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Δημοσκόπηση 1 για την Ειρήνη στην Κύπρο  - Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ)  - ‘Η Ειρήνη δεν είναι αρκετή’ 
 
 
Σχετικά με τις Δημοσκοπήσεις αναφορικά με την Ειρήνη στην Κύπρο 
 
Ο Δρ Colin Irwin είναι Ανώτερος Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Διεξήγαγε όλες τις δημοσκοπήσεις για τη στήριξη της 
ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία και για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής Για πρώτη φορά προσκλήθηκε στην Κύπρο 
από το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ το 1998. Έχει επισκεφθεί την Κύπρο αρκετές φορές 
και έχει ολοκληρώσει δύο έρευνες για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις τις οποίες 
διεξήγαγε η Noverna στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και η Lipa στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το έργο του χρηματοδοτείται από την Interpeace. 
Μερικά από τα κεντρικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων του Δρ Irwin δημοσιεύονται 
εδώ με τις πλήρεις εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση 
http://www.peacepolls.org. 
 
 
Δημοσκόπηση στην ΕΚ Κοινότητα που διεξήχθη από την Noverna Analytics & 
Research 
Τρόπος Συνέντευξης: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις εφαρμόζοντας τη μέθοδο C.A.T.I. 
από το Κέντρο Κλήσεων της Noverna στη Λευκωσία 
Αντιπροσωπευτικό δείγμα ενήλικου πληθυσμού ηλικίας άνω των 18 ετών, βάσει 
τυχαίας επιλογής  
Μέγεθος δείγματος 600 με περιθώριο σφάλματος μεταξύ +/ - 2.9% and  +/- 4.0% με 
επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 
Ημερομηνίες διεξαγωγής της συνέντευξης: 27 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2017 
 
Δημοσκόπηση στην ΤΚ Κοινότητα που διεξήχθη από την Lipa Consultancy 
Τρόπος Συνέντευξης: Συνέντευξη “πρόσωπο με πρόσωπο”  εφαρμόζοντας τη μέθοδο 
P.A.P.I 
Αντιπροσωπευτικό δείγμα ενήλικου πληθυσμού ηλικίας άνω των 18 ετών, βάσει 
τυχαίας επιλογής χρησιμοποιώντας στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία με 
αστικές και αγροτικές ομάδες πληθυσμού με σύνολο 67 μονάδες πρωτογενούς 
δειγματοληψίας 
Μέγεθος δείγματος 1200 με περιθώριο σφάλματος +/- 2.82% με επίπεδο εμπιστοσύνης 
95% 
Ημερομηνίες διεξαγωγής της συνέντευξης: 20 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2017 
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Έκθεση Έρευνας 2 για την Ειρήνη στην Κύπρο – Μέτρα Οικοδόµησης 
Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) 
 
‘Η ειρήνη δεν είναι αρκετή’ 1- Colin Irwin, Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ – Απρίλιος 
2017.  
 
E colin.irwin@liverpool.ac.uk W www.peacepolls.org 
 
 
 
Η σηµασία των Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης 
 
Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 οι ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας και τα Ηνωµένα Έθνη συµφώνησαν σε Κοινό Ανακοινωθέν για τις 
παραµέτρους της λύσης του Κυπριακού προβλήµατος. Αυτό συµπεριλάµβανε την 
υλοποίηση Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ).2 Έχει γίνει κάποια αρχή σε 
σχέση µε τα Μ.Ο.Ε. όµως υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόµα για να πετύχει η 
Ειρηνευτική Διαδικασία στην Κύπρο. Η πρωταρχική προτεραιότητα και για τις δύο 
πλευρές και για τα Ηνωµένα Έθνη συνεχίζει να είναι η επίτευξη µίας συµφωνίας για 
το µέλλον της Κύπρου, η οποία θα είναι αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες. 
Ωστόσο, η συµφωνία αυτή πρέπει επίσης να περάσει από δηµοψήφισµα και, σε 
αυτό το πλαίσιο, τα ΜΟΕ µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. Πρώτα 
λοιπόν, πόσο σηµαντικό θεωρούν η Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα τον ρόλο των ΜΟΕ; Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα και 
υπάρχει ελάχιστη ή καµία σηµαντική διαφορά µεταξύ της άποψης της 
Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά µε αυτό το σηµείο. 
Κρατούν τις επιφυλάξεις τους σχετικά µε την ικανότητα των δύο πλευρών να 
εφαρµόσουν ΜΟΕ αλλά επιθυµούν την εφαρµογή ΜΟΕ και πιστεύουν ότι θα 
µπορούσαν να βοηθήσουν τις διαπραγµατεύσεις. 
 
 
Πίνακας 1. Η σηµασία των ΜΟΕ 
 
 
Αναµένετε από τις δύο πλευρές να εφαρµόσουν πολλά από αυτά τα ΜΟΕ; Ναι/Όχι 
 

 Ναι Όχι ΔΞ 
ΕΚ 27% 63% 10% 
ΤΚ 28% 71% 1% 
 
  

                                                
1 ‘Peace is not enough’ - Colin Irwin, University of Liverpool - April 2017 
2 Ρήτρα 7 της Κοινής Δήλωσης -  Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δηµιουργήσουν ένα θετικό 
κλίµα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνοµιλιών. Δεσµεύονται να αποφύγουν την 
απόδοση ευθυνών ή οποιαδήποτε αρνητικά δηµόσια σχόλια σχετικά µε τις 
διαπραγµατεύσεις. Επίσης δεσµεύονται στις προσπάθειες να εφαρµοστούν µέτρα δόµησης 
εµπιστοσύνης που θα παρέχουν µια δυναµική ώθηση στην προοπτική για µια ενωµένη 
Κύπρο.’ 
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Θα θέλατε να δείτε πολλά από αυτά τα ΜΟΕ να εφαρµόζονται από τις δύο πλευρές; 
Ναι/Όχι 
 

 Ναι Όχι ΔΞ 
ΕΚ 83% 15% 2% 
ΤΚ 86% 14% - 
 
 
Εάν οι δύο πλευρές εφαρµόσουν αυτά τα ΜΟΕ, πιστεύετε ότι θα βελτιωθούν οι 
πιθανότητες να επιτευχθεί τελική συµφωνία για το µέλλον της Κύπρου; Ναι/Όχι 
 

 Ναι Όχι ΔΞ 
ΕΚ 69% 26% 5% 
ΤΚ 65% 34% 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποια ΜΟΕ και Πότε; 
 
Εφόσον τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις 
διαπραγµατεύσεις και την ειρηνευτική διαδικασία γενικά, πρέπει να έχουν µέγιστη 
θετική επίδραση µε το ελάχιστο πολιτικό κόστος ακριβώς την κατάλληλη στιγµή – 
κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, µετά από συµφωνία, αλλά πριν από 
δηµοψήφισµα ή µετά από δηµοψήφισµα ως µέρος ενός νέου κυβερνητικού σχεδίου. 
Η απόφαση για το ποιά ΜΟΕ πρέπει να εφαρµοσθούν και πότε είναι µία απόφαση 
και για τις δύο πλευρές αλλά εδώ, στους Πίνακες 2α, και 2β, παρατίθενται τα 
‘σηµαντικότερα δέκα’ ΜΟΕ για την  Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα  από έναν κατάλογο 37 ελεγµένων ΜΟΕ. 
 
Σηµαντικά συµβολικά MOE που αφορούν ζητήµατα εθνικής ταυτότητας, πολιτισµού 
και θρησκείας είναι εξίσου σηµαντικά ή µερικές φορές πιο σηµαντικά από τα πιο 
πρακτικά MOE που σχετίζονται µε το εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Τα πλήρη αποτελέσµατα για όλα 
τα ΜΟΕ και η σειρά κατάταξής τους παρατίθενται στο Παράρτηµα 1. 
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Πίνακας 2α. Σηµαντικότερα Δέκα ΜΟΕ (Απαραίτητα + Επιθυµητά) για τους ΕΚ µε 
αποτελέσµατα για τους ΤΚ 
 
Σηµαντικότερα Δέκα ΜΟΕ για 
τους ΕΚ  Απαραίτητο Επιθυµητό Αποδεκτό Ανεκτό Μη 

Αποδεκτό ΔΞ 

1. Να σβήσουν τα φώτα της 
Τ/Κ σηµαίας στον 
Πενταδάκτυλο για να δείξει 
την στήριξη της Τ/Κ πλευράς 
προς τις συνοµιλίες. 

ΕΚ 68% 13% 11% 2% 5% 1% 

ΤΚ 4% 5% 6% 10% 74% 1% 

2. Να διασφαλιστεί η ίδια ώρα 
σε όλη την Κύπρο. 

ΕΚ 57% 14% 18% 4% 6% 2% 
ΤΚ 37% 36% 19% 3% 4% 1% 

3. Να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες τους να 
επισκεφτούν τις περιουσίες 
τους στο Βαρώσι. 

ΕΚ 47% 22% 21% 3% 7% 1% 

ΤΚ 22% 29% 27% 10% 11% 1% 

4. Να επιστραφούν Εικόνες 
στους νόµιµους ιδιοκτήτες 
τους. 

ΕΚ 53% 15% 19% 2% 9% 2% 

ΤΚ 19% 29% 28% 13% 9% 1% 

5. Να επιτραπεί το άνοιγµα 
της Ορθόδοξης εκκλησίας 
στην Αµµόχωστο για τις 
λειτουργίες του Πάσχα. 

ΕΚ 44% 23% 22% 3% 8% 1% 

ΤΚ 10% 24% 33% 13% 19% 2% 

6. Να επιτραπεί η ανακαίνιση 
της εγκαταλελειµµένης 
Αρχιεπισκοπής της Κερύνειας 
ώστε να είναι διαθέσιµη για 
θρησκευτικές εορτές. 

ΕΚ 43% 21% 24% 6% 7% 1% 

ΤΚ 12% 20% 31% 16% 20% 1% 

7. Διευθέτηση συναντήσεων 
µεταξύ των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και νότου 
για να συµφωνήσουν µέτρα 
για αντιµετώπιση 
καταστροφικών πυρκαγιών. 

ΕΚ 48% 14% 23% 5% 9% 1% 

ΤΚ 49% 28% 17% 3% 2% 1% 

8. Να γίνουν διαθέσιµες στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες οι 
δηµόσιες και θρησκευτικές 
περιουσίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό. 

ΕΚ 40% 21% 26% 3% 6% 5% 

ΤΚ 13% 20% 26% 13% 27% 1% 

9. Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και συντήρηση 
κοιµητηρίων και τάφων στον 
νότο και στο βορρά. 

ΕΚ 37% 23% 26% 3% 10% 2% 

ΤΚ 46% 32% 17% 4% 1% 1% 

10. Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό σας 
και στις 2 πλευρές του νησιού 
χωρίς περιορισµό όπου και 
να είστε. 

ΕΚ 43% 12% 23% 5% 12% 6% 

ΤΚ 31% 44% 19% 3% 3% 1% 
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Πίνακας 2β. Σηµαντικότερα Δέκα ΜΟΕ (Απαραίτητα + Επιθυµητά) για τους ΤΚ µε 
αποτελέσµατα για τους ΕΚ 
 
Σηµαντικότερα Δέκα ΜΟΕ για 
τους TΚ  Απαραίτητο Επιθυµητό Αποδεκτό Ανεκτό Μη 

Αποδεκτό ΔΞ 

1. Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και συντήρηση 
κοιµητηρίων και τάφων στον 
νότο και στο βορρά 

ΤΚ 46% 32% 17% 4% 1% 1% 

ΕΚ 37% 23% 26% 3% 10% 2% 

2. Διευθέτηση συναντήσεων 
µεταξύ των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και νότου 
για να συµφωνήσουν µέτρα 
για αντιµετώπιση 
καταστροφικών πυρκαγιών 

ΤΚ 49% 28% 17% 3% 2% 1% 

ΕΚ 48% 14% 23% 5% 9% 1% 

3. Να διευκολυνθεί η αγορά 
ασφάλειας αυτοκινήτου για 
κάλυψη και στις 2 πλευρές 
του νησιού σε ίδιες τιµές. 

ΤΚ 47% 29% 18% 3% 2% 1% 

ΕΚ 29% 15% 25% 8% 20% 3% 

4. Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό σας 
και στις 2 πλευρές του νησιού 
χωρίς περιορισµό όπου και 
να είστε. 

ΤΚ 31% 44% 19% 3% 3% 1% 

ΕΚ 43% 12% 23% 5% 12% 6% 

5. Να διασφαλιστεί η ίδια ώρα 
σε όλη την Κύπρο 

ΤΚ 37% 36% 19% 3% 4% 1% 
ΕΚ 57% 14% 18% 4% 6% 2% 

6 Αφαίρεση της πρόνοιας για 
την επέτειο του 
δηµοψηφίσµατος για την 
Ένωση στα Ελληνοκυπριακά 
σχολεία. 

TΚ 44% 21% 17% 9% 9% 1% 

ΕΚ 15% 8% 15% 6% 47% 9% 

7. Να επιτραπεί σε όλους, είτε 
γεννήθηκαν είτε δεν 
γεννήθηκαν στην Κύπρο που 
θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον βορρά να 
έχουν πρόσβαση στο νότο. 

ΤΚ 36% 29% 19% 6% 7% 2% 

ΕΚ 16% 10% 15% 7% 46% 6% 

8. Να συµπληρωθεί και 
ανοιχτεί το καινούργιο 
οδόφραγµα στη Δερύνεια 
χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

TΚ 32% 32% 20% 7% 9% - 

ΕΚ 27% 17% 25% 9% 20% 3% 

9. Να συµπληρωθεί η 
διασύνδεση για τον 
ηλεκτρισµό µεταξύ νότου και 
βορρά χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

TΚ 26% 37% 25% 5% - - 

ΕΚ 21% 14% 22% 9% 29% 4% 

10. Να προωθηθεί το εµπόριο 
µεταξύ νότου και βορρά 
επεκτείνοντας το φάσµα που 
καλύπτει ο κανονισµός για 
την πράσινη γραµµή. 

TΚ 25% 37% 30% 3% 4% 1% 

ΕΚ 17% 12% 20% 7% 39% 4% 
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Ειρηνευτικές Συµφωνίες και ‘Πακέτα’ 
 
Οι Πίνακες 3α και 3β παραθέτουν 4 ΜΟΕ που εξετάστηκαν επίσης ως ‘πακέτο’. Στην 
Βόρειο Ιρλανδία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη οι ‘συµφωνίες-πακέτο’ πάντα είχαν ή 
έχουν καλύτερο αποτέλεσµα από τα µεµονωµένα στοιχεία αυτών των ‘πακέτων’, 
καθώς το κόστος ενός στοιχείου αντισταθµίζεται από τα οφέλη ενός άλλου. Στην 
ουσία – ‘το σύνολο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των τµηµάτων του’.  
 
 
Πίνακας 3α. Ένα ΤΚ ‘πακέτο’ ΜΟΕ µεµονωµένα και ως οµάδα. 
 
1. Υπό την εποπτεία των ΗΕ να επιστραφεί το 
Βαρώσι στους νόµιµους ιδιοκτήτες και σαν 
αντάλλαγµα να ανοίξει το αεροδρόµιο της Τύµπου 
και το λιµάνι της Αµµοχώστου για διεθνές εµπόριο. 

12% 21% 25% 10% 32% - 

2. Δηµιουργία δικοινοτικής επιτροπής των Η.Ε. για 
την εκµετάλλευση του φυσικού αερίου και σαν 
αντάλλαγµα η Τουρκία να αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου. 

16% 23% 31% 12% 18% - 

3. Σταδιακή µείωση των Τουρκικών στρατευµάτων 
και αφαίρεση των ναρκών σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της Εθνικής Φρουράς. 

9% 16% 24% 13% 38% 1% 

4. Να εντατικοποιηθούν Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές συναλλαγές υπό την επίβλεψη των 
Η.Ε. για την προώθηση κατανόησης και 
εµπιστοσύνης. 

19% 32% 32% 8% 9% - 

(µόνο ΤΚ) Όλες αυτές οι τέσσερις προτάσεις µαζί ως 
µέρος ενός σχεδίου για το µέλλον της Κύπρου. 9% 18% 30% 15% 27% 1% 

 
 
 
 
Πίνακας 3β. Ένα ΕΚ ‘πακέτο’ ΜΟΕ µεµονωµένα και ως οµάδα. 
 
1. Υπό την εποπτεία των ΗΕ να επιστραφεί το Βαρώσι 
στους νόµιµους ιδιοκτήτες και σαν αντάλλαγµα να 
ανοίξει το αεροδρόµιο της Τύµπου και το λιµάνι της 
Αµµοχώστου για διεθνές εµπόριο. 

19% 15% 18% 6% 38% 4% 

2. Δηµιουργία δικοινοτικής επιτροπής των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του φυσικού αερίου και σαν αντάλλαγµα η 
Τουρκία να αναγνωρίσει την Ανεξάρτητη Οικονοµική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου 

17% 12% 17% 5% 42% 7% 

3. Σταδιακή µείωση των Τουρκικών στρατευµάτων και 
αφαίρεση των ναρκών σε αντάλλαγµα για την σταδιακή 
µείωση της Εθνικής Φρουράς. 

27% 14% 15% 7% 33% 3% 

4 Να εντατικοποιηθούν Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές συναλλαγές υπό την επίβλεψη των Η.Ε. 
για την προώθηση κατανόησης και εµπιστοσύνης. 

24% 22% 24% 9% 18% 3% 
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(µόνο ΕΚ) Σχέδιο για το µέλλον που να συµπεριλαµβάνει 
όλα τα ακόλουθα:3 
• Να επιστραφεί το Βαρώσι στους νόµιµους ιδιοκτήτες 

υπό την επίβλεψη των Η.Ε 
• Να ανοίξει το αεροδρόµιο της Τύµπου υπό την 

επίβλεψη της Ε.Ε. 
• Δηµιουργία δικοινοτικής επιτροπής των Η.Ε. για την 

εκµετάλλευση του φυσικού αερίου 
• η Τουρκία να αναγνωρίσει την Ανεξάρτητη Οικονοµική 

Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου 
• Σταδιακή µείωση των Τουρκικών στρατευµάτων και 

της Εθνικής Φρουράς 
• Να εντατικοποιηθούν Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές συναλλαγές 

19% 21% 18% 10% 28% 4% 

 
Αυτό το αποτέλεσµα εµφανίζεται εδώ για την Κύπρο, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό όσο 
ήταν ή είναι στη Βόρεια Ιρλανδία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ίσως επειδή στην 
Κύπρο το status quo είναι αποδεκτό από ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού ενώ 
στη Βόρεια Ιρλανδία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, το status quo της συνεχιζόµενης 
βίαιης σύγκρουσης δεν ήταν ή δεν είναι αποδεκτό από µια πολύ σηµαντική 
πλειοψηφία του πληθυσµού. Σαφώς στην Κύπρο θα πρέπει να δοθεί έµφαση στα 
οφέλη µιας συµφωνίας και σε αυτό το πλαίσιο τα ΜΟΕ µπορούν να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο. Η ειρήνη δεν αρκεί. 
 
 
 
 
 
 
Στήριξη για µία Συµφωνία 
 
Η ψηφοφορία των ΕΚ για µία συµφωνία υποχώρησε λίγο το Φεβρουάριο, γεγονός 
που πιθανώς οφείλεται σε αρνητικά δηµοσιεύµατα στον τύπο µετά τις αποτυχηµένες 
διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία και στη συνέχεια η κατάρρευση των 
διαπραγµατεύσεων έδειξε επίσης µια µικρή µετατόπιση προς το “όχι” από το 
“αναποφάσιστοι”. Η πιο πρόσφατη δηµοσκόπηση µας τον Μάρτιο δεν δείχνει καµία 
ανάκαµψη στην ψηφοφορία προς το “ναι” ή περαιτέρω στροφή προς το «“όχι”. 
 
Συγκρινόµενο µε το αποτέλεσµα του Κέντρου για την Βιώσιµη Ειρήνη και τη 
Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) (που συλλέγεται ταυτόχρονα µε την πρώτη 
ψηφοφορία µας τον Δεκέµβριο), το ποσοστό των “αναποφάσιστων” είναι πολύ 
υψηλότερο στο δείγµα µας λόγω διαφορετικής ερώτησης. Για να προσδιορίσουµε µε 
σαφήνεια τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, ρωτήσαµε µόνο εάν ο ερωτώµενος 
θα ψηφίσει “Ναι” ή “Όχι” ή εάν ήταν “Αναποφάσιστος”. Εντούτοις, το Κέντρο για την 
Βιώσιµη Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ρώτησε αν ήταν “Ναι” ή “Τείνει 
προς το Ναι” ή “Όχι” ή «Τείνει προς το Όχι” ή ή εάν ήταν “Αναποφάσιστοι”.  (Πίνακας 
4α). 

                                                
3  Σε αυτή η ερώτηση / µεθοδολογία έγινε χρήση τηλεφώνου για την ΕΚ πλευρά και 
συνάντησης πρόσωπο µε πρόσωπο για την ΤΚ πλευρά. 
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Πίνακας 4α. Θα ήθελα να σκεφτείτε ένα υποθετικό σενάριο όπου οι δύο ηγέτες 
συµφωνούν στη λύση και οργανώνεται ένα δηµοψήφισµα. Σε ένα τέτοιο 
δηµοψήφισµα πως θα ψηφίζατε εσείς, θα ψηφίζατε ΝΑΙ ή θα ψηφίζατε ΟΧΙ; 
 
ΕΚ - Όλοι Δεκ. 

16 
SEED4 

Δεκ.16 
Ποσοστό 
Πριν την 
Ελβετία 

Φεβ. 17 
Ποσοστό 
Μετά την 
Ελβετία5 

Φεβ. 17 
Ποσοστό 
Μετά την 
Ελβετία6 

Μάρτιος 17 
Ποσοστό 

Ναι 15+23 28 25 28 26 
Όχι 32+12 26 29 30 29 
Δεν έχω 
αποφασίσει/ 
εξαρτάται /ΔΞ/ΔΑ 

18 46 45 42 45 

 
Όσον αφορά την ελληνοκυπριακή πλευρά, αυτές οι αλλαγές στην υποστήριξη µιας 
συµφωνίας αντικατοπτρίζονται επίσης σε µια άλλη ερώτηση που δηµιουργεί έναν 
δείκτη ως εξής: “Από ότι ξέρετε για τις διαπραγµατεύσεις µέχρι σήµερα, σε ποιο 
βαθµό συµφωνείτε µε τη λύση η οποία συζητείται, σε µια κλίµακα από το 1 µέχρι το 
10 όπου το 1 σηµαίνει ΄διαφωνείτε απόλυτα’ και το 10 σηµαίνει ‘συµφωνείτε 
απόλυτα’;” 
 
Αυτό έδωσε µια µέση βαθµολογία της τάξης του 5,6 για όλη την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα  τον Δεκέµβριο του 2016 τον Φεβρουάριο του 2017 της τάξης του 4,6 και 
τον Μάρτιο του 2017 της τάξης του 4.4. 
 
Τα αποτελέσµατα της ΤΚ κοινότητας συµφωνούν περισσότερο µε τα αποτελέσµατα 
του Κέντρου για την Βιώσιµη Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD)  ίσως 
επειδή η αναλογία των αναποφάσιστων ΤΚ στο Βορρά είναι χαµηλότερη. Επιπλέον, 
από την ΤΚ πλευρά χρησιµοποιήθηκε ένα φίλτρο για όσους δήλωσαν ότι θα 
ψηφίσουν (περίπου το 70%), ώστε όσοι δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν θα 
µπορούσαν να αφαιρεθούν από το δείγµα.  Όταν έγινε αυτό, µια άλλη δηµοσκόπηση 
(που δεν αναφέρθηκε εδώ) έδειξε ότι η στήριξη για µια συµφωνία µειώθηκε 
σηµαντικά µετά τις αποτυχηµένες διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία, αλλά αυτή η 
ψηφοφορία επαναλήφθηκε αργότερα τον Φεβρουάριο πριν από την κατάρρευση των 
διαπραγµατεύσεων (Πίνακας 4β). Η πιο πρόσφατη δηµοσκόπηση µας Η πιο 
πρόσφατη δηµοσκόπηση δείχνει ότι οι Τουρκοκύπριοι “αναποφάσιστοι” ψηφοφόροι 
κινούνται είτε προς το ‘ναι’ είτε προς το ‘όχι’ αλλά σε ίσες αναλογίες. 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Κέντρο για την Βιώσιµη Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ‘Ναι’ ως ‘Ναι’ + 
‘Τείνει προς το Ναι’ και ‘Όχι’ ως ‘Όχι’ + ‘Τείνει προς το Όχι’ 
5 Δείγµα που έχει συλλεχθεί πριν από τη διακοπή των διαπραγµατεύσεων. 
6 Περιλαµβάνει δείγµα που έχει συλλεχθεί µετά από διακοπή των διαπραγµατεύσεων. 
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Πίνακας 4β. Θα ήθελα να σκεφτείτε ένα υποθετικό σενάριο όπου οι δύο ηγέτες 
συµφωνούν στη λύση και οργανώνεται ένα δηµοψήφισµα. Σε ένα τέτοιο 
δηµοψήφισµα πως θα ψηφίζατε εσείς, θα ψηφίζατε ΝΑΙ ή θα ψηφίζατε ΟΧΙ; 
 
ΤΚ - Όλοι Δεκ. 

16 
SEED7 

Δεκ.16 
Ποσοστό 
Πριν την 
Ελβετία8 

Δεκ.16 
Ποσοστό 
Πριν την 
Ελβετία9 

Φεβ. 17 
Ποσοστό 
Μετά την 
Ελβετία 

Μάρτιος 17 
Ποσοστό 

Ναι 23+21 40 44 46 49 
Όχι 17+16 36 34 37 39 
Δεν έχω 
αποφασίσει/ 
εξαρτάται /ΔΞ/ΔΑ 

24 24 22 17 12 

 
Μετά την τελευταία δηµοσκόπηση µας, παρατηρείται ότι οι αποτυχηµένες 
διαπραγµατεύσεις και/ή η διακοπή των διαπραγµατεύσεων φαίνεται να µετακινούν 
τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους προς το “όχι” και ότι οι εκ νέου 
διαπραγµατεύσεις που πιθανόν δεν θα έχουν θετική έκβαση δεν πρέπει να 
"προωθούνται" πολύ. Ας ελπίσουµε ότι µερικά προσεκτικά επιλεγµένα µέτρα 
οικοδόµησης εµπιστοσύνης που θα εφαρµοστούν την κατάλληλη στιγµή µπορούν να 
βοηθήσουν στην υποστήριξη της ανάκαµψης στην ψηφοφορία υπερ του ‘ναι’ µαζί µε 
αυτή των πιο σηµαντικών ΜΟΕ – µία συµφωνία αποδεκτή και από τις δύο 
κοινότητες.  
 
 
Αλλαγές στη στήριξη µιας συµφωνίας που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
ερωτηµατολογίου  
 
Εκτός από την ερώτηση των ερωτηθέντων εάν θα είχαν την τάση να ψηφίσουν ‘ναι’ 
για µια συµφωνία για το µέλλον της Κύπρου ή ‘όχι’ ή ήταν ‘αναποφάσιστοι’, τέθηκε 
µία συµπληρωµατική ερώτηση για να δούµε εάν είχαν αλλάξει οι απόψεις τους µετά 
την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Αυτό έγινε στην τουρκοκυπριακή πλευρά µε 
την ίδια ερώτηση σε όλα τα άτοµα που ερωτήθηκαν και στις δύο δηµοσκοπήσεις 2 
και 3 (Πίνακας 5α). Η δηµοσκόπηση 2, κυρίως, ασχολήθηκε µε τα δυσκολότερα 
θέµατα που έπρεπε να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και έδειξε µια 
στροφή από το ‘ναι’ και ‘όχι’ προς τους ‘αναποφάσιστους’ Ωστόσο, η δηµοσκόπηση 
3 που ασχολήθηκε µε καθηµερινά ζητήµατα που αποσκοπούσαν στην οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης στην ειρηνευτική διαδικασία είχε ένα αντίθετο αποτέλεσµα, µε τους 
πιθανούς ψηφοφόρους να κινούνται από τους ‘αναποφάσιστους’ και της ψήφου 
υπέρ του ‘όχι’ προς ψήφο υπέρ του ‘ναι’.. 
 
Ο Πίνακας 5β δίνει τα αποτελέσµατα για τους Ελληνοκύπριους για τις ίδιες δύο 
δηµοσκοπήσεις. Εδώ η µεθοδολογία ήταν κάπως διαφορετική, µε µόνο τους 
«αναποφάσιστους» ψηφοφόρους να ρωτώνται εάν είχαν αλλάξει οι απόψεις τους 

                                                
7 Κέντρο για την Βιώσιµη Ειρήνη και τη Δηµοκρατική Ανάπτυξη (SeeD) ‘Ναι’ ως ‘Ναι’ + 
‘Τείνει προς το Ναι’ και ‘Όχι’ ως ‘Όχι’ + ‘Τείνει προς το Όχι’ 
8 Πλήρες δείγµα χωρίς φίλτρο για όσους δήλωσαν ‘Ναι’ ή ‘Όχι’ ότι θα ψηφίσουν ή δεν θα 
ψηφίσουν. 
9 Δείγµα µε φίλτρο για όσους δήλωσαν ‘Ναι’ ότι θα ψηφίσουν 
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µετά την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα είναι λίγο καλύτερα 
για τη δηµοσκόπηση που επικεντρώνεται στα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης σε 
αντίθεση µε τη δηµοσκόπηση που ασχολήθηκε µε δύσκολα ζητήµατα στις 
διαπραγµατεύσεις, αλλά µόνο οριακά και τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη τόσο 
καλά όσο τα αποτελέσµατα για τη δηµοσκόπηση του Δεκεµβρίου που διεξήχθη πριν 
από την διακοπή των διαπραγµατεύσεων (Πίνακας 5γ). 
 
Πίνακας 5α. TK υποστήριξη υπέρ µίας συµφωνίας στη δηµοσκόπηση 2 σχετικά µε 
τις ‘διαπραγµατεύσεις’ και τη δηµοσκόπηση 3 σχετικά µε τα ‘ΜΟΕ’ στην αρχή της 
συνέντευξης και πάλι στο τέλος της συνέντευξης 
 

ΤΚ - Όλοι 

Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τις 

διαπραγµατεύσεις 
πριν την 
συνέντευξη 

Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τις 

διαπραγµατεύσεις 
στο τέλος της 
συνέντευξης 

 Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τα 
ΜΟΕ πριν την 
συνέντευξη 

Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τα 
ΜΟΕ στο 
τέλος της 
συνέντευξης 

Ναι 46% 44%  49% 67% 
Όχι 37% 31%  40% 24% 
ΔΞ/Δεν έχω 
αποφασίσει 

17% 25%  11% 9% 

 
Πίνακας 5β. ΕΚ υποστήριξη υπέρ µίας συµφωνίας στη δηµοσκόπηση 2 σχετικά µε 
τις ‘διαπραγµατεύσεις’ και τη δηµοσκόπηση 3 σχετικά µε τα ‘ΜΟΕ’ στην αρχή της 
συνέντευξης και πάλι στο τέλος της συνέντευξης 
 

ΕΚ - Όλοι 

Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τις 

διαπραγµατεύσεις 
πριν την 
συνέντευξη 

Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τις 

διαπραγµατεύσεις 
στο τέλος της 
συνέντευξης 

 Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τα 
ΜΟΕ πριν την 
συνέντευξη 

Δηµοσκόπηση 
σχετικά µε τα 
ΜΟΕ στο 
τέλος της 
συνέντευξης 

Ναι 28% 36%  26% 40% 
Όχι 30% 39%  29% 38% 
ΔΞ/Δεν έχω 
αποφασίσει 

45% 25%  45% 22% 

 
Πίνακας 5γ. ΕΚ υποστήριξη υπέρ µίας συµφωνίας πριν την διακοπή των 
διαπραγµατεύσεων. 
 

ΕΚ - Όλοι 

Δηµοσκόπηση 
Δεκεµβρίου 
πριν την 
συνέντευξη 

Δηµοσκόπηση 
Δεκεµβρίου 
στο τέλος της 
συνέντευξης 

Ναι 28% 44% 
Όχι 26% 32% 
ΔΞ/Δεν έχω 
αποφασίσει 

46% 25% 

 
Σε µία προσπάθεια να γίνουν κατανοητές αυτές οι διαφορετικές δυναµικές, ο 
Πίνακας 6 παραθέτει τα ’10 σηµαντικότερα’ θέµατα διαπραγµάτευσης από την 
δηµοσκόπηση 2 καθώς και τα θέµατα που αφορούν στα ΜΟΕ από τη δηµοσκόπηση 
3, µε σειρά κατάταξης ως ‘Απαραίτητα’ και για την Τουρκοκυπριακή και για την 
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Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Οι προτεραιότητες των ΕΚ και των ΤΚ είναι πολύ 
διαφορετικές. Ωστόσο, ορισµένες από αυτές τις πάρα πολύ σηµαντικές 
προτεραιότητες µπορούν να πραγµατοποιηθούν εύκολα πριν ολοκληρωθεί η 
διαπραγµάτευση συµφωνίας για το µέλλον της Κύπρου. Έτσι, εάν η αποκατάσταση 
της εµπιστοσύνης στην ειρηνευτική διαδικασία είναι απαραίτητη για την επιτυχία των 
διαπραγµατεύσεων, τότε οι δύο πλευρές και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 
πάρουν όσα µέτρα µπορούν για να εφαρµόσουν ό, τι µπορούν από αυτούς τους 
καταλόγους. βλ. Παράρτηµα 2 για πλήρη κατάλογο) 
 
 
 
Πίνακας 6. Τα 10 πιο σηµαντικά στοιχεία των δηµοσκοπήσεων 2 και 3 για την 
ειρήνευση που αξιολογήθηκαν µε ποσοστό επί τοις εκατό ως ‘Απαραίτητα’ 
 

Κατάταξη ΤΚ 
Επί τοις 
εκατό 

Απαραίτητο 
ΕΚ 

Επί τοις 
εκατό 

Απαραίτητο 

1 

Να διασφαλιστεί 
Ποιότητα της 
Εκπαίδευσης στα 
πρότυπα της Ε.Ε. 
τόσο για τους Ε/Κ όσο 
και τους Τ/Κ στην 
Κύπρο 

56 

Να σβήσουν τα φώτα της 
Τ/Κ σηµαίας στον 
Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της Τ/Κ 
πλευράς προς τις 
συνοµιλίες 

68 

2 

Να διασφαλιστεί η 
Ποιότητα Υπηρεσιών 
και Υποδοµής στα 
πρότυπα της Ε.Ε. 
τόσο στο νότο όσο και 
στο βορρά της Κύπρου 

55 

Να διασφαλιστεί η ίδια 
ώρα σε όλη την Κύπρο 

57 

3 
Βαριές ποινές 
εθνοτικά/ κοινοτικά 
εγκλήµατα µίσους 

53 
Να επιστραφούν Εικόνες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες τους. 

53 

4 

Nα υπάρξουν 
εγγυήσεις για την 
εξασφάλιση της 
ενότητας της Κύπρου. 

52 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να αποχωρήσουν 
από την Κύπρο άµεσα. 

50 

5 

Διευθέτηση 
συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και 
νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα 
για αντιµετώπιση 
καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

49 

Διευθέτηση συναντήσεων 
µεταξύ των 
πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και 
νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση 
καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

48 

6 

Nα υπάρξουν 
εγγυήσεις για την 
προστασία της 
ασφάλειας των 
κοινοτήτων της 
Κύπρου 

48 

Να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες τους να 
επισκεφτούν τις 
περιουσίες τους στο 
Βαρώσι 

47 
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7 

Δίκαιη κατανοµή 
υπουργείων και 
ευθυνών µεταξύ των 2 
κοινοτήτων στο 
οµοσπονδιακό 
επίπεδο 
διακυβέρνησης. 

47 

Να επιτραπεί το άνοιγµα 
της Ορθόδοξης εκκλησίας 
στην Αµµόχωστο για τις 
λειτουργίες του Πάσχα 44 

8 

Να διευκολυνθεί η 
αγορά ασφάλειας 
αυτοκινήτου για 
κάλυψη και στις 2 
πλευρές του νησιού σε 
ίδιες τιµές. 

47 

Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό 
σας και στις 2 πλευρές 
του νησιού χωρίς 
περιορισµό όπου και να 
είστε. 

43 

9 

Nα υπάρξουν 
εγγυήσεις για την 
προστασία της 
Κύπρου από 
εξωτερικές απειλές 
όπως η τροµοκρατία 
και άλλες παρόµοιες 
απειλές. 

46 

Να επιτραπεί η 
ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης 
Αρχιεπισκοπής της 
Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για 
θρησκευτικές εορτές. 

43 

10 

Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και 
συντήρηση 
κοιµητηρίων και τάφων 
στον νότο και στο 
βορρά. 

46 

Να διασφαλιστεί η 
Ποιότητα της 
Εκπαίδευσης στα 
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο 
για τους Ε/Κ όσο και τους 
Τ/Κ στην Κύπρο. 

40 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
Ερώτηση 1. Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης 
 
Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης θεωρείτε ότι 
είναι ‘Απαραίτητα’, ‘Επιθυµητά’, ‘Αποδεκτά’, ‘Ανεκτά’ ή ‘Μη Αποδεκτά’. 
 
ΤΚ – Όλοι επί τοις εκατό Απαραίτητο Επιθυµητό Αποδεκτό Ανεκτό Μη 

Αποδεκτό ΔΞ 

Να µπορείτε να χρησιµοποιείτε το 
κινητό σας και στις 2 πλευρές του 
νησιού χωρίς περιορισµό όπου και 
να είστε. 

31% 44% 19% 3% 3% 1% 

Η δηµιουργία µιας επιτροπής για 
την Αλήθεια και Συµφιλίωση για τα 
γεγονότα και τα τραύµατα του 
παρελθόντος µε στόχο την 
αµοιβαία συγχώρεση και 
συµφιλίωση. 

17% 32% 27% 7% 13% 3% 

Κοινές επίσηµες απολογίες από τις 
ηγεσίες των 2 κοινοτήτων για τα 
λάθη και τις πληγές του 
παρελθόντος. 

20% 27% 20% 9% 22% 1% 

Αύξηση της πρόσβασης σε 
εκκλησίες στο βορρά και σε τεµένη 
στο νότο για περισσότερες 
θρησκευτικές εκδηλώσεις και 
λειτουργίες. 

22% 34% 30% 7% 7% 1% 

Να επιτραπεί το άνοιγµα της 
Ορθόδοξης εκκλησίας στην 
Αµµόχωστο για τις λειτουργίες του 
Πάσχα. 

10% 24% 33% 13% 19% 2% 

Αφαίρεση της πρόνοιας για την 
επέτειο του δηµοψηφίσµατος για 
την Ένωση στα Ελληνοκυπριακά 
σχολεία. 

44% 21% 17% 9% 9% 1% 

Αφαίρεση έντονων εθνικιστικών 
θεµάτων από τα σχολικά βιβλία και 
στις 2 πλευρές ξεκινώντας από το 
Δηµοτικό. 

31% 26% 20% 6% 16% 1% 

Οι 2 ηγέτες να συµφωνήσουν να 
σταµατήσουν να γιορτάζονται 
κάποια γεγονότα που 
αποξενώνουν τη µια κοινότητα από 
την άλλη. 

21% 37% 24% 7% 10% - 

Οι 2 ηγέτες να πηγαίνουν στις πιο 
σηµαντικές δηµόσιες εκδηλώσεις 
στο νότο  και στο βορρά µαζί. 

14% 28% 31% 9% 17% 1% 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. να 
βοηθήσει στην εφαρµογή ενός 
κοινού τηλεφωνικού συστήµατος 
για όλη την Κύπρο. 

19% 34% 33% 7% 5% 1% 
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Να ζητηθεί από την Ε.Ε. και οι 2 
επίσηµες γλώσσες (Ελληνικά και 
Τουρκικά) να είναι επίσηµες 
γλώσσες της Ε.Ε. 

17% 24% 31% 7% 19% 1% 

Όλες οι δηµόσιες ιστοσελίδες και 
στις 2 πλευρές να είναι διαθέσιµες 
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα 
Τουρκικά. 

22% 35% 31% 6% 6% 1% 

Να αναγράφονται στις πινακίδες 
τόσο τα Ελληνικά όσο και τα 
Τουρκικά ονόµατα σε πόλεις και 
χωριά σε όλη την Κύπρο. 

25% 35% 25% 5% 9% 1% 

Να προωθηθεί το εµπόριο µεταξύ 
νότου και βορρά επεκτείνοντας το 
φάσµα που καλύπτει ο κανονισµός 
για την πράσινη γραµµή. 

25% 37% 30% 3% 4% 1% 

Να συµπληρωθεί η διασύνδεση για 
τον ηλεκτρισµό µεταξύ νότου και 
βορρά χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

26% 37% 25% 5% - - 

Να διευκολυνθεί η αγορά 
ασφάλειας αυτοκινήτου για κάλυψη 
και στις 2 πλευρές του νησιού σε 
ίδιες τιµές. 

47% 29% 18% 3% 2% 1% 

Διευθέτηση συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών υπηρεσιών 
βορρά και νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

49% 28% 17% 3% 2% 1% 

Διευκόλυνση συναντήσεων µεταξύ 
Ε/Κ και Τ/ Κ µαθητών και 
εκπαιδευτικών. 

17% 29% 30% 10% 13% 1% 

Να ζητηθεί από τα Η.Ε. να 
διευκολύνουν τη χρήση χώρου στη 
νεκρή ζώνη για κοινό Ε/ Κ και Τ/ Κ 
σχολείο. 

11% 23% 25% 16% 24% 1% 

Δηµιουργία µόνιµης Υπηρεσίας για 
το συντονισµό της ανάπτυξης της 
Λευκωσίας και στις 2 πλευρές. 

21% 32% 31% 7% 8% - 

Δηµιουργία µόνιµης Υπηρεσίας για 
το συντονισµό της ανάπτυξης της 
Αµµοχώστου και στις 2 πλευρές. 

23% 30% 32% 7% 8% 1% 

Να συµπληρωθεί και ανοιχτεί το 
καινούργιο οδόφραγµα στη 
Δερύνεια χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

32% 32% 20% 7% 9% - 

Να γίνουν διαθέσιµες στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες οι δηµόσιες και 
θρησκευτικές περιουσίες που 
έχουν εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό. 

13% 20% 26% 13% 27% 1% 

Να επιτραπεί η ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης Αρχιεπισκοπής 12% 20% 31% 16% 20% 1% 
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της Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για θρησκευτικές εορτές.  
Συντονισµός και χρηµατοδότηση 
για τη ανακατασκευή και 
συντήρηση κοιµητηρίων και τάφων 
στον νότο και στο βορρά. 

46% 32% 17% 4% 1% 1% 

Να επιτραπεί στους ιδιοκτήτες τους 
να επισκεφτούν τις περιουσίες τους 
στο Βαρώσι. 

22% 29% 27% 10% 11% 1% 

Να ανοίξει το Βαρώσι σαν µια 
διακοινοτική περιοχή υπό την 
αιγίδα των Η.Ε. και της Ε.Ε. όπου 
να µπορούν Ε/Κ και Τ/Κ να ζουν 
και να εργάζονται µαζί. 

18% 26% 28% 10% 18% - 

Να επιστραφούν Εικόνες στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες τους. 19% 29% 28% 13% 9% 1% 

Να επιτραπεί σε όλους, είτε 
γεννήθηκαν είτε δεν γεννήθηκαν 
στην Κύπρο που θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον βορρά να 
έχουν πρόσβαση στο νότο. 

36% 29% 19% 6% 7% 2% 

Να διασφαλιστεί η ίδια ώρα σε όλη 
την Κύπρο. 37% 36% 19% 3% 4% 1% 

Να σβήσουν τα φώτα της Τ/Κ 
σηµαίας στον Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της Τ/Κ πλευράς 
προς τις συνοµιλίες. 

4% 5% 6% 10% 74% 1% 

Δηµιουργία εταιριών στο ίντερνετ 
κοινής Ε/Κ και Τ/Κ ιδιοκτησίας για 
να λειτουργούν και να εξυπηρετούν 
πελάτες και στις 2 πλευρές του 
νησιού. 

13% 34% 40% 7% 7% - 

1. Υπό την εποπτεία των ΗΕ να 
επιστραφεί το Βαρώσι στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες και σαν 
αντάλλαγµα να ανοίξει το 
αεροδρόµιο της Τύµπου και το 
λιµάνι της Αµµοχώστου για διεθνές 
εµπόριο. 

12% 21% 25% 10% 32% - 

2. Δηµιουργία δικοινοτικής 
επιτροπής των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του φυσικού αερίου 
και σαν αντάλλαγµα η Τουρκία να 
αναγνωρίσει την Ανεξάρτητη 
Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κύπρου. 

16% 23% 31% 12% 18% - 

3. Σταδιακή µείωση των Τουρκικών 
στρατευµάτων και αφαίρεση των 
ναρκών σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της Εθνικής 
Φρουράς. 

9% 16% 24% 13% 38% 1% 

4 Να εντατικοποιηθούν Ε/Κ και Τ/Κ 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 19% 32% 32% 8% 9% - 
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συναλλαγές υπό την επίβλεψη των 
Η.Ε. για την προώθηση 
κατανόησης και εµπιστοσύνης. 
(µόνο ΤΚ) Όλες αυτές οι τέσσερις 
προτάσεις µαζί ως µέρος ενός 
σχεδίου για το µέλλον της Κύπρου. 

9% 18% 30% 15% 27% 1% 

 
 
 
 
Ερώτηση 1. Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης 
 
Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης θεωρείτε ότι 
είναι ‘Απαραίτητα’, ‘Επιθυµητά’, ‘Αποδεκτά’, ‘Ανεκτά’ ή ‘Μη Αποδεκτά’. 
 
ΕΚ – Επί τοις εκατό Απαραίτητο Επιθυµητό Αποδεκτό Ανεκτό Μη 

Αποδεκτό ΔΞ 

Να µπορείτε να χρησιµοποιείτε το 
κινητό σας και στις 2 πλευρές του 
νησιού χωρίς περιορισµό όπου και 
να είστε. 

43% 12% 23% 5% 12% 6% 

Η δηµιουργία µιας επιτροπής για 
την Αλήθεια και Συµφιλίωση για τα 
γεγονότα και τα τραύµατα του 
παρελθόντος µε στόχο την 
αµοιβαία συγχώρεση και 
συµφιλίωση 

36% 15% 21% 8% 19% 1% 

Κοινές επίσηµες απολογίες από τις 
ηγεσίες των 2 κοινοτήτων για τα 
λάθη και τις πληγές του 
παρελθόντος 

30% 17% 21% 7% 23% 2% 

Αύξηση της πρόσβασης σε 
εκκλησίες στο βορρά και σε τεµένη 
στο νότο για περισσότερες 
θρησκευτικές εκδηλώσεις και 
λειτουργίες 

37% 16% 24% 7% 15% 2% 

Να επιτραπεί το άνοιγµα της 
Ορθόδοξης εκκλησίας στην 
Αµµόχωστο για τις λειτουργίες του 
Πάσχα 

44% 23% 22% 3% 8% 1% 

Αφαίρεση της πρόνοιας για την 
επέτειο του δηµοψηφίσµατος για 
την Ένωση στα Ελληνοκυπριακά 
σχολεία 

15% 8% 15% 6% 47% 9% 

Αφαίρεση έντονων εθνικιστικών 
θεµάτων από τα σχολικά βιβλία και 
στις 2 πλευρές ξεκινώντας από το 
Δηµοτικό 

28% 14% 15% 6% 33% 4% 

Οι 2 ηγέτες να συµφωνήσουν να 
σταµατήσουν να γιορτάζονται 
κάποια γεγονότα που 
αποξενώνουν τη µια κοινότητα από 
την άλλη 

23% 11% 13% 7% 42% 5% 
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Οι 2 ηγέτες να πηγαίνουν στις πιο 
σηµαντικές δηµόσιες εκδηλώσεις 
στο νότο  και στο βορρά µαζί 

16% 16% 26% 10% 30% 2% 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. να 
βοηθήσει στην εφαρµογή ενός 
κοινού τηλεφωνικού συστήµατος 
για όλη την Κύπρο 

29% 18% 25% 9% 17% 3% 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. και οι 2 
επίσηµες γλώσσες (Ελληνικά και 
Τουρκικά) να είναι επίσηµες 
γλώσσες της Ε.Ε. 

12% 11% 19% 10% 45% 3% 

Όλες οι δηµόσιες ιστοσελίδες και 
στις 2 πλευρές να είναι διαθέσιµες 
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα 
Τουρκικά. 

25% 14% 26% 8% 24% 3% 

Να αναγράφονται στις πινακίδες 
τόσο τα Ελληνικά όσο και τα 
Τουρκικά ονόµατα σε πόλεις και 
χωριά σε όλη την Κύπρο. 

22% 12% 23% 9% 33% 1% 

Να προωθηθεί το εµπόριο µεταξύ 
νότου και βορρά επεκτείνοντας το 
φάσµα που καλύπτει ο κανονισµός 
για την πράσινη γραµµή 

17% 12% 20% 7% 39% 4% 

Να συµπληρωθεί η διασύνδεση για 
τον ηλεκτρισµό µεταξύ νότου και 
βορρά χωρίς άλλη καθυστέρηση 

21% 14% 22% 9% 29% 4% 

Να διευκολυνθεί η αγορά 
ασφάλειας αυτοκινήτου για κάλυψη 
και στις 2 πλευρές του νησιού σε 
ίδιες τιµές 

29% 15% 25% 8% 20% 3% 

Διευθέτηση συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών υπηρεσιών 
βορρά και νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση καταστροφικών 
πυρκαγιών 

48% 14% 23% 5% 9% 1% 

Διευκόλυνση συναντήσεων µεταξύ 
Ε/Κ και Τ/ Κ µαθητών και 
εκπαιδευτικών 

29% 21% 24% 9% 17% 1% 

Να ζητηθεί από τα Η.Ε. να 
διευκολύνουν τη χρήση χώρου στη 
νεκρή ζώνη για κοινό Ε/ Κ και Τ/ Κ 
σχολείο 

16% 16% 24% 9% 30% 5% 

Δηµιουργία µόνιµης Υπηρεσίας για 
το συντονισµό της ανάπτυξη της 
Λευκωσίας και στις 2 πλευρές 

26% 19% 25% 7% 20% 3% 

Δηµιουργία µόνιµης Υπηρεσίας για 
το συντονισµό της ανάπτυξης της 
Αµµοχώστου και στις 2 πλευρές 

28% 17% 24% 5% 22% 4% 

Να συµπληρωθεί και ανοιχτεί το 
καινούργιο οδόφραγµα στη 
Δερύνεια χωρίς άλλη καθυστέρηση 

27% 17% 25% 9% 20% 3% 

Να γίνουν διαθέσιµες στους 40% 21% 26% 3% 6% 5% 
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νόµιµους ιδιοκτήτες οι δηµόσιες και 
θρησκευτικές περιουσίες που 
έχουν εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό 
Να επιτραπεί η ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης Αρχιεπισκοπής 
της Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για θρησκευτικές εορτές  

43% 21% 24% 6% 7% 1% 

Συντονισµός και χρηµατοδότηση 
για τη ανακατασκευή και 
συντήρηση κοιµητηρίων και τάφων 
στον νότο και στο βορρά 

37% 23% 26% 3% 10% 2% 

Να επιτραπεί στους ιδιοκτήτες τους 
να επισκεφτούν τις περιουσίες τους 
στο Βαρώσι 

47% 22% 21% 3% 7% 1% 

Να ανοίξει το Βαρώσι σαν µια 
διακοινοτική περιοχή υπό την 
αιγίδα των Η.Ε. και της Ε.Ε. όπου 
να µπορούν Ε/Κ και Τ/Κ να ζουν 
και να εργάζονται µαζί 

34% 20% 20% 5% 19% 2% 

Να επιστραφούν Εικόνες στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες τους 53% 15% 19% 2% 9% 2% 

Να επιτραπεί σε όλους, είτε 
γεννήθηκαν είτε δεν γεννήθηκαν 
στην Κύπρο που θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον βορρά να 
έχουν πρόσβαση στο νότο 

16% 10% 15% 7% 46% 6% 

Να διασφαλιστεί η ίδια ώρα σε όλη 
την Κύπρο 57% 14% 18% 4% 6% 2% 

Να σβήσουν τα φώτα της Τ/Κ 
σηµαίας στον Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της Τ/Κ πλευράς 
προς τις συνοµιλίες 

68% 13% 11% 2% 5% 1% 

Δηµιουργία εταιριών στο ίντερνετ 
κοινής Ε/Κ και Τ/Κ ιδιοκτησίας για 
να λειτουργούν και να εξυπηρετούν 
πελάτες και στις 2 πλευρές του 
νησιού 

22% 19% 25% 6% 23% 5% 

1. Υπό την εποπτεία των ΗΕ να 
επιστραφεί το Βαρώσι στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες υπό την 
επίβλεψη των Η.Ε και σαν 
αντάλλαγµα να ανοίξει το 
αεροδρόµιο της Τύµπου και το 
λιµάνι της Αµµοχώστου για διεθνές 
εµπόριο. 

19% 15% 18% 6% 38% 4% 

2. Δηµιουργία δικοινοτικής 
επιτροπής των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του φυσικού αερίου 
και σαν αντάλλαγµα η Τουρκία να 
αναγνωρίσει την Ανεξάρτητη 
Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κύπρου 

17% 12% 17% 5% 42% 7% 
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3. Σταδιακή µείωση των Τουρκικών 
στρατευµάτων και αφαίρεση των 
ναρκών σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της Εθνικής 
Φρουράς. 

27% 14% 15% 7% 33% 3% 

4 Να εντατικοποιηθούν Ε/Κ και Τ/Κ 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
συναλλαγές υπό την επίβλεψη των 
Η.Ε. για την προώθηση 
κατανόησης και εµπιστοσύνης. 

24% 22% 24% 9% 18% 3% 

(µόνο ΕΚ) Σχέδιο για το µέλλον 
που να συµπεριλαµβάνει όλα τα 
ακόλουθα: 
• Να επιστραφεί το Βαρώσι στους 

νόµιµους ιδιοκτήτες υπό την 
επίβλεψη των Η.Ε 

• Να ανοίξει το αεροδρόµιο της 
Τύµπου υπό την επίβλεψη της 
Ε.Ε. 

• Δηµιουργία δικοινοτικής 
επιτροπής των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του φυσικού 
αερίου 

• η Τουρκία να αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη Οικονοµική Ζώνη 
(ΑΟΖ) της Κύπρου 

• Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών στρατευµάτων και 
της Εθνικής Φρουράς 

• Να εντατικοποιηθούν Ε/Κ και 
Τ/Κ πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές συναλλαγές 

19% 21% 18% 10% 28% 4% 
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Ταξινόµηση των ΜΟΕ µε αξιολόγηση κατά ποσοστό επί τοις εκατό ως 
‘Απαραίτητα’ + ‘Επιθυµητά’ 
 

Κατάταξη ΤΚ 

Επί τοις 
εκατό 

Απαραίτητο 
ή 

Επιθυµητό 

ΕΚ 

Επί τοις 
εκατό 

Απαραίτητο  
ή 

Επιθυµητό 

1 

Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και 
συντήρηση κοιµητηρίων 
και τάφων στον νότο και 
στο βορρά. 

78% 

Να σβήσουν τα φώτα 
της Τ/Κ σηµαίας στον 
Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της 
Τ/Κ πλευράς προς τις 
συνοµιλίες 

81% 

2 

Διευθέτηση 
συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και 
νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση 
καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

77% 

Να διασφαλιστεί η ίδια 
ώρα σε όλη την Κύπρο. 

71% 

3 

Να διευκολυνθεί η 
αγορά ασφάλειας 
αυτοκινήτου για κάλυψη 
και στις 2 πλευρές του 
νησιού σε ίδιες τιµές. 

76% 

Να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες τους να 
επισκεφτούν τις 
περιουσίες τους στο 
Βαρώσι 

69% 

4 

Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό 
σας και στις 2 πλευρές 
του νησιού χωρίς 
περιορισµό όπου και να 
είστε. 

75% 

Να επιστραφούν 
Εικόνες στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες τους. 68% 

5 

Να διασφαλιστεί η ίδια 
ώρα σε όλη την Κύπρο. 

73% 

Να επιτραπεί το άνοιγµα 
της Ορθόδοξης 
εκκλησίας στην 
Αµµόχωστο για τις 
λειτουργίες του Πάσχα 

67% 

6 

Αφαίρεση της πρόνοιας 
για την επέτειο του 
δηµοψηφίσµατος για την 
Ένωση στα 
Ελληνοκυπριακά 
σχολεία 

65% 

Να επιτραπεί η 
ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης 
Αρχιεπισκοπής της 
Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για 
θρησκευτικές εορτές 

64% 

7 

Να επιτραπεί σε όλους, 
είτε γεννήθηκαν είτε δεν 
γεννήθηκαν στην Κύπρο 
που θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον 
βορρά να έχουν 
πρόσβαση στο νότο. 

65% 

Διευθέτηση 
συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και 
νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση 

62% 
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καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

8 

Να συµπληρωθεί και 
ανοιχτεί το καινούργιο 
οδόφραγµα στη 
Δερύνεια χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

64% 

Να γίνουν διαθέσιµες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες οι δηµόσιες 
και θρησκευτικές 
περιουσίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό. 

61% 

9 

Να συµπληρωθεί η 
διασύνδεση για τον 
ηλεκτρισµό µεταξύ 
νότου και βορρά χωρίς 
άλλη καθυστέρηση. 

63% 

Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και 
συντήρηση κοιµητηρίων 
και τάφων στον νότο και 
στο βορρά 

60% 

10 

Να προωθηθεί το 
εµπόριο µεταξύ νότου 
και βορρά επεκτείνοντας 
το φάσµα που καλύπτει 
ο κανονισµός για την 
πράσινη γραµµή. 

62% 

Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό 
σας και στις 2 πλευρές 
του νησιού χωρίς 
περιορισµό όπου και να 
είστε. 

55% 

11 

Να αναγράφονται στις 
πινακίδες τόσο τα 
Ελληνικά όσο και τα 
Τουρκικά ονόµατα σε 
πόλεις και χωριά σε όλη 
την Κύπρο. 

60% 

Να ανοίξει το Βαρώσι 
σαν µια διακοινοτική 
περιοχή υπό την αιγίδα 
των Η.Ε. και της Ε.Ε. 
όπου να µπορούν Ε/Κ 
και Τ/Κ να ζουν και να 
εργάζονται µαζί. 

54% 

12 

Οι 2 ηγέτες να 
συµφωνήσουν να 
σταµατήσουν να 
γιορτάζονται κάποια 
γεγονότα που 
αποξενώνουν τη µια 
κοινότητα από την άλλη. 

58% 

Αύξηση της πρόσβασης 
σε εκκλησίες στο βορρά 
και σε τεµένη στο νότο 
για περισσότερες 
θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και 
λειτουργίες. 

53% 

13 

Αφαίρεση έντονων 
εθνικιστικών θεµάτων 
από τα σχολικά βιβλία 
και στις 2 πλευρές 
ξεκινώντας από το 
Δηµοτικό. 

57% 

Η δηµιουργία µιας 
επιτροπής για την 
Αλήθεια και Συµφιλίωση 
για τα γεγονότα και τα 
τραύµατα του 
παρελθόντος µε στόχο 
την αµοιβαία 
συγχώρεση και 
συµφιλίωση. 

51% 

14 

Όλες οι δηµόσιες 
ιστοσελίδες και στις 2 
πλευρές να είναι 
διαθέσιµες τόσο στα 
Ελληνικά όσο και στα 
Τουρκικά. 

57% 

Διευκόλυνση 
συναντήσεων µεταξύ 
Ε/Κ και Τ/ Κ µαθητών 
και εκπαιδευτικών. 50% 

15 

Αύξηση της πρόσβασης 
σε εκκλησίες στο βορρά 
και σε τεµένη στο νότο 
για περισσότερες 

56% 

Κοινές επίσηµες 
απολογίες από τις 
ηγεσίες των 2 
κοινοτήτων για τα λάθη 

47% 
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θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και 
λειτουργίες. 

και τις πληγές του 
παρελθόντος. 

16 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
να βοηθήσει στην 
εφαρµογή ενός κοινού 
τηλεφωνικού 
συστήµατος για όλη την 
Κύπρο. 

53% 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
να βοηθήσει στην 
εφαρµογή ενός κοινού 
τηλεφωνικού 
συστήµατος για όλη την 
Κύπρο. 

47% 

17 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Λευκωσίας και στις 2 
πλευρές. 

53% 

4. Να εντατικοποιηθούν 
Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές 
συναλλαγές υπό την 
επίβλεψη των Η.Ε. για 
την προώθηση 
κατανόησης και 
εµπιστοσύνης. 

46% 

18 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Αµµοχώστου και στις 2 
πλευρές. 

53% 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Λευκωσίας και στις 2 
πλευρές. 

45% 

19 

Να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες τους να 
επισκεφτούν τις 
περιουσίες τους στο 
Βαρώσι. 

51% 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Αµµοχώστου και στις 2 
πλευρές. 

45% 

20 

4. Να εντατικοποιηθούν 
Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές 
συναλλαγές υπό την 
επίβλεψη των Η.Ε. για 
την προώθηση 
κατανόησης και 
εµπιστοσύνης. 

51% 

Να διευκολυνθεί η 
αγορά ασφάλειας 
αυτοκινήτου για κάλυψη 
και στις 2 πλευρές του 
νησιού σε ίδιες τιµές. 44% 

21 

Η δηµιουργία µιας 
επιτροπής για την 
Αλήθεια και Συµφιλίωση 
για τα γεγονότα και τα 
τραύµατα του 
παρελθόντος µε στόχο 
την αµοιβαία 
συγχώρεση και 
συµφιλίωση. 

49% 

Να συµπληρωθεί και 
ανοιχτεί το καινούργιο 
οδόφραγµα στη 
Δερύνεια χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 44% 

22 

Να επιστραφούν 
Εικόνες στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες τους. 48% 

Αφαίρεση έντονων 
εθνικιστικών θεµάτων 
από τα σχολικά βιβλία 
και στις 2 πλευρές 
ξεκινώντας από το 
Δηµοτικό. 

42% 

23 Κοινές επίσηµες 
απολογίες από τις 47% Δηµιουργία εταιριών στο 

ίντερνετ κοινής Ε/Κ και 41% 
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ηγεσίες των 2 
κοινοτήτων για τα λάθη 
και τις πληγές του 
παρελθόντος. 

Τ/Κ ιδιοκτησίας για να 
λειτουργούν και να 
εξυπηρετούν πελάτες 
και στις 2 πλευρές του 
νησιού. 

24 

Δηµιουργία εταιριών στο 
ίντερνετ κοινής Ε/Κ και 
Τ/Κ ιδιοκτησίας για να 
λειτουργούν και να 
εξυπηρετούν πελάτες 
και στις 2 πλευρές του 
νησιού. 

47% 

3. Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών 
στρατευµάτων και 
αφαίρεση των ναρκών 
σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της 
Εθνικής Φρουράς. 

41% 

25 

Διευκόλυνση 
συναντήσεων µεταξύ 
Ε/Κ και Τ/ Κ µαθητών 
και εκπαιδευτικών. 

46% 

(µόνο ΕΚ) Σχέδιο για το 
µέλλον που να 
συµπεριλαµβάνει όλα τα 
ακόλουθα:10 
• Να επιστραφεί το 

Βαρώσι στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες 
υπό την επίβλεψη 
των Η.Ε 

• Να ανοίξει το 
αεροδρόµιο της 
Τύµπου υπό την 
επίβλεψη της Ε.Ε. 

• Δηµιουργία 
δικοινοτικής 
επιτροπής των Η.Ε. 
για την εκµετάλλευση 
του φυσικού αερίου 

• η Τουρκία να 
αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη 
Οικονοµική Ζώνη 
(ΑΟΖ) της Κύπρου 

• Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών 
στρατευµάτων και της 
Εθνικής Φρουράς 

• Να εντατικοποιηθούν 
Ε/Κ και Τ/Κ 
πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές 
συναλλαγές 

40% 

26 

Να ανοίξει το Βαρώσι 
σαν µια διακοινοτική 
περιοχή υπό την αιγίδα 
των Η.Ε. και της Ε.Ε. 
όπου να µπορούν Ε/Κ 
και Τ/Κ να ζουν και να 

44% 

Όλες οι δηµόσιες 
ιστοσελίδες και στις 2 
πλευρές να είναι 
διαθέσιµες τόσο στα 
Ελληνικά όσο και στα 
Τουρκικά. 

39% 

                                                
10  Σε αυτή η ερώτηση / µεθοδολογία έγινε χρήση τηλεφώνου για την ΕΚ πλευρά και 
συνάντησης πρόσωπο µε πρόσωπο για την ΤΚ πλευρά. 
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εργάζονται µαζί. 

27 

Οι 2 ηγέτες να 
πηγαίνουν στις πιο 
σηµαντικές δηµόσιες 
εκδηλώσεις στο νότο  
και στο βορρά µαζί. 

42% 

Να συµπληρωθεί η 
διασύνδεση για τον 
ηλεκτρισµό µεταξύ 
νότου και βορρά χωρίς 
άλλη καθυστέρηση. 

35% 

28 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
και οι 2 επίσηµες 
γλώσσες (Ελληνικά και 
Τουρκικά) να είναι 
επίσηµες γλώσσες της 
Ε.Ε. 

41% 

Οι 2 ηγέτες να 
συµφωνήσουν να 
σταµατήσουν να 
γιορτάζονται κάποια 
γεγονότα που 
αποξενώνουν τη µια 
κοινότητα από την άλλη. 

34% 

29 

2. Δηµιουργία 
δικοινοτικής επιτροπής 
των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του 
φυσικού αερίου και σαν 
αντάλλαγµα η Τουρκία 
να αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη Οικονοµική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κύπρου. 

39% 

Να αναγράφονται στις 
πινακίδες τόσο τα 
Ελληνικά όσο και τα 
Τουρκικά ονόµατα σε 
πόλεις και χωριά σε όλη 
την Κύπρο. 34% 

30 

Να επιτραπεί το άνοιγµα 
της Ορθόδοξης 
εκκλησίας στην 
Αµµόχωστο για τις 
λειτουργίες του Πάσχα. 34% 

1. Υπό την εποπτεία 
των ΗΕ να επιστραφεί 
το Βαρώσι στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες και 
σαν αντάλλαγµα να 
ανοίξει το αεροδρόµιο 
της Τύµπου και το λιµάνι 
της Αµµοχώστου για 
διεθνές εµπόριο. 

34% 

31 

Να ζητηθεί από τα Η.Ε. 
να διευκολύνουν τη 
χρήση χώρου στη νεκρή 
ζώνη για κοινό Ε/ Κ και 
Τ/ Κ σχολείο. 

34% 

Οι 2 ηγέτες να 
πηγαίνουν στις πιο 
σηµαντικές δηµόσιες 
εκδηλώσεις στο νότο  
και στο βορρά µαζί. 

32% 

32 

Να γίνουν διαθέσιµες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες οι δηµόσιες 
και θρησκευτικές 
περιουσίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό. 

33% 

Να ζητηθεί από τα Η.Ε. 
να διευκολύνουν τη 
χρήση χώρου στη νεκρή 
ζώνη για κοινό Ε/ Κ και 
Τ/ Κ σχολείο. 

32% 

33 

1. Υπό την εποπτεία 
των ΗΕ να επιστραφεί 
το Βαρώσι στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες και 
σαν αντάλλαγµα να 
ανοίξει το αεροδρόµιο 
της Τύµπου και το λιµάνι 
της Αµµοχώστου για 
διεθνές εµπόριο. 

33% 

Να προωθηθεί το 
εµπόριο µεταξύ νότου 
και βορρά επεκτείνοντας 
το φάσµα που καλύπτει 
ο κανονισµός για την 
πράσινη γραµµή. 

29% 

34 Να επιτραπεί η 32% 2. Δηµιουργία 29% 
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ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης 
Αρχιεπισκοπής της 
Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για 
θρησκευτικές εορτές. 

δικοινοτικής επιτροπής 
των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του 
φυσικού αερίου και σαν 
αντάλλαγµα η Τουρκία 
να αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη Οικονοµική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κύπρου. 

35 

(µόνο ΤΚ) Όλες αυτές οι 
τέσσερις προτάσεις µαζί 
ως µέρος ενός σχεδίου 
για το µέλλον της 
Κύπρου. 

27% 

Να επιτραπεί σε όλους, 
είτε γεννήθηκαν είτε δεν 
γεννήθηκαν στην Κύπρο 
που θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον 
βορρά να έχουν 
πρόσβαση στο νότο. 

26% 

36 

3. Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών 
στρατευµάτων και 
αφαίρεση των ναρκών 
σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της 
Εθνικής Φρουράς. 

25% 

Αφαίρεση της πρόνοιας 
για την επέτειο του 
δηµοψηφίσµατος για την 
Ένωση στα 
Ελληνοκυπριακά 
σχολεία. 

23% 

37 

Να σβήσουν τα φώτα 
της Τ/Κ σηµαίας στον 
Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της 
Τ/Κ πλευράς προς τις 
συνοµιλίες. 

9% 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
και οι 2 επίσηµες 
γλώσσες (Ελληνικά και 
Τουρκικά) να είναι 
επίσηµες γλώσσες της 
Ε.Ε. 

23% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
Ταξινόµηση όλων των στοιχείων από τις δηµοσκοπήσεις 2 και 3 για την 
ειρήνευση που αξιολογήθηκαν µε ποσοστό επί τοις εκατό ως ‘Απαραίτητα’ 
 

Κατάταξη ΤΚ 
Επί τοις 
εκατό 

Απαραίτητο 
ΕΚ 

Επί τοις 
εκατό 

Απαραίτητο  

1 

Να διασφαλιστεί 
Ποιότητα της 
Εκπαίδευσης στα 
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο 
για τους Ε/Κ όσο και 
τους Τ/Κ στην Κύπρο 

56 

Να σβήσουν τα φώτα 
της Τ/Κ σηµαίας στον 
Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της 
Τ/Κ πλευράς προς τις 
συνοµιλίες 

68 

2 

Να διασφαλιστεί η 
Ποιότητα Υπηρεσιών και 
Υποδοµής στα πρότυπα 
της Ε.Ε. τόσο στο νότο 
όσο και στο βορρά της 
Κύπρου 

55 

Να διασφαλιστεί η ίδια 
ώρα σε όλη την Κύπρο 

57 

3 
Βαριές ποινές εθνοτικά/ 
κοινοτικά εγκλήµατα 
µίσους 

53 
Να επιστραφούν Εικόνες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες τους. 

53 

4 

Nα υπάρξουν εγγυήσεις 
για την εξασφάλιση της 
ενότητας της Κύπρου 52 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο άµεσα 

50 

5 

Διευθέτηση 
συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και 
νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση 
καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

49 

Διευθέτηση 
συναντήσεων µεταξύ 
των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών βορρά και 
νότου για να 
συµφωνήσουν µέτρα για 
αντιµετώπιση 
καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

48 

6 

Nα υπάρξουν εγγυήσεις 
για την προστασία της 
ασφάλειας των 
κοινοτήτων της Κύπρου 

48 

Να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες τους να 
επισκεφτούν τις 
περιουσίες τους στο 
Βαρώσι 

47 

7 

Δίκαιη κατανοµή 
υπουργείων και ευθυνών 
µεταξύ των 2 κοινοτήτων 
στο οµοσπονδιακό 
επίπεδο διακυβέρνησης 

47 

Να επιτραπεί το άνοιγµα 
της Ορθόδοξης 
εκκλησίας στην 
Αµµόχωστο για τις 
λειτουργίες του Πάσχα 

44 

8 

Να διευκολυνθεί η αγορά 
ασφάλειας αυτοκινήτου 
για κάλυψη και στις 2 
πλευρές του νησιού σε 
ίδιες τιµές 

47 

Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό 
σας και στις 2 πλευρές 
του νησιού χωρίς 
περιορισµό όπου και να 
είστε. 

43 
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9 

Nα υπάρξουν εγγυήσεις 
για την προστασία της 
Κύπρου από εξωτερικές 
απειλές όπως η 
τροµοκρατία και άλλες 
παρόµοιες απειλές 

46 

Να επιτραπεί η 
ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης 
Αρχιεπισκοπής της 
Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για 
θρησκευτικές εορτές 

43 

10 

Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και 
συντήρηση κοιµητηρίων 
και τάφων στον νότο και 
στο βορρά. 

46 

Να διασφαλιστεί η 
Ποιότητα της 
Εκπαίδευσης στα 
πρότυπα της Ε.Ε. τόσο 
για τους Ε/Κ όσο και 
τους Τ/Κ στην Κύπρο 

40 

11 

Τ/ Κ αστυνοµία στην Τ/Κ 
πολιτεία. 

44 

Να γίνουν διαθέσιµες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες οι δηµόσιες 
και θρησκευτικές 
περιουσίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό. 

40 

12 

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

44 

Να διασφαλιστεί η 
Ποιότητα Υπηρεσιών και 
Υποδοµής στα πρότυπα 
της Ε.Ε. τόσο στο νότο 
όσο και στο βορρά της 
Κύπρου. 

37 

13 

Αφαίρεση της πρόνοιας 
για την επέτειο του 
δηµοψηφίσµατος για την 
Ένωση στα 
Ελληνοκυπριακά 
σχολεία. 

44 

Βαριές ποινές εθνοτικά/ 
κοινοτικά εγκλήµατα 
µίσους. 37 

14 

Να δηµιουργηθεί 
επενδυτικό ταµείο από 
τα έσοδα πετρελαίων και 
φυσικού αερίου για την 
ανάπτυξη Κυπριακής 
Επιχειρηµατικότητας. 

42 

Αύξηση της πρόσβασης 
σε εκκλησίες στο βορρά 
και σε τεµένη στο νότο 
για περισσότερες 
θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και 
λειτουργίες. 

37 

15 

Να δηµιουργηθεί 
επενδυτικό ταµείο από 
δωρεές για την 
ανάπτυξη Κυπριακής 
Επιχειρηµατικότητας. 

41 

Συντονισµός και 
χρηµατοδότηση για τη 
ανακατασκευή και 
συντήρηση κοιµητηρίων 
και τάφων στον νότο και 
στο βορρά. 

37 

16 

Πρέπει να υπάρχει ίδιος 
αριθµός Ελληνικών και 
Τουρκικών 
στρατευµάτων στην 
Κύπρο. 

39 

Να καταργηθεί πλήρως 
το Σύστηµα Εγγυήσεων. 

36 

17 

Όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι 
που ζουν στην Τουρκία 
να έχουν τις 4 ελευθερίες 
που απολαµβάνουν οι 

39 

Να δηµιουργηθεί 
επενδυτικό ταµείο από 
τα έσοδα πετρελαίων και 
φυσικού αερίου για την 

36 
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Έλληνες υπήκοοι. ανάπτυξη Κυπριακής 
Επιχειρηµατικότητας. 

18 

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

37 

Η δηµιουργία µιας 
επιτροπής για την 
Αλήθεια και Συµφιλίωση 
για τα γεγονότα και τα 
τραύµατα του 
παρελθόντος µε στόχο 
την αµοιβαία συγχώρεση 
και συµφιλίωση. 

36 

19 

Ελλάδα και Τουρκία 

37 

Ένα σύστηµα ποινικής 
δικαιοσύνης κατά τα 
υψηλότερα διεθνή 
πρότυπα των Ηνωµένων 
Εθνών και της ΕΕ. 

35 

20 

Να διασφαλιστεί η ίδια 
ώρα σε όλη την Κύπρο. 

37 

Να ανοίξει το Βαρώσι 
σαν µια διακοινοτική 
περιοχή υπό την αιγίδα 
των Η.Ε. και της Ε.Ε. 
όπου να µπορούν Ε/Κ 
και Τ/Κ να ζουν και να 
εργάζονται µαζί. 

34 

21 

Να επιτραπεί σε όλους, 
είτε γεννήθηκαν είτε δεν 
γεννήθηκαν στην Κύπρο 
που θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον 
βορρά να έχουν 
πρόσβαση στο νότο. 

36 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επιβάλει κυρώσεις αν 
συµφωνήσει σε αίτηµα 
που θα υποβάλει η 
Κύπρος. 

31 

22 

Να υπάρχει εκ 
περιτροπής 
Οµοσπονδιακή 
Προεδρία ανάµεσα στις 
2 κοινότητες. 

35 

Τα Ηνωµένα Έθνη να 
επιβάλουν κυρώσεις αν 
συµφωνήσουν σε αίτηµα 
που θα υποβάλει η 
Κύπρος. 

31 

23 

Να διατηρηθεί το 
Σύστηµα Εγγυήσεων 
που υπάρχει σήµερα 
χωρίς οποιαδήποτε 
αλλαγή. 

34 

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

31 

24 

Ε/ Κ αστυνοµία στην Ε/Κ 
πολιτεία 

34 

Κοινές επίσηµες 
απολογίες από τις 
ηγεσίες των 2 
κοινοτήτων για τα λάθη 
και τις πληγές του 
παρελθόντος. 

30 

25 

Να συµπληρωθεί και 
ανοιχτεί το καινούργιο 
οδόφραγµα στη 
Δερύνεια χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

32 

Να υπάρχει πλήρης 
αποστρατικοποίηση της 
Κύπρου. 29 

26 
Να µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το κινητό 
σας και στις 2 πλευρές 

31 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

29 



 29 

του νησιού χωρίς 
περιορισµό όπου και να 
είστε. 

27 

Αφαίρεση έντονων 
εθνικιστικών θεµάτων 
από τα σχολικά βιβλία 
και στις 2 πλευρές 
ξεκινώντας από το 
Δηµοτικό. 

31 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
να βοηθήσει στην 
εφαρµογή ενός κοινού 
τηλεφωνικού 
συστήµατος για όλη την 
Κύπρο. 

29 

28 

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

28 

Να διευκολυνθεί η αγορά 
ασφάλειας αυτοκινήτου 
για κάλυψη και στις 2 
πλευρές του νησιού σε 
ίδιες τιµές. 

29 

29 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος να µπορεί να 
ιδρύσει εταιρία και να 
παρέχει υπηρεσίες στην 
Οµόσπονδη Κύπρο 
ελεύθερα,  χωρίς 
περιορισµούς. 

28 

Διευκόλυνση 
συναντήσεων µεταξύ 
Ε/Κ και Τ/ Κ µαθητών και 
εκπαιδευτικών. 29 

30 

Άµεση επέµβαση από 
την Ελλάδα ΜΟΝΟ στην 
Ελληνοκυπριακή 
πολιτεία ή από την 
Τουρκία ΜΟΝΟ στην 
Τουρκοκυπριακή 
πολιτεία. 

27 

Να δηµιουργηθεί 
επενδυτικό ταµείο από 
δωρεές για την 
ανάπτυξη Κυπριακής 
Επιχειρηµατικότητας. 

28 

31 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος που θέλει να 
επενδύσει στην 
Οµόσπονδη Κύπρο να 
µπορεί να το κάνει χωρίς 
περιορισµούς. 

27 

Αφαίρεση έντονων 
εθνικιστικών θεµάτων 
από τα σχολικά βιβλία 
και στις 2 πλευρές 
ξεκινώντας από το 
Δηµοτικό. 

28 

32 

Να διατηρηθεί το 
Σύστηµα Εγγυήσεων 
που υπάρχει σήµερα 
αλλά χωρίς το δικαίωµα 
µονοµερούς δράσης. 

26 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Αµµοχώστου και στις 2 
πλευρές. 

28 

33 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος που ζει στην 
Τουρκία και θέλει να 
επισκεφθεί την 
Οµόσπονδη Κύπρο σαν 
τουρίστας να µπορεί να 
έρχεται χωρίς βίζα. 

26 

Nα υπάρξουν εγγυήσεις 
για την προστασία της 
Κύπρου από εξωτερικές 
απειλές όπως η 
τροµοκρατία και άλλες 
παρόµοιες απειλές. 

27 

34 

Να συµπληρωθεί η 
διασύνδεση για τον 
ηλεκτρισµό µεταξύ νότου 
και βορρά χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

26 

Ε/ Κ αστυνοµία στην Ε/Κ 
πολιτεία. 

27 

35 Να αναγράφονται στις 25 Να συµπληρωθεί και 27 
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πινακίδες τόσο τα 
Ελληνικά όσο και τα 
Τουρκικά ονόµατα σε 
πόλεις και χωριά σε όλη 
την Κύπρο. 

ανοιχτεί το καινούργιο 
οδόφραγµα στη 
Δερύνεια χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

36 

Να προωθηθεί το 
εµπόριο µεταξύ νότου 
και βορρά επεκτείνοντας 
το φάσµα που καλύπτει 
ο κανονισµός για την 
πράσινη γραµµή. 

25 

3. Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών 
στρατευµάτων και 
αφαίρεση των ναρκών 
σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της 
Εθνικής Φρουράς. 

27 

37 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος που θέλει να 
εργαστεί στην 
Οµόσπονδη Κύπρο να 
µπορεί να το κάνει χωρίς 
περιορισµούς. 

23 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Λευκωσίας και στις 2 
πλευρές. 

26 

38 

Δηµιουργία µόνιµης 
Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Αµµοχώστου και στις 2 
πλευρές. 

23 

Όλες οι δηµόσιες 
ιστοσελίδες και στις 2 
πλευρές να είναι 
διαθέσιµες τόσο στα 
Ελληνικά όσο και στα 
Τουρκικά. 

25 

39 

Αύξηση της πρόσβασης 
σε εκκλησίες στο βορρά 
και σε τεµένη στο νότο 
για περισσότερες 
θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και 
λειτουργίες. 

22 

Nα υπάρξουν εγγυήσεις 
για την προστασία της 
ασφάλειας των 
κοινοτήτων της Κύπρου. 24 

40 

Όλες οι δηµόσιες 
ιστοσελίδες και στις 2 
πλευρές να είναι 
διαθέσιµες τόσο στα 
Ελληνικά όσο και στα 
Τουρκικά. 

22 

4. Να εντατικοποιηθούν 
Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές 
συναλλαγές υπό την 
επίβλεψη των Η.Ε. για 
την προώθηση 
κατανόησης και 
εµπιστοσύνης. 

24 

41 

Να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες τους να 
επισκεφτούν τις 
περιουσίες τους στο 
Βαρώσι. 

22 

Οι 2 ηγέτες να 
συµφωνήσουν να 
σταµατήσουν να 
γιορτάζονται κάποια 
γεγονότα που 
αποξενώνουν τη µια 
κοινότητα από την άλλη. 

23 

42 

Οι 2 ηγέτες να 
συµφωνήσουν να 
σταµατήσουν να 
γιορτάζονται κάποια 
γεγονότα που 
αποξενώνουν τη µια 
κοινότητα από την άλλη. 

21 

Nα υπάρξουν εγγυήσεις 
για την εξασφάλιση της 
ενότητας της Κύπρου. 

22 

43 Δηµιουργία µόνιµης 21 Όλα τα Ελληνικά και 22 
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Υπηρεσίας για το 
συντονισµό της 
ανάπτυξης της 
Λευκωσίας και στις 2 
πλευρές. 

Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 1 έτους. 

44 

Κοινές επίσηµες 
απολογίες από τις 
ηγεσίες των 2 
κοινοτήτων για τα λάθη 
και τις πληγές του 
παρελθόντος. 

20 

Τα Ηνωµένα Έθνη 

22 

45 

Η Κύπρος πρέπει να 
έχει το δικό της 
Οµοσπονδιακό Στρατό 
αποτελούµενο από Ε/Κ 
και Τ/Κ. 

19 

Να αναγράφονται στις 
πινακίδες τόσο τα 
Ελληνικά όσο και τα 
Τουρκικά ονόµατα σε 
πόλεις και χωριά σε όλη 
την Κύπρο. 

22 

46 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
να βοηθήσει στην 
εφαρµογή ενός κοινού 
τηλεφωνικού 
συστήµατος για όλη την 
Κύπρο. 

19 

Δηµιουργία εταιριών στο 
ίντερνετ κοινής Ε/Κ και 
Τ/Κ ιδιοκτησίας για να 
λειτουργούν και να 
εξυπηρετούν πελάτες και 
στις 2 πλευρές του 
νησιού. 

22 

47 

Να επιστραφούν Εικόνες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες τους. 19 

Να συµπληρωθεί η 
διασύνδεση για τον 
ηλεκτρισµό µεταξύ νότου 
και βορρά χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. 

21 

48 

4. Να εντατικοποιηθούν 
Ε/Κ και Τ/Κ πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές 
συναλλαγές υπό την 
επίβλεψη των Η.Ε. για 
την προώθηση 
κατανόησης και 
εµπιστοσύνης. 

19 

1. Υπό την εποπτεία των 
ΗΕ να επιστραφεί το 
Βαρώσι στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες και σαν 
αντάλλαγµα να ανοίξει 
το αεροδρόµιο της 
Τύµπου και το λιµάνι της 
Αµµοχώστου για διεθνές 
εµπόριο. 

19 

49 

Να ανοίξει το Βαρώσι 
σαν µια διακοινοτική 
περιοχή υπό την αιγίδα 
των Η.Ε. και της Ε.Ε. 
όπου να µπορούν Ε/Κ 
και Τ/Κ να ζουν και να 
εργάζονται µαζί. 18 

µόνο ΕΚ) Σχέδιο για το 
µέλλον που να 
συµπεριλαµβάνει όλα τα 
ακόλουθα:11 
• Να επιστραφεί το 

Βαρώσι στους 
νόµιµους ιδιοκτήτες 
υπό την επίβλεψη 
των Η.Ε 

• Να ανοίξει το 
αεροδρόµιο της 
Τύµπου υπό την 

19 

                                                
11  Σε αυτή η ερώτηση / µεθοδολογία έγινε χρήση τηλεφώνου για την ΕΚ πλευρά και 
συνάντησης πρόσωπο µε πρόσωπο για την ΤΚ πλευρά. 
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επίβλεψη της Ε.Ε. 
• Δηµιουργία 

δικοινοτικής 
επιτροπής των Η.Ε. 
για την εκµετάλλευση 
του φυσικού αερίου 

• η Τουρκία να 
αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη 
Οικονοµική Ζώνη 
(ΑΟΖ) της Κύπρου 

• Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών 
στρατευµάτων και της 
Εθνικής Φρουράς 

• Να εντατικοποιηθούν 
Ε/Κ και Τ/Κ 
πολιτιστικές και 
εκπαιδευτικές 
συναλλαγές 

50 

(δ) Tο οµοσπονδιακό 
κράτος µε απόφαση 
απλής πλειοψηφίας ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, 
και η Ελλάδα ή η 
Τουρκία, µπορεί να 
λαµβάνει δράση. 

17 

Δίκαιη κατανοµή 
υπουργείων και ευθυνών 
µεταξύ των 2 κοινοτήτων 
στο οµοσπονδιακό 
επίπεδο διακυβέρνησης. 

18 

51 

Η δηµιουργία µιας 
επιτροπής για την 
Αλήθεια και Συµφιλίωση 
για τα γεγονότα και τα 
τραύµατα του 
παρελθόντος µε στόχο 
την αµοιβαία συγχώρεση 
και συµφιλίωση. 

17 

Να προωθηθεί το 
εµπόριο µεταξύ νότου 
και βορρά επεκτείνοντας 
το φάσµα που καλύπτει 
ο κανονισµός για την 
πράσινη γραµµή. 

17 

52 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
και οι 2 επίσηµες 
γλώσσες (Ελληνικά και 
Τουρκικά) να είναι 
επίσηµες γλώσσες της 
Ε.Ε. 17 

2. Δηµιουργία 
δικοινοτικής επιτροπής 
των Η.Ε. για την 
εκµετάλλευση του 
φυσικού αερίου και σαν 
αντάλλαγµα η Τουρκία 
να αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη Οικονοµική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κύπρου. 

17 

53 

Διευκόλυνση 
συναντήσεων µεταξύ 
Ε/Κ και Τ/ Κ µαθητών 
και εκπαιδευτικών. 

17 

Η Κύπρος πρέπει να 
έχει το δικό της 
Οµοσπονδιακό Στρατό 
αποτελούµενο από Ε/Κ 
και Τ/Κ. 

16 

54 
2. Δηµιουργία 
δικοινοτικής επιτροπής 
των Η.Ε. για την 

16 
Οι 2 ηγέτες να 
πηγαίνουν στις πιο 
σηµαντικές δηµόσιες 

16 
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εκµετάλλευση του 
φυσικού αερίου και σαν 
αντάλλαγµα η Τουρκία 
να αναγνωρίσει την 
Ανεξάρτητη Οικονοµική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της 
Κύπρου. 

εκδηλώσεις στο νότο  και 
στο βορρά µαζί. 

55 

Τα οµοσπονδιακά 
κυβερνητικά όργανα θα 
έχουν ίση αναλογία 50 
προς 50 Τ/Κ και Ε/Κ 
µελών…. και η 
ψηφοφορία στην 
οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση για πολιτικά 
θέµατα θα απαιτεί απλή 
πλειοψηφία όµως µε 
τουλάχιστο 1 ψήφο από 
κάθε κοινότητα. 

15 

Να ζητηθεί από τα Η.Ε. 
να διευκολύνουν τη 
χρήση χώρου στη νεκρή 
ζώνη για κοινό Ε/ Κ και 
Τ/ Κ σχολείο. 

16 

56 

(γ) Tο οµοσπονδιακό 
κράτος µε απόφαση 
απλής πλειοψηφίας, η 
Ελλάδα ή η Τουρκία, 
µπορεί να λαµβάνει 
δράση. 

14 

Να επιτραπεί σε όλους, 
είτε γεννήθηκαν είτε δεν 
γεννήθηκαν στην Κύπρο 
που θα ψηφίσουν σε 
δηµοψήφισµα στον 
βορρά να έχουν 
πρόσβαση στο νότο. 

16 

57 

Οι 2 ηγέτες να 
πηγαίνουν στις πιο 
σηµαντικές δηµόσιες 
εκδηλώσεις στο νότο  και 
στο βορρά µαζί. 

14 

Αφαίρεση της πρόνοιας 
για την επέτειο του 
δηµοψηφίσµατος για την 
Ένωση στα 
Ελληνοκυπριακά 
σχολεία. 

15 

58 

Μια νέα Συνθήκη 
Συµµαχίας µεταξύ της 
νέας Οµόσπονδης 
Κύπρου, Ελλάδας και 
Τουρκία που θα έχει τη 
Συλλογική ευθύνη να 
αντιµετωπίζει 
αποκλειστικά και µόνο 
εξωτερικές απειλές 
έναντι της Κύπρου και 
τίποτα άλλο.   

13 

Τ/ Κ αστυνοµία στην Τ/Κ 
πολιτεία. 

14 

59 

Η ψηφοφορία στα 
οµοσπονδιακά 
κυβερνητικά όργανα για 
αµιγώς διοικητικά 
θέµατα θα απαιτεί απλή 
πλειοψηφία. 

13 

Η Κύπρος πρέπει να 
γίνει µέλος του ΝΑΤΟ 
για προστασία από 
εξωτερικές απειλές. 13 

60 

Να γίνουν διαθέσιµες 
στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες οι δηµόσιες 
και θρησκευτικές 
περιουσίες που έχουν 

13 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 5 χρόνων. 

13 
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εγκαταλειφθεί από τον 
στρατό. 

61 

Δηµιουργία εταιριών στο 
ίντερνετ κοινής Ε/Κ και 
Τ/Κ ιδιοκτησίας για να 
λειτουργούν και να 
εξυπηρετούν πελάτες και 
στις 2 πλευρές του 
νησιού. 

13 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 3 χρόνων 

13 

62 

Να επιτραπεί η 
ανακαίνιση της 
εγκαταλελειµµένης 
Αρχιεπισκοπής της 
Κερύνειας ώστε να είναι 
διαθέσιµη για 
θρησκευτικές εορτές. 

12 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 15 χρόνων. 

12 

63 

1. Υπό την εποπτεία των 
ΗΕ να επιστραφεί το 
Βαρώσι στους νόµιµους 
ιδιοκτήτες και σαν 
αντάλλαγµα να ανοίξει 
το αεροδρόµιο της 
Τύµπου και το λιµάνι της 
Αµµοχώστου για διεθνές 
εµπόριο. 

12 

Μια πολυεθνική 
αστυνοµική δύναµη. 

12 

64 

(β) Tο οµοσπονδιακό 
κράτος, η Ελλάδα ή η 
Τουρκία µπορεί να 
λαµβάνει δράση,  
ανάλογα µε το ποιος 
από το Οµοσπονδιακό 
Κράτος θα καλεί. 

11 

Να ζητηθεί από την Ε.Ε. 
και οι 2 επίσηµες 
γλώσσες (Ελληνικά και 
Τουρκικά) να είναι 
επίσηµες γλώσσες της 
Ε.Ε. 

12 

65 

Να υπάρχει ΚΑΙ η νέα 
Συνθήκη Συµµαχίας ΚΑΙ 
η Κύπρος να γίνει µέλος 
του ΝΑΤΟ. 

11 

Μια νέα Συνθήκη 
Συµµαχίας µεταξύ της 
νέας Οµόσπονδης 
Κύπρου, Ελλάδας και 
Τουρκία που θα έχει τη 
Συλλογική ευθύνη να 
αντιµετωπίζει 
αποκλειστικά και µόνο 
εξωτερικές απειλές 
έναντι της Κύπρου και 
τίποτα άλλο.   

11 

66 

Να ζητηθεί από τα Η.Ε. 
να διευκολύνουν τη 
χρήση χώρου στη νεκρή 
ζώνη για κοινό Ε/ Κ και 
Τ/ Κ σχολείο. 

11 

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

11 

67 

(α) Tο ανάλογο συνιστόν 
κρατίδιο θα καλεί, και η 
Ελλάδα ή η Τουρκία θα 
µπορεί να λαµβάνει 
δράση, ανάλογα µε το 
ποιο κρατίδιο θα καλεί. 

10 

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

9 
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68 

Να επιτραπεί το άνοιγµα 
της Ορθόδοξης 
εκκλησίας στην 
Αµµόχωστο για τις 
λειτουργίες του Πάσχα. 

10 

Να υπάρχει ΚΑΙ η νέα 
Συνθήκη Συµµαχίας ΚΑΙ 
η Κύπρος να γίνει µέλος 
του ΝΑΤΟ. 

9 

69 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επιβάλει κυρώσεις αν 
συµφωνήσει σε αίτηµα 
που θα υποβάλει η 
Κύπρος. 

9 

Να διατηρηθεί το 
Σύστηµα Εγγυήσεων 
που υπάρχει σήµερα 
αλλά χωρίς το δικαίωµα 
µονοµερούς δράσης. 

7 

70 

Η Κύπρος πρέπει να 
γίνει µέλος του ΝΑΤΟ 
για προστασία από 
εξωτερικές απειλές. 9 

Η ψηφοφορία στα 
οµοσπονδιακά 
κυβερνητικά όργανα για 
αµιγώς διοικητικά 
θέµατα θα απαιτεί απλή 
πλειοψηφία. 

7 

71 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Τουρκία και η Ελλάδα.  

9 

Να διατηρηθεί το 
Σύστηµα Εγγυήσεων 
που υπάρχει σήµερα 
χωρίς οποιαδήποτε 
αλλαγή. 

6 

72 

3. Σταδιακή µείωση των 
Τουρκικών 
στρατευµάτων και 
αφαίρεση των ναρκών 
σε αντάλλαγµα για την 
σταδιακή µείωση της 
Εθνικής Φρουράς. 

9 

Άµεση επέµβαση από 
την Ελλάδα ΜΟΝΟ στην 
Ελληνοκυπριακή 
πολιτεία ή από την 
Τουρκία ΜΟΝΟ στην 
Τουρκοκυπριακή 
πολιτεία. 

6 

73 

(µόνο ΤΚ) Όλες αυτές οι 
τέσσερις προτάσεις µαζί 
ως µέρος ενός σχεδίου 
για το µέλλον της 
Κύπρου. 

9 

Να υπάρχει εκ 
περιτροπής 
Οµοσπονδιακή 
Προεδρία ανάµεσα στις 
2 κοινότητες. 

6 

74 

Επέµβαση αν 
συµφωνήσουν ΔΥΟ από 
τις Εγγυήτριες Δυνάµεις, 
δηλαδή 2 από Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ελλάδα, 
Τουρκία 

8 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Τουρκία και η Ελλάδα. 

6 

75 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

8 

Τα οµοσπονδιακά 
κυβερνητικά όργανα θα 
έχουν ίση αναλογία 50 
προς 50 Τ/Κ και Ε/Κ 
µελών…. και η 
ψηφοφορία στην 
οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση για πολιτικά 
θέµατα θα απαιτεί απλή 
πλειοψηφία όµως µε 
τουλάχιστο 1 ψήφο από 
κάθε κοινότητα. 

5 

76 
Τα Ηνωµένα Έθνη να 
επιβάλουν κυρώσεις αν 
συµφωνήσουν σε αίτηµα 

7 
Η Ελλάδα και η Τουρκία 

5 
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που θα υποβάλει η 
Κύπρος. 

77 

950 Έλληνες and 650 
Τούρκοι στρατιώτες να 
µπορούν να 
παραµείνουν στην 
Κύπρο µε βάση και τις 
υφιστάµενες συµφωνίες. 

7 

(α) Tο ανάλογο συνιστόν 
κρατίδιο θα καλεί, και η 
Ελλάδα ή η Τουρκία θα 
µπορεί να λαµβάνει 
δράση, ανάλογα µε το 
ποιο κρατίδιο θα καλεί. 

4 

78 

Τα Ηνωµένα Έθνη 

6 

Επέµβαση αν 
συµφωνήσουν ΔΥΟ από 
τις Εγγυήτριες Δυνάµεις, 
δηλαδή 2 από Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ελλάδα, 
Τουρκία 

4 

79 

Να καταργηθεί πλήρως 
το Σύστηµα Εγγυήσεων. 

5 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 2 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία 
από Τ/Κ.   

4 

80 

Επέµβαση αν το 
αποφασίσει 
οποιαδήποτε από τις 
Εγγυήτριες Δυνάµεις, 
δηλαδή το Ηνωµένο 
Βασίλειο ή η Ελλάδα ή η 
Τουρκία. 

5 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 4 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία 
από Τ/Κ.   

4 

81 

Να σβήσουν τα φώτα 
της Τ/Κ σηµαίας στον 
Πενταδάκτυλο για να 
δείξει την στήριξη της 
Τ/Κ πλευράς προς τις 
συνοµιλίες. 

4 

(β) Tο οµοσπονδιακό 
κράτος, η Ελλάδα ή η 
Τουρκία µπορεί να 
λαµβάνει δράση,  
ανάλογα µε το ποιος 
από το Οµοσπονδιακό 
Κράτος θα καλεί. 

3 

82 

Να υπάρχει πλήρης 
αποστρατικοποίηση της 
Κύπρου. 3 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 3 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία 
από Τ/Κ.   

3 

83 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο άµεσα. 

2 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 5 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 2 
θητείες από Τ/Κ.   

3 

84 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 1 έτους. 

2 

Όλοι οι Τούρκοι υπήκοοι 
που ζουν στην Τουρκία 
να έχουν τις 4 ελευθερίες 
που απολαµβάνουν οι 
Έλληνες υπήκοοι. 

3 

85 
Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 

2 
Οι Τούρκοι υπήκοοι να 
απολαµβάνουν 
ελευθερία διακίνησης 

3 
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αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 5 χρόνων. 

όµως ο αριθµός τους…. 
να µην υπερβαίνει το 1/2 
των Ελλήνων υπηκόων 
στην Κύπρο. 

86 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 15 χρόνων. 

2 

Οι Τούρκοι υπήκοοι να 
απολαµβάνουν 
ελευθερία διακίνησης 
όµως ο αριθµός τους…. 
να µην υπερβαίνει το 1/4 
των Ελλήνων υπηκόων 
στην Κύπρο. 

3 

87 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 2 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία 
από Τ/Κ.   

2 

γ) Tο οµοσπονδιακό 
κράτος µε απόφαση 
απλής πλειοψηφίας, η 
Ελλάδα ή η Τουρκία, 
µπορεί να λαµβάνει 
δράση. 

2 

88 

Μια πολυεθνική 
αστυνοµική δύναµη. 

2 

(δ) Tο οµοσπονδιακό 
κράτος µε απόφαση 
απλής πλειοψηφίας ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, 
και η Ελλάδα ή η 
Τουρκία, µπορεί να 
λαµβάνει δράση. 

2 

89 

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

2 

Επέµβαση αν το 
αποφασίσει 
οποιαδήποτε από τις 
Εγγυήτριες Δυνάµεις, 
δηλαδή το Ηνωµένο 
Βασίλειο ή η Ελλάδα ή η 
Τουρκία. 

2 

90 

Όλα τα Ελληνικά και 
Τουρκικά στρατεύµατα 
πρέπει να 
αποχωρήσουν από την 
Κύπρο εντός 3 χρόνων. 

1 

950 Έλληνες and 650 
Τούρκοι στρατιώτες να 
µπορούν να 
παραµείνουν στην 
Κύπρο µε βάση και τις 
υφιστάµενες συµφωνίες. 

2 

91 

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

1 

Πρέπει να υπάρχει ίδιος 
αριθµός Ελληνικών και 
Τουρκικών 
στρατευµάτων στην 
Κύπρο. 

2 

92 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 4 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία 
από Τ/Κ.   

1 

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

2 

93 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 3 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 1 θητεία 
από Τ/Κ.   

1 

Οι Τούρκοι υπήκοοι να 
απολαµβάνουν 
ελευθερία διακίνησης 
όµως ο αριθµός τους…. 
να µην υπερβαίνει το 1/3 
των Ελλήνων υπηκόων 

2 
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στην Κύπρο. 

94 

Οι Τούρκοι υπήκοοι να 
απολαµβάνουν 
ελευθερία διακίνησης 
όµως ο αριθµός τους…. 
να µην υπερβαίνει το 1/4 
των Ελλήνων υπηκόων 
στην Κύπρο. 

1 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος που ζει στην 
Τουρκία και θέλει να 
επισκεφθεί την 
Οµόσπονδη Κύπρο σαν 
τουρίστας να µπορεί να 
έρχεται χωρίς βίζα. 

2 

95 

Οι Τούρκοι υπήκοοι να 
απολαµβάνουν 
ελευθερία διακίνησης 
όµως ο αριθµός τους…. 
να µην υπερβαίνει το 1/3 
των Ελλήνων υπηκόων 
στην Κύπρο. 

0 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος που θέλει να 
επενδύσει στην 
Οµόσπονδη Κύπρο να 
µπορεί να το κάνει χωρίς 
περιορισµούς. 

2 

96 

Ένα σύστηµα ποινικής 
δικαιοσύνης κατά τα 
υψηλότερα διεθνή 
πρότυπα των Ηνωµένων 
Εθνών και της ΕΕ. 

χωρίς καµία 
κρίση 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος που θέλει να 
εργαστεί στην 
Οµόσπονδη Κύπρο να 
µπορεί να το κάνει χωρίς 
περιορισµούς. 

1 

97 

Με δεδοµένο το 
διαφορετικό µέγεθος των 
2 κοινοτήτων η αναλογία 
πρέπει να είναι 5 θητείες 
για Ε/Κ για κάθε 2 
θητείες από Τ/Κ.   

χωρίς καµία 
κρίση 

Οποιοσδήποτε Τούρκος 
Υπήκοος να µπορεί να 
ιδρύσει εταιρία και να 
παρέχει υπηρεσίες στην 
Οµόσπονδη Κύπρο 
ελεύθερα,  χωρίς 
περιορισµούς. 

1 

 
 
 
 


