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Εκ μέρους της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων σας καλωσορίζω στην αποψινή 
αντικατοχική εκδήλωση για την καταδίκη της παράνομης και αποσχιστικής ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983. 

Είναι παντελώς απαράδεκτο, το γεγονός ότι μία ξένη χώρα εισβολέας, η Τουρκία, να 
καταλαμβάνει το 37% των εδαφών του Κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας και να 
ανακηρύσσει παράνομα ένα άλλο δήθεν κράτος. 

Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη και γενικότερα τη διεθνή Κοινότητα να μεριμνήσουν για την 
εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 541 του 1983 και 550 του 1984 τα 
οποία και καταδίκασαν την τουρκική παρανομία ζητώντας άμεσα την άρση της ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους.  Δυστυχώς η συμμόρφωση της κατοχικής Τουρκίας στα ψηφίσματα των ΗΕ 
καθώς και η ανοχή που δείχνει η διεθνής Κοινότητα είναι στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν και 
μας προβληματίζουν. 

Εμείς οι 135 κατεχόμενες Κοινότητες και οι 9 κατεχόμενοι Δήμοι αλλά και όλοι οι 
υπόλοιποι συμπατριώτες μας δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συμβιβαστούμε με την 
defactoκατάσταση ως απόρροια της τουρκικής εισβολής του 1974 και του βίαια επιβαλλόμενου 
καθεστώτος του ψευδοκράτους. 

Δεν βολευόμαστε με την καθημερινότητα και δεν αποδεχόμαστε τους όποιους 
πολιτικούς επεκτατικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, καθώς και οποιονδήποτε άλλων ξένων 
κέντρων λήψεως αποφάσεων, για συνέχιση της παρούσας κατάστασης και διαιώνισης του 
προβλήματος. 

Απορρίπτουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας οποιουσδήποτε στρατηγικούς 
σχεδιασμούς ή ακόμη και σκέψεις για δημιουργία δύο κρατών, Συνομοσπονδίας ή και 
διχοτόμησης της Πατρίδας μας. 

Φίλε κύριε Υπουργέ, 
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
 Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που βρισκόμαστε θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω με 
ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση τη συνδιοργάνωση της αποψινής αντικατοχικής εκδήλωσης για 
την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους από τις Επιτροπές των Κατεχόμενων Δήμων 
και Κοινοτήτων. 
 Είναι αντιληπτό πλέον το γεγονός της αδήριτης ανάγκης για γενική συστράτευση και 
ομοθυμία όλου του Κυπριακού λαού, αλλά ιδιαίτερα όλου του προσφυγόκοσμου για κοινούς 
αγώνες. Άλλωστε ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Διακαής πόθος όλων εμάς, των 
εκτοπισμένων-προσφύγων στην ίδια την πατρίδα μας, είναι η εξεύρεση μίας δίκαιης, βιώσιμης 
και λειτουργικής λύσης η οποία θα βασίζεται στα ψηφίσματα των Η.Ε., στο Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, στις Πανανθρώπινες Αξίες και Αρχές. Προσδοκούμε σε μία λύση του Κυπριακού 
προβλήματος όπου δεν θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα και ξένες εγγυήσεις.  Σε μία λύση 
που θα διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά μας, ως ελεύθεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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