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ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ
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 ανθρώπινο πόνο και τις τεράστιες υλικές
απώλειες που προκλήθηκαν, οι οδυνηρές συνέπειες
της εισβολής και της επακόλουθης βίαιης διαίρεσης
και στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία είναι
ακόμα αισθητές, αφού:
•
•

Eπί 43 συναπτά έτη, η διά της βίας τεχνητή
διαίρεση της Κύπρου και του λαού της παραμένει.
37% περίπου του κυρίαρχου εδάφους της
Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται ακόμα υπό
παράνομη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία,
με την παρουσία χιλιάδων βαριά εξοπλισμένων
τουρκικών στρατευμάτων να καθιστούν 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 δικαιώματος επιστροφής στα σπίτια και τις
περιουσίες τους.
Περίπου 1.020 άτομα, πολίτες και στρατιώτες,
είναι ακόμα αγνοούμενοι, καθώς η τουρκική
πλευρά αρνείται να συνεργαστεί πλήρως για τη
διακρίβωση της τύχης τους.
Περίπου 420 Ελληνοκύπριοι και Μαρωνίτες, από
τις 20.000 που αριθμούσαν στο τέλος Αυγούστου
του 1974, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χωριά

•

•

•

τους, που είναι ακόμα υπό κατοχή, ζώντας υπό
συνθήκες καταπίεσης και στέρησης.
Ο δημογραφικός χαρακτήρας και η πληθυσμιακή
ισορροπία της Κύπρου έχουν αλλοιωθεί, λόγω της
παράνομης μαζικής μεταφοράς εποίκων από την
Τουρκία στις κατεχόμενες περιοχές καθώς και της
μετανάστευσης χιλιάδων Τουρκοκυπρίων από το
νησί μετά την τουρκική εισβολή. Ως εκ τούτου, οι
Τουρκοκύπριοι είναι σήμερα πολύ λιγότεροι από
τα στρατεύματα και τους εποίκους από την
Τουρκία, αποτελούν δηλαδή τη μειονότητα στις
κατεχόμενες περιοχές.
Συνεχίζονται ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών
περιουσιών με παράνομες ανοικοδομήσεις σε
ελληνοκυπριακή γη και οι παράνομες πωλήσεις
περιουσιών Ελληνοκυπρίων που εκδιώχθηκαν
από τα σπίτια τους μετά την τουρκική εισβολή.
Ανεκτίμητοι εκκλησιαστικοί και αρχαιολογικοί
θησαυροί που ανήκουν στην παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθούν να
κινδυνεύουν, ενώ πολλές εκκλησίες, 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, μεταξύ
άλλων, 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.
Ένας νέος γύρος συνομιλιών για επίτευξη μιας
συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος
άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2013 και διεξάγεται, όπως
όλοι οι προηγούμενοι γύροι, υπό την αιγίδα της
αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 11
Φεβρουαρίου 2014, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων
υιοθέτησαν Κοινή Δήλωση στην οποία, μεταξύ άλλων,
επιβεβαιώθηκε η βάση της διευθέτησης, δηλαδή η
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και
στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Επιβεβαιώθηκε,
επίσης, ότι η όποια διευθέτηση θα πρέπει να
διασφαλίζει το κοινό μέλλον όλων των Κυπρίων εντός
της ΕΕ.
Από τον Μάιο του 2015 οι διαπραγματεύσεις έχουν
εντατικοποιηθεί και το κλίμα βελτιώθηκε. Έχει
σημειωθεί πρόοδος σε σημαντικό αριθμό ζητημάτων,
ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές
δυσκολίες και αποκλίσεις. Όταν η διαδικασία έφθασε
σε σημείο που δεν έφερε αποτελέσματα, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης υπέβαλε μια εποικοδομητική πρόταση
για να συμβάλει στην απεμπλοκή της διαδικασίας και
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. «Είναι ύψιστης
σημασίας να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στη
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συνέχιση αυτού του διαλόγου και να εργαστούμε με
αποφασιστικότητα για την επανένωση του νησιού και
για την εξυπηρέτηση των πραγματικών συμφερόντων
των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων», τόνισε
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Η
πρόταση
του
Προέδρου
Αναστασιάδη
απορρίφθηκε από την τουρκική πλευρά, αλλά
ακολούθησε συνάντηση των δύο ηγετών με τον
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο.
Στη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση με τον
Γενικό Γραμματέα τονίστηκε με σαφέστατο τρόπο ότι
το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων είναι
ζωτικής σημασίας και ότι η πρόοδος σε αυτό το
κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την
επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Προς τον σκοπό αυτό, η απτή συμβολή της Τουρκίας
στις διαπραγματεύσεις είναι ζωτικής σημασίας.
Ενόσω η Τουρκία επιμένει στις παρωχημένες θέσεις
της σχετικά με τις εγγυήσεις, την παραμονή
στρατευμάτων και τα δικαιώματα μονομερούς
επέμβασης καμία λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Αυτό που αναμένεται από την Τουρκία, μια χώρα που
φιλοδοξεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και να καταστεί βασικός περιφερειακός παράγοντας,
είναι να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
συμβάλει
εποικοδομητικά
στη
διαδικασία,
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του λαού της
Κύπρου, καθώς και τη θετική επίδραση μιας
διευθέτησης στη διεθνή ειρήνη και την περιφερειακή
σταθερότητα και συνεργασία.

«

«Επιδιώκουμε να πετύχουμε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση που

να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μια διευθέτηση η οποία θα επανενώνει τη χώρα μας και τον λαό της

σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος, που να διασφαλίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, χωρίς
την παρουσία ξένων στρατευμάτων ή καθεστώτος εγγυήσεων και δικαιωμάτων
επέμβασης.
Προς τούτο, αμετάκλητη θέση μας είναι ότι η βέλτιστη εγγύηση για την επανενωμένη Κύπρο και ολόκληρο τον λαό της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια
λύση που θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αξίες και
αρχές.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επίτευξη μιας διεθέτησης δεν θα είναι προς όφελος του λαού της Κύπρου και μόνον, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλει σημαντικά

»

στην ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, με την Κύπρο να αποτελεί πατρίδα
ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερούσας συνεργασίας μεταξύ όλων των πολιτών της προς όφελος των νεώτερων γενεών, καθώς και λαμπρό παράδειγμα
εθνοτικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής συνεργασίας».

Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
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