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Αντικατοχική εκδήλωση 16.7.2010 ·· 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΑΛΗΚΕ ΣΤΗΝ Α.Ε.ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

1. ο Δήμος Κυθρέας έχει προβεί έγκαιρα και φέτος σε διάβημα μέσω των Ηνω
μένων Εθνών για να μας επιτραπεί να λειτουργήσουμε στις 16 Ιούλη. 2010 στην 
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Δυστυχώς οι κατοχικές δυνάμεις αρνήθηκαν να μας 

επιτρέψουν. κατοχικές δυνάμεις δείχνοντας έτσι το πραγματικό πρόσωπο τους. 

Σε όσους γνωρίζόυν καλώς το Κυπριακό πρόβλημα, αυτή είναι μια καθαρή υπό· 
θεση μαζικής, κατάφωρης και συστηματικής παραβίασης βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών από την Τουρκία σε αντίθεση με τις αρχές 

του Χάρτη και των προνοιών πολυάριθμων ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθvών. 
Είναι διαφορετική ιστορία εάν στρατηγικά συμφέροντα θολώνουν την εικόνα 
αυτή. ο τουρκικός στρατός συνεχίζει να κατέχει το Βόρειο μέρος της Δημοκρα

τίας της Κύπρου με πάνω από 43000 βαρέως οπλισμένο στρατό. αρνούμενος να 
επιτρέψει γύρω στις 200000 Ελληνοκύπριους πρόσφυγες να επιστρέψουν. οι 
οποίοι ξεριζώθηκαν δια της βίας από τα σπίτια τους κατά την διάρκεια της Τούρ

κικης εισβολής το 1974. 
οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να λεηλατούν και συστηματικά να καταστρέ

φουν την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά στην κατεχόμενη πεpιοχή της 
Κύπρου και η θρησκευτική περιουσία εξακολουθεί να λεηλατείται με στόχο την 

αλλοίωση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Χιλιάδες 

παράνομων Τούρκων εποίκων έχουν μεταφερθεί επίσης στην Κύπρο για αλλοίω· 
σπ του δημογραφικού της χαρακτήρα. 

Ευελπιστούμε όλοι ότι ο νέος κύκλος συνομιλιών που άρχισε με πρωτοβουλία 
του Προέδρου Χριστόφια μετά την εκλογή του θα καταλήξει σε μια αμοιβαία ικα· 

νοποιητική κατάληξη, η οποία θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από το σύνολο του 

κυπριακού λαού. Ελλήνων και Τούρκων. 

Εμείς οι πρόσφυγες της Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας <Κυθρέα. Μια Μηλιά, Νέο 

Χωρίο. Παλαίκυθρο, Βώνη. Έξω Μετόχι. Τραχώνι> δεν πρόκειται να απαρνηθούμε 
το δικαίωμα επιστροφής στα σπίτια και τις περιουσίες μας για όλα τα πλούτη του 

κόσμου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να εξευρεθεί στο Κυπριακό πρό
βλημα μια δίκαιη και διαρκής λύση. η οποία θα αποκαθιστά και διασφαλίζει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. 

Οι Κύπριοι είναι πραγματικοί ευρωπαίοι πολίτες και δεν στοχεύουν να καταστούν 

προνομιούχοι αλλά ούτε και δεύτερης τάξης πολίτες. Αυτό θα πρέπει να ληΦθεί 

σοβαρά υπόψη, εάν κάποια λύση θα γίνει αποδεκτή από τον λαό σε ένα Δημοψή

φισμα. 


