
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

μας τις εξελίξεις αυτές και να καταστή

σουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι 

παραμένουμε ακλόνητοι στις επάλξεις του 

αγώνα για λευτεριά και δικαίωση. 

Η καταστροφή της πολιτιστικής μας κλη

ρονομιάς, κατέληξε και ο εποικισμός των 

κατεχομένων από τις ορδές του Αττίλα δεν 

αφήνουν καμιά αμφιβολία και δεν επιτρέ

πουν ψευδαισθήσεις για τις πραγματικές 

προθέσεις της Άγκυρας. Για να πετύχουμε 

όμως στόχο για μια Κύπρο χωρίς τουρκικά 

στρατεύματα και εποίκους μέσα στην 

96 

οποία θα εφαρμόζονται στην πράξη τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθε

ρίες επιβάλλεται πριν και πάνω απ' όλα να 

διεκδικούμε τα δίκαια μας σταθερά και με 
πειστικότητα. 

Τους Κυθρεώτες προσφώνησαν επίσης ο 

γενικός γραμματέας της ΕΔΕΚ κ. Χατζηδη
μητρίου και ο πρέσβης της Ελλάδας κ. 

Φωτόπουλος. 

Ακολούθησε πορεία, κατά την οποία επι

δόθηκε και ψήφισμα σε εκπρόσωπο του 

Γενικού Γραμματέα κ. Κουεγιάρ. 

ΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Για Δεύτερη φορά μέσα σε ένα πενθή

μερο η αστυνομία, κατόπιν εντολής του 

προεδρικού, ξανακτύπησε με δακρυγόνα 

και βίαιες ενέργειες. 

Αυτή τη φορά θύματα ήταν οι πρόσφυγες 

που πήραν μέρος στην Πορεία των 

ΚυθραιωτιiJν, η οποία πραγματοποιήθηκε 

χθες. 

Απέναντι στις εκατοντάδες των προσ

φύγων που πορεύτηκαν προς την κατεχό

μενη γη τους, η αστυνομία πρόταξε ισχυ

ρές δυνάμεις, έστησε συρματοπλέγματα 

και έριξε εναντίον τους δακρυγόνα. 

Ώρα 11.30 στην περιοχή "Μερικές ηλι
κιωμένες ξεφεύγουν για να μπουν στη 

νεκρή ζώνη αλλά βρίσκονται aντιμέτωπες 

με αστυνομικούς. 

Ορισμένοι απ' αυτούς επιδεικνύουν 

σκληρότητα και βίαια aπωθούν γυναίκες 

και μερικούς άντρες που τις ακολουθούν. 

Μπροστά στη βία οι πρόσφυγες αντι

δρούν και αρχίζουν να αποδοκιμάζουν τους 

αστυνομικούς. 

Σε απάντηση η αστυνομία ρίχνει δακρυ

γόνα. Ακολουθούν λιποθυμίες γυναικών 

και ο κόσμος αναστατώνεται, με αποτέλε

σμα αρκετοί ν' αντιδρούν δυναμικά και να 

σημειωθούν μικροσυμπλοκές με αστυνομι

κούς. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1989 

!Ξπικρατει παντζουρλισμός και ακούον

ται φωνές: «Βοήθεια, βοήθεια». Γιατροί 

που παίρνουν μέρος στην εκδήλωση τρέ

χουν και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε 

γυναίκες που βρίσκονται κάτω αναίσθητες. 

Οι πρόσφυγες αναγκάζονται τελικά να 

υποχωρήσουν αγανακτισμένοι ενώ όλοι 
συζητούν και καυτηριάζουν τη στάση της 

αστυνομίας. Καταφέρονται εναντίον της 

κυβερνήσεως που αντιμετωπίζει με βία και 

καπνογόνα ειρηνικές πορείες ενάντια στο 

συρματόπλεγμα της κατοχής. 

Πριν την πορεία τελέστηκε στην εκκλη

σία Παλλουριώτισσας λειτουργία κατά την 

οποία και αναπεύθηκε δέηση υπέρ ανεύρε

σης των αγνοουμένων μας και για επι

στροφή και δικαίωση. 

Ακολούθησαν ομιλίες και χαιρετισμοί 

από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανά

γνωση χαιρετισμού του προέδρου της Βου

λής, και των εκπροσώπων των κομμάτων. 

Συγκεκριμένα την εκδήλωση χαιρέτησαν 

εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο πρόεδρος του κ. Γ λ. 
Κληρίδης, ο κ. Σπ. Κυπριανού εκ μέρους 

του ΔΗΚΟ, ο γ.γ. του Σ.Κ. ΕΔΕΚ Τάκης 

Χατζηδημητρίου, ο κ. Πέτας εκ μέρους του 

ΑΚΕΛ, ο πρέσβης της Ελλάδας κ. Φωτόπου

λος κ.α. 




