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Κυπριακό και Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τάκης Χατζηγεωργίου 

Το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει, σε σημείο που πάρα πολλοί έχουν συνηθίσει 

στην ιδέα πως θα παραμείνει ως έχει για πάντα. Ένα άλυτο πρόβλημα δηλαδή, που δεν 

δημιουργεί τίποτε επιπρόσθετο πέρα από την ύπαρξή του. 

• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό; Μήπως να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν; Να 

μείνουμε ως είμαστε; Το ξέρω πως διερωτούνται πολλοί. Άποψη μου είναι πως δεν είναι στο 

χέρι  μας, ακόμα και αν το θέλαμε, ακόμα και αν το επιχειρούσαμε, δεν μπορούμε να 

μείνουμε ως είμαστε. Η κατοχή δεν είναι κάτι στατικό. Όμως ενώ ξέρουμε πως δεν είναι κάτι 

στατικό, δεν ξέρουμε πως μπορεί να εξελιχτεί.  Όσοι ποντάρουν λοιπόν  σε μια αθεμελίωτη 

βεβαιότητα πως τα πράγματα  θα μείνουν αιωνίως έτσι (την ώρα που όλα αλλάζουν) 

αναλαμβάνουν πολύ ψηλό ρίσκο έναντι του τόπου. 

Ας δούμε, όμως, τώρα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει έναν πιο καταλυτικό ρόλο. 

Το επιχείρησε βέβαια το 2004, και ένεκα του αρνητικού τελικού αποτελέσματος, άφησε να 

διαρρεύσει μια δεκατετραετία χωρίς ουσιαστική στήριξη στις προσπάθειες επίλυσης. 

Αντίθετα, μάλιστα, έδειχνε μια κόπωση απέναντι στο πρόβλημα πράγμα που βίωσα πολλές 

φορές σε διάφορες συναντήσεις μου. Ενίοτε δε αυτή η κόπωση εμφανιζόταν με την μορφή 

συγκεκαλυμμένης αδιαφορίας. Πολλές φορές τελείως απροκάλυπτης. 

Είναι σε όλους πια δεδομένο ότι η Τουρκία δεν εντάσσεται στην ΕΕ. Κάποτε είχε γεννηθεί 

αυτή η προοπτική, αλλά χάθηκε μέσα στην αδυναμία της Τουρκίας να διαχειριστεί το 

μέγεθός της. Τι εννοώ; Έστρεψαν την πλάτη στην Ευρώπη πιστεύοντας πως η ούτω 

καλούμενη Αραβική Άνοιξη (που μετατράπηκε σε βαρύ χειμώνα ) τους έδινε την δυνατότητα 

να γίνουν μεγάλη, στρατιωτική, και οικονομική, και πολιτική δύναμη της Ευρασίας. 

Χάθηκε επίσης μέσα στη συμπεριφορά κρατών – μελών που δεν ήθελαν επ’ ουδενί την 

ένταξή της και κρυβόντουσαν πίσω από το Κυπριακό. Δήλωναν, μάλιστα, πολλοί 

αξιωματούχοι αυτών των χωρών πως η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί χωρίς λύση στο 

κυπριακό. Τι υπέροχη δήλωση! Μια δήλωση, όμως, που στην πραγματικότητα σημαίνει «ας 

μην ενταχθεί ποτέ, και ας μην λυθεί ποτέ». Ή, ας μείνει άλυτο προκειμένου να μην ενταχθεί 

η Τουρκία. Τι τραγική κοροϊδία. Μια τέτοια δήλωση χειροκροτήθηκε άκριτα πολλές φορές 

από Ελληνοκύπριους πολιτικούς. 

Υπάρχουν, λοιπόν, χώρες που κρύβονται πίσω από το κυπριακό και δεν υπάρχει κανένας 

άλλος τρόπος να το αλλάξεις παρά μόνο με την αναζήτηση κοινών συμφερόντων. Σήμερα 



μπορεί να δημιουργείται αυτό το κοινό συμφέρον, ένεκα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

στην περιοχή μας. Αυτό, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που όλο και μεγαλώνουν στις 

πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης δίνει μια προοπτική. Αν 

δηλαδή η Ευρώπη, αν κυρίως η Γερμανία και η Γαλλία έχουν προβλήματα στην ασφαλή, 

έγκαιρη και επαρκή εξασφάλιση φυσικού αερίου από την Μόσχα, είναι λογικό να σκεφτούν 

την πιθανότητα, μέρος έστω αυτών των αναγκών τους, να καλυφθεί από τα ενεργειακά 

αποθέματα της λεκάνης τής Μεσογείου. Και για να γίνει αυτό πρέπει να λυθεί το κυπριακό, 

να μπει η Τουρκία σε έναν καθαρά ενταξιακό ρυθμό, και συνακόλουθα να υπάρξει η 

δυνατότητα αυτής της νέας ασφαλούς τροφοδοσίας. Δεν αγνοώ καθόλου τον μεγάλο 

κίνδυνο να αποτελέσουν αυτά τα αποθέματα αιτία να βαθύνει η διχοτόμηση, και να στήσει 

θεμέλια που θα στερεωθούν τόσο βαθιά όσο είναι και το βάθος των ενεργειακών αυτών 

αποθεμάτων. Ας θυμηθούμε εδώ και μια δήλωση του υφυπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων 

Πολιτειών το 2014, που όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με αυτά τα αποθέματα χωρίς λύση είπε 

περίπου «υπάρχουν εν εξελίξει συνομιλίες, αν δεν καταλήξουν, οι εταιρείες δεν μπορούν να 

περιμένουν επ’ αόριστον»! Νομίζω πως αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ή τα λέει όλα. 

Την ίδια στιγμή να μην ξεχνάμε ότι η EE δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική και δεν έχει κοινή 

άμυνα. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να ασκήσει πίεση μόνο εκ της ύπαρξής της, εκ του 

μεγέθους της, πολύ περισσότερο ίσως εκ των οικονομικών της σχέσεων και των ανάλογων 

συμφερόντων που δημιουργούνται. Αυτά τα πράγματα για να λειτουργήσουν χρειάζεται και 

η άλλη πλευρά, στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, να κινείται στη βάση της λογικής και 

της ειλικρίνειας. Φοβάμαι όμως ότι η Τουρκία χρειάζεται απλά ανοικτό το δίαυλο επαφής με 

την ΕΕ για δύο κυρίως λόγους, άσχετους ωστόσο με το πραγματικό ενδιαφέρον της Ένωσης 

να την κρατήσει στον άξονα μιας χρήσιμης συνεργασίας. 

Ο πρώτος λόγος αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης συμφωνίας τελωνειακής ένωσης 

αντί της ένταξης. Καθόλου λίγο πράγμα. Καθ’ υπερβολήν θα έλεγα ότι αυτό ισοδυναμεί με 

ένταξη. Εδώ η Κύπρος έχει ξανά ένα όπλο. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η αναβάθμιση 

χωρίς και τη δική μας συγκατάθεση η οποία δεν βλέπω πως μπορεί να δοθεί χωρίς μια λύση 

στο Κυπριακό. Ελπίζω η κυπριακή κυβέρνηση να μην επαναλάβει το τραγικό λάθος του 2005, 

όταν ο τότε Πρόεδρος έδωσε τη συγκατάθεσή του στην έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης 

μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας με αντάλλαγμα ένα μεγάλο μηδενικό. Η κατεχόμενη Κύπρος έδωσε 

στον κατακτητή της το μεγαλύτερο δώρο χωρίς απαίτηση λύσης στο Κυπριακό. 

Επιτρέψτε μου να σταθώ για λίγο σε αυτό.  

Τα προβλήματα λύνονται, ιδιαίτερα τα μεγάλα, όταν η ισχύς σου είναι κατ’ ελάχιστον έστω 

ικανή να λυγίσει τον αντίπαλο. Και πιστεύω πως αν η Κύπρος άγγιξε το  απόγειο της ισχύος 

της, αυτό έγινε  το 2005. Όταν εμείς ήμασταν ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  η 

Τουρκία είχε ζωτική ανάγκη να πάρει ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων. Τότε, από τη 

μια  όλα τα κράτη της Ένωσης  το επεδίωκαν και από την άλλη η Τουρκία, πολύ περισσότερο 

ο τότε πρωθυπουργός Ερτογάν, το χρειαζόταν όχι μόνο για λόγους πολιτικής επιβίωσης. 

Πολύ περισσότερο η ημερομηνία που αναζητούσε ο Ερτογάν ισοδυναμούσε με την διάσωση 

της ζωής του. Απλούστατα επειδή η ημερομηνία έστελνε  τους στρατιωτικούς στα 

στρατόπεδα (ήταν ευρωπαϊκός όρος) ενώ  ταυτόχρονα ο Ερτογάν έπαιρνε παράταση  ζωής. 



Στις  μεγάλες πολιτικές αποφάσεις να ψάχνετε πάντα να βρείτε το προσωπικό κίνητρο του 

ηγέτη. Για να πάρει την ημερομηνία έπρεπε να λύσει το κυπριακό. Απευθυνόταν στον 

Ντεκτάς καταγγέλλοντας τον ότι διακυβεύει τα συμφέροντα της Τουρκίας για ένα οικόπεδο. 

Τους τουρκοκύπριους τους αποκαλούσε τρόφιμους. Παρ’ όλα αυτά πήρε την ημερομηνία 

χωρίς λύση στο κυπριακό. 

Πώς έγινε αυτό; Πως η μικρή και ελάχιστη Κύπρος, η κατεχόμενη από την Τουρκία έδωσε 

στην κατέχουσα δύναμη το μεγαλύτερο δώρο; Πως και γιατί  η Κύπρος είπε το μεγάλο 

Ναι  στην Τουρκία χωρίς κανένα αντάλλαγμα; Πιο σωστά με αντάλλαγμα μια χειραψία; 

Η συνέχεια  είναι γνωστή. Η Τουρκία απομυζά από την σχέση αυτή,  ενώ εμείς, μέλος πια, 

στη σημερινή τουλάχιστον συγκυρία δεν αντιλαμβάνομαι πόσο  κοντά στις θέσεις μας 

βρίσκεται η ηγεσία της Ένωσης. 

Ο δεύτερος λόγος αφορά τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν 

παίζει το τελευταίο του χαρτί στην πολιτική. Αυτός ο δεύτερος λόγος είναι που κυρίως κάνει 

τον Πρόεδρο της Τουρκίας να κρατά την οποιαδήποτε επαφή με την Ένωση, προκειμένου να 

μην χάσει όσους ψηφοφόρους δεν θα ήθελαν να δουν την Τουρκία να απομακρύνεται άμεσα 

ή αιφνίδια από την ΕΕ. 

• ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Την Ευρώπη την διοικούν άνθρωποι επιπόλαιοι Αλλά και άνθρωποι σοβαροί και υπεύθυνοι. 

Να βρούμε τους σοβαρούς και τους υπεύθυνους και να κάνουμε μαζί τους την δουλειά. 

Πριν τους βρούμε όμως θα πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε. 

Πάει καιρός τώρα που κατέληξα μέσα από πολλές επαφές με Τούρκους αξιωματούχους σε 

δύο συμπεράσματα. Το πρώτο είναι πως για τον μέσο Τούρκο πολίτη τα κατεχόμενα 

θεωρούνται Τουρκία. Άμα δείτε στους ουρανούς της Λευκωσίας πόσο συχνά φεύγει ένα 

αεροπλάνο από την Τύμπου για την Κωνσταντινούπολη θα καταλάβετε αμέσως τι 

σκέφτονται. Ο χρόνος από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύμπου είναι μικρότερος από το 

χρόνο από την Πάφο προς τη Λευκωσία. 

Το δεύτερο, όσο και αν σε κάποιους από μας ακούγεται παράδοξο, είναι πως η Τουρκία είναι 

πεπεισμένη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει λύση. Αυτό το άκουσα με αυτά ακριβώς 

τα λόγια όχι λίγες φορές. Αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν είναι πως εμείς θέλουμε 

η λύση, οι παράμετροι της λύσης, να μας βεβαιούν ότι σταδιακά έστω η Τουρκία θα 

απομακρύνεται από τα κυπριακά δρώμενα. Ότι δεν θα επιχειρεί κηδεμόνευση των 

Τουρκοκυπρίων ή πολύ περισσότερο δεν θα επιχειρεί παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα 

του τόπου μετά τη λύση. Δυσκολεύονται να σκεφτούν πως λύση πρέπει να σημάνει την 

έναρξη μιας νέας εποχής όπου η Κύπρος θα είναι ένα κράτος χωρίς κηδεμόνες. 

Με αυτά τα δεδομένα έχουμε δυο πράγματα να ζυγίσουμε. Στη μια ζυγαριά να μπει το όποιο 

ρίσκο της λύσης και στην άλλη οι κίνδυνοι από τη διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Να μετρήσουμε με εμπειρογνωμοσύνη και επιστημοσύνη το ρίσκο της λύσης και να 

αποφασίσουμε αν το αντέχουμε και αν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και από την άλλη 

να μετρήσουμε, τονίζω ξανά, με εμπειρογνωμοσύνη και επιστημοσύνη (εννοώ μακριά από 



εμμονές) ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη διαιώνιση και να αποφασίσουμε αν τους αντέχουμε 

και αν μπορούμε να τους διαχειριστούμε. 

Εγώ έχω καθαρή άποψη. Υπάρχει κατά την άποψή μου ακόμα κρίσιμη μάζα Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων, υπάρχει ακόμα ικανός αριθμός Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που 

θα μπορέσουν σταδιακά έστω, βαθμηδόν έστω, να κάμουν την κοινή πίστη για κοινή πατρίδα 

πραγματικότητα. Τα περιθώρια όμως εξαντλούνται γρήγορα. Και αυτό δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει. 

Οι απόψεις περί διαιώνισης προέρχονται από μια πεποίθηση που μπερδεύει τη στασιμότητα 

με τη σταθερότητα. Δυστυχώς βλέπω αρκετούς γύρω μου που πιστεύουν πως οποιαδήποτε 

λύση είναι κακή, και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μας πουν τι προβλέπουν ότι θα συμβεί 

χωρίς λύση. Είναι υποχρέωση δική τους αυτή η πρόβλεψη. Από την άλλη ακούω μια άλλη 

μερίδα που πιστεύει ότι με τη λύση, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Για να μπεις εις τα μέλλοντα 

θέλει ευπιστία, αλλά ευπιστία και αφέλεια έχουν μικρή απόσταση. 

Με στεναχωρεί η εντύπωση που ήθελαν κάποιοι την Αριστερά να είναι υπέρ «μιας κάποιας 

λύσης». Άποψή μου είναι πως με οποιαδήποτε λύση θα χρειαστεί ο λαός να γεμίσει τα κενά 

της με την ισχυρή του βούληση να τη μετατρέψει από υποφερτή σε ικανοποιητική, και με 

την πάροδο του χρόνου, από ικανοποιητική σε καλή. 

Η Λύση από την άλλη δεν πρέπει να κουβαλεί το ίδιο ψηλό ρίσκο! Και σίγουρα δεν πρέπει 

να νομιμοποιεί αυτό που ήδη μας συμβαίνει. 

Πρέπει πρώτιστα η λύση που θα εγκρίνουμε να μας απομακρύνει, σταδιακά έστω, μέρα με 

τη μέρα, χρόνο με το χρόνο από τις εξελίξεις μέσα στη Τουρκία. Αυτό για μένα είναι 

σημαντικό κριτήριο! Θεμελιώδες! 

Δεύτερο πρέπει οι βασικές ελευθερίες να ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους από τη 

κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Τρίτο, η λύση πρέπει να μας πείθει ότι βαθμιαία, αργά αλλά σταθερά θα φέρει συμβίωση. 

Δεν νοείται ομοσπονδία χωρίς συμβίωση. Συμβίωση υπάρχει σε κάθε ομοσπονδία. Δεν 

μπορεί να έχουμε εδώ μια ομοσπονδία που δεν θα έχει ως χαρακτηριστικό της ακριβώς 

αυτό. Τη πιθανότητα βαθμιαία και σταθερά να συμβιώσουμε. Για να γίνει 

αυτό  χρειαζόμαστε πλατφόρμες που να προάγουν κοινούς στόχους. 

Ιδού λοιπόν τι χρειαζόμαστε.  

Χρειαζόμαστε ομοσπονδιακά σχολεία. Μικτά ομοσπονδιακά σχολεία, τρίγλωσσα και ψηλών 

προτύπων. Για όποιον θέλει! Δίπλα από τα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά σχολεία να 

υπάρχει η τρίτη επιλογή του ομοσπονδιακού σχολείου. Αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες 

επιλογών και αποδεικνύοντας και στην πράξη την έννοια και το περιεχόμενο του 

ομόσπονδου κράτους. 

Πρέπει ακόμα να εργαστούμε έτσι ώστε να εγκατασταθεί στη Κύπρο ένας σημαντικός 

διεθνικός θεσμός. Ένας σημαντικός ευρωπαϊκός οργανισμός.  Για την ασφάλεια του οποίου 

να  έχουν ευθύνη δυνάμεις πιο ισχυρές από τις δικές μας. Αλλά και γιατί οι θεσμοί 



προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τους στρατούς. Οι οποίοι μάλλον αίσθημα 

ανασφάλειας προκαλούν. Αν υποθέσουμε ότι στη Κερύνεια εδρεύουν κάποιες εργασίες του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν θα αποτελεί αυτό μια ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας 

των Κυπρίων; 

Κάτι ακόμα. Σκεφτείτε να ενώναμε το νησί με σιδηροτροχιές. Με ένα τρένο από την Πάφο 

στην Κερύνεια. Από την Πάφο στην Αμμόχωστο. Να δέσουμε γερά το χώμα. 

Τελειώνω με αυτό. 

Ο χρόνος έχει επιβάλει πράγματα επί του εδάφους, αλλά και πάνω στις συνειδήσεις των 

ανθρώπων. Λίγοι πια πιστεύουν, ή πολύ περισσότερο αγωνιούν αν θα λυθεί κάποτε αυτό το 

ζήτημα. Σκέπτομαι, μάλιστα, πως αν επανεύρουν πρωτίστως οι Κύπριοι πολιτικοί (και 

αναφέρομαι σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους) την αναγκαία πολιτική πίστη ότι αυτό 

το ζήτημα πρέπει να λυθεί, τότε ίσως η πολιτική εργασία που θα υπολείπεται θα είναι 

λιγότερη σε σχέση με την αναζητούμενη πολιτική πίστη. 


