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οι επισκέπτες των κατεχομένων και η εθνική 

αξιοπρέπειά μας 

του Κώστα Μαυρίδn 

ακαδnμαίi<αύ στnv Κύnρα και Εtιtιάδα 

Όταν τον Απρίλn του 2003 άνοιγαν τα οδοφράγματα προς τα κατεχόμενα - υπό τnν 
επιτιiρnοn του τουρκικού στρατού - παρακολουθούσαμε για μέρες στις τηλεοράσεις 
μας ένα θλιβερό θέαμα. γπιiρχε μια αυνεχιiς «παρέλασn" διάφορων Ε/κ που επέ

στρεφαν από τα κατεχόμενα και περιέγραφαν ενθουσιασμένοι τnν »εμπειρία τnς επί

σκεψnς». Οι απόψεις και τα σχόλια τους εξέπεμπαν το μιiνυμα που συνιiθως εκπέ

μπει ένας ... τουρίστας. 

Στn μνιiμn nχούν ακόμn εκείνα τα »Πόσο όμορφα επεράσαμεν», «Πόσο καλά μας φέρ

τnκαν», «εν τζαι τζείναι πλάσματα», .. μας κέρασαν καφέ και μας πρότειναν για Φαγn
τό" και άλλα τέτοια. Χωρίς οποιαδιiποτε αναφορά στn ρίζα του όλου προβλιiματος, 

τnν τουρκικιi κατοχιi. Χωρίς καν τn συστολιi ιi ντροπιi που φυσιολογικά θα έπρεπε 

να δημιουργείται από μια ενέργεια που αναπόΦευκτα εξυπακούει υποχρεωτικιi υπό

κοιi στους κανόνες του καταχτnτιi. 

Έκτοτε, n απορία έμεινε μετέωρn: Δεν υπιiρχαν άλλου είδους Ε/κ, που επισκέΦτn
καν τα κατεχόμενα. εκτός από εκείνους που εξέπεμπαν τnν τουριστικιi αντίλnψn των 

πραγμάτων; Μόνο τέτοιοι Ε/κ «τουρίστες" επισκέφτηκαν τα κατεχόμενα και κατεν

θουσιασμένοι απολάμβαναν τnν <ψέρα γιορτιiς" που τους πρόσφερε το κατοχικό 

καθεστώς; Σημειώνεται πως με τον υπέρ τίτλο «Μέρα Γιορτιiς" παρουσιαζόταν το 

θέμα στn ΝΕΤ και ιiτανε φαίνεται τόσο δύσκολο να προβλnθεί ένας Ε/κ που να δια

σώζει με τn στάσn του τnν αξιοπρέπειά μας. 

Ή μιiπως εντασσόταν και αυτό στον όλο σχεδιασμό για αποδοχιi τnς κατοχιiς ως 

μέρος ενός επικείμενου σχεδίου λύσnς του Κυπριακού; 

Στnν τnλεόρασn δεν προβλιiθnκαν άνθρωποι όnως τους γονείς μου, που είμαι βέβαι

ος ιiσαν κι άλλοι χιλιάδες, για να περιγράψουν τον πόνο που ένιωσαν όταν αντίκρι

σαν το σnίτι τους να κατοικείται από ξένους. Και κυρίως, δεν προβλιiθnκαν άνθρω

ποι όπως τους γονείς μου, nού είμαι βέβαιος ιiσαν κι άλλοι χιλιάδες, να αναφέρουν 

πως υπέδειξαν στους σnμερινές χριiστες ιτ;κ ιi έποικους> ότι το σπίτι εκείνο έχει 

ιδιοκτιiτn ο οποίος το θέλει πίσω. Αν τέτοιες αντιλιiψεις δεν ιiσαν επιθυμnτές, πόσο 

μάλλον εικόνες με Ε/κ που αναζητούσαν τα κόκαλα των συγγενών τους που άΦn

σαν πίσω, διότι αυτοί σίγουρα θα χαλούσαν τnν σχεδιαζόμενη νέα τάξn πραγμάτων. 

και ποτέ δεν προβλιiθnκε τότε πως πολλοί Ε/κ πιiγαν στα κατεχόμενα αναζητώντας 
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σnμάδι για τους αγνοούμενούς τους κι άλλοι πιiγαν για τους τάφους εκείνων που 

έμειναν πίσω. 

Η νέα τάξn πραγμάτων όχι απλώς ευνοούσε αλλά απαιτούσε τον ... τουριστικό τρό
πο σκέψnς και εν μέρει, τον χαζοχαρούμενο τρόπο αντιμετώπισnς τnς κατάστασnς, 

χωρίς ίχνος ανθρώπινnς αξιοπρέπειας. Πρόσφατα, n ιστορία τιiς 16χρονnς Αντρούλας 
Χριστοδούλου από τnν Ταύρου επανέφερε έμμεσα το θέμα στπν επικαιρότnτα μέσα 

από ένα τραγικό τρόπο. Η Αντρούλα δολΟΦονιiθnκε με τρεις σφαrρες στο κεφάλι 

στις 22 Αυγούστου του 1974 από Τούρκο στρατιωτικό <μάλλον αξιωματικό αφού τnν 
πυροβόλnσε με πιστόλι που κανονικά διαθέτουν οι αξιωματικοί). Η Αντρούλα δολο

φονιiθnκε μέσα στο σπίτι τnς και μπροστά στα μάτια των αδελφών τnς επειδιi aντι

στεκόταν πεισματικά στο κτιiνος που ιiθελε να τn βιάσει. Με το άνοιγμα των οδο

φραγμάτων. τα αδέλφια τnς Αντρούλας πιiγαν στο χωριό τους αναζnτώντας τον 

τάφο τnς αδελΦriς τους. Αλλά τέτοιου είδους ανθρώπους δεν είδαμε ποτέ στις τnλε

οράσεις μας τότε που άνοιξαν τα οδοφράγματα. 

Μέσα σε εκείνο το φτιαχτό πανnγύρι τnς ειριiνnς, πέραν από τις χαζοχαρούμενες 

κυριούλες που παρέλαυναν έκθαμβες για τα φτnνά καταστιiματα στα κατεχόμενα και 

για τπν «Πολλά ωραία επίσκεψn», υπιiρχαν και σι άλλοι που ποτέ δεν εfδαμε στις 

τnλεοράσεις. Είναι εκείνοι οι άλλοι που δεν είδαμε οι οποίοι διέσωσαν τnν αξιοπρέ

πεια του Ανθρώπου <με κεφαλαίο). Εκείνοι που έκαναν τον πόνο τους κόμπο-κόμπο 

γιατί τα πάντα τα πλάκωνε n κατοχιi και δεν ταίριαζαν με τις απαιτιiσεις των σχεδια
σμών τπς επερχόμενπς λύσnς και για αυτό έπρεπε να εξαφανιστούν. 

το ερώτnμα λοιπόν δεν είναι αν κάποιος πιiγε ιi δεν πιiγε στα κατεχόμενα. Το ερώ

τnμα είναι τι πάει να κάνει; Απέναντι λοιπόν στους «τουρίστες» των κατεχομένων, 
υπάρχει και το μαύρο πένθος τnς ψυχιiς που διασώζει τnν αξιοπρέπειά μας. 
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ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ, 
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠ/1/ΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝ/Στ/ΚΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ ΕΥΡvτΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ Δρα 

ΠΕ1ΡΟΥ Μ. ΚΑΡΕΚΛΑ 

Η απόδοση τιμιiς στους Πεσόντες και στους Αγνοούμενους της τουρκικιiς εισβολιiς 
του 1974, που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της ελευθερίας και της εδαΦικιiς ακε
ραιότητας της Κυπριακιiς Δημοκρατίας, αποτελεί ύψιστο πολιτειακό χρέος και οφει· 

λri όλων μας, ως πολιτών αυτιiς της χώρας. 

Με βαθιά συγκίνηση βρίσκομαι οιiμερα εδώ στην επιμνημόσυνη τελετιi που διορ

γανώνει ο Διiμος Κυθρέας και η Συντονιστικιi Επιτροπιi Ευρύτερης Περιοχιiς Κυθρέ

ας και είναι αφιερωμένη στις δεκάδες των πεσόντων και αγνοουμένων της κωμόπο
λης της Κυθρέας και των χωριών της ευρύτερης περιοχιiς της. 

Πολιτεία, εκκλησία και λαός θυμόμαστε και απστίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμιiς 

σ' αυτούς που είχαν ως υπέρτατες αξίες την ειριiνη, την ελευθερία, τη Δημοκρατία, 

τη δικαιοσύνη και νιο τις οποίες Θυσιάστηκαν παραμένοντας μέχρι το τέλος συνεπείς 

και ανυποχώρητοι υπερασπιστές τους. Αυτούς, που πιστοί στις παραδόσεις του λαού 

μας, έδωσαν μαθιiματα ηθικιiς, τόλμης και ανδρείας θέτοντας πάνω απ' όλα την 

πατρίδα. Αναπέμπουμε δέηση υπέρ των Αγνοουμένων αδελφών μας, που χάθηκαν 

τα ίχνη τους το τραγικό εκείνο καλοκαίρι του 1974. Συμμεριζόμαστε πλιiρως τον 
πόνο και την αγωνία των συννενών τους, συνειδητοποιούμε όλοι αυτιi την τραγικιi 

ανθρωπιστικιi πτυχιi και ευχόμαστε να αποδώσουν σύντομα οι προσπάθειες για τεκ
μηριωμένη διακρίβωση της τύχης κάθε ενός αγνοουμένου μας. 

Η ιστορικιi μνιiμη είναι ευθύνη και χρέος. Ευθύνη και χρέος προς αυτούς, που με 

αρετιi και τόλμη αντιστάθηκαν στη μεγάλη προδοσία του πραξικοπιiματος, υπερα

σπιζόμενοι τη Δημοκρατία και τη νομιμότητα. Προς αυτούς που με γενναιότητα 

ψυχιiς πολέμησαν τον τούρκο εισβολέα, υπερασπιζόμενοι την εδαΦικιi ακεραιότητα 

της πατρίδας μας. Έπεσαν όλοι στο βωμό της Δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Τις μαύρες εκείνες ημέρες του Ιούλη και Αυγούστου του 1974, η Κύπρος συστρα
τεύτηκε για να αποκρούσει τη βάρβαρη τουρκικιi εισβολιi, που ακολούθησε το προ-
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δοτικό πραξικόππμα τπς 15πς του Ιούλπ, με τα στρατευμένα παιδιά τπς να βρίσκο

νται στπν πρώτπ γραμμιi του πυράς, στα Τάγματα τπς Εθνικιiς Φρουράς, που πλιiρω

σαν βαρύτατο τίμπμα στον άνισο εκείνο και προδομένο αγώνα. 

Μπορούμε δικαιωματικά να περπφανευόμαστε για τα εκλεκτά τέκνα τπς Κύπρου μας, 

που τίμπσαν τπν πατρίδα μας, με το ιiθος, τπ γενναιότπτα και το ψυχικό τους σθέ

νος. Στα πρωικά παλικάρια μας, που αγωνίστπκαν και θυσιάστπκαν για τπν προάσπι

σπ τπς ελευθερίας, τπς Δπμοκρατίας και τπς Εθνικιiς μας αξιοπρέπειας, εκφράζουμε 

τπν αιώνια ευγνωμοσύνπ μας για τπ μεγάλπ θυσία τους. 

Δικαιωματικά και πρώτιστα. μπορούν να περπφανεύσνται οι οικογένειές τους, γιατί γέν

νπσαν ωραίους έφπβους με αρχές και ιδεώδπ. Στις οικογένειές τους απευθύνομαι και 

εκφράζω τπν ευχιi να βρουν παραμυθία στπ σκέψπ πως ευτύχπσαν να ζιiσουν έστω 

και λίγα χρόνια μαζί και δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους, που βίωσαν τα οράματα τόυ 

Ελλπνισμού και τπν πανάρχαιπ εντολιi «εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρπς». 

Τιμώντας τπ θυσία και τπν προσφορά στπν πατρίδα, των πεσόντων και αγνοουμένων 

κατά τπν τουρκικιi εισβολιi, από τπν Κυθρέα, το Νέο Χωριό, το Τραχώνι, τπ Βώνπ, το 

Έξω Μετόχι, τπ Μια Μπλιά και το Παλαίκυθρο, καθώς και από κάθε γωνιά τπς μαρ

τυρικιiς μας πατρίδας, κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ και αντλούμε δύναμπ από το 

δικό τους παράδειγμα για τπ συνέχισπ του αντικατοχικού μας αγώνα. 

οι πρωικές πράξεις του παρελθόντος τιμώνται όχι μόνο με απλές αναφορές και ανε

γέρσεις μνπμείων, αλλά κυρίως με τπ βίωσπ των μπνυμάτων τους από τους ζώντες 

και με τπν ανάδειξπ των διδαγμάτων τους σε πυξίδα και γνώμονα μιας αξιοπρεπούς 

εθνικιiς πορείας. Αυτό το μιiνυμα το σεβόμαστε και θα το υλοποιιiσουμε. Η Κύπρος, 

που έχει κάθε δικαίωμα να καταστεί ένας ευτυχισμένος τόπος αρμονικιiς συμβίωσπς 

όλων των νόμιμων κατοίκων τπς, εξακολουθεί να είναι το θύμα ενός διαρκούς 

εγκλιiματος και μιας συνεχιζόμενπς αδικίας. Η τραγωδία τπς Κύπρου και του λαού 

τπς αποτελεί αναμφίβολα ένα μελανό στίγμα στπ σύγχρονπ ευρωπα'iκιi ιστορία. Η 

Κύπρος, π μόνπ διχοτομπμένπ δια τπς βίας χώρα μέλος τπς ΕυρωπαΊκιiς Ένωσπς, 

αγωνίζεται να περιφρουριiοει τα αυτονόπτα. τα δίκαια και τα δικαιώματά τπς και να 

διασφαλίσει τπν επιβίωσπ και το καλύτερο μέλλον του λαού τπς. Το πρόβλπμα τπς 

Κύπρου παραμένει κατά βάσπ ένα πρόβλπμα εισβολιiς και κατοχιiς του εδάΦους 

ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών και τπς Ε. Ε. και πάνω σ' αυτιi τπ βάσπ 

πρέπει να εδράζονται οι προσπάθειές μας για δικαίωσπ. 

Έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται δύσκολες δοκιμασίες. Θα δοκιμάσουν και τπ 

θέλπσιi μας και τnν ενότnτά μας και τnν πίστπ στο δίκαιό μας. Η συνέχισπ τπς κατοχιiς, 

π καταλιiστευσπ και το ξεπούλπμα των κατεχομένων περιουσιών μας, π καταστροφιi 
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τnς πολιτιστικr'iς μας κληρονομιάς, ο συνεχιζόμενος εποικισμός των σκλαβωμένων 

εδαΦών μας και η συστηματικr'i και κατά συρροr'i παραβίαση κόθε αρχr'iς του ευρωπαϊ· 

κού και του διεθνούς δικαίου από την κατοχικr'i Τουρκία αποτελούν προκλητικά γεγο

νότα που δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να παραγνωριστούν και να αγνοηθούν 

από καμία ευρωπαϊκr'i χώρα η οποία σέβεται τους θεσμούς και τις οξίες της Ε.Ε. Έχου

με κόθε καλr'i διάθεοη και την αναγκαία πολιτικr'i βούληση να συμμετάσχουμε οε 

ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και αυτό είναι κάτι που έχουμε διακηρύξει και έμπρα· 

κτα αποδείξει. Έχουμε στείλει παντού το μnνυμα, ότι η δικr'i μας πλευρά είναι έτοι

μη και πρόθυμη να συνομιλr'iσει για την εξεύρεση μιας ειρηνικr'iς, λειτουργικr'iς και 

βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλr'iματος. Επαφίεται στην τουρκικr'i πλευρά και 

ιδιαίτερα στην Άγκυρα να δικαιώσει με πράξεις την ευρωπαϊκr'i προοπτικr'i της και να 

αποδείξει με έργα την επιθυμία της για μια αμοιβαία αποδεκτr'i λύση. 

Η σκέψη μας στρέφεται και σr'iμερα και κάθε μέρα στην κατεχόμενη γη μας. Και ο 

αγώνας μας γίνεται για να επανενώσουμε αυτr'i τη γη, να επανενώσουμε το λαό μας, 

να κατεδαφίσουμε τα τείχη της διαίρεσης και να οικοδομr'iσουμε την ειρr'iνη, την 

ευημερία και την ασφάλεια για όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού μας, 

Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους. Αυτού του 

νησιού που δικαιούται και αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Η δικαίωση των αγώνων και 

των θυσιών του λαού της μαρτυρικr'iς, μικριiς μας πατρίδας είναι το καλύτερο μνη· 

μόσυνο για τους ηρωικώς πεσόντες και αγνοούμενους του Διiμου της Κυθρέας και 

των χωριών της ευρύτερης περιοχιiς, τους οποίους τιμούμε και μνημονεύουμε στη 

σημερινιi τελετιi, για να θυμίζουν στους παρόντες και στους επερχόμενους το χρέ· 

ος, το συλλογικό ιστορικό χρέος. Και αυτό το χρέος, θα εκπληρωθεί με ενότητα, 

ομοψυχία, πίστη, με τη συμπαράταξη της Ελληνικr'iς κυβέρνησης και με αδούλωτο 

πνεύμα από τον απανταχού Ελληνισμό αλλά και από όσους αγαπούν πραγματικά 

την ειριiνη, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. 

Όσες απογοητεύσεις και αν νιώσαμε ως τώρα, όσες και αν r'iταν οι προσπάθειες που 

απέτυχαν, όσο άκαμπτη και αρνητικιi και αν ιiταν η στάση της τουρκικιiς πλευράς, 

εμείς δεν θα πρέπει να κουρασθούμε στην αναζr'iτηση μιας συμβατιiς με κάποιες 

αρχές λύσης του εθνικού μας προβλr'iματος. 

Είμαστε όλοι χρεωμένοι στην ιστορία μας και οφειλέτες στους μάρτυρες των Εθνι· 

κών μας αγώνων. Είμαστε όλοι χρεωμένοι στους r'iρωες μας και σε ό,τι συμβολίζει 

και διαμηνύει η υπέρτατη θυσία τους. Θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα με πίστη, με 

υπευθυνότητα, με σύνεση και με αδούλωτο φρόνημα, όπως έπραξαν οι αγωνιστές 

της ελευθερίας. Μέχρι την τελικιi δικαίωση. 

Ας φανούμε αντάξιοι της θυσίας τους. Αιωνία τους η μνιiμη . 
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ΑΝτΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣτΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡvτΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Εσπερινός εορτής Αγίας Μαρίνας· Οδόφραγμα Μιάς Μηλιάς, 16.7.2007 

Προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κύριο Μ παν Κι Μούν 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Οι χιλιάδες των προσφύγων τnς ευρύτερnς περιοχriς ΚΥΘΡΕΑΣ, που περιλαμβάνει τnν 

Κωμόπολn τnς ΚΥΘΡΕΑΣ και τα γύρω χωριά, Μια Μnλιά, Νέο Χωρίο, Παλαίκυθρο, 

Βώνn, Έξω Μετόχι και Τραχώνι, τέλεσαν σriμερα ειρnνικά στο οδόφραγμα τnς Μιας 

Μnλιάς τον εσπερινό τnς Αγίας Μαρίνας τnς κγΘΡΕΑΣ, εξαιτίας τnς απαγόρευσnς του 

κατοχικού καθεστώτος να τελεσθεί ο εσπερινός στnν εκκλnσία τnς Αγίας Μαρίνας 

τnς ΚΥΘΡΕΑΣ. 

Μπροστά σ' αυτό το οδόφραγμα τnς ντροπriς για κάθε πολιτισμένn κοινωνία στο 

τέλος τnς Αντικατοχικriς Εκδriλωοnς οι συγκεντρωθέντες ενέκριναν ομόφωνα τα 

ακόλουθα: 

1. Σας καλούν όπως εντείνετε τις προσπάθειές σας για εξεύρεσn το συντομότερο 
δυνατό λύσnς στα Κυπριακό πρόβλπμα που θα είναι σύμφωνn με τις αρχές του 
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Καταστατικού Χάρτn των Ηνωμένων Εθνών και όλα τα περί Κύπρου Ψηφίσματα του 

Διεθνούς Οργανισμού. Λύσn που δεν θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις βασικές ελευθερίες νια όλους τους κατοίκους τnς Κύπρου δεν θα γίνει από μας, 

και ούτε πιστεύουμε από τον υπόλοιπο κυπριακό λαό, αποδεκτι'ί. 

2. Θεωρούμε ως θέμα ύψιστης σημασίας τn διασφάλιση του δικαιώματος επιοτρο
φnς νια όλους τους πρόσφυγες καθώς και του δικαιώματος ιδιοκτησίας και περι· 

ουσίας οπουδι'ίποτε στο νnσί μας για τον κάθε Κύπριο πολίτη. Σ' αυτό το πλαίσιο, 

απαιτούμε τnν πλι'ίρn συμμόρΦωσn τnς Τουρκίας προς τις αποφάσεις του Ευρω

παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

3. Οι χιλιάδες των προσφύγων τnς ΚΥΘΡΕΑΣ και της γύρω περιοχnς ΚΥΘΡΕΑΣ που 

είναι προέκταση τnς Λευκωσίας με αμιγι'ί Ε/Κ πληθυσμού και από τις πιο πυκνο· 

κατοικημένες μn αστικές περιοχές τnς Κύπρου, απαιτούν όπως n προδιαγραΦό· 
μενn λύσn με βάσn τις συμφωνίες Κορυφnς του 77 και 79 προνοεί τnν συμπερί
ληψη της περιοχnς αυτnς υπό Ε/Κ διοίκnσn. 

4. Αναμένουμε δε όπως καλέσετε το συντομότερο δυνατό ενεργοποίnσn τnς συμ
φωνίας τnς 8nς Ιουλίου 2006 που διεκόπη εξαιτίας τnς αδιάλλακτης οτάσnς τnς 
Τουρκικnς πλευράς. Απαιτούμε όπως n συνεχιζόμενη άρνηση του κατοχικού ηνέ· 

τn να προσέλθει στnν τράπεζα των διαπραγματεύσεων καταδικαστεί απερίφρα

στα και με τον πιο έντονο τρόπο. 

5. Η ανάγκn εξεύρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσnς του Κυπριακού προβλι'ίμα

τος είναι σι'ίμερα πιο επιτακτικι'ί παρά ποτέ καθώς τα δικαιώματα και οι ελευθε· 

ρίες των Τ/Κ, οι οποίοι αποτελούν τnν μειοψηφία στα κατεχόμενα, παραβιάζονται 

κατάφωρα από το κατοχικό καθεστώς και ζουν σε συνθι'ίκες πλι'ίρους εξαθλίωσης, 

στρατιωτικού καθεστώτος εξαιτίας των τουρκικών Στρατευμάτων. 

6. Επιθυμούμε και επιζητούμε τnν ειρηνικn και Φιλικι'ί συμβίωση στnν Κύπρο με τους 

Τ/Κ συμπατριώτες μας, σε μια Κύπρο που θα αποτελεί μέρος τnς Ενωμένης Ευρώ

πης. Πιστεύουμε σ' αυτό το ειρηνικό μέλλον μαζί τους χωρίς τnν παρουσία τουρ

κικών στρατευμάτων και εποίκων που θα πρέπει οπωσδι'ίποτε να αποχωρι'ίσουν. 

7. το ψι'ίφισμα περί συντι'ίρnσnς και προστασίας των κατεχομένων εκκλησιών το 
οποίο πάρθηκε κατά πλειοψηφία στnν Ευρωβουλι'ί πρέπει το ταχύτερον δυνατό 

κατόπιν και των δικών σας πρωτοβουλιών να εφαρμοσθεί στην πράξn. Θεωρούμε 

πως n Κυθρέα με 6 εκκλησίες και άλλες τόσες, μία σε κάθε χωριό τnς ευρύτερης 
περιοχnς Κυθρέας, οι οποίες λεnλατι'ίθnκαν και έγιναν άλλες τζαμιά και άλλες 

σταύλοι, πρέπει να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους τnς μέσα στα πλαίσια 
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μιας σύντομnς βιώσιμnς λύσnς. 

ο σεβασμός τnς θρnσκείας του κάθε κοινωνικού συνόλου και το δικαίωμα ανεξιθρn

σκείας πρέπει να λnΦθεί σοβαρά υπόψn. Τα τεμένn στις ελεύθερες περιοχές έχουν 

συντnρnθεί και επιδιορθωθεί. ο μn σεβασμός τnς Ορθόδοξnς Χριστιανικι'iς Πίστnς μας 

εξυπακούει μn εξεύρεσn ορθι'iς και βιώσιμnς λύσnς. 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣ1ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΥτΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 




