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Μαρκίδης: Ακόμη δεν συζητήθηκε στις συνομιλίες 

Εδώ και πολλά χρόνια ο Ραφούφ 

Ντενκτάς μεθοδεύει τις ενέργειες 

του στη λογική για δήμευση των 

περιουσιών συνολική ανταλλαγή και 

αποζημιώσεις. Ο κατοχικός ηγέτης 

έχει στα χέρια του όλα τα πιστοποιη

τικά ιδιοκτησίας που είχαν οι Τουρκο

κύπριοι πριν από το 197 4 στις ελεύ
θερες σήμερα περιοχές. Στόχος του 

Ντενκτάς είναι να δημιουργήσει προ

υποθέσεις για συνολική ανταλλαγή 

των περιουσιών, ενώ σε σχέση με τις 

αποζημιώσεις έχει υποστηρίξει κατά 

τη διάρκεια των απευθείας συνομι

λιών με τις αποζημιώσεις έχει υπο

στηρίξει κατά τη διάρκεια των απευ

θείας συνομιλιών με τον Πρόεδρο 

Κληρίδη ότι η κάθε πλευρά θα πρέπει 

να αποζημιώ

σει τους δι

κούς της. 

«Ακόμη δεν 

συζητήσαμε 

το θέμα των 

περιουσιών, 

ακόμα", δή

λωσε στον 

«Φ» ο Γενικός 

Εισαγγελέας. Και πρόσθεσε: «Το 

θέμα των περιουσιών, είναι μεταξύ 

των τεσσάρων που θέλει ο Γενικός 

Γραμματέας να συζητηθούν και η δική 

μας πλευρά είναι εξοπλισμένη κατάλ

ληλα για να υποστηρίξει τις θέσεις 

μας". 

Ασπίδα μας η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου 

Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ που συντελείται στα 

κατεχόμενα με το ξεπούλημα περιου

σιών Ελληνοκυπρίων συγκρούεται 

μετωπικά με την ιστορική απόφαση 

του ΕυρωπΟ:ικού Δικαστηρίου Ανθρω

πίνων Δικαιωμάτων, το οποίο στις 

10/5/2001 καταδίκασε την Τουρκία 

για 14 εγκλήματα. 

Η απόφαση του Ευρωrιαικού Δικα

στηρίου στην προσφυγή της κυπρια

κής κυβέρνησης κατά της Τουρκίας 

για 14 παραβιάσεις της Ευρωπαικής 

Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

χαρακτήρισε «κατοχή, την τουρκική 

παρουσία στη Βόρεια Κύπρο. Απόφα

ση η οποία συνιστά κόλαφο για την 

Τουρκία, ελήφθη με 16 ψήφους υπέρ 
και μόνο μία κατά (αυτή του Τούρκου 

δικαστή Κουτλού Τεκίν Φουάντ) και 

αποδέχεται ότι η Τουρκία είναι υπεύ

θυνη για τα όσα συμβαίνουν στη 

Βόρεια Κύπρο, αναφερόμενη στην 

γνωστή υπόθεση της Τιτίνας Λοιζί

δου για την οποία είχε αποφανθεί 

πως η Τουρκία ασκεί αποτελεσματικό 

συνολικό έλεγχο μέσω της εκεί 

στρατιωτικής της παρουσίας. Επίσης, 

ότι είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τις 




