
 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 13.11.20, 10πμ 
στη Δημοσιογραφική Εστία για την ακυρωθείσα  

Εκδήλωση Καταδίκης Ανακήρυξης του Ψευδοκράτους το 1983  

 

Θυμηθήκαμε και φέτος ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο, τη 15η Νοεμβρίου 1983, όταν 
ανακηρύχθηκε στην κατεχόμενη γη μας δήθεν "κράτος" για να "νομιμοποιηθεί" το 
έγκλημα που διαπράχθηκε  το 1974 και το οποίο συνεχίζεται σε διάφορες μορφές 
αδιαλείπτως έκτοτε.  Μια άκρως παράνομη πράξη που  καταδικάστηκε από τη Διεθνή 
Κοινότητα με τα Ψηφίσματα του Σ. Α. των Η. Ε. 541 (1983) και αργότερα με το 550 
(1984).  Δυστυχώς λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων για τη πανδημία κορωνοϊού 
αναγκαστήκαμε ν’ ακυρώσουμε την αποψινή μας εκδήλωση για την καταδίκη αυτού 
του εγκλήματος κατά της Κύπρου!    

37 χρόνια μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το σκηνικό παραμένει ζοφερό, οι 
προοπτικές να βρεθεί μια έντιμη λύση μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο έχουν σχεδόν 
εξανεμισθεί  μετά και την πρόσφατη "εκλογή",  με τη βοήθεια της Τουρκίας,  του κ. 
Τατάρ στην ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος με θέσεις που απηχούν τις 
μαξιμαλιστικές  και πάγιες άνομες επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς.  Δυστυχώς 
διαπιστώνουμε καθημερινά πως όχι μόνο δεν δείχνουν καμιά διάθεση  για να 
καταλήξουμε σ’ έναν έντιμο συμβιβασμό μιας λύσης που να αρμόζει σ’ ένα  κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ’ ένα "κανονικό" κράτος όπως το χαρακτήρισε πριν 3 
περίπου χρόνια ο Γενικός Γραμματέας των Η. Ε., αλλά αντίθετα συνεχώς αναβαθμίζουν 
τις αξιώσεις τους, προκαλούν σε ξηρά και θάλασσα και δημιουργούν νέα τετελεσμένα, 
όπως στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, καταπατώντας τα σχετικά 
ψηφίσματα 550 και 789 του Σ. Α.  Την Κυριακή μάλιστα μας έρχεται ο Νεοσουλτάνος 
μαζί με τον Γκρίζο Λύκο με κουστωδία για να γιορτάσουν με … πίκνικ την παράνομη 
πράξη του ανοίγματος της περίκλειστης πόλης και του επιχειρούμενου εποικισμού της!  

Παρ’ όλα αυτά είναι χρέος μας, διαρκώς  να καταδικάζουμε τις παράνομες αυτές 
ενέργειες και να ορθώνουμε το ανάστημα απέναντι στην αδικία, δίδοντας το μήνυμα 
πως οι δυσκολίες και τα εμπόδια δε θα μας λυγίσουν στην αναζήτηση μιας λύσης 
βιώσιμης, λειτουργικής και εθνικά αποδεκτής για το σύνολο του Κυπριακού Λαού,  
προς όφελος όλων των νόμιμων κατοίκων αυτού του νησιού.  Μιας λύσης που θα είναι 
βασισμένη σε παραδεκτές βασικές αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η 
οποία θα διασφαλίζει συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας στην πατρίδα μας. 

Εμείς, ο προσφυγικός κόσμος, θέλαμε διακαώς  μ’ αυτή την κοινή εκδήλωση απόψε,  
να δώσουμε παράδειγμα αποφασιστικότητας αλλά και ενότητας και ομοψυχίας, μαζί οι 
Κατεχόμενοι Δήμοι και οι Κατεχόμενες Κοινότητες, στον κοινό αγώνα για ελευθερία, 
για επικράτηση της δικαιοσύνης και για ένα καλύτερο μέλλον για το λαό μας, αντάξιο 
της ιστορίας του! 

                                                                                Πρόεδρος Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων 
                                                                                        Δρ Πέτρος Μ. Καρεκλάς  


