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Ομιλία στο εκκλησίασμα Αγίου Νικολάου στη Λευκωσία στις 

16 Ιουλίου και την επαύριο 17 Ιουλίου 1995 στο εκκλησίασμα 
Αγίας Μαρίνας στο Στρόβολο για τις εκδηλώσεις των αγνοουμένων. 

Την ερχόμενη Πέμπτη 20 Ιουλίου 

1995 στις 8 το βράδυ η Επιτροπή Συγγε
νών Αγνοουμένων τελεί Παγκύπρια Λα

μπαδηφορία για τους 1619 αγνοουμένους 
μας σε ένδειξη διαμαρτυρίας που για 21 
τώρα χρόνια η Διεθνής Κοινωνία ο Ο.Η.Ε. 

το Συμβούλιο Ασφαλείας και οι Μεγάλες 

Δυνάμεις δεν μπόρεσαν να λύσουν το αν

θρωπιστικό τούτο πρόβλημα και οι συγγε

νείς των ζουν στο άγχος και την αγωνία τι 

νά 'γίναν τα προσφιλή των πρόσωπα. 

Η Παγκύπρια Επιτροπή Αγνοουμέ

νων κάλεσε σε δυο συνεδρίες την Κυβέρ

νηση, την πολιτική και θρησκευτική ηγε

σία, Σωματεία, Οργανώσεις, τα μέσα μαζι

κής ενημέρωσης και όλα τα οργανωμένα 

σύνολα να συμμετάσχουν σαν συνδιοργα

νωτές στις εκδηλώσεις και να υποβοηθή

σουν στην προσέλευση κόσμου για να δεί

ξουμε πως το πρόβλημα των Αγνοουμέ

νων δεν αφορά μόνο τους συγγενείς των 

αλλά είναι πρόβλημα ολόκληρου του Κυ

πριακού λαού και γενικότερο όλου του 

Απανταχού Ελληνισμού. 

Αφετηρία της άνω εκδήλίυσης θα εί

ναι ο νέος ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 

Έγκωμης, όπου στις 8 το βράδυ θα ανα
πεμφθεί δέηση, προεξάρχοντος του Σε

βασμιωτάτου μητροπολίτη Κυρηνείας κ. 

Νικολάου, για τη διακρίβωση της τύχης 

των αγνοουμένων και την επιστροφή των 

προσφύγων στις πατρογονικές τους 

εστίες. Τη συγκέντρωση θα προσφωνή

σουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο 

Μητροπολίτης Κυρηνείας, ο Δήμαρχος 

Έγκωμης και εκπρόσωποι ηιJν επιτροπών 

Αγνοουμένων Κύπρου και Ελλάδος. 

τέρμα της εκδήλωσης θα είναι ο κυ

κλικός συγκοινωνιακός κόμβος του αερο

δρομίου Λευκωσίας, όπου θα γίνει καθιστι

κή εκδήλωση διάρκειας μιας περίπου 

ώρας. Κατ' αυτή θα γίνει προσκλητήριο 

όλων των αγνοουμένων μας. 

Υποχρέωση και καθήκον όλων μας 

είναι ν' αγκαλιάσουμε πατρικά το πρόβλη

μα των αγνοουμένων για να δείξουμε σε 

Κυβερνήσεις και Λαούς, σε έθνη και κράτη 

στον Ο.Η.Ε. και στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

στην ΕΟΚ και τη ΔΑΣΕ και σ' άλλα διεθνή 

βήματα πως το ανθρωπιστικό τούτο πρό

βλημα είναι ξέχωρο από τη λύση του Κυ

πριακού . Είναι η τραγικότερη πτυχή του 
κυπριακού δράματος, που ξετυλίχθηκε με 

την η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, 

τον Ιούλιο του '74 και πρέπει όλοι να ευαι
σθητοποιηθούμε μπροστά στην τραγωδία 

των συγγενών τους. 

Με τη μαζική μας παρουσία, να ζητή

σουμε από την πολιτισμένη ανθρωπότητα 

να εγκύψει στο πρόβλημα και να αναγκά

σει την Τουρκία να δείξει την πρέπουσα 

σοβαρότητα και ν' απολογηθεί τι έκαμε 

τους 1619 αγνοουμένους που ζωντανούς 
τους είχε στα χέρια της. 

Κάμνω τελικά θερμή έκκληση σ" 

όλους να ευαισθητοποιηθούμε μπροστά 

στο δράμα των συγγενών τους και να συμ

μετάσχουμε μαζικά στην άνω εκδήλωση 

για να υποβοηθήσουμε τον στόχο όχι μο

νάχα να φθάσουμε τους 1619 που έθεσε η 
Οργανωτική Επιτροπή αλλά και να τον 

υπερβούμε σε πολλαπλάσια τούτου. 

Χριστόδουλος Πέτσας, Πρόεδρος 

Σωματείου «ΕΛΕγΘΕΡΗ ΚυΘΡΕΑ» 




