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Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της
Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 αποτελούν μέχρι σήμερα
μελανό σημείο για τη σύγχρονη ιστορία του νησιού: Η
στρατιωτική κατοχή, η βίαιη διαίρεση, η παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο μαζικός εποικισμός,
η πολιτιστική καταστροφή και ο σφετερισμός
περιουσιών, που έχουν επιβληθεί με τη στρατιωτική
εισβολή της Τουρκίας, εξακολουθούν να αποτελούν
κύρια χαρακτηριστικά της κατάστασης στο νησί.

Σήμερα, η Τουρκία, υποψήφια χώρα για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να είναι υπόλογη
έναντι της διεθνούς κοινότητας για τη στρατιωτική
εισβολή εναντίον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Η κατοχή μέρους
του νησιού και η παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελούν μια απαράδεκτη κατάσταση,
μια προσβολή κατά της διεθνούς έννομης τάξης και μια
συνεχιζόμενη απειλή για τη σταθερότητα στην
περιοχή, η οποία επιβάλλεται να τερματιστεί το
συντομότερο.

Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή
Δημοκρατία, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών και τις βασικές αρχές του
διεθνούς δικαίου. Πέρα από τον απέραντο πόνο και τις
τεράστιες υλικές απώλειες που προκλήθηκαν, οι
οδυνηρές συνέπειες της εισβολής και της επακόλουθης
στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία είναι ακόμα
αισθητές, αφού:

• 36,2% του κυρίαρχου εδάφους της Κύπρου
βρίσκεται ακόμα υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή
από την Τουρκία, με την παρουσία χιλιάδων βαριά
εξοπλισμένων τουρκικών στρατευμάτων να καθι -
στούν το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου αναλογικά
μια από τις πιο στρατιωτικοποιημένες περιοχές του
κόσμου.

• 200.000 Ελληνοκύπριοι, περισσότεροι από το ένα
τρίτο του συνολικού πληθυσμού, οι οποίοι
εκδιώχθηκαν βίαια από το κατεχόμενο τμήμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αποτελούσαν το 70%
περίπου του πληθυσμού, στερούνται ακόμα του
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δικαιώματος επιστροφής στα σπίτια και τις περιουσίες
τους.

• Περίπου  1.070 άτομα, πολίτες και στρατιώτες, είναι
ακόμα αγνοούμενοι, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί
να αρνείται να συνεργαστεί για τη διακρίβωση της
τύχης τους.

• Λιγότεροι από 440 Ελληνοκύπριοι και Μαρωνίτες,
από τις 20.000 που αριθμούσαν στο τέλος
Αυγούστου του 1974, παραμένουν εγκλωβισμένοι
στα κατεχόμενα χωριά τους, ζώντας υπό συνθήκες
καταπίεσης και στέρησης.

• Ο δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου έχει
αλλάξει και η πληθυσμιακή ισορροπία έχει
αλλοιωθεί, λόγω της παράνομης μαζικής μεταφοράς
εποίκων από την Τουρκία στις κατεχόμενες περιοχές
καθώς και της μετανάστευσης χιλιάδων Τουρκοκυ -
πρίων από το νησί μετά την τουρκική εισβολή. Οι
Τουρκοκύπριοι είναι σήμερα λιγότεροι από τα
στρατεύματα και τους εποίκους από την Τουρκία,
αποτελούν δηλαδή τη μειονότητα στις κατεχόμενες
περιοχές.

• Συνεχίζεται ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών
περιου  σιών με παράνομες ανοικοδομήσεις σε ελλη -
νο  κυ πριακή γη και παράνομες πωλήσεις περιουσιών
Ελληνοκυπρίων που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια
τους μετά την τουρκική εισβολή.

• Ανεκτίμητοι εκκλησιαστικοί και αρχαιολογικοί
θησαυροί που ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά και βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο
εξακολουθούν να κινδυνεύουν, ενώ πολλές εκ -
κλησίες, μνημεία, κοιμητήρια και αρχαιολογικοί
χώροι έχουν καταστραφεί, βεβηλωθεί ή λεηλατηθεί. 

Μια σειρά από ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
καθώς και ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από άλλους
διεθνείς οργανισμούς, αντανακλούν την παγκόσμια
καταδίκη της τουρκικής εισβολής και τις συνακόλουθες
επιθετικές ενέργειες εναντίον της Κύπρου. Μέσω των
ψηφισμάτων απαιτείται η αποχώρηση των ξένων
στρατευμάτων, η ασφαλής επιστροφή των προσφύγων
στα σπίτια τους και η διακρίβωση της τύχης των
αγνοουμένων. Επιπρόσθετα, ζητείται ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων καθώς
και ο σεβασμός της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και
της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Πιο πρόσφατα,
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

σε καταδικαστική απόφασή του κατά της Τουρκίας στις
12 Μαΐου 2014, έκρινε την Κυβέρνηση της Τουρκίας
υπεύθυνη για τη μαζική και συστηματική παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Διαδοχικοί γύροι συνομιλιών υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας για επίλυση του
κυπριακού προβλήματος δεν κατέληξαν σε θετικό
αποτέλεσμα εξαιτίας της αρνητικής στάσης της
τουρκικής πλευράς. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, από
την άλλη, παραμένει σταθερή στις θέσεις αρχής,
προσέρχεται στο τραπέζι των συνομιλιών με καλή
πρόθεση και στοχευμένες προτάσεις, επιδιώκοντας την
απαλλαγή της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα
και την επανένωση της χώρας και του λαού.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, με την ανάληψη των καθη -
κόντων του, έθεσε στις πρώτες προτεραιότητές του τον
στόχο της επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση ενός
λειτουργικού ευρωπαϊκού κράτους, με την ουσια στι κή
εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 11 Φεβρου -
αρίου 2014, μετά από δική του πρωτοβουλία, οι ηγέτες
των δύο κοινοτήτων κατέληξαν σε Κοινή Δήλωση για
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. H Κοινή
Δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και των
δύο κοινοτήτων, καθορίζει με σαφήνεια τη βάση λύσης,
ενώ την ίδια ώρα καθορίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις
βασικές αρχές και αξίες -διεθνείς και ευρωπαϊκές- που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επιδιωκόμενη λύση.
Στην Κοινή Δήλωση εκφράζεται η αποφασιστικότητα
των ηγετών για λύση του κυπριακού προβλήματος που
θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου και στις αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενωμένη Κύπρος, ως μέλος
των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
έχει μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα, μια
και μόνη κυριαρχία και μια και μόνη κυπριακή
ιθαγένεια. 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση προσέρχεται  και στη νέα φάση
των συνομιλιών με θέληση και στόχο την εξεύρεση
λύσης στο μακροχρόνιο πρόβλημα που βασανίζει τον
λαό της Κύπρου. Εκφράζει την πολιτική βούληση και
αποφασιστικότητα να εργαστεί ειλικρινά και με όλες τις



δυνάμεις της για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής
διευθέτησης που να διασφαλίζει την ευημερία και ένα
κοινό ειρηνικό μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Ακόμη, μια επανενωμένη Κύπρος θα αξιοποιεί πλήρως
τη γεωστρατηγική  της θέση ως παράγοντα ειρήνης και
σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και ως γέφυρα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με
τους λαούς  της περιοχής.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αξιοποιήσει το
όποιο θετικό κλίμα δημιουργείται από την αλλαγή στην
ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τα πρόσθετα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν συμφω -
νηθεί και όποια μέτρα θα συμφωνηθούν στο μέλλον
συμβάλλουν ασφαλώς στη διευκόλυνση της καθημε -
ρινής  ζωής των πολιτών και δημιουργούν ένα θετικό
περιβάλλον για τον διάλογο. Όμως, τα πάντα δοκι -
μάζονται και αποδεικνύονται στο τραπέζι των
συνομιλιών. Η Τουρκία, η οποία διατηρεί στρατεύματα
στην Κύπρο και ασκεί αποφασιστική επιρροή στους
Τουρκοκυπρίους, καλείται να αποδείξει έμπρακτα τις
κατά καιρούς διακηρύξεις της για διάθεση επίλυσης
του Κυπριακού.

Μία διευθέτηση για να είναι δίκαιη, βιώσιμη, και
διαρκής θα πρέπει:
• Να τερματίζει την κατοχή και την παρουσία των

εποίκων στην Κύπρο.
• Να διασφαλίζει την ενότητα του λαού, του εδάφους,

του κράτους, των θεσμών και της οικονομίας.
• Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις

βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών.
• Να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία και εδαφική

ακεραιότητα τη ενωμένης Κύπρου, κράτους μέλους
της ΕΕ και του ΟΗΕ, και να διασφαλίζει τη μια και
μόνη διεθνή προσωπικότητα, τη μια και μόνη
κυριαρχία και τη μια και μόνη ιθαγένεια.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, και γενικότερα η ελληνο κυ -
πριακή πλευρά,  έχουν σταθερά προταγμένο το χέρι
της συμφιλίωσης και συνεργασίας προς την τουρκο -
κυπριακή κοινότητα καλώντας την να ανταποκριθεί
στην ελπιδοφόρα προοπτική που διανοίγεται ώστε να
κτίσουμε από κοινού ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο
μέλλον για όλους τους Κυπρίους, για τις παρούσες και
τις μελλοντικές γενιές.

Η εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου 
στην κατεχόμενη Κώμη Κεπήρ.
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«
»

«Η λύση της επανένωσης και της διασφάλισης των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων που επιδιώκουμε είναι διεκδικήσεις για όλους τους Κύπριους. Και
για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας,
όπως και για κάθε νόμιμο Κύπριο, όπου και αν ανήκει, όποια γλώσσα και
αν μιλά, όποια θρησκεία και αν πιστεύει.

Μας ενδιαφέρει να επανενώσουμε την κοινή μας πατρίδα. Μας ενδιαφέρει
η επανένωση να στηριχτεί από τον λαό, να αντέξει στις δοκιμασίες, να
διαμορφώσει ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας, να διασφαλίσει τις ευ-
ρωπαϊκές αρχές και κανόνες, να εξασφαλίσει σταθερότητα στην Κύπρο
και την περιοχή και να επιτρέψει συμμαχίες και συνθήκες συνδημιουργίας
για όλους, για το καλό όλων».

Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
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