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1 Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που 

δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά 

περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων. 
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Σύντομο Βιογραφικό : 

 

Ο Νικόλαος Στέλγιας γεννήθηκε το 1982 στην Κωνσταντινούπολη. Το 2000 ξεκίνησε στην Αθήνα, στο 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου τον κύκλο των 

προπτυχιακών σπουδών του. Το 2006, ο Νικόλαος Στέλγιας αποφοίτησε από την Κατεύθυνση 

Οθωμανικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ο Νικόλαος Στέλγιας ολοκλήρωσε την διδακτορική διατριβή του με θέμα «Τα Τουρκικά Πολιτικά 

Κόμματα Κατά Την Περίοδο 1918-1938» στο ίδιο τμήμα το 2011. Από το 2000 μέχρι το 2011, οι 

σπουδές του Δρ. Νικόλαου Στέλγια υποστηρίχθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ίδρυμα 

Ωνάσης. Από το 2012 μέχρι σήμερα, ο Δρ. Στέλγιας έχει εστιάσει την προσοχή του σε μια σειρά 

ακαδημαϊκών μελετών, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στο Κουρδικό Ζήτημα και στο Κυπριακό 

Πρόβλημα. Το 2013, από τις τουρκικές εκδόσεις «Khalkedon» κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του Δρ. 

Στέλγια, το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα τις εξελίξεις στο Κουρδικό Ζήτημα κατά την περίοδο 2011-

2013. Από το 2013 μέχρι το 2015, ο Δρ. Στέλγιας κυκλοφόρησε στα ελληνικά και στα τουρκικά βιβλία, 

τα οποία εστιάζουν στο Κυπριακό Πρόβλημα. Εκτός από την επιστημονική ιδιότητα του, από το 2009, 

ο Δρ. Στέλγιας φέρει την ιδιότητα του ανταποκριτή της Καθημερινής στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 

και στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Περίληψη: 

 

Στα μέσα του 2015, ξεκινά μια νέα περίοδος στο Κυπριακό. Την στιγμή που η αλλαγή ηγεσίας στην 

τουρκοκυπριακή κοινότητα μονοπωλεί την κυπριακή επικαιρότητα, οι συνομιλίες για την τελική λύση 

του Κυπριακού προβλήματος ξεκινούν από το σημείο, όπου διακόπηκαν στα τέλη του 

προηγούμενου έτους. Με τον έλεγχο της έντασης στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, την αλλαγή 

σελίδας στην σύγχρονη τουρκοκυπριακή ιστορία και την επανέναρξη των συνομιλιών, εγκαινιάζεται 

μια νέα περίοδος στο Κυπριακό. Στις απαρχές αυτής της νέας περιόδου, η συγκεκριμένη μελέτη θέτει 

επί τάπητος ένα σημαντικό ερώτημα: Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ελληνοτουρκική 

προσέγγιση στην Ανατολική Μεσόγειο; Εξετάζοντας μια σειρά «ελπιδοφόρων», θετικών εξελίξεων, 

αλλά ταυτοχρόνως εστιάζοντας στο μεγάλο χάσμα, το οποίο χωρίζει τις δυο πλευρές, η παρούσα 

μελέτη στοχεύει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυπριακού 

Προβλήματος και στιγματίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά: 

Κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Τουρκοκυπριακή κοινότητα, Κοινό Ανακοινωθέν, Μουσταφά 
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Νέα Ευκαιρία για την Επίλυση  

του Κυπριακού Προβλήματος;  

Η Επικαιρότητα της Αντιπαράθεσης 

γύρω από τον Ρόλο της Τουρκίας  

στην Ανατολική Μεσόγειο 
 

 

Στα μέσα του 2015, ξεκινά μια νέα περίοδος στο Κυπριακό. Την στιγμή που η αλλαγή ηγεσίας στην 

τουρκοκυπριακή κοινότητα μονοπωλεί την κυπριακή επικαιρότητα, οι συνομιλίες για την τελική λύση 

του Κυπριακού προβλήματος ξεκινούν από το σημείο, όπου διακόπηκαν στα τέλη του 

προηγούμενου έτους, όταν με αφορμή την εμφάνιση των ερευνητικών σκαφών και των πλοίων του 

Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, η ελληνοκυπριακή πλευρά 

αποσύρθηκε από το τραπέζι των συνομιλιών. Η Άγκυρα ανέπτυξε τον στόλο της στην Κύπρο με 

βάση τη «συμφωνία», την οποία υπέγραψε πριν από λίγα χρόνια με την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Η εν 

λόγω συμφωνία προβλέπει τη διεξαγωγή ξεχωριστών τουρκικών ερευνών για φυσικό αέριο στις 

θαλάσσιες ζώνες της νήσου για λογαριασμό της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», η 

οποία από το 1983 αναγνωρίζεται μονάχα από την Τουρκία. Από τη σκοπιά της ηγεσίας του Νίκου 

Αναστασιάδη, η συγκεκριμένη συμφωνία επισκιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και με την ανάπτυξη των σκαφών της στην περιοχή της Κύπρου, η Άγκυρα έδειξε για 

μια ακόμη φορά τις πραγματικές προθέσεις της στο Κυπριακό.  

Η ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ τέθηκε υπό έλεγχο στις αρχές του 2015 με την διαμεσολάβηση του 

ΟΗΕ, του διεθνούς παράγοντα και κυρίως των ΗΠΑ. Τον Μάρτιο έγινε φανερό ότι οι δυο πλευρές 

ήταν έτοιμες να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Στην συνέχεια, η Τουρκία προχώρησε 

στην απόσυρση των πλοίων της από τα χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η 

συγκεκριμένη κίνηση συνοδεύτηκε από την προσωρινή διακοπή των εργασιών στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Τέλος, οι εν λόγω εξελίξεις συνέπεσαν με την αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Στα 

τέλη του Απριλίου, ο Ντερβίς Έρογλου, ο οποίος διακρίνεται για την εθνικιστική κοσμοθεωρία του, 

αποτέλεσε πλέον παρελθόν για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο σοσιαλδημοκράτης Μουσταφά 

Ακιντζί βγήκε νικητής από τις «προεδρικές εκλογές» με ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 

60%.  

Με τον έλεγχο της έντασης στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, την αλλαγή σελίδας στη σύγχρονη 

τουρκοκυπριακή ιστορία και την επανέναρξη των συνομιλιών, εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στο 
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Κυπριακό Ζήτημα. Στις απαρχές αυτής της νέας περιόδου, η συγκεκριμένη μελέτη θέτει επί τάπητος 

ένα σημαντικό ερώτημα: Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ελληνοτουρκική 

προσέγγιση στην Ανατολική Μεσόγειο; Θέτοντας επί τάπητος μια σειρά «ελπιδοφόρων», θετικών 

εξελίξεων, αλλά ταυτοχρόνως εστιάζοντας στο μεγάλο χάσμα, το οποίο χωρίζει τις δυο πλευρές, η 

παρούσα μελέτη στοχεύει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του 

Κυπριακού και  στιγματίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για τις ανάγκες της μελέτης μας, ανατρέξαμε 

σε αγγλικές, ελληνικές και τουρκικές διαδικτυακές πηγές, ενώ παράλληλα εστιάσαμε σε σημαντικά 

ντοκουμέντα, τα οποία στιγματίζουν την νέα περίοδο του Κυπριακού ζητήματος.  

 

Νέες ευκαιρίες για τον ελληνοτουρκικό διάλογο στην Ανατολική 

Μεσόγειο  

 

Στις 22 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα δεξιώσεων του ιστορικού Ξενοδοχείου των Θεραπειών, στην 

Κωνσταντινούπολη, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden απευθύνθηκε με μια ιστορικής σημασίας 

ομιλία στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν και τους Τούρκους οικοδεσπότες 

του. Η ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου πέρασε στην σύγχρονη ιστορία της Ανατολικής 

Μεσoγείου ως ένα ορόσημο στην νέα σφοδρή αντιπαράθεση της Δύσης με την Ρωσία. «Η ρωσική 

επιθετικότητα στην Ουκρανία και η παράνομη κατοχή της Κριμαίας μας έδειξαν ότι έχουμε καθήκον 

να εξασφαλίσουμε το στρατηγικό όραμα μιας ελεύθερης και ειρηνικής Ευρώπης», επεσήμανε ο 

Biden2. Σύμφωνα με τον ίδιον, στην νέα περίοδο, ένα από τα βασικά καθήκοντα της Δύσης ήταν η 

εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Στις απαρχές του 21ου αιώνα, η Ευρώπη δεν είχε άλλη 

επιλογή παρά να απελευθερωθεί από την ενεργειακή εξάρτηση της από την Ρωσική Ομοσπονδία. 

«Εδώ στην Ευρώπη, η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα για την ασφάλεια της 

περιοχής εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως ένα όπλο εναντίων των 

γειτόνων της κατά παράβαση των βασικών εμπορικών και διεθνών κανόνων», τόνισε ο Biden3. 

Με βάση την προαναφερόμενη υπόθεση, η Ουάσιγκτον προτείνει στους Ευρωπαίους εταίρους της 

τη σύσφιξη των σχέσεων τους στο πεδίο της ενέργειας. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν την 

υποχρέωση να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διερευνήσουν τα περιθώρια για την ενεργειακή 

απαγκίστρωση τους από την Μόσχα. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αναζήτησης, η Κύπρος, με τα 

δικά της ενεργειακά αποθέματα και κυρίως με την θέση που κατέχει στον γεωστρατηγικό και 

ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. «Αυτός είναι ένας από 

                                                   
2
 Remarks by Vice President Joe Biden on European Energy Security to the Atlantic Council Energy and Economic Summit, 22 

Νοεμβρίου 2014, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/22/remarks-vice-president-joe-biden-european-
energy-security-atlantic-counc. Πρόσβαση στις 19 Μαΐου 2015.  

3
 Στο ίδιο.  

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/22/remarks-vice-president-joe-biden-european-energy-security-atlantic-counc
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/22/remarks-vice-president-joe-biden-european-energy-security-atlantic-counc
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τους λόγους για τους οποίους πρόσφατα επισκέφθηκα την Κύπρο», υπογράμμισε ο Biden, ο 

οποίος πρόσθεσε: «Επιθυμούσα να ενθαρρύνω τους Κύπριους να αναπτύξουν τα ενεργειακά 

αποθέματα τους σε συνεργασία με όλους τους γείτονες τους και να ξεκαθαρίσω τα οφέλη που θα 

εξασφαλιστούν σε περίπτωση που η Ανατολική Μεσόγειος συνεργαστεί και μετατραπεί σε ένα 

κομβικό σημείο για τις αγορές του φυσικού αερίου»4.  

Στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα λοιπόν, σε μια περίοδο που νέοι πρωταγωνιστές 

(Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία κ.ο.κ.) εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας και απειλούν τα ζωτικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ και της Δύσης, η Ουάσιγκτον προτείνει ένα νέο πλαίσιο περιφερειακής 

συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ενέργεια. Σύμφωνα με 

τις ΗΠΑ, σε αυτό το αναδυόμενο πλαίσιο συνεργασίας εκτός από την Κύπρο λαμβάνουν μέρος 

περιφερειακές δυνάμεις όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Τουρκία και η Ελλάδα. Μελλοντικά, στην νέα 

περιφερειακή συνεργασία προβλέπεται και η συμμετοχή του Λιβάνου5.  

Το προαναφερόμενο όραμα της Ουάσιγκτον είναι ένας από τους νέους, σημαντικούς παράγοντες, 

οι οποίοι συμβάλλουν στην προοπτική του ελληνοτουρκικού διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο και 

την Κύπρο. Στην νέα περίοδο, μια σειρά σημαντικών παραγόντων «επιβάλλουν» στις δυο πλευρές 

την αναθεώρηση του μεγάλου αδιεξόδου στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά. Εκτός από τις νέες 

αναζητήσεις στο πεδίο της ενέργειας, έναν άλλο σημαντικό παράγοντα αποτελούν τα μεγάλα 

προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν –σε διαφορετικό βαθμό- η Τουρκία και η Ελλάδα στα πεδία 

της οικονομίας και της διπλωματίας. Ως γνωστόν, από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση με διπλωματικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές. Η 

οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα της Ελλάδας με αναλυτές, 

πολιτικούς και ειδικούς να αδυνατούν να δείξουν τον δρόμο για ναι πιθανή διέξοδο. Την ίδια περίοδο, 

η Τουρκία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στα πεδία της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. 

Στο εσωτερικό της χώρας, η κυβέρνηση ήρθε αντιμέτωπη με το κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα, το 

Κίνημα Γκιουλέν και την δυναμική της εξέγερσης του Γκεζί. Την ίδια περίοδο, η τουρκική οικονομία 

παρουσίασε σημάδια κόπωσης. Παράλληλα, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η Τουρκία κλήθηκε 

να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της περιφερειακής απομόνωσης: «Η Τουρκία έχασε έναν πολύτιμο 

σύμμαχο με την ανατροπή του Προέδρου της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρσι, από στρατιωτικό 

πραξικόπημα. Στη νέα περίοδο, η Τουρκία εμφανίζεται απομονωμένη. Μήπως απέτυχαν τα σχέδια 

της Τουρκίας περί ανάδειξής της σε ηγετική δύναμη της περιοχής; Η Τουρκία αντέδρασε σε υψηλούς 

τόνους στο στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο απομάκρυνε τον Μόρσι από την εξουσία. Οι 

περιφερειακοί σύμμαχοι της Τουρκίας, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, υποστήριξαν το 

πραξικόπημα και συνεχάρηκαν την νέα κυβέρνηση της Αιγύπτου»6. Λογικά, υπό την σκιά της 

οικονομικής κρίσης, των προβλημάτων στα εσωτερικά πολιτικά πεδία της Ελλάδας και της Τουρκίας 

                                                   
4
 Στο ίδιο.  

5
 Στο ίδιο.  

6
 Ντεμίρτας Σερκάν, Η Τουρκία Απομονώνεται στην Μέση Ανατολή μετά την Ανατροπή του Μόρσι (Türkiye Ortadoğu’da 

Mursi Sonrası Yanlızlaşıyor mu?), Τουρκική υπηρεσία BBC, 5 Ιουλίου 2013, 
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/07/130705_egypt_morsi. Πρόσβαση στις 19 Μαΐου 2015.  

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/07/130705_egypt_morsi
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και της επιδείνωσης των κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μπορούσαν να αναδυθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την επίλυση των προβλημάτων στα ελληνοτουρκικά και 

το Κυπριακό μέσα από τον διάλογο και την συνεννόηση. Σε ένα κλίμα περιορισμένων ανθρώπινων 

και οικονομικών πόρων, γεμάτο με απειλές και «αναταράξεις», η συνεργασία των δυο μελών του 

ΝΑΤΟ για την επίλυση των προβλημάτων θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέχει περιθώρια ανάσας 

στους λαούς των δυο χωρών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Κύπρου. Την τελευταία πενταετία, 

οι δυο μεγάλες κοινότητες του νησιού αντιμετωπίζουν μια σειρά σημαντικών προβλημάτων. Όπως η 

τουρκοκυπριακή κοινότητα, έτσι και η ελληνοκυπριακή κοινότητα, 55 χρόνια μετά την ίδρυση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστια προβλήματα και εμπόδια στα πεδία της 

οικονομίας και της διακυβέρνησης. Η κρίση ήρθε στην επιφάνεια με την μεγάλη έκρηξη στην ναυτική 

βάση του Μαρί, όταν μέσα σε λίγες ώρες φάνηκε ότι η κυπριακή κυβέρνηση αδυνατούσε να 

διαχειριστεί ένα σχετικά «απλό» ζήτημα όπως την αποθήκευση εκρηκτικών μιας ξένης χώρας και την 

ενεργειακή κρίση, η οποία προέκυψε εξαιτίας της έκρηξης στην μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Η κρίση έλαβε οικονομικό χαρακτήρα στις αρχές του 2013, όταν η 

κυπριακή κυβέρνηση προσέφυγε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό οικονομικής στήριξης εξαιτίας του 

αδιεξόδου στην κυπριακή οικονομία. Την ίδια περίοδο, μια σειρά πολιτικών και οικονομικών 

σκανδάλων έδειξε ότι στις αρχές του 21ου αιώνα η ελληνοκυπριακή κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη 

με μια βαθιά, συστημική πολιτικοοικονομική κρίση. Σε μια τέτοια συγκυρία, η στροφή της 

ελληνοκυπριακής πλευράς στην προοπτική λύσης του Κυπριακού Ζητήματος ως απάντηση στα 

μεγάλα προβλήματα στα πεδία της οικονομίας και της διακυβέρνησης μόνο τυχαία δεν θα 

μπορούσε να θεωρηθεί.   

Στην νέα περίοδο, τα σχέδια της Δύσης στα πεδία της ενέργειας και διπλωματίας και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου σε πολλά ανοιχτά 

«μέτωπα» δεν αποτελούν τις μοναδικές «ευκαιρίες» για μια «γρήγορη» και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό 

και την ελληνοτουρκική συνεννόηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλοι δυο παράγοντες ενισχύουν τις 

ελπίδες για την πρόοδο στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό. Στο Κυπριακό, οι συνομιλίες ξεκινούν 

περίπου ενάμισι χρόνο μετά την υπογραφή του Κοινού Ανακοινωθέντος από τις δυο ηγεσίες. Το 

Κοινό Ανακοινωθέν, το οποίο σύμφωνα με πολλές αναλύσεις εξασφαλίζει την βάση για την λύση 

του Κυπριακού Προβλήματος, αποτελεί σημείο αναφοράς για την προοπτική της διζωνικής 

ομοσπονδίας: «Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, 

όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού 

Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, σαν μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει 

μια ενιαία νομική προσωπικότητα και μία κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως η κυριαρχία που 

απολαμβάνουν όλα τα κράτη- μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπό τον χάρτη του ΟΗΕ και η οποία 

προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει μια ενιαία κυπριακή 

ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της ενωμένης 

Κύπρου θα είναι και πολίτες είτε του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους είτε του 
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τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει και 

όχι να αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο την ενωμένη κυπριακή ιθαγένεια»7. 

Τον Φεβρουάριο του 2014, ο Ντερβίς Έρογλου υπέγραψε το Κοινό Ανακοινωθέν εκπροσωπώντας 

την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τραπέζι των συνομιλιών. Ο κ. Έρογλου, ο οποίος υπήρξε 

συνεχιστής της εθνικιστικής πολιτικής γραμμής, την οποία χάραξε ο Ραούφ Ντενκτάς τις 

προηγούμενες δεκαετίες, στις «προεδρικές εκλογές» του Απριλίου του 2015 γνώρισε μια ιστορική ήττα 

και αποχώρησε από την τουρκοκυπριακή πολιτική σκηνή. Στις αρχές της «προεκλογικής περιόδου», ο 

Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος διακρίνεται για την σοσιαλδημοκρατική κοσμοθεωρία του, είχε λιγοστές 

ελπίδες για να επικρατήσει στην «εκλογική» αναμέτρηση του Απριλίου. Τον Αύγουστο του 2014, το 

μεγαλύτερο κόμμα της τουρκοκυπριακής Αριστεράς, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, επέλεξε 

να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της «Προέδρου της Βουλής», κ. Σιμπέλ Σιμπέρ, η οποία τερμάτισε 

στην τρίτη θέση. Στον δεύτερο γύρο των «εκλογών», απέναντι στον απερχόμενο ηγέτη της κοινότητας 

του, ο Ακιντζί εξασφάλισε μια ιστορική νίκη με ποσοστό της τάξεως του 60%.     

Οι λόγοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την εντυπωσιακή νίκη του Ακιντζί ξεπερνούν τα όρια αυτής 

της ανάλυσης. Σε αυτό τον σημείο, θα περιοριστούμε να επισημάνουμε ότι από το 2011 και μετά, 

κυρίως μετά τις «βουλευτικές εκλογές» του 2013, στην άλλη πλευρά της Πράσινης Γραμμής άρχισε να 

δημιουργείται μια νέα δυναμική αμφισβήτησης του πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού 

κατεστημένου. Πρώτα στις «εκλογές» του 2013 και μετά στις «δημοτικές εκλογές» του 2014, οι 

Τουρκοκύπριοι επέλεξαν να υποστηρίξουν νέους πολιτικούς πρωταγωνιστές, οι οποίοι υπόσχονται 

τον ριζικό εκσυγχρονισμό της «κρατικής δομής» και του κοινωνικοοικονομικού ιστού, οι οποίοι 

εγκαινιάστηκαν από τον κύκλο του Ντενκτάς και την στρατιωτική χούντα στο βόρειο κομμάτι της 

Κύπρο, το οποίο ελέγχει στρατιωτικά από το 1974 η Τουρκία. Στην νέα περίοδο, νέοι πρωταγωνιστές 

υπόσχονται το ανακάτεμα της τράπουλας -πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής- μέσα από την 

προοπτική της λύσης του Κυπριακού. Ο Ακιντζί είναι ο εκφραστής αυτής της πολιτικής. Ο ίδιος 

εκλέχθηκε στο ανώτατο αξίωμα της κοινότητας του υποσχόμενος την λύση του Κυπριακού: «Ο 

Μουσταφά Ακιντζί μιλώντας μπροστά σε εκατοντάδες οπαδούς του και πολλούς δημοσιογράφους 

από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων είπε ότι για την τ/κ κοινότητα αλλά και την Κύπρο, με 

την εκλογική του νίκη «ανοίγει μια νέα λευκή σελίδα για λύση του Κυπριακού και ειρηνικής συμβίωσης 

των κοινοτήτων του νησιού, όπως εξυπακούεται όχι μόνο από τις προεκλογικές διακηρύξεις, αλλά 

και από το έμβλημα της εκστρατείας που είναι το κλωνάρι ελιάς. Της ελιάς της ειρήνης, της 

προκοπής αλλά και της βαθιάς ρίζας των ανθρώπων τούτου του νησιού στη γη τους» και κάλεσε 

όλους, με κόσμιο τρόπο και σεβασμό στην άλλη άποψη, να αγωνιστούν την εβδομάδα αυτή για να 

νικήσει στις εκλογές «το κλωνάρι της ελιάς». Μάλιστα διαβεβαίωσε ότι ως «πρόεδρος» δεν θα κάνει 

διάκριση για κανένα κόμμα και για κανένα πολίτη, ενώ σε ότι αφορά την Τουρκία δήλωσε ότι δεν θα 

                                                   
7
 Για την ελληνική μετάφραση του Κοινού Ανακοινωθέντος βλπ. Κυπριακό: Συμφώνησαν σε Κοινό Ανακοινωθέν 

Αναστασιάδης και Έρογλου. Χαιρετίζει η Ε.Ε., Αυγή, 11 Φεβρουαρίου 2014, http://www.avgi.gr/article/1857669/kupriako-
sumfonisan-se-koino-anakoinothen-anastasiadis-eroglou-xairetizei-i-ee.Πρόσβαση στις 19 Μαΐου 2015.    

http://www.avgi.gr/article/1857669/kupriako-sumfonisan-se-koino-anakoinothen-anastasiadis-eroglou-xairetizei-i-ee
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είναι συγκρουσιακός με την Άγκυρα αλλά ούτε θα λαμβάνει γραμμή από αυτή, δεν θα είναι σχέσεις 

εξάρτησης, αλλά οι σχέσεις θα περάσουν σε άλλο επίπεδο»8.  

 

Το ανυπέρβλητο αδιέξοδο στο Κυπριακό: Ο ρόλος του 

τουρκοκυπριακού ιδρυτικού κράτους στο ομόσπονδο σχήμα και 

οι τουρκικές εγγυήσεις  

 

41 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974, μια σειρά εμποδίων εξακολουθεί να 

επισκιάζει την προοπτική λύσης στο Κυπριακό Ζήτημα. Και στις δυο πλευρές της Πράσινης Γραμμής, 

εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ταυτίσει την επιβίωση τους στο κοινωνικοπολιτικό 

πεδίο του νησιού με τη συνέχεια του status quo επωφελούνται από τη δυναμική, την οποία 

δημιουργούν αυτά τα εμπόδια και βάλλουν κατά της προοπτικής λύσης του Κυπριακού 

προβλήματος. Τα προβλήματα, τα οποία επισκιάζουν την προοπτική λύσης συσχετίζονται με το 

πολιτικό καθεστώς-συνταγματικό πλαίσιο, τα διοικητικά όρια, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες, 

καθώς και τα εδάφη που θα ελέγχει το τουρκοκυπριακό ιδρυτικό κράτος στο νέο ομόσπονδο σχήμα. 

Τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού κράτους 

στο νέο ομόσπονδο πλαίσιο αποτελούν σημείο εκκίνησης για τον προβληματισμό γύρω από το 

μέλλον της τουρκικής σφαίρας επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Λίγες ημέρες πριν την υπογραφή του προαναφερόμενου Κοινού Ανακοινωθέντος, ο 

διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Ανδρέας Μαυρογιάννης, μιλώντας στην τουρκική 

εφημερίδα «Ραντικάλ», αναφέρθηκε στο μεγάλο χάσμα που χωρίζει τις δυο κοινότητες στο ζήτημα 

του χαρακτήρα της ομόσπονδης δημοκρατίας και του ρόλου του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού 

κράτους στο νέο, προτεινόμενο συνταγματικό πλαίσιο της Κύπρου. «Οι Τουρκοκύπριοι ισχυρίζονται 

ότι αποδέχονται την αρχή της μοναδικής κυριαρχίας την στιγμή που δηλώνουν ότι η μια κοινότητα 

δεν μπορεί να έχει κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στην άλλη. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, κάθε 

κοινότητα έχει τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά αυτή η οπτική 

γωνία είναι προβληματική. Από την δική μας οπτική γωνία, η κυριαρχία είναι ενιαία και αδιαίρετη. (...) 

Στο ομόσπονδο κράτος οι επαρχίες δεν θα έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Οι επαρχίες θα έχουν 

διάφορες αρμοδιότητες. (...) Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί να δει τις ιδρυτικές επαρχίες να 

αναλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες»9. Ο Μαυρογιάννης υπογραμμίζει ότι η 

πολιτική ισότητα του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού κράτους έχει γίνει δεκτή υπό μια σημαντική 

προϋπόθεση: «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε τα όρια της πολιτικής ισότητας. Οι απόψεις 

                                                   
8
 Παράσχος Ανδρέας, Η Έκπληξη του Ακιντζί Δημιουργεί Ελπίδες, Καθημερινή Κύπρου, 20 Απριλίου 2015, 

http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=204411. Πρόσβαση στις 19 Μαΐου 2015.   
9
 Στέλγιας Νικόλαος, Η Ενωμένη Κύπρος Διευκολύνει το Έργο της Τουρκίας (Birleşik Kıbrıs Türkiye’nin Önünü Açar), Radikal, 

19 Ιανουαρίου 2014, http://www.radikal.com.tr/politika/birlesik_kibris_turkiyenin_onunu_acar-1171471. 

Πρόσβαση  στις 20 Μαΐου 2015.   

http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=204411
http://www.radikal.com.tr/politika/birlesik_kibris_turkiyenin_onunu_acar-1171471
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για την πολιτική ισότητα δεν πρέπει να επισκιάζουν την λειτουργία του ομόσπονδου οικοδομήματος. 

(Στην ομοσπονδία) όλες οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται με βάση την αναλογία του 50%. (...)»10. 

Στην παρούσα συγκυρία, η επιλογή του Μαυρογιάννη να «μεταφράσει» τον όρο «ιδρυτικό κράτος» 

ως «ιδρυτική επαρχία» μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Προσεγγίζοντας με μεγάλη καχυποψία 

τις φυγόκεντρες τάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς υπό το πρίσμα της ιστορικής εμπειρίας της 

πολιτικής γραμμής του Taksim, δηλαδή του σχεδίου της διχοτόμησης του νησιού, η ελληνοκυπριακή 

πλευρά φέρνει στο προσκήνιο την προοπτική της ομοσπονδίας με βάση τα δυτικά πρότυπα ως 

εγγύηση για την επανένωση του νησιού. Η τουρκοκυπριακή πλευρά επιλέγει να προσεγγίσει την 

πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς ως μια προσπάθεια επιβολής της πολιτικής βούλησης και 

των προτεραιοτήτων της ελληνοκυπριακής κοινότητας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.  

Με βάση αυτό τον προβληματισμό, ο τέως διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 

Κουντρέτ Όζερσαϊ υπογραμμίζει την σημασία της βιωσιμότητας του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού 

κράτους (τουρκοκυπριακή ιδρυτική επαρχία σύμφωνα με την ελληνοκυπριακή ηγεσία) στο 

προτεινόμενο ομόσπονδο συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου. Κατά την άποψη του 

Τουρκοκύπριου διεθνολόγου, η κυριαρχία, οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες της κεντρικής ομόσπονδης 

δομής καθώς και οι αντίστοιχες ιδιότητες και εξουσίες των ιδρυτικών κρατών θα πρέπει να 

καθοριστούν με βάση την αρχή της βιωσιμότητας του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού κράτους. Με 

άλλα λόγια, μετά την λύση του Κυπριακού Προβλήματος, στο βόρειο κομμάτι του νησιού, τα 

διοικητικά όρια, το καθεστώς ιδιοκτησίας, η κυριαρχία και οι εξουσίες θα πρέπει να οριστούν με 

ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο «τουρκοκυπριακός χαρακτήρας» του βόρειου 

ιδρυτικού κράτους. Το τουρκοκυπριακό ιδρυτικό κράτος θα πρέπει να έχει στην διάθεση του αρκετή 

έκταση γης για να εξασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του. Παράλληλα, η 

πλειοψηφία του πληθυσμού στο βόρειο κομμάτι του νησιού θα πρέπει να είναι τουρκοκυπριακή, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί ο τουρκοκυπριακός χαρακτήρας του βόρειου ιδρυτικού κράτους: «Δεδομένου 

ότι τα δυο ιδρυτικά κράτη, τα οποία θα σχηματιστούν στο βόρειο και στο νότιο κομμάτι της Κύπρου, 

δεν θα είναι δήμοι, οι περιοχές που θα κατέχουν θα πρέπει να αποτελούν έναν οικονομικά βιώσιμο 

(ενιαίο) χώρο»11. Με βάση την συγκεκριμένη υπόθεση, η τουρκοκυπριακή πλευρά φέρνει στο 

προσκήνιο μια πρόταση, η οποία δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνοκυπριακή πλευρά. Στα πλαίσια 

της ομοσπονδιακής λύσης, η τουρκοκυπριακή πλευρά προτείνει όσο το δυνατόν λιγότερες 

μετακινήσεις πληθυσμού. Ακόμη ζητά την ένταξη όλων των πολιτών της «ΤΔΒΚ» στο ομόσπονδο 

σχήμα. Με άλλα λόγια, κλείνει την πόρτα στην επιστροφή όλων των Ελληνοκύπριων προσφύγων 

στις περιουσίες τους και ζητά την νομιμοποίηση των εποίκων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νησί τις 

προηγούμενες δεκαετίες από την Τουρκία: «(...) Δεν δεχόμαστε καμία διάκριση μεταξύ των πολιτών 
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 Ozersay: ‘Territorial Adjustment will be Made, but the Important Thing is to Influence as Few People as Possible’. Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας, 8 Απριλίου 2014. 
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/0BF8D6510F16819CC2257CB4003D695A?OpenDocument. Πρόσβαση στις 20 
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της ΤΔΒΚ. (...) Απαιτούμε όλοι οι πολίτες της ΤΔΒΚ να γίνουν πολίτες της Ενωμένης Κύπρου σε 

περίπτωση λύσης»12. 

Από την σκοπιά της Άγκυρας, το ζήτημα του τουρκοκυπριακού χαρακτήρα του βόρειου ιδρυτικού 

κράτους, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο που διαδραματίζει η εν λόγω ιδρυτική μονάδα στο 

νέο ομόσπονδο συνταγματικό σχήμα, στη νέα περίοδο, φέρει ιδιαίτερη σημασία για τον συσχετισμό 

δυνάμεων και ισχύς στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκοκυπριακό ιδρυτικό κράτος διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στα σχέδια της Άγκυρας για την ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, ακριβώς για αυτό τον 

λόγο, η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στην σημασία της στρατιωτικής παρουσίας της 

στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή ηγεσία τονίζουν 

ότι έχει έρθει η στιγμή για την κατάργηση των συμφωνιών των εγγυήσεων με απώτερο στόχο την 

εξασφάλιση της «πραγματικής» και ουσιαστικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ομόσπονδης 

Κύπρου, η τουρκική πλευρά τάσσεται υπέρ της διαιώνισης των τουρκικών εγγυήσεων στο όνομα της 

κατοχύρωσης της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο νέος διαπραγματευτής της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας, Οζντίλ Ναμί, επισημαίνει ότι το ζήτημα των εγγυήσεων θα μπορούσε 

να διευθετηθεί με βάση το Σχέδιο Ανάν: «Οι Ελληνοκύπριοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι 

Τουρκοκύπριοι δεν θα αισθάνονται ασφαλείς σ’ ένα καθεστώς, στο οποίο δεν θα υπάρχουν οι 

τουρκικές εγγυήσεις. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το Σχέδιο Ανάν προσάρμοζε τις εγγυήσεις στη νέα, 

ομοσπονδιακή πραγματικότητα. Προβλέπω ότι στη νέα περίοδο θα δρομολογηθεί μία παρόμοια 

φόρμουλα»13. Ως απάντηση ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής ηγεσίας επισημαίνει το εξής: 

«Κατά την άποψη μας δεν υπάρχει ανάγκη για τις εγγυήσεις. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής σημείο: Οι 

εγγυήσεις είναι κομμάτι του προβλήματος. Το 1974, η Τουρκία χρησιμοποίησε τις εγγυήσεις και 

εισέβαλε στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα, η Τουρκία κρύφτηκε πίσω από τις εγγυήσεις και διεκδίκησε 

κάποια δικαιώματα. Από την δική μας την σκοπιά, τον 21ο αιώνα, η Τουρκία πρέπει να λάβει μια 

απόφαση: Η Κύπρος είναι ένας ανεξάρτητος και κυρίαρχος γείτονας της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει 

ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο εξαιτίας των Τουρκοκυπρίων. Στο μέλλον, σε περίπτωση που 

τεθεί σε κίνδυνο το συνταγματικό πλαίσιο του νησιού, οι ενδιαφερόμενες χώρες θα μπορούσαν να 

ζητήσουν την διαμεσολάβηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ»14.  
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 Στέλγιας Νίκος, Συνέντευξη Οζντίλ Ναμί: Να Απομακρυνθούμε από τις Προκαταλήψεις, Greek News Online, 5 Μαρτίου 

2014, 
http://www.greeknewsonline.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-
%CE%BF%CE%B6%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB-%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BD%CE%B8/. Πρόσβαση στις 20 Μαΐου 2015. 
14

 Στέλγιας Νικόλαος, Η Ενωμένη Κύπρος Διευκολύνει ... 
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Συμπέρασμα: Η διαιώνιση της ασυμφωνίας γύρω από το μέλλον 

του ρόλου της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο  

 

Η διαμάχη γύρω από τις τουρκικές εγγυήσεις ρίχνει φως σε μια σημαντική πτυχή του Κυπριακού 

Ζητήματος. Δείχνει ότι το Κυπριακό Πρόβλημα εκτός από την «κυπριακή» πτυχή έχει και μια 

περιφερειακή προέκταση. Η επιμονή της Τουρκίας για την στάθμευση των στρατευμάτων της στο 

βόρειο κομμάτι της Κύπρου σχετίζεται με τις περιφερειακές φιλοδοξίες του κυβερνώντος Κόμματος 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών με 

τις συντηρητικές σουνιτικές δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μεσοποταμίας, η Τουρκία 

επιχειρεί να αναπτύξει την ακτίνα δράσης της στην ευρύτερη περιοχή. Η Κύπρος διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην εν λόγω προσπάθεια της Άγκυρας. Όπως επισημαίνει μια πρόσφατη 

ανάλυση του τουρκικού κέντρου στρατηγικών μελετών «SETAV», η ενδεχόμενη επίλυση του 

Κυπριακού προβλήματος δεν ανοίγει μονάχα τον δρόμο για την ομαλοποίηση των σχέσεων της 

Τουρκίας με την Κύπρο. Εκτός από την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην 

Ε.Ε., η λύση του Κυπριακού δίνει στην Τουρκία ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο γεωστρατηγικό και 

ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την 

εξομάλυνση των σχέσεων της Άγκυρας με τις χώρες της περιοχής15.  

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, οι οποίοι αναμένεται να αναβαθμίσουν τον 

περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας, η ανάλυση του «SETAV» τάσσεται υπέρ της υπεράσπισης της 

αυτονομίας, της κυριαρχίας και του τουρκοκυπριακού χαρακτήρα του βόρειου ιδρυτικού κράτους. 

Μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης τοποθέτησης, η ανάλυση «χαιρετίζει» εμμέσως την εκλογή του 

Ακιντζί με το σκεπτικό ότι ο ηγέτης του τουρκοκυπριακού σοσιαλδημοκρατικού κινήματος δεν ζητά 

την κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων και δεν αμφισβητεί τα «δικαιώματα» της Τουρκίας στην 

Κύπρο. Για την κατοχύρωση των εν λόγω «δικαιωμάτων» και με βάση την υποτιθέμενη αδιαλλαξία της 

ελληνοκυπριακής πλευράς στο τραπέζι των συνομιλιών, η ανάλυση του «SETAV» προτείνει στην 

τουρκική κυβέρνηση να «πιέσει» την Λευκωσία με δυο μέσα. Με βάση λοιπόν, την υπόθεση ότι «η 

ελληνοκυπριακή πλευρά θα εστιάσει την προσοχή της στην προοπτική της λύσης μόνο σε 

περίπτωση που συνειδητοποιήσει ότι το κόστος της μη λύσης είναι πολύ μεγάλο», η τουρκική 

ανάλυση προτείνει την επιστροφή των τουρκικών ερευνητικών σκαφών και των πλοίων του 

τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κύπρο. Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να 

ζητήσει την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της παραμονής του Νίκου Αναστασιάδη 

στο τραπέζι των συνομιλιών.  

Κατά την άποψη μας, στην παρούσα συγκυρία, η προαναφερόμενη πρόταση φέρει ιδιαίτερη 

σημασία για το Κυπριακό ζήτημα και κατ’ επέκτασιν για το μέλλον της ελληνοτουρκικής 
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 Ekinci Uğur Mustafa, Μετά το Τέλος των Προεδρικών Εκλογών στην ΤΔΒΚ (KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 

Ardından), SETAV, 8 Μαΐου 2015, http://setav.org/tr/kktc-cumhurbaskanligi-seciminin-ardindan/perspektif/18760. 
Πρόσβαση στις 20 Μαΐου 2015. 
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συνεννόησης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εν λόγω πρόταση ρίχνει φως στην 

αποφασιστικότητα της τουρκικής πλευράς για την υπεράσπιση της τουρκικής σφαίρας επιρροής 

στην περιοχή μέσα από την κατοχύρωση των «δικαιωμάτων», εξουσιών, αρμοδιοτήτων και 

διοικητικών ορίων του τουρκοκυπριακού ιδρυτικού κράτους. Η Τουρκία δεν εμφανίζεται έτοιμη να 

επιδείξει διπλωματική ευελιξία σε αυτό το πεδίο. Αντιθέτως, εμφανίζεται έτοιμη να προσφύγει στην 

βοήθεια της Ουάσιγκτον για να προάγει τις θέσεις της. Στη νέα περίοδο, η τουρκική πλευρά 

καταγράφει με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα επισημαίνει παραπάνω ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και 

θέτει μια σημαντική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας 

της Ευρώπης, καθώς και για τον ελληνοτουρκικό διάλογο: Την κατοχύρωση της κεντρικού ρόλου της 

Τουρκίας στο διπλωματικό και ενεργειακό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου.  

Ποιοι λόγοι κρύβονται πίσω από την προαναφερόμενη, στρατηγικής σημασίας επιλογή της 

Άγκυρας στο Κυπριακό; Κατά την γνώμη μας, τρεις παράγοντες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στον νέο προσανατολισμό της τουρκικής κυβέρνησης. Πρώτον, δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι η 

Τουρκία της περιόδου 2003-2004 (υποστήριξη του Σχεδίου Ανάν) δεν έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη 

σημερινή Τουρκία. Σε διάφορα πεδία, η σημερινή Τουρκία ακολουθεί πολύ διαφορετική πορεία από 

αυτή που ακολούθησε την περίοδο 2003-2004 η κυβέρνηση του Αμπντουλλάχ Γκιουλ. Δεύτερον, στο 

πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, στην νέα περίοδο, η Άγκυρα ρίχνει το βάρος της στην Ανατολική 

Μεσόγειο, όπου φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε περιφερειακή ηγετική δύναμη. Τρίτον, στο εσωτερικό 

πεδίο, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες σφυγμομετρήσεις, η κυβερνητική παράταξη αρχίζει να χάνει 

πολύτιμους ψήφους προς τις εθνικιστικές δυνάμεις.  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ανάλυση επισημαίνουμε ότι παρά το μεγάλο χάσμα στο Κυπριακό, 

η λύση του Κυπριακού θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν οι εμπλεκόμενες πλευρές εγκατέλειπαν τις 

μαξιμαλιστικές θέσεις και διεκδικήσεις. Σε περίπτωση λ.χ. που Αθήνα και Άγκυρα κατόρθωναν να 

έρθουν σε συνεννόηση σε ότι αφορά τον καταμερισμό των ρόλων, ευθυνών και των κερδών από 

την πιθανή συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή, οι διαφορετικές πτυχές του «προβλήματος», το 

οποίο ακούει στο όνομα «τουρκοκυπριακό ιδρυτικό κράτος» θα μπορούσαν να διευθετηθούν με 

σχετική ευκολία.    
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