
 

 

04 Νοεµβρίου 2022 

Κοινό Ψήφισµα 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ)  

ΚΑΙ  

Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος  

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολοµέλεια 
των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
(Ολοµέλεια) σε κοινή συνεδρίαση που έλαβε χώραν σήµερα 4 
Νοεµβρίου 2022 στην Λευκωσία τόνισαν την σηµασία 
προγραµµατισµού και υλοποίησης κοινών δράσεων και 
συνεργειών επί καίριων θεµάτων µε απώτερο στόχο την 
περαιτέρω σύσφιξη των µεταξύ τους σχέσεων. 

ΕΠΕΙΔΗ οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης  και 
έχουν ευθύνη, χρέος και καθήκον να υπερασπίζονται το δίκαιο, 
την νοµιµότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

ΕΠΕΙΔΗ εκπροσωπούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο από την 
Ολοµέλεια και τον Π.Δ.Σ αντίστοιχα, και 



ΕΠΕΙΔΗ στις 20/07/2021 ο ΠΔΣ και η Ολοµέλεια προέβησαν σε 
Κοινό Ανακοινωθέν και Ψήφισµα για την καταδίκη των 
εντεινόµενων προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας για άνοιγµα 
του 3,5% της περίκλειστης περιοχής της Αµµόχωστου, και  

ΕΠΕΙΔΗ η Ολοµέλεια παρέχει την αµέριστη στήριξη στον αγώνα 
και ενέργειες του ΠΔΣ αλλά και των τοπικών Δικηγορικών 
Συλλόγων των κατεχόµενων πόλεων Αµµοχώστου και 
Κερύνειας για επιστροφή στις έδρες τους και επικράτηση και 
εφαρµογή του διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 
όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δηµοκρατίας, και 

ΕΠΕΙΔΗ τα τετελεσµένα της παράνοµης τουρκικής εισβολής του 
1974 εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι σήµερα, και ιδιαίτερα η 
συνεχιζόµενη παράνοµη κατοχή του 37% των εδαφών της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας, που παραβιάζουν θεµελιώδη 
δικαιώµατα όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και τον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον Καταστατικό Χάρτη του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
Δίκαιο, και 

ΕΠΕΙΔΗ έκτοτε τα κατεχόµενα εδάφη της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας εποικίζονται σε τακτική βάση από την κατοχική 
δύναµη, ήτοι την Τουρκία, που συνιστά έγκληµα πολέµου κατά 
παράβαση του Άρθρου 49 (6) της 4ης Συνθήκης της Γενεύης του 
1949, και 

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα την σύληση και την 
καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στα κατεχόµενα 
από αυτήν εδάφη κατά παράβαση της Σύµβαση της Χάγης του 
1954 για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στην 
Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης και της Σύµβασης για τα Μέσα 



Παρεµπόδισης και Πρόληψης της Παράνοµης Εισαγωγής, 
Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας των Πολιτιστικών 
αγαθών του 1970, και 

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία συνεχίζει για 48 χρόνια να κρατάει κλειστά τα 
στρατιωτικά και τα κυβερνητικά της αρχεία σε σχέση µε τους 
Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους αγνοούµενους, παρά το γεγονός 
ότι έχει καταδικαστεί από το ΕΔΑΔ για παραβίαση των άρθρων 2 
και 5 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, και 

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία κατ’ εξακολούθηση παραβιάζει τον Εθνικό 
Εναέριο Χώρο της Ελλάδος και της Κυπριακής Δηµοκρατίας, και 

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία αρνείται πεισµατικά να εφαρµόσει την 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και η Ολοµέλεια των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ψηφίζουν και 
αποφασίζουν τα ακόλουθα:  

Σαράντα-Οκτώ χρόνια µετά την παράνοµη τουρκική εισβολή του 
1974 στην Κύπρο καταδικάζουµε µε τον πλέον έντονο και 
κατηγορηµατικό τρόπο τα τετελεσµένα της παράνοµης εισβολής 
και της κατοχής και την κάθε επιχειρούµενη και µεθοδευµένη 
προσπάθεια της Τουρκίας να νοµιµοποιήσει τα τετελεσµένα στο 
σύνολο των κατεχόµενων εδαφών της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολοµέλεια των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ολοµέλεια) 
διατρανώνουµε τη θέλησή µας για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιµης 
λύσης του κυπριακού ζητήµατος που θα διασφαλίζει την 
προστασία όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωµάτων και 
την απόλυτη εφαρµογή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και διεθνούς 
δικαίου επί όλης της επικράτειας της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 



Έχοντας µνήµη της κατάφωρης αδικίας είναι επάναγκες να 
διατηρούµε την εγρήγορση και την προσήλωσή µας στις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου ενόσω η Τουρκία επιδιώκει αδιάλειπτα τη 
νοµιµοποίηση και/ή τη δηµιουργία νέων τετελεσµένων. 

Καταδικάζουµε τις έκνοµες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο και υπογραµµίζουµε την ανάγκη 
οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών Ελλάδας και 
Κυπριακής Δηµοκρατίας σύµφωνα µε την Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.  

Ως δικηγόροι και νοµικοί αντιλαµβανόµενοι τη σοβαρότητα των 
δεδοµένων που διαµορφώνονται και αισθανόµενοι την ανησυχία για 
δυνητικές νέες πραγµατικότητες, έχουµε χρέος, ευθύνη και 
καθήκον να συνεργαστούµε αποτελεσµατικά µε γνώµονα τη 
διασφάλιση και τη διαφύλαξη των συµφερόντων της Ελλάδας και 
της Κύπρου και του συνόλου των πολιτών τους.  

Μεταξύ των άµεσων ενεργειών µας είναι η αποστολή 
καταγγελτικών ψηφισµάτων και επιστολών σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς και θεσµούς για την καταδίκη της 
Τουρκίας για τα εγκλήµατα πολέµου που διέπραξε και συνεχίζει 
να διαπράττει στην Κύπρο καθώς και την αδιάκοπη σύληση και 
καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.  

Ανάγκη επίσης και προτεραιότητα είναι η διενέργεια όλων των 
απαραίτητων πράξεων και νοµικών διαβηµάτων προς πάσα 
κατεύθυνση, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ούτως ώστε να τεθεί υπό 
διερεύνηση η διάπραξη εγκληµάτων πολέµου στην Αµµόχωστο, µε 
αίτηµα την προσαγωγή των ενόχων ενώπιον της Δικαιοσύνης.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, θέτουµε την νοµική εµπειρογνωµοσύνη 
των µελών µας στην διάθεση των αρµοδίων αρχών. 



Η ενότητα και ο ορθολογισµός είναι βασικές προϋποθέσεις προς 
την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης που θα απελευθερώνει την 
Κύπρο, θα την απαλλάσσει από τα στρατεύµατα κατοχής και τον 
παράνοµο τουρκικό εποικισµό. 

Ο ΠΔΣ και η Ολοµέλεια θα συνεχίσουν και εντείνουν από κοινού 
τις προσπάθειες τους για τα ανωτέρω ζητήµατα σαν ένα και 
αδιαίρετο σώµα δικηγόρων που επιζητεί πραγµατική δικαιοσύνη 
στο κυπριακό ζήτηµα. 
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Πρόεδρος 
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