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Το πρόταγμα της επανένωσης της Κύπρου: ιστορική και 

γεωπολιτική ανάλυση μιας φθίνουσας δυνατότητας 

Νίκος Τριμικλινιώτης 

Το Κυπριακό βρίσκεται πάλι σε εν κινήσει μετά από ακόμα μια στασιμότητα που 

απειλούσε να τινάξει στον αέρα την όποια πρόοδο επιτεύχθηκε στις συνομιλίες τα 

τελευταία χρόνια. Ασφαλώς, μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία και τη «νίκη» του 

Ερτογάν όλα θα δοκιμαστούν στη πράξη. Η Τουρκία παραμένει διαιρεμένη όσο ποτέ, ενώ 

οι σχέσεις της με την Ευρώπη είναι σε οριακό σημείο. 

Δεν γνωρίζουμε ασφαλώς τη κατάληξη των συνομιλίων. Ωστόσο διαμορφώνεται μια 

πλειοψηφία ελληνοκυπρίων, η οποία ακόμα σε αυτή τη απαισιόδοξη στιγμή, είναι έτοιμη 

και  θέλει λύση συμβιβασμού. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι παρά το γενικότερο 

απαισιόδοξο κλίμα δείχνουν αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν πως σίγουρα ή 

μάλλον θα ψήφιζαν «ναι» αλλά και μεγάλη πτώση του «όχι» και ενίσχυση των 

αναποφάσιστων. Συνολικά 47,01% τείνουν προς το «ναι» και μόλις 19,63% θα ψήφιζαν 

μάλλον ή σίγουρα «όχι», και ένα μεγάλο ποσοστό 33,35% θεωρούν εξίσου πιθανό να 

ψηφίσουν είτε το ένα είτε το άλλο.[1] 

 Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ίδια πιθανότητα Μάλλον όχι Σίγουρα όχι 

Ιανουάριος 23 15 18 12 32 

Απρίλιος 22,23 24,78 33,35 7,26 12,37 

Μια αφελής άποψη που επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι ότι μπαίνοντας «στον 

ενεργειακό χάρτη» αυτό «αλλάζει τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της 

Κύπρου»,[2] ενώ αναπτύσσεται η «ενεργειακή» γεωπολιτική φιλολογία[3] που τροφοδοτεί 

στα ΜΜΕ τα διάφορα ιδεολογήματα της εποχής μας που επιτρέπουν την ανάπτυξη σε 

νέων μεγαλοϊδεατισμών και άλλων παρομοίων φαντασιώσεων, αλλά και «αντι-

ιμπεριαλιστικές» παραλλαγές. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα του πως αλλάζουν τα 

γεωπολιτικά δεδομένα στη χώρα.[4] Παρά τη θριαμβολογία περί άρδην αλλαγής των 

δεδομένων, η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη σε όποια απόπειρα εξόρυξης. 

Βρισκόμαστε σε μια ιστορική φάση αμφισβήτησης των παγκόσμιων ισορροπιών, εξ ου και 

οι ριζικές μεταβολές του γεωπολιτικού χάρτη της περιοχής.  Οι ευρύτερες αλλαγές με 

επίκεντρο την αμφισβήτηση της αμερικανικής ηγεμονίας, είχαν δραστικές συνέπειες 

μεταξύ των οποίων και η εντεινόμενη επιδίωξη της Άγκυρας να αυτονομηθεί από τη Δύση. 

Από την άνοδο του «Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης», το γεωπολιτικό όραμα της 

Τουρκίας περιλαμβάνει μια διαφορετική ανάγνωση του κόσμου και της περιφέρειας. Σε 



αυτή τη νέα γεωπολιτική φαντασίωση, ο Ερτογάν θεωρεί ότι η Τουρκία όχι μόνο θα 

πρέπει να κερδίσει επιρροή σε ότι συμβαίνει στη «γειτονιά», αλλά να μετασχηματιστεί σε 

παράγοντα οικοδόμησης μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων.[5] 

Από το 1990 έχουμε ανάδυση ενός γεωπολιτικού συστήματος σε μια μακρά διαδικασία 

μεταβολής. Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και του «υπαρκτού σοσιαλισμού», ζήσαμε τη 

σκλήρυνση  και όξυνση των διαφόρων ιμπεριαλιστικών επιθέσεων, όπως φάνηκε με την 

εισβολή στο Ιράκ το 2003 και τις επιδρομές στην περιοχή μας Λιβύη, Αφγανιστάν κτλ.. Ως 

ευκαιρία και «λύση» στο κενό εξουσίας, επιχειρήθηκε η επιβολή νέων καθεστώτων στη 

Μέση Ανατολή. Το μοντέλο «φιλελεύθερης ειρήνευσης» είχε ως κύριο μέσο της 

«καθεστωτικής μεταβολής» (regime change) με σκοπό τον έλεγχο των πετρελαίων στη 

περιοχή.[6] Παρά τις κατά καιρούς εξάρσεις και διακηρύξεις, παρατηρείται μια σταδιακή 

απόσυρση των ΗΠΑ και των συμμάχων της και αντιστοίχως ενίσχυση των περιφερειακών 

δυνάμεων στην περιοχή που ανταγωνίζονται για ρόλο ηγεμόνα της περιοχής. Το 

καθεστώς του Σάνταμ Χουσέιν στο Ιράκ που υπήρξε ένας ισχυρός αντι-Σιιτικός κοσμικός 

πόλος έχει τριχοτομηθεί: Το πιο μεγάλο τμήμα του Ιράκ μετατρέπεται σε δορυφόρο του 

Ιράν, το Κουρδικό τμήμα έχει ντε φάκτο κράτος στο βορρά (με στήριξη των ΗΠΑ), ενώ το 

Σουνιτικό τμήμα έχει ριζοσπαστικοποιηθεί έχει καταστεί στον πιο απειλητικό 

φονταμενταλιστικό πόλο. Θρυμματίζεται πλέον ο γεωπολιτικός χάρτης που θρυμματίζει 

και μεταβάλλει πλέον τα σύνορα. Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ιράν και της Τουρκίας, ενώ 

μπαίνουν σε ανταγωνισμό και σε «πολέμους  μέσω τρίτων» (proxy wars) με τους 

συμμάχους των ΗΠΑ, δηλαδή της Σ. Αραβίας και του Ισραήλ. Πάνω απ’ όλα επανέρχεται 

δυναμικά η Ρωσία που μεσολαβεί για το Ιράν, και στηρίζοντας το καθεστώς Άσαντ στη 

Συρία εκτοπίζει τους Τζιχαντιστές, εκεί που η συμμαχία υπό τις ΗΠΑ είχε εμφανώς 

αποτύχει. 

Μετά την κατάρρευση, η απουσία αντίπαλου δέους οδήγησε στην άκρατη χρήση 

στρατιωτικών επεμβάσεων που αν κριθούν βραχυπρόθεσμα θεωρήθηκαν «επιτυχείς», 

πλην όμως οδήγησαν μεσοπρόθεσμα σε μακρόσυρτες συγκρούσεις, αστάθεια και άνοδο 

κινημάτων και καθεστώτων βαθύτατα αντιδημοκρατικά ή/και εχθρικά προς τις ΗΠΑ και 

τους συμμάχους της. Η θεώρηση περί παρακμής της αμερικανικής ισχύος δεν είναι πλέον 

υιοθετείται μόνο από ριζοσπάστες μελετητές.[7] Yπάρχει αποδοχή ακόμα και από γεράκια 

της Αμερικανικής πολιτικής ότι δεν είναι εφικτή και βιώσιμη η παρούσα χρηματοδότηση 

των επεμβάσεων των ΗΠΑ. Τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για «αυτοσυγκράτηση» 

(restraint) για να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις που αδυνατεί να ανταποκριθεί.[8] 

Η δε «συρρίκνωση στο ορθό επίπεδο παρέμβασης» (rightsizing) δεν γίνεται πουθενά πιο 

αισθητή ως μια ήδη εφαρμοσμένη πολιτική από Ομπάμα στο μεσανατολικό.[9] Ο δήθεν 

«αμερικανικός αιώνας» δεν φαίνεται να υλοποιείται ούτε και στον οικονομικό τομέα: Η 

άνοδος των «νέων» δυνάμεων του Νότου και της Ανατολής, η Ιαπωνία και οι BRICS (Κίνα, 

Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία Ν. Αφρική) δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα – δεν υπάρχει 

μονοκρατορία αλλά ένας ρευστός αλλά αναδυόμενος πολυπολικός κόσμος.[10] Επίσης 

αυτό δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Ωστόσο, η πολιτική επέκτασης της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ μέσα από την  συρρίκνωση  της επιρροής της Ρωσίας που θα έχανε την  επιρροή 

ακόμα στην επικράτεια των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ έχει αποτύχει. Η «νέα αμερικανική 

ηγεμονία» υπήρξε ωστόσο βραχύβια – διάρκεσε μια δεκαετία, ενώ επιταχύνεται η 

παρακμή της όπως ολοφάνερα συμβαίνει στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έγινε αισθητό 



ακόμα και από την εποχή του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας. Η δε άμεση κατοχή του Ιράκ 

στόχευε να «ξαναπαίξει» το παιγνίδι της κατοχής της Γερμανίας και της Ιαπωνίας μετά 

τον Β Παγκόσμιο Πολέμου, κι έτσι να «ξαναφτιάξουν» τη χώρα και να την εντάξουν στην 

Αμερικανική αυτοκρατορία.[11] Η σύγκρουση στο Ιράκ αντικατοπτρίζει τη μορφή της 

συσχέτισης της πολιτικής εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων ανάμεσα ΗΠΑ και τις 

ιρακινές κυβερνώσες τάξεις που αντιμετωπίζουν μια βαθιά κρίση 

εξουσίας/νομιμοποίησης, εξ ου και οι διάφορες εθνοτικές και ισλαμικές μορφές 

αντίστασης.[12] Το ίδιο ισχύει για τις συγκρούσεις στη Συρία, την Υεμένη, τη Λιβύη και την 

Αίγυπτο. Ούτε οι ισλαμικές δυνάμεις που αντιμάχονται, αλλά ούτε και ασφαλώς το Ιράν, 

η Τουρκία, η Σ. Αραβία, το Ισραήλ ή η Ρωσία αποτελούν προοδευτικές, δημοκρατικές ή 

αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Απλώς αντιμάχονται για ισχύ/επιρροή στη περιοχή, 

εξυπηρετώντας τα δικά τους γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Τα απλοϊκά 

σχήματα του παρελθόντος δεν μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη συγκυρία σήμερα. 

Η περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής αντιμετωπίζει μια πολύπλευρη κρίση 

(οικονομική, γεωπολιτική, κοινωνική και κρίση της ηγεμονίας). Καθώς εντείνονται οι 

μάχες στη περιοχή, μάζες προσφύγων εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες, ενώ 

φονταμενταλιστές κτυπούν στόχους εντός της Ευρώπης, αυτό πλέον αναγνωρίζεται και 

από συντηρητικές και ευρωκεντρικές προσεγγίσεις που προσανατολίζονται προς δυσμάς. 

Βιώνουμε τις καταστροφικές συνέπειες των διάφορων «πακέτων επίλυσης διενέξεων» 

που προσφέρονται στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική. Δυστυχώς, οδηγούμαστε σε 

λογικές στρατιωτικοποίησης και ασφαλειοποίησης, καθώς αποτυγχάνει όλο και 

περισσότερο η αστυνόμευση της κρίσης, ενώ διάφοροι πρώην ή περιέργως δηλώνοντες 

«αριστεροί»  που μπήκαν στο χορό του αντιμεταναστευτικού λόγου. 

Μέχρι πρόσφατα η διαδικασία ειρήνευσης επένδυε τα μέγιστα στον ευρωπαϊσμό ως 

μεθοδολογία και σχετική φιλολογία σε ερευνητικούς κύκλους με άτυπες μεν, στενές δε 

σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον προσφιλή τίτλο Ευρωπαϊσμός ως διαδικασία 

επίλυσης συγκρούσεων.[13] Αυτό το παιγνίδι τέλειωσε, ωστόσο άφησε κάποια σημαντικά 

εργαλεία και μαθήματα. Είναι πλέον πασιφανές ότι η επίγνωση της θέσης της Κύπρου ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της εγγύς ανατολής αλλά και ως γέφυρα της ανατολικής 

Μεσογείου μεταξύ Ευρώπης, βόρειας Αφρικής και μέσης Ανατολής, αν η Κύπρος δεν θα 

χρησιμοποιείται ως ορμητήριο και όργανο κανενός.  Ο προσανατολισμός της χώρας δεν 

είναι άλλος από το να καταστεί ειρηνική κι αποστρατιωτικοποιημένη γέφυρα 

συνεργασίας ως ουδέτερη ζώνη. Ωστόσο οι «ουδέτερες ζώνες», αν θα επιβιώσουν στα 

διάφορα γεωπολιτικά παιγνίδια της σημερινής εποχής απαιτούν εξασφαλίσεις και 

ισορροπίες. Οι εξισορροπήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μορφές πολιτικής-

στρατιωτικής ασφάλειας, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα συμφέροντα στην ανατολική 

Μεσόγειο. Εξ ου και η σημασία της Ρωσίας ως παίχτης στη ιμπεριαλιστική σκακιέρα με 

δικά της γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. 

Δεν γνωρίζουμε τις τελικές λεπτομέρειες της προτεινομένης λύσης. Γνωρίζουμε όμως 

τόσο το γενικότερο πλαίσιο και αρχιτεκτονική μιας ομοσπονδιακής λύσης, όσο και τις 

ισορροπίες που θα πρέπει να τηρηθούν για να έχουμε μια λύση αποδεκτή και από τις δύο 

κοινότητες. Η σημερινή λύση έχει οικοδομηθεί στη βάση των συγκλήσεων στις συνομιλίες 

Χριστόφια-Ταλάτ.[14] Το 2008 για πρώτη φορά βρίσκονταν στο πηδάλιο οι δυνάμεις της 



Αριστεράς, με τον Δημήτρη Χριστόφια και τον Mehmet Ali Talat. Αυτό είχε δημιουργήσει 

μια ολότελα νέα κατάσταση πάρα τη μακρά ντε φάκτο διχοτόμησης της χώρας και έθεσαν 

τη βάση για τη λύση σήμερα.[15]  Σήμερα σχεδόν όλα τα εσωτερικά ζητήματα έχουν κλείσει 

– κρατούν ακόμα κάποια διαδικαστικά ενώ κάποια σημεία της διακυβέρνησης, του 

εδαφικού και περιουσιακού. Κάποια είναι πολιτικές διαφορές ουσίας, άλλα τα κρατούν 

ανοικτά μάλλον για διαπραγματευτικούς λόγους για το τελευταίο λεπτό. Μένει 

ουσιαστικά το ζήτημα των εγγυήσεων και των διεθνών συμφωνιών που συζητούνται 

σήμερα, όπου δοκιμάζονται όλοι.  Και σε αυτό όμως το θέμα υπάρχει υπερβολή και 

σκοπιμότητα, διότι η «ασφαλειοποίηση» του κυπριακού αποτελεί μέρος του 

προβλήματος που υπονομεύει τις προοπτικές λύσης. 

Δεν πρέπει να υπάρξει περιθωριοποίηση των κοινωνικών θεμάτων (κοινωνική πολιτική, 

κοινωνικές υπηρεσίες, το σχήμα του κράτους πρόνοιας αλλά και τη συμβολή των 

κοινωνικών επιστημών). Πρέπει να ξεφύγουμε από τις εξής παγίδες: Πρώτο, πρέπει να 

εγκαταλειφθεί η στρεβλή, ατελής και μινιμαλιστική έννοια της «κρατικής πρόνοιας». 

Δεύτερο, πρέπει να εγκαταλειφθούν πολιτικές που επέβαλε τη αυταρχική λιτότητα και η 

κρίση της κοινωνικής πολιτικής που υπονομεύουν περαιτέρω και συμπιέζουν τις 

κοινωνικές υπηρεσίες και κράτος πρόνοιας. Και τρίτο, πρέπει να εγκαταλειφθούν λογικές 

που επικαλούνται τη ντε φάκτο διαίρεση της χώρας που δημιούργησαν τα πολλαπλά 

καθεστώτα εξαίρεσης,[16] ακόμα και στα οικονομικά και στη πρόνοια. Όλα αυτά μαζί 

δημιουργούν κοινωνικές πολώσεις, κενά και νέες ανασφάλειες και ανεπιθύμητες 

συνέπειες. Απαιτείται όπως τα θέματα αυτά διασυνδεθούν και συναρθρωθούν τόσο 

επιστημονικά, όσο σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής και ακτιβισμού.[17] Καθίσταται πλέον 

επιτακτικό όπως τεθεί στην πολιτική ατζέντα το καθεστώς της ευημερίας και του 

κοινωνικού κράτους μετά τη λύση το οποίο πρέπει να συνδεθεί με τη προοπτική του 

τέλους της λιτότητας. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, εφόσον η συζήτηση και η επιστημονική 

έρευνα έχει ήδη αρχίσει.[18] Πρόσφατη έρευνα σχετικά με το οικονομικό μοντέλο της 

επανενωμένης Κύπρου,[19] ενώ άλλες έρευνες εξέτασαν κοινωνικά και οικονομικά 

θέματα, τις αντιφάσεις και τις αποκλίσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αν θέλουμε 

να προχωρήσουμε πέρα από μια διαιρεμένη Κύπρος.[20] 

Στα διεθνή-γεωπολιτικά ζητήματα μαξιμαλιστικές θέσεις στη διεθνή, όπως και στην 

εσωτερική πτυχή του Κυπριακού (πχ. οι αρνητές της ΔΔΟ), οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσμα. Κι αυτό γιατί αντικειμενικά εδραιώνουν το διχοτομικό στάτους κβο 

στερώντας από τον Κυπριακό λαό τη δυνατότητα βούλησης. Υπάρχουν δεξιές-

πατριωτικές εκδοχές που παραλλάσσονται με δήθεν «αντιιμπεριαλιστικές» /αριστερο-

πατριωτικές ρητορικές που όχι μόνο αποκρύβουν τις πραγματικές εθνικιστικές και 

απορριπτικές προθέσεις αλλά, ηθελημένα ή άθελα τους, συμβάλλουν στην αναπαραγωγή 

της διχοτόμησης. Σήμερα ακόμα και οι πιο ακραιφνείς εθνικιστές, όπως οι Νεοναζί της 

Χρυσής Αυγής/ΕΛΑΜ, στηρίζουν τα επιχειρήματά τους στη βάση δήθεν της «κυπριακής 

ανεξαρτησίας». Ένα καλό παράδειγμα είναι το πάγιο ε/κ αίτημα για απαλλαγή από 

στρατούς, βάσεις και εγγυήσεις. Το ζήτημα είναι ακριβώς πως θα φτάσουμε εκεί. 

Δυστυχώς, δεν ξεκινούμε από μηδενικό σημείο, ούτε ζούμε σε ιστορικό κενό. Δεν υπάρχει 

επιστροφή στο προ-1974 στάτους κβο γιατί ο κόσμος αυτός απλά δεν υπάρχει. Το κύριο 

είναι να απαλλαγούμε από την κατοχή και τη διχοτόμηση.  Για να επιτύχουμε το αίτημα 



της ανεξαρτησίας ωστόσο πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πραγματικά δεδομένα και 

ιστορικά προηγούμενα. 

• Πρώτο, ακόμα και σήμερα, το σημείο αφετηρίας δεν είναι άλλο από τη 

«δεσμευμένη», ή καλύτερα, δέσμια ανεξαρτησία και ελλειμματική κυριαρχία που 

προέκυψε από τη Ζυρίχη.  Παρά τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

• Δεύτερο, λόγω απουσία καλής θέλησης από τις πολιτικές ηγεσίες και εξωτερικών 

επεμβάσεων έχουμε το ιστορικό προηγούμενο μιας μακράς διακοινοτικής βίας. Η 

τ/κ ελίτ ήθελε διχοτόμηση, αλλά από το 1964 μέχρι το 1974 κυριάρχησε η ε/κ ελίτ. 

Έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία πολιτεία υπό τον έλεγχο των ε/κ παραβιάζοντας τις 

συνθήκες και το συνταγματικό δικαίου αποστέρησε τα πολιτικά δικαιώματα των 

τ/κ ως κοινότητα. Αυτό δημιουργεί φόβο για τους τ/κ. Το 1974 η εισβολή της 

Αθηναϊκής χούντας σε συνεργασία με την ΕΟΚΑ Β και την κήρυξη της «ένωσης», 

έδωσε την τέλεια αφορμή στην Άγκυρα: επικαλούμενη τη Συνθήκη Εγγύησης 

εισέβαλε στη χώρα με πρόσχημα την προστασία των τ/κ. Η ντε φάκτο διχοτόμηση 

συνεχίζεται. 

• Τρίτο, για το μέλλον θέλουμε μια  διαιρεμένη χώρα που δεν είναι μια «μικρά 

Ελλάς» όπως την θέλουν οι Έλληνες και ε/κ εθνικιστές, ούτε «προέκταση της 

Τουρκίας» όπως θέλουν οι Τούρκοι και τ/κ εθνικιστές να μην είναι υποχείρια των 

«μητέρων πατρίδων» και άλλων ξένων δυνάμεων. 

 Αν η Αθήνα, αποποιούμενη τον «εγγυητικό» της ρόλο αρνηθεί να συμμετάσχει 

δημιουργικά με πρακτικές λύσεις στη Διεθνή Διάσκεψη και καλέσει την Άγκυρα να πράξει 

το ίδιο, τι θα γίνει; Απλώς όχι μόνο αυτοπαγιδεύεται, αλλά παγιδεύει και τον Κυπριακό 

λαό πετυχαίνοντας ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Γνωρίζοντας εκ προοιμίου ότι δεν 

γίνεται αποδεχτό ούτε καν από την πλειοψηφία των τ/κ, οι οποίοι παρά την 

αποικιοκρατική συμπεριφορά και πράξη απέναντι τους από την Άγκυρα εξακολουθούν να 

μην αισθάνονται ασφαλείς με τους ε/κ, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Αντί, έστω σταδιακά, 

να δημιουργείται προοπτική απεμπλοκής από τις εγγυήσεις μαζί με τον τερματισμό της 

ντε φάκτο διχοτόμησης, στη πράξη οι εκ του ασφαλούς «πύρινοι» λόγοι για ατόφια 

ανεξαρτησία, οδηγούν στη διαιώνιση της διχοτόμησης. Όταν ήδη γνωρίζεις ότι όχι μόνο 

είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτό που δηλώνεις, τότε ο μαξιμαλισμός αυτό 

συντάσσεται και εξυπηρετεί αυτούς που θέλουν τη διχοτόμηση. 

Οι διάφοροι «γεωπολιτικοί» αναλυτές αποζητούν αναβολή επίλυσης του κυπριακού στο 

μέλλον, ελπίζοντας ότι θα τα βρουν οι Τραμπ-Πούτιν στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτά 

όμως όχι μόνο δεν δικαιολογούν την συνεχή αναβλητικότητα, αλλά στη πραγματικότητα 

διευκολύνουν την διχοτομική εδραίωση, χωρίς καν να δοκιμάζεται στη πράξη αν υπάρχει 

δυνατότητα για λύση.  Πράγματι ο Ερτογάν έχει πολλαπλά και περίπλοκα μέτωπα – στο 

Ιράκ, στη Συρία, έχει ανοικτούς  εμφύλιους όπως το θρησκευτικό-πολιτικό με το κίνημα 

Γκιουλέν, τους Κούρδους και τώρα με τον ISIS, έχει να διαχειριστεί ένα σοβαρότατο 

προσφυγικό ζήτημα, ενώ βρίσκεται σε ψυχροπολεμική σχεδόν κατάσταση με την ΕΕ και 

τις ΗΠΑ μετά το πραξικόπημα με την οικονομία να βουλιάζει. Αποφάσισε να κάνει 

εκκαθαρίσεις των αντιπάλων του και να προβεί σε συνταγματικές αλλαγές για να μαζέψει 

τις εξουσίες στα χέρια του. Με αυτές τις συνθήκες γιατί να μη δοκιμαστεί να λύσει το 



Κυπριακό τώρα, αντί να περιμένουμε «καλύτερες μέρες»; Η Τουρκία βρίσκεται σε μια 

μακρά και αντιφατική διαδικασία όπου συντελείται ένας «Ισλαμικός νεοφιλελεύθερος 

μετασχηματισμός», το μέλλον του οποίου παραμένει αβέβαιο.[21] 

Υπό τις παρούσες συνθήκες λοιπόν ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν δυσμενείς και 

άδικες Διεθνείς Συμβάσεις, κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, είναι με σταδιακή 

υπερφαλάγγιση τους, όχι μονομερώς, αλλά από κοινού με τους Τουρκοκυπρίους, όταν 

δημιουργηθεί το αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης. Το ζητούμενο για τώρα είναι να 

ξεκαθαριστεί ότι απαγορεύεται η χρήση βίας και το επικαλούμενο (ελέω Ζυρίχης) 

«μονομερές δικαίωμα επέμβασης», και η ένταξη του νέου συστήματος διασφαλίσεων σε 

ένα ευρύτερο αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας (π.χ. Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ). Από 

κει και πέρα, ακόμα και με το πιο ξεκάθαρο σύστημα, αυτό που πραγματικά διασφαλίζει 

το μέλλον μας είναι στη πραγματικότητα οι πολιτικές διασφαλίσεις μέσα από μια βιώσιμη 

λύση με την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους τ/κ στην επανενωμένη 

ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η παρούσα διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού διαφέρει ουσιωδώς από τη διαδικασία 

στο Σχέδιο Ανάν: Μια ριζική διαφορά σε σχέση με τα διάφορες άλλες περιπτώσεις 

επίλυσης διενέξεων είναι ότι η κυπριακή διαδικασία δεν είναι επιβεβλημένη από τα έξω, 

αλλά συνεχίζεται στο πηδάλιο βρίσκονται ηγέτες που ωθούν προς τη λύση 

αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για λύση. Ασφαλώς, θα ήταν αφελές να ισχυριστεί 

οποιοσδήποτε ότι δεν υπάρχει εξωτερική ώθηση κι ότι δεν υπάρχει καμία πίεση για λύση: 

Πενήντα χρόνια διένεξης δεν είναι λίγα. Οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί με την υπεροχή της 

Τουρκίας και το γεγονός της συνεχιζόμενης κατοχής είναι τα δεδομένα από τα οποία 

ξεκινούμε. Το ζήτημα είναι αν η παρούσα συγκυρία προσφέρει την ευκαιρία για επίλυση 

του Κυπριακού προς όφελος των κυπρίων.  

_______________ 
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