Δημοσκόπηση 1 για την Ειρήνη στην Κύπρο
negotiations

- Critical issues in the Cyprus

Σχετικά με τις Δημοσκοπήσεις αναφορικά με την Ειρήνη στην Κύπρο
Ο Δρ Colin Irwin είναι Ανώτερος Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικής του
Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Διεξήγαγε όλες τις δημοσκοπήσεις για τη στήριξη της
ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία και για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής Για πρώτη φορά προσκλήθηκε στην Κύπρο
από το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ το 1998. Έχει επισκεφθεί την Κύπρο αρκετές φορές
και έχει ολοκληρώσει δύο έρευνες για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις τις οποίες
διεξήγαγε η Noverna στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και η Lipa στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το έργο του χρηματοδοτείται από την Interpeace.
Μερικά από τα κεντρικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων του Δρ Irwin δημοσιεύονται
εδώ με τις πλήρεις εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση
http://www.peacepolls.org.
Δημοσκόπηση στην ΕΚ Κοινότητα που διεξήχθη από την Noverna Analytics &
Research
Τρόπος Συνέντευξης: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις εφαρμόζοντας τη μέθοδο C.A.T.I.
από το Κέντρο Κλήσεων της Noverna στη Λευκωσία
Αντιπροσωπευτικό δείγμα ενήλικου πληθυσμού ηλικίας άνω των 18 ετών, βάσει
τυχαίας επιλογής
Μέγεθος δείγματος 800 με περιθώριο σφάλματος μεταξύ + / - 2,5% και +/- 3,5% με
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%
Ημερομηνίες διεξαγωγής της συνέντευξης: 2 Φεβρουαρίου έως 17 Φεβρουαρίου 2017
Δημοσκόπηση στην ΤΚ Κοινότητα που διεξήχθη από την Lipa Consultancy
Τρόπος Συνέντευξης: Συνέντευξη “πρόσωπο με πρόσωπο” εφαρμόζοντας τη μέθοδο
P.A.P.I
Αντιπροσωπευτικό δείγμα ενήλικου πληθυσμού ηλικίας άνω των 18 ετών, βάσει
τυχαίας επιλογής χρησιμοποιώντας στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία με
αστικές και αγροτικές ομάδες πληθυσμού με σύνολο 67 μονάδες πρωτογενούς
δειγματοληψίας
Μέγεθος δείγματος 1200 με περιθώριο σφάλματος +/- 2.82% με επίπεδο εμπιστοσύνης
95%
Ημερομηνίες διεξαγωγής της συνέντευξης: 3 Φεβρουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 2017
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Λίβερπουλ – Φεβρουάριος 2017.
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1. Προτεραιότητες για µια επιτυχή συµφωνία
Αυτή η δηµοσκόπηση ασχολείται µε τα πιο δύσκολα ζητήµατα µιας συµφωνίας και
δείχνει το δρόµο για κάποιες πιθανές λύσεις. Όταν συνδυάζεται µε τις πιο θετικές
πτυχές µιας συµφωνίας, ένα συνολικό “πακέτο” θα πρέπει να µπορεί να επιτύχει µία
θετική ψήφο (ψήφο ‘Ναι’) σε ένα δηµοψήφισµα. Ο Πίνακας 1 απαριθµεί τα 10
κορυφαία ζητήµατα που εξετάζονται σε αυτή τη δηµοσκόπηση, για κάθε κοινότητα,
κατά σειρά σπουδαιότητας ως ‘ουσιώδη’ για µια συµφωνία.
Πίνακας 1. Οι 10 κυριότερες προτεραιότητες για τους ΤΚ και τους ΕΚ (βλ.
Παράρτηµα για πλήρη πίνακα)
Κατάταξη

1

2

3

4

5

6

7

ΤΚ
Να διασφαλιστεί
Ποιότητα της
Εκπαίδευσης στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο
για τους Ε/Κ όσο και
τους Τ/Κ στην Κύπρο
Να διασφαλιστεί η
Ποιότητα Υπηρεσιών και
Υποδοµής στα πρότυπα
της Ε.Ε. τόσο στο νότο
όσο και στο βορρά της
Κύπρου
Βαριές ποινές εθνοτικά/
κοινοτικά εγκλήµατα
µίσους

Nα υπάρξουν εγγυήσεις
για την εξασφάλιση της
ενότητας της Κύπρου
Nα υπάρξουν εγγυήσεις
για την προστασία της
ασφάλειας των
κοινοτήτων της Κύπρου
Δίκαιη κατανοµή
υπουργείων και
ευθυνών µεταξύ των 2
κοινοτήτων στο
οµοσπονδιακό επίπεδο
διακυβέρνησης
Nα υπάρξουν εγγυήσεις

Επί τοις
εκατό
Απαραίτητο

56

55

53

52

48

47

46
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ΕΚ
Όλα τα ελληνικά και τα
τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
εγκαταλείψουν αµέσως
την Κύπρο
Να διασφαλιστεί
Ποιότητα της
Εκπαίδευσης στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο
για τους Ε/Κ όσο και
τους Τ/Κ στην Κύπρο
Να διασφαλιστεί η
Ποιότητα Υπηρεσιών και
Υποδοµής στα πρότυπα
της Ε.Ε. τόσο στο νότο
όσο και στο βορρά της
Κύπρου
Βαριές ποινές εθνοτικά/
κοινοτικά εγκλήµατα
µίσους
Πλήρης κατάργηση του
συστήµατος των
Εγγυητριών Δυνάµεων
στο σύνολό του
Να δηµιουργηθεί
επενδυτικό ταµείο από
τα έσοδα πετρελαίων
και φυσικού αερίου για
την ανάπτυξη
Κυπριακής
Επιχειρηµατικότητας
Ένα σύστηµα ποινικής

Επί τοις
εκατό
Απαραίτητο

50

40

37

37

36

36

35

για την προστασία της
Κύπρου από εξωτερικές
απειλές όπως η
τροµοκρατία και άλλες
παρόµοιες απειλές
Τ/ Κ αστυνοµία στην Τ/Κ
πολιτεία
8

9

10

44
Η Προεδρία θα πρέπει
να µοιράζεται στα ίσα µε
1 θητεία από Ε/Κ να
ακολουθείται από 1
θητεία από Τ/Κ
Να δηµιουργηθεί
επενδυτικό ταµείο από
τα έσοδα πετρελαίων
και φυσικού αερίου για
την ανάπτυξη
Κυπριακής
Επιχειρηµατικότητας

44

42

δικαιοσύνης κατά τα
υψηλότερα διεθνή
πρότυπα των
Ηνωµένων Εθνών και
της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
να επιβάλει κυρώσεις αν
συµφωνήσει σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Τα Ηνωµένα Έθνη να
επιβάλουν κυρώσεις αν
συµφωνήσουν σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Οµοσπονδιακή
αστυνοµία από Ε/Κ και
Τ/Κ για να αντιµετωπίζει
οµοσπονδιακά
εγκλήµατα στο σύνολο
του νησιού

31

31

31

Τα πιο σηµαντικά σηµεία για την ΤΚ κοινότητα αφορούν την καλύτερη εκπαίδευση
(το 56% την θεωρεί απαραίτητη), τις υπηρεσίες και την υποδοµή (55%), ασχολούνται
µε τα εγκλήµατα µίσους (53%) και την ασφάλεια (52%). Για την ΕΚ κοινότητα, το
κορυφαίο σηµείο είναι η απόσυρση των τουρκικών στρατευµάτων (το 50% το θεωρεί
απαραίτητο) ακολουθούµενο από την καλύτερη εκπαίδευση (40%), στη συνέχεια τις
υπηρεσίες και την υποδοµή καθώς και τα εγκλήµατα µίσους σε ποσοστό 37%. Είναι
εξαιρετικά σηµαντικό ότι και οι δύο κοινότητες επιθυµούν ως πρώτη ή δεύτερη
προτεραιότητα καλύτερη εκπαίδευση, υπηρεσίες και υποδοµή. Μία δέσµευση για
απόσυρση των τουρκικών στρατευµάτων από το νησί είναι σαφώς απαραίτητη για
την ΕΚ κοινότητα και η ΤΚ κοινότητα απαιτεί αποτελεσµατικές εγγυήσεις ασφάλειας.
Παρέχοντας αυτές τις πιο βασικές ανάγκες ασφάλειας, η κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη της Κύπρου έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις µελλοντικές
φιλοδοξίες όλων των Κυπρίων και να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για µια
ειρηνευτική συµφωνία και συµφωνία επανένωσης.
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2. Ψηφοφορία για µία συµφωνία
Η ψηφοφορία των ΕΚ για µία συµφωνία έχει µειωθεί λίγο, γεγονός που πιθανώς
οφείλεται σε αρνητικά δηµοσιεύµατα στον τύπο µετά τις αποτυχηµένες
διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, µπορέσαµε να διεξάγουµε µία ‘µελέτη
παρατήρησης’ µε αυτό το δείγµα, καθώς ένα προκαταρκτικό αποτέλεσµα που
συλλέχθηκε πριν από την κατάρρευση των διαπραγµατεύσεων το Φεβρουάριο
δείχνει µια µικρή µετατόπιση προς το “όχι” από το “αναποφάσιστοι”. Ενώ το
συνολικό δείγµα για την ΕΕ κοινότητα που συλλέχθηκε πριν και µετά την
κατάρρευση των διαπραγµατεύσεων υποδηλώνει την συνέχιση αυτής της τάσης
(Πίνακας 2).
Συγκρινόµενο µε το αποτέλεσµα του Κέντρου για την Βιώσιµη Ειρήνη και τη
Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) (που συλλέγεται ταυτόχρονα µε την πρώτη
ψηφοφορία µας τον Δεκέµβριο), το ποσοστό των “αναποφάσιστων” είναι πολύ
υψηλότερο στο δείγµα µας λόγω διαφορετικής ερώτησης. Για να προσδιορίσουµε µε
σαφήνεια τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, ρωτήσαµε µόνο εάν ο ερωτώµενος
θα ψηφίσει “Ναι” ή “Όχι” ή εάν ήταν “Αναποφάσιστος”. Εντούτοις, το Κέντρο για την
Βιώσιµη Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ρώτησε αν ήταν “Ναι” ή “Τείνει
προς το Ναι” ή “Όχι” ή «Τείνει προς το Όχι” ή ή εάν ήταν “Αναποφάσιστοι”. (Πίνακας
2).
Πίνακας 2. Θα ήθελα να σκεφτείτε ένα υποθετικό σενάριο όπου οι δύο ηγέτες
συµφωνούν στη λύση και οργανώνεται ένα δηµοψήφισµα. Σε ένα τέτοιο
δηµοψήφισµα πως θα ψηφίζατε εσείς, θα ψηφίζατε ΝΑΙ ή θα ψηφίζατε ΟΧΙ;
ΕΚ - Όλοι
Ναι
Όχι
Δεν έχω αποφασίσει/
εξαρτάται /ΔΞ/ΔΑ

Δεκ.
16
SEED1
15+23
32+12
18

Δεκ.16
Ποσοστό Πριν
την Ελβετία
28
26
46

Φεβ. 17
Ποσοστό Μετά
την Ελβετία2
25
29

Φεβ. 17
Ποσοστό Μετά
την Ελβετία3
28
30
42

45

Τα αποτελέσµατα της ΤΚ κοινότητας συµφωνούν περισσότερο µε τα αποτελέσµατα
του Κέντρου για την Βιώσιµη Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ίσως
επειδή η αναλογία των αναποφάσιστων ΤΚ στο Βορρά είναι χαµηλότερη. Επιπλέον,
από την ΤΚ πλευρά χρησιµοποιήθηκε ένα φίλτρο για όσους δήλωσαν ότι θα
ψηφίσουν (περίπου το 70%), ώστε όσοι δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν θα
µπορούσαν να αφαιρεθούν από το δείγµα. Όταν έγινε αυτό, µια άλλη δηµοσκόπηση
(που δεν αναφέρθηκε εδώ) έδειξε ότι η στήριξη για µια συµφωνία µειώθηκε
σηµαντικά µετά τις αποτυχηµένες διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία, αλλά αυτή η
ψηφοφορία επαναλήφθηκε αργότερα τον Φεβρουάριο πριν από την κατάρρευση των
διαπραγµατεύσεων (Πίνακας 3).
1

Κέντρο για την Αειφόρο Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ‘Ναι’ ως ‘Ναι’ +
‘Τείνει προς το Ναι’ και ‘Όχι’ ως ‘Όχι’ + ‘Τείνει προς το Όχι’
2
Δείγµα που έχει συλλεχθεί πριν από τη διακοπή των διαπραγµατεύσεων.
3
Περιλαµβάνει δείγµα που έχει συλλεχθεί µετά από διακοπή των διαπραγµατεύσεων.
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Πίνακας 3. Θα ήθελα να σκεφτείτε ένα υποθετικό σενάριο όπου οι δύο ηγέτες
συµφωνούν στη λύση και οργανώνεται ένα δηµοψήφισµα. Σε ένα τέτοιο
δηµοψήφισµα πως θα ψηφίζατε εσείς, θα ψηφίζατε ΝΑΙ ή θα ψηφίζατε ΟΧΙ;
ΤΚ - Όλοι
Ναι
Όχι
Δεν έχω αποφασίσει/
εξαρτάται /ΔΞ/ΔΑ

Δεκ.
16
SEED4
23+21
17+16
24

Δεκ.16
Ποσοστό Πριν
την Ελβετία5
40
36
24

Δεκ. 17
Ποσοστό Μετά
την Ελβετία6
44
34
22

Φεβ. 17
Ποσοστό Μετά
την Ελβετία
46
37
17

Η παρατήρηση που πρέπει να κάνουµε εδώ είναι ότι οι αποτυχηµένες
διαπραγµατεύσεις και/ή η διακοπή των διαπραγµατεύσεων φαίνεται να µετακινούν
τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους προς το “όχι”. Είναι σαφές ότι οι εκ νέου
διαπραγµατεύσεις που πιθανόν δεν θα έχουν θετική έκβαση δεν πρέπει να
"προωθούνται" πολύ.
3. Εγγυήσεις και Εγγυητές
Μία σηµαντική πλειοψηφία και στις δύο κοινότητες θέλουν Εγγυήσεις (Πίνακας 4)
παρόλο που η ΕΚ κοινότητα είναι διαιρεµένη όσον αφορά αυτό το ζήτηµα µε µία
σηµαντική µειοψηφία (36%) να µην θέλει καθόλου εγγυήσεις ενώ το 80% της ΤΚ
κοινότητας θεωρεί την κατάργησή τους ‘µη αποδεκτή’ (29% για την ΕΚ κοινότητα).
Επιπλέον, έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τις εγγυήσεις αυτές. Οι ΕΚ
θα προτιµούσαν να µην υπάρχει καθόλου συµµετοχή της Τουρκίας (Πίνακας 5), ενώ
οι ΤΚ επιθυµούν πάντοτε την συµµετοχή της Τουρκίας, ώστε η λύση σε αυτό το
προφανώς δυσχερές πρόβληµα να φαίνεται ότι είναι οι λιγότερο χειρότερες επιλογές
και για τις δύο κοινότητες. Ποιες είναι;
Οι πιο αποδεκτές παρεµβάσεις είναι κυρώσεις από την ΕΕ ή από τα Ηνωµένα Έθνη
και ‘Εάν συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι Εγγυήτριες Δυνάµεις, (το Ηνωµένο Βασίλειο, η
Ελλάδα και η Τουρκία)’. Άλλες επιλογές δεν φαίνονται βιώσιµες (Πίνακας 6). Έτσι,
ίσως αυτό θα µπορούσε να ονοµαστεί ‘Τριπλό Σύστηµα Ασφαλείας’.
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Κέντρο για την Αειφόρο Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ‘Ναι’ ως ‘Ναι’ +
‘Τείνει προς το Ναι’ και ‘Όχι’ ως ‘Όχι’ + ‘Τείνει προς το Όχι’
5
Πλήρες δείγµα χωρίς φίλτρο για όσους δήλωσαν ‘Ναι’ ή ‘Όχι’ ότι θα ψηφίσουν ή δεν θα
ψηφίσουν.
6
Δείγµα µε φίλτρο για όσους δήλωσαν ‘Ναι’ ότι θα ψηφίσουν
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Πίνακας 4. Σε ότι αφορά τις Εγγυήσεις και τις Εγγυήτριες Δυνάµεις, παρακαλούµε
να αναφέρετε ποιες γενικές προτάσεις και για τις δύο κοινότητες θεωρείτε
Απαραίτητες, Επιθυµητές, Αποδεκτές, Ανεκτές ή Μη Αποδεκτές
ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Θα υπάρχουν εγγυήσεις για
να διασφαλίζουν την ενότητα
της Κύπρου
Θα υπάρχουν εγγυήσεις για
να προστατεύουν της
ασφάλεια των κοινοτήτων της
Κύπρου
Θα υπάρχουν εγγυήσεις για
να προστατεύουν την Κύπρο
από εξωτερικούς κινδύνους
όπως την τροµοκρατία ή
άλλους παρόµοιους
κινδύνους
Να διατηρηθεί το Σύστηµα
Εγγυήσεων που υπάρχει
σήµερα χωρίς οποιαδήποτε
αλλαγή
Να διατηρηθεί το Σύστηµα
Εγγυήσεων που υπάρχει
σήµερα αλλά χωρίς το
δικαίωµα µονοµερούς
δράσης
Να καταργηθεί πλήρως το
Σύστηµα Εγγυήσεων

ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Θα υπάρχουν εγγυήσεις για
να διασφαλίζουν την ενότητα
της Κύπρου
Θα υπάρχουν εγγυήσεις για
να προστατεύουν της
ασφάλεια των κοινοτήτων της
Κύπρου
Θα υπάρχουν εγγυήσεις για
να προστατεύουν την Κύπρο
από εξωτερικούς κινδύνους
όπως την τροµοκρατία ή
άλλους παρόµοιους
κινδύνους
Να διατηρηθεί το Σύστηµα
Εγγυήσεων που υπάρχει
σήµερα χωρίς οποιαδήποτε
αλλαγή
Να διατηρηθεί το Σύστηµα
Εγγυήσεων που υπάρχει
σήµερα αλλά χωρίς το
δικαίωµα µονοµερούς
δράσης
Να καταργηθεί πλήρως το
Σύστηµα Εγγυήσεων

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

22

10

18

8

36

5

24

10

20

8

34

4

27

11

21

7

31

3

6

4

10

7

66

6

7

7

14

10

55

7

36

13

11

6

29

5

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη Αποδεκτό

ΔΞ

52

30

12

2

3

1

48

32

14

2

3

1

46

30

16

3

4

1

34

25

22

7

11

1

26

27

21

11

14

1

5

4

5

5

80

1
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Πίνακας 5. Πιο συγκεκριµένα, επέµβαση θα µπορεί να γίνεται µόνο αφού όλα τα
συµφωνηµένα µέτρα που θα προνοούνται στο σύνταγµα έχουν ληφθεί, και σαν
τελική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητηθεί από:
ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
(α) Tο ανάλογο συνιστόν
κρατίδιο θα καλεί, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση, ανάλογα µε το
ποιο κρατίδιο θα καλεί.
(β) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση, ανάλογα µε το
ποιος από το
Οµοσπονδιακό Κράτος θα
καλεί
(γ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί µε
απόφαση απλής
πλειοψηφίας, και η Ελλάδα
ή η Τουρκία θα µπορεί να
λαµβάνει δράση.
(δ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί µε
απόφαση απλής
πλειοψηφίας ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,
και η Ελλάδα ή η Τουρκία
θα µπορεί να λαµβάνει
δράση

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

4

3

6

6

78

3

3

4

7

7

75

4

2

4

8

8

74

4

2

3

10

9

72

5

7

ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
(α) Tο ανάλογο συνιστόν
κρατίδιο θα καλεί, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση, ανάλογα µε το
ποιο κρατίδιο θα καλεί.
(β) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση, ανάλογα µε το
ποιος από το
Οµοσπονδιακό Κράτος θα
καλεί
(γ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί µε
απόφαση απλής
πλειοψηφίας, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση.
(δ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί µε
απόφαση απλής
πλειοψηφίας ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,
και η Ελλάδα ή η Τουρκία
θα µπορεί να λαµβάνει
δράση

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη Αποδεκτό

ΔΞ

10

21

40

15

9

5

11

18

40

14

11

6

14

21

27

12

15

11

17

17

29

12

14

11

Πίνακας 6. Σε περίπτωση που το νέο σύνταγµα και η ασφάλεια στην Κύπρο
απειληθούν, ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της
συνταγµατικής τάξης και της ασφάλειας. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τις προτάσεις
που θεωρείτε Απαραίτητες, Επιθυµητές, Αποδεκτές, Ανεκτές ή Απαράδεκτες.
ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Η Ευρωπαϊκή Ένωση να
επιβάλει κυρώσεις αν
συµφωνήσει σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Τα Ηνωµένα Έθνη να
επιβάλουν κυρώσεις αν
συµφωνήσουν σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι
Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Ελλάδα και η
Τουρκία

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη Αποδεκτό

ΔΞ

31

14

23

6

21

4

31

13

22

7

22

5

9

6

14

7

61

4

8

Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΔΥΟ από
τις Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή 2 από Ηνωµένο
Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία
Επέµβαση αν το
αποφασίσει οποιαδήποτε
από τις Εγγυήτριες
Δυνάµεις, δηλαδή το
Ηνωµένο Βασίλειο ή η
Ελλάδα ή η Τουρκία
Άµεση επέµβαση από την
Ελλάδα ΜΟΝΟ στην
Ελληνοκυπριακή πολιτεία
ή από την Τουρκία ΜΟΝΟ
στην Τουρκοκυπριακή
πολιτεία
ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Η Ευρωπαϊκή Ένωση να
επιβάλει κυρώσεις αν
συµφωνήσει σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Τα Ηνωµένα Έθνη να
επιβάλουν κυρώσεις αν
συµφωνήσουν σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι
Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Ελλάδα και η
Τουρκία
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΔΥΟ από
τις Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή 2 από Ηνωµένο
Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία
Επέµβαση αν το
αποφασίσει οποιαδήποτε
από τις Εγγυήτριες
Δυνάµεις, δηλαδή το
Ηνωµένο Βασίλειο ή η
Ελλάδα ή η Τουρκία
Άµεση επέµβαση από την
Ελλάδα ΜΟΝΟ στην
Ελληνοκυπριακή πολιτεία
ή από την Τουρκία ΜΟΝΟ
στην Τουρκοκυπριακή
πολιτεία

4

4

9

7

71

5

2

3

6

4

80

5

6

3

10

7

69

5

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

9

14

22

9

42

4

7

7

14

14

54

4

28

9

26

8

28

1

8

8

17

15

50

2

5

8

15

9

61

2

27

19

32

8

13

1

9

4. Εξωτερική ασφάλεια
Μια νέα Συνθήκη Συµµαχίας µεταξύ της νέας Οµόσπονδης Κύπρου, Ελλάδας και
Τουρκίας είναι επίσης αποδεκτή και από τις δύο πλευρές (Πίνακας 7), αλλά υπάρχει
και αντίσταση στο ΝΑΤΟ και για τις δύο πλευρές (Πίνακες 7, 8 και 9) έτσι ίσως κάθε
θέµα ένταξης στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να µην συζητηθεί µέχρις ότου επιτευχθεί και
εφαρµοσθεί πλήρως κάποια συµφωνία. Δεν µπορούν να υπάρξουν άλλες επιλογές
και για τις δύο κοινότητες αλλά το ‘Τριπλό Σύστηµα Ασφαλείας’ παράσχει και
ελπίζουµε ότι θα παράσχει επαρκές αίσθηµα ασφάλειας και για τις δύο κοινότητες σε
συνδυασµό µε µια νέα συνθήκη και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων από την ΕΕ
ή / και από τα Ηνωµένα Έθνη σε αίτηµα που θα υποβάλει η Κύπρος.
Πίνακας 7. Σε ότι αφορά εξωτερικές απειλές για την Κύπρο, πείτε µου για κάθε µια
από τις ακόλουθες γενικές προτάσεις αν την θεωρείτε Απαραίτητη, Επιθυµητή,
Αποδεκτή, Ανεκτή ή Μη Αποδεκτή.
ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Μια νέα Συνθήκη Συµµαχίας
µεταξύ της νέας Οµόσπονδης
Κύπρου, Ελλάδας και
Τουρκία που θα έχει τη
Συλλογική ευθύνη να
αντιµετωπίζει αποκλειστικά
και µόνο εξωτερικές απειλές
έναντι της Κύπρου και τίποτα
άλλο.
Η Κύπρος πρέπει να γίνει
µέλος του ΝΑΤΟ για
προστασία από εξωτερικές
απειλές
Να υπάρχει ΚΑΙ η νέα
Συνθήκη Συµµαχίας ΚΑΙ η
Κύπρος να γίνει µέλος του
ΝΑΤΟ

ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Μια νέα Συνθήκη Συµµαχίας
µεταξύ της νέας Οµόσπονδης
Κύπρου, Ελλάδας και
Τουρκία που θα έχει τη
Συλλογική ευθύνη να
αντιµετωπίζει αποκλειστικά
και µόνο εξωτερικές απειλές
έναντι της Κύπρου και τίποτα
άλλο.
Η Κύπρος πρέπει να γίνει
µέλος του ΝΑΤΟ για
προστασία από εξωτερικές
απειλές
Να υπάρχει ΚΑΙ η νέα
Συνθήκη Συµµαχίας ΚΑΙ η
Κύπρος να γίνει µέλος του
ΝΑΤΟ

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη Αποδεκτό

ΔΞ

11

11

23

10

38

6

13

10

21

11

36

8

9

9

19

11

44

8

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

13

17

20

21

24

5

9

11

17

7

51

5

11

10

16

8

50

5

10

Πίνακας 8. Αν είχατε να επιλέξετε µεταξύ της νέας συνθήκης συµµαχίας µεταξύ της
νέας Οµόσπονδης Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας χωρίς µονοµερή επεµβατικά
δικαιώµατα ….ή το ΝΑΤΟ, τι θα επιλέγατε
ΕΚΚ – Όλοι
Νέα Συνθήκη
ΝΑΤΟ
ΔΞ/ ΔΑ

Ποσοστό
36
36
29

ΤΚΚ - Όλοι
Νέα Συνθήκη
ΝΑΤΟ
ΔΞ

Ποσοστό
73
23
4

Πίνακας 9. Αν όµως έπρεπε να επιλέξετε µεταξύ της Συνθήκης Εγγυήσεων που
ισχύει σήµερα µε µονοµερή επεµβατικά δικαιώµατα,,, ή το ΝΑΤΟ, τι θα επιλέγατε;
ΕΚΚ – Όλοι
Συνθήκη που ισχύει σήµερα
ΝΑΤΟ
ΔΞ/ ΔΑ

Ποσοστό
23
46
31

ΤΚΚ - Όλοι
Συνθήκη που ισχύει σήµερα
ΝΑΤΟ
ΔΞ

Ποσοστό
76
20
4
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5. Εσωτερική Ασφάλεια
Οι ρυθµίσεις για την εσωτερική ασφάλεια είναι αποδεκτές (Πίνακας 10) µε ‘Βαριές
ποινές για εθνοτικά/ κοινοτικά εγκλήµατα µίσους’ που αποτελούν την 3η και 4η
προτεραιότητα για τις κοινότητες των ΤΚ και των ΕΚ στον κατάλογο των “10
κυριότερων” ανησυχιών (Πίνακας 1).
Πίνακας 10. Σε ότι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, πείτε µου για κάθε µια από τις
ακόλουθες γενικές προτάσεις αν την θεωρείτε Απαραίτητη, Επιθυµητή, Αποδεκτή,
Ανεκτή ή Μη Αποδεκτή.
ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Τ/ Κ αστυνοµία στην Τ/Κ
πολιτεία
Ε/ Κ αστυνοµία στην Ε/Κ
πολιτεία
Οµοσπονδιακή αστυνοµία
από Ε/Κ και Τ/Κ για να
αντιµετωπίζει οµοσπονδιακά
εγκλήµατα στο σύνολο του
νησιού
Ποινικό δικαστικό σύστηµα µε
βάση τις πιο υψηλές διεθνείς
προδιαγραφές των Ηνωµένων
Εθνών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Βαριές ποινές εθνοτικά/
κοινοτικά εγκλήµατα µίσους

ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Τ/ Κ αστυνοµία στην Τ/Κ
πολιτεία
Ε/ Κ αστυνοµία στην Ε/Κ
πολιτεία
Οµοσπονδιακή αστυνοµία
από Ε/Κ και Τ/Κ για να
αντιµετωπίζει οµοσπονδιακά
εγκλήµατα στο σύνολο του
νησιού
Ποινικό δικαστικό σύστηµα µε
βάση τις πιο υψηλές διεθνείς
προδιαγραφές των
Ηνωµένων Εθνών και της
7
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βαριές ποινές εθνοτικά/
κοινοτικά εγκλήµατα µίσους

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

14

9

25

14

34

4

27

11

29

10

20

2

31

14

29

8

16

2

35

22

25

5

9

4

37

16

24

7

13

3

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

44

30

16

3

6

1

34

38

14

4

9

1

37

25

20

4

13

1

-

-

-

-

-

-

53

26

13

4

3

1

7

Αυτό το ερώτηµα δεν τέθηκε στην ΤΚ πλευρά αλλά αρχικά φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίσταση
στη συµµετοχή της ΕΕ και του ΟΗΕ στις ΤΚ υποθέσεις, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 6. Ίσως τα
‘Διεθνή Πρότυπα’ να είναι πιο αποδεκτά.
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6. Στρατιωτικές Δυνάµεις
Οι ΕΚ επιθυµούν απόσυρση των τουρκικών στρατευµάτων εντός τριών ετών
(Πίνακας 11). Αλλά αυτό θα µπορούσε να συνδεθεί µε την ίδρυση Κυπριακού
Οµοσπονδιακού Στρατού που επιθυµούν και οι δύο πλευρές, καθώς και µε την
εφαρµογή όλων των πτυχών της συµφωνίας από τους ΤΚ πριν την εκλογή ενός ΤΚ
Προέδρου (Βλ. Διασφαλίσεις Εφαρµογής Πίνακας 12 – µόνο ΕΚ). Ωστόσο, πρέπει
να σηµειωθεί ότι οι ειρηνευτικές συµφωνίες δεν µπορεί να αναµένεται ότι θα
επιτύχουν, εκτός εάν αντιµετωπιστούν οι κυριότερες ανησυχίες για κάθε κοινότητα
και η απόσυρση των τουρκικών στρατευµάτων είναι η υπ’ αριθµόν 1 ανησυχία για
τους ΕΚ (Πίνακας 1). Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, θα είναι σηµαντικό να αναληφθεί
δράση το συντοµότερο δυνατό ως µέτρο οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Είναι
σηµαντικό το γεγονός ότι µόνο το 7% της ΤΚ κοινότητας θεωρεί ότι είναι
‘απαράδεκτο’ να είναι ίδιος ο αριθµός των ελληνικών και τουρκικών στρατευµάτων
στην Κύπρο.
Πίνακας 11. Σε ότι αφορά τις στρατιωτικές δυνάµεις στην Κύπρο, πείτε µου για κάθε
µια από τις ακόλουθες γενικές προτάσεις αν την θεωρείτε Απαραίτητη, Επιθυµητή,
Αποδεκτή, Ανεκτή ή Μη Αποδεκτή.
ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
950 Έλληνες and 650
Τούρκοι στρατιώτες να
µπορούν να παραµείνουν
στην Κύπρο µε βάση και τις
υφιστάµενες συµφωνίες
Πρέπει να υπάρχει ίδιος
αριθµός Ελληνικών και
Τουρκικών στρατευµάτων
στην Κύπρο
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 15
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 10
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 5
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 3
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός έτους

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

2

4

18

14

60

2

2

3

8

9

76

2

12

8

10

7

60

4

11

8

11

7

59

3

13

9

15

9

50

4

13

13

15

9

46

3

22

17

14

11

33

3
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Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο άµεσα
Η Κύπρος πρέπει να έχει το
δικό της Οµοσπονδιακό
Στρατό αποτελούµενο από
Ε/Κ και Τ/Κ
Να υπάρχει πλήρης
αποστρατικοποίηση της
Κύπρου

ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
950 Έλληνες and 650
Τούρκοι στρατιώτες να
µπορούν να παραµείνουν
στην Κύπρο µε βάση και τις
υφιστάµενες συµφωνίες
Πρέπει να υπάρχει ίδιος
αριθµός Ελληνικών και
Τουρκικών στρατευµάτων
στην Κύπρο
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο άµεσα
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός έτους
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 3
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 5
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 10
χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να αποχωρήσουν
από την Κύπρο εντός 15
χρόνων
Η Κύπρος πρέπει να έχει το
δικό της Οµοσπονδιακό
Στρατό αποτελούµενο από
Ε/Κ και Τ/Κ
Να υπάρχει πλήρης
αποστρατικοποίηση της
Κύπρου

50

16

9

3

19

3

16

14

22

12

32

4

29

16

16

5

32

3

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

7

5

22

18

47

1

39

30

17

6

7

1

2

2

3

3

88

2

2

2

3

3

88

2

1

3

3

4

87

2

2

2

6

4

85

1

1

2

7

5

83

2

2

3

8

5

80

2

19

13

27

12

28

1

3

3

4

5

84

1
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7. Αποτελεσµατική συµµετοχή και Οµοσπονδιακή Προεδρία
Η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη είναι σαφώς το ίδιο σηµαντική ή πιο σηµαντική
από τη συνταγµατική µεταρρύθµιση για τους περισσότερους Κύπριους (Πίνακας 12)
και όλα αυτά τα ζητήµατα πρέπει να διερευνηθούν σε δηµοσκόπηση κατά την
προετοιµασία ενός δηµοψηφίσµατος. Αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τη
ΤΚ κοινότητα και την δεύτερη προτεραιότητα για την ΕΚ κοινότητα (Πίνακας 1).
Η ύπαρξη µίας Εκ Περιτροπής Προεδρίας είναι αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες
µε εναλλαγή ανά µία ή δύο θητείες και θα ήταν σαφώς πιο αποδεκτή αν περιλάµβανε
αποτελεσµατικούς ελέγχους και τήρηση ισορροπιών έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κατάχρηση εξουσίας καθώς και σαφώς πιο αποδεκτή αν περιλάµβανε
αποτελεσµατικούς ελέγχους και πλήρη εφαρµογή όλων των πτυχών της συµφωνίας
από τους ΤΚ πριν την εκλογή ενός ΤΚ ως Προέδρου (Βλ. Διασφαλίσεις Εφαρµογής
Πίνακας 14 – µόνο ΕΚ). Ωστόσο, οι ΕΚ είναι µοιρασµένοι όσον αφορά το ζήτηµα
αυτό µε την υποστήριξή τους για µία ΤΚ Προεδρία να έχει υποστεί ζηµία από την
πρόσφατη διακοπή των διαπραγµατεύσεων το Φεβρουάριο (Πίνακας 14). Είναι
σαφές ότι η αποκατάσταση αυτών των ζηµιών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
έτσι ώστε οι δύο ηγέτες να προχωρήσουν προς ένα δηµοψήφισµα για το εάν µία
‘Προεδρία’ µπορεί να αποτελέσει µέρος της επίλυσης του Κυπριακού.
Πίνακας 12. Κάποια βήµατα µπορούν να ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι 2
κοινότητες θα επωφεληθούν πλήρως από όλες τις πτυχές της λύσης και του
καινούργιου ειρηνευτικού σχεδίου. Πείτε µου για κάθε ένα από αυτά αν το θεωρείτε
Απαραίτητο, Επιθυµητό, Αποδεκτό, Ανεκτό ή Μη Αποδεκτό.
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ΕΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Δίκαιη κατανοµή υπουργείων και
ευθυνών µεταξύ των 2 κοινοτήτων
στο οµοσπονδιακό επίπεδο
διακυβέρνησης
Να δηµιουργηθεί επενδυτικό ταµείο
από δωρεές για την ανάπτυξη
Κυπριακής Επιχειρηµατικότητας
Να δηµιουργηθεί επενδυτικό ταµείο
από τα έσοδα πετρελαίων και
φυσικού αερίου για την ανάπτυξη
Κυπριακής Επιχειρηµατικότητας
Να διασφαλιστεί η Ποιότητα της
Εκπαίδευσης στα πρότυπα της Ε.Ε.
τόσο για τους Ε/Κ όσο και τους Τ/Κ
στην Κύπρο
Να διασφαλιστεί η Ποιότητα
Υπηρεσιών και Υποδοµής στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο στο νότο
όσο και στο βορρά της Κύπρου
Να υπάρχει εκ περιτροπής
Οµοσπονδιακή Προεδρία ανάµεσα
στις 2 κοινότητες
Η Προεδρία θα πρέπει να
µοιράζεται στα ίσα µε 1 θητεία από
Ε/Κ να ακολουθείται από 1 θητεία
από Τ/Κ
Με δεδοµένο το διαφορετικό
µέγεθος των 2 κοινοτήτων η
αναλογία πρέπει να είναι 2 θητείες
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία από Τ/Κ.
3 θητείες για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία
από Τ/Κ.
5 θητείες για Ε/Κ για κάθε 2 θητείες
από Τ/Κ.
4 θητείες για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία
από Τ/Κ.
Τα οµοσπονδιακά κυβερνητικά
όργανα θα έχουν ίση αναλογία 50
προς 50 Τ/Κ και Ε/Κ µελών…. και η
ψηφοφορία στην οµοσπονδιακή
κυβέρνηση για πολιτικά θέµατα θα
απαιτεί απλή πλειοψηφία όµως µε
τουλάχιστο 1 ψήφο από κάθε
κοινότητα
Η ψηφοφορία στα οµοσπονδιακά
κυβερνητικά όργανα για αµιγώς
διοικητικά θέµατα θα απαιτεί απλή
πλειοψηφία

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

18

12

22

11

25

10

28

28

26

5

8

4

36

24

25

6

7

2

40

21

23

5

8

2

37

20

23

7

8

4

6

7

16

13

53

6

2

3

10

9

72

3

4

6

14

11

61

4

3

8

13

11

60

4

3

7

13

9

63

4

4

9

15

10

58

5

5

6

17

14

52

6

7

11

27

16

30

8
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ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Δίκαιη κατανοµή υπουργείων και
ευθυνών µεταξύ των 2 κοινοτήτων
στο οµοσπονδιακό επίπεδο
διακυβέρνησης
Να δηµιουργηθεί επενδυτικό ταµείο
από δωρεές για την ανάπτυξη
Κυπριακής Επιχειρηµατικότητας
Να δηµιουργηθεί επενδυτικό ταµείο
από τα έσοδα πετρελαίων και
φυσικού αερίου για την ανάπτυξη
Κυπριακής Επιχειρηµατικότητας
Να διασφαλιστεί η Ποιότητα της
Εκπαίδευσης στα πρότυπα της Ε.Ε.
τόσο για τους Ε/Κ όσο και τους Τ/Κ
στην Κύπρο
Να διασφαλιστεί η Ποιότητα
Υπηρεσιών και Υποδοµής στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο στο νότο
όσο και στο βορρά της Κύπρου
Να υπάρχει εκ περιτροπής
Οµοσπονδιακή Προεδρία ανάµεσα
στις 2 κοινότητες
Με δεδοµένο το διαφορετικό
µέγεθος των 2 κοινοτήτων η
αναλογία πρέπει να είναι 4 θητείες
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία από Τ/Κ.
5 θητείες για Ε/Κ για κάθε 2 θητείες
από Τ/Κ.
3 θητείες για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία
από Τ/Κ.
2 θητείες για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία
από Τ/Κ.
Η Προεδρία θα πρέπει να
µοιράζεται στα ίσα µε 1 θητεία από
Ε/Κ να ακολουθείται από 1 θητεία
από Τ/Κ
Τα οµοσπονδιακά κυβερνητικά
όργανα θα έχουν ίση αναλογία 50
προς 50 Τ/Κ και Ε/Κ µελών…. και η
ψηφοφορία στην οµοσπονδιακή
κυβέρνηση για πολιτικά θέµατα θα
απαιτεί απλή πλειοψηφία όµως µε
τουλάχιστο 1 ψήφο από κάθε
κοινότητα
Η ψηφοφορία στα οµοσπονδιακά
κυβερνητικά όργανα για αµιγώς
διοικητικά θέµατα θα απαιτεί απλή
πλειοψηφία

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

47

25

16

5

6

1

41

33

19

3

3

1

42

31

19

2

3

1

56

26

11

2

4

1

55

27

11

1

5

1

35

22

20

3

19

1

1

1

1

2

93

2

-

-

-

-

-

-

1

2

3

5

87

2

2

7

13

9

67

2

44

23

10

3

19

1

15

25

34

10

9

7

13

21

31

13

15

7

17

8. Διασφαλίσεις Εφαρµογής
Όσον αφορά την εφαρµογή (Πίνακας 13), οι ΕΚ δεν επιθυµούν καµία συµµετοχή της
Τουρκίας ενώ οι ΤΚ πάντα επιθυµούν την συµµετοχή της Τουρκίας ;έτσι ώστε ο
µόνος πιθανός συµβιβασµός φαίνεται να είναι ο ΟΗΕ µε την ονοµαστική συµµετοχή
της Τουρκίας.
Πίνακας 13. Σε ότι αφορά την διασφάλιση της εφαρµογής της λύσης: ποιους από
τους ακόλουθους θεωρείτε Απαραίτητους, Επιθυµητούς, Αποδεκτούς, Ανεκτούς ή
Μη Αποδεκτούς να είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία, τη στήριξη και την εφαρµογή
της λύσης.
ΕΚΚ – Όλοι επί τοις
εκατό
Η Ελλάδα και η Τουρκία
Τα Ηνωµένα Έθνη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Τουρκία και η Ελλάδα
Μια πολυεθνική
αστυνοµική δύναµη

ΤΚΚ – Όλοι επί τοις
εκατό
Η Ελλάδα και η Τουρκία
Τα Ηνωµένα Έθνη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Τουρκία και η Ελλάδα
Μια πολυεθνική
αστυνοµική δύναµη

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

5
22
29

4
14
14

10
27
29

9
11
9

69
24
16

3
2
3

6

6

11

11

64

2

12

12

24

12

35

5

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

37
6
8

19
6
6

24
15
17

6
9
8

12
59
56

12
5
5

9

7

23

14

41

5

2

2

4

5

82

5
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Πίνακας 14. (µόνο ΕΚ) Θα θεωρούσατε ικανοποιητική εξασφάλιση για την εφαρµογή
της λύσης ένας Τ/ Κ να αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία ΜΟΝΟ όταν η
Τουρκία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που θα προκύψουν από τη λύση;
Συνολικό Ποσοστό επί τοις εκατό µετά
την κατάρρευση των συνοµιλιών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΞ/ΔΑ

46
48
5

42
51
6

(µόνο ΕΚ) Θα αποδεχόσασταν να δοθεί η εκ περιτροπής Προεδρία σε ένα Τ/Κ σε
ανταλλαγή για την αποχώρηση των Τουρκικών δυνάµεων από την Κύπρο και την
κατάργηση του µονοµερούς επεµβατικού δικαιώµατος της Τουρκίας;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΞ/ΔΑ

Ποσοστό επί τοις εκατό πριν την
κατάρρευση των συνοµιλιών

Συνολικό Ποσοστό επί τοις εκατό µετά
την κατάρρευση των συνοµιλιών

42
49
9

39
52
8

9. Τα δικαιώµατα των Ελλήνων και Τούρκων πολιτών στην Κύπρο
Οι ΕΚ αντιτίθενται στην επέκταση των 4 ελευθεριών της ΕΕ σε Τούρκους πολίτες
(Πίνακας 15). Παρ’ όλα αυτά, ενώ κατ’ αρχήν οι ΤΚ αποδέχονται αυτή την ιδέα, στην
πράξη είναι µοιρασµένοι όσον αφορά αυτή την ιδέα. Για παράδειγµα, ‘Κάθε Τούρκος
Πολίτης µπορεί να ιδρύσει επιχείρηση και να παρέχει υπηρεσίες στην Κύπρο
ελεύθερα χωρίς περιορισµούς’ (το 28% το θεωρεί Απαραίτητο, το 12% το θεωρεί
Επιθυµητό, το 23% το θεωρεί Αποδεκτό, το 15% το θεωρεί Ανεκτό και το 21% το
θεωρεί Μη Αποδεκτό). Το ζήτηµα αυτό είναι σαφώς πολύ κρίσιµο για τους ΕΚ και
πρέπει να απαλειφθεί στην παρούσα του µορφή και/ή να τροποποιηθεί σηµαντικά µε
κάποιο τρόπο αν πρόκειται να αποτελέσει µέρος µιας νέας συνθήκης µεταξύ της
Οµόσπονδης Κύπρου και της Τουρκίας.8

8

Για υποδείξεις σχετικά µε αυτό το θέµα βλ. Νεόφυτος Λοϊζίδης «Η συζήτηση για τις
τέσσερις ελευθερίες δεν είναι καινούργια» στην ιστοσελίδα Cyprus Mail Online, διαθέσιµο
στο: http://cyprus-mail.com/2017/02/05/four-freedoms-debate-not-new/
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Πίνακας 15. Με βάση την νοµοθεσία της Ε.Ε. οι Έλληνες υπήκοοι έχουν το δικαίωµα
των 4 ελευθεριών στην Κύπρο – δηλαδή για ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου,
ανθρώπων, υπηρεσιών και προϊόντων µαζί µε άλλους υπηκόους της Ε.Ε – αυτά τα
δικαιώµατα, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ε.Ε., αποκαλούνται ‘4 ελευθερίες’. Ποια
από αυτά τα δικαιώµατα πρέπει να επεκταθούν και στους πολίτες της Τουρκίας σε
σχέση µε την Κύπρο; Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποιες επιλογές θεωρείτε
Απαραίτητες, Επιθυµητές, Αποδεκτές, Ανεκτές ή Μη Αποδεκτές.
ΕΚΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι που ζουν
στην Τουρκία να έχουν τις 4
ελευθερίες που απολαµβάνουν οι
Έλληνες υπήκοοι.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν ελευθερία
διακίνησης όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1 /2 των
Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν ελευθερία
διακίνησης όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1 /3 των
Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν ελευθερία
διακίνησης όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1 /4 των
Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
που ζει στην Τουρκία και θέλει να
επισκεφθεί την Οµόσπονδη Κύπρο
σαν τουρίστας να µπορεί να έρχεται
χωρίς βίζα.
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
που θέλει να επενδύσει στην
Οµόσπονδη Κύπρο να µπορεί να
το κάνει χωρίς περιορισµούς.
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
που θέλει να εργαστεί στην
Οµόσπονδη Κύπρο να µπορεί να
το κάνει χωρίς περιορισµούς.
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
να µπορεί να ιδρύσει εταιρία και να
παρέχει υπηρεσίες στην
Οµόσπονδη Κύπρο ελεύθερα,
χωρίς περιορισµούς.

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

3

2

7

7

78

3

3

3

8

9

74

4

2

4

10

12

69

4

3

4

13

16

61

3

2

2

12

12

71

2

2

2

8

10

77

2

1

2

5

8

82

1

1

2

7

10

77

2
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TΚΚ – Όλοι επί τοις εκατό
Όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι που ζουν
στην Τουρκία να έχουν τις 4
ελευθερίες που απολαµβάνουν οι
Έλληνες υπήκοοι.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν ελευθερία
διακίνησης όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1 /4 των
Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν ελευθερία
διακίνησης όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1 /3 των
Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν ελευθερία
διακίνησης όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1 /2 των
Ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο.
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
που ζει στην Τουρκία και θέλει να
επισκεφθεί την Οµόσπονδη Κύπρο
σαν τουρίστας να µπορεί να έρχεται
χωρίς βίζα.
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
που θέλει να επενδύσει στην
Οµόσπονδη Κύπρο να µπορεί να
το κάνει χωρίς περιορισµούς
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
που θέλει να εργαστεί στην
Οµόσπονδη Κύπρο να µπορεί να
το κάνει χωρίς περιορισµούς
Οποιοσδήποτε Τούρκος Υπήκοος
να µπορεί να ιδρύσει εταιρία και να
παρέχει υπηρεσίες στην
Οµόσπονδη Κύπρο ελεύθερα,
χωρίς περιορισµούς

Απαραίτητο

Επιθυµητό

Αποδεκτό

Ανεκτό

Μη
Αποδεκτό

ΔΞ

39

23

22

5

10

1

1

1

6

13

77

2

1

7

15

75

2

2

4

16

19

57

2

26

16

28

10

19

1

27

15

28

12

17

1

23

15

28

15

18

1

28

12

23

15

21

1

21

10. Επιστροφή στην ιδιοκτησία
ΕΡ22 Πριν το 1974 εσείς κατοικούσατε µόνιµα στο βορρά;
ΕΡ23 Πριν το 1974 οι γονείς κατοικούσαν µόνιµα στο βορρά;
ΕΡ24. Έχετε ιδιοκτησία στα κατεχόµενα µέρη που δικαιούστε να κληρονοµήσετε;
Ερωτώµενος
1
2
3

Ναι
Όχι
ΔΞ / ΔΑ

Γονείς

Περιουσία
1
2
3

1
2
3

ΕΡ25. Θα επιστρέφατε στην ιδιοκτησία σας µετά από µια λύση, υπό Τουρκοκυπριακή

Διοίκηση;
ΕΡ26. Θα επιστρέφατε στην ιδιοκτησία σας µετά από µια λύση, υπό Ελληνοκυπριακή
Διοίκηση;

Ναι
Όχι
ΔΞ / ΔΑ

Τουρκοκυπριακή
Διοίκηση
1
2
3

Ελληνοκυπριακή
Διοίκηση
1
2
3

Ποσοστό Ατόµων που Θα γύριζαν πίσω υπό Τουρκοκυπριακή Διοίκηση

Ναι, θα γύριζα πίσω
Όχι, δεν θα γύριζα
πίσω
ΔΞ/ΔΑ

Πρόσφυγες που
ζούσαν στον βορρά
οι ίδιοι ή οι γονείς
τους πριν το 1974
%
26

Άτοµα που δικαιούνται να
κληρονοµήσουν περιουσία
στο Βορρά
%
30

54

61

20

9

Ποσοστό Ατόµων που Θα γύριζαν πίσω υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση

Ναι, θα γύριζα πίσω
Όχι, δεν θα γύριζα
πίσω
ΔΞ/ΔΑ

Πρόσφυγες που
ζούσαν στον βορρά
οι ίδιοι ή οι γονείς
τους πριν το 1974

Άτοµα που δικαιούνται να
κληρονοµήσουν περιουσία
στο Βορρά

%
63

%
74

17

19

20

7

22

Παράρτηµα: Ταξινόµηση κατά σειρά των 60 στοιχείων σε αυτή τη δηµοσκόπηση για
την ειρήνευση που έχουν κριθεί µε αξιολόγηση επί τοις εκατό ως ‘Απαραίτητα’
Σειρά
Κατάταξης

1

2

3

4

5

6

7

ΤΚ
Να διασφαλιστεί η
Ποιότητα της
Εκπαίδευσης στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο
για τους Ε/Κ όσο και
τους Τ/Κ στην Κύπρο
Να διασφαλιστεί η
Ποιότητα Υπηρεσιών
και Υποδοµής στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο
στο νότο όσο και στο
βορρά της Κύπρου
Βαριές ποινές εθνοτικά/
κοινοτικά εγκλήµατα
µίσους

Να υπάρξουν εγγυήσεις
για την διασφάλιση της
ενότητας της Κύπρου
Nα υπάρξουν εγγυήσεις
για την προστασία της
ασφάλειας των
κοινοτήτων της Κύπρου
Δίκαιη κατανοµή
υπουργείων και
ευθυνών µεταξύ των 2
κοινοτήτων στο
οµοσπονδιακό επίπεδο
διακυβέρνησης
Nα υπάρξουν εγγυήσεις
για την προστασία της
Κύπρου από εξωτερικές
απειλές όπως η
τροµοκρατία και άλλες
παρόµοιες απειλές
Τ/ Κ αστυνοµία στην
Τ/Κ πολιτεία

8

9

Επί τοις
εκατό
Απαραίτητο

56

55

53

52

48

47

46

44
Η Προεδρία θα πρέπει
να µοιράζεται στα ίσα µε
1 θητεία από Ε/Κ να
ακολουθείται από 1

44

23

ΕΚ
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο άµεσα
Να διασφαλιστεί η
Ποιότητα της
Εκπαίδευσης στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο
για τους Ε/Κ όσο και
τους Τ/Κ στην Κύπρο
Να διασφαλιστεί η
Ποιότητα Υπηρεσιών
και Υποδοµής στα
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο
στο νότο όσο και στο
βορρά της Κύπρου
Βαριές ποινές εθνοτικά/
κοινοτικά εγκλήµατα
µίσους
Πλήρης κατάργηση του
συστήµατος των
Εγγυητριών Δυνάµεων
στο σύνολό του
Να δηµιουργηθεί
επενδυτικό ταµείο από
τα έσοδα πετρελαίων
και φυσικού αερίου για
την ανάπτυξη
Κυπριακής
Επιχειρηµατικότητας
Ένα σύστηµα ποινικής
δικαιοσύνης κατά τα
υψηλότερα διεθνή
πρότυπα των
Ηνωµένων Εθνών και
της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
να επιβάλει κυρώσεις αν
συµφωνήσει σε αίτηµα
που θα υποβάλει η
Κύπρος
Τα Ηνωµένα Έθνη να
επιβάλουν κυρώσεις αν
συµφωνήσουν σε
αίτηµα που θα υποβάλει

Επί τοις
εκατό
Απαραίτητο

50

40

37

37

36

36

35

31

31

10

11

12

13

14

15

16

17

θητεία από Τ/Κ
Να δηµιουργηθεί
επενδυτικό ταµείο από
τα έσοδα πετρελαίων
και φυσικού αερίου για
την ανάπτυξη
Κυπριακής
Επιχειρηµατικότητας
Να δηµιουργηθεί
επενδυτικό ταµείο από
δωρεές για την
ανάπτυξη Κυπριακής
Επιχειρηµατικότητας
Πρέπει να υπάρχει ίδιος
αριθµός Ελληνικών και
Τουρκικών
στρατευµάτων στην
Κύπρο
Όλοι οι Τούρκοι
υπήκοοι που ζουν στην
Τουρκία να έχουν τις 4
ελευθερίες που
απολαµβάνουν οι
Έλληνες υπήκοοι.
Οµοσπονδιακή
αστυνοµία από Ε/Κ και
Τ/Κ για να αντιµετωπίζει
οµοσπονδιακά
εγκλήµατα στο σύνολο
του νησιού
Ελλάδα και Τουρκία
Να υπάρχει εκ
περιτροπής
Οµοσπονδιακή
Προεδρία ανάµεσα στις
2 κοινότητες
Να διατηρηθεί το
Σύστηµα Εγγυήσεων
που υπάρχει σήµερα
χωρίς οποιαδήποτε
αλλαγή
Ε/ Κ αστυνοµία στην
Ε/Κ πολιτεία

18

19

42

41

Να υπάρχει πλήρης
αποστρατικοποίηση της
Κύπρου

31

29

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
39

39

37

37

35

34

34
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι
Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Ελλάδα και
η Τουρκία

η Κύπρος
Οµοσπονδιακή
αστυνοµία από Ε/Κ και
Τ/Κ για να αντιµετωπίζει
οµοσπονδιακά
εγκλήµατα στο σύνολο
του νησιού

28

24

29
Να δηµιουργηθεί
επενδυτικό ταµείο από
δωρεές για την
ανάπτυξη Κυπριακής
Επιχειρηµατικότητας
Nα υπάρξουν εγγυήσεις
για την προστασία της
Κύπρου από εξωτερικές
απειλές όπως η
τροµοκρατία και άλλες
παρόµοιες απειλές
Ε/ Κ αστυνοµία στην
Ε/Κ πολιτεία
Nα υπάρξουν εγγυήσεις
για την προστασία της
ασφάλειας των
κοινοτήτων της Κύπρου
Να υπάρξουν εγγυήσεις
για την διασφάλιση της
ενότητας της Κύπρου
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 1 έτους
Τα Ηνωµένα Έθνη

28

27

27

24

22

22

22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος να µπορεί να
ιδρύσει εταιρία και να
παρέχει υπηρεσίες στην
Οµόσπονδη Κύπρο
ελεύθερα, χωρίς
περιορισµούς
Άµεση επέµβαση από
την Ελλάδα ΜΟΝΟ
στην Ελληνοκυπριακή
πολιτεία ή από την
Τουρκία ΜΟΝΟ στην
Τουρκοκυπριακή
πολιτεία
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος που θέλει να
επενδύσει στην
Οµόσπονδη Κύπρο να
µπορεί να το κάνει
χωρίς περιορισµούς
Να διατηρηθεί το
Σύστηµα Εγγυήσεων
που υπάρχει σήµερα
αλλά χωρίς το δικαίωµα
µονοµερούς δράσης
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος που ζει στην
Τουρκία και θέλει να
επισκεφθεί την
Οµόσπονδη Κύπρο σαν
τουρίστας να µπορεί να
έρχεται χωρίς βίζα.
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος που θέλει να
εργαστεί στην
Οµόσπονδη Κύπρο να
µπορεί να το κάνει
χωρίς περιορισµούς
Η Κύπρος πρέπει να
έχει το δικό της
Οµοσπονδιακό Στρατό
αποτελούµενο από Ε/Κ
και Τ/Κ
(δ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος µε απόφαση
απλής πλειοψηφίας ΚΑΙ
ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,
και η Ελλάδα ή η
Τουρκία, µπορεί να
λαµβάνει δράση.
Τα οµοσπονδιακά
κυβερνητικά όργανα θα
έχουν ίση αναλογία 50
προς 50 Τ/Κ και Ε/Κ

28

27

Δίκαιη κατανοµή
υπουργείων και
ευθυνών µεταξύ των 2
κοινοτήτων στο
οµοσπονδιακό επίπεδο
διακυβέρνησης
Η Κύπρος πρέπει να
έχει το δικό της
Οµοσπονδιακό Στρατό
αποτελούµενο από Ε/Κ
και Τ/Κ

18

16

Τ/ Κ αστυνοµία στην
Τ/Κ πολιτεία
27

26

26

23

19

14

Η Κύπρος πρέπει να
γίνει µέλος του ΝΑΤΟ
για προστασία από
εξωτερικές απειλές
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 5 χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 3 χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 15 χρόνων
Μια πολυεθνική
αστυνοµική δύναµη

17

15

25

13

13

13

12

12

Μια νέα Συνθήκη
Συµµαχίας µεταξύ της
νέας Οµόσπονδης
Κύπρου, Ελλάδας και

11

29

30

31

32

33

34

35

µελών…. και η
ψηφοφορία στην
οµοσπονδιακή
κυβέρνηση για πολιτικά
θέµατα θα απαιτεί απλή
πλειοψηφία όµως µε
τουλάχιστο 1 ψήφο από
κάθε κοινότητα
(γ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος µε απόφαση
απλής πλειοψηφίας, η
Ελλάδα ή η Τουρκία,
µπορεί να λαµβάνει
δράση.
Μια νέα Συνθήκη
Συµµαχίας µεταξύ της
νέας Οµόσπονδης
Κύπρου, Ελλάδας και
Τουρκία που θα έχει τη
Συλλογική ευθύνη να
αντιµετωπίζει
αποκλειστικά και µόνο
εξωτερικές απειλές
έναντι της Κύπρου και
τίποτα άλλο.
Η ψηφοφορία στα
οµοσπονδιακά
κυβερνητικά όργανα για
αµιγώς διοικητικά
θέµατα θα απαιτεί απλή
πλειοψηφία
(β) Tο οµοσπονδιακό
κράτος, η Ελλάδα ή η
Τουρκία µπορεί να
λαµβάνει δράση,
ανάλογα µε το ποιος
από το Οµοσπονδιακό
Κράτος θα καλεί.
Να υπάρχει ΚΑΙ η νέα
Συνθήκη Συµµαχίας ΚΑΙ
η Κύπρος να γίνει µέλος
του ΝΑΤΟ
(α) Tο ανάλογο
συνιστόν κρατίδιο θα
καλεί, και η Ελλάδα ή η
Τουρκία θα µπορεί να
λαµβάνει δράση,
ανάλογα µε το ποιο
κρατίδιο θα καλεί.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
να επιβάλει κυρώσεις αν
συµφωνήσει σε αίτηµα

Τουρκία που θα έχει τη
Συλλογική ευθύνη να
αντιµετωπίζει
αποκλειστικά και µόνο
εξωτερικές απειλές
έναντι της Κύπρου και
τίποτα άλλο.

14

Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 10 χρόνων

11

Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι
Εγγυήτριες Δυνάµεις,
(Ηνωµένο Βασίλειο,
Ελλάδα και Τουρκία)
13

13

11

11

10

9

26

9

Να υπάρχει ΚΑΙ η νέα
Συνθήκη Συµµαχίας ΚΑΙ
η Κύπρος να γίνει µέλος
του ΝΑΤΟ
Να διατηρηθεί το
Σύστηµα Εγγυήσεων
που υπάρχει σήµερα
αλλά χωρίς το δικαίωµα
µονοµερούς δράσης
Η ψηφοφορία στα
οµοσπονδιακά
κυβερνητικά όργανα για
αµιγώς διοικητικά
θέµατα θα απαιτεί απλή
πλειοψηφία.
Να διατηρηθεί το
Σύστηµα Εγγυήσεων
που υπάρχει σήµερα
χωρίς οποιαδήποτε
αλλαγή
Άµεση επέµβαση από
την Ελλάδα ΜΟΝΟ
στην Ελληνοκυπριακή

9

7

7

6

6

που θα υποβάλει η
Κύπρος

36

37

38

39

40

41

Η Κύπρος πρέπει να
γίνει µέλος του ΝΑΤΟ
για προστασία από
εξωτερικές απειλές
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Τουρκία και η Ελλάδα
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΔΥΟ
από τις Εγγυήτριες
Δυνάµεις, δηλαδή 2 από
Ηνωµένο Βασίλειο,
Ελλάδα, Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Ηνωµένα Έθνη να
επιβάλουν κυρώσεις αν
συµφωνήσουν σε
αίτηµα που θα υποβάλει
η Κύπρος
950 Έλληνες and 650
Τούρκοι στρατιώτες να
µπορούν να
παραµείνουν στην
Κύπρο µε βάση και τις
υφιστάµενες συµφωνίες
Τα Ηνωµένα Έθνη

42

9

9

8

8

7

7

6

Να καταργηθεί πλήρως
το Σύστηµα Εγγυήσεων
43

44

5

Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι
Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή το Ηνωµένο

5

27

πολιτεία ή από την
Τουρκία ΜΟΝΟ στην
Τουρκοκυπριακή
πολιτεία
Να υπάρχει εκ
περιτροπής
Οµοσπονδιακή
Προεδρία ανάµεσα στις
2 κοινότητες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Τουρκία και η Ελλάδα
Τα οµοσπονδιακά
κυβερνητικά όργανα θα
έχουν ίση αναλογία 50
προς 50 Τ/Κ και Ε/Κ
µελών…. και η
ψηφοφορία στην
οµοσπονδιακή
κυβέρνηση για πολιτικά
θέµατα θα απαιτεί απλή
πλειοψηφία όµως µε
τουλάχιστο 1 ψήφο από
κάθε κοινότητα
Η Ελλάδα και η Τουρκία
α) Tο ανάλογο συνιστόν
κρατίδιο θα καλεί, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση, ανάλογα µε το
ποιο κρατίδιο θα καλεί.
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΔΥΟ
από τις Εγγυήτριες
Δυνάµεις, δηλαδή 2 από
Ηνωµένο Βασίλειο,
Ελλάδα, Τουρκία
Με δεδοµένο το
διαφορετικό µέγεθος
των 2 κοινοτήτων η
αναλογία πρέπει να
είναι 2 θητείες για Ε/Κ
για κάθε 1 θητεία από
Τ/Κ.
Με δεδοµένο το
διαφορετικό µέγεθος
των 2 κοινοτήτων η
αναλογία πρέπει να
είναι 4 θητείες για Ε/Κ
για κάθε 1 θητεία από
Τ/Κ.
(β) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει

6

6

5

5

4

4

4

4

3

Βασίλειο, η Ελλάδα και
η Τουρκία

45

46

47

48

49

Να υπάρχει πλήρης
αποστρατικοποίηση της
Κύπρου
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο άµεσα
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 1 έτους
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 5 χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 15 χρόνων

3

2

2

2

2

2

Μια πολυεθνική
αστυνοµική δύναµη
51

52

2

Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν
ελευθερία διακίνησης
όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το
1/2 των Ελλήνων

3

5 θητείες για Ε/Κ για
κάθε 2 θητείες από Τ/Κ.

2 θητείες για Ε/Κ για
κάθε 1 θητεία από Τ/Κ
50

δράση, ανάλογα µε το
ποιος από το
Οµοσπονδιακό Κράτος
θα καλεί
3 θητείες για Ε/Κ για
κάθε 1 θητεία από Τ/Κ.

2

28

3
Όλοι οι Τούρκοι
υπήκοοι που ζουν στην
Τουρκία να έχουν τις 4
ελευθερίες που
απολαµβάνουν οι
Έλληνες υπήκοοι.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν
ελευθερία διακίνησης
όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το
1/2 των Ελλήνων
υπηκόων στην Κύπρο.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν
ελευθερία διακίνησης
όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το 1
/4 των Ελλήνων
υπηκόων στην Κύπρο.
(γ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί µε
απόφαση απλής
πλειοψηφίας, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση.
(δ) Tο οµοσπονδιακό
κράτος θα καλεί µε
απόφαση απλής
πλειοψηφίας ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, και η
Ελλάδα ή η Τουρκία θα
µπορεί να λαµβάνει
δράση
Επέµβαση αν
συµφωνήσουν ΟΛΕΣ οι
Εγγυήτριες Δυνάµεις,
δηλαδή το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Ελλάδα και
η Τουρκία

3

3

3

2

2

2

53

54

55

υπηκόων στην Κύπρο.
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 3 χρόνων
Όλα τα Ελληνικά και
Τουρκικά στρατεύµατα
πρέπει να
αποχωρήσουν από την
Κύπρο εντός 10 χρόνων
Με δεδοµένο το
διαφορετικό µέγεθος
των 2 κοινοτήτων η
αναλογία πρέπει να
είναι 4 θητείες για Ε/Κ
για κάθε 1 θητεία από
Τ/Κ.
3 θητείες για Ε/Κ για
κάθε 1 θητεία από Τ/Κ.

56

57

58

59

60

1

1

1

1

Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν
ελευθερία διακίνησης
όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το
1/4 των Ελλήνων
υπηκόων στην Κύπρο.
Ένα σύστηµα ποινικής
δικαιοσύνης κατά τα
υψηλότερα διεθνή
πρότυπα των
Ηνωµένων Εθνών και
της ΕΕ
Με δεδοµένο το
διαφορετικό µέγεθος
των 2 κοινοτήτων η
αναλογία πρέπει να
είναι 5 θητείες για Ε/Κ
για κάθε 2 θητείες από
Τ/Κ.
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν
ελευθερία διακίνησης
όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το
1/3 των Ελλήνων
υπηκόων στην Κύπρο.
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950 Έλληνες and 650
Τούρκοι στρατιώτες να
µπορούν να
παραµείνουν στην
Κύπρο µε βάση και τις
υφιστάµενες συµφωνίες
Πρέπει να υπάρχει ίδιος
αριθµός Ελληνικών και
Τουρκικών
στρατευµάτων στην
Κύπρο
Η Προεδρία θα πρέπει
να µοιράζεται στα ίσα µε
1 θητεία από Ε/Κ να
ακολουθείται από 1
θητεία από Τ/Κ
Οι Τούρκοι υπήκοοι να
απολαµβάνουν
ελευθερία διακίνησης
όµως ο αριθµός τους….
να µην υπερβαίνει το
1/3 των Ελλήνων
υπηκόων στην Κύπρο.
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος που ζει στην
Τουρκία και θέλει να
επισκεφθεί την
Οµόσπονδη Κύπρο σαν
τουρίστας να µπορεί να
έρχεται χωρίς βίζα.
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος που θέλει να
επενδύσει στην
Οµόσπονδη Κύπρο να
µπορεί να το κάνει
χωρίς περιορισµούς
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος που θέλει να
εργαστεί στην
Οµόσπονδη Κύπρο να
µπορεί να το κάνει
χωρίς περιορισµούς
Οποιοσδήποτε Τούρκος
Υπήκοος να µπορεί να
ιδρύσει εταιρία και να
παρέχει υπηρεσίες στην
Οµόσπονδη Κύπρο
ελεύθερα, χωρίς
περιορισµούς
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