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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Σο Κυπριακό και οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία 

ωτήρης Πέτρου 

ον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν στο Μοντ Πελεράν, 

στην Ελβετία, διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου για την 

επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος. Οι διαπραγματεύσεις 

διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 

και πραγματοποιήθηκαν σε δύο γύρους, από τις 7 ως τις 11 και από τις 

20 ως τις 21 του μηνός. τις διαπραγματεύσεις συμμετείχε ο Πρόεδρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, ο ηγέτης του παράνομου 

μορφώματος των Μουσουλμάνων-Σούρκων της Κύπρου, της 

αυτοαποκαλούμενης «Σουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου», Μ. 

Ακιντζί, καθώς και ο Ειδικός ύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κύπρο, Ε. Μ. Έιντε. Η σημασία των συζητήσεων αυτών είναι μεγάλη όχι 

μόνο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για το μέλλον της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. ύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι-Μουν, οι συζητήσεις αυτές είναι μια 

«ιστορική ευκαιρία», καθώς η επίτευξη μιας λύσης στο Κυπριακό 

φαίνεται να είναι κοντά και οι δύο ηγέτες επιδεικνύουν θέληση1. τις 

γραμμές που ακολουθούν γίνεται, αρχικά, μια σύντομη αναφορά στις 

προηγούμενες προσπάθειες προς εξεύρεση λύσης. τη συνέχεια, 

περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί τόσο στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή όσο και τις διεθνείς σχέσεις των άμεσα εμπλεκομένων χωρών. 

Έπειτα, ακολουθεί μια εκτενέστερη περιγραφή των δύο γύρων 

διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Σέλος, γίνεται αναφορά στον απόηχο 

των συζητήσεων, τις δηλώσεις αξιωματούχων εκατέρωθεν και στις 

επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων στα εμπλεκόμενα μέρη. 

                                                             
 Προπηστιακός θοιηηηής (γ’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 
Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 

Σ 
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Οι κινήσεις για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό δεν αποτελούν νέα 

διπλωματική προσπάθεια2. Σο 2004 ήταν το έτος που η πρόταση λύσης 

έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην υιοθέτηση, υπό τη μορφή του γνωστού 

σχεδίου Ανάν, που προέκρινε λύση δύο ομόσπονδων κρατών, 

καταλύοντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Σο σχέδιο καταψηφίστηκε από 

τους Ελληνοκύπριους, ενώ υπερψηφίστηκε από τους Σουρκοκύπριους. 

Ένα χρόνο μετά το χέδιο Ανάν, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μεταξύ 

του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σάσσου Παπαδόπουλου, και 

του ηγέτη του παράνομου μορφώματος των Μουσουλμάνων-Σούρκων της 

Β. Κύπρου, Μ. Αλί Σαλάτ. Οι δύο άνδρες είχαν θέσει μια σειρά από 

κατευθυντήριες γραμμές, πάνω στις οποίες θα έπρεπε να κινηθούν οι 

επόμενες συζητήσεις. υμφώνησαν, επίσης, στη συνέχιση των 

προσπαθειών για μια διζωνική και διακοινοτική ομοσπονδία, καθώς και 

στην πολιτική ισότητα3. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, ωστόσο, δεν 

αποδέχτηκε βασικά σημεία της υμφωνίας4. Σο 2008, ο νέος Πρόεδρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δ. Φριστόφιας συναντήθηκε με τον Αλί 

Σαλάτ και συμφωνήθηκε η δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών, 

έτσι ώστε να καταρτιστεί κατάλογος με τα θέματα που θα εξετάζονταν 

στη συνέχεια. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε πρόοδος και οι δύο ηγέτες 

συμφώνησαν αργότερα σε οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης5. Σην 3η 

επτεμβρίου 2008 επανακινήθηκαν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις, 

με σκοπό την εξεύρεση λύσης από τις δύο κυπριακές κοινότητες. Οι 

διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και με το νέο ηγέτη της 

τουρκοκυπριακής πλευράς, Ντ. Έρογλου. Ωστόσο, η αδιάλλακτη στάση 

του νέου ηγέτη απέτρεψε τη σημείωση προόδου στις διαπραγματεύσεις 

υπό κανονικές συνθήκες, πόσω μάλλον κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 

Προεδρίας του υμβουλίου της Ε.Ε.. Ο νυν  Πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, συνέχισε την πολιτική των προκατόχων 

του, ανανεώνοντας τη συνεργασία με τους Σουρκοκύπριους. ημασία 

έχει, να τονιστεί πως, οι δύο ηγέτες Ν. Αναστασιάδης και Ν. Έρογλου, το 

2014 εξέδωσαν Κοινή Δήλωση, που επαναλάμβανε τα συμφωνηθέντα 

μεταξύ Δ. Φριστόφια και Αλί Σαλάτ, και συμφώνησαν στην επανέναρξη 

των συνομιλιών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών 

συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη «καθηκόντων» εκ μέρους του Μ. 

Ακιντζί. 

το σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στα 

τεκταινόμενα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Σουρκία, ως άμεσα 

ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς και σε διεθνή ζητήματα της περιοχής. Σην 

περίοδο που λαμβάνουν χώρα οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις και οι 

διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου στην Ελβετία, η Κυπριακή 
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Δημοκρατία προσπαθεί να ανακάμψει από την κρίση που έπληξε το 

τραπεζικό της σύστημα το 2012. Όσον αφορά στον οικονομικό τομέα, η 

χώρα ανακάλυψε κοιτάσματα φυσικού αερίου και μαζί με την Ελλάδα, 

την Αίγυπτο και το Ισραήλ συμμετέχει στην προσπάθεια σχηματισμού 

ενός στρατηγικού άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δημιουργία του 

άξονα αυτού συνδέεται, επίσης, με την ασφαλή εκμετάλλευση των 

ενεργειακών κοιτασμάτων της Α.Ο.Ζ. της χώρας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον 

της δεν παύει να στρέφεται στην επίλυση του Κυπριακού, με τις 

προσπάθειες αυτές να οδηγούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην 

Ελβετία6.  

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Αθήνα βρίσκεται σε οικονομική 

δυσχέρεια και οι διεθνείς σχέσεις και επαφές που αναπτύσσει 

προσβλέπουν στην βελτίωση αυτής της δεινής οικονομικής κατάστασης. 

Επιπλέον, η Αθήνα έχει να αντιμετωπίσει τις αναθεωρητικές διαθέσεις 

της Άγκυρας κυρίως στο Αιγαίο, ενώ φιλοδοξεί να παίξει θετικό ρόλο 

στην επίλυση του Κυπριακού, στηρίζοντας τη Λευκωσία. Οι 

«περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων» (capital controls) που υφίστανται 

ακόμα, συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στις πάσης φύσεως οικονομικές 

συναλλαγές, καθώς και στην επιστροφή στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας. Παράλληλα, οι προσφυγικές ροές από τη μείζονα Μέση 

Ανατολή επιβαρύνουν με επιπλέον προβλήματα τη χώρα, καθώς η 

διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι υπόθεση απαιτητική και 

δαπανηρή.  

Η πολιτική κατάσταση στην Σουρκία είναι εξίσου περίπλοκη. Η 

εφαρμογή της υμφωνίας που επετεύχθη την άνοιξη μεταξύ Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και Σουρκίας σχετικά με το προσφυγικό, αντιμετωπίζει 

σοβαρά πολιτικά εμπόδια. Σο βασικότερο αίτιο αυτής της κατάστασης 

είναι οι παράλογες απαιτήσεις του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, 

όπως αυτές διατυπώθηκαν σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος 

της θεώρησης εισόδου (visa) για Σούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην 

Ένωση, αλλά και η κατάλυση του κράτους δικαίου στην Σουρκία, 

παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της 

χώρας στην Ένωση. Σο ψήφισμα του Ε.Κ. προκάλεσε την οργή της 

τουρκικής ηγεσίας, η οποία υιοθέτησε ακόμη πιο ακραίες θέσεις. Ο 

Σούρκος Πρόεδρος απείλησε με «άνοιγμα συνόρων» και προώθηση των 

προσφύγων στη Δύση, αν συνεχιστεί αυτή η στάση της Ε.Ε.7. την 

εσωτερική πολιτική σκηνή, η χώρα κινείται ακόμη σε ρυθμούς 

καταστολής της απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016. Η 
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τουρκική ηγεσία εξακολουθεί να τηρεί μια σκληρή στάση απέναντι στους 

αντιφρονούντες, με φυλακίσεις δημοσιογράφων, διανοουμένων, 

ισλαμιστών που ανήκουν στην κοινότητα Υετχουλατσί, καθώς και μελών 

του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών8. 

Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στην Ελβετία κυμάνθηκαν 

γύρω από θέματα διακυβέρνησης, ασφάλειας, κατοχής εδάφους, 

ιδιοκτησίας και προσφύγων, με τα δύο τελευταία ζητήματα να 

βρίσκονται στο επίκεντρο9. Ως προς τη διακυβέρνηση, το μοντέλο που 

προτάθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ήταν αυτό της ομοσπονδίας. 

Ωστόσο, το ερώτημα που ανακύπτει είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας που θα 

παρέχεται στα ομόσπονδα κρατίδια, ο οποίος θα μπορούσε να 

υπονομεύσει την υπό σχεδιασμό «αναμόρφωση» του Κυπριακού κράτους. 

Ως προς την ασφάλεια, συζητήθηκε το θέμα της αποχώρησης των 

τουρκικών στρατευμάτων από τη νήσο και το σύστημα των εγγυήσεων. 

Σο εδαφικό ήταν το θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο των 

διαπραγματεύσεων, με το πιο ακανθώδες σημείο να είναι το μέγεθος της 

επιστροφής εδαφών στη Λευκωσία και το τελικό ποσοστό εδάφους που θα 

αποδοθεί στην κάθε πλευρά. Σο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε αιτία 

αδιεξόδου, με αποτέλεσμα τη διακοπή των συνομιλιών, κατά την πρώτη 

περίοδο των διαπραγματεύσεων10. Οι διαπραγματεύσεις στο περιουσιακό 

και το προσφυγικό επικεντρώθηκαν στον επαναπατρισμό των προσφύγων 

στο Βορρά και την αποζημίωσή τους για την καταπάτηση των 

ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων. Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά 

σε κάθε ένα από τα σημεία αυτά. 

το θέμα της διακυβέρνησης της νήσου οι ηγέτες των δύο 

κοινοτήτων συμφώνησαν στο ότι μπορεί να εγκαθιδρυθεί μια ομοσπονδία 

στο νησί. ύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό CNN Greece, ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης, σε διακαναλική ομιλία του, τόνισε ότι το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα θα είναι μια ομοσπονδία και όχι μια συνομοσπονδία11. Μια 

διζωνική και διακοινοτική ομοσπονδία θα είναι, δηλαδή, η εξέλιξη του 

υπάρχοντος μοντέλου διακυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. το 

σημείο αυτό, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, μια συνομοσπονδία 

συγκροτείται από δύο κυρίαρχα κράτη, τα οποία συνεργάζονται σε μια 

σειρά από δημόσιες πολιτικές, ασκώντας, ωστόσο, πολιτική και σε 

μείζονος σημασίας ζητήματα, όπως η ασφάλεια και οι διεθνείς σχέσεις. Η 

λύση αυτή, επομένως, όχι μόνο θα επιβεβαίωνε την ισοτιμία της 

πλειονότητας με τη μειονότητα υπό τη μορφή δύο κοινοτήτων, αλλά θα 

επικύρωνε και την αναγνώριση του πολιτικού μορφώματος της Βορείου 

Κύπρου ως ανεξάρτητου κρατιδίου. Οι δύο ηγέτες έκαναν σημαντικά 
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βήματα προς την κατεύθυνση της ομοσπονδίας, καθώς συζήτησαν όχι 

μόνο το πώς ένα τέτοιο κράτος θα ήταν οικονομικά βιώσιμο, αλλά και το 

δικαίωμα επιλογής των πολιτών του στον τόπο διαμονής και εργασίας 

τους. Επίσης, συμφώνησαν στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

και της βιωσιμότητας της ομοσπονδίας αυτής12. Ωστόσο, διαφωνία 

προέκυψε στο ζήτημα της εκ περιτροπής Προεδρίας. Ο Αναστασιάδης 

υπενθύμισε πως πάγια άποψη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η 

αντίθεση στην εκ περιτροπής Προεδρία. Ο Ακιντζί, από τη μεριά του, 

θεωρεί ένα τέτοιου είδους συστήματος Προεδρίας ως έναν τρόπο 

έμπρακτης αναγνώρισης της ισότητας «των δύο κοινοτήτων»13. 

Κατά τις συζητήσεις του ζητήματος της ασφάλειας εκφράστηκαν 

αντίθετες απόψεις τόσο ως προς την παραμονή του τουρκικού στρατού 

στο νησί όσο και ως προς το ζήτημα των εγγυήσεων. Ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης δήλωσε πως ένα ευρωπαϊκό κράτος δεν χρειάζεται 

εγγυήσεις και στρατεύματα. Τπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το σύστημα 

των εγγυήσεων, η Ελλάδα, η Σουρκία και η Βρετανία μπορούν να 

παρέμβουν, ακόμη και μονομερώς στη νήσο προς αποκατάσταση της 

τάξης. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε, επίσης, πως 

τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής προκαλούν φόβο και ότι υπάρχει 

άμεση ανάγκη να ληφθούν μέτρα, τα οποία θα καθιστούν την παρουσία 

τους περιττή14. Ο Ακιντζί, από την άλλη, δήλωσε πως ο τουρκικός 

στρατός θα φύγει από το νησί, όταν οι Σουρκοκύπριοι νιώσουν 

ασφαλείς15. ε συνέντευξη Σύπου που παρέθεσε, ανέφερε ως επιχείρημα 

υπέρ της «ανασφάλειας» των Σουρκοκυπρίων την παρουσία του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) στην Κυπριακή Βουλή16.  

Σο εδαφικό ήταν το θέμα στο οποίο υπήρξαν μεγάλες διαφωνίες 

και αποκλίσεις μεταξύ των δύο ηγετών. υζητήθηκε τόσο το ποσοστό της 

νήσου, το οποίο θα διοικείται από τους Σουρκοκύπριους, όσο και οι 

πόλεις και οι περιοχές που πρέπει να επιστραφούν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρότεινε τα εδάφη της 

τουρκοκυπριακής διοίκησης να περιοριστούν στο 28,2% της νήσου, με 

τον Ακιντζί να αντιπροτείνει το 29,2%. ημειώνεται εδώ, ότι στο σχέδιο 

Ανάν το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 28,7%17. Με τα προτεινόμενα 

ποσοστά, οι Ελληνοκύπριοι, στους οποίους θα επιτραπεί να επιστρέψουν 

στις εστίες τους, κυμαίνονται μεταξύ 78 με 92 χιλιάδων ατόμων. Ωστόσο, 

στο δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, ο Ακιντζί, ο οποίος προηγουμένως 

απέρριψε τα προαναφερθέντα νούμερα, πρότεινε την επιστροφή μόνο 55 

με 65 χιλιάδων ατόμων18. Ακολουθεί ανεπίσημος χάρτης που δημοσίευσε 
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η Κυπριακή εφημερίδα “Πολίτης”, σχετικά με τα ποσοστά εδαφών που θα 

διαχειρίζεται κάθε κοινότητα, σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις19. 

 
Ανεπίσημος χάρτης Κύπρου με το προτεινόμενο ποσοστό εδαφών. 

Πηγή: Πολίτης, 20 Νοεμβρίου 2016. 

Ως προς τις περιοχές που σχεδιάζεται να επιστραφούν, ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης ζήτησε τις πόλεις της Μόρφου και της Αμμοχώστου, 

καθώς και την περιοχή της Καρπασίας20. Ο Ακιντζί χαρακτήρισε 

παράλογες τις εν λόγω απαιτήσεις, σημειώνοντας πως δεν μπορούν να 

επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στις εστίες τους. Ως προς τη Μόρφου, 

ειδικά, δήλωσε κάθετα πως «αν επιμείνει [ο Αναστασιάδης] στην 

επιστροφή της Μόρφου ως κόκκινη γραμμή, τότε και εμείς θα 

επιμείνουμε ότι δεν πρόκειται να επιστραφεί η Μόρφου»21. ημαντικό 

ζήτημα αποτελεί, επίσης, η έκταση της ακτογραμμής του καθεστώτος του 

πολιτικού μορφώματος της Βορείου Κύπρου.  

Μεγάλη σημασία έχει η προσπάθεια σύνδεσης που κατέβαλε ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης μεταξύ εδαφικού και περιουσιακού. Ο ίδιος, 

μάλιστα, δήλωσε πως χωρίς προσαρμογές του εδάφους των δύο 

κοινοτήτων, το περιουσιακό δεν μπορεί να λυθεί. Ο Ακιντζί, από τη 

μεριά του, ανέφερε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά «συνδέει το 

περιουσιακό με το εδαφικό, όταν τη συμφέρει». Όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, συζητήθηκε το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων προσφύγων που 

θα επιστρέψει στις εστίες του. Η σημασία του περιουσιακού, επομένως, 

έγκειται στο γεγονός πως οι πρόσφυγες είτε θα επιστρέψουν, είτε θα 

λάβουν κατάλληλη αποζημίωση. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός προσφύγων 

προς ικανοποίηση, έκανε τον Ακιντζί να παρατηρήσει πως οι 



Ενημερωτικό ημείωμα, Αρ. 10.          30 Δεκεμβρίου 2016 

7 

Ελληνοκύπριοι «προσθέτουν στην κατηγορία αυτή» και άτομα που δεν 

είναι πρόσφυγες πρώτης γενιάς22! 

Σις διαπραγματεύσεις αυτές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και 

οι άμεσα εμπλεκόμενες χώρες. ύμφωνα με την κυπριακή έκδοση της 

Καθημερινής, η κυβέρνηση Έρντογαν δεν βλέπει το Κυπριακό ως μείζον 

ζήτημα, επιμένει, ωστόσο, στην ισχύ του καθεστώτος εγγυήσεων. 

Αντιθέτως, η Ελλάδα δυναμιτίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών23. Ο 

εκπρόσωπος Σύπου του τουρκικού Τπουργείου Εξωτερικών, Φιουσεΐν 

Μιουφτιούογλου, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ως «χαμένες 

ευκαιρίες» για την επίλυση του Κυπριακού24. Επίσης, επέμεινε σε 

πενταμερή συνάντηση προς διαπραγμάτευση του ζητήματος25. Από την 

ελληνική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Κοτζιάς, ήταν 

κατηγορηματικός. Όπως μετέφερε και η Ηχώ της Πόλης, «το Κυπριακό 

είναι πρόβλημα κατοχής εδάφους και ως τέτοιο θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται»26. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, από την πλευρά του, 

χαρακτήρισε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής 

Δημοκρατίας στενότατη27. Προχωρώντας στις αντιδράσεις άλλων χωρών, 

πρέπει να σημειωθεί πως Ελλάδα και Σουρκία έχουν συμφωνήσει σε 

επείγουσα συνάντηση για το Κυπριακό πριν το τέλος του 201628. Επίσης, 

η Σουρκία δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της Μ. 

Σσαβούσογλου, δήλωσε πως θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια, 

βλέποντας, ωστόσο, τον ενδεδειγμένο τρόπο εξεύρεσης μιας λύσης να 

περνάει μέσα από μια πενταμερή διάσκεψη29. Σο Ηνωμένο Βασίλειο 

εγγυήθηκε δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών του, Μπόρις 

Σζόνσον, πως θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης 

λύσης στο Κυπριακό30. Οι Η.Π.Α. εκδήλωσαν την θέλησή τους για 

επίλυση του Κυπριακού πριν το τέλος της θητείας του απερχόμενου 

Προέδρου Μπ. Ομπάμα. Αν δεν επιλυθεί το ζήτημα, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θεωρούν σημαντική την ύπαρξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, 

που θα αποτελέσει «γέφυρα» για το μέλλον31. 

Σο τέλος των διαπραγματεύσεων σήμανε την έναρξη ενός πολύ 

ισχυρού παιχνιδιού δηλώσεων από όλες τις πλευρές. Η Κυπριακή 

Δημοκρατία θεωρεί ως βασική προϋπόθεση για τη διάσκεψη αυτή, την 

αποτύπωση των εδαφικών αναπροσαρμογών σε χάρτες32. Ο 

Σουρκοκύπριος εκπρόσωπος Σύπου, Μπ. Μπουρτζού, κινήθηκε σε 

δηλώσεις του στην ίδια κατεύθυνση με την Άγκυρα. Ως λύση του 

Κυπριακού θεωρεί την πενταμερή συνάντηση των εγγυητριών δυνάμεων 

με την ενεργή συμμετοχή των δύο κυπριακών κοινοτήτων33. Ο Ακιντζί, 

ειδικότερα, επέρριψε ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά, λέγοντας 
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πως «αν υπάρχει θέληση, θα υπάρξει και λύση». Επίσης, τόνισε τη 

σημασία της θετικής και αποφασιστικής στάσης της τουρκοκυπριακής 

πλευράς καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εν αντιθέσει με 

την ελληνοκυπριακή! Επίσης, κατηγόρησε την τελευταία πως 

δανειζόταν διατάξεις από το χέδιο Ανάν, οι οποίες τη βόλευαν34. Ο 

Αναστασιάδης, δήλωσε, ακόμη, πως οι διαπραγματεύσεις δύνανται να 

συνεχίσουν από το σημείο που σταμάτησαν στην Ελβετία. Εξήγησε τη 

σημασία της συμφωνίας στο εδαφικό για να πραγματοποιηθεί μια 

πενταμερής συνάντηση35. το σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στη 

στάση που τήρησε η αντιπολίτευση στην Κύπρο. Σα κόμματα της 

αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Κύπριο Πρόεδρο πως παρέδωσε το 

διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στην Σουρκία, καθώς επέτρεψε να 

συζητηθούν και θέματα, στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε 

να κάνει παραχωρήσεις36. Σέλος, λίγες μέρες μετά το τέλος των 

διαπραγματεύσεων έγιναν σκληρές δηλώσεις από Άγκυρα και Αθήνα για 

την Κύπρο . Ο Έρντογαν αναφέρθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ 

νέου ως «Ρωμαΐκη Διοίκηση της Νότιας Κύπρου», επιμένοντας στην 

τακτική προσβολής της προσωπικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

ενώ ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Τπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως η 

Σουρκία είναι «κατοχική δύναμη, που προσπαθεί να εξισώσει το θύτη με 

το θύμα»37. 

Καταληκτικά, παρατηρείται ότι οι επιπτώσεις των 

διαπραγματεύσεων στις σχέσεις μεταξύ των χωρών και στις προοπτικές 

συνεργασίας που διαφαίνονται, είναι σημαντικές. Ας σημειωθεί ότι, οι 

διμερείς και πολυμερείς σχέσεις παρέμειναν σε γενικές γραμμές 

σταθερές. Η Ελλάδα και η Σουρκία, ως εγγυήτριες δυνάμεις, διαφωνούν 

ως προς τις θέσεις τους σε διάφορα ζητήματα. Ωστόσο, η άτεγκτη στάση 

της μιας χώρας απέναντι στην άλλη, παραδόξως, δεν εμποδίζει τη 

διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Παρά τη μη ικανοποιητική σχέση 

μεταξύ των δύο, διαφαίνεται μια πιθανότητα έστω και περιορισμένης 

συνεργασίας μεταξύ τους στο Κυπριακό, αν κρίνει κανείς από την 

επιθυμία που εξέφρασαν οι δύο ισχυροί άνδρες, Σσίπρας και Έρντογαν, 

να συναντηθούν πριν το 2017. Οι σχέσεις των δύο κυπριακών 

κοινοτήτων φαίνεται να αναπτύσσονται εξαιτίας της διαδικασίας των 

διαπραγματεύσεων και της προσδοκίας τους ότι έτσι το ζήτημα μπορεί να 

επιλυθεί. Επ’ αυτού, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι δηλώσεις προς 

επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από όλες τις πλευρές και ο 

ορισμός της 12ης Ιανουαρίου 2017 ως ημερομηνία πενταμερούς 

συνάντησης, ωθεί προς την επίλυση του ζητήματος. Μέλλει να φανεί αν 

η διαφαινόμενη τάση προς επίλυση του Κυπριακού, που επικροτείται 
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από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη λύση που θα 

αποκαθιστά τη διεθνή τάξη και νομιμότητα στο πολύπαθο αυτό νησί της 

Ανατολικής Μεσογείου και θα του εξασφαλίσει μια ανεξάρτητη πορεία, 

δίχως νέες παρεμβάσεις, στο διεθνές σύστημα. 
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