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Το έγγραφο αυτό είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά και τα τουρκικά 
 

Η 12-μελής δικοινοτική Δεξαμενή Σκέψης της Ανατολικής Μεσογείου διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη 
και συγκροτημένη πρόταση λύσης του Κυπριακού, που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη.  Ορισμένα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης λύσης είναι τα εξής: 
 

• Άμεση επανένωση της Κύπρου, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία διεθνή 
υπηκοότητα. 

 

• Μετασχηματισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια έναντι των ανειλημμένων διεθνών δεσμεύσεων και 
υποχρεώσεων της χώρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

• Κατά την ουσιαστική ημερομηνία του μετασχηματισμού, η ταυτόχρονη ανάληψη από το 
μελλοντικό Ομόσπονδο Κράτος της Νότιας Κύπρου όλων των οφειλόμενων χρεών και όλων των 
σε ισχύ εγγυήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και από το μελλοντικό Ομόσπονδο Κράτος της 
Βόρειας Κύπρου των αντίστοιχων οφειλών και όλων των σε ισχύ εγγυήσεων που δόθηκαν από 
την Τουρκοκυπριακή Διοίκηση,  πλην εκείνων που θα αποσβεσθούν με την άφεσή τους από την 
Τουρκία. 

 

• Κατά την ουσιαστική ημερομηνία του μετασχηματισμού, απόσυρση όλων των ελληνικών και των 
τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων (πλην του ελληνικού αποσπάσματος των 950 ανδρών και του 
τουρκικού αποσπάσματος των 650, που θα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας 
Ανάπτυξης, η οποία θα εδρεύει μόνιμα στην Κύπρο). 

 

• Παροχή επαρκούς ασφάλειας προς τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους μέσω της 
παρουσίας στρατιωτικής και αστυνομικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα 
συμμετέχουν και Κύπριοι. 

 

• Αντικατάσταση της Συνθήκης Εγγύησης από μία νέα Συνθήκη Φιλίας και Καλής Εφαρμογής της 
Συμφωνηθείσας Λύσης. 

 

• Μεταβίβαση σημαντικού μέρους του εδάφους, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται το μελλοντικό 
Ομόσπονδο Κράτος της Βόρειας Κύπρου, στο μελλοντικό Ομόσπονδο Κράτος της Νότιας 
Κύπρου (συμπεριλαμβανομένου του περιφραγμένου τμήματος της Αμμοχώστου και μέρους της 
περιοχής Μόρφου), για να επιτευχθεί επιμερισμός στη βάση των ποσοστών 28,5% και 71,5%, 
αντίστοιχα. 

 

• Αποζημίωση των προσφύγων που δεν θα δύνανται / δεν θα επιλέξουν να επιστρέψουν στις εστίες 
τους, στη βάση μιας «Διπλής Τροχιάς» - είτε στη βάση μιας γρήγορης μηχανιστικής προσέγγισης, 
είτε στη βάση μιας εξατομικευμένης επαγγελματικής αποτίμησης, κατ' επιλογή του 
αποστερούμενου της περιουσίας του ιδιοκτήτη/χρήστη. 
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• Εισαγωγή της ελληνικής, της τουρκικής και της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια διοίκηση σε όλη 
την Κύπρο. 

 

• Υποχρεωτική χρήση τοπωνυμίων και οδικών πινακίδων στα ελληνικά και στα τουρκικά σε όλη 
την Κύπρο. 

 

• Σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά και των δύο κοινοτήτων σε όλη την Κύπρο. 
 

• Δίκαιη επίλυση της διαφοράς μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας σε σχέση με την οριοθέτηση των 
εκατέρωθεν Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών τους. 

 

• Αναγνώριση του δικαιώματος των Τούρκων πολιτών και περιορισμός του δικαιώματος των 
Ελλήνων πολιτών να εγκαθίστανται στην Κύπρο στο 1 προς 4, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτη τη 
πληθυσμιακή σύνθεση του νησιού. 

 

• Από την ουσιαστική ημερομηνία του μετασχηματισμού της Κύπρου σε Ομοσπονδία, πλήρης 
εναρμόνιση και πλήρης συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε ολόκληρη την Κύπρο. 

 

• Ένα νόμισμα (το €) και μία ενιαία κοινή αγορά σε ολόκληρη την Κύπρο. 
 

• Ξεχωριστά αλλά αλληλένδετα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, συνταξιοδότησης, 
κοινωνικής συνοχής και φορολογίας. 

 

• Ενιαία νομοθετική εξουσία (εκτός από τα νομοθετικά διατάγματα, τα οποία θα θεσπίζονται από 
τις συνιστώσες πολιτείες βάσει της εξουσιοδότησης που θα εκχωρείται, κατά περίπτωση,  από τα 
ομοσπονδιακά νομοθετικά σώματα, απαιτώντας 1 θετική ψήφο και από τις δύο συνιστώσες 
πολιτείες), και μια αποκεντρωμένη, ομοσπονδιακή δομή, όσον αφορά την εκτελεστική και τη 
δικαστική εξουσία του κράτους. 

 

• Εκλογή των προέδρων των δύο συνιστωσών πολιτειών από τους ψηφοφόρους της κάθε 
πολιτείας, αλλά στη βάση μιας σταθμισμένης κοινής εκλογικής πλατφόρμας, ώστε να 
εξασφαλίζεται μια επαρκής κοινότητα στόχων και μια αντίστοιχη αρμονία στις ακολουθούμενες 
πολιτικές, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους.    Ο πρόεδρος της Νότιας Πολιτείας και ο 
πρόεδρος της Βόρειας Πολιτείας θα υπηρετούν επίσης ως εναλλασσόμενοι πρόεδροι ολόκληρης 
της ομοσπονδίας, για θητείες 42 και 18 μηνών, αντίστοιχα. 

 

• Υιοθέτηση του μοντέλου μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας. 
 

• Αποδοχή της πολιτικής ισότητας και του δικαιώματος της αποτελεσματικής συμμετοχής (1 θετική 
ψήφος από κάθε συνιστώσα πολιτεία, σε όλες τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο 
ομοσπονδιακό επίπεδο). 

 

• Χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας σε συγκεκριμένους απογόνους εποίκων. 
 

• Από κοινού διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου, σε βάση όμοια με εκείνη της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 

 

• Επιμερισμός των διανεμητέων κερδών της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στη βάση: 50% 
στον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό και 50% στους Προϋπολογισμούς των συνιστωσών 
πολιτειών (κατ’ αναλογία του πληθυσμού τους).  Ένα πρόσθετο 5% θα επιμερίζεται (εις βάρος 
του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού) στην οικονομικά ασθενέστερη πολιτεία, για όσο η  
ανισότητα συνεχίζεται. 

 

• Υιοθέτηση της τουρκικής ως επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

• Αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού παράγοντα. 
 

• Γενικά, υιοθέτηση μιας λύσεως βασισμένης στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στο Πλαίσιο 
Γκουτέρες, στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και στις μέχρι σήμερα επιτευχθείσες συγκλίσεις. 

 
Λεπτομερή στοιχεία της προτεινόμενης λύσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.eastmed-
thinktank.com. 
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