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ΑΝτΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Α' ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣτΙΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΚτΙΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

Σε προσφώνησή του προς την 

aντικατοχική εκδήλωση που έγινε στις 

30 Μαίου 1997 στο οδόφραγμα του 

Λήδρα Πάλας από το Δήμο Κυθρέας και 

τη Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης 

Περιοχής Κυθρέας ο Πρόεδρος της Συ

ντονιστικής Δρ. Πέτρος Καρεκλάς χα

ρακτήρισε την ενέργεια του κατοχικού 

καθεστώτος να ανεγείρει στη χριστιανι

κή γη της Κυθρέας τεράστιο τέμενος ως 

ανοσιούργημα και τόνισε με έμφαση ότι 

απαιτούμε άμεσα τερματισμό της ανέ

γερσης του τεμένους αυτού και σεβα

σμό εκ μέρους των Τούρκων των ιερών 

και των οσίων μας, όπως και εμείς σεβό

μαστε τα ιερά και τα όσια των άλλων. 

Στη συνέχεια ο Δρ. Πέτρος Καρε

κλάς κάλεσε όσους προσπαθούν να βελ

τιώσουν το κλίμα για επιτυχία των συνο

μιλιών και ασκήσουν την επιρροή τους 

στην τουρικική πλευρά, ώστε να επιτρέ

ψει σε Κυθρεώτες να μεταβούν στην Κυ-
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θρέα στις 171ουλίου, εορτή της Μεγαλο

μάρτυρος Αγίας Μαρίνας, για να εορτά

σουν τη μνήμη της στην ομώνυμη της εκ

κλησία 

Στο ψήφισμα που διαβάστηκε και 

εγκρίθηκε από τη συγκέντρωση καταδι

κάζεται έντονα η ανέγερση του τεμέ

νους, καλούνται τα Ηνωμένα Έθνη και η 

Ευρωπαική Ένωση να ενεργήσουν αμέ

σως για τερματισμό της ανέγερσης και 

διαδηλώνεται για πολλοστή φορά η 

έντονη επιθυμία των κατοίκων της ευρύ

τερης περιοχής Κυθρέας να επιστρέ

ψουν στις πατρογονικές τους εστίες 

υπό συνθήκες ασφαλείας, ελευθερίας, 

δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων των κατοίκων περι

λαμβανομένου και του σεβασμού των 

ιερών και των οσίων τους. 

8' ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 
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Ο Δήμος Κυθρέας και η Συντονιστική 

Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας 

οργάνωσαν στην Εκκλησία της Παναγίας 

Ευαγγελιστρίας Παλλουριώτισσας aντικα

τοχική εκδήλωση στις 5 Νοεμβρίου, παρα
μονή της εορτής του Επισκόπου Χύτρων 

Αγίου Δημητριανού. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε εσπερινό 

του εορτάζοντος Αγίου Δημητριανού, 

χαιρετισμούς και προσφωνήσεις, απαγ

γελία ενός ποιήματος, έγκριση ψηφίσμα

τος προς το Γ. Γ. των Ηνωμένων Εθνών 

και πορεία αντιπροσωπείας του Δήμου 

και της Συντονιστικής στο οδόφραγμα 

Μιας-Μηλιάς για επίδοση του ψηφίσμα-




