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Αντικατοχική εκδήλωση Δήμου Κυθρέας
και Συντονιστικής Επιτροπής Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας
16 Ιουλίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Εξοχότατε κύριε Γενικέ Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

Για πολλοστή φορά συγκεντρωθήκαμε σ’ αυτό τον χώρο στο Οδόφραγμα
Μιας-Μηλιάς οι πρόσφυγες – νόμιμοι κάτοικοι του Δήμου Κυθρέας και
των 6 γύρων χωριών (Μιας Μηλιάς, Νέου Χωρίου, Βώνης, Παλαικύθρου,
Τραχωνίου και Έξω Μετοχίου) για να τονίσουμε ότι ο χρόνος δεν έχει
κάμψει την επιθυμία μας να εξασκήσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα επι-
στροφής στη γη και τα σπίτια μας υπό συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης.

Εκφράζουμε και πάλιν την απαίτηση να αποχωρήσουν από τη γη μας
τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και οι έποικοι που η Τουρκία κου-
βάλησε στη χώρα μας μετά την εισβολή της το 1974, κατά παράβαση του
διεθνούς δικαίου και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Η.Ε.

Εμείς επιζητούμε διακαώς μια ειρηνική λύση του Κυπριακού που θα
είναι συμβατή με το διεθνές και ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιαί-
τερα που η χώρα μας από το 2004 είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εμείς δε διεκδικούμε λύση που να αδικεί τους Τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας, αλλά αντίθετα προασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων
των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια ελεύθερη,
δημοκρατική και ευρωπαϊκή πατρίδα. Η παράνομη κατοχή βλάπτει τα
μακροπρόθεσμα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλων των Κυπρίων, ανε-
ξάρτητα από εθνική καταγωγή και θρήσκευμα. Προς τούτο είμαστε έτοι-
μοι και για έντιμους συμβιβασμούς που θα οδηγούν στην ομαλή
μετάβαση από την παρούσα ανώμαλη κατάσταση σ’ εκείνη της λύσης. Δεν
είμαστε όμως διατεθειμένοι ν’ απεμπολήσουμε βασικές αρχές δικαίου,
γιατί τότε η λύση δεν θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για ν’ αρχίσει προσε-
χώς ένας νέος γύρος συνομιλιών πιστεύουμε ότι θα φροντίσετε ως Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ να γίνει μια σωστή προετοιμασία και ένα
ξεκαθάρισμα του τελικού στόχου που επιδιώκεται. Δε μπορεί η Τουρκία
να συμφωνεί δήθεν σε μια ομοσπονδιακή λύση και στην ουσία στο τρα-
πέζι των συνομιλιών να προωθεί λύση δύο κρατών. Αυτή τη φορά πρέπει
να γίνει από την αρχή ξεκάθαρο από Εσάς και το Συμβούλιο Ασφαλείας
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των Η.Ε. ότι η λύση πρέπει να συνάδει με τις Αρχές του Οργανισμού του
οποίου προΐστασθε και ότι η Κύπρος ως χώρα-μέλος της Ε.Ε. και του
Ο.Η.Ε. δεν μπορεί να έχει πολίτες με λιγότερα δικαιώματα από τα άλλα
κράτη – μέλη!

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο Σας.

Συγκεντρωθέντες στο Οδόφραγμα Μιας-Μηλιάς


