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Δικοινοτικές συνομιλίες και η θέση της Αριστεράς 

Τουμάζος Τσιελεπής 

Κατ’ αρχή να ευχαριστήσω για την πρόσκληση – τη θεωρώ  ιδιαίτερα τιμητική. Να 

ευχαριστήσω και τον Θέμο για τις υπερβολές τις οποίες έχει πει. Και νομίζω ότι αυτό που 

περιμένετε από μένα, άλλωστε το λέει και ο τίτλος της δικής μου της εισήγησης, είναι 

ουσιαστικά μια ενημέρωση για τη στάση της Αριστεράς όσον αφορά την τρέχουσα 

διαπραγματευτική διαδικασία. 

Μπαίνω λοιπόν απευθείας στο θέμα για να πω ότι η σημερινή διαπραγματευτική 

διαδικασία στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που έχει αρχίσει από το 2008. Έχει 

κλείσει αισίως δηλαδή 9 χρόνια και βαίνει προς το τέλος της. Είναι ίσως θέμα μερικών 

εβδομάδων για να κλείσει αυτός ο κύκλος, είτε με κατάρρευση είτε με μια αποφασιστική 

ώθηση προς τα εμπρός. Και αυτό δείχνει και την κρισιμότητα της κατάστασης που έχουμε 

να αντιμετωπίσουμε σήμερα. 

Θέλω να αρχίσω από το εξής, το οποίο και εξηγεί και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

σήμερα η διαδικασία. Υπήρχε μια πάγια θέση της Τ/κυπριακής πλευράς ότι θα πρέπει να 

συζητηθούν και να συμφωνηθούν τα τέσσερα από τα πέντε κεφάλαια της εσωτερικής 

πτυχής του Κυπριακού, δηλαδή διακυβέρνηση, οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση και 

περιουσιακό και, μόνο αφού αυτά συμφωνηθούν, να μπούμε σε ένα τελικό στάδιο όπως 

το ονόμαζε στο οποίο να συζητηθεί πλέον κατά συγκεκριμένο τρόπο, με χάρτες και 

αριθμούς, το εδαφικό και να περάσουμε μετά σε μια διάσκεψη για το Κυπριακό. Η θέση 

της Ε/κυπριακής πλευράς ήταν λίγο διαφορετική. Ήταν ότι θα έπρεπε να συμφωνηθούν 

όλα τα κεφάλαια της εσωτερικής πτυχής, περιλαμβανομένου και του εδαφικού, και μετά 

να περάσουμε στη Διεθνή Διάσκεψη την οποία οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονταν 

διαφορετικά. Δεν θα μπω σε ανάλυση. Γνωρίζετε αυτά τα ζητήματα. Αυτό νομίζω εξηγεί 

και την κατάσταση που επικρατεί στο τραπέζι. Ήταν φυσικό να μην μπορεί να επιτευχθεί 

σημαντική πρόοδος στο εδαφικό και στο κεφάλαιο ασφάλεια, αφού απλά δεν 

συζητούνταν κατά ουσιαστικό τρόπο. Και αυτό με τη σειρά του επηρέαζε και το 

περιουσιακό το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το εδαφικό. Αυτή ήταν η 

κατάσταση. 

Είχαμε λοιπόν τρία κεφάλαια στα οποία είχε γίνει πολύ σημαντική πρόοδος από την 

περίοδο των συνομιλιών μεταξύ Χριστόφια και Ταλάτ – διακυβέρνηση, οικονομία, 

Ευρωπαϊκή Ένωση – και είχαμε και τρία κεφάλαια στα οποία δεν είχε γίνει ουσιαστική 

πρόοδος. Κάποια στυγμή ο Μουσταφά Ακκιντζί είπε το εξής. Δεν δώσαμε τη δέουσα 

σημασία στην πλευρά μας, αλλά ήταν κάτι σημαντικό. Πάντα, λέει, μιλούσαμε για μια 

τελική φάση. Μόνο που αυτή η τελική φάση δεν ερχόταν ποτέ και έπρεπε να κάνουμε 



κάτι. Και αυτό που έγινε ήταν να συμφωνηθεί ότι θα συζητηθεί το εδαφικό, και 

ακολούθως το θέμα της ασφάλειας σε μια διάσκεψη, χωρίς την προϋπόθεση της επίλυσης 

των υπολοίπων πτυχών της εσωτερικής πτυχής του κυπριακού προτού πάμε στο 

εδαφικό.  Η δική μας η πλευρά, η Ε/κυπριακή, επίσης αποδέχτηκε ότι πάμε στη συζήτηση 

σε μια τέτοια φάση χωρίς προηγουμένως να έχουν επιλυθεί τα πέντε κεφάλαια, να 

συζητήσουμε και το θέμα της ασφάλειας, και είναι με αυτόν τον τρόπο που φτάσαμε στο 

Μοντ Πελεράν. Με ένα αμοιβαίο συμβιβασμό πάνω στον οποίο ο καθένας μπορεί να έχει 

τις απόψεις του. 

Ήταν φυσικό ότι στο Μοντ Πελεράν το πρώτο, το ζήτημα που δέσποζε ήταν όντως το 

εδαφικό. Ο στόχος ήταν να συζητηθούν κριτήρια και, αφού συμφωνηθούν τα κριτήρια, 

να περάσουμε επιτέλους σε χάρτες, και ακολούθως να πάμε σε διάσκεψη. Αυτή ήταν η 

συμφωνία. Τι έγινε εκεί; Ουσιαστικά φτάσαμε σε σημείο σύγκλισης αναφορικά με την πιο 

σημαντική πτυχή του εδαφικού που δεν ήταν άλλη από τα ποσοστά έδαφος υπό τη 

διοίκηση της κάθε πλευράς. Σε εκείνο το σημείο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποφάσισε 

να φύγει να επιστρέψει στην Κύπρο για να ενημερώσει όπως είχε πει το Εθνικό 

Συμβούλιο. O Ακκιντζί αισθάνθηκε ότι ο ίδιος είχε κάνει ένα σημαντικό βήμα παρά την 

πίεση και της Τουρκίας και κύκλων της  Τ/κυπριακής κοινότητας να μην το κάνει. Ήταν 

αντίθετοι ακόμα και στη συζήτηση του εδαφικού με χάρτες, πόσο μάλλον σε αυτά τα 

ποσοστά. Και από τότε όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά. Μεσολάβησε και η γνωστή η 

απόφαση της Βουλής αναφορικά με το ενωτικό δημοψήφισμα που επιδείνωσε περαιτέρω 

την κατάσταση και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη 

κατάσταση. 

Πρέπει να πω όμως ότι παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, παρά τις δηλώσεις 

εκατέρωθεν που γίνονται δημοσίως και φυσικά δεν βοηθούν την προσπάθεια στην 

τράπεζα της διαπραγμάτευσης, η πραγματική εικόνα στο τραπέζι δεν είναι αυτή που 

παρουσιάζεται. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές, βεβαίως υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, 

αλλά σίγουρα υπάρχει μια κατάσταση η οποία με πολιτική βούληση μπορεί να τύχει 

τέτοιου χειρισμού που να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκλίσεις για να ανοίξει ο δρόμος για 

τη λύση του Κυπριακού. 

Στο σημείο αυτό θα πάω λίγο πίσω για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του τι συμβαίνει 

σήμερα, για να πω το εξής. Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια 

ασκείτο μια έντονη κριτική από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, από όλες τις υπόλοιπες 

πολιτικές δυνάμεις, ότι δεν γινόταν αυτό που ονόμαζαν διασταυρούμενη 

διαπραγμάτευση ή διαγώνια διαπραγμάτευση – δεν θυμάμαι αλλιώς πώς το ονόμαζαν – 

δηλαδή μια διαπραγμάτευση μεταξύ κεφαλαίων. Ότι συζητούσαμε μόνο θέματα στα 

οποία τάχα έχουμε να δώσουμε εμείς ως Ε/κύπριοι στην Τ/κυπριακή πλευρά και διάφορα 

τέτοια. Γιατί το λέω αυτό; Το λέω διότι τότε δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να γίνει μια 

διαπραγμάτευση μεταξύ κεφαλαίων, δεν ήταν ώριμα τα κεφάλαια για κάτι τέτοιο, δεν 

μπορούσε χωρίς να φτάσουμε σε ένα προχωρημένο σημείο σύγκλισης σε κάθε κεφάλαιο 

να τα διαπραγματευτείς μεταξύ τους. Δεν μπορείς να λες, δώσε μου στο εδαφικό, να σου 

δώσω στη διακυβέρνηση. Ή, δώσε μου στην οικονομία, να σου δώσω στο θέμα της 

Ασφάλειας, διότι το μοιραίο αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης θα ήταν πλίνθοι 

και κέραμοι. Η δική μας η θέση ήταν πολύ απλή. Όταν τα κεφάλαια φτάσουν σε ένα 



σημείο που να απομείνουν μόνον λίγες διαφορές στο κάθε κεφάλαιο, τότε να 

πακετοποιηθούν όλα τα ζητήματα και εκεί να γίνει μια διασταυρούμενη διαπραγμάτευση 

μεταξύ κεφαλαίων. 

Τα είπα αυτά για να καταλήξω στο ότι σήμερα παρατηρούμε ένα παράδοξο φαινόμενο. 

Ενώ τα κεφάλια είναι ώριμα για μια τελική διαπραγμάτευση μεταξύ των εναπομεινάντων 

ζητημάτων, και ενώ είναι η ώρα να γίνει μια πακετοποίηση, μια συνολική 

διαπραγμάτευση και, αν καταλήξουμε, καλώς, αν δεν καταλήξουμε πάντα ισχύει η αρχή 

ότι τίποτα δεν μένει στο τραπέζι εάν δεν καταλήξουμε σε όλα, είναι η στιγμή που δεν 

επιδεικνύεται ενδιαφέρον για τέτοια διαπραγμάτευση. 

Αυτό είναι απαραίτητο όμως να γίνει και για τον εξής επιπρόσθετο λόγο. Η Ε/κυπριακή 

πλευρά λέει: δεν συζητώ τώρα το θέμα της εκτελεστικής εξουσίας, θέλω να το πάρω για 

να έχω όπλο στη διάσκεψη. Η Τ/κυπριακή πλευρά λέει: δεν συζητώ τώρα τα 

εναπομείναντα ζητήματα του εδαφικού, θέλω να τα πάρω και εγώ στη διάσκεψη για να 

έχω και εγώ όπλο. Αντιλαμβάνεστε ότι στο θέμα του εδαφικού δεν είναι μόνο το κριτήριο 

του ποσοστού του εδάφους, υπάρχει και ένα θέμα από πού περνά η γραμμή, και είναι 

και αυτό πολύ σημαντικό. Και επιπλέον έρχεται και η Τουρκία, στο Μοντ Πελεράν το τρίτο, 

και λέει: η θέση μας για την ασφάλεια μπορεί να αλλάξει, αλλά για να αλλάξει θέλουμε 

προηγουμένως να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα ζητήματα συν στο ζήτημα της 

αποτελεσματικής συμμετοχής της Τ/κυπριακής κοινότητας στα ομοσπονδιακά όργανα και 

αποφάσεις, συν στο θέμα των τεσσάρων ελευθεριών ή της ισότιμης μεταχείρισης 

Τούρκων πολιτών – όπως ονομάζεται. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, όταν ο 

καθένας αφήνει κάτι για το τέλος, η δε Τουρκία λέει ότι αν δεν επιλυθούν αυτά δεν 

συνεργάζομαι, λογικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την πακετοποίηση και τη συνολική 

διαπραγμάτευση. Και αυτό που σας λέω είναι και θέση των Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι 

μόνο θέση της κυπριακής αριστεράς. 

Είναι εφικτό να φτάσουμε κάπου με μια τέτοια διαπραγμάτευση; Ευθαρσώς σας λέω ότι 

είναι πολύ δύσκολο μεν αλλά είναι εφικτό. Με μια προϋπόθεση. Αν γίνουν σεβαστές οι 

μέχρι στιγμής συγκλίσεις σε αυτά τα ζητήματα, περιλαμβανομένων των συγκλίσεων που 

επιτεύχθηκαν στο πρώτο Μοντ Πελεράν στο θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής και 

στο τρίτο Μοντ Πελεράν στο θέμα των τεσσάρων ελευθεριών, τότε ναι, η απόσταση δεν 

είναι απαγορευτική στο να φτάσουμε σε μια ακτίνα σύγκλισης και να πάμε επιτέλους να 

συζητήσουμε στη συνέχεια της διάσκεψης για την Κύπρο με την Τουρκία το θέμα της 

ασφάλειας και των εγγυήσεων. Είναι ολοφάνερο ότι αν επιλυθεί το ζήτημα της 

εκτελεστικής εξουσίας και το ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής μαζί με εκείνο των 

τεσσάρων ελευθεριών τότε ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω σύγκλιση και στο εδαφικό, 

το οποίο με τη σειρά του θα διευκολύνει την περαιτέρω σύγκλιση σε δυο-τρία άλλα 

σημαντικά ζητήματα που έχουν απομείνει στο περιουσιακό. 

Είμαστε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή και εκείνο που πρέπει όλοι να 

συνειδητοποιήσουμε είναι ότι οι αμέσως επόμενες εβδομάδες, για να μην πω και μέρες, 

είναι κρίσιμες για την τύχη της τρέχουσας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αν υπάρχει 

στα μυαλά κάποιων το σενάριο να “ποσκολιστούμε” με το Κυπριακό και με τις συνομιλίες 

μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη δική μας την πλευρά, αυτό το σενάριο δεν μπορεί να 



σταθεί. Είναι ολοφάνερο ότι δεν βγαίνει ένα τέτοιο σενάριο. Αλλά και να έβγαινε, ακόμα 

και στην πιο καλή περίπτωση, στο πιο καλό σενάριο ότι θα μπορούσαμε να 

παγοποιήσουμε τις συνομιλίες χωρίς να καταρρεύσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 

2018, πρέπει να διερωτηθούμε τι θα έχουμε μπροστά μας τον Φεβρουάριο του 2018.  Ένα 

απλό παράδειγμα θα φέρω για να μη θεωρηθεί ότι κινδυνολογώ κιόλας. Αν η Τουρκία 

επιβάλει την άποψή της ότι πρέπει να πολιτογραφηθούν 27 τόσες χιλιάδες Τούρκων 

υπηκόων που σήμερα βρίσκονται στην Κύπρο, αυτό από μόνο του θα έπληττε κατά 

αποφασιστικό τρόπο τη διαπραγματευτική διαδικασία και τη σύγκλιση η οποία υπάρχει 

αναφορικά με τη δημογραφική δομή, και τη στιγμή της λύσης αλλά και μελλοντικά. Είναι 

για αυτόν το λόγο που πρέπει και οι δύο πλευρές να επικεντρωθούν, επαναλαμβάνω, 

στην αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων που έχουν απομείνει κατά έναν τρόπο 

συνολικό γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε 

ένα σημείο που βεβαίως δεν θα οδηγήσει σε λύση καθαυτήν εντός μερικών εβδομάδων 

αλλά θα είναι το αποφασιστικό άλμα για να καταστήσει δρόμο χωρίς επιστροφή τη λύση 

του κυπριακού και να την καταστήσει άτρωτη από τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές 

που θα γίνουν το Φεβρουάριο του 2018. 

Θα μείνω σε αυτά τα λίγα. Δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο σεβόμενος και το χρόνο, 

κάνοντας έκκληση προς όλους μας να πιέζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλους 

τους τρόπους ούτως ώστε να επικεντρωθούν οι ηγέτες στον κύριο στόχο που είναι, 

επαναλαμβάνω, η επιδίωξη λύσης στη βάση των αρχών και του συμφωνημένου πλαισίου 

και όχι να αλληθωρίζουν προς άλλες κατευθύνσεις. 


