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στον αγωνα για επιστροφη
. Υπό

'Ο έκ των μελων τού Δ.Σ. τσΟ σωματείου
μας Οίκονομολόγος

-

Στατιστικολόγος κ. Πέ

Χρ. Πέτσα

Μπράντ ό κ. Καρεκλάς δέν παρέλειψε νό ένη

τρας Καρεκλάς είχε τήν εύκαιρία νά συναντη

μερώσει τόν ύψηλό προσκεκλημένο καί γιό

θεί στίς

Πρόεδρο τοΟ Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος

τήν τουρκοκρατούμενη γενέτειρά μας καί τήν
περιοχή της, γιό τήν ίστορία της, τούς φιλο
πρόοδους κατοίκους της καί τό διακαή τους
πόθο γιά έπιστροφή στήν προσφιλή τους γή.

της Ω.Δ. Γερμανίας καν Βίλλυ Μπράντ

σέ

Σχετική άνακοίνωση τού "Γραφείου Τύπου καί

δείπνο πού παρέθεσε πρός τιμή του ό έν λόγω

ΠληροφοριG)ν" στίς 4.1.82 Υιό τό δεΊπνο πρός
τιμή τοΟ κου Μπράντ άνέφερε μεταξύ αλλων
τό εξής:

3.1.82,

δρου τού

ύπό τήν ίδιότητά του ώς Προέ

«Κυπρο-ΓερμανικοΟ Πολιτιστικού

Συνδέσμου», μέ τόν πρώην Καγκελλάρισ καί

Σύνδεσμος.

Σ'

αύτό

παρέστησαν

ό

-

τέως

'Υπουργός Παιδείας Κ. Ν, Κονσμής, ό Δήμαρ
χος Λευκωσίας Κ. Λ. Δημητριάδης, δημοσιο
γράφοι καί αλλοι προσκεκλημένοι

" .Ο

κ. Καρεκλάς όναφερόμενος aτό Κυ

πριακό είπε μεταξύ αλλων ότι τό δράμα τοΟ

'Ως γνωστόν ό Κ. Μπράντ, πού αποτελεί μιά

Κυπριακού λαοΟ σενεχίζεται γιά όγδοο χρόνο

όπό τίς πι6 δ.ιακεκριμένες προσωπικότητες

μετά τήν Τουρκική είσβολή κaί κατοχή χωρίς

της έποχης μας, έπισκέφθηκε τό νησί μας στίς

μέχρι σήμερα νά βρεθεί δίκαιη λύση καί πρόσ

αρχές τού

1982 μέ πρόσκληση της Α.Ε. τού

Προέδρου

τής Δημοκρατίας

πριανού Υιό νό ένημερωθεΤ καλστερα σχετικό

θεσε ότι δέν είναι δυνατό νό βρεθεί τέτοια
λύση αν δέν άναΥνωρισθοΟν τά όνθρώπινα δι
καιώματα σύμφωνα με τ'ό Χάρ"τη iωi/ "τ-{νωίΙέ-:'

μέ τό Κυπριακό πρόβλημα ... Ετσι θά μπορέσει

νων 'Εθνών καί γιό τούς Κυπρίους. Πιστεύου

νό συμβάλει καλύτερα γιά ενα δίκαιο διακανο

με, πρόσθεσε, ότι μέ φίλους σόν καί σάς κ.
Μπράντ είναι δυνατό νά προωθηθεί καί νά
έξευρεθεί πιό σύντομα μιά δίκαιη λύση στό

νισμό, όπως

κ. Σπύρου Κυ·

έξέφρασε τήν έπιθυμία καί ό

'ίδιος.
Στή φιλική συζήτηση πού είχε μαζί μέ τόν κο

Κυπριακό πρόβλημα",

Στη φω-τογΡαφία ό Κ. ΠΙΤΡος Καρεκλας προσφέρει ΟϊΟΥ
μνησηκο δώρο με παράσταση

f(.

άπο ηΊν καιεχόμενη άρχαία

Β\"λλυ Μπράντ έπάΡΥυρο άνα
Σαλαμίνα,

σε ένδειξη ε:ύγνω

μοσύνης και b<.τίμησης για τίς προσπάθειες του κ. Μπραντ για έντιμη καΙ δίκαιη λύση
τοϋ Κυπριακού. Στ' άρισ-τερό: τού κ. MπpCrvτ (καθήμενος) ό τέως ΎΠOVΡΥος Παιδείας
Κ. Ν. Κονομής.

