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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Εφημερίδα "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ11 12.11.1~90 

Μικροσυμπλοκές με τους Qηtδες ~αι Αοτuνομfα 

στην Πορεiα προς την Κυθρtα 
Λ ΥΣΣΑΡΙΔΗΣ: Ο ΚΑΙ ΡΟΣ ΤΩΝ'ΛΟrΩΝ ΕΧΕΙ''f"ΙΕΡΑΣΕΙ 

Μαζικό έδωσαν χθες το παρόν τους οι 
κότοικοι της περιοχής Μιας Μηλιός

Κυθρέας στη συμβολική πορεία τους 
προς τα τουρκοκατεχόμενα χωριό τους. 
Μετό τη λειτουργία στην εκκλησία της 

Παλλουριώτισσας Παναγίας Ευαγγελί
στριας οι κότοικοι έχοντας επικεφαλής 

την εικόνα της Παναγίας τα οστό του 

Αγίου Δημητριανού και τις σημαίες τους 
πορεύθηκαν μέχρι το ακραίο φυλόκιο 
της Εθνοφρουρός στο δρόμο προς τη 

Μια Μηλιό. 

• Στο σημεlο aυτό, όπου ειχaν πόρει 
θέση aστυνομικές δυνόμεις και ειρηνευ

τές, οι πρόσφυγες στaμότησaν προς 
στιγμή aλλό στη συνέχεια aντικρύζοντaς 

τα κατεχόμενα χωριό τους νέοι και γέροι 
όρμησαν στο συρμatόπλεγμa. Πaρό τις 

προσπόθειες των aστυνομικών και των 
ειρηνευτών aρκετοι νεαροί κυριως, πέρα
σαν σε διαφορετικό σημειa το aγκόθινο 
ττέλι και βρέθηκαν στη νεκρή ζώνη για να 
συλληφθούν τουλόχιστον τρεις πριν 

εκδιωχθούν. Κaτό τις μικροσυμπλοκές οι 
ειρηνευτές όρπaξαν τις ελληνικές 
σημαίες των νεαρών που μπήκαν στην 

ουδέτερη ζώνη για να τους τις επιστρέ
ψουν όμως aργότερα. 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

" Ο καιρός των διακηρύξεων και των 

λόγων έχει περόσει. Για να σωθούμε 
πρέπει να περόσουμε στα έργα και λαός 
με την ηγεσία του θα πρέπει να υλοποιή
σουμε τις διακηρύξεις μας", τόνισε στην 
ομιλιa του ο Προεδρεύων της Δημοκρα
τίας δρ. Λυσσaρ!δης, αναφέροντας ταυτό

χρονα πως: "Αυτόματες λύσεις και aπό 
μηχανής θεοι δεν υπόρχουν αν εμεις οι 
ιδιοι δεν πόρουμε την τύχη μας .στα χέρια 

μας" 

~' ΥΠΟΥΡΓΟΧ~Ιi~Γ ΑΣΙΑΣ 
Δtv μπαροίιμ$.vα&χθούμι: ο δρόμος για 
την Κυθρ$0 w cnαματό πριν από τη Μια 
Μηλiό, ονόφι:ρι: 0'Ι."η δική του ομιλία ο 
Υ'(!οι:φγό<; Sρyaabς ··.και Κ~νωνικών 

Ασ~ίσεων I. Αρuπείδου. 
'"Θέλουμε - εftιa :......··να μnοροόμι νο 
πηyσfνοuμε ΚΩΙ crτην t(u~a ΚΩΙ O'fO 
ΒαΡΦαι και crto Κσρnάcrι κοι . στην Κερ6-
νaο κςϊι nη Μ6ρφοu, xωPic; Υσ • 
φριιοσtι το δρόμο το ι:ιyιtαΘωτό οvρμΟτό
πλεΥJια τηq nλσflάq. ΆrloιτoOjtc · δμωq 
να ιytοουΥ κσι οτοv τόιιο μaq το·ιιαχωpt
στίιt6 !eixη Οtιως · tm..,. τφό~'rβ crε 
όλλεq )(dtpεq τηq. Ι~wηq. Η Κβnρος 
εtνσι wολ~ AntP~6nΘς yιa να μoφocmi 
crta Ιuο, όλΑΔ εινaι σρκma μεγΔλος cΜτε 
να χωρέσει Δνετσ όλοuq τouq ιtοτοΙκοιΑ; 
της και να τouq cξ•οφσλfαει τη χαρά της 
ζω1\ς και τrι,q δημιοuργfσς" •. 
ΟΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Μιλώντας cπη οuγκtντρωdη ο Πρόεδρος 
του ΔΗΚΟ Σrι Κunριcινοό είπε: · 
"1 ο ΔJΜJοιφοΤικδ κόμμ(J δ&ν βα οuγκcιτα· 
τεe~ι noτt oe οnpιCδfιπρ;ε λύαη του 
Κurφιακοιι nou δ&ν θο eξααφ~ι και 
δεν θα κατοχυρώνει στην πράξη την enι· 
στροφή όλων~ των ιφοαφάγων • στις 
ποτρογονU<ίς TOUCJ ωήeς. ιφθώt; και τις 
όλλ4ς, ~pιτητες προUποetοιις για μια 
σωστή και εθνικά παραδeκτη .λύοη*. 

Ιδιαίτερο σήμερα που εφορμ~eται από 
ορισμένους τόσο απρ.οκόλumα η ncλιτιι<ή 
των δυο. μέτρων καi δυο οταεψών, θα 
πρtnsi Ο'uοτημaτικtι να υποδείιcνόουμε 
προς κόθe κοπύθuνοτι ότι ο, Κunρtακός 
λαό<; δεν nρόκειτciι vα d&.μποΛήαtι το 
δtκαια και δικ~aτά του. θα πρέπει· να 
υπsνθυμfζοιιμe με m:ιοτικότητο ότι elμo-



στε αποφασισμένοι να παραδώσουμε στις 
κατοπινές γενιές μια Κύπρο πραγματικό 

ελεύθερη και ευτυχισμένη". 

Ο ΧΡΙΠΟΦΙΝΗΣ 

Μιλώντας ο Δώνης Χριστοφlνης από 

μέρους του ΑΚΕΛ τόνισε ότι: "Πλανώνται 
όσοι νομ(ζουν πως το πέρασμα του 
χρόνου και η αδιαλλαξlα του κατακτητή θα 
σβήσουν τον πόθο της επιστροφής και θα 
μας οδηγήσουν στην αποδοχή των τετε
λεσμένων της προδοσιας της Χούντας και 

της ΕΟΚΑ-Β' και της Τουρκικής εισβολής. 
Το δικαίωμα και η πόλη για τη διασφάλιση 
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του ε!νaι χρέος του καθενός μας ξεχωρι
στό και όλων μσς μαζL 

ο κ. Χριοτοφtνης τόνισε επtσης πως: 
Είναι απαράδεκτες εκείνες οι φωνές που 
λεν ότι tόχα οι πολιτικές δυWψeις και οι 
μη πρόσφυγες ε:tναι έτοψαι νο aπε:μπολή
σουν το δικaίωμα ε:mστροφής. Θeωροόμε 
επικlνδυνα διασπαστική Ιάνηση το διαχω
ρισμό και 1ην αντιπαρόθεση με:τaξΟ nρο
σφύγων και μη ~ν. Η Ι<Οττρος 
ε!ναι ένας ποΛύ μικρός Χ"Ρος αλλά πολύ 
μεγάλος yιa να περάσουμε ε:ιρηνικά με 
τους συμπατριώτες μας τους Τοορκοιώ
πριους. 

'ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ" 12.11.1110 
ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΝΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΥΘΡΕΩΤΕΣ 

ΜΕ τη σκέψη στραμμένη πάντα στη 
σκλαβωμένη μας γη και με aτσάλινη την 

πiστη και την αποφασιστικότητα για 
συνέχιση του αγώνα έως ότου επικρατή
σει το δiκαιο και στο μαρτυρικό μας νησf, 
οι πρόσφυγες της κατεχόμενης περιο

χής τηc; Κυθρέας πΌρεύτηκαν χθες προς 
τα άγια χώμαtα της πατρiδαc; μας. 

Η χθεσινή δυναμική πορεiα των Κυθρε

ωτών που ξεκiνησε από την εκκλησiα 
της Παλλουριώτισσας όπου προηγήθηκε 
συγκέντρωση και απευθύνθηκαν χαιρετι

σμοi, κατέληξε στο οδόφραγμα κοντά 
στην κατεχόμενη Μια Μηλιά. 

Στο σημεlο αυτό της ντροπής και της 
αγωνιστικής εγρήγορσης, οι Κυθρεώτες 
έδωσαν ξανό τον όρκο: Όσο συνεχ!ζεται 
η κατοχή της πατρlδας μας, όσο παραβιά
ζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού 
μας κι όσο ο δρόμος της επιστροφής 
παραμένει φραγμένος, ο εφησυχασμός 

δεν έχει θέση και γι' αυτό, κρατώντας το 
λάβαρο της λευτεριάς και της αξιοπρέ
πειας, θα συνεχισοuν τον αγώνα μέχρι 
την τελική ν!κη. 

Η πορεta ανακόπηκε τόσο από τα avθρώ· 
πινα τεlχη που ε.tχε φτιάξει η Αστυνομlα 
μας όσο και απ' αυτά των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Στην προσπόθεια των προσφύγων να 
προχωρήσουν Πέρα από το οδόφραγμα 
δημιουργήθηκαν μικροεπεισόδια με την 
Αστυνομlα και τους άνδρες της ΟΥΝΦΙ· 
κγπ. ΝιαρΟ( κατάφεραν να ξεφύγουν τον 
κλοιό και ξεχύθηκαν κρατcbντας σημαtες 
στη νεκρή ζώνη. Συνελήφθησαν από τους 
Οηέδες και επtcn:ριψαν λ(γο αργότερα 
στις ελιύ&ερsς περιοχtς:. 

Υπόσχεση για σuνtχιση του αγώνα μtχρ.ι 
την πολuπόθητη Λευτεριά tδωοε προς 
τους πρόσφυγες και ο αγωνιστής πρόε
δρος της Βουλής θόσος Λub'σαρίδης κατό 
το σύντομο χαιρετισμό του πριν την εκκί
νηση της nορεlας. 

ο Βόσος Λυσσαριδης τόνισε εμφαντικά 
ότι ο καιρός των λόγων και των διακηρύ
ξεων έχει ξεπεραστει. Για να σωθούμε
ειπε - πρέπει να περάσουμε από τα 
λόγια στα έργα. Λαός και ηγεσια, πρό-
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σθεσε, να υλοποιήσουμε τις διακηρύξεις 
μας. Δεν υπάρχουν, τόνισε, ούτε αυτόμα

τες λύσεις ούτε από μηχανής Θεοι. 

Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας. 

Ν' αξιοποιήσουμε - τόνισε - σωστό το 
διεθνές κλlμα, τα εμπλεκόμενα συμφέρο

ντα και τις εθνικές μας δυνατότητες. 

Μπορούμε, ειπε ο Βάσος Λυσσαρlδης, να 

σώσουμε την πατριδα μας μ' ένα παλ

λα'ίκό, αγωνιστικό, αντικατοχικό μέτωπο, 

που να κινειται στη βάση μιας ολοκληρω

μένης στρατηγικής. 

Καταλήγοντας στην ομιλ!α του ο Βάσος 

Λυσσαρίδης πρόσθεσε: 

"Με καθαρό στόχο τη λευτεριά και τη 
δικαιωση στη βάση των αρχών και των 

ψηφισμάτων του ΟΗΕ για τερματισμό της 
κατοχής, απομάκρυνση των στρατευμά

των και των εποικων και διασφάλιση των 
βασικών ελευθεριών, που περιλαμβάνουν 
το δικαίωμα όλων των προσφύγων για 

επάνοδο στις πατρογονικές τους εστιες". 

Κατά το χαιρετισμό του εκ μέρους της 

κυβέρνησης, ο υπουργός Εργασιας κ. Αρι
στε!δου τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

"Δεν μπορούμε να δεχθούμε ο δρόμος 

για την Κυθρέα να σταματά πριν από τη 
Μια Μηλιά. Θέλουμε να μπορούμε να 
πηγαiνουμε και στην Κυθρέα και στο 

Βαρώσι και στο Καρπόσι και στην Κερύ

νεια και στη Μόρφου, χωρiς να μας φράσ
σει το δρόμο το αγκαθωτό συρματό
πλεγμα της σκλαβιάς. Απαιτούμε τα 
διαχωριστικό τειχη να πέσουν και στον 

τόπο μας, όπως έπεσαν πρόσφατα σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Κύπρος 

εiναι πολύ μικρός τόπος για να μοιραστει 
στα δύο, αλλά ειναι αρκετό μεγάλος ώστε 

να χωρέσει άνετα όλους τους κατοικους 
της και να τους εξασφαλ!σει τη χαρά της 
ζωής και της δημιουργ!ας. 

114 

Σε Μγ-ο, στην πορε{Ο προς τα αγαπημένα 
μας χό>ματα, θ' αντικρισουμε τα· διαχωρι
στικό συρματοπλέγματα, θα nλησιόσουμε 
τη γη μας χωρίς να την φ1όσbuμc, θα 

πονέσοι.ιμε,. θα κλόψοuμε., θα ορ-yιστούμε 
για την αδικία που μας Ύtνιται και θα ξανα
γυρlσουμι cπην προσφυγιό και το ξερι
ζωμό. t)μως &:ν ηρtnει να λνν,~ουμε. 
Δεν πρt~~. να ξεiάαουμι. θα enαViλ· 
θουμε ξαw και ξανά κι όσες φορtς pια
στει ανανeωμ&νοι, θωρακι.σμtναι μ• όλf:ς 
τις ciρ$tές eνός λαό(Ι που αγων!ζtται -νια 
ελeuθeρ{α και δικαιοσ(Ινη, -νια μια tιq:ι:ρtδα 
ενιαlα, χωρίς ξένα ατρατeύματα κάι aποί
κους, με πλήρη κaτοχ(Ιρωση των ανθρωπl.
νων δικαιωμότων 'VΙΟ όλους τους κατοι
κους της χωρΙς διάκριση, μέχρι τη 
δικαλωση". 

Χ41~τιομρύς . aπη(Ιθυναν επ{σης εκ 
μφους οο Ntf!λ ο κ. Α. Χριcnοφtνης, εκ 
μέρους του ΙΑΗΣV .• ο ~- Χριcnαφlδης, του 
ΔHf<Q ο πρόεδρος του κόμματος κ. 
Κuιιρισναό, από την ΕΔΕΚ ο γ.γ. Τάκης 
Τ c:ιτζqii)IUtTPiou, τοu ΑΔΗΣΟΚ ο κ. Mflaaς 
Σιαν"ς. Χαιρmαμό αnηuJWvc και 81\rψό
σ<.ιJπος του κόμματος των Φtλελ&υβtρων 
και ~.ιαψόαωnος της nρegβetας ~ Ελλά
δας. Miλr}αs ~ ο nρόιδρος .του τ:φο
σφuγικώ ο<.ιJματιtοu. Ελιόθιρη Kuθρta κ. 
πα~, ο rφόεδρος της n~n Xρ4cnoc; 
Αρτeμfαv, evώ διαβάιπηκον WινΟματq οπό 
το νeοί"δρuβtν κόμμα ΠΑΚΟΠ και από το 
Σ~ομο Φιλbς·8eοσαΑ.ονfκηt;1(~. 

Κατό τη $ι.άρκιια .της noρdαc;. nοι.ι 
έκλειw cφηνικά, ~οκο(Ιαiηκαν οuνιQματα 
όπως ιιοεξω ο Αniλας' c:inό την Κι:rπρ,ο", 
"1" α σύνορό μας "'ιναι οτην Κeρύ,νιια" και 
εmδόθηκε ψήφισμα 5ιομαρτυρlας προς το 
γ. γ. του ΟΗΕ, μtοα από το οποrο ζητdται 
η όμεοη αποχώρηση όλων των τοιιριcικών 
οτρατειιμότών κm emατροφή των προ
σφύγων στα οι1τια τοuς. Ζητειτm enloης 
να διακριβωθei η τuχη των χιλιάδων αγνο
ουμένων μας. 

r--
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'ΈΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"12.11.1990 

ΑΓΩΝΑ για επιστροφη απαιτούν οι ξεριζωμένοι 

Της ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗ 

Την αμετάκλητη απόφασή τους για επι~ 
στροφή στα κατεχόμενα χωριά τους, δια

δήλωσαν χτες για άλλη μια φορά οι 

ΚάΤΟΙΚΟΙ της περιοχής Κuθρέας, ΠΟΙJ 

πραγματοποiησαν aντικατοχική πορεία. 

Δεκάξι χρόνια μετά την τούρκικη 

εισβολή και τον ξεριζωμό, οι πρόσφυγες 
της περιοχής .Κuθρέας ύψωσαν ξανά τα 

λάβαρα της αγωνιστικότητας και φώνα~ 

ξαν πως όσα χρόνια ακόμα και αν χρειαs 

στεi να περάσουν, θ' αγωνiζονται μέχρι 

να επιστρέψει κι α τελευταίος πρόσφu~ 

yας στο κατεχόμενο σπίτι του. 

Από νωρίς, εκατοντάδες κόσμου μαζεύ

τηκε στην εκκλησία της Παναγίας Ευαγγε
λίστριας στην nαλλοuριώησσα που είχε 

οριστε! σαν τόπος συγκέντρωσης. Όλοι 

μαζι παρακολούθησαν τη θείο λειτουργία 

και προσευχήθηκαν νάνοι κοντά η μέρα 
που θα ξαναμπούν στην εκκλησία του χω 

τους. 

Η εκδήλωση άρχισε αμέσως μετό. ΠΙ θεία 

λειτουρtα με ομιλία του προέδρου του 
σωματείου "Ελεύθερη Κυθρέα", Χριστό

δουλου Πέτσα. 

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο 

προεδρεύων της Δημοκρατίας, Βάσος 

Λυσσαρίδης, ο Πρόεδρος του Δημοκρατι
κού Κόμματος Σπύρος Κυπριανού, ο 

Μανώλης Χριστοφίδης, εκ μέρους του 

ΔΗΣΥ, ο Δώνης Χριστοφίνης εκ μέρους 

του ΑΚΕΛ, ο Γ.Γ. της ΕΔΕΚ Τάκης Χατζη

δημητρ!οu, ο Μίκης Σιανής για το 

ΑΔΗΣΟΚ, εκπρόσωπος του κόμματος των 

Φιλελευθέρων και ο Υπουργός Εργασίας, 

Ιάκωβος Αριστειδοu. 

Χίλιοι, περίπου, κάτοικοι της περιοχής 

της Κυθρέaς πήραν ύστερα το δρόμο για 

τα κατεχόμενα χωριά τους. Για άλλη μια 
φορά μόνο μέχρι το οδόφραγμα. Στα 

χέρια τους κρατούσαν σημαίες, λάβαρα, 

αλλά και το εικόνισμα της Παναγίας της 

Χαρδακιώτισσσς Κuθρέας και τα οστά του 
Α γίοu Δημηψιανού, που κατάφεραν να 
σώσουν από την κατεχόμενη Κuθρέα. 

Στο οδόφραγμα που τους χώριζε από την 

κατεχόμενη γη τους, ειχαν μαζευτεί από 

νωρίς ισχυρές δυνάμεις αστυνομικών και 
αντρών της Ουνφικύπ. 

Αντιπροοωπειa των διαδηλωτών επέ

δωσε ψήφισμα i() οποtο εtχε ~γκριθ~ί στη 

συγκέντρωση και με το οnοί.Ό ζΙΊτ.οον την 
επιστροφή όλων των rιροοφΟγφν o•ra 
σπιτια τους σε .συνθήκες ~φq.λt(aς οε 
μια Κύπρο eινεξ<ιρτητη και ενιαίa, χ~ρίς 
τουρκικό στρατεύμότα κ:ιιι ~nσικοuς. " 

Στο ψήφιqμα τους προς r.r. τωνΗ.ι;., 
οι πεζοrιtιροι ζήτηοαν ακόμα από το Συμ
βούλιο Ασφαλείας να. πάρει πρακτικά 
μέτρα για την εφαρμογrΊ των ψηφιαμότων 
για την Κι)προ κατά τον ίδιο ακριβώς 

που κάμει το στην 

περίπτωση της εισβολής του Ιράκ στο 

Κουβέιτ. 

Γύρω στο μεσημέρι πολλο( διαδηλ~τ&ς 
προσπάθησαν να σπάσουν τον οστuνο· 
μικό κλοιό και να μπουν στη νεκρή ζώνη, 
οπότε και προκλήθηκαν μικροσυμπf.,οκές 
τόσο με τους αστυνομικούς όσο και με 
τους Οηέδες. 

τ ρ εις νεαροί που κρτάφεραν να μnouv 
στη νεκρή ζώνη οονελήφθησαν arrό 
τους άντρε~ της Οuνφικύπ. Οι διαδηλω
τές δήλωσαν τότε πως θα παρέμειναν 
στο οδόφραγμα μtχ;ρι να αφεθούν ελεύ

θεροι οι νεαροί. Μισή, περίπου, ώρα 
αργότερα, οι Οηέδες επέστρεφαν τους 
τρεις κι έτσι η πορε!ο έληξε ειρηνικό. 

Οι διαδηλωτές κατάγγειλάν τη συμπερι· 
φορά των ειρηνευτών οι οποίοι τους 
πήραν όλες τις σημαίες και τα λάβαρα 

που κρατούσαν. 
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"Ετσι μας 
που 

OXI ΧΑΜΕΝ 

Την αμετάκλητη η;:ιuς να μη 

δεχθούν χαμένες πατρiδες ι<αι το 
πόθο τους για επιστροφή σης πcηρογσ~ 

νικtς τους κάτω από 

ασφc:ιλεiας, διατράνωσαν 01 

μtνοι οπό τον Ατriλα κάτοικοι της κατt-
χόμενης περιοχής Κuθρέας. 

16 



Και εν ονόματι της ηθικής και του 
δικαίου αξίωσαν επιστροφή ολόκληρου 
του προσφυγικού κόσμου σε μια Κύπρο 

ελεύθερη και ενιαία, κότω από συνθήκες 
ασφόλειας, χωρίς τουρκικό στρατεύματα 

και εποίκους. 

Όλοι ανεξαίρετα οι ομιλητές στη χθεσινή 
aντικατοχική πορεία έδωσαν προς τούς 
ισχυροuς της γης, του ΟΗΕ και τους 
Τοuρκους ξεκόθαρο το μήνυμα ότι: Ο 

Κυπριακός Ελληνισμός δεν πρόκειται 

ποτέ να δεχθεί λUση που θ'απεμπολεί τα 

απαρόγραπτα εθνικό δίκαια και δικαιώματό 
του. Ο λαός μας είναι έτοιμος να δεχθεί 

μια έντιμη λuση, που να βασίζεται στα 

ψηφίσματα του Συμβουλίου ασφαλείας και 
τις αποφόσεις της Γενικής Συνέλευσης 

των Ηνωμένων Εθνών. 

Ώρα των έργων 

Ο προεδρεύων της Δημοκρατίας κ. Λυσ

σαρίδης σε χαιρετισμό του τόνισε ότι: 'Ό 

καιρός των λόγων και των διακηρuξεων 
έχει ξεπεραστεί. Για να σωθούμε πρέπει 
να περόσουμε από τα λόγια στα έργα. 

Λαός και ηγεσία να υλοποιήσουμε τις δια
κηρuξεις μας. Δεν υπόρχουν ούτε αυτόμα

τες λuσεις, οuτε από μηχανής θεοί. Να 

πόρουμε την τuχη μας στα χέρια μας. Να 

αξιοποιήσουμε· σωστό το νέο διεθνές 
κλίμα, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα και 

τις εθνικές μας δυνατότητες". 

Κuριος ομιλητής, ήταν ο Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Αριστε!δου, που κατόγεται από την 

Κυθρέα. Ο κ. Αριστείδου τόνισε μεταξύ 

όλλων. 

"Διακηρύσσουμε πως δεν αποδεχόμαστε 

τα τεΧVητό σύνορα της β{ας και της αδι
κίας. Διακηρuσσουμε πως θα αγωνιστούμε 

με όλα τα μέσα που έχουμε στη διόθεσή 

μας για σύνορα, για μια Κύπρο στην οποία 

τα απαρόγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα 
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θα είναι σεβαστό για όλους τους κατοί
κους της. Απαιτούμε από το Συμβούλιο 
Ασφαλ&ίος του ΟΗΕ και τη διeθνή κοινό
τητα να ε;rιιδε{ξει και για την ΚUπρο την 
ίδια ευαισθησία που εmδsικνόε1 για την 
εισβολή τοu Ιρόκ στο Κοuβtιτ και να λάβει 
ανόλογα δραστικό μέτρα ώατε να εξου&:
τερωθούν σι τραγικές yια την rιατρίδa μας 
και το λαό της σwέπε1ες της τουρκιΚής 
εισβολής και κατοχής". · · · 

Χαιρετισμούς απηύθυναν και αρχηγοi, 

εκπρόσωποι κομμότω~ και ο πρόsδρος 
της ΠΕΠ. 

Επεισ6Ιιο 

Κ ατό· την άφιξη της πορsίας στη γραμμή 
αντιπαρόταξης στην περιοχή Μια
Μηλιός, ισχυρές αοτwσf;Ιtκέ<: και στρατιω
τικές δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ανέκΟψαν 
τους διαδηλωτές. ·οταν δε νtσι πρόοφυ
γες εnιχειpησαν να μπουν στη λεγόμtνη 

νεκρή ζt&νη, Αυστριακοί αστυνομικοί κσι 
Καναδσi στρατιώτec: της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τους 
ανέκοψαν μe απστtλεσμα να σημειωθοuν 
επεισόδια.Οι ΟΗΕδες με βιαιότητα 
έσπρωχναν τους διαδηλωτtς για να μη 
μπουν στη νεκρή· ζώνη. Σε μια nεριnτωση 
όταν &νσς δ1Ωδηλωτής με ΕλληνιΚή 
Σημαία διtσπασs τον πρώτο κλ01ό των 
ΟΗΕδων, έγινε στόχος sξαγριωμένων 
Αυστριακών αστυνομικών και Καναδών 
στρατιωτών. Οι ΟΗΕδες αυτο! του εmτέ
θηκαν και nροσ{Ιόθησαν να του nάρουν 
την ΕΑλιWική σημαια. 

ο νε~ ~.tφι;ρc οντιcπαοη. 
'Ενός acπ,.tναμ•Β''τη<: ,;Q'(N$feJC'\<J1,~,~ν 
όρπα"'.Πό ~~και τ~ ... -ρι 
και όλΛCι αατψ(ρμικοt από το Στη 
συνt~ ρι~;Ω~ Eιρηνcurtc: 
ενaνtfοv·•~,του τι:ιλιξα 
σωπο •. p&· .~ Σnμ··~οι όρχισαν ό~ να 
τον σ-~W/ ,ιcαι 'λλοι vα τον τραβσίιν 
για νf, :rρν,,,ν4).οον έξω αnό τη νaκρή 
ζώνη. ·• · ··' 



ΚΥΘΡΕΑ 

Εφημ. 

στην 

στο Κουβέιτ. 

ΊΌ ψήφισμα που εγκρίθηκε σε 

συγκέντρωση στο Ίης 

σίας της Πaναγιας Παλλουριwησσας, επι

δόθηκε σε αξιωματούχο των 
Εθνών στο οδόφραγμα της 

όπου η 
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Εφημερίδα "ΧΑΡΑΥΓΗ"12.11.1990 

Το Συμβούλιο Ασφαλεfας ν' αναλάβει τις ευθύνες του 

όπως κόνει και για το Κουβtϊτ 

Του Δ. Χριστοφlνη 

ΥΠΟΘΕΣΗ όλου του λαού μας αποτελεί 

ο αγώνας μας για αποχώρηση των τουρ

κικών κατοχικών στρατευμάτων και των 

εποίκων για επανένωση της Κύπρου και 

διασφόλιση του· δικαιώματος όλων των 
προσφυγων να επιστρέψουν στα σπίτια 

τους. 

Αυτό διαφόνηκε με τη συμμετοχή ολό

κληρης της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, 

κυβέρνησης και πολιτικών κομμότων, στη 

χθεσινή πορεια προς την περιοχή της 

κατεχόμενης Κυθρέας. Η εκδήλωση αυτή, 

με τη συμμετοχή ανθρώπων από όλα τα 
τμήματα του πληθυσμού, ήλθε να δώσει 

έμπρακτα απόντηση σ' αυτούς που 

ενσπείρουν τα ζιζόνια τοι:ι διαχωρισμού. 

Και όπως τόνισε ο πρόεδρος της Παγκύ

πριας Επιτροπής Προσφύγων Χρ. Αρτε

μιου, ασπιδα και δόρυ του κυπριακού λαού 

ειναι η ενότητα του. 

Έτσι, στο κενό πέφτει ουσιαστικό η 

προσπόθεια ορισμένων κύκλων να δια

χωρίσουν το λαό σε πρόσφυγες και μη, 

όπως ουσιαστικό παρότρυνε ο Αρχιεπί

σκοπος Χρυσόστομος με την ομιλία του 

στην πορεία προς του Μόρφου και επα

νέλαβε με δηλώσεις του στον Τύπο. 

Συνειδητοποιώντας ο λαός τις κατα

στροφικές συνέπειες που θόχε κότι 

τέτοιο, κλεiει τ' αuτιό στα αρχιεπισκο

πικό κελεύσματα. 

Κατό τη χθεσινή εκδήλωση, οι εκατοντά

δες κόσμου που πορεύθηκαν προς την 
περιοχή Κυθρέας, εξέφρασαν την αποφα

σιστικότητα τους να μην αποδεχθούν τα 

τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής 

και ν' αγωνισθούν για την επανένωση της 

Κύπρου. 

Βαθειά οuγιανημtν.οι οι κάτοικοι της 
Κυθρέσς. της Μιας Μηλtός, του f1αλαικu
θρου και των άλλων σκλαβωμένων χωριών 
της περιοχής αντtιφυοαν από μακριά τα 
μέρη όπου γεννήθηκαν και πέρασαν τα 
πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αδύναμαι 
μπροστά στο σuρμmόμnλεγμα που τους 
έκλεισε. το δρόμο, οι εκατοντάδες του 
κόσμου εξέφρασαν την αμετάκλητη από
φαση τους ν' αγωνισθόύν για την απαλ
λαγή της μιιφής μας nατρtδας οπό τα 
κατοχικά στρατεύματα του Απiλα και την 
αποχ<ί)ρηση των εποικων. 

Η αντικατσχιΚή Π<">/)eia και η εnιδοοη 
ψηφισματος γιο τον r.r. των Ηνωμένων 
Εθνών έγιναν οοτερα από λaιτουργίσ και 
ομιλ!ες των πολιτικών rινετών στον Π8ρi
βολο της ε:ΚΚλησΙσς Ευαγγε:λιστρΙσς στην 
Παλλουριώτισσσ. 

Ενώ σντιιιροσωnεlα επtδιδε το σχετικό 
ψήφιαμcι σε αξιωματικό της ΟΥΝtΙΚΥΠ, 
μικρή ομόδο νεοpών, oe οnόοτσοη δυο 
περiποu χιλιομtτρων ont. το οδόφραyμο 
προς τη Μια Μηλιά, ιιtρορον 'fη *'νc,κρt\ 
ζώνη" trιou τοv~ ανtκαψον όνδριq της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ μ~ οτpοτιωτιaά αuτοκfνητο 
και ένσ ιλικόπτερο. 

Μ ικροeη8ισόδιο σημειώθηκαν κοι στο 
σημείQ του οδοφράγματος nρος τη Μια 
Μηλιa όταν μερικό άτομα προσπάθησαν 
να περόσοuν το συρματόπλεγμα. Άντρες 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρεμπόδισαν τον κόσμο 
να προχωρήσει στο δρόμο προς την 
Κυθρέα. 

Σε ομιλ!α του εκ μέρους του Προέδρου 
της Δημοιφατίας και της κυβέρνησης ο 
υπουργός Εpγςιοίας και Κοινωνικών 
Αοφαλ\,οεων Δρ. Ιάκωβος Αριστε.t~ου, ο 
οποίος κστόγεται από την Κuθρέα, τόνισε 
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ότι Θα εξακολοuθι)σουμε να εργαζόμαστε 

για την αναζήτηση 1ης σωστής λύσης του 

προβλήματος μας, χωρίς να φειδόμαστε 

κόπων και θυσιών και χωρίς να aπογοη

τευόμαστε από τις παράλογες απαιτήσεις 

που προβάλλει η άλλη πλευρά, ελαuνό

μενη από την αλαζονεία του νικητή και 

την έπαρση λόγω του πρόσφατου, μα 

πρόσκαιρου και αμφίβολου, αναβαθμισμέ

νου ρόλου της στην περιοχή. Θα εξακο

λουθήσουμε, πρόσθεσε, να ενισχύουμε 

την αμυντική μας θωράκιση ότι 

μια ισχυρή άμυνα είναι aποτελεσματικό 

όπλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 

για την αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης 

του προβλήματος μας. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. 

Υπουργός είπε ότι θα συνεχίσουμε να 

ενδυναμώνουμε την ευρωστία της οικονο

μίας μας, άλλο βασικό υπόβαθρο για την 

επιτυχή έκβαση του αγώνα της Κύπρου, 

μέσα σε πλαίσια επιχειρησιακής αποτελε

και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

συνοχή και ομοψυχία, υπο

ιοχυρή αμυντική 

θωράκιση, όσο κι η Παράλ-

θα ενισχι:Jσουμε τη πολιτική 

Θωράκιση του αγώνα μας με το συνεπή 

εuρωπαίκό rφοσανατολισμό . μας και τη 

σuνεηΊ αξιοποίηση των γεωγραφικών πλε

ονεκτημάτων της Κί;πρου για ειρηνικές 

δραστηριότητες καθώς και των υγιών διε
θνών πολιτικιί)ν συγκυριών. Αλλά και με 

την εμμονή μας στις πανανθρώπινες 

αξίες και το δίκαιο του αγώνα μας. Στην 

προσπάθεια μας στο διεθνές πεδίο, πρό

σθεσε, Θα έχουμε και πάλι σαν κύριο οτή· 

ριγμα μας την Ελλάδα και τους απόδη
μους Έλληνες•. 

τέλος, ο κ. Αριστείδου διακήρυξε την 

ετοιμότητα μας για ένα παραγωγικό διό

λογο με την ι:'.ιλλη πλευρό, που θα αποβλέ

πει στην επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης 

του Κυπριακού, για το καλό ολόκληρου 

του λαού, Ελληνοκuπριων και Τουρκοκυ

πρίων. 
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Στο χαφετιομό του ο 
Δημοκρατίας, Πρόεδρος της 
Βάσος Λuσοαρίδης είπε ότι 
σωθούμε πρέπει να περάσουμε από τα 
λόγω στα έργα. και ηγεσία, πρό-

να uλοπουΊσοuμε τις 
μας. Δεν υπόρχοuv, σι.JVέχισε, ούτε αυτό

ματες λuσεις, ούτε από μηχανής eεοί. Να 

πάροuμ~. είπε, ίύχη μσς στα 
μας. Να αξιοποιήσουμε σωστά το νέο διε
θνές κλ!μα, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα 

και τις ε.θνΙκές μας 

"Με ένα παλλdίκό, αγωνιστικό, αντικατο-

χικό είπε στη ο κ. Λuσ-
σαρίδης, που να κινειται στη μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής 

να σώσουμε την πατρίδα μας. Με το λαό 
χειριστή των θεμάτων του." 

"Με καθ{φό στόχο, ε!πε κοταλήγονtας, 
τη λεuτεριό και τη δικαιωση στη βόσητων 
αρχών και των φηφιομότων ΟΗΕ γιο 
τερματισμό της κατοχής, απομc<ιφιινση 

και των εηοίκων και 
εΛJ:>UtjΙεpι.ων rιou 

Ιων 

Χαιρεησμός του Δώνη Χριοτοφfνη 

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο 
Δώνης Χριατοφίνης, του n,r. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ τόνισε ότι ο κυπριακός 
λαός - πρόσφυγες και μη - όλοι μαζί 
ενωμένοι διεξάγοuμε ένα δύσκολο αλλά 
δ!καιο αγώνα με ητν 

απελευθέρωση της και την επανt· 
νωση της πατρiδος και του λαού 
Ένας από τους κuριοuς αuτοο του 
αγώνα, πρόσθεσε, ειvaι η πάλη για την 

επιστροφή των προσφύγων στη γη που 

τους γέννησε. Ο πόθος της επιστροφής~ 
υπογράμμισε ο Δ. Κpιστοφίνης, λειτοuργει 
μέσα μας σαν εκεινη η κινητήρια δΟναμη 
που ανανεώνει καθημερινά τις δυνάμεις 
μας, αναπτερώνει το ηθικό μας, χαλιβδώ.· 
νει την αποφαοιστικότητα μος να σuνεχ!~ 
σοuμε την πορείο μέχρι το ποθητό τέρμα. 



Στη συνέχεια, ο ομιλητής τόνισε ότι πλα

νώνται όλοι εκείνοι που νομίζουν ότι το 
πέρασμα του χρόνου και η αδιαλλαξία του 
κατακτητή θα σβήσουν τον πόθο της επι
στροφής και θα μας οδηγήσουν στην απο

δοχή των τετελεσμένων της προδοσίας 
της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' και της 

τουρκικής εισβολής. Το δικαίωμα όλων 

των προσφύγων για επιστροφή, τόνισε, 
είναι ένα ιερό ανθρώπινο δικαίωμα και η 
πόλη για τη διασφόλιση του είναι χρέος 
του καθενός μας ξεχωριστό και όλων μας 

μαζ[. 

Α ναφερόμενος σε εκείνες τις φωνές που 

λέν ότι τάχα οι πολιτικές δυνάμεις και οι 

μη πρόσφυγες είναι έτοψοι να aπεμπολή
σουν το δικαίωμα επιστροφής, ο Δώνης 
Χριστοφίνης τόνισε ότι αυτό είναι απαρά

δεκτο. 

Θεωρούμε επικίνδυνα διασπαστική 

κίνηση το διαχωρισμό και την αντιπαρά
θεση μεταξύ προσφύγων και μη προσφύ

γων. Η Κύπρος είναι ένας πολύ μικρός 
τόπος και η τραγωδία του 7 4 έπληξε ολό
κληρο τον κυπριακό λαό. από τη σωτηρία 
της Κύπρου, είπε χαρακτηριστικό, εξαρ
τάται το μέλλον όλων μας και για να 
έχουμε μέλλον πρέπει να αγωνιστούμε 

όλοι ενωμένοι". 

Στη συνέχεια, ο Δώνης Χριστοφίνης επα

νέλαβε τη θέση του ΑΚΕΛ για το 
Κυπριακό και την εξεύρεση λύσης του 

προβλήματος και τόνισε ότι για να πετύ

χουμε μια ορθή λύση επιβάλλεται να συνε
χ!σουμε με επιμονή, πισ'Π) αλλά και υπευ
θυνότητα τον αγώνα γιο περαιτέρω 
ολόπλευρη διεθνοποlηση, για ουσιαστικό 
και καρποφόρο διάλογο, γιο επαναπρο
σέγγιση με τους Τ ουρκοκύπριους συμπα
τριώτες μας. Πρέπει, πρόσθεσε, να επα
ναλάβουμε ότι πρόοδος στο Κυπριακό 
δεν μπορεί να υπάρξει ενόσω η Άγκυρα 
και ο Ντενκτάς επιμένουν στους απαρά
δεκτους όρους τους. Για να υπάρξει 
ουσιαστικός διόλογος η τουρκική πλευρό, 
συνέχισε, πρέπει να αναιρέσει αυτούς 
τους όρους και να δώσει πειστικό δείγ-
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ματα εγκατόλειψης της αδιάλλακτης 
στάσης της. Τούτο, είπε ο Δ. Χριστοφι
νης, πρέnει να γtνει κατανοητό απ' όλους 
όσους ενδιαφέρονται γιο πραγματική 
πρόοδο στο Κυπριακό ώστε να στρtψοuν 
τις προσπά~ς τους προς την Άγκuρα. 

τ ο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε, 
πρέπει να αναλάβει τις'euθύνες του και 
για την Κύπρο όπως κάwι έναντι του Κου
βέ'ίτ. Το tδιο αναμένουμε και από τη 
Γενική Σuνέλεuε:rη του ΟΗΕ. 

Καταλήγοντας ο Δ. Χριστοφ(νης ειπe τα 
εξής: 

"Σε κάπQιο σημείο τα βή.ματα μας θα στα
ματήσει σήμsρα το σuρματόnλεγμο του 
Α πίλο. Θάρθει όμως και εκείνη η εuλογη
μένη μέρα όπου οι κουρασμένοι οδοιrι:ό
ροι της μακρόχρονης .nορεtας της εrι:ι
στρο~ς θα ξεδuμ6σοuν στον 
κεφαλόβρυσο της Κυθρέας και θα ξεκου
ραστούν στον ισκισ των ελαιώνων της. 
Για τούτο δεν urι:άρχει καμιά αμφιβολία". 

Στην εκδήλωση rι:αρεuρtθηκε και ο Ε.Γ. 
του ΑΚΕΛ Λεuκωοtας - . Κερύνeιάς Νtκος 
Δημητριάδης, μέλος του n.r. της κ.Ε. του 
Κόμματος. · 

Υnόβεοη όλων το Κunριοκό 

Σε ομιΜα του ο Πρόεδρος της Παγκύ
πριας Εrι:ιτροnής Προσφύγων ανέφερε 
ότι η συντήρηση της ιστορικής μνήμης 
είναι χρέος όλων μας και τόνισε ό'Π νια 
την εvtοχυση της άμυνας και της ιφατ.ικής 
μας ι..ιπό<πασης έγιναν eυαιες αηό ολό· 
κληρο τον wπριακό λαό. 

Στη οι,ινt~ .cιφσQ -.αταδtκαοe τις δια
σπασ~ Μ · 8ς. έθεσε το ερώτημα: 
Ποιοι;·tχιιτο. να διαταρόσαει την 
ενότr110 του ! μας pε αχρtιαοτα 
κηρύγμοτσ; 

Μήπως, είrι:ε, το Κιιnριακό ειναι urι:όθεση 
μόνο των πρ~~Ας οwει/Sητοποιή· 
σουμε cίπε καπW\νΜας, ότι ασntδα και 
δόρυ τδU κ~ω ~οό ειναι η ενότητα 
του. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σε χαιρετισμό του στην 
δρος του ΔΗΚΟ κ. Σπύρος 
ότι σήμερα που εφαρμόζεται τόσο 
λυπτα η πολιτική των δυο μέτρων και δυο 
σταθμών, πρέπει να υποδείξουμε προς 
όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται να 
απεμπολήσουμε το δίκαια μας. 

Προϋπόθεση για λύση του Κυπριακού, 
τόνισε ο Σπ. Κuριανού, είναι η 
όλων των προσφύγων στα σπίτια 
κάτι που αποτελεί εθνική 
ΔΗΚΟ, είπε καταλήγοντας, δεν 

τατεθεί σε λύση που δεν θα v•"'·"'"'"'-
""""n·r.nrc.n όλων των προσφύγων. 

του εκ μέρους ο 
για τις 

ασκούνται στη μας 
μην πιέζουμε ν' ακουσθεί η 
δ!κησης και του αγώνα. 

Σε χαιρετισμό του εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο 
κ. Μανιί1λης Χριστοφίδης είπε ότι μόνο με 
πανεθνική πολιτική μπορεί να προωθηθεί ο 
αγώνας για δίκαιη λύση. 

Σε ομιλία του εκπρόσωπος των Φιλελευ
αναφέρθηκε στον αγώνα που διεξά

γει ο κυπριακός λαός και είπε ότι "η καρδιά 
είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορούμε 

με το σύνοικο στοι-
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Την επιστροφή 
όλων των προ
σφύγων στα 
σπίτια τους σε 
συνθιΊκες 
ασφαλείας σε 
μια Κύnρο 
ελεύθερη και 
ενιαία αξίωσαν 
οι πεζοπόροι 
της χθεσινής 
αντικατοχικής 
πορείας προς 
την περιοχή 
της Κuθρέας. 
Σε ψήφισμα 
τους προς το 

Γενικό Γραμ
ματέα των Ηνωμένων Εθνών οι πεζοπόροι του Ιράκ στο 

των για την 

Kurφo κατά 
τον ίδιο eiι<ρι-

τρόπο 

κάμει το 
βοίJλιο Ασφα
λειaς στην 
περίπτωση 
της εισβολης 



Τ ο ψήφισμα που εγκρίθηκε σε ουγκέ
"'",."''"'" στο προαύλιο της εκκλησtaς της 

της Πaλλουριώτισσος επιδό
θηκε σε aξιωματούχο των Ηνωμένων 
Εθνών στο οδόφραγμα της Μιας Μηλιός 
όπου κατέληξε η πορεία. 

Σε χαιρετισμό τοu στη συγκέντρωση ο 
προεδρεύων της Δημοκρατίας κ. Λuσσαρί
δης ε!ηε πως ο καιρός των λόγων και των 
διακηρύξεων έχει ξεπεραστει και πως για 
να σωθούμε πρέπει να περάσουμε από τα 
λόγια στα έργα. "Λαός και ηγεσια" πρό
σθεσε "να υλοποιήσουμε τις διακuρηξεις 
μας". "Δεν υπάρχουν είπε ούτε αυτόματες 
λύσεις ούτε αrrομηχανι)ς θεοί. Να 
ιU;JVU~J.<:. την μας σΤQ χέρια μας". 

oυk'C'\.~rnι,,rm αττηύθuvαν χαι-

1 

ρετισμό Q υπουργός Εργαο!ας κ. Αριστεί
δου εκπρόσωποι κομμό.των και της πρε-
σβείας της ο πρόεδρος της ΠΕΠ 
κ. Αρτεμίοu εκπρόσωποι άλλων προ-
σφυγικών σωματείων και οργανώσεων. 
Κατά την πορε!α Ποu 6ργάvωαε το σωμα
τείο "Ελεύθερη Κuθρέα" οε σuvεργασια με 
τη Συντονιστική Επιτροπή της περιοχής 
Κuθρέρς οι πεζοπόροι μετέφεραν τα τίμια 
λειψανα ταu Αγ(οu Δημητριαvού ι=:rησκό
ποu Κuθρέας και την εικόv~ 1'11ς nανογtας 
Χαρδακιώτισσας ποο εκτέθηκαν σε πρα
σκήνuμι:1 κατά τη Θείο Λειτοupγtα. Κατά τη 
Θεία Λειτοuργια της οπο!ας προέστη ο 
ηγούμενος Κύκκόu ΝικrιΦόρος αναnέμ-
φθηκε των αγνοουμέ-
νων και την των προσφύγων. 

'ΆΠΟΓΕΥΜΑτΙΝΗ" 12.11.1990 
Η θέα των σκλαβωμένων χωριών 

δεν συγκρότησε Κuθρεώτεc; .. ΜιαμηλΗLJτες 
Συνέχιση Αγώνα μέχρι τη δικαiωση 

Η ΘΕΑ των σκλαβωμένων χωριιί>ν τους στη 
χθεσινή aντικατοχική πορεία τους δεν συγ
κρατούσε με τlποτα τους πρόσφυγες της 
περιοχής Κuθρέας - Μιας Μηλιάς και όρμη
σαν στο σuρματόμπλεγμα. Η ΠΟΡΕΙΑ που 

από την εκκλησία τους Παλλοu·· 
ριώτισσας ανακόπηκε από τα ουρματο
μπλέγματα που έστησαν οι ΟΗΕδες στο 
δρόμο προς τη Μια Μηλιό. Αλλά παρό τις 
προσπάθειες των aστυνομικών και των ειρη .. 
νεuτών αρκετοί - νεαροι κυρίως - πέρα
σαν σε διαφορετικά σημεία το αγκάθινο 
τέλλι και βρέθηκαν στη νεκρή ζώνη για να 
συλληφθούν τουλάχιστο τρεις πριν εκδιω
χθούν. 

ΚΑΤΑ τις μικροσυμπλοκές οι ειρηνεuτέ<:; 
άρπαξαν τις ελληνικές σημαιες των νεαριi1ν 
που μπήκαν στην ουδέτερη ζώνη για να 
τους τις επιστρέψουν όμως αργότερα. 

ΣΤΗ συγκέντρωση πριν από την 
όλοι οι ομιλητtς τόνισαν την αποφασιστικό
τητα του λαοu μας, προσψι)γων και μη, για 
συνέχιση του αγώνα μέχρι τη δικαίωση, 
μέχρι aποχιί.φηση των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων και των εποίκων και την εrιι
στροφή όλων των προσφύγων οτα σπίτια 
τοuς. Και όπως τόνισε χαρακτηρισηκά ο 
πρόεδρος της ΠΕΠ κ. Χρ. Αρτεμίοu, στον 
αγώνα αυτό έχει θέση όλος ο Κυπριακός 
λαός, τονίζοντας: "Ας συνειδητοποιήσουμε 
ότι aσπίδα και δόρυ του Κυπριακού λαού 
είναι η ενότητά του". 

ΣτΗΝ ομ~Μα τομ ο Πρόεδρος της Βουλής, 
και Προεδρείιι.ι1ν Δημοκρο:τιaς κ. Β. Λuσ-
σαρίδης τόνισε 

διaκηρύ:ξ~ων και των 
V(J οωθι:;ιύμε πρέπει 

και λαός με 
να vλοrιοιήσοuμε 

Α ΥΤΟΜΑΤΕΣ λύσεις, πρόσθεσε, και από 
μηχανης θεο! δεν vπόρχοuν, αν εμεις οι 
ίδιοι δtν πάρουμε την τύχη μας στa χέρια 
μας". 

• Ο ΚΥθΡΕΩΊΉ.Σ υπουργός Εργαα!ας κ. ι 
Αρισrε!δου ότι: Δεv μποροίιμε 
να δεχθο(Jμt για την Κuθρέα να 
σταμα·εό rιρ~ν Μηλιά. 

- εiπε - νσ μπορούμε να 
στην Κuθρtα και στο βqρώσι 

"''"'"'""·"""' και Κερύνεια και στη 
να μας φρcισσει το δρόμο 

σuρματόμπλεγμα της σκλα
όμως να πέσουν και στον 

μας τα διαχωριστικό τε!χη όnως 
έπεσαν σε. άλλες χώρες της 
Ευρώπης. είναι πολ(Ι μικρός 
τόπος για να μοφαστε;ί qτα δύο,. αλλά είναι 
αρκετά μεγάλος ώστε να χωρέσει άνετα 
όλους τους κατοίκους της και να τους εξα
σφαλίσει τη χαρά της ζωής και της δημιουρ
γίας". 
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Η τηλεόραση τοu PIK 
υποβάθμισε τη μαχητική πορεiα προς την Κuθρέα 

Υnο8όθμισε χθες η τηλεόραοη του ΡΙΚ 
την ανηκατοχικrΊ ποpεiα των κατοίκων 

της περιφέρειας Κ.uθρέας προς την καη;· 

χόμενη γη τους. 

Ενι)J η επιτυχία της πορείας οπό άποψη 

προσέλευσης, περιεχομένου και αγωνιση

ήταv μεγαλύτερη πις περσινής, 

λίγο ι'] πολι) από τις οθόνες 

έμοιαζε σαν μια εκδήλωση, 

aφού ο υπεύθυνος του σχετικού ρεπορ

τάζ, για άγνωστους λόγους, παρέλειψε να 

αναφερθεί στη συμμετοχή στην πορεία 

τόσο της Πολιτείας ,όσο και των κομμάτων 

ονομαστικό. 

Κι.Jριος ομιλητής στη χθεσινή πορεία 

ήταν ο Υπουργός Εργασίας κ. Αριστείδου 
που από την Κυθρέα. Στην 

του ο κ. Αριστείδου μεταξύ άλλων 

τ(Jνισε ότι ο μας δεν θα αποδεχθεί 

τα τεχνητά σύνορα της βίας και της αδι

κίας και ότι θα αγωνιστεί με όλα τα μέσα 

που διαθέτει για μια Κϋπρο χωρίς εσωτε
ρικό σύνορα, για μια Κύπρο στην οποία τα 

απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα θα 

είναι σεβαστά για όλους τους κατοίκους 

της. 

Στο χαιρετισμό του ο προεδρεύων της 

Δημοκρατίας κ. Λuσσαρίδης, μεταξύ 
άλλων ε[πε ότι καιρος των λόγων και των 
διακηρuξεων έχει ξεπεραστεί και ότι "για 
να σωθούμε πρέπει να πεpaσουμε αηό ΊΌ 

στα έργα.w 

Χαιρετισμούς απηύθυναν εηlσης εκ 
μέρους του ΔΗΣΥ ο κ. Χριστοφίδης, εκ 
μέρους του ΔΗΚΟ ο κ. Κυπριανού, εκ 

της ΕΔΕΚ ο κ. Χατζηδημητρίου, 
το ΑΚΕΛ ο κ. Χριστοφίνης και από το 

ΑΔΗΣΟΚ ο κ. Σιαvf]ς. 

Μίλησε επ!σης ο πρόεδpος τοu 

γικοu Σωμστε!οu Ελεύθtρη 
Πέτσας, ο πρόεδρος rJErΊ 
Αρτεμiου, ενώ δισβόστηκσν μηνύμcπσ αηό 
το νεο'ίδρuθέν κόμμα <Πtό ΠΑΚΟΠ και από 

το Σuvδεσμο Φιλίας 
Κίιηροu, 

ΒΙΑIΟΤΗΤΕΣ ΟΗΕΔΩΝ 

Κοτό. την όφιξη Ίης ηορεισς σ1η γραμμή 

aντιπαράταξης στην 

Μηλιάς, ισχυρές αστυνομικές και στρατιω

τικές διrνόμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ανέκοψαν 

τους διαδηλωτές, 

Όταν δε νέοι πpόσφιιγες επιχε\ρησαν να 

μπουν στη λεγqμενi, νεκρή 
Αuστpιακοι αστυνομικοi και Καναδοί στρα
τιώτες της ΟΥΝΦJΚΥΠ τους ανέκοψαν με 

αποτtλεσμc:t να σημειωθούν επεισόδια. ΟΙ 
ΟΗΕtδες με βιc:tιότητα έσπρωχναν τους 
διαδηλωτές για να μη μπουν στη νεκρή 

ζών'f'Ί. Σε μια ηεριπτωαιι όταν tνας διαδη
λωτής με Ελληνική Σημaια διtσπασε τον 
πρώτο κλοιό των ΟΗΕδων, έγινε στόχος 
εξαγριωμένων Αu.στριακών αστuν.ομικων 

και Καναδών στρατιωτών. Ot ΟΗΕδες 
αυτοί του επιτέθηκαν και προσηόθrtσαν 

να τοu πάρουν την Ελληνιι<η !ημa!α? Ο 

Ένας αι;πνvομικός της 
nrYnrιι•~ aπό το και ιο n"'''""<"'"'"n."' 
και άλλοι αστuvομικοι ρηό το 

σuνέχεiα οι Καναδοί Ειρην!i:Utές 
εναντιον του νι;;αpοίι, του τuλιξον πρό~ 

σωπο με τη Σημαία και άρχισαν όλλοι να 

τον σrφίi>χvοuν και άλλοι να τον ""'"'0'-'''·'w 
για να τον βγάλουν έξω από τη νεκρή 

ζώνη. 


