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ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΡΆΤΗ ΜΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Δρ Κύπρος Χρυσοστομίδης  

 

Οι απαιτήσεις της Τουρκίας για ξεχωριστή κυριαρχία και δύο κράτη δεν είναι 

καινούργια τοποθέτηση. Άραγε 0 ΟΗΕ, ΕΕ., δεν έχουν πεισθεί ακόμη ότι για τη δική 

μας πλευρά αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, κάτι τέτοιο είναι παράλογο και 

ανεπίτρεπτο. Ο Ραούφ Ντενκτάς από τη δεκαετία του 1960 μιλούσε για δύο «λαούς» 

και ξεχωριστό δικαίωμα «αυτοδιάθεσης». Ξεχνούσε όμως πάντοτε, όπως τώρα και ο 

Ερτογάν και ο Τατάρ ότι στο πέρασμα των αιώνων στην Κύπρο ζούσε ένας 

πληθυσμός που αποτελείτο από μια Ελληνική πλειοψηφία του 80% και μια Τουρκική 

μειοψηφία του 18%, και που μαζί αποτελούσαν επίσημα από το 1960 το λαό της 

Κύπριακής Δημοκρατίας. Το ότι έτσι είχαν τα πράγματα αποδεινύεται από τη 

χαρτογραφία του μεσαίωνα και εντευθεν που δείχνει παραστατικά ότι τα τοπωνύμια 

ήταν όλα για αιώνες στην Ελληνική γλώσσα από την Ενετοκρατία ως και το 1974. Ας 

το έχει υπόψη του ο κ. Τατάρ και ότι τα ιστορικά στοιχεία δεν αλλοιώνοντα. Μόνο με 

το βίαιο διαχωρισμό που επέβαλε με βάρβαρη στρατιωτική βία του 1974 η Τουρκία 

επιχειρείται η παραχάραξη της ιστορίας και ο βιασμός των δημογραφικών 

δεδομένων. 

Ο Χάρτης των ΗΕ ομιλεί παντοιοτρόπως για την ισότητα των Κρατών 

(Preamble, “…equal rights …of nations large and small…”. Στο Άρθρο 1(2) ομιλεί 

για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ κρατών βασισμένων στο σεβασμό της 

αρχής «ίσων δικαιωμάτων…» Στο ΄Αρθρο 2(1) αναφέρει ότι ο ΟΗΕ βασίζεται στην 

αρχή της «κυριαρχικής ισότητας όλων των μελών του» (sovereign equality of all its 

members). Θα περιοριστώ μόνο στην «κυριαρχική ισότητα των μελών του ΟΗΕ». 

Κατά τη σχετική διάταξη που αποτελεί και αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens) κάθε 

κράτος μέλος έχει το δικαίωμα της ίδιας «ισότητας δικαιοσύνης» καθώς απαγορεύει 

να διατηρείται οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σε οποιοδήποτε κράτος μεγάλο ή μικρό. 

Ακόμη στο ίδιο Άρθρο αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τα 

δικαιώματα και τα πλεονεκτήματά τους από το Χάρτη με «καλή πίστη» και χωρίς την 

χρήση ή απειλή χρήσης βίας. Όλες οι διατάξεις του Άρθρου 2 αποτελούν επίσης 

αναγκαστικό διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία ελέγχεται ότι κατά παράβαση τέτοιων 

αναγκαστκών κανόνων και πασιφανώς κακόπιστα συμπεριφέρεται έναντι άλλου 

ισότιμου μελόυς των ΗΕ, την Κυπριακή Δημοκρατία. Προσπαθεί να εξηγήσει το 

Χάρτη των ΗΕ σύμφωνα με δικούς της κανόνες. Οποία αναίδεια έναντι της διεθνούς 

κοινότητας.  

Μια από τις έκνομες πράξεις της είναι φυσικά η παράνομη στρατιωτική 

εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος ενός ισότιμου και κυρίαρχου μέλους 

των ΗΕ. Η κατοχική δύναμη δεν επέδειξε κανένα σεβασμό στα διαδοχικά ψηφίσματα 

της ΓΣ κα του ΣΑ (3212/74, 37/253/74, 353/74, 361/74, 361/74, 367/75, 367/75  541 

και 550. Με τη μέθοδο των διαδοχικών διαπραγματεύσεων έχοντας πάντα στα σχέδιά 

της τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου πέτυχε και λόγω της δικής μας επιθυμίας για λύση 

και επανένωση του νησιού μας, διάφορες βαθμιαίες υποχωρήσεις όσον αφορά την 

αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος.  

Πρώτα τα κειμενα του ΣΑ ομιλούν για διαπραγματεύσεις «πάνω σε ίση 

βάση», ΓΣ 3212, το ίδιο στο Ψ. του ΣΑ 367/75. ΄Ηταν δηλ. «ισότιμη» συμμετοχή στις 

συνομιλίες. 

Μετά τα ψηφίσματα 541 και 550 φτάσαμε ακολούθως στις κοινές προτάσεις 

του Εθνικού Συμβουλίου του Ιανουαρίου του 1989. Εκεί διαλαμβάνεται κάτω από 
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τον τίτλο «Περιφέρειες» ότι θα υπάρχουν δύο υπό τη διοίκηση κάθε κοινότητας που 

θα «έχουν ισότιμη υπόσταση και οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις θα είναι ισότιμες η 

μια έναντι της άλλης…» δηλ. ισόητα ανάμεσα στα ομόσπονδα κρατίδια (federated 

states), μιας «κανονικής ομοσπονδίας». Δε γνωρίζαμε τότε που θα κατέληγαν οι δικές 

μας προτάσεις. Αποφασιστική καμπή για την αλλαγή όσον αφορά την «ισότητα»ήταν 

το Ψ. 649 του ΣΑ που ομιλεί για συνεργασία των δύο πλευρών στις συνομιλίες με το 

ΓΓ πάνω σε «ισότιμη βάση» και τα δύο «ομόσπονδα κράτη θα είναι «πολιτικά 

ισότιμα». Ακόμη με αναφορά στι συμφωνίες 1977 και 1979 λέγει ότι οι ηγέτες 

δεσμεύτηκαν να «εγκαθιδρύσουν» ομοσπονδία κλπ. ενώ οι συμφωνίες ομιλούν για 

«αναζήτησή» της. Το σημαντικό είναι η αναφορά σε «πολιτική» ισοτιμία για πρώτη 

φορά. Περιέχει και άλλα στοιχεία το Ψ. 649 θετικά και αρνητικά, όμως το βασικό του 

στοιχείο της πολιτικής ισοτιμίας εμπεριέχεται ήδη στην έκθεση του ΓΓ (S/21183- 

8.3.1990 ) εκδόθηκε αμέσως μετά την αποτυχία των συνομιλιών Βασιλείου-

Ντενκτάς, της Νέας Υόρκης. (Βλ. και Ψ. 367 παρ. 2). 

Το Ψ. 716/1991 με υιοθέτηση της ΄Εκθεσης του ΓΓ(παρ. 11), με δική μας 

συμμετοχή ή ανοχή, αναφέρεται «σε ένα κράτος που να αποτελείται από δύο πολιτικά 

πολιτικά ισότιμες κοινότητες» και παραμπέμπει στην έκθση του ΓΓ S/21183/1990.. 

Δε χρειάζεται να επαναλάβω το περιεχόμενο της σχετικής παραγράφου 11 που 

αποτελεί βασική διαφωνία όσον αφορά την ερμηνεία της «αποτελεσματικής 

συμμετοχής» και των δύο «πολιτικά ισότιμων κοινοτήτων» σε όλα τα όργανα και τις 

αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επεκτείνεται έτσι η ισότιμη συμμετοχή 

στις διαπραγματεύσεις για πρώτη φορά σε «πολιτική ισότητα» και «αποτελσματική 

συμμετοχή» σε όλα τα όργανα και τις αποφάσεις του μελλοντικού ομοσπονδιακού 

κράτους υιοθετώντας πλήρως το περιεχόμενο της έκθεσης του ΓΓ. Διερωτώμαι με 

ποια αιτιολογία δεχθήκαμε ή ανεχθήκαμε αυτές τις διατυπώσεις. 

Και τώρα τι απαιτεί η Τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά; Αναγνώριση 

του κατοχικού μορφώματος, της υποτελούς τοπικής διοίκησης της κατοχικής δύναμης 

και συνομοσπονδία μετά. Επιστρέφουμε στις απαιτήσεις Ραούφ Ντενκτάς της 

δεκαετίας του 1970. Κάναμε ήδη πολλές υποχωρήσεις στην επιδίωξή μας για 

επανένωση του νησιού μας και οφείλουμε να τη διεκδικούμε συνεχώς. Αν, και τώρα, 

με δική μας συναίνεση ή ανοχή δεχθούμε ακόμη και να συζητήσουμε την απαίτηση 

τους τότε βάζουμε εμείς οι ίδιοι την ταφόπλακα του κράτους, της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Τουρκία και Τ/Κ πλευρά δεν ικανοποιούνται πλέον με τη συζήτηση και 

λύση των στοιχείων της «Ομοσπονδίας» αλλά, επιδιώκουν πλήρη και μόνιμο έλεγχο 

του κράτους μας μέλους του ΟΗΕ, της ΕΕ του ΣτΕ κλπ. και δεν αποκλείω αν ακόμη 

επιδιώκουν την εξαφάνιση του προαιώνιου ελληνικού στοιχείου από την Κύπρο. 

Λέχθηκαν πολλά σε άλλα δημοσιεύματα, όμως η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχώρηση 

ή ανοχή και συζήτηση των νέων απαράδεκτων απαιτήσεων της κατοχικής Τουρκίας 

αποτελεί αυτοκαταδίκη σε μόνιμη αιχμαλωσία και τολμώ να πω θα αποτελεί 

«παράδοση άνευ όρων».  

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ αλλά και τα μόνιμα μέλη του ΣΑ και το ίδιο  συλλογικά καθώς 

και το Συμβούλιο και η Επιτροπή της ΕΕ, οφείλουν να στηρίξουν τη μικρή Κυπριακή 

Δημοκρατία που αποτελεί, με βάση το Χάρτη των ΗΕ «ισότιμο και κυρίαρχο μέλος 

του ΟΗΕ», όπως αναφέρει στο Προοίμιό του, και όχι μόνον, όπως και στα άρθρα 1(2) 

και 2(1) του Χάρτη. Ή μήπως οι μεγάλοι κατάργησαν το Χάρτη για μικρά κράτη. 


