
Τι διαφοροποιήθηκε στην 
Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα μετά το 2004 

1
9

-F
eb

-2
0

1



Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Στην παρουσίαση μου αυτή θα προσπαθήσω να σας 
περιγράψω 

• τι κατά την άποψη μου είναι οι σημαντικές αλλαγές που 
χαρακτηρίζουν την ΤΚ οικονομία 

• Θα περιοριστώ στις οικονομικές συνθήκες και θα προσπαθήσω να 
δώσω κάποιες ερμηνείες για το τι σημαίνουν

• θεωρώ ότι οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν πέρα από την οικονομία 
και τις μελλοντικές προσεγγίσεις για λύση

• Θα καταλήξω με κάποια συμπεράσματα που στηρίζονται σε αυτά 
τα νέα οικονομικά δεδομένα 
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία  

1. Η παροχή νερού και η μεγαλύτερη εξάρτηση από την 
Τουρκία

• Το πρώτο μεγάλο θέμα που διαφοροποιήθηκε πιστεύω, είναι η 
παροχή νερού 
• για οικιακή, 

• βιομηχανική και 

• τουριστική χρήση  

• Νομίζω ότι χρειάζεται να θυμηθούμε τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα μέχρι της τέλος 
της δεκαετίας του 1990 , όταν δημιουργήθηκε ο πρώτος σταθμός 
αφαλάτωσης και ήταν πλέον δυνατόν να παρέχεται νερό χωρίς 
διακοπές στα σπίτια μας

• Θεωρώ απαραίτητο να αρχίσω από το νερό γιατί από ότι 
φαίνεται το έργο εκτός από τη σημασία του για το μέσο 
τουρκοκύπριο έχει κάποια άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά:
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία  

i. πρώτο δημιουργεί νέα τετελεσμένα για την εξάρτηση των 
κατεχομένων από την Τουρκία.

ii. δεύτερο το έργο ήταν τεχνικά πρωτοποριακό, γιατί δόθηκαν 
λύσεις που δεν είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί, καθώς ο αγωγός 
επιπλέει στο μέσο του ωκεανού πολλά μέτρα πάνω από το βυθό,
λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

• Οι Τούρκοι μηχανικοί και επιστήμονες υπερηφανεύονται ότι έχουν 
εφαρμόσει  πρωτοπόρο προσέγγιση με πολλές δυνατότητες  μελλοντικής 
αξιοποίησης

iii. Σε συνδυασμό με το έργο δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο 
εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στη Μύρτου

iv. Παραμένει άγνωστη η προσέγγιση της τιμολόγησης και ποιο 
μέρος του συνολικού κόστους επωμίζεται η ΤΚ κοινότητα και ποιο 
η Τουρκία, όμως είμαι σίγουρος ότι δημιουργεί νέες προοπτικές  
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Δορυφορική εικόνα του φράγματος στα Πάναγρα και το 
διυλιστήριο νερού στη Μύρτου

Το διυλιστήριο 

νερού στη 
Μύρτου
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

2. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά τον πληθυσμό των 
κατεχομένων

• με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού  
μεταξύ 2000 και 2017 ήταν κατά μέσο όρο 2.8% το χρόνο, 
παρουσιάζοντας επιτάχυνση σε σύγκριση με τη δεκαετία 1990-2000

• Η επιτάχυνση οφείλεται στη γρήγορη ανάπτυξη, 

• που προσέλκυσε εργατικό δυναμικό για στελέχωση των δραστηριοτήτων του 
τουρισμού, των καζίνων, των κατασκευών 

• Αλλά και η μεγάλη ελκυστικότητα  της  Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ο 
υπέρ τριπλασιασμός των φοιτητών

• Να σας θυμίσω ότι ο συνολικός πληθυσμός των ΕΚ εκτοπισμένων από 
τις κατεχόμενες περιοχές το 1974 ήταν 162000 άτομα

• μαζί με τους Τουρκοκύπριους που κατοικούσαν στις περιοχές ανεβάζει 
τον τότε πληθυσμό στις 220000 περίπου. 

• το 2017 οι εκτιμήσεις για το συνολικό πληθυσμό των κατεχομένων ήταν 
345000 

• πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα δεδομένα του 1973
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Όμως κάποιοι άλλοι πολύ αποκαλυπτικοί αριθμοί είναι  ότι
• Σήμερα στο Βαρώσι κατοικούν με βάση της απογραφή του 2011

πάνω από 41000 άτομα, αριθμός που διογκώνεται συνεχώς 
• το 1973 ο πληθυσμός του Βαρωσιού δεν ξεπερνούσε τις 39000

• Δηλαδή στην Αμμόχωστο σήμερα παρόλο που δεν υπάρχει τουρισμός 
και ξενοδοχειακή δραστηριότητα και το λιμάνι υπολειτουργεί έχει 
μεγαλύτερο πληθυσμό από το 1974 

• Η επαρχία Κερύνειας το 1973 είχε πληθυσμό 32600 και η πόλη ήταν 
ένα μεγάλο χωριό της Κύπρου με 3900 άτομα.
• Μόνο η πόλη της Κερύνειας, στην απογραφή του 2011 είχε 33200 

κατοίκους και 

• η επαρχία της Κερύνειας στο σύνολο της 69200

• Ήδη σήμερα ο πληθυσμός της Κερύνειας υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει 
τις 50,000

• Πιστεύω ότι δυστυχώς το ίδιο συνέβηκε και στη Μόρφου  αφού τα 
δεδομένα της απογραφής του 2011 δείχνουν τους κατοίκους να 
ήταν 18000 άτομα, ένας αριθμός πολύ μεγαλύτερος του μεγέθους 
της Μόρφου του 1974 
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Δορυφορική απεικόνιση της Αμμοχώστου σήμερα
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Δορυφορική εικόνα της Κερύνειας το 2019
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

3. Η Τρίτη μεγάλη αλλαγή η οικονομική 
ανάπτυξη των κατεχομένων

• Οι τουρκοκύπριοι δεν είναι πλέον οι φτωχοί 
αδελφοί μας
• που αναμένουν την λύση του Κυπριακού 

για να ευημερήσουν και να βελτιώσουν το 
επίπεδο του εισοδήματος τους 

• Τα οικονομικά δεδομένα σήμερα δείχνουν 
μια εντελώς διαφορετική εικόνα

• Η Τκ οικονομία έχει επιτύχει πολύ ψηλό  
ρυθμό ανάπτυξης 

• Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των 
κατεχομένων περιοχών μεταξύ των χρόνων 
2003 και 2017 έφτασε στο 8.5% κατά μέσο 
όρο το χρόνο.

• Με αποτέλεσμα το ΤΚ ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 
του 1977, να είναι σήμερα τριπλάσιο σε 
σχέση με το επίπεδο του 2003

• Την ίδια περίοδο το ΑΕΠ στις περιοχές που 
ελέγχει το κράτος ανέβηκε μόλις 30% ή με 
το αναιμικό 1.8% το χρόνο σαν αποτέλεσμα 
της Τραπεζικής κρίσης
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 
σε σύγκριση με την ΕΚ

• Η μεγάλη διαφορά στον ρυθμό 
ανάπτυξης της παραγωγής την 
περίοδο αυτή 
• κατέληξε σε σμίκρυνση του 

χάσματος μεταξύ του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ των ΕΚ και ΤΚ 

• Ενώ το 2003 το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
των ΤΚ μόλις ανερχόταν στο 30%
του αντίστοιχου ΕΚ
• Σήμερα (2014-2017) έχει φτάσει 

στο 55-60%   

• Μια εντυπωσιακή σμίκρυνση της 
διαφοράς 
• Επομένως, το διαφορετικό επίπεδο 

διαβίωσης δεν αποτελεί πλέον ένα 
πλεονέκτημα της ΕΚ πλευράς για να 
το προσφέρουμε με αντάλλαγμα 
την ασφάλεια που επιζητούσαμε.

• Αυτό έχει εκλείψει πλέον 
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 
4. Η τέταρτη μεγάλη αλλαγή, η επέκταση της Πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης και ο μεγάλος ρόλος της στην ανάπτυξη της ΤΚ 
οικονομίας:
• Να τονίσω πρώτα ότι τα πανεπιστήμια είναι ένας τομέας που βασικά 

εντάθηκε η εξάρτηση της ΤΚ κοινότητας από την Τουρκία, όπως 
δείχνουν οι αριθμοί της νέας πραγματικότητας 
i. Το 2017-2018 λειτούργησαν στην ΤΚ κοινότητα 17 Πανεπιστήμια σε 

σύγκριση με μόνο 6 που ήταν το (2003/04) 
ii. Σημειώστε ότι νεότερες πληροφορίες μιλούν για πέραν των 20 

Πανεπιστημίων καθώς συνεχίζει η ανάπτυξη του τομέα
iii. Τα πανεπιστήμια είναι διασπαρμένα σε όλη την έκταση της βόρειας 

Κύπρου
• Από τη Λεύκα, τη Μόρφου, τη Κερύνεια και τη Λευκωσία
• έξω από τη Λευκωσία λειτουργεί το πιο μεγάλο Πανεπιστήμιο το Near East 

University που το 2018 είχε γραμμένους 27000 φοιτητές
• Στην Αμμόχωστο λειτουργεί το πιο παλιό ή το πρώτο πανεπιστήμιο που Ιδρύθηκε το 

1979 με την ονομασία Eastern Mediterranean University με 18700 φοιτητές το
2018

• Σημειώστε ότι πρόσφατα δημιουργήθηκε πανεπιστήμιο στη Καρπασία όπου 
σταδιακά στρέφεται η προσοχή για την ανάπτυξη όπου ήδη έχουν αποπερατώσει 
τον αγωγό που μεταφέρει το νερό 

• Γενικά λειτουργεί σήμερα ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημίων και παρόλο που 
εγείρονται ερωτηματικά για την ποιότητα τους, η ποσότητα τους σήμερα είναι 
εντυπωσιακή 
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Τόνισα την αυξανομένη εξάρτηση της ΤΚ 
κοινότητας από την Τουρκία και στην 
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
• Από 18300 οι τούρκοι φοιτητές το 2003/04 

έγιναν  56000 το 2017/18
• Όμως εκτός από τους φοιτητές από την 

Τουρκία υπήρξε μια άλλη μεγάλη επιτυχία στην 
προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες, που
• από 2300 το 2003/04, 
• έφτασαν στις 31600 οι φοιτητές από τρίτες 

χώρες το 2017/18

• Τα ίδια χρόνια ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων 
φοιτητών αυξήθηκε μόνο από 10000 σε 13300

• Συνολικά ο αριθμός των φοιτητών από 30600 το 
2003/04 , ξεπέρασε τις 100000 το 2017/18
• Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η 

προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες σε 
τόσο μεγάλους αριθμούς αναδεικνύει την 
επιτυχία διεθνοποίησης της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης
• Σήμερα μετατράπηκε στη μεγαλύτερη πηγή 

ξένου συναλλάγματος

• ξεπέρασε και τον τουρισμό, αφού στα 
δεδομένα του Ισοζυγίου πληρωμών για τα 
χρόνια 2013  μέχρι 2017 δείχνουν τις 
εισπράξεις από την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση να έχουν ξεπεράσει αυτές του 
τουρισμού 
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Αριθμός φοιτητών στα Τουρκοκυπριακά Πανεπιστήμια κατά 
εθνική προέλευση 2003/04 -2017/18 
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

5. Η Πέμπτη μεγάλη αλλαγή, η αύξηση του αριθμού των 
τουριστών και η δημιουργία πρόσθετης δυναμικότητας σε 
Ξενοδοχεία και καζίνο: 

• Το 2003 οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα ήταν 
μόνο 470.000 από τους οποίους οι 340.000 ή 72% ήταν από την 
Τουρκία 

• Σήμερα ο αριθμός των τουριστών ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο 
700 χιλιάδες . από τους οποίους το 1 εκατομμύριο 300 χιλιάδες 
ή το 75% προέρχονται από την Τουρκία

• αναδεικνύοντας ακόμα ένα στοιχείο εξάρτησης από την Τουρκία
• Πιο εντυπωσιακό είναι οι μεγάλες επενδύσεις σε νέες πολυτελείς 

ξενοδοχειακές μονάδες κυρίως από Τούρκους επιχειρηματίες που 
διαθέτουν και Καζίνο 

• Οι εισπράξεις τουριστικού συναλλάγματος εκτοξεύτηκαν από $179 εκ ή 
14% του ΑΕΠ το 2003 σε $865 εκ ή 21.7% του ΑΕΠ  το 2017
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• ο τουρισμός είναι σημαντικός αναπτυξιακός  τομέας της ΤΚ οικονομίας και 
βοήθησε στην βελτίωση του κατά κεφαλή εισοδήματος των ΤΚ, και πιστεύω 
ότι οδήγησε την ανάπτυξη, αυτά τα χρόνια λόγω της δυνατότητας 
διασποράς των ωφελημάτων του   

• Αναγκαστικά για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους διογκωμένους 
αριθμούς των επισκεπτών δημιουργήθηκαν πολλές νέες ξενοδοχειακές 
μονάδες
• Η δυναμικότητα σε ξενοδοχειακά κρεβάτια έφτασε τις 22000 το 2017, 

• σε σύγκριση με 11900 κρεβάτια το 2003

• Τον ίδιο χρόνο λειτουργούσαν 30 καζίνο σε σύγκριση με μόνο 17 το 2003

• πιο σημαντικό είναι ότι τα Καζίνο το 2017 απασχολούσαν 7000 άτομα σε σχέση με 
μόνο 1300 το 2003, και είναι γνωστό ότι  εξυπηρετούν  και πολλούς ΕΚ

• Η μεγάλη επιτυχία των ΤΚ στη λειτουργία καζίνων και η προσέλκυση ΕΚ οδήγησε 
σε αντιγραφή της πολιτικής τους και προχωρήσαμε στη δημιουργία καζίνων 

• Απλώς να σημειώσω ότι στα κατεχόμενα ανατολικά της Κερύνειας 8 
χιλιόμετρα λειτουργεί το πιο μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα με σχεδόν 
2000 κρεβάτια δυναμικότητα, με την ονομασία Ακαπούλκο
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Ξενοδοχείο Ακαπούλκο το μεγαλύτερο 

ξενοδοχείο της Κύπρου
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

6. Η έκτη μεγάλη διαφοροποίηση 
είναι ότι η ανάπτυξη συνοδεύτηκε 
από τη δημιουργία μεγάλου 
αριθμού νέων ευκαιριών 
επικερδούς απασχόλησης:

• Παρατηρούμε λοιπόν τη μεγάλη 
αύξηση της απασχόλησης που 
επέτρεψε στους ΤΚ να μειώσουν το 
επίπεδο ανεργίας 

• μετά το 2011 η ανεργία είναι 
χαμηλότερη στην ΤΚ οικονομία από ότι 
είναι στην ΕΚ  

• Ο αριθμός των ανέργων ΤΚ μειώθηκε 
μετά το 2009 από 12.9 χιλιάδες σε 7.5 
χιλιάδες το 2017, που αντιπροσωπεύει 
το 5.8% του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού

• Τον ίδιο χρόνο η ανεργία στην ΕΚ 
οικονομία ήταν ακόμα 11.1%    

• μια εξέλιξη που αντέστρεψε τις 
εμπειρίες του παρελθόντος όταν η ΕΚ 
οικονομία είχε πολύ πιο χαμηλό 
επίπεδο ανεργίας από την ΤΚ 3.00
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• η αύξηση της επικερδούς 
απασχόλησης στην ΤΚ οικονομία 
από 
• 86.9 χιλιάδες το 2004 σε 
• 121.0 χιλιάδες το 2017 
• επέτρεψε στους ΤΚ να μειώσουν 

την εξάρτηση από την ΕΚ 
οικονομία στην απασχόληση 

• το 2005 ο αριθμός των ΤΚ 
εργαζομένων στην ΕΚ οικονομία είχε 
φτάσει στις 3800 άτομα
• το 2009 είχαν μειωθεί σε 3000 και 

από τη μια η ανάπτυξη της ΤΚ 
οικονομίας και από την άλλη η 
τραπεζική κρίση στην ΕΚ  
οικονομία, οδήγησαν στη μείωση 
της απορρόφησης των ανέργων ΤΚ 
σε μόνο 700 το 2015

• αν και με την ανάκαμψη 
σημειώθηκε κάποια αύξηση αυτή 
ήταν περιορισμένη και το 2018
απασχολούνται μόνο 1500 ΤΚ

• πολύ πιο μικροί αριθμοί από   
προηγούμενα    
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

7. Η έβδομη μεγάλη αλλαγή αφορά στο διακοινοτικό εμπόριο.
• οι αποφάσεις της ΕΕ με τον κανονισμό της πράσινης γραμμής αλλά 

και το απλό άνοιγμα των οδοφραγμάτων είχαν σημαντικές 
επιπτώσεις 

• η ΤΚ πλευρά αποκόμισε οφέλη στο εμπόριο της πράσινης γραμμής 
αφού οι κινήσεις εμπορευμάτων από την ΤΚ οικονομία προς την ΕΚ 
είναι πολύ μεγαλύτερες 
• Για ολόκληρη την περίοδο από το 2004 μέχρι και το 2018 

πραγματοποιείται εμπόριο με μεγάλα πλεονάσματα για τους ΤΚ
• η συνολική αξία των πωλήσεων των ΤΚ εμπόρων ανήλθε στα €67.5εκ  

έναντι μόνο €16.4 εκ πωλήσεων από τους ΕΚ εμπόρους. 
• Να σημειωθεί ότι το συνολικό έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο γιατί

• η ΕΚ πλευρά  αναγκάστηκε να αγοράσει ηλεκτρισμό το 2011 και 2012 από την 
ΤΚ πλευρά που ανέβηκε στα €28.8εκ, μετά την έκρηξη στο Μαρί και την 
καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού του Βασιλικού 

• Δηλαδή στο σύνολο του το πλεόνασμα για την ΤΚ πλευρά τα χρόνια 
2004 μέχρι και το 2018 ήταν €80εκ 

• Τα κύρια εμπορεύματα που αγοράζουν οι ΕΚ είναι λαχανικά, φρέσκα 
ψάρια και διάφορα οικοδομικά υλικά, ενώ οι ΤΚ αγοράζουν 
βιομηχανικά προϊόντα όπως πλαστικά, αλουμίνια κλπ   
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Εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ ΕΚ και ΤΚ έμπορων βάσει των 
προνοιών για εμπόριο της πράσινης γραμμής (€000ς) 2004-
2019
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Για να ολοκληρώσουμε την εικόνα των εμπορικών συναλλαγών μετά το 
άνοιγμα των οδοφραγμάτων, πρέπει να εξετάσουμε την ανάπτυξη του λιανικού 
εμπορίου για τις καταναλωτικές αγορές των νοικοκυριών 
• Οι πληροφορίες δείχνουν ότι σε αυτού του είδους το εμπόριο η ΕΚ πλευρά είχε 

κάποια υπεροχή γιατί  
• οι ΤΚ καταναλωτές ξόδευαν περισσότερα στα εμπορικά καταστήματα των ΕΚ
• βασικά οι ΤΚ καταναλωτές ξοδεύουν στις υπεραγορές όπου μπορούν να βρουν 

ποιοτικά καλύτερα προϊόντα από αυτά που διαθέτει η αγορά στα κατεχόμενα 
• Στα χρόνια 2009 με 2013 οι αγορές ΤΚ ανήλθαν σχεδόν στα €90εκ. Υπερδιπλάσιες 

των δαπανών των ΕΚ που ήταν μόνο €42εκ με βάση τα δεδομένα της χρήσης 
ηλεκτρονικών καρτών χρήματος   

• Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς 
• οι ΕΚ ανταποκρινόμενοι στην πολύ μεγάλη υποτίμηση της Τουρκικής λίρας, 

άρχισαν να δαπανούν πολύ μεγαλύτερα ποσά από τα δέκα εκατομμύρια κάθε 
χρόνο στα €15εκ το 2018 και στα €21εκ το 2019 

• ταυτόχρονα οι ΤΚ μείωσαν τις αντίστοιχες δικές τους από €26εκ το 2017 σε 
€17.6εκ το 2018 και €18.8εκ το 2019 

• το 2019 για πρώτη φορά το πλεόνασμα ήταν υπέρ των ΤΚ

• Όμως αυτή η συμπεριφορά δείχνει τη μεγάλη βελτίωση των εισοδημάτων των 
ΤΚ, και ότι ξοδεύουν τόσο μεγάλα ποσά στα ΕΚ καταστήματα     
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Χρήση πιστωτικών καρτών από τις δυο κοινότητες για λιανικές αγορές σε 
καταστήματα της άλλης πλευράς, 2009-2013 και 2017-2019 (€ εκ) 
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Συμπεράσματα: Με βάση την προηγούμενη ανάλυση και τα σημεία 
που έχω αναφέρει πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια 
συμπεράσματα 
1. Η σύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία για το νερό, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για μελλοντική αξιοποίηση του νερού και για γεωργικούς 
σκοπούς που θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις για την Κύπρο, και 
προσφέρει ένα άλλο μεγάλο τομέα συνεργασίας εκτός των 
υδρογονανθράκων 

2. Οι διαφοροποιήσεις των πληθυσμιακών δεδομένων επηρεάζουν τις 
προοπτικές της επιστροφής περιουσίων, 
• Πρόσθετα θεωρώ ότι με βάση τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και την αναγνώριση των 

δικαιωμάτων του χρήστη, η καθυστέρηση και η χρονική παράταση του αδιεξόδου 
μειώνουν τις δυνατότητες επιστροφής περιουσίων     

3. Με την δραστική σμίκρυνση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των δυο 
κοινοτήτων και την αναβάθμιση των υποδομών στην ΤΚ περιοχή
• δημιουργούνται δυνατότητες για  υποστήριξη της λύσης στην ΕΚ κοινότητα 

νοουμένου ότι το κόστος που θα πρέπει να επωμισθούν οι ΕΚ για μεταβίβαση 
πόρων για την ανάπτυξη των ΤΚ έχει μειωθεί
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

4. Το τέταρτο συμπέρασμα είναι η αυξημένη σημασία της 
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι προοπτικές που 
διανοίγονται για ένα νέο εξαγωγικό τομέα και στις δυο πλευρές
• η επιτυχία των ΤΚ είναι πολύ καλή μαρτυρία την οποία φαίνεται ότι 

έχουμε αναγνωρίσει και αντιγράφουμε ήδη

• Είναι όμως αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν 
• ψηλή ποιότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 

• μακροχρόνια βιωσιμότητα 

5. Το πέμπτο συμπέρασμα είναι ότι η πτυχή της ανάπτυξης των ΤΚ 
που στηρίζεται στον τουρισμό προσφέρεται σε μια ενοποιημένη 
Κύπρο  γιατί το γεγονός ότι στα κατεχόμενα ο τουρισμός 
στηρίζεται στην Τουρκία επιτρέπει στις δυο τουριστικές 
βιομηχανίες να λειτουργήσουν παράλληλα και όχι ανταγωνιστικά 
με αλληλοσυμπλήρωση 
• Η αλληλοσυμπλήρωση προσφέρεται και με την ύπαρξη μεγάλου 

πολιτιστικού πλούτου στα κατεχόμενα για τους ξένους επισκέπτες  
προσφέροντας πρόσθετους πολιτιστικούς προορισμούς   
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Θεωρώ ότι τελικά η ανάλυση μου καταλήγει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη δημιουργεί δεδομένα και συνθήκες που θα μπορούσαν 
να διευκολύνουν τη λύση, αλλά στην πραγματικότητα καταλήγουν 
στο αντίθετο

• οι δυο κοινότητες σταδιακά αλλά σταθερά έχουν τσιμεντώσει το 
διαχωρισμό

• Οι Τουρκοκύπριοι τσιμεντώνουν το διαχωρισμό με 
• τα τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καζίνα, τα πολλά 

Πανεπιστήμια, τις πολυκατοικίες για τη στέγαση του αυξημένου 
πληθυσμού και στα οποία η Τουρκία προσθέτει με τη δημιουργία 
πολλών νέων τζαμιών

• Οι ελληνοκύπριοι τσιμεντώνουμε τον διαχωρισμό 
• με τους ουρανοξύστες, την αδυναμία μας να εξεύρουμε συμβιβασμούς, 

την αναβλητικότητα μας που έχει διαφοροποιήσει δραματικά την 
κατάσταση στο έδαφος και διαιωνίζει την παραμονή ξένων χρηστών και 
την επιμονή μας να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες μόνο για τις 
ανάγκες της ΕΚ κοινότητας, 
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Επομένως καταλήγω ότι έχουμε αργήσει. 
• Η λύση του Κυπριακού έπρεπε να γίνει πριν να τσιμεντωθούν οι 

διαχωρισμοί και πριν να γίνει πρόσθετη ανάπτυξη

• Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με το να τονίσω γιατί έχουμε 
αργήσει
• Στις 27 του Δεκέμβρη του 1984 σε ετήσια χοροεσπερίδα της 

ένωσης Συντακτών στο Χίλτον ήταν προσκαλεσμένοι και ΤΚ 
δημοσιογράφοι, που περιλάμβαναν τον γιο του Ντεκτας, τον 
Ραίφ.

• Ο Ραίφ πήρε το μικρόφωνο και μας είπε, όπως γράφουν οι 
εφημερίδες το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου
• «εγώ σας πολέμησα το 1974. Σήμερα όμως να σας δώσω ένα 

μήνυμα φιλίας. Δεν θέλω να σας ξανά-πολεμήσω γιατί θέλω η 
οικογένεια και τα παιδιά μου να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά σε 
αυτή τη χώρα τη κοινή πατρίδα μας σαν Κύπριοι».

• Αυτά τα είπε σε ευρύ κοινό από δημοσιογράφους και πολιτικούς   
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Σε ιδιαίτερη επαφή με μια ομάδα 7 άλλων ΤΚ και 8 ΕΚ στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας τον 
Σεπτέμβρη του 1984 ήταν πολύ πιο έντονος και απηύθυνε έκκληση προς τους 
ελληνοκύπριους με περίπου τα ακόλουθα λόγια, που μου έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι ΕΚ 
και ΤΚ που ήταν παρόντες μαζί με μένα  
• «Θέλω να τονίσω ότι ναι σας πολέμησα το 1974. Στο μεταξύ παντρεύτηκα Τουρκάλα γυναίκα 

και έχω αποκτήσει παιδιά. Σήμερα δεν θέλω να σας ξανά-πολεμήσω και πιστεύω ότι πρέπει 
να αγωνιστούμε για να μετατρέψουμε την Κύπρο σε μια χώρα ειρηνική που τα παιδιά μας να 
ζήσουν συμφιλιωμένα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μαζί προσπάθεια να λύσουμε το 
Κυριακό, γιατί αν δεν το λύσουμε, εμείς σαν ΤΚ κοινότητα θα απειληθούμε μακροχρόνια με 
εξάλειψη, και  πιθανόν να έρθει η στιγμή που απέναντι σας δεν θα έχετε ΤΚ αλλά τη 
Τουρκία»

• Νομίζω αυτό το μήνυμα που ακούσαμε μερικοί ΕΚ τότε, ηχεί ακόμα πιο έντονα σήμερα που 
σταδιακά αντιμετωπίζουμε το Τουρκικό κράτος και αποδεικνύετε ότι είμαστε αδύναμοι να το 
αναχαιτίσουμε, επιζητώντας τη βοήθεια άλλων    

• Με αυτά τα λόγια νομίζω σας έδωσα τη δική μου εκτίμηση των δυνατοτήτων που 
υπάρχουν για να λύσουμε το Κυπριακό

• Βασικά αργήσαμε και έχουμε τσιμεντώσει τον διαχωρισμό
• Οι νέες απειλές και η σύγκλιση διάσκεψης για το Βαρώσι στην 

εγκλωβισμένη πόλη σε ένα από τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται από 
τον στρατό είναι ακόμα μια απειλή για την Αμμόχωστο και το Κυπριακό

• Κλείνω με μια δορυφορική εικόνα των ξενοδοχείων που χρησιμοποιούνται 
από τον Τουρκικό στρατό στην εγκλωβισμένοι Αμμόχωστο και όπου έγινε η 
σύσκεψη με τον Τσαβούσουγλου
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Τα ξενοδοχεία της εγκλωβισμένης Αμμοχώστου που χρησιμοποιούνται από τον 
Τουρκικό στρατό (2020)  
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Οι αλλαγές στην Τουρκοκυπριακή οικονομία 

• Σας ευχαριστώ που με ακούσατε 
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