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Εισαγωγή

Το κείμενο αυτό αποτελεί πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού
διαχείρισης του κυπριακού προβλήματος που στοχεύει στην ακύρωση
των λόγων του αδιεξόδου και στη δημιουργία προϋποθέσεων για
επίλυση του προβλήματος σε σύντομο χρόνο. Λαμβάνει υπόψη βασικές
αρχές της θεωρίας της στρατηγικής, την ιστορία του κυπριακού
προβλήματος, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των βασικών
εμπλεκόμενων παιχτών και τα περιφερειακά και διεθνή γεωπολιτικά
δεδομένα. Μια βασική παραδοχή η οποία αναλύεται στο κείμενο είναι η
δεδομένη ανάγκη για κατάρτιση ολοκληρωμένου στρατηγικού
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και πολυσύνθετων
απειλών που αναδύονται μέσα από τη ρευστότητα που επικρατεί στην
περιοχή μας και γενικότερα στο διεθνές σύστημα. Εν τούτοις, το κείμενο
αυτό επικεντρώνεται στο κυπριακό πρόβλημα και μπορεί να θεωρηθεί ως
ένας πυλώνας του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που
απαιτείται για τη μεγιστοποίηση του δείκτη ασφάλειας και των
προοπτικών επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, η
πρόταση αυτή δεν είναι εξαντλητική και δεν μπορεί παρά να τύχει
θεώρησης σε συνάρτηση με μια σειρά άλλων στρατηγικών πυλώνων.
Για την ακριβέστερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί το περιεχόμενο κάποιων όρων που
χρησιμοποιούνται:
Στρατηγική: Συχνά οι αντιλήψεις για το περιεχόμενο της έννοιας της
στρατηγικής των κρατών, σε σχέση με τις απειλές και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν, επικεντρώνονται στην κινητοποίηση στρατιωτικών
μέσων. Εν τούτοις, κατά τις τελευταίες δεκαετίες η θεωρία της
στρατηγικής έχει επεκταθεί και στη διαχείριση απειλών με μη
στρατιωτικά μέσα και εν καιρώ ειρήνης. Αναφερόμενοι στην έννοια της
«στρατηγικής» εννοούμε την «υψηλή στρατηγική», δηλαδή, κατά τον
ορισμό του Paul Kennedy, «τη δυνατότητα της ηγεσίας ενός κράτους
να συνθέτει όλα τα στοιχεία, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά, για
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την προστασία και την προώθηση των μακροπρόθεσμων
συμφερόντων του κράτους τόσο στον πόλεμο, όσο και στην ειρήνη».1
Στρατηγικό στόχος: Στη δημόσια συζήτηση για τη στρατηγική
στοχοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το κυπριακό
πρόβλημα επικρατεί σύγχυση ως προς τους στόχους που πρέπει να
τεθούν και να επιδιωχθούν μέσα από το περιεχόμενο της λύσης του
Κυπριακού. Συχνά στο δημόσιο διάλογο αναφέρεται ως στρατηγικός
στόχος η επίλυση του κυπριακού. Επειδή η αντίληψη αυτή είναι
μεθοδολογικά εσφαλμένη, η παρούσα Έκθεση δεν βασίζεται επί αυτής.
Η λύση του κυπριακού δεν μπορεί να είναι αφ’ εαυτής στρατηγικός
στόχος, αλλά μέσον στην υπηρεσία του στρατηγικού στόχου. Με τον
όρο «στρατηγικός στόχος» εννοούμε τον βασικό στόχο που υπηρετεί η
στρατηγική αυτή πρόταση μέσω της προτεινόμενης διαχείρισης του
κυπριακού προβλήματος, σε σχέση με τη μεγιστοποίηση του δείκτη
ασφάλειας και των προοπτικών επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αν και η επιδίωξή του γίνεται με μέσα που σχετίζονται άμεσα με το
κυπριακό, εν τούτοις ο «στρατηγικός στόχος» δεν είναι συνάρτηση της
επίτευξης μιας τελικής διευθέτησης στο κυπριακό ή του περιεχομένου
της, αλλά προαπαιτούμενο αυτής.

Τελικοί στόχοι: Ο όρος «τελικοί στόχοι» υιοθετείται για να καταστεί
ευκρινής η διαφοροποίηση μεταξύ του στρατηγικού στόχου (ο οποίος
όπως προαναφέρθηκε είναι προαπαιτούμενο της λύσης του κυπριακού)
και των στόχων που οφείλει να υπηρετεί η λύση του κυπριακού αυτή
καθ’ αυτή. Κατά συνέπεια, ως τελικούς στόχους ορίζουμε τους στόχους
εκείνους που η πρόταση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επιδιώκει η
Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τη διευθέτηση του κυπριακού. Η
εξυπηρέτηση των τελικών στόχων είναι συνάρτηση της μορφής και
του περιεχομένου της τελικής διευθέτησης.

1

Paul Kennedy, “Grand Strategy in War and Peace: Toward a Broader Definition,” στο P. Kennedy
(ed.), Grand Strategies in War and Peace, (New Heaven and London: Yale University Press, 1991), 5.
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1. Γενικές αρχές μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής για την ασφάλεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας
1.1 Το κυπριακό ως περιφερειακό ζήτημα στα πλαίσια μιας νέας
γεωπολιτικής συγκυρίας
Η ιστορία του κυπριακού προβλήματος περιλαμβάνει μια σειρά από
μεταβολές σε σχέση με τους επικρατούντες όρους επίλυσης του
προβλήματος, απότοκο μιας σειράς εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων. Οι κατά καιρούς όροι επίλυσης του κυπριακού, όπως αυτοί
παρουσιάζονταν σε προτάσεις, ιδέες και σχέδια λύσης, αλλά και
σκιαγραφούνταν από τις απόψεις που εκφράζονταν από ισχυρούς διεθνείς
δρώντες, αντανακλούσαν μία κατανομή ισχύος στο κυπριακό η οποία
ευνοούσε τις τουρκικές αξιώσεις περί διχοτόμησης του εδάφους και της
κυριαρχίας. Μέσω αυτής, η Άγκυρα επιδιώκει διαχρονικά να διατηρήσει
ένα σημαντικό ποσοστό ελέγχου επί της νήσου για λόγους που
σχετίζονται με τα ιδιαίτερα συμφέροντά της. Πέραν όλων των άλλων
συντελεστών ισχύος που κινητοποίησε κατά καιρούς η Τουρκία με στόχο
την επιβολή των συμφερόντων της στην Κύπρο, ο κρίσιμος παράγοντας
για την επιτυχία των στόχων της υπήρξε διαχρονικά η δυτική (κυρίως
αμερικανική) στήριξη της οποίας απολάμβανε. Ποτέ στο παρελθόν, από
τα τέλη της δεκαετίας του ’50 μέχρι και τις μέρες μας, η Τουρκία δεν
πορεύθηκε στο κυπριακό χωρίς τη στήριξη ή την ανοχή του δυτικού
παράγοντα.
Σήμερα, το διεθνές σύστημα διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό. Δεν
υπάρχουν πλέον «στρατόπεδα», όπως κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, ούτε και
ένας παγκοσμίως ασυναγώνιστος πόλος, όπως κατά την πρώτη
μεταψυχροπολεμική περίοδο. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία
αναβαθμίζεται ο ρόλος του περιφερειακού υποσυστήματος έναντι του
παγκοσμιοποιημένου διεθνούς συστήματος, εξ’ αιτίας κυρίως της
μερικής υποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τα δρώμενα στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της ανάδυσης άλλων,
μεγάλων δυνάμεων περιφερειακής ή/και πλανητικής εμβέλειας.

7

Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το διεθνοπολιτικό προσανατολισμό της. Εν
τούτοις, από γεωγραφικής άποψης είναι τοποθετημένη στην καρδιά του
περιφερειακού τόξου Ανατολικής Μεσογείου-Μέσης Ανατολής-Βορείου
Αφρικής. Το γεγονός αυτό αναγκάζει την Κυπριακή Δημοκρατία να
προβαίνει σε πολυεπίπεδες γεωπολιτικές θεωρήσεις όταν πρόκειται για
τη χάραξη της εξωτερικής της πολιτικής και της στρατηγικής για την
ασφάλειά της.
Εξελίξεις όπως η λεγόμενη «αραβική άνοιξη» και τα συνεπακόλουθά της
(κυρίως ο μαινόμενος εμφύλιος στη Συρία και η ανάπτυξη του λεγόμενου
«Ισλαμικού Κράτους» στα σύνορα Συρίας-Ιράκ, ως επίσης και η πολιτική
αστάθεια στην Αίγυπτο), η τουρκοϊσραηλινή κρίση και η ανεύρεση
υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Λεβαντίνης καθιστούν σαφή την
εμφάνιση μιας νέας γεωπολιτικής συγκυρίας στο περιφερειακό τόξο
Ανατολικής Μεσογείου-Μέσης Ανατολής-Βορείου Αφρικής. Η νέα
γεωπολιτική συγκυρία αναμφίβολα αναβαθμίζει τον περιφερειακό
ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας για δύο λόγους: πρώτον διότι σε
ένα περιβάλλον ρευστότητας, θρησκευτικού φανατισμού και
συγκρούσεων η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μια όαση σταθερότητας,
παρά τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεύτερον,
διότι έχει μια πολύ μεγάλη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) κατ’
αναλογία του γεωγραφικού της μεγέθους, συνεπώς η όποια διευθέτηση
περί εκμετάλλευσης και μεταφοράς του ενεργειακού πλούτου της
περιοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κυπριακές επιθυμίες. Αργά
αλλά σταθερά, η Κυπριακή Δημοκρατία καθίσταται ένας μικρός αλλά
σημαντικός περιφερειακός παίχτης. Εν τούτοις, ο τουρκικός ηγεμονισμός
και το άλυτο κυπριακό πρόβλημα –σε συνδυασμό με τα εσωτερικά
ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και την έλλειψη
θεσμοθετημένου στρατηγικού σχεδιασμού- αποτελούν αγκάθια που
εμποδίζουν την κεφαλαιοποίηση αυτής της αναβάθμισης.
Την ώρα που η Κύπρος επαναπροσδιορίζεται ως ένας νέος παίχτης στην
περιοχή (και ως τέτοιος οφείλει να γίνεται αντιληπτός από αρκετούς
ισχυρούς περιφερειακούς και διεθνείς δρώντες), το κυπριακό πρόβλημα
καθίσταται περιφερειακό πρόβλημα. Και αυτό γιατί το περιεχόμενο
της λύσης του δεν θα επηρεάσει μόνο την Κύπρο, αλλά και την
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ευρύτερη περιφέρεια. Παράλληλα, η περιφερειακή κατανομή ισχύος
στο τόξο Ανατολικής Μεσογείου-Μέσης Ανατολής-Βορείου Αφρικής
είναι δυνατό να επηρεάσει τις διαδικασίες επίλυσης του κυπριακού. Το
γεγονός αυτό τείνει να ανατρέψει την παραδοσιακή κατανομή ισχύος στο
Κυπριακό εξ’ αιτίας της δραματικής μεταβολής της τουρκικής πολιτικής
ατζέντας επί ημερών διακυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, όσο και σε επίπεδο
εξωτερικής πολιτικής. Αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής είναι η
διαφοροποίηση των αντιλήψεων των ισχυρών περιφερειακών δρώντων
και των μεγάλων δυνάμεων σε σχέση με το τι μπορούν να αναμένουν από
την Άγκυρα: στην καλύτερη περίπτωση η Άγκυρα αντιμετωπίζεται
πλέον ως ένας ισχυρός και σημαντικός, αλλά επικίνδυνα απρόβλεπτος
περιφερειακός παράγοντας, ενώ ορισμένα κράτη της περιοχής όπως το
Ισραήλ και η Αίγυπτος αντιμετωπίζουν με αυξανόμενη καχυποψία τη νέα
τουρκική εξωτερική πολιτική. Σε συνδυασμό με την ρευστότητα στην
περιοχή μας εξ’ αιτίας της αποσταθεροποίησης της Συρίας και του Ιράκ,
της αβεβαιότητας για το μέλλον του Λιβάνου, της έκρυθμης πολιτικής
κατάστασης των τελευταίων χρόνων στην Αίγυπτο, της ανάδειξης του
ισλαμικού φονταμενταλισμού και της εντεινόμενης σύγκρουσης μεταξύ
του σουνιτικού και του σιητικού στοιχείου, η Κύπρος και το Ισραήλ
αποτελούν ίσως τους μοναδικούς παράγοντες σταθερότητας στην
περιοχή. Τυχόν επιβολή τουρκικής επικυριαρχίας επί της Κύπρου (ως
αποτέλεσμα μιας ανάλογης λύσης του κυπριακού) θα ανέτρεπε αυτό το
δεδομένο: Θα καθιστούσε την Τουρκία κυρίαρχη στη διαδικασία
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής
Μεσογείου και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις περεταίρω αύξησης
του εκτοπίσματος και της επιρροής της στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τη μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης των
διεθνών και περιφερειακών δρώντων έναντι της Άγκυρας. Επιπρόσθετα,
με τέτοια λύση του Κυπριακού θα οδηγούσε και στον εγκλωβισμό του
Ισραήλ όχι πλέον σε κλοιό Αράβων αλλά ριζοσπαστικών Ισλαμικών
πληθυσμών.
Κατά συνέπεια, με γνώμονα τα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω και τη νέα
γεωπολιτική συγκυρία που περιγράφεται στις προηγούμενες γραμμές, η
παραδοσιακή ενδο-κυπριακή συζήτηση για το είδος της λύσης του
κυπριακού και για τους τρόπους με τους οποίους ενδείκνυται η επιδίωξή
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της καθίσταται εν πολλοίς εξαρτημένη από τα όσα τεκταίνονται στο
διεθνές επίπεδο. Από τη στιγμή που οι όροι επίλυσης του κυπριακού
καθορίζονται κατά κύριο λόγο όχι από τις εντός, αλλά από τις εκτός
Κύπρου ισορροπίες, ο παράγοντας εκείνος ο οποίος ευνοείται από αυτές
τις ισορροπίες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει τους όρους
επίλυσης του κυπριακού στις ισορροπίες της δεδομένης στιγμής. Μέχρι
τώρα η Τουρκία παρουσιάζει αξιοζήλευτη αποτελεσματικότητα στο να
πετυχαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Η Τουρκική πολιτική θα πρέπει να
παραδειγματίσει την Κυπριακή Δημοκρατία: η προσαρμογή των όρων
επίλυσης του κυπριακού στα νέα περιφερειακά δεδομένα, τα οποία
αντανακλούν μια περιφερειακή τάξη πραγμάτων που είναι
ευνοϊκότερη παρά ποτέ για τα κυπριακά συμφέροντα, θα πρέπει να
αποτελέσει το κύριο μέσο για την επίτευξη των στρατηγικών μας
στόχων σε ό,τι αφορά το κυπριακό. Το δεδομένο αυτό καθιστά
απαραίτητη τη θεώρηση του κυπριακού όχι μόνο πίσω από το πρίσμα
των διακοινοτικών συνομιλιών, αλλά και έξω και πέρα από αυτές, στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής θεώρησης όλων των αλληλένδετων
ζητημάτων που σχετίζονται με το εθνικό μας θέμα. Πάνω απ’ όλα,
καθιστά επιτακτική την ανάγκη θεώρησης του κυπριακού ως μέρος
ενός ευρύτερου προβλήματος ασφάλειας και περιφερειακής
ρευστότητας εντός του συστήματος περιφερειακών σχέσεων στην
περιοχή μας, γεγονός που εξυπακούεται σημαντικές προκλήσεις αλλά και
ευκαιρίες. Τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας
επιβάλλουν την επίλυση του κυπριακού το συντομότερο δυνατόν. Εν
τούτοις, αυτή δεν μπορεί πλέον να γίνεται αντιληπτή πέραν και έξω από
τα ευρύτερα περιφερειακά δεδομένα, τα οποία θέτουν το εθνικό μας θέμα
σε σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με ζητήματα όπως:
α. Η τουρκοϊσραηλινή κρίση ως παράγοντας μετατόπισης του
στρατηγικού βάθους του Ισραήλ
β. Οι πολιτικές και οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την
περιοχή μας.
γ. Ο νέος ρόλος και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην
περιοχή.
δ. Τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις της Ρωσίας στην περιοχή.
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ε. Οι περιφερειακές συγκλίσεις και αποκλίσεις συμφερόντων που
διαμορφώνονται μεταξύ δρώντων όπως το Ιράν, η Τουρκία, το Κατάρ,
η Παλαιστινιακή Αρχή, η Χαμάς, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, το
Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία κ.α.
στ. Η εμφάνιση του λεγόμενου «Ισλαμικού Κράτους» και οι προοπτικές
εδραίωσής του στην περιοχή.
ζ. Ο κουρδικός παράγοντας και οι προοπτικές δημιουργίας κουρδικού
κράτους (ή κρατών) στην περιοχή.
Και άλλα.

1.2. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν μια ολοκληρωμένη
στρατηγική ασφάλειας
Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε καθίσταται σαφής η ανάγκη
μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας η οποία να είναι σε θέση –
πέραν του κυπριακού- να διαχειρίζεται τις πολλαπλές απειλές και
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο σύγχρονο
διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον. Η ανά χείρας πρόταση δεν
αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας. Ένα τέτοιο
εγχείρημα δεν μπορεί παρά να επιτελεστεί στα πλαίσια δομών
θεσμοθετημένου στρατηγικού σχεδιασμού. Αντί αυτού, επικεντρώνεται
στη διαχείριση του κυπριακού προβλήματος. Εν τούτοις, θεωρούμε ότι
είναι σημαντική η παράθεση των προϋποθέσεων εκείνων που πιστεύουμε
ότι θα πρέπει να διέπουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική γενικότερα,
αλλά και ειδικότερα την στρατηγική μας για την επίλυση του κυπριακού.
Οι προϋποθέσεις αυτές βασίζονται εν πολλοίς στην εμπειρία
παλαιότερων στρατηγικών επιλογών της Κυπριακής Δημοκρατίας:
 Αυτοτέλεια
Μία βασική αρχή την οποία θα πρέπει να έχει υπόψη η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι η αυτοτέλεια των στρατηγικών της επιλογών στο
μέγιστο δυνατό βαθμό. Αν και ένα μικρό κράτος –το οποίο υποφέρει
από ένα δυσχερές ισοζύγιο ισχύος σε σχέση με το κράτος που το
απειλεί– είναι υποχρεωμένο να προσφύγει στην εισαγωγή εξωτερικών
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συντελεστών ισχύος για την εξισορρόπηση της απειλής (π.χ. μέσω
εταιρικών και συμμαχικών δεσμών με ισχυρότερα κράτη), εν τούτοις
θα πρέπει να διαθέτει αυτοτέλεια αν μη τι άλλω στη χρήση των
ιδίων μέσων. Για παράδειγμα, η έλλειψη αυτοτέλειας κατά την
περίοδο της παρουσίας της ελληνικής μεραρχίας στην Κύπρο, αλλά
και κατά την περίοδο της εφαρμογής του Δόγματος του Ενιαίου
Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ), εξέθεσε την Κύπρο σε σοβαρά κενά
ασφάλειας όταν η Αθήνα εγκατέλειψε τις κοινές στρατηγικές
επιλογές.
 Θεσμοθετημένος στρατηγικός σχεδιασμός
Άλλα ζητήματα που προκύπτουν, μελετώντας παλαιότερες
στρατηγικές επιλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αυτά του
σωστού,
ολοκληρωμένου,
σύνθετου
και
συλλογικά
διαμορφωμένου σχεδιασμού και της πολιτικής βούλησης για
διαρκή στήριξή του. Περιπτώσεις στρατηγικών επιλογών όπως αυτές
της καθόδου της ελληνικής μεραρχίας (1964-1967), του
«μακροχρόνιου αγώνα» (1977-88) και του δόγματος της
ανατροπής του στρατιωτικού ισοζυγίου ισχύος (1993-2000),
έπασχαν από ελλιπή σχεδιασμό και έλλειψη διαρκούς πολιτικής
δέσμευσης έναντι των στρατηγικών επιλογών τόσο από πλευράς
Αθήνας (στις περιπτώσεις της μεραρχίας και του ΔΕΑΧ), όσο και από
πλευράς Λευκωσίας (στις περιπτώσεις του μακροχρόνιου αγώνα και
των S-300). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη
θεσμοθετημένου στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος να
διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή πολιτική δέσμευση έναντι των
στρατηγικών επιλογών και, κατά συνέπεια, τη μακροβιότητα της
στρατηγικής εθνικής ασφάλειας. Επιπλέον, ο θεσμοθετημένος
στρατηγικός σχεδιασμός, με τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα
διεθνούς πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, θα συνέβαλλε στην ορθή
ανάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, θα μείωνε της πιθανότητες
σφαλμάτων σε σχέση με τα κατά καιρούς διεθνή δεδομένα και θα
επέτρεπε την αναπροσαρμογή ζητημάτων τακτικής ανάλογα με τις
διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.
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 Εξωτερική εξισορρόπηση και εκμετάλλευση ευκαιριών
Ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς δυναμικής η οποία οδηγεί σε συχνές
εσωτερικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα σε επίπεδο κατανομής
ισχύος και αντιλήψεων μεταξύ των διεθνών δρώντων, οι συγκλίσεις
συμφερόντων μεταβάλλονται αναλόγως. Για ένα μικρό κράτος όπως
η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία παρά την υψηλή της
γεωστρατηγική αξία υπήρξε για δεκαετίες απομονωμένη τόσο λόγω
των δικών της επιλογών, όσο και ως αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών,
η εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Τέτοιου
είδους αλλαγές συχνά δημιουργούν ευκαιρίες για την εισαγωγή
εξωτερικών συντελεστών ισχύος, οι οποίοι είναι δυνατό να
ανατρέψουν το αρνητικό για την Κύπρο ισοζύγιο σε σχέση με την
Τουρκία σε ό,τι αφορά στους πολιτικό-διπλωματικούς όρους επίλυσης
του Κυπριακού. Εν τούτοις, θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρος
εντοπισμός των παραθύρων ευκαιρίας και δυνατότητα άμεσης
κινητοποίησης σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και εθνικής
στρατηγικής για την εκμετάλλευσή τους. Παραδείγματα αλλαγής, τα
οποία μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ρήξη στις
σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και η γενικότερα η μεταβολή αντιλήψεων
που παρατηρείται σε διάφορα διεθνή και περιφερειακά κέντρα λήψης
αποφάσεων σε σχέση με τον βαθμό αξιοπιστίας της Άγκυρας (για
παράδειγμα, η υπόγεια υποστήριξη του Ισλαμικού Κράτους, η
ευέλικτη προσαρμογή των οικονομικών της συμφερόντων με τη
Ρωσία, παρά την εκ διαμέτρου αντίθετη στοχοθέτηση της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με αυτή της Μόσχας κλπ) .
 Αποφυγή μονοδιάστατων προσεγγίσεων
Η παρελθούσα κυπριακή εμπειρία αποδεικνύει ότι τόσο σε θέματα
ασφάλειας γενικότερα, όσο και στο κυπριακό ειδικότερα,
μονοδιάστατες στρατηγικές προσεγγίσεις, όπως π.χ. επιλογές οι
οποίες στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην κινητοποίηση
στρατιωτικών μέσων ή στην επιλογή των διακοινοτικών συνομιλιών,
είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Χρειάζεται ολοκληρωμένη
προσπάθεια σε πολλά επίπεδα, των προαναφερθέντων μη
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εξαιρουμένων, η οποία θα μεγιστοποιεί τα οφέλη που δύναται η
Κυπριακή Δημοκρατία να αποκομίσει στα πεδία εκείνα όπου
απολαμβάνει πλεονεκτήματος. Για παράδειγμα, η διεθνής
αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η συμμετοχή της ως πλήρες
μέλος της ΕΕ και η αναγνώριση του δικαιώματός της για
εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων που βρίσκονται στην
αποκλειστική οικονομική της ζώνη (ΑΟΖ) –δεδομένα τα οποία
αμφισβητούνται έντονα από την Τουρκία– αποτελούν πεδία στα οποία
η Κυπριακή Δημοκρατία απολαμβάνει συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Μέσα από αυτά τα πεδία θα πρέπει να αναζητήσει συντελεστές ισχύος
που θα βελτιώσουν τη θέση της στο ισοζύγιο και –αντιστοίχως- τη
διαπραγματευτική της ισχύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
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2. Τουρκική στρατηγική και στόχοι
Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε στην τουρκική στρατηγική και
τους στόχους της σε ό,τι αφορά στο κυπριακό και την Κύπρο γενικότερα.
Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική δεδομένου του ρόλου της Τουρκίας σε
ό,τι αφορά στο κυπριακό, αλλά και μιας βασικής παραδοχής την οποία
θεωρούμε προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση των στρατηγικών μας
αναγκών: στο βαθμό που η τουρκική πολιτική στο κυπριακό,
διακηρυγμένα ή συγκεκαλυμμένα, επιδιώκει την αντικατάσταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας από μια νέα τάξη πραγμάτων βασισμένη στη
νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής του 1974 και της
συνεχιζόμενης κατοχής, προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την
ανάπτυξη μιας στρατηγικής επίλυσης του κυπριακού με βιώσιμους
και διαρκείς όρους θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτής της
τουρκικής στοχοθεσίας.

2.1. Ιστορική αποτίμηση της τουρκικής στοχοθεσίας στο κυπριακό
Η Τουρκία από το 1956 (Εκθέσεις Νιχάτ Εριμ) σχεδίασε μιαν
ολοκληρωμένη Στρατηγική με συγκεκριμένους Στόχους και Σχέδιο
Δράσης αναφορικά με την Κύπρο. Τόσο η Στρατηγική όσο και οι Στόχοι
που καθορίζονταν σε αυτή, τύγχαναν αναθεώρησης ανάλογα με τις
εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον αλλά και την ανέλιξη και πορεία της
ίδιας της Τουρκίας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές που είχαν δοθεί στον Νιχάτ Ερίμ από
την Τουρκική Κυβέρνηση ήταν:
α. Οι Άγγλοι να παραμείνουν στην Κύπρο.
β. Αν οι Άγγλοι πρόκειται να αποχωρήσουν τότε η Κύπρος
να δοθεί στην Τουρκία.
γ. Αν δεν θα αποδοθεί στην Τουρκία, τότε η Κύπρος να
διχοτομηθεί.
δ. Να δοθεί καθεστώς αυτοδιοίκησης.
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ε. Να αποτραπεί η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Ο Νιχάτ Ερίμ στην πρώτη του Έκθεση, υπερασπίζεται τη θέση για
απόδοση της Κύπρου στην Τουρκία ως «ανάγκη να βρίσκεται η
στρατιωτική ισχύς του νησιού σε σοβαρά και ανώτερα χέρια, για την
προάσπιση των συμφερόντων και της ασφάλειας της Τουρκίας». Στη
δεύτερη του Έκθεση ο Νιχάτ Ερίμ προβάλλει το επιχείρημα ότι «η
Κύπρος αποτελεί, από τη σκοπιά της άμυνας της Τουρκίας, μια εξέδρα
για άλματα, η οποία δύναται να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη». Για
το δε ζήτημα της αυτοκυβέρνησης του σχεδίου Ράντκλιφ, προτείνει όπως
«αναγνωριστεί το δικαίωμα της Τουρκίας να εγκαταστήσει τουρκικές
φρουρές σε στρατηγικής σημασίας σημεία της Νήσου». Σήμερα, τα
δεδομένα επί του εδάφους, όπως διαμορφώθηκαν με την τουρκική
εισβολή και κατοχή, αποδεικνύουν ότι η Τουρκία ακολούθησε με
αφοσίωση τους στόχους που έθεσε και έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό
το στρατηγικό της στόχο. Εν τούτοις, η ολοκλήρωση του τουρκικού
στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να επέλθει μόνο με τη νομιμοποίηση
της διχοτόμησης και την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα
οποία με τη σειρά τους θα επιφέρουν τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου από
την Τουρκία.
2.2.

Στόχοι, γεγονότα και σταθμοί

Έχει σημασία να επιχειρήσουμε την καταγραφή κάποιων γεγονότων με
χρονολογική σειρά, γιατί αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση της
Τουρκικής Στρατηγικής αλλά και τις εξελίξεις των Στόχων της Τουρκίας.
 1955:
Τριμερής
Διάσκεψη
του
Λονδίνου.
Αναγνωρίζονται στην Τουρκία δικαιώματα στην Κύπρο
και λόγος στο Κυπριακό, ακυρώνοντας στην πράξη τη
Συμφωνία της Λωζάνης του 1923 με την οποία είχε
αποποιηθεί κάθε δικαιώματος επί της Κύπρου.
Αίτημα Διπλής Ένωσης (Ταξίμ).
 1959: Με τη Συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου για τη
δημιουργία Ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους η
Τουρκία:
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- αναβαθμίζει την Τουρκοκυπριακή μειονότητα σε
κοινότητα
- καθίσταται
εγγυήτρια
δύναμη,
αποκτώντας
επεμβατικά δικαιώματα
- επαναφέρει στην Κύπρο Τουρκικά στρατεύματα για
πρώτη φορά από το 1878
1963: Αποχώρηση, παραίτηση των Τουρκοκυπρίων από
όλα τα Κρατικά αξιώματα σε μια προσπάθεια κατάλυσης
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έκτοτε η Τουρκία αρνείται
να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.
1964: Οι Τουρκοκύπριοι δημιουργούν θύλακες και μετά
τις διακοινοτικές συγκρούσεις, οι Βρετανοί χαράσσουν
την «πράσινη γραμμή» που διαχωρίζει τη Λευκωσία.
Διαχωρισμός έγινε σε όλες τις πόλεις της Κύπρου με
εξαίρεση τη Λεμεσό.
Αιωρείται μια διαρκής απειλή τουρκικής εισβολής πάνω
από την Κύπρο. Με επιστολή του προς τον Τούρκο
Πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, τον Ιούνιο του 1964, ο
Αμερικανός Πρόεδρος Λίντον Τζόνσον αποτρέπει την
εκτέλεση σχεδίου τουρκικής εισβολής και διχοτόμησης
της νήσου. Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα ενώ
αναπτύσσεται στην Κύπρο μία ελληνική μεραρχία που
αποσκοπεί στην προστασία του νησιού από την τουρκική
απειλή. Με τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας τον
Αύγουστο του 1964, η Τουρκία καθιστά σαφές ότι είναι
διατεθειμένη να ασκήσει στρατιωτική βία για επίτευξη
των στόχων της.
1965: Γίνεται προσπάθεια για αποδοχή της Ομοσπονδίας
ως λύση της κρίσης που προέκυψε. Ο Μεσολαβητής των
Ηνωμένων Εθνών Γκάλο Πλάζα στην Έκθεση του προς
τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ απέρριψε τη λύση της
Ομοσπονδίας, γιατί δεν υπήρχε η γεωγραφική και η
δημογραφική βάση για ένα τέτοιο σύστημα.
1974: Τουρκική Εισβολή:
- κατάληψη του 36,2% του Κυπριακού εδάφους.
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- εκδίωξη του Ελληνικού πληθυσμού από τα
κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, μεταφορά
και εγκατάσταση σε αυτά τα εδάφη του Τουρκικού
πληθυσμού που ζούσε στις ελεύθερες περιοχές.
Έναρξη εποικισμού με Τούρκους από Τουρκία.
- 10 χρόνια μετά την Έκθεση Γκάλο Πλάζα, η
Κύπρος
διχοτομείται
γεωγραφικά
και
δημογραφικά.
1977: Με τη Συμφωνία Μακαρίου-Ντενκτάς γίνεται
αποδεκτή, η «Διπεριφερειακή Δικοινοτική
Ομοσπονδία» ως μοντέλο λύσης, με σεβασμό στις
3 βασικές Ελευθερίες και το δικαίωμα επιστροφής
των προσφύγων.
1983: Ανακηρύσσεται η «Τ.Δ.Β.Κ.».
1989:Εισάγεται ο όρος «Διζωνική» ο οποίος σταδιακά
υποκαθιστά τον όρο «Διπεριφερειακή».
2004:Σχέδιο Ανάν. Η λύση προβλέπει την κατάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία ενός
νέου συνεταιρισμού. Εισάγεται η αρχή της
«παρθενογένεσης» και ο όρος «Συνιστώντα
Κράτη».
2008:Κοινό Ανακοινωθέν της 23ης Μαΐου. Γίνεται
αποδεκτό ότι η λύση θα οδηγήσει σε
«Συνεταιρισμό» από «δύο Συνιστώντα Κράτη».
2014: Κοινό Ανακοινωθέν 11ης Φεβρουαρίου. Μεταξύ
άλλων η «Διζωνικότητα» τίθεται πριν από το
«Ευρωπαϊκό Κεκτημένο» ως αρχές που θα
εφαρμοστούν σε όλη την Κύπρο.
Η Τουρκία εισάγει σε επίσημο έγγραφο της προς
την Ε.Ε. τον όρο «εκλιπούσα» για την Κυπριακή
Δημοκρατία. Όρο που επαναλαμβάνει ο Υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας σε επιστολή του προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Είναι εμφανές από την εξέλιξη των γεγονότων, της ορολογίας που
χρησιμοποιείται αλλά και από τις Προτάσεις που κατατίθενται στο
πλαίσιο των συνομιλιών ότι οι στόχοι της Τουρκίας στο Κυπριακό
αναβαθμίζονται σταδιακά. Κάθε φορά που η Τουρκία κερδίζει νέα
κεκτημένα, θέτει υψηλότερους στόχους.
Από τη «Διπλή Ένωση» που στόχευε στον ενταφιασμό του αιτήματος
του Κυπριακού Ελληνισμού για «Ένωση με την Ελλάδα», υπήρξε μια
πρώτη μετακίνηση προς τον στόχο της Ομοσπονδίας στα μέσα της
δεκαετίας του ’60 και στη συνέχεια στο στόχο της Διχοτόμησης με την
Τουρκική εισβολή. Η Τουρκία αιτιολογούσε τη διχοτόμηση ως
ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της στο νότιο υπογάστριο της.
Με την άνοδο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν στην εξουσία η Τουρκία
αναθεώρησε τους εθνικούς της στόχους σε όλη την περιοχή και ασφαλώς
και στην Κύπρο. Θέτοντας ως στόχο την καθιέρωση της σε περιφερειακή
υπερδύναμη και ηγέτιδα χώρα του Ισλαμικού Κόσμου, ενέταξε την
Κύπρο, σ’ αυτό το όραμα ανασύστασης της οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Το βιβλίο «Στρατηγικό Βάθος» του νυν Πρωθυπουργού
της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, αλλά και η εν γένει συμπεριφορά
της Άγκυρας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας επί ημερών
διακυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αποτελούν
σοβαρές ενδείξεις της συνέχισης της τουρκικής πολιτικής για
σταδιακή επιβολή ελέγχου επί ολόκληρης της Κύπρου.
Για να πετύχει αυτό τον Στρατηγικό Στόχο, η Τουρκία καθόρισε και
επιδιώκει ενδιάμεσους στρατηγικούς στόχους που είναι:
(α) η Κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
(β) η δημιουργία μιας συγκεκαλυμμένης Συνομοσπονδίας,
(γ) η διασφάλιση ύπαρξης ενός μη λειτουργικού Κράτους που να
βρίσκεται σε παραλυσία,
(δ) η επιβολή μιας λογικής «διχοτόμησης της κυριαρχίας», μέσω της
οποίας να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση διαζυγίου τα δύο
«συνιστώντα κράτη» θα διατηρούν την κυριαρχία τους το καθ’ ένα
στη γεωγραφική του επικράτεια και
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(ε) η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού με
προοπτική εκτουρκισμού του.

2.3. Τακτική
Η Τουρκία ακολούθησε και συνεχίζει να υιοθετεί μια σύνθετη
στρατηγική και τακτική η οποία συνίσταται: στην αξιοποίηση του
χρόνου, στην αξιοποίηση των διακοινοτικών συνομιλιών, στη δημιουργία
νέων δεδομένων επί του εδάφους.
α. Χρόνος
Από την ημέρα της εισβολής η Τουρκία γνώριζε ότι ο
χρόνος άρχισε να ήταν πιεστικός για την Ελληνική πλευρά.
Η πάροδος του χρόνου από μόνη της ως παράμετρος,
εξυπηρετούσε τους στόχους και ενίσχυε τη θέση της. Έτσι
μας επέβαλε με την τακτική της τον «μακροχρόνιο».
Με το πέρασμα του χρόνου:
 Φεύγουν από τη ζωή οι άνθρωποι της γενιάς των
προσφύγων που έζησαν, μεγάλωσαν και διατηρούν
μνήμες από τα κατεχόμενα. Οι άνθρωποι που έχουν
πιο έντονο τον πόθο της επιστροφής.
 Οι νέοι που ήταν μικροί στην εισβολή ή γεννήθηκαν
μετά από αυτή οργάνωσαν την κοινωνική και
επαγγελματική τους ζωή στις ελεύθερες περιοχές.
 Οι δύο κοινότητες συνηθίζουν να ζουν χωριστά και να
συνεργάζονται ως «γείτονες». Αναπτύσσουν εντελώς
χωριστή
οργάνωση
εξουσίας,
πολιτική,
συνδικαλιστική και κοινωνική δράση, αλλά και
οικονομικά συμφέροντα.
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β. Διακοινοτικές Συνομιλίες
Με την άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή
Δημοκρατία και να διαπραγματευθεί μαζί της λύση του
προβλήματος, η Ελληνική ηγεσία είχε βρεθεί μετά την
εισβολή, μπροστά στην προοπτική ενός παρατεταμένου
αδιεξόδου που θα παγίωνε την κατάσταση που
δημιουργούσε η εισβολή. Η απουσία μιας διαδικασίας
συνομιλιών ή διαλόγου απέκλειε κάθε προοπτική επίλυσης
του Κυπριακού.
Μπροστά σ’ αυτό το δίλημμα, η πολιτική ηγεσία
αποδέχθηκε τις διακοινοτικές συνομιλίες με την
Τουρκοκυπριακή ηγεσία, παρά το γεγονός ότι γνωρίζαμε
πως τις αποφάσεις τις λαμβάνει η Άγκυρα. Τελικά οι
διακοινοτικές συνομιλίες αποτέλεσαν το μέσο για να
κερδίσει το χρόνο που η Τουρκία ήθελε.
Με τις διακοινοτικές συνομιλίες:
 αποτράπηκε το διαρκές αδιέξοδο αλλά είχαμε ένα
διακεκομμένα παρατεταμένο αδιέξοδο 40 χρόνων,
με μικρά διαλείμματα τεχνητής προόδου που
διάβρωσαν τις δικές μας διαπραγματευτικές θέσεις.
 το Κυπριακό από πρόβλημα εισβολής και κατοχής
τείνει να μετατραπεί, στα μάτια της διεθνούς
κοινότητας, σε δικοινοτική διαφορά κατανομής
εξουσιών.
 η Τουρκία αποστασιοποιήθηκε από το πρόβλημα
και από εισβολέας και κατακτητής επιδιώκει να
απενοχοποιηθεί πλήρως, αξιοποιώντας το ρόλο μιας
ενδιαφερόμενης χώρας που βοηθά όσο μπορεί τις
δύο κοινότητες να επιτύχουν μια λύση.
 το Κυπριακό έχει καταταγεί στις λεγόμενες
«παγωμένες συγκρούσεις» («frozen conflicts»). Το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές ή άλλες
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συγκρούσεις στην Κύπρο επιτρέπει στη διεθνή
κοινότητα να μην ιεραρχεί τη λύση του Κυπριακού
ψηλά στις προτεραιότητες της.
 τα διαδοχικά αδιέξοδα σε τόσους πολλούς γύρους και
προσπάθειες συνομιλιών, εμπεριέχει τον κίνδυνο να
θεωρηθεί το κυπριακό από τη διεθνή κοινότητα ως
«μη επιλύσιμο πρόβλημα». Αυτό εξυπηρετεί και η
απειλή των Βρετανών για τερματισμό της παρουσίας
της UNFICYP στην Κύπρο.
 η Τουρκία επέβαλε μια σειρά από νέες ορολογίες
όπως «οι δύο ηγέτες», οι «δύο πλευρές», «δύο
κοινότητες» και άλλα τινά, που αποσκοπούν στην
υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην
παράλληλη πολιτική αναβάθμιση της αποσχιστικής
οντότητας των κατεχομένων.

γ. Νέα δεδομένα επί του εδάφους
Η Τουρκία με τη διαδικασία των διαδοχικών αδιεξόδων στο
Κυπριακό, κέρδισε και αξιοποίησε την πάροδο του χρόνου
για να δημιουργήσει νέα δεδομένα επί του εδάφους. Αυτά τα
νέα δεδομένα επιχειρεί να τα επιβάλει ως τετελεσμένα και
συστατικά στοιχεία της λύσης του Κυπριακού.

γ.1. Γεωγραφικός και δημογραφικός διαμελισμός
Η στρατιωτική εισβολή, η εκδίωξη των Ελληνοκυπρίων
που ζούσαν στα κατεχόμενα εδάφη και εγκατάσταση σε
αυτά των Τουρκοκυπρίων που ζούσαν στις ελεύθερες
περιοχές, οδήγησε στον γεωγραφικό και δημογραφικό με εθνοτικά κριτήρια- διαμελισμό του νησιού. Με αυτά
τα δεδομένα ανατρέπεται η Έκθεση και τα
συμπεράσματα του Γκάλο Πλάζα περί αδύνατης
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οργάνωση του Κυπριακού Κράτους σε ομοσπονδιακή
δομή.
Ο γεωγραφικός και πληθυσμιακός διαμελισμός, όχι μόνο
παρεμποδίζει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την
ανάπτυξη κοινών συμφερόντων ανάμεσα στις δύο
κοινότητες, αλλά αναπτύσσει διαφορετικά και
ανταγωνιστικά συμφέροντα (κυρίως οικονομικά)
ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων διευκόλυνε την
επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων των δύο κοινοτήτων,
αλλά με τον «Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής» αντί
να
αναπτυχθούν
κοινές
οικονομικές
δράσεις
(αναπτύχθηκαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό και
αποσπασματικά) αναπτύχθηκε ανταγωνισμός σε τομείς
όπως ο Τουρισμός, η Εμπορεία γεωργικών προϊόντων
κ.α. Παράλληλα, μετά από 12 χρόνια εμπειρίας,
διαπιστώνουμε ότι το άνοιγμα των οδοφραγμάτων
ενίσχυσε περισσότερο την αντίληψη της «καλής
γειτονίας» παρά της συνύπαρξης σε μικτά χωριά και
χώρους εργασίας. Επιπλέον, καθιερώνεται η αντίληψη
ότι η λύση θα επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση αλλά
όχι την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη
απόκτηση ιδιοκτησίας. Άλλωστε, η προσέγγιση αυτή
διέπει και τις προτάσεις της Τουρκικής πλευράς στις
συνομιλίες.

γ.2. Ψευδοκράτος
Η ανακήρυξη του Ψευδοκράτους το 1983, λίγα μόλις
χρόνια μετά τις Συμφωνίες υψηλού επιπέδου ’77-’79,
καταδεικνύει πως η Τουρκία είχε από τότε
προσδιορίσει το περιεχόμενο και την ουσιαστική δομή
της
«Διπεριφερειακής
(τότε),
Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας» καθώς και το ότι αυτή δεν θα ήταν
μετεξέλιξη και συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας
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σε Ομόσπονδο Κράτος, αλλά θα επρόκειτο για
δημιουργία ενός νέου Κράτους του οποίου η δομή και
λειτουργία δεν θα είναι Ομοσπονδιακή αλλά κατ’ ουσίαν
θα αποτελεί Συνομοσπονδία κρατών.
Παρά τα σχετικά ψηφίσματα καταδίκης του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία σταδιακά
πέτυχε να αναβαθμίσει πολιτικά τις σχέσεις του
ψευδοκράτους με πολλές κυβερνήσεις, καθώς επίσης και
με όργανα/θεσμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Ιδιαίτερες και στενές ήταν οι σχέσεις του
ψευδοκράτους με την Διεύθυνση Διεύρυνσης, η οποία
διαχειριζόταν και αντιμετώπιζε τις υποθέσεις που
αφορούσαν το κατοχικό καθεστώς και τους
Τουρκοκύπριους ωσάν να ήταν μια «υπό καθεστώς
υποψήφια για ένταξη οντότητα».

Η Τουρκία με την εισβολή και την κατοχή επεδίωξε και
πέτυχε τη διαμόρφωση δεδομένων που θα της επέτρεπαν
να ισχυριστεί ότι το ψευδοκράτος διαθέτει ήδη δύο
συστατικά χαρακτηριστικά που διέπουν ένα κράτος:
πληθυσμό
και
εξουσία.
Με
την
εξαγορά
Ελληνοκυπριακών περιουσιών μέσα από την «Επιτροπή
Αποζημιώσεων» (ιδιαίτερα, μετά και τη γνωστή απόφαση
του ΕΔΑΔ στην «υπόθεση Δημόπουλος») είναι υπό
διαμόρφωση και το τρίτο συστατικό στοιχείο του
Κράτους, το έδαφος. Άλλωστε, οι τουρκοκυπριακοί
στόχοι για εθνική και περιουσιακή «καθαρότητα» των
κατεχομένων, αναδεικνύονται ξεκάθαρα, αφ’ ενός
μέσα από τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζει η
Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια και, αφ’ ετέρου, μέσα από
τις θέσεις που καταθέτει στο πλαίσιο των περιορισμένων
διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στις πτυχές του
εδαφικού και του περιουσιακού.
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Το ψευδοκράτος βρίσκεται υπό πλήρη εξάρτηση
(πολιτική, οικονομική και στρατιωτική) της Τουρκίας. Η
εξάρτηση αυτή θα διευρυνθεί και θα εμβαθυνθεί με τον
αγωγό μεταφοράς νερού και την προγραμματιζόμενη
μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από την Τουρκία στα
κατεχόμενα.
Η παρουσία του ψευδοκράτους αξιοποιείται για να
προδιαγράψει τη μορφή, το μοντέλο αλλά και σημαντικές
πτυχές της λύσης του Κυπριακού. Έτσι στις συνομιλίες
προκύπτουν
ζητήματα
όπως
η
νομιμοποίηση
«προηγούμενων πράξεων» (αποφάσεων και ενεργειών
του ψευδοκράτους αλλά και των Συμφωνιών που
υπέγραψε με την Τουρκία), η ιθαγένεια του
ψευδοκράτους που καλύπτει και τους έποικους κλπ στη
βάση και στη λογική ύπαρξης δύο κρατικών οντοτήτων
στην Κύπρο.
Από την καταδίκη του ψευδοκράτους, βρισκόμαστε
σήμερα ενώπιον της θέσης περί «Συνιστώντων
Κρατών», η οποία, μαζί με τη διζωνική δομή και
λειτουργία, διέπουν τη συνταγματική πτυχή και τις
λοιπές πτυχές του κυπριακού προβλήματος.

γ.3. Αλλοίωση του Δημογραφικού και πολιτισμικού
χαρακτήρα
Με την πάροδο του χρόνου η Τουρκία έθεσε σε
εφαρμογή ένα σχέδιο πολιτισμικού και δημογραφικού
εκτουρκισμού των κατεχόμενων εδαφών.
Με τον συνεχιζόμενο μαζικό εποικισμό έχει μετατρέψει
τους Τουρκοκύπριους σε μειονότητα στα κατεχόμενα,
ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος, σε κάποιο χρόνο, οι έποικοι
να αποτελούν την πλειοψηφία του συνολικού πληθυσμού
της Κύπρου.
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Μαζί με τον εποικισμό ενισχύεται και το θρησκευτικό
στοιχείο που δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα έντονο ανάμεσα
στους Τουρκοκύπριους. Αυτό το στοιχείο έγινε
εντονότερο τα τελευταία χρόνια μετά την άνοδο του
Ερτογάν στην ηγεσία της Άγκυρας.
Ο εποικισμός αποτελεί και την πιο μεγάλη απειλή για
την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού και ένα
πολύ σοβαρό λόγο και παράγοντα που καθιστούν το
σημερινό status quo ως μη αποδεκτό και επικίνδυνο.
Η μη λύση δεν μπορεί με αυτά τα δεδομένα να
θεωρηθεί «λύση».
Παράλληλα η αντικατάσταση των ελληνικών
τοπωνυμίων με Τούρκικες ονομασίες, καταδεικνύει
πως η Τουρκία θέλει σταδιακά να σβήσει από τη μνήμη
το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζούσαν Έλληνες
πριν από το 1974.
δ. Νέα δεδομένα στην Κυπριακή ΑΟΖ
Με την εισβολή του ερευνητικού πλοίου Barbaros στην
Κυπριακή ΑΟΖ και την έκδοση δύο NAVTEX για
έρευνες, η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει νέα
δεδομένα στον ενεργειακό τομέα, με στόχο: Πρώτον, την
ακύρωση των πλεονεκτημάτων που αντλεί η Κυπριακή
Δημοκρατία από μια τεράστια ΑΟΖ με αποθέματα
Υδρογονανθράκων, δεύτερο, τη διασφάλιση ότι η
εξαγωγή του Φυσικού Αερίου της Ανατολικής
Μεσογείου θα γίνει με αγωγό μέσω Τουρκίας για
αναβάθμιση του ρόλου της ως ενεργειακό κόμβος και
τρίτο, να παγώσει κάθε ενεργειακό πρόγραμμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας διασυνδέοντας το με τη λύση
Κυπριακού και υποβαθμίζοντας τους Υδρογονάνθρακες
από κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σε Δικοινοτικό ζήτημα.
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Συμπερασματικά, η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τη Βρετανική πολιτική ως
εργαλείο διχασμού και διαίρεσης με στόχο την επικράτηση της επί της
Κύπρου, αποτρέποντας τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
υγιές, βιώσιμο και κυρίαρχο κράτος, εν δυνάμει καθοριστικό παράγοντα
σταθερότητας στην περιοχή.

2.4. Περιφερειακοί στόχοι
2.4.1. Ευρωπαϊκοί στόχοι
Γίνεται μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η Τουρκία του Ερτογάν
συνεχίζει να έχει ή όχι Ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς.
Κατά πόσο δηλαδή η Τουρκία συνεχίζει να επιδιώκει την
ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την άποψη μας αυτή η συζήτηση δεν έχει σοβαρή βάση
και αποτελεί μέρος της Τουρκικής τακτικής, η οποία συνίσταται
στο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους δικούς της
όρους και όχι με ευρωπαϊκούς όρους. Οι αναφορές του τύπου
«η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που έχει ανάγκη την Τουρκία και
όχι η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση», αποσκοπεί στο να
πετύχει η Τουρκία τα μέγιστα δυνατά οφέλη κατά την
προενταξιακή διαδικασία και να κάνει τις λιγότερες
προσαρμογές με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο με το οποίο θέλει να
εναρμονίζεται επιλεκτικά.
Ταυτόχρονα, αυτή η θέση την οποία συνήθως και κυρίως
προβάλλουν η Βρετανία, η Σουηδία και κάποιες άλλες βόρειες
χώρες, στοχεύει στο να αφαιρέσει τον μοχλό άσκησης πίεσης
που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. Προβάλλεται πιεστικά
το αβάσιμο επιχείρημα ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε
προβλήματα στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας γιατί η
Τουρκία μπορεί «να γυρίσει την πλάτη στην Ευρώπη».
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Εκτίμησή μας είναι ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελεί Στρατηγικό Στόχο για την Τουρκία, γεγονός που
επαναβεβαιώθηκε από το νέο Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ.
Αχμέτ Νταβούτογλου αναλαμβάνοντας τα ηνία της
κυβέρνησης. Οι λόγοι είναι διάφοροι: Πρώτο, γιατί θα την
αναβαθμίσει πολιτικά και θα την καταστήσει πραγματικό
πολιτικό πρωταγωνιστή στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και στα Βαλκάνια. Ιδιαίτερα με τη νέα Συνθήκη της
Λισαβόνας και το πληθυσμιακό μέγεθος της Τουρκίας, η χώρα
θα έχει καθοριστικό ρόλο και λόγο στα Ευρωπαϊκά
τεκταινόμενα ενώ θα καταστεί ο βασικός συνομιλητής των
τρίτων χωρών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεύτερο, γιατί αυτό θα ενισχύσει σημαντικά την Τουρκία και
στον άλλο της στόχο, να καταστεί ηγέτιδα δύναμη του
ισλαμικού κόσμου και Τρίτο, ακόμη και από καθαρά
διαπραγματευτικής άποψης, δηλαδή για εξασφάλιση καλύτερων
όρων σε μια Συμφωνία Ειδικής Προνομιακής Σχέσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει κάθε λόγο να επιμένει στην
πλήρη ένταξη της.
Ασφαλώς γνωρίζει η Τουρκία ότι δεν είναι μόνο το Κυπριακό
που αποτελεί εμπόδιο για την ένταξή της. Χώρες όπως η
Γερμανία, η Αυστρία, ακόμα και η Ολλανδία, δεν βλέπουν
θετικά την προοπτική ένταξης της Τουρκίας ως πλήρες μέλος.
Η δε Γαλλία έχει συμπεριλάβει στην τελευταία αναθεώρηση
του Συντάγματός της πρόνοια για διεξαγωγή δημοψηφίσματος
στις περιπτώσεις περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πράγμα που καθιστά σχεδόν αδύνατη την προοπτική
ένταξης της Τουρκίας.
Γαλλία και Γερμανία διάκεινται αρνητικά στην ένταξη της
Τουρκίας για πολιτισμικούς, μεταναστευτικούς αλλά κυρίως για
πολιτικούς λόγους. Δεν βλέπουν με καλό μάτι την ένταξη μιας
χώρας η οποία μακροπρόθεσμα θα καταστεί πολυπληθέστερη
από αυτές, θα απολαμβάνει του ιδίου, αν όχι ισχυρότερου
εκτοπίσματος στη λήψη αποφάσεων και η οποία δεν έχει
ξεκάθαρο Ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η Γαλλία και η
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Γερμανία προτιμούν τη διαμόρφωση μιας Ειδικής
Προνομιακής Σχέσης με την Τουρκία. Αυτό θα τους
διασφαλίσει πρόσβαση στην Τουρκική αγορά ενώ η Τουρκία
δεν θα έχει τις υποχρεώσεις εσωτερικής εναρμόνισης με το
κεκτημένο. Όμως και αυτή η επιλογή απαιτεί και προϋποθέτει
ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

2.4.2. Περιφερειακή δύναμη
Η Τουρκία είχε διαχρονικά ηγεμονικές και επεκτατικές τάσεις,
τις οποίες ο σημερινός Πρωθυπουργός και μέχρι πρότινος
Υπουργός Εξωτερικών Νταβούτογλου οργάνωσε σε ένα σχέδιο
αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
α. Πολιτική μηδενικών προβλημάτων
Μετά την ανάδειξη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
στην εξουσία το 2002, ο Ταγίπ Ερντογάν εφάρμοσε μία
πολιτική «μηδενικών προβλημάτων» με τις γείτονες χώρες, σε
μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων με χώρες όπως η
Αρμενία, η Συρία, το Ιράν και το Ιράκ, αλλά και να καθιερώσει
την επιρροή της στις χώρες που αποτελούσαν οθωμανικές
επαρχίες στη Μέση Ανατολή. Αυτός ο σχεδιασμός εφορμούσε
από την επιδίωξη αναβίωσης του οθωμανικού παρελθόντος της
χώρας, χρησιμοποιώντας την οικονομική, στρατιωτική και
γεωπολιτική της ισχύ και, παράλληλα, αξιοποιώντας το Ισλάμ
σε συνάρτηση με τη στρατηγική της συμμαχία με τη Δύση.
Οι εξελίξεις στην περιοχή απέδειξαν ότι οι υπολογισμοί της
κυβέρνησης Ερντογάν ήταν εσφαλμένοι. Οι βαρυσήμαντες
εξαγγελίες για αποκατάσταση των σχέσεων με την Αρμενία
αποδείχτηκαν αναξιόπιστες και μοιραία κατέρρευσαν. Οι
κεκαλυμμένες συναλλαγές με το Ιράν εξόργισαν τη Δύση, ενώ
η ενεργός ανάμειξή της στην ανατροπή του Καντάφι και του
Άσσαντ, δεν απέφερε οφέλη παρά μόνο προβλήματα και
μεγάλο κόστος. Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, η νέα εμφύλια διαμάχη
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ανάγκασε την Τουρκία να αποσύρει τη Πρεσβεία της από τη
χώρα χάνοντας έτσι την επιρροή της επί του νέου καθεστώτος.
Η δε μέχρι τούδε επιβίωση του καθεστώτος Άσσαντ στη Συρία
συντηρεί μία κατάσταση πλήρους ρήξης στις σχέσεις ΆγκυραςΔαμασκού, ενώ κύματα προσφύγων καταφεύγουν στην
τουρκική επικράτεια, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν
σημεία αποσταθεροποίησης εντός της Τουρκίας. Ενέτειναν δε
τους κινδύνους στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας εξ’ αιτίας της
επέκτασης του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους. Η πλέον
σημαντική εξέλιξη που αναδύεται από τις συνέπειες της
αραβικής άνοιξης και τις εξελίξεις σε Ιράκ και Συρία είναι η
διαμόρφωση μιας νέας κουρδικής πραγματικότητας, η οποία
θα αναγκάσει την Τουρκία να αναθεωρήσει τη στρατηγική της
έναντι των Κούρδων, τόσο εντός, όσο κι εκτός της επικράτειάς
της.
Εξίσου αποτυχημένη υπήρξε η υποστήριξή της στη
Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου και η μετέπειτα
σύγκρουσή της με το καθεστώς που προέκυψε, μετά την
ανατροπή του τέως Αιγύπτιου ηγέτη Μ. Μόρσι. Η
αντιπαράθεση με το Ισραήλ και η έμπρακτη πολιτικόοικονομική υποστήριξή της στη Χαμάς, τη φέρνει αντιμέτωπη,
τουλάχιστον επί του παρόντος, με ένα ισχυρό αντίπαλο στην
περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, με ισχυρά λόμπι που ασκούν
επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες
Πολιτείες και συνάμα, επέτρεψε στην Κύπρο και την Ελλάδα,
να εδραιώσουν μια πολυεπίπεδη συνεργασία και προοπτική
στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Σήμερα, η Τουρκία
παραμένει χωρίς Πρέσβεις στην Αίγυπτο -ένα κράτος κομβικής
σημασίας για τον Αραβικό κόσμο- στη Συρία και στο Ισραήλ.
Τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων και η νέα φάση των
μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, βρίσκουν
την Τουρκία ενώπιον διλημμάτων τα οποία προστίθενται στο
τετελεσμένο που επέφερε η Ρωσο-Ουκρανική διένεξη, την
προσάρτηση της Κριμαίας, περιοχή από την οποία θα δεσπόζει
η Ρωσική κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα.
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Δυστυχώς, σε όλο αυτό το πλέγμα των δυσμενών για την
Τουρκία εξελίξεων και της ανάγκης αναπροσαρμογής των
στοχεύσεών της, διαφαίνεται διέξοδος και στην περιοχή του
Αιγαίου και τα νότια παράλιά της, τις μοναδικές εστίες
σταθερότητας
και
εμφανούς
προβαδίσματος,
λόγω
στρατιωτικής υπεροπλίας, έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας.
Οι δύο αυτές χώρες καλούνται να αξιοποιήσουν από κοινού τα
γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα και να διευρύνουν τα πεδία
σύγκλισης οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων με
ισχυρές -γειτονικές και άλλες- χώρες, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν την πάγια επεκτατική βλέψη της Τουρκίας,
δεδομένης μάλιστα της ύπαρξης σημαντικών ενεργειακών
κοιτασμάτων στη λεκάνη της Ν.Α. Μεσογείου.
Η επιθετικότητα που η Τουρκία επιδεικνύει στην Κυπριακή
ΑΟΖ πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με τους στόχους της
έναντι της Κύπρου, αλλά και του στόχου της να καταστεί
ενεργειακός διακομιστικός κόμβος. Οι στόχοι αυτοί και η
ρευστή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούν
συνθήκες μιας παρατεταμένης επιθετικής δράσης της Τουρκίας
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία ενδεχόμενα, σε
κάποια χρονική στιγμή να επεκταθεί και στο Αιγαίο.
Την ίδια ώρα, η Τουρκία επιχειρεί να αξιοποιήσει προς όφελός
της, ομολογουμένως με αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα, τη
διένεξη μεταξύ Ρωσίας-ΕΕ. Εκμεταλλεύεται ήδη τις ρωσικές
κυρώσεις στα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ επιδιώκοντας
να κατακτήσει το μέγιστο δυνατό κομμάτι από την απώλεια της
ευρωπαϊκής αγοράς και παραμένει στο απυρόβλητο από τη μη
συμμόρφωσή της στις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας. Με αυτή
την ελπιδοφόρα συμφωνία, αφ’ ενός εμβαθύνει τους
οικονομικούς δεσμούς της με τη Ρωσία και αφ’ ετέρου διατηρεί
ρόλο και λόγο στα τεκταινόμενα στην περιοχή, συντηρώντας
τις γέφυρες συνεννόησης με τη Δύση – προβάλλοντας τις
διαφορές της σε όλα τα ζητήματα της Ρωσικής εξωτερικής
πολιτικής στην περιοχή.
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Η δε απόφαση του Ρώσου Προέδρου για ακύρωση του South
Stream και αντικατάστασή του με ένα νέο αγωγό ο οποίος θα
διαπερνά τη Μαύρη Θάλασσα, θα φτάνει στην Τουρκία και
διαμέσου της θα καταλήγει σε αποθηκευτικό σταθμό στα
σύνορα με την Ελλάδα, προσφέρει διέξοδο στα αδιέξοδα της
εξωτερικής της πολιτικής. Μέσα από την υπογραφή του
Μνημονίου Κατανόησης με τη Ρωσία - από την οποία
προμηθεύεται περί το 60% των ενεργειακών της αναγκών –
ενισχύει τη προοπτική να εδραιώσει το γεωπολιτικό ρόλο που
διαρκώς επιζητούσε. Δηλαδή, να καταστεί ο αδιαφιλονίκητος
ρυθμιστής των ενεργειακών δεδομένων της περιοχής, με όλες
τις συνεπαγόμενες δυσμενείς εξελίξεις για την Κύπρο, οι οποίες
εκπηγάζουν από την πολιτική και οικονομική ισχυροποίηση της
γείτονος. Καθιστά ευδιάκριτο επίσης, τον κίνδυνο
ουδετεροποίησης της Ρωσίας έναντι κυπρογενών θεμάτων,
κυρίως σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα, υπό κάποιες
προϋποθέσεις.
Η εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία αποδεικνύει ότι η
Τουρκία ακολουθεί μια σύνθετη και πολυεπίπεδη εξωτερική
πολιτική η οποία ενισχύει τη θέση της στις όποιες
διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

β. Σχέσεις με Ισραήλ και ΗΠΑ
Ο Ερτογάν είναι πρώτα και κύρια ηγέτης Ισλαμικού
Κόμματος. Κάτι που τον καθοδηγεί στις πολιτικές του κινήσεις
και που οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά επιλέγουν να
παραγνωρίζουν. Η υποστήριξη που δίνει στους Παλαιστίνιους
και η μετωπική ρήξη του με το Ισραήλ έχει θρησκευτικό
χαρακτήρα ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τον στόχο του να
καταστεί ηγέτιδα δύναμη των Ισλαμικών (κατά συνέπεια των
Αραβικών) χωρών. Σ’ αυτή την προσπάθειά της η Τουρκία
βρίσκει σθεναρή αμφισβήτηση από την Αίγυπτο (μετά την
ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι) που θέλει να διατηρήσει τον
ηγετικό της ρόλο στον Αραβικό κόσμο.
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Η διαρκής ρήξη με το Ισραήλ, η προηγούμενη διαφορά με τις
ΗΠΑ στην εισβολή στο Ιράκ, η στάση της Τουρκίας στο
Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορικά με το Ιράν, η πρόσφατη
πολιτική της στη Συριακή και Αιγυπτιακή κρίση, η στήριξη
προς τον ISIS, είναι ζητήματα που έχουν προκαλέσει σκιές
στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. Η διατάραξη των σχέσεων των
δύο χωρών έγινε εμφανής και με δημόσιες αντιπαραθέσεις στις
τελευταίες εκλογές στην Τουρκία, όπου ο Ερτογάν
κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι τον υποσκάπτουν μέσω του
Γκιουλέν.
Η διατάραξη των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας δεν έχει
εξελιχθεί σε βαθμό ρήξης. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν
την Τουρκία ως το σημαντικότερο ίσως στρατηγικό τους
σύμμαχο στην περιοχή. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς
πώς θα εξελιχθεί αυτή η διάσταση συμφερόντων. Αν δηλαδή
θα μπορέσουν οι δύο χώρες να βρουν μια κοινή συνισταμένη ή
αν θα οδηγηθούν σε πλήρη ρήξη. Δύο παράγοντες που
ενδεχομένως να επιδράσουν επί των αμερικανοτουρκικών
σχέσεων στο άμεσο μέλλον, ο ένας θετικά και ο άλλος
αρνητικά, είναι οι εξής: ο πρώτος είναι η στρατηγική αξία της
Τουρκίας ως πεδίο ανάσχεσης της Ρωσίας στα πλαίσια μιας
νέο-ψυχροπολεμικής στρατηγικής εν όψει της Ουκρανικής
κρίσης και ο ρόλος που μπορεί να παίξει σε σχέση με την
αντιμετώπιση του λεγόμενου «Ισλαμικού Κράτους» (δεν
εξετάζουμε στο παρόν στάδιο κατά πόσο είναι διατεθειμένη η
ίδια η Τουρκία να παίξει αυτόν το ρόλο). Ο δεύτερος είναι, οι
διαρκώς αυξανόμενες φωνές κατά της Τουρκίας στους
διαδρόμους του Κογκρέσου, αλλά και σε διάφορα ινστιτούτα
εξωτερικής πολιτικής/δεξαμενές σκέψεις και ΜΜΕ, κυρίως
από συντηρητικούς και φιλοεβραϊκούς παράγοντες. Επιπλέον,
σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν
καθοριστικά τη σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας είναι οι σχέσεις ΗΠΑΙράν και το Κουρδικό. Όλα αυτά τα ζητήματα που είναι
ρευστά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να
αξιολογούνται
συστηματικά
από
την
Κυπριακή
Δημοκρατία.
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Το πλέον πιθανό είναι ότι οι ΗΠΑ μετά την εκλογή
Ερτογάν στην προεδρία της Τουρκίας –και παρά τον κλονισμό
της εμπιστοσύνης τους έναντι της Άγκυρας- θα επιχειρήσουν
να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μαζί του και ταυτόχρονα
να αποκαταστήσουν γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας
και Ισραήλ. Βέβαια κανένας δεν αναμένει ότι οι σχέσεις
Τουρκίας-Ισραήλ θα επανακτήσουν τον στρατηγικό
χαρακτήρα που είχαν προηγούμενα. Το μεν Ισραήλ είναι
κράτος με ιστορική συνείδηση, ο δε Ερτογάν ηγεμόνας με
θρησκευτικούς φακούς. Επιπλέον, σε συστημικό επίπεδο
απουσιάζει ο «περιφερειακός αστυφύλακας» ο οποίος
καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική των
συμμάχων του, μετά την στρατηγική αναδίπλωση των ΗΠΑ
από την περιοχή. Η δε επιστροφή των Αμερικανών με αφορμή
την αναδυόμενη ισλαμική απειλή στο Ιράκ και τη Συρία
φαίνεται προς το παρόν να είναι περιορισμένης κλίμακας και
να μην συνοδεύεται από ηγεμονικές αξιώσεις, όπως είχε
συμβεί κατά την περίοδο 2001-2003. Κατά συνέπεια, ο κάθε
ένας από τους περιφερειακούς δρώντες υποχρεούται να
αναπτύξει τη δική του ατζέντα και να συνυπολογίζει το
αβέβαιο των προθέσεων των υπολοίπων.
Η περίοδος όπου οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν εξομάλυνση των
σχέσεων τους με την Τουρκία, χρειάζεται πολλή προσοχή
από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία
συνεχίζει να λειτουργεί με την πολιτική παράδοση του
Ανατολίτικου παζαριού. Δεν κάνει τίποτα χωρίς
ανταλλάγματα, τα οποία ζητά και θέλει να πάρει
προκαταβολικά. Στην κρίση μεταξύ των δύο χωρών με αφορμή
την εισβολή στον Ιράκ, η Τουρκία ζήτησε και πήρε
ανταλλάγματα στο Κυπριακό. Αυτό φέρεται να παραδέχθηκε ο
Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Ντάνιελ Φρίντ στο
συνέδριο των Αποδήμων μας το 2006. Το γεγονός αυτό
επηρέασε κατά πάσα πιθανότητα σε ουσιαστικό βαθμό το
τελικό περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάν.
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Αυτή η σύνθετη και περίπλοκη κατάσταση σχέσεων στην
περιοχή θα επηρεαστεί και ενδεχόμενα να οδηγήσει σε μη
«φυσιολογικές» συμμαχίες, από την εξέλιξη της κρίσης στη
Συρία και την πορεία των Τζιχανιστών. Για την ώρα δεν
φαίνεται ουσιαστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, η
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση των σχέσεων
ΗΠΑ-Κύπρου με αντίστοιχη υποβάθμιση του ρόλου της
Τουρκίας. Εν τούτοις, εάν και εφ’ όσον ο -Πρόεδρος πλέονΕρντογάν εξακολουθήσει να αναπτύσσει ανεξάρτητη
τουρκική ατζέντα η οποία να κλονίσει έτι περεταίρω την
αξιοπιστία της έναντι των ΗΠΑ (ή του Ισραήλ, ή και των
δύο), τότε ενδεχομένως να διαμορφωθούν προοπτικές
μερικής εξισορρόπησης της αμερικανικής πολιτικής στο
κυπριακό, αναλόγως και της διαχείρισης στην οποία θα προβεί
η Κυπριακή Δημοκρατία.
Επί του παρόντος, διαφαίνεται ότι ποσώς έχει διαφοροποιηθεί
η πάγια αντιμετώπιση της Τουρκίας από την Ουάσιγκτον, σε
σχέση με την Κύπρο. Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών,
αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ανταποκριθεί στις
εκκλήσεις της Κυπριακής κυβέρνησης να λειτουργήσουν
ανασταλτικά στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας στην
Κυπριακή ΑΟΖ. Πολύ περισσότερο, η στάση των ΗΠΑ, στο
πλαίσιο των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, για την Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ και το
Ψήφισμα για την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, συνεχίζει να
είναι υποστηρικτική προς την Τουρκία, προωθώντας για
παράδειγμα, διατύπωση με αναφορές στα δυο μέρη - δηλαδή
ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους, αποκρύβοντας τις ενοχές
της Τουρκίας για να την απενεχοποιήσουν και να μετατρέψουν
το Κυπριακό πρόβλημα σε δικοινοτική διαφορά. Την ίδια
στιγμή, έφερναν ένσταση σε τροπολογίες που είχαν υποβάλλει
άλλες φιλικές χώρες για αλλαγή του ψηφίσματος.
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3.

Η διαχρονική ελληνοκυπριακή πολιτική

3.1. 1974-2004: δεδομένα και επιλογές
Τα δεδομένα από την Τουρκική εισβολή μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει
δραματικά, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε όλους τους
τομείς, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, ενεργειακό, περιβαλλοντικό
κ.α.
Η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν η Κύπρος και η Ελλάδα το 1974,
δεν τους προσέφερε πολλές επιλογές ως προς το πώς, με ποια μέσα και
διαδικασίες θα έπρεπε να επιχειρηθεί ανατροπή των νέων κατοχικών
δεδομένων. Η λύση του Κυπριακού και οι διακοινοτικές συνομιλίες ήταν
(με τα δεδομένα της εποχής) ίσως η μοναδική εφικτή διαδικασία. Αυτό
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ίσχυε μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ύπαρξη του Κινήματος των Αδέσμευτων και της Σοβιετικής Ένωσης,
επέτρεψε στην Κύπρο να απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης στη διεθνή
σκηνή και ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η στήριξη απέδωσε
κάποια ισχυρά ψηφίσματα τα οποία ενίσχυσαν το πολιτικό-νομικό και
ηθικό οπλοστάσιο της Κύπρου. Η διάλυση αυτών των δύο συνασπισμών
ενίσχυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ που βρίσκονταν στο
πλευρό της Τουρκίας και της προσέφεραν σημαντική στήριξη. Αυτός ο
είναι και ο λόγος που εγκαταλείφθηκε εδώ και πολύ καιρό το εργαλείο
της προσφυγής στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ένα τέτοιο
εγχείρημα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την εθνική μας υπόθεση.
Και αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη διεθνή σκηνή, δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Τουρκία να προσφύγει στη
Γενική Συνέλευση για το Κυπριακό.
Η Τουρκία αξιοποίησε το χρόνο και τα διεθνή δεδομένα, που την
ευνοούσαν τόσο κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου όσο και κατά
την πρώτη μεταψυχροπολεμική περίοδο, λόγω της υψηλής της αξίας
αρχικά ως ανάχωμα στο σοβιετικό επεκτατισμό προς τη Μέση Ανατολή
και την Ευρώπη και στη συνέχεια ως μουσουλμανικό κράτος-μοντέλο
συνύπαρξης μεταξύ Ισλάμ και δημοκρατίας. Ως εκ τούτου κατόρθωσε να
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δημιουργήσει νέα δεδομένα επί του εδάφους (βλέπε προηγούμενο
κεφάλαιο).
Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποίησε το χρόνο αρχικά για να επουλώσει
τις πληγές της εισβολής, να ανασυνταχθεί οικονομικά και κοινωνικά και
στη συνέχεια για να ενισχυθεί πολιτικά, στρατιωτικά-αμυντικά.

3.2. Παράμετροι της πολιτικής 1974-2004
Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπήρχε σχεδιασμένη ολοκληρωμένη
στρατηγική όλα αυτά τα χρόνια. Σαφέστατα υπήρξαν κατά καιρούς
στρατηγικές επιλογές (π.χ. ο «μακροχρόνιος αγώνας», η ένταξη στην ΕΕ,
το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου και η αμυντική θωράκιση), όχι όμως
ολοκληρωμένη
στρατηγική
και
θεσμοθετημένος
στρατηγικός
σχεδιασμός.
Ακολουθούσαμε τη γενική αρχή, η οποία είναι ορθή, ότι «το status quo
δεν είναι για εμάς λύση» και ότι «επιδιώκουμε λύση που θα αποκαθιστά
το δίκαιο». Σ’ αυτά τα πλαίσια κινούνταν όλες οι πρωτοβουλίες των
Κυπριακών και Ελλαδικών Κυβερνήσεων. Τόσο οι τοποθετήσεις μας
απέναντι στις προτάσεις τρίτων χωρών όσο και οι δικές μας προτάσεις
διέποντο από πνεύμα συμβιβασμού και συναίνεσης, ακολουθώντας τη
θέση ότι «θέλουμε λύση το συντομότερο δυνατό». Υπήρξαν κατά
καιρούς πρωτοβουλίες και πολιτικές κινήσεις που προσέδωσαν παροδικά
άλλο χαρακτήρα στο Κυπριακό ή διαφοροποίησαν έστω ελαφρώς την
πορεία του ή κινητοποίησαν τη διεθνή κοινότητα. Σε αυτά όμως δεν
υπήρξε συνέχεια γιατί δεν υπήρχε ολοκληρωμένη και συλλογικά
διαμορφωμένη Στρατηγική με συγκεκριμένους Στόχους και Σχέδιο
Δράσης. Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις της υποβολής υποψηφιότητας για
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, των
S300, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας με το
πάγωμα 8 κεφαλαίων κλπ.
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Παρόλα αυτά πετύχαμε:
1. Την ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Παρά την αμφισβήτηση από πλευράς της Τουρκίας η
Κυπριακή Δημοκρατία επιβίωσε και ενισχύθηκε η διεθνής
της οντότητα.
Αξιοποιώντας το χρόνο, ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ενδυναμώσαμε τη θέση και το ρόλο της
Κύπρου.
2. Τη μη αναγνώριση του ψευδοκράτους
Το ψευδοκράτος έκανε βήματα πολιτικής αναβάθμισης,
δέχεται επισκέψεις από ξένους Αξιωματούχους, κάνει
επισκέψεις και επαφές σε ξένα κράτη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, συμμετέχει με το καθεστώς παρατηρητή στην
Ισλαμική Διάσκεψη, όμως είναι πολύ μακριά από την
αναγνώριση.
Το πλέον σημαντικό είναι ότι με την ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγνωρίστηκε η κυριαρχία και η επικράτεια της επί όλου
του εδάφους του νησιού, γεγονός που καθιστά αδύνατη την
αναγνώριση από Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
άλλου κράτους στην Κύπρο εκτός της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

3. Να οικοδομήσουμε μια ισχυρή οικονομία
Μέχρι πολύ πρόσφατα είχαμε πετύχει ένα οικονομικό
θαύμα που μας επέτρεπε να ισχυριζόμαστε ότι η οικονομία
είναι το υπόβαθρο του αντικατοχικού μας αγώνα.
Τα τελευταία χρόνια η οικονομία κινδυνεύει να μετατραπεί
σε αχίλλειο πτέρνα του αγώνα μας. Γι αυτό απαιτείται
μεγάλη προσοχή στο timing κάποιων πρωτοβουλιών.

40

Πρέπει, όμως να παραδεχθούμε ότι δεν πετύχαμε να
εξαναγκάσουμε την Τουρκία να παρακαθίσει στο τραπέζι των
συνομιλιών ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος για να τεθεί προ των
ευθυνών της και ενώπιων της διεθνούς κοινότητας. Δεν είχαμε τα
μέσα και τον τρόπο, μέχρι το 2004 όπου η Κυπριακή Δημοκρατία
εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε τον εποικισμό, παρά τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση.
Στην προσπάθεια μας να πετύχουμε λύση σε σύντομο χρόνο και
μέσα σ’ ένα πνεύμα συμβιβασμού, οδηγηθήκαμε σε
παράκαμψη της αρχής που ισχύει σε κάθε μορφή
διαπραγματεύσεων ότι «τίποτε δεν είναι συμφωνημένο αν δεν
συμφωνηθούν όλα». Σε κάθε αδιέξοδο αφήναμε πίσω μας
κάποιους σοβαρούς συμβιβασμούς επιτρέποντας στην Τουρκία
να τους θεωρεί ως κεκτημένο της. Σε κάθε επανάληψη των
συνομιλιών αντί να αποσύρουμε τους προηγούμενους
συμβιβασμούς μας, προσθέταμε σε αυτούς νέους και συχνά πιο
οδυνηρούς συμβιβασμούς.
Για 40 χρόνια, οι συνομιλίες ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στα
ζητήματα της Διακυβέρνησης όπου αναμένεται ότι η Ελληνική
πλευρά θα κάνει συμβιβασμούς προς όφελος της Τουρκικής
πλευράς. Τα ζητήματα του Εδαφικού, των Εποίκων και των
Εγγυήσεων όπου αναμένεται να γίνουν συμβιβασμοί από την
Τουρκική πλευρά έμειναν εκτός διαπραγματεύσεων.
Η μονομερής πολιτική καλής θέλησης διαπιστώνεται σήμερα
πως δεν οδήγησε σε λύση ούτε και σε αλλαγή της Τουρκικής
στάσης. Αντίθετα όσο πιο πολύ εμείς υποχωρούμε τόσο πιο
αδιάλλακτη στάση και ακραίες απαιτήσεις υιοθετεί η Τουρκική
πλευρά.
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3.3. Κίνδυνοι και Προοπτικές
Συνέχιση της πολιτικής που αποφασίστηκε το 1974, με τα τότε δεδομένα,
χωρίς αναθεώρηση και επανασχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη τα νέα
δεδομένα στη διεθνή σκηνή, στην Κύπρο, στην περιοχή μας, στον τομέα
της ενέργειας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπερικλείει σοβαρούς
κινδύνους για την εθνική μας υπόθεση.
Με την μονομερή πολιτική καλής θέλησης δεν πετύχαμε την ανατροπή
των κατοχικών δεδομένων αλλά ούτε και αποτρέψαμε τη δημιουργία
νέων δεδομένων από την Τουρκία. Οι προοπτικές επίτευξης του στόχου
μας, για μια λύση που θα ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής, με
συνέχιση της πολιτικής των τελευταίων 40 χρόνων είναι μηδαμινές.

3.3.1. Μύθοι και πραγματικότητες
Ανασκοπώντας την πορεία που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα στις
προσπάθειες
επίλυσης
του
Κυπριακού,
παρατηρείται
αποπροσανατολισμός και έλλειψη επαφής με τον στρατηγικό
στόχο της άρσης των τετελεσμένων της εισβολής. Μια πορεία η
οποία διέπεται από στρατηγικά και τακτικά σφάλματα που
οφείλονταν άλλοτε στη λανθασμένη ερμηνεία των διεθνών
εξελίξεων και άλλοτε στη ψευδαίσθηση ότι μέσα από τον
εξευμενισμό της Τουρκίας θα οδηγούμασταν σε λύση του
Κυπριακού.
Η πορεία αυτή αντικατοπτρίζεται σε κατά καιρούς προβληθείσες
θέσεις και διαπραγματευτικές επιλογές, όπως για παράδειγμα: η
μετατροπή της πολιτικής ισότητας σε αριθμητική ισότητα, οι ειδικές
πλειοψηφίες και τα διευρυμένα βέτο στη λήψη αποφάσεων (σε όλα
τα επίπεδα και τις δομές του κράτους), η εκ περιτροπής προεδρία, η
νομιμοποίηση του εποικισμού, η νομιμοποίηση των λεγόμενων
συμφωνιών του ψευδοκράτους με την Τουρκία κ.α. Πρόκειται για
θέσεις οι οποίες έλαβαν σάρκα και οστά στα πλαίσια των
διαπραγματεύσεων από την υποβολή των Σχεδίων Ανάν και
εντεύθεν.
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Επιπλέον, η πορεία μας σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού
διέπεται από μία εσωτερική πολιτική ρήξη, η οποία
αντικατοπτρίζεται στα πλαίσια δύο λεγόμενων κυρίαρχων
σχολών σκέψης, της «ρεαλιστικής» και της «διεκδικητικής».
Αμφότερες οι κυρίαρχες σχολές σκέψεις, διαχρονικά, παρουσιάζουν
θέσεις οι οποίες καταδεικνύουν μια στρεβλή εικόνα σε σχέση με τους
στρατηγικούς μας στόχους στο κυπριακό. Υποβαθμίζουν την
ανάγκη προσήλωσης στον κοινό στρατηγικό στόχο, που δεν είναι
άλλος από την απελευθέρωση της Κύπρου, την απαλλαγή από τα
τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής και την
αποκατάσταση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων
ανεξαιρέτως των Κυπρίων. Ενίοτε, οι υποστηρικτές των δύο
σχολών πολιτεύονται με τρόπο που καταδεικνύει ότι υφίσταται
σύγχυση σε ό,τι αφορά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου,
θεωρώντας ότι αυτός είναι η επίλυση του Κυπριακού, η οποία
όμως στην πραγματικότητα αποτελεί απλώς το μέσο για να
επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος.
Αδιαμφισβήτητα, όπως άλλωστε προκύπτει από τα δεδομένα που
έχουμε ενώπιον μας, η διατήρηση αυτών των πολιτικών
προσεγγίσεων, η μονοσήμαντη προσήλωση στο διαμορφωμένο
διαπραγματευτικό πλαίσιο και η αποδοχή των τουρκικών
κεκτημένων -κατά κύριο λόγο στη συνταγματική πτυχή των
συνομιλιών– θα μας οδηγήσει είτε σε ένα οριστικό αδιέξοδο που
θα επισφραγίσει τη διχοτόμηση, είτε σε λύση τουρκικών
προδιαγραφών. Η αδυναμία αντίληψης αυτής της πραγματικότητας
εξυπακούεται αδυναμία κατανόησης της τουρκικής στρατηγικής
έναντι της Κύπρου, η οποία έχει παγιδεύσει τη πλευρά μας στις
διακοινοτικές συνομιλίες τις οποίες πλαισιώνει και συντηρεί μέσα
από την παράλληλη διαπραγμάτευση των λεγόμενων Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
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3.3.2.Διακοινοτικές Συνομιλίες
Είναι εμφανές ότι η Τουρκία αξιοποιεί τις διακοινοτικές
συνομιλίες για:
 να κερδίσει χρόνο
 να παγιώσει τα δεδομένα της εισβολής
 να δημιουργήσει νέα δεδομένα επί του εδάφους
 να αναβαθμίσει πολιτικά το ψευδοκράτος
 να απομακρύνει κάθε προοπτική επανένωσης των δύο
κοινοτήτων
 να μετατρέψει το Κυπριακό από ζήτημα εισβολής και
κατοχής σε δικοινοτική διαφορά
 να απαλλαγεί των ευθυνών της ως εισβολέας και
κατακτητής
 να καθιερώσει το Κυπριακό ως ένα «μη επιλύσιμο
πρόβλημα»
 να αλλοιώσει δραματικά τον πολιτισμικό χαρακτήρα των
κατεχομένων αλλά και τον δημογραφικό χαρακτήρα του
νησιού
 να αποδεσμεύσει τη λύση του Κυπριακού από την
ενταξιακή της πορεία
 να μετατραπεί το ζήτημα των Υδρογονανθράκων από
κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
δικοινοτικό ζήτημα κατανομής των εσόδων που θα
προκύψουν
 να δημιουργήσει «γκρίζες ζώνες» στην Κυπριακή ΑΟΖ με
στόχο την αναγνώριση «διαφοράς», στα πρότυπα της
πολιτικής που ακολουθεί το Αιγαίο
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Οι διακοινοτικές συνομιλίες, όπως σήμερα και διαχρονικά
διεξάγονται, δεν έχουν προοπτική επιτυχίας, με την έννοια να
οδηγήσουν σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, σύμφωνη με τις
αρχές του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Η προσέγγισή μας έναντι των διακοινοτικών συνομιλιών δεν
μπορεί να εξαντλείται στην ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν την
Τουρκία, παρά τα μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά δεδομένα. Αυτό
αποδεικνύει η εμπειρία από την πρόσφατη επίσκεψη του
Αντιπροέδρου των ΗΠΑ κ. Μπάιτεν στην Κύπρο: Ο κ. Μπάιτεν
παρότι προσπάθησε και πριν αλλά και κατά την εδώ παραμονή
του δεν μπόρεσε να πείσει την Τουρκική πλευρά να ανταποκριθεί
θετικά στην πρόταση για την περιφραγμένη πόλη της
Αμμοχώστου. Μια πρόταση εντελώς ανώδυνη για την Τουρκική
πλευρά αφού, δεν απαιτούσε την απελευθέρωση και επιστροφή
της πόλης στην Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε καν «άνοιγμα» της
πόλης για επιστροφή των κατοίκων της υπό Τουρκική ή
Τουρκοκυπριακή Διοίκηση. Η πρόταση αφορούσε απλά την
είσοδο εμπειρογνωμόνων στην πόλη!
Επιπλέον, η όποια προσδοκία ότι ο Ερτογάν μετά την εκλογή του
θα επιδείκνυε πνεύμα συναίνεσης και θα προέβαινε σε
συμβιβαστικές κινήσεις αποδείχθηκε ότι στερείτο ρεαλιστικού
αναλυτικού υπόβαθρου. Ο Ερτογάν έχει μια συγκεκριμένη
στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους για την Τουρκία και
αυτήν θα ακολουθήσει. Το απέδειξε με τις δηλώσεις του κατά
την πρόσφατη παράνομη επίσκεψη του στα κατεχόμενα. Είναι
ενισχυμένος πολιτικά και δεδομένου ότι η πολιτική των
«μηδενικών προβλημάτων» αποδείχτηκε αποτυχημένη (βλ.
εξελίξεις στη Συρία και στο Ιράκ, σχέσεις με Αίγυπτο κλπ) θα
επιδιώξει όπου μπορεί να παρουσιάσει επιτυχίες. Και στην
περίπτωση του Κυπριακού, με δεδομένους τους στρατηγικούς
στόχους της Τουρκίας, «επιτυχία» δεν θα είναι μια λύση όπως
εμείς την οραματιζόμαστε.
Αν υπήρχε η ελάχιστη καλή διάθεση από τουρκικής πλευράς,
θα έπρεπε τουλάχιστον ενόσω διεξάγονται συνομιλίες, να μην
προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες και να μην επιβαρύνει
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περαιτέρω πτυχές του Κυπριακού. Αν ακολουθείτο και
εφαρμοζόταν αυτή η αρχή θα είχε νόημα να συντηρηθεί η
παρούσα φάση των συνομιλιών, έστω και αν δεν είναι
παραγωγική. Όμως το αντίθετο συμβαίνει. Εν μέσω
συνομιλιών η Τουρκία προέβη σε απαράδεκτες ενέργειες,
διεξάγοντας σεισμικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ, εκδίδοντας
και ανανεώνοντας τη NAVTEX και αξιώνοντας την ακύρωση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ
απειλεί να εγκαταστήσει πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων
εντός των κυπριακών οικοπέδων. Επιπλέον, με έγγραφο της στα
Ηνωμένα Έθνη διεκδικεί ολόκληρη την ΑΟΖ της Κύπρου ωσάν
και το νησί μας να μην υπάρχει, με έγγραφο της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία «εκλιπούσα» (!)
ενώ στα κατεχόμενα εδάφη συνεχίζει να αυξάνει τον αριθμό των
εποίκων. Οι συνομιλίες –με τον τρόπου που διεξάγονταν μέχρι
πρότινος-λειτουργούσαν για την Τουρκία ως ένα προπέτασμα
καπνού για να προωθεί αθόρυβα άλλους στόχους.

3.3.3. ΜΟΕ
Ενδεχόμενη συντήρηση των συνομιλιών στον αναπνευστήρα με
ΜΟΕ όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τους στόχους μας, αλλά αντίθετα
ελλοχεύει πολλούς κινδύνους. Με τον τρόπο που προβάλλεται το
ζήτημα των ΜΟΕ διεθνώς αλλά και τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και
μιας πλειάδας ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, είναι
ωσάν και το Κυπριακό να είναι πρόβλημα που οφείλεται στην μη
ύπαρξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ασφαλώς, η
εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες θα βοηθήσει στην
επιτυχή και ομαλή εφαρμογή της συμφωνίας (εάν και όταν αυτή
υπάρξει) αλλά δεν είναι η αιτία ύπαρξης του Κυπριακού, γι’ αυτό
και δεν μπορεί να οδηγήσει στη λύση του.
Υπάρχει ακόμα, ο κίνδυνος τα ΜΟΕ τελικά να λειτουργήσουν ως
υποκατάστατο της λύσης, εξέλιξη που κανένας μας δεν θα ήθελε. Ο
πολλαπλασιασμός των ΜΟΕ με παράλληλη διαιώνιση του
προβλήματος και της διχοτόμησης παγιώνει την λανθασμένη
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αντίληψη πως, αφού οι δύο κοινότητες συνεργάζονται ομαλά σε μια
σειρά από τομείς ζώντας χωριστά, αυτό είναι αρκετό. Η επιδίωξη
λύσης θα θεωρηθεί ως κίνδυνος διατάραξης αυτής της «καλής
συνύπαρξης και συνεργασίας».
Η προσπάθεια του ψευδοκράτους να αξιοποιήσει τα ΜΟΕ ως οδό
σαλαμοποίησης πτυχών του Κυπριακού, για να αναβαθμιστεί
πολιτικά και να δημιουργήσει νέα δεδομένα, είναι σχετικά εύκολο να
αποκρουστεί. Η καθιέρωση του Κυπριακού ως ένα «πρόβλημα
έλλειψης εμπιστοσύνης» ανάμεσα στις δύο κοινότητες είναι σοβαρός
κίνδυνος γιατί μετατοπίζει το κέντρο βάρους του διεθνούς
ενδιαφέροντος από τη λύση στα ΜΟΕ.
Είναι για όλους τους πιο πάνω λόγους που καθίσταται πλέον
απαραίτητη η αλλαγή της πορείας που ακολουθήσαμε διαχρονικά
στο Κυπριακό και η χάραξη μιας στρατηγικής, η οποία μέσα από
ενδιάμεσα στάδια, θα στοχεύει στην επίτευξη του στρατηγικού
στόχου μας. Η Κύπρος διαθέτει τα μέσα με τα οποία μπορεί να
πιέσει την Τουρκία με στόχο τη διαφοροποίηση της αδιαλλαξίας της
στο Κυπριακό. Αξιοποιώντας για παράδειγμα, την ιδιότητά μας ως
κράτος μέλος της Ε.Ε. και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της
Τουρκίας, τα νέα ενεργειακά δεδομένα που επιβάλλουν τη χάραξη
ενός γεωστρατηγικού σχεδιασμού ώστε να διευρυνθούν τα πεδία
σύγκλισης συμφερόντων με ισχυρές χώρες στην περιοχή μας και
πέραν αυτής, τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου κλπ.
Οι άξονες της στρατηγικής συγκεκριμενοποιούνται και αναλύονται
πιο κάτω και αποτελούν την πρόταση για μια νέα στρατηγική στο
κυπριακό η οποία να αποσκοπεί στη σφυρηλάτηση της ενότητας
των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο για επίτευξη του κοινού
στρατηγικού στόχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
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4.

Νέα στρατηγική για το Κυπριακό

Ένα κράτος αλλάζει πολιτικές και στρατηγική όταν ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους παράγοντες λαμβάνουν χώρα:
 Οι πολιτικές και η στρατηγική που ακολουθεί δεν φέρουν τα
ποθητά αποτελέσματα.
 αλλάζουν τα διεθνή και άλλα δεδομένα που επηρεάζουν την
στρατηγική του
 η ακολουθούμενη στρατηγική για την επίτευξη ενός στόχου
θέτει σε κίνδυνο άλλο εξίσου σημαντικό ή σημαντικότερο
στόχο.
 όταν δημιουργούνται νέες συγκλίσεις συμφερόντων που
διαφοροποιούν τις δυνατότητες και τους συντελεστές ισχύος
του κράτους .
Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή μιας στρατηγικής
για το κυπριακό και ευρύτερα για την ασφάλεια και επιβίωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι εξαιρετικά σημαντική η επίτευξη
υψηλού βαθμού συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων επί των
ακολούθων:
1. Η ακολουθούμενη από την Ελληνική πλευρά, πολιτική των
τελευταίων 40 χρόνων δεν είχε το ποθητό αποτέλεσμα.
2. Η μη λύση του Κυπριακού οφείλεται αποκλειστικά και μόνο
στην Τουρκική αδιαλλαξία και στους στόχους που η Τουρκία
θέλει να πετύχει μέσα από τη λύση.
3. Για να ανοίξει ο δρόμος της λύσης θα πρέπει να καμφθεί η
Τουρκική αδιαλλαξία.
4. Συνέχιση της ακολουθούμενης πολιτικής με δεδομένη την
Τουρκική αδιαλλαξία, είτε θα οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο και
διαιώνιση της διχοτόμησης είτε σε μια λύση Τουρκικών
προδιαγραφών.
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5. Για να επιτευχθεί λύση είτε θα πρέπει, με τα υφιστάμενα
δεδομένα, να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας
(οπόταν η λύση δεν θα είναι αυτή που θέλουμε) είτε, θα πρέπει
να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα, δηλαδή να εξαναγκάσουμε
την Τουρκία να αλλάξει πολιτική και να εγκαταλείψει τις
ακραίες απαιτήσεις της και την αδιάλλακτη στάση της.
6. Για να αλλάξει πολιτική η Τουρκία στο Κυπριακό θα πρέπει
είτε με την πολιτική μας να επηρεάσουμε άλλους στρατηγικούς
της στόχους καθιστώντας τους ανέφικτους (να της
δημιουργήσουμε δηλαδή σοβαρό πολιτικό κόστος), είτε να
αλλάξουμε τη στάση της διεθνούς κοινότητας (ΗΠΑ, Ε.Ε.)
έναντι της κατοχής και της Τουρκίας, είτε να στρέψουμε την
Τουρκοκυπριακή κοινότητα κατά της Τουρκικής πολιτικής, είτε
να προκαλέσουμε σύγκλιση των συμφερόντων της Τουρκίας με
αυτά της Κύπρου.
Τα δύο τελευταία έχουν επιχειρηθεί χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα.
Το μεν πρώτο με την παροχή πολλών ωφελημάτων προς τους
Τουρκοκύπριους, με τις πολιτικές και συνδικαλιστικές επαφές με την
ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Αυτή η πολιτική
εφαρμόστηκε από το 2003 και μετά, από τρεις διαδοχικές
Κυβερνήσεις, με την ελπίδα ότι οι Τουρκοκύπριοι θα διαπίστωναν τις
ειλικρινείς προθέσεις μας και ότι τα πραγματικά τους συμφέροντα
συμπίπτουν με αυτά των Ελληνοκυπρίων και της Κυπριακής
Δημοκρατίας και όχι με αυτά της Τουρκίας. Δυστυχώς αυτή η
πολιτική δεν είχε το ποθητό αποτέλεσμα. Εν τούτοις, παρά τις
δυσκολίες η τακτική προσέγγισης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας
θα πρέπει να επαναχαραχθεί με τρόπο ώστε α) να μην αναβαθμίζεται
το ψευδοκράτος, β) να γίνει, στο βαθμό του δυνατού, αντιληπτή από
μια κρίσιμη μάζα των Τουρκοκυπρίων η ύπαρξη καλών προθέσεων
από την πλευρά μας και την Κυπριακή Δημοκρατία και γ) να
ακυρώνεται η ανάγκη ιδεολογικοπολιτικά φορτισμένων μέτρων
επαναπροσέγγισης και αναποτελεσματικών και επικίνδυνων μέτρων
οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η
τακτική θα πρέπει να είναι παράλληλη της προσπάθειας
ανατροπής της τουρκικής πολιτικής και να μην εξαντλούμαστε σε
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αυτήν. Τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή Κυβέρνηση
επιχείρησαν την σύγκλιση συμφερόντων με την Τουρκία,
αξιοποιώντας το ζήτημα των Υδρογονανθράκων. Ούτε αυτή η
πολιτική απέδωσε τα αναμενόμενα.
Κατά συνέπεια θα πρέπει η νέα στρατηγική να εστιάζει στις άλλες
παραμέτρους, εκείνες που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκαν με
συστηματικό τρόπο, και που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε κάμψη της Τουρκικής αδιαλλαξίας.
Μια Στρατηγική καθορίζει τους Στόχους, τα Μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν για επίτευξη των Στόχων και ένα Σχέδιο
Δράσης.
4.1. Άξονες και φιλοσοφία νέας Στρατηγικής
1. Φιλοσοφία
Η νέα Στρατηγική πρέπει:
α. Να καθιστά τη συνέχιση της κατοχής Κυπριακών εδαφών
ασύμφορη στην Τουρκία.
β. Να καθιστά άλλους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας
ανέφικτους.
γ. Να πείσει την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ ότι μη λύση του
Κυπριακού επηρεάζει αρνητικά τα δικά τους
συμφέροντα.
δ. Να οδηγήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε αλλαγή πολιτικής
στο Κυπριακό.
ε. Να καταστεί το Κυπριακό πραγματικά ευρωπαϊκό
ζήτημα.
στ. Να εντάξει την ποιότητα της λύσης του Κυπριακού στη
λογική της ασφάλειας και της σταθερότητας της
περιοχής.
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2. Άξονες
Πρέπει να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της Κύπρου και της
Ελλάδας, όπως και τα νέα δεδομένα στον γεωπολιτικό χάρτη,
ιδιαίτερα της περιοχής μας και όχι μόνο.
α. Προάσπιση και ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
β. Ενίσχυση της οικονομίας, άμυνας και διπλωματίας.
γ. Αξιοποίηση της ιδιότητας μας ως Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. Δημιουργία κινήτρων προς ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση,
Βρετανία και Τουρκοκύπριους.
ε. Ανάπτυξη συμμαχιών με ισχυρές αλλά και με γείτονες χώρες.
στ.Κοινός σχεδιασμός και Σχέδιο Δράσης με την Ελλάδα,
χωρίς να καταργείται η αρχή της αυτοτέλειας.

4.2. Στόχοι
Μια Στρατηγική για να έχει πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να έχει
ξεκάθαρους στόχους. Θα πρέπει ακόμα να υπάρχει αξιολογική (από την
άποψη της σημασίας) ιεράρχηση των στόχων.
1. Στρατηγικός Στόχος
Στρατηγικός μας στόχος σε σχέση με το κυπριακό είναι η
Απελευθέρωση, είναι ο τερματισμός της κατοχής και της
διχοτόμησης, η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους πολίτες του Κράτους
και η απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων και
εποίκων.
Πέραν του στρατηγικού στόχου, μέσα από τη λύση του
κυπριακού θα πρέπει να επιδιώξουμε μια σειρά από τελικούς
στόχους οι οποίοι στην ουσία αποτελούν παράγωγα /
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διακλαδώσεις του στρατηγικού
καθορίζονται πιο κάτω.

στόχου

και

οι

οποίοι

Μέσα και τρόποι επίτευξης στρατηγικού στόχου
α. Προάσπιση και ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
 Ενίσχυση της αξίας της Κύπρου για την Ε.Ε.
Να προτείνουμε την εγκαθίδρυση στην Κυπριακή
Δημοκρατία ενός Ευρωπαϊκού Στρατηγείου για
Ανθρωπιστικές Επιχειρήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και Αφρική.
Αναβαθμίζοντας την αξία και οφέλη που έχει η
Ε.Ε. από το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι μέλος της, αναβαθμίζουμε τη θέση και το
ρόλο
μας
και
δημιουργούμε
ευνοϊκές
προϋποθέσεις για τη λήψη των αποφάσεων που
θέλουμε.
Στρατηγείο Frontex: Ο νέος Έλληνας Επίτροπος
Μετανάστευσης πρέπει να ενθαρρυνθεί και να
βοηθηθεί ώστε να πετύχει την μεταφορά του
Στρατηγείου Frontex από την Ηπειρωτική
Ευρώπη στο καταλληλότερο, για το ρόλο, μέρος
που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

 Αξιοποίηση
Κύπρου

γεωστρατηγικής

θέσης

της

Σήμερα την αξιοποιεί η Μεγάλη Βρετανία με τις
Στρατιωτικές της Βάσεις και την επιβουλεύεται η
Τουρκία.
Να εξειδικευθεί η Συμφωνία Αμυντικής
Συνεργασίας που υπογράψαμε με τη Γαλλία.
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Παρόμοια Συμφωνία να υπογραφεί και με τη
Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ως
αντάλλαγμα των στρατιωτικών διευκολύνσεων
που θα προσφέρουμε να έχουμε πολιτική στήριξη
αλλά και ενίσχυση των αμυντικών μας
εξοπλισμών, χωρίς να διασαλευθούν οι σχέσεις
μας με ΗΠΑ. Επ’ αυτού μάλιστα, η Κυπριακή
Δημοκρατία θα μπορούσε να ενεργήσει ως
συνδετικός κρίκος για την εξομάλυνση των
σχέσεων της Ρωσίας με την Ε.Ε., μέσω
διπλωματικών πρωτοβουλιών.
 Ίδρυση Κέντρου Ανάδειξης Ηγετών υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών
Η γεωπολιτική ρευστότητα στην ευρύτερη
περιοχή μας, δημιουργεί την ευκαιρία για απτή
αξιοποίηση του γεωστρατηγικού χαρακτήρα φύση και θέση - της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Δημιουργία περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
μελλοντικών
ηγετών
(διπλωματών, στρατιωτικών, οικονομικών και
λοιπών παραγόντων) για τη στελέχωση της
ανώτατης κρατικής διοίκησης των χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και Βορείου Αφρικής.
Στόχος να βοηθήσουμε την ανοικοδόμηση
ευαίσθητων και ασταθών κρατών και τη
μετατροπή τους σε σύγχρονα και λειτουργικά
κράτη αξιοποιώντας προγράμματα διεθνών
οργανισμών. Αυτό θα αναδείξει την Κυπριακή
Δημοκρατία ως θετικό και ενεργό παράγοντα
σταθερότητας στην περιοχή.
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 Συνεργασία με Ισραήλ και Εβραϊκό Λόμπυ
Να εκμεταλλευτούμε τη ρήξη Τουρκίας-Ισραήλ
την άνοδο ριζοσπαστικών Ισλαμικών Κινημάτων,
και τους Υδρογονάνθρακες για την ανάπτυξη
στενής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με το
Ισραήλ.
Η συνεργασία πρέπει να έχει κοινούς στόχους και
να καλύπτει κοινά συμφέροντα: πχ. Ασφάλεια των
ενεργειακών υποδομών, διασφάλιση βάθους και
εξόδου στο Ισραήλ με την παροχή στρατιωτικής
τεχνολογίας στην Κύπρο κλπ.
Η συνεργασία να μην έχει αντι-Αραβικό
χαρακτήρα.
Συντονισμός δράσης με το Εβραϊκό και Ελληνικό
Λόμπυ στις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Να
καθοριστούν κοινοί στόχοι που θα συγκλίνουν
στη μεταβολή της Αμερικάνικης πολιτικής στο
Κυπριακό και έναντι της Τουρκίας.
Αποκαθήλωση της γεωπολιτικής αξίας της
Τουρκίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες περί ενός
επικίνδυνου
απρόβλεπτου
κράτους,
προβάλλοντας το ενδεχόμενο η Τουρκία να
μετατραπεί σε μια ισλαμική χώρα που ανά πάσα
στιγμή μπορεί να αλλάξει στρατόπεδο.
 Αυτοπεποίθηση και αγωνιστικό φρόνημα του
λαού
Με σειρά ενεργειών αλλά και με πολιτικά
μηνύματα να καλλιεργηθεί στο λαό η
αυτοπεποίθηση, η διεκδικητικότητα, η πίστη και η
προσήλωση στο δίκαιο του αγώνα μας.
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Η συμμετοχή και η στήριξη από το λαό μιας νέας
διεκδικητικής στρατηγικής, είναι απαραίτητη για
την επιτυχή υλοποίηση της.
 Ενίσχυση Αμυντικής Θωράκισης
Μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του Κράτους,
με τη βοήθεια της Ελλάδας και αξιοποιώντας
στρατηγικές συμμαχίες να αναβαθμίσουμε την
αμυντική θωράκιση και ικανότητες της Εθνικής
Φρουράς. Η τελευταία πρέπει να εκσυγχρονιστεί
και να καταστεί ένας σύγχρονος και ευέλικτος
στρατός ο οποίος να είναι σε θέση να
υπερασπιστεί την στρατηγικής σημασίας ΑΟΖ και
να επιτελεί την αποτρεπτική του αποστολή στα
πλαίσια του σύνθετου περιβάλλοντος ασφαλείας.
Ανάπτυξη κοινού Αμυντικού Σχεδιασμού με
την Ελλάδα.
 Ενεργειακός Κόμβος
Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εμπορικής
εκμετάλλευσης
των
αποθεμάτων
Υδρογονανθράκων σε συνεργασία με χώρες όπως
το Ισραήλ, η Αίγυπτος και ο Λίβανος.
 Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Να δημιουργηθεί, με νομοθετική ρύθμιση,
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στα πρότυπα
άλλων χωρών.
Το Συμβούλιο να έχει τη δική του δομή και τη
δυνατότητα αξιοποίησης Εμπειρογνωμόνων και
Δεξαμενών Σκέψης για παρακολούθηση της
Τουρκικής πολιτικής, των διεθνών και
περιφερειακών εξελίξεων και τη διαμόρφωση
εναλλακτικών επιλογών Στρατηγικής ή/και
τακτικής.
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β. Ενίσχυση της οικονομίας
Η οικονομική ανάπτυξη και επανάκτηση της
οικονομικής και πολιτικής ανεξαρτησίας της Κύπρου
είναι κεφαλαιώδους σημασίας στα πλαίσια μιας
στρατηγικής για το κυπριακό.
 Υδρογονάνθρακες
Επιτάχυνση
των
διαδικασιών
εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

για

την

Να
επισπευτούν
οι
διαπραγματεύσεις
προπώλησης Φυσικού Αερίου στην Αίγυπτο ή να
εκδοθούν
Ομόλογα
της
Εταιρείας
Υδρογονανθράκων Κύπρου για αναπτυξιακούς
σκοπούς.
Να μελετηθεί ταυτόχρονα η αποδέσμευση από το
Μνημόνιο έτσι, ώστε τα έσοδα από τους
Υδρογονάνθρακες να αξιοποιηθούν από την
Κυβέρνηση για ανάπτυξη της Κυπριακής
Οικονομίας.
 Εναλλακτικός δανεισμός και συνεργασίες
Να διευρυνθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης
εναλλακτικής οικονομικής συνεργασίας με χώρες
οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις δανειακές μας
ανάγκες, χωρίς να μας υποβάλλουν σε
προγράμματα λιτότητας (βλέπε συνεργασία
Αργεντινής-Κίνας).
Να μελετηθεί το ενδεχόμενο δανεισμού μας από
τη νέα Διεθνή Τράπεζα που δημιουργούν οι χώρες
των BRICS (βλέπε παράδειγμα Βολιβίας). Με το
δανεισμό αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να
αποπληρώσει το δάνειο της Τρόικα και να
απεγκλωβιστεί από τη δανειακή σύμβαση (βλέπε
Ιρλανδία).
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Δίνεται κίνητρο έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Τρόικα, αν θέλουν να αποτρέψουν
συνεργασία μας με τη Διεθνή Τράπεζα των
BRICS, να αλλάξουν τους όρους του Μνημονίου
και να ενισχύσουν πραγματικά την Κυπριακή
Οικονομία. Αν δεν το πράξουν τότε η Κυπριακή
Δημοκρατία ενισχύεται από άλλες πηγές με
ευνοϊκότερους όρους και επανακτά την κρατική
της κυριαρχία και ανεξαρτησία.
 Αξιοποίηση Ελληνικής διεκδίκησης
Να στηριχθεί η νέα Ελληνική Κυβέρνηση στο
δίκαιο αίτημα της και να αξιοποιηθεί η όποια
βελτίωση των όρων αποπληρωμής του χρέους της
για βελτίωση και του Κυπριακού προγράμματος.
 Ανάπτυξη Οικονομίας της Γνώσης
Να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη στρατηγική για
ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα
εδράζεται στην Έρευνα-Τεχνολογία-ΚαινοτομίαΕπιχειρηματικότητα.
Να
διαμορφωθούν
ελκυστικά κίνητρα προσέλκυσης εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο και σύμπτυξης
κοινοπραξιών με το Ισραήλ σ’ αυτούς τους τομείς.

γ. Αξιοποίηση της ιδιότητάς μας ως Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Αναστολή
Τουρκίας

ενταξιακής

διαδικασίας

της

Στα Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2014 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την ενταξιακή
πορεία της Τουρκίας, να τεθεί καταληκτικό
χρονοδιάγραμμα ενός έτους για συμμόρφωση
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της Τουρκίας με τις Κυπρογενείς υποχρεώσεις
της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να υπάρχει σαφής προειδοποίηση ότι με τη λήξη
του χρονοδιαγράμματος θα ανασταλεί (δεν θα
διακοπεί οριστικά) η ενταξιακή διαδικασία μέχρι
που η Τουρκία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της.
Αυτό δικαιολογείται μετά την απόφαση του
Δεκέμβρη 2006 όταν ομόφωνα η Ευρωπαϊκή
Ένωση επέβαλε ως κυρώσεις το πάγωμα 8
κεφαλαίων. Είναι πρακτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση οι
κυρώσεις να κλιμακώνονται (βλέπε κρίση
Ουκρανίας και κυρώσεις κατά της Ρωσίας).
Να απαιτήσουμε όπως οι κυρώσεις που
επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας ισχύσουν και για
την Τουρκία η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.
 Ταυτόχρονη και παράλληλη διαπραγμάτευση
Αξιοποιώντας το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης
της Τουρκίας να αλλάξουμε το χαρακτήρα και
τη σύνθεση των συνομιλιών με στόχο την
άμεση συμμετοχή της Τουρκίας.
Να συνομιλούμε παράλληλα και ταυτόχρονα με
τους Τουρκοκύπριους (ως Ελληνοκυπριακή
Κοινότητα) και με την Τουρκία (ως Κυπριακή
Δημοκρατία).
Με τους Τουρκοκύπριους να διαπραγματευτούμε
τις πτυχές της Διακυβέρνησης με τρόπο που να
διασφαλίζει τα ανθρώπινα και κοινοτικά
δικαιώματα και ελευθερίες τους, ενώ με την
Τουρκία τις πτυχές της αποχώρησης των
Τουρκικών στρατευμάτων, των εποίκων και την
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κατάργηση των Εγγυήσεων που την αφορούν και
άπτονται της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Άρνηση της Τουρκίας να παρακαθίσει στο
Τραπέζι των συνομιλιών να σημαίνει αυτόματες
κυρώσεις που θα περιλαμβάνονται στο
χρονοδιάγραμμα που θα αποφασιστεί στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
 Ειδική Προνομιακή Σχέση Ε.Ε.-Τουρκίας
Να καταστεί σαφές στη Γαλλία και Γερμανία ότι
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να
συναινέσει σε συμφωνία για Προνομιακή Σχέση
Ε.Ε.-Τουρκίας αν δεν έχει λυθεί το Κυπριακό και
δεν έχουν αποσυρθεί όλα τα κατοχικά
στρατεύματα και οι έποικοι. Αυτό πρέπει να το
γνωρίζει και η Τουρκία.
 Οικονομική στήριξη
Ευρωπαϊκά Ταμεία

της

Τουρκίας

από

Να
βρούμε
τους
τρόπους
σταδιακής
παρεμπόδισης άντλησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων
από την Τουρκία διασυνδέοντας το με τις
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της.
 Γέφυρα Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μέσης Ανατολής
Να επεξεργαστούμε πρωτοβουλίες, φόρμουλες
και συνεταιρισμούς που θα μας επιτρέψουν να
καταστούμε η αποτελεσματική γέφυρα που
συνδέει τα Ευρωπαϊκά συμφέροντα με τα
συμφέροντα της Ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής.
Με αυτό τον τρόπο αποδυναμώνεται και η
προσπάθεια ενίσχυσης
των σχέσεων της
Τουρκίας με τον Αραβικό κόσμο. Η Τουρκία
κτίζει με βάση το Ισλάμ, η Κυπριακή
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Δημοκρατία μπορεί να κτίσει: Πρώτο με βάση
κοινά οικονομικά συμφέροντα, Δεύτερο με βάση
τον Αραβισμό και τη διαχρονική σχέση με τον
Ελληνισμό και Τρίτο, με βάση την ειρήνευση και
σταθερότητα της περιοχής στη βάση του
αλληλοσεβασμού χωρίς ηγεμόνες στην περιοχή.
 Εμπλοκή Ευρωπαϊκού
συνομιλίες

Συμβουλίου

στις

Να διασφαλίσουμε την εμπλοκή εκπροσώπων της
Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις συνομιλίες για αξιολόγηση των προτάσεων
των δύο πλευρών, με βάση το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο.
Ο εκπρόσωπος να υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

δ. Δημιουργία κινήτρων προς ΗΠΑ,
Ένωση, Βρετανία και Τουρκοκύπριους

Ευρωπαϊκή

 Να καταστεί το Κυπριακό, Πρόβλημα της Ε.Ε.
Το Κυπριακό για να καταστεί πραγματικά
Ευρωπαϊκό ζήτημα, θα πρέπει η μη επίλυση του
να είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό μπορεί να γίνει, Πρώτο, με τις κυρώσεις και
τα μέτρα κατά της Τουρκίας (βλέπε πιο πάνω).
Δεύτερο, με τη δημιουργία προβλημάτων στη
συνεργασία Ε.Ε.-ΝΑΤΟ. Τρίτο, μέσω του
επηρεασμού
της
ευρωπαϊκής
και
της
αμερικανικής κοινής γνώμης. Σε μια περίοδο κατά
την οποία στρέφεται η προσοχή των Δυτικών
στους διωγμούς Χριστιανών από τη Μέση
Ανατολή και την διάλυση αρχαίων χριστιανικών
κοινοτήτων όπως της Συρίας και της Μοσούλης, η
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Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί έντεχνα να
μεταφέρει
τη
δημόσια
συζήτηση
στην
εθνοκάθαρση του βορείου τμήματος της Κύπρου
και στην καταστροφή της θρησκευτικής μας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήδη Ισραηλινοί και
Αμερικανοί πολιτικοί και αναλυτές προβαίνουν σε
τέτοιες αναφορές.
Με αυτό τον τρόπο ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση
θα αποκτήσουν σοβαρό λόγο άσκησης πιέσεων
στην Τουρκία για να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία
της.
 Κίνητρα στη Μεγάλη Βρετανία
Να διασυνδέσουμε το θέμα των Βάσεων με την
πολιτική της Βρετανίας στο Κυπριακό. Μέχρι
τώρα θέση όλων ήταν πως θέμα Βάσεων θα τεθεί
μετά τη λύση του Κυπριακού. Ουσιαστικά,
δίνουμε κίνητρο στη Βρετανία να μην θέλει λύση
του Κυπριακού για να μην εγερθεί το θέμα
Βάσεων ή να προσπαθεί να επηρεάσει το
περιεχόμενο της λύσης έτσι ώστε μέσα από αυτήν
να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της εις βάρος
της Κύπρου.
Πρέπει η θέση μας να αναστραφεί. Για να μην
ανοίξει το κεφάλαιο των Βάσεων, θα πρέπει οι
Βρετανοί να αλλάξουν πολιτική στο Κυπριακό και
να μας βοηθήσουν να πετύχουμε λύση που θα
αποκαθιστά το διεθνές δίκαιο.
 Κίνητρα προς Τουρκοκύπριους
Αν οι υπηρεσίες και τα οφέλη που
Τουρκοκύπριοι απολαμβάνουν από
Κυπριακή Δημοκρατία, μετά το άνοιγμα
οδοφραγμάτων, δεν δημιουργούν κλίμα
προϋποθέσεις απεγκλωβισμού τους από

οι
την
των
και
την
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Τουρκική πολιτική, πρέπει να διερευνηθεί το
ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής.
Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων πριν από 12
χρόνια, δεν έφερε τη λύση πιο κοντά. Αντίθετα
φαίνεται να παγιώνει την αντίληψη της «καλής
γειτονίας» των δύο κοινοτήτων ως μοντέλο
λύση.
Το ίδιο ισχύει και με την οικονομική στήριξη
που οι Τουρκοκύπριοι λαμβάνουν από
Ευρωπαϊκά Ταμεία.
Όλα αυτά τα εκλαμβάνουν ως υποχρεώσεις της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ε.Ε. έναντι τους
και ως κεκτημένα τους.
Αποστέρηση
αυτών
των
ωφελημάτων
ενδεχόμενα να βοηθούσε τους Τουρκοκύπριους
να αντιληφθούν τι χάνουν από τη μη λύση και
από τη διαιώνιση της διχοτόμησης. Να
καταστεί ξεκάθαρο στους Τουρκοκύπριους ότι
χωρίς λύση δεν θα έχουν κανένα όφελος από
την αξιοποίηση των Υδρογονανθράκων μας.

ε. Κοινός σχεδιασμός και Σχέδιο Δράσης με την Ελλάδα
Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να
συνδιαμορφωθούν και να συμφωνηθούν με την Ελλάδα
έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός δράσεων για
καλύτερη αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα η Κυπριακή Δημοκρατία θα διατηρεί την
αυτοτέλεια ανάπτυξης εσωτερικών μέσων ασφάλειας.
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2. Τελικοί στόχοι στα πλαίσια της λύσης του κυπριακού
Πέραν του στρατηγικού στόχου σε σχέση με το κυπριακό, η
στρατηγική μας θα πρέπει να υπηρετεί μια σειρά τελικών
στόχων οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τα μέσα που διαθέτει η
Κυπριακή Δημοκρατία, τα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά
δεδομένα, έχοντας πάντοτε υπόψη και την προοπτική
μελλοντικών μεταβολών. Η προσπάθεια είναι να καθοριστούν
οι στόχοι τους οποίους θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη
λύση του κυπριακού, όποιο κι αν είναι το μοντέλο λύσης. Θα
πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι μία στρατηγική θα πρέπει να
καθορίζει και ενδιάμεσους στόχους. Οι ενδιάμεσοι στόχοι είναι
βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι και είναι απαραίτητοι για
την αξιολόγηση της στρατηγικής κατά τη διάρκεια της
υλοποίησής της. Επιπλέον, στρατηγική χωρίς ενδιάμεσους
στόχους κινδυνεύει με μεσοπρόθεσμη απαξίωση και
απογοήτευση, άρα εγκατάλειψή της από την κρίσιμη μάζα του
πληθυσμού, καθ’ ότι εύκολα δημιουργείται η εντύπωση ότι το
μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής για την επίτευξη των
τελικών στρατηγικών στόχων σημαίνει αποτυχία της
στρατηγικής. Οι ενδιάμεσοι στόχοι καθορίζονται εν τη
εξελίξει της υλοποίησης της στρατηγικής και δεν μπορούν
να προκαθοριστούν κατά το στάδιο του στρατηγικού
σχεδιασμού.
Αναφορικά με τους τελικούς στόχους, ο καθορισμός τους
βοηθά στο να έχουμε ένα σαφή προσανατολισμό στις
διαπραγματεύσεις αλλά και ένα κώδικα αξιολόγησης των
Τουρκικών προτάσεων και διαμόρφωσης των δικών μας
προτάσεων. Ταυτόχρονα, από τον καθορισμό αυτών των
στόχων και την ιεράρχησή τους κατά σειρά προτεραιότητας, θα
προκύψουν με αντικειμενικό και κοινά αποδεκτό τρόπο οι
«κόκκινες γραμμές ασφάλειας» μας.
Για κάθε στόχο που τίθεται είναι σημαντικό να καθοριστούν οι
αρχές και οι τρόποι που διασφαλίζουν την επίτευξη του μέσα
από τη λύση.
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α. Επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού
Η λύση πρέπει να διασφαλίζει την εθνική, πολιτική,
πολιτισμική και οικονομική επιβίωση του Κυπριακού
Ελληνισμού.
Αρχές και Τρόποι
 Η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει να
αποτελεί το Κυπριακό Κράτος και μετά τη λύση.
Να μην γίνει αποδεκτή η ιδέα δημιουργίας νέου
Κράτους.
 Να αποσυρθούν όλοι οι έποικοι και να
διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν πρόνοιες στη
λύση που θα επιτρέπουν νόμιμη ή παράνομη
μελλοντική
αλλοίωση
του
δημογραφικού
χαρακτήρα του νησιού.

β. Εξυπηρέτηση των συμφερόντων μόνο των νόμιμων
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η λύση πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και να
διασφαλίζει τα δικαιώματα και ελευθερίες όλων των
νόμιμων
πολιτών
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
(Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων κλπ).
Αρχές και Τρόποι
 Η λύση να είναι λειτουργική και οι διαδικασίες
λήψης απόφασης να είναι αποτελεσματικές και να
μην οδηγούν σε αδιέξοδα και προστριβές.
Ενδεικτικά, στην έκθεση του International Crisis
Group του περασμένου Μαρτίου για το κυπριακό,
υπάρχει η εξής ενδιαφέρουσα αναφορά: “ [Α]
federal government with cumbersome ethnic
quotas (…) might anyway be struck down by the
European Court of Human Rights.”
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Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το σεβασμό και την
εφαρμογή των αρχών της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου.
 Να μην υπάρχουν εγγυήτριες δυνάμεις και να μην
αναγνωρίζονται επεμβατικά δικαιώματα επί της
Κύπρου σε καμία χώρα.
 Το κράτος να διαθέτει τα μέσα για να προσφέρει
ασφάλεια στους πολίτες του και στις υποδομές
του, όπως και την ικανότητα προάσπισης της
εδαφικής του ακεραιότητας.
 Να διαφυλαχτούν η εθνική ταυτότητα,
κουλτούρα, γλώσσα και θρησκεία κάθε
κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την
καθιέρωση εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κοινοτική βάση,
ενώ η τριτοβάθμια θα είναι κρατική.
 Να κατοχυρώνονται όλα τα ανθρώπινα
δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες για
όλους τους νόμιμους πολίτες χωρίς διακρίσεις και
περιορισμούς.
 Να διασφαλίζεται η ενότητα του χώρου, των
θεσμών, της οικονομίας, και της κοινωνίας.
 Η λύση να επιτρέπει την ανάπτυξη κοινών
οικονομικών συμφερόντων (ακόμα και κοινών
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων),
όπως και κοινής πολιτικής ή/και συνδικαλιστικής
δράσης.
γ. Αποτελεσματικό και ενεργό κράτος εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η λύση πρέπει να διασφαλίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
θα παραμείνει ένα ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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ικανό να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του αλλά και
ικανό να διεκδικεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα του.
Αρχές και Τρόποι
 Να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης
αποφάσεων που θα επιτρέπουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία να διαμορφώνει έγκαιρα θέσεις και
προτάσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν
την Ε.Ε.
 Να μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αποφασίζει
ελεύθερα για την διάθεση των υποδομών της για
την εξυπηρέτηση Κοινών Ευρωπαϊκών στόχων ή
επιχειρήσεων.
 Να είναι πλήρως εναρμονισμένη η λύση με τις
αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

3. Το Κυπριακό ως ζήτημα εισβολής και κατοχής
Είναι κοινή η εκτίμηση ότι το Κυπριακό αντιμετωπίζεται πλέον
ή τείνει να μετατραπεί από ζήτημα εισβολής και κατοχής σε
δικοινοτική διαφορά.
Ως συνέπεια τούτου η διεθνής κοινότητα εστιάζει την προσοχή
της στις διακοινοτικές συνομιλίες με έμφαση στις
συνταγματικές πτυχές, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζεται πλέον
ως μια χώρα από την οποία αναμένεται να «συμβάλει» στην
επίλυση του ζητήματος. Δεν είναι τυχαία και η βαρύτητα που
δίνεται σε ΜΟΕ.
Οι αναφορές των εκπροσώπων του ΟΗΕ και των
πρωταγωνιστών της διεθνούς κοινότητας σε λύση που θα
πρέπει να εξευρεθεί από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων,
αποτελεί την πλέον απτή απόδειξη. Η θέση ότι «το κλειδί της
λύσης το κρατά η Άγκυρα» ανατρέπεται από τους διάφορους
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μεσολαβητές οι οποίοι προβάλλουν τη θέση ότι «το κλειδί της
λύσης το κρατούν οι δύο κοινότητες».
Για να επανεύρει το Κυπριακό τον χαρακτήρα του ως ζήτημα
εισβολής και κατοχής δεν αρκούν δηλώσεις από μέρους μας
ούτε η ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας. Η διεθνής
κοινότητα γνωρίζει για την εισβολή και την κατοχή, όμως
επιλέγει να την παραγνωρίζει για την εξυπηρέτηση άλλων
γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων.
Με τη στρατηγική αυτή, την τακτική και τα μέσα-εργαλεία
υλοποίησης της, το Κυπριακό επανακτά τον πραγματικό
χαρακτήρα και φύση του ως ζήτημα εισβολής και κατοχής. Η
τακτική της «παράλληλης και ταυτόχρονης διαπραγμάτευσης»
με την Τουρκία και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, το
«καταληκτικό
χρονοδιάγραμμα
με
προαποφασισμένες
κυρώσεις», η παρέμβαση στη «συνεργασία Ε.Ε.-ΝΑΤΟ» κ.α.
θέτουν την Τουρκία στο επίκεντρο των ζυμώσεων και οδηγούν
σε μετακίνηση του κέντρου βάρους της προσοχής του
Ευρωπαϊκού, Αμερικάνικου και διεθνούς παράγοντα στην
Τουρκία και τις ευθύνες της.
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