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Εισαγωγή 

Η Επιτροπή Αναφορών πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη στην πόλη Αμμόχωστο της 

Κύπρου, στις 7 και 8 Μαΐου 2018. Σκοπός της αποστολής, της οποίας ηγείτο η πρόεδρος της 

επιτροπής κ. Cecilia Wikström, ήταν να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τις 

πληροφορίες της σχετικά με την κατάσταση στην Αμμόχωστο και ειδικότερα στο τμήμα της 

πόλης Βαρώσια που έχει αποκλειστεί, στο πλαίσιο της αναφοράς 733/2004, που υποβλήθηκε 

από τον Λοΐζο Αυξεντίου, εξ ονόματος του Κινήματος Προσφύγων της Αμμοχώστου, δέκα 

χρόνια μετά την προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 25 

έως τις 28 Νοεμβρίου 2007. 

Τη Δευτέρα, 7 Μαΐου, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον αναφέροντα, δύο δικοινοτικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Αμμοχώστου, στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία, και ακολούθησε δείπνο 

εργασίας που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Συλλούρης, 

με συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου 

Χριστοδουλίδη, και του δήμαρχου Αμμοχώστου, κ. Αλέξη Γαλανού.  

Την Τρίτη, 8 Μαΐου, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την ειδική απεσταλμένη του γενικού 

γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κ. Elizabeth Spehar και αρχηγό της 

αποστολής, τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP) και, στη συνέχεια, 

επισκέφθηκε την Αμμόχωστο και είδε το αποκλεισμένο τμήμα της πόλης από προσιτές 

τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δρόμου που βρίσκεται απέναντι από την οικία του 

αναφέροντος και τμήμα της παραλίας της Αμμοχώστου. Αργότερα πραγματοποιήθηκε 

συνέντευξη Τύπου με τον δήμαρχο Αμμοχώστου, κ. Αλέξη Γαλανό, στο πολιτιστικό κέντρο 

του δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια και ολοκληρώθηκε το επίσημο μέρος του 

προγράμματος. 

Ιστορικό πλαίσιο και διεθνές δίκαιο 

Μετά το πραξικόπημα που οργάνωσε η ελληνική στρατιωτική χούντα κατά του 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 

Ιουλίου 1974. Η Αμμόχωστος κατελήφθη κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της 

τουρκικής εισβολής τον Αύγουστο του 1974, καθώς οι κάτοικοί της έφυγαν ενώπιον των 

προελευνόντων τουρκικών στρατευμάτων. Ένα εκτεταμένο τμήμα της πόλης, έκταση περίπου 

6,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στα Βαρώσια, τα οποία 

κατοικούνταν κυρίως από Ελληνοκύπριους, κηρύχθηκε, στη συνέχεια, «Απαγορευμένη 

Ζώνη» και αποκλείστηκε και η είσοδος σε αυτό απαγορευόταν αυστηρά σε όλους εκτός από 

εξουσιοδοτημένο τουρκικό στρατιωτικό προσωπικό. Στα επόμενα δύο χρόνια η περιοχή 

λεηλατήθηκε συστηματικά από τον τουρκικό στρατό. Τα περισσότερα από τα λάφυρα 

μεταφέρθηκαν στην Τουρκία όπου πωλήθηκαν σε πλειστηριασμούς, ενώ ορισμένα 

διανεμήθηκαν σε παράνομους εποίκους που μεταφέρθηκαν στο νησί από την Τουρκία. 

Η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ είχε 

προβλεφθεί με τη συμφωνία υψηλού επιπέδου του 1979, τις αποφάσεις 550 (1984) και 789 

(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την έκθεση της Επιτροπής 

Αναφορών της 17ης Ιουλίου 2008, τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 

Φεβρουαρίου 2012 και το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης 

Ιουλίου 2017. 

Η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων, από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις, συνιστά 
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κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

πολιτών της ΕΕ από την Τουρκία και την παράνομη και εξαρτημένη διοίκησή της στα 

κατεχόμενα εδάφη. 

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, η Επιτροπή, τρεις προεδρίες του 

Συμβουλίου και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συμμετείχαν ανεπιτυχώς στις 

προσπάθειες επίτευξης των «συμφωνιών πακέτο» που όριζαν ρητά (ΛΞ, ΦΙ) ή σιωπηρά (ΒΕ) 

την επιστροφή των Βαρωσίων στους πρώην κατοίκους τους υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ με 

αντάλλαγμα άλλα στοιχεία.  

 

Εξελίξεις από την προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τις 25 

έως τις 28 Νοεμβρίου 2007 

Το 2010, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφιας υπέβαλε, αν και 

ανεπιτυχώς, πρόταση που περιλάμβανε την επιστροφή των Βαρωσίων.  

Όταν ο κ. Αναστασιάδης εξελέγη πρόεδρος το 2013, πρότεινε ένα πακέτο μέτρων 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης που περιελάμβανε την επιστροφή των Βαρωσίων. Το 2015 

ξεκίνησαν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική διευθέτηση και 

πραγματοποιήθηκε πρωτοφανής πρόοδος στα περισσότερα από τα έξι διαπραγματευτικά 

κεφάλαια, με αποκορύφωμα την έναρξη της διάσκεψης για την Κύπρο στη Γενεύη στις 11 

Ιανουαρίου 2017, λίγες μόνο ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα του 

ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρρες.  

Δυστυχώς, το συνέδριο για την Κύπρο έκλεισε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία στο Crans-

Montana της Ελβετίας στις 7 Ιουλίου 2017, κυρίως λόγω της αδιαλλαξίας της Τουρκίας στο 

ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων.  

Η επανάληψη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού παραμένει αβέβαιη, καθώς η 

πρόσφατη κρίση εξόρυξης φυσικού αερίου ανοιχτής θαλάσσης έχει συνδέσει το θέμα με τις 

προοπτικές της επανάληψης της διαδικασίας διευθέτησης. Σε κοινωνική εκδήλωση που 

διοργάνωσε η κ. Elizabeth Spehar στις 16 Απριλίου 2018, οι ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων 

δεν ξεπέρασαν το αδιέξοδο. Τον Ιούλιο του 2018, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων 

Εθνών διόρισε την κ. Jane Holl Lute ως προσωπικό απεσταλμένο για να κατανοήσει τις 

θέσεις των κομμάτων όπως διαμορφώθηκαν μετά το Crans-Montana.  

Η αναφορά 

Αναφορά 733/2004 που υποβλήθηκε από τον Λοΐζο Αυξεντίου στην Επιτροπή Αναφορών τον 

Ιούλιο του 2004, εξ ονόματος του Κίνησης Προσφύγων Αμμοχώστου που εκπροσωπεί 

περισσότερους από 30.000 ευρωπαίους πολίτες, πρόσφυγες από την Αμμόχωστο από τον 

Αύγουστο του 1974 και τους απογόνους τους. 

Με την αναφορά ζητούνταν να αποτελέσει η επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της 

Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του ένα από τα συνολικά μέτρα που πρότεινε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σταματήσει η απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Σε συνδυασμό με την επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους 

νόμιμους κατοίκους του, η αναφορά προέβλεπε επίσης την ανακαίνιση και τον επιχειρησιακό 

εκσυγχρονισμό του λιμανιού της Αμμοχώστου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

ανακαίνισης, η λειτουργία του λιμένα θα μπορούσε να αναληφθεί από τον Οργανισμό 

Λιμένα, μια ιδιωτική επιχείρηση, με ισότιμη, δικοινοτική ιδιοκτησία. 

Στην αναφορά επισημάνθηκε ότι η επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου 
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στους νόμιμους κατοίκους του δεν θα συνεπαγόταν την ανάγκη μετεγκατάστασης του 

πληθυσμού στις κατεχόμενες περιοχές, δεδομένου ότι αυτό το τμήμα της πόλης παραμένει 

ακατοίκητο μετά την κατοχή του από τις τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις τον Αύγουστο του 

1974. 

Ο προβαλλόμενος στόχος της αναφοράς ήταν η δημιουργία μιας πόλης στην οποία οι δύο 

κοινότητες του νησιού θα συνεργάζονταν αποτελεσματικά, σε κλίμα ασφάλειας και 

αμοιβαίου σεβασμού, για να φθάσουν σε ένα επίπεδο ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερίας 

που οι περισσότεροι Κύπριοι θα ήθελαν να επιτευχθεί, μέσα σε ένα επανασυνδεδεμένο, 

δικοινοτικό, διζωνικό, ομοσπονδιακό κυπριακό κράτος. 

ΣΗΜ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι το Συμβούλιο ενέκρινε στις 27 Φεβρουαρίου 

2006  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/2006  για τη θέσπιση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης 

για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Από την 

άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί ότι τα Βαρώσια παραμένουν αποκλεισμένα από την 

Τουρκία, όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών. Η τουρκική στρατιωτική κατοχή εκτείνεται σε μια περιοχή που αντιστοιχεί στο 37% 

της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Βαρώσια παραμένουν μέχρι σήμερα η 

μόνη απρόσιτη και αποκλεισμένη περιοχή στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, υπό τον άμεσο 

έλεγχο του τουρκικού στρατού. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, από το 2006 έως το 2016 έχει προγραμματιστεί η 

διάθεση συνολικού ποσού 449 εκατ. ευρώ. Από το 2014 έως το 2020, στο πλαίσιο του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ έχει προβλεφθεί η διάθεση 30 εκατ. 

ευρώ ετησίως. 

Συνοπτική περιγραφή των συναντήσεων 

Εισαγωγή 

Η έναρξη όλων των συνεδριάσεων κηρυσσόταν από την πρόεδρο, η οποία πάντοτε άρχιζε με 

την παρουσίαση των μελών της αντιπροσωπείας, δηλώνοντας τους στόχους της αποστολής 

και ζητώντας από τους διάφορους παράγοντες να ανακοινώσουν ποια συγκεκριμένα μέτρα θα 

ήθελαν να ληφθούν προκειμένου να προωθήσουν τον στόχο της αναφοράς. 

Η πρόεδρος ολοκλήρωνε όλες τις συνεδριάσεις, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες, 

δεσμευόμενη να διατηρήσει την αναφορά σε εκκρεμότητα και το ενδιαφέρον ζωντανό, χωρίς 

να δίνει υποσχέσεις, αλλά υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν και δεν πρέπει ποτέ 

να εγκαταλείπουν τις προσπάθειες και ότι, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται αυτό στο παρόν 

πλαίσιο, πρέπει να βρεθεί και θα βρεθεί λύση στην ανθρώπινη τραγωδία των Βαρωσίων.  

Ενημέρωση από τον κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και τον κ. Ανδρέα Κεττή, επικεφαλής του γραφείου 

διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 

Ο κ. Κεττής και ο κ. Παπαδόπουλος καλωσόρισαν τα μέλη της αντιπροσωπείας και τους 

ενημέρωσαν ιδίως σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές: 

 την ιστορία της εισβολής και της κατάληψης της Αμμοχώστου τον Αύγουστο του 

1974· 

 το πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που περιελάμβανε την επιστροφή των 

Βαρωσίων, που προτάθηκε από τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη κατά την εκλογή του 

το 2013 και την τουρκοκυπριακή αντιπρόταση· 
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 την ανεπιτυχή απόπειρα διαμεσολάβησης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν κατά 

την επίσκεψή του στο νησί από τις 21 έως τις 22 Μαΐου 2014, η οποία περιελάμβανε 

πρόταση που επέτρεπε σε ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων να εισέλθει στα Βαρώσια 

και να αναφέρει τις άμεσες ανάγκες ανοικοδόμησης· 

 την άνευ προηγουμένου πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ηγετών, του 

Αναστασιάδη και του Ακιντζί, κατά το διάστημα από τον Μάιο του 2015 έως τον 

Ιούλιο του 2017· 

 τον τερματισμό της διάσκεψης για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά στις 7 Ιουλίου 

2017, κυρίως λόγω της έλλειψης συμφωνίας για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των 

εγγυήσεων, που είναι η μόνη εξωτερική πτυχή του κυπριακού προβλήματος επειδή 

εμπλέκει τις εγγυήτριες δυνάμεις της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου, βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960 και της Συνθήκης Συμμαχίας· 

 τις διαφορετικές αντιλήψεις της Τουρκίας και του τουρκοκύπριου ηγέτη και της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας ομοσπονδιακής λύσης· 

 την πρόσφατη κρίση στην εξόρυξη φυσικού αερίου ανοιχτής θάλασσας που αφορά 

την παρεμπόδιση από τις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις των εργασιών γεώτρησης από 

το σκάφος ENI στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη· 

 την επιθετική ρητορική του κ. Ερντογάν, ενόψει των πρόωρων προεδρικών και 

βουλευτικών εκλογών της 24ης Ιουνίου στην Τουρκία. 

Στο τέλος της ενημέρωσης, η πρόεδρος προέβη σε ορισμένες ανακοινώσεις σχετικά με την 

ασφάλεια, την επικοινωνία και άλλες πτυχές της προγραμματισμένης επίσκεψης στην 

Αμμόχωστο την επόμενη μέρα. 

Στις απαντήσεις του στις ερωτήσεις των βουλευτών, ο κ. Κέττης αναφέρθηκε επίσης εν 

συντομία στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά 

της Τουρκίας σχετικά με το θέμα της ιδιοκτησίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την 

καταβολή αποζημίωσης τουλάχιστον σε μία περίπτωση. 

Συνάντηση με τον αναφέροντα 

Ο κ. Λοίζος Αυξεντίου συνάντησε την αντιπροσωπεία συνοδευόμενος από τον γιο του 

Ανδρέα, ο οποίος σε ηλικία 18 ετών κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου και 

εκτελεί υποχρεωτική θητεία 14 μηνών.  

Ο αναφέρων διηγήθηκε στα μέλη της αντιπροσωπείας πώς η οικογένειά του εγκατέλειψε την 

Αμμόχωστο το βράδυ της 14ης Αυγούστου 1974. Θεώρησαν ότι θα έφευγαν μόνο για ένα 

βράδυ και ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους το επόμενο πρωί. Έχουν περάσει 

σχεδόν 44 χρόνια και εξακολουθεί να ποθεί να επιστρέψει στο σπίτι του. 

Στη συνέχεια επισήμανε ότι, μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου, μεγάλο μέρος της πόλης 

αποκλείστηκε, κηρύχθηκε στρατιωτική ζώνη και λεηλατήθηκε συστηματικά από τον 

τουρκικό στρατό και παραμένει αποκλεισμένο και εγκαταλειμμένο, υπό τον άμεσο έλεγχο 

των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της τουρκικής κυβέρνησης, αποτελώντας μνημείο του 

βάναυσου παραλογισμού της τουρκικής κατοχής. Το σπίτι του βρίσκεται ακριβώς πίσω από 

το φράχτη εντός της αποκλεισμένης ζώνης, λεηλατημένο και άδειο, αλλά πάντα τον ελκύει, 

όπως τον καθένα το σπίτι του.   

Η ζωή του άλλαξε δραματικά από την ημέρα που εγκατέλειψε την Αμμόχωστο, καθώς η 

οικογένειά του έζησε στην προσφυγιά μέσα στην ίδια της τη χώρα. Η γενιά αυτών που 

μετέτρεψε την Αμμόχωστο σε ζωντανό και κοσμοπολίτικο κέντρο, όπως ήταν η πόλη μέχρι 
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το 1974, χάθηκε ανεπιστρεπτί, και οι άνθρωποι αυτοί έμειναν με τις αγαπημένες τους 

αναμνήσεις, τα σημάδια της προσφυγιάς και την ακατανίκητη επιθυμία της επιστροφής στις 

εστίες, έστω και μόνο για να αφήσουν εκεί την τελευταία τους πνοή. 

Ο αναφέρων ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι μετά το αποτέλεσμα της τελευταίας 

απόπειρας επίλυσης του Κυπριακού τον Απρίλιο του 2004 και ενόψει της προσχώρησης της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοίμασε την αναφορά που επέδωσε στις 20 Ιουλίου 

2004 στον τότε νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Josep Borrel 

Fontelles. Μαζί με άλλους 24 κατοίκους της Αμμοχώστου μετάβει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και διοργάνωσε μονοήμερη διαδήλωση υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και 

της επιστροφής του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους 

του, ως ένα πρώτο βήμα προς αυτόν τον στόχο. Επανέλαβε ότι είναι αποφασισμένος να 

επιστρέψει στην Αμμόχωστο και πρόσθεσε ότι συζήτησε με την οικογένειά του για την 

προοπτική της επιστροφής τους και συμφώνησαν να επιστρέψουν αμέσως μόλις αυτό 

καταστεί δυνατό. 

Ο Ανδρέας, ο γιος του αναφέροντος, περιέγραψε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο μεγαλύτερος 

αδελφός του θεωρούν την Αμμόχωστο πατρίδα τους, ακόμη κι αν γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

σε άλλη πόλη στην Κύπρο. Έχει γνωρίσει την Αμμόχωστο μέσω των γονέων και των 

παππούδων του και από τις επισκέψεις του στην πόλη του και το οικογενειακό σπίτι ακριβώς 

πίσω από το φράχτη. 

Ο Ανδρέας ρωτήθηκε αν είχε τουρκοκύπριους φίλους και τι γνώμη έχουν οι άλλοι 

συνομήλικοί του Ελληνοκύπριοι για τους Τουρκοκύπριους. Ο Ανδρέας απάντησε ότι γνώρισε 

Τουρκοκύπριους μέσω του πατέρα του και τους θεωρούσε Κυπρίους, αλλά δυστυχώς δεν είχε 

την ευκαιρία να έχει τουρκοκύπριους φίλους στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Έχει 

φίλους που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία (στην Αγγλική Σχολή), στο οποίο 

φοιτούν και Τουρκοκύπριοι, και ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν προβλήματα με τους 

Τουρκοκύπριους. 

Εν κατακλείδι, ο αναφέρων δήλωσε ότι αναμένει από την Επιτροπή Αναφορών να υποβάλει 

έκθεση σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες κατοχής της Αμμοχώστου, η οποία θα 

επιβεβαιώνει τα πορίσματα της προηγούμενης διερευνητικής αποστολής και της έκθεσής της 

του 2008, δεδομένου ότι τίποτα δεν άλλαξε κατά τα τελευταία 10 χρόνια, εκτός από το ότι 

όλοι οι Κύπριοι πρόσφυγες και, μαζί με αυτούς, οι πρόσφυγες της Αμμοχώστου, 

εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα της διαβίωσης στον τόπο καταγωγής τους, κάτι 

που δεν θα συνέβαινε, εάν ήταν ελεύθεροι να μείνουν στην Αμμόχωστο και η Κύπρος δεν 

βρισκόταν υπό κατοχή. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η διεθνής κοινότητα αντιδρά στις πολιτικές 

και / ή τις δράσεις κρατών (πλην της Τουρκίας) που απειλούν τη διεθνή ειρήνη ή 

παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες, επιβάλλοντας κυρώσεις 

ως μέσο για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ζήτησε από την 

Επιτροπή Αναφορών να καλέσει την Τουρκία να ορίσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά 

την οποία θα παραδώσει τον έλεγχο του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους 

νόμιμους κατοίκους του και να εγγυηθεί ότι, πριν από αυτή την ημερομηνία, θα επιτρέψει σε 

εμπειρογνώμονες, τόσο Ελληνοκύπριους όσο και Τουρκοκύπριους, να εισέλθουν στο 

αποκλεισμένο τμήμα για να αξιολογήσουν την κατάστασή του και να εκπονήσουν έκθεση 

σχετικά με όλα όσα πρέπει να γίνουν για να αποκτήσει και πάλι ζωή το τμήμα αυτό. Εάν η 

κυβέρνηση της Τουρκίας δεν συμφωνήσει με την έκκληση αυτή, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, έως ότου η χώρα αυτή σεβαστεί το 

διεθνές δίκαιο και πάψει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες ευρωπαίων πολιτών.   
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Συνάντηση με εκπροσώπους δικοινοτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

Η κ. Γιώτα Αυξεντίου και ο κ. Serdar Atai, που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους δικοινοτικούς 

οργανισμούς «Αμμόχωστος η πόλη μας» και «Πρωτοβουλία Αμμοχώστου», επεσήμαναν τα 

εξής: 

 Πιστεύουν ακράδαντα ότι τα Βαρώσια μπορούν να επιστραφούν στους νόμιμους 

κατοίκους τους ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί μια συνολική λύση· 

 Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό μέτρο για την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης· 

 Οι πολίτες της Αμμοχώστου βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση λόγω πολιτικών 

προτεραιοτήτων που καταστρέφουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων· 

 Καλούν την ΕΕ να δράσει προκειμένου να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα Βαρώσια· 

 Η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους θα συνοδευτεί και από 

την αποκατάσταση του λιμένα της Αμμοχώστου και τη λειτουργία του υπό την 

εποπτεία της ΕΕ· 

 Δυστυχώς, η Τουρκία χρησιμοποιεί τα Βαρώσια ως διαπραγματευτικό χαρτί· 

 Ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις πολιτών οργάνωσαν το 2012 και 

τον Απρίλιο του 2014 για πρώτη φορά από κοινού εκδήλωση την Μεγάλη Παρασκευή 

στην οποία συμμετείχαν 5.000 άτομα και από τις δύο κοινότητες· 

 Η συνέχιση της διοργάνωσης τέτοιων κοινών εκδηλώσεων είναι πολύ χρήσιμη για την 

προώθηση της συμφιλίωσης των δύο κοινοτήτων. 

Η αντιπροσωπεία άκουσε εν συνεχεία την συναισθηματικά φορτισμένη έκκληση μιας κυρίας 

ονόματι Τόνια και της μητέρας της, Κλεοπάτρας, οι οποίες εξέφρασαν τη θλίψη τους για την 

απώλεια πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων τους, τα οποία πωλήθηκαν σε πλειστηριασμό 

από τον τουρκικό στρατό κατοχής, αλλά επιδίωξαν τουλάχιστον να τα επαναφέρουν στη 

μνήμη τους. 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανό και τους ηγέτες των πολιτικών 

ομάδων στο δημοτικό συμβούλιο της Αμμοχώστου 

Ο κ. Γαλανός ανέφερε τα εξής: 

 Η Αμμόχωστος αποτελεί έναν τόπο στον οποίο εκτυλίχθηκε μια ανθρώπινη τραγωδία 

και πρόκειται για ένα ζήτημα ανθρωπιστικό και όχι διαπραγματευτικό και για τον 

λόγο αυτό δεν δέχεται να χρησιμοποιείται αυτό από την Τουρκία ως 

διαπραγματευτικό χαρτί· 

 Υπενθύμισε τα ψηφίσματα αριθ. 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών· 

 Η επιστροφή των Βαρωσίων θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό μέτρο για την οικοδόμηση 

της εμπιστοσύνης· 

 Επανέλαβε την επιθυμία του δημοτικού συμβουλίου της Αμμοχώστου να 

επανασυνδεθεί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και να οικοδομήσουν μαζί την 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου· 
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 Κάλεσε την αντιπροσωπεία να επαναλάβει τα προηγούμενα ψηφίσματά της, να 

υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές αρχές και να απορρίψει τις εκβιαστικές πρακτικές που 

ακολουθούσε η Τουρκία. 

 

Δείπνο εργασίας από την Α.Ε. τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη 

Συλλούρη 

Ο κ. Συλλούρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έλευση της αντιπροσωπείας και τη 

νέα διερευνητική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε 10 χρόνια μετά την προηγούμενη, 

και ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχή στήριξη που παρέχει στον αγώνα 

του κυπριακού λαού για δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Αναφορών, όπως είπε, διαδραματίζει 

κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση των πολιτών με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στην υπέρβαση 

του δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις της 

Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές, ανέμενε από την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα να 

επιδείξουν εμπράκτως την αλληλεγγύη τους και να ασκήσουν έντονες πιέσεις στην Τουρκία, 

προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της ως υποψήφιας προς 

ένταξη χώρας και να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη στάση της και την επεκτατική πολιτική 

της. Οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό, είπε, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα και 

τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να είναι πλήρως συμβατή με τις 

ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, το κοινοτικό κεκτημένο, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τα ψηφίσματα αριθ. 550 και 789 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικών της ψηφισμάτων, για την 

επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους, που αποτελεί βασικό παράγοντα 

για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ως μέτρο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, θα 

μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για τη συνολική διευθέτηση του ζητήματος, 

δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των 

δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ελληνοκυπριακής πλευράς για 

μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Τέλος, εξέφρασε την 

ελπίδα ότι ο στρατός κατοχής θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη 

και προκλητική του στάση και να επιτρέψει στα μέλη της αντιπροσωπείας, ακόμη και την 

τελευταία στιγμή, να εισέλθουν στο αποκλεισμένο τμήμα της Αμμοχώστου και να δουν με τα 

δικά τους μάτια τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, από την 

πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διερευνητική αποστολή της Επιτροπής 

Αναφορών στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αποστολή αυτή, 

διότι διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο όργανο της ΕΕ που εκλέγεται 

άμεσα από τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η επίσκεψη της Επιτροπής 

Αναφορών λαμβάνει χώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, όπως είπε, καθώς παρακολουθούμε 

μια προσπάθεια του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανάληψη των 

συνομιλιών μετά την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια στο Κραν Μοντανά, όπου για 

πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων το 1976 ήμασταν τόσο κοντά στην 

επίτευξη συμφωνίας. Το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και εξέφρασε 

την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να επιχειρήσουν την 

εξεύρεση λύσης που δεν θα αποκλίνει από τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ και θα είναι 

συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο. Η σημασία της επιστροφής του αποκλεισμένου 

τμήματος των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους του, που μπορεί να λειτουργήσει ως 
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καταλύτης για τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, εκφράζεται πολύ 

σαφώς στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στα 

ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

παραμείνει στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της επιστροφής του αποκλεισμένου τμήματος 

των Βαρωσίων και να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, δεδομένου ότι πρόκειται για περίπτωση κατάφωρης παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανέφερε ότι αυτό ακριβώς είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα 

της επίσκεψης της Επιτροπής Αναφορών. Μετά από αυτήν την επίσκεψη και την έγκριση της 

έκθεσης αποστολής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να θέσει το 

ζήτημα του αποκλεισμένου τμήματος των Βαρωσίων υπόψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

στο πλαίσιο μιας προσεχούς συνόδου. Όσον αφορά το σημείο διέλευσης της Δερύνειας, το 

οποίο οδηγεί στην αποκλεισμένη πόλη, επιβεβαίωσε ότι οι σχετικές διαδικασίες για το 

άνοιγμά του βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ελπίζει ότι θα ανοίξει μέχρι την 1η 

Ιουλίου 2018, όπως έχει συμφωνηθεί. Θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη η οποία θα ενισχύσει 

και τις διεκδικήσεις σχετικά με την επιστροφή των Βαρωσίων. 

 

 

Συνάντηση με την κ. Elizabeth Spehar, ειδική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ 

στην Κύπρο και επικεφαλής της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών 

στην Κύπρο (UNFICYP) 

Η κ. Elizabeth Spehar επεφύλαξε θερμή υποδοχή στην αντιπροσωπεία και προχώρησε σε 

ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στο νησί, τον ρόλο του ΟΗΕ στην περιοχή 

και την κατάσταση μετά το Κραν Μοντανά: 

 Μεταξύ Μαΐου 2015 (εκλογή του κ. Ακιντζί) και Ιουλίου 2017 σημειώθηκε 

πρωτοφανής πρόοδος σε πολλά από τα ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Προς το τέλος 

της διαπραγμάτευσης, βρέθηκε λύση σε δύο εκ των δυσκολότερων από τα έξι 

συνολικά ζητήματα, επί του εδαφικού δε σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, ενώ τα 

ζητήματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων παρέμειναν σε εκκρεμότητα. 

 

 Αυτό οδήγησε στην έναρξη της διάσκεψης για την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2017, η 

οποία συνεχίστηκε στο Κραν Μοντανά την περίοδο Ιουνίου και Ιουλίου, όπου και 

προτάθηκε μια «δέσμη μέτρων» και κατέστη σαφής η ανάγκη συμφωνίας σε όλα τα 

ζητήματα. Ο νεοεκλεγείς γενικός γραμματέας του ΟΗΕ διαδραμάτισε πολύ ενεργό 

ρόλο στον τελικό γύρο των διαπραγματεύσεων και διαμόρφωσε το πλαίσιο Guterres.  

 

 Η κ. Elizabeth Spehar αναφέρθηκε στο πλαίσιο Guterres ως ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα και ως «παρακαταθήκη» του Κραν Μοντανά, η οποία δεν πρέπει να 

χαθεί, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για τη μελλοντική επανεκκίνηση 

της διαδικασίας.   

 

 Μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης για την Κύπρο στις 7 Ιουλίου 2017 δεν 

συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και έχει ενταθεί η δυσπιστία μεταξύ των μερών.  

 



 

PE622.200v02-00 10/22 CR\1169798EL.docx 

EL 

 Οι καλές υπηρεσίες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών παραμένουν 

διαθέσιμες στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών, αλλά ο ΟΗΕ χρειάζεται τη βούληση όλων των μερών να επιστρέψουν στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ένα κοινό όραμα για το πού πηγαίνουν και πώς θα 

φτάσουν εκεί.  

 

 Αυτό θα συμβεί μόνο όταν τα δύο μέρη, και ιδίως οι δύο ηγέτες (είναι μια διαδικασία 

στην οποία οι ηγέτες παίζουν καθοριστικό ρόλο), αισθανθούν ότι είναι δυνατόν να 

επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την παραγωγή ουσιαστικών 

αποτελεσμάτων. 

 

 Το κλίμα που επικράτησε στο άτυπο δείπνο που παρέθεσε η κ. Elizabeth Spehar για 

τους δύο ηγέτες στις 16 Απριλίου 2018 ήταν εγκάρδιο, αλλά η συνάντηση δεν έφερε 

αποτελέσματα.  

 

 Υπάρχει ανάγκη για πιο διαρθρωμένη και επίσημη διαδικασία προκειμένου να φανούν 

οι θέσεις όλων των μερών· Για τον σκοπό αυτό, ο γενικός γραμματέας επιλέγει επί του 

παρόντος έναν προσωρινό απεσταλμένο1 για να διεξάγει διαβουλεύσεις στο άμεσο 

μέλλον με όλα τα μέρη προκειμένου να σχηματίσει άποψη για τις σκέψεις τους μετά 

τον τερματισμό της διάσκεψης για την Κύπρο. 

 

 Τα Βαρώσια βρίσκονταν πάντοτε στο επίκεντρο των κυριότερων ζητημάτων του 

κυπριακού προβλήματος που θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί και συχνά 

αποτέλεσαν αντικείμενο δημιουργικών παρεμβάσεων, καθώς σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές διάφορες χώρες, διάφοροι φορείς και ο ίδιος ο ΟΗΕ κατέβαλλαν 

προσπάθειες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η λύση του ζητήματος της 

περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος μέτρου 

για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και κατά πόσο θα μπορούσε ενδεχομένως να 

αποτελέσει ένα βήμα προς τη συνολική διευθέτηση του προβλήματος.  

 

 Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι διάφορες 

ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές προτάσεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό δεν 

ήταν ποτέ συμβατές. 

 

 

Ο αξιωματικός της UNFICYP παρείχε πρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση των 

Βαρωσίων, ενώ πρόβαλε και σλάιντς: 

 Το νότιο σύνορο των Βαρωσίων αμφισβητείται, η UNFICYP εγκατέστησε έξι 

παρατηρητήρια εντός των Βαρωσίων, δύο από τα οποία είναι ακόμα και σήμερα 

επανδρωμένα, προκειμένου να διατηρηθεί το στρατιωτικό καθεστώς της 

περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων. 

 

                                                 
1 Τον Ιούλιο του 2018, ο γενικός γραμματέας διόρισε στη θέση αυτή την κ. Jane Holl Lute. 
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 Κατά την άποψη του ΟΗΕ, από το 1974 οι τουρκικές δυνάμεις και τελικά η 

κυβέρνηση της Τουρκίας έχουν αναλάβει την ευθύνη της διατήρησης του ισχύοντος 

καθεστώτος στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων.  

 

 Οι δραστηριότητες της UNFICYP στα Βαρώσια είναι περιορισμένες, η πρόσβαση 

είναι δυνατή μόνο μέσω του σημείου ελέγχου των τουρκικών δυνάμεων στο βορρά, 

επιτρέπονται δε κινητές περιπολίες του ΟΗΕ με περιορισμούς, όπως απαγόρευση 

στάσεων, όρια ταχύτητας και χρήση συγκεκριμένης διαδρομής. 

Η κ. Elizabeth Spehar έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών: 

 Για το πλαίσιο Guterres: υποτίθεται ότι ήταν εμπιστευτικό και τα δημοσιεύματα των 

μέσων ενημέρωσης δημιούργησαν μόνο σύγχυση. Ωστόσο, θα συζητηθεί και θα 

διευκρινιστεί στις προσεχείς διαβουλεύσεις με τα μέρη. 

 

 Για τα όρια των Βαρωσίων: Δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών 

και των αντιμαχομένων δυνάμεων όσον αφορά τις ακριβείς γραμμές κατάπαυσης του 

πυρός, καθώς κηρύχθηκε μεν κατάπαυση του πυρός το 1974, αλλά δεν υπήρξε ποτέ 

συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. 

 

 Σχετικά με τον ΟΗΕ που προωθεί την ιδέα να δοθεί πρόσβαση σε ομάδα 

εμπειρογνωμόνων στα Βαρώσια προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανάγκες 

ανοικοδόμησης: αυτή είναι μία από τις ιδέες μεταξύ των πολλών μέτρων για την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης που διαχέονται εδώ και χρόνια. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 

Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Μάιο του 2014, παρουσίασε 

μια ιδέα παρόμοια με αυτή, αλλά δυστυχώς δεν απέδωσε καρπούς και καμία από 

αυτές τις δημιουργικές ιδέες δεν έγινε αποδεκτή μέχρι σήμερα. 

 

 Για το άνοιγμα των σημείων διέλευσης της Δερύνειας και της Λεύκας: Ο ΟΗΕ θα 

επικροτούσε την εφαρμογή αυτού του μέτρου για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, το 

οποίο συμφωνήθηκε από κοινού από τις δύο πλευρές και θα ήταν επωφελές και για τις 

δύο κοινότητες. 

 

 Σχετικά με τον ρόλο του προέδρου Ερντογάν: Η τουρκική κυβέρνηση αποτελεί 

βασικό μέρος αυτών των συνομιλιών όσον αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις και 

ο γενικός γραμματέας συναντά σε τακτική βάση εκπροσώπους από την Τουρκία, 

καθώς και από πολλά άλλα κράτη μέλη καίριας σημασίας. Όταν συναντά τον πρόεδρο 

Ερντογάν, η Κύπρος είναι συνήθως ένα από τα θέματα συζήτησης, αλλά δεν είναι το 

μόνο θέμα που συζητείται. 

Επίσκεψη στην Αμμόχωστο  

Μετά τη συνάντηση με την κ. Elizabeth Spehar, η αντιπροσωπεία παρέλαβε καθ’ οδόν τον 

αναφέροντα και ταξίδεψε με λεωφορείο προς την Αμμόχωστο, προκειμένου να δει το 

αποκλεισμένο τμήμα της πόλης από προσβάσιμες τοποθεσίες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 

τόσο ο αναφέρων όσο και η κ. Ατταλίδου, εκπρόσωπος του Γραφείου Συνδέσμου του 

Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (EPLO) στην Κύπρο, παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες στην 
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αντιπροσωπεία σχετικά με την πλούσια ιστορία της Αμμοχώστου. 

Η είσοδος στα κατεχόμενα εδάφη μέσω του σημείου διέλευσης της Στροβιλιάς έγινε χωρίς 

απρόοπτα. 

Από τη στιγμή που το λεωφορείο της αντιπροσωπείας πέρασε στα κατεχόμενα εδάφη, 

τελούσε υπό παρακολούθηση από εκπροσώπους της παράνομης και εξαρτημένης διοίκησης 

(«αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών» και «αστυνομικοί»), καθώς και από μέλη της 

τουρκικής υπερεθνικής οργάνωσης γνωστής ως «Γκρίζοι Λύκοι». 

Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε περιοδεία κατά μήκος του αποκλεισμένου τμήματος της 

πόλης, ενώ έκανε και μία στάση για να δει το σπίτι του αναφέροντος (ακριβώς πίσω από το 

φράχτη), ο οποίος προέβη σε μια σύντομη παρουσίαση για τα μέλη της αντιπροσωπείας, τα 

οποία μπόρεσαν να δουν ιδίοις όμμασιν την κατάσταση των οικιών των ευρωπαίων 

προσφύγων: Αυτές ήταν πλήρως λεηλατημένες και εγκαταλελειμμένες, πίσω από ένα φράχτη 

με πολλές πινακίδες στη σειρά που πληροφορούσαν ότι τα περίκλειστα κτήρια βρίσκονται σε 

«Στρατιωτική Περιοχή» και ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο. Από την 

κατοικία του αναφέροντος, τα μέλη της αντιπροσωπείας μετέβησαν πεζή μέχρι την ενορία 

του στην εκκλησία της Αγίας Ζώνης του 16ου αιώνα, η οποία μόλις που ήταν ορατή πίσω από 

σκουριασμένα βαρέλια γεμάτα σκυρόδεμα και παρόλο που ο σταυρός της ήταν σπασμένος, 

το περίτεχνα σκαλισμένο καμπαναριό της συνέχιζε να αποτελεί αψευδή μάρτυρα του 

μεγαλείου αιώνων.  

Τα μέλη της αντιπροσωπείας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια απρογραμμάτιστη 

παράκαμψη στο μοναδικό σημείο εισόδου στα Βαρώσια, που φυλάσσεται από τις τουρκικές 

δυνάμεις και στο οποίο η πρόεδρος βγήκε από το λεωφορείο, ανέβηκε στο σημείο ελέγχου 

και ζήτησε να δει τον Τούρκο διοικητή, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομαζόταν Ali, 

προκειμένου να ζητήσει πρόσβαση της αντιπροσωπείας στην αποκλεισμένη πόλη. Ζητήθηκε 

από την πρόεδρο να περιμένει τον Τούρκο διοικητή στην πύλη, τον είδε να κατευθύνεται 

προς το μέρος της, αλλά στη συνέχεια φάνηκε να λαμβάνει ένα τηλεφώνημα, της γύρισε την 

πλάτη και ανεχώρησε. Κατά συνέπεια, δεν επετράπη στην αντιπροσωπεία να εισέλθει στα 

Βαρώσια. 

Επίσκεψη σε προσιτά μέρη της παραλίας της Αμμοχώστου, από τα οποία μπορεί να δει 

κανείς, αλλά όχι και να φωτογραφήσει, την προκυμαία του αποκλεισμένου τμήματος των 

Βαρωσίων καθώς αυτό θεωρείται «στρατιωτική ζώνη». 

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την παραλία της Αμμοχώστου, όπου οι «Γκρίζοι 

Λύκοι» είχαν κρεμάσει τουρκικές σημαίες, και οι οποίοι προσπάθησαν με πολύ ενοχλητικό 

τρόπο να προσεγγίσουν τα μέλη, και ιδίως την πρόεδρο της αντιπροσωπείας. 

Περίπου 150 κάτοικοι της Αμμοχώστου (κυρίως Ελληνοκύπριοι), πολλοί από τους οποίους 

βρίσκονταν σε απόγνωση και έκλαιγαν, προσέγγισαν αμέσως την πρόεδρο και σε μικρότερο 

βαθμό τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας, φωνάζοντας ότι θέλουν να επιστρέψουν στα 

σπίτια τους. Δίπλα τους βρίσκονταν 20 περίπου «Γκρίζοι Λύκοι», οι οποίοι ανέμιζαν 

τουρκικές σημαίες και σημαίες της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και έκαναν 

με το δεξί τους χέρι το χαρακτηριστικό σήμα της οργάνωσής τους.  

Όπως αναμενόταν, οι συνθήκες ασφαλείας κατά τη συγκεκριμένη επίσκεψη, η οποία 

διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κάθε άλλο παρά ιδανικές ήταν, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν πολύ 

τεταμένη. Από αυτή την άποψη, είναι αβέβαιο αν σε περίπτωση κάποιου περιστατικού θα 

επενέβαιναν τα μέλη της «αστυνομίας» που ήταν παρόντα στην παραλία και εάν ναι, σε ποιά 

έκταση, καθώς είναι γνωστό ότι οι «Γκρίζοι Λύκοι» τυγχάνουν πλήρους ατιμωρησίας και δεν 
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έχουν διωχθεί ποτέ για τα εγκλήματά τους. 

Συνέντευξη Τύπου με τον δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανό στο πολιτιστικό κέντρο 

του δήμου Αμμοχώστου στην Δερύνεια  

Μετά την επίσκεψη στην παραλία της Αμμοχώστου, η αντιπροσωπεία επέστρεψε στις 

περιοχές που βρίσκονται υπό τον πραγματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας μέσω του ίδιου σημείου διέλευσης της Στροβιλιάς και προχώρησε στην 

προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στη Δερύνεια. 

Ένα πλήθος περίπου 300 κατοίκων της Αμμοχώστου, που μεταφέρθηκαν με ναυλωμένα 

λεωφορεία από τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, επιφύλαξε μια πολύ 

συναισθηματική υποδοχή στην αντιπροσωπεία πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου. 

«Η έκφραση συμπάθειας για τα Βαρώσια δεν μπορεί να καλύψει την πικρή αλήθεια», όπως 

αναφέρθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Η πρόεδρος έκανε την ακόλουθη δήλωση:  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: 

«Έχουν περάσει 44 χρόνια (μετά την τουρκική εισβολή) και η διεθνής κοινότητα (ΟΗΕ, ΕΕ 

κλπ.) έκανε ό, τι μπορούσε· η Κύπρος έχει ενταχθεί στην ΕΕ και είμαστε σήμερα εδώ για να 

δώσουμε συνέχεια στην αναφορά και την προηγούμενη επίσκεψη του 2007. Είναι μια πολύ 

ευαίσθητη στιγμή για την Κύπρο και για την Ευρώπη, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν με το 

πέρασμα των γενεών και οι δύο κοινότητες ξεχνούν πώς είναι το να συμβιώνουν. Δεν μπορώ 

καλλιεργήσω ελπίδες ότι με την επίσκεψη αυτή θα διευθετηθεί η σύγκρουση και το 

πρόβλημα, αλλά αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι η επιτροπή αυτή αντιμετωπίζει 

πολύ σοβαρά το ζήτημα και προσπαθεί να εξετάσει κάθε πιθανό βήμα, έστω και μικρό, που 

μπορεί να γίνει προς τα εμπρός. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής αξιοποιούνται πολιτικές 

ικανότητες και τεράστια δημιουργικότητα. Επαναλαμβάνουμε τη βαθιά μας πεποίθηση, η 

οποία εκφράστηκε και στο ψήφισμά μας του Ιουλίου του 2017, ότι η επιστροφή της 

Αμμοχώστου θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ καλό σημείο αφετηρίας για την πλήρη 

επανένωση της νήσου, ωστόσο η Επιτροπή και το Συμβούλιο εμφανίζονται κάπως 

διστακτικοί. Φυσικά, πρόκειται για τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές πάνω στις οποίες 

βασίζεται η ΕΕ. Ήταν δύσκολο να εξηγήσω σε αυτούς τους πολύ απελπισμένους ανθρώπους 

που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε 

είναι να ακούσουμε και να εκφράσουμε τα αιτήματά τους, κρατώντας το ενδιαφέρον 

ζωντανό. Ήταν δύσκολο να τους δείξουμε ότι δεν είναι μόνοι, αλλά ότι στεκόμαστε δίπλα 

τους σε αυτόν τον αγώνα, καθώς σήμερα εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου δεν είμαστε μόνο 

Ευρωπαίοι, αλλά όλοι μας είμαστε και κάτοικοι της Αμμοχώστου» . 

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός, δήλωσε ότι η Αμμόχωστος «δεν είναι μόνο 

ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, είναι ένα ανθρωπιστικό 

πρόβλημα για την Ευρώπη.» 

Τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης έλαβαν πρόσκληση για να παραστούν στη 

συνέντευξη Τύπου, αλλά, όπως φάνηκε, δεν παρέστησαν. 

Συμπεράσματα και προοπτικές 

 Παρά τις πολύ συναισθηματικές συναντήσεις με τον αναφέροντα, τον γιο του και 

άλλους πρόσφυγες από τα Βαρώσια που ζήτησαν την ανάληψη συγκεκριμένων 

δράσεων από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών, είναι δύσκολο να 
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επιτευχθεί, στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο, συμφωνία για την υιοθέτηση ενός πακέτου 

μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα περιλαμβάνουν την επιστροφή των 

Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους χωρίς μια συνολική διευθέτηση του 

ζητήματος. Ωστόσο, ένα σημαντικό, συγκεκριμένο μέτρο για την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης, όπως η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους, με 

την προοπτική της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της 

τουρκοκυπριακής πλευράς, θα μπορούσε να είναι ο μόνος τρόπος για να προωθηθούν 

οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού.  

 Μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, τις οποίες 

κατέβαλλαν οι τρεις προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ το 2005, το 2006 και το 2010, 

καθώς και το Γενικό Σχέδιο για την Αμμόχωστο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ 

Μπάιντεν τον Μάιο του 2014, που προέβλεπε την υιοθέτηση «πακέτου μέτρων» που 

περιλάμβανε την επιστροφή των Βαρωσίων στους πρώην κατοίκους της υπό τη 

διοίκηση του ΟΗΕ έναντι άλλων στοιχείων. Οι προτάσεις που υπέβαλαν οι 

ελληνοκύπριοι ηγέτες σχετικά με την επιστροφή των Βαρωσίων έχουν επίσης 

αποδειχθεί ανεπιτυχείς.  

 Είναι σαφές ότι η Τουρκία θεωρεί τα Βαρώσια ως ένα από τα κύρια διαπραγματευτικά 

ατού για το τελικό αποτέλεσμα των συνομιλιών για το εδαφικό. 

 Τόσο η Επιτροπή όσο και τα Ηνωμένα Έθνη είναι της άποψης ότι μια συνολική 

διευθέτηση, που θα επιτευχθεί με συμφωνία μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, 

αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται 

με το Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των Βαρωσίων στους 

νόμιμους κατοίκους τους. 

 Ωστόσο, η ανάγκη για μια τέτοια λύση είναι επείγουσα και κρίσιμης σημασίας: Η 

έκθεση της Επιτροπής Αναφορών πριν από 10 χρόνια είχε ήδη προειδοποιήσει ότι τα 

χρονικά περιθώρια εξαντλούνται εξαιτίας του γεγονότος ότι, και στις δύο πλευρές του 

νησιού, οι άνθρωποι ξεχνούν πώς είναι να συμβιώνουν και να μιλούν τη γλώσσα του 

άλλου. Νέες γενιές προστίθενται και πολλοί από αυτούς που θυμούνται πώς ήταν η 

Κύπρος πριν από το 1974 δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. 

 Είναι επίσης σαφές ότι η Τουρκία αγνοεί πλήρως τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  

 Επομένως, τίθεται το ζήτημα της επιβολής των υφιστάμενων ψηφισμάτων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο είναι η μόνη υπερεθνική οργάνωση που 

μπορεί να ασκήσει πραγματική πίεση στην Τουρκία. Η παράγραφος 5 του 

ψηφίσματος αριθ. 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ρητά 

ζητά να τεθεί η περιοχή αυτή [Βαρώσια] υπό τη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών. Στο 

στοιχείο γ) της παραγράφου 8 του ψηφίσματος αριθ. 789/1992 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητείται και πάλι να συμπεριληφθούν στην περιοχή 

που σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ειρηνευτικής δύναμης των Hνωμένων 

Eθνών και τα Bαρώσια. 

 

Συστάσεις 

1. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, το Συμβούλιο της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
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της ΕΕ να υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

ζητώντας να επιβληθούν πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας λόγω των 

επιθετικών ενεργειών της στην ανατολική Μεσόγειο και της μη συμμόρφωσής της με τα 

ψηφίσματα αριθ. 550/1984 και 789/1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
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Παράρτημα 
 

Συνάντηση στο Σπίτι της ΕΕ 

 
 

Ο αναφέρων με τον γιο του στο Σπίτι της ΕΕ 
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Συνάντηση με την κ. Elizabeth Spehar στα κεντρικά γραφεία της UNFICYP 

 
 

Συνάντηση με την κ. Spehar στα κεντρικά γραφεία της UNFICYP (2) 
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Κατοικία του αναφέροντος 

 
 

Άφησα μέσα την ψυχή μου, ανοίξετε! 
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Περιφραγμένο τμήμα της πόλης 

 
 

Περιφραγμένο τμήμα της πόλης (2) 
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Συνέντευξη Τύπου 

 
 

 


