
 

 

   
ΟΠΕΚ – Φόρουμ Πολιτών 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΠΕΚ – 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η Κύπρος και το εγχείρημα της ενοποίησης της Ευρώπης* 
 
 

«Το εγχείρημα της ενοποίησης της Ευρώπης  
ΚΥΠΡΟΣ - Πόσο θέλουμε, πόσο μπορούμε;» 

 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ – Δημοσιογράφος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚ 
 
Η Κύπρος συμμετέχει στην ΕΕ από το 2004.  
Πριν από την ένταξη – ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 – η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου ήταν 
συνυφασμένη με την προσπάθεια για αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος του νησιού – την 
επίλυση του Κυπριακού. Η Κύπρος αναζητούσε απάνεμο ασφαλές λιμάνι. Πίστεψε στην Ευρώπη! 
 
Στις 3 αυτές δεκαετίες, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Μεγάλες σύντομες ελπίδες και μακρόσυρτες 
απογοητεύσεις. Το ουσιώδες ζήτημα, αυτό της ασφάλειας και της ευημερίας της Κύπρου σε ένα σταθερό, 
φυσιολογικό περιβάλλον μιας χώρας – πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαντήθηκε. 
Χρειάζεται ακόμα πολύς κόπος και προσπάθεια για να φθάσουμε στον στόχο της δραστήριας, ευρωπαϊκής,  
Κύπρου, απαλλαγμένης από τα βαρίδια του παρελθόντος. Εξωστρεφούς! Κοσμοπολίτικης! Στην καρδιά της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
 
Τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 10ετίας, και άλλα λιγότερο σημαντικά που είναι όμως άμεσα 
συνυφασμένα με την τωρινή παρακμιακή κατάσταση στο νησί, αφήνουν πολλά ερωτηματικά και απορίες. 

 Ποιες είναι οι επιδιώξεις μας λοιπόν μέσα στην Ευρώπη;  
 Είναι η κυπριακή ελίτ που κυβερνά προσανατολισμένη στην ΕΕ; 
 Τι ακριβώς επιδιώκει και πώς αξιοποιεί το κεφάλαιο της συμμετοχής της στην ΕΕ για να το πετύχει; 

 
Γιατί έπρεπε να ενταχθεί η Κύπρος;  
«Το αποτέλεσμα της ένταξης θα ήταν αυξημένη ασφάλεια και ευημερία. Θα υποβοηθούσε στο να φέρει τις 
δύο κοινότητες του νησιού πιο κοντά. Σμίκρυνση του χάσματος ανάπτυξης μεταξύ βορρά και νότου». Με 
λυμένο το Κυπριακό, η ΕΕ θα βοηθούσε στην «σταδιακή αποκατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων».  

«Ενώ η καθεμιά Κοινότητα θα μπορεί να διατηρεί τα θεμελιώδη συμφέροντα της, οι θεσμικές πρόνοιες που 
θα περιέχονται σε μια τέτοια διευθέτηση θα πρέπει να επιτρέπουν στην Κύπρο να συμμετέχει ομαλά στη 



 

 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της Eυρωπαϊκής Kοινότητας και στην ορθή εφαρμογή των νόμων της 
Kοινότητας σε ολόκληρο το νησί…» 

(Γνωμοδότηση - 30 Ιουνίου 1993)  
 

Τι είπε από τότε η ΕΕ: ΔΔΟ και «μία φωνή» στην ΕΕ 

Η μεγάλη διπλωματική προσπάθεια για ένταξη πέτυχε! Με ορόσημα τα ακόλουθα: 

 Απόφαση για Έναρξη Διαπραγματεύσεων 1995,  
 Ελσίνκι 1999, Κοπεγχάγη 2002,  
 Συνθήκη Προσχώρησης Στοά του Αττάλου 2003. 

Μια υπόμνηση στον Γιάννο Κρανιδιώτη, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας μέχρι τον θάνατό 
του (Σεπτέμβριος 1999) είναι σημαντική για ιστορικούς λόγους, αφού ο ρόλος του ήταν καθοριστικός για να 
είναι σήμερα η Κύπρος μέλος της ΕΕ. 

 
Κύπρος: 17 χρόνια ένταξης  
 
Στα 17 χρόνια που έχουν περάσει, η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ από την 1.5.2004 πέρασε μέσα από 
απανωτές κρίσεις ταυτότητας και προσανατολισμού.  
 
2004: H προσχώρηση έγινε κάτω από διεθνή αποδοκιμασία. Η Ε/κ ηγεσία εμφανίστηκε να απορρίπτει εκείνη 
την επανένωση και την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για όλο το νησί και το σύνολο του λαού της – 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από τότε δεν έπεισε ότι έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να το πετύχει. 
Το σχέδιο της παρέμεινε κατ’ ακρίβεια ημιτελές, αν κάποιος αναλογιστεί τί ακριβώς ήθελε και τί πέτυχε. Η 
ένταξη δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός, ήταν το μέσον για την επίτευξη ενός ακόμα μεγαλύτερου στόχου: την 
απαλλαγή από την βαριά κληρονομιά του ΄74. 
 
Η ηγεσία της Κύπρου προσαρμόστηκε σε λιγότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με την νέα κατάσταση πραγμάτων: 
Συμμετέχω στην ΕΕ, βάζω α λα καρτ προτεραιότητες, αποθηκεύω το Κυπριακό …μέχρι νεωτέρας.  
Μια μερίδα πολιτικών είδε την αλλαγή – από ένα κράτος των Αδεσμεύτων σε ένα θεσμικά εντός ΕΕ κράτος – 
μέλος, ως μια εξέλιξη που ευνοεί το στάτους κβο για να αντέχει στον χρόνο.  
 
Από το 2010 η Ε/κ πλευρά αναζωογόνησε και την διαπραγμάτευση με τον ΟΗΕ σε μια ανοιχτού τέλους 
διαδικασία: «Χωρίς χρονοδιαγράμματα, χωρίς έξωθεν επιβολή…» Μια γενική αντίληψη στον ΟΗΕ και την ΕΕ 
ήταν να αφεθούν οι Κύπριοι να πάρουν την ιδιοκτησία των διαπραγματεύσεων και να δημιουργήσουν μια 
δεύτερη ευκαιρία. Όλο το υλικό ήταν άλλωστε εκεί στα έγγραφα του ΟΗΕ, ως αποτέλεσμα πολυετών 
διαπραγματεύσεων, αν υπήρχε η βούληση να αξιοποιηθούν, να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν 
περαιτέρω στο κεκτημένο της ένταξης. 
 
 



 

 

2008: Την περίοδο μετά την ένταξη  η Κύπρος εντός ΕΕ αξιοποίησε τα ευεργετήματα της ενιαίας αγοράς, της 
ανεμπόδιστης προσφοράς υπηρεσιών και της διακίνησης κεφαλαίων. Πέτυχε τη συμμετοχή της στην 
Ευρωζώνη την 1.1.2008, αλλά πάνω σε αυτήν δημιούργησε ένα τεράστιο όγκο τραπεζικών συναλλαγών με το 
προνομιακούς εταίρους στο εξωτερικό, συνδυάζοντας τις διάφορες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς γης.  
 
2010 – 13: Όταν ξέσπασε η παγκόσμια κρίση, ο μη βιώσιμος χαρακτήρας αυτής της ανεξέλεγκτης επέκτασης 
συσσώρευσε τεράστια δημόσια και ιδιωτικά χρέη, φέρνοντας τις τράπεζες στο χείλος της χρεοκοπίας.  Από 
το 2010 και μετά – μέχρι το «κούρεμα», τον Μάρτιο του 2013, το κυπριακό «θαύμα» κατέρρευσε γιατί 
στηριζόταν σε σαθρά θεμέλια. 
 
Η απότομη προσγείωση με την στήριξη της Τρόικας τραυμάτισε το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. 
Αλλά γρήγορα αυτό το κατεστημένο ανέκαμψε, επαναφέροντας στο προσκήνιο, νέες πρακτικές από το παλιό 
υλικό, για εξασφάλιση «ζεστού χρήματος»: τα «χρυσά» διαβατήρια. 
 
2015 – 17: Η αναπάντεχη ελπίδα για επίλυση την περίοδο 2015 – 17, κυρίως λόγω της εκλογής του 
Μουσταφά Ακιντζί και της προοπτικής το φυσικό αέριο να λειτουργήσει ως καταλύτης συνεργασίας στην 
ανατολική Μεσόγειο, αποδείχθηκαν μια σύντομη παρένθεση. Μια απόκλιση στον κανόνα που κρατά την 
Κύπρο παγιδευμένη σε ένα αναχρονιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουν την λύση του, αλλά 
η κυπριακή ηγεσία δεν τόλμησε ποτέ να διανύσει το τελευταίο μίλι. 
 
Απαντήσεις επί της ουσίας! 
 
Σήμερα θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα επί της ουσίας, χωρίς υπεκφυγές. 
 
Έχει σημασία για την Κύπρο η συμμετοχή ως επανενωμένο κράτος στην ΕΕ και η πλήρης εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου; Ή μήπως είναι υπερτιμημένη η ένταξη; 
Η απάντηση είναι κατηγορηματική! Στην πιο προωθημένη φάση των διαπραγματεύσεων, έχουν καταγραφεί 
συγκλίσεις τέτοιες που επιτρέπουν την πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
Το ευρώ θα είναι το κοινό νόμισμα των Κυπρίων και η μεγαλύτερη εγγύηση της οικονομικής σταθερότητας 
και τραπεζικής εποπτείας. Η συμμετοχή στην ΕΕ συμφωνήθηκε να επιτρέπει την αποτελεσματική συμμετοχή 
ως ένα κράτος με μία φωνή. Το πολιτικό και νομικό πλαίσιο που προσφέρει η ΕΕ και η υπεροχή του 
ενωσιακού δικαίου έκαναν εφικτή την υπέρβαση διαφορών για την λειτουργικότητα του κράτους. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε συνεισφορά για την οικονομική στήριξη της διαδικασίας επανένωσης ύψους 
3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια ολοκληρωμένη οικονομική από την πλευρά της ΕΕ θα μπορούσε να θέσει 
την περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας επίλυσης κάτω από την εποπτεία της ΕΕ, με τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που διαθέτει (Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα) ή το Ταμείο Ανάκαμψης ή ακόμα και ειδική 
στήριξη από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, στηρίζοντας έμπρακτα την διαδικασία ειρήνης.  
 
Ποιο αίσθημα ασφάλειας υπάρχει, όσο η Κύπρος μένει μισή εντός ΕΕ; Γιατί με λίγα λόγια σήμερα, 
αισθανόμαστε πιο ανασφαλείς, παρά την δεκαετία του 80 ή του 90; 



 

 

Η συμμετοχή στην ΕΕ διευκολύνει τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών ασφάλειας μέσα από την ικανότητα 
της Ένωσης να λειτουργεί ως ήπια δύναμη. Η αρχιτεκτονική ασφάλειας της επανενωμένης Κύπρου 
διαλαμβάνει την αντικατάσταση της Συνθήκης Εγγυήσεως της Κύπρου και την κατάργηση του μονομερούς 
δικαιώματος επέμβασης, όπως εισηγήθηκε ο ΟΗΕ. Μαζί με τον ΟΗΕ, η ΕΕ είναι η πλέον καταλληλότερη να 
ηγηθεί της εφαρμογής της νέας Συνθήκης Ασφάλειας για την Κύπρο, δημιουργώντας παράλληλα το πλέγμα 
των σχέσεων συνεργασίας με την Ελλάδα και την Τουρκία. 
 
Πόσο μετρά στις δικές μας προτεραιότητες, η συμπόρευση με τις φιλοευρωπαϊκές και προοδευτικές 
τουρκοκυπριακές δυνάμεις, βεβαιωμένα ταγμένες με τη κυπριακή ταυτότητα; 
Η Τ/κ Κοινότητα έχει εκδηλώσει με πολλούς τρόπους την θέληση της για μια κοινή πορεία και συμμετοχή 
στην ΕΕ. Διεκδικεί τη θέση της στον κόσμο και την ΕΕ και μπορεί να την επιτύχει κατοχυρώνοντας την 
διακριτή ταυτότητα της ως κοσμική Κοινότητα στο πλαίσιο της ΔΔΟ. Ύστερα από πολλές δεκαετίες 
αντιπαράθεσης και μνησικακίας, οι Ε/κ και οι Τ/κ βρίσκουν τον κοινό δρόμο που μπορούν να βαδίσουν μαζί 
και αυτός είναι ο ευρωπαϊκός. 
 
Η Κύπρος και οι σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ 
 
Τέλος, πόσο εφικτό είναι να επιχειρήσουμε μια «αλλαγή παραδείγματος» και να δούμε την Τουρκία, όχι ως 
μόνιμο και προαιώνιο αντίπαλο, αλλά ως εταίρο της Κύπρου – συμπληρώνω και της Ελλάδας, σε ένα 
καθορισμένο από κανόνες πλαίσιο συνεργασίας, όπως αυτό που μπορεί να δώσει η ΕΕ; 
Η επιτυχής πορεία της Κύπρου στην ΕΕ ήταν στενά συνδεδεμένη με την παράλληλη πρόσδεση της Τουρκίας 
στην ΕΕ. Η διασύνδεση της επίλυσης του Κυπριακού με την αναζωογόνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων 
δημιουργεί αμοιβαία οφέλη, πρωτίστως για την Κύπρο για να απαλλαγεί από το βάρος της κατοχής και της 
διαίρεσης. 
 
Οι δικοί μας μύθοι 
 
Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η Κύπρος δεν αξιοποιεί το κεφάλαιο της ένταξης γιατί παρερμηνεύει ή 
ακόμα διαστρεβλώνει το περιεχόμενο αυτής της συμμετοχής. Δεν είναι βέβαια η μόνη χώρα στην Ευρώπη 
των «27». Αρκετοί μετά τη μεγάλη Διεύρυνση, ακολουθούν το παράδειγμα ενός κράτους μέλους με την α λα 
καρτ παρουσία, με εθνοκεντρική αντίληψη και εμμονή στην μόνη διάσταση που ξέρουν – την 
διακυβερνητική, το Συμβούλιο και τις ομοφωνίες. 
  
Όμως υπάρχουν και παραδείγματα παλαιών και νέων κρατών μελών που λειτουργούν διαφορετικά. Ξέρουν 
να αντλούν περισσότερα από την ΕΕ γιατί προσαρμόζουν την πολιτική τους στον μέγιστο βαθμό με την κοινή 
συνισταμένη της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζουν με την δράση τους το τελικό ευρωπαϊκό 
αποτέλεσμα. Ο καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου στις συχνές επισκέψεις του στο νησί προ 2004 έλεγε σε 
μαζικό τότε ακροατήριο: «η ΕΕ είναι μια ένωση μέσα από την οποία όλοι κερδίζουν. Όχι όμως 100%».  
 
Τα μικρά κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν την συμμετοχή τους στην ΕΕ κορυφαία προτεραιότητα και να 
επιχειρήσουν να ευθυγραμμίσουν τα εθνικά συμφέροντα τους με τις κοινές θέσεις, τις μεγάλες πολιτικές και 
επιδιώξεις της ΕΕ, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος, συγκριτικά με το μέγεθος και την υφιστάμενη επιρροή 



 

 

τους. Τα μικρά κράτη εξάλλου, κατανοούν περισσότερο ότι μόνο μέσα από την ΕΕ μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, χωρίς να κινδυνεύουν να τεθούν εντελώς στο περιθώριο. 
Αντίθετα, μια μονοδιάστατη επιδίωξη για πλήρη ικανοποίηση των εθνικών αιτημάτων, συχνά αδιαφορώντας 
για το τί επιζητούν και σκέφτονται οι άλλοι, μάς έχει οδηγήσει σε σοβαρά αδιέξοδα.  
 
Ίσως η κυπριακή πολιτική στις Βρυξέλλες να είναι τα τελευταία χρόνια το παράδειγμα προς αποφυγή για 
μικρά κράτη μέλη. Πχ η επιδίωξη για παράδειγμα επιβολής «κυρώσεων» σε βάρος της Τουρκίας, αγνοώντας 
την πολιτική θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας που θέλει σύμπραξη με την Άγκυρα, συνεννόηση μαζί της. 
Η Κύπρος χρειάζεται να συμβάλλει στην δημιουργία των προϋποθέσεων για μια κοινή πορεία, την Θετική 
Ατζέντα ΕΕ – Τουρκίας, ώστε μέσα από την διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας να μπορεί να επηρεάσει 
τους όρους για την παραπέρα πορεία – κυρίως δε για την επαναφορά του Κυπριακού σε τροχιά επίλυσης. 
 
Η εντύπωση ότι «διατάσσουμε» την ΕΕ να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας, μάς έχει οδηγήσει σε 
ψευδαισθήσεις ως προς το τί ακριβώς θέλει και τί μπορεί να κάνει η Ένωση για να σταθεί με αλληλεγγύη στα 
κράτη μέλη της. Έτσι γύρισε μπούμερανγκ η πρόθεση προβολής αρνησικυρίας στην επιβολή κυρώσεων στο 
καθεστώς Λουκασένκο της Λευκορωσίας. Ακόμη μεγαλύτερη απαξίωση δημιουργούν οι παρεμβάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εξηγήσουμε στους άλλους ποιο είναι το συμφέρον τους – λες και οι ίδιοι δεν 
ξέρουν. Ή η επανειλημμένη επίκληση του βέτο που ποτέ δεν εφαρμόζονται λχ στην Θετική Ατζέντα της 
Τουρκίας. Όλα αυτά έχουν απομονώσει την Κύπρο. Την ακούν οι υπόλοιποι και – συνήθως - κατεβάζουν τα 
ακουστικά!  
 
Αξιοπιστία και κύρος  
 
Η χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για να ακουστεί η φωνή μας, να έχουμε κύρος, αξιοπιστία και επιρροή στις 
ευρωπαϊκές αποφάσεις, έχει απόλυτη σχέση με τις επιλογές μας: τόσο στο Κυπριακό όσο και σε σχέση με την 
συμπόρευση μας με άλλες κεντρικές ευρωπαϊκές επιδιώξεις. 
Θέλω να θυμίσω μια φράση που άκουσα με τα αυτιά μου ως νεαρός δημοσιογράφος στο περιθώριο της 
συνόδου κορυφής του Ελσίνκι το 1999. Ο πρέσβης Αριστείδης Αγαθοκλής αναγνώσκει το τελικό προσχέδιο 
των συμπερασμάτων και σχολιάζει: «είναι ωσάν να έχουν γραφεί με ελληνικό χέρι…» Το λέω αυτό, θέλοντας 
να υπομνήσω κι άλλους στην Ελλάδα που επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό 
τους για να πάει η Κύπρος μπροστά και να γίνει μέλος της ΕΕ. 
 
Η απόκλιση από θεμελιώδεις ευρωπαϊκές πολιτικές μπορεί να είναι προνόμιο για ισχυρούς ακόμα και εντός 
ΕΕ όπου λειτουργούν αρχές και κανόνες, αλλά η ίδια «απόκλιση» επιφέρει σοβαρά πλήγματα αξιοπιστίας για 
μικρά κράτη μέλη.  
Δεν είναι επωφελές για την Κύπρο να εκμεταλλεύεται το ενωσιακό σύστημα και να στήνει διεθνή βιομηχανία 
χρυσών διαβατηρίων. Χαρακτηριστικό είναι το λεκτικό που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το 
οποίο η Κύπρος αντιμετωπίζει τη διαδικασία επί παραβάσει με σοβαρές πιθανότητες να παραπεμφθεί στο 
Δικαστήριο ΕΕ. Η Κύπρος κατηγορείται στην ουσία ότι παραβίασε την εμπιστοσύνη που δείχνει η ΕΕ στα 
κράτη μέλη της και βάζει σε κίνδυνο τους πολίτες της (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αδιαφάνεια, οικονομικό 
έγκλημα κοκ) 
 



 

 

Συμπεράσματα 
 
Η Κύπρος μπήκε στην ΕΕ για να οικοδομήσει ένα πλέγμα ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας με 
ισχυρή συνεκτική δύναμη, την ευρωπαϊκή ομπρέλα και τη συμφιλίωση με τους Τ/κ.  
Η ΕΕ ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα κοινός στόχος μιας πλειοψηφίας και από τις δύο πλευρές. Στις πιο 
δύσκολες συνθήκες οι Τ/κ έχουν εκφραστεί (2004 – Ταλάτ και 2015 – Ακιντζί) με ψήφο πέραν του 60%. 
 
Στον ΟΠΕΚ υποστηρίζουμε ότι η ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ξαναδημιουργηθεί αν το 
θελήσουν οι Κύπριοι και πείσουν τον ΟΗΕ και την ΕΕ να τους στηρίξουν. Προϋπόθεση είναι 4 βήματα: 

1. Επιστροφή χωρίς αμφίσημες τοποθετήσεις στην ΔΔΟ και στα 6 σημεία Γκουτέρες με ρητή αποδοχή 
της πολιτικής ισότητας, μίας ψήφου και εκ περιτροπής προεδρίας από την Ε/κ ηγεσία. 

2. Υποστήριξη της Θετικής Ατζέντας της Τουρκίας και ενισχυμένων συνεργασιών ΕΕ – Τουρκίας, 
περιλαμβανομένης της PESCO, με προϋπόθεση την ανάκτηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου για 
την επίλυση του Κυπριακού όπως διαμορφώθηκε μέχρι το Κραντ Μοντάνα. Με οδηγό τα 6 σημεία 
Γκουτέρες να επαναρχίσει ο διάλογος υπό τον ΟΗΕ. 

3. Σχέδιο Συνεργασίας χωρίς άξονες και αποκλεισμούς στα ζητήματα ενέργειας της Ανατολικής 
Μεσογείου, αξιοποιώντας τις σχετικές προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Οι Τ/κ μπορούν να εκπροσωπηθούν και να συμμετάσχουν στους 
ενεργειακούς σχεδιασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν το πλαίσιο των 6 σημείων του 
ΓΓ του ΟΗΕ (Πλαίσιο Γκουτέρες, 30.6.2017 – Κραντ Μοντάνα). 

4. Ένα ισχυρό βόρειο άνοιγμα στους Τουρκοκυπρίους που βρίσκονται σήμερα σε απόγνωση μπροστά 
στον κίνδυνο εξαφάνισης της κοσμικής τους ταυτότητας. Ο ΟΠΕΚ συμμερίζεται τη θέση του Υπάτου 
Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ για την ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής 
πολιτικής της ΕΕ έναντι των Τ/κ, στην προοπτική με την επίλυση του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ να 
επεκταθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στις περιοχές της επικράτειας της Κύπρου που δεν εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης. 

 
Η Κύπρος έχει καταναλώσει πολύ από το ευρωπαϊκό της κεφάλαιο και οφείλει να αναθεωρήσει συνολικά την 
συμμετοχή της. Τέρμα τα «χατίρια» σε Ρώσους και τώρα Κινέζους. 
Εξωτερική πολιτική με βάση την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. 
 
Αποφασιστική στροφή και επένδυση στην βιώσιμη ανάπτυξη και την δημιουργία γεφυρών συνεργασίας με 
την Μέση Ανατολή. Με παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό μας:  
Συμφιλίωση με τους Τ/κ, συνύπαρξη και κοινό ευρωπαϊκών μέλλον ανάμεσα στους διαφορετικούς 
Βιώσιμη ανάπτυξη, ευθυγράμμιση με την πράσινη πολιτική και την καθαρή ενέργεια. 
 
Η ΕΕ μπορεί να κάνει πολλά για μας αν είμαστε στην γραμμή της επίλυσης, της συνεργασίας και της 
αειφόρου ανάπτυξης. Το νησί έχει πλούτο ανθρώπων και πολλαπλάσιες δυνατότητες. Ο δρόμος μας είναι ο 
ευρωπαϊκός δρόμος. 
 
*Αυτό το έγγραφο πολιτικής έχει παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΟΠΕΚ με την ελλαδική 
Ομάδα Χωρίς Όνομα στις 9 Φεβρουαρίου 2022.  



 

 

Συνοψίζει τις θέσεις που έχει διαμορφώσει ο ΟΠΕΚ για μια δραστήρια και εξωστρεφή Ευρωπαϊκή Κύπρο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Φόρουμ 
Πολιτών για την μεταρρύθμιση της Ευρώπης». 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την από την ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και 
αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών υπό το πρίσμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Οι θέσεις του ΟΠΕΚ αντλούν ιδέες μέσα από τις συζητήσεις που έγιναν καθώς και από την εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί από την συνολική δράση του: από την προενταξιακή περίοδο της Κύπρου, την ένταξη το 2004 και 
την συμμετοχή ως κράτος μέλος. 
 
 


