις, είναι επίσης σημαντικό

η απαίτηση για μεγαλύτερη εμπλοκή συνεργασία να τυποποιείται ως προϋπόθεση για τη

συνεχιζόμενη διεθνή εμπλοκή στη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού. Για τον σκοπό αυτό, οι

προσπάθειες των δύο κοινοτήτων να προωθήσουν τη συμφιλίωση και την αλληλεπίδραση

μεταξύ των λαών της Κύπρου θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται από τον
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γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και να ενσωματωθεί στις μελλοντικές τακτικές εκθέσεις στο

Συμβούλιο Ασφαλείας για τις προσπάθειες διατήρησης της ειρήνης και επίλυσης. Παρομοίως,

θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες που ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη

συνεργατικότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως

είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Κύπρος και η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζουν μία ακραία πολιτική πραγματικότητα.

Η κατάσταση στο νησί αλλάζει. Πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα προκειμένου να
προωθηθεί μεγαλύτερος βαθμός επαφών μεταξύ των κοινοτήτων. Εντούτοις, αυτό μπορεί να
γίνει μόνο χάρη στη δέουσα πολιτική βούληση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά τις πολλές προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος, η Κύπρος παραμένει
μία από τις πιο πεισματικά δυσεπίλυτες συγκρούσεις στη διεθνή σκηνή. Η διεθνής
κοινότητα, ενεργώντας μέσω των Ηνωμένων Εθνών, επί τουλάχιστον πενήντα προ -

σπαθεί να καταλήξει σε μία βιώσιμη και διαρκή συμφωνία για τη λήξη του επονομαζόμενου
κυπριακού προβλήματος. Δυστυχώς, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες επτά Γενικών
Γραμματέων,1 το νησί παραμένει διαιρεμένο. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των ετών, υπήρξαν
αρκετές ευκαιρίες για την επίλυση του ζητήματος. Η γνωστότερη από αυτές έλαβε χώρα το
διάστημα 2001-2004 με την πρωτοβουλία του τότε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν,
να παρουσιάσει στις δύο πλευρές ενός σχεδίου πρότασης λύσης (το επονομαζόμενο Σχέδιο
Ανάν). Παρόλο που η διεθνής κοινότητα ευρέως καλωσόρισε το Σχέδιο Ανάν, αυτό απορ -
ρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την ελληνοκυπριακή κοινότητα σε ένα δημοψή -
φισμα που έλαβε χώρα πριν την ένταξη του νησιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου
2004.2 Στα περίπου δεκαπέντε χρόνια έκτοτε, έχουν συνεχιστεί οι προσπάθειες για την
εξεύρεση λύσης. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια για γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο
κοινοτήτων κατέρρευσε τον Ιούλιο του 2017, μετά από μία έντονη περίοδο διαπραγμα τεύ -
σεων χρηματοδοτούμενων από τον ΟΗΕ στο ελβετικό ορεινό θέρετρο του Κραν Μοντανά. 

Αν και η απουσία μίας ουσιαστικής διαδικασίας επίλυσης αποτελεί οικεία κατάσταση για
τους μακροχρόνια εμπλεκόμενους, η τρέχουσα κατάσταση ενέχει κόστος και για τις δύο
κοινότητες. Περισσότεροι από εκατό χιλιάδες Ελληνοκύπριοι συνεχίζουν να μην έχουν
πρόσβαση στη γη και την ιδιοκτησία τους. Για τους Τουρκοκύπριους, η τρέχουσα κατάσταση
συνεπάγεται την απομόνωσή τους – οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά – από τον υπόλοιπο
κόσμο. Εντωμεταξύ, και οι δύο κοινότητες συνεχίζουν να νιώθουν την ανασφάλεια που
προέρχεται από την παρουσία μίας στρατιωτικοποιημένης διαχωριστικής γραμμής στο νησί.
Επιπρόσθετα, αρχίζει να καθίσταται ολοένα και σαφές ότι η δυναμική στο νησί, όπως επίσης
και σε όλη την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, αλλάζει. Σε όλη τη διάρκεια των
δεκαετιών του 1980, του 1990 και των πρώτων ετών της δεκαετίας του 2000, το πολιτικό
περιβάλλον ήταν σε μεγάλο βαθμό στάσιμο. Ενώ η διαίρεση του νησιού δημιουργεί ένα γενικό

1 Ου Θαντ (1961-1971), Κουρτ Βάλντχαϊμ (1972-1981), Χαβιέρ Πέρεζ ντε Κουεγιάρ (1982-1991), Μπούτρος Μπούτρος
Γκάλι (1992-1996), Κόφι Ανάν (1997-2006), Μπαν Κι-Μουν (2007-2016), Αντόνιο Γκουτέρες (2017-σήμερα).

2 Το δημοψήφισμα έλαβε χώρα στις 24 Απριλίου 2004. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα ψήφισε σε ποσοστό 66 τοις εκατό
υπέρ του σχεδίου. Εντούτοις, 76 τοις εκατό των Ελληνοκυπρίων καταψήφισε το σχέδιο.
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περιβάλλον έντασης και καχυποψίας, όχι μόνο μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά επίσης και
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η κατάσταση είναι εντούτοις σχετικά σταθερή – με την εξαίρεση
ορισμένων αξιοσημείωτων περιστατικών.3 Αυτή η περίοδος ενισχύθηκε από μία κοσμική
Τουρκική Δημοκρατία που, παρόλο που είναι από πολιτικής άποψης χαοτική, εντούτοις είχε μία
ξεκάθαρη δέσμευση προς τη Δύση ως σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφιο προς ένταξη
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η κατάσταση στο νησί και στην
ευρύτερη περιοχή, έχει αλλάξει δραστικά. Η συνεχιζόμενη αποξένωση μεταξύ των δύο κοινο -
τήτων, που βρίσκεται πλέον στην τρίτη γενιά που τη βιώνει, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές
αλλαγές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και στον πληθυσμό στη βόρεια Κύπρο, αλλάζουν
ολοένα και περισσότερο την ίδια τη φύση οποιασδήποτε διευθέτησης του Κυπριακού. Ενώ
παλιότερα υπήρχε μία αίσθηση οικειότητας ως προς την κατάσταση στο νησί και τη σταθε -
ρότητα αναφορικά με τις παραμέτρους μιας λύσης, τώρα πια αρχίζει να αλλάζει δραστικά.
Δευτερευόντως, η Τουρκία έχει τροποποιήσει την κατεύθυνση που ακολουθεί η εσωτερική
και η εξωτερική της πολιτική. Δεν συνδέεται πια με τη Δύση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
ήταν συνδεδεμένη στο παρελθόν. Στο εσωτερικό της χώρας ακολουθείται πια πιο απολυ ταρ -
χική πορεία υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ταυτόχρονα, ο προσανατο -
λισμός της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας έχει αλλάξει υπερβολικά. Η υποψηφιότητα
ένταξης στην ΕΕ δεν φαίνεται να είναι πια ρεαλιστική προοπτική. Επίσης έχουν φθαρεί οι δεσμοί
της με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Ολοένα και περισσότερο τίθενται σημαντικά ερωτήματα για το
μέλλον της στη δυτική συμμαχία.4 Η Άγκυρα είναι όσο ποτέ άλλοτε επικεντρωμένη στη
διεύρυνση της επιρροής της σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως είναι η Αφρική και τα Βαλκάνια,
και στην ενίσχυση των δεσμών της με τη Ρωσία και την Κίνα. Συνεπεία όλων αυτών των παρα -
γόντων, οι παλαιές υποθέσεις αναφορικά με τη φύση του στάτους κβο τίθενται εν αμφιβόλω
ολοένα και περισσότερο. Ακόμη κι αν η Τουρκία δεν εγκαταλείπει κατ’ ανάγκη τη Δύση, η
εξωτερική πολιτική της γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτη και αποφασίζεται κατά περίπτωση. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει να ληφθούν μέτρα, έτσι ώστε να παρα -

μείνουν ζωντανές οι ελπίδες για λύση. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μέτρα που θα οικοδομούν

εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, θα περιορίζουν την αυξανόμενη επιρροή της

Τουρκίας στον Βορρά και θα δημιουργούν ευκαιρίες για τους νεαρούς Τουρκοκύπριους, ώστε

να επιλέγουν να παραμένουν στο νησί, αντί να αναζητούν νέα ζωή αλλού. Εντούτοις, οι

προσπάθειες για ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως επίσης και μεταξύ

των Τουρκοκυπρίων και του ευρύτερου κόσμου, παρεμποδίζονται από την τουρκοκυπριακή

μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τον Νοέμβριο του 1983. Παρόλο που αυτή η

3 Πιθανότατα το πιο σημαντικό περιστατικό συνέβηκε τον Αύγουστο του 1996, όταν κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής
υπήρξαν βίαιες συγκρούσεις που οδήγησαν στον θάνατο δύο νεαρών Ελληνοκύπριων. ‘Violence erupts at funeral of
Greek Cypriot’ [Βία σε κηδεία Ελληνοκύπριου], The Irish Times, 15 Αυγούστου 1996.

4 Michael Binyon, ‘Where next for Turkey in NATO?’ [Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την Τουρκία στο ΝΑΤΟ;], The Times,
15 Αυγούστου 2018.
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αποσχιστική ενέργεια καταδικάστηκε αμέσως και απερίφραστα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών, που έδωσε οδηγίες στη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει την

επονομαζόμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», η κυπριακή κυβέρνηση τις

δεκαετίες που ακολούθησαν κατέβαλε παρόλα αυτά σημαντικές προσπάθειες για να μην

επιστρέψει στο τουρκοκυπριακό κράτος να γίνει αποδεκτό στη διεθνή σκηνή. Μεταξύ των

προσπαθειών αυτών περιλαμβάνονταν όχι μόνο μέτρα που δεν θα επέτρεπαν την επίσημη

αναγνώριση από τρίτα κράτη, αλλά και επιδίωκαν να μην επιτρέψουν στους Τουρκοκύπριους

να συνεργάζονται με τον υπόλοιπο κόσμο σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, πολιτιστικών και

αθλητικών δραστηριοτήτων. Παρόλο που το σκεπτικό που διέπει αυτές τις πολιτικές είναι

κατανοητό – και για να είμαστε δίκαιοι, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, μέχρι το 2003 η

απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας οφειλόταν επίσης στις πολιτικές της τουρκο -

κυπριακής ηγεσίας, που επίσης επέλεγαν να απομονώνουν τις δύο κοινότητες – εντούτοις 

έχει οδηγήσει στην απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το γεγονός αυτό όχι μόνο

υπονόμευσε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων και επιπρόσθετα παρότρυνε 

τους νέους Τουρκοκύπριους να μεταναστεύσουν, αλλά επίσης ώθησε τους Τουρκοκύπριους

να βασίζονται περισσότερο από ποτέ στην Τουρκία. Με άλλα λόγια, η πολιτική της απο -

μόνωσης σταδιακά ενθάρρυνε τις τάσεις που καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη

λύσης στο Κυπριακό. 

Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται σε πολλές άλλες συγκρούσεις, ειδικότερα στις συγκρούσεις

στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Είναι σήμερα ευρέως αποδεκτό ότι η απομόνωση των

αποσχιστικών περιοχών με την ελπίδα ότι ίσως απλώς να υποχωρήσουν υπό την πίεση, μπορεί

να είναι πολύ πιο επιζήμια από ό,τι επωφελής. Όχι μόνο υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ

των πλευρών και κάνει την αποσχιστική εχθρότητα ακόμη λιγότερο πιθανό να επιδιώκει τη

συμφιλίωση με το κράτος από το οποίο έχει επέλθει η απόσχιση, αλλά μπορεί επίσης να το

ωθήσει να βασίζεται περισσότερο σε έναν εξωτερικό υποστηρικτή. Κατά συνέπεια, υπάρχει

τώρα ένα εύρος μηχανισμών και διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες

συνθήκες. Ειδικότερα, η έννοια της «εμπλοκής χωρίς αναγνώριση» κρίνεται ως ολοένα

σημαντικότερη ιδέα σε αποσχιστικές διαμάχες εξίσου και από τους πνευματικούς ανθρώπους

και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αντί να προσπαθεί κανείς να αλλάξει τις ουσιώδεις

δυναμικές της σύγκρουσης εισάγοντας  πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να θεωρηθούν ότι

νομιμοποιούν τις αρχές της αποσχισθείσας επικράτειας, η ιδέα είναι να ανοίξουν κανάλια

επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο που να σέβεται ρητώς την κυριαρχία του διεθνώς αναγνω -

ρισμένου κράτους, αλλά επίσης αναγνωρίζει την αξία που έχει το να διασφαλιστεί ότι η

αποσχισθείσα περιοχή δεν είναι απομονωμένη, και συνεπώς δεν υποχρεώνεται να έχει μία

διαρκώς εγγύτερη σχέση με έναν εξωτερικό φορέα που μπορεί να έχει ίδια συμφέροντα στη

διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος. Όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, υπάρχουν αρκετοί

τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Αλλά κυριότερα, απαιτείται αλλαγή στον

τρόπο σκέψης των διαμορφωτών πολιτικής. Χτίζοντας πάνω σε αυτή την ιδέα της «εμπλοκής

χωρίς αναγνώριση», η έκθεση εξετάζει την ανάγκη για μεγαλύτερη για μεγαλύτερη εμπλοκή
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μεταξύ δύο κοινοτήτων και εξερευνά ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους θα

μπορούσε να αλλάξει η ευρύτερη κουλτούρα της εμπλοκής στο νησί. Το κάνει ακολουθώντας

αρχές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο, ή που έχουν αναπτυχθεί αλλού. 
Τέλος, αυτή η μελέτη σέβεται δύο θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς προσέγγισης στο

κυπριακό πρόβλημα. Πρώτα από όλα, δεν προσπαθεί να διασφαλίσει την αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ», είτε εμφανώς είτε κρυφά. Οι συστάσεις και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτή τη
μελέτη έχουν ως στόχο να συνάδουν με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
κυριότερα τα Ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984). Δευτερευόντως, δεν αμφισβητεί τη φύση
οποιασδήποτε δυνητικής λύσης.  Έχει συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές ότι η όποια λύση θα
επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η παρούσα μελέτη
ακολουθεί αυτό το μοντέλο.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

Το 1955, η ελληνοκυπριακή κοινότητα, που αντιπροσωπεύει το 78 τοις εκατό του
πληθυσμού, ξεκίνησε μία ένοπλη εκστρατεία για να θέσει τέρμα στην επί 75 χρόνια
βρετανική αποικιοκρατική διακυβέρνηση και να διασφαλίσει την πολιτική ένωση του

νησιού με την Ελλάδα (Ένωσις). Αντίστοιχα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα που αντιπροσω -
πεύει το 18 τοις εκατό του πληθυσμού, ζήτησε τον διαχωρισμό του νησιού μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας (Ταξίμ).5 Το 1959 η ελληνική και η τουρκική κυβέρνηση κατέληξαν σε συμβι -
βασμό. Η Κύπρος θα γινόταν ανεξάρτητο κράτος. Η εξουσία θα μοιραζόταν μεταξύ των δύο
κοινοτήτων σύμφωνα με έναν πολύπλοκο συνταγματικό διακανονισμό. Εντωμεταξύ, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Τουρκία – οι επονομαζόμενες εγγυήτριες δυνάμεις – θα
ήταν υπεύθυνες να διασφαλίσουν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του νέου κράτους. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1960. Παρά τις ελπίδες ότι οι δύο
κοινότητες θα μπορούσαν να σφυρηλατήσουν μια νέα σχέση, εμφανίστηκαν διαμάχες μεταξύ
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Για παράδειγμα, εμφανίστηκαν διαφωνίες αναφορικά με
τον σχηματισμό χωριστών δήμων στις μεγάλες πόλεις και στη δομή των ένοπλων δυνάμεων.
Στα τέλη του 1963, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Πρόεδρος της Κύπρου και επικεφαλής 
της ελληνοκυπριακής κοινότητας παρουσίασε προτάσεις 13 συνταγματικών τροποποιήσεων.
Οι αλλαγές αυτές απορρίφθηκαν αμέσως από την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα, στις 
21 Δεκεμβρίου 1963, ξεκίνησαν μάχες στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα του νησιού. Γρήγορα
γενικεύτηκαν και σε αρκετές άλλες πόλεις σε όλη την Κύπρο. Κατά συνέπεια, και για λόγους 
για τους οποίους ακόμη μέχρι σήμερα διαφωνούν οι δύο κοινότητες, οι Τουρκοκύπριοι ουσια -
στικά έπαυσαν να αποτελούν μέρος των κρατικών θεσμών της Δημοκρατίας. Εντωμεταξύ, οι
Εγγυήτριες Δυνάμεις συμφώνησαν να εγκαταστήσουν μία προσωρινή στρατιωτική δύναμη
στην προσπάθειά τους να καταπνίξουν τις μάχες και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα
συνέδριο ειρήνης στο Λονδίνο. Όταν απέτυχε το συνέδριο, το ζήτημα παραπέμφθηκε στα
Ηνωμένα Έθνη. Στις 4 Μαρτίου 1964, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το Ψήφισμα
186. Το ψήφισμα αυτό ίδρυσε μία ειρηνευτική αποστολή για το νησί (UNFICYP) και όρισε τον
διορισμό ενός διαπραγματευτή που θα επιβλέπει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων.
Αυτές οι συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνέχισαν με διάφορες μορφές όλη την επό -
 μενη δεκαετία.

5 Το εναπομείναν τέσσερα τοις εκατό του πληθυσμού στο νησί αποτελείται από τα μέλη των τριών θρησκευτικών
κοινοτήτων: τους Μαρωνίτες, τους Αρμένιους και τους Λατίνους.
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Τον Ιούλιο του 1974, μετά από εντάσεις μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας, η στρατιωτική κυβέρνηση
της Ελλάδας διέταξε την ανατροπή του Προέδρου Μακάριου. Μετά από πέντε μέρες, στις 20
Ιουλίου, η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτική εισβολή. Μέχρι τα μέσα του Αυγούστου, 36 τοις εκατό
του νησιού βρισκόταν υπό τουρκικό έλεγχο. 160.000 Ελληνοκύπριοι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εντωμεταξύ, τους μήνες που ακολούθησαν, δεκάδες χιλιάδες
Τουρκοκύπριοι εγκατέλειψαν τις περιοχές που είναι ακόμη υπό τον έλεγχο της κυπριακής
κυβέρνησης και μετακινήθηκαν στον Βορρά στις περιοχές που ήταν υπό τουρκικό στρατιωτικό
έλεγχο, όπου, το 1975, η τουρκοκυπριακή ηγεσία ανακήρυξε το «Τουρκικό Ομόσπονδο
Κράτος» («ΤΟΚ»). Μετά από τρία χρόνια, το 1977, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος και ο Ραούφ Ντενκτάς, συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική λύση του κυπριακού
ζητήματος, θα βασιζόταν στη δημιουργία μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό
επιβεβαιώθηκε ξανά το 1979 και το προσυπέγραψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.6 Μέχρι
σήμερα, αυτές οι δύο «Υψηλού Επιπέδου Συμφωνίες» θεωρείται ότι αποτελούν τις ουσιώδεις
παραμέτρους μιας λύσης. 

Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Παρά τη συμφωνία για επιδίωξη ομοσπονδιακής λύσης, η τουρκοκυπριακή ηγεσία ανακήρυξε
μονομερώς την ανεξαρτησία της στις 15 Νοεμβρίου 1983.7 Η «Τουρκική Δημοκρατία της
Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ» στην ελληνική ή «KKTC» στην τουρκική) αναγνωρίστηκε αμέσως
από την Τουρκία. Εντούτοις, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε την
αποσχιστική ενέργεια. Το Ψήφισμα 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που
εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1983, αποδοκίμασε «την ανακήρυξη των τουρκοκυπριακών
αρχών της υποτιθέμενης απόσχισης οποιουδήποτε μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας», και
κάλεσε ρητώς «τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε Κυπριακό Κράτος, εκτός της
Κυπριακής Δημοκρατίας». Αυτή η έκκληση στη συνέχεια επαναβεβαιώθηκε από το Ψήφισμα
550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 1984, που
επαναλάμβανε ότι τα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε «να αναγνωρίσουν το ισχυριζόμενο κράτος
της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» που ιδρύθηκε μέσα από αποσχιστικές
ενέργειες, ούτε να διευκολύνουν ούτε να βοηθήσουνε με οποιονδήποτε τρόπο την προανα -
φερθέν αποσχισθέν μόρφωμα.» 

6 Η πρώτη αναφορά σε «Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου» έγινε στο Ψήφισμα 410 του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών της 15ης Ιουνίου 1977.

7 Για παρουσίαση των γεγονότων που κατέληξαν σε αυτό, βλ. James Ker-Lindsay, ‘Great Powers, Counter Secession, and
Non-Recognition: Britain and the 1983 Unilateral Declaration of Independence of the “Turkish Republic of Northern
Cyprus”’ [Μεγάλες Δυνάμεις, Αντι-Απόσχιση και Μη Αναγνώριση: η Βρετανία και η Μονομερής Ανακήρυξη της
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» το 1983], Diplomacy and Statecraft, τόμ. 28, αρ. 3, 2017, σσ. 431-453.
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Συνεπεία όλων αυτών των ψηφισμάτων, οι Τουρκοκύπριοι βρέθηκαν απομονωμένοι στη
διεθνή σκηνή τα επόμενα χρόνια. Παραδείγματος χάριν, η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO) έχει αρνηθεί να δεχθεί τη συμπερίληψη οποιουδήποτε αεροδρομίου στη
βόρεια Κύπρο.8 Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας διεθνείς πτήσεις. Αντιθέτως, τα
αεροπλάνα που πετάνε από και προς το Βορρά του νησιού πρέπει να περάσουν μέσω Τουρκίας.
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται περιορισμένο τουρισμό, που εντούτοις αποτελεί ένα από τα στηρίγματα
της τουρκοκυπριακής οικονομίας. Επίσης, το εμπόριο μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας
και του υπόλοιπου κόσμου είναι περιορισμένο. Το 1993, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάν -
θηκε, ότι το απευθείας εμπόριο με τη βόρεια Κύπρο ήταν ανεπίτρεπτο.9 Αυτό επίσης είχε
δραστική επίδραση στην ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής οικονομίας, δεδομένου ότι σήμαινε,
πως οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα θα μπορούσε να λάβει χώρα, έπρεπε να διέλθει
μέσω της Τουρκίας. Κατά συνέπεια, οι Τουρκοκύπριοι άρχισαν να βασίζονται ακόμη περισ -
σότερο στη στήριξη της Τουρκίας. Μέχρι σήμερα, η τουρκοκυπριακή διοίκηση υποστηρίζεται
από μία σημαντική άμεση επιδότηση από την Άγκυρα. Εντωμεταξύ, άλλες μορφές επαφών
επίσης υπήρξαν περιορισμένες ή απαγορευμένες κατά τη διάρκεια των 35 ετών από τη
μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας. Παραδείγματος χάριν, οι τουρκοκυπριακές αθλητικές
ομάδες αποκλείονται από διεθνείς διοργανώσεις. Ταυτόχρονα, η κυπριακή κυβέρνηση διεξάγει
συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια για να αποτρέψει την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ». Σε
πραγματικούς όρους, αυτό σημαίνει πως αμφισβητεί έντονα και άμεσα οτιδήποτε που θα
μπορούσε να θεωρηθεί έστω και ελάχιστα ως αναγνώριση του τουρκοκυπριακού κράτους.10

Επίσης, εκτός από τις επιπτώσεις των περιορισμών που έχουν τεθεί στους Τουρκοκύπριους
από τη διεθνή κοινότητα, ως ένα βαθμό η απομόνωση που αντιμετώπιζε η κοινότητα, ήταν
επίσης επιβεβλημένη από την ίδια την κοινότητα. Η αποξένωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων
επίσης ενθαρρύνθηκε από τον Ραούφ Ντενκτάς, ο οποίος επιδίωξε επίτηδες να αποτρέψει την
επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Για παράδειγμα, από το 1974 μέχρι το 2003, το μόνο νόμιμο
σημείο διέλευσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων βρισκόταν στη Λευκωσία. Εντωμεταξύ, και άλλες
αλλαγές επίσης άρχισαν να έχουν επιπτώσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ειδικότερα,
κατά την περίοδο μετά το 1974, άρχισαν να καταφτάνουν έποικοι στο νησί από την Τουρκία,11

σε κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας που απαγορεύει τέτοιου τύπο δημογραφικές

8 Βλ. Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), Έγγραφο 7910/168, ‘Location Indicators’ [Δείκτες Τοποθεσίας],
Ιούνιος 2018. Τα μόνα τρία διεθνή αεροδρόμια στην Κύπρο είναι της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Πάφου. 

9 Για μια σχετική ανάλυση, βλ. Stefan Talmon, ‘The Cyprus Question before the European Court of Justice’ [Το κυπριακό
ζήτημα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου], European Journal of International Law, τόμ. 12, αρ. 4, 2001, σσ. 727-750.

10 Για περισσότερα αναφορικά με τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης να αποτρέψει την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»,
βλ. James Ker-Lindsay, The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States [Η
εξωτερική πολιτική της Αντι-Απόσχισης: Προλαμβάνοντας την αναγνώριση αμφισβητούμενων κρατών] (Oxford:
Oxford University Press, 2012). Βλ. επίσης Σώτος Ζακχαίος, Κυπριακή διπλωματία και παρασκήνια: μια προσωπική
μαρτυρία, (Αθήνα: εκδ. Λιβάνη, 2010).

11 Για μια πρόσφατη ανάλυση αυτού αμέσως μετά τις συνέπειες του 1974, βλ. Helge Jensehaugen ‘‘Filling the Void’: Turkish
Settlement in North Cyprus, 1974-1980’ [«Γεμίζοντας το κενό: τουρκικός εποικισμός στη Βόρεια Κύπρο, 1974-1980»],
Settler Colonial Studies, τόμ. 7, αρ. 3, 2017, σσ. 354-371.
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αλλαγές. Αυτό το γεγονός, παράλληλα με την παρουσία σημαντικών τουρκικών στρατιωτικών
δυνάμεων στο νησί που εκτιμάται ότι είναι περίπου 30.000 – 40.000 στρατιώτες, ενίσχυσε
ακόμη περισσότερο τον έλεγχο που ασκεί η Τουρκία πάνω στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ
Παρά τη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, συνεχίστηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των
κοινοτήτων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το 1993, η συζήτηση γύρω από το μέλλον του νησιού
άλλαξε δραστικά, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση  για είσοδο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Παρά τις αξιώσεις των Τουρκοκυπρίων ότι η ένταξη αυτή θα παραβίαζε την απα -
γόρευση για κυπριακή ένταξη σε οποιαδήποτε οργάνωση που δεν περιλάμβανε και την
Ελλάδα και την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε θετική γνωμάτευση σε σχέση με την
αίτηση και οι ενταξιακές συνομιλίες ξεκίνησαν το 1995. Αυτό ώθησε την Τουρκία και τους
Τουρκοκύπριους να ανακοινώσουν ότι θα αντέγραφαν οποιεσδήποτε κινήσεις μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ. Κάποια στιγμή, η Τουρκία μέχρι που απείλησε να προσαρ -
τήσει τη βόρεια Κύπρο. Εντούτοις, η διαδικασία ένταξης τελικά λειτούργησε ως καταλύτης για
μία σημαντική νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ που ξεκίνησε το 2001. Τον Μάρτιο του 2004,
εβδομάδες μόλις πριν την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ παρουσίασε μία
ολοκληρωμένη πρόταση λύσης για το νησί: το σχέδιο Ανάν.12  Στις 24 Απριλίου, οι δύο πλευρές
διεξήγαγαν δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν. Οι προτάσεις του ΟΗΕ έγιναν αποδεκτές από την
τουρκοκυπριακή κοινότητα, που ψήφισε υπέρ της συμφωνίας κατά ποσοστό 66 τοις εκατό.
Εντούτοις, μετά από μία έκκληση του Πρόεδρου Τάσσου Παπαδόπουλου για απόρριψη του
Σχεδίου, 76 τοις εκατό των Ελληνοκυπρίων καταψήφισαν τις προτάσεις αυτές. Κατά συνέπεια,
την 1η Μαΐου 2004, η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη
διαιρεμένη. Εξαιρετικά σημαντικό, εντούτοις, είναι το γεγονός ότι γινόταν κατανοητό πως το
σύνολο του νησιού είχε ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά, μετά από σχετικό αίτημα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ,
θα αναστελλόταν στους τομείς που κρίθηκε ότι δεν εμπίπτουν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μέχρι το στάδιο αυτό, η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων είχε μειωθεί μερικώς. Τον Απρίλιο
του 2003, οι περιορισμοί στη διέλευση της Πράσινης Γραμμής είχαν αρθεί από τις τουρκο -
κυπριακές αρχές. Ήταν η πρώτη φορά που εδώ δεκαετίες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
μπορούσαν να ταξιδέψουν σε όλο το μήκος και το πλάτος του νησιού με σχετικά μεγαλύτερη

12 Για σύνοψη της διαδικασίας και του Σχεδίου Ανάν, βλ. Frank Hoffmeister, The Legal Aspects of the Annan Plan and EU
Accession [Οι νομικές πτυχές του Σχεδίου Ανάν και η ένταξη στην ΕΕ] (Leiden: Martinus Nijhoof, 2006); James Ker-
Lindsay, EU Accession and UN Peacemaking in Cyprus [Ένταξη στην ΕΕ και Ειρηνευτική Αποστολή ΟΗΕ στην Κύπρο]
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005); Claire Palley, An International Relations Debacle: The UN Secretary-General’s
Mission of Good Offices in Cyprus 1999–2004 [Μία πανωλεθρία στις Διεθνείς Σχέσεις: η αποστολή Καλών Υπηρεσιών του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, 1999-2004] (Oxford: Hart Publishing, 2005); Andrekos Varnava και Hubert
Faustmann (επιμ.), Reunifying Cyprus: The Annan Plan and Beyond [Επανενώνοντας την Κύπρο: Το Σχέδιο Ανάν και
μετέπειτα] (London: I.B.Tauris, 2011).
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ελευθερία – παρόλο που πολλοί Ελληνοκύπριοι επέλεγαν να μην το κάνουν, εξαιτίας της
απαίτησης για επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου στις τουρκοκυπριακές αρχές. Εντωμεταξύ,
πολλοί Τουρκοκύπριοι εκμεταλλεύτηκαν το δικαίωμα που έχουν σε υπηκοότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, που με τη σειρά της, τους μετέτρεπε σε υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συνεπώς τους έδινε το δικαίωμα να ζούνε και να εργάζονται σε όλη την ΕΕ. 

Δεδομένης της στήριξης των Τουρκοκυπρίων προς το Σχέδιο Ανάν, λήφθηκαν άλλα μέτρα
για να προσπαθήσουν να διευκολύνουν την απομόνωση της κοινότητάς τους στη διεθνή
σκηνή. Στην έκθεσή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 28 Μαΐου 2004, ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ σημείωσε ότι η ψήφος των Τουρκοκυπρίων υπέρ της επανένωσης, είχε «αντιστρέψει
τη λογική που υπήρχε για άσκηση πίεσης και απομόνωσή τους… Στο πλαίσιο αυτό και για τον
σκοπό αυτό και όχι για σκοπούς αναγνώρισης ή υποβοήθησης της απόσχισης, θα έλπιζα ότι [τα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας] μπορεί να καθοδηγήσουν όλα τα κράτη να συνεργαστούν
και διμερώς και σε διεθνή όργανα, προκειμένου να μειωθούν αχρείαστοι περιορισμοί και
εμπόδια που έχουν ως αποτέλεσμα την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και παρεμποδίζουν
την ανάπτυξή τους, κρίνοντας πως μια τέτοια κίνηση συνάδει με τα ψηφίσματα 541 (1983) 
και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας.»13 Και άλλοι επίσης άκουσαν το κάλεσμα αυτό. 
Ο Οργανισμός της Ισλαμικής Συνεργασίας, αναβάθμισε το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων από
«τουρκοκυπριακή κοινότητα» που χρησιμοποιούσε από τη χρονική στιγμή που δέχτηκε 
τους Τουρκοκύπριους ως παρατηρητές το 1979, σε «Τουρκοκυπριακό Κράτος».14 Έκτοτε, 
έχει καλέσει τα μέλη του να αυξήσουν τις οικονομικές και πολιτιστικές επαφές με τους
Τουρκοκύπριους.15 Στους Τουρκοκύπριους επίσης δόθηκε καθεστώς παρατηρητών στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Εντούτοις, σε άλλους τομείς, τα βήματα για την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων
έχουν γίνει πραγματικότητα μόνο εν μέρει. Μία πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη

13 ‘Report of the Secretary-General on his Mission of Good Offices in Cyprus’ [Έκθεση του Γενικού Γραμματέα αναφορικά
με την Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του στην Κύπρο], Έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/2004/437, 28
Μαΐου 2004, παράγραφοι 90 και 93.

14 Ψήφισμα Αρ. 6/31-P, 31st Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers, Istanbul, 14-16 June 2004 [31η
Σύνοδος της Διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών των Μουσουλμανικών Χωρών, Κωνσταντινούπολη]. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι μία σημαντική διάσκεψη κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού της Ισλαμικής Συνεργασίας που
επρόκειτο να λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε μετά την προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να
συμπεριλάβει το Τουρκοκυπριακό Κράτος στον κατάλογο των συμμετεχόντων, σε μία κίνηση που απορρίφθηκε από
την ΕΕ. ‘Ankara cancels EU, OIC meeting: Row over Turkish Cypriots’ [Η Άγκυρα ακυρώνει συνάντηση ΕΕ και ΟΙΣ: Καβγάς
για τους Τουρκοκύπριους], AFP, 1 Οκτωβρίου 2004.

15 Παραδείγματος χάριν, Ψήφισμα Αρ. 7/38-Pol, The Situation in Cyprus’, 38th Session of the Council of Foreign Ministers,
Astana, Republic of Kazakhstan, 28-30 June 2011 [Η κατάσταση στην Κύπρο, 38η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών
Εξωτερικών, Αστάνα, Δημοκρατία του Καζακστάν, 28-30 Ιουνίου], ‘4. Καλεί τα Κράτη Μέλη να ενδυναμώσουν την
αποτελεσματική αλληλεγγύη με τους Τούρκους Μουσουλμάνους της Κύπρου, έχοντας στενούς δεσμούς επικοινωνίας
μαζί τους με στόχο να τους βοηθήσουν υλικά και πολιτικά να ξεπεράσουν την απάνθρωπη απομόνωση που τους έχει
επιβληθεί, να αυξήσουν και να επεκτείνουν τις σχέσεις τους σε όλους τους τομείς, 5. Καλεί τα Κράτη Μέλη σε αυτό το
πλαίσιο:  - να ανταλλάξουν εμπορικές αντιπροσωπείες με την τουρκοκυπριακή πλευρά με στόχο τη διερεύνηση των
ευκαιριών για οικονομική συνεργασία και την επένδυση σε τομείς, όπως είναι οι απευθείας μεταφορές, ο τουρισμός, οι
πληροφορίες, - να αναπτύξουν πολιτιστικές σχέσεις και αθλητικές επαφές με τους Τουρκοκύπριους, - να ενθαρρύνουν
τη συνεργασία με τα τουρκοκυπριακά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής φοιτητών και ακαδημαϊκών.
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εγγύτερων δεσμών με την τουρκοκυπριακή κοινότητα ξεκινώντας απευθείας εμπόριο μεταξύ
της βόρειας Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτράπηκε, όταν κατέστη ξεκάθαρο ότι
παραβίαζε τη νομοθεσία της ΕΕ.16 Αντί του απευθείας εμπορίου, οι εξαγωγές θα έπρεπε να
διέλθουν από τις περιοχές που ελέγχονταν από την κυπριακή κυβέρνηση. Η ΕΕ επίσης ανα -
κάλυψε ότι αρκετές άλλες πρωτοβουλίες ήταν πολύ δύσκολο να τεθούν σε εφαρμογή, συχνά
εξαιτίας των ενστάσεων της κυπριακής κυβέρνησης.17 Εντωμεταξύ, σε άλλες περιοχές, η
μακροπρόθεσμη απομόνωση παρέμεινε σε ισχύ. Παραδείγματος χάριν, οι απευθείας πτήσεις
προς τη βόρεια Κύπρο παρέμειναν μπλοκαρισμένες, όπως και αρκετές άλλες μορφές οικονο -
μικών, πολιτικών, αθλητικών και πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων με τον έξω κόσμο. 

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Μετά την αποτυχία του Σχεδίου Ανάν, έγιναν αρκετές προσπάθειες να επαναρχίσουν οι
συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Εντούτοις, μόνο αφού ο Νίκος Αναστασιάδης και ο
Μουσταφά Ακιντζί ανέλαβαν την ηγεσία της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, το 2013 και το 2015 αντίστοιχα, υπήρξε μία ρεαλιστική προοπτική για μια
καινούρια διαδικασία. Στα τέλη του 2016, μετά από ένα χρόνο απευθείας διαπραγματεύσεων,
οι ηγέτες συναντήθηκαν για μία σειρά από συνομιλίες στο ελβετικό ορεινό θέρετρο του Μον
Πελεράν. Εκεί φάνηκε ότι προσέγγιζαν ο ένας τον άλλο σε αρκετά σημαντικά μη επιλυμένα
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού και της διακυβέρνησης. Αυτό το γεγονός
έδωσε στα Ηνωμένα Έθνη την αυτοπεποίθηση να μεταφέρουν τη διαδικασία σε αυτό που
αναμένεται ότι θα είναι το τελευταίο στάδιο: στη σύγκληση μιας μεγάλης διεθνούς διάσκεψης,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε βασικά
εσωτερικά ζητήματα και να εμπλέξουν τις τρεις εγγυήτριες Δυνάμεις σε μία διαπραγματευτική
διαδικασία για τις πτυχές της ασφάλειας οποιασδήποτε συμφωνίας. Το πρώτο μέρος αυτής
της διάσκεψης έλαβε χώρα στη Γενεύη, στις 16 Ιανουαρίου 2017. Ακολουθήθηκε έξι μήνες
αργότερα από 10 έντονες ημέρες συζητήσεων στο Κραν Μοντανά. Εντούτοις, στις 6 Ιουλίου,
μετά από μία τεταμένη τελική συνάντηση μεταξύ των ηγετών και των εκπροσώπων της
Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι συνομιλίες διακόπηκαν χωρίς τελική συμφωνία
των δύο πλευρών. Παρόλο που τα ακριβή σημεία στα οποία υπήρξαν διαφωνίες δεν έχουν
αποκαλυφθεί, στην έκθεσή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν μερικούς μήνες, ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι χάθηκε μία «ιστορική ευκαιρία» για
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.18

16 Για μία ανάλυση των νομικών ζητημάτων της υπόθεσης, βλ. Nikos Skoutaris, The Cyprus Issue: The Four Freedoms in a
Member State under Siege (Oxford: Hart Publishing, 2011) [Νίκος Σκούταρης, Το Κυπριακό Τεύχος: οι τέσσερις ελευθερίες
σε ένα Κράτος Μέλος υπό πολιορκία].

17 Για μία σύνοψη των δραστηριοτήτων της ΕΕ με τους Τουρκοκύπριους βλ. George Kyris, The Europeanisation of
Contested Statehood: The EU in Northern Cyprus (Farnham: Ashgate, 2015) [Ο εξευρωπαϊσμός της αμφισβητούμενης
κρατικής υπόστασης: η ΕΕ στη Βόρεια Κύπρο].

18 ‘Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus’, United Nations Security Council Document
S/2017/814, 28 September 2017 [Έκθεση του Γενικού Γραμματέα στην αποστολή των καλών υπηρεσιών του στην
Κύπρο, Έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017].



19Η εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος 

Μετά τη λήξη των συνομιλιών, υπήρξαν επανειλημμένες υποθέσεις ως προς το πότε θα
έπρεπε να ξεκινήσουν ξανά συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Παρόλο που κάποιοι
ένιωθαν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει εκ νέου σχετικά σύντομα, άλλοι ένιωθαν
ότι θα ήταν καταλληλότερο να επαναρχίσουν οι συζητήσεις μετά τις προεδρικές εκλογές στην
Κυπριακή Δημοκρατία, των οποίων το τελικό αποτέλεσμα ήταν η επανεκλογή του Αναστασιάδη
ως ηγέτη των Ελληνοκυπρίων. Όταν η επανεκλογή αυτή δεν είχε την πολυαναμενόμενη
σημαντική πρόοδο, τότε προτάθηκε ότι η ολοκλήρωση των γενικών εκλογών στην Τουρκία,
αποτέλεσμα των οποίων ήταν η επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη θέση του
Προέδρου, θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την επανέναρξη των διαπραγμα -
τεύσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εντούτοις, ούτε αυτή η εξέλιξη κατόρθωσε να
αποτελέσει την αναγκαία σπίθα που θα επέτρεπε να αρχίσουν νέες συνομιλίες. Εντωμεταξύ, οι
ΗΠΑ άρχισαν να καθιστούν σαφές ότι απογοητεύονται ολοένα και περισσότερο με την ιδέα ότι
οι ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ αφήνονται να λειτουργούν εσαεί.  Έχοντας αυτό κατά νου,
η Ουάσιγκτον πρότεινε ότι μπορεί να καταψήφιζε μία μελλοντική έγκριση για την UNFICYP.19

Τον Ιούλιο του 2018, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες διόρισε
μία σύμβουλο – την Τζέιν Χολ Λουτ, πρώην Υφυπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ –
προκειμένου να ελέγξει κατά πόσο υπήρχαν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών για
λύση.20 Στις 15 Οκτωβρίου, ο Γκουτέρες παρουσίασε την έκθεσή του στα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σημείωσε: 

Πιστεύω ότι οι προοπτικές για μια συνολική λύση μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί
παραμένουν ζωντανές, παρά το πολύ γνωστό ιστορικό των προσπαθειών από μέρους
του ΟΗΕ να διαπραγματευτεί την ειρήνη ανάμεσα στις κοινότητες και την εναπο -
μείνουσα δουλειά που πρέπει να αναλάβουν τα δύο μέρη προκειμένου να ξεπεράσουν
τις προκλήσεις που, μέχρι σήμερα, παρεμποδίζουν την επίλυση.21

Εντούτοις, ενώ οι προοπτικές για μία λύση μπορεί να παραμένουν ζωντανές, δύο χρόνια μετά
την κατάρρευση των τελευταίων απευθείας συνομιλιών, δεν είναι καθόλου σαφές πότε θα
ξεκινήσουν οι νέες διαπραγματεύσεις.

19 ‘UN pondering UNFICYP’S fate’, The Cyprus Mail, 30 April 2017 [Ο ΟΗΕ αναλογίζεται τη μοίρα της ειρηνευτικής δύναμης
στο νησί, 30 Απριλίου 2017]; ‘UNFICYP to stay another six months but it could be the last chance’, The Cyprus Mail, 
26 July 2018 [Η UNFICYP θα παραμείνει ακόμη έξι μήνες, αλλά ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία, 26 Ιουλίου 2017].

20 20 ‘UN assigns Lute to conduct consultations on Cyprus’, The Cyprus Mail, 3 July 2018 [Ο ΟΗΕ ορίζει τη Λουτ για τη
διεξαγωγή διαβουλεύσεων στην Κύπρο, 3 Ιουλίου 2018].

21 ‘Report of the Secretary General on Good Offices in Cyprus’, United Nations Security Council Document S/2018/919, 
15 October 2018 [Έκθεση του Γενικού Γραμματέα στην αποστολή των καλών υπηρεσιών του στην Κύπρο, Έγγραφο του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Οκτωβρίου 2018].
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22 Περισσότερες πληροφορίες στις εμπειρίες του παρελθόντος ως προς τη συνύπαρξη, βλ. Ελένη Λύτρα και Χάρη Ψάλτη,
Πρώην Μικτά Χωριά στην Κύπρο: Αναπαραστάσεις του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος (Λευκωσία: 
ΟΙΔΕ, 2011).

ΕΝΑ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΣΑΦΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Παρά την αξιολόγηση που περιλαμβάνεται μέσα στην έκθεση του Οκτωβρίου του
2018 από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι οι προοπτικές για την εξεύρεση λύσης
παραμένουν ζωντανές, η άποψη των περισσότερων εξωτερικών παρατηρητών είναι

πως η κατάσταση στην Κύπρο βρίσκεται σε αδιέξοδο. Φαίνεται πως οι ελπίδες για άμεση
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι λιγοστές. Κάποτε, κάτι τέτοιο θα ήταν μία ανεπι θύ -
μητη, αλλά εντούτοις αρκετά συνηθισμένη, κατάσταση. Η ιστορία του κυπριακού προβλήματος
ήταν γεμάτη με επανειλημμένες προσπάθειες εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ των δύο
πλευρών μετά από μεγάλες περιόδους αποξένωσης ή συνομιλίες για συνομιλίες. Μία τέτοια
παύση θα ήταν μία ευκαιρία για τις δύο πλευρές και άλλα σχετικά μέρη, συμπεριλαμβα -
νομένου του ΟΗΕ, προκειμένου να αναστοχαστούν τη διαδικασία. Εντούτοις, οι παλαιές
βεβαιότητες που καθιστούσαν μια μακροχρόνια παύση στις συνομιλίες πιθανή γρήγορα
εξαφα νίζονται. Γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώ -
σιμο και ότι το περιθώριο για μία λύση τώρα πλέον περιορίζεται. Ειδικότερα, υπάρχουν τρεις
κύριοι τομείς ανησυχίας. 

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Έχουν πλέον περάσει 55 χρόνια από τα γεγονότα του 1963 που οδήγησαν στον αρχικό
διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων και τεσσεράμισι δεκαετίες από τότε που το νησί χωρίστηκε
στα δύο μετά την τουρκική εισβολή. Όσοι πραγματικά θυμούνται τι σημαίνει το να ζει κανείς
σε μία πραγματικά δικοινοτική Κύπρο μειώνονται συνεχώς.22 Οποιοσδήποτε βίωσε πραγματικά
την εμπειρία του να ζει δίπλα σε μέλη της άλλης κοινότητας είναι πολύ πιθανό να είναι άνω
των εβδομήντα ετών. Φυσικά, το άνοιγμα της Πράσινης Γραμμής το 2003 οδήγησε σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό επαφής μεταξύ των κοινοτήτων. Εντούτοις, οι επιπτώσεις αυτού του
ανοίγματος ήταν πολύ ηπιότερες από όσο θα υπέθεταν πολλοί. Παρόλο που οι Τουρκοκύπριοι
περνάνε τακτικά την Πράσινη Γραμμή, συνήθως για να επωφεληθούν από τις αγοραστικές
ευκαιρίες, άλλοι όμως για εργασία και σχολείο, ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων που κινούνται
στην αντίθετη κατεύθυνση είναι κατά πολύ πιο περιορισμένος. Ακόμη και πολλά χρόνια μετά
το άνοιγμα των σημείων διέλευσης στη Λευκωσία, η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων ποτέ δεν



22 Το Κυπριακό Πρόβλημα σε εποχή αβεβαιότητας: Δημιουργώντας Κουλτούρα Εμπλοκής

πέρασαν την Πράσινη Γραμμή ή το έχουν πράξει μόνο μία φορά.23 Σημειωτέο είναι το γεγονός
ότι η αποξένωση των δύο κοινοτήτων είναι ιδιαιτέρως έντονη μεταξύ των νέων. Είναι ολοένα
και πιο συνηθισμένο να ακούγονται ειδικότερα νέοι Ελληνοκύπριοι να αμφισβητούν τα οφέλη
μιας ομοσπονδιακής λύσης και να υπονοούν ότι ίσως η διατήρηση του στάτους κβο ή ακόμη
και η διχοτόμηση θα ήταν καλύτερη επιλογή από την επανένωση.24 Ενώ αυτό δεν αντανακλά
κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας στο σύνολό της – μια μικρή
πλειοψηφία που είναι ακόμη πρόθυμη να αποδεχθεί μία ομοσπονδιακή λύση από επιλογή ή
αναγκαιότητα25 - αυτή όμως η τάση παραμένει ανησυχητική. Η κατάρρευση των διαπραγμα -
τεύσεων που χρηματοδοτούνταν από τον ΟΗΕ δείχνει να είχε ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις
στη δικοινοτική εμπλοκή.26 Γενικά, η τρέχουσα κατάσταση καλύτερα συνοψίστηκε από τον
Γενικό Γραμματέα στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Ιούλιο του 2018:

Παρά το άνοιγμα του πρώτου σημείου διέλευσης το 2003 και ακόμη έξι στη συνέχεια, όπως
επίσης τις πολλαπλές προσπάθειες κατά τη διάρκεια των ετών, προκειμένου να προωθηθεί η
σημαίνουσα επαφή και να ενισχυθούν οι διακοινοτικές σχέσεις, η μακροχρόνια συνεργασία
μεταξύ των δύο κοινοτήτων παραμένει περιορισμένη. Αρκετές γενιές των δύο κοινοτήτων
ζούνε μακριά η μία από την άλλη και έχουν απομακρυνθεί πια μεταξύ τους.27

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Μία δεύτερη σημαντική ανησυχία σχετίζεται με τους φόβους για το μέλλον της τουρκο -
κυπριακής κοινότητας. Επί του παρόντος, υπολογίζεται ότι το μέγεθος της τουρκοκυπριακής

23 Παραδείγματος χάριν, ένα γκάλοπ την περίοδο 2010-2011 έδειξε ότι ποσοστό 32.87% των Ελληνοκυπρίων δεν είχε
περάσει ποτέ τη διαχωριστική γραμμή και 25.05% είχε περάσει μόνο μία φορά. Μόνο 7.7% είχε περάσει περισσότερες
από 7 φορές. Charis Psaltis, ‘Is Contact Reducing Prejudice in Cyprus?’ [Η επαφή μειώνει την προκατάληψη στην
Κύπρο;], Παρουσίαση που παρασχέθηκε στον συγγραφέα, Οκτώβριος 2018.

24 Αυτή είναι μία τάση που είναι εμφανής την τελευταία δεκαετία. Παραδείγματος χάριν, μία μελέτη που διεξήγαγε το
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών το 2009, έδειξε ότι 14% των νέων Ελληνοκυπρίων επιθυμούσαν
διατήρηση του στάτους κβο, ενώ ένα ποσοστό 10% προτιμούσε τη διχοτόμηση. Συγκριτικά, μόλις 6% προτιμούσε την
ομοσπονδία και 2% τη συνομοσπονδία. Η πιο δημοφιλής λύση, σε ποσοστό 24%, ήταν ένα ενιαίο κράτος. Εντούτοις,
42% δήλωσαν ότι δεν ήξεραν ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή. ‘Cypriot Youth on the Cyprus Problem’, ‘Youth in Cyprus:
Aspiration, Lifestyles and Empowerment’ (Nicosia: University of Nicosia Press, 2009) [Οι νέοι της Κύπρου για το
Κυπριακό, Νέοι στην Κύπρο: Φιλοδοξίες, Τρόπος ζωής και Ενδυνάμωση]. Όπως σημείωνε η έκθεση, στη σελ. 136, «ο
διαχωρισμός δείχνει δημοφιλής, όταν δεν χρησιμοποιούνται οι όροι ταμπού διχοτόμηση ή διαίρεση.» Ο συγγραφέας
οφείλει να αναφέρει ότι συχνά συνάντησε τέτοια σχόλια μεταξύ Ελληνοκύπριων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

25 Μία πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε από τον Νεόφυτο Λοϊζίδη και τον Hasan Cakal σε ένα συνέδριο στο
Πανεπιστήμιο του Ουεστμίνστερ, στις 12 Ιουλίου 2018, έδειξε ότι 77,5% των Ελληνοκυπρίων θεωρούσαν ένα ενιαίο
κράτος ως ικανοποιητική λύση με περαιτέρω 8,9% να το θεωρεί ως λύση ανάγκης. Αντιθέτως, 21,9% θεωρεί μία
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ως ικανοποιητική λύση με ένα επιπλέον 36,3% να τη βλέπει ως λύση ανάγκης.
Μεταξύ των Τουρκοκυπρίων, 60,6% θεωρούσαν ικανοποιητική τη λύση δύο κρατών, με ένα επιπλέον 26,4% να την
βλέπουν ως λύση ανάγκης. Οι Τουρκοκύπριοι αποδέχονται τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σε ποσοστό 62,4%.

26 ‘’Difficult Year’ for Bi-Communal Work, Sir Stelios Says’ [Δύσκολο έτος για το δικοινοτικό έργο, λέει ο Σερ Στέλιος], Cyprus
Mail, 26 Σεπτεμβρίου 2018.

27 United Nations Operation in Cyprus: Report of the Secretary-General’ [Επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο:
Έκθεση του Γενικού Γραμματέα], United Nations, Security Council, 6 July 2018, S/2018/676 [Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο
Ασφαλείας].



23Ένα ολοένα και πιο Ασαφές Καθεστώς

28 Mete Hatay, Population and Politics in north Cyprus: An overview of the ethno-demography of north Cyprus in the light
of the 2011 census, PRIO Cyprus Centre Report, 2 [Πληθυσμός και πολιτική στη βόρεια Κύπρο: μία σύνοψη της εθνο-
δημογραφίας στη βόρεια Κύπρο εν όψει της απογραφής του 2011] (Nicosia: PRIO Cyprus Centre and Friedrich-Ebert-
Stiftung, 2017), p.32.

29 Βλ. ‘Turkish Cypriots leave island as ‘settlers’ move in’ [Τουρκοκύπριοι εγκαταλείπουν το νησί, καθώς έρχονται οι
«έποικοι»], The Telegraph, 7 Σεπτεμβρίου 2002.

30 Ozay Mehmet, ‘Last Tango in Cyprus’ [Το τελευταίο ταγκό στην Κύπρο], Cyprus Mail, 2 Σεπτέμβριος 2018. Παρα δείγ -
ματος χάριν, αμέσως μετά την κατάρρευση των πρόσφατων συνομιλιών που χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ, ένας
ανώτερος Τουρκοκύπριος αξιωματούχος εξέφρασε στον συγγραφέα τους φόβους του για το μέλλον της κοινότητάς του.

κοινότητας είναι περίπου 150.000 άτομα.28 Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές δημογραφικές
τάσεις που είναι πιθανόν να οδηγήσουν τον αριθμό αυτό σε πτώση στα επόμενα έτη. Τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, συζητάται έντονα το γεγονός ότι οι νέοι Τουρκοκύπριοι που είναι
αντιμέτωποι με την περιορισμένη επαφή με τον εξωτερικό κόσμο και την έλλειψη ευκαιριών
εργασίας, εγκαταλείπουν το νησί για να χτίσουν τη ζωή τους αλλού.29 Είναι, πράγματι, αρκετά
συνηθισμένο να ακούσει κανείς ακόμη και ανώτερους αξιωματούχους να εκφράζουν τη
δυσφορία τους για τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τους τα παιδιά ένιωθαν την ανάγκη να
εγκαταλείψουν το νησί για να κυνηγήσουν καριέρες στο εξωτερικό. Παρόλο που μπορεί να
υπάρχει μια τάση σε ορισμένους χώρους να μεγεθυνθεί ο αριθμός των ατόμων που φεύγουν
για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει υπάρξει
«διαρροή εγκεφάλων». Αυτή η τάση έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ. Ενώ πολλοί από αυτούς που μετακομίζουν στο εξωτερικό, μπορεί να τρέφουν ελπίδες ότι
θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στην Κύπρο κάποια στιγμή στο μέλλον, όσο ο Βορράς
παραμένει απομονωμένος, υπάρχουν πολύ λίγα κίνητρα επιστροφής. Συνεπώς, η κατάρρευση
της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων έχει οξύνει τις ανησυχίες αναφορικά με τη μακρο -
πρόθεσμη βιωσιμότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Πολλοί θεωρούσαν τη διαδικασία
ως την τελευταία ευκαιρία για την εξεύρεση μίας συμφωνίας. Υπάρχουν πραγματικοί φόβοι ότι
οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις θα συνεχίσουν και στο μέλλον.30

Οι ανησυχίες για τη μείωση του μεγέθους του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, οφείλουν να
ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με έναν άλλο φόβο, που είναι ο αυξανόμενος αριθμός
Τούρκων υπηκόων στον Βορρά. Όπως σημειώθηκε, από το 1974, έχει υπάρξει σταθερή εισροή
Τούρκων μεταναστών. Οι ακριβείς αριθμοί των νέων εισόδων είναι άγνωστοι και επιδέχονται
μεγάλη συζήτηση. Η πιο ολοκληρωμένη μελέτη μέχρι σήμερα είναι μία έκθεση του 2017 από
τον Mete Hatay. Οι υπολογισμοί του υποδεικνύουν ότι 60.000 πολίτες της ΤΔΒΚ γεννήθηκαν
στην Τουρκία ή γεννήθηκαν στην Κύπρο από Τούρκους γονείς. Αυτός ο αριθμός προέρχεται
από ένα σύνολο πληθυσμού 215.000 πολιτών της ΤΔΒΚ (από τους οποίους και πάλι 150.000
είναι Τουρκοκύπριοι). Εντούτοις, επιπρόσθετα προς αυτούς τους πολίτες, υπάρχουν επίσης
περίπου 155.000 άλλοι κάτοικοι ανά πάσα στιγμή· πρόκειται για φοιτητές, ξένους εργάτες ή
τουρίστες. Από αυτούς, 105.000 είναι Τούρκοι υπήκοοι. Τότε, υπάρχουν περίπου 25.000 –
30.000 τουρκικά στρατεύματα. Συνεπώς, από έναν συνολικό πληθυσμό περίπου 400.000, οι
μισοί περίπου είναι πολύ πιθανό να είναι Τούρκοι υπήκοοι. Αν συμπεριληφθούν και άλλοι ξένοι
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υπήκοοι, τότε οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν μειονότητα στον Βορρά.31 Ενώ οι διαθέσιμες ενδείξεις
υποδεικνύουν ότι στο παρελθόν αυτοί οι μετανάστες είχαν την τάση να προσαρμόζονται
εύκολα στην τουρκοκυπριακή κοινωνία και οι Τουρκοκύπριοι τους καλωσόριζαν, ειδικότερα
τις πρώτες αφίξεις,32 τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι δεν
ενσωματώνονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το έκαναν στο παρελθόν.33 Τούτου λεχθέντος,
μελέτες έχουν δείξει ότι δεν φαίνονται να έχουν κινητοποιηθεί με τον τρόπο που πολλοί μπορεί
να ανέμεναν, δεδομένης της απειλής που αντιπροσωπεύει μια συμφωνία ειρήνης στη θέση
τους.34 Εντούτοις, η παρουσία τόσων πολλών Τούρκων υπηκόων στο νησί, επίσης θέτει
ερωτήματα αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη ταυτότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ
Τέλος, υπάρχει η αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Φυσικά,
υπήρχε πάντα ανησυχία σχετικά με τον βαθμό της επιρροής που ασκεί η Τουρκία στους
Τουρκοκύπριους. Αυτή η επιρροή φθάνει μέχρι το 1960. Ακόμη και την πιο πρώιμη περίοδο
του νέου κυπριακού κράτους, υπήρχαν ισχυρισμοί ότι οι Τουρκοκύπριοι ζητούσαν τη
συνδρομή της Άγκυρας για κάθε τους απόφαση. Εντούτοις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εύρος
της επιρροής της Τουρκίας έχει αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό με τα χρόνια. Αυτό είναι
πιο εμφανές στην περίοδο μετά το 1974, όταν οι Τουρκοκύπριοι βασίζονταν στην Τουρκία για
να τους παρέχει όχι μόνο την ασφάλειά τους, υπό τη μορφή μιας μεγάλης στρατιωτικής
παρουσίας στο νησί, αλλά επίσης και την οικονομική ευημερία τους. Δεδομένης της οικο -
νομικής απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, η Τουρκία έχει στηρίξει την οικονομία του Βορρά.
Το 2016, η επιδότηση από την Τουρκία αντιστοιχούσε σε 12,8% των εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού.35 Αυτό έχει δώσει φυσικά στην Τουρκία σημαντική πολιτική επιρροή στους
Τουρκοκυπρίους στο παρελθόν και έδωσε τροφή για ισχυρισμούς περί «τουρκοποίησης» της
βόρειας Κύπρου.36

Εντούτοις, από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση το ΑΚΡ στην Τουρκία το 2002, και
ειδικότερα τα πρόσφατα χρόνια, από τότε που η κυβέρνηση Ερντογάν σταθεροποίησε τη
δύναμή της στην ενδοχώρα της Τουρκίας, αυτή η επιρροή έχει αυξηθεί δραστικά. Το γεγονός

31 Mete Hatay, Population and Politics in north Cyprus [Πληθυσμός και πολιτική στη βόρεια Κύπρο], σ.42.
32 Jensehaugen ‘’Filling the Void’: Turkish Settlement in North Cyprus, 1974-1980’ [Γεμίζοντας το κενό: τουρκικός

εποικισμός στη Βόρεια Κύπρο, 1974-1980], Settler Colonial Studies, 2017.
33 Mete Hatay, Beyond Numbers: An Inquiry into the Political Integration of the Turkish ‘Settlers’ in Northern Cyprus [Πέρα

από τους αριθμούς: έρευνα στην πολιτική ενσωμάτωση των Τούρκων εποίκων στη Βόρεια Κύπρο], έκθεση του PRIO
4/2005, 2005.

34 Loizides, Neophytos, ‘Contested migration and settler politics in Cyprus’ [Αμφισβητούμενη μετανάστευση και
εποικιστικές πολιτικές στην Κύπρο], Political Geography, τόμ. 30, αρ. 7, 2011.

35 Πρωθυπουργός, Κρατική Οργάνωση Σχεδιασμού, Τμήμα Παρακολούθησης και Συντονισμού, Τουρκική Δημοκρατία
της Βόρειας Κύπρου, «Οικονομικοί και Κοινωνικοί Δείκτες 2016», Δεκέμβριος 2017, Πίνακας 17, σελίδα 21. 

36 Ozay Mehmet, ‘Last Tango in Cyprus’ [Το τελευταίο ταγκό στην Κύπρο], Cyprus Mail, 2 Σεπτέμβριος 2018.
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37 Rebecca Bryant και Christalla Yakinthou, Cypriot Perceptions of Turkey [Κυπριακές οπτικές της Τουρκίας] (Istanbul: Tesev
Publications, 2012).

38 Elif Binici, ‘Turkey’s cooperation with Northern Cyprus to expand horizon in regional energy, politics’ [Η συνεργασία της
Τουρκίας με τη Βόρεια Κύπρο προκειμένου να διευρυνθεί ο ορίζοντας στην πολιτική περιφερειακής ενέργειας], Daily
Sabah, 16 Οκτωβρίου 2017.

39 ‘Erdogan flies into northern Cyprus to wary welcome’ [Ο Ερντογάν πετάει στη Βόρεια Κύπρο σε ένα επιφυλακτικό
καλωσόρισμα], The Guardian, 8 Ιουλίου 2018.

Ένα ολοένα και πιο Ασαφές Καθεστώς

αυτό έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.37

Πολλοί Τουρκοκύπριοι τώρα μιλάνε για την πολύ πραγματική ανησυχία τους για την
επονομαζόμενη «ΑΚΡ-ποίηση» της κοινότητάς τους. Αυτό είναι εμφανές με διάφορους
τρόπους. Όπως σημειώθηκε, η Τουρκία σύντομα θα ελέγχει την παροχή νερού και ενέργειας
στη βόρεια Κύπρο.38 Παρόλο που τέτοια βήματα θα μπορούσαν να ήταν θετικά σε ένα πλαίσιο
επανένωσης, καθώς θα μπορούσε να διευκολύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί
χωρίς λύση, αυτή η αυξανόμενη εξάρτηση από την Τουρκία αυξάνει την κυριαρχία της
Άγκυρας στον Βορρά. Αντίστοιχα, η Τουρκία επίσης επεκτείνει την πολιτιστική και θρησκευτική
επιρροή. Για παράδειγμα, πολλοί παρατηρητές έχουν σημειώσει το εκτενές πρόγραμμα
οικοδόμησης τζαμιών που λαμβάνει χώρα, και κυρίως το άνοιγμα του μεγάλου τζαμιού Χαλά
Σουλτάν λίγο έξω από τη βόρεια Λευκωσία.39 Με τις εκλογές του Ιουνίου 2018 στην Τουρκία,
οι οποίες επέτρεψαν να τεθούν σε ισχύ οι συνταγματικές αλλαγές που μετέτρεψαν την Τουρκία
σε προεδρική δημοκρατία, η δύναμη του Ερντογάν στην Τουρκία και η επιρροή της Τουρκίας
στους Τουρκοκύπριους, μάλλον θα αυξηθεί. Αυτοί οι παράγοντες συνδυαζόμενοι έχουν
βοηθήσει την ενίσχυση της αποξένωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οποιοιδήποτε δεσμοί
μιας κοινής κυπριακής ταυτότητας τώρα βρίσκονται σε υποχώρηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι
δύσκολο να μιλήσει κανείς για μια κοινή κυπριακή ταυτότητα αυτές τις μέρες. Καθώς η Τουρκία
αυξάνει την επιρροή της, φαίνεται ότι αυτό θα καταστεί ακόμη δυσκολότερο. Η αίσθηση μιας
κοινής κληρονομιάς δεν θα υπάρχει πια. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ
Όπως φαίνεται, η Κύπρος αντιμετωπίζει τώρα μία άνευ προηγουμένου μεταβολή των
συνθηκών. Οι παλαιές βεβαιότητες, οι οποίες κατέστησαν δυνατή τη συνέχιση του στάτους
κβο, εξαφανίζονται. Οι δύο κοινότητες απομακρύνονται η μία από την άλλη και είναι ολοένα
και λιγότεροι όσοι θυμούνται μία περίοδο συνύπαρξης. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα
απειλείται όσο ποτέ άλλοτε, καθώς η Τουρκία επεκτείνει την επιρροή της στον Βορρά και
ακόμη μεγαλύτερος αριθμός Τουρκοκυπρίων επιλέγει να εγκαταλείψει το νησί. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο καθίσταται ολοένα και πιο σαφές τώρα, ότι απαιτείται να ληφθούν
επειγόντως μέτρα, ώστε να βρεθούν τρόποι να υποστηριχθεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα
και να διασφαλιστεί ότι έχει βιώσιμο μέλλον στο νησί. Αν και μπορούμε σίγουρα να σημειώ -
σουμε αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των επαφών μεταξύ των δύο
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κοινοτήτων, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Το πρόβλημα είναι ότι οι κυπριακές αρχές,
όπως επίσης και η ευρύτερη ελληνοκυπριακή κοινότητα, βλέπουν με καχυποψία οποιαδήποτε
επίσημη ή ημιεπίσημη αλληλεπίδραση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και μεταξύ
των Τουρκοκυπρίων και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας. Πραγματικά, το ερώτημα της
αναγνώρισης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε όλες τις προσπάθειες για επαφές μεταξύ των
δύο κοινοτήτων και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας –
προσπάθειες που θα μπορούσαν να αφήσουν την πόρτα που οδηγεί στη λύση, ανοιχτή. 
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μορφές αναγνώρισης στη διεθνή
πολιτική.40 Συνηθέστερα, εντούτοις, η συζήτηση γύρω από την αναγνώριση τείνει να
επικεντρώνεται σε έναν από τους δύο κύριους τύπους αναγνώρισης: την αναγνώριση

των κυβερνήσεων και την αναγνώριση των κρατών. Το πρώτο είδος, η αναγνώριση των
κυβερνήσεων, στην πραγματικότητα γίνεται ολοένα και πιο σπάνια. Τα κράτη έχουν απομα -
κρυνθεί από αυτή την πρακτική, καθώς θεωρούνταν περιττά περίπλοκη. Παραδείγματος
χάριν, η Βρετανία σταμάτησε να αναγνωρίζει κυβερνήσεις στη δεκαετία του 1980. Τούτου
λεχθέντος, η πρακτική της αναγνώρισης κυβερνήσεων δεν είναι τελείως άσχετη με την Κύπρο.
Παραδείγματος χάριν, η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία,
που έχει επίσης θέσει σημαντικά ερωτήματα, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να είχε παρου -
σιαστεί ως άρνηση αναγνώρισης της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντί της ίδιας
της Δημοκρατίας. Αντ’ αυτού, η αναγνώριση κρατών έχει πλέον εμφανιστεί ως η κυρίαρχη
μορφή αναγνώρισης στην τρέχουσα διεθνή πολιτική. Αυτή είναι η μορφή αναγνώρισης που
είναι πιο σχετική στην περίπτωση της Κύπρου, καθώς θέτει επί τάπητος συγκεκριμένα ερωτή -
ματα απόσχισης και μονομερείς δηλώσεις ανεξαρτησίας.41

Η αναγνώριση κρατών για πρώτη φορά έγινε σημαντική στα τέλη του δέκατου όγδοου
αιώνα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακήρυξαν την ανεξαρτησία της από τη
Μεγάλη Βρετανία.42 Τότε, συμφωνήθηκε, ότι μία περιοχή θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως

40 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ., μεταξύ άλλων, Hersch Lauterpacht, Recognition In International Law (Cambridge:
Cambridge University Press, 1947) [Αναγνώριση στο Διεθνές Δίκαιο]; William V. O’Brien (editor), The New Nations in
International Law and Diplomacy (London: Stevens and Sons, 1965) [Τα νέα κράτη στο διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία];
Thomas D. Grant, The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution (Westport: Praeger, 1999) [Η
αναγνώριση των κρατών: νόμος και πράξη στη συζήτηση και την εξέλιξη]; Visoka, Gezim, John Doyle and Edward
Newman (editors), The Routledge Handbook of State Recognition (London: Routledge, 2019) [Το Εγχειρίδιο της Routledge
για την αναγνώριση των κρατών].

41 Ο όρος «απόσχιση» συνήθως γίνεται αντιληπτός ότι αναφέρεται στην ενέργεια περιφερειών να προσπαθήσουν να
εγκαταλείψουν ένα κράτος και να δημιουργήσουν ένα δικό τους χωριστό, ανεξάρτητο κράτος. Κάτι τέτοιο μπορεί να
γίνει είτε με συναίνεση, και σε αυτή την περίπτωση γίνεται συνήθως αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, είτε χωρίς
άδεια, που θεωρείται μονομερής αποσχιστική ενέργεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε θέματα απόσχισης, βλ.
Marcelo G. Kohen (επιμ.), Secession: International Law Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)
[Απόσχιση: Προοπτικές Διεθνούς Δικαίου]; Aleksandar Pavković and Peter Radan, The Ashgate Companion to Secession
(London: Routledge, 2011) [Το Εγχειρίδιο Ashgate για την Απόσχιση]; Ryan D. Griffiths, Age of Secession: The
International and Domestic Determinants of State Birth (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) [Η εποχή των
αποσχίσεων: τα διεθνή και εθνικά καθοριστικά στοιχεία της γέννησης κρατών].

42 Για περισσότερα στην ιστορία της αναγνώρισης βλ. Mikulas Fabry, Recognizing States: International Society and the
Establishment of New States since 1776 (Oxford: Oxford University Press, 2010) [Αναγνωρίζοντας κράτη: Διεθνής
κοινωνία και η ίδρυση νέων κρατών από το 1776]; and Bridget Coggins, Power Politics and State Formation in the
Twentieth Century: The Dynamics of Recognition (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) [Πολιτική εξουσίας και
δημιουργία κρατών στον εικοστό αιώνα: η δυναμική της αναγνώρισης].
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ανεξάρτητη, αν η αποικιοκρατική δύναμη επέτρεπε στο κράτος να αποκτήσει την ανεξαρτησία
του. Αυτή η αντίληψη άλλαξε τον δέκατο ένατο αιώνα, όταν έγινε αποδεκτό ότι οι περιοχές
που είχαν κατορθώσει να αποδείξουν την κρατική υπόστασή τους με την απελευθέρωσή τους
από μία αποικιοκρατική δύναμη θα έπρεπε να αναγνωριστούν ως κράτη, ακόμη κι αν η πρώην
αποικιοκρατική δύναμη διαφωνούσε. Αυτή η νέα προσέγγιση άνοιξε τον δρόμο για τη
δημιουργία κρατών στη Λατινική Αμερική, όπως επίσης και η εμφάνιση κρατών στη νοτιο-
ανατολική Ευρώπη, όπως είναι η Ελλάδα, που είχαν καταφέρει να απελευθερωθούν από την
Οθωμανική αυτοκρατορική κυριαρχία. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου απο -
τέλεσε την έναρξη της σύγχρονης εποχής της αναγνώρισης στις διεθνείς σχέσεις. Παρόλο που
η αρχή της αυτοδιάθεσης έγινε αποδεκτή ως βασικό δικαίωμα των λαών, η εφαρμογή της ήταν
έντονα περιορισμένη. Εκτός από τις περιπτώσεις αποικιοκρατικής κυριαρχίας, η αυτοδιάθεση
κατέληξε να σημαίνει το δικαίωμα σε εσωτερική αυτονομία, αντί για την πλήρη ανεξαρτησία.
Ταυτόχρονα, η περιφερειακή ακεραιότητα των κρατών κατοχυρώνεται στον Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα στοιχεία, δημιούργησαν εντονότατη απαγόρευση μονομερών
ενεργειών απόσχισης. Οι περιοχές και οι λαοί που επιδίωξαν να αποσχιστούν από υφιστάμενα
κράτη χωρίς την άδεια της «μητρόπολης» τώρα βρήκαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία
σχεδόν κλειστό. Αυτή η απαγόρευση της μονομερούς απόσχισης αποτελεί την εξήγηση για
την εντονότατη και ταχύτατη απόρριψη της τουρκοκυπριακής μονομερούς ανακήρυξης της
ανεξαρτησίας το 1983.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έκτοτε, η διεθνής αντίληψη αναφορικά με την αναγνώριση
των ενεργειών απόσχισης έχει αλλάξει ελάχιστα. Οι πόλεμοι στη Γιουγκοσλαβία και η κατάρ -
ρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ενίσχυσαν ποικιλοτρόπως τις αντιρρήσεις για τις μονομερείς
αποσχίσεις. Εντούτοις, αυτό δεν σταμάτησε αρκετές περιοχές που χρησιμοποίησαν την αστάθεια
της εποχής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο για να επιδιώξουν την ανεξαρτησία. Οι πιο αξιοσημείωτες
από αυτές ήταν η Νότια Οσετία και η Αμπχαζία, που επέλεξαν να αποσχιστούν από τη Γεωργία·
οι προσπάθειες της Υπερδνειστερίας να αποκτήσει την ανεξαρτησία της από τη Μολδαβία·
και οι προσπάθειες του Ναγκόρνο Καραμπάχ να αποσχιστεί από το Αζερμπαϊτζάν. Πιο
πρόσφατα, οι μάχες στην Ουκρανία σχετίζονται με περιοχές που προσπαθούν να αποσχιστούν.
Οι πιο αξιοσημείωτη περίπτωση μονομερούς απόσχισης τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε
το Κοσσυφοπέδιο, το οποίο ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008.
Παρόλο που είχε τη στήριξη των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας, η ανεξαρτησία του δεν έχει
τύχει αναγνώρισης από τη Ρωσία και την Κίνα και αυτό σημαίνει ότι παρόλο που μέχρι τώρα
έχει αναγνωριστεί από τουλάχιστον 110 χώρες, δεν έχει κατορθώσει να γίνει μέλος του ΟΗΕ. 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Ενώ παλαιότερα το ερώτημα της απόσχισης και της αναγνώρισης αποτελούσε ένα σπάνιο
συμβάν στις διεθνείς σχέσεις, έχει πλέον καταστεί πολύ σημαντικό. Εντούτοις, πρόκειται για
έναν τομέα που ακόμη καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου για πολλούς παρατηρητές. 
 Για τον σκοπό αυτό, αξίζει τον κόπο να γίνουν κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις σε σχέση με
την έννοια και την πρακτική της αναγνώρισης. Πρώτα από όλα, η αναγνώριση αποτελεί
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43 James Ker-Lindsay, ‘Engagement without Recognition: The Limits of Diplomatic Interaction with Contested States’
[Εμπλοκή χωρίς αναγνώριση: τα όρια των διπλωματικών αλληλεπιδράσεων με αμφισβητούμενα κράτη], International
Affairs, τόμ. 91, αρ. 2, 2015, σσ. 267-285.
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αποκλειστικό προνόμιο των κρατών και είναι πολιτική διαδικασία. Με απλά λόγια, οποιοδήποτε
κράτος μπορεί να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να αναγνωρίσει ένα άλλο κράτος. Δεν είναι
υποχρεωμένο να συμμορφωθεί προς οποιεσδήποτε νομικές αρχές στο πλαίσιο της διαδι -
κασίας. Ενώ τα κράτη μπορεί να επιλέγουν να ακολουθούν τους νομικούς κανόνες όταν
λαμβάνουν την απόφασή τους, δεν απαιτείται να το πράττουν. Τούτου λεχθέντος, όπως
σημειώθηκε πιο πάνω, τα κράτη δείχνουν βαθύτατη αποστροφή προς τις μονομερείς ενέργειες
απόσχισης. Τα κράτη σπανίως αναγνωρίζουν, αν τελικά το κάνουν ποτέ, κράτη που έχουν
αναδυθεί με αυτό τον τρόπο. Άμεσα συνδεδεμένο είναι το αξιοσημείωτο γεγονός, ότι μόνο
κράτη μπορούν να αναγνωρίσουν άλλα κράτη. Οι διεθνείς οργανώσεις και οι μη κυβερνητικοί
φορείς δεν μπορούν να αναγνωρίζουν κράτη. Δεν υφίσταται ο όρος «αναγνωρισμένο από τον
ΟΗΕ κράτος». Τούτου λεχθέντος, το διεθνές δίκαιο επίσης αναγνωρίζει την αρχή της συλλογικής
μη αναγνώρισης. Αυτή επιτρέπει στα κράτη να αποφασίζουν από κοινού να μην αναγνωρί -
ζουν μία περιοχή ως κράτος. Αυτή είναι η βάση στην οποία στηρίχθηκε το Ψήφισμα 541 του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καλούσε τα κράτη να μην αναγνωρίσουν την
«ΤΔΒΚ». Εντούτοις, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ή οποιοδήποτε άλλο κράτος από
ομάδα κρατών, μπορεί να επιλέξουν να λάβουν μέτρα επιβολής κυρώσεων ενάντια σε ένα
κράτος που αναγνωρίζει μία δεδομένη περιοχή, δεν μπορούν να ακυρώσουν την απόφαση. 
Και πάλι, η αναγνώριση παραμένει κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών. 

Υπάρχει, εντούτοις, ένα απολύτως ζωτικό σημείο για την αναγνώριση που δεν θα μπορούσε
να τονιστεί αρκετά. Η αναγνώριση αφορά θεμελιωδώς και πλήρως την πρόθεση. Ένα κράτος
δεν μπορεί να αναγνωρίσει μία περιοχή, εκτός εάν το επιθυμεί ξεκάθαρα. Δεν υφίσταται τυχαία
αναγνώριση. Με την εξαίρεση ενός πολύ μικρού αριθμού ενεργειών – όπως είναι η απόφαση
της ίδρυσης μίας πρεσβείας στην περιοχή, που κατ’ ανάγκη συνεπάγεται αναγνώριση – τα
κράτη μπορούν στην πραγματικότητα να αλληλεπιδράσουν σε μεγάλο βαθμό με χώρες που
δεν έχουν αναγνωρίσει και να συνεχίσουν να είναι σε θέση να υποστηρίξουν εύλογα, ότι έχουν
διατηρήσει την πολιτική τους για μη αναγνώριση.43 Στο παρελθόν, αυτό συνεπαγόταν κράτη
που επισημοποιούν ορισμένους τύπους συμφωνιών με κράτη που δεν αναγνωρίζουν.
Αντίστοιχα, είναι πολύ συνηθισμένο για τους αξιωματούχους να είναι σε θέση να συναντώνται,
είτε σε διμερές, είτε σε μονομερές πλαίσιο, χωρίς οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχει λάβει χώρα
αναγνώριση. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Δεδομένης των έντονων ενστάσεων απέναντι στην απόσχιση, και καθώς η αναγνώριση δεν
μπορεί να είναι τυχαία, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί οι χώρες που αντιμετωπίζουν
μονομερείς ενέργειες απόσχισης, θα κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να τις πολεμήσουν με
στόχο να αποτρέψουν την αναγνώριση. Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν έχουν την
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πολυτέλεια να είναι εφησυχασμένες. Όπως σημείωσε ο Σερ Hersch Lauterpacht, ένας από τους
γνωστούς νομικούς λόγιους του εικοστού αιώνα, ένα κράτος που έρχεται αντιμέτωπο με μία
ενέργεια απόσχισης, συχνά θα χρειαστεί πολλά χρόνια, αν όχι δεκαετίες, μέχρι να αναγνωρίσει
επίσημα ότι η περιοχή έχει χαθεί ανεπιστρεπτί. Εντωμεταξύ, μπορεί να αρχίσει να δίνει
ενδείξεις, ότι έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει τη διεκδίκησή της επί της αμφισβητούμενης
περιοχής. Αυτές οι ενδείξεις στη συνέχεια θα αναγνωσθούν και θα ερμηνευθούν από άλλα
κράτη ως σήμα για τις δικές τους αλληλεπιδράσεις με το αποσχισθέν μόρφωμα ως νέο
κράτος.44 Με άλλα λόγια, τα κράτη που αντιμετωπίζουν μία αποσχιστική ενέργεια χρειάζεται
να εναντιώνονται συνεχώς την απόσχιση ή αλλιώς θα διατρέξουν τον κίνδυνο η αδράνειά τους
να θεωρηθεί ότι σημαίνει την αποδοχή της εν λόγω απόσχισης. Κατά συνέπεια, τα αρχικά κράτη
πρέπει να προβούν σε συντονισμένη προσπάθεια να υπερασπίζονται διαρκώς τη θέση τους για
την εν λόγω περιοχή και να μην της επιτρέψουν να αποκτήσει ευρύτερη διεθνή αποδοχή. 

Οποιαδήποτε σοβαρή στρατηγική κατά της αναγνώρισης συνήθως στηρίζεται σε τέσσερα
βασικά στοιχεία.45 Πρώτα από όλα, το αρχικό κράτος χρειάζεται να υπερασπιστεί το δικαίωμά
του στην εν λόγω περιοχή. Αυτό αποτελεί το θεμέλιο οποιασδήποτε καλής στρατηγικής κατά
της απόσχισης. Αυτό σημαίνει ότι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και η αξίωση για την κρατική
υπόσταση πρέπει να αμφισβητηθούν ανοικτά. Επίσης σημαίνει την απόρριψη όλων των
θεσμών της αποσχισθείσας περιοχής και την επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης νομιμότητας των
θεσμών και των οργάνων του αρχικού κράτους. Δεύτερον, χρειάζεται να υπάρχει μία εκστρα -
τεία για να μην επιτραπεί η επίσημη αναγνώριση. Στο σημείο αυτό η παραδοσιακή διπλωματία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Το αρχικό κράτος πρέπει να προβαίνει σε συνεχείς προ -
σπάθειες άσκησης πίεσης προκειμένου να επαναβεβαιώσει το δικαίωμά του στην κυριαρχία
και να μην επιτρέψει σε άλλες χώρες να αποδεχθούν την εν λόγω περιοχή, είτε επίσημα είτε
έμμεσα, όπως για παράδειγμα, να προσπαθήσει να περιορίσει τις διεθνείς επαφές με
αξιωματούχους της αποσχισθείσας περιοχής. Τρίτον, πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να μην
επιτραπεί η νομιμοποίηση της περιοχής, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως κανονικοποίηση
ή Ταϊβανοποίηση.46 Εκτός από την αποτροπή της επίσημης αναγνώρισης από κράτη, είναι
σημαντικό να ληφθούν μέτρα που να μην επιτρέπουν στην αποσχισθείσα περιοχή να εντάσ -
σεται σε διεθνείς οργανώσεις και ενώσεις, αποτρέποντας την εμπλοκή σε οικονομική δραστη -
ριό τητα ή συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Τέταρτο και τελευταίο, τα
κράτη συχνά εξερευνούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
διεθνές δίκαιο για να υποστηρίξουν τη θέση τους, είτε αμφισβητώντας την ανακήρυξη της

44 Lauterpacht, Hersch, ‘Recognition in International Law [Αναγνώριση στο Διεθνές Δίκαιο] (Cambridge: Cambridge
University Press, 1947).

45 Για μία πλήρη ανάλυση των αντι-αποσχιστικών στρατηγικών, βλ. James Ker-Lindsay, The Foreign Policy of Counter
Secession: Preventing the Recognition of Contested States (Oxford: Oxford University Press, 2012) [Η εξωτερική πολιτική
της αντι-απόσχισης: προλαμβάνοντας την αναγνώριση αμφισβητούμενων κρατών].

46 Berg, Eiki και Raul Toomla, ‘Forms of Normalisation in the Quest for De Facto Statehood’ [Μορφές κανονικοποίησης
στην αναζήτηση για εκ των πραγμάτων κρατική υπόσταση], The International Spectator, τόμ. 44, αρ. 4, 2009.
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ανεξαρτησίας, όπως έπραξε η Σερβία με το Κοσυφοπέδιο ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου,
είτε μέσω έμμεσων τρόπων που αμφισβητούν μία πτυχή της αξίωσης της περιοχής για
ανεξαρτησία ή κυριαρχία.

Και τα τέσσερα αυτά στοιχεία φαίνονται ξεκάθαρα στην περίπτωση της Κύπρου. Η κυπριακή
κυβέρνηση τονίζει εμφατικά και επανειλημμένα ότι δεν αναγνωρίζει τους επονομαζόμενους
θεσμούς αυτού που αποκαλεί «ψευδοκράτος». Αντίστοιχα, διατηρεί εικονικούς θεσμούς
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών αρχών. Δεύτερο, συντηρεί μία ισχυρή
διπλωματική εκστρατεία για να αποτρέψει την αποδοχή της «ΤΔΒΚ» από τη διεθνή κοινότητα.
Εκτός από την πολύ βραχυχρόνια αναγνώριση από το Μπαγκλαντές, μέχρι σήμερα μόνο η
Τουρκία έχει αναγνωρίσει επίσημα την ΤΔΒΚ. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό βοηθήθηκε από τα δύο
κύρια ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναφέρθηκαν πιο πριν: το
Ψήφισμα 541 (1983) και το Ψήφισμα 550 (1984). Έχουν κάνει οποιεσδήποτε επίσημες κινήσεις
από άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το τουρκοκυπριακό «κράτος» εξαιρετικά δύσκολες.
Παρόλο που υπήρξαν περιστασιακά μουρμουρητά, ότι ένα άλλο κράτος μπορεί να αναγνω -
ρίσει την «ΤΔΒΚ», κάτι τέτοιο δεν φάνηκε ποτέ ιδιαίτερα πιθανό. Στην πραγματικότητα, οι
Κύπριοι διπλωμάτες κατ’ ιδίαν θα παραδεχθούν, ότι δεν πιστεύουν ότι η ευρεία αναγνώριση της
βόρειας Κύπρου είναι πλέον πιθανή. Αντιθέτως, η κυπριακή κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί πολύ
περισσότερο σε αυτό που θεωρεί ως τον κίνδυνο της διστακτικής αποδοχής του τουρκο -
κυπριακού «κράτους». Ο κύριος όγκος των προσπαθειών της κυπριακής κυβέρνησης έχει επι -
κεντρωθεί πλέον σε αυτό το σημείο. Οι προσπάθειες αυτές υπήρξαν εξαιρετικά επιτυχημένες,
κυρίως επειδή οι προσπάθειες είναι καλά συντονισμένες, αδιάκοπες και σφοδρές. Όπως το
έθεσε κάποτε ένας ξένος διπλωμάτης στον συγγραφέα, είναι λες και η κυπριακή κυβέρνηση
διατηρεί ένα ολόκληρο τμήμα που είναι αφιερωμένο στην ανίχνευση οποιουδήποτε στοιχείου
που θα μπορούσε να «αναβαθμίσει» την «ΤΔΒΚ». Από καιρό σε καιρό, αποστέλλει προειδο -
ποιήσεις σε ξένους διπλωμάτες, αν δείχνουν να εμπλέκονται υπερβολικά με Τουρκοκύπριους
αξιωματούχους.47 Όσον αφορά τις νομικές υποθέσεις, η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει προβεί
σε απευθείας ενέργειες κατά της Τουρκίας, προτιμώντας αντ’ αυτού να τις αφήσει σε προ -
σωπικές πρωτοβουλίες, όπως η υπόθεση Λοϊζίδου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της βόρειας Κύπρου ήταν μία
διοίκηση εξαρτώμενη από την Τουρκία. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
Δεδομένου ότι τα κράτη είναι ανάγκη να δείχνουν ότι αμφισβητούν μία αποσχιστική ενέργεια,
οι λόγοι για τους οποίους η κυπριακή κυβέρνηση έχει υιοθετήσει τόσο έντονη κι άτεγκτη
προσέγγιση είναι κατανοητοί. Εντούτοις, είναι επίσης ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι τέτοιες
εκστρατείες επιφέρουν πολύ σοβαρό κόστος, καθώς οδηγούν την αποσχισθείσα περιοχή σε

47 ‘Ambassadors warned over visits to the north’ [Πρέσβεις προειδοποιούνται να μην επισκέπτονται τον βορρά], The
Cyprus Mail, 28 Ιουνίου 2014.
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απομόνωση. Και αυτό με τη σειρά του προκαλεί αρκετά προβλήματα. Αρχικά, υπονομεύει την
εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών και αποτρέπει ακόμη περισσότερο την αποσχισθείσα
περιοχή από την εύρεση μιας λύσης. Ταυτόχρονα, συχνά εξαναγκάζει την αποσχισθείσα
περιοχή να δημιουργήσει ακόμη στενότερους δεσμούς με ένα κράτος-προστάτη. Με τον όρο
αυτό εννοείται ένα εξωτερικό κράτος, μέλος του ΟΗΕ που παρέχει έναν βαθμό οικονομικής,
πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης.48 Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι παρόντες στην
περίπτωση της Κύπρου.

Οι προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης να αποτρέψει ή να περιορίσει την εμπλοκή με
τους Τουρκοκύπριους έχουν γεννήσει μνησικακία. Οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι θεωρούν ότι οι
πολιτικές δεν έχουν ως στόχο να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την κοινότητα από την
απόκτηση διεθνούς αναγνώρισης. Αντιθέτως, τα μέτρα που λαμβάνονται μπορούν να θεω -
ρηθούν ως ενέργειες εκφοβιστικές και τιμωρητικές. Σύμφωνα με την οπτική γωνία πολλών
Τουρκοκυπρίων, το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο αποτελεί
απόδειξη ότι δεν είναι πρόθυμοι να τους θεωρήσουν μελλοντικούς εταίρους σε μία επανε -
νωμένη Κύπρο. Οι Ελληνοκύπριοι, φυσικά, βλέπουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και πάλι,
θεωρούν οποιεσδήποτε προσπάθειες των Τουρκοκυπρίων να εμπλακούν με τη διεθνή
κοινότητα, και κατά συνέπεια, να τεθεί τέλος στην απομόνωσή τους, ως μέσο για ενίσχυση της
θέσης τους και μετατροπής της λύσης σε κάτι λιγότερο αναγκαίο ή επιθυμητό. Στο πνεύμα της
δικαιοσύνης, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι και οι δύο οπτικές είναι εύλογες, αλλά επίσης
εν μέρει λανθασμένες. Δεδομένων των κινδύνων που φέρνει η απομόνωση, η κυπριακή
κυβέρνηση χρειάζεται να αποδεχθεί ότι κάποιος βαθμός αλληλεπίδρασης, είναι όχι μόνο
αναγκαίος, αλλά και επιθυμητός, καθώς βοηθάει να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Η
τουρκοκυπριακή κοινότητα επίσης πρέπει να κατανοήσει τους φόβους των Ελληνοκυπρίων,
ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες απάμβλυνσης της απομόνωσης της κοινότητάς τους θεωρείται
ένα βήμα προς την τελική αποδοχή. Αυτό δεν προέρχεται μόνο από μία εσωτερική προοπτική,
είναι επίσης σημαντικό  από ευρύτερη, διεθνή οπτική. Αυτοί με τη σειρά τους χρειάζεται να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη με το να μην φαίνονται να χρησιμοποιούν αυτού
του είδους τις επαφές για περαιτέρω αναγνώριση ή νομιμοποίηση από την «ΤΔΒΚ». 

Παρομοίως, οι προσπάθειες για απομόνωση των Τουρκοκυπρίων τους έχουν κάνει να
εξαρτώνται ακόμη περισσότερο στην Τουρκία, το κράτος-προστάτη τους. Η Τουρκία τώρα
παρέχει στη βόρεια Κύπρο ζωτικής σημασίας δεσμούς με τον έξω κόσμο. Παρέχει ασφάλεια
στους Τουρκοκύπριους μέσω της παρουσίας μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στο νησί. Σχεδόν
σε όλους τους τομείς, οι Τουρκοκύπριοι εξαρτώνται από την Τουρκία. Αυτό έχει αρκετές
ανησυχητικές συνέπειες. Όχι μόνο παροτρύνει να εγκαταλείψουν το νησί οι Τουρκοκύπριοι
που στη συνέχεια αντικαθίστανται από εποίκους από την τουρκική ενδοχώρα, αλλά επίσης

48 Ker-Lindsay, James και Eiki Berg (2018), ‘Introduction: A Conceptual Framework for Interaction with de facto States’
[Εισαγωγή: Εννοιολογικό πλαίσιο για αλληλεπίδραση με εκ των πραγμάτων κράτη], Ethnopolitics, τόμ. 17, αρ. 5, 2018.
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επιτρέπει στην Τουρκία να επηρεάζει πολύ περισσότερο τις προσπάθειες για λύση. Υπό αυτή
την έννοια, η ελληνοκυπριακή ηγεσία με τη συνέχιση μιας πολιτικής που επιδιώκει να διατη -
ρήσει τους Τουρκοκύπριους απομονωμένους, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες
οι Τουρκοκύπριοι θα υποχωρήσουν και θα αποδεχθούν την επανένωση. Αντιθέτως, τους κάνει
να εξαρτώνται ακόμη περισσότερο από την Τουρκία.

Επιπρόσθετα προς τα δύο σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω αναφορικά με τη ζημία που

έγινε από μία πολιτική απομόνωσης, υπάρχει ένα πρόσθετο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Οι πιεστικές προσπάθειες να αποτραπεί η αναγνώριση, ή οποιαδήποτε μορφή εμπλοκής,

μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το κυπριακό

κράτος από τη διεθνή κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συμπάθεια απέναντι 

στους Τουρκοκύπριους. Αυτή η αύξηση οφείλεται εν μέρει στις προσπάθειες της κυπριακής

κυβέρνησης για περιορισμό της συνεργασίας στο νησί και της, κατά τα φαινόμενα, έλλειψης

ανεκτικότητας σε οποιαδήποτε μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και του

έξω κόσμου. Πραγματικά, κατά την άποψη πολλών, ο επιθετικός τρόπος με τον οποίο συμπε -

ρι φέρονται οι Κύπριοι αξιωματούχοι συχνά θεωρείται εκφοβιστικός. Τέτοιες τακτικές θεω -

ρούνται ολοένα και περισσότερο ως μη αποδεκτές. Αντί να αποτρέπει τις εξωτερικές

κυβερνή σεις από την εμπλοκή, μπορεί να τις κάνει ακόμη πιο αποφασισμένες να συνεχίσουν.

Μπορεί επίσης να αυξηθεί η συμπάθεια για τους Τουρκοκύπριους, που θεωρούνται ως «θύματα»

μιας «παράλογης» συμπεριφοράς. Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την τρέχουσα

αντίληψη, ότι η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων είναι δεσμευμένη στην εξεύρεση λύσης. Όταν η

ηγεσία των Τουρκοκυπρίων τηρούσε σκληρή στάση, όπως συνέβαινε υπό την ηγεσία του

Ντενκτάς, οι Τουρκοκύπριοι ήταν απομονωμένοι. Εντούτοις, όταν έδειξαν μεγαλύτερη προθυμία

να αρχίσουν διάλογο, ή ακόμη και να στηρίξουν μία συμφωνία, τότε έλαβαν σημαντικές

ανταμοιβές. Η προφανής προθυμία του Μουσταφά Ακιντζί να εμπλακεί σε συνομιλίες για λύση

μετά το 2015, μετά τις παρεμποδιστικές πολιτικές της περιόδου Έρογλου, οδήγησαν σε

μεγαλύτερη συνεργασία με το εξωτερικό. 

«ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ»
Το ερώτημα για την Κύπρο τώρα είναι πώς να αντιμετωπίσει τις τρεις κύριες προκλήσεις για την

επανένωση – την αυξανόμενη απομάκρυνση των δύο κοινοτήτων μεταξύ τους, την ελατ -

τούμενη τουρκοκυπριακή κοινότητα και την αυξανόμενη τουρκική επιρροή στον Βορρά – και

όμως να το πράττει με έναν τρόπο που να αναγνωρίζει τις ευρύτερες ανησυχίες όσον αφορά

τη μονομερή απόσχιση και αναγνώριση και να αποφεύγει να δώσει την εντύπωση ότι η πράξη

της απόσχισης γίνεται σταδιακά αποδεκτή από την κυπριακή κυβέρνηση. Παρόλο που κάτι

τέτοιο θα έδειχνε άλυτος γρίφος, υπάρχει λύση. 

Όπως έχει τονιστεί, έχει υπάρξει αύξηση στον αριθμό των αποσχιστικών διαμαχών σε όλο

τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Φυσικά, οι συνθήκες που περιβάλλουν αυτές τις περι πτώ -

σεις είναι όλες τους πολύ διαφορετικές. Εντούτοις, είναι ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι πολλοί

από τους παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης αυτών των διαμαχών δεν λειτουργούν. Οι



49 Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αποσχισθείσες περιοχές είναι επίσης ένοχες για τον μη σεβασμό των
διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματος χάριν, η Τουρκία και, κατ’ επέκταση, οι
Τουρκοκύπριοι κρίνονται υπεύθυνοι, γιατί έχουν στερήσει τους Ελληνοκύπριους από τις ιδιοκτησίες τους στον Βορρά. 

50 Thomas de Waal, ‘Enhancing the EU’s Engagement with Separatist Territories’ [Ενισχύοντας τη συνεργασία της ΕΕ με
αποσχισθείσες περιοχές], Carnegie Europe, 20 Ιανουαρίου 2017.
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προσπάθειες για την επιδίωξη μίας ανελέητης μάχης ενάντια στην αναγνώριση δεν απολήγουν

σε επανένωση. Αντιθέτως, όπως συμβαίνει στην Κύπρο, τέτοιες προσπάθειες οδηγούν μόνο

στην απομόνωση, η οποία στη συνέχεια οδηγεί στην αποξένωση, την έλλειψη εμπιστοσύνης,

την καχυποψία και πολύ συχνά ενθαρρύνει την εξάρτηση από ένα εξωτερικό κράτος-προστάτη

που μπορεί να ενδιαφέρεται λιγότερο για την εξεύρεση μιας λύσης. Υπάρχει επίσης και μία

πολύ σημαντική ανθρωπιστική διάσταση στο ζήτημα.49 Όπως συνόψισε άψογα το ζήτημα ο

Tom de Waal, το πλαίσιο των διαμαχών στον Καύκασο:

Αυτή η σταθερή διεθνής στάση για την κρατική υπόσταση, εντούτοις, δεν επιλύει το
σύνολο των καθημερινών ζητημάτων όσον αφορά αυτές τις περιοχές. Αποτελούν το
σπίτι εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που δεν τους αξίζει να χάσουν τα θεμελιώδη
δικαιώματά τους, μόνο και μόνο επειδή το καθεστώς της περιοχής στην οποία ζούνε
είναι ακαθόριστο. Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά τους και στο σχολείο και
θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ακριβώς όπως και οι πολίτες αναγνωρισμένων
κρατών. Επιπρόσθετα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει θεσμούς και ηγέτες που είναι
πλέον καθιερωμένοι, αλλά δεν έχουν επίσημο διεθνές στάτους. Επιλέγοντας το σωστό
είδος αλληλεπίδρασης με αυτούς τους εκ των πραγμάτων αξιωματούχους είναι
δύσκολο για τους διεθνείς φορείς, αλλά αναγκαίο για να επιλυθούν οι μακροχρόνιων
συγκρούσεων.50

Για τον λόγο αυτό, λόγιοι και επαγγελματίες έχουν αναγνωρίσει σταδιακά την αξία που έχει το
να ακολουθούνται στρατηγικές που επιτρέπουν κάποιο βαθμό αλληλεπίδρασης με ένα κράτος
de facto, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται πολύ αυστηρή πολιτική μη αποδοχής της αξίωσης για
κρατική υπόσταση από το εν λόγω μόρφωμα. Αυτή η πολιτική σήμερα πλέον είναι γνωστή ως
«εμπλοκή χωρίς αναγνώριση» και προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

Ο όρος «εμπλοκή χωρίς αναγνώριση» πρωτο-εμφανίστηκε στον Καύκασο στις αρχές της
δεκαετίας του 2000. Ήταν εμφανής η αυξανόμενη αποξένωση αυτών των περιοχών από τα
αρχικά κράτη και η μεγεθυνόμενη εξάρτησή τους από τη Ρωσία, που δεν ενδιαφερόταν
ιδιαιτέρως να επιλύσει τις συγκρούσεις και ήταν σαφές ότι οι παραδοσιακές πολιτικές για τη
διατήρηση αυτών των περιοχών σε απομόνωση δεν απέδιδαν καρπούς. Οδηγώντας πρώτη
τον δρόμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπώς άρχισε να εξερευνά αρκετά πρακτικά μέσα που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν και θα παρείχαν έναν μηχανισμό που θα διατηρούσε τις
προοπτικές της συμφιλίωσης ανοιχτές και ταυτόχρονα θα μείωνε την επιρροή του κράτους-
προστάτη. Έκτοτε, η ιδέα έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινότητα των λογίων και
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51 Cooley, A., & Mitchell, L. A., ‘Engagement without recognition: A new strategy toward Abkhazia and Eurasia’s
unrecognized states’ [Εμπλοκή χωρίς αναγνώριση: μια νέα στρατηγική απέναντι στην Αμπχαζία και τα μη
αναγνωρισμένα κράτη της Ευρασίας], The Washington Quarterly, τόμ. 33, αρ. 4, 2010. Βλ. επίσης Eiki Berg και James Ker-
Lindsay (επιμ.), ‘Engagement without Recognition: The International Politics of Interaction with de Facto States’
[Εμπλοκή χωρίς αναγνώριση: οι διεθνείς πολιτικές της αλληλεπίδρασης με τα εκ των πραγμάτων κράτη], (London:
Routledge, 2018).
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των υπεύθυνων για τη διαμόρφωση πολιτικής.51 Έχει καταλήξει να θεωρείται ότι παρέχει έναν
μηχανισμό για ευρέος φάσματος αλληλεπίδραση μεταξύ των αρχικών κρατών και των απο -
σχισθεισών περιοχών, όπως επίσης μεταξύ των αποσχισθεισών περιοχών και της ευρύτερης
διεθνούς κοινότητας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η έννοια πλαισιώνεται από όρους
σεβασμού του γεγονότος ότι αυτού του είδους η εμπλοκή λαμβάνει χώρα με τις περιοχές που
δεν αναγνωρίζονται από το αρχικό κράτος ή την ευρύτερη διεθνή κοινότητα ως κυρίαρχα
ανεξάρτητα κράτη. Αντ’ αυτού, η πολιτική επικεντρώνεται στην αναγνώριση της ανάγκης για
αλληλεπίδραση, είτε επειδή η απομόνωση υπονομεύει τις ελπίδες για έναν διακανονισμό, είτε
επειδή υποχρεώνει την εν λόγω περιοχή να πλησιάσει περισσότερο ένα κράτος-προστάτη.
Όπως σημειώθηκε ήδη, και οι δύο από αυτούς τους παράγοντες υφίστανται ξεκάθαρα στην
περίπτωση της Κύπρου. 

Σε πρακτικούς όρους, η έννοια της εμπλοκής χωρίς αναγνώριση δεν παρέχει ένα επίσημο
ή καθορισμένο πλαίσιο για αλληλεπίδραση με μη αναγνωρισμένες περιοχές. Αντ’ αυτού, η
έννοια καλύτερα να γίνεται αντιληπτή ως μια καινούρια και πολύ ευέλικτη προσέγγιση σε
σχέση με τη διαχείριση συγκρούσεων. Βασίζεται σε μία αντίληψη ότι οι διαδικασίες της
επίλυσης συγκρούσεων ορισμένες φορές απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των
μερών, αντί για τη σύγκρουση και την απομόνωση, αλλά αυτό μπορεί να είναι προβληματικό
στις αποσχιστικές διαμάχες εξαιτίας των μακροχρόνιων νομικών και πολιτικών θέσεων. Υπό
ρεαλιστικούς όρους, τέτοιες αλληλεπιδράσεις μπορούν να λάβουν χώρα με πολλούς τρόπους
και σε πολλά επίπεδα – από τους επίσημους θεσμούς του αρχικού κράτους και της αποσχι -
σθείσας περιοχής μέχρι τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
Συνολικά, πρόκειται για αποκλιμάκωση των εντάσεων και για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και
αυτοπεποίθησης μεταξύ των μερών και παροχή μηχανισμών για εξωτερικούς φορείς, προ κει -
μένου να είναι καλύτερα σε θέση να διευκολύνουν τη διαδικασία της διαχείρισης συγκρούσεων
και της επίλυσης συγκρούσεων χωρίς να προκαταλαμβάνονται οι υποβόσκουσες θέσεις του
αρχικού κράτους και της διεθνούς κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργεί παρέχοντας
ανοίγματα για πολλά και διαφορετικά κίνητρα που οικοδομούν πολύτιμους δεσμούς μεταξύ
των αντιμαχόμενων πλευρών. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για λόγους οικοδόμησης
εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών, αλλά επίσης επειδή παρέχει έναν μηχανισμό με βάση τον
οποίο μπορούν να σχηματοποιηθούν ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των μερών, είτε στο πλαίσιο της
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είτε ως παράδειγμα του πώς μία σχέση μετά τη λύση θα μπορούσε
να λειτουργεί με επιτυχία. Έτσι, ακόμη κι όταν οι υψηλού επιπέδου συνομιλίες δεν λειτουργούν,
ή ίσως, ειδικά, όταν τέτοιες συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, αυτά τα παραδείγματα
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αλληλεπίδρασης και εμπλοκής μπορούν να παρουσιάσουν ένα μοντέλο συνύπαρξης και
συνεργασίας που έχει νόημα και μπορεί να λειτουργήσει, προκειμένου να τονίσει την αξία μιας
τελικής λύσης. Η υποκείμενη φιλοσοφία, εντούτοις, παραμένει ότι η αλληλεπίδραση είναι εκ
των πραγμάτων καλύτερη από την απομόνωση, αλλά και ότι η αξίωση της αποσχισθείσας
περιοχής για κρατική υπόσταση πρέπει να συνεχίσει να μην αναγνωρίζεται. Με απλά λόγια,
για να μπορεί η έννοια της «εμπλοκής χωρίς αναγνώριση» να έχει αποτέλεσμα, χρειάζεται να
υπάρξει μια υποκείμενη «κουλτούρα εμπλοκής».
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ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι αλλαγές στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή σημαίνουν ότι τα επείγοντα μέτρα

χρειάζονται για να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτή -

των. Αυτές χρειάζεται να επικεντρωθούν σε τέσσερις κύριους στρατηγικούς στόχους:

οικοδόμηση δεσμών και εμπιστοσύνης· δημιουργία βιώσιμου μέλλοντος για την τουρκο -

κυπριακή κοινότητα· μείωση της επιρροής της Τουρκίας στον Βορρά· και εξεύρεση κοινών

λύσεων σε κοινά προβλήματα.
Το μοναδικό πιο σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε διαδικασίας εμπλοκής πρέπει να είναι

η σύνδεση των ανθρώπων του νησιού. Ενώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ
Ελληνοκυπριών και Τουρκοκυπρίων στο νησί από παλαιότερα, πρέπει να γίνουν περισσότερα.
Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μία από τις ευκολότερα διαχειρίσιμες πτυχές. Πολλές δραστη -
ριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτιστούν νέες σχέσεις μπορούν να λάβουν
χώρα μέσα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην πραγματικότητα, το δυναμικό για
τέτοιου είδους συνεργασία είναι σημαντικό. Υπάρχει αρκετό περιθώριο για αυξημένη συνεργα -
σία μεταξύ ομάδων ανάλογα με φύλο, αναπηρία, ηλικία, πολιτικές πεποιθήσεις, ενδια φέ ροντα,
όπως επίσης και τομείς διαφόρων ζητημάτων. Εκτός από την προοπτική προς το μέλλον και
την ενθάρρυνση των επαφών μεταξύ νέων ανθρώπων και στις δύο πλευρές της Γραμμής,
τέτοιες προσπάθειες θα μπορούσαν επίσης να επικεντρώνονται και στην αντιμετώπιση του
παρελθόντος. Παραδείγματος χάριν, ερωτήματα σε σχέση με την αλήθεια και τη συμφιλίωση,
όπως επίσης και το ζήτημα των αγνοουμένων, παραμένει ακανθώδες θέμα και για τις δύο
κοινότητες. Με την ενθάρρυνση τέτοιων έργων σε ανεπίσημο επίπεδο, οι ανησυχίες αναφορικά
με την αναγνώριση μπορούν να μειωθούν, μέχρι και να εξαλειφθούν. Εντούτοις, τέτοιες
αλληλεπιδράσεις συνεχίζουν να έχουν τα προβλήματά τους. Όπου εμφανίζεται οποιαδήποτε
υπόνοια, είναι πιθανό να αποδειχθεί δύσκολο. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει επίσημος λόγος που
να μη επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, συνεχίζει να
υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη κουλτούρα υποψίας, αν όχι εχθρότητα, που υπάρχει όταν
πρόκειται για μια τέτοια αλληλεπίδραση. Πολλοί συνεχίζουν να θεωρούν τις επαφές με την
υπόλοιπη κοινότητα με κάποιο βαθμό υποψίας, αν όχι ξεκάθαρης εχθρότητας. 

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση αφορά τη μελλοντική παρουσία μιας βιώσιμης τουρκο -
κυπριακής κοινότητας στο νησί. Δεδομένης της αυξανόμενης διαρροής εγκεφάλων, πρέπει
να ληφθούν μέτρα για να προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν τους Τουρκοκύπριους για να
παραμείνει στο νησί. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξαναγκάζουν τους
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νέους Τουρκοκύπριους να φύγουν είναι η έλλειψη ρεαλιστικών και καλών προοπτικών εργασίας.
Δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών ευκαιριών, πολλοί Τουρκοκύπριοι
δεν βλέπουν άλλη προοπτική από το να επιδιώξουν εργασιακές θέσεις στη διοίκηση. Εντούτοις,
δεν είναι εύκολο να βρεθούν τέτοιες θέσεις και συχνά απαιτούν διασυνδέσεις. Καθώς
διαθέτουν διαβατήρια της ΕΕ, πολλοί νιώθουν ότι είναι απλώς ευκολότερο να φύγουν μακριά
και να ψάξουν αλλού για ευκαιρίες. Στο πλαίσιο αυτό, η οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας
στη βόρεια Κύπρο θα μπορούσε να είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα προς αυτή την κατεύ -
θυνση. Κάποια βήματα προκειμένου να βελτιωθεί το εμπόριο κι από τις δύο πλευρές της
Γραμμής θα αποτελέσουν κατάλληλη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο θα έπρατταν
και βήματα για ενθάρρυνση της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
και παροχή κινήτρων και ευκαιριών για επιχειρηματίες που θέλουν να εργάζονται πάνω 
από τη διαχωριστική γραμμή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό και πάλι εντείνει τις ανησυχίες των
Ελληνοκυπρίων, ότι μία ισχυρότερη τουρκοκυπριακή οικονομία θα υπονομεύσει τις προσπά -
θειες λύσης. Αυτό ισχύει, αλλά μόνο εν μέρει. Εντούτοις, τέτοιες ανησυχίες πρέπει τώρα να
εξισορροπηθούν έναντι των κινδύνων που συνεπάγεται για την επανένωση η τρέχουσα πορεία.
Η οικονομική ασυμμετρία μεταξύ των πλευρών, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μπορεί
επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές λύσης, αν μη τι άλλο, επειδή τρέφει την άποψη
ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα θα πρέπει αναγκαστικά να χρηματοδοτήσει οποιαδή ποτε
λύση και να επιδοτήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όμως τα προβλήματα της απομό -
νωσης δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία. Γίνονται αντιληπτά και με άλλους τρόπους.
Παραδείγματος χάριν, η επί της ουσίας απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις
ή σε ένα ευρύτερο φάσμα άλλων πολιτιστικών εγχειρημάτων, επίσης έχει βαθύτατη επίδραση,
ειδικότερα για τα νεότερα μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι η αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Τουρκίας
στη βόρεια Κύπρο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να παρασχεθεί μία βιώσιμη εναλλακτική
στους Τουρκοκύπριους. Ιδεατά, θα βασιζόταν στην ενίσχυση των δεσμών τους με τους
Ελληνοκύπριους ως μελλοντικούς εταίρους σε ένα ομοσπονδιακό κράτος και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως πλήρως ενσωματωμένη περιοχή της Ένωσης. Και πάλι, ορισμένα από αυτά μπορούν
να γίνουν μέσω δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, η ΕΕ έχει αναλάβει
πρωτοβουλίες προκειμένου να προσπαθήσει να προετοιμάσει τους Τουρκοκύπριους για
πλήρη ένταξη. Εντούτοις, υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούν να γίνουν. Είναι κατανοητό
πως αυτός είναι ο πιο δύσκολος κι ευαίσθητος τομέας για διαχείριση. Οι εμφανείς κυβερνητικές
πτυχές αυτού του είδους της συνεργασίας κατ’ ανάγκη κάνουν την επίτευξή του δυσκολότερη.
Εντούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίσης έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ιδιαίτερα
πολύ τιμους πρακτικούς σκοπούς. Οποιοσδήποτε γνωρίζει την Κύπρο, κατανοεί πώς τα
ερωτήματα αναγνώρισης έχουν παρεμποδίσει τη συνεργασία σε πολλούς τομείς, συμπερι -
λαμβανομένων ορισμένων τομέων, όπου είναι πολύ ξεκάθαρη η ανάγκη συνεργασίας των δύο
πλευρών. Αυτό είναι σαφές στις περιπτώσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όταν αρνούνται
να δώσουν άδεια σε ασθενοφόρα να περάσουν τη διαχωριστική γραμμή και βοήθεια από την
πυροσβεστική υπηρεσία. 
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Επιπρόσθετα προς τις τρεις προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν πιο πάνω, υπάρχει ένα
τέταρτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρόκειται για την ανάγκη αντιμετώπισης των
μελλοντικών προκλήσεων στο νησί συνολικά. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που αντιμετωπίζει
η Κύπρος που μπορούν να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης σε όλο το νησί. Προφανή
παραδείγματα περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι η άμβλυνση της επίδρα -
σης της κλιματικής αλλαγής και η διαχείριση των υδάτων. Πιο πρόσφατα, το ερώτημα της
μετανάστευσης προκαλεί ολοένα και περισσότερη ανησυχία. Σε πολλές περιστάσεις, αυτά τα
ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινή δράση. Εντούτοις, και αυτό απαιτεί επίσημη
συνεργασία. Επίσης, η απουσία δράσης λόγω των συνεχών ανησυχιών εξαιτίας της αναγνώ ρισης,
σημαίνει ότι το νησί θα μπορούσε να υποστεί σημαντική, ίσως και ανεπανόρθωτη, βλάβη. 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ
Η αντιμετώπιση όλων αυτών των τομέων απαιτεί θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο
αλληλεπιδρούν οι κοινότητες. Αντί να επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα
δεν μπορούν να γίνουν επειδή μπορούσαν να υποδηλώνουν αναγνώριση ή να συνιστούν
απειλή προς τις αξιώσεις για κρατική κυριαρχία, η έμφαση πρέπει να δοθεί στο πώς μπορούν
να γίνουν τα πράγματα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι προκλήσεις που
αναγνωρίστηκαν πιο πριν και να διευκολυνθεί μία δυνητική λύση. Είναι αρκετά τα βήματα που
πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να χτιστεί κουλτούρα εμπλοκής στο νησί. 

Προώθηση μιας θετικής εικόνας της κοινοτικής εμπλοκής
Καταρχάς, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η κοινοτική εμπλοκή μέσα στις κοινότητες
πρέπει να αλλάξει. Ειδικότερα, μέσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, είναι σημαντικό να
μεταφερθεί το μήνυμα ότι η προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών ακόμη και οικονομικών
επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων δεν έχει ως στόχο να νομιμοποιήσει το τουρκοκυπριακό
«κράτος». Ούτε αφορά το πώς θα προετοιμαστεί ο δρόμος για την αναγνώρισή του. Αντιθέτως,
ο στόχος τέτοιων προσπαθειών επικεντρώνεται ξεκάθαρα στο να διασφαλίσει τη μακρο -
πρόθεσμη βιωσιμότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας και στη μείωση της επιρροής της
Τουρκίας στο νησί. Ο στόχος είναι να παραμένουν ανοιχτές οι πόρτες για μια λύση. Ταυτόχρονα,
χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, έτσι ώστε να τονιστεί ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν είναι
πλέον σταθερό και να σημειωθούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Οι πολίτες χρειάζεται να αντιληφθούν τι θα μπορούσε να σημαίνει μακροπρόθεσμα για όλο το
νησί το δημογραφικό και πολιτικό περιβάλλον που αλλάζει στον Βορρά. Όπως έχει σημειώσει
το Συμβούλιο Ασφαλείας, οι πολιτικοί αρχηγοί χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια
για να τονίσουν τα οφέλη μιας λύσης και να ενθαρρύνουν ενεργά τις δύο κοινότητες να
συνεργάζονται.52
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Αντιδρώντας σε όσους αντιτίθενται στην εμπλοκή
Εκτός από την ανάπτυξη μιας θετικής κουλτούρας εμπλοκής, οι αρχές χρειάζεται να κάνουν
περισσότερα για να υπερασπιστούν ομάδες και άτομα που επιδιώκουν την εμπλοκή από τη
στοχευμένη παρενόχληση εκείνων που αντιτίθενται σε μια τέτοια αλληλεπίδραση, συμπερι -
λαμβα νομένων ορισμένων από τα μέσα ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια των ετών, ο διασυρμός
των ανθρώπων που προσπαθούν να συνδεθούν πέρα από τη διαχωριστική γραμμή, αποτελεί
σύνηθες χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής στο νησί. Δυστυχώς, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Στην έκθεση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Οκτώβριο του 2018, ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ τόνισε την περίπτωση μιας εξαιρετικά αρνητικής αντίδρασης από κάποιες πολιτικές
μορφές Ελληνοκυπρίων σε ένα μουσικό από την κρατική ορχήστρα που επρόκειτο να παίξει
στον Βορρά. Σημείωσε επίσης την έντονη αντίδραση ενάντια σε ένα γλωσσάριο που δημιουργή -
θηκε προκειμένου να βοηθήσει τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το κυπριακό πρόβλημα
να γράφουν για το ζήτημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευαισθητοποιημένοι στις απόψεις της
άλλης κοινότητας.53 Φυσικά, χρειάζεται να υπάρχει χώρος για συζήτηση στους κόλπους και
των δύο κοινοτήτων. Εντούτοις, η κουλτούρα του εκφοβισμού που έχει επιτρέψει σε στοιχεία
μέσα στις κοινότητες να καταδικάζουν τα άτομα που προσπαθούν να χτίσουν εμπιστοσύνη και
συνεργασία, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πάλι, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα από πλευράς
των πολιτικών ηγετών και στις δύο πλευρές για να υπερασπιστούν την αξία των συμφωνιών
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν έναν ιδιαιτέρως σημαντικό
ρόλο από αυτή την άποψη. Για τον σκοπό αυτό, περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν
προκειμένου να ενθαρρυνθεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των μέσων ενημέρωσης στις
δύο κοινότητες. Μεταξύ αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται προσπάθειες για κοινές
παραγωγές. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε μέσα ενημέρωσης που θα
είναι πρόθυμα να προσφέρουν πιθανότητες σε δημοσιογράφους από την άλλη κοινότητα. 

Δίνοντας το παράδειγμα στις διακοινοτικές επαφές
Υπερβολικά συχνά, όσοι έχουν προσπαθήσει να προωθήσουν εμπλοκή έχουν αντιμετωπιστεί
με καχυποψία, ακόμη και εχθρότητα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μέλη της κυβέρνησης, όπως
επίσης και ανώτεροι αξιωματούχοι πρέπει να φαίνονται και να ακούγονται να μιλάνε για τους
κινδύνους του μόνιμου διαχωρισμού και να υποστηρίζουν τις εντονότερες διακοινοτικές
επαφές. Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να τεθούν επικεφαλής σε αυτό το θέμα. Ενώ οι αντιπρόσωποι
των κομμάτων συναντώνται επί πολλά χρόνια υπό την αιγίδα της Σλοβακικής Πρεσβείας,54

πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρυνθεί η υψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ

53 ‘Report of the Secretary General on Good Offices in Cyprus’ [Έκθεση καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα στην
Κύπρο], United Nations Security Council Document S/2018/919 [Έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ], 15
Οκτωβρίου 2018. ‘State Orchestra members called to face the Music over Concert in the north’ [Μέλη της Κρατικής
Ορχήστρας θα υποστούν τις συνέπειες για συναυλία στον Βορρά], Cyprus Mail, 13 Σεπτεμβρίου 2018.

54 Αυτές οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα για διάστημα τουλάχιστον τριάντα χρόνων. Το 2018, η Πρεσβεία διευκόλυνε
οκτώ συναντήσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των κομμάτων.
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των διαμορφωτών πολιτικής και κοινής γνώμης από τις δύο κοινότητες. Η συνάντηση μεταξύ
του Αβέρωφ Νεοφύτου, του ηγέτη του μεγαλύτερου ελληνοκυπριακού κόμματος, του ΔΗΣΥ
(Δημοκρατικού Συναγερμού), και του Κουντρέτ Οζερσάι, του ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος,
αποτελούν καλό παράδειγμα των άμεσων επαφών μεταξύ πολιτικών ηγετών.55 Πρέπει να
λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση παρόμοιες επαφές μεταξύ πολιτικών σε όλο το πολιτικό
φάσμα. Αντίστοιχα, άλλες ηγετικές μορφές από άλλους τομείς της πολιτικής, οικονομικής,
πολιτιστικής και αθλητικής ζωής στην Κύπρο θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να έχουν επαφές με
ανθρώπους από την άλλη κοινότητα και, ιδεατά, να μιλήσουν υπέρ της μεγαλύτερης εμπλοκής.
Ο αγώνας του Μαρτίου του 2019 μεταξύ της ελληνοκυπριακής Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου και
της τουρκοκυπριακής Mağusa Türk Gücü, που θα ήταν ο πρώτος τέτοιος αγώνας μετά από 14
χρόνια, ήταν μία πολύτιμη ευκαιρία να τονιστεί η αξία  της συνάντησης Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων για να παίξουν έναν αγώνα. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
παρακολούθησε τον αγώνα, όπως επίσης και αρκετοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι του ΟΗΕ,
του έδωσε μία καλοδεχούμενη σφραγίδα επίσημης έγκρισης.56

Παροχή επίσημης και οικονομικής στήριξης για δραστηριότητες εμπλοκής 
Παρόλο που η υποστήριξη μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο κοινοτήτων είναι
αναμφισβήτητα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας για αλλαγή στην ευρύτερη κουλτούρα
της εμπλοκής, θα πρέπει να βασιστεί σε απτές ενέργειες. Ένας προφανής τρόπος για να γίνει
αυτό είναι να δημιουργηθεί ένα ταμείο στήριξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα ήταν δυνατόν,
είτε να δοθεί χωριστά στις δύο κοινότητες η διαχείρισή του, είτε να δημιουργηθεί κάποιος
μηχανισμός, ώστε να το διαχειρίζονται από κοινού, για παράδειγμα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολλές οι διάφορες δυνατότητες που θα μπορούσαν 
να ερευνηθούν. Παραδείγματος χάριν, υπάρχει περιθώριο επέκτασης του τουρκόφωνου
προγράμ ματος στο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης ή των μαθημάτων τουρκικής γλώσσας
στο Πανεπιστήμιο. Ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του, καλωσόρισε εκθέσεις ότι οι
Τουρκοκύπριοι είχαν ανακοινώσει πως σκόπευαν να εισαγάγουν περισσότερους καθηγητές
της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα.57 Πράγματι, η εκπαίδευση αποτελεί μία
πολύ σημαντική σφαίρα επικοινωνίας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα,
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δικοινοτική επαφή. Μία πολύτιμη πρωτοβουλία είναι το
πρόγραμμα Imagine που προσφέρει την ευκαιρία σε παιδιά σχολικής ηλικίας από την ελληνο -

55 ‘Ozersay reveals unofficial contacts with Disy’s Neophytou’ [Ο Οζερσάι αποκαλύπτει ανεπίσημες επαφές με τον
Νεοφύτου του ΔΗΣΥ], Cyprus Mail, 21 Οκτωβρίου 2018.

56 Δυστυχώς, η πρωτοβουλία αυτή αμαυρώθηκε από την απόφαση του Τουρκοκύπριου ηγέτη να μποϊκοτάρει τον αγώνα
για να αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής του. ‘Anastasiades uses bicommunal match to promote shared vision’ [Ο
Αναστασιάδης χρησιμοποιεί δικοινοτικό αγώνα για να προωθήσει το κοινό όραμα], The Cyprus Mail, 19 Μαρτίου 2019.

57 ‘Report of the Secretary General on Good Offices in Cyprus’ [Έκθεση καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα για την
Κύπρο], United Nations Security Council Document S/2018/919 [Έγγραφο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ], 15
Οκτωβρίου 2018, παρ. 17.
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κυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα να συναντηθούν.58 Αντίστοιχα περισσότερα θα
μπορούσε να πράξει και η κοινωνία των πολιτών, ειδικότερα αν το πολιτικό κλίμα σε σχέση με
την εμπλοκή άλλαζε. Παραδείγματος χάριν. Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, ο γνωστός επιχει -
ρηματίας και φιλάνθρωπος, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα απονομής που προσφέρει 50
βραβεία σε μετρητά κάθε χρόνο σε έργα και πρωτοβουλίες που προωθούν τις επαφές μεταξύ
των κοινοτήτων.59 Ανάλογα σχέδια βραβείων θα μπορούσαν να ιδρυθούν από άλλες φιλαν -
θρωπικές οργανώσεις. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί ένα επίσημο σύστημα απονομής
βραβείων, από κοινού ή χωριστά, ή ακόμη και από εξωτερικούς θεσμούς για να αναγνωριστούν
οφειλόμενες εισφορές σε δικοινοτικές επαφές και την συμφιλίωση. 

Άνοιγμα περισσότερων σημείων διέλευσης
Η σημαντικότερη στιγμή μεταμόρφωσης στην Κύπρο από το 1974 υπήρξε το άνοιγμα της
Πράσινης Γραμμής τον Απρίλιο του 2003. Επί του παρόντος, υπάρχουν εννέα σημεία
διέλευσης.60 Εντούτοις, οι προσπάθειες να ανοίξουν τα τελευταία δύο σημεία – στη Δερύνεια,
κοντά στην Αμμόχωστο, και στη Λεύκα, στα δυτικά του νησιού – καθυστέρησαν για πολλά
χρόνια και άνοιξαν μόλις τον Νοέμβριο του 2018.61 Θα έπρεπε να ανοίξουν πρόσθετα σημεία,
όπως στην Αγλαντζιά-Πυρόι. Εντούτοις, τα σημεία διέλευσης έχουν σχετικά μικρή αξία, αν οι
άνθρωποι δεν τα χρησιμοποιούν. Και από αυτή την άποψη χρειάζονται να γίνουν περισσότερα.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που παρασχέθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση, το
2017 έλαβαν χώρα 646.569 διελεύσεις από Ελληνοκύπριους, μεγαλύτερος αριθμός από τις
613.111 το προηγούμενο έτος (που ήταν αυξημένος σε σχέση με τις 534.879 το 2015).
Εντωμεταξύ, έλαβαν χώρα 1.140.682 διελεύσεις από Τουρκοκύπριους. Ο αριθμός αυτός ήταν
αυξημένος από τις 1.138.670 ένα έτος νωρίτερα.62  Όπως είναι σαφές, η ροή της κίνησης τείνει
να είναι αυξημένη από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων που περνάνε τα σημεία διέλευσης 
με νότια κατεύθυνση και μικρότερη από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων που κινούνται προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Εντούτοις, όπως δείχνουν οι αριθμοί, ενώ οι διελεύσεις των
Τουρκοκυπρίων παραμένουν σχετικά στάσιμες τα τελευταία δύο έτη, έχει υπάρξει αύξηση 20
τοις εκατό στις διελεύσεις των Ελληνοκυπρίων. Πιο πρόσφατοι αριθμοί υποδεικνύουν ότι 

58 ‘Launch of Educational Programme ‘Imagine’’ [Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Imagine’], UNFICYP, 
28 Νοεμβρίου 2017. https://unficyp.unmissions.org/launch-educational-programme-‘imagine’

59 ‘’Difficult Year’ for Bi-Communal Work, Sir Stelios Says’ [Δύσκολο έτος για το δικοινοτικό έργο, λέει ο Σερ Στέλιος], 
The Cyprus Mail, 26 Σεπτεμβρίου 2018.

60 Άγιος Δομέτιος, Αστρομερίτης, Δερύνεια, Λήδρα Πάλας (Λευκωσία), οδός Λήδρας (Λευκωσία), Λεύκα, Λιμνίτης, Πύλα,
Στροβίλια.

61 ‘New crossings open at Dherynia and Lefka–Apliki’ [Νέα σημεία διέλευσης στη Δερύνεια και στη Λεύκα-Απλίκι], The
Cyprus Mail, 12 Νοεμβρίου 2018.

62 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δέκατη τέταρτη έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την
31η Δεκεμβρίου 2016, COM(2018) 488 Τελικό, Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2018. Στην έκθεση επίσης παρουσιάζονται στοιχεία
που προέρχονται από τους Τουρκοκύπριους. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν σημαντικά, καθώς δείχνουν ότι έχουν διέλθει
1.066.284 Ελληνοκύπριοι (αυξημένος αριθμός από 980.724 το προηγούμενο έτος) και 1.796.353 Τουρκοκύπριοι
(αυξημένος αριθμός από 1.762.492).
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ο αριθμός των διελεύσεων από τον νότο προς τον Βορρά αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο 
το 2018, κυρίως λόγω των οικονομικών προβλημάτων στην Τουρκία και την αδυναμία της
τουρκικής λίρας, που καθιστούσε τα ψώνια ακόμη πιο ελκυστικά.63

Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρυνθούν άτομα και από τις δύο κοινότητες
να περάσουν τη διαχωριστική γραμμή. Και πάλι εδώ οι ευαισθησίες αναφορικά με την
αναγνώριση του «Βορρά» υπήρξε σημαντικός παράγοντας για πολλούς Ελληνοκύπριους. Για
τον σκοπό αυτό, η απόφαση του Μαΐου 2015 των τουρκοκυπριακών αρχών προκειμένου να
λήξει η απαίτηση προς τους Ελληνοκύπριους προκειμένου να κάνουν αίτηση για βίζα εισόδου
ήταν θετική εξέλιξη και πράγματι φαίνεται να έχει ενθαρρύνει περισσότερες διελεύσεις
Ελληνοκυπρίων.64 (Τώρα χρειάζεται να δείξουν δελτίο ταυτότητας, κάτι που ακόμη απορ -
ρίπτεται από πολλούς Ελληνοκύπριους.) Παρόλο που χωρίς αμφιβολία είναι ένα θετικό βήμα,
ακόμη περισσότερα πρέπει να γίνουν προκειμένου να κάνουν τους ανθρώπους πιο πρόθυμους
να κινούνται σε όλο το νησί ελεύθερα. Φυσικά, για πολλούς Ελληνοκύπριους παραμένει ζήτημα
αρχής το να μην διασχίσουν τη διαχωριστική γραμμή για όσο διάστημα συνεχίζουν να ισχύουν
οι περιορισμοί. Παρόλο που είναι κατανοητό, ακόμη μία φορά μπορεί να παρουσιαστεί από
τους πολιτικούς αρχηγούς το επιχείρημα ότι αυτό απλώς διαιωνίζει τη διαίρεση του νησιού. 

Υλοποίηση εκ των προτέρων συμφωνημένων πρωτοβουλιών
Υπερβολικά συχνά σε συνθήκες σύγκρουσης, τα δύο μέρη συμφωνούν σε μέτρα που στόχο
έχουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ή τη διευκόλυνση των επαφών, μόνο προκειμένου να
δουν τα μέτρα αυτά να αγνοούνται αργότερα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν πραγματικά τεχνικά προβλήματα. Συχνά,
όμως, μπορεί να οφείλεται σε απουσία πολιτικής βούλησης. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, είναι
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα συμφωνηθέντα βήματα στη συνέχεια πρέπει να τεθούν σε
εφαρμογή. Τα σημεία διέλευσης δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο χρειάζεται να γίνουν
περισσότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προηγούμενες συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες
ολοκληρώνονται. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες πρωτοβουλίες στην περίπτωση της Κύπρου.
Παρόλο που οι προσπάθειες να συνδεθούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τελικά καρποφό -
ρη σαν το 2019,65 υπάρχουν άλλοι τομείς όπου μπορούν να γίνουν περισσότερα. Παραδείγματος
χάριν, ένα άλλο πασίγνωστο παράδειγμα είναι η προσπάθεια ενοποίησης του κυπριακού
ποδοσφαίρου, που θα σήμαινε ότι οι ομάδες των Τουρκοκυπρίων είναι σε θέση να διαγω -
νιστούν διεθνώς. Παρόλο που μία σχετική συμφωνία για τον σκοπό αυτό χαιρετίστηκε με

63 ‘Our View: High Number of Crossings is a Boost for Co-Existence’ [Η άποψή μας: Υψηλοί αριθμοί διελεύσεων ενισχύουν
τη συνύπαρξη], The Cyprus Mail, 23 Αυγούστου 2018.

64 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δέκατη τρίτη έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την
31η Δεκεμβρίου 2016, COM(2017) 371 Τελικό, Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017, σ. 3.

65 ‘Mobile phone links established between two sides’ [Συνδέσεις κινητών τηλεφώνων επιβεβαιωμένες μεταξύ των δύο
πλευρών], Cyprus Mail, 11 Ιουλίου 2016.



66 ‘FIFA hail ‘landmark’ agreement for football in Cyprus’ [Η FIFA χαιρετίζει συμφωνία – ορόσημο για το ποδόσφαιρο στην
Κύπρο], Reuters, 5 Νοεμβρίου 2013.

67 Constantinos Adamides και Sertac Sonen, ‘Soccer Diplomacy: A non-political catalyst for the settlement of the
CyprusProblem or just another missed opportunity?’ [Διπλωματία του Ποδοσφαίρου: ένας μη πολιτικός καταλύτης για
τη λύση του κυπριακού προβλήματος ή απλώς ακόμη μία χαμένη ευκαιρία;], ομιλία συνεδρίου, International Studies
Association, Atlanta, 2016.

68 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δέκατη τέταρτη έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την
31η Δεκεμβρίου 2016, COM(2018) 488 Τελικό, Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2018.

69 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δέκατη τρίτη έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την
31η Δεκεμβρίου 2016, COM(2017) 371 Τελικό, Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2017.

70 Natalia Mirimanova, ‘Opening the ‘Ingur/I Gate’ for Legal Business: Views from Georgian and Abkhaz Private Companies’
[Ανοίγοντας την πύλη Ingur/I Gate’ για νομικές επιχειρήσεις: απόψεις από τις ιδιωτικές εταιρίες Γεωργίας και Αμπχαζίας],
International Alert, Μάρτιος 2018.
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αρκετές διεθνείς φανφάρες το 2013,66 η ιδέα έκτοτε έχει παραμεληθεί για λόγους που δεν είναι
απολύτως σαφείς.67 Χρειάζεται να αναγεννηθεί. Μία τελική συμφωνία όχι μόνο θα έστελνε ένα
πολύ ισχυρό μήνυμα για συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά θα διαδραμάτιζε επίσης και
έναν ρόλο στην απάμβλυνση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και ίσως θα παρείχε ίσως
ένα πλαίσιο για παρόμοιες συμφωνίες που καλύπτουν άλλα αθλήματα. 

Μεγαλύτερη ενθάρρυνση του εμπορίου και των συναλλαγών
Όπως έχει σημειωθεί, η παροχή ευκαιριών για μεγαλύτερη οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ
των δύο κοινοτήτων θα μπορούσε να είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα προς τη διατήρηση
της πιθανότητας μιας λύσης. Τα τελευταία χρόνια, το εμπόριο και οι συναλλαγές μεταξύ των
δύο πλευρών έχουν αυξηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνοκυπρίων, το 2016 η αξία των
τουρκοκυπριακών αγαθών που πέρασαν τη διαχωριστική γραμμή ήταν €4.374.668, σημειώ νο -
ντας αύξηση 21 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία των Τουρκοκυπρίων
για την ίδια περίπτωση δείχνουν ότι η αξία των αγαθών που διέρχονται από τον Βορρά ήταν
€5.697.695. Αυτό το ποσό σημειώνει αύξηση από €5.017.714 το προηγούμενο έτος, μία αύξηση
ύψους 13.55%.68 (Επιπρόσθετα από αύξηση 27.5 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο
έτος.69) (Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αγαθά στις αγοραπωλησίες είναι κυρίως πλαστικά προϊόντα,
φρέσκα ψάρια, οικοδομικά υλικά, και, σταδιακά ολοένα και περισσότερο, πατάτες.) Εντωμεταξύ,
τα αγαθά από την Ελληνοκυπριακή πλευρά που διασχίζουν τη διαχωριστική γραμμή ισούνται
με €1.343.524. Αυτό το ποσό αποτελούσε αύξηση 0.8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δεδομένων αυτών των αριθμών και του σχετικά περιορισμένου εύρους αγαθών που
διακινούνται, είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που μπορούν να
πραγματοποιηθούν προκειμένου να διευρύνουν περισσότερο τον βαθμό οικονομικής
αλληλεπίδρασης πάνω από την Πράσινη Γραμμή. Εδώ οι εμπειρίες σε άλλα μέρη του κόσμου
μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής. Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές
μελέτες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το εμπόριο έχει ενισχύσει μεγαλύτερο αριθμό
επαφών μεταξύ των κοινοτήτων στην περιοχή του Καυκάσου.70 Εντούτοις, οι προσπάθειες για
ενθάρρυνση μεγαλύτερης οικονομικής αλληλεπίδρασης επίσης χρειάζεται να αναγνωρίσουν
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71 ‘Green Line Regulation creating ‘underground economy’, SEK union says’ [Ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής
δημιουργεί «κρυφή οικονομία» υποστηρίζει η ΣΕΚ], Cyprus Mail, 18 Απριλίου 2018.

72 Για επισκόπηση του σχεδίου από έναν από τους κύριους υποστηρικτές του, βλ. Lellos Demetriades, ‘The Nicosia Master
Plan’ [Λέλλος Δημητριάδης, Το Γενικό Σχέδιο Λευκωσίας], Journal of Mediterranean Studies, τόμ. 8, αρ. 2, 1998, σσ.169-
176. Βλ. επίσης, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), ‘Nicosia Master Plan: A Bi-Communal
Initiative to Change the Image of the City’ [Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη («ΟΕΕ/ΗΕ», Το
Γενικό Σχέδιο για τη Λευκωσία: Μία δικοινοτική πρωτοβουλία για να αλλάξει η εικόνα της πόλης)], 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/workplan/urban/documents/petridouNycosiamasterplan.pdf
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ότι υπάρχουν τομείς που αποτελούν αμφισβητούμενες περιοχές. Για πολλούς λόγους, πολλά
από τα αγαθά είναι φθηνότερα στον Βορρά. Σε άλλους τομείς, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον
αφορά στην προσωπική χρήση. Κάτι τέτοιο μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους και τις
εταιρίες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, ακόμη και να παραβιάσουν τη νομοθεσία.
Παραδείγματος χάριν, τον Απρίλιο του 2018, τα καύσιμα στον Βορρά ήταν €0,75-0,80 ανά λίτρο
σε σύγκριση με €1,39-1,43 σε περιοχές υπό τον έλεγχο της κυπριακής κυβέρνησης.71 Παρόλο
που κάτι τέτοιο μπορεί να ωφελεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αποτελεί λόγο για σοβαρές
ανησυχίες στην κυπριακή κυβέρνηση και τις ελληνοκυπριακές εταιρίες. Συνεπώς θα μπορούσαν
να ληφθούν μέτρα τα οποία, αν και θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερη οικονομική αλληλεπίδραση,
δεν θα προκαλέσουν ζημιά με άλλους τρόπους.

Εξεύρεση νέων τρόπων για εργασία μέσα σε υφιστάμενα πλαίσια
Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες που προέκυψαν από την Κύπρο και τώρα αναγνω -
ρίζεται ως πολύτιμο στοιχείο της «εμπλοκής χωρίς αναγνώριση» είναι η χρήση των ήδη
υφιστάμενων αναγνωρισμένων θεσμών ως μηχανισμών που προωθούν τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Παρόλο που η κυπριακή κυβέρνηση έχει αντισταθεί
σθεναρά σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με θεσμούς του τουρκοκυπριακού «κράτους», ανέ -
καθεν χαρακτηριζόταν από ρεαλιστική αποδοχή της συνεργασίας με θεσμούς που δημιουργή -
θηκαν πριν τη διαίρεση του νησιού ή αναγνωρίζονταν ως νόμιμα σύμφωνα με το Κυπριακό
σύνταγμα του 1960. Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με το σύνταγμα, οι μεγαλύτερες πόλεις
επιτρεπόταν να έχουν χωριστούς ελληνοκυπριακούς και τουρκοκυπριακούς δήμους. Στο
πλαίσιο αυτό, οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δήμαρχοι της Λευκωσίας αναγνωρίζονται
και οι δύο από την κυπριακή κυβέρνηση. Αυτό διευκόλυνε το σημαντικό έργο που γίνεται από
το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) με το Nicosia Master Plan (Γενικό
Σχέδιο για τη Λευκωσία).72 Αντίστοιχα, άλλοι θεσμοί, όπως το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο (Kıbrıs Türk Ticaret Odası), που ιδρύθηκε το 1958, έχουν παράσχει ζωτικής
σημασίας σημεία επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Πράγματι, το άνοιγμα των εμπορικών
συναλλαγών σε όλο το νησί ήταν εφικτό, μόνο επειδή υπήρχε το επιμελητήριο, καθώς ήταν σε
θέση να επιβλέπει την αναγκαία πιστοποίηση που χρειάζονταν τα τουρκοκυπριακά γεωργικά
προϊόντα, προκειμένου να εξαχθούν στις ευρωπαϊκές αγορές. Δεδομένης της αξίας που έχει
αυτή η μέθοδος στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, θα ήταν
επωφελές να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί να
υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση. 
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73 «Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-
programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_el)

Παρότρυνση για μεγαλύτερη νομική και ρυθμιστική ευθυγράμμιση
Πέρα από τα πρακτικά βήματα που μπορούν να γίνουν προκειμένου να προωθηθεί
μεγαλύτερος βαθμός επίσημων επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων, είναι επίσης σημαντικό
να βρεθούν τρόποι να προετοιμαστούν οι δύο πλευρές για πιθανή επανένωση. Μία προφανής
προσέγγιση θα ήταν η πιθανότητα που έχουν οι δύο πλευρές να εναρμονίσουν τη νομοθεσία
τους και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο. Ως ένα βαθμό, αυτές οι δραστηριότητες ήδη λαμβάνουν
χώρα. Παραδείγματος χάριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις προσπάθειες, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα εναρμονίζει τη νομοθεσία της με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο, το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ.73 Αυτές οι προσπάθειες θα μπορούσαν να
εντατικοποιηθούν. Ταυτόχρονα με τη διατήρηση όσο μεγαλύτερης σύγκλισης γίνεται όσον
αφορά ζητήματα σχετικά με την ΕΕ και τους τομείς αρμοδιότητάς της, μεγαλύτερη προσπάθεια
θα μπορούσε επίσης να γίνει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη ρυθμιστική
ευθυγράμμιση σε πολλούς άλλους τομείς. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν πολλοί τομείς που
είναι εκτός των επίσημων ορίων της ΕΕ. Φυσικά, αυτό και πάλι θέτει προκλήσεις στο βαθμό
που θα απαιτούσε επίσημη αλληλεπίδραση. Και πάλι εδώ, υπάρχουν τρόποι και μέσα για να
ενθαρρυνθούν τέτοιες αλληλεπιδράσεις μέσω ανεπίσημων μηχανισμών, όπως για παράδειγμα
μέσα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών
φορέων. Επίσης, οι συναντήσεις των πολιτικών κομμάτων μπορεί να αποτελούν ευκαιρία να
επικεντρωθεί η συζήτηση στην ευθυγράμμιση. Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι
πρωτοβουλίες δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη απαραίτητο να βασίζονται σε απευθείας επαφές. 
Οι δύο κοινότητες θα μπορούσαν σε αρκετούς τομείς να αναλάβουν χωριστά να υπακούνε σε
διεθνή πρότυπα, όσο πιο καλά μπορούν.

Διερεύνηση πιθανοτήτων για συντονισμό δραστηριοτήτων

Δεδομένου του πλήθους των τομέων στους οποίους απαιτείται συνολική δράση στο νησί, το

ζήτημα του συντονισμού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό. Στο σημείο αυτό, το ζήτημα της

αναγνώρισης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Εντούτοις, μακροπρόθεσμα, οι κίνδυνοι από την

απουσία εμπλοκής είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που

θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις δύο κοινότητες να συνεργαστούν σε ζητήματα που είναι

σημαντικά και για τους δύο. Μία ιδέα που έχει προταθεί είναι να διαμορφωθεί η λύση μέσα από

τη συνεργασία των αξιωματούχων σε έργα που θα αποτελούν πρελούδιο για την επανένωση.

Ακόμη κι αν δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούν οι αξιωματούχοι σε κοινές δραστηριότητες,

θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνεργαστούν πολιτικοί για να συζητήσουν τέτοιες προκλήσεις

σε επίπεδο κόμματος. Όπως σημειώθηκε, οι πολιτικοί ηγέτες ήδη συναντώνται υπό την αιγίδα

της Σλοβακικής Πρεσβείας στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που υλοποιείται τις τελευταίες δύο
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δεκαετίες. Αυτό θα μπορούσε να αναπαραχθεί από άλλες αποστολές προκειμένου να επικε -

ντρω θούν σε συγκεκριμένα ζητήματα. Μια ακόμη πιο ριζοσπαστική ιδέα θα ήταν, το να

επιτρέπεται στους Τουρκοκύπριους για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις και συνέδρια σε

διεθνείς φορείς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι

εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε επίσημες

αντιπροσωπείες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να επιτρέπεται στους

Τουρκοκύπριους να συμμετέχουν σε συναντήσεις με κάποια μορφή καθεστώτος παρατηρητή.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι συναντήσεις οργανώθηκαν σύμφωνα με την αρχή Gymnich. Αυτό

σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας επίσημος τίτλος των συμμετεχόντων ούτε επιτρέπονται

επίσημα σύμβολα κρατικής υπόστασης. Αυτό επιτρέπει στις πλευρές που δεν αναγνωρίζουν

η μία την άλλη, να παρίστανται σε συναντήσεις χωρίς να διακινδυνεύουν τις θέσεις τους. Δεν

είναι απαραίτητο να ειπωθεί, όμως ακόμη κι αυτό απαιτεί έναν δεδομένο βαθμό αποδοχής

από τα εμπλεκόμενα μέρη που ανησυχούν ότι οι άλλοι συμμετέχοντες έχουν κάποιου είδους

δικαίωμα να είναι εκεί και να συμμετέχουν με έναν τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι

δείχνει έναν βαθμό ισότητας. Σε αυτό το στάδιο, είναι πιθανό ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα

μπορούσε να αντιδράσει έντονα ενάντια σε μια τέτοια προοπτική. Εντούτοις, όταν ιδωθεί από

μία ευρύτερη προοπτική, θα μπορούσε να είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ορισμένες εξαι -

ρετικές συνθήκες, όπου κάτι τέτοιο θα ήταν επωφελές. 

Μεγαλύτερος βαθμός εξωτερικής επαφής με επισκέπτες διεθνείς αξιωματούχους

Η πιο αμφιλεγόμενη πρόταση είναι να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να

δοθεί στους Τουρκοκύπριους μεγαλύτερος βαθμός διεθνούς αλληλεπίδρασης. Όπως είναι

εμφανές από ορισμένα από τα άλλα παραδείγματα που τονίστηκαν πιο πριν, τα βήματα που

προωθούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων θα υποβοηθούνταν απίστευτα,

αν οι Τουρκοκύπριοι θα μπορούσαν να παίρνουν μέρος σε διεθνείς συναντήσεις. Αυτές οι

προσπάθειες θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά αν τέτοιες επαφές μπορούσαν να

καταστούν ευρύτερες. Γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένο για αξιωματούχους από αναγνω -

ρισμένα κράτη να αλληλεπιδρούν με τους ομόλογούς τους από μη αναγνωρισμένες περιοχές.

Θα μπορούσαν να σημειωθούν πολλαπλά παραδείγματα, όπου διπλωμάτες και πολιτικές

μορφές από κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους από χώρες

και μορφώματα που δεν αναγνωρίζουν, χωρίς να παρέχουν αναγνώριση μέσω αυτών των

συναντήσεων. Παραδείγματος χάριν, η ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν καλωσόρισε τον

Υπουργό Εξωτερικών του Κοσσυφοπέδιου στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Εντούτοις,

επειδή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών βεβαίωσε ότι ανέφερε εκ νέου πως η Ελλάδα δεν

αναγνωρίζει το Κοσσυφοπέδιο, αυτό δεν συνεπαγόταν ότι η Ελλάδα το αναγνώρισε.

Παραδείγματος χάριν, τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Ιωάννης Κασουλίδης, τότε Υπουργός

Εξωτερικών της Κύπρου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρόεδρο του

Κοσσυφοπεδίου σε ένα δημόσιο χώρο και φωτογραφίες στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν από
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74 Ker-Lindsay, James (2015) ‘Engagement without Recognition: The Limits of Diplomatic Interaction with Contested
States’ [Εμπλοκή χωρίς Αναγνώριση: τα όρια των διπλωματικών αλληλεπιδράσεων με αμφισβητούμενα κράτη],
International Affairs, τόμ. 91, αρ, 2. Για περισσότερες πληροφορίες στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Κοσσυφοπεδίου, βλ. Isabelle Ioannides, ‘Cyprus’, in Ker-Lindsay, James and Ioannis Armakolas
(επιμ.) (2017), Lack of Engagement: Surveying the Spectrum of EU Member States Policies towards Kosovo [Απουσία
εμπλοκής: παρατηρώντας το εύρος των πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με το Κοσσυφοπέδιο](Pristina:
Kosovo Foundation for Open Society).

75 Neophytos Loizides, ‘Bicommunal action in Cyprus: a force more powerful’ [Δικοινοτική δράση στην Κύπρο: μία
ισχυρότερη δύναμη], OpenDemocracy, 12 Μαρτίου 2015.

76 ‘Anastacia to perform in KKTC despite Greek Cypriot lobby’ [Η Anastacia θα παίξει στην ΤΔΒΚ παρά το ελληνοκυπριακό
λόμπι], Today’s Zaman, 13 Νοεμβρίου 2010.

77 Μετά την απόφαση της Jennifer Lopez να ακυρώσει μία συναυλία, ο Ντερβίς Έρογλου, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης,
κατηγόρησε τους Έλληνες ότι δείχνουν κακοπιστία σε μία εποχή που οι συνομιλίες για την επανένωση ήταν σε κρίσιμο
στάδιο. ‘Eroglu: Jennifer Lopez Case Shows Greek Cypriot Intolerance towards Turkish Cypriots’ TRNC, Ministry of
Foreign Affairs, Public Relations Department, 13 July 2010 [«Έρογλου: η υπόθεση με την Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει την
ελληνοκυπριακή έλλειψη ανοχής προς τους Τουρκοκύπριους», ΤΔΒΚ, Υπουργείο Εξωτερικών, Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων, 13 Ιουλίου 2010]. Για περισσότερα σε αυτό, βλ. ‘Anger as Jennifer Lopez set to rock north Cyprus’ [Θυμός
καθώς η Τζένιφερ Λόπεζ ετοιμάζεται να ροκάρει στη Βόρεια Κύπρο], AFP, 6 Ιουλίου 2010. Οι διοργανωτές της
εκδήλωσης απείλησαν την Λόπεζ με αγωγή $40 εκατ. ‘Jennifer Lopez threatened with $40-million lawsuit over Cyprus
cancellation’ [Η Τζένιφερ Λόπζ απειλήθηκε με αγωγή 40 εκα. δολαρίων λόγω της ακύρωσης στην Κύπρο], LA Times, 13
Ιουλίου 2010. Κι άλλοι καλλιτέχνες έχουν αποτραπεί από παραστάσεις στη Βόρεια Κύπρο, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονταν η Ριάνα και ο Χούλιο Ιγκλέσιας.

τον Υπουργό Εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου.74 Αν η Κύπρος μπορεί να το πράξει αυτό με

περιοχές που δεν αναγνωρίζει χωρίς να αποδώσει αναγνώριση, τότε σίγουρα το ίδιο ισχύει για

άλλες χώρες στις αλληλεπιδράσεις τους με Τουρκοκύπριους αξιωματούχους. Αν μη τι άλλο, είναι

σημαντικό για την τουρκοκυπριακή κοινωνία των πολιτών να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες,

ώστε να συναντώνται με διεθνείς μορφές, όταν έρχονται στο νησί, όπως συνέβηκε με τον Αλέξη

Τσίπρα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν έκανε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο το 2015.75

Διευκόλυνση των εξωτερικών επαφών σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς
Ένας ακόμη παράγοντας που έχει υπονομεύσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων κατά
τη διάρκεια των ετών είναι η έντονη αντίθεση της κυπριακής κυβέρνησης στη διεθνή συνερ -
γασία των Τουρκοκυπρίων σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά πλαίσια. Πολλοί Τουρκοκύπριοι
ακαδημαϊκοί διαμαρτύρονται, ότι αποκλείονται από εκδηλώσεις λόγω της θέσης τους σε
κάποιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στον Βορρά. Εντωμεταξύ, και συχνά ενεργώντας σε
συνδυασμό με οργανώσεις της διασποράς, η κυπριακή κυβέρνηση έχει αποτρέψει τους
Τουρκοκύπριους από τη διοργάνωση πολλών ακαδημαϊκών, επαγγελματικών, αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένα παράδειγμα στο οποίο γίνεται συχνά παραπομπή είναι ο
αριθμός των συναυλιών από διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν ακυρωθεί μετά από εντονότατη
πίεση. Όντως, η πρώτη σημαντική καλλιτέχνης που έκανε συναυλία ήταν η Anastacia, τον
Νοέμβριο του 2010.76 Εντούτοις, αυτό έλαβε χώρα μόνο μετά από την ακύρωση μιας προγε -
νέστερης εκδήλωσης μετά από άσκηση πίεσης από την πλευρά του Ελληνοκυπρίων. Έκτοτε,
έχουν έρθει άλλοι καλλιτέχνες. Εντούτοις, πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να ακυρώνουν. Αν
και τέτοιες εξελίξεις μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, εντούτοις, έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στις σχέσεις.77 Αντί να προσπαθούν να σταματούν συναυλίες, θα ήταν περισσότερο επωφελές



78 Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας: http://www.ahdr.info
79 ‘OSCE launches glossary on Cyprus for journalists’ [Ο ΟΑΣΕ παρουσιάζει γλωσσάρι στην Κύπρο για δημοσιογράφους],
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80 Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας: http://www.tamk.gov.ct.tr

και για τις δύο πλευρές να βρούνε τρόπους να διευρύνουν τέτοιες εκδηλώσεις στα μέλη και των
δύο κοινοτήτων, παρέχοντας συνεπώς κίνητρα για αλληλεπίδραση. 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της αντιμετώπισης του παρελθόντος 
Το παρελθόν συνεχίζει να είναι πολύ ζωντανό στην Κύπρο. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο
νησί στη δεκαετία του 1960 και το 1970 παραμένουν πηγή συγκρούσεων και διαίρεσης μεταξύ
των δύο κοινοτήτων. Καθώς τα χρόνια περνάνε, οι πολύ διαφορετικές ιστορίες του παρελθόντος
εδραιώνονται ολοένα και περισσότερο. Απουσία συνεχιζόμενων επαφών μεταξύ Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων, οι επίσημες ιστορίες έχουν εδραιωθεί. Η οπτική της άλλης πλευράς είναι
ελάχιστα κατανοητή, είναι ακόμη μικρότερη όποια πραγματική εκτίμηση των δεινών και της
δυστυχίας που έχουν βιώσει τα μέλη της κάθε κοινότητας. Μέχρι στιγμής, μία πολύ σημαντική
πτυχή οποιασδήποτε διαδικασίας για μεγαλύτερη συνεργασία, θα ήταν να βρεθούν τρόποι να
ενθαρρυνθούν οι δύο κοινότητες να συνεργάζονται. Ήδη έχουν υπάρξει ορισμένες αξιοση -
μεί ωτες εξελίξεις από αυτή την άποψη. Παραδείγματος χάριν, ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και
Έρευνας που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003, δημιούργησε σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων
και υλικού που μπορούν να βοηθήσουν τις δύο κοινότητες να εξερευνήσουν την ιστορία του
νησιού με πιο ενοποιητικό τρόπο.78 Πιο πρόσφατα, η δημιουργία ενός κοινού γλωσσαρίου με
όρους για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην Κύπρο, υπήρξε πολύτιμη πρωτοβουλία.79

Πέραν του υποκείμενου στόχου που είναι  να παράσχει στα μέσα ενημέρωσης έναν τρόπο για
να γράφουν με τρόπο που είναι ευαίσθητος στις προοπτικές και στις οπτικές της άλλης κοινό -
τητας, επίσης παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για το ευρύ κοινό, ώστε να σκεφτεί πώς χρησι -
μοποιεί τους όρους που αντιπροσωπεύουν μία συγκεκριμένη οπτική της κατάστασης. Τέτοιες
περαιτέρω πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ενεργά. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου να αντιμετωπι -
στούν αυτά τα προβλήματα. Παραδείγματος χάριν, μετά τις υποθέσεις που βρέθηκαν ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), η ίδρυση της Επιτροπής
Ακίνητης Περιουσίας από τις τουρκοκυπριακές αρχές έχει παράσχει ένα μηχανισμό για τους
Ελληνοκύπριους που δεν είχαν πρόσβαση στη γη και στα σπίτια σας, προκειμένου να ζητήσουν
αποζημίωση για την ιδιοκτησία τους ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, επανόρθωση.80 Εντούτοις,
πολλά περισσότερα χρειάζεται να γίνουν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα που
εκκρεμούν. Παραδείγματος χάριν, πολλές εκατοντάδες άτομα και από τις δύο κοινότητες
συνεχίζουν να αγνοούνται. Παρόλο που αρκετή δουλειά έχει γίνει, προκειμένου να αντιμετω -
πιστεί αυτό το σημαντικό ανθρωπιστικό ζήτημα από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για
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τους Αγνοούμενους,81 πολύ περισσότερα μένει να γίνουν, ώστε να δοθούν στις οικογένειες
των αγνοουμένων οι απαντήσεις που χρειάζονται. Αν αντιμετωπιστούν αυτές οι παλαιές αδικίες,
θα ανοίξει ο δρόμος για περισσότερες επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

Ενθάρρυνση για μεγαλύτερο βαθμό επαφών μεταξύ των Κυπρίων του εξωτερικού 
Μία τελευταία πτυχή της συνεργασίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη αφορά τις επαφές μεταξύ
των κυπριακών κοινοτήτων στο εξωτερικό. Αν και η οικοδόμηση συνεργασίας και δεσμών
μεταξύ των κοινοτήτων στο νησί πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, δεν πρέπει να αγνοηθεί
ο ρόλος των κοινοτήτων της διασποράς και των ενώσεών τους. Αυτό είναι σημαντικό για
πολλούς λόγους. Καταρχάς, πολύ συχνά κρατούν μια πολύ πιο σκληρή, αν όχι εθνικιστική
γραμμή, σε σχέση με τις κοινότητες στο νησί. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι πολλά μέλη της κοινότητας ξέφυγαν από τις συγκρούσεις του παρελθόντος και έχουν χάσει
οικογένεια ή ακίνητη περιουσία στις προηγούμενες περιόδους συγκρούσεων. Επιπρόσθετα,
διαχωρισμένες από την καθημερινότητα του νησιού, αυτές οι κοινότητες της διασποράς συχνά
δεν γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Κατά συνέπεια, αυτές οι οργανώσεις
βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών που κάνουν οι κοινότητές τους στο
νησί για να συνεχίσουν να διατηρούν ανυποχώρητη στάση στο κυπριακό ζήτημα. Επίσης
δρούνε ως ομάδες άσκησης πίεσης στη χώρα στην οποία βρίσκονται επικοινωνώντας συχνά
με μέλη της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου και τους διαμορφωτές άποψης στην κυβέρνηση.
Εντούτοις, τέτοιες ομάδες θα μπορούσαν δυνητικά να λειτουργήσουν ως σημαντικές γέφυρες
μεταξύ των κοινοτήτων ενισχύοντας τις επαφές μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
στο εξωτερικό. Εν όψει των αυξανόμενων προκλήσεων στο νησί και της ανάγκης για μεγαλύτερη
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα, ώστε
να ενθαρρυνθούν οι ελληνοκυπριακές και οι τουρκοκυπριακές κοινότητες της διασποράς να
εμπλέκονται με θετικότερο τρόπο μεταξύ τους και να πιέζουν τη διεθνή κοινότητα για μεγαλύ -
τερες προσπάθειες ενίσχυσης των προσπαθειών στο νησί. Κάτι τέτοιο πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθεί ενεργά και από τους πολιτικούς ηγέτες των δύο κοινοτήτων. 

Επαναβεβαίωση της δέσμευσης των δύο πλευρών για μία ομοσπονδιακή λύση
Πολλές από τις προτάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, επικεντρώνονται στα βήματα που
πρέπει να γίνουν από την κυπριακή κυβέρνηση ώστε να αγκαλιάσει ενεργά τα οφέλη της
μεγαλύτερης εμπλοκής. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, είναι το γεγονός ότι τα βασικά
εμπόδια για τη μεγαλύτερη εμπλοκή επικεντρώνονται στο ερώτημα της αναγνώρισης.
Εντούτοις, και οι  Τουρκοκύπριοι πρέπει επίσης να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο σε
μια τέτοια διαδικασία. Ενώ η πίεση στους Τουρκοκύπριους για να μην εμπλέκονται με τους
Ελληνοκύπριους σε γενικές γραμμές είναι μικρότερη από εκείνη προς τους Ελληνοκύπριους,
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συνεχίζει να υφίσταται. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν επιτυχώς
οι αντίπαλοι της δικοινοτικής συνεργασίας μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα, εντούτοις, είναι οι ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επαφές
συχνά παρουσιάζονται από τις τουρκοκυπριακές αρχές. Δεδομένων των ακραίων ευαισθησιών
των Ελληνοκυπρίων σε σχέση με την αναγνώριση, πρέπει να προβληθεί αντίσταση σε οποιεσ -
δήποτε προσπάθειες να παρουσιαστούν οι επαφές μεταξύ των κοινοτήτων ως έμμεση
αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» ή ως κάποια μορφή νομιμοποίησης των τουρκοκυπριακών αρχών.
Στόχος των διαφόρων πρωτοβουλιών είναι να παραμείνουν ανοιχτές οι δίοδοι για συζήτηση
με την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια λύση. Οποιαδήποτε
προσπάθεια να υπονομευτεί αυτή η διαδικασία με την παρουσίαση της εμπλοκής και των
δεσμών ως αποδείξεις αυξανόμενης αποδοχής του τουρκοκυπριακού «κράτους», κατ’ ανάγκη
θα υπονομεύσει αυτόν τον σκοπό. Αυτό αναμφισβήτητα απαιτεί έναν βαθμό αυτοπειθαρχίας
εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Οι δύο ηγέτες θα έπρεπε να σκεφτούν να εκδώσουν μία κοινή
δήλωση που θα επαναβεβαίωνε τη δέσμευσή τους για λύση στη βάση μιας διζωνικής, δικοι -
νοτικής ομοσπονδίας που συνάδει προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
με στόχο να ενισχύσουν αυτές τις πρωτοβουλίες και να τις θέσουν στο ορθό πλαίσιό τους.
Ταυτόχρονα, η δήλωση επίσης θα αναγνώριζε ξεκάθαρα την ανάγκη οι δύο κοινότητες να
εμπλέκονται μεταξύ τους πιο ενεργά ως πρελούδιο προς την επανένωση. Αυτό θα μπορούσε
να παρουσιαστεί ως σειρά σημείων που θα μπορούσαν να αντανακλούν πολλές από τις ιδέες
που προτάθηκαν πιο πάνω. 





Οπως ισχύει και με τη διαδικασία της λύσης, η δημιουργία μιας κουλτούρας εμπλοκής

θα έπρεπε ιδεατά να είναι μία διαδικασία που ξεκινάει τοπικά. Εντούτοις, και η

διεθνής κοινότητα έχει επίσης σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Υπάρχουν πολλοί

τρόποι  με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό. Πιο εμφανές είναι το γεγονός ότι διπλωμάτες

που εργάζονται στο νησί, όπως επίσης και επισκεπτόμενοι αξιωματούχοι, θα έπρεπε να μιλάνε

όσο πιο ανοιχτά και ευθέως γίνεται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και να

τονίσουν την ανάγκη για περισσότερες επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αντίστοιχα, θα

πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις δραστηριότητες

που προωθούν μεγαλύτερο βαθμό επαφών μεταξύ των κοινοτήτων. Επίσης, οι ξένοι εκπρό -

σωποι που εργάζονται στο νησί ή οι κυβερνήσεις που είναι πρόθυμες να ενθαρρύνουν τις

προσπάθειες της Κύπρου για εξεύρεση λύσης, δεν θα έπρεπε να επιτρέπουν να τους φιμώνει

ο εκφοβισμός ή οι απειλές – όπως έχει συμβεί υπερβολικά συχνά στο παρελθόν. Κατά την

προσπάθεια πραγματοποίησης αυτών των δραστηριοτήτων, οι εξωτερικοί φορείς θα έπρεπε

να συνεχίσουν να τονίζουν ότι οι προσπάθειές τους δεν αντιστοιχούν σε αναγνώριση, ούτε

στοχεύουν στην υφέρπουσα κανονικοποίηση της βόρειας Κύπρου. Παρομοίως, πρέπει να

τονίζουν ότι η προθυμία τους να βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους συνδέεται άμεσα με τη

συνεχιζόμενη δέσμευση των Τουρκοκυπρίων στις προσπάθειες λύσης. 

Εντούτοις, το κυριότερο βήμα στο οποίο μπορεί να προβεί η διεθνής κοινότητα για να

στηρίξει τη διαδικασία της εμπλοκής, θα ήταν να συνδέσει απευθείας την εμπλοκή με τη

συνεχιζόμενη στήριξη του ΟΗΕ προς τη διαδικασία λύσης. Αναγνωρίζεται ήδη ότι υπάρχει

αυξανόμενος σκεπτικισμός στα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά την αξία της υποστήριξης προς μία

αποστολή του ΟΗΕ για τη διατήρησης της ειρήνης χωρίς καμία ένδειξη ότι αυτό στηρίζει τις

προσπάθειες για τη λύση. Το γεγονός αυτό γέννησε ανησυχίες ότι η UNFICYP μπορεί να μην

ανανεωθεί μετά το 2019. Ενώ τέτοιοι φόβοι μοιάζουν να έχουν μειωθεί πρόσφατα, ένα τέτοιο

βήμα θα ήταν πολύ επικίνδυνο και δεν θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί. Εντούτοις, υπάρχει ένας

βαθμός συμπάθειας προς τα αισθήματα που ελλοχεύουν πίσω από την απειλή. Μετά από

τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, για πόσο διάστημα αναμένεται ότι θα συνεχίσουν χωρίς επιτυχία

οι προσπάθειες διατήρησης και σύναψης της ειρήνης; Στο πλαίσιο αυτό, δείχνει ότι θα

μπορούσε να υπάρχει περιθώριο για να μετατραπεί η μεγαλύτερη εμπλοκή μεταξύ των δύο

κοινοτήτων σε κεντρική προϋπόθεση για τη συνέχιση των μελλοντικών προσπαθειών του ΟΗΕ

για σύναψη και διατήρηση της ειρήνης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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Ευτυχώς, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο αρχίζει να συμβαίνει. Τα Ηνωμένα Έθνη ανα -
φέρουν ξεκάθαρα σταδιακά ολοένα και περισσότερο ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες
επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Παραδείγματος χάριν, το ψήφισμα 2453 του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ παρότρυνε τις δύο πλευρές,

να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προωθήσουν της διακοινοτικές επαφές, τη
συμφιλίωση, την ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων
των δικοινοτικών πρωτοβουλιών και των αναπτυξιακών έργων, όπου οι δύο κοινότητες
μπορούν να συνεργαστούν και να ωφεληθούν από κοινού, και την παρότρυνση για
συνεργασία μεταξύ των οικονομικών και εμπορικών θεσμών και την απομάκρυνση
όλων των εμποδίων για τέτοιες επαφές, ενώ ταυτόχρονα να σημειώνονται διάφορες
πρωτοβουλίες, προκειμένου να βοηθήσουν συγκεκριμένους τομείς ή φορείς και στις
δύο πλευρές για διάλογο. 

Στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2019, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ
προχώρησε ακόμη περαιτέρω τονίζοντας τον βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα σε σχέση με
την αναγνώριση παρεμπόδιζαν τις προσπάθειες για την προώθηση διακοινοτικών δραστη -
ριο τήτων και την ενίσχυση του κλίματος για επανένωση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι
δήλωσε πως «οι ανησυχίες για αναγνώριση δεν θα έπρεπε αφ’ εαυτού τους να αποτελούν
ανυπέρβλητο εμπόδιο στην αυξημένη συνεργασία.»82 Χτίζοντας πάνω σε αυτό, το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ επίσης τόνισε την ανάγκη οι δύο πλευρές να ενισχύσουν την αλληλε -
πίδραση με τις κοινότητες. Το Ψήφισμα 2483 που εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 επανέλαβε
τις εκκλήσεις για εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα νωρίτερα το ίδιο
έτος. Εντούτοις, επίσης προέβη στο άνευ προηγουμένου βήμα της «ενθάρρυνσης» 

προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, ώστε να παράσχουν γραπτές ενημερώσεις στην
Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα αναφορικά με τις ενέργειες στις
οποίες έχουν προβεί υποστηρίζοντας τα σχετικά μέρη αυτού του Ψηφίσματος με την
πρόθεση να βρεθεί βιώσιμη και συνολική λύση και ζήτησε επιπλέον από τον Γενικό
Γραμματέα να συμπεριλάβει το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων στην έκθεση
Καλών Υπηρεσιών·

Επί του παρόντος, δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι δύο πλευρές θα ανταποκριθούν σε αυτή την
έκκληση. Υπάρχει η ελπίδα ότι θα έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Εντούτοις, αν οι πλευρές
δεν μπορούν να δείξουν ότι είναι πρόθυμες να ενεργήσουν οικειοθελώς, τότε ίσως θα είναι
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας επίσημος μηχανισμός αναφορών. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε
αποδείξεις ότι οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί να ετοιμάσουν τον δρόμο για την επανένωση
και ότι προβαίνουν σε απτά βήματα για να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση. Παραδείγματος
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χάριν, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να δώσει οδηγία στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ να γράψει μία ετήσια έκθεση που να τονίζει το βαθμό στον οποίο υπάρχουν επαφές
μεταξύ των δύο πλευρών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τονίζει τις νέες πρωτοβουλίες που έχουν
δημιουργηθεί και επίσης για την πιθανότητα δίωξης σε περιπτώσεις εκφοβισμού – είτε από
επίσημους φορείς είτε από άλλα τμήματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων
ενημέρωσης – που έχουν καταγραφεί. Και όπου περιπτώσεις  εκφοβισμού έχουν αντιμε -
τωπιστεί ή ίσως δεν αμφισβητήθηκαν από τις αρχές. Ενώ ένας τέτοιος μηχανισμός αναφοράς
θα μπορούσε να είναι πολύτιμος, θα ήταν ακόμη καλύτερα να απαιτήσει οι ίδιες οι πλευρές να
υποβάλλουν τις δικές τους εκθέσεις στις οποίες να σχεδιαγράφουν τις προσπάθειες που έχουν
γίνει, ώστε να προωθηθούν τα οφέλη της επανένωσης, να προκαλούν το συναίσθημα κατά
των εποίκων, και να προωθούν ενεργά τις επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τα οφέλη ενός
τέτοιου μηχανισμού αυτό-αναφοράς είναι ότι θα απέτρεπε τις αγωγές λόγω προκατάληψης
ενάντια στα Ηνωμένα Έθνη και θα δημιουργούσε μία κουλτούρα θετικών αναφορών που θα
ενθάρρυνε τις δύο πλευρές, ώστε να τονιστούν τα εποικοδομητικά βήματα στα οποία έχουν
προβεί. Κάτι τέτοιο θα ήταν μία καλοδεχούμενη αλλαγή από την τρέχουσα φιλοσοφία της
επίλυσης που επικεντρώνεται στη διαδικασία και έχει την τάση να βλέπει τις πλευρές να
εστιάζονται στο να αλληλοκατηγορούνται για απουσία προόδου προς μία λύση. Σε κάθε
περίπτωση, απουσία παραγωγικών οικειοθελών βημάτων εκ μέρους των δύο πλευρών που
να δείχνουν γνήσια δέσμευση σε βελτιωμένες διακοινοτικές επαφές, η εισαγωγή ενός επίσημου
μηχανισμού αναφοράς κάποιου είδους θα λειτουργούσε ως ισχυρός μηχανισμός που θα
προωθούσε μεγαλύτερη εμπλοκή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τις τελευταίες έξι δεκαετίες, η διεθνής κοινότητα έχει επιδιώξει να βρει μία λύση στο
επονομαζόμενο κυπριακό πρόβλημα. Μετά την κατάρρευση της πιο πρόσφατης προ -
σπάθειας για εξεύρεση λύσης, υπάρχει η αίσθηση ότι η Κύπρος βρίσκεται τώρα σε

σημείο καμπής. Το υφιστάμενο καθεστώς είναι ολοένα και περισσότερο μη βιώσιμο. Η
Τουρκία διέρχεται τεράστιες και απρόβλεπτες αλλαγές. Ενώ κάποτε ήταν στενά συνδεδεμένη
με τη Δύση, αυτή η σχέση είναι ρευστή. Παρόλο που κατ’ όνομα παραμένει υποψήφια για
ένταξη στην ΕΕ, ελάχιστοι παρατηρητές πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πια προοπτική.
Εντωμεταξύ, η Τουρκία επίσης αυξάνει την επιρροή της πάνω στην τουρκοκυπριακή κοινό -
τητα. Παρόλο που αυτό πάντα ίσχυε, τώρα επιταχύνεται αυτή η διαδικασία. Οι Τουρκοκύπριοι
καταγγέλλουν τους αυξανόμενους φόβους τους για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή 
η κατάσταση. Βλέπουν τι συμβαίνει και φοβούνται ότι οι παραδόσεις τους και η ιδιαίτερη
ταυτό τητά τους απειλούνται πολύ περισσότερο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει δυνητικά
καταστροφικές συνέπειες. Όπως το έθεσε χαρακτηριστικά ένας Τουρκοκύπριος σχολιαστής: 

Οι δημογραφικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές
αλλοιώσεις στον Βορρά θα αλλάξουν συνολικά τη δυναμική του κυπριακού προβλή -
ματος. Σύντομα, οι Ελληνοκύπριοι θα είναι γείτονες με έναν τελείως διαφορετικό,
θρησκευτικό, συντηρητικό και εθνικιστικό πληθυσμό. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα είναι
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με αυτή την ταχύτητα ανάπτυξης της γης στα
χέρια του τουρκικού κεφαλαίου, σύντομα δεν θα υπάρχει γη στην οποία να επιστρέψει
οποιοσδήποτε. Η γεμάτη «τρύπες» ζώνη κατάπαυσης πυρός ή «νεκρή ζώνη» των 180 χλμ.
στην ουσία θα μετατραπεί σε επίγειο σύνορο με την Τουρκία.83

Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να γίνουν επειγόντως ενέργειες ώστε να διατηρηθεί η
πιθανότητα μιας λύσης του Κυπριακού. Κάτι τέτοιο απαιτεί μεγαλύτερη εμπλοκή των δύο
κοινοτήτων. 

Το πρόβλημα είναι αυτές οι προσπάθειες παρεμποδίζονται από τις έντονες ανησυχίες ότι
οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες για την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων θα μειώσουν
την προθυμία τους να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Αυτές οι ανησυχίες, παρόλο που είναι ως
έναν βαθμό κατανοητές, αποτελούν εντούτοις υπερβολή. Καταρχάς, κανένας δεν θα υποστήριζε
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ότι η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση θα έπρεπε να αποτελεί δικαιολόγηση της αναγνώρισης της
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Τα Ψηφίσματα 541 και 550 συνεχίζουν να
βρίσκονται να ισχύ. Η ισχυριζόμενη απόσχιση επίσης έχει κριθεί παράνομη από το Διεθνές
Δικαστήριο. Παρομοίως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί
ότι η βόρεια Κύπρος αποτελεί μία διοίκηση εξαρτώμενη από την Τουρκία. Επιπρόσθετα,
υπάρχουν πολλές νομικές ασφαλιστικές δικλίδες που συνεχίζουν να υφίστανται και δεν
επιτρέπουν στους Τουρκοκύπριους να κερδίσουν την αναγνώριση. Ταυτόχρονα, η κυπριακή
κυβέρνηση πρέπει επίσης να ισοσταθμίσει το κόστος που έχει το να μην εμπλέκεται με τους
Τουρκοκύπριους ή το να μην επιτρέπει σε άλλους να εμπλέκονται. Και πάλι, το στάτους κβο δεν
είναι βιώσιμο. Αντί να καταστήσουν του Τουρκοκύπριους πιο υπάκουους και δεκτικούς σε μια
λύση, οι τρέχουσες πολιτικές ενισχύουν την αποξένωσή τους και παρέχουν στην Τουρκία 
έναν τρόπο για να αυξήσει την επιρροή της στο βόρειο τμήμα του νησιού. Αν ληφθούν υπόψη
όλα τα στοιχεία, είναι πλέον ακόμη σαφέστερο ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες
που θα επιτρέψουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα να εμπλέκεται όχι ως ένας τρόπος για 
να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη της ΤΔΒΚ, αλλά για να παραμείνει ανοιχτή η πιθανότητα μιας
τελικής λύσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της εμπλοκής χωρίς αναγνώριση παρέχει ένα πλαίσιο για
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Υπάρχουν αρκετά βήματα στα οποία θα μπορούσαν να προβούν
οι κοινότητες. Εντούτοις, απαιτούσε θεμελιώδη αναστοχασμό για τον τρόπο με τον οποίο
γίνεται κατανοητή η αλληλεπίδραση. Πρέπει να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα εμπλοκής. Οι
πολιτικοί ηγέτες, αντί να θεωρούνε την αλληλεπίδραση ως απειλή, πρέπει να ενθαρρύνουν
ενεργά τους δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να φαίνονται
πως αυτοί πρώτοι το πράττουν, αλλά επίσης και να προσφέρουν εμφανή πολιτική υποστήριξη
και χρηματοδότηση για τέτοιες δραστηριότητες, και να αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα τα στοιχεία
εκείνα της κοινωνίας που συνεχίζουν να αντιτίθενται σε τέτοιες επαφές. Όσον αφορά τις
πρακτικές ενέργειες, πρέπει να εντατικοποιηθούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι
υφιστάμενες συμφωνίες, όπως είναι το άνοιγμα σημείων διέλευσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να
βρεθούν οι τρόποι που θα αυξήσουν το εύρος και την ένταση των επαφών πάνω από τη
διαχωριστική γραμμή σε πολλούς και διάφορους τομείς, από το εμπόριο μέχρι τον πολιτισμό.
Αυτά μπορούν να επιτευχθούν, αν επιλεγεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σε ζητήματα ανα -
γνώρισης, όπως επίσης και αν συνεργάζονται πιο ενεργά με υπηρεσίες και οργανώσεις που
δεν αποτελούν απειλή από αυτή την άποψη. Όπως έχει παρουσιαστεί, είναι πολλοί οι τρόποι
με τους οποίους μπορεί να διευκολυνθεί ο μεγαλύτερος βαθμός εμπλοκής χωρίς να αναγνω -
ριστεί η «ΤΔΒΚ» ή με άλλον τρόπο να κινδυνεύει η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως
η διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή στο νησί. Όπως σημειώθηκε, η αναγνώριση δεν μπορεί να
προκύψει με τυχαίο τρόπο. Ούτε υπάρχει η αίσθηση, ότι μετά από τόσες δεκαετίες η Κυπριακή
Δημοκρατία εγκαταλείπει την κυριαρχική αξίωσή της στον Βορρά. Αυτό επίσης σημαίνει, ότι
θα έπρεπε να συγχωρούνται περισσότερο οι Τουρκοκύπριοι που επιδιώκουν να έχουν σχέση
με τον εξωτερικό κόσμο. 
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Οι προσπάθειες για προώθηση της εμπλοκής σχετίζονται με την πολιτική βούληση και την
αναγνώριση της αναγκαιότητας να παραμείνουν ζωντανές οι ελπίδες για επανένωση.
Εντούτοις, παρόλο που θα ήταν καλό να σκεφτεί κανείς ότι πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εθελοντικά, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλές
αναφορές και στις δύο κοινότητες που δείχνουν ότι πολλοί συνεχίζουν να αντιτίθενται θεμελιω -
δώς στην ιδέα της αλληλεπίδρασης. Συνεπώς, η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να διαδραματίσει
τον δικό της ρόλο, ώστε να ενθαρρύνει τέτοιες δραστηριότητες. Κυρίως, πρέπει να αξιολογήσει
εκ νέου πώς κρίνει τη διαδικασία της λύσης. Οι προσπάθειες για λύση δεν θα έπρεπε να
αξιολογούνται πλέον αποκλειστικά με βάση την προθυμία των δύο πλευρών να εμπλακούν
σε συνομιλίες επανένωσης. Στο μέλλον, οι δύο πλευρές θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση
την προθυμία τους να εμπλακούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν τις ευρύτερες συνθήκες
για επανένωση και μελλοντική συνύπαρξη. 
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Επί διάστημα που υπερβαίνει τον μισό αιώνα ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα
προσπαθεί να βρει λύση στο επονομαζόμενο κυπριακό πρόβλημα. Μετά την
κατάρρευση των τελευταίων συνομιλιών το 2017, έχει αυξηθεί η ανησυχία ότι το
νησί τώρα είναι έρμαιο των δυνάμεων που το οδηγούν προς μία μόνιμη και μη
αναστρέψιμη διαίρεση, καθώς οι δύο κοινότητες απομακρύνονται ολοένα και
περισσότερο η μία από την άλλη. Με αυτό κατά νου, πρέπει να ληφθούν επείγοντα
μέτρα για σφυρηλατηθούν περισσότερες επαφές μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Εντούτοις, πολλές πρωτοβουλίες παρακωλύονται εξαιτίας των
φόβων της αναγνώρισης. Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει ότι τέτοιες ανησυχίες,
παρότι είναι κατανοητές, απειλούν να καταστήσουν αδύνατη την επανένωση. Η
έκθεση υποστηρίζει ότι γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό στους ακαδημαϊκούς
κύκλους και στους κύκλους πολιτικής ότι η έννοια της «εμπλοκής χωρίς
αναγνώριση» αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης των συγκρούσεων σε
αποσχιστικές διαφωνίες. Κατά συνέπεια, σκιαγραφεί αρκετά απτά μέτρα που
μπορούν να ληφθούν προκειμένου να προωθηθεί μία «κουλτούρα εμπλοκής»
μεταξύ των κοινοτήτων του νησιού. Αυτά τα μέτρα κυμαίνονται από το να
υποστηριχθεί πολιτικά η ανάγκη για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των
κοινοτήτων και προσφορές για χρηματοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων μέχρι
την υλοποίηση πρωτοβουλιών που έχουν ήδη συμφωνηθεί και την αντιμετώπιση
της κληρονομιάς του παρελθόντος. Παρόλο που τέτοιες ενέργειες θα έπρεπε να
προέρχονται από το τοπικό περιβάλλον, η διεθνής κοινότητας έχει ζωτικής
σημασίας ρόλο να διαδραματίσει. Στο μέλλον, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων δεν
θα έπρεπε να κρίνονται απλώς βάσει της προθυμίας τους να δημιουργήσουν τις
ευρύτερες συνθήκες για την επανένωση και τη μελλοντική συμβίωση.
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