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Δεκάλογος λύσης του κυπριακού προβλήματος 

του παvαγιώτn Δnμnrρίου, ευρωβουf!ευτιi 

οι συνομιλίες για λύση του Κυπριακού επιτέλους άρχισαν και ευτυχώς συνεχίζονται. 

Είναι πρόωρο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία και την κατάληξη των συνομι· 

λιών. και n πορεία και n κατάλnξn των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί κατά κύριο 
λόγο από την τουρκικιi στάση. 

Ανεξάρτητα, όμως, αnό την τουρκικιi στάση n ελλnνοκυπριακti πλευρίι πρέπει να 
συνεχίσει να αποδεικνύει με αταλάντευτη πειστικότητα ότι στοχεύει σε λογικιi, συμ· 

βιβαστικιi λύση. 

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα δοκιμαστεί n συνέπεια, n ειλικρίνεια, n λογι
κιi και n εμμονιi, βέβαια, τnς ελλnνοκυπριακιiς πλευράς σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο 
κανόνων και αρχών λύσης του κυπριακού προβλιiματος. ο διεθνιiς παρcΊγοντας θα 

βαθμολΟγιiσει και την τουρκικιi, αλλά και τη δικti μας καλι\ θέληση. Και εμείς δεν 

έχουμε την πολυτέλεια να εκτεθούμε έναντι του διεθνούς παράγοντα, ως η αρνnτι

κιi πλευρά. 

και όταν λέμε "εμείς" εννοούμε όλους μαζί και τον κάθε Ελληνοκύπριο πολιτικό ηγέ
τη και παράγοντα ξεχωριστά, όπως και τα Μέσα Μαζικιiς Ενημέρωσης. Είναι η ώρα 

της ιστορικιiς ευθύνης όλων. Δεν είναι η ώρα της εθνικιiς φιλολογίας, ούτε και της 

μεταξύ μας διαπραγμάτευσης. Είναι η ώρα του ορθολογικού πατριωτισμού. Είναι η 

ώρα τnς κοινnς γλώσσας και τnς μέγιστης δυνατιiς ενότητας. Μιας ενότητας που θα 

βασίζεται σε ένα σωστό πλαίσιο κανόνων και αρχών επίλυσης του κυπριακού που 

μπορούν να κωδικοποιηθούν με τον εξιiς δεκάλογο. 

Η λύσn του κυπριακού προβλιiματος θα πρέπει να είναι συμφωνημένη και αμοιβαία 

αποδεκτιi από τnν ελληνοκυπριακn και τουρκοκυπριακn κοινότητα προκειμένου να 

είναι βιώσιμη. 

Η λύσn θα πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο 
κοινοτnτων υπό τnν αιγίδα και με τn μεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

και θα είναι ομοσπονδιακιΊ, διζωνικnς και δικοινοτικnς φύσεως. 

Η εμnλοκn τnς Ευρωπαϊκnς Ένωοnς στn διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού είναι 

απαραίτητη, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι μέρος τnς Ευρωnαϊκnς "Ένωσης, στα 

πλαίσια τnς οποίας και θα λειτουργεί. 

Πρώτιστος στόχος τnς λύσnς είναι ο τερματισμός τnς στρατιωτικnς κοτοχnς, n επα
νένωση τnς Κύπρου και n απαλλαγn τnς από τον εποικισμό. Απώτερος στόχος n απο
στρατικοποίηση. 

Η συνταγματικn δομr\ του κράτους θα βασίζεται στα ευρωπαϊκά ομοσπονδιακά πρό-
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τυnα και θα διασΦaλίζει την nολιτικιi και οικονομικιi του ενότητα, τη μία κυριαρχία, 

τη μία ιθαγένεια και τη μία διεθνιi προσωπικότητα. 

Η διααΦάλιση της λειτουργικότητας του κράτους στπ βάση ισορροπημένων συνταγ

ματικών ρυθμίσεων, που θα περιλαμβάνουν και αποτελεσματικό πολιτικό μηχανισμό 

αντιμετώπισης αδιεξόδων, θα πρέπει να αποτελεί βασικιi προϋπόθεση της λύσης. 

οι ευρωπαϊκές αξίες και n αρχιi του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
κάθε Κύπριου πολίτη, ανεξάρτητα από την κοινοτικri του ιδιότητα, περιλαμβανομέ

νων των δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και περιουσίας, θα πρέ

πει να διασφαλίζονται. 

Οποιαδιiποτε επιβαλλόμενη εκ των πραγμάτων παρέκκλιση ιi αναστολιi εφαρμογιiς 

οποιουδl'iποτε δικαιώματος και συγκεκριμένα του δικαιώματος ελεύθερης εγκατά

στασης και του δικαιώματος ιδιοκτησίας, θα πρέπει να είναι παροδικιi και θα συνε

πάγεται σε περίπτωση αποστέρησης ιδιοκτησίας καταβολιi αποζημιώσεων. 

Την εφαρμογιi της λύσnς, όπως και την κραπκιi οντάτnτα της Κύπρου θα πρέπει να 

εγγυηθούν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ n και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή και το 
ΝΑΤΟ. 

το καθεστώς των Συνθηκών Εγγυιiσεων θα πρέπει να αναθεωρηθεί με στόχο την 
κατάργnσri τους. 




