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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τις aντικατοχικές 
εκδηλώσεις Μνήμης και Αγώνα · Ιούλης 2008. 

Με αΦορμι'ί τις aντικατοχικές εκδπλώαεις για τπ μαύρπ επέτειο τπς τούρκικπς 

εισβολι'ίς ο Διiμος Κυθρέας διοργάνωσε τπν Παρασκευιi, 11.7 .2008, δπμοσιο
γραφικιi διάσκεψπ στπ Δπμοσιογραφικιi Εστία στπν Αγλαντζιά. 

Στπ διάρκεια τπς δπμοσιογραφικιiς διάσκεψπς ο Διiμαρχος Κυθρέας, αφού καλω

σόρισε και ευχαρίστπσε τους δπμοσιογράφους, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 

φετινών εκδπλώσεων αρχίζοντας από το μνπμόσυνο πεσόντων Κυθρεωτών : 

«Το πρόγραμμα των φετινών εκδπλώσεων περιλαμβάνει το ετιiσιο εθνικό μνπ

μόσυνο των θυμάτων τπς τουρκικιiς εισβολιiς του 74 και όσων πέθαναν στπν 
προσφυγιά τπς περιοχιiς Κυθρέας που θα τελεστεί τπν Κυριακιi 13 Ιουλίου 2008 
μετά τπ θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλα
ντζιάς. Πριν από το μνπμόσυνο θα αναπεμφθεί δέπσπ για τπ διακρίβωσπ τπς 

τύχπς των αγνοουμένων και τπν επιστροφιi όλων των προσφύγων στις πατρο

γονικές τους εστίες. 

Του μνπμοσύνου θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος 

τπς Βασιλικιiς και Σταυροππνιακιiς Μονιiς Αγίου Νεοφύτου κ.κ. Λεόντιος. Στο 

μνπμόσυνο θα παραστεί και θα μιλιiσει ο κ. Αντώνπς Πασχαλίδπς, Υπουργός 

Εμπορίου, Βιομπχανίας & Τουρισμού. Θα ακολουθιiσει κατάθεσπ στεφάνων και 
θα δοθεί δεξίωσπ στπν αίθουσα τπς εκκλπσίας. Το μνπμόσυνο τελείται από τον 

Διiμο Κυθρέας και το Σωματείο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ». 

ο Διiμος Κυθρέας και π Συντονιστικιi Επιτροπιi Ευρύτερπς Κυθρέας διοργανώ

νουν νια εντέκατn συνεχιi χρονιά aντικατοχικές εκδπλώσεις Μνιiμnς και Αγώνα 

στις 16 Ιουλίου 08 και ώρα 8.00 μ.μ., που περιλαμβάνουν και τον εσπερινό τnς 
Αγίας Μαρίνας στο χώρο του οδοφράγματος Μιας Μnλιάς. Μετά το πέρας τπς 

εκδιiλωσπς θα εγκριθεί και επιδοθεί ΨιiΦισμα προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ. 

Με τnν ευκαιρία αυτιi καλωσορίζουμε στnν Κύπρο τnν αντιπροσωπεία του Διiμου 
Αιγάλεω με τον Διiμαρχο και πέντε Δnμοτικούς Συμβούλους. Όπως είναι γνωστό 

ο Διiμος μας είναι αδελΦοποιnμένος με τον Διiμο Αιγάλεω και διατπρούμε άρι

στες σχέσεις και επαφές. Κάθε χρόνο επαναβεβαιώνουν τnν αμέριστn συμπαρά

στασιi τους για αποκατάστασπ τnς αδικίας σε βάρος του κυπριακού λαού. 

Αυτιi τn στιγμιi n σκέψπ μας ταξιδεύει πάνω από το συρματόπλεγμα, στπ γενέ-
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θλια γn, τnν Κυθρέα και τn γύρω περιοχι'i που δοκιμάστnκαν τόσο βίαια εκείνο το 

Θερμό Αύγουστο του 74 από τnν ασιατικι'i πλnμμυρίδα, που ισοπέδωσε τα πάντα 
στο πέρασμα τnς αφι'iνοντας πίσω νεκρούς, ερείπια και αγνοουμένους. 

τα σπίτια γυμνά, αγνώριστα, κάποια χωρίς στέγες, χωρίς πόρτες και παράθυρα. οι 

δρόμοι στενοί, το τοπίο κι αυτό γυμνό, έρnμο χωρίς δέντρα, χωρίς πράσινο Φύλ

λο, όλα γυμνά, κιτρινιασμένα, ξnραμένα. Τα περβόλια χάθnκαν εδώ και καιρό, το 
ίδιο τα ποτάμια και τα νερά. Το κεφαλόβρυσο τnς Κυθρέας άδειο. Ούτε σταγόνα 
νερού. Η οικολογικι'i καταστροφι'i μοναδικι'i και μπ αναστρέψιμn. Εκκλnσίες, ξω

κλι'iσια και παρεκλι'iσια, όλα κατεστραμμένα, βεβnλωμένα, παραμένουν δέσμια 
στο έλεος του χρόνου. 

Έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται δύσκολες δοκιμασίες. Είναι προφανές ότι 

βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα Φάσn του κυπριακού προβλι'iματος. Η ανnσυ
χία που προβάλλεται είναι εάν τα σnμερινά δεδομένα προσφέρουν τnν προοπτι
κι'i να προχωρι'iσει n νέα προσπάθεια. Θα αναμένουμε δείγματα γραφι'iς αλλά και 
τnν πορεία των απευθείας διαπραγματεύσεων με τnν ελπίδα ότι Θα προχωρι'iσει 
προς τnν κατεύθυνσn τnς επίτευξnς συμφωνίας. Έχουμε κάθε καλι'i διάθεσn και 
τnν αναγκαία βούλnσn να συμμετάσχουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για 
τnν επίτευξn μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των δύο κοι

νοτι'iτων και όχι τnς Τουρκίας, μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στnν Κύπρο να 

λειτουργι'iσει ως ισότιμο μέλος εντός τnς Ευρωπαϊκι'iς Ένωσnς. 

Αν όμως n άλλn πλευρά εμμένει στις εκδnλωμένες Θέσεις τnς παρθενογένεσnς 
και τnν ύπαρξn δύο χωριστών κρατών, τότε Θα πρέπει να προσδιοριστούν και να 
λειτουργι'iσουν οι «κόκκινες γραμμές», κάποιες από τις οποίες και ο Πρόεδρος τnς 
Δπμοκρατίας διατύπωσε. 

Αντιλαμβανόμαστε ασΦαλώς πως αναπόφευκτα, στα πλαίσια μιας διζωνικι'iς δικοι
νοτικr\ς ομοσπονδίας, ένα ποσοστό του εδάφους τnς ενωμένnς ομοσπονδιακι'iς 
Κυπριακnς Δnμοκρατίας Θα τεθεί υπό τουρκοκυπριακιi διοίκnσn. Όμως έχουμε 
τnν άποψπ το ποσοστό του εδάφους τnς τουρκοκυπριακιiς διοίκnσnς, Θα πρέπει 

να περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί δυνατιi n επιστροΦιi ενός μεγα
λύτερου αριθμού Ελλπνοκυπρίων προσφύγων υπό Ελλnνοκυπριακιi διοίκnσn. 

Η περιοχιi τnς Κυθρέας, όπως γνωρίζετε, ιiταν αμιγώς Ελλnνοκυπριακιi περιοχιi 
με 200 Τ/Κ σε δύο χωριά τnς περιοχιiς και ότι n περιοχιi τnς Κυθρέας κατέχει 
λιγότερο του 1% του εδάφους τnς Κυπριακιiς Δnμοκρατίας. Η συμπερίλnψn 
αυτιiς τπς περιοχnς υπό ελλnνοκυπριακn διοίκnσn Θα επέτρεπε σε ένα μεγάλο 
αριθμό ελλnνοκυπρίων προσφύγων να επιστρέψουν. 

ο πόθος των Κυθρεωτών και των κατοίκων των γύρω χωριών είναι πάρα πολύ 

έντονος εξαιτίας των ιστορικών και θρnσκευτικών καταβολών και διακατέχονται 
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από έντονπ επιθυμία. όπως και γενικό όλοι οι πρόσφυγες, γιο επιστροΦn στnν 
πατρώα γn τους. 

Με αυτές τις σκέψεις και το βλέμμα μας στραμμένο στον αλυσοδεμένο Πεντα
δάκτυλο που τον κρατούν αιχμάλωτο τα τουρκικά στρατεύματα για 34 χρόνια. 
περιμένοντας τον λυτρωτn του που δεν μπορεί να είναι άλλος από τον ίδιο τον 
κυπριακό λαό ο οποίος μόνο με σύνεσn. αξιοπρέπεια, αποφασιστικότnτα και 
διεκδικnτικότnτα θα τον απαλλάξει από τnν κατοχιl, προσβλέπουμε σε ένα 

καλύτερο μέλλον για το ταλαίπωρο νnσί μας». 

Στn συνέχεια το λόγο πnρε ο αντιδιlμαρχος Κυθρέας κος Κυριάκος Έλλnνας: 

«ΜΕ το σύνθnμα «Η κγΘΡΕΑ ZEI ΚΑΙ ΜΑΣ KAPTEPEI» οι Κυθρεώτες θα βρεθούν και 
πάλι πίσω από το οδόφραγμα τnς Μιας Μnλιάς για τον εσπερινό τnς Αγίας Μαρί

νας και τnν έγκρισn ψηφίσματος προς τον Γραμματέα των Η.Ε. για επιστροΦn τnς 

Κυθρέας και τnς ευρύτερnς περιοχnς Κυθρέας στους νόμιμους κατοίκους τnς. 

Θέλουμε να στείλουμε το μιlνυμα τnς αμέριστnς συμπαράστασnς προς τον πρό
εδρο τnς Κυπριακnς Δημοκρατίας και πως αναμένουμε σύντομn βιώσιμn λύσn 

του προβλιlματός μας, n οποία θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές όχι βάσει των 
τετελεσμένων τnς εισβολnς αλλά βάσει των αρχών των Η .Ε και του αλλnλοσε

βασμού τnς μιας πλευράς προς τnν άλλn στα θέματα ουσίας επίλυσnς του Κυ
πριακού και σεβασμού ιστορικών περιοχών με έντονn διαχρονικn θρnσκευτικn 

παράδοσn. 

Η εγκλnματικn καταπάτnσn των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 34 χρόνια πρέπει 
να λάβει επιτέλους ένα τέλος. Η επανένωση τnς Κύπρου αν πράγματι είναι σιlμε
ρα αποδεκτn από τον κ. Ταλάτ και τους Τουρκοκυπρίους πρέπει να το αποδεί

ξουν έμπρακτα. 

Δεν χρειάζονται Τουρκικά στρατεύματα κατοχnς μέσα σε μια ευρωπαϊκn χώρα. Δεν 

θέλουμε να παραμείνουμε τουρίστες με λιγότερα δικαιώματα από αυτούς, στnν 

ίδιά μας τnν πατρίδα. Η μέθοδος τnς Ταϊβανοποίnσnς από το 2003 πρέπει να λάβει 
τέλος. Το άνοιγμα οδοφραγμάτων δεν βοnθnσε τελικά στn λύσn του Κυπριακού. 

Οι Κυθρεώτες θα ανάψουν τα καντnλια των εκκλησιών τους ξανά όχι σαν επι

σκέπτες στn γενέτειρα γn τους, αλλά ως νόμιμοι aφέντες τnς γnς που πότισαν 

με αίμα και ιδρώτα. 

Σε μια συνολικn λύσn του Κυπριακού οι κάτοικοι τnς Κυθρέας και τnς γύρω περιο

χnς θα είναι έτοιμοι να βοnθnσουν με κάθε τρόπο τους Τουρκοκυπρίους που θα 
μετακινηθούν στα γειτονικά Τούρκικα χωριά τnς Κυθρέας, και μαζί ως ευρωπαϊκn 

Κύπρος να αναδείξουμε μια χώρα που όσο κι αν υπέφερε από ξένους κατακτnτές, 
μπορεί να μεγαλουργnσει χωρίς στρατεύματα κατοχnς και οδοφράγματα». 




