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ΝΠ

ΣΥΝΤΟΝ
Στις
Κυθρέας

9

Οκτωβρίου

ΙΤΡΟΠΗ

1994

και η

κατοίκων της ευρύτερης
θρέας

αντικατοχικil

είπε ότι ο πρό-

προς το οδόφραγμα της
εκδήλωση άρχισε στις

i 0.15

Ί.Ύ]ς
rψ.

φλόγα

μετα·

από

και

τα

Φuλακισμέvα

δέηση για τους πεσό-

ντες και τους αγνοοι.Jμενους από τον
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη

ώργιο

Παπαχρυσοστόμου.

Νέα

Υ ι'Jρκη για την εθνική μας επιβίωση και την

Στο χώρο του

φέρθηκε

αγωνίζεται στη

κ.

Μίλησαν

Γε

""(r.r,.,..,.,,'"",

τοu δικαιοu στο νησί μας. Από

το

Εθνι!>ν ζήτησε

την ο.ποχιiφηοη των τουρκικών στρατεu
και των εποίκων και των αποστρα
ηκοποιrμτη της Kuπpou. Και η κα Υποuρ-

εκ

μέρους του Προέδρου της

του

η Έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιυ,.
κα Κλαίρη Αγγελίδου,

εκ

της Βουλής των

παράγοντα

προ των ευθυνών του.
ρο ότι αποκλείονται

λευτής κ.

κάνει ξεκάθα··
χρονοβόρες κι
Είναι καιρός ηια η

μαρχος Κuθρέας κ.

ότι δεν μπορεί να

Η

της

Στο
δήλωσης

ψi]φισμα,

ας και της

επιδόθηκε σε Αξιωματικό της

κής Δύναμης των Ηνωμένων Eθvι.iJv.

κατανοώ τον πόνο και το βαθύ
σας. Νιώθω τη

της από το

λεμο, τονίζοντας ότι σ'

την aντικα-

τοχική εκδήλωση οι κάτοικοι
και της ευρίπερης

Θρέας αναπολοuν τις
ευτυχίας και χαράς και διατρανι\>νοντας
την

όλων ότι

τη γη που

και '{ια την

και η

μας πήραν με τη βί.α δεν την ξεγράφουμε

θα

αλλά τη μvημη ·της την κουβαλούμε

και ηάλι. Τα ποτάμια της χαράς θα ξανα-

τον Κεφαλόβρυσο να κελαρι.'Jσει
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γιατί τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν τίπο

τρέξουν''·
Μιλώντας εκ

του προέδρου

της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αλέξη

Γαλανού ο

κ. Άρι

στος Χρυσοστόμου ανέφερε ότι το ψηλό
αγωνιστικό φρόνημα και η μνήμη των κα

τεχομένων είναι παράγοντες ασφάλειας,
που μαζί με τη διεκδίκηση και εμμονή στο

δίκαιο αγωνα μας δε θα επιτρέψουν ποτέ

να θuματοποιηθούν τα

χιi>ματά μας,

ούτε να ξεπουληθούν τα απαράγραπτα
δικαιωματα μας. Τοvίζοvrας, ότι οι ισχυ-
ροί της γης παραβλέπουν 1ην ουσία του
Κυπριακού προβλήματος ως θέματος

νης εισβολής και κατοχής είπε ότι οφεί-
λουμε

να

αξιοποιf!σοuμε

την

Εuρωπη

διεκδικιί>ντας το δικαίωμά μας να κατα
στεί η Κύπρος πλήρες

μέλος της Ευρω

παϊκής Κοινότητας, γιατί εκεί θα υπάρξει
ασφάλεια και

τε για την αποκατάσταση των δικαίων
μας,

τονίζοντας

ροντα των χωρων-μελωv του. Για να τεκ

μηριώσει αυτή τη θέση του ο
αναφέρθηκε

στην

Κουρδικr1

ομιλητής
εξέγερση

εναντίον των Τούρκων, στην κατάσταση
στη Βοσνία και στη δίκη των στελεχών
της «Ομόνοιας» στην Αλβανία και τόνισε

ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν ως αποτέλε
σμα τη αποθράσυνση των Τούρκων σε
όλους τους τομείς. Εμείς θα πρέπει να
εμμείνουμε στη συζήτηση της ουσίας του
Κuπριακοι.'J προβλήματος και να απαιτή
σουμε από

τον ΟΗΕ τα δίκαιά μας σε

στενή συνεργασία με την Ελλάδα και άλ

λες φιλικές χώρες.
ομιλία του ο Δρ. Πέτρος Κα·

να συνειδητο

χής, που πέρασαν δεν μας λύγισαν και
οι:ιτε θα μας λυγίσουν στον αγώνα μας
για

στις

Ελλάδα,

πατρογονικές

μας

όλες τις δυσκολίες που

της διασπορός, όλοι μαζt μπορούμε και

ροuμε

πρέπει να

στην

ης δυνάμεις μας.

Κατέληξε χαιρετίζοντας το νέο αμυντικό
και την

την

""'""-·''"' τόνισε ότι τα είκοσι χρόνια κατο

όλοι τις δυνάμεις που μπορεί

Ελλάδας

για

συ

νέχεια είπε ότι

δόγμα της

κριτήριο

κάποια περιοχή της γης είναι τα συμφέ

των δικαιωμά

των του συνόλου του λαού μας,

ότι

επέμβαση ή τη μη επέμβαση του ΟΗΕ σε

που περιλαμβάνει

στον ενιαίο

ότι

υηάρχοuν,

προσβλέποντας

της Κύπρου στην Ευρωπα·ί

κή Ένωση για το καλό όλων των κατοί
κων

της.

Απευθυνόμενος

προς

τους

Τ ουρκοκυπρίοuς ζήτησε τη συνεργασία

ρο του Έθνους και λέγοντας ότι με ολό

τους για να κτίσουμε μαζί ένα καλύτερο

κληρο το Έθνος σταθερό και με συνέ

μέλλον για ολόκληρο τον πληθυσμό της

πεια στο πλευρό μας θα

ΠJ

μά.χη της ΚίJπροu.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Κuθρέ
ας κ.

Φραγκούδης

ανέφε

ρε ότι βρισκόμαστε και πάλι στο οδό
φραγμα, κοντό μα τόσο πολύ

από

τις εστίες μας, παρατήρησε ότι οι ισχυ

ροί της γης χρησιμοποιούν δύο

Κύπρου. Στη συνέχεια ανέφερε ότι πολ
λοί (uποvοωvτας τους ισχυρούς της γης)

και

δύο σταθμά γιο να αποφασίζουν σε ποιες
περιοχές του κόσμου θα επεμβαίνουν και
σε ποιες όχι και διερωτήθηκε επίμονα

πρέπει να νιιi.!Θουν ντροπή γιατί ανέχο
νται

σήμερα την κατοχή της Κύ

πρου από την Τουρκία και τη μη διακρί

βωση της τύχης των αγνοουμένων μας,
που είναι ένα καθαρά ανθρωπιστικό Θέ
μα, εκφράζοντας τελικά την ελπίδα ότι
οι ιχυροί της γης Θα θελήσουν

να επανορθωσουν τις παραλείψεις τους
σχετικά με την Κύπρο με βάση το Διε-

__________________________1_1_7_________ ΕΛΕΥΘΕΡΗΚΥΘΡΕΑ
θνές Δίκαιο. Ο δρ. Πέτρος Καρεκλάς κα

ματέα το αίτημα να ζητήσει ως εντολο

τέληξε τονίζοντας τη σημασία της ενό

δόχος του Διεθνούς Οργανισμού τη

τητας του Κυπριακού Ελληνισμού για την

ψη πρακτικών μέτρων από το Συμβούλιο

ευόδωση του αγώνα μας.

Ασφαλείας ώστε

Στο

ψήφισμα

που

εγκρίθηκε

από

τους κατοίκους της Κuθρέας και της ερύ

τερης περιοχής Κυθρέας προς το Γ ενικό
Γραμματέα

των

Ηνωμένων

Εθνών

κ.

Μπούτρσς Γκάλι τονίζεται η αποφασιστι
κότητα όλων μας για συνέχιση του αγώ

να για επιστροφή, καθώς και το δικαίωμα
των συγγενών των αγνοουμένων να πλη

ροφορηθούν επιτέλους για την τι)χη των
αγαπημένων τους προσώπων. Στη συνέ
χεια υποβάλλεται προς το Γενικό Γ ραμ-

να τεθεί τέρμα στην

τουρκική κατοχή τμήματος της Κυπρια
κής Δημοκρατίας.

το ψη ..

φισμα ζητεί από τα Ηνωμένα Έθνη να
ενεργήσουν υποβοηθητικά στην προσπά

θεια της Κύπρου για ένταξή της στην Ευ
ρωπα"ική Ένωση, διότι ολόκληρος ο Κυ
πριακός λαός-Ελληνοκι)πριοι, Τοuρκοκι:ι
πριοι, Ι<,.ά.
σε

-

μπορεί να ευημερήσει μέσα

συνθήκες

ασφάλειας

και

ειρηνικής

συμβίωσης με όλους τους Ευρωπαίκούς
λαούς.

