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Νέα καταδίκη της κατοχής 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η νέα ομό

φωνη απόφαση του Ευρωπα"ικού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Καταδικάζει 

ξανά την κατοχή της πατρίδας 

μας.Θεωρεί ως μη «αποτελεσματική 

θεραπεία, τη λεγόμενη επιτροπή 

αποζημιώσεων που συστάθηκε στην 

κατεχόμενη γη μας, για να εκδικάζει 

τάχατες προσφυγές Ε/κ για τις κλεμ

μένες περιουσίες τους. 

Για μια ακόμη φορά, η Τουρκία κάθε

ται στο σκαμνί. Θεωρείται υπεύθυνη 

για ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. 

Το ψευδοκράτος δεν αποτελεί παρά 

μια δική της υποτελή διοίκηση, ένα 

δικό της εκτρωματικό δημιούργημα. 

Παράνομο και ανυπόστατο. 

Η ψευδοεπιτροπή αποζημιώσεων δεν 

αποτελεί εσωτερικό <<ένδικο μέσο, 

αλλά μια «καθαρά πολιτική πράξη,, 

στην προσπάθεια του κατακτητή να 

νομιμοποιήσει την εισβολή και να 

εφαρμόσει απαράδεκτες πρόνοιες 

του Σχεδίου Ανάν, εδραιώνοντας την 

συνομοσπονδία, την φαλκίδευση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μόνι

μη ομηρεία της πατρίδας μας. 

<<Το μονοπάτι που άνοιξε η Τιτίνα 

Γράφει η Αντιγόνη Παπαδοπούλου, 

Βουλευτής του ΔΗΚΟ 

Λοιζίδου, η τέταρτη Διακρατική προ

σφυγή, η υπόθεση Δημάδη και 

Ευγενίας Μιχαηλίδου, aσφαλτοστρώ

νεται με την υπόθεση Μύριας Ξενίδη 

Αρέστη", σύμφωνα με το δικηγόρο 

Αχιλλέα Δημητριάδη. Ανοίγει ένα 

παράθυρο αισιοδοξίας. Δείχνει το 

δρόμο για διεκδίκηση αναφαίρετων 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Είναι πια ξεκάθαρο πως το σύστημα 

των ευρωπα"ικών θεσμών παρέχει 

ισχυρά όπλα για να διεκδικήσουμε το 

δίκαιό μας. Να απαιτήσουμε εφαρμο

γή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της 

Ευρωπα"ικής Ένωσης, των Ψη

φισμάτων του ΟΗΕ και του 

Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Με την απόφαση του ΕΔΑΔ, θωρακί

ζονται περισσότερο η κρατική οντό

τητα και η διεθνής υπόσταση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Το παράνο

μο κατοχικό καθεστώς, παρά την 

οργιώδη προσπάθεια, δεν κατάφερε 

να αποκτήσει κρατική οντότητα, ισο

τιμία και αναγνώριση. Παρά την απο

δοχή του σχεδίου Ανάν από τους Τ/κ, 

δέχεται ένα ισχυρό ράπισμα. Και 

αυτό, εις πείσμα των κασσάνδρων 

που μας απειλούσαν στο περσινό 



δημοψήφισμα. 

Το ΕΔΑΔ επιβεβαιώνει πως η τουρκι

κή πλευρά παραμένει αδιάλλακτη, 

συντηρώντας την κατοχή και τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω

μάτων. Διαπιστώνει τον παράνομο 

και ανελέητο οικοδομικό οργασμό 

πάνω στις κατεχόμενες περιουσίες, 

στους αρχαιολογικούς και θρησκευτι

κούς μας χώρους. 

Αποκρυπτογραφεί τη συστηματική 

προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουρ

γήσει νέα τετελεσμένα στο θέμα των 

περιουσιών. 

Η απόφαση του ΕΔΑΔ αναπτερώνει 

την ελπίδα στους πρόσφυγες και 

όλους τους νόμιμους δικαιούχους 

περιουσιών στην κατεχόμενη γη μας. 

Επαναβεβαιώνει το δικαίωμα ατομι

κής προσφυγής, για αποκατάσταση 

της δικαιοσύνης. Ένα δικαιώμα που 

θα χάναμε οριστικά αν εγκρίναμε το 

Σχέδιο Ανάν και εφαρμόζονταν οι 

σχετικές πρόνοιές του. 

Οι απλοί πολίτες ανοίγουν δρόμους. 

Παλεύουν για θέματα αρχών και 

αξιών. Κερδίζουν νομικές μάχες. 

Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής και 

πολιτειακής ηγεσίας, με συλλογική 

δράση να αξιοποιήσει αυτές τις νίκες. 

Να εντατικοποιήσει την εκστρατεία 

διαφώτισης και συστηματικής ενημέ

ρωσης στα ξένα κέντρα λήψης απο-
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φάσεων. Να προτάξει το αναφαίρετο 

δικαίωμα επιστροφής των περιου

σιών στους νόμιμους δικαιούχους, 

επικαλούμενοι τις αποφάσεις του 

ΕΔΑΔ. Να παλέψει επιτέλους συλλο

γικά για ολοκληρωτική απαλλαγή 

από κατοχικά στρατεύματα και εποί

κους. 

Να απαιτήσει διακίνηση, εγκατάστα

ση και ανάκτηση περιουσιών, σε κάθε 

γωνιά της κυπριακής γης. Να απορρί

ψει λύσεις δοτές, ρατσιστικές και aτι

μωτικές, που μεθοδεύουν ξανά οι 

ξένοι, στην προσπάθειά τους να 

παραμερίσουν τη δυναμική που δημι

ουργεί το νέο Σύστημα για όλους 

τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι 

δεν μπορούν πλέον να διαχωρίζονται 

σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. 

Ειδικά για το θέμα του εποικισμού 

πρέπει να προταχθούν και αξιοποιη

θούν οι σχετικές εκθέσεις και αποφά

σεις ενός άλλου οργάνου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (εκθέ

σεις Κουκώ και Λάακσο). 

Έχουμε την άποψη ότι η υλοποίηση 

των εκθέσεων αυτών μπορεί και πρέ

πει να επιδιωχθεί μέσω του ΕΔΑΔ. 

Δικό μας καθήκον σήμερα είναι να 

αγωνιζόμαστε συλλογικά και διεκδι

κητικά, μέσα από τους ευρωπαίκούς 

θεσμούς, για αποκατάσταση της 

δικαιοσύνης στην πατρίδα μας. 




