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Προσφώνηση, 
 
Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος της Επιτροπής των 
Κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου μαζί με την εκλεκτή συνάδελφο κ. Ζήνα Λυσάνδρου- 
Παναγίδη, Δήμαρχο του Λευκονοίκου. 
 
Εκ μέρους του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου και των Δημάρχων της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων μεταφέρω τα θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και την Οργανωτική 
Επιτροπή, όλους τους διακεκριμένους προσκεκλημένους και όλους εσάς, τους 
εκπροσώπους της Κυπριακής και της Ελλαδικής Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, σε αυτό το 34ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΣΚΑ για την Κύπρο. 
 
Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι εμείς οι Καραβιώτες έχουμε πολύ μεγάλους δεσμούς με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λόγω του μεγάλου αριθμού των συνδημοτών μας που 
μετανάστευσε στη μεγάλη αυτή χώρα. Προσωπικά μετανάστευσα εδώ, όταν ήμουν παιδί στο 
Γυμνάσιο και έζησα ένα χρόνο στο Long Island, αλλά επέστρεψα στην Κύπρο, λόγω της 
απόφαση των γονιών μου. 
 
Εκλεκτοί σύνεδροι, 
 
Σαράντα τρία χρόνια και 10 μήνες μετά την Τουρκική εισβολή το 38% της Κύπρου 
εξακολουθεί αν παραμένει κάτω από την Τουρκική κατοχή. 
Εμείς ακόμα ζούμε μακριά από τις πόλεις και τα χωριά μας. 
Τα σπίτια μας ληστεύθηκαν, οι εκκλησίες μας συλήθηκαν.  
Η γη μας διαμοιράστηκε σε χιλιάδες εποίκους.  
Η ιστορία μας αλλοιώνεται και  
το κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας ανακηρύχθηκε σε μια ανύπαρκτη χώρα. 
 
Και όχι μόνο: 
 
Ο αναιδής εισβολέας σήμερα επεκτείνει τις απειλές του στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κύπρου και συμπεριφέρεται ως ο παράνομος δικτάτορας της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Έχει αποθρασυνθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παρουσιάζεται σαν υπερασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλων λαών και να εκτοξεύσει κατηγορίες ακόμα και στις ΗΠΑ. 
 
Παρόλα αυτά εμείς δεν λυγίζουμε. Δεν υποκύπτουμε. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε  για 
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, για ελευθερία και δικαιοσύνη. 
 
Με τη δική σας συμπαράσταση και αρωγή, αλλά και με τη μαχητική αγωνιστικότητά σας, 
νιώθουμε πιο δυνατοί, κυρίως στην προσπάθεια για σωστή και δίκαιη επίλυση του Εθνικού 
μας θέματος. 
 
Είμαστε σίγουροι ότι θα εξακολουθήσετε να αγωνίζεστε με όλα τα νόμιμα και ειρηνικά μέσα, 
μέχρι που να μπορέσουμε μια μέρα να αναπνεύσουμε τον αέρα της ελευθερίας στην Κύπρο.  
 
Παρακαλώ δεχθείτε τις ευγνώμονες ευχαριστίες εκ μέρους των Κατεχόμενων Δήμων για τη 
δράση σας αυτή. 
 


