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Εξοχότατε κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

 Οι εννέα Κατεχόμενοι Δήμοι της Κύπρου, οι οποίοι εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος 
των Κυπρίων προσφύγων που δημιούργησε η τουρκική εισβολή και κατοχή του βόρειου 
τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974, απευθύνονται σ’ εσάς αυτές τις αποφράδες 
μέρες του Ιούλη, για να σας μεταφέρουν τη μεγάλη απογοήτευση των προσφύγων γιατί ακόμα 
στερούμαστε, 46 χρόνια μετά, των τόπων μας  και τα στοιχειώδη ανθρώπινά μας δικαιώματα.  
Επίσης όλη αυτή τη μακρά περίοδο παραμένει ανοικτό το θέμα της διαλεύκανσης της τύχης 
μεγάλου αριθμού των Αγνοουμένων μας, το οποίο είναι καθαρά θέμα ανθρωπιστικό.  

Η Οδύσσεια της Κύπρου δυστυχώς συνεχίζεται παρόλες τις προσπάθειες και ελπίδες που 
εναποτέθηκαν στον Διεθνή Οργανισμό του οποίου προΐστασθε, για αποκατάσταση της 
δικαιοσύνης και αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, ώστε η Κυπριακή 
Δημοκρατία να λειτουργεί ως ένα "φυσιολογικό κράτος", όπως εσείς στην Ελβετία το 2017 
έχετε δηλώσει, σύμφωνα με τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Δεν χρειαζόμαστε, κ. Γενικέ Γραμματέα, "προστάτες" και "εγγυητές" με επεμβατικά 
δικαιώματα, για να ζήσουμε ειρηνικά όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι αυτού του νησιού, μέσα στην 
"Ευρωπαϊκή Οικογένεια" (Ε.Ε.),  της οποίας η Κύπρος είναι από το 2004  μέλος.  Μπορούμε να 
ζήσουμε όλοι ειρηνικά αν επιτέλους σταματήσουν να παρεμβάλλονται τα διεθνή συμφέροντα 
και οι επεμβάσεις  τρίτων προς εξυπηρέτηση δικών τους στόχων!   

Σας καλούμε να εντείνετε τις προσπάθειές σας ώστε να τερματιστούν οι παράνομες ενέργειες 
της Τουρκίας τώρα και στη θάλασσα, οι οποίες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
χώρας μας και που εμποδίζουν τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για ειρηνευτικές 
συνομιλίες προς επίλυση του Κυπριακού υπό την αιγίδα σας.  Εμείς επιδιώκουμε αταλάντευτα 
λύση βιώσιμη και λειτουργική, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, η οποία θ’ 
αποτελέσει τη βάση για ένα ευτυχέστερο μέλλον για όλους μας.  Μια τέτοια λύση πρέπει 
ασφαλώς να προβλέπει και την ελεύθερη επιστροφή εμάς των προσφύγων και των απογόνων 
μας  στις εστίες μας, υπό συνθήκες ασφάλειας, ισονομίας και δικαιοσύνης. 

Σας ευχαριστούμε για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές σας για τη χώρα μας και ευχόμαστε 
αυτές τελικά να στεφθούν με επιτυχία παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, το συντομότερο 
δυνατόν! 

                                                                                                       Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων  
                                                                                                          Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2020 
Κατεχόμενοι Δήμοι: 

• Ακανθούς 

• Αμμοχώστου 

• Καραβά 

• Κερύνειας 

• Κυθρέας 

• Λαπήθου 

• Λευκονοίκου 

• Λύσης 

• Μόρφου     


