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Ciprus 1974 óta megosztott. Az újraegyesítésről szóló tárgyalások évtizedek óta 
sikertelenek, a két fél azonban képtelen megállapodni egymással. Legutóbb 2004-ben 
tartottak szavazást a sziget egyesítéséről – nem sokkal görög Ciprus EU csatlakozását 
megelőzően – melyet a török ciprióták ugyan megszavaztak, a görög ciprusi közösség 
viszont elvetett (elsősorban biztonságpolitikai félelmek miatt). 2008-ban azonban ismét 
kedvezően alakulnak az események. Demetrisz Hrisztofiasz, frissen megválasztott ciprusi 
elnök és Mehmet Ali Talat, a ciprusi török közösség vezetőjének márciusi megbeszélését 
kedvező légkörben tartották. A két politikus áttörésről, új korszakról beszélt, és azt 
ígérte: megkezdik a tárgyalásokat az újraegyesítésről. Ennek első szimbolikus jele lehet, 
hogy a főváros szívében lévő, üzletekkel, éttermekkel teli Ledra utca megnyitása is 
megtörtént. Korábban már nyitottak öt átjárót, de a város közepe, a bevásárlóutca eddig 
zárva maradt. „Ha a politikai elhatározás erős és őszinte, akkor áttörés várható négyévnyi 
stagnálás után" – nyilatkozata Joszif Joszif, a Ciprusi Egyetem politológia professzora a 
Népszabadságnak.                                                                                                          V. T.  
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A NATO áprilisi, Bukarestben lezajlott csúcsértekezletén Albánia és Horvátország igen, 
Macedónia azonban nem kapott meghívást a katonai szövetségbe. A volt jugoszláv 
tagköztárság felvételét Görögország akadályozta meg. Athén ugyanis elfogadhatatlannak 
tartja, hogy a szomszédos országot úgy hívják, mint az egyik észak-görögországi 
tartományt is magában foglaló régiót. A macedón kormány szóvívője így nyilatkozott: 
„Nagy csalódás ez a számunkra. Megbüntettek minket, mert macedónok vagyunk.”  
Mindeközben március végén a 2006-ban hatalomra került, Nikola Grujevszki vezette 
mérsékelten nacionalista macedón kormány elveszítette parlamenti többségét, miután az 
Albánok Demokratikus Pártja (DPA) kilépett a koalícióból. Az albán kisebbséget képviselő 
párt kiválásával 57 képviselővel rendelkeznek a 120 fős törvényhozásban.                  V. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    


