
 

Αμετάθετος στόχος μας η απελευθερωση και επιστροφή στα κατεχόμενα, τώρα,  χωριά και πόλεις 
μας  
The restoration of the Human Rights of all refugees is not negotiable  Page 1 
 

 
 
 

«ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» 
 ΑΘΗΝΑ 17.1.2020 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΥΑΕΚ 

 
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 

 
Ομιλία του Προέδρου της Αδούλωτης Κερύνειας 

Ιωάννη Σιεκέρσαββα 
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Συναγωνιστές και συναγωνίστριες της ΣΕΥΑΕΚ-ΣΑΚ,  Έλληνες και Ελληνίδες αδελφοί, 
 
Σας συγχαίρω  για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής και το εκτιμούμε βαθύτατα που 
επιβεβαιώνετε με αυτόν τον τρόπο ότι, το Κυπριακό ως πρόβλημα παραμένει  ζωντανό στις 
καρδιές των Ελλήνων, εκτός Κύπρου, παρά τα 46 χρόνια. 
Θυμίζω εδώ ότι, η Αδούλωτη Κερύνεια μαζί με το Σωματείο ΣΑΚ, υπό την συναγωνίστρια 
φίλη της Κύπρου, Ευανθία Τσόκα, είμαστε τα ιδρυτικά Μέλη της ΣΕΥΑΕΚ, χρόνια πρίν το 
2004. Βρέθηκε  τότε η ΣΕΥΑΕΚ,  με ανθρώπους όπως ο Μιχάλης Δούντας, ο Θέμος ο 
Στομφορόπουλλος, ο Ανδρέας ο Μπίστης,ο Δημήτρης ο Αλευρομάγειρος, Μαριάνθη Κλάδη, 
Μανώλης Μιλιαράκης και πολλοί άλλοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, τους οποίους καλώ να με 
συγχωρέσουν  που δεν τους αναφέρω, και  απετέλεσαι   το προωθημένο φυλάκιο 
κινητοποίησης εδώ στην Ελλάδα, ενάντια στο προδοτικό, διχοτομικό ρατσιστικό σχέδιο 
ΑΝΝΑΝ, το 2004.  
 
 Έχει σημασία  το Κυπριακό να είναι και να παραμένει ζωντανό  στις καρδιές των 
απανταχού Ελλήνων διότι όχι μόνο η Κύπρος κινδυνεύει, αλλά ο Ελληνισμός κινδυνεύει.  
 
Αδέλφια,  Έλληνες και Ελληνίδες.  Σας μεταφέρω από την Κύπρο, από τους 

εκτοπισμένους συνεπαρχιώτες Κερυνειώτες, αδελφικό, αγωνιστικό χαιρετισμό αγάπης, 
συστράτευσης και πίστης ότι, ο Ελληνισμός αντέχει, αντιστέκεται και θα βγεί στο τέλος 
νικητής, για να συνεχίσει την πορεία του, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί μεσα από την 
Ιστορία και τις παρακαταθήκες, που αυτή η ιστορία  άφησε στην πορεία της. Αυτή η 
συνέχεια είναι αναπόφευκτη, όσο ανάξιες εκείνων των παρακαταθηκών   και να 
αναδεικνύονται  οι συμπεριφορές των σημερινών  Ηγεσιών του Ελληνισμού.  Ηγεσιών  
βέβαια, τις οποίες δυστυχώς εμείς οι ίδιοι αναδεικνύουμε, για να διαχειρίζονται τη 
σημερινή πορεία μας στην Ιστορία, κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει 
σοβαρά.  
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Να θυμούμαστε όμως πάντοτε ότι, ουσιαστικοί τοποτηρητές της Ιστορίας  μας σε αυτή τη 
γή, είμαστε εμείς, ο Λαός και οχι οι Ηγέτες, οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται, ευάλωτοι 
μάλιστα, σε ξένες επiρροές και συμφέροντα.  Με βαθειά  την πίστη στη συνέχεια της 
Ιστορικής πορείας του Ελληνισμού, χαραγμένη στην για 46 χρόνια πληγωμένη ψυχή των 
Ελλήνων της Κύπρου μας, συγχαίρω  ξανά εκ μέρους του προσφυγικού Σωματείου 
«Αδούλωτη Κερύνεια», τους διοργανωτές της αποψινής εκδήλωσης και ευχαριστώ για την 
πρόσκληση να είμαι απόψε μαζί σας. 

Για όσους μας ακούουν για πρώτη φορά και για να γίνονται κατανοητές οι θέσεις και 
απόψεις μας που θα ακούσετε, παρακαλώ σημειώστε ότι η Αδούλωτη Κερύνεια απετέλεσε 
από τον Αύγουστο του 1974 τη δεξαμενη σκέψης η οποία αντέδρασε από τότε, ενάντια 
στην παρέμβαση Βρετανών και Αμερικανών να θέσουν ως βάση, της μετά τον πόλεμο 
προσπάθειας για λύση, τα κατοχικά δεδομένα που δημιούργησε η Τουρκική εισβολή. Το 
παλαίψαμε μέχρι το Φεβρουάριο του 1977, οπότε κάτω από τη μεγάλη εξωτερική πίεση, 
παράλληλα με την εκ των έσσω πίεση από συνοδοιπορούντες με τους Αμερικανούς και 
Βρετανούς,  Ηγέτες της Κυπριακής Δεξιάς και της Αριστεράς, ο Πρόεδρος Μακάριος 
έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για συνομιλίες,  με τις οποίες ικανοποιούντο σε μεγάλο 
βαθμό οι απαιτήσεις Αμερικανών και Βρετανών, οι οποίοι ενεργούσαν εκ μέρους του 
Τούρκου κατακτητή.  Εμείς διαφωνήσαμε άμεσα διότι είχαμε εκτιμήσει από τότε ότι, το 
Κυπριακό απομακρύνετο από την ουσία του ως Διεθνές θέμα ξένης εισβολής και 
μετατρέπετο  εσωτερικό Δικοινοτικό πρόβλημα, με τα Ανθρώπινά μας Δικαιώματα υπό 
διαπραγμάτευση. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και το Κυπριακό μπήκε σε πορεία 
Δικοινοτικών συνομιλιών για λύση ΔΔΟ, η ουσία της οποίας είναι  να νομιμοποιηθεί η  
γεωγραφική διχοτόμηση και ο γεωγραφικός διαχωρισμός του πληθυσμού που κατάφερε η 
Τουρκική εισβολή και κατοχή. Η διαφωνία μας εκείνη αν και παραμερίστηκε , δικαιώθηκε 
το 2004, με την εμφάνιση του σχεδίου ΑΝΝΑΝ. Η σταθερή διαφωνία μας από το 1977 
μέχρι το 2004 μας τοποθέτησε στην εμπροσθοφυλακή της Λαϊκής κινητοποίησης και 
αντίδρασης ενάντια στο Σχέδιο ΑΝΝΑΝ. Αποτελέσαμε τότε τη φλόγα η οποία πυροδότησε 
την ανάφλεξη η οποία έκαψε το σχέδιο ΑΝΝΑΝ. 

 
Φίλοι και Φίλες,  
Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Η Κύπρος πραγματιικά κινδυνεύει. Κινδυνεύει από τη 

συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή και τον εποικισμό. Κινδυνεύει από τις Τουρκικές 
αποσχιστικές ενέργειες στα κατεχόμενα. Κινδυνεύει από τη  διαχείριση που γίνεται στο 
Κυπριακό από τους Ηγέτες μας, σε Ελλάδα και Κύπρο, η οποία διαχείριση, είναι 
υποστηρικτική των Τουρκικών και άλλων ξένων στρατηγικών  επιδιώξεων στην Κύπρο, σε 
βάρος των Κρατικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας.. 

  Το χρυσοπράσινο φύλλο της Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος μας,  ανεμοδέρνει 
επικίνδυνα σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μάλιστα, το πλέον επικίνδυνο είναι ότι 
βρίσκόμαστε σε αυτή την ιστορική  συγκυρία, με «ξεδοντιασμένη» Κρατική κυριαρχία, με 
σωρεία υποχωρήσεις θανάσιμες, τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για τη 
συνέχιση της πορείας του Ελληνισμού, στην  Ελληνικότατη δια μέσου των αιώνων 
Μεγαλόνησο Κύπρο. 
   
Λάθος ανάλυση , ανοησίες, μπορεί να πει ένας αυθόρμητα και να προβάλει:   

➢ τη μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται με αλλεπάλληλες επισκέψεις Προέδρων 
και Πρωθυπουργών μας, σε μεγάλες πρωτεύουσες 

➢ Τις αγκαλιες και χειραψίες Ηγετών μας  με ισχυρούς παραδοσιακούς, «συμμάχους», 
Βρετανούς, Αμερικανούς,την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μάλιστα παρουσιάζεται 
τάχα  να «τρίζει» δόντια στην Τουρκία, το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ο οποίος 
εκπληρώνοντας  πιστά την πρόνοια της συνωμοσίας όπως είναι καταγραμμένη και 
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συμφωνημένη μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας από το 1956, είναι έτοιμος να μας 
φέρει το σχέδιο Τουρκοποίησης της Κύπρου μέσω του, για να είναι εύκολο να 
περάσει στον αντιστεκόμενο Λαό.   

➢ Τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, Διμερών, τριμερών, τετραμερών  κ.λ.π.κ.λ.π. 
 

Όλα αυτά φαίνονται καλά και ωραία στην επιφάνεια.  
 
Εμείς, αναλύοντας σε βάθος τα δεδομένα εκτιμούμε ότι μέσα  από την επιφανειακή 
αυτή εικόνα η τραγική πραγματικότητα είναι άλλη και εξηγούμαστε:   
 
Από τη μιά ζούμε την ευφορία των Ηγετών και το καλά στημένο επικοινωνιακό σκηνικό, το 

οποίο μεταδίδει  μια ψεύτικη εικόνα αντιστάσεως στην Τουρκική επιθετικότητα, με τους 
Ηγέτες μας ετοιμόλογους πάντοτε να δικαιολογούν πολιτικές πράξεις και ενέργειες οι 
οποίες ουσιαστικά είναι εχθρικές προς τα Δίκαιά μας, με ποιο πρόσφατες τέτοιες 
καταστροφικά λανθασμένες πράξεις:   
❖ Την  επαναλαμβανόμενη ετοιμότητα των Ηγετών μας για συνέχιση των δικοινοτικών 

συνομιλιών για λύση ΔΔΟ. Δηλαδή για λύση που να νομιμοποιεί και να επιβραβεύει 
την Τουρκική κατοχή και τα παράγωγά της όπως είχε σχεδιασθεί από Βρετανία και 
Τουρκία  και σταδιακά υλοποιείται από το 1956. 

❖  Τη Διάσκεψη Φιάσκο του Βερολίνου  η οποία έσφιξε περαιτέρω τη θηλειά της ΔΔΟ 
στο λαιμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και προετοίμασε το έδαφος για νέα 
Πενταμερή , αν είναι δυνατόν, για νέες συνομιλίες, χωρίς να αίρεται η Τουρκική 
εισβολή στην ΑΟΖ μας, και με την  παθολογική δέσμευση των Ηγετών μας ότι 
ισχύουν όλες οι υποχωρήσεις που εμείς έχουμε κάμει στις μέχρι τώρα συνομιλίες.   

 
Από την άλλη, ο Κυπριακός Ελληνισμός ευρίσκεται στο έλεος παραπληροφόρησης , μή 

γνωρίζοντας τα πραγματικά δεδομένα  ενώ παράλληλα μαστίζεται από οικονομικά 
προβλήματα και αβεβαιότητα για το τί μέλλει γενέσθε στο Κυπριακό. Ο Κυπριακός Λαός 
ευρίσκεται επίσης στο έλεος μιας καλοχρηματοδοτούμενης πέμπτης φάλαγγας  στην 
οποία έχει ανατεθεί ο ρόλος να εξαγοράσει συνειδήσεις υπερ της διχοτομικής λύσης της 
ΔΔΟ.   

Σε ότι αφορά, τώρα, την ουσία του Κυπριακού, αυτή, ούτε που αγγίζεται. Όλοι αυτοί οι 
ξένοι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται  να μας εναγκαλίζονται ως στρατηγικούς εταίρους, 
βολεύονται με γενικόλογα, αφού οι Ηγέτες μας δεν τους ζητούν ως αντάλλαγμα την 
αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιμότητας που παραβίασε η Τουρκία στην Κύπρο, αλλά  
περιορίζονται να τους διαβεβαιώνουν ότι είναι έτοιμοι να νομιμοποιήσουν την Τουρκική 
παρανομία με λύση ΔΔΟ.  

 
  Με λάβαρο τη ΔΔΟ ως λύση του Κυπριακού η Ελληνική και Κυπριακή Ηγεσία ουσιαστικά 

παραμερίζουν την ουσία του Κυπριακού, με όλους τους κινδύνους που αυτή η πολιτική 
συνεπάγεται. 

   
Τα υπαρκτά στοιχεια, δεδομένα  και γεγονότα τα οποία αποκαλούμε ουσία του 

Κυπριακού και τα οποία παραμερίζονται, αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε,   είναι τα 
ακόλουθα:  

• Το γεγονός ότι το 1974, η Τουρκία προχώρησε στην εισβολή και κατοχή του 37% 
της Κύπρου μας, σκοτώνοντας 6000 Έλληνες, απαγάγοντας  και εξαφανίζοντας 
1619 Έλληνες και εκτοπίζοντας 200000 Έλληνες, αυτόχθονες κατοίκους της 
κατεχόμενης Κύπρου, οι οποίοι αποτελούσαν το 85% του πληθυσμού εκεί και ήταν 
οι ιδιοκτήτες του 85% της ιδιωτικής   γης, εκεί .  Στατιστικά και αναλογικά 
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συγκρινόμενοι με οποιαδήποτε χώρα, οι πιο πάνω αριθμοί συνιστούν μια ανθρώπινη 
τραγωδία διαστάσεων γενοκτονίας. 

• Το γεγονός ότι η Τουρκία εισέβαλε  στρατιωτικά  και κατέλυσε την  εδαφική  
ακεραιότητα  της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κράτους Μέλους του ΟΗΕ ,  

• Το γενοκτονικό Εθνικό ξεκαθάρισμα των Ελλήνων από τα κατεχόμενα και η βίαιη 
μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα. 
Δηλαδή η προμελετημένη και προσχεδιασμένη αλλοίωση του δημογραφικού 
χαρακτήρα της Κύπρου, με το γεωγραφικό διαχωρισμό του Λαού στη βάση φυλής 
και θρησκείας. Αυτή η αλλοίωση, ήταν εξαρχής η  βασική επιδίωξη της συνομωσίας  
ώστε, παράλληλα με τη γεωγραφική διχοτόμηση που επέβαλε η κατοχή να 
δικαιολογούνται συνθήκες δημιουργίας Τουρκικού Κράτους στη μισή Κύπρο. Αυτός 
ήταν ο διπλός στόχος της Τουρκικής εισβολής. Αυτό το αποτέλεσμα είναι που 
αποδέχονται οι Ηγέτες μας με την υποστήριξη σε λύση ΔΔΟ. 

• Ο Τουρκικός εποικισμός των κατεχομένων . 

• Οι παράνομες αποσχιστικές ενέργειες της Τουρκίας στα κατεχόμενα για τις οποίες 
έχουμε τα ξεκάθαρα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 541 και 550 τα οποία 
ρητά ορίζουν ότι αποτελούν πράξεις  παράνομες οι οποίες πρέπει να αποσυρθούν 
  

Αυτά τα δεδομένα  είναι η ουσία του Κυπριακού την οποία   πιέζεται σήμερα ο 
Κυπριακός Ελληνισμός, 46 χρόνια μετά, να τη διαγράψει και να αποδεχθεί το σημερινό 
στάτους κβό ως ένα τετελεσμένο γεγονός, με στόχο την τελική ντε γιούρε νομιμοποίησή του 
υπό το μανδύα λύσης ΔΔΟ. Αυτή είναι η σοβαρότερη προέλαση του ΑΤΤΙΛΑ την οποία 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, με συνοδοιπόρους του ΑΤΤΙΛΑ Έλληνες Ηγέτες μας. Αυτός είναι 
ο σοβαρότατος Κίνδυνος που διατρέχει σήμερα η Κύπρος. 
 
Για να στοιχειοθετηθούν οι απόψεις μας επιτρέψετέ μου να σας παραθέσω 
συνοπτικά τη σειρά γεγονότων που, κατά την άποψή μας, οδήγησαν  στο σημερινό 
παρα πέντε και αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για την Κύπρο και τον Κυπριακό 
Ελληνισμό: 
 
Το 2004 οι νονοί της Κυπριακής τραγωδίας, Βρετανοί και Αμερικανοί, διαπίστωσαν μετά το 
βροντερό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα  ότι,  το πρόβλημα τους στην προσπάθεια νομιμοποίησης  
των παρανόμων κατοχικών δεδομένων που δημιούργησε η κατοχή στην Κύπρο, δεν ήταν 
οι Έλληνες Ηγέτες, σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά ο τοποτηρητής Κυπριακός Ελληνισμός. 
Γιαυτό και οι νονοί της Κυπριακής τραγωδίας, από το 2004 έθεσαν σε εφαρμογή, σε 
συνεργασία  με τον Τούρκο κατακτητή, το σχέδιο εξουδετέρωσης του Λαϊκού ΟΧΙ. 
Εξουδετέρωσης της Λαϊκής αντίστασης με απώτερο στόχο να υποκύψει ο Κυπριακός 
Ελληνισμός, να συνθηκολογήσει και να νομιμοποιήσει τα κατοχικά δεδομένα. Κλιμακώνεται 
απαράδεκτη πίεση στον Κυπριακό Λαό, όχι μόνο από τους ξένους αλλά πρώτιστα από 
δικούς μας Ηγέτες ,  ότι τάχα όλα τέλειωσαν, ότι η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη και ότι 
για να αποφύγουμε τη διχοτόμηση, την Τουρκοποίηση και Ισλαμοποίηση των κατεχομένων 
πρέπει να συνθηκολογήσουμε και να νομιμοποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση. 
Αυτό το σχέδιο συνεχίζει να υλοποιείται με τα ακόλουθα που γίνονται από τότε: 

• Άνοιξε το  οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας ως δοκιμή, ως μια βαλβίδα εκτόνωσης και 
εξουδετέρωσης της Τουρκοκυπριακής τότε αντίδρασης κατά του σχεδίου ΑΝΝΑΝ και 
της πίεσης που τους ασκούσε η Τουρκική στρατιωτική κατοχή και ο μαζικός 
εποικισμός από Τούρκους εποίκους.  
 
Το 26% των ψηφοφόρων στα κατεχόμενα που ψήφισε τότε  εναντίον του σχεδίου 
ΑΝΝΑΝ είναι  στατιστικά επιβεβαιωμένο ότι ήταν οι καθαρόαιμοι Τουρκοκύπριοι οι 
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οποίοι τότε αντέδρασαν δυναμικά , γιατί συνειδητοποιούσαν ότι, με το σχέδιο 
ΑΝΝΑΝ θα καταδικάζονταν για πάντα να παραμείνουν κάτω από τον Τουρκικό 
έλεγχο και το βάρος των Τούρκων εποίκων, οι οποίοι καμμιά σχέση δεν είχαν μαζί 
τους. Οι Ηγέτες μας τότε, δεν   
άρπαξαν την ευκαιρία και να ενθαρρύνουν την Τουρκοκυπριακή αντίδραση, ώστε με 
την κατάλληλη μεθόδευση να συστρατευθούν μαζί μας ενάντια στην Τουρκική 
κατοχή, για να ελευθερωθεί η Κύπρος και  να επιστρέψουν αυτοί στα χωριά , τα 
σπίτια και τις περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές και εμείς πίσω στα 
κατεχόμενα. Αυτό δεν έγινε διότι, οι Ηγέτες μας σκανδαλωδώς  παρέμειναν τότε  
όπως και σήμερα, υπάκοοι υπηρέτες των Τουρκικών  και άλλων ξένων 
συμφερόντων. Μάλιστα   συναίνεσαν  παθητικά στο άνοιγμα βαλβίδας εκτόνωσης 
της Τουρκοκυπριακής αντίδρασης. Συναίνεσαν παθητικά στο άνοιγμα  του 
οδοφράγματος του Λήδρα Πάλας   με παράλογες  λογικοφανείς  υπεκφυγές στην 
ανάληψη ευθυνών,  εναντίον της διπλωματικής εκείνης επίθεσης του ΑΤΤΙΛΑ. Η 
διαχείριση του ανοίγματος  του οδοφράγματος αφέθηκε στην ελεύθερη  βούληση του 
κάθε Κύπριου πολίτη, διότι τάχα ήταν θέμα ατομικού ανθρώπινου δικαιώματος αν θα 
περάσει στα κατεχόμενα ή οχι και το νόμιμο Κράτος δεν μπορούσε τάχα, να στερήσει 
στους πολίτες το δικαίωμα να ασκήσουν  το δικάιωμα διακίνησης τους στις 
κατεχόμενες περιοχές.  Άρχισε η ροή από και πρός τα κατεχόμενα, δείχνοντας 
διαβατήριο, αναγνωρίζοντας στο παράνομο καθεστώς το δικαίωμα άσκησης 
εξουσίας επί των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα με την 
ελεγχόμενη είσοδο  στα κατεχόμενα  οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δηλώνουν πειθαρχία στην παράνομη εξουσία του παράνομου καθεστώτος. Έξυπνα, 
το σχέδιο δεν επέτρεπε παρουσία του Τουρκικού στρατού. Παντού σε δράση ως 
αρχή εξουσίας,  η παράνομη υποτελής Διοίκηση των κατεχομένων. Μετατράπηκε  
ουσιαστικά το οδόφραγμα σε συνοριακό σημείο ελέγχου και διάβασης από την 
Κυπριακή Δημοκρατία σε μιά άλλη Κρατική Οντότητα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η 
αντίστροφη μέτρηση  πρός την ανοχή, αποδοχή και αναβάθμιση του παράνομου 
καθεστώτος των κατεχομένων, ανοίγοντας του το δρόμο προς την νομιμοποίηση. 
Στή συνέχεια ανοίχτηκαν άλλα 7 οδοφράγματα , μάλιστα με πανηγυρικές τελετές 
και με την εμπλοκή πάντοτε και των Ηνωμένων Εθνών ώστε, να επισημοποιούνται οι 
διχοτομικές ενέργειες. Εφαρμόστηκε η ελεγχόμενη διακίνηση στα κατεχόμενα εδάφη 
υπό την εξουσία του εκκολαπτόμενου Τουρκικού Κράτους στα κατεχόμενα, ως το 
πρώτο βήμα προς τη νομιμοποίηση των κατοχικών δεδομένων. 

• Μέσα από διπλωματικές Βρετανο Αμερικανικές μεθοδεύσεις  συνομολογήθηκε 
αμέσως μετά και  ο περιβόητος «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» . 
Υιοθετήθηκε ουσιαστικά η έναρξη και εμπορικών και άλλων, συναλλαγών με τα 
κατεχόμενα. Συναίνεσε η Κυπριακή Κυβέρνηση σε αυτήν την πράξη για να 
εξουδετερώσει τάχα το παραμύθι των κακομάζαλων και απομονωμένων 
Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα, κάτι που αναδείχθηκε με μεθοδεύσεις των 
Βρετανών σε μεγάλο θέμα καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους. 

• Τέθηκε σε εφαρμογή η κατευθυνόμρνη και χρηματοδοτούμενη επαναπροσέγγιση και 
η υλοποίηση ΜΟΕ, με αποκλειστικό ρόλο την εξασφάλιση αποδοχής από μέρους 
μας της σημερινής κατάστασης ως τετελεσμένο γεγονός και να μάθουμε να ζούμε με 
αυτό το γεγονός. 

• Συστάθηκαν δικοινοτικές τεχνικές Επιτροπές επαφών για συζήτηση θεμάτων 
«αμοιβαίου» ενδιαφέροντος  και ανταλλαγών μεταξύ Φορέων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  και των αντιστοίχων παρανόμων Φορέων στα κατεχόμενα.  
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• Τα Κόμματα και Οργανώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιέρωσαν κοινές 
συναντήσεις με τις παράνομες αντίστοιχες οντότητες στα κατεχόμενα  στις οποίες 
συζητούνται θέματα,κοινού ενδιαφέροντος...  

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση έδωσε την έγκρισή της και άνοιξε η πόρτα στους 
παράνομους αξιωματούχους του παράνομου καθεστώτος,  να έχουν απευθείας 
επαφές με Κυβερνήσεις τρίτων χωρών. 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επέτρεψε να ανοιχθούν «γραφεία» του παράνομου 
καθεστώτος σε πρωτεύουσες ξένων χωρών. Αυτά αποτελούν τον προάγγελο 
πρεσβειών στις τρίτες αυτές χώρες 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επιτρέπει τη χρηματοδότηση από την Ευρώπη υποδομών 
στα κατεχόμενα, πάνω στην κατεχόμενη γή μας. 

•  Η Κυπριακή Κυβέρνηση αδιαμαρτύρητα επιτρέπει σιωπηρά τη διεξαγωγή απευθείας 
εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών και του παράνομου καθεστώτος, αξίας 
δισεκατομυρίων ευρώ ,ενώ προσποιείται ότι αντιστέκεται στο Τουρκικό αίτημα να 
δεχθεί απευθείας εμπόριο των κατεχομένων με το εξωτερικό. 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επιτρέπει την είσοδο στις ελεύθερες περιοχές ατόμων και 
προϊόντων τα οποία παράνομα εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των 
κατεχομένων. 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επέτρεψε ακόμη και παραμερισμό νόμων και Συνταγματικής 
τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να βολέψει την πορεία  της  παράνομης  
οντότητας στα κατεχόμενα προς αναγνώριση.π.χ. Στις ελεύθερες περιοχές 
κυκλοφορούν οχήματα από τα κατεχόμενα τα οποία εισήχθησαν στην Κύπρο 
παράνομα χωρίς νόμιμες  άδειες κυκλοφορίας, με οδηγούς χωρίς εγκεκριμμένες 
άδειες οδήγησης , χωρίς πιστοποιητικά μηχανικής ασφάλειας των οχημάτων κ.λ.π.  

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση αδιαμαρτύρητα επιτρέπει την παράνομη ανάπτυξη  και 
εμπορική εκμετάλλευση των κατεχομένων περιουσιών μας. 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επέτρεψε το διαμοιρασμό τουριστικών πακκέττων με το 
παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα. Επιτρέπεται σε τουρίστες που εισέρχονται 
παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα να επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές 
και αντίστροφα τουρίστες με προορισμό τις ελεύθερες περιοχές διοχετεύονται και στα 
κατεχόμενα. 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επιτρέπει τις πωλήσεις κατεχομένων περιουσιών από 
πρόσφυγες ιδιοκτήτες στην Τουρκία, μέσω της παράνομης Επιτροπής διαχείρισης 
κατεχομένων περιουσιών την οποία παράνομα συνέστησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
ΕΔΑΔ, και λειτουργεί στα κατεχόμενα, μέσα από μια πολιτικά κατευθυνόμενη 
απόφαση σε προσφυγή Κυπριων προσφύγων. Η Κυβέρνηση επιτρεπει σε 
οργανωμένη κατάσταση δικηγόρων και κτηματομεσιτών να προσεγγίζουν 
πρόσφυγες με οικονομικά προβλήματα τα οποία το Κράτος δεν επιλύει και τους 
σπρώχνουν να προσφύγουν και να πωλήσουν τις κατεχόμενες περιουσίες τους.  
Στόχος να αλλοιωθεί η ποσόστοση στην ιδιοκτησία γής στα κατεχόμενα υπερ των 
Τούρκων,  και με αυτό τον τρόπο  να αντιμετωπισθεί το περιουσιακό το οποίο είναι 
εμπόδιο στην υλοποίηση της λύσης ΔΔΟ. 

• Η Κυπριακή Κυβέρνηση επέτρεψε τη διασύνδεση του Ηλεκτρικού Δικτύου και της 
Κινητής τηλεφωνίας των ελευθέρων περιοχών με τα κατεχόμενα πράγμα που 
επιβάλλει θεσμικές αναγνωρίσεις Υπηρεσιών και κώδικες συνεργασίας μεταξύ δύο 
ξεχωριστών οντοτήτων. 

• Η Κυπριακή Πολιτική Ηγεσία εγκατέλειψε την πολιτική επιστροφής των προσφύγων 
και εκτοπισμένων πίσω στα κατεχόμενα. Ούτε λόγος δεν ακούεται για επιστροφή. Η 
επιστροφή μας από αδιαπραγμάτευτο Ανθρώπινο Δικαίωμα μετατράπηκε σε θέμα 
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περιουσιακό στο οποίο επιζητείται διευθέτηση, με «θεραπείες» την αποζημίωση. 
Μάλιστα η Κυβέρνηση και Πολιτική Ηγεσία αποδέχθηκαν και επέτρεψαν ώστε  ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο πλαίσιο που έχει καταθέσει ως βάση νέων 
συνομιλιών να δίδεται πρωτεραιότητα επί των κατεχομένων περιουσιών μας στο 
σημερινό χρήστη / σφετεριστή και όχι σε εμάς τους νόμιμους ιδιοκτήτες.   

• Η Κυβέρνηση σιωπηρά αναγνωρίζει και συνεργάζεται με τους παράνομους θεσμούς 
και παράνομες θεσμικές αρχές που λειτουργούν στα κατεχόμενα 

• Η Κυβέρνηση σιωπηρά ανέχεται και αφήνει να εδραιώνονται στα κατεχόμενα η 
παράνομη αλλαγή ονομάτων πόλεων , χωριών, δρόμων, τοπονυμίων. 

• Η Κυβέρνηση σιωπηρά ανέχεται και αφήνει να εξελίσσεται η καταστροφή της 
Πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς, η Τουρκοποίηση, και η 
Ισλαμοποίηση των κατεχομένων εδαφών μας με την ανέγερση τζαμιών σε κάθε 
χωριό.  

• Η Κυβέρνηση έδωσε γενικά, συγχοροχάρτι στην Τουρκία για τα εγκλήματα πολέμου 
που διέπραξε σε βάρος μας, δεν διεκδικεί πολεμικές αποζημειώσεις ούτε και 
αποζημειώσεις για χαμένα εισοδήματα των εκτοπισμένων και προσφύγων για 46 
τόσα χρόνια. 

• Η Κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα σε ξενοκίνητη 5η φάλαγγα με αποστολή την εξαγορά 
συνειδήσεων υπερ της νομιμοποίησης των κατοχικών δεδομένων. Αυτή η πέμπτη 
φάλαγγα έχει βαπτισθεί και ως η κοινωνία των πολιτών στην οποία στρώθηκε το χαλί 
να υποβάλλει παραπλανητικές εκθέσεις σε ξένους παράγοντες  και να 
παραπληροφορεί  σε Κυπριακό έδαφος ξένους παράγοντες, ότι τάχα  ο Κυπριακός 
Λαός υποστηρίζει λύση στη βάση των σημερινών πραγματικοτήτων, ότι τάχα θέλει 
ειρήνη στη βάση των κατοχικών δεδομένων. Εμάς πρώτη γενιά εκτοπισμένων δεν 
μας θεωρούν «Κοινωνία των Πολιτών» και δεν ζητούνται οι απόψεις μας. Καλλιεργεί  
αυτή η Πέμπτη φάλαγγα ψεύτικες προσδοκίες για ειρήνη και οικονομική ανάπτυξη με 
την αποδοχή της παρούσας κατάστασης ως μόνιμη λύση. Με στόχο να διευκολυνθεί 
αυτή η Πέμπτη φάλαγγα  στην παράνομη της δραστηριότητα, η Κυβέρνηση  έχει  
επιτρέψει μέσα από τις τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που τις ακολουθουν, να υποδεικνύεται στους  
Κύπριους Πολιτικούς Ηγέτες ότι πρέπει να ενεργούν ώστε ο Κυπριακός Λαός να 
αποδεχθεί την παρούσα κατάσταση ως τη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα 
ομολογείται στις τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα ότι  έχει ανατεθεί σε 
ξένες Πρεσβείες που είναι διαπιστευμένες στην Λευκωσία ,να συντονίζουν υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ, προγράμματα και ενέργειες τα οποία  στόχο  έχουν την εξαγορά 
συνειδήσεων υπέρ της λύσης ΔΔΟ. Μια πρεσβεία συντονίζει πρόγραμμα για παιδιά 
και μαθητές. αλλη πρεσβεία συντονίζει πρόγραμμα για γυναίκες, άλλη για 
επιχειρηματίες, άλλη για νέους κ.λ.π.  Αν είναι δυνατόν. 

 
Καταληκτικά κυρίες και κύριοι: 
Επαναλαμβάνουμε ότι υλοποιείται σταδιακά το Τουρκοβρετανικό σχέδιο διχοτόμησης 
της Κύπρου, όπως ετοιμάστηκε το 1956, με συνεργούς σήμερα Ηγεσίες του Ελληνισμού 
στην Κύπρο και Ελλάδα. 
Το ανήθικο και εγκληματικό είναι ότι όλη αυτή η σκευωρία υλοποιείται με Ηγέτες μας να μην 
παραδέχονται ότι συνεργούν στο ξεπούλημα αυτό και συνειδητά παραπλανούν, 
παραπληροφορούν, ψευδόμενοι ασύστολα στον Κυπριακό Ελληνισμό, ότι ταχα αγωνίζονται 
για τερματισμό της κατοχής, για απελευθέρωση, για κατοχύρωση (ποτέ δεν μιλούν για 
αποκατάσταση)  των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, για Ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού 
στη βάση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και του Διεθνούς Δικαίου, ότι αγωνίζονται για 
δημιουργία στην Κύπρο ενός νέου κανονικού Κράτους. Πώς, κυρίες και κύριοι,είναι 
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δυνατόν ένα Νέο Κράτος στην Κύπρο  με λύση ΔΔΟ να είναι «Κανονικό» αν τα θεμέλεια του 
θα είναι τα κατοχικά δεδομένα; Πώς είναι δυνατό ένα τέτοιο νέο Κράτος, ΔΔΟ, να συνάδει 
με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο όταν νομιμοποιεί το Εθνικό μας ξεκαθάρισμα, τον 
εποικισμό και τη διαίρεση;  Ψέματα και υποκρισία κολάσιμη.   Όλη αυτή η υποκρισία 
καμουφλάρεται κάτω από το μανδύα δικοινοτικών συνομιλιών. Μακρόχρονων και 
αδιέξοδων τέτοιων συνομιλιών  μέσω των οποίων ροκανίζεται η κυριαρχία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  και αναβαθμίζεται αντίστοιχα το παράνομο καθεστώς. Οδηγούμαστε από 
υποχώρηση σε υποχώρηση καταλήγοντας σε συγκλίσεις ξεπουλήματος Κρατικών 
κυριαρχικών Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς  και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εμάς των προσφύγων και εκτοπισμένων και του Κυπριακού Ελληνισμού 
γενικώτερα. Πρόσφατα μάλιστα με την ανεύρεση των ενεργειακών κοιτασμάτων οι Ηγέτες 
μας έχουν «μεθύσει» με τις υποκριτικές κολακίες και εναγκαλισμούς των εμπόρων των 
εθνών οι οποίοι δημόσια  προσποιούνται με κολακείες και δηλώσεις χωρίς αντίκρυσμα, ότι 
τάχα στηρίζουν και υποστηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα σε ότι αφορά το Δικαίωμα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του ενεργειακού μας 
πλούτου, ενώ ταυτόχρονα μας καλούν ξεδιάντροπα και πρόστυχα να νομιμοποιήσουμε την 
κατοχή και τα παράγωγά της με λύση ΔΔΟ και να  μοιραστούμε και τον ενεργειακό μας 
πλούτο με την Τουρκική Κοινότητα της Κύπρου, κάτι για το οποίο η Ηγεσία μας ήδη έδωσε 
ποσοστώσεις διαμοιρασμού.  
 
Με όλα τα πιο πάνω να συμβαίνουν, μάλιστα καλυμμένα με κόκκινο μανδύα 
ωραιοποίησης,  η Κύπρος πραγματικά κινδυνεύει. Οι εμπόροι των Εθνών και πάλιν 
θεωρούν ότι είμαστε σύκο ψημένο έτοιμο να πέσει.   
 
Όμως πλανώνται πλάνην οικτράν. Ο Κυπριακός Λαός ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο 
Κυπριακός Λαός απαιτεί σεβασμό της βούλησης του την οποία διατύπωσε με το μεγάλο 
ΟΧΙ του στο Σχέδιο ΑΝΝΑΝ, σε Δημοψήφισμα   το 2004, με το ΟΧΙ του που συνεχώς 
αποτυπώνεται σε επαναλαμβανώμενες δημοσκοπήσεις από το 2004 μέχρι σήμερα. Ο 
κυπριακος λαός απαιτεί απο τη Διεθνη Κοινότητα αποκατάσταση του Διεθνούς Δικαίου που 
παραβιάστηκε στην Κύπρο. Δηλαδή:  

➢ Απαιτούμε την απελευθέρωση του τόπου με την αποχώρηση όλων των Τουρκικών 
στρατευμάτων και των Τούρκων εποίκων χωρίς όρους, περιορισμούς και 
χρονοδιαγράμματα 

➢ Απαιτούμε την αποκατάσταση της εδαφικής ακεριαότητας και κυριαρχία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω σε ολοκληρη την Κύπρο. 

➢ Απαιτούμε την αποκατάσταση του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου όπως ήταν 
πριν το 1974 με την επιστροφή και επανεγκατάσταση στις πατρογονικές εστίες όλων 
των κατοίκων, Ελλήνων, Τούρκων, Μαρωνιτών, Λατίνων, Αρμενίων. Χωρίς την 
αποκατάσταση του Κυπριακού Ελληνισμού στην Ελληνικότατη κατεχόμενη Κύπρο η 
Κύπρος δεν απελευθερώνεται. 

➢ Απαιτούμε την εκδημοκρατικοποίηση του Ζυριχικού Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στη βάση Δημοκρατικής διαδικασίας με την εμπλοκή του Λαού , σε ένα 
σύγχρονο Σύνταγμα Δημοκρατίας  με ισοπολιτεία πολιτών και ΟΧΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
με την πλειοψηφεία να κυβερνά και τα δικαιώματα κάθε μειοψηφίας να είναι πλήρως 
κατοχυρωμένα. 

Αυτός ο στοχος είναι ο πλέον εύκολος,εφικτός  και οικονομικός  να υλοποιηθεί, ανεξάρτητα 
αν έχουν περάσει ήδη 46 χρόνια. Αυτό τον στόχο επιβάλλει να έχουμε,  ο Καταστατικός 
Χάρτης του ΟΗΕ, ο οποίος καταγράφει μάλιστα και τη μεθόδευση ενεργειών για να τον 
επιτύχουμε. Ρόλος  δικός μας να κρατήσουμε τη φλόγα αντίστασης αναμμένη και θα έλθει 
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η στιγμή με τη βοήθεια και του Θεού της Ορθοδοξίας που αυτή η φλόγα θα κάψει ξανά τα 
σχέδια των εμπόρων των εθνών.    
 
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
 
 


