SHUR Working Paper Series

Η Κοινωνία των Πολιτών στο Κυπριακό Πρόβληµα

Όλγα ∆ηµητρίου και ve Ayla Gürel
PRIO-Cyprus

SHUR wp 09/09bis
Nov 2009

SHUR: Human Rights in Conflicts: The Role of Civil Society is a STREP project funded by the
6th Framework Programme of the European Commission (Contract number: CIT5-CT2006-028815).
www.luiss.it/shur

1

Εισαγωγή
Αυτό το κεφάλαιο επιδιώκει να διερευνήσει τη διασύνδεση της κοινωνίας των πολιτών,
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της «παγωµένης» εθνικο-πολιτικής διαµάχης στην
Κύπρο. Το νησί διαιρέθηκε ντε φάκτο το 1974 αλλά οι διαφορές µεταξύ της αριθµητικά
δεσπόζουσας ελληνοκυπριακής (ΕΚ) κοινότητας και της κατά πολύ µικρότερης
τουρκοκυπριακής (ΤΚ) κοινότητας χρονολογούνται τουλάχιστον από το 1963.1
Αναπόφευκτά, η σύγκρουση επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και την αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε
καθεµία κοινότητα. Οι κυπριακές ΟΚΠ άφησαν µε τη σειρά τους τη σφραγίδα τους µε
διάφορους τρόπους στη διαµάχη, είτε εκφράζοντας τις απόψεις τους επί των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων είτε µε άλλες συναφείς δράσεις. Εδώ επικεντρωνόµαστε στην περίοδο της
διαµάχης που ακολούθησε µετά το 1974 και αναλύουµε την επίδραση των ΟΚΠ
κατηγοριοποιώντας τες ως ακολούθως: τροφοδοτούσες τη διαµάχη, ουδέτερες προς τη
διαµάχη, µε ειρηνοποιό επίδραση, όπως τις σκιαγραφήσαµε στα κεφάλαια 1, 2 και 3. Για
το σκοπό αυτό, συντάξαµε το πλαίσιο των σχετικών µηχανισµών και διασύνδεσης εντός
των τοπικών κρατικών δοµών και συγκεκριµένων πολιτικών συζητήσεων.
Θα εξετάσουµε έτσι, αρχικά τη διαµόρφωση του µετααποικιακού κράτους στην Κύπρο
και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης που ακολούθησε, συµπεριλαµβανοµένης της
διαίρεσης της νήσου και της εµφάνισης µονοεθνικών κρατικών δοµών νοτίως και
βορείως της διαχωριστικής γραµµής. Το πρώτο µέρος περιέχει τη σκιαγράφηση της
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά τις διάφορες φάσεις της σύγκρουσης.
Ακολουθεί µια γενικότερη θεώρηση της εξέλιξης των ΟΚΠ εντός της ΕΚ και της ΤΚ
κοινότητας στην περίοδο µετά το 1974, καθώς και η παρουσίαση των εξεταζόµενων στην
παρούσα µελέτη ΟΚΠ. Μετά από αυτό, αναλύουµε το έργο των επιλεγµένων ΟΚΠ και
την επίδραση που είχαν οι δράσεις σχετιζόµενες µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα πάνω στη
διαµάχη όπως προσδιορίζεται από τους διάφορους παράγοντες και τις παραµέτρους που
καθορίστηκαν στο αναλυτικό πλαίσιο του κεφαλαίου 3 (δηλαδή πολιτικές ταυτότητες,
πλαίσια δράσης και δοµές πολιτικής ευκαιρίας).
Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται σε δύο συγκεκριµένα ζητήµατα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων η εξέταση των οποίων αποτελεί τις πλέον εξέχουσες πτυχές του Κυπριακού
προβλήµατος από το 1974 και µετά: τα δικαιώµατα των εκτοπισµένων ατόµων στην
περιουσία, και την ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης, όπως και επίσης αυτά των
αγνοουµένων και τα σχετικά δικαιώµατα των συγγενών τους για ενηµέρωση όπως και το
καθήκον του κράτους για αποτελεσµατική, πλήρη και αµερόληπτη διερεύνηση και
τιµωρία των δραστών.
Η διαµάχη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κύπρο
Η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και η Κυπριακή
∆ηµοκρατία (Κ∆) εγκαθιδρύθηκε το 1960. Η κυπριακή ανεξαρτησία δεν ήταν
αποτέλεσµα ενός νικηφόρου αντιαποικιακού αγώνα, αλλά υπήρξε περισσότερο
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αποτέλεσµα ενός συµβιβασµού µεταξύ της αξίωσης των ΕΚ για την ένωση της Κύπρου
µε την Ελλάδα και της αξίωσης των ΤΚ για διαµοιρασµό της νήσου µεταξύ της Τουρκίας
και της Ελλάδας (τακσίµ). Απώτερος στόχος της ήταν η εξυπηρέτηση των συµφερόντων
όχι µόνο των δύο κοινοτήτων της Κύπρου αλλά περισσότερο κυρίως της Βρετανίας, της
Ελλάδας όπως και της Τουρκίας. Η εγκθίδρυση της Κ∆ περιλάµβανε ένα Σύνταγµα και
τρεις διεθνείς συνθήκες (οι περί Κύπρου Συµφωνίες του 1960). Ένωση και τακσίµ
αποκλείστηκαν ρητά και δηµιουργήθηκε ένα κράτος στη βάση µιας δικοινοτικής
κατανοµής των εξουσιών και µε περιορισµένη κυριαρχία (επέτρεπε στη Βρετανία να
διατηρεί κυριαρχία επί των δύο στρατιωτικών βάσεων ενώ κατέστησε τη Βρετανία, την
Ελλάδα και την Τουρκία «εγγυήτριες δυνάµεις» µε επεµβατικά δικαιώµατα).
Στο Σύνταγµα συµπεριλήφθηκαν ένας κώδικας ανθρωπίνων δικαιωµάτων βασισµένος
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα αλλά και ειδικές πρόνοιες για
αυτά που χαρακτηρίσθηκαν «κοινοτικά δικαιώµατα» (δηλαδή σε σχέση µε τη συµµετοχή
των δύο κοινοτήτων στα κρατικά όργανα και τη δηµιουργία ξεχωριστών διοικητικών
δοµών για κοινοτικές υποθέσεις). Επιπλέον, η Κυπριακή Βουλή επικύρωσε τη Σύµβαση
το 1962 καθιστώντας την µέρος της εθνικής νοµοθεσίας.
Το 1963 κατέρρευσε το δικοινοτικό κρατικό οικοδόµηµα, λόγω και της συνεχούς
αναζήτησης «αυτοδιάθεσης» που στόχευε να καταστήσει την Κύπρο ελληνική. Μετά το
ξέσπασµα της διακοινοτικής βίας ο ΤΚ αντιπρόεδρος, οι υπουργοί και οι βουλευτές
αδυνατούσαν να συνεχίσουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Μια ειρηνευτική δύναµη
του ΟΗΕ εγκαταστάθηκε στο νησί το 1964 µε σκοπό τον τερµατισµό των συγκρούσεων
(όπου και έκτοτε παραµένει).2 Ό,τι απέµεινε από τη δικοινοτική κυβέρνηση που
σχηµατίστηκε το 1960, αποτελείτο αποκλειστικά από ΕΚ χωρίς καµία ΤΚ συµµετοχή,
αξιώνοντας να αναγνωριστεί -και µε την πάροδο του χρόνου έτυχε διεθνούς αποδοχής
(προς τα τέλη του 1960)- ως η νόµιµη κυβέρνηση της Κ∆.
Τα θύµατα της κρίσης ανήλθαν σε αρκετές εκατοντάδες νεκρούς ή αγνοουµένους µε τους
ΤΚ να καταβάλλουν το βαρύτερο τίµηµα για τη βία και τις εχθροπραξίες που διήρκεσαν
µέχρι το 1967 (Patrick 1976). Εκτοπίστηκε το ένα τέταρτο περίπου της ΤΚ κοινότητας·
για λόγους ασφαλείας, κατέληξαν σε αυτοδιοικούµενους θύλακες διασκορπισµένους σε
όλο το νησί. Πολλές συνταγµατικές και νοµικές πρόνοιες για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κύπρο κατέστησαν την περίοδο εκείνη ανεφάρµοστες ή
παραγνωρίζονταν. Μέχρι το 1974 συνεχίζονταν οι προσπάθειες για εξοµάλυνση της
κατάστασης µέσω του τερµατισµού των εχθροπραξιών, της επιστροφής µερίδας όσων
ζούσαν σε θύλακες στα σπίτια τους (σε πέντε από τα 24 ΤΚ χωριά και 19 των µεικτών
χωριών που επηρεάστηκαν) και της επίτευξης συµφωνηµένης λύσης του προβλήµατος
(Kyle 1997).
Το 1974, µε τη στήριξη της χούντας των Αθηνών η ΕΚ Εθνική Φρουρά πραγµατοποίησε
πραξικόπηµα κατά του Προέδρου Μακαρίου µε στόχο την υλοποίηση της επιζητούµενης
για πολλά χρόνια φιλοδοξίας των ελλήνων εθνικιστών για την ένωση. Μεσούσης της
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Βλ. ψήφισµα 186 του Συµβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ: http://www.un.int/cyprus/scr186.htm. (Η
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διαµάχης στο εσωτερικό της ΕΚ κοινότητας µεταξύ των πραξικοπηµατιών και των
αριστερών αντιστασιακών, επικαλούµενη τη Συνθήκη Εγγυήσεων, η Τουρκία επενέβη
στρατιωτικά και, µετά την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων για τη λύση, διαίρεσε το
νησί. Η κρίση του 1974 είχε ως αποτέλεσµα 2.500 Κύπριοι, κυρίως ΕΚ, να χάσουν τη
ζωή τους ή να θεωρηθούν αγνοούµενοι, ενώ το ένα τρίτο του πληθυσµού της νήσου
εκτοπίστηκε. Όλοι σχεδόν οι ΕΚ κάτοικοι στο βορρά (περίπου 160.000) διέφυγαν ή
µετακινήθηκαν στο νότο και όλοι σχεδόν οι ΤΚ που ζούσαν στο νότο (περίπου 48.000)
βρήκαν καταφύγιο στο βορρά. Αυτές οι µετακινήσεις πληθυσµού προσέδωσαν στα δύο
τµήµατα του νησιού εθνική οµοιογένεια, και µέχρι σήµερα δεν έχουν επιστρέψει οι
εκτοπισµένοι στις εστίες και τις περιουσίες τους. Στο εξής, για τα επόµενα 29 χρόνια
ήταν κυριολεκτικά αδύνατη η µετάβαση των Κυπρίων από το βόρειο µέρος στο νότιο και
αντίστροφα, µια και µέχρι το 2003, τα σύνορα κατά µήκος της γραµµής κατάπαυσης του
πυρός που είναι γνωστή και ως Πράσινη Γραµµή (ΠΓ) παρέµεναν κλειστά.
Εν τω µεταξύ, η προσωρινή ΤΚ διοίκηση του 1964-1974 πήρε σχήµα κυβέρνησης στο
βορρά και από το 1983 αυτοαποκαλείται Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βορείου Κύπρου
(Τ∆ΒΚ). Η ΕΚ διοίκηση που ανέλαβε τον έλεγχο της Κ∆ αλλά ελέγχει µόνο το νότο,
θεωρεί το βορρά έδαφος της Κ∆ που «κατέχεται παράνοµα από την Τουρκία» και την
Τ∆ΒΚ «µαριονέτα της Τουρκίας». Το Συµβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ
χαρακτήρισε την ίδρυση της Τ∆ΒΚ «νοµικά άκυρη»3 και µέχρι σήµερα η µόνη χώρα που
την αναγνωρίζει είναι η Τουρκία. Η Τουρκία διατηρεί στο βορρά 35.000 στρατιώτες από
το 1974, και ο βασικός ισχυρισµός της τουρκικής πλευράς είναι πως η παρουσία τους
είναι αναγκαία για λόγους ασφαλείας µέχρι να επιτευχθεί µια συνολική διευθέτηση. Η
Τουρκία και η Τ∆ΒΚ θεωρούν πως η Κ∆ «διαλύθηκε» το 1963-64 και αναφέρονται στη
σηµερινή κυβέρνηση του νότου ως «ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου».
Οι διακοινοτικές διαπραγµατεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνεχίστηκαν µετά το 1974
µε στόχο την επίτευξη µιας κοινά αποδεκτής λύσης του Κυπριακού. Από το 1977 οι δύο
πλευρές φαινοµενικά συµφωνούν πως επιδιώκουν τη δηµιουργία µιας δικοινοτικής
οµοσπονδιακής πολιτείας που θα επανενώνει το νησί στη βάση µιας δικοινοτικής
διευθέτησης, δηλαδή δύο ζωνών, µε κάθε µία κοινότητα να διοικεί µία από αυτές.4
Ωστόσο, παρόλο που τα εµπλεκόµενα µέρη, υπό το βάρος διεθνών πιέσεων, παραλίγο σε
δύο περιπτώσεις να καταλήξουν σε συµφωνία (η πρώτη φορά ήταν οι γνωστές ως Ιδέες
Γκάλι5 στις αρχές του 1990 και η δεύτερη φορά ήταν πρόσφατα µε το γνωστό ως Σχέδιο
Ανάν6 την περίοδο 2002-2004), µέχρι τώρα δεν επιτεύχθηκε καµία κοινά αποδεκτή λύση.
Το Σχέδιο Ανάν συντάχθηκε στη βάση των διακοινοτικών συνοµιλιών που διεξήγοντο
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα η ΕΚ κυβέρνηση, που τυπικά εκπροσωπούσε
ολόκληρο το νησί, διαπραγµατευόταν την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Η αποδοχή του
Σχεδίου Ανάν και από τις δύο κοινότητες θα επέτρεπε την ένταξη στην ΕΕ µιας
3

Βλ. ψηφίσµατα 541 (http://www.un.int/cyprus/scr541.htm) και 550
(http://www.un.int/cyprus/scr550.htm) του ΣΑ του ΟΗΕ.
4
Βλ. συµφωνίες υψηλού επιπέδου του 1977 και 1979:
http://www.kktcbe.org/yukle/dosyalar/DOCUMENTS_ENG/1977_1979_High_Level_Agreements.pdf
5
Βλ.
http://www.cyprus.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/372B6BAF332C88E3C2256D6D00348CF1/$file/Set%20of
%20Ideas%20(1992).pdf
6
Βλ. http://www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_Text.html
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διζωνικής οµοσπονδιακής Κύπρου την 1η Μαΐου 2004. Το σχέδιο αποδέχθηκαν οι ΤΚ
στη συντριπτική τους πλειοψηφία (65%) ενώ το απέρριψαν οι ΕΚ στη συντριπτική τους
πλειοψηφία (76%). Παρ’ όλα ταύτα, η ΕΕ αποδέχθηκε την Κύπρο ως µέλος, έστω και
υπό τη µορφή ντε φάκτο διαίρεσης σε ένα κράτος που κυβερνούν οι ΕΚ, το οποίο και η
ΕΕ αναγνωρίζει, και την Τ∆ΒΚ που διαχειρίζονται οι ΤΚ, το οποίο η ΕΕ δεν
αναγνωρίζει. Είναι περιττό να λεχθεί πως η απόφαση της ΕΕ να δεχθεί στους κόλπους
της µια διαιρεµένη Κύπρο δεν φαίνεται να συνέβαλε στη βελτίωση της πολιτικής
κατάστασης στο νησί.
Ως αποτέλεσµα της µη επίτευξης λύσης του Κυπριακού προβλήµατος τις τελευταίες
τέσσερις δεκαετίες, η ζωή σε κάθε κοινότητα εξελίχθηκε διαφορετικά και αναπτύχθηκαν
έτσι δύο ξεχωριστές κοινωνίες, µε καθεµιά από αυτές να έχει το δικό της κράτος,
συνταγµατική τάξη, οικονοµία και κοινωνικές και πολιτικές δοµές. Καθεµιά από τις
κοινωνίες αυτές απαιτεί από το δικό της κράτος σεβασµό και προστασία. Σε κάθε
πλευρά, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποτελεί πέραν του
Συντάγµατος, τµήµα του εσωτερικού δικαίου, συµπεριλαµβάνοντας εκτενή κατάλογο
των καθολικά αναγνωρισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών. Υπάρχει ωστόσο µια
σηµαντική διαφορά που πρέπει να καταγραφεί. Αυτή προκύπτει από την ουσιαστική
ανωµαλία στο πολιτικό καθεστώς που επικρατεί στη νήσο κυρίως µετά το 1964. Το
Συµβούλιο της Ευρώπης επίσης αναγνωρίζει την ΕΚ Πολιτεία ως το ανεξάρτητο κράτος
που εκπροσωπεί ολόκληρη τη νήσο -ενισχύοντας αυτήν την επικρατούσα άποψη-, και
αναγνωρίζει την Κ∆ ως µέλος και συµβαλλόµενο µέρος στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Από την άλλη, η Τ∆ΒΚ θεωρείται στην καλύτερη περίπτωση
εκ των πραγµάτων (ντε φάκτο) κράτος και η συµµόρφωσή της προς την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα είναι µονοµερής, εκτός του διεθνούς
συστήµατος ελέγχου. Αυτό σηµαίνει πως η ΤΚ κοινότητα παραµένει εκτός των
σηµαντικών διεθνών φόρουµ, συµπεριλαµβανοµένων και οργανισµών που προάγουν τη
δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως για παράδειγµα ο ΟΗΕ και το
Συµβούλιο της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τη φρασεολογία της ΕΕ, ο βορράς αναφέρεται ως
«οι περιοχές στις οποίες η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο».7
Σε γενικές γραµµές, η συζήτηση και η εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
Κύπρο ασκεί καθοριστική επίδραση το πολιτικό πρόβληµα, το οποίο µε τη σειρά του
επίσης επηρεάζεται καθοριστικά από αυτές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια άρχισε αυτή η
εικόνα να διαφοροποιείται και οι δράσεις της κοινωνίας των πολιτών και στα δύο µέρη
του νησιού αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της αλλαγής αυτής. Αυτόν το συσχετισµό θα
επιχειρήσει να διευκρινίσει αυτό το κεφάλαιο.
«Τα δύο κυπριακά κράτη» και η κοινωνία των πολιτών σε σύγκρουση
Η εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο εξαρτήθηκε σε σηµαντικό βαθµό από
την εθνικο-πολιτική σύγκρουση, η οποία εισχωρεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής
(Loizos 1981). Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στις ΟΚΠ που έκαναν την εµφάνισή
τους µετά το 1974, όταν εµφανίστηκαν τα δύο αντίπαλα «κυπριακά κράτη» που δεν
7

Βλ. ΕΕ, Πρωτόκολλο Αρ. 10 της Συνθήκης Προσχώρησης περί Κύπρου: http://eurlex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2003/l_236/l_23620030923en09310956.pdf#page=25
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αναγνωρίζουν το ένα το άλλο. Η εξέλιξη αυτών των οργανώσεων πραγµατοποιήθηκε
κατά µήκος των γραµµών που χωρίζει τα στρατόπεδα του εθνικισµού/αντι-εθνικισµού,
της εθνικής ταυτότητας, της αριστερής/δεξιάς πολιτικής, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην ιστορία της σύγκρουσης. Συνεπώς, παρόλο που στην πλειοψηφία τους οι ΟΚΠ
δεν έχουν σαφείς πολιτικούς στόχους, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν στον πυρήνα της
οργανωτικής τους δοµής πολιτικές θέσεις. Συν τω χρόνω, υπό τη σκιά της ύπαρξης των
«δύο κυπριακών κρατών» στη µετά το 1974 εποχή, το ρήγµα εντός των ΟΚΠ και στα
δύο µέρη της νήσου βορείως και νοτίως της Πράσινης Γραµµής, κατά µήκος της
γραµµής που χωρίζει το στρατόπεδο εκείνων που τάσσονται υπέρ της συνεργασίας από
το στρατόπεδο εκείνων που τάσσονται υπέρ της αντίστασης, απέκτησε µια πρόσθετη
έννοια. Λόγω της σηµασίας του ζητήµατος της αναγνώρισης/µη αναγνώρισης της Τ∆ΒΚ,
και ανάλογα, της αναγνώρισης/µη αναγνώρισης της Κ∆ ως εκπροσώπου όλων των
Κυπρίων, ο ρόλος της ταύτισης µε την επίσηµη ρητορική έχει συνδεθεί µε τη στήριξη
του ίδιου του κράτους (Demetriou, 2007). Για όλους τους πιο πάνω λόγους, οι
οργανώσεις της κυπριακής κοινωνίας των πολιτών και στις δύο πλευρές της Πράσινης
Γραµµής, εύστοχα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν η «κοινωνία της σύγκρουσης»
(ορολογία που εισήχθη στο κεφάλαιο 3). Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θα γίνεται
αναφορά σε αυτές ως πρωταγωνιστές της κοινωνίας της σύγκρουσης ή ως οργανώσεις
της κοινωνίας της σύγκρουσης (ΟΚΣ).
Στην αρχή της µετά το 1974 εποχής, ήταν ακόµη νωπή η ανάµνηση της εµπειρίας του
πολέµου και των κτηνωδιών και οι δύο κοινωνίες έπρεπε να βοηθήσουν µεγάλο αριθµό
θυµάτων που έπρεπε να αποκατασταθούν. Η ανάγκη αυτή προέκυψε αφού και οι δύο
είχαν ανθρώπους των οποίων συγγενείς έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνταν, ή
ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους ή και τα δύο. ∆ηµιουργήθηκαν οι πρώτες οργανώσεις µε
σκοπό να προσφέρουν στήριξη στα θύµατα εκτός των κρατικών δοµών. Η εξέλιξη αυτή
ήταν εντονότερη στο νότο: αυτό εξηγείται εν µέρει µε το γεγονός πως το µέγεθος της
οδύνης ήταν µεγαλύτερο και η επίδραση της διαίρεσης πιο τραυµατική, και εν µέρει µε
τη σχεδόν κατάρρευση του κράτους που δεν διέθετε τα µέσα που θα του επέτρεπαν να
διαχειριστεί την κρίση. Σε ό,τι αφορά τους ΤΚ, η νέα κατάσταση σήµανε τον τερµατισµό
του 11χρονου περιορισµού τους στους θύλακες και ελευθερία στο έδαφος βορείως της
διαχωριστικής γραµµής, το οποίο πλέον έλεγχαν. Επίσης, η ΤΚ πλευρά είχε στη διάθεσή
της µεγάλο αριθµό ΕΚ περιουσιών και άλλα οφέλη µε τα οποία µπορούσε να απαλύνει
τον πόνο που βίωναν µέλη της.
Στο πιο πάνω πλαίσιο, οι κυριότερες µορφές των οργανώσεων που δηµιουργήθηκαν στο
νότο για ζητήµατα που αφορούσαν πρόσφυγες και αγνοούµενους ήταν σύνδεσµοι
προσφύγων βάσει του τόπου καταγωγής τους (π.χ. προσφυγικές οργανώσεις Κερυνιωτών
ή Αµµοχωστιανών που ακόµη λειτουργούν) και συγγενών αγνοουµένων (η Παγκύπρια
Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχµαλώτων και Αγνοουµένων
[ΠΕΓΣΑΑΑ]8 που ακόµα λειτουργεί). Βασικότερος σκοπός των προσφυγικών
συνδέσµων ήταν η αναζήτηση προσώπων, η δικτύωση, και η προσφορά κάθε δυνατής
βοήθειας. Ανάλογος ήταν και ο σκοπός της ΠΕΓΣΑΑΑ που επιδόθηκε στη συλλογή
πληροφοριών, δικτύωση συγγενών και την προώθηση της υπόθεσης µε επαφές µε την
κυβέρνηση και οργανισµούς όπως τον Ερυθρό Σταυρό για τον εντοπισµό τους. Μέχρι
8

http://www.missing-cy.org/
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εδώ, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως η λειτουργία αυτών των ΟΚΣ συµπλήρωναν
αυτή των κρατικών υπηρεσιών.
Η ρητορική τόσο των ΟΚΣ όσο και του κράτους που ήθελε τους ΕΚ θύµατα µιας
κατάφωρης αδικίας που είχε τη µορφή µιας ανήθικης εισβολής σε ένα µέρος της χώρας
τους το 1974 που έδιωξε τους ΕΚ από τα σπίτια τους, προκαλώντας το θάνατο χιλιάδων
και καθιστώντας άλλους αγνοούµενους, ήταν πανοµοιότυπη. Η αντίληψη αυτή
διατηρήθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν και συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας νέας
γενιάς κοινωνικών πρωτοβουλιών που είχαν ως αντικείµενο το κάλεσµα για πέρασµα στο
έδαφος της Κύπρου που θεωρούσαν υπό κατοχή. ∆ύο τέτοιες περιπτώσεις είναι η ΕΚ
κίνηση Οι Γυναίκες Επιστρέφουν (1989)9 και η οµάδα ΕΚ µοτοσυκλετιστών (1996),
ατόµων που επιχείρησαν να διασχίσουν την Πράσινη Γραµµή σε µια προσπάθεια να
«στείλουν το µήνυµα στη διεθνή κοινότητα πως στο νησί συνεχίζεται µια µεγάλη αδικία
που έχει ως αποτέλεσµα ο κόσµος να µην µπορεί να πάει στα σπίτια του και τη γη του».10
Ενώ οι προηγούµενες δράσεις στόχευαν κυρίως στην ενίσχυση των προσπαθειών του
κράτους να στηρίξει τα θύµατα του πολέµου, η φάση αυτή της συνεπαγόµενης
προσπάθειας των πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλίες, δεδοµένων των συνεχιζόµενων
αποτυχηµένων προσπαθειών για επίτευξη πολιτικής διευθέτησης, στόχευε στην
αποκατάσταση των θεµελιωδών, όπως θεωρούνταν, δικαιωµάτων των Κυπρίων,
εννοώντας τους ΕΚ. Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως οι δράσεις αυτών των οµάδων
(ειδικότερα οι επιχειρήσεις που στόχευαν στη διάσχιση της Πράσινης Γραµµής)
βρίσκονταν σε αντίθεση µε την κρατική ρητορική. Αντίθετα, βασίζονταν σε αυτή, µε τη
λογική της προώθησης της υπόθεσης στη διεθνή κοινότητα ώστε να τερµατιστεί αυτή η
«παράλογη κατάσταση» όπου «ο κόσµος δεν µπορούσε να διακινηθεί ελεύθερα εντός της
ίδιας του της χώρας λόγω των απαγορεύσεων που επέβαλε ο κατοχικός στρατός».
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το κράτος δεν στήριξε τέτοιου είδους δράσεις που θα
µπορούσαν να δηµιουργήσουν κινδύνους (που θα είχαν ως αποτέλεσµα να συλληφθεί
κόσµος ή να δεχθεί επίθεση), οι δράσεις αυτές επιχείρησαν στην ουσία να εφαρµόσουν
έµπρακτα αυτή τη ρητορική.
ΟΚΣ, το έργο των οποίων ήταν η αποκατάσταση και η προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων που επηρέασαν οι βίαιες ανακατατάξεις του 1974, δηµιουργήθηκαν και στο
βορρά, όπως ο Σύνδεσµος Οικογενειών Μαρτύρων και Αναπήρων Παλαιµάχων11 που
συστάθηκε το 1975 (και λειτουργεί µέχρι σήµερα) καθώς και διάφορες άλλες οµάδες ΤΚ
εκτοπισµένων ή εποίκων/µεταναστών από την Τουρκία της µετά το 1974 εποχής.
Εντούτοις, αυτό που στην περίπτωση της ΤΚ κοινωνίας της σύγκρουσης τις δεκαετίες
του 1970 και του 1980 ήταν αξιοσηµείωτο, είναι η συµµετοχή της στην προσπάθεια για
οργάνωση καινούργιων ΤΚ πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών δοµών και θεσµών.
Πολλές ΟΚΣ, περιλαµβανοµένων συντεχνιών και επαγγελµατικών συνδέσµων, είχαν για
παράδειγµα εκπροσώπους στις συνταγµατικές συνελεύσεις του ΤΚ οµόσπονδου κράτους
(1975) και της Τ∆ΒΚ (1983). Σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όταν
εγείρονται, αυτό γίνεται κυρίως στα πλαίσια των δικαιωµάτων στη ζωή, την ελευθερία
9

Πληροφορίες για την κίνηση υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.cyprus.com.cy/womenwalkhome.htm.
∆ηλώσεις από συνεντεύξεις.
11
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği (http://www.kktc-sehitaileleri.org/)
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και την ασφάλεια και βασίζονται σε διηγήσεις για τις δοκιµασίες που πέρασαν οι ΤΚ την
περίοδο µεταξύ 1963 και 1974.
Στην πραγµατικότητα, η λογική που επικράτησε τόσο σε επίπεδο κράτους και όσο και σε
όλες σχεδόν τις ΟΚΣ της εποχής ήταν η εξής: η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση είναι
νόµιµη επέµβαση για αποτροπή της ένωσης µέσω πραξικοπήµατος της Ελλάδας·
τερµάτισε την υποδούλωση των ΤΚ στους ΕΚ· η διαίρεση που επακολούθησε
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για µια διαρκή λύση του Κυπριακού, στη βάση µιας
διζωνικής οµοσπονδίας που θα έχει τη µορφή ενός ισότιµου συνεταιρισµού ΕΚ και ΤΚ.
Σε γενικές γραµµές, µε δεδοµένη την εµπειρία τους πριν το 1974, οι ΤΚ θεωρούν πως η
λύση αυτή θα διασφαλίζει τα ατοµικά ανθρώπινα δικαιώµατά τους όπως και το
πολιτειακό τους καθεστώς (Gürel & Özersay, 2006).
Αργότερα, στη δεκαετία του 1990, οι εξελίξεις σε σχέση µε την ΕΚ αίτηση για ένταξη
ολόκληρου του νησιού στην ΕΕ έγιναν αφορµή για τις ΤΚ ΟΚΣ να αρχίσουν να
αναδιοργανώνονται στη βάση νέων ιδεών και επιδιώξεων. Αυτές περιλάµβαναν
εντονότερη κριτική της επίσηµης γραµµής που προωθούσε την Τ∆ΒΚ εις βάρος µιας
λύσης του Κυπριακού που πιθανόν να ευνοούσε τους ΕΚ, διαµαρτυρίες εναντίον αυτού
που εκλαµβανόταν ως καταπιεστική παρουσία της Τουρκίας και του ελέγχου της βόρειας
Κύπρου από αυτή, όπως και αξιώσεις για καινούργιες πολιτικές που θα στόχευαν στη
διαφύλαξη των δικαιωµάτων των ΤΚ εντός ενός πλαισίου µιας προσδοκώµενης
συµµετοχής µιας επανενωµένης Κύπρου στην ΕΕ.
Οι ΤΚ ΟΚΣ διοργανώνουν από το 2004 εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των
ΤΚ που η πολιτική αβεβαιότητα στην οποία βρίσκονται ως αποτέλεσµα της
συνεχιζόµενης εκκρεµότητας του Κυπριακού επηρεάζει αρνητικά. Σε αυτό συνέβαλε η
συµπάθεια που επέδειξε η διεθνής κοινότητα στην ΤΚ κοινότητα όταν αυτή αποδέχθηκε
το Σχέδιο Ανάν έχοντας εξασφαλίσει επίσης και υποσχέσεις από διάφορους διεθνείς
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΕ, πως θα τερµάτιζαν την αποµόνωση των
ΤΚ.12 Ο όρος «αποµόνωση των ΤΚ» αναφέρεται στην αποστέρηση ορισµένων βασικών
δικαιωµάτων σε διεθνές επίπεδο, ενόσω επιχειρούν να τα απολαύσουν παρακάµπτοντας
την κυριαρχία της Κ∆. Η ΕΚ πλευρά που θεωρεί αυτές τις αξιώσεις των ΤΚ απειλή κατά
της κυριαρχίας της Κ∆, αντιτίθεται έντονα σε αυτές και αξιοποιεί κάθε διαθέσιµο µέσο
για να παρεµποδίσει κάθε απόπειρα της διεθνούς κοινότητας να προσφέρει στους ΤΚ τα
δικαιώµατα αυτά.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και µετά ωστόσο, άρχισε να εµφανίζεται ένα
δικοινοτικό κίνηµα που καλόπιστα επιδιώκει τη συµφιλίωση των δύο κοινοτήτων της
Κύπρου. Προέκυψε από πρωτοβουλίες κυρίως περιθωριακών οµάδων της αριστεράς και
στις δύο πλευρές, που συναντιόνταν για να συζητήσουν τη διαπραγµατευτική διαδικασία
και δυνατότητες συντονισµένων πολιτικών δράσεων για δηµιουργία ώθησης που θα
διευκόλυνε την επίτευξη λύσης. Το φάσµα τέτοιου είδους πρωτοβουλιών διευρύνθηκε
συµπεριλαµβάνοντας απλούς πολίτες, ακαδηµαϊκούς, πολιτικούς και επαγγελµατίες όλων
των πολιτικών αποχρώσεων. Αν και αυτός ο δικοινοτικός διάλογος κατάφερε σιγά σιγά
12

Βλ. Συµπεράσµατα Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, 26 Απριλίου 2004 στην τοποθεσία
http://www.cyprusemb.se/dbase/cypemb/archive_174.asp)
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να εισχωρήσει στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο ως είδος αποδαιµονοποίησης του «άλλου»,
ο οποίος υπογραµµίζει την κοινή «φυσιολογική» θέληση των Κυπρίων να συνυπάρξουν
ειρηνικά και δίνει έµφαση στη γενικότερη πολιτική ορθότητα, το µέχρι τώρα αποτέλεσµά
του στις πολιτικές εξελίξεις φαίνεται πως υπήρξε περιορισµένο.
Για τους σκοπούς αυτής της µελέτης εντοπίσαµε 23 συνολικά άτοµα από τα οποία
πήραµε συνεντεύξεις, στα οποία συµπεριλαµβάνονται 20 ΟΚΣ (18 από τους οποίους
επιλέχθηκαν µε βάση την εθνοτική καταγωγή, µε ίσο αριθµό ΕΚ και ΤΚ, καθώς και 2
από το εξωτερικό). Κάποιες από τις οργανώσεις αυτές ήταν εγγεγραµµένοι σύνδεσµοι
ενώ άλλες ήταν άτυπες οµάδες και πρωτοβουλίες από άτοµα, µερικές είχαν κάποιους
δεσµούς µε την κυβέρνηση ενώ η δράση κάποιων άλλων ήταν εντελώς αυτόνοµη. Ο
λόγος για τον οποίο συµπεριλάβαµε οργανώσεις που συνδέονται µε την κυβέρνηση, κάτι
που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαµε αποφύγει στο πλαίσιο ενός αυστηρότερου
ορισµού της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών -ή όπως επιλέξαµε να την ονοµάζουµετης κοινωνίας της σύγκρουσης, έχει να κάνει µε την προσπάθειά µας να εξετάσουµε τα
θέµατα που αφορούν τους εκτοπισµένους και τους αγνοούµενους σε µεγαλύτερο βάθος.
Το βασικό µας παράδειγµα είναι η ∆ιερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουµένους
(∆ΕΑ), η οποία είναι ένα διεθνές σώµα που υπάγεται στα Ηνωµένα Έθνη αλλά
λειτουργεί µε αντιπροσώπους και των δύο πλευρών (που διορίζονται από την
κυβέρνηση), η Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων, ένα ανεξάρτητο σώµα στο νότο που
συνεργάζεται µε την κυβέρνηση µε τους διορισµούς στο διοικητικό συµβούλιό της να
γίνονται στη βάση της κοµµατικής εκπροσώπησης, και η εν τω µεταξύ διαλυθείσα
Επιτροπή Προγράµµατος Στέγασης Προσφύγων στο βορρά, που λειτούργησε ως
κυβερνητικό σώµα µε σκοπό να ικανοποιήσει τις στεγαστικές ανάγκες των
τουρκοκυπρίων εκτοπισµένων στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.
Η Επίδραση της Κοινωνίας της Σύγκρουσης
Σε γενικές γραµµές, οι ΟΚΣ και των δύο πλευρών στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το κατά
πόσον είναι υπέρ ή κατά, εκπροσωπούν θέσεις που σχετίζονται µε αυτές που διατυπώνει
το κράτος. Αυτό γίνεται µέσα σε ένα πλαίσιο που το χαρακτηρίζει η συνεχής αποτυχία
των προσπαθειών για επίτευξη λύσης. Επίσης, το γεγονός πως οι οργανώσεις δείχνουν
στη µεγάλη τους πλειοψηφία να αντιλαµβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα
αποκλειστικά σε συνάρτηση µε τη διαµάχη, καταδεικνύει και µια σύγκλιση µεταξύ
κράτους και των ΟΚΣ ως προς την αντίληψη της διαµάχης. Αυτό πιθανόν εξηγεί γιατί σε
τελευταία ανάλυση ο βαθµός επιτυχίας των ΟΚΣ εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο τα
ζητήµατα µε τα οποία ασχολούνται είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο µιας
ξεχωριστής διευθέτησης, έξω από το πλαίσιο µιας συνολικής λύσης του Κυπριακού. Και
αυτό θα αποτελέσει το βασικό αντικείµενο της έρευνάς µας στις ακόλουθες αναλύσεις
των τριών πιθανών αντίκτυπων που µπορεί να έχει η κοινωνία της σύγκρουσης.
Α. Τροφοδοτική επίδραση
Γενικά
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Κατά τις πρόσφατες δεκαετίες, τις οποίες εξετάζουµε, η συζήτηση για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα κατέστη σε συγκεκριµένες περιπτώσεις έντονη ως αποτέλεσµα των
συγκρουσιακών δυναµικών. Η τροφοδοτική επίδραση υπήρξε αποτέλεσµα της
συζήτησης αυτής, η οποία προσέφερε επιχειρήµατα για µια αµοιβαία ρητορική
ασυµβίβαστων πολιτικών αξιώσεων των δύο πλευρών. Οι δράσεις της κοινωνίας της
σύγκρουσης που εξετάσαµε εδώ και διαπιστώσαµε πως έχουν µια ευρεία τροφοδοτική
επίδραση στη διαµάχη, αντλούν αυτές τις δύο θέσεις αν εµφανίζονται κυρίως σε
περιόδους κατά τις οποίες η επίσηµη ειρηνευτική διαδικασία βρισκόταν σε αδιέξοδο και
δεν υπήρχαν οι προοπτικές για λύση. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό αυτών των
τροφοδοτικών επιδράσεων είναι η εκτός διαπραγµατευτικής διαδικασίας έγερση
αξιώσεων για σεβασµό των δικαιωµάτων µιας κοινότητας. Εν συνεχεία, η άλλη πλευρά
τις ερµήνευε ως φιλοπόλεµες προσπάθειες αλλαγής της βάσης των διαπραγµατεύσεων
προς όφελος της πλευράς που τις ήγειρε. Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε πως οι δράσεις
αυτές σπάνια είχαν συνειδητά στόχο να τροφοδοτήσουν τη σύγκρουση. Στόχευαν
περισσότερο στην αποκατάσταση των συλλογικών δικαιωµάτων της µιας κοινότητας,
αλλά έτσι τροφοδοτούσαν τη σύγκρουση µια και υποβάθµιζαν τη σηµασία των
δικαιωµάτων της άλλης.
Η ταυτότητα των πρωταγωνιστών
Οι δράσεις που τροφοδοτούν τη σύγκρουση προήλθαν σε γενικές γραµµές από ΟΚΣ µε
εθνικο-κρατική ταυτότητα.13 Οι εκστρατείες για τα δικαιώµατα της µιας κοινότητας που
διοργάνωναν τέτοιες εθνοτικές οργανώσεις επικέντρωναν τη συζήτηση στη
θυµατοποίηση της µιας κοινότητας παραλείποντας να αναφερθούν στα δεινά της άλλης.
Οι εθνικο-κρατικές/αφοµοιωτιστικές οργανώσεις µε δράσεις που τροφοδοτούν τη
σύγκρουση επικεντρώνονται στα δικαιώµατα της δικής τους κοινότητας χωρίς ωστόσο
να απορρίπτουν αξιώσεις της άλλης κοινότητας σε ανάλογα δικαιώµατα. Με τον τρόπο
αυτό, διαµορφώνεται η αντίληψη των κοινοτικών δικαιωµάτων και το κράτος αποκτά
εθνικο-κρατικό χαρακτήρα υπό την έννοια πως αναµένεται από αυτό πως θα κοιτάξει
πρώτα τον εαυτό του.
∆ράσεις, πλαίσια δράσης και συζητήσεις
Οι δράσεις της ΕΚ κοινωνίας της σύγκρουσης, στις οποίες δίνει έµφαση η παρούσα
µελέτη (δηλαδή τα δικαιώµατα των εκτοπισµένων, τα δικαιώµατα στην περιουσία και οι
ελευθερίες διακίνησης και εγκατάστασης και τα δικαιώµατα των αγνοουµένων και τα
σχετικά δικαιώµατα των συγγενών τους) που επέτειναν τη σύγκρουση είχαν τη µορφή
εκστρατειών, που είτε ενίσχυαν τη συζήτηση που διεξαγόταν δηµόσια ή στα µέσα
ενηµέρωσης στο εσωτερικό, είτε στόχευαν στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς
κοινότητας. Οι οργανώσεις που πραγµατοποίησαν αυτές τις δράσεις κινήθηκαν µέσα σε
ένα πλαίσιο κλιµάκωσης της σύγκρουσης.
Οι απόπειρες να διασχίσουν την Πράσινη Γραµµή για παράδειγµα που επιχείρησαν οι
οµάδες οι Γυναίκες Επιστρέφουν το 1989 και οι µοτοσυκλετιστές το 1996, έχουν µεγάλη
σηµασία για να αντιληφθούµε τι υποδηλώνει αυτό που γενικά οι ΕΚ θεωρούν
13
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παραλογισµό και αδικία λόγω της άρνησης της Τουρκίας να επιτρέψει την πλήρη
ελευθερία διακίνησης σε όλο το νησί· το αίτηµα αυτό συχνά συνοδεύεται και από την
απαίτηση για ελεύθερη εγκατάσταση. Οι βίαιες συγκρούσεις που σηµειώθηκαν σε
τέτοιου είδους εγχειρήµατα συνέτειναν στην καταχώρηση αγωγών σε διεθνή δικαστικά
σώµατα, κυρίως στο Ε∆Α∆. Πρέπει σηµειωθεί πως ενώ υπήρξαν µέλη ΟΚΣ που είχαν
υποβάλει προσωπικές προσφυγές, καµιά οργάνωση δεν συµµετείχε δηµόσια σε κάποια
από τις υποθέσεις αυτές.
Ανάλογα, οι εκστρατείες για το ζήτηµα των αγνοουµένων επικεντρώθηκαν σε µια
επιχειρηµατολογία που υπογράµµιζε τη θυµατοποίηση των συγγενών τους. Είναι άξιο
αναφοράς πως µέχρι το 2003, οι περισσότερες διαδηλώσεις πραγµατοποιούνταν στο
οδόφραγµα του Λήδρα Πάλας, το µοναδικό σηµείο διέλευσης στην πρωτεύουσα, µέσω
του οποίου ήταν δυνατή η διέλευση από τη µια πλευρά στην άλλη (και αυτό µόνο
κατόπιν έκδοσης ειδικής άδειας ή σε ξένους τουρίστες). Στους διερχόµενους τουρίστες
διανέµονταν φυλλάδια, στα οποία περιγραφόταν οι φερόµενες ως παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΕΚ. Στις δράσεις αυτές πρωτοστατούσαν η εθνικο-κρατική
ΠΕΓΣΑΑΑ και το εθνοτικό, προσφυγικό σωµατείο Αδούλωτη Κερύνεια. Παρόµοιες
δράσεις διοργάνωνε η εθνικο-κρατική Κυπριακή Αδελφότητα Λονδίνου κάποια χρόνια
τη δεκαετία του 1990, όπως αγρυπνίες µε κεριά έξω από την Τουρκική Πρεσβεία για να
υπογραµµίσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο ζήτηµα των αγνοουµένων
καλώντας την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύµατά της. Παρά το γεγονός πως όλες
αυτές οι διαδηλώσεις διέφεραν ως προς το αντικείµενο και τη µορφή τους, εστιάζονταν
στο συµβολισµό της απαγόρευσης της διέλευσης µέσω της Πράσινης Γραµµής, και
συνέκλιναν στο να υπογραµµίζουν την παραβίαση του δικαιώµατος πρόσβασης (στις
περισσότερες περιπτώσεις στο βορρά, ως γεωγραφική περιοχή, αλλά και στην πρόσβαση
σε πληροφορίες που αφορούσαν τους αγνοούµενους). Οι διαδηλώσεις των ΕΚ
µοτοσυκλετιστών το 1996 σηµάδεψαν το αποκορύφωµα αυτών των εκστρατειών. Η
αντίδραση της ΤΚ πλευράς ήταν όντως τόσο βίαιη, που δεν ξανάγιναν τέτοιου είδους
εκδηλώσεις.
Όλες αυτές οι δράσεις ΕΚ βασίζονταν στην αντίληψη πως αυτό που συνέβη το 1974 ήταν
µια στυγνή, άδικη και απρόκλητη τουρκική εισβολή που εξανάγκασε τους ΕΚ να
προσφυγοποιηθούν, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους και κατέστησε άλλους αγνοούµενους.
Η ΕΚ αξίωση για δικαιοσύνη και πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
σηµαίνει συνεπώς την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους και την
αποκάλυψη από την Τουρκία όλων των στοιχείων που αφορούν την τύχη των
αγνοουµένων, πώς έχασαν τη ζωή τους ή εάν βρίσκονται ακόµη στη ζωή.14
Αυτές οι ΕΚ διαδηλώσεις όπως και οι νοµικές εκστρατείες έριξαν κατά συνέπεια λάδι
στη φωτιά της διαµάχης µεταξύ των δύο πλευρών µε ένα πιο αποκαλυπτικό τρόπο.
Ανέδειξαν το µεγάλο χάσµα που χωρίζει τις επικρατούσες αντιλήψεις των ΕΚ και των
ΤΚ σχετικά µε τις επιπτώσεις των γεγονότων του 1974 και τη διαίρεση που
επακολούθησε, όπως και τη σχέση της Τουρκίας µε την Κύπρο. Ειδικότερα, οι ΤΚ τις
14
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εξέλαβαν ως απόρριψη της «διζωνικότητας», της αµοιβαία συµφωνηθείσας βάσης µιας
πιθανής λύσης του Κυπριακού, η οποία κατά τους ΤΚ επιτεύχθηκε το 1974. Έτσι, η
σθεναρή και βίαιη αντίδραση κατά των ΕΚ διαδηλωτών θα µπορούσε να δικαιολογηθεί
από τις πιο εθνικιστικές ΤΚ οµάδες, συµπεριλαµβανοµένης και της κυβέρνησης, ως
νόµιµη άµυνα ενάντια σε µια προµελετηµένη επιδροµή και αµφισβήτηση της «ύπαρξής
µας», και παραβίαση της «αµοιβαία συµφωνηθείσας αρχής της διζωνικότητας». Οι
διαδηλώσεις θεωρήθηκαν προσπάθεια να στερηθούν οι ΤΚ τα δικαιώµατά τους και να
παρουσιαστεί ο τουρκικός στρατός, ο εγγυητής αυτών των δικαιωµάτων, ως παράνοµη
κατοχική δύναµη που παρεµποδίζει την ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης.
Για παράδειγµα, ο εκπρόσωπος του εθνοτικού Συνδέσµου Οικογενειών Μαρτύρων και
Αναπήρων Παλαιµάχων έκανε λόγο για µια διαρκή απειλή επίθεσης από τους ΕΚ κατά
του τουρκικού στρατού που προστατεύει τους ΤΚ. Η παρουσίαση των ΕΚ ως
επιτιθέµενης πλευράς εκφράστηκε και από τον εκπρόσωπο της εθνοτικής Επιτροπής
Στέγασης Προσφύγων που λειτούργησε τη δεκαετία του 1960 και µετά τη διαίρεση το
1974 για να στεγάσει ΤΚ εκτοπισµένους. Οι παραβιάσεις των δικαιωµάτων των ΤΚ (σε
σπίτια, περιουσία, υγεία, και σε τελευταία ανάλυση στη ζωή) εντάχθηκαν και εδώ από
τους ΤΚ σε ένα πλαίσιο µιας ευρύτερης αντίληψης της συγκρουσιακής πολιτικής των ΕΚ
που στόχευε να καταστήσει την Κύπρο ελληνική, ενθαρρύνοντας τη µετανάστευση των
ΤΚ για παράδειγµα. Οι δραστηριότητες της Επιτροπής Στέγασης πραγµατοποιούνταν στο
πλαίσιο της διαχείρισης της σύγκρουσης. Ωστόσο, από µόνες τους οι εργασίες της
Επιτροπής Στέγασης µετά το 1974 τροφοδότησαν τη σύγκρουση. Η αιτία ήταν πως οι
λειτουργίες της περιλάµβαναν την οικειοποίηση ΕΚ περιουσιών που εγκαταλείφτηκαν
στο βορρά και δόθηκαν σε ΤΚ εκτοπισµένους και ήταν επίµαχες ως προς τα δικαιώµατα
των ΕΚ σε κατοικία και περιουσία.
Περαιτέρω, η εκστρατεία παρασκηνιακών πολιτικών επαφών υπέρ των συλλογικών
δικαιωµάτων των ΤΚ για συµµετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες (αθλητικές
διοργανώσεις µέχρι και αεροπορικά ταξίδια) της λονδρέζικης οµάδας Embargoed!15,
χωρίς να επιδιώκει να τροφοδοτήσει τη σύγκρουση, είχε παρά ταύτα αυτό το
αποτέλεσµα. Αν και η εκστρατεία της δεν καλύπτει τα ζητήµατα των εκτοπισµένων ή
των αγνοουµένων, τα θεωρεί ανθρωπιστικά θέµατα που µπορούν να λυθούν µέσω
συµβιβασµών. Αυτό υποδηλώνει ένα πλαίσιο αλλαγής του χαρακτήρα της σύγκρουσης
και άρα µια ειρηνευτική διάσταση. Όµως, µια και οι βασικότερές της ανησυχίες
σχετίζονται µε το γενικότερο ζήτηµα του τερµατισµού της αποµόνωσης των ΤΚ, κάτι
που οι ΕΚ ανησυχούν πως θα οδηγήσει στην αναγνώριση της Τ∆ΒΚ, η οργάνωση
ανταγωνίζεται σε τελική ανάλυση την ΕΚ πλευρά και ως εκ τούτου, το αποτέλεσµα της
δράσης της είναι τροφοδοτικό.
Η δόµηση της πολιτικής ευκαιρίας
Σε γενικές γραµµές, οι δράσεις των ΕΚ ΟΚΣ επωφελήθηκαν από την αποδοχή που
απολαµβάνει η ΕΚ κυβέρνηση διεθνώς ως η νόµιµη κυβέρνηση της Κ∆. Οι πλείστες
εκστρατείες και δράσεις πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν διαβούλευσης µε την κυβέρνηση.
15
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Αυτό διευκόλυνε το λόµπι σε σηµαντικές πλατφόρµες όπως και την πρόσβαση σε διεθνή
θεσµικά όργανα όπως τον ΟΗΕ, το ΣτΕ και την ΕΕ. Ειδικότερα, οι επιτυχίες νοµικών
προσφυγών στο Ε∆Α∆ χαιρετίστηκαν από την ΕΚ κυβέρνηση και την κοινή γνώµη λίγο
πολύ ως αποφάσεις σταθµοί που αποδείκνυαν την εγκυρότητα της ΕΚ
επιχειρηµατολογίας σε σχέση µε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την
Τουρκία στην Κύπρο, προσδίδοντας δυναµισµό και βάρος σε τέτοιου είδους δράσεις.
Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και οι εντατικές προσπάθειες του ΟΗΕ να
µεσολαβήσει για τη διευθέτηση του Κυπριακού προβλήµατος κατά τη δεκαετία του 1990
και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αποτέλεσαν επίσης στοιχεία υψίστης σηµασίας της
δόµησης της πολιτικής ευκαιρίας που καθόρισε την επιτυχία των δράσεων της κοινωνίας
της σύγκρουσης. Κατά την εν λόγω περίοδο, υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς για τη
λύση του Κυπριακού προβλήµατος και η πορεία ένταξης στην ΕΕ θεωρήθηκε
καταλυτικό στοιχείο της. Κι αυτό, παρά την αδυναµία της ΤΚ πλευράς να συµµετάσχει
στην ενταξιακή πορεία. Η ΕΚ αίτηση για συµµετοχή στην ΕΕ θεωρήθηκε από τους ΤΚ
παράνοµη διότι υποβλήθηκε από µια έκδηλα αντισυνταγµατική (αµιγώς ΕΚ) κυβέρνηση
και, επίσης κατά παράβαση του Συντάγµατος, χωρίς τη συγκατάθεση των ΤΚ (Tocci,
Demetriou 2004). Αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση των ΤΚ πως η διεθνής κοινότητα,
ειδικότερα η ΕΕ, µεροληπτούσε εις βάρος τους, και υπέρ των ΕΚ. Ως εκ τούτου,
εκλάµβαναν τις εκστρατείες της ΕΚ κοινωνίας της σύγκρουσης για διεθνή
ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως ακόµα πιο απειλητικές.
Από το 2004, οι εκστρατείες των ΤΚ ΟΚΣ για τερµατισµό της αποµόνωσης της ΤΚ
κοινότητας εντατικοποιήθηκαν. Μετά τη συντριπτική αποδοχή από τους ΤΚ του Σχεδίου
Ανάν και τη συντριπτική του απόρριψη από τους ΕΚ, που ακολούθησε η προσχώρηση
στην ΕΕ µιας διαιρεµένης Κύπρου, η διεθνής κοινότητα άρχισε να εξετάζει τέτοιες
δράσεις µε εµφανώς περισσότερη κατανόηση. Αυτό, µε τη σειρά του, ανησύχησε την ΕΚ
πλευρά και έτσι αυτό ενίσχυσε την τροφοδοτική επίδραση που είχαν τέτοιες δράσεις
πάνω στη σύγκρουση.
Β. Η ουδέτερη επίδραση
Γενικά
Η παρούσα µελέτη θεωρεί πως µερικές από τις δράσεις της κοινωνίας της σύγκρουσης
επηρέασαν την πολιτική διαµάχη µε τρόπους που ούτε την τροφοδοτούσαν αλλά ούτε και
συνέβαλλαν στη διευθέτησή της· δηλαδή, η επίδρασή τους ήταν ουδέτερη. Αυτό ισχύει
για τις ανθρωπιστικές δράσεις στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Και στα πρόσφατα
χρόνια πραγµατοποιήθηκαν δράσεις µε ουδέτερη επίδραση, ειδικότερα µετά την
αποτυχία των δηµοψηφισµάτων, όταν στην απουσία ενός ξεκάθαρου οράµατος για τη
σύντοµη επίτευξη λύσης, πολλές από τις προσπάθειες της κοινωνίας της σύγκρουσης
εστιάστηκαν στην επίτευξη προόδου σε θέµατα που δεν σχετίζονταν µε την έκβαση των
διακοινοτικών διαπραγµατεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτηµα των αγνοουµένων
προσέφερε περισσότερες δυνατότητες για τέτοιες προσπάθειες σε σύγκριση µε αυτό των
εκτοπισµένων. Από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 προχώρησαν µε ταχύτερο ρυθµό οι
εκταφές λειψάνων όσων έχασαν τη ζωή τους σε διάφορα στάδια της σύγκρουσης και
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είχαν καταγραφεί ως «αγνοούµενοι» απ’ ό,τι τις προηγούµενες δεκαετίες, παρά τα
σκαµπανεβάσµατα στην πολιτική διαδικασία.16 Από την άλλη, οι ΕΚ υποθέσεις που
αφορούσαν περιουσίες στο Ε∆Α∆ θα µπορούσαν επίσης να θεωρηθούν προσπάθεια
αποκατάστασης εκτός των πλαισίων της πολιτικής διαδικασίας. Αυτές, ωστόσο,
καταλήγουν να τροφοδοτούν τη διαµάχη. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει
στην περίπτωση των αγνοουµένων, το ζήτηµα των δικαιωµάτων στην περιουσία έχει
πολιτική σηµασία µια και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συζήτησης γύρω από τη
διζωνικότητα σε µια µελλοντική διευθέτηση.
Οι ταυτότητες των πρωταγωνιστών
Οι πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν σε πρόσφατες δράσεις που είχαν ουδέτερη
επίδραση στη διαµάχη ήταν εκείνοι µε αντιλήψεις περί ισοπολιτείας, είτε στη µορφή µιας
πολυπολιτισµικής ταυτότητας. Τέτοιοι πρωταγωνιστές ήταν η ∆ΕΑ (διεθνής), ο ΕΚ
δικηγόρος που ασχολείτο µε υποθέσεις που σχετίζονταν µε τα δικαιώµατα των
εκτοπισµένων και των συγγενών αγνοουµένων στο Ε∆Α∆, το ΤΚ Ίδρυµα Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων17 και οι δηµοσιογράφοι που δηµοσίευαν ρεπορτάζ για τους αγνοουµένους.
Ωστόσο, η ταυτότητα εκείνων που στην αρχή της περιόδου ασχολούνταν µε τις
ανθρωπιστικές ανάγκες των ΕΚ µετά τις ανακατατάξεις του 1974 ήταν εθνοτική.
∆ράσεις, πλαίσια δράσης και συζητήσεις
Οι πιο πρόσφατες δράσεις που είχαν µια ουδέτερη επίδραση στη διαµάχη φάνηκαν
κυρίως στο επίπεδο των επίσηµων διαδικασιών (δηλαδή την εκταφή αγνοουµένων από τη
∆ΕΑ και τη διευθέτηση υποθέσεων στο Ε∆Α∆18). Η επίδραση ωστόσο, ήταν αποτέλεσµα
πρωτίστως των εκστρατειών πρωταγωνιστών της κοινωνίας της σύγκρουσης, προσώπων
που δρούσαν σε ατοµικό επίπεδο επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα πιο
αξιοσηµείωτα παραδείγµατα είναι οι δηµοσιεύσεις ρεπορτάζ δηµοσιογράφων για τους
αγνοουµένους και οι πτυχές ενός θέµατος που οι κυβερνήσεις και των δύο πλευρών
αποσιωπούσαν για χρόνια (π.χ. το γεγονός ότι η ΕΚ κυβέρνηση δεν προέβη σε
ταυτοποίηση των οστών αγνώστων ατόµων που σκοτώθηκαν και θάφτηκαν το 1974,
κυρίως κατά τις ενδοκοινοτικές συγκρούσεις, ή ότι οι ΤΚ αρχές δεν τηρούσαν
κατάλληλα αρχεία για τους αγνοούµενούς τους). Το πλαίσιο δράσης που επέλεγαν αυτοί
οι πρωταγωνιστές ήταν η αλλαγή του χαρακτήρα της διαµάχης.
Μέχρι πρόσφατα, η ΕΚ επιχειρηµατολογία στο ζήτηµα των αγνοουµένων κατονόµαζε
την Τουρκία ως το µοναδικό φταίχτη για την τραγωδία αυτή, δίδοντας βάρος στον πόνο
16
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µεταξύ των δύο ηγετών το 1997, που της επέτρεψε να συνεχίσει τις εργασίες της σε αναθεωρηµένη µορφή.
Οι πρώτες αναγνωρίσεις λειψάνων και η επιστροφή τους στους συγγενείς τους υπό τη νέα µορφή
ολοκληρώθηκε το 2007. Μέχρι τότε ωστόσο, είχε ήδη προηγουµένως αναγνωριστεί αριθµός αγνοουµένων.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.cmpcyprus.org/nqcontent.cfm?a_id=1305&tt=graphic&lang=l1
17
http://www.ktihv.org/
18
∆ηλαδή υπόθεση Κύπρου εναντίον Τουρκίας το 2001 και Βαρνάβα και άλλων εναντίον Τουρκίας το
2008. Σχετικές δικαστικές αποφάσεις αναζητήστε στη διεύθυνση
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?sessionid=35833356&skin=hudoc-en
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των συγγενών και αξιώνοντας τερµατισµό της παρατεταµένης αβεβαιότητας σχετικά µε
την τύχη των αγαπηµένων τους προσώπων. Έχει σηµασία να τονίσουµε το σκηνικό στο
ζήτηµα των αγνοουµένων, το οποίο χαρακτηρίζεται από γυναίκες που έχασαν τους
συζύγους τους και παιδιά που διαδραµάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκστρατείες
κατά της Τουρκίας. Κάποιοι παρατηρητές κατέκριναν αυτές τις δράσεις ισχυριζόµενοι
πως η χρησιµότητα τέτοιων εκστρατειών ήταν πρωτίστως να προάγουν την πολιτική
επιχειρηµατολογία, ενώ η πραγµατική συµβολή τους στην εξακρίβωση της τύχης των
αγνοουµένων ήταν µικρή. Αντί τούτου, εισηγήθηκαν να µην γίνεται χρήση της
εθνικιστικής ρητορικής αναγνωρίζοντας πως τα δεινά που υπέφεραν σε προσωπικό
επίπεδο οι συγγενείς αποδείχθηκε πως υποβοηθούν περισσότερο την επίτευξη απτών
αποτελεσµάτων.
Στην ΤΚ πλευρά, όλα τα πρόσωπα που εξαφανίστηκαν κατά την περίοδο των
διακοινοτικών συγκρούσεων θεωρούνται νεκρά και ανακηρύχθηκαν µάρτυρες. Αυτό είχε
επίσης και πολιτικές προεκτάσεις µια και βασισµένη στο συµπέρασµα αυτό, η ηγεσία
ισχυρίστηκε πως το ζήτηµα είχε λήξει. Για τις οικογένειες πάντως, αυτό σήµανε πως δεν
είχαν πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συγγενείς
τους έχασαν τη ζωή τους.
Η ΕΚ εθνικιστική επιχειρηµατολογία για την κατάσταση των εκτοπισµένων επίσης
εστιάστηκε στην οδύνη της απώλειας των κατοικιών και των περιουσιών όπως και την
αδικία ως αποτέλεσµα της στέρησης του δικαιώµατος πρόσβασης σε αυτές, αξιώνοντας
την αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων και την επιστροφή όλων των προσφύγων,
στις κατοικίες και τις περιουσίες τους. Στην ΤΚ πλευρά, αυτό αντιµετωπίστηκε µε µια
επιχειρηµατολογία που επικεντρώθηκε στην κατανόηση της διζωνικότητας, βάσει της
οποίας η σηµερινή διευθέτηση θα µπορούσε να διατηρηθεί εν πολλοίς και πως θα
υπήρχαν έτσι περιορισµοί στην επιστροφή των εκτοπισµένων.
Οι προηγούµενες δράσεις που επέδρασαν ουδέτερα στη διαµάχη πραγµατοποιήθηκαν
από ΕΚ πρωταγωνιστές που δρούσαν στο πλαίσιο της διαχείρισης της διαµάχης.
Επικεντρώνονταν στις άµεσες ανάγκες των ΕΚ κατά τα αρχικά στάδια της διαίρεσης
(π.χ. την παροχή τροφής και στέγης) και αργότερα στην άσκηση πιέσεων για τη
βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της οικονοµικής ολοκλήρωσης (π.χ. ανάπτυξη
νοµοθετικών ρυθµίσεων). Τέτοιοι οργανισµοί είναι ο ανεξάρτητος φορέας της
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και ο επίσης ανεξάρτητος θεσµός του Φορέα Ισότιµης
Κατανοµής Βαρών. Ο τελευταίος έχει στόχο να εξισώσει τις οικονοµικές
απώλειες/ανισότητες που προέκυψαν από το 1974 µεταξύ του πληθυσµού των ΕΚ (π.χ.,
µέσω ειδικών υποτροφιών για τους πρόσφυγες). Οι εν λόγω φορείς ήταν εθνοτικοκεντρικοί χωρίς ωστόσο να εµπλακούν ενεργά στη συζήτηση περί της «ετερότητας»
αλλά ούτε περί των δικαιωµάτων ή θέσεων των Τουρκοκυπρίων.
Όσον αφορά το θέµα των αγνοουµένων, οι δράσεις εµφανώς προσπαθούσαν να
αποτρέψουν οτιδήποτε θα µπορούσε να οδηγήσει σε νέες εντάσεις, παρά τη σηµαντική
απόκλιση από τις επίσηµες θέσεις, η διαλεκτική τους οδηγούσε περισσότερο στην
αποτροπή του ενδεχόµενου κλεισίµατος του θέµατος. Τέτοιες δράσεις ενείχαν
διαφορετικές διαστάσεις. Πρώτον, οι φορείς οι οποίοι ασχολήθηκαν µε το θέµα των
αγνοουµένων, κυρίως σε συνεργασία µε την ΠΕΓΣΑΑΑ, απαιτούσαν τη διερεύνηση της
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τύχης των αγνοουµένων, αλλά και την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο
που είχαν σκοτωθεί αυτά τα άτοµα. ∆εύτερον, απαιτούσαν την ανάληψη ευθυνών, τόσο
σε κρατικό όσο και ατοµικό επίπεδο, η οποία µπορεί να συνεπάγεται την προσαγωγή
προσώπων στη δικαιοσύνη. Το κατά πόσο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο δικαίωµα
στην πληροφόρηση έναντι του δικαιώµατος απόδοσης δικαιοσύνης είναι από τα
βασικότερα ερωτήµατα που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από
ζητήµατα αλήθειας και συµφιλίωσης (Yakinthou 2008, Sant-Cassia 2005). Ωστόσο, η
ΠΕΓΣΑΑΑ εµφανίζεται κάπως επιφυλακτική ως προς το όφελος αυτής της συζήτησης,
υπενθυµίζοντας την πρωταρχική σηµασία για το έργο της το οποίο είναι να συνεχιστούν
οι εκταφές. Ταυτόχρονα, δεδοµένου ότι µέχρι τον Οκτώβριο του 2009 είχαν εκταφεί τα
λείψανα περίπου 570 αγνοουµένων εκ των οποίων µόνο 186 έχουν ταυτοποιηθεί, η
πιθανότητα να ανευρεθούν, να εκταφούν, να ταυτοποιηθούν και να επιστραφούν στις
οικογένειες συγγενών τα λείψανα του συνόλου των 2000 αγνοουµένων στο εγγύς µέλλον
φαίνεται αµφίβολη. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που άλλοι πρωταγωνιστές της κοινωνίας
της σύγκρουσης δίνουν έµφαση στη σηµασία του εντοπισµού των δραστών, όχι τόσο για
να τιµωρηθούν ενώ είναι ακόµα στη ζωή αλλά κυρίως προς όφελος της οικοδόµησης
µιας πιο ειρηνικής κοινωνίας στο µέλλον.
Όσον αφορά το θέµα των εκτοπισµένων, η ουδέτερη επίδραση µπορεί να εντοπιστεί σε
δράσεις που απλώς συνέβαλαν στην αποδόµηση της ουσιοκρατικής προοπτικής της
«άλλης πλευράς». Για παράδειγµα, οι περιπτώσεις που οδηγήθηκαν στο Ε∆Α∆ τόνιζαν
την αναγκαιότητα σεβασµού των ατοµικών δικαιωµάτων (της ιδιοκτησίας, της
διακίνησης, και της εγκατάστασης) και οραµατίζονταν τη λύση ενός ενιαίου κράτους την
οποία συχνά εννοεί η εθνικιστική ρητορική. Μόλις τα εν λόγω δικαιώµατα
αποκατασταθούν πλήρως και πραγµατικά, δηλαδή µε την επιστροφή του εν λόγω
ακινήτου, η εγκατάσταση εκεί συµβολίζει την επιστροφή στον αρχικό χαρακτήρα του
τόπου, µε τους ΕΚ κατοίκους, όποια κι αν είναι η διοίκηση.
Ωστόσο, ορισµένες πιο πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση µε ορισµένα από τα
θεµελιώδη δόγµατα της επίσηµης ΕΚ ρητορικής. Για παράδειγµα, µε οδηγίες του Ε∆Α∆,
ιδρύθηκε το 2006 η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας της Τ∆ΒΚ (επιτροπή
αποζηµιώσεων) για να ασχοληθεί µε τις ατοµικές ΕΚ αξιώσεις ιδιοκτησίας. Ένας
αυξανόµενος αριθµός των ΕΚ ακολουθεί αυτή την οδό διεκδίκησης των δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας τους. Η Επιτροπή, ως όργανο της Τ∆ΒΚ, απορρίπτεται ως παράνοµη από την
ΕΚ κυβέρνηση που θεωρεί την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά επιζήµια για την υπόθεσή
της. Έτσι, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι, εκτός από την ουδέτερη επίδραση του
είδους που προαναφέραµε, ο διαχωρισµός της νοµικής από την πολιτική πτυχή που
προσφέρει η πορεία των αποφάσεων του Ε∆Α∆ µπορεί σε ορισµένα σηµεία και σε
κάποιο βαθµό να έχει ανατροφοδοτική επίδραση.
Η δόµηση της πολιτικής ευκαιρίας
Πρόσφατα, η ∆ΕΑ έχει σηµειώσει σηµαντική -αν και περιορισµένη- πρόοδο στις
εργασίες της για τους αγνοούµενους. Οι πρωταγωνιστές της κοινωνίας της σύγκρουσης
διαδραµάτισαν προφανώς καίριο ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της προόδου τόσο µε
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εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε το θέµα όσο και µε την παροχή νέων
στοιχείων, αλλά µέσα από τη σύνδεσή τους µε τη ∆ΕΑ βοήθησαν ενεργά την έρευνά της
για παροχή πληροφοριών. Ανάλογα, παρά τις ζωηρές εντάσεις µεταξύ των δύο πλευρών
σε σχέση µε ζητήµατα εκτοπισµένων και δικαιώµατα ιδιοκτησίας, οι δικαστικές
αποφάσεις (µε τις οποίες ασχολούνται δικηγόροι µε τη βοήθεια οργανώσεων ανθρωπίνων
δικαιωµάτων) επιδιώκοντας αποκατάσταση για τις παραβιάσεις οδηγούν σε ορισµένες
µεταρρυθµίσεις ή συζητήσεις για την ανάγκη µεταρρύθµισης του υπάρχοντος
συστήµατος κανόνων και αντιλήψεων. Όλα αυτά που συµβαίνουν, στην πραγµατικότητα,
δεν τροφοδοτούν τις συγκρούσεις, ακόµη και αν τα θέµατα, µε όλες τις διχαστικές τους
πτυχές, συνεχίζουν να παραµένουν στην ηµερήσια διάταξη των ζητηµάτων της
σύγκρουσης. Αυτό διευκόλυναν τα χαρακτηριστικά του πολιτικού περιβάλλοντος µετά το
δηµοψήφισµα. Στην περίοδο αυτή, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να νιώθει
απογοήτευση από την απουσία ενός διακανονισµού στην Κύπρο και τα προβλήµατα που
προκύπτουν από τις ανωµαλίες που απορρέουν από την ένταξη στην ΕΕ µιας διαιρεµένης
Κύπρου. ∆εδοµένου ότι, κάθε πλευρά που εµπλέκεται στη σύγκρουση επιθυµεί να
εµφανίζεται ότι συνεργάζεται ουσιαστικά για τις προσπάθειες ειρήνευσης και, εποµένως,
φροντίζει να απέχει από ενέργειες που µπορεί να ερµηνευτούν ως αδικαιολόγητα
συγκρουσιακές ή ένδειξη µη-συνεργασίας.
Γ. Η ειρηνευτική επίπτωση
Γενικά
Όλα αυτά τα χρόνια οι ειρηνευτικές δράσεις των ΟΚΣ επικεντρώθηκαν στη
«δικοινοτικότητα». Πρόκειται για τη συνεύρεση και τη συνεργασία σε διάφορα επίπεδα
των διαφόρων ΕΚ και ΤΚ οµάδων. Επειδή µέχρι το 2003 τα σύνορα ήταν κλειστά, η
επαφή και η συνεργασία ήταν δύσκολη και, παρόλο που τύγχανε στήριξης ακόµα και
οικονοµικής από διάφορους διεθνείς παράγοντες, δεν γινόταν πάντοτε ανεκτή, να µην
πούµε υποστηριζόταν, από τις αρχές των δύο πλευρών (Demetriou, 2007, HadjipavlouTrigeorgis, 1993). Παρά τους περιορισµούς αυτούς, οι οµάδες δηµιουργούνταν µε σκοπό
την εξέταση πτυχών της κυπριακής σύγκρουσης και την άσκηση πίεσης για την ειρήνη
και τη συµφιλίωση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, δράσεις αυτών των οµάδων
που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα φαινόταν να µην αποφέρουν
αποτελέσµατα. Κυρίως λόγω των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν απέναντι στις
ανταγωνιστικές και καθιερωµένες συγκρουσιακές αντιλήψεις και στις δύο πλευρές σε
σχέση µε τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η κατάσταση αυτή άρχισε να
αλλάζει µετά το 2003 και ιδιαίτερα µετά τα δηµοψηφίσµατα του 2004. Πρόσφατα οι
εργασίες δικοινοτιστών καλύπτουν ολοένα και πιο «δύσκολες» πτυχές του προβλήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις οποίες µέχρι τώρα
µονοπωλούσαν οι εθνικιστικές προσεγγίσεις.
Η ταυτότητα των πρωταγωνιστών
∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι οργανώσεις των πολιτών της πολυπολιτισµικής
ταυτότητας διαδραµάτισαν ηγετικό ρόλο στις ειρηνευτικές δράσεις. Η τάση κυρίως ήταν
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να γίνονται φορείς είτε µέσα από µια δικοινοτική ή µια διεθνούς χαρακτήρα οργάνωση
είτε µέσα από καλές δικοινοτικές και διεθνείς επαφές που είχαν δηµιουργήσει.
∆ράσεις, πλαίσια δράσης και διάλογος
Οι ΟΚΣ οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο ειρήνευσης πραγµατοποιούσαν δράσεις
µέσα σ’ ένα γενικό πλαίσιο «συµφιλίωσης». Περιλάµβαναν συνεδριάσεις των οµάδων
κατά µήκος της ΠΓ, καθώς και διάφορες µορφές συζητήσεων επί συγκεκριµένων πτυχών
του προβλήµατος (Broome 2005, Development Associates 2004). Ωστόσο, όπως
αναφέραµε προηγουµένως, µέχρι πρόσφατα, τα θέµατα των εκτοπισµένων και των
αγνοουµένων δεν είχαν συζητηθεί παρά ελάχιστα. Η κυριαρχία του εθνικιστικού λόγου
σήµαινε ότι η διάρθρωση ενός άλλου διαλόγου ήταν εξαιρετικά δύσκολη και µάλλον
απίθανο να βρει δηµόσια στήριξη. Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν ότι ένας
τέτοιος εναλλακτικός λόγος θα έπρεπε να αντιµετωπίζει την ευθύνη των αρχών (ΕΚ ή
ΤΚ αρχών, καθώς και εκείνες της Τουρκίας ή της Ελλάδας) σε διάφορα επίπεδα. Η
εξέταση του ρόλου των διαφορετικών κρατών από τις ΟΚΣ θεωρήθηκε
ριψοκίνδυνη. Οφειλόταν κυρίως στην προτεραιότητα της κάθε πλευράς να διαφυλάξει τη
φήµη των πολιτειακών αρχών της ως µέρος της στρατηγικής τους για προώθηση «της
εθνικής υπόθεσης».
Μετά το άνοιγµα των σηµείων ελέγχου, το 2003, αντιεθνικιστικές οµάδες και από τις δύο
πλευρές άρχισαν ετήσιες επισκέψεις στους χώρους των οµαδικών τάφων στη µνήµη
εκείνων που έχασαν τη ζωή τους και στις δύο πλευρές. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται την
επέτειο της απόβασης των τουρκικών στρατευµάτων το 1974 (η οποία αποτελεί γιορτή
στο βορρά και µέρα πένθους στο νότο). Στόχος της δράσης είναι να τονίσει την κοινή
απώλεια και τον κοινό πόνο, που συνδέει µεµονωµένα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στο πλαίσιο µιας κοινής πατρίδας και ξεπερνώντας το επίπεδο της
κοινότητας19. Έτσι, αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας για να αµφισβητηθεί ο
αποκλεισµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του «άλλου» από τον επίσηµο λόγο. Κι
άλλες ενέργειες ακολούθησαν, η πιο σηµαντική από δύο δηµοσιογράφους και από τις δύο
πλευρές. Ενεργώντας βάσει των προσωπικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων, οι
δηµοσιογράφοι δηµοσίευσαν ιστορίες ανθρώπων. Συνέλεξαν επίσης πληροφορίες που
βοήθησαν τελικά τη ∆ΕΑ στην εξακρίβωση της τύχης µεγάλου αριθµού
αγνοουµένων. Μετά από χρόνια αδράνεια η ∆ΕΑ επαναδραστηριοποιήθηκε και,
κάνοντας χρήση του κλίµατος που προέκυψε µετά τα δηµοψηφίσµατα, µπόρεσε να
προσφέρει την εµπειρογνωµοσύνη της για επανέναρξη της διαδικασίας εκταφών
λειψάνων αγνοουµένων.
Το θέµα των εκτοπισµένων και το ζήτηµα των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, συγκριτικά,
εξακολουθούν να παραµένουν χαµηλά στην ατζέντα συµφιλίωσης. Αυτό συµβαίνει διότι,
όπως εξηγήσαµε προηγουµένως, τα προβλήµατα είναι πολύπλοκα και δεν µπορούν να
αποσυνδεθούν εύκολα από ανησυχίες πολιτικής φύσεως ή που αφορούν την ασφάλεια
19

Παράδειγµα µιας τέτοιας συζήτησης είναι το ντοκυµαντέρ του Αντώνη Αγκαστινιώτη (Angastiniotis
2005) (βλ. http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7695688617775364591#) το οποίο θα
µπορούσαµε να πούµε πως παρουσιάστηκε από τις αρχές στο βορρά και υποβαθµίστηκε ως προς την
αξιοπιστία του στο νότο.
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(συνδέονται µε το εδαφικό, την αρχή της διζωνικότητας κλπ). Έτσι, για παράδειγµα, αν
και υπήρξαν πρωτοβουλίες για να συναντηθούν πρώην ΕΚ και ΤΚ συγχωριανοί, οι
συναντήσεις παρέµειναν σε ένα κοινωνικό επίπεδο και δεν υπερέβησαν το επίπεδο
ανταλλαγής ειδήσεων ή αναφορών σε µνήµες του παρελθόντος από την κοινή ζωή τους.
Μέχρι τώρα δεν υπήρξαν συναντήσεις πρώην συγχωριανών για να υλοποιηθούν ιδέες ή
δράσεις που θα περιλάµβαναν έστω και σε τοπικό επίπεδο το προσφυγικό ή το
περιουσιακό.20 Πράγµατι, µέλη ΕΚ συνδέσµων προσφύγων καθώς και δικοινοτικών
οµάδων από τους οποίους πήραµε συνέντευξη δήλωσαν ότι δεν είχαν εξετάσει αυτή τη
δυνατότητα µέχρι τώρα.
Ωστόσο, υπήρξαν ορισµένες πρωτοβουλίες συµφιλίωσης οι οποίες ασχολήθηκαν µε το
πιο πάνω θέµα αλλά το προσέγγισαν περισσότερο µέσα από ένα γενικό ψυχολογικό
πλαίσιο. Αυτές επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ο εκτοπισµός εµπεριείχε την αίσθηση
της απώλειας και για τις δύο πλευρές µε σκοπό την ανάπτυξη κατανόησης µεταξύ
ατόµων από τις δύο κοινότητες. Εξαίρεση αποτελεί η πρωτοβουλία «Ας επανενώσουµε
την Αµµόχωστο», στην οποία συµµετείχαν άτοµα από την ΕΚ Κίνηση Προσφύγων
Αµµοχώστου21, το Γερµανο-Κυπριακό Φόρουµ22, τον ΤΚ Σύνδεσµο ∆ικαιωµάτων και
Ελευθεριών και το Κόµµα Νέα Κύπρος23. Η οµάδα αυτή άσκησε πιέσεις προς την ΕΕ να
υποστηρίξει µια πρωτοβουλία επιστροφής της πόλης στους κατοίκους της, υπό τη
διοίκηση του ΟΗΕ, µε τη µορφή ενός πειράµατος για τη συνύπαρξη απουσία συνολικής
λύσης. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε µια προηγούµενη προσπάθεια της Κίνησης
Προσφύγων Αµµοχώστου, η οποία στον απόηχο του δηµοψηφίσµατος υπέβαλε πρόταση
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο να προτείνει την επιστροφή της
Αµµοχώστου στους αρχικούς της κατοίκους ως µέτρο συµφιλίωσης.24
Και τα δύο είδη των δράσεων που περιγράφονται πιο πάνω επικεντρώνονται στον
συµφιλιωτικό λόγο. Αυτό από τη µια έδωσε τη δυνατότητα να διατυπωθούν απόψεις
αντίθετες προς την παραδοσιακή ρητορική σχετικά µε τα θέµατα των εκτοπισµένων και
των αγνοουµένων, αλλά από την άλλη περιόρισε το πεδίο εφαρµογής των ενεργειών
τους. Αυτό ισχύει ιδίως σε ό,τι αφορά το πρώτο γιατί πέρα από τις ζηµίες που υφίστανται
οι ιδιώτες, συνδέεται µε την αντίληψη γεωπολιτικών αρχών µιας µελλοντικής συνολικής
διευθέτησης. Ακόµη και στο ζήτηµα των αγνοουµένων οι Κύπριοι µόλις πρόσφατα
άρχισαν να συζητούν τις δυνατότητες εφαρµογής ενός πλαισίου πολιτικών δικαιωµάτων
για την ερµηνεία και την επίλυση του ζητήµατος, δηλαδή ακολουθώντας µια
φιλελεύθερη λογική, όπου τα δικαιώµατα δεν είναι ιεραρχηµένα µε εθνοτικά
κριτήρια. Με αυτή την έννοια, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε τις επιπτώσεις που είχε
στην Κύπρο η έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για το θέµα των αγνοουµένων, που
εκδόθηκε το 1996 (Amnesty International, 1996). Μία από τις ελάχιστες σηµαντικές
20
Οι δυνατότητες τέτοιων δράσεων ως προς την ενίσχυση της δηµοκρατικής διαδικασίας έχουν
καταγραφεί από ερευνητές. Βλ. το έργο της Rebecca Bryant ‘Oral Histories in Pre-Conflict Village Life in
Cyprus’ (http://www.cies.org/NCS/ncs_rbryant.htm).
21
http://www.frm.org.cy/
22
http://dzforum.de/en/index.php
23
Yeni Kıbrıs Partisi (http://www.yenikibris.org/ykp/)
24
Σχετικές ανακοινώσεις Τύπου είναι διαθέσιµες στην αγγλική στη διεύθυνση
http://www.frm.org.cy/Data/ENGLISH/PressRelease.htm και άλλες στην ελληνική στη διεύθυνση
http://www.frm.org.cy/Data/PressRelease.htm
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µελέτες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνδέονται µε τη
σύγκρουση, η οποία έγινε από µια διεθνή ΜΚΟ, απηύθυνε έκκληση για τη διερεύνηση
της τύχης των αγνοουµένων µέσω ενδελεχούς και αµερόληπτης διεξαγωγής ερευνών και
την παραποµπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Η όποια αξιοποίηση της έκθεσης ήταν
επιλεκτική ως βάση για την τοπική εθνοτική εκστρατεία από ενδιαφερόµενες οµάδες.
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι, σε ολόκληρη την περίοδο που εκδηλώθηκε η
προσπάθεια ειρήνευσης, οι ΟΚΣ κατάφεραν σιγά σιγά να αλλάξουν το χαρακτήρα της
παραδοσιακής συζήτησης στα δύο αυτά ζητήµατα, φέρνοντας στο επίκεντρο τη
συναισθηµατική ταύτιση συνοδευόµενη από αντιλήψεις διαφορετικές από την επίσηµη
ερµηνεία των γεγονότων. Φυσικά, αυτή η αλλαγή δεν συντελέστηκε µέσα σε ένα κενό. Η
διαδικασία προσφυγών στο Ε∆Α∆, το οποίο σε γενικές γραµµές είχε ουδέτερο ρόλο να
διαδραµατίσει ως προς τη σύγκρουση, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην τόνωση των εν λόγω
ειρηνευτικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, οι δράσεις των ατόµων που ανέλαβαν τον
κίνδυνο να ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα αποτέλεσαν σηµαντικό
παράγοντα για την παρεκβατική αλλαγή.

Η δόµηση πολιτικής ευκαιρίας
Η διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων στο Ε∆Α∆ που αφορούσε τα ζητήµατα των
εκτοπισµένων και των αγνοουµένων πήρε νέα τροπή µε τις αποφάσεις που εκδίδονται
από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 µε µια σειρά ατοµικές προσφυγές. Αυτές
υπογράµµισαν το κόστος των κυβερνήσεων να αδρανούν για την αντιµετώπιση των
επιµέρους πτυχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων επικαλούµενες το φόβο της
υπονόµευσης των πολιτικών θέσεών τους. Αυτό ισχύει και για την τουρκική κυβέρνηση,
για όσες από τις περιπτώσεις του Ε∆Α∆ βρισκόταν στο εδώλιο. Η Τουρκία, που
επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ, αν και καθυστερηµένα, είναι περισσότερο
διατεθειµένη να προσπαθήσει να κάνει ό,τι µπορεί προς την κατεύθυνση της
αποκατάστασης των παραβιάσεων, όπως αποφάνθηκε το ∆ικαστήριο χωρίς να θέσει σε
κίνδυνο τους στόχους της πολιτικής της. Αυτό ισχύει από το 2003, και ιδίως από το 2005
όταν η Τουρκία άρχισε ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από
εκεί και πέρα, µε την Κύπρο µέλος της ΕΕ, έστω και διαιρεµένη και µε τη νοµοθεσία της
ΕΕ να µην εφαρµόζεται στο βορρά, οι αρχές και στις δύο πλευρές της Κύπρου
αισθάνονται την ανάγκη να είναι γενικά πιο ανεκτικές έναντι της εµπλοκής ΟΚΣ σε
δράσεις που δεν είναι κατ’ ανάγκη σύµφωνες ή έρχονται σε αντιπαράθεση µε -ή ακόµη
ακόµα εξωθούν σε µια πιο κριτική στάση προς- τις επίσηµες πολιτικές και στάσεις.
Αυτές οι νέες πολιτικές συνθήκες κατέστησαν δυνατό να σηµειωθεί πρόοδος στο έργο
της ∆ΕΑ. Επίσης, συνέβαλαν στη δηµιουργία της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας η
οποία, αν και απέχει πολύ από το τέλειο, είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση
όσον αφορά την αποκατάσταση των παραβιασµένων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας των ΕΚ.
Επιπλέον, επέτρεψαν την προώθηση των ιδεών της συµφιλίωσης αναγνωρίζοντας τις
πτυχές των θέσεων της άλλης κοινότητας ως νόµιµες, όπως για παράδειγµα το γεγονός
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ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είχαν διαπραχθεί και από τις δυο
πλευρές.
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί εδώ, µια άλλη σηµαντική εξέλιξη που οδήγησε τελικά σε
αλλαγή της συζήτησης σε σχέση µε τους αγνοούµενους. Αυτή είναι η δηµοσιογραφική
έρευνα ΕΚ (βλ. παραπάνω) στη δεκαετία του 1990 για τους ανώνυµους τάφους του 1974
στο στρατιωτικό νεκροταφείο στο νότο, µε την επισήµανση ότι δεν είχαν ποτέ ερευνηθεί
για να διαπιστωθεί αν λείπουν άτοµα που είχαν ταφεί σε εκείνους τους τάφους. Η
προσπάθεια αυτή συµπληρώθηκε τη δεκαετία του 2000, από ΤΚ δηµοσιογράφο που
άρχισε να συλλέγει ιστορίες και πληροφορίες σχετικά µε τους αγνοουµένους και από τις
δύο πλευρές και για ανώνυµους τάφους που δεν είχαν ερευνηθεί. Οι προσπάθειες αυτές
προστίθενται στην πίεση διεξαγωγής ερευνών και συµπλήρωσης του έργου των εκταφών
που είχαν ήδη ξεκινήσει από τη ∆ΕΑ.
Συµπέρασµα
Το κεφάλαιο αυτό προσπάθησε να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχαν δράσεις και
συζητήσεις ΟΚΣ για τα «ανθρώπινα δικαιώµατα» στο Κυπριακό. Επικεντρώθηκε στη
συζήτηση δύο πτυχών των ανθρώπινων δικαιωµάτων κυρίως, και συγκεκριµένα εκείνων
που αφορούν στους εκτοπισθέντες/δικαιώµατα ιδιοκτησίας και τους αγνοούµενους και τα
δικαιώµατα των συγγενών τους. Τα δύο αυτά θέµατα απέκτησαν περιεχόµενο µέσα στο
ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και τις κρατικές δοµές, καθώς και στα παρεκβατικά
περιθώρια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διαµάχης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
αντίκτυπος των δράσεων της κοινωνίας της σύγκρουσης εκτιµήθηκε ως προς το κατά
πόσον ήταν (α) τροφοδοτικού χαρακτήρα για τη σύγκρουση (β) ουδέτερος για τη
σύγκρουση ή (γ) ειρηνευτικού χαρακτήρα.
Όπως αναµενόταν, η διάσταση εαυτού-άλλου αποδείχθηκε κυρίαρχη στις αντιλήψεις περί
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο της σύγκρουσης. Αυτή η διάσταση λαµβάνει
εθνικιστική χροιά ενώ δίνεται στις έννοιες «εαυτός» και «άλλος» µια εθνικιστική
αντίληψη. Η Κύπρος δεν αποτελεί µοναδική περίπτωση για αυτό, αλλά έχει σηµασία να
το υπογραµµίσουµε µια και καθορίζει το µέτρο σύγκρισης για όλες τις υπό εξέταση
συζητήσεις. Αυτό σηµαίνει πως οι εθνικιστικές συζητήσεις βασίζονται στην άποψη ενός
βασικού εχθρού, έναντι του οποίου τα εθνικο-κοινοτικά συµφέροντα θα πρέπει να
διαφυλαχθούν, και την ιδέα πως η εθνικο-κοινοτική επιβίωση εξαρτάται από το κατά
πόσον αυτό γίνεται µε επιτυχία. Η ιδιοτυπία στην υπόθεση της Κύπρου έχει να κάνει
επίσης και µε το γεγονός πως στην ετερότητα έχουν αποδοθεί διάφορες έννοιες από τους
πρωταγωνιστές. Έτσι, ενώ η ΤΚ εθνικιστική ρητορική παρουσιάζει τους ΕΚ ως τους
έτερους, στην ΕΚ πλευρά η εικόνα αυτή έχει καταστεί περιπλοκότερη ως αποτέλεσµα
της ύπαρξης πολλαπλών ερµηνειών, όπου η Τουρκία ως «κατοχική δύναµη» θεωρείται ο
µεγαλύτερος εχθρός αλλά όπου οι ΤΚ έχουν καταταχθεί σε διαφορετική από αυτήν την
κατηγορία (π.χ. πρωτίστως σε αυτή των Κυπρίων µε τους οποίους είναι δυνατή η
ειρηνική συµβίωση) και µερικές φορές ως «απλά πιόνια που προωθούν τα επεκτατικά
σχέδια της Τουρκίας».
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Εξετάζοντας τον τελικό αντίκτυπο δράσεων, θα πρέπει να διατηρούµε µια σειρά
επιφυλάξεις ώστε να διασφαλίσουµε πως η ανάλυση δεν θα είναι απλοποιηµένη σε
σηµείο που να αγνοεί την πολύπλοκη φύση του ζητήµατος. Μια από τις επιφυλάξεις
αυτές είναι πως οι δράσεις ενδέχεται να έχουν ανάµικτο αντίκτυπο. Κάτι τέτοιο
διαπιστώσαµε ειδικότερα στην περίπτωση δράσεων που χαρακτηρίσαµε ουδέτερες ως
προς την επίδραση, όταν δηλαδή ο αντίκτυπός τους ποικίλλε κατά καιρούς, δείχνοντας
µερικές φορές να τροφοδοτεί τη σύγκρουση, ενώ άλλες φορές έδειχνε να προάγει την
ειρήνευση. Αυτό κατέδειξε πως αυτό που πρωτίστως καθορίζει τη γενικότερη επίδραση
µιας δράσης είναι το πλαίσιο εντός της οποίας διεξάγεται και τα χρονικά περιθώρια που
χρησιµοποιούµε για την ανάλυση. Μια πρόσθετη επιφύλαξη είναι πως δεν ταυτίζονται
πάντα η πρόθεση και η επίδραση µιας δράσης, ιδίως όταν οι προθέσεις αξιολογούνται
στη βάση της συζήτησης που προτείνουν οι οργανώσεις. Σε σχέση µε την τροφοδοτική
επίδραση για παράδειγµα πρέπει να υπογραµµίσουµε πως κανείς από αυτούς µε τους
οποίους µιλήσαµε δεν είπε ανοικτά πως πρόθεση της οργάνωσής του ήταν να ρίξει λάδι
στη φωτιά. Απεναντίας, όλες οι οργανώσεις που εξετάσαµε προτείνουν ως απώτερό τους
σκοπό µια λύση του Κυπριακού που θα σέβεται τα δικαιώµατα των Κυπρίων. Αν
πάρουµε αυτό τοις µετρητοίς, αυτό θα είχε πιθανότατα ως αποτέλεσµα να
αξιολογήσουµε όλες τις δράσεις ως να έχουν αφετηρία την πρόθεση για ειρήνευση. Είναι
σε αυτό το σηµείο που έχει σηµασία να τοποθετήσουµε αυτή τη συζήτηση στο πλαίσιο
µιας συστάδας αντεπιχειρηµάτων, τόσο εντός της ιδίας κοινότητας όσο και σε σχέση µε
τις συζητήσεις στην άλλη πλευρά.
Τέλος, αυτό που φαίνεται να συµβαίνει αυτή τη στιγµή στην Κύπρο ως προς την
επίδραση της κοινωνίας της σύγκρουσης στην πολιτική διαδικασία είναι µια τάση που
αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση της εµπέδωσης της ειρήνης. Χωρίς να εκπλήττει,
αυτό σχετίζεται πρωτίστως µε την εµπλοκή διεθνών -κυρίως ευρωπαϊκών- οργανισµών
και φορέων, όπως του Ε∆Α∆, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα µετά τα δηµοψηφίσµατα του 2004, η παρουσία του διεθνούς
παράγοντα φαίνεται να έχει συµβάλει στις προσπάθειες να προσεγγίσουν οι δύο πλευρές
της Κύπρου µια φιλελεύθερη αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δηλαδή µια
αντίληψη που θα θέτει τα δικαιώµατα του ατόµου πάνω από αυτά του κράτους. Στην
Κύπρο, αυτό θα σήµαινε πως θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη και η ορθότητα των
αξιώσεων για δικαιώµατα ατόµων που ανήκουν στην άλλη πλευρά.
Formattato: Inglese (Regno
Unito)

22

Βιβλιογραφία
Amnesty International (1996) Proposal to the United Nations to establish an effective
commission of inquiry to investigate "disappearances", "missing" persons and
deliberate and arbitrary killings in Cyprus. AI Index: 17/01/96.
Angastiniotis, Tony (2005) Trapped in the GL: The Story Behind the Documentary
“Voice of Blood”. Nicosia: Rustem Bookshop.
Broome, B.J. (2005) Building Bridges Across the Green Line: A Guide to Intercultural
Communication in Cyprus. Nicosia: United Nations Development Program.
Demetriou, Olga (2004) The EU and the Cyprus Conflict: The View of Political Actors in
Cyprus. EU Border Conflicts Working Papers Series, Paper no. 9, The University of
Birmingham.
Demetriou, Olga (2007) To Cross or Not to Cross? Subjectivisation and the Absent State
in Cyprus. The Journal of the Royal Anthropological Institute 13 (4): 987-1006.
Development Associates Inc. (2004) Final Report: Cyprus Bi-communal Development
Program Evaluation. Arlington.
Gürel, Ayla and Özersay, Kudret (2006) The Politics of Property in Cyprus: Conflicting
Appeals to ‘Bizonality’ and ‘Human Rights’ by the Two Cypriot Communities.
Nicosia: PRIO Report 3/2006, International Peace Research Institute Oslo.
Hadjipavlou-Trigeorgis, Maria (1993) Unofficial Intercommunal Contacts and their
Contribution to Peace-Building in Conflict Societies: The Case of Cyprus. The
Cyprus Review 5 (2): 68-87.
Kyle, Keith (1997) Cyprus Search of Peace. London: Minority Rights Group
International Report Series.
Loizos, Peter (1981) The Heart Grown Bitter: A Chronicle of Cypriot War Refugees.
Cambridge: Cambridge University Press.
Patrick, Richard (1976) Political Geography and the Cyprus Conflict. Ontario: University
of Waterloo, Department of Geography Publication Series.
Özersay, Kudret, and Gürel, Ayla (2008) Property and Human Rights in Cyprus: The
European Court of Human Rights as a Platform of Political Struggle. Middle
Eastern Studies 44 (2): 291-321.
Sant-Cassia, Paul (2005) Bodies of Evidence: Burial, Memory and the Recovery of
Missing Persons in Cyprus. Oxford: Berghahn Books.

23

Formattato: Inglese (Regno
Unito)
Formattato: Inglese (Regno
Unito)

Tocci, Nathalie (2004) EU Accession Dynamics and Conflict Resolution. Aldershot:
Ashgate.
Yakinthou, Christalla (2008) The Quiet Deflation of Den Xehno? Changes to the Greek
Cypriot Communal Narrative on the Missing Persons in Cyprus. The Cyprus Review
20 (1).

24

