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Στις 16 Απριλίου 2003, στη σκιά της Ακρόπολης, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσος 
Παπαδόπουλος, υπέγραψε της Πράξη Ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τους ηγέτες 
άλλων εννέα χωρών. 
 
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια πράξη ιστορικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και 
για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών στην παγκόσμια σκακιέρα. Για τους Έλληνες, στην Ελλάδα και Κύπρο, 
είχε και ένα πρόσθετο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το Κυπριακό άλλαξε σελίδα. 
 
Γενέθλια μέρα για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 1η Μαΐου 2004. Είναι γεγονός ότι η 
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το νησί, ανοίγει νέους ορίζοντες, 
εγγυάται συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας για όλους αλλά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
ΚΕΦ. 1: Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ1 
 
10η χιλιετία π.Χ.: Ίχνη ανθρώπου βρίσκονται στο Ακρωτήρι Αετόκρεμος (σημερινή Λεμεσός). 
7000 π.Χ.: Νεολιθικός πολιτισμός της Χοιροκοιτίας. 
14ος-13ος αιώνας π.Χ.: Εισαγωγή Μυκηναϊκών αγγείων στην Κύπρο. 
12ος αιώνας π.Χ.: Εγκατάσταση Αχαιών στην Κύπρο. 
11ος αιώνας π.Χ.: Εξελληνισμός της Κύπρου (κυπροσυλλαβική γραφή) 
1050-725 π.Χ.: Κυπρογεωμετρική περίοδος. Εγκατάσταση Φοινίκων. 
725-475 π.Χ.: Κυπροαρχαϊκή περίοδος (499 Επανάσταση Ονήσιλου) 
475-325 π.Χ.: Βασιλεία του Ευαγόρα Α’ της Σαλαμίνας. Εισαγωγή αλφαβήτου. 
332-323: Ο Μέγας Αλέξανδρος ελευθέρωσε την Κύπρο. 
325-58: Ελληνιστική περίοδος. Κυριαρχία Πτολεμαίων. 
58 π.Χ. -395 μ.Χ.: Η Κύπρος υπό ρωμαϊκή κατοχή. 
45-46: Διάδοση του χριστιανισμού στην Κύπρο. 
395-1184: Η Κύπρος τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
432: Οικουμενική Σύνοδος Εφέσου. Αναγνωρίζεται το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου. 
488: Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη επικυρώνει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου. 
550: Λειτουργεί βιοτεχνία παραγωγής μεταξιού. 
610: Ο Ηράκλειος Α’ στην Κύπρο. 
649: Πρώτη αραβική επιδρομή εναντίον της Κύπρου. Οι Άραβες καταστρέφουν την πρωτεύουσα Κωνστάντια. 
Μαζική εκτόπιση Κυπρίων. 
653-654: Δεύτερη αραβική επιδρομή. 
689: Συνθήκη Βυζαντινών και Αράβων. Η Κύπρος ουδετεροποιείται. 
910: Ο ναύαρχος Ιμέριος με μοίρα του βυζαντινού στόλου στην Κύπρο. 
965: Ο στρατηγός Νικήτας Χαλκούτζης ελευθερώνει την Κύπρο από τους Άραβες. 
 
_______________________ 
1. Γεωργιάδη Κλεάνθη: Ιστορία της Κύπρου. 
Διογένη Ρωμανού: Ιστορία ετερο-χρονολογική της νήσου Κύπρου. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα 1997. 
Ενεπεκίδη Πολυχρόνη: Κύπρος 1800-1878. Έκδοση Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος 2000. 
Παντελή Σ.: Νέα Ιστορία της Κύπρου. Εκδόσεις Φλώρος. 
Τσακαλάκη Αντωνίου: Κύπρος και Δωδεκάνησος. Αθήνα 1967. 
Δήμος Λευκωσίας: Η Ζωή στην Κύπρο τον ΙΗ’ και ΙΘ’ Αιώνα. Κύπρος 1984. 
1100: Κτίζεται το Μοναστήρι της Παναγιάς του Κύκκου. 
1122: Επιδρομή Βενετών στην Κύπρο. 
1161: Επιδρομές του κόμητα της Τρίπολης Ραϋμόνδου Γ’ στα παράλια της Κύπρου. 
1175: Επιδημία πανώλης και μεγάλοι σεισμοί. 
1184: Ο Ισαάκιος Δούκας Κομνηνός αποσπά το νησί από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (για πρώτη φορά 
ανεξάρτητο). 
1191: Η Κύπρος καταλήφθηκε από τον Ριχάρδο Α’ τον Λεοντόκαρδο, βασιλιά της Αγγλίας. Πούλησε την Κύπρο 
στο Τάγμα των Ναϊτών. 
1192: Εξέγερση Κυπρίων εναντίον των Ναϊτών. Οι Ναΐτες εγκαταλείπουν την Κύπρο. Ο Ριχάρδος την πουλάει 
στον Γκυ ντε Λουζινιάν. 
1229: Εξέγερση των Κυπρίων βαρόνων. 
1231: Καταδικάζονται σε θάνατο ως αιρετικοί και καίγονται οι δεκατρείς μοναχοί του μοναστηρίου της 
Παναγιάς της Καντάρας. Ανάμεσα τους και ο ποιητής Μακάριος Καλορείτης. 
1291: Λατίνοι πρόσφυγες στην Κύπρο. 
1348: Επιδημία πανώλης αφανίζει το μισό πληθυσμό. 
1373-1374: Πόλεμος μεταξύ Κύπρου και Γένουας. Οι Γενουάτες καταλαμβάνουν την Αμμόχωστο. 
1426: Εισβολή των Μαμελούκων. Η Κύπρος υποτελής στο σουλτάνο της Αιγύπτου. 
1458: Η Καρλότα βασίλισσα της Κύπρου. 
1465: Τερματίζεται η κυριαρχία των Γενουατών στην Αμμόχωστο και η πόλη επανέρχεται στο κυπριακό 
βασίλειο. 



1474: Η Κύπρος προτεκτοράτο της Βενετίας. 
1491: Ισχυρός σεισμός καταστρέφει μέρος της Αμμοχώστου. 
1539: Επιδρομή Τούρκων στη Λεμεσό, κατεδάφιση του φρουρίου της. 
1565: Εξέγερση εξαιτίας της πείνας. 
1570: Πολιορκία της Λευκωσίας μετά από μάχες. Στις 8 Σεπτέμβρη η πόλη πέφτει. 
1571: Η Κύπρος επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
1578: Εξέγερση στην Αμμόχωστο, υποκινούμενη από τους Βενετούς, εναντίον των Οθωμανών. 
1637: Εκδίδεται από τον Κύπριο παπά Ματθαίο Κιγάλα η Ερωφίλη του Γ. Χορτάτση. 
1680-1687: Κίνημα Μεχμέτ Αγά Μπογιατζήογλου με αφορμή τη φορολογία. 
1703: Η Κύπρος διοικείται απευθείας από το Μεγάλο Βεζίρη. 
1746: Κατασκευή υδραγωγείου στη Λάρνακα (λειτουργεί μέχρι το 1939). 
1750: Δολοφονία του δραγουμάνου Χριστοφάκη. Η Κύπρος υπάγεται διοικητικά στο Μεγάλο Βεζίρη. 
1806: Εξέγερση Αλτιπαρμπάκ. Λεηλασίες και σφαγές χριστιανών στην Καρπασία. 
1808: Κίνημα Απά αγά στη Λεμεσό. Λεηλασίες και σφαγές Κυπρίων. 
1812: Ίδρυση Ελληνικής Σχολής στη Λευκωσία από τον Κυπριανό. 
1832: Ο Λαμαρτίνος στην Κύπρο. 
1839: Η Κύπρος υπάγεται στο πασαλίκι της Ρόδου. 
1846: Ίδρυση ελληνικού υποπροξενείου στη Λάρνακα. 
1861: Η Κύπρος στη δικαιοδοσία της Υψηλής Πύλης ως ανεξάρτητη περιφέρεια. 
1880: Ο υπολοχαγός Κίθνερ αρχίζει τη χωρομέτρηση και χαρτογράφηση της Κύπρου. Ο Αριστοτέλης 
Παλαιολόγος κυκλοφορεί την εβδομαδιαία εφημερίδα Αλήθεια. 
1882: Αλλαγές στο Νομοθετικό Συμβούλιο. Αποτελείται από τον αρμοστή, πέντε ακόμη Άγγλους και δώδεκα 
μέλη (εκλέγονται εννέα Ελληνοκύπριοι και τρεις Τουρκοκύπριοι). 
1883: Πρώτες βουλευτικές εκλογές με φανερή ψηφοφορία για το Νομοθετικό Συμβούλιο. 
1905: Σιδηροδρομική σύνδεση Λευκωσίας-Αμμοχώστου. 
1907: Ο υφυπουργός Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας Τσώρτσιλ υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. 
1915: Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα την υποστήριξη της Σερβίας. Η 
φιλοβασιλική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη αρνείται την προσφορά. 
1920: Συνάντηση στο Παρίσι του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ’ με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο 
υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας λόρδος Κέρζον ανακοινώνει στον Ελευθέριο Βενιζέλο την άρνηση της 
χώρας του να παραχωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα. 
1922: Ο Μούσα Εγιούμπ υποβάλλει αίτημα των Τουρκοκυπρίων για επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία. 
1923: Συνθήκη της Λωζάννης. Η Τουρκία παραιτείται από κάθε δικαίωμα στην κυριαρχία της Κύπρου. 
1925: 1η Μάη. Η Μεγάλη Βρετανία ανακηρύσσει την Κύπρο σε αποικία του Στέμματος. 
1926: Ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. 
1930: Ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων (ΕΟΚ). 
1934: Ο Πάλμερ απαγορεύει τη διενέργεια δημοτικών εκλογών. Δίκη μελών του ΚΚΚ. 
1941: Ίδρυση Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 
1943: Ίδρυση Κυπριακού Εθνικού Κόμματος (ΚΕΚ). Ο Φ. Κιουτσούκ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικό Κόμμα 
(ΚΑΤΑΚ). 
1945: 25 Μάρτη: Οι αγγλικές αρχές διαλύουν διαδήλωση της Αριστεράς στο Λευκόνοικο. Τρεις νεκροί. 
1946: Ίδρυση Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ). Ένωση Αγροτών Κύπρου (ΕΑΚ). Ιδρύεται και η 
τουρκική εργατική συντεχνία. 
1948: Οι Άγγλοι υποβάλλουν σχέδιο συντάγματος που απορρίπτεται από τους Ελληνοκύπριους. Παγκύπριο 
συλλαλητήριο για την ένωση με την Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής ο μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος. 
1950: 15 Γενάρη. Δημοψήφισμα υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα (95,7%). 
1951: Ίδρυση εθνικιστικής οργάνωσης Τουρκοκυπρίων. Ο στρατηγός Γεώργιος Διγενής Γρίβας στην Κύπρο. 
1954: Ο υπουργός Αποικιών Χόπκισον δηλώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ουδέποτε η Κύπρος θα 
παραχωρηθεί σε άλλο κράτος. Προσφυγή της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την αυτοδιάθεση 
της Κύπρου. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει επίσημα για την ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ 
μεταξύ άλλων: «Η αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης όπως τα Ηνωμένα Έθνη εξετάσουν το πρόβλημα της 
Κύπρου δημιουργεί τη δυνατότητα δριμύτατης συζήτησης η οποία δυνατόν να έχει και σοβαρές δυσάρεστες 
επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, δεδομένου ότι η τελευταία δεν ευνοεί αλλαγή κυριαρχίας 
της επί της Κύπρου.» Οκτώβρης: Συνάντηση του Αλέξανδρου Παπάγου στο Παρίσι με τον υπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντάλες, ο οποίος τον αντιμετωπίζει ψυχρά και μάλιστα του τονίζει ότι οι αμερικανικές 
υπηρεσίες άρχισαν να εργάζονται και να ενεργούν στα παρασκήνια για να καταψηφισθεί η ελληνική προσφυγή 
στον ΟΗΕ. Η αγγλική πλευρά μεταχειρίστηκε ένα ελιγμό. Η Νέα Ζηλανδία κατέθεσε αντισχέδιο αποφάσεως το 
οποίο ζητούσε από τη Γενική Συνέλευση να μη δώσει συνέχεια στη συζήτηση του Κυπριακού. 
1955: Ίδρυση της Απελευθερωτικής Οργάνωσης ΕΟΚΑ από τον Γεώργιο Γρίβα. Το ΑΚΕΛ κηρύσσεται 
παράνομο. Ο Κιουτσούκ μετονομάζει το Κόμμα του (ΚΑΤΑΚ) σε «Η Κύπρος είναι Τουρκική». Αρχίζει δράση η 
οργάνωση του Ραούφ Ντενκτάς «Βολκάν». 
1956: Διακοπή διαπραγματεύσεων Μακαρίου-Χάρντιγκ. Σύλληψη και εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες. 
Απαγχονίζονται ο Μιχάλης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. 
1957: Ολοκαύτωμα του Γρηγορίου Αυξεντίου στο κρησφύγετο του στο Μαχαιρά. Απαγχονίζεται από τους 
Άγγλους ο 17χρονος μαθητής Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο Μακάριος απελευθερώνεται και φθάνει στην Αθήνα. 
Ίδρυση της τουρκοκυπριακής οργάνωσης ΤΜΤ από τους Ραούφ Ντενκτάς και Φ. Κιουτσιούκ. Πρώτες εκπομπές 
της Κυπριακής Τηλεόρασης. 
1958: Συγκρούσεις Ελλήνων και Τούρκων (56 Έλληνες και 53 Τούρκοι νεκροί). Ρήξη στις σχέσεις ΑΚΕΛ-ΕΟΚΑ 
εξαιτίας της δολοφονίας αριστερών. Σχέδιο Μακμίλλαν για λύση του Κυπριακού (προνοεί συγκυριαρχία). Ο 
Μακάριος το απορρίπτει 19 Νοέμβρη. Ηρωικός θάνατος του Κυριάκου Μάτση. 
1959: Φλεβάρης. Συνομιλίες για το Κυπριακό στη Ζυρίχη, επίτευξη συμφωνίας. Πενταμερής διάσκεψη στο 
Λονδίνο. Υπογράφονται οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου για εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 
3 Δεκέμβρη ο Φ. Κιουτσούκ ανακηρύσσεται αντιπρόεδρος χωρίς ανθυποψήφιο. Στις 13 Δεκέμβρη ο Μακάριος 
εκλέγεται πρόεδρος.  
1960: Ιούλης. Πρώτες βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη 35 Ελλήνων και 15 Τούρκων βουλευτών. 
Πρόεδρος της Βουλής ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μουντερίσογλου. 16 Αυγούστου: 



Ανακήρυξη Κυπριακής Δημοκρατίας. 
1961: Η Κύπρος ιδρυτικό μέλος των Αδεσμεύτων. 
1962: Ο Μακάριος στην Άγκυρα. Η Τουρκοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση αποφασίζει την ίδρυση χωριστών 
Τουρκικών Δήμων. Επίσκεψη του Μακάριου στις ΗΠΑ, συνομιλίες με τον Τζων Κέννεντυ. 
1963: Ο Μακάριος υποβάλλει στον Φ. Κιουτσούκ τα δεκατρία σημεία τροποποίησης του συντάγματος. 
Διακοινοτικές συγκρούσεις. Παρέμβαση Άγγλων στρατιωτών. Δημιουργία της «πράσινης γραμμής». 
1964: Μάχες στη Μανσούρα, βομβαρδισμοί τουρκικής αεροπορίας. Σχέδιο Άτσεσον. Ελληνικός στρατός στην 
Κύπρο. Επίσκεψη του Ανδρέα Παπανδρέου στο νησί. 
1965: Έκθεση και ολοκλήρωση του σχεδίου του μεσολαβητή Γκάλο Πλάζα. Δολοφονία Καβάζογλου-Μισιαούλη 
από τη μυστική οργάνωση του Ντενκτάς ΤΜΤ. 
1967: Συνάντηση κορυφής στον Έβρο Ελλάδασ-Τουρκίας για το Κυπριακό. Ο Ντενκτάς μπαίνει παράνομα 
στην Κύπρο και συλλαμβάνεται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάχη Κοφίνου. Η Τουρκία απειλεί 
με εισβολή. Αποσύρεται η ελληνική μεραρχία και επιστρέφει στην Αθήνα. Ανακήρυξη «Προσωρινής διοίκησης» 
από τους Τουρκοκυπρίους. 
1968: Ο Μακάριος επανεκλέγεται Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έναρξη διακοινοτικών συνομιλιών 
Κληρίδη Ντενκτας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ίδρυση του Δημοκρατικού Εθνικού Κόμματος (ΔΕΚ). 
1969: Ίδρυση του Ενιαίου Κόμματος από τους Γλαύκο Κληρίδη και Πολύκαρπο Γεωρκάτζη, και του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος από τον Βάσο Λυσσαρίδη (ΕΔΕΚ). 
1970: Απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου. Δολοφονία Πολύκαρπου Γεωργκάτζη. Βουλευτικές εκλογές: Ενιαίο 
Κόμμα 15 έδρες, ΑΚΕΛ 9, Προοδευτική Παράταξη 7, ΕΔΕΚ 2. Πρόεδρος της Βουλής ο Γλαύκος Κληρίδης. 
1971: Επιστροφή του Γρίβα στην Κύπρο. Ιδρύει την ΕΟΚΑ Β’. 
1972: Συνάντηση Μακαρίου-Γρίβα. Ο Σπύρος Κυπριανού παραιτείται από υπουργός κάτω από πιέσεις της 
ελληνικής χούντας. 
1973: Επανεκλογή Μακαρίου στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καθαιρεί τους μητροπολίτες 
Κυρήνειας, Πάφου και Κιτίου. Δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Εντείνεται η ένοπλη δράση της 
ΕΟΚΑ Β’ εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης του Μακαρίου. 
1974: 20 Ιούλη. Τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στη βόρεια Κύπρο. Στις 14 Αυγούστου ακολουθεί ο 
«Αττίλας 2», ενώ στη Γενεύη διαξάγονταν συνομιλίες για εκτόνωση της κρίσης. 2 Νοέμβρη. Ομόφωνο 
ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για απόσυρση όλων των ξένων δυνάμεων από την Κύπρο και 
σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της. Τον Δεκέμβρη ο Μακάριος 
επιστρέφει στην Κύπρο.  
1975: Φλεβάρης. Ανακηρύσσεται το «Τουρκικό Ομόσπονδο Κράτος της Κύπρου» στις περιοχές που βρίσκονται 
υπό τουρκική κατοχή. Καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 
1977: Πεθαίνει ο Μακάριος. Τον διαδέχεται στην Προεδρία ο Σπύρος Κυπριανού και στην Αρχιεπισκοπή ο 
Χρυσόστομος. 
1978: Συνάντηση Κυπριανού-Ντενκτάς. Συμφωνία επίπεδου σε δέκα σημεία. 
1982: Επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στην Κύπρο. Ίδρυση Βυζαντινού Μουσείου. 
1983: Μονομερής ανακήρυξη της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου». Ψήφισμα 541/83 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας με το οποίο καταδικάζεται η ενέργεια. Προεδρικές εκλογές. Πρόεδρος ο Σπύρος 
Κυπριανού με 56,54%. 
1984: Τουρκία και ψευδοκράτος ανταλλάσσουν πρέσβεις. 
1986: Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προτείνει νέο σχέδιο συμφωνίας. 
1987: Η ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει δεκτές τις προτάσεις του ΟΗΕ για τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί στο Κυπριακό. Τις απορρίπτουν οι Τουρκοκύπριοι. 
1988: Προεδρικές εκλογές. Πρόεδρος ο Γιώργος Βασιλείου. Τίθεται σε ισχύ η τελωνειακή ένωση Κύπρου και 
ΕΕ. Ο Δημήτρης Χριστόφιας γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ. 
1989: Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταθέτει προς συζήτηση σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου για τη συνολική 
επίλυση του Κυπριακού. Η Βουλή της Κύπρου ψηφίζει τον ιδρυτικό νόμο για το Πανεπιστήμιο. 
1990: Αρχίζει κύκλος συναντήσεων Βασιλείου-Ντενκτάς υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που καταλήγει σε αδιέξοδο. Η 
κυπριακή κυβέρνηση υποβάλλει αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
1991: Έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ Κουεγιάρ με την οποία επιμένει ότι «η διατήρηση του status quo δεν αποτελεί 
λύση». Πρώτες δημοτικές εκλογές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εφαρμόζεται ο θεσμός του 
Επιτρόπου Διοικήσεως. Στην Καρπασία παραμένουν 788 εγκλωβισμένοι. Επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού 
Κώστα Μητσοτάκη στην Κύπρο. Συνάντηση στο Παρίσι Μητσοτάκη-Γιλμάζ. 
1992: Έναρξη νέου κύκλου συνομιλιών στη Νέα Υόρκη και «δέσμη ιδεών» από τον γ.γ. του ΟΗΕ Μπούτρος 
Γκάλι. Μετά από ένα μήνα ναυαγεί η πρωτοβουλία. 
1993: Κοινές συναντήσεις στον ΟΗΕ. Τα Η.Ε. υποβάλλουν τρία κείμενα αναφορικά με την επαναλειτουργία 
του αεροδρομίου της Λευκωσίας και την επανεγκατάσταση Ελληνοκυπρίων στα Βαρώσια. Απορριπτικός ο 
Ντενκτάς ζητεί την αναγνώριση του ψευδοκράτους. 
1994: Κληρίδης-Ντενκτάς αποδέχονται πρόταση του γ.γ. του ΟΗΕ για ανεπίσημες συνομιλίες στη Λευκωσία. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στην Κέρκυρα υπό την Προεδρία του Ανδρέα Παπανδρέου αποφασίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος διεύρυνσης της Ε.Ε. θα συμπεριλαμβάνει την Κύπρο και τη Μάλτα. Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα 
Ελλάδας-Κύπρου. 
1995: Το Συμβούλιο Γενικών υποθέσεων της Ε.Ε. αποφασίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ε.Ε.-
Λευκωσίας θα ξεκινήσουν 6 μήνες μετά τη λήξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996. 
1996: Οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται στο αίμα. Ακροδεξιοί Τούρκοι μέλη 
των «Γκρίζων Λύκων» καθώς και οι κατοχικές δυνάμεις δολοφονούν έναν Κύπριο διαδηλωτή και τραυματίζουν 
άλλους σαράντα ένα. Αύγουστος. Νέα επεισόδια στην πράσινη γραμμή. Δολοφονείται από υπουργό του 
ψευδοκράτους του Ντενκτάς ο Σολωμός Σολωμού. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδικάζει τη καταβολή 
αποζημίωσης από την Τουρκία στην Τιτίνα Λοϊζίδου από την Κερύνεια. Επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη στην Κύπρο. 
1997: Καμία συμφωνία δεν επιτυγχάνεται κατά τη συνάντηση Κληρίδη-Ντενκτάς υπό τον Αμερικανό 
διαμεσολαβητή στη Λευκωσία. 
1998: Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου στην Ε.Ε. Ξεκίνησε ο πρώτος γύρος των εκ του 
σύνεγγυς συνομιλιών για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. 
2000: Δεύτερος γύρος συνομιλιών. Ο εκπρόσωπος του γ.γ. του ΟΗΕ Άλβαρο ντε Σότο δηλώνει αισιοδοξία. 



2001: Η Τουρκία ανακοινώνει ότι μπορεί να φτάσει έως την πλήρη προσάρτηση των κατεχομένων στην 
περίπτωση που η Κύπρος ενταχθεί στην Ε.Ε. 
Ιούνιος 2002: Διαπιστώνεται ότι η Κύπρος έχει κλείσει κατ’ αρχήν τα 28 από τα 30 υπό διαπραγμάτευση 
κεφάλαια. 
Η Κύπρος ανήκει στο «α’ κύμα» των υποψηφίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών-μελών. 
2002: Δείπνο στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλ. Κληρίδη και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ρ. 
Ντενκτάς παρέθεσε ο επισκεπτόμενος την Κύπρο γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. 11 Νοέμβρη. Επιδίδεται στις 
κυβερνήσεις Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας το πρώτο Σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού. 
16 Απριλίου 2003: Η ημέρα στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν ηλιόλουστη κι ο αθηναϊκός ουρανός 
καταγάλανος. Σύμβολα που μπορεί να πρόδιδαν τις ευοίωνες προοπτικές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ηγέτες των «25» υπέγραψαν το έγγραφο, που οδήγησε προχθές 
στο νέο πολιτικό οικοδόμημα της Ευρώπης, στη σκιά ενός από τα πιο λαμπρά δείγματα αρχιτεκτονικής στην 
ιστορία της ανθρωπότητας – του Παρθενώνα. Η ίδια η τελετή υπογραφής έγινε στην αρχαία αγορά της Αθήνας 
και η διεύρυνση, ως γνωστό, οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης ενιαίας οικονομικής αγοράς στον 
κόσμο η οποία εκτείνεται από την Πορτογαλία μέχρι την Εσθονία και από τη Φιλανδία και την Εσθονία μέχρι 
την Κύπρο και τη Μάλτα. 
1 Μαΐου 2004: Ένα χρόνο και κάτι ημέρες αργότερα, οι υπογραφές που έθεσαν εκείνη την ηλιόλουστη ημέρα 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες οδήγησαν στην ολοκλήρωση ενός από τα σπουδαιότερα των εγχειρημάτων στη σύγχρονη 
ιστορία της Ευρώπης – την επανένωση της και τη συμφιλίωση των λαών της. Πρόκειται για γεγονός μεγίστης 
σημασίας, αφού από μόνο του αλλάζει το διεθνή πολιτικό χάρτη και τις ισορροπίες στη διεθνή πολιτική σκηνή. 
Για μας, όμως, τους Κυπρίους αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Ούτε για τους Ευρωπαίους εταίρους μας η 1η 
Μαΐου δεν ήταν τόσο όμορφη όσο θα μπορούσε να ήταν. Διότι η πρωτεύουσά μας αποτελεί, με τον πλέον 
επίσημο τρόπο, την τελευταία μοιρασμένη πόλη της ενωμένης Ευρώπης, όπου τα τείχη έχουν πέσει οριστικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 2: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ2 
 
Οι σχέσεις της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και μετέπειτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχουν εξελιχθεί σταδιακά από τη Συμφωνία Σύνδεσης του 1972 και το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Ένωσης του 
1987, στην υποβολή αίτησης για πλήρες μέλος το 1990. Η θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το αίτημα της Κύπρου για εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκδόθηκε το 1993 και οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις άρχισαν το Μάρτιο του 1998. Οι προσπάθειες για σταδιακή εναρμόνιση και προσαρμογή με 
τα ευρωπαϊκά δεδομένα βρίσκονται σταθερά στις προτεραιότητες της πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η 
ανοδική πορεία προς ακόμη πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται σταθερά στη βάση της 
επιτυχούς εφαρμογής του κάθε σταδίου. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι υπήρξαν ελάχιστα τεχνικά προβλήματα 
αναφορικά με την εφαρμογή των συμφωνιών. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των συμφωνιών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αμοιβαία επιθυμία όπως η ένταξη της Κύπρου αποβεί προς όφελος όλων των 
κατοίκων του νησιού. 
 
Παρ’ όλα τα εμπόδια που επικεντρώνονται στο διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων, αποκομίστηκαν κοινά οφέλη 
σε δικοινοτικά έργα όπως το αποχετευτικό σχέδιο Λευκωσίας, το ενιαίο ρυθμιστικό σχέδιο Λευκωσίας, σχέδια 
ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, τα οποία επιδοτήθηκαν στο παρελθόν από τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα που 
είχαν συναφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης Κύπρου-Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 
Συμφωνία Σύνδεσης 
 
Η Κύπρος συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1972 με Συμφωνία Σύνδεσης που προνοούσε την 
εγκαθίδρυση τελωνειακής ένωσης σε δυο στάδια. Η συμφωνία αυτή περιείχε ρυθμίσεις για εμπορική, 
οικονομική και τεχνική συνεργασία, οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμοστούν προς όφελος ολόκληρου του 
πληθυσμού του νησιού. Το πρώτο στάδιο προνοούσε την κατά φάσεις μείωση των δασμών στα βιομηχανικά 
και γεωργικά προϊόντα. Το στάδιο αυτό έπρεπε να λήξει τον Ιούνιο του 1977, παρατάθηκε όμως μέχρι το 
τέλος του 1987, προθεσμία μέχρι την οποία όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν. 
 
Το Πρωτόκολλο που διέπει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας, δηλαδή τη συμπλήρωση της 
Τελωνειακής Ένωσης, επίσης σε δύο φάσεις, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1988. Η πρώτη φάση, από το 
1988 μέχρι το 1997, και η δεύτερη φάση που λήγει το 2002 ή 2003 (ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί από το 
Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσησ-Κύπρου), προνοούν την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς 
διακίνηση βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, και την υιοθέτηση των πρακτικών εκείνων που 
απαιτούνται για τη συμπλήρωση της τελωνειακής ένωσης. Με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
το Μάρτιο του 1998, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της τελωνειακής ένωσης έχουν αναβληθεί για 
πρακτικούς λόγους. 
 
____________________________ 
 
2. H Κύπρος στο κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.2000. 
Αίτηση και Γνωμοδότηση 
 



Στις 3 Ιουλίου του 1990 η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε αίτηση για πλήρη ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση και την παρέπεμψε για εξέταση στην 
Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 1990. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γνωμοδότηση της σχετικά με την αίτηση της Κύπρου, που εκδόθηκε στις 30 
Ιουνίου 1993 και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου, αναγνώρισε και 
επιβεβαίωσε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό της Κύπρου καθώς επίσης και την επιλεξιμότητά 
της να καταστεί ισότιμο μέλος της Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινή γνώμη στην Κύπρο, στη 
συντριπτική της πλειοψηφία, τάσσεται υπέρ της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. και ότι όλα τα κόμματα, 
κοινοβουλευτικά και μη, υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Κύπρου. 
 
Το Συμβούλιο συμφωνεί με την ένταξη 
 
Το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε., αφού εξέτασε την έκθεση του Παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κύπρο στις 6 Μαρτίου 1995, ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 
Οι διαπραγματεύσεις θα άρχιζαν στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής έξι μήνες μετά τη λήξη της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΚΔ) του 1996, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διάσκεψης. Θεώρησε, 
επίσης, ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. πρέπει να φέρει αυξημένη ασφάλεια και ευημερία και στις δυο 
κοινότητες του νησιού. Συγκεκριμένα, πρέπει να επιτρέψει στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού να προοδεύσει 
οικονομικά και να βελτιώσει την προοπτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα για την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
 
Το Συμβούλιο Σύνδεσης Ε.Ε.-Κύπρου στις 12 Ιουνίου 1995 υιοθέτησε ένα κοινό ψήφισμα για διεξαγωγή 
διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου και για ορισμένα στοιχεία της 
στρατηγικής για την προετοιμασία της ένταξης. Το ψήφισμα περιελάμβανε μερικά συγκεκριμένα σημεία τα 
οποία έπρεπε να καλυφθούν από την προενταξιακή στρατηγική, όπως προσπάθειες να εξοικειωθεί η κυπριακή 
διοίκηση με το κοινοτικό κεκτημένο, και να μπορέσει να συμμετάσχει η Κύπρος σε διάφορα κοινοτικά 
προγράμματα όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Λεονάρντο» και «Σωκράτης», τα πολιτιστικά προγράμματα 
«Αριάν», «Καλειδοσκόπιο» και «Ραφαήλ», το οπτικοακουστικό πρόγραμμα «Media II», το «4ο Πρόγραμμα 
Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», το πρόγραμμα τελωνείων «Ματθαίος» και τα προγράμματα 
νεολαίας «Νεολαία για την Ευρώπη ΙΙΙ». Το Συμβούλιο Σύνδεσης συμφώνησε ότι η ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αποβεί προς όφελος και των δυο κοινοτήτων του νησιού και να συμβάλει στην 
ειρήνη και τη συμφιλίωση. 
 
 
Διαρθρωμένος Διάλογος 
 
Στις 17 Ιουλίου 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τις ακριβείς διευθετήσεις για το διαρθρωμένο διάλογο, 
που περιελάμβαναν συναντήσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης, καθώς και συναντήσεις 
υπουργών, διευθυντών πολιτικών υποθέσεων και εμπειρογνωμόνων. Υιοθέτησε επίσης την πιθανή 
ευθυγράμμιση με τις διακηρύξεις της Ένωσης, τη σύνδεση όσον αφορά τα διαβήματα της Ένωσης καθώς και 
την ανάληψη κοινών ενεργειών. 
 
Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συναντήσεις στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου τόσο στη 
Κύπρο όσο και σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις 
εσωτερικές υποθέσεις, τη δικαιοσύνη, την εσωτερική αγορά, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό, την έρευνα και την ανάπτυξη, την υγεία, οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, καθώς και 
κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στο περιθώριο των Διασκέψεων Κορυφής της Δημοκρατίας παρέστη σε αρκετές 
ενημερώσεις που διενήργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
 
Οι συναντήσεις για το διαρθρωμένο διάλογο αποτέλεσαν σημαντικό βήμα για στενή ανταλλαγή απόψεων και 
για την εκ βάθους εξέταση της προόδου που έχει επιτευχθεί από την Κύπρο σε σχέση με την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας της καθώς και την πολιτική και τις πρακτικές της για την τελική της ένταξη. Στο μεταξύ, η Ένωση 
επαναβεβαίωσε σε διάφορες περιπτώσεις (Διασκέψεις Κορυφής των Καννών, της Μαδρίτης και της 
Φλωρεντίας) ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να αρχίσουν έξι μήνες μετά τη λήξη της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Επίσης, η Προεδρία του Συμβουλίου διόρισε απεσταλμένο της για να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για πολιτική διευθέτηση 
του προβλήματος. 
 
Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση 
 
Στις 16 Ιουλίου 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην «Ατζέντα 2000», το έγγραφο προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τις μελλοντικές εξελίξεις της Ένωσης, επανεκτίμησε την κατάσταση αφ’ ότου εκδόθηκε η 
γνωμοδότηση της για την Κύπρο το 1993 και επιβεβαίωσε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα άρχιζαν 
πράγματι όπως είχε προγραμματιστεί. 
 
Η «Ατζέντα 2000» επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της Ένωσης να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην 
επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών. Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο συνέχισε να ανανεώνει το διορισμό του απεσταλμένου της 
Προεδρίας για το Κυπριακό με σκοπό να παρακολουθεί και να δίνει αναφορά για τις εξελίξεις στις προσπάθειες 
για εξεύρεση πολιτικής διευθέτησης. 
 
Όπως αναφέρεται στην «Ατζέντα 2000», η Ένωση δε θα μπορούσε να αναμιχθεί στις θεσμικές διευθετήσεις 
που θα συμφωνούνταν μεταξύ των μερών. Θα μπορούσε, όμως, να συμβουλεύει για τη συμβατότητα τέτοιων 
διευθετήσεων με το κοινοτικό κεκτημένο. Αισθάνεται, επίσης, ότι η προοπτική ένταξης θα μπορούσε, από μόνη 
της, να παράσχει ένα τέτοιο κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση. 



 
Το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κύπρο 
υποδηλώνει ότι αυτές θα μπορούσαν να αρχίσουν προτού επιτευχθεί πολιτική διευθέτηση στο κυπριακό 
πρόβλημα. Η Ένωση συμμερίστηκε την άποψη που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ότι 
η απόφαση για έναρξη των διαπραγματεύσεων θα θεωρείτο ως θετική εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να 
προωθήσει την αναζήτηση μιας πολιτικής διευθέτησης του προβλήματος. 
 
Η «Ατζέντα 2000» κατέστησε σαφές ότι αν δεν υπήρχε πρόοδος στην εξεύρεση πολιτικής διευθέτησης πριν 
από την ημερομηνία κατά την οποία αναμενόταν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, τότε αυτές θα άρχιζαν με 
την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως τη μόνη αναγνωρισμένη από το διεθνές δίκαιο αρχή. 
 
Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
 
Στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην «Ατζέντα 2000» και λαμβάνοντας υπόψη 
την επιτυχή κατάληξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στο 
Λουξεμβούργο το Δεκέμβριο του 1997, αποφάσισε να εγκαινιάσει μια συνολική διαδικασία διεύρυνσης με τις 
δέκα υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, στις 30 Μαρτίου 1998. Η 
διαδικασία προνοούσε για μια ενισχυμένη προενταξιακή στρατηγική και για ειδική προενταξιακή βοήθεια προς 
τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και για μια ειδική προενταξιακή στρατηγική για την Κύπρο, 
η οποία περιλαμβάνει 
• Συμμετοχή σε ορισμένα προγράμματα-στόχους, ιδιαίτερα σε εκείνα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
δικαστικών και διοικητικών δυνατοτήτων. 
• Συμμετοχή σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και φορείς. 
• Χρήση τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από το Γραφείο Ανταλλαγής Πληροφοριών για Τεχνική Βοήθεια. 
 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής για σύγκληση 
διμερών διακυβερνητικών διασκέψεων την άνοιξη του 1998 με σκοπό την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη 
Σλοβενία. 
 
Στις 12 Μαρτίου 1998, ο Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης υπέβαλε στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
επίσημη πρόταση με την οποία προσκαλούσε τους Τουρκοκυπρίους να ορίσουν αντιπροσώπους ως πλήρη μέλη 
της ομάδας που θα διαπραγματευθεί την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή, η 
οποία χαρακτηρίστηκε ως γενναιόδωρη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών, δεν έχει ακόμη γίνει 
αποδεκτή αλλά παραμένει στο τραπέζι ως πρόσκληση προς την τουρκοκυπριακή πλευρά να συμμετάσχει. 
 
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Κύπρου-Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν στις 31 Μαρτίου 1998. Στις εναρκτήριες 
παρατηρήσεις του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών, Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ, 
χαιρέτισε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κύπρο και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές θα 
σημειώσουν γρήγορη πρόοδο. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών χαιρέτισε, επίσης, «την πρόσκληση που 
έγινε για συμπερίληψη και Τουρκοκυπρίων αντιπροσώπων στην ομάδα που θα διαπραγματευθεί τους όρους 
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θλίβεται γιατί η τουρκοκυπριακή κοινότητα 
δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή. Επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει στη σύνδεση 
των Τουρκοκυπρίων με την ενταξιακή διαδικασία, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Λουξεμβούργου. Η Προεδρία και η Επιτροπή θα επιδιώξουν την πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επαφών.» 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ενταξιακών συνομιλιών, ανέθεσε στον τέως 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου το δύσκολο και επίπονο έργο του Επικεφαλής της 
Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν του ρόλου 
αυτού, ο κ. Βασιλείου ανέλαβε το έργο του συντονισμού και της επίβλεψης της εναρμόνισης της Κύπρου με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς επίσης και της ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, του ιδιωτικού 
τομέα, των κομμάτων και οργανώσεων και του κοινού για την πορεία των διαπραγματεύσεων. 
 
Ο Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στηρίζεται πλήρως στο έργο του από ένα μικρό 
επιτελείο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του Γραφείου του, του Γραφείου Προγραμματισμού, του 
Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αρμοδίων τμημάτων διαφόρων 
Υπουργείων. 
 
Το Γραφείο του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας, εκτός από το έργο του συντονισμού των 
διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενταξιακή διαδικασία, ενημερώνει το κοινό και ιδιαίτερα την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. 
 
Το πρώτο στάδιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που άρχισε στις 3 Απριλίου 1998, περιλαμβάνει την 
αναλυτική εξέταση του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο χωρίστηκε σε 29 κεφάλαια για εύκολη αναφορά. 
Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού (αναλυτική εξέταση του κεκτημένου) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 
και επεξηγεί το κεκτημένο για κάθε τομέα χωριστά. Η αιτήτρια χώρα παρουσιάζει τη δική της πολιτική για κάθε 
τομέα και στη συνέχεια τα δύο συγκρίνονται ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι αναγκαίες νομοθετικές και άλλες 
αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν. 
 
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Κάρντιφ (15-16 Ιουνίου 1998), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι, στο 
διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στις 31 Μαρτίου 1998 με την 
Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβενία, έχει 
συμπληρωθεί η εξέταση για επτά κεφάλαια του κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Κάρντιφ σημείωσε 
επίσης ότι «προτεραιότητα της Ένωσης είναι να διατηρήσει τη διαδικασία διεύρυνσης με τις χώρες που 
καλύπτονται από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, στο πλαίσιο της οποίας 



μπορούν ενεργά να προωθούν την υποψηφιότητα τους και να σημειώνουν πρόοδο προς την ανάληψη των 
υποχρεώσεων που συνεπάγεται η ένταξη, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης.» 
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στη Βιέννη (Δεκέμβριος του 1998), επανεξέτασε την ενταξιακή πορεία 
και σημείωσε με ικανοποίηση ότι «οι έξι Ενταξιακές Διασκέψεις με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την 
Εσθονία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβενία έχουν εισέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και 
έχουν φέρει τα πρώτα συγκεκριμένα αποτελέσματα.» 
 
Διαπραγματευτική Διαδικασία 
 
Η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου είναι παρόμοια με εκείνη των 
άλλων υποψηφίων χωρών και αποτελείται από δύο φάσεις, την «αναλυτική εξέταση του κεκτημένου» και τις 
«ουσιαστικές διαπραγματεύσεις». 
 
Η πρώτη φάση αναφέρεται λεπτομερώς μέχρι ποιου βαθμού το νομοθετικό σώμα, οι θεσμοί και οι διαδικασίες 
της υποψήφιας χώρας συμμορφώνονται με το κοινοτικό κεκτημένο. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στην 
υποβολή των επίσημων διαπραγματευτικών θέσεων πάνω στα διάφορα κεφάλαια, από τις οποίες διαφαίνεται 
κατά πόσον η υποψήφια χώρα είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο με ή χωρίς μεταβατικές διευθετήσεις 
ή αποκλίσεις. Η Κύπρος έχει ήδη υποβάλει τις διαπραγματευτικές της θέσεις για 22 από τα 29 συνολικά 
κεφάλαια, ενώ για τα υπόλοιπα επτά θα υποβάλει τις θέσεις της μέχρι το τέλος του 1999. 
 
Στο πλαίσιο των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη συζητήσει 23 
κεφάλαια. Έντεκα κεφάλαια έχουν προσωρινά κλείσει και δεν απαιτείται, επί του παρόντος, περαιτέρω 
διαπραγμάτευση. Τα υπόλοιπα δώδεκα κεφάλαια παραμένουν ανοικτά και θα συζητηθούν σε εύθετο χρόνο. Η 
διαδικασία των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια που ήδη έχουν εξεταστεί άρχισε πέντε 
περίπου μήνες μετά την έναρξη της αναλυτικής εξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου τον Απρίλιο του 1998. 
 
Οι περισσότερες από τις υποψήφιες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, επέλεξαν για σκοπούς 
προγραμματισμού την 1η Ιανουαρίου του 2003 ως την υποτιθέμενη ημερομηνία ένταξης στην Ένωση. Η 
ημερομηνία αυτή, ωστόσο, είναι μόνο ενδεικτική για σκοπούς σχεδιασμού και προγραμματισμού της 
εναρμόνισης. Η πραγματική ημερομηνία ένταξης θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα επιτευχθεί από την 
καθεμιά υποψήφια χώρα και από τη λύση των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση. 
 
 
 
Συμμετοχή της Κύπρου προγράμματα της Ε.Ε. και προενταξιακή στρατηγική. 
 
Στις 6 Μαρτίου 1995 το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. ενέκρινε τη συμμετοχή της Κύπρου σε αριθμό 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε μέχρι σήμερα τα προγράμματα με τη συμμετοχή Κυπρίων 
έχουν επεκταθεί. Αντικειμενικός στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των 
προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Τα 
προγράμματα αυτά συμβάλλουν: 
• Σε στενότερες σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ε.Ε. σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας. 
• Στην απόκτηση πολύτιμων εμπειριών σε ευρωπαϊκά θέματα. 
• Στην εναρμόνιση των νόμων και θεσμικών διευθετήσεων με την Ε.Ε. 
• Στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας. 
 
Είναι, όμως, λυπηρό που η Κύπρος έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο σημαντικότερο πρόγραμμα 
προενταξιακής στρατηγικής, το πρόγραμμα ΦΑΡΟΣ, το οποίο έχει προσφερθεί σ’ όλες τις αιτήτριες χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη υιοθετηθεί από 
την Επιτροπή, πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος ΦΑΡΟΣ είναι η προετοιμασία για ένταξη των αιτητριών 
χωρών, με την επικέντρωση της παρεχόμενης βοήθειας σε δυο προτεραιότητεσ-κλειδιά, που σχετίζονται με 
την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου: τη δημιουργία θεσμών και τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
προγραμμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 30% και 70% αντίστοιχα του κονδυλίου της Ένωσης για τις 
αιτήτριες χώρες. 
 
Το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου αποφάσισε να αυξήσει αισθητά την 
προενταξιακή βοήθεια, ως συμπλήρωμα του προγράμματος ΦΑΡΟΣ, να κατανείμει τη βοήθεια στο γεωργικό 
τομέα από το 2000 και εντεύθεν (γεωργική προενταξιακή βοήθεια) και να εγκαθιδρύσει νέα διαρθρωτικά 
όργανα, το Όργανο για Διαρθρωτικές Τακτικές για Προένταξη (ISPA) και το Προενταξιακό Όργανο για 
Γεωργική και Αγροτική Ανάπτυξη (SAPARD), που σχεδιάστηκαν για να προωθούν μέτρα παρόμοια μέτρα 
παρόμοια με εκείνα του Ταμείου Συνοχής. Και πάλιν η Κύπρος αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στα 
προγράμματα αυτά και από την πιθανότητα να γίνει δέκτης της προενταξιακής βοήθειας. 
 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της 14ης Συνόδου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Ένωσησ-Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο το Δεκέμβριο του 1998, τα μέλη της Επιτροπής 
εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τη μη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα ΦΑΡΟΣ ή σε άλλα 
προενταξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε στην 
απάντηση του ότι θα έπρεπε να επιτραπεί στην Κύπρο να συμμετάσχει σ’ αυτό το πρόγραμμα και ότι η 
Επιτροπή θα εξέταζε στο προσεχές μέλλον την εφαρμογή ενός παρόμοιου προγράμματος προενταξιακής 
στρατηγικής, το οποίο θα περιελάμβανε και την Κύπρο. 
 
 
Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. στο Ελσίνκι 
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι (10-11 Δεκεμβρίου 1999), διαπίστωσε με ικανοποίηση το ουσιαστικό 



έργο που αναλήφθηκε και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο, την 
Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχία και τη Σλοβενία. Αναφορικά με την Κύπρο, το Συμβούλιο 
χαιρέτισε την έναρξη, στις 3 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, των συνομιλιών που στοχεύουν στη συνολική 
διευθέτηση του Κυπριακού και εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξη του στις προσπάθειες του Γ.Γ. του ΟΗΕ να 
οδηγήσει τη διαδικασία σε επιτυχή κατάληξη. 
 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υπογραμμίζει ότι στην περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί πολιτική διευθέτηση του Κυπριακού μέχρι την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, 
τότε το Συμβούλιο θα προχωρήσει στη λήψη απόφασης για την ένταξη, χωρίς η εξεύρεση λύσης να αποτελεί 
προϋπόθεση. Αποσυνδέεται, έτσι, η πορεία ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. από την επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος. 
 
ΚΕΦ. 3: ΕΥΡΩΠΗ3 
 
Τι σημαίνει Ευρώπη 
Τα θεσμικά της όργανα 
Οι στόχοι της 
 
Η ευρωπαϊκή ενοποίηση είχε ως αποτέλεσμα μισό αιώνα σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής ευημερίας. 
Συνέβαλε στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, οικοδόμησε μια εσωτερική αγορά, δημιούργησε τα ευρώ και 
ενίσχυσε την παρουσία της Ένωσης στον κόσμο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ιδρύθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης ξεκίνησε την 9η Μαΐου 1950 όταν η Γαλλία πρότεινε επισήμως να τεθούν «τα πρώτα 
συγκεκριμένα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας». Αρχικά έξι χώρες προσχώρησαν στο εγχείρημα αυτό 
(Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Σήμερα η Ε.Ε. αποτελείται από είκοσι-
πέντε κράτη-μέλη (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω 
Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Μάλτα, Πολωνία, Εσθονία, 
Λιθουανία, Λετονία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία). 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Δεν είναι νέο κράτος που 
αντικαθιστά υφιστάμενα κράτη ούτε μπορεί να συγκριθεί με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Τα κράτη μέλη της 
παραχωρούν κυριαρχία σε κοινά όργανα τα οποία αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Όλες οι αποφάσεις και διαδικασίες απορρέουν από τις βασικές συνθήκες που 
έχουν κυρωθεί από τα κράτη μέλη. 
 
Κύριοι στόχοι της Ένωσης 
 
• Καθιέρωση ευρωπαϊκής ιθαγένειας (θεμελιώδη δικαιώματα, ελεύθερη κυκλοφορία, αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα); 
• Δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (Συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων); 
• Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου (Ενιαία αγορά; ευρώ, το κοινό νόμισμα; δημιουργία 
απασχόλησης; περιφερειακή ανάπτυξη; προστασία του περιβάλλοντος); 
• Εδραίωση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο (Κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια; η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον κόσμο). 
 
_____________________________ 
 
3. The Foundations of European Community law, T.C. Hartley, 1998. 
Με βάση την αρχή του κράτους δικαίου, η λειτουργία της Ε.Ε. εξασφαλίζεται από πέντε θεσμικά όργανα, το 
καθένα από τα οποία διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο: 
 
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκλέγεται από τους λαούς των κρατών μελών); 
• Συμβούλιο της Ένωσης (αποτελείται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών); 
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κινητήρια δύναμη και εκτελεστικό όργανο); 
• Δικαστήριο (τήρηση δικαίου); 
• Ελεγκτικό Συνέδριο (χρηστή και θεμιτή διαχείριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.). Πέντε περαιτέρω όργανα 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θεσμικού συστήματος. 
• Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εκφράζει τις γνώμες της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα); 
• Επιτροπή των Περιφερειών (εκφράζει τις γνώμες των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την 
περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον και την εκπαίδευση); 
• Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ασχολείται με τις καταγγελίες πολιτών για περιπτώσεις κακοδιοίκησης από 
θεσμικό όργανο ή υπηρεσία της Ε.Ε.); 
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. με τη χρηματοδότηση 
μακροπρόθεσμων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων). 
• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (αρμόδια για τη νομισματική πολιτική και τις πράξεις συναλλαγματικής 
ισοτιμίας). 
 
Το σύστημα συμπληρώνεται από έναν αριθμό οργανισμών και υπηρεσιών. 
 
Κράτη μέλη 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε ένα μοναδικό στον κόσμο θεσμικό σύστημα. 
Τα κράτη μέλη συναινούν στην παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων προς ανεξάρτητα όργανα που 



εκπροσωπούν κοινοτικά και εθνικά συμφέροντα, καθώς και συμφέροντα πολιτών. Η Επιτροπή υπεραμύνεται 
των κοινοτικών συμφερόντων, κάθε εθνική κυβέρνηση εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Ένωσης, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της Ένωσης. Το δίκαιο και η δημοκρατία αποτελούν 
έτσι τις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Σε αυτό το «θεσμικό τρίγωνο» προστίθενται δύο ακόμα κύρια όργανα, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, καθώς και πέντε επικουρικά όργανα. Τέλος, δημιουργήθηκαν δεκατρείς ειδικευμένες υπηρεσίες 
επιφορτισμένες με την εκτέλεση καθηκόντων ουσιαστικά τεχνικής, επιστημονικής ή διαχειριστικής φύσεως. 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Εκλεγόμενο κάθε πέντε έτη με άμεση καθολική ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τη 
δημοκρατική έκφραση 374 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτό εκπροσωπούνται, συγκεντρωμένες σε 
πανευρωπαϊκούς πολιτικούς σχηματισμούς, οι μεγαλύτερες πολιτικές τάσεις που υφίστανται στα κράτη μέλη. 
 
 
Το Κοινοβούλιο έχει τρία βασικά καθήκοντα: 
 
1. Από κοινού με το Συμβούλιο εκτελεί νομοθετική αποστολή, δηλ. θεσπίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(οδηγίες, κανονισμούς, αποφάσεις). Η συμμετοχή του συμβάλλει στην εξασφάλιση της δημοκρατική 
νομιμότητας για τα θεσπιζόμενα κείμενα. 
2. Μαζί με το Συμβούλιο ασκεί δημοσιονομικά καθήκοντα, και κατά συνέπεια μπορεί να τροποποιεί τις 
κοινοτικές δαπάνες. Σε τελευταίο βαθμό εγκρίνει τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. 
3. Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο στην Επιτροπή. Εγκρίνει τον διορισμό των μελών της και διαθέτει εξουσία 
μομφής κατά του εν λόγω οργάνου. Ασκεί επίσης πολιτικό έλεγχο επί όλων των οργάνων. 
 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Το Συμβούλιο αποτελεί την κυριότερη αρχή λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αποτελεί την 
έκφραση των κρατών μελών, τους αντιπροσώπους των οποίων συγκεντρώνει τακτικά σε συνόδους, σε 
υπουργικό επίπεδο. 
 
Ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο συνέρχεται υπό διάφορες συνθέσεις: εξωτερικές 
υποθέσεις, οικονομικά θέματα, εκπαίδευση, τηλεπικοινωνίες, κ.α. 
 
Το Συμβούλιο εκτελεί ποικίλες βασικές αποστολές: 
 
1. Είναι το νομοθετικό όργανο της Ένωσης για ευρύ φάσμα κοινοτικών αρμοδιοτήτων ασκεί αυτή τη 
νομοθετική εξουσία σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
2. Εξασφαλίζει το συντονισμό των γενικών οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. 
3. Συνάπτει, εξ ονόματος της Κοινότητας, τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ αυτής και ενός ή περισσοτέρων 
κρατών ή διεθνών οργανισμών. 
4. Ασκεί, από κοινού με το Κοινοβούλιο, δημοσιονομική εξουσία. 
5. Λαμβάνει τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την χάραξη και την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βάσει των γενικών κατευθύνσεων που προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. 
6. Εξασφαλίζει τον συντονισμό της δράσης των κρατών μελών και θεσπίζει τα μέτρα στον τομέα της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα. 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσαρκώνει και υπερασπίζεται το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Ο πρόεδρος και τα 
μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τα κράτη μέλη με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
Η Επιτροπή είναι ο κινητήριος μοχλός του κοινοτικού θεσμικού συστήματος: 
 
1. Διαθέτουσα το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας προτείνει τα νομοθετικά κείμενα που υποβάλλονται στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
2. Ως εκτελεστική αρχή, εξασφαλίζει την εκτέλεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίες, κανονισμοί, 
αποφάσεις), του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 
3. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών, μεριμνά για την τήρηση του κοινοτικού δικαίου, από κοινού με το 
Δικαστήριο. 
4. Αντιπρόσωπος της Ένωσης στο διεθνή χώρο, διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες, κατά κύριο λόγο 
εμπορίου και συνεργασίας. 
 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση και την ενιαία ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου. Είναι 
αρμόδιο για την επίλυση των διαφόρων στις οποίες μπορεί να ενέχονται τα κράτη μέλη, τα κοινοτικά όργανα 
επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Το 1989 ιδρύθηκε παράλληλα προς αυτό το Πρωτοδικείο. 
 
Ελεγκτικό Συνέδριο  
 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επαληθεύει τη νομιμότητα των απόδων και δαπανών της 



Ένωσης και εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. 
 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαράσσει και θέτει σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική. 
Διεξάγει συναλλαγματικές πράξεις και εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των συστημάτων πληρωμής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκπροσωπεί ενώπιον της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις απόψεις και τα συμφέροντα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 
 
Είναι υποχρεωτική η διαβούλευση μαζί της για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και μπορεί να 
δίνει τη γνώμη της για θέματα που κρίνει σημαντικά. 
 
Επιτροπή των Περιφερειών 
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών μεριμνά για την τήρηση της ταυτότητας και των περιφερειακών και τοπικών 
προνομιών. Ζητείται υποχρεωτικά η γνώμη της στους τομείς της περιφερειακής πολιτικής, του περιβάλλοντος 
και της εκπαίδευσης. Αποτελείται από εκπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα προκειμένου να συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της Ένωσης. 
 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
 
Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορεί να προσφύγει κάθε φυσικά πρόσωπο (πολίτες) ή νομικό πρόσωπο 
(όργανα, επιχειρήσεις) που διαμένει ή έχει έδρα στην Ένωση, το οποίο θεωρεί ότι είναι θύμα «κακής 
διοίκησης»¨των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών. 
 
 
ΚΕΦ. 4: ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ4 
 
Τα πολιτικά οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικότατα για όλους τους 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας της Κύπρου, έχοντας 
ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχοντες στους μηχανισμούς που ανέπτυξε η Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, από την οποία προήλθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γεννήθηκε από την πικρή 
εμπειρία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και από τη συνειδητοποίηση ότι η επανάληψη καταστροφικών πολέμων 
θα μπορούσε να τερματιστεί μόνο αν τα έθνη και τα κράτη της Ευρώπης πλησίαζαν το ένα το άλλο και 
ανέπτυσσαν κοινά συμφέροντα. 
 
2. Βελτιωμένη ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου, η οποία θα προέρχεται από το γεγονός ότι 
η Κύπρος θα είναι μέλος μιας κοινότητας εθνών και κυρίαρχων κρατών που δίνει έμφαση στην προσήλωση της 
στις αρχές της δημοκρατίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών, και στο 
κράτος δικαίου. 
 
3. Η δέσμευση ότι, στο χειρισμό προβλημάτων θα γίνεται αναφορά στις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες και τον 
Ευρωπαϊκό Νόμο. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει σημείο αναφοράς για την επίλυση διενέξεων και 
προβλημάτων που υπερβαίνουν τα στενά συμφέροντα πολιτικών ομάδων, κοινοτήτων και ομάδων πίεσης. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος θα καθορίζει τα πάντα, αλλά μάλλον τις βασικές αρχές οι οποίες 
αποτελούν τα θεμέλια της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ανάγκη επικύρωσης της αρχής 
των μη-διακρίσεων. 
 
 
Ποια άλλα οφέλη αναμένονται από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Ολόκληρη σειρά πλεονεκτημάτων αναμένεται από την ένταξη, που καλύπτουν τον οικονομικό τομέα και τη 
ζωή γενικά. Οι νόμοι και τα επίπεδα θα αναβαθμιστούν και εκσυγχρονιστούν στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Τα κοινωνικά προγράμματα θα ευθυγραμμιστούν με τα υψηλά επίπεδα του Κοινωνικού Χάρτη, ενώ 
μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στο περιβάλλον και στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και ποιότητας. Πάνω 
απ’ όλα όμως, αναμένεται σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές του νησιού, οι οποίες θα επιλεγούν για παροχή αυξημένης βοήθειας από μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
 
__________________________________ 
 
4 H Κύπρος στο κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 2000 
Οφέλη για τους Τουρκοκυπρίους από την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τεράστια θα είναι τα οφέλη για τους Τουρκοκυπρίους από την πλήρη ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λύση του κυπριακού προβλήματος, γιατί τόσο η ένταξη όσο και η λύση θα επιφέρουν 
ραγδαία και μόνιμη αύξηση του εισοδήματος και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Τουρκοκυπρίων και θα 
τους προσφέρουν όλα τα ωφελήματα τα οποία απολαμβάνουν σήμερα οι πολίτες της Ευρώπης. 



 
Για το παρόν και το άμεσο μέλλον, οι συγκριτικά μεγαλύτερες ανάγκες της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα 
τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στη γενική εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Έτσι, με την ένταξη, ένα σημαντικό σε 
αναλογία ποσό της από κοινού χρηματοδοτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατεθεί για τις άμεσες 
και έμμεσες ανάγκες της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 
 
ΚΕΦ. 5: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Με την κατάθεση του τελικού σχεδίου Ανάν την 31 Μαρτίου 2004, ο κυπριακός λαός βρέθηκε μπροστά σε ένα 
δίλημμα. Έπρεπε να αποφασίσει κατά πόσο δέχεται ή απορρίπτει το σχέδιο Ανάν, όπως διαμορφώθηκε μετά 
την επιδιαιτησία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Το Σάββατο 24 Απριλίου, ο κυπριακός λαός έπρεπε να 
αποφασίσει με λογική και υπευθυνότητα για το μέλλον της Κύπρου, το μέλλον των παιδιών μας και των 
επερχομένων γενεών. 
 
Κάθε λαός διαμορφώνει και γράφει τη δική του ιστορία. Άλλοτε με απελευθερωτικούς και κοινωνικούς αγώνες, 
άλλοτε με δημοκρατικές διαδικασίες δια της ψήφου του. Ο κυπριακός λαός, έχοντας πλήρη επίγνωση της 
σοβαρότητας της απόφασης και συμμεριζόμενος το βάρος της ευθύνης που ανέλαβε με την ψήφο του στο 
Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου, κλήθηκε να γράψει την ιστορία του μέλλοντος της Κύπρου. 
 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ5: 
Μια νέα τάξη πραγμάτων η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία 
 
Για να τεθεί σε ισχύ η Νέα Τάξη Πραγμάτων θα πρέπει πρώτα: 
• να εγκριθεί με ταυτόχρονα χωριστά δημοψηφίσματα, 
• να υπογραφεί από τις εγγυήτριες δυνάμεις η συνθήκη που θα εγκρίνει τη Θεμελιώδη Συμφωνία. 
 
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία: 
• θα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, με μία ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και κυριαρχία, 
• θα είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
• θα είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος δεν θα επιδέχεται διάλυση, με μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δύο 
ισότιμα συνιστώντα κράτη, το Ελληνοκυπριακό κράτος και το Τουρκοκυπριακό κράτος. Η σχέση μεταξύ της 
Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και των δύο συνιστώντων κρατών θα είναι δεσμευτική και θα ορίζει το 
επίπεδο της αυτονομίας των συνιστώντων κρατών. 
 
Συντάγματα 
 
Το Σύνταγμα της ΕΚΔ που θα υιοθετηθεί με την σύμφωνη βούληση των Ελληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων με χωριστά δημοψηφίσματα, θα αντιπροσωπεύει τον υπέρτατο 
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νόμο. Θα δεσμεύει όλες τις αρχές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών και θα μπορεί 
να διαφοροποιηθεί μόνο με την έγκριση του ομοσπονδιακού  
 
 
κοινοβουλίου και των ψηφοφόρων των δύο συνιστώντων κρατών έπειτα από χωριστά δημοψηφίσματα. 
 
Τα συνιστώντα κράτη θα οργανώνονται ελεύθερα το καθένα, σύμφωνα με το δικό τους Σύνταγμα το οποίο θα 
είναι συμβατό με το Σύνταγμα της ΕΚΔ. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό του 
Συντάγματος από όλα τα μέρη της ομοσπονδίας. 
 
Οποιαδήποτε πράξη είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα θα είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα. 
 
Το Σύνταγμα της ΕΚΔ καθώς και τα συντάγματα των δύο συνιστώντων κρατών θα πρέπει να βασίζονται στις 
αρχές του Κράτους Δικαίου, τη δημοκρατία και την αντιπροσωπευτική δημοκρατική διακυβέρνηση. 
 
Το Σύνταγμα της ΕΚΔ θα βασίζεται επίσης στη διζωνικότητα, την πολιτική ισότητα των Ελληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων και στο ισότιμο καθεστώς των συνιστώντων κρατών. 
 
Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες  
 
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σύμφωνα με:΅ 
• την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής, και 
• το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Αστικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα. 
 
Οι Συμβάσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος. 
 
Δεν θα υπάρχει διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου λόγω του φύλου του, της εθνικής ή της 
θρησκευτικής του ταυτότητας, ή της εσωτερικής του ιθαγένειας. 
 
Ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης: 
 



Θα υπάρχει ελευθερία διακίνησης και ελευθερία διαμονής σε ολόκληρη της Κύπρο. Ωστόσο:  
• Μέχρι το 19ο έτος ή μέχρι την ένταξη της Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιο από τα δύο συμβεί 
νωρίτερα, ένα συνιστών κράτος θα μπορεί να περιορίσει την απόκτηση μόνιμης διαμονής αναφορικά με 
πρόσωπα που προέρχονται από το άλλο συνιστών κράτος. 
• Μετά το 19ο έτος ένα συνιστών κράτος θα μπορεί να υιοθετήσει μέτρα για τη διαφύλαξη της ταυτότητας του 
ώστε η επίσημη γλώσσα στο κράτος αυτό να είναι η μητρική γλώσσα τουλάχιστον του 66% των Κυπρίων 
μόνιμων κατοίκων στην περιοχή του. 
 
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τα Συνιστώντα Κράτη  
 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα δύο συνιστώντα κράτη θα αποτελούν τα τρία μέρη του ομοσπονδιακού 
κράτους. Η μεταξύ τους σχέση καθορίζεται από το Σύνταγμα το οποίο προσδιορίζει τη δεσμευτικότητα που θα 
τα χαρακτηρίζει και τον βαθμό αυτονομίας που θα απολαμβάνουν. 
 
Διαχωρισμός Εξουσιών 
 
Οι εξουσίες που θα εκχωρεί το Σύνταγμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση διασφαλίζουν ότι η Ενωμένη 
Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορεί: 
• να ομιλεί και να ενεργεί με μια φωνή διεθνώς και μέσα στην Ε.Ε. 
• να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
• να προστατεύει την ακεραιότητα, τα σύνορα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την αρχαία κληρονομιά της 
 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ασκεί κυριαρχικά τις εξουσίες που της εκχωρεί το Σύνταγμα. 
 
Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν κυριαρχικά, μέσα στη δική τους επικράτεια και μέσα στα όρια του 
Συντάγματος, τις εξουσίες τις οποίες το Σύνταγμα δεν εκχωρεί ρητώς στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 
 
Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: εξωτερικές σχέσεις, σχέσεις με την Ε.Ε., αρμοδιότητες της 
Κεντρικής Τράπεζας, ομοσπονδιακά χρηματοοικονομικά θέματα, φυσικοί πόροι, μετεωρολογία-αεροπορία-
διεθνής ναυτιλία και η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα της ΕΚΔ, επικοινωνίες, κυπριακή 
ιθαγένεια, πάταξη της τρομοκρατίας, απονομή χάριτος και αμνηστίας, πνευματική ιδιοκτησία, αρχαιότητες. 
 
Οι εξουσίες των συνιστώντων κρατών: δημόσια ασφάλεια, επιβολή του νόμου και της τάξης, απονομή 
δικαιοσύνης, τουρισμός, προστασία του περιβάλλοντος, αλιεία και γεωργία, βιομηχανία και εμπόριο, ορισμός 
ζωνών και χωροταξικός σχεδιασμός, αθλητισμός και εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική ασφάλιση και εργασία, 
οικογενειακό, εταιρικό και ποινικό δίκαιο. 
 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα συνιστώντα κράτη δεν θα μπορούν να παραβιάζουν τις μεταξύ τους 
εξουσίες. 
 
Δεν θα υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των ομοσπονδιακών νόμων και των νόμων των συνιστώντων κρατών. 
 
Η Δεσμευτική Σχέση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των Συνιστώντων Κρατών 
 
Η δεσμευτική σχέση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών θα καθορίζεται από 
Συνταγματικούς Νόμους και Συμφωνίες Συνεργασίας. 
 
• Όπου προβλέπεται από το Σύνταγμα, τα νομοθετικά θέματα θα μπορούν να ρυθμίζονται από τους 
Συνταγματικούς Νόμους κατά τρόπο δεσμευτικό για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα συνιστώντα κράτη. 
Θα εγκρίνονται από το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και τ νομοθετικά σώματα των συνιστώντων κρατών. 
 
• Τα συνιστώντα κράτη θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους ή με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Τέτοιες Συμφωνίες Συνεργασίας θα μπορούν να δημιουργούν κοινούς οργανισμούς και θεσμούς 
για θέματα της αρμοδιότητας των συμβαλλόμενων μερών. 
 
• Τα συνιστώντα κράτη θα προσπαθούν επίσης ν συντονίζουν ή να εναρμονίζουν την πολιτική και τη 
νομοθεσία τους. 
 
• Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα στηρίζει σε οικονομικό και λογιστικό επίπεδο τις προσπάθειες συνεργασίας 
μεταξύ των συνιστώντων κρατών και μεταξύ δήμων και χωριών που βρίσκονται σε διαφορετικά συνιστώντα 
κράτη. 
 
Εξ’ αρχής δέσμευση 
 
Η Θεμελιώδης Συμφωνία η οποία θα τεθεί σε δημοψήφισμα, εμπεριέχει 3 απαραίτητους Συνταγματικούς 
Νόμους και 3 απαραίτητες Συμφωνίες Συνεργασίας. Θα τεθούν σε ισχύ μαζί με τη Θεμελιώδη Συμφωνία. 
 
Οι Συνταγματικοί Νόμοι που επισυνάπτονται στη Θεμελιώδη Συμφωνία και μαζί με τις τρεις Συμφωνίες 
Συνεργασίας εξ’ αρχής δεσμεύουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα συνιστώντα κράτη, αφορούν: 
 
1. Την επεξεργασία και τη διαδικασία υιοθέτησης επιπρόσθετων Συνταγματικών Νόμων μέσω των 
κοινοβουλίων των τριών μερών. 
2. Τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών, καθώς και τη δύναμη και τον εξοπλισμό 
της ομοσπονδιακής αστυνομίας και αυτής των συνιστώντων κρατών. 
3. Την εσωτερική ιθαγένεια του πολίτη και το δικαίωμα εγκατάστασης σε ένα συνιστών κράτος. 
 



Οι τρεις Συμφωνίες Συνεργασίες αφορούν: 
1. Τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών σε θέματα 
εξωτερικών σχέσεων καθώς και την άσκηση των εξουσιών των συνιστώντων κρατών όταν στη σφαίρα των 
αρμοδιοτήτων τους συνάπτουν συμφωνίες με αρχές άλλων κρατών. 
2. Τη χάραξη πολιτικής της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους της Ε.Ε., της εκπροσώπηση της στην 
Ε.Ε., και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ως μέλους της Ε.Ε. 
3. Τη συνεργασία των τριών μερών σε αστυνομικά θέματα. 
 
Ασφάλεια – Οι Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας  
 
Η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας θα εξακολουθούν να ισχύουν και 
θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Με την έναρξη της ισχύος της 
Θεμελιώδους Συμφωνίας, η Κύπρος θα υπογράψει μια Συνθήκη με την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο για θέματα σχετικά με τη Νέα Τάξη Πραγμάτων στην Κύπρο, καθώς και πρόσθετα πρωτόκολλα στις 
Συνθήκες Εγκαθίδρυσης, Εγγυήσεως και Ασφάλειας. 
 
Το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Συνθήκη Εγγυήσεως προβλέπει ότι εκτός από την ανεξαρτησία, την εδαφική 
ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγματική τάξη της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, οι εγγυήτριες 
δυνάμεις θα εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγματική τάξη των συνιστώντων 
κρατών. 
 
Το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Συνθήκη Συμμαχίας προβλέπει τα ακόλουθα: 
 
Μέχρι το 2011: τα ελληνικά και τα τουρκικά αποσπάσματα δεν θα ξεπερνούν το καθένα τα 6000 άτομα. 
Μέχρι το 2018 ή μέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.: δεν θα ξεπερνούν το καθένα τα 3000 άτομα. 
Μετά το 2018 ή μέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.: το τουρκικό απόσπασμα δεν θα ξεπερνά τα 650 και 
το ελληνικό τα 950 άτομα. Κάθε τρία χρόνια η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία θα αναθεωρούν τα επίπεδα 
των στρατευμάτων με σκοπό τη συνολική τους αποχώρηση. 
 
Εγκαταστάσεις και Πεδία Εκπαίδευσης Στρατευμάτων 
 
Μετά από διαβουλεύσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το αντίστοιχο συνιστών κράτος, η Ελλάδα και η 
Τουρκία θα υποδείξουν 6 οριοθετημένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες θα εδρεύουν τα στρατεύματα 
και ο εξοπλισμός. Θα ορίσουν επίσης 3 πεδία εκπαίδευσης. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα πληροφορήσουν την 
Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία και τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με αυτές τις τοποθεσίες και τον αριθμό των 
στρατευμάτων τα οποία θα έχουν αναπτυχθεί στην κάθε εγκατάσταση. Θα πρέπει επίσης εκ των προτέρων να 
πληροφορήσουν την Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Έθνη για οποιεσδήποτε αλλαγές μπορεί 
να αποφασίσουν σχετικά με την ανάπτυξη των στρατευμάτων. 
 
Οι τοποθεσίες θα καθοριστούν μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος της Θεμελιώδους 
Συμφωνίας. Τέτοιες τοποθεσίες δεν θα μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες: 
• πριν από την έναρξη της ισχύος της Συμφωνίας ήταν μέσα στην ουδέτερη ζώνη, ή  
• θα υπόκεινται σε εδαφική προσαρμογή, ή  
• βρίσκονται νότια του αυτοκινητοδρόμου που ενώνει τη βόρεια Λευκωσία με την Αμμόχωστο, ή  
• βρίσκονται σε απόσταση χιλίων μέτρων από το σύνορο μεταξύ των δύο συνιστώντων κρατών. 
 
Το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Συνθήκη Συμμαχίας προβλέπει επίσης τα ακόλουθα: 
 
Διακίνηση όσον αφορά τα αποσπάσματα: 
• θα διακινούνται μόνο στο συνιστών κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα 
• θα διακινούνται μέσω της πιο σύντομη διόδου μεταξύ των σημείων επιβίβασης, φρουράς και περιοχής 
εκπαίδευσης. 
• δεν θα προσεγγίζουν το σύνολο μεταξύ των συνιστώντων κρατών. 
• δεν θα εισέρχονται σε περιοχές που ήταν μέσα στην ουδέτερη ζώνη ή που θα υπόκεινται ή υπόκειντο σε 
εδαφική προσαρμογή. 
• δεν θα εισέρχονται σε περιοχές που βρίσκονται νότια του αυτοκινητοδρόμου που ενώνει τη βόρεια Λευκωσία 
με την Αμμόχωστο. 
 
Πρόνοιες που αφορούν στη διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη: 
 
Άρθρο 1/2: 
Χάριν της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η Ελλάδα και η Τουρκία θα πληροφορούν την Κύπρο, η 
μία την άλλη καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, σχετικά με τη λεπτομερή οργάνωση, τη διάρθρωση, τα όπλα και 
τον εξοπλισμό των αποσπασμάτων τους. 
 
Άρθρο 6: 
Χάριν της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τα αποσπάσματα θα πληροφορούν εγγράφως το ένα το 
άλλο καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον με προειδοποίηση 48 ωρών σχετικά με τον χρόνο, την 
τοποθεσία και τον σκοπό οποιασδήποτε σημαντικής διακίνησης στρατευμάτων δια ξηράς, αέρος ή θαλάσσης, 
περιλαμβανομένης της διακίνησης σε κάποιο πεδίο εκπαίδευσης. Αυτό θα ισχύει για διακινήσεις: 
• τεσσάρων ή περισσότερων στρατιωτικών οχημάτων, 
• τριών ή περισσότερων στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούν μαζί σε ενιαίο σχηματισμό, 
• ενός ή περισσότερων στρατιωτικών σκαφών ή στρατευμάτων, ή  
• 100 ή περισσότερων προσώπων για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 
 
Όταν σκοπός της διακίνησης είναι οι ασκήσεις μάχης, η ειδοποίηση θα πρέπει να δίνεται τουλάχιστον 72 ώρες 



προηγουμένως και θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 
δραστηριότητες και τον σκοπό της άσκησης (π.χ. εκπαίδευση με πραγματικά πυρά, διακίνηση αρμάτων ή 
πυροβόλων, ελιγμοί πεζικού κ.λ.π.) 
 
Ασφάλεια – Εφαρμογή 
Εφαρμογή της Θεμελιώδους Συμφωνίας: 
 
Μια ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών θα εποπτεύει την εφαρμογή της Συμφωνίας. θα καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθεί τη συμμόρφωση προς τη Συμφωνία και θα συνεισφέρει στη 
διατήρηση της ασφάλειας. Θα παραμείνει για όσο διάστημα αποφασίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με τη 
συναίνεση και των δύο συνιστώντων κρατών. Συγχρόνως, μια Εποπτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών και 
θα προεδρεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη, θα εποπτεύει την εφαρμογή της Συμφωνίας. 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνησηκαι τα συνιστώντα κράτη θα συνεργάζονται με την αποστολή των Ηνωμένων 
Εθνών. Στα πρώτα τρία χρόνια το 50% των εξόδων της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών θα βαρύνουν την 
Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθως, η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα επιβαρύνεται με τα δύο 
τρίτα των εξόδων αυτών. Αυτή η διευθέτηση θα επανεξεταστεί το 2010. 
 
Επόπτευση κατά τη διάρκεια των εδαφικών προσαρμογών: 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του τρίτου μέχρι το έκτο στάδιο της εδαφικής προσαρμογής, τα 
Ηνωμένα Έθνη θα ενισχύσουν την επόπτευση όσων δραστηριοτήτων σχετίζονται με τη μεταφορά της 
διοίκησης των περιοχών αυτών. Θα αναλάβουν την εδαφική ευθύνη για τις περιοχές αυτές, χωρίς 
προκατάληψη έναντι του τρόπου διαβίωσης του εντόπιου πληθυσμού και θα μπορούν να εκδίδουν οδηγίες 
προς τους τοπικούς αξιωματούχους. Η Αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών θα έχει τον απόλυτο έλεγχο της 
περιοχής καθώς και το δικαίωμα να δίνει εντολές στις τοπικές αστυνομικές αρχές. 
 
Αποστρατιωτικοποίηση: 
 
Όλες οι ελληνοκυπριακές και οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις, περιλαμβανομένων των εφεδρικών μονάδων, θα 
διαλυθούν και τα όπλα τους θα απομακρυνθούν από την Κύπρο. Οι δυνάμεις θα αρχίσουν να διαλύονται 5 
μήνες μετά τη Συμφωνία και η διαδικασία θα συμπληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια. 
Δεν θα υπάρχουν παραστρατιωτικές ή εφεδρικές δυνάμεις ούτε θα επιτρέπεται στρατιωτική ή παραστρατιωτική 
εκπαίδευση των πολιτών. Όλα τα όπλα, εκτός από τα αδειούχα αθλητικά όπλα, θα απαγορεύονται. Η 
προμήθεια όπλων στην Κύπρο θα απαγορεύεται έτσι ώστε να δεσμεύονται νομικά τόσο οι εισαγωγείς όσο και 
οι εξαγωγείς. 
 
Η Κύπρος δεν θα διαθέτει το έδαφος της για διεθνείς στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκτός εάν έχει τη 
συγκατάθεση και των δύο συνιστώντων κρατών. Μέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
απαιτείται επίσης η συγκατάθεση της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
 
Ασφάλεια – Τα Αστυνομικά Σώματα της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία 
 
Η ομοσπονδιακή Αστυνομία θα απαρτίζεται από ισάριθμο προσωπικό από το κάθε συνιστών κράτος. Ο 
Επικεφαλής και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της ομοσπονδιακής Αστυνομίας δεν θα προέρχονται από το ίδιο 
συνιστών κράτος. Η ομοσπονδιακή Αστυνομία θα ελέγχει τα σύνορα της Κύπρου, θα προστατεύει τους 
ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, τα κτήρια και την περιουσία και θα προστατεύει τους ξένους αξιωματούχους 
και τις διπλωματικές αποστολές. 
 
Αστυνομία Συνιστώντος Κράτους  
 
Το κάθε συνιστών κράτος θα έχει τη δική του αστυνομική δύναμη. Η αστυνομία του κάθε συνιστώντος 
κράτους θα σταθμεύει και θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσα στα όρια του σχετικού συνιστώντος 
κράτους. Θα ευθύνεται για την προστασία και την επιβολή του νόμου και της τάξης, για τη δημόσια ασφάλεια 
μέσα στο σχετικό συνιστών κράτος, καθώς και για παραβάσεις των ομοσπονδιακών νόμων, χωρίς 
προκατάληψη εναντίον της ομοσπονδιακής αστυνομίας και της Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών. Η αστυνομική 
δύναμη κάθε συνιστώντος κράτους δεν θα μπορεί να αριθμεί περισσότερους από 700 αστυνομικούς συν έξι 
αστυνομικούς ανά χίλιους κατοίκους του συνιστώντος κράτους (δηλαδή περίπου 4.500 για το Ελληνοκυπριακό 
κράτος και 1900 για το Τουρκοκυπριακό κράτος). Οι αστυνομικοί του κάθε συνιστώντος κράτους θα φέρουν 
οπλισμό κατάλληλο μόνο για τα συνήθη πολιτικά αστυνομικά καθήκοντα. 
 
Κοινή Υπηρεσία Ερευνών 
 
Θα ιδρυθεί μια Κοινή Υπηρεσία Ερευνών η οποία θα απαρτίζεται από προσωπικό των ομοσπονδιακών 
αστυνομικών αρχών και των αρχών των συνιστώντων κρατών. Τα μέλη της θα προέρχονται ισάριθμα από το 
κάθε συνιστών κράτος Η Υπηρεσία θα αναφέρεται στον ομοσπονδιακό Γενικό Εισαγγελέα. Οι αρμοδιότητες της 
Υπηρεσίας περιλαμβάνουν: 
• την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και 
του οργανωμένου εγκλήματος. 
• τη διερεύνηση καταγγελιών για κατ’ ισχυρισμόν παραβάσεις νόμων που απαγορεύουν τα όπλα, τη βία και 
την υποκίνηση βίας κατά της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των 
συνιστώντων κρατών και των εγγυητριών δυνάμεων. 
 
Συνεργασία σε θέματα αστυνομίας 



 
Συνταγματικός Νόμος θα ρυθμίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών, όπως 
επίσης τη δύναμη και τον εξοπλισμό της ομοσπονδιακής αστυνομίας και αυτής των συνιστώντων κρατών. 
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώντων κρατών θα προβλέπει 
συνεργασία σε αστυνομικά θέματα. 
 
Το Νομοθετικό Σώμα 
 
Το Νομοθετικό Σώμα θα αποτελείται από δύο Βουλές: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Οι 
αποφάσεις του Κοινοβουλίου θα απαιτούν την έγκριση και των δύο Σωμάτων. Ειδικός νόμος θα προβλέπει 
έναν μηχανισμό συμβιβασμού μεταξύ των Σωμάτων του Κοινοβουλίου. 
 
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 
 
Τα δύο συνιστώντα κράτη θα εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλόγως του πληθυσμού τους, 
κανένα όμως συνιστών κράτος δεν θα κατέχει λιγότερες από 25% του συνόλου των θέσεων. 
 
Από τις 48 θέσεις, οι 36 θα αναλογούν στο Ελληνοκυπριακό κράτος και οι υπόλοιπες 12 στο Τουρκοκυπριακό 
κράτος. Οι εκπροσώποι του κάθε συνιστώντος κράτους στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να έχουν την 
εσωτερική ιδιότητα του πολίτη του αντίστοιχου συνιστώντος κράτους. Θα εκλέγονται από ψηφοφόρους οι 
οποίοι θα έχουν την εσωτερική ιδιότητα του ανάλογου συνιστώντος κράτους. 
 
Οι μειονότητες των Μαρωνιτών, των Λατίνων και των Αρμενίων θα αντιπροσωπεύονται από έναν τουλάχιστον 
βουλευτή η κάθε μια. Οι εν λόγω βουλευτές θα υπολογίζονται στο ποσοστό του συνιστώντος κράτους στο 
οποίο διαμένει η πλειοψηφία των μελών της αντίστοιχης μειονότητας. Τα μέλη των μειονοτήτων θα έχουν το 
δικαίωμα να ψηφίζουν για την εκλογή των βουλευτών τους ανεξάρτητα από την εσωτερική τους ιθαγένεια. 
Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και ψηφίζουν. 
 
Στη Γερουσία: 
 
Η εκπροσώπηση στη Γερουσία θα στηρίζεται στην πολιτική ισότητα των δύο πλευρών. Θα αποτελείται από 24 
Ελληνοκύπριους γερουσιαστές και 24 Τουρκοκύπριους γερουσιαστές. Θα εκλέγονται από ψηφοφόρους των 
οποίων η μητρική γλώσσα θα είναι αντίστοιχα είτε η Ελληνική είτε η Τουρκική. 
 
Θα τηρούνται δύο διαδικασίες κατά τη λήψη των αποφάσεων, ανάλογα με το θέμα που θα παρουσιάζεται στην 
ημερήσια διάταξη. 
 
• Απλή πλειοψηφία: Οι συνήθεις αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται 
και ψηφίζουν, περιλαμβανομένου του ενός τετάρτου των γερουσιαστών που παρίστανται και ψηφίζουν από το 
κάθε συνιστών κράτος. 
 
• Ειδική Πλειοψηφία: Σε ειδικά θέματα θα απαιτείται ειδική πλειοψηφία από τουλάχιστον τα δύο πέμπτα των 
γερουσιαστών (δηλ. 10) του κάθε συνιστώντος κράτους. Τέτοια θέματα θα περιλαμβάνουν την έγκριση του 
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και την εκλογή του Προεδρικού Συμβουλίου, καθώς και μια σειρά από θέματα 
που άπτονται ζωτικών ενδιαφερόντων των δύο συνιστώντων κρατών. 
 
Το Προεδρικό Συμβούλιο 
 
Η σύνθεση του Προεδρικού Συμβουλίου θα αντικατοπτρίζει την πληθυσμιακή αναλογία της νήσου, με την 
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο μέλη θα προέρχονται από το κάθε συνιστών κράτος. Το Προεδρικό 
Συμβούλιο θα αποτελείται από 6 μέλη και όλα θα έχουν ψήφο. 
 
Σύμφωνα με τα τρέχοντα πληθυσμιακά μεγέθη, 4 μέλη θα προέρχονται από το Ελληνοκυπριακό κράτος και 2 
μέλη από το Τουρκοκυπριακό κράτος. Τα μέλη του Συμβουλίου θα εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρο οι οποίοι δεν θα προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος και θα εναλλάσσονται μεταξύ τους 
κάθε 20 μήνες με αναλογία δύο προς ένα υπέρ των Ελληνοκυπρίων. Το Σύνταγμα προνοεί για την εκλογή 
επιπρόσθετων μελών χωρίς ψήφο τα οποία θα προέρχονται από τα δύο συνιστώντα κράτη με αντίστοιχη 
αναλογία όπως αυτήν των μελών που θα έχουν ψήφο. 
 
Διαδικασία λήψης αποφάσεων: Το Προεδρικό Συμβούλιο θα προσπαθεί να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις του 
ομόφωνα. Όπου δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών 
που ψηφίζουν. Τέτοια πλειοψηφία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος από 
το κάθε συνιστών κράτος. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν θα έχουν νικώσα ψήφο. 
 
Η Εκλογή του Προεδρικού Συμβουλίου 
• Το Προεδρικό Συμβούλιο θα εκλέγεται από το Νομοθετικό Σώμα. 
• Η διαδικασία για την εκλογή του Προεδρικού Συμβουλίου ορίζεται στο προτεινόμενο Σύνταγμα της Ενωμένης 
Κυπριακής Δημοκρατίας και θα πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 
 
1ο στάδιο: Τα μέλη της Γερουσίας θα ψηφίζουν με ειδική πλειοψηφία έναν ενιαίο κατάλογο υποψηφίων. Κάθε 
κατάλογος θα περιλαμβάνει 6 ονόματα τα οποία θα αναλογούν σε 4 μέλη που θα προέρχονται από το Ε/Κ 
κράτος και σε 2 μέλη που θα προέρχονται από το Τ/Κ κράτος. 
 
Ο ενιαίος κατάλογος θα πρέπει να λαμβάνει το 50% των ψήφων συν μία ψήφο (24+1) από τη Γερουσία, με 
την προϋπόθεση ότι λαμβάνει επίσης το 40% των ψήφων των γερουσιαστών του κάθε συνιστώντος κράτους 
(ειδική πλειοψηφία). 



 
2ο στάδιο: Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα εγκρίνουν την επιλογή της Γερουσίας με απλή 
πλειοψηφία. 
 
Τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου: Οι 6 υποψήφιοι του νικηφόρου καταλόγου θα απαρτίσουν το Προεδρικό 
Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου θα εκλέγονται για μια καθορισμένη περίοδο πέντε χρόνων και δεν θα 
κατέχουν άλλο δημόσιο αξίωμα ή ιδιωτική θέση. 
 
• Το Προεδρικό Συμβούλιο θα κατέχει το αξίωμα του Αρχηγού Κράτους και θα ασκεί την εκτελεστική εξουσία. 
• Κάθε μέλος του Συμβουλίου θα είναι επικεφαλής ενός Υπουργείου. Τα υπουργεία θα ανατίθενται με απόφαση 
του Συμβουλίου. 
• Οι επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα 
προέρχονται από το ίδιο συνιστών κράτος. 
 
Μεταβατική Περίοδος 
 
Μέχρι την 13η Ιουνίου 2004-09-13  
 
Νομοθετικό Σώμα: Θα λειτουργήσει ένα μεταβατικό νομοθετικό σώμα το οποίο θα αντικατασταθεί από το 
πρώτο εκλελεγμένο Νομοθετικό Σώμα που θα αναδειχθεί μέσα από παράλληλες εκλογές στα δύο συνιστώντα 
κράτη την 13η Ιουνίου 2004 και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιουλίου 2004. 
 
Αρχηγός Κράτους: Μέχρις ότου το ενοκλεγέν ομοσπονδιακό Νομοθετικό Σώμα εκλέξει ένα Προεδρικό 
Συμβούλιο, το αξίωμα του Αρχηγού Κράτους θα ασκείται από τη Συμπροεδρία. Στην εκπροσώπηση της 
Συμπροεδρίας ως Αρχηγού Κράτους, οι δύο συμπρόεδροι θα εναλλάσσονται εκ περιτροπής κάθε έναν μήνα. Τη 
Συμπροεδρία θα αναλάβουν εκείνοι των οποίων τα ονόματα θα παραδοθούν στον Γενικό Γραμματέα δύο μέρες 
μετά το δημοψήφισμα. Εάν τέτοια ονόματα δεν παραδοθούν, τη Συμπροεδρία θα αναλάβουν οι επικεφαλής 
της κυβέρνησης στην κάθε πλευρά. 
 
Υπουργικό Συμβούλιο: Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναλάβουν εκείνοι των οποίων τα ονόματα θα 
παραδοθούν στον Γενικό Γραμματέα δύο μέρες μετά το δημοψήφισμα. Αφού το πρώτο εκλελεγμένο 
Νομοθετικό Σώμα αναλάβει καθήκοντα, θα εκλέξει το πρώτο Προεδρικό Συμβούλιο το οποίο θα αντικαταστήσει 
το Υπουργικό Συμβούλιο. 
 
13η Ιουνίου 2004 
 
Την 13η Ιουνίου 2004 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο ομοσπονδιακό 
Νομοθετικό Σώμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχρόνως θα διεξαχθούν εκλογές για τα εκλέξιμα σώματα 
των συνιστώντων κρατών. 
 
Μετά την 1η Ιουλίου 2004 
 
Νομοθετικό Σώμα: Το πρώτο εκλελεγμένο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιουλίου 
2004. 
 
Προεδρικό Συμβούλιο: Το πρώτο Προεδρικό Συμβούλιο θα εκλεγεί από το Νομοθετικό Σώμα μόλις αυτό 
αναλάβει το έργο του. 
 
Κατά τη διάρκεια θητείας του πρώτου εκλελεγμένου Προεδρικού Συμβουλίου Συμβουλίου το αξίωμα του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα εναλλάσσεται εκ περιτροπής κάθε 10 μήνες. 
 
Εσωτερική Ιδιότητα του Πολίτη και Μόνιμη Διαμονή των Κυπρίων 
 
Τα συνιστώντα κράτη θα μπορούν να ρυθμίζουν την παραχώρηση της εσωτερικής ιδιότητας του πολίτη σε όσα 
πρόσωπα έχουν την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη του άλλου συνιστώντος κράτους. 
 
Η Θεμελιώδης Συμφωνία 
• Δεν υποχρεώνει ένα συνιστών κράτος να παραχωρεί την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη σε όσους Κύπριους 
πολίτες προέρχονται από το άλλο συνιστών κράτος και επιλέγουν σε κατοπινότερο στάδιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Θεμελιώδους Συμφωνίας , να διαμένουν στην περιοχή του. 
• Υποχρεώνει ένα συνιστών κράτος να παρέχει πολιτικά δικαιώματα στους Κύπριους πολίτες που εξασφαλίζουν 
μόνιμη διαμονή στην περιοχή του αλλά δεν έχουν την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη του εν λόγω 
συνιστώντος κράτους. 
Ρυθμίσεις στην Άσκηση των Πολιτικών Δικαιωμάτων  
 
Οι Κύπριοι πολίτες σε επίπεδο συνιστώντος κράτους, θα ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα στον τόπο της 
μόνιμης διαμονής τους, ανεξάρτητα από την εσωτερική τους ιδιότητα του πολίτη συνιστώντος κράτους. Θα 
δικαιούνται δε, να ψηφίζουν στις εκλογές στο σχετικό συνιστών κράτος εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
εξασφάλισης εκ μέρους τους μόνιμης διαμονής. 
 
Στις εκλογές σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όλοι οι Κύπριοι πολίτες θα ψηφίζουν με βάση την εσωτερική τους 
ιδιότητα του πολίτη συνιστώντος κράτους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. 
 
Για παράδειγμα, μετά την έναρξη της ισχύος της Θεμελιώδους Συμφωνίας: 
 
Κύπριοι πολίτες από το Ελληνοκυπριακό Κράτος οι οποίοι εξασφαλίζουν μόνιμη διαμονή στο Τουρκοκυπριακό 



Κράτος: 
• Ψηφίζουν υποψηφίους του Ελληνοκυπριακού Κράτους στις ομοσπονδιακές εκλογές. 
• Ψηφίζουν υποψηφίους του Τουρκοκυπριακού Κράτους στις εκλογές στο συνιστών κράτος και σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Κύπριοι πολίτες από το Τουρκοκυπριακό Κράτος οι οποίοι εξασφαλίζουν μόνιμη διαμονή στο Ελληνοκυπριακό 
Κράτος: 
• Ψηφίζουν υποψηφίους του Τουρκοκυπριακού Κράτους στις ομοσπονδιακές εκλογές. 
• Ψηφίζουν υποψηφίους του Ελληνοκυπριακού Κράτους στις εκλογές στο συνιστών κράτος και σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Επιτρεπόμενοι Μεταβατικοί Περιορισμοί στην Απόκτηση Διαμονής από Κύπριους Πολίτες. 
 
Στο Σχέδιο Ανάν γίνεται ειδική αναφορά στο δικαίωμα για επιστροφή πρώην κατοίκων άνω των 65 ετών (μαζί 
με τις συζύγους τους ή ενός/μίας αδελφού/ής), και πρώην κατοίκων και των απογόνων τους από 
συγκεκριμένα χωριά: 
Τα χωριά της Τηλλυρίας, Αμαδιές, Λιμνήτης, Σελέμανι, Ξερόβουνος, Καραβοστάσι, Άγιος Γεώργιος και 
Κόκκινα, Άγ. Γεωργούδι, Άγ. Θεόδωρος, Άλγεβρα, Μανσούρα, Σελλάδι του Άπι. 
Τα χωριά της Μεσαορίας Πύλα, Σκυλλούρα και Άγιος Βασίλειος. 
Τα χωριά της Καρπασίας Ριζοκάρπασο, Γιαλούσα, Αγία Τριάδα και Μελάναγρα. 
 
Όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα για επιστροφή, δύο χρόνια 
μετά την έναρξη της ισχύος της Θεμελιώδους Συμφωνίας. 
 
Μέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ακόλουθοι επιτρεπόμενοι περιορισμοί δυνατόν να 
ισχύουν για τους υπόλοιπους Κύπριους πολίτες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μόνιμη διαμονή στο ένα 
συνιστών κράτος ενώ έχουν την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη του άλλου συνιστώντος κράτους. 
 
Πρώτα 6 έτη: Μορατόριουμ στη μόνιμη διαμονή με την εξαίρεση όσων θα έχουν δικαίωμα για επιστροφή 
6ο – 9ο έτος: Ανώτατο όριο 6% του πληθυσμού ενός χωριού ή ενός δήμου 
10ο – 14ο έτος: Ανώτατο όριο 12% του πληθυσμού ενός χωριού ή ενός δήμου 
15ο – 19ο έτος: Ανώτατο όριο 18% του πληθυσμού του σχετικού συνιστώντος κράτους 
 
Αν και οι πιο πάνω περιορισμοί δεν θα εμποδίζουν όσους έχουν δικαίωμα για επιστροφή να ασκούν αυτό το 
δικαίωμα, εντούτοις, τα εν λόγω πρόσωπα θα υπολογίζονται στους περιορισμούς αυτούς. Οι επιτρεπόμενοι 
περιορισμοί δεν θα επιβληθούν από τη Θεμελιώδη Συμφωνία, αλλά θα εξαρτηθούν από τους κανόνες και τους 
κανονισμούς που θα θεσπίσει το κάθε συνιστών κράτος σχετικά με την απόκτηση διαμονής. 
 
Προτεραιότητα στην απόκτηση διαμονής στο άλλο συνιστών κράτος θα δίνεται κατά πρώτον σε πρόσωπα στα 
οποία αποκαταστάθηκαν περιουσίες και στις οικογένειες τους, δεύτερον σε άλλα πρόσωπα που ήταν κάτοικοι 
του σχετικού δήμου ή χωριού πριν από το 1963 ή το 1974 αντίστοιχα και στις οικογένειες τους, και τρίτον, 
στους κληρονόμους προσώπων οποιασδήποτε κατηγορίας. 
 
Οποιοδήποτε περιορισμοί σε σχέση με τη διαμονή δεν θα παρεμποδίζουν την ελευθερία διακίνησης σε 
ολόκληρη την Κύπρο, περιλαμβανομένου του δικαιώματος οποιουδήποτε Κύπριου πολίτη να διαμένει 
προσωρινά σε δική του αποκατασταθείσα περιουσία, ή σε οποιαδήποτε άλλη στέγη οπουδήποτε στην Κύπρο. 
 
Μετά το 19ο έτος ένα συνιστών κράτος θα μπορεί να υιοθετήσει μέτρα διαφύλαξης της ταυτότητας του ώστε η 
επίσημη γλώσσα του σχετικού κράτους να είναι η μητρική γλώσσα τουλάχιστον 66% των Κυπρίων μονίμων 
κατοίκων στην περιοχή του. 
 
Περιορισμοί στη Μόνιμη Διαμονή Ελλήνων και Τούρκων Υπηκόων 
 
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα παρέχει ίση μεταχείριση στους Έλληνες και τους Τούρκους υπηκόους 
αναφορικά με τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής, στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος της Θεμελιώδους Συμφωνίας: 
 
Τα συνιστώντα κράτη θα εξουσιοδοτηθούν να παρέχουν μόνιμη διαμονή σε Έλληνες υπηκόους σε ποσοστό 
έως και 10% του αριθμού των κατοίκων Κυπρίων πολιτών οι οποίοι θα έχουν την εσωτερική ιδιότητα του 
πολίτη του Ελληνοκυπριακού κράτους και σε Τούρκους υπηκόους σε ποσοσστό έως και 10% του αριθμού των 
κατοίκων Κυπρίων πολιτών οι οποίοι θα έχουν την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη του Τουρκοκυπριακού 
κράτους. 
 
Προτεραιότητα θα δίνεται με βάση τη διάρκεια παραμονής τους πριν από την έναρξη της ισχύος της 
Θεμελιώδους Συμφωνίας. Ακολούθως, τα συνιστώντα κράτη δεν θα εξουσιοδοτούνται να παρέχουν μόνιμη 
διαμονή σε Έλληνες και Τούρκους υπηκόους αν ο αριθμός αυτών που έχουν ήδη εξασφαλίσει μόνιμη διαμονή 
έχει φτάσει στο 5% του αριθμού των κατοίκων Κυπρίων πολιτών που έχουν την εσωτερική ιδιότητα του 
πολίτη του αντίστοιχου συνιστώντος κράτους. 
 
Μέχρι και το 19ο έτος ή μέχρι την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη (όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα) 
 
Δεν θα παραχωρείται άδεια μετανάστευσης σε Τούρκους υπηκόους αν ο αριθμός των Τούρκων υπηκόων οι 
οποίοι ήδη διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο ξεπερνά το 5% των μόνιμων κατοίκων, αυτών δηλαδή που έχουν 
την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη του Τουρκοκυπριακού κράτους και δεν είναι συγχρόνως υπήκοοι άλλου 



κράτους. 
 
Μετά την περίοδο αυτή: 
 
Η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορεί να υιοθετήσει μέτρα 
διαφύλαξης της δημογραφικής αναλογίας μεταξύ των Κυπρίων μόνιμων κατοίκων των οποίων η μητρική 
γλώσσα είναι η Ελληνική και εκείνων των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Τουρκική. 
 
Σε περίπτωση που ένα συνιστών κράτος δεν ικανοποιείται με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, θα μπορεί να 
προσφύγει στο Προεδρικό Συμβούλιο και, εάν αυτό δεν επιφέρει αποτέλεσμα, στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
 
Αντιθέτως με τους Κύπριους πολίτες που εξασφαλίζουν μόνιμη διαμονή στο άλλο συνιστών κράτος, οι Έλληνες 
και οι Τούρκοι υπήκοοι που έχουν εξασφαλίσει μόνιμη διαμονή στην Κύπρο δεν θα απολαμβάνουν πολιτικά 
δικαιώματα μέχρις ότου ικανοποιήσουν τα κριτήρια για την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας και της 
εσωτερικής ιδιότητας του πολίτη του σχετικού συνιστώντος κράτους. 
 
Αρνητικά και Θετικά στο 5ο Σχέδιο Ανάν6 
 
Σε μια σύγκριση του 3ου και 5ου Σχεδίου παρατίθενται σημαντικά αρνητικά και θετικά στοιχεία που το 
χαρακτηρίζουν. 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
6. Αποσπάσματα από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ημερομηνία έκδοσης 10, 14, 18, 24, 25 Απριλίου. 
Δρόσος, Γ., «Η Συνταγματική Διάσταση του Σχεδίου Ανάν», Γεωστρατηγική, τεύχος 1, 2003. 
Αρνητικά στοιχεία 
 
• Ξεκινώντας από το θέμα του Πρωιμίου, των βασικών άρθρων, εισάγεται μία νέα πρόνοια, ότι κανένα μέρος 
δεν δύναται να διεκδικήσει εξουσία ή δικαιοδοσία σε βάρος του άλλου και αυτό για να ενισχυθεί η 
διζωνικότητα. Αυτή την αρχή χωρίς αμφιβολία θα τη συναντούμε συνέχεια στο μέλλον και θα χρησιμοποιηθεί 
από την τουρκική πλευρά σαν βασικός κανόνας ερμηνείας του Συντάγματος και των δύο άλλων Συνταγμάτων 
και θα χρησιμοποιείται κάθε φορά για να δικαιολογήσει το αδιέξοδο στη λήψη απόφασης. Πρόκειται για μια 
αρνητική προσθήκη που προοιωνίζει πολλά προβλήματα. 
 
• Τα πολιτικά δικαιώματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ένα νέο αρνητικό στοιχείο, είναι ότι οι Ε/Κ που θα 
επιλέξουν να επιστρέψουν στο τ/κ κρατίδιο, δεν θα έχουν το δικαίωμα στον χώρο που κατοικούν –δηλαδή στο 
τ/κ κράτος- να εκλέγουν γερουσιαστές από το ποσοστό των Τουρκοκυπρίων. 
 
• Η Κύπρος δυνατό να υιοθετήσει μέτρα περιορισμού μετανάστευσης σε Έλληνες και Τούρκους υπηκόους και 
για 19 χρόνια ή μέχρι ένταξης Τουρκίας, το ποσοστό μπορεί να περιοριστεί στο 5%. Πρόκειται για μια πρόνοια 
η οποία έχει μεταβατικό χαρακτήρα, αλλά καταδεικνύει και τη μεροληψία αυτών που την εισήξαν. Δηλαδή ενώ 
για την επιστροφή των προσφύγων μπαίνει μόνιμος περιορισμός μετά τα 19 χρόνια, δηλαδή εγγυημένη 
πλειοψηφία 2/3 Τούρκων στο τ/κ κράτος, για τη μετανάστευση Τούρκων στην Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία 
στο σύνολό της, δεν μπαίνει κανένας περιορισμός ή ποσόστωση. 
 
• Τα ποσοστά επιστροφής, ξεκινώντας από τον 6ο χρόνο, είναι 6%, από τον 10ο χρόνο 12% και από τον 15ο 
18%. Θα ισχύει μέχρι το 19ο χρόνο ή την ένταξη της Τουρκίας. Η πρόνοια αυτή είναι σαφώς χειρότερη από το 
3ο Αναθεωρημένο Σχέδιο, διότι παρόλο ότι γίνεται σύντμηση των χρονικών περιόδων, από μέγιστο 21 σε 19, 
μειώνεται ο αριθμός των προσφύγων, κατά 3%, κάτι που επηρεάζει αρκετές χιλιάδες πρόσφυγες. 
 
• Όσον αφορά το θέμα της παραμονής στρατευμάτων, ενώ με το 3ο Σχέδιο προνοείτο ότι με την ένταξη της 
Τουρκίας στην Ε.Ε. θα έφευγαν όλα τα στρατεύματα από την Κύπρο, τώρα με το 5ο Σχέδιο η νόμιμη παρουσία 
τους, έστω και σε μικρούς αριθμούς μετά το 2018, παραμένει μόνιμη και διαχρονική. Δηλαδή θα παραμείνουν 
νόμιμα εσαεί τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο. 
 
• Δίδεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών στα κράτη που αφορούν θέματα επενδύσεων, οικονομικά και 
οικονομικής βοήθειας. Πρόκειται για δυσμενέστερη εξέλιξη σε σχέση με το 3ο Αναθεωρημένο Σχέδιο, διότι 
ενισχύει ακριβώς την οντότητα των δύο κρατών σε βάρος της ομόσπονδης κυβέρνησης. 
 
• Ένα από τα βασικά αιτήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα θα έλεγα από το 
Εθνικό Συμβούλιο, ήταν ότι οι περιοχές οι οποίες θα επιστραφούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση θα έπρεπε, με 
την υπογραφή της συμφωνίας, να είχαν περάσει υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, για να διασφαλιστεί 
ότι πράγματι θα γίνει αυτό. Διότι ποιος θα υποχρεώσει τα τουρκικά στρατεύματα να αποχωρήσουν. Δυστυχώς 
αυτό δεν έγινε αποδεκτό, αλλά εισήχθη μια πρόνοια για κάποια αυξημένη επιτήρηση των Ηνωμένων Εθνών 
στο τέλος των τριών από τις έξι φάσεις της μεταβίβασης των περιοχών αυτών. 
 
• Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις είναι αρκετά αρνητικό και για σκοπούς εντυπώσεων το γεγονός ότι 
τον πρώτο μήνα, μέχρι την 31η Ιουλίου 2004, Γενικός Εισαγγελέας της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
είναι ο Τουρκοκύπριος λεγόμενος «Γενικός Εισαγγελέας» του ψευδοκράτους και Αναπληρωτής Γενικός 
Εισαγγελέας ο Ελληνοκύπριος. 
 
Βελτιώσεις στο Σχέδιο Ανάν 



 
• Υπάρχει μία πρόνοια που αναβαθμίζει τις διεθνείς Συνθήκες, λέγοντας ότι αυτές οι Συνθήκες υπερισχύουν 
του Συντάγματος της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και των ομοσπονδιακών Νόμων. Πρόκειται για μία 
θετική εξέλιξη. 
 
• Υπάρχει πρόνοια ότι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με κράτη-μέλη θα επικυρώνονται 
αυτόματα από την Κύπρο, χωρίς να χρειάζεται η ομοφωνία του Προεδρικού Συμβουλίου, με την υπογραφή 
είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου. Αυτή είναι μια θετική προσθήκη στο 4ο και 5ο Αναθεωρημένο 
Σχέδιο. 
 
• Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να παρακάθεται σαν Συνταγματικό ή και Πρωτοβάθμιο Ομόσπονδο 
Δικαστήριο. 
 
• Στο επίπεδο της Κεντρικής Τράπεζας προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής. 
 
• Οι ομοσπονδιακοί νόμοι που επισυνάπτονται, ουσιαστικά αναβαθμίζονται σε επίπεδο συνταγματικών. 
 
• Το κόστος της δύναμης του ΟΗΕ θα το καταβάλλει μόνο κατά ½ η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία για τα 
πρώτα 3 χρόνια και 2/3 μετέπειτα, με επανεξέταση το 2010. Πρόκειται για βελτίωση, εφόσον με το 3ο Σχέδιο 
η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία κατέβαλε το συνολικό κόστος. 
 
• Διαγράφεται ο περιορισμός στην ελεύθερη διακίνηση των τριών ημερών ανά εβδομάδα ή των 150 ημερών 
ανά έτος. 
 
Κίνδυνος Εθνικού Διχασμού7 
 
Παρά τις διακηρύξεις των πολιτικών ηγεσιών του τόπου για την αναγκαιότητα διατήρησης χαμηλών τόνων, η 
κυπριακή κοινωνία σε όλα τα επίπεδα της φαίνεται ότι  
________________________________________ 
 
7. Θεοφάνους, Α., Το Σχέδιο Ανάν και η Ευρωπαϊκή Επιλογή, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2003. 
χωριζόταν μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο επί της αποδοχής ή της απόρριψης του σχεδίου Ανάν, με 
ορατό πλέον τον κίνδυνο του εθνικού διχασμού. 
 
Οι διαφορετικές γνώμες που εκφράζονταν από τις δύο πλευρές –δηλαδή τους υποστηρικτές και τους επικριτές 
του Σχεδίου- συνοδευόταν αρκετές φορές με σκληρή γλώσσα και συχνά με χαρακτηρισμούς, που ενίσχυσαν 
τους ήδη υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης. Το ψηφιδωτό των κομματικών τοποθετήσεων είχε ως εξής, στο 
πλευρό του Προέδρου Παπαδόπουλου κατά του Σχεδίου τάχθηκαν το ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΑΚΕΛ, Οικολόγοι, και Νέοι 
Ορίζοντες. Ενώ στο στρατόπεδο των υπερμάχων της προτεινόμενης λύσης βρέθηκαν ο ΔΗΣΥ, ΕΔΗ, και οι 
Κίνημα Πολιτικού Εκσυγχρονισμού. 
 
Όμως, και εντός των κομμάτων υπήρξαν έντονες διχοθεωρίες μεταξύ εκείνων που θεωρούσαν ότι το σχέδιο 
Ανάν προσέφερε μια βιώσιμη λύση κι εκείνων που δεν συμμερίζονταν τη συγκεκριμένη εκτίμηση. Αρκετά 
στελέχη των κομμάτων δυσαρεστήθηκαν με τη θέση που πήρε το κόμμα τους και προσχώρησαν στο αντίπερα 
στρατόπεδο ή εργάστηκαν υπέρ της αντίθετης άποψης. Η διάσπαση υπήρξε εμφανής και σε επίπεδο 
οργανωμένων φορέων ή οργανώσεων με, ίσως, πιο ανησυχητική εκείνη που παρατηρήθηκε μεταξύ 
προσφυγικών συνόλων, όπου φαίνεται να διαμορφώθηκε τάση υιοθέτησης του Σχεδίου από τη μερίδα όσων 
επιστρέφουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση και απόρριψης του από όσους εμπίπτουν στην κατηγορία 
προσφύγων όπου η επιστροφή ή όχι των οποίων θα εξαρτηθεί από τους προβλεπόμενους περιορισμούς. Ούτε 
όμως και η Εκκλησία παρουσιάστηκε μονιασμένη, αφού και στους δικούς τους κόλπους υπήρξαν φωνές υπέρ 
και κατά του σχεδίου Ανάν. 
 
Ο λαός όμως, ο οποίος δεν συμμετείχε στη διαμόρφωση και ούτε συντέλεσε στην ύπαρξη του Σχεδίου λύσης 
έπρεπε να αποφασίσει. 
 
Η ώρα της απόφασης  
 
Κυριακή, 24 Απριλίου 2004. Με ανάμεικτα συναισθήματα προσήλθαν στις κάλπες οι Κύπριοι, στην πιο κρίσιμη 
ημέρα για την Κύπρο, αφού με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθορίζεται το μέλλον της πατρίδας τους. Οι 
περισσότεροι πολίτες παρουσιάστηκαν σε πλήρη σύγχυση από την αντιπαράθεση των επιχειρημάτων των 
τελευταίων ημερών, αυτών που υποστήριξαν το ναι από τη μια και αυτών που υποστήριζαν το όχι από την 
άλλη για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος με βάση το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ, Κόφι Ανάν. 
 
Οι πολίτες έδειξαν ωριμότητα την τελευταία στιγμή αφού ψήφισαν για την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου, 
χωρίς προκλήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, αλλά με ήρεμο και πολιτισμένο τρόπο, με απόλυτη τάξη και 
ηρεμία. 
 
Οι πολίτες πήραν την τύχη στα χέρια τους χωρίς να επηρεαστούν από επιδράσεις και εκφοβισμούς, όμως με 
έντονη απογοήτευση για τους ηγέτες αυτού του τόπου που μέχρι και την τελευταία ημέρα για τις ίδιες ακριβώς 
πτυχές είχαν αντίθετα επιχειρήματα. Απογοήτευση επικράτησε και για τη στάση που τήρησαν οι ισχυροί της 
γης που αναπτύσσοντας έντονη κινδυνολογία προσπαθούσαν να πείσουν για δρόμο χωρίς επιστροφή σε 
περίπτωση απόρριψης του δημοψηφίσματος. 
 
Με ποσοστό 75,83% οι Ελληνοκύπριοι αποφάσισαν ότι το Σχέδιο Ανάν δε μπορεί να γίνει αποδεκτό για λύση. 
Το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό αφού μόνο το 24,17% ψήφισε ‘ΝΑΙ’ και το 35,04% ‘ΟΧΙ’. Δεν υπάρχει 



αμφιβολία για τη βούληση των Ελληνοκυπρίων. Το αποτέλεσμα δεν αφορά την επιθυμία για λύση και τη 
συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους. Αφορά το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Σχεδίου, το οποίο σε μια σειρά 
από ζητήματα που άπτονται κυρίως της ασφάλειας και των μηχανισμών εφαρμογής της λύσης δεν ικανοποιούν 
την ελληνική πλευρά. 
 
Η Επόμενη Μέρα8 
 
Ο κυπριακός λαός, με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης έναντι του μέλλοντος του και του χρέους του 
να διασφαλίσει την εφαρμογή μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης για τις μελλούμενες γενεές, δεν 
αποδέχθηκε το προτεινόμενο σχέδιο λύσης. Ο κυρίαρχος λαός δεν είπε «ΟΧΙ» στη λύση. Είπε «ΟΧΙ» στο 
συγκεκριμένο Σχέδιο. Οι Κύπριοι επιθυμούν την επανένωση της Κύπρου και των δύο κοινοτήτων σε συνθήκες 
ασφάλειας. Με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. 
 
Η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν δεν θεωρείται νίκη. Οι Ελληνοκύπριοι δεν πρόκειται να γυρίσουν την πλάτη 
στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες τους. Αντίθετα τους απλώνουν το χέρι για να πορευθούν μαζί στον 
ελπιδοφόρο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόδειξη είναι τα νέα μέτρα στήριξης των Τουρκοκυπρίων και, 
όσο είναι δυνατό και επιτρεπτό, συμμετοχή τους στα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει η ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ο κυπριακός λαός παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη λύση. Σε μια λύση διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε ειρηνικά και ελεύθερα σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας 
στην κοινή μας πατρίδα. 
 
Την οποία αντιπαράθεση του χθες, πρέπει τώρα να διαδεχθεί η ενότητα του αύριο. Αυτοί που χθες 
υποστήριζαν το «ΝΑΙ» δεν είναι σήμερα αντίπαλοι με όσους υποστήριζαν το «ΟΧΙ» και αυτοί που σήμερα 
ψήφισαν «ΟΧΙ», όσο και αν υπερτερούν σε αριθμό, δεν υπερτερούν σε πατριωτισμό αυτών που είπαν με τη 
ψήφο τους «ΝΑΙ». Η πλειοψηφία του «ΟΧΙ» ισούται με τη μειοψηφία του «ΝΑΙ» σε ό,τι αφορά την έγνοια, 
την αγωνία και τον αγώνα για την πατρίδα. 
 
Απογοήτευση και πίκρα εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην 
ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά ταυτόχρονα η πρώτη αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν «συγκρατημένη» και 
απείχε αισθητά από τις απειλές και τους εκβιασμούς που είχαν εκδηλωθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους τον 
τελευταίο καιρό.  
 
_____________________________________ 
 
8. Αποσπάσματα από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ημερομηνία έκδοσης 10, 14, 18, 24, 25. 
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε την βαθιά λύπη 
γιατί η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν ενέκρινε τη συνολική λύση του κυπριακού αλλά σέβεται τη 
δημοκρατική απόφαση του λαού. 
 
Στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Το μέλλον της Κύπρου δεν 
διαχωρίζει τους πολίτες. Αφορά όλους και προορίζεται για όλους. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Η Κύπρος έχει πολλά οφέλη από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ’ όλα θα υπάρχει αυξημένη 
ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου, που θα προέλθει από τη συμμετοχή σε μια κοινότητα 
εθνών και κυρίαρχων κρατών που τονίζει την προσήλωση της σε αρχές δικαίου και δημοκρατίας. 
 
Επιπλέον, υπάρχει δέσμευση για προσφυγή στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στο Ευρωπαϊκό νομικό σύστημα για 
επίλυση προβλημάτων. 
 
Ακόμα, η Κύπρος έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης, όπως επίσης και η 
απόκτηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας για όλους τους υπηκόους της Κύπρου. 
 
Παραπέρα, θα ανοίξουν περισσότερες και μεγαλύτερες αγορές για τα προϊόντα της κυπριακής βιομηχανίας και 
γεωργίας, καθώς και άλλα οικονομικά οφέλη που συνεπάγονται της συμμετοχής στον ΟΗΕ. 
 
Εξάλλου, τα κοινωνικά προγράμματα θα ευθυγραμμιστούν με τα υψηλά επίπεδα του κοινωνικού χάρτη. 
 
Τέλος, πολύ σημαντικό είναι ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες 
προοπτικέ, για να επιτευχθεί η λύση του κυπριακού προβλήματος. Μια λύση που οι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι θα μπορούν να αγκαλιάσουν με θέρμη, γιατί θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων και θα 
ασφαλίζει μόνιμα και σταθερά το κοινό τους μέλλον. Μια λύση που να περιέχει συγκεκριμένα εχέλγυα για 
πιστή εφαρμογή της και που πρώτο μέλημα θα έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων 
και δεν θα δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της Τουρκίας. Μια λύση στην οποία και οι δύο κοινότητες θα 
είναι κερδισμένες. Με πίστη στις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, μπορούν να διαμορφωθούν οι συνθήκες για μια 
λύση που θα ικανοποιεί τα βασικά αιτήματα Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. 
 

 


