
ανέφερε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, για να 

τερματισθεί η στρατιωτική επιδρομή της 

I ' 

,0 κυπριακός λαός σαν σύνολο πιστεύει 
ακράδαντα ότι αποτελούν υποκρισία οι δια

κηρύξεις των ΗΠΑ για τα δημοκρατικά 

δικαιώματα σε σοσιαλιστικές χώρες στην 

στιγμή που ξεχνούν και παραβλέπουν αυτό 

που γίνεται στην Κύπρο, ιδιαίτερα έχοντας 

υπόψη ότι είναι οι ΗΠΑ που μπορούν να 
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πιέσουν την Τουρκία να εφαρμόσει τις απο

φάσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο». 

Καταλήγοντας ο Χρ. Πέτας ευχήθηκε ότι 

η φετινή πορεία προς την Κυθρέα να είναι η 

τελευταία και στο μέλλον ν' aκολσuθήσουν 

εκδηλώσεις ελευθερίας στην ίδια την 

Κυθρέα, το Ν. Χωριό, τη Μια Μηλιά και σε 

όλcς τις κατεχόμενες περιοχές μας. Το 

Αf<ΕΛ, είπε, θα συνεχίσει με συνέπεια τον 

αγώνα μέχρι τέλους χωρίς να υπολογίζει 

οιαδήποτε θυσία. 

ΟΙ ΑΤτΙΛΕΣ ΘΑ ΚΤΥΠΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ! 

ΑΠΟΓΕΥΜΑτιΝΗ, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1989. 

Μακελειό θα προκαλούσαν οι κατοχικές 

δυνάμεις σε περίπτωση παραβίασης της 

νεκρής ζώνης και εισόδου σ' αυτή των δια

δηλωτών κατά τις τελευταίες aντικατοχι

κές εκδηλώσεις τόσο των μαθητών για 

καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκρά

τους, όσο και άλλες εκδηλώσεις από προσ

φυγικά σωματεία, όπως η χθεσινή Πορεία 

προς την Κυθρέα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθη

καν από διπλωματικές πηγές και επιβε

βαιώθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη: 

Η ηγεσία των κατοχικών δυνάμεων 

έδωσε εντολή στους άνδρες της να κτυ

πούν στο εξής οποιονδήποτε παραβιάζει τη 

νεκρή ζώνη, ενώ ειδικότερα για τις μαθητι

κές διαδηλώσεις όπως τη χτεσινή εκδή

λωση -πορεία προς την Κυθρέα οι οδηγίες 

ήταν σαφείς: 

Κτυπάτε αλύπητα στο ψαχνό! 

Η απόφαση να κτυπούν τα κατοχικά 

στρατεύματα κατά των άοπλων διαδηλω

τών λήφθηκε σε σύσκεψη υπό την προε

δρία του Ραούφ Ντενκτάς και με τη συμμε

τοχή των αξιωματικών του κατοχικού στρα

τού. 

τα Ηνωμένα Έθνη που πληροφορήθηκαν 

ιια την απόφαση αυτή διαβίβασαν στην 

κυβέρνηση ότι πρέπει να συστήσει σε 

όσους συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις 

καταδίκης του ψευδοκράτους να μην 

εισέλθουν στη νεκρή ζώνη δεδομένου ότι 

οι Τούρκοι θα κτυπήσουν. 

Ταυτόχρονα, η Ειρηνευτική Δύναμη 

έρριψε ολόκληρο το βάρος της και μετέ

φερε το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτι

κής της δύναμης στην περιοχή Λευκωσίας 

όπου θα πραγματοποιούντο οι εκδηλώσεις. 

Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση, το 

βράδι της περασμένης τρίτης παραμονή 

των μαθητικών εκδηλώσεων, πραγματο

ποιήθηκαν συνεχείς συσκέψεις της αστυ

νομίας στις οποίες αποφασίστηκε η λήψη 

μέτρων για να εμποδιστούν να μπουν στη 

νεκρή ζώνη πρόσωπα που θα έπαιρναν 

μέρος στις εκδηλώσεις. 

Σχετικά, αναφέρεται ότι: 

Η ενέργεια του Προέδρου της Δημοκρα

τίας να επισκεφθεί το Παγκύπριο Γυμνάσιο 

την προηγούμενη των εκδηλώσεων και να 

συστήσει ήμερες εκδηλώσεις, πραγματο

ποιήθηκε μετά από πληροφορίες ότι ομά

δες μαθητών θα προσπαθούσαν να μπουν 

στη νεκρή ζώνη. 




