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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ-ΟΥΝΦΙΚΥΠ 

 
Κον Κκόλιν Στιούαρτ 
 
Επικεφαλή της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο και,  
Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό. 
Λευκωσία 
 
Κύριε Στιούαρτ, 
 
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το γεγονός ότι η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο, 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στην οποία ανατέθηκε  επιτήρηση και διαχείριση της Νεκρής Ζώνης  ενεργεί 
αντίθετα από τους όρους εντολής της και κατά τρόπο που υπονομεύει την Κρατική οντότητα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλήρους και ισότιμα κυρίαρχου Κράτους Μέλους του ΟΗΕ με 
την συγκατάθεση του οποίου, η Ειρηνευτική Δύναμη ευρίσκεται στην Κύπρο. 
Η συμφωνία για την εδώ παρουσία σας έγινε με την Κυπριακή Δημοκρατία και οποιαδήποτε 
ενέργεια που αφορά τη διαχείριση της νεκρής ζώνης, εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
θα πρέπει να συζητείται και να συμφωνείται, αποκλειστικά  με την Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας . 
 
Με βάση τους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 

• Πρέπει να ενεργείτε για τη διατήρηση της εκεχειρίας και να μεριμνάτε ώστε η γραμμή 
κατάπαυσης του πυρός να μην παραβιάζεται στρατιωτικά. Η ΟΝΦΙΚΥΠ δυστυχώς 
δεν το πράττει. Δεν επεμβαίνει επι τόπου δυναμικά για να αποτρέπει τις 
παρενοχλήσεις  των γεωργών και να εμποδίζει την κλοπή των εισοδημάτων τους από 
ένοπλους Τούρκους στρατιώτες που εισέρχονται στη νεκρή ζώνη, κάτι που είναι 
παράνομο και συνιστά παραβίαση των όρων εντολής σας. Θυμίζουμε ότι 
βασικός όρος εντολής σας είναι να εξασφαλίζεται η ασφαλής δραστηριότητα των 
γεωργών στη νεκρή ζώνη για να καλλιεργούν τα κτήματά τους και να καρπούνται ότι 
παράγουν. 

• Πρέπει, είπαμε πιο πάνω, οποιαδήποτε νέα ενέργεια στη νεκρή ζώνη να συμφωνείται 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι με οποιοδήποτε άλλο. Γιαυτό αποτελεί σοβαρή 
παραβίαση των όρων εντολής σας  η πρόσφατη εμπλοκή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε 
παράνομες απευθείας διεργασίες, με το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα, για το 
θέμα του γηπέδου της  Τσιεττιγγαγια.  Θυμίζουμε τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ , 541 και 550 τα οποία ρητά καθορίζουν ότι το καθεστώς 
στα κατεχόμενα είναι παράνομο  και ανύπαρκτο και κανένας δεν πρέπει να το 
αναγνωρίσει ούτε να το βοηθά με οποιοδήποτε τρόπο. . Πόσο μάλλον οι 
εκπρόσωποι του ΟΗΕ εδώ στην Κύπρο. 
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• Πρέπει να ενεργείτε και να εμποδίζετε την είσοδο στη νεκρή ζώνη όλων των 
παρανόμων ατόμων που ο Τούρκος κατακτητής σπρώχνει μέσω της νεκρής ζώνης  
και κατακλύζουν τις ελεύθερες περιοχές. Σταματήστε να κάνετε πλάτες στον ΑΤΤΙΛΑ 
να υλοποιεί το σχέδιο άλωσης και της ελεύθερης Κύπρου με συνέχιση του εποικισμού 
και των ελευθέρων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω αυτών των ροών με 
παρανόμους. Μην επιτρέπετε να γίνεται ο ΟΗΕ συνεργός του Τούρκου κατακτητή στο 
έγκλημα του εποικισμού που γίνεται κατά συρροή στην κατεχόμενη Κύπρο και  τώρα 
και στις ελεύθερες περιοχές. 

 
Κύριε Στιούαρτ, 
 
Κάνουμε τις πιο πάνω διαπιστώσεις και έντονα διαμαρτυρόμαστε  για τις ενέργειες της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ διότι, το μικρό Κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμείς ο Κυπριακός Λαός  
στηρίζαμε κι στηρίζουμε τη δικαίωσή μας στον ΟΗΕ, του οποίου ο Καταστατικός Χάρτης είναι 
ξεκάθαρος. Ο ΟΗΕ και αυτοί που τον υπηρετούν  οφείλουν να ενεργούν  σύμφωνα με τις 
πρόνοιες  του Καταστατικού Χάρτη κατά τρόπο που να συντηρείται η  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του 
Οργανισμού ως εχέγγυο  για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα έναντι των μικρών και 
αδυνάτων Κρατών  όπως είναι και η  Κύπρος. 
 
Σας καλούμε λοιπόν να σταματήσουν οι παρανομίες στη νεκρή ζώνη  και να σας δούμε να 
τις καταγγέλλετε και να μεριμνάτε να αποτελούν βασικό στοιχείο των εκθέσεων που 
ετοιμάζονται και κατατίθενται  ενώπιον των Κρατών Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για 
να παίρνονται και οι σωστές αποφάσεις και δράσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τρόπο 
που θα συντηρούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, στα μάτια της Ανθρωπότητας. 
 
Ζητούμε όπως το  Ψήφισμά μας προωθηθεί και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. 
 
 
Για τους διαμαρτυρόμενους πολίτες 
Ιωάννης Σιεκέρσαββας   99439019 
Πρόεδρος του Σωματείου  
Αδούλωτη Κερύνεια. 
 
 
 
 
 


