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Καθορίζοντας το ρόλο της 
Τουρκίας στην Κύπρο

• Η κατοχή χώρου ως δυναμικό φαινόμενο: το 
διχοτομικό στάτους-κβο περιγράφει την 
εκκρεμότητα, όχι την δυναμική διάσταση των 
μετασχηματισμών.

• Η Κύπρος ως "απειλή": Κατάργηση της 
"απειλής" και μεταμόρφωση σε "ειρηνικό 
πεδίο" πολέμου.

• Η κατασκευή της "νέας πατρίδας" των 
Τουρκοκυπρίων: Η διαδικασία εκτουρκισμού 
του χώρου - αλλαγή τοπωνυμίων, εποικισμός, 
περιουσιακό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα.

• Η αποξένωση: το άμεσο αποτέλεσμα της "νέας 
πατρίδας". Οι Τουρκοκύπριοι ως "απάτριδες";

• Η Τουρκία μεταξύ κατοχής και αποικιοκρατικής 
πολιτικής... Η εξαγωγή του "εαυτού" της στην 
Κύπρο".



Ποια (νέα) Τουρκία "εισάγεται" 
στην Κύπρο;

• «Αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν συνέταιροι 
μας στην περίοδο της δεκάχρονης μας εξουσίας, δεν θα 
είναι συνέταιροι μας στα επόμενα δέκα χρόνια της 
εξουσίας μας... Έστω και αν δεν μας χώνεψαν, για 
παράδειγμα τα φιλελεύθερα μέρη, στον ένα ή στον άλλο 
βαθμό συνεργάστηκαν μαζί μας. Όμως στο μέλλον είναι η 
περίοδος της οικοδόμησης. Και η περίοδος της 
οικοδόμησης δεν θα είναι όπως αυτοί επιθυμούν...η 
Τουρκία που θα οικοδομηθεί και το μέλλον που θα 
παλινορθωθεί δεν θα είναι ένα μέλλον και μια περίοδος 
που θα αποδεχτούν...» (Aziz Babuşçu, 30.3.2013).

• Η αλλαγή των κοινωνικών συμμαχιών ολοκληρώνεται με 
την απόπειρα πραξικοπήματος Ιουλίου 2016.

• Η έννοια του "ιθαγενές και εθνικού" (yerli ve milli) σε 
επίπεδο ταυτότητας - ιδεολογίας, πολιτικής και οικονομίας.

• Το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας ως η εξωτερική έκφραση 
του "ιθαγενές εθνικού". Η "ΤΔΒΚ" ως πάροχος ασφάλειας 
στην Τουρκία.



Πως "εισάγεται" η (νέα) Τουρκία στην Κύπρο;

Πρεσβεία - Γραφείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας

Εκθέσεις παρακολούθησης οικονομίας - σύστημα 
χρηματοδότησης

Τρίχρονα πρωτόκολλα και τα πεδία 
μετασχηματισμού

Ιδεολογία - θρησκεία -
πολιτισμός

Πολιτικό σύστημα
Οικονομική ανάπτυξη



Ένα παράλληλο δίκτυο εξουσίας



Το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας

• Cem Gürdeniz: «Η ΤΔΒΚ είναι το νότιο φρούριο 
της γαλάζιας πατρίδας… Δεν πρέπει να 
ξεχάσουμε ότι η ΤΔΒΚ δεν είναι πλέον η μικρή 
πατρίδα, αλλά είναι η ίδια η μητέρα πατρίδα».

• Η ενοποίηση των τριών Vatan σε ένα 
γεωπολιτικό δόγμα (Anavatan-Yavruvatan-
Mavi Vatan).

• Η «ΤΔΒΚ» από «δέκτης» γίνεται «πάροχος» 
ασφάλειας προς την Τουρκία.

• Δομικές αλλαγές: ναυτική βάση, στρατιωτικό 
αεροδρόμιο, Βαρώσια

• Συνέπειες στις τουρκοκυπριακές πολιτικές 
ισορροπίες.



Yeni Şafak, 9.2.2020



Yeni Akit, 9.2.2020



Η σημασία της 
τουρκοκυπριακής 
αντιπολίτευσης

• Οι αντιφάσεις μεταξύ 
κανονικοποίησης και αναπαραγωγής 
του καθεστώτος εξαίρεσης. 

• Οι αντοχές της αντιπολίτευσης και η 
άρνηση προσαρμογής.

• Το Κυπριακό πρόβλημα ως 
"πρόβλημα Τουρκίας -
Τουρκοκυπρίων".

• Ένας ανανεωμένος εθνοκοινοτισμός: 
"Ούτε όμηροι της Τουρκίας, ούτε 
μπάλωμα των Ελληνοκυπρίων".


