
«Νέο όραµα» για «συ-
νιδιοκτησία» της 
Κύπρου από «δύο 

λαούς», παρουσίασε η Τουρκία 
στο πλαίσιο εγγράφου που απέ-
στειλε προς την ΕΕ, αφήνοντας 
ανοικτή τη µορφή της λύσης και 
φωτογραφίζοντας ένα συνοµο-
σπονδιακό µοντέλο, στη βάση 
«της εγγενούς συστατικής εξου-
σίας των “δύο λαών”», κάτι που 
εκ των πραγµάτων προϋποθέτει 
κατάργηση της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας. 

Το τουρκικό έγγραφο, υπο-
δεικνύει ότι «η ΕΕ χρειάζεται να 
υιοθετήσει µια νέα προσέγγιση 
στο Κυπριακό πρόβληµα», και 
ότι «στόχος είναι µια πολιτική 
διευθέτηση, προϊόν διαπραγµά-
τευσης και κοινής συµφωνίας, 
οποιανδήποτε µορφή και εάν 
προσλάβει» στη βάση της πολιτι-
κής ισότητας και της «συνιδιοκτη-
σίας» του νησιού. Το τουρκικό 
έγγραφο, το οποίο κοινοποιή-
θηκε προς τα 27 κράτη-µέλη της 
ΕΕ, χρεώνει την ευθύνη για το 
αδιέξοδο στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά, ενώ προτάσσει την ανά-
γκη Μέτρων Οικοδόµησης Εµπι-
στοσύνης, θέτοντας θέµα συνεκ-
µετάλλευσης των κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων, αλλά και 
συνεργασίας των κέντρων ελέγ-
χου εναέριας κυκλοφορίας της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του 
ψευδοκράτους, στο πλαίσιο µιας 
«επιχειρησιακής λύσης».  

Ειδικότερα, το τουρκικό έγγρα-
φο, επισηµαίνει: 

«Η κυριαρχία µεταβιβάστηκε 
στην Κύπρο το 1960 µέσω µιας 
κοινής άσκησης της αυτοδιάθε-
σης (selfdetermination) από τις 
δύο κοινότητες». 

«Για να φτάσουµε τελικά σε µια 
λύση, ένα νέο όραµα απαιτεί-
ται στην Κύπρο. Και γι’ αυτό, η 
ΕΕ χρειάζεται να υιοθετήσει µια 
νέα προσέγγιση στο Κυπριακό 
πρόβληµα. Ο στόχος είναι µια 
πολιτική διευθέτηση, προϊόν δι-
απραγµάτευσης και κοινής συµ-
φωνίας, οποιανδήποτε µορφή 
και εάν προσλάβει, νοουµένου 
ότι βασίζεται στην εγγενή συστα-
τική εξουσία των “δύο λαών”, 
την πολιτική τους ισότητα και τη 
συνιδιοκτησία του νησιού. ∆υ-
στυχώς, η ΕΕ δεν έδειξε µέχρι 
στιγµής ότι έχει την ικανότητα 
να ξεπεράσει τα προβλήµατα που 
απορρέουν από τη µονοµερή και 
άδικη ένταξη των Ελληνοκυπρί-
ων. Η ΕΕ έχασε την ικανότητα να 
παραµείνει αµερόληπτη. Το επι-
χείρηµα της αλληλεγγύης µεταξύ 
των κρατών-µελών, δεν αφορά 
στην περίπτωση της Κύπρου. 
Εάν η ΕΕ, πιστεύει ότι η επίλυ-
ση του Κυπριακού θα είναι προς 
όφελός της, θα πρέπει να υιοθε-
τήσει µια φρέσκια προσέγγιση 
ούτως ώστε να επιδράσει προς 
αυτή την κατεύθυνση». 

«Η Τουρκία έχει δηλώσει µε 
τον πλέον ανοικτό και ξεκάθαρο 

τρόπο την πλήρη υποστήριξή της 
σε µια συνολική λύση στο νησί». 

«Η τελευταία διαδικασία του 
ΟΗΕ κατέδειξε ξανά ότι οι αφο-
σιωµένες προσπάθειες των 
Τουρκοκυπρίων δεν επαρκούν 
όταν γίνονται µονοµερώς. Η 
τουρκική πλευρά εκπλήρωσε τις 
απαιτήσεις του ΟΗΕ προς την 
κατεύθυνση της τελικής φάσης, 
η οποία είναι µια υψηλού επι-
πέδου συνάντηση µε τη συµµε-
τοχή των εγγυητριών δυνάµεων 
προκειµένου να επιτευχθεί µια 
διευθέτηση (σ.σ. του Κυπριακού) 
µέσω ενός µεγάλου παζαριού». 
Αφού υπενθυµίζει την επιστολή 
Έρογλου προς τον Γ.Γ ΟΗΕ στις 
23 Μαρτίου, για ένα «νέο συνε-
ταιριστικό κράτος» πριν την ανά-
ληψη της Προεδρίας της ΕΕ την 
1η Ιουλίου από την Κύπρο, το 
τουρκικό έγγραφο επιχειρεί να 
φορτώσει τις ευθύνες για το ση-
µερινό αδιέξοδο στη Λευκωσία. 
∆ιατυπώνει τον ισχυρισµό ότι 
«είναι ξεκάθαρο ότι ο µοναδικός 
λόγος για τον οποίο ο ΓΓ αποφά-
σισε να µην προχωρήσει σε αυτή 
την τελική φάση, ήταν η έλλειψη 
βούλησης των Ε/κ». 

«Προκειµένου να ξεπεράσουµε 
τη βαθιά κρίση εµπιστοσύνης µε-
ταξύ των µερών, η οποία βρίσκε-
ται στην πηγή του αδιεξόδου, οι 
Τουρκοκύπριοι έχουν προτείνει 
την εξέταση Μέτρων Οικοδόµη-
σης Εµπιστοσύνης. Αυτά µπο-
ρούν να είναι σε πεδία που δεν 
έχουν εξετασθεί στο παρελθόν 
και τα οποία θα µπορούσαν να 
δηµιουργήσουν προοπτική κρί-
σεων στην περιοχή: ειδικά στην 
περίπτωση των εντάσεων των 
υδρογονανθράκων που προ-
κλήθηκαν εκ των µονοµερών 
ενεργειών των Ελληνοκυπρίων. 
Η συνεργασία σε αυτό το πεδίο, 
ως επίσης και στην ασφάλεια της 
εναέριας κυκλοφορίας, θα ήταν 
προς όφελος όχι µόνον των δύο 
πλευρών αλλά και της ΕΕ καθώς 
επίσης και του συνόλου της διε-
θνούς κοινότητας». 

«Οι εκφράσεις όπως “εξοµά-
λυνση των σχέσεων µε την Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία” πάσχουν 
από ένα θεµελιώδες ελάττωµα. Η 
“ελληνοκυπριακή διοίκηση” δεν 
αντιπροσωπεύει το σύνολο του 
νησιού. ∆εν µπορούν να ισχυ-
ριστούν εξουσία, δικαιοδοσία, 
ή κυριαρχία επί των Τουρκοκυ-
πρίων, οι οποίοι έχουν ίσο κα-
θεστώς». Το τουρκικό έγγραφο 
προσθέτει ότι «µέχρι να βρεθεί 
µια δίκαιη λύση στο Κυπριακό 
πρόβληµα, η ένταξη των Ελλη-
νοκυπρίων σε οποιονδήποτε 
διεθνή οργανισµό δεν µπορεί 
να τύχει θετικής αντιµετώπισης 
από την Τουρκία», καθιστώντας 
σαφές ότι η πολιτική των βέτο 
θα συνεχισθεί. «Η µεγαλύτερη 
συµβολή την οποία οι Ελληνο-
κύπριοι θα µπορούσαν να κά-
νουν σε έναν διεθνή οργανισµό, 
θα ήταν να δηλητηριάσουν την 

ατµόσφαιρά του µε την εισαγω-
γή ενός ανεπίλυτου Κυπριακού 
προβλήµατος, όπως έγινε και 
στην περίπτωση της Ε.Ε.», κατα-
λήγει το τουρκικό έγγραφο.  

ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 
«∆ΥΟ ΛΑΩΝ»!!! 

Το τουρκικό έγγραφο, διατυ-
πώνει την άποψη ότι η Προεδρία 
της ΕΕ, το δεύτερο εξάµηνο του 
2012, έπρεπε να εκπροσωπείται 
από τους «δύο λαούς» της νήσου, 
καθιστώντας σαφές ότι η Άγκυρα 
δεν πρόκειται να έχει καµιά σχέ-
ση µε την Κυπριακή Προεδρία. 
Κατ’ αρχάς, υπενθυµίζει ότι «η 
Τουρκία δεν έχει καµιά σχέση 
γειτονίας µε την ελληνοκυπριακή 
διοίκηση. Ο συνοµιλητής και γεί-
τονας των Ελληνοκυπρίων είναι 
οι Τουρκοκύπριοι», επισηµαίνει. 
Το τουρκικό έγγραφο προσθέτει 
ότι «σε σχέση µε την Προεδρία 
της ΕΕ, το δεύτερο εξάµηνο του 
2012, όλες οι ελπίδες και οι 
προσπάθειές µας κατευθύνθη-
καν στην προσπάθεια να κατα-
στήσουµε αυτή την Προεδρία 
νόµιµη, εκπροσωπούµενη από 
τους ‘δύο λαούς’ τους νησιού. 

Αλλά, αφού αυτός ο στόχος δεν 
µπόρεσε να εκπληρωθεί λόγω 
της αδιαλλαξίας των Ελληνοκυ-
πρίων, επιθυµούµε να τονίσουµε 
ότι αφετηρία του προβλήµατος 
δεν είναι η Τουρκία. Εκκρεµού-
σης µιας συνολικής λύσης στο 
Κυπριακό πρόβληµα, η θέση της 
Τουρκίας παραµένει αναλλοίωτη 
επί της µονοµερούς ένταξης της 
ελληνοκυπριακής πλευράς στην 
Ε.Ε. Θα ήταν εκτός συζήτησης για 
την Τουρκία να αποδεχθεί την 
ελληνοκυπριακή Προεδρία της 
Ε.Ε. ως έναν εταίρο. Αυτή δεν εί-
ναι απειλή, όπως ισχυρίζονται τα 
Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 
2011, αλλά ένα άµεσο αποτέλε-
σµα του λανθασµένου πολιτικού 
υπολογισµού της ΕΕ και τους 
λάθους της ένταξης των Ελληνο-
κυπρίων το 2004», σηµειώνει το 
έγγραφο που απέστειλε η τουρκι-
κή κυβέρνηση προς την ΕΕ. 

Επιχειρώντας να αιτιολογή-
σει τη στάση της, η Άγκυρα επι-
σηµαίνει ότι «ο λόγος για τον 
οποίο δεν θα έχουµε επαφές µε 
την Προεδρία της ΕΕ είναι για-
τί θα εκπροσωπείται παράνοµα 
από τους Ελληνοκυπρίους. Οι 
Ελληνοκύπριοι δεν ήταν ποτέ οι 
συνοµιλητές µας. Η Προεδρία 
της ΕΕ δεν πρόκειται να το αλ-
λάξει αυτό. 

Οι συνοµιλητές των Ελλη-
νοκυπρίων είναι πάντοτε οι 
Τουρκοκύπριοι. ∆εν χρειάζεται 
καν να αναφέρουµε ότι δεν θα 
επιτρέψουµε ποτέ στους Ελλη-
νοκυπρίους να επιβάλουν τους 
ισχυρισµούς τους σε σχέση µε 
την ‘Κυπριακή ∆ηµοκρατία’ 
στους Τουρκοκυπρίους και στην 
Τουρκία», καταλήγει το τουρκικό 
έγγραφο. 
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Τουρκία: Λύση «δύο λαών 
για συνιδιοκτησία» της Κύπρου


