
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων, 

εκπροσωπώντας σε πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας το σύνολο του κυπριακού 

προσφυγικού κόσμου, σημειώνουν με αποτροπιασμό και αγανάκτηση 

Α. τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή του σχεδόν 37% του κυπριακού 

εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα και τις μεθοδευμένες προσπάθειες αλλοίωσης της 

σύνθεσης του γηγενούς τουρκοκυπριακού πληθυσμού μέσω του εποικισμού, της αλλαγής 

τοπωνυμίων, της καταστροφής μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ. 

Β. την κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της Τουρκίας σε σωρεία ψηφισμάτων του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών, καθώς 

και τη συστηματική παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και του 

Ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η παραβίαση των Ψηφισμάτων 541 του 

1983 και 550 του 1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τα οποία η 

διεθνής κοινότητα καταδικάζει ως παράνομη την αποσχιστική ανακήρυξη του 

Ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983 

Γ. τη μεθοδευμένη καταστροφή της πλούσιας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της Κύπρου στις υπό τουρκική κατοχή περιοχές και τις συνεχείς και 

εντεινόμενες έκνομες ενέργειες για εποικισμό των Βαρωσίων, σε αντίθεση με το περιεχόμενο 

των Ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), οι οποίες δυναμιτίζουν το κλίμα ειρηνευτικών 

συνομιλιών 

Ομόφωνα αξιώνουν 

1. Την ταχεία απόσυρση όλων των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και 

παράνομων εποίκων από το κυπριακό έδαφος και την επαναφορά της εδαφικής και 

κρατικής κυριαρχίας σύμφωνα με τους νόμους  

 

2. Την άμεση υλοποίηση όλων των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών, δικαστικών αποφάσεων και κεκτημένου στο 

σύνολο του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

3. Την άμεση συμμόρφωση της Τουρκίας με τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της έναντι 

της Ευρώπης  

 



 

4. Τον άμεσο τερματισμό των προκλητικών κινήσεων και ενεργειών της Τουρκίας στην 

Αμμόχωστο, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και το Αιγαίο. 

 

5. Την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης 

στο Κυπριακό, στη βάση  του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με 

στόχο την επανένωση της νήσου και την αποκατάσταση των δικαίων του 

προσφυγικού κόσμου, όπως και τη διασφάλιση του ειρηνικού και ασφαλούς 

μέλλοντος για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, με απόλυτο σεβασμό στα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. 

 

Εγκρίθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 στη Λευκωσία 

 


