
Ψήφισµα σχετικά µε τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
έναντι των "εγκλωβισµένων" στην Κύπρο –10/4/1997 (B4-0286/97) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

-   έχοντας υπόψη τα προηγούµενα ψηφίσµατά του για την Κύπρο, ιδίως δε τα ψηφίσµατα 
της 27ης Μαρτίου 1996(1) και της 24ης Οκτωβρίου 1996(2), 

A.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η µεταχείριση 350 περίπου Ελληνοκυπρίων και 150 Μαρωνιτών 
που ζουν "εγκλωβισµένοι" στα κατεχόµενα εδάφη του βορείου τµήµατος της Κύπρου 
εξακολουθεί να εγείρει ζωηρότατες ανησυχίες, 

Β.   λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµφωνία της Βιέννης ΙΙΙ του 1975 προέβλεπε, µεταξύ άλλων, 
την προστασία των "εγκλωβισµένων" Ελληνοκυπρίων και την υποχρέωση των "αρχών" 
κατοχής να διασφαλίζουν τα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των "εγκλωβισµένων", την προστασία της υγείας τους και την επανένωση της 
οικογένειάς τους, 

Γ.   λαµβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του της 7ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε την 
κατάσταση στην Κύπρο, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών διαπιστώνει ότι η 
συµφωνία της Βιέννης ΙΙΙ δεν έχει εφαρµοσθεί σε ό,τι αφορά τους "εγκλωβισµένους", των 
οποίων οι συνθήκες διαβίωσης είναι δραµατικές και απαράδεκτες, 

∆.   λαµβάνοντας υπόψη τις καθηµερινές παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 
των θεµελιωδών ελευθεριών των "εγκλωβισµένων" σε ζητήµατα θρησκείας, ελεύθερης 
κυκλοφορίας, παιδείας και υγείας, 

Ε.   λαµβάνοντας υπόψη ότι σε δύο διαδοχικές εκθέσεις του 1996 ο Γενικός Γραµµατέας των 
Ηνωµένων Εθνών διατυπώνει συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των "εγκλωβισµένων", αλλά ότι ταυτόχρονα διαπιστώνει πως δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί καµία πρόοδος όσον αφορά την τύχη τους από την πλευρά των "αρχών 
κατοχής" του βορείου τµήµατος της νήσου, 

ΣΤ.   υπενθυµίζοντας τις δηµόσιες δηλώσεις του Λόρδου Finsberg το 1995, τις οποίες 
διατύπωσε ως µέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
σχετικά µε την πολιτική δηµογραφικής κάθαρσης που εφαρµόζεται έναντι των 
"εγκλωβισµένων" στο βόρειο τµήµα της Κύπρου, καθώς και το αίτηµά του για την αναγκαία 
λήψη άµεσων ανθρωπιστικών µέτρων, 

Ζ.   λαµβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 1974 ο αριθµός των "εγκλωβισµένων" ανήρχετο σε 
περίπου 20.000 άτοµα και ότι σήµερα δεν ξεπερνούν τους 500, 

Η.   λαµβάνοντας υπόψη ότι, µε την ευκαιρία των συνεδριάσεων της Μεικτής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ/Κύπρου στη Λευκωσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε 
δύο φορές (το Μάρτιο του 1996 και το Μάρτιο του 1997), µέσω των καλών υπηρεσιών του 
ΟΗΕ, να αποσταλεί µικρή αντιπροσωπεία, προκειµένου να επισκεφθεί τους "εγκλωβισµένους" 
και να διαπιστώσει την κατάστασή τους, χωρίς ποτέ να λάβει σαφή έγκριση από τους 
υπευθύνους του κατεχόµενου τµήµατος της νήσου, 

 

1.  θεωρεί απαράδεκτους τους πρότερους όρους που θέτει συστηµατικά το καθεστώς κατοχής 
για την επίσκεψη των "εγκλωβισµένων" από αντιπροσωπεία ευρωπαίων βουλευτών, όρους 
των οποίων η αποδοχή θα ισοδυναµούσε µε de facto αναγνώριση του παράνοµου 
καθεστώτος κατοχής; 

2.  καταδικάζει απερίφραστα για µια ακόµη φορά τις σοβαρές και συνεχιζόµενες παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των "εγκλωβισµένων", τις 
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οποίες διαπράττει το παράνοµο καθεστώς κατοχής, καθώς και την αδιαλλαξία του 
καθεστώτος αυτού; 

3.  θεωρεί ότι µια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως στο πλαίσιο των 
εργασιών της υποεπιτροπής του για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, θα πρέπει να µεταβεί 
επειγόντως, εν πλήρη ελευθερία και χωρίς πρότερους όρους, κοντά στους "εγκλωβισµένους", 
προκειµένου να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την κατάστασή τους; 

4.  απευθύνει έκκληση για µια µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του ΟΗΕ και των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε του Συµβουλίου και της Επιτροπής, προκειµένου να 
εκπονήσουν και να υλοποιήσουν κάθε δράση που θεωρούν απαραίτητη, µεταξύ άλλων και σε 
ανθρωπιστικό επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
"εγκλωβισµένων"; 

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Γενικό Γραµµατέα του 
ΟΗΕ, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, καθώς και στις 
Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Τουρκίας. 
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