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ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΟΥΕΠΑΡ: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 
Ι Κ Α Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 

ΣΗΜΕΡΑ που ο λαός 
μας περνά τις πιο κρίσιμες 
ώρες της ιστορικής ζωής 
του, α ' ένα αγώνα για φυ
σική και εθνική επιβίωση, δέ
χεται τα ρωμαλέα μηνύμα
τα πατριωτισμού, έφεσης 
θυσίας, πίστης και αγωνι
στικότητας που αναβλύ
ζουν από τη μνήμη της 
28ης Οκτωβρίου του 40 ως 
πηγές ανανέωσης των 
αγωνιστικών του δυνάμε
ων. Επιβεβαιώνει τη σταθε
ρή και αταλάντευτη θέση 
και απόφαση του να διεκδι
κήσει τα καταπατημένα δί
καια του με αυξημένη απο
φασιστικότητα μέχρι που να 
δικαιωθεί. 

ΣΗΜΕΡΑ που η ψυχή 
μας φτερώνεται στην έπαρ
ση της 28ης Οκτωβρίου, 
οφείλουμε να αντλήσουμε 
τα κατάλληλα διδάγματα 
και να ενεργοποιήσουμε 
την ιστορική μας μνήμη. 
Πρέπει να δούμε και να αξι
ολογήσουμε σωστά και τις 
αρετές του Εθνους αλλά και 
τις αδυναμίες μας και να 
στρατεύσουμε τις δυνάμεις 
μας στην υπηρεσία της 

Συνέχεια στη σελ. 11 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
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Και στον πρώτο και στο ουσιαστική πρόοδος στο δεύ- Πρόσθεσε όμως, ότι αισθάνε-
δεύτερο γύρο των εκ του σύ- τερο γύρο των εκ του σύνεγγυς ται πως αποτελεί καθήκον του 

νεγγυς συνομιλιών η τουρκική συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνέχεια στη. σελ.·|ο 

πλευρά ουδεμία διάθεση συ
νεργασίας επέδειξε τόσο στο 
εδαφικό όσο και στο συνταγ 
ματικό, τις ατομικές ελευθερί
ες, την αποχώρηση των Τουρ
κικών στρατευμάτων και των 
εποίκων από την Κύπρο, τις δι
εθνείς εγγυήσεις και άλλα ση
μαντικότατα θέματα. 

ΔΕΝ Ε Ι Μ Α Ι 

Ι Κ Α Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ 

Σχετικά με το δεύτερο γύ
ρο των συνομιλιών, ο Πρόε
δρος Κυπριανού, που έχει εν 
τω μεταξύ επιστρέψει στην Κύ
προ, σε δηλώσεις του στη Ν. 
Υόρκη τόνισε χαρακτηριστικά 
ότι δεν είναι ικανοποιημένος 
από την πορεία των πραγμά
των κατά τη διάρκεια του δεύ
τερου γύρου και τούτο όχι από 
υπαιτιότητα της Ελληνικής Κυ
πριακής πλευράς. 

Εξάλλου, ο Γ. Γ. του OH Ε κ. 
Κουεγιάρ σε δηλώσεις του είπε 
ότι «δεν πραγματοποιήθηκε 

Ο Ελληνισμός της Κύπρου τίμησε το ηρωικό ΟΧΙ της 
2 8 η ς Οκτωβρίου τ ο υ 1 9 4 0 , όχι σαν μια απλή επέτειο αλλά 
σαν εθνική υποθήκη. Ά ν τ λ η σ ε τα ρωμαλέα μηνύματα πα
τριωτισμού που πηγάζουν από τη ν ικηφόρα αντίσταση τ ο υ 
Ελληνικού λαού και διατράνωσε την αποφασιστικότητα 
του να αγωνιστεί μέχρι την αποκατάσταση των δικαίων 
του. 
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Η 28Π ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Γιορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα 

M e ενδοσχολικούς και 
ενδοσωματειακούς εορτα-
σμούς, πανηγυρικές δοξο
λογίες και παρελάσεις ο 
Κυπριακός Ελληνισμός γι
όρτασε με κάθε λαμπρότη
τα την εθνική επέτειο της 
2 8 η ς Οκτωβρίου. 1 9 4 0 . 

0 Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού, 
πλαισιούμ€νος από τον Αρχιε
πίσκοπο κ. Χρυσόστομο και 
τον Πρέσβη της Ελλάδας κ. Ζα-
χαράκι, δέχθηκε από €ξέδρα 
μπροστά από την Ελληνική 
Πρεσβεία το χαιρετισμό παρε
λάσεως που έγινε στη Λευκω
σία. 

Στην εξέδρα παρευρί
σκονταν επίσης ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώ
πων κ. Γ.Λαδάς, ο Υπουργός 
Γεωργίας της Ελλάδας κ. Κ. Ση-
μίτης. Μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, Αρχηγοί και Εκ
πρόσωποι Κομμάτων, Βουλευ
τές, ο Αρχηγός της Εθνικής 
φ ρ ο υ ρ ά ς , ο Αρχηγός της 
Αστυνομίας, ο Δήμαρχος Λευ
κωσίας, εκπρόσωποι θρησκευ
τικών ομάδων στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και άλλοι επί
σημοι. 

Στην παρέλαση πήραν μέ
ρος παλαιοί πολεμιστές, σπου
δαστές ανωτέρων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων, μαθητές σχο
λών Μέσης Παιδείας, πρόσκο
ποι, σωματεία και οργανώσεις. 

Ενωρίτερα ο Πρόεδρος 
της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς παρέστη 
στην καθιερωμένη δοξολογία 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη 
στη Λευκωσία, στην οποία χο-
ροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 
κ.κ. Χρυσόστομος. 

Παρόμοιοι εορτασμοί για 
την 28η Οκτωβρίου τελέσθη
καν και στις άλλες πόλεις. Στη 
Λεμεσό το χαιρετισμό της παρέ
λασης δέχθηκ€ ο Υπουργός 
Προεδρίας κ. Ντ. Μιχαηλίδης, 
στη Λάρνακα ο Υπουργός Εμ
πορίου και Βιομηχανίας κ. Γ. 
Α ν δ ρ έ ο υ , σ τ η ν Π ά φ ο ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοινω
νικών Ασφαλίσεων κ. Π. Πα-
παγεωργίου και στο Παραλίμνι 
ο Υπουργός Παιδείας κ. Στ. Κα-
τσελλής. 

Ο κ. Λ Α Δ Α Σ 

Στο μεταξύ σε ομιλία του 
στη Λάρνακα με την ευκαιρία 
της Εθνικής Επετείου, ο Πρόε
δρος της Βουλής κ. Γ. Λαδάς 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στον 
αγώνα του Κυπριακού λαού 
έμπνευση και παράδειγμα θα 
πρέπει να είναι το πνεύμα της 
28ης Οκτωβρίου του 1940, 
ένα πνεύμα αγωνιστικότητας, 
ομοψυχίας και σύμπνοιας που. 

είμαι βέβαιος, θα μας οδηγήσει 
σε αξιοπρεπείς και δίκαιες λύ
σεις. Στην προσπάθεια μας αυ
τή έχουμε συμπαραστάτες 
όλους τους φιλελεύθερους λα
ούς του κόσμου, τον απαντα
χού του κόσμου ελληνισμό, 
την Ελληνική Κυβέρνηση, την 
Ελληνική αντιπολίτευση και 
τον ελληνικό λαό ανεξάρτητα 
από πολιτικές ή ιδεολογικές το
ποθετήσεις». 

Ο Πρόεδρος της Βουλής 
αναφερόμενος στις εκ του σύ
νεγγυς συνομιλίες είπε: 

«Όπως φαίνεται από τις 
μέχρι τούδε διαπραγματεύσεις 
η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ου
δεμία διάθεση συνεργασίας 

επιδεικνύει τόσο στο εδαφικό 
όσο και στο συνταγματικό, τις 
ατομικές ελευθερίες, την απο
χώρηση των Τουρκικών στρα
τευμάτων και των εποίκων από 
την Κύπρο, τις διεθνείς εγγυή
σεις και άλλα σημαντικότατα 
θέματα. Η αδιαλλαξία συνεχί
ζεται και όπως φαίνεται κανέ
νας δεν πιέζει ούτε την τουρκο
κυπριακή ηγεσία ούτε την 
Τουρκία για να μεταβάλουν την 
αρνητική στάση τους. 

Μ Ε Κ Α Λ Η 
Π Ι Σ Τ Η 

Παρόλα ταύτα ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας θα συ
νεχίσει να συνεργάζεται με κα
λή πίστη και καλή θέληση με το 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ— 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

περίοδος δικαιώσεως και ευ
δαιμονίας. 

Σας εύχομαι υγεία και επι
τυχία στο υψηλό έργο σας και 
σας εκφράζω την ευγνωμοσύ
νη της Κύπρου για το αδιάπτω
το ενδιαφέρον και την πολύτι
μη βοήθεια σας στον αγώνα για 
τη δικαίωση της Κύπρου». 

ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
«Η εθνική επέτειος της 

28ης Οκτωβρίου μου δίδει την 
ευκαιρία να σας απευθύνω εγ-

Με την ευκαιρία της 
Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας απέστειλε στον 
Πρόεδρο της Ελληνικής Δη
μοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή 
κα« τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας τα ακόλουθα τηλε
γραφήματα: 

ΠΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

«Με την ευκαιρία της εθνι
κής επετείου της 28ης Οκτω
βρίου παρακαλώ δεχθείτε τα 
θερμά συγχαρητήρια του λαού 
και της Κυβερνήσεως της Κύ
πρου και εμού προσωπικά. 

Εύχομαι ολοψύχως όπως 
οι αγώνες και οι θυσίες του Ελ
ληνισμού για την ελευθερία, τη 
δικαιοσύνη και την ειρήνη επι
βραβευθούν πλήρως και όπως 
ανατείλει για το έθνος μια νέα 

κάρδιο χαιρετισμό και συγχα
ρητήρια και να αποτίσω φόρο 
τιμής στους αγώνες και στις 
θυσίες του Ελληνικού λαού για 
εθνικά και πανανθρώπινα ιδα
νικά. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο 
έργο σας για το καλό της Ελλά
δας και σας εκφράζω τις ευ
γνώμονες ευχαριστίες του Κυ
πριακού λαού και εμού προ
σωπικά για τη συμπαράταξη 
σας στον αγώνα για φυσική και 
εθνική επιβίωση και δικαίωση 
της μαρτυρικής Κύπρου». 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέ
νων Εθνών για την εξεύρεση 
δίκαιης και αξιοπρεπούς λύσης 
του κυπριακού προβλήματος 
αποδεκτής από όλους, μιας λύ
σης που θα δημιουρνήσει μια 
ομόσπονδη Κύπρο πραγματικά 
ελεύθερη, κυρίαρχη, απαλλα
γμένη από ξένους στρατούς και 
εποίκους, αποστρατικοποιημέ
νη και αδέσμευτη, μια Κύπρο 
στην οποία όλοι οι πολίτες ανε
ξάρτητα από εθνική καταγωγή, 
θρησκεία, γλώσσα ή ήθη και 
έθιμα θα είναι ισότιμοι πολίτες 
έναντι του Συντάγματος και 
των νόμων. Μια Κύπρο γέφυ
ρα ειρήνης και αλληλοκατανό
ησης, όχι μόνο ανάμεσα στις 
δυο κύριες κοινότητες της αλλά 
κι ' ανάμεσα σ' ό λ ο υ ς τ ο υ ς λ α -
ούς της ευαίσθητης αυτής πε
ριοχής του κόσμου στην οποία 
βρισκόμαστε. Ό μ ω ς δεν πρέ
πει να υπάρχουν αυταπάτες. 
Αν η λογική δεν επικρατήσει, 
αν ο τουρκικός σωβινισμός και 
επεκτατισμός συνεχίσει την 
αδιαλλαξία του, κι ' αν με την 
αδιαλλαξία του αυτή ανατινά
ξει στον αέρα τις προσπάθειες 
του Γενικού Γραμματέα τότε 
ε ί μ α σ τ ε υποχρεωμένοι να 
οπλισθούμε με υπομονή και 
επιμονή και με πνεύμα αντί
στασης, αποφασιστικότητας 
αλλά και σύνεσης για να αντι
μετωπίσουμε δύσκολες κατα

σ τ ά σ ε ι ς που πιθανό να επι
διωχθεί να δημιουργηθούν. 
Γιατί, και τ ο ύ τ ο πρέπει να 
γίνει τελείως καθαρό, δεν 
πρόκειται να δ ε χ θ ο ύ μ ε ποτέ 
τα τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν α γεγονότα 
της εισβολής και κατοχής 
τμήματος της Κύπρου από 
τα ξένα σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α και 
δεν πρόκειται ποτέ να υπο
γράψουμε λύση ατιμωτική 
και αναξιοπρεπή, λύση που 
θ α δ ι α κ υ β ε ύ ε ι την υπάρξη 
τ ο υ Κυπριακού ελληνίσμού 
στη γη των πατέρων ί ο υ . 

Ο κ. NT. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

Επίσης ο Υπουργός Προε
δρίας κ. Ντ. Μιχαηλίδης μι
λώντας σε εκδηλώσεις στην 
Πνευματική Στέγη Λευκωσίας, 
την Κακοπετριά και το Παραλί
μνι υπογράμμισε ότι οι ιδέες, τα 
ιδανικά και οι αρχές των Ηνωμέ
νων Εθνών είναι οι αναλλοίω
τες και σταθερές αξίες του αν
θρώπου για τις οποίες ο Ελλη
νισμός πρόταξε το μεγάλο ΟΧΙ 
στις 28 Οκτωβρίου 1 940, και 
τόνισε ότι με τον εορτασμό της 
μεγάλης εθνικής επετείου του 
ΟΧΙ πρέπει να αντλήσουμε δι
δάγματα από το μεγαλείο της 
για να κατευθύνουμε σωστά 
και τη σημερινή πορεία μας. 
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«Τα δυο μ€γάλα διδάγμα
τα που πρέπει να αντλήσουμε 
από την εθνική αυτή επέτειο», 
είπε ο κ. Υπουργός, «είναι η 
ιστορική αλήθεια πως η ομο
ψυχία αποτελεί πρωταρχικό 
παράγοντα επιτυχίας και πως 
το υψηλό αγωνιστικό φρόνημα 
και η αδάμαστη θέληση δεν 
μπορεί παρά να οδηγήσυν σε 
επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων.» 

Α Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Τ Η 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ Π Λ Ε Υ Ρ Α 

Στη συνέχεια ο Υπουργός 
Προεδρίας αναφέρθηκε στο 
εθνικό θέμα και είπε ότι δέκα 
χρόνια μετά την τουρκική ει
σβολή το Κυπριακό παραμένει 
άλυτο και ο λαός μας εξακο
λουθεί να υφίσταται τις οδυ
νηρές συνέπειες της εισβολής 
και της συνεχιζόμενης κατοχής. 
Για τη μη επίτευξη λύσης στο 
πρόβλημα μας, στο δεκάχρονο 
αυτό διάστημα, δεν μπορούμε 
να κατηγορηθούμε εμείς.Δεί-
ξαμε καλή θέληση και μετριοπά
θεια που δεν βρήκαν όμως κα
μιά ανταπόκριση από την 
τουρκική πλευρά, που παραμέ
νει αμετακίνητη στις διχοτομι
κές και παράλογες θέσεις της 
και ζητά από εμάς συνεχώς νέ
ες υποχωρήσεις και προσυπο
γραφή των τετελεσμένων της 
εισβολής. 

Α Δ Ι Α Λ Λ Α Κ Τ Η 
Σ Τ Α Σ Η 

«Η αρνητική και αδιάλλα
κτη στάση της τουρκικής πλευ
ράς», υπογράμμισε, «είναι ο 
βασικός λόγος για τη μη επίτευ
ξη προόδου στο Κυπριακό, στο 
μεγάλο αυτό διάστημα των δέ
κα χρόνων. Η δική μας πλευρά 
απέδειξε ότι έχει την πολιτική 
βούληση για μια ορθή και δί
καιη επίλυση του προβλήμα
τος. Κατ' επανάληψη υποβά
λαμε συγκεκριμένες προτάσεις 
και προβήκαμε σε σημαντικές 
παραχωρήσεις. 

0 κ. Μιχαηλίδης υπο
γράμμισε ότι στον αγώνα μας η 
συμπαράσταση και η συμπαρά
ταξη της ελληνικής Κυβέρνη
σης, του πολιτικού κόσμου και 
γενικά ολόκληρου του ελληνι
σμού, είναι δεδομένη και αμέ
ριστη και τόνισε ότι η συμπαρά
σταση αυτή αποτελεί το κύριο 
στήριγμα μας. 

Ο Μ Ο Ψ Υ Χ Ι Α 
. Ακολούθως υπογράμμισε 

ότι πρώτο καθήκον σήμερα εί
ναι η σφυρηλάτηση καθολικής 
ψυχικής ενότητας του κυπρια

κού λαού. Έχουμε υπέρτατο 
καθήκον, είπε, να αρθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων και να 
χαλυβδώσουμε την ενότητα 
μας σε ένα αρραγές μέτωπο γύ
ρω από τον Πρόεδρο της Δη
μοκρατίας που θα αποτελέσει 
τον κυματοθραύστη έναντι κά
θε επιβουλής και ταυτόχρονα 
θα δημιουργήσει τις απαραίτη
τες προϋποθέσεις για ευόδωση 
rou αγώνα μας. 

Ο κ. Χρ. Β Ε Ν Ι Α Μ Ι Ν 

0 Υπουργός Εσωτερικών 
και Αμύνης μιλώντας στο Δη
μοτικό Μέγαρο Λεμεσού με 
την ευκαιρία της 28ης Οκτω
βρίου αφού εξήρε το πνεύμα 
της επετείου, αναφερόμενος 
στο Κυπριακό τόνισε μεταξύ 

λύ λίγα και πολύ ασήμαντα εί
ναι αυτά που μας χωρίζουν, 
ενώ πολλά και σημαντικά είναι 
αυτά που πρέπει να μας ενώ
νουν». 

Ό τ α ν για δέκα τώρα χρό
νια κρατούνται από τον εχθρό 
τα εδάφη μας, όταν απέναντι 
μας καραδοκεί ο εχθρός, όταν 
αναμφίβολα απειλείται σήμερα 
η εθνική και φυσική επιβίωση 
μας, ο ασφαλέστερος τρόπος 
για να καταστραφούμε θάναι η 
διχόνοια μεταξύ μας και η 
εκτροπή μας σε προσωπικούς 
ανταγωισμούς και φιλοδοξίες. 
Των οικιών ημών εμπιπραμέ-
νων, δεν μπορούμε περί πολ
λών άλλων εμείς να τυρβάζο-
μεν. Δεν έχουμε σήμερα την 

άλλων ότι απαραίτητη προϋπό

θεση για τη διεξαγωγή και επι

τυχία του αγώνα μας, προβάλ

λει σήμερα, περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά, η καθολική 

ενότητα και παρατήρησε: «Ενώ 

όλοι μιλούμε για κοινό καθολι

κό αγώνα, εξαντλούμε τις δυνά

μεις μας στην εξυπηρέτηση των 

αδυναμιών μας. Και όμως, πο-

πολυτέλεια της σπατάλης των 
δυνάμεων μας ούτε το δικαίω
μα να αδιαφορούμε και να μέ
νουμε απαθείς μπροστά στους 
κινδύνους που κραυγαλέα μας 
απειλούν. Μια είναι η θέση μας, 
μια θα πρέπει νάναι η σκέψη 
μας, ένας ο σκοπός μας. Η σω
τηρία της πατρίδας μας. Και μό
νο με υψηλό φρόνημα και συ
νεχή έξαρση, ενωμένοι και αδιά

σπαστοι, συσπειρωμένοι και 
απερίσπαστοι, ομονοούντες 
και συναγωνιζόμενοι μπορού
με να σώσουμε τον τόπο μας 
και τους εαυτούς μας. 

Η εισβολή στην Κύπρο 
ήταν το πρώτο μέρος ενός μα
κροπρόθεσμου σχεδίου της 
Τουρκίας ενάντια στην Κύπρο. 
Η εδραίωση της θέσης της στην 
Κύπρο και η διχοτόμηση είναι 
το δεύτερο. Και το τρίτο μέρος 
θάναι η κατάληψη ολόκληρης 
της Κύπρου όταν οι καιροί και 
οι συνθήκες το επιτρέψουν και 
το διευκολύνουν. Η εισβολή 
έγινε. Η νομιμοποιημένη διχο
τόμηση επιχειρείται. Και η μελ
λοντική κατάληψη της Κύπρου 
θάναι επικρεμάμενη απειλή και 
κίνδυνος αν η διχοτόμηση γί
νει. 

Δεν αποφεύγουν ν' απο
καλύψουν, άμεσα ή έμμεσα, 
τους σκοπούς και τις σκέψεις 
τους οι Τούρκοι. Συνήθως μας 
προειδοποιούν. Και μάλιστα 
έγκαιρα και έγκυρα. Μας έλε
γαν ότι μια μέρα θα εισβάλουν 
στην Κύπρο. Και εισέβαλαν. 
Μας έλεγαν ότι θα διχοτομή
σουν την Κύπρο. Και το επιχει
ρούν. Τους διευκολύναμε να 
εισβάλουν. Αν τους διευκολύ
νουμε και να διχοτομήσουν την 
Κύπρο, τότε θ ' αποδειχθούμε 
και θα περάσουμε στην Ιστορία 
σαν αμετανόητοι εθνικοί μαζο
χιστές. Τότε παραδίνουμε την 
Κύπρο στον όλεθρο και στην 
καταστροφή. 

Σε ώρες κρίσιμες και απο
φασιστικές για την επιβίωση 
ενός τόπου, η συναίσθηση των 
αδυναμιών δεν μπορεί και δεν 
πρέπει νάναι πηγή ηττοπάθειας 
και μοιρολατρείας. Στη δική 
μας περίπτωση, τυχούσα ητ
τοπάθεια δεν θάναι απλώς πρό
ξενος απλού ατυχήματος, αλλά 
πρόδρομος εθνικής συμφοράς 
και ολέθρου. Στο σημείο που 
φτάσαμε, είμαστε αναπόδρα
στα υποχρεωμένοι να παλέ
ψουμε και ν' αγωνισθούμε 
χωρίς να σκεφτόμαστε ούτε τις 
θυσίες ούτε το χρόνο. Για μας 
δεν υπάρχει — δεν πρέπει να 
υπάρχει — τώρα περίπτωση 
υπαναχώρησης ούτε χώρος 
υποχώρησης. Απάθεια και αδι
αφορία από μέρους μας θάναι 
ισοδύναμες με παθητική ανα
μονή του αργού θανάτου. 
Α λ λ ' εθνικοί αυτόχειρες δεν 
πρόκειται να γίνουμε ποτέ. 

Πρόσφατα και γ ι ' άλλη 
μια φορά, ο Τουρκοκύπριος 

Σ υ ν έ χ ε ι α σ τ η σ ε λ ί δ α 4 
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ηγέτης κ. Ντενκτάς απείλησε με 
ξερίζωμα τον Κυπριακό Ελλη
νισμό. Και ταυτόχρονα δια
μαρτύρεται γιατί επιχειρούμε 
την ενίσχυση της αμυντικής 
μας θωράκισης. Θέλει να μας 
απαγορεύει να αμυνθούμε, 
όταν εκείνος μας απειλεί. Θέλει 
να μην προστατεύσουμε τους 
εαυτούς μας, όταν η Τουρκία 
μας υπόσχεται επίθεση και ξε
ρίζωμα. Διαμαρτύρεται για την 
ενίσχυση της άμυνας μας όταν 
η Αγκυρα εξακοντίζει συνέχεια 
απειλές εναντίον μας. Διαβε
βαιώνουμε, όμως, τον κ. Ντεν-
κτάς ότι η αμυντική μας θωρά
κιση συνεχώς θα ενισχύεται και 
η ετοιμότητα μας συνεχώς θα 
προωθείται για την υπεράσπι
ση μας. Και θέλω να τον βεβαι
ώσω πως όεν είμαστε διατεθει
μένοι να υποδεχθούμε μετά 
βαϊων και κλάδων μια ενδεχό
μενη προέλαση των τουρκικών 
στρατευμάτων. Θα αμυνθού
με, θ ' αγωνισθούμε και στην 
ανάγκη θα θυσιασθούμε για 
την προάσπιση των εθνικών δι
καίων και δικαιωμάτων μας. Κι ' 
όσο για την απειλή για το ξερί
ζωμα μας θάθελα να υπενθυ
μίσω και στον Ντενκτάς και 
στην Αγκυρα πως οι ρίζες του 
Ελληνισμού σ' αυτά τα εδάφη 
είναι τόσο βαθιές που όπως οι 
προγονοί του δεν μπόρεσαν να 
ξεριζώσουν ούτε ο ίδιος ούτε οι 
απόγονοι του θα μπορέσουν. 

Ο κ. ΚΑΤΣΕΛΛΗΣ 
Ο Υπουργός Παιδείας κ. 

Στ. Κατσελλής σε μήνυμα του 
στους εκπαιδευτικούς και τη 
μαθητιώσα νεολαία με την ευ
καιρία της 28ης Οκτωβρίου 
αφού ανέλυσε το νόημα της 
επετείου είπε: 

«Η 28η Οκτωβρίου έγινε 
το σύμβολο της αντίστασης, 
της αντίστασης των αδύνατων 
εναντίον των δυνατών, της αν
τίστασης αυτών που θέλουν να 
ζήσουν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ενάντ ια 
στους εκπρόσωπους της ωμής 
βίας, της αντίστασης στη δου
λεία και την κατοχή, της αντί
στασης στα τετελεσμένα, σε κά
θε μορφής τετελεσμένα. 

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο 
Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α 

Για μας τους Ελληνες της 
Κύπρου, που για δέκα τώρα 
χρόνια ζούμε σε ημικατοχή, η 
28η Οκτωβρίου αποτελεί ένα 
φωτεινό παράδειγμα και μια 
αστείρευτη πηγή θάρρους και 
ευψυχίας. Και ο κατακτητής της 
δικής μας πατρίδας, όπως και οι 

ηγέτες του φασισμού στην πε
ρίοδο του 1940, περιφρονεί τις 

ηθικές αξίες και εκτιμά μόνο τη 
βία, αψηφά τις αρχές και τα 
ψηφίσματα του OHE και επι
σείει τα τετελεσμένα που δημι
ούργησε με τη δύναμη των 
όπλων. Η τουρκική κατάκτηση 
και η τουρκική αδικία δεν θα 
κρατήσουν για πάντα. Θα τε
λειώσουν και θα χαθούν όπως 
κάθε κατάκτηση και κάθε αδι
κία. 

ΘΑ Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Ο Υ Μ Ε 
Τ Ο Ν Α Γ Ο Ν Α 

Δυναμωμένοι από το πνεύ
μα ηρωισμού και αυτοθυσίας 
της 28ης Οκτωβρίου θα συνε
χίσουμε να αντιστεκόμαστε 
στα τετελεσμένα, θα συνεχί
σουμε να διεκδικούμε την 
απομάκρυνση των τουρκικών 
στρατευμάτων και την επι
στροφή των προσφύγων στις 
πατρογονικές τους εστίες, θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
για την άρση της αδικίας σε βά
ρος του ελληνισμού της Κύ
πρου. 

Ο κ. Τ. Π Ε Λ Ε Κ Α Ν Ο Σ 

Εξ άλλου ο Υπουργός 

Υγείας κ. Τ. Πελεκάνος μιλών

τας κατά τη διάρκεια εορτα

σμού της επετείου στον Αχιλ 

λέα Καϊμακλίου είπε μεταξύ 

άλλων και τα εξής: 

«Η πρόσφατη και η παλαιό
τερη ιστορία μας διδάσκουν 
πως γνωρίσαμε δόξες και με
γαλεία ενωμένοι και διατρέξα
με τον κίνδυνο του αφανισμού 
από την ολέθρια διχόνοια. ΓΓ 

αυτό και η προσταγή είναι: Ενό
τητα. Ενότητα και ομοψυχία. 

ΙΣΧΥΡΟ 
Μ Ε Τ Ω Π Ο 

Για να κερόιθεί ο αγώνας 
του κυπριακού λαού χρειάζεται 
ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο. 
Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι 
πως το θέμα δεν είναι ποιος θα 
κυβερνήσει ή ποια ιδεολογία 
θα επικρατήσει. Το πρόβλημα 
είναι η παρουσία των τουρκι
κών στρατευμάτων κατοχής 
και πρέπει να ανωνιστούυε 
ενωμένοι για την απελευθέρω
ση των σκλαβωμένων εδαφών 
μας και την επιβίωση του Κυ
πριακού Ελληνισμού. 

Χρέος λοιπόν και καθήκον 
όλων μας είναι να σταθούμε 
δίπλα στον εκλελεγμένο Πρόε
δρο της Δημοκρατίας κ. Σπύρο 
Κυπριανού, που δίνει αυτές τις 
μέρες την ειρηνική μάχη της Κύ
πρου, και να τον ενισχύσουμε 
στο δύσκολο έργο του.» 

«Στην Κύπρο δοκιμάζονται 
σήμερα οι πανανθρώπινες αξί
ες γ ι ' αυτό και ο αγώνας μας 
είναι αγώνας όλων των ελεύ
θερων ανθρώπων, όλων των 
ελεύθερων λαών. 

Πιστεύουμε ακράδαντα 
πως μια δίκαιη και βιώσιμη λύ
ση του προβλήματος μας θα 
καταξιώσει την ύπαρξη του 
OHE και θα απομακρύνει σ τ α 1 

θερά τους κινδύνους που απει
λούν την ειρήνη στην ευαίσθη
τη αυτή περιοχή της Μεσογεί
ου.» 

Η Ε Λ Λ Α Σ 

«Με την καθολική υπο
στήριξη και συμπαράταξη της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και του 
πολιτικού κόσμου της Ελλά
δας, με τη συμπαράσταση των 
απανταχού Ελλήνων θα αγω
νιστούμε για μια Κύπρο ενωμέ
νη, ελεύθερη και ειρηνική χω
ρίς στρατούς και συρματοπλέ
γματα.» 

Ο κ. Γ. Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ 

Ο Υπουργός Εμπορίου μι
λώντας στον εορτασμότης 
28ης Οκτωβρίου στον προ
σφυγικό συνοικισμό Αγίου Μά-
μαντος τόνισε ότι ο Ελληνισμός 
της Κύπρου, ο οποίος διανύει 
σήμερα την πιο κρίσιμη ίσως 
φάση της ιστορικής του πορεί
ας, τιμά την επέτειο του ΟΧΙ, 
αναθυμάται την κορυφαία αυ
τή ανάταση της Ελληνικής φ υ 
λής, όχι με διάθεση θριαμβο
λογίας αλλά προβληματισμού. 

«Σ' αυτές τις κρίσιμες στι
γμές, είπε, που το Κυπριακό 
πρόβλημα διέρχεται την πιο 
λεπτή και αποφασιστική του 
καμπή έχουμε πρώτιστο καθή
κον να ενισχύσουμε την υπό
σταση και το κύρος του Κυπρι
ακού Κράτους και των φορέων 
του. Επιβάλλεται να συσπει
ρωθούμε γύρω απότον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας κ. Σπύρο 
Κυπριανού και να ενισχύσουμε 
τις άοκνες προσπάθειες και τον 
ακατάπαυστο αγώνα του για 
δίκαιη λύση του Κυπριακού και 
για μια ελεύθερη πατρίδα.» 
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Η Κύπρος αγωνίζεται για εφαρμογή 
των Αρχών του Χάρτη του OHE 

Ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Σπύρος Κυπρια
νού, σε μήνυμα του προς τον 
Γενικό Γ ρ α μ μ α τ έ α των 
Ηνωμένων Εθνών με την ευ
καιρία της 39ης επετείου της 
ίδρυσης του OHE, τόνισε ότι 
η Κύπρος πιστεύει ακράδαν
τα στην ανάγκη εφαρμογής 
των αρχών του Καταστατι
κού Χάρτη του Ο.Η.Ε για λύ
ση όλων των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η διεθνής 
κοινότητα, περιλαμβανομέ
νου του κυπριακού προβλή
ματος. 

Συγκεκριμένα στο μήνυμα 
του ο κ. Κυπριανού αναφέρει: 

«Με την ευκαιρία της 39ής 
επετείου των Η ν ω μ έ ν ω ν 
Εθνών, επιθυμώ να διαβιβάσω 
στην εξοχότητά σας εκ μέρους 
του λαού, της Κυβερνήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και εμού προσωπικά τα πιο εγ
κάρδια συγχαρητήρια μαζί με 
τη διαβεβαίωση της συνεπούς 
υποστήριξης και ακλόνητης 
αφοσίωσης μας στις προσπά
θειες για εφαρμογή των αρχών 
και επίτευξη των στόχων των 
Ηνωμένων Εθνών. 

' Εχοντας €πίγνωση του γε
γονότος ότι η ανθρωπότητα δι
έρχεται μια περίοδο σοβαρής 
κρίσεως, θεωρούμε την ιστορι
κή αυτή μέρα ως ευκαιρία για 
όλους να επαναβεβαιώσουν 
την προσήλωσήτους και να ερ
γασθούν ουσιαστικά για την 
προοαγωγή των ιδεωδών της 
ειρήνης και της δικαιοσύνης, 
αγωνιζόμενοι για να γίνουν τα 
Ηνωμένα Εθνη αποτελεσματι
κό όργανο ικανό να συμβάλλει 
στην επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπί
ζει η διεθνής κοινότητα. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, 
επαναβεβαιώνω την αποφασι
στικότητα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας να συνεχίσει τη 
συμβολή της με τη σταθερή 
πεποίθηση ότι το μέλλον της 

ανθρωπότητας εξαρτάται από 
την επιτυχή εφαρμογή των 
προνοιών του Καταστατικού 
Χάρτη, στον οποίο η ανθρωπό
τητα εναπέθεσε τόσες ελπίδες 
και προσδοκίες. 

Η Κύπρος, αγωνιζόμενη 
για την καθολική εφαρμογή 
των αρχών του Χάρτη, πιστεύει 
α κ ρ ά δ α ν τ α στην α ν ά γ κ η 
εφαρμογής τους για λύση όλων 
των προβλημάτων που αντιμε
τωπίζει η διεθνής κοινότητα, 
περιλαμβανομένου του κυπρι
ακού προβλήματος. 

Πιστεύω ότι τα Ηνωμένα 
Εθνη, κάτω από την έμπειρη 
ηγεσία σας, μπορούν να δια
δραματίσουν ακόμα πιο απο
τελεσματικό ρόλο στις παγκό
σμιες υποθέσεις, συμβάλλον
τας ιδιαίτερα στη διατήρηση 
της διεθνούς ειρήνης και ασφά
λειας και την επίλυση διεθνών 
προβλημάτων. Εν προκειμένω, 
θα ήθελα να εκφράσω ακόμα 
μια φορά τη βαθιά εκτίμηση 
μας για τις προσπάθειες σας, 
μέσα στα πλαίσια της αποστο
λής των καλών υπηρεσιών σας, 
για μια δίκαιη, βιώσιμη και μό
νιμη λύση του κυπριακού προ
βλήματος.» 

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Εξάλλου, ο Πρωθυπουρ 
γός της Ελλάδας κ. Παπανδρέ 
ου εξέφρασε πλήρη υποστήρι
ξη στις πρωτοβουλίες του Γ.Γ. 
του OHE κ. Πέρεζ Ντε Κουεγι-
άρ για μια διαρκή, δίκαιη και 
ειρηνική λύση του Κυπριακού 
το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο 
θέμα για την Ελλάδα και κρίσι
μο πρόβλημα. 

Σε τηλεγράφημα του προς 
τον κ. Πέρεζ με την ευκαιρία 
της 39ης επετείου της ίδρυσης 
του OHE, ο κ. Παπανδρέου δι
αβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση 
του και ολόκληρος ο ελληνικός 
λαός συμπαρίστανται στο βα
ρύ έργο που έχει αναλάβει ο 
Γ.Γ. 

Ο Ελληνας Πρωθυπουρ
γός απηύθυνε επίσης ειλικρι
νείς ευχές για την ευόδωση του 

έργου και την επιτυχία του 
σκοπού του διεθνούς οργανι
σμού. 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 

Τώρα eivai η ώρα 
να κινητοποιηθ€ίτ€ 

«Τώρα €ίναι η ώρα να 
κινητοποιηθ€ ίτ€ περισσό
τ ε ρ ο παρά οποιαδήποτε 
άλλη φορά», τόνισε ο Πρό- ' 
εδρος της Δημοκρατίας κ. 
Σπύρος Κυπριανού σε συ
νάντηση που είχε με το Δι
ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ η ς 
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς Κ υ π ρ ί ω ν 
Αμερικής, κατά τη διάρκεια 
τ η ς π α ρ α μ ο ν ή ς τ ο υ στη Ν έ α 
Υόρκη για το δ ε ύ τ ε ρ ο γύρο 
των συνομιλιών εκ του σύ
νεγγυς. 

Στη συνάντηση, ο Πρόε
δρος Κυπριανού ενημέρωσε τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου για τις εξελίξεις στο Κυ
πριακό και αντάλλαξε μαζί τους 
απόψεις για το ρόλο που μπο
ρεί να διαδραματίσει η ομογέ
νεια της Αμερικής στην προσπά
θεια για προώθηση δίκαιης λύ
σης στο Κυπριακό. 

0 Πρόεδρος της Δημο

κρατίας εξέφρασε τη βαθιά 
εκτίμηση του κυπριακού λαού 
για τη συμπαράσταση του από
δημου Ελληνισμού στον αγώ
να του και κάλεσε την ομογέ
νεια να συνεχίσει και εντείνει 
τις προσπάθειες της για την ευό
δωση του αγώνα του κυπρια
κού λαού. «Τώρα», τόνισε ο κ. 
Κυπριανού, «είναι η ώρα να κι
νητοποιηθείτε περισσότερο 
παρά οποιαδήποτε άλλη φο
ρά». 

Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 
Κυπρίων Αμερικής εξέφρασαν 
στον Πρόεδρο Κυπριανού την 
πλήρη συμπαράσταση της 
ομογένειας στις προσπάθειες 
του για την επίτευξη δίκαιης λύ
σης στο Κυπριακό και τον δια
βεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν 
και εντείνουν τις δραστηριότη
τες τους μέχρι τη δικαίωση του 
αγώνα του κυπριακού λαού. 

Στην εφαρμογή του 550 
εμμένουν η Ελλάδα 

και η Πολωνία 
Στην πλήρη εφαρμογή των 

ψηφισμάτων 541 και 5 5 0 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Κύπρο εμμένουν η Ελλάδα και 
η Πολωνία, οι οποίες επανέλα
βαν την καταδίκη τους για την 
μονομερή και νομικώς άκυρη 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
στον κατεχόμενο βορρά. 

Σε κοινό ανακοινωθέν που 
εκδόθηκε μετά την πρόσφατη 
επίσημη επίσκεψη του Ελληνα 
Πρωθυπουργού κ. Α. Παπαν
δρέου στην Πολωνία αναφέρε
ται μεταξύ άλλων: 

«Τα δυο μέρη εκφράσανε 
την βαθειά τους ανησυχία για 
το γεγονός ότι η κυπριακή κρί
ση δεν βρήκε ακόμα τη λύση 
της και ότι αποτελεί απειλή για 
την ειρήνη και τη σταθερότητα 
της περιοχής. Υποστηρίζουν 
ότι η μόνη σταθερή βάση για 
μια ταχεία, δίκαιη και διαρκή 
λύση του Κυπριακού ζητήμα
τος είναι ο αυστηρός σεβασμός 
της ανεξαρτησίας, της κυριαρ
χίας, της εδαφικής ακεραιότη

τας, της ενότητας και του αδέ
σμευτου της Δημοκρατίας της 
Κύπρου καθώς και η αποχώ
ρηση όλων των ξένων στρα
τευμάτων από την Δημοκρατία 
της Κύπρου σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις της Γενι
κής Συνέλευσης και του Συμ
βουλίου Ασφαλείας των Ηνω
μένων Εθνών. Καταδίκασαν 
την μονομερή και νομικά άκυ
ρη ανακήρυξη της «Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύ
πρου» καθώς και όλα τα βήμα
τα που δίδουν στην πράξη αυ
τή επίφαση νομιμότητας και 
επέμειναν στην πλήρη εφαρ
μογή των αποφάσεων 541 και 
5 5 0 του Συμβουλίου Α σ φ α 
λείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Παράλληλα, οι δύο πλευρές 
εκφράσανε την υποστήριξη 
τους στη νέα πρωτοβουλία του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμέ
νων Εθνών για την αναζήτηση 
μια δίκαιης, βιώσιμης και γρή
γορης λύσης του Κυπριακού 
προβλήματος με βάση τις αρ
χές των αποφάσεων του Ο Η Ε». 
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Η Κύπρος είναι περήφα
νη για τις τηλεπικοινωνίες 
της και για την πρόοδο που 
έκαμε στον τομέα αυτό, τόνι
σε ο Υπουργός Προεδρίας κ. 
Ντίνος Μιχαηλίδης ανοίγον
τας τις εργασίες του διήμερου 
Διεθνούς Σεμιναρίου για τη 
Νέα Διεθνή Τάξη Πληροφο
ριών και Επικοινωνιών. 

Η άμεση τηλεφωνική 
σύνδεση, πρόσθεσε, με 85 
χώρες και η εύκολη επικοι
νωνία με όλες τις χώρες του 
κόσμου, με το νέο επίγειο 
δορυφορικό σταθμό «ΜΑ
ΚΑΡΙΟΙ», αποδεικνύουν τη 
σημασία που αποδίδει η Κύ
προς στον τομέα των τηλεπι
κοινωνιών. 

Η ΚΥΠΡΟΣ 
Συνεχίζοντας, ο κ. Μιχαη

λίδης είπε ότι η Κύπρος, ως 
ελεύθερη και δημοκρατική χώ
ρα που σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες 
όλων των πολιτών της, έχει υι
οθετήσει φιλελεύθερη πολιτι
κή, σ' ό,τι αφορά τον τύπο. Η 
Κυβέρνηση πιστεύει ακράδαν
τα στην ελευθερία του τύπου 
και στην ελευθερία εκφράσεως 
και θεωρεί ότι οι δημοσιογρά
φοι πρέπει να είναι ελεύθεροι 
να αναζητούν και λαμβάνουν 
πληροφορίες τόσο από ιδιωτι
κές όσο και από Κυβερνητικές 
πηγές. ' Εμπρακτη απόδειξη 
αυτού αποτελούν τα μέτρα που 
πήρε η Κυβέρνηση υπέρ του τύ
που. Μεταξύ των μέτρων αυ
τών περιλαμβάνονται η ετοι
μασία νέας Νομοθεσίας που να 

διασφαλίζει την ελευθερία του 
τύπου, η δημιουργία, σε συνερ
γασία με την Ενωση Συντα

κτών, Ταμείου Επικουρικής 
Συντάξεως Δημοσιογράφων, η 
παραχώρηση δασμολογικών 
απαλλαγών για εξοπλισμό τυ
πογραφείων και η παραχώρη
ση γης για ίδρυση Δημοσιο
γραφικού Κέντρου. 

ΖΗΛΕΥΤΗ 
ΘΕΣΗ 

Η Κύπρος κατέχει σήμερα 
μια αξιοζήλευτη θέση στον το
μέα των Τηλεπικοινωνιών και 
δίκαια χαρακηρίζεται σαν Τη
λεπικοινωνιακό Κέντρο της 
Μεσογείου. Το γεγονός αυτό 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν 
ληφθούν υπόψη τα καταστρο
φικά αποτελέσματα της Τουρ
κικής εισβολής του 1974 που 
όπως ήταν φυσικό, επέφεραν 
βαριές απώλειες και στον τομέα 
αυτό, πέρα από την οπισθοδρό
μηση που επέφεραν σ' όλες τις 
εκφάνσεις της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής του τόπου. 

' Ενεκα των τηλεπικοινωνι
ακών διευκολύνσεων που παρέ
χει, η Κύπρος έχει προσελκύσει 
πολλές εταιρίες και επιχειρη
ματίες της γύρω περιοχής που 
την χρησιμοποιούν σαν έδρα 
στις δραστηριότητες τους. 

' Εχουν συσταθεί ειδικές 
υπηρεσίες που προσφέρουν 
γρήγορη και ψηλής ποιότητας 
υπηρεσία ο ' όσες εταιρίες εν
διαφέρονται. Σ' αυτές εντάσ
σονται οι off-shore companies 
(υπεράκτιες εταιρίες) και off
shore banking. 

Ακόμα και ξένοι ανταπο
κριτές που καλύπτουν γεγονό
τα σε γειτονικές χώρες χρησι
μοποιούν την Κύπρο για μετά
δοση των ανταποκρίσεων τους 

ένεκα ακριβώς των μεγάλων 
διευκολύνσεων που τους προ
σφέρονται. 

ΕΠΙΔΙΏΞΕΙΣ 
Μερικές από τις σταθερές 

επιδιώξεις της Αρχής Τηλεπι
κοινωνιών είναι: 

• Η διατήρηση της παρεχό
μενης υπηρεσίας σε ψηλά επί
πεδα ποιότητας και η επέκταση 
της σε όσο το δυνατό μεγαλύ
τερο μέρος του πληθυσμού, 
αστικού και αγροτικού, έτσι 
που να ανταποκρίνεται ικανο
ποιητικά στις εμπορικές, πολι
τιστικές και κοινωνικές ανάγ
κες του τόπου. 

• Η διατήρηση και η πιο πέρα 
ανάπτυξη των καλών σχέσεων 
με τις τηλεπικοινωνιακές αρχές 
άλλων χωρών και η στενή επα-_ 
φή με διεθνείς τηλεπικοινωνια
κούς οργανισμούς, πράγμα 
που επιτρέπει στην Αρχή να 
παρακολουθεί τις τεχνολογι
κές εξελίξεις, αλλά και να προ
σφέρει πολλά στην εθνική υπό
θεση της Κύπρου. 

ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ 

Οι τηλεπικοινωνίες στην 
Κύπρο πέτυχαν μια αξιοθαύ
μαστη ανάκαμψη από τις βαρι
ές απώλειες που υπέστησαν με 
την εισβολή του Αττίλα και σή
μερα προσφέρονται οι ακό
λουθες υπηρεσίες: 

• 24ωρη τοπική και διεθνή 
αυτόματη τηλεφωνική, τηλε
γραφική και τηλετυπική υπη
ρεσία. 
• 24ωρη τηλεγραφική και 
ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία με 
τα πλοία στη θάλαασα. 

• Τηλεπικοινωνιακή υπηρε
σία με αεροπλάνο μέσα στην 
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Δ υ ο στιγμιότυπα από την 
επίσκεψη τ ω ν μελών της 
Εθνικής Επιτροπής Επικοι
νωνιών σε εγκαταστάσεις 
της Αρχής Τηλεπικοινωνι
ών. Σκοπός της Επιτροπής, 
πρόεδρος της οποίας είναι ο 
Γενικός Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ο υ 
Υπουργείου Προεδρίας κ. 
Λ. Σιακαλλής, είναι να μελε
τά σε β ά θ ο ς όλα τα θ έ μ α τ α 
που σχετίζονται με τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας και 
την ανάπτυξη των επικοι
νωνιών γενικά στην Κύπρο 
και να σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι την Κυ

βέρνηση. 

Τα νέα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1» 



> :1 

περιοχή πληροφοριών πτήσε
ων Κύπρου. 
• Υπηρεσία ραδιοεικόνων. 

Η Κύπρος συγκαταλέγε
ται ανάμεσα στις πρώτες χώρες 
με αυτόματη διεθνή τηλεφωνι
κή επικοινωνία. Σύμφωνα με τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία 85 χώ
ρες συνδέονται αυτόματα με το 
Κέντρο της Αρχής και περισσό
τερα από 90% των τηλεφώνων 
της υφηλίου μπορούν να συν
δεθούν με την Κύπρο αυτόμα
τα. Αλλες 148 χώρες συνδέον
ται αυτόματα με τέλεξ ενώ οι 
υπόλοιπες συνδέονται μέσω 
χειριστού. 

Δυο επίγειοι Λορυφορικοί 
Σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες 
με τη σύνδεση τους με τους δο
ρυφόρους του Ατλαντικού και 
Ειρηνικού Ωκεανού. 

Ο επίγειος Δορυφορικός 
»αθμός «ΜΑΚΑΡΙΟΣ» συνδέ

εται με τον Τηλεπικοινωνιακό 
δορυφόρο Ατλαντικού από τον 
Απρίλη του 1980, ενώ το 1982 

εγκαταστάθηκε ο επίγειος 
Σταθμός «ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2Β» πα
ρέχοντας υπηρεσία μέσω του 
Δορυφόρου INTELSAT V του 
Ινδικού Ωκεανού. 

Εξάλλου το νέο υποβρύχιο 
τηλεπικοινωνιακό καλώδιο 
Απόλλων, δυνάμεως 1400 κα
ναλιών, που λειτουργεί, συνδέ
ει Τ ην Κύπρο με την Ελλάδα και 
αυξάνει ουσιαστικά τον αριθμό 
των διεθνών τηλεφωνικών και 
τηλετυπικών καναλιών της 
Αρχής. 

Γενικά, ιταρά το σοβαρό 
πλήγμα που υπέστησαν από-
την τουρκική κατοχή, οι τηλε
πικοινωνίες στην Κύπρο κα
τόρθωσαν να αναστηλωθούν 
κι' ακολουθούν σταθερά μια 
ανοδική πορεία. Σ ' αυτό συν
τείνει το αυξημένο ενδιαφέρον 
της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα 
του Προέδρου της Δημοκρατί
ας κ. Κυπριανού που παρέχουν 
ουσιαστική βοήθεια στην Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών 
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ΕΥΡΥ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ—ΕΛΑΑΔΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Επαφές του Υπουργού Γεωργίας της Ελλάδας στην Κύπρο 
Ο Υπουργός Γεωρ

γίας της Ελλάδας, σε δή
λωση του στο αεροδρό
μιο Λάρνακας, πριν από 
την αναχώρηση του, εξέ
φρασε ευχαριστίες για 
την ευκαιρία που του δό
θηκε να επισκεφτεί την 
Κύπρο και διαδήλωσε 
για μια ακόμη φορά τη 

τών και εσπεριδοειδών 
που διεξάγεται στην Κύ
προ και αποτελεί πρότυ
πο για την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, είπε ο κ. 
Σημίτης, μπορεί για πα
ράδειγμα να προσφέρει 
την πείρα της από τη σχέ
ση της με την ΕΟΚ, την 
πείρα για την ανάπτυξη 

συμπαράσταση της Ελλά
δας στον αγώνα που διε
ξάγει ο Κυπριακός λαός. 

Ο κ. Σημίτης ανέφε
ρε στη συνέχεια ότι πι
στεύει ότι υπάρχει ευρύ 
πεδίο για περαιτέρω συ-
ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ α ξ ύ 
Κύπρου-Ελλάδας στο 
γεωργικό τομέα, γιατί η 
Κύπρος έχει εμπειρίες 
και μπορεί να προσφέρει 
στην Ελλάδα σε πολ
λούς τομείς: όπως για 
παράδειγμα στον τομέα 
των αρδεύσεων, της ανά
πτυξης τροπικών και 
υποτροπικών καλλιερ
γειών και της ανάπτυξης 
του εμπορίου προς χώ
ρες της Δυτικής Ευρώ
πης και ακόμα στον το
μέα της εμπορίας πατα-

του Συνεταιριστικού Κι
νήματος και τις εμπειρίες 
από τον αναδασμό και 
την προσπάθεια ανάπτυ
ξης των γεωργικών εκ
μεταλλεύσεων και πρό
σθεσε: 

«Συμφωνήσαμε λοι
πόν και νομίζω είναι η 
πιο σωστή κατεύθυνση 
να κάμουμε κάτι πολύ 
πιο πρακτικό. Να επε
ξεργαστούμε μερικά κύ
ρια σημεία συνεργασίας, 
να τα εξετάσουν ειδικοί 
και μετά από λίγο καιρό 
να συναντηθούμε ώστε 
να προχωρήσουμε πολύ 
συγκεκριμένα. Και πι
στεύω ότι θα πετύχουμε 
γιατί η προσπάθεια αυτή 
θα είναι προς όφελος και 
των δυο χωρών». 

f 
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Με τον κ. Χριστο-
δούλου, είπε ο κ. Σημί
της, ο οποίος στον τομέα 
της γεωργίας διαθέτει 
τεράστια πείρα, είχα ιδι
αίτερα χρήσιμες επαφές 
για την περαιτέρω προ
ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των δυο χωρών. 

Εξάλλου σε δήλωση 
του ο κ. Χριστοδούλου, 
είπε, μεταξύ άλλων, ότι 
τόσο ο ίδιος όσο και ο 
Υπουργός Γεωργίας κ. 
Σημίτης συμφώνησαν 
στην εξεύρεση συγκε
κριμένων τρόπων συ
νεργασίας σε διάφορους 
τομείς, στις διμερείς σχέ
σεις, ακόμα και στο διε
θνές πεδίο. 

Ευχαριστώντας τον 
κ. Σημίτη, ο κ. Χριστο
δούλου είπε μεταξύ άλ
λων: 

«Η παρουσία του 
εδώ μας ενθάρρυνε, μας 
ενθουσίασε και μας έδω
σε ελπίδες για το μέλλον 
ότι θα έχουμε τη συνερ
γασία της Ελλάδας, όχι 
μόνο στου τομέα της γε
ωργίας αλλά και στους 
άλλους τομείς». 

Τέλος, ο κ. Χριστο
δούλου αναφερόμενος 
στις άριστες σχέσεις με
ταξύ Κύπρου-Ελλάδας, 
τόνισε ότι αυτό αποτελεί 
βασικό θεμέλιο για την 
πρόοδο του νησιού. 

Ο Υπουργός Γεωρ
γίας της Ελλάδας κ. Ση
μίτης εκτέλεσε επίσημη 
επίσκεψη στην Κύπρο 
ύστερα από πρόσκληση 
του Υπουργού Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων κ. 
Δ. Χριστοδούλου. 

Κατά τη διάρκεια 
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της παραμονής του στην 
Κύπρο ο κ. Σημίτης είχε 
συνάντηση με τον Ανα
πληρωτή Υπουργό Εξω
τερικών, Υπουργό Εσω
τερικών και Αμύνης κ. 
Χ.Βενιαμίν, τον Αρχιεπί
σκοπο κ. Χρυσόστομο 
και έγινε δεκτός από τον 
Προεδρεύοντα της Δη
μοκρατίας κ. Γ. Λαδά. 

νω στην παρούσα φάση 
του κυπριακού προβλή
ματος. 

Ο κ. Λαδάς ευχαρί
στησε τον κ. Σημίτη για 
τη συμπαράσταση της 
Ελληνικής Κυβερνήσε
ως τόσο στο εθνικό μας 
ζήτημα όσο και στο θέμα 
της σύνδεσης της Κύ
πρου με την Ευρωπαϊκή 

Στη συνάντηση ο 
Προεδρεύων της Δημο
κρατίας και ο Ελληνας 
Υπουργός αντάλλαξαν 
απόψεις πάνω στα θέμα
τα της γεωργικής και οι-

Οικονομική Κοινότητα 
και εξέφρασε την ελπίδα 
ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελ
λάδας και Κύπρου στον 
τομέα της γεωργίας 
μπορούν και πρέπει να 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

κονομικής πολιτικής της 
ΕΟΚ και της σύνδεσης 
της Κύπρου με την Ευ
ρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα και των εξα
γωγών κυπριακών προϊ
όντων στιςχ χώρες της 
Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας. Αντάλ
λαξαν επίσης απόψεις πά-

βελτιωθούν ακόμη πε
ρισσότερο. 

Ακολούθως ο Ελ
ληνας Υπουργός Γεωρ
γίας κατέθεσε στεφάνι 
στον ανδριάντα του Αρ
χιεπισκόπου Μακαρίου. 

Σε συνάντηση του 
με τον Υπουργό Γεωργί
ας και Φυσικών Πόρων, 

Στιγμιότυπο από την άφιξη του Υπουργού Γεωργίας της 
Ελλάδας στην Κύπρο κ. Σημίτη. Τον Έλληνα Υπουργό 
υποδέχτηκαν ο Υπουργός Γεωργίας και φυσικών Πόρων κ. 
Δ. Χριστοδούλου, ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Χρ. Ζαχαρά-

κις και άλλοι επίσημοι. 
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Κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο ο κ. Σημίτης κατέθεσε 
στεφάνι στονΤύμβο Μακεδονίτισσας. 

ο κ. Σημίτης τόνισε ότι η 
στενότερη σύσφιξη των 
δεσμών των δυο Υπουρ
γείων είναι απαραίτητη 
και επιβεβλημένη. 

Ο Υπουργός Γεωρ
γίας της Κύπρου κ. Χρι
στοδούλου ενημέρωσε 
τον κ. Σημίτη λεπτομε
ρώς για το έργο και την 
πολιτική του Υπουργεί
ου.Στη συνέχεια έγινε 
ευρεία ανταλλαγή από
ψεων σε θέματα αγροτι
κής πολιτικής των δυο 
Υπουργείων και συζητή
θηκαν τρόποι στενότε
ρης συνεργασίας στο 
γεωργικό τομέα. 

Αργότερα οι δυο 
Υπουργοί, στην παρου
σία των κ.κ. Ζαχαράκι, 
Παπασολομώντος και 
Χριστοδούλου, προή
δρευσαν συσκέψεως στο 
Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών, στην οποία 

παρευρέθηκαν όλοι- οι 
Τ μ η μ α τ ά ρ χ ε ς τ ο υ 
Υπουργείου Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων. 

Στη σύσκεψη, αφού 
έγινε γενική ενημέρωση 
του κ. Σημίτη πάνω στο 
έργο όλων των Τμημά
των του Υπουργείου Γε
ωργίας, ακολούθησε 
εκτενής ανταλλαγή από
ψεων σε διάφορα αγρό-, 
τικά θέματα και ανταλλά-
γησαν τρόποι συνεργα
σίας των δύο Υπουγείων 
και των υπηρεσιών τους. 

Ο Υπουργός Γεωρ
γίας της Ελλάδας έγινε 
επίσης δεκτός αϊτό τον 
Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας κ. Σπύρο Κυπριανού 
μετά την επιστροφή του 
από τη Νέα Υόρκη όπου 
συμμετέσχε στις εκ του 
σύνεγγυς συνομιλίες για 
το Κυπριακό. 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ψήφισμα του Σεμιναρίου για τη 
Νέα Διεθνή Τάξη Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών για την Κύπρο 

Οι σύνεδροι του Σεμι
ναρίου για τη Νέα Διεθνή 
Τάξη Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών, το οποίο ορ
γανώθηκε από την οργά
νωση International Pro
gress Organisation, στη 
Λευκωσία μεταξύ 26—27 
Οκτωβρίου 1984, 

Αφού ενημερώθηκαν 
από τον Υπουργό Προε
δρίας της Δημοκρατίας της 
Κύπρου για την τραγωδία 
και καταστροφή που προκά
λεσε η τουρκική εισβολή 
στη νήσο, συμπεριλαμβα
νομένων του βίαιου διαχω
ρισμού των δυο κοινοτήτων 
της Κύπρου και της απαγό
ρευσης οποιουδήποτε εί
δους επικοινωνίας μεταξύ 
τους, 

Λαμβάνοντας υπ' όψη 
τη σειρά των ψηφισμάτων 
για την Κύπρο της Γενικής 
Συνέλευσης και του Συμ
βουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως 
επίσης του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων, της Κοινοπο
λιτείας και άλλων διεθνών 
οργανισμών, οι οποίοι κα
ταδίκασαν τη συνεχή πα
ραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των 
Κυπρίων από τις κατοχικές 
δυνάμεις, όπως και άλλων 
αρχών του Διεθνούς Δικαί
ου, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ 

• Εκφράζουν την αλλη
λεγγύη τους προς το λαό 
της Κύπρου στον αγώνα 
του για διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, 
εδαφικής ακεραιότητας, 
ενότητας και του αδέσμευ
του της χώρας. 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

• Καταδικάζουν την ει
σβολή και κατοχή του 37% 
του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από τις τουρ
κικές δυνάμεις και απαι
τούν την άμεση αποχώρηση 
τους σαν βασική προϋπό
θεση για μια ταχεία και 
αμοιβαία αποδεχτή λύση 
του Κυπριακού προβλήμα
τος. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

• Καταδικάζουν την αυ
θαίρετη απόσχιση μέρους 
της Κυπριακής Δημοκρατί
ας που κατέχεται από τις 
τουρκικές δυνάμεις, κι 
οποιεσδήποτε περαιτέρω 

μονομερείς ενέργειες που 
απειλούν την ενότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
και καλούν για την ανά
κληση της. 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

OHE 

• Καλούν τα ενδιαφερό
μενα μέρη να συνεργα
στούν πλήρως με το Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών στην προσπάθεια 
του για εξεύρεση συνολικής 
λύσης στο Κυπριακό πρό
βλημα που να συνάδει με τις 
αρχές του Χάρτη των Ηνω
μένων Εθνών και τις πρό
νοιες για μια τέτοια διευθέ
τηση, που αναφέρονται στα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών. 

ΕΚΚΛΗΣΗ 

• Κάνουν έκκληση σ' όλα 
τα εθνικά και διεθνή μέσα 
επικοινωνίας όπως δώσουν 
δημοσιότητα στο δίκαιο 
αγώνα του κυπριακού λαού 
για μια ειρηνική και μόνιμη 
λύση και, 

• Αποφασίζουν να υποβά-

Στιγμιότυπο από τις €ργασίες τ ο υ διήμερου Δ ι ε θ ν ο ύ ς 
Σεμιναρίου για τη Ν έ α Διεθνή Τάξη Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών, που έγινε στη Λευκωσία. Τις εργασίες 
του Σεμιναρίου άνοιξε ο Υπουργός Προεδρίας κ. Ντ. 
Μιχαηλίδης και μίλησαν ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Ο κ. Η. Kve-
chler, ο Αντιπρόεδρος τ ο υ Γενικού Δ ι ε υ θ υ ν τ ή της Εκ
παιδευτικής Επιστημονικής και Πολιτικής Οργάνωσης 
της Αραβικής Ενώσεως Δρ. Al Jabir, ο κ. Μ . Giersing, 
αντιπρόσωπος της Ουνέσκο και ο πρώην Υπουργός 

Πληροφοριών της Τυνησίας Μ . Masmoudi. 

λουν το ψήφισμα αυτό στο 
Γενικό Γραμματέα και τα μέ
λη του Συμβουλίου Ασφα

λ ε ί α ς των Η ν ω μ έ ν ω ν 
Εθνών και σ' όλα τα ενδια
φερόμενα μέρη. 

ΚΑΜΙΑ ΠΙΕΣΗ 
Συνέχεια από τη σελίδα 1 

να εξακολουθήσει ν' αναζητεί 
διεξόδους. 

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 
Κ Υ Π Ρ Ι Α Ν Ο Υ 

Το πλήρες κείμενο των δη
λώσεων του Προέδρου Κυπρι
ανού έχει ως ακολούθως: 

«Ολοκληρώθηκε σήμερα ο 
δεύτερος γύρος των συνομιλι
ών εκ του σύνεγγυς και όπως 
έχει ήδη γνωσθεί ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών όρισε τρίτο και, όπως 
τον χαρακτηρίζει, τελικό γύρο, 
ο οποίος θα αρχίσει στις 26 
Νοεμβρίου. 

Πρέπει να σας πω ότι δεν 
είμαι ικανοποιημένος από την 
πορεία των πραγμάτων κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου γύρου 
και θα ήθελα να υπογραμμίσω 
ότι και τούτο όχι από δική μας 
υπαιτιότητα. 

Σαν κατακλείδα, θα ήθελα 
να προσθέσω ότι θα συνεχί
σουμε συνεργαζόμενοι με κα
λή θέληση και καλή πίστη με το 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέ

νων Εθών». 

Απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, ο κ. Κυπριανού είπε 
ότι δεν επιδόθηκε όπως αναμε
νόταν, η τρίτη αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη για τον τρίτο 
και τελικό, όπως τον χαρακτή
ρισε ο κ. Ντε Κουεγιάρ, γύρο 
των συνομιλιών, που έχει ορι
σθεί να αρχίσει στις 26 Νοεμ
βρίου. 

0 Πρόεδρος της Δημο
κρατίας πρόσθεσε ότι ο Γενικός 
Γραμματέας κ α τ έ λ η ξ ε στο 
συμπέρασμα ότι θα ήταν καλύ
τερα να μελετήσει τα όσα ήδη 
ελέχθησαν στη διάρκεια του 
δεύτερου γύρου και από τις 
δύο πλευρές και αφού ολοκλη
ρώσει τη μελέτη αυτή να ετοιμά
σει το νέο σχέδιο ημερήσιας 
διάταξης, το οποίο να επιδώσει 
στις δυο πλευρές με την έναρξη 
του τρίτου γύρου. 

Ο ΚΟΥΕΓΙΑΡ 

Με δήλωση του ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών κ. Κουεγιάρ είπε ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε ουσιαστική 

πρόοδος στο δεύτερο γύρο 
των εκ του σύνεγγυς συνομι
λιών για το Κυπριακό. Πρό
σθεσε, όμως, ότι αισθάνεται 
πως αποτελεί καθήκον του να 
εξακολουθήσει ν' αναζητεί δι
εξόδους. 

Ο κ. Κουεγιάρ στη δήλωση 
του αναφέρει επίσης ότι η ερ
γασία που έγινε στο δεύτερο 
γύρο ήταν εντατική, σοβαρή 
και χρήσιμη και ότι εξετάστη
καν όλες οι πτυχές του Κυπρια
κού με συστηματικό τρόπο τό
σο ξεχωριστά όσο και σε συ
σχετισμό μεταξύ τους. 

Αναφέροντας ότι συμφω
νήθηκε η διεξαγωγή ενός τελι
κού — όπως τον χαρακτήρισε 
— γύρου συνομιλιών, στις 2 6 
Νοεμβρίου, ο κ. Πέρεζ πρό
σθεσε πως το θεωρεί ζωτικό ν' 
αναλάβει αυτή την περαιτέρω 
προσπάθεια προτού υποβάλει 
έκθεση προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, σύμφωνα με την 
αποστολή καλών υπηρεσιών 
nou του ανέθεσε το Συμβού
λιο. 

• 
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Η ΚΟΥΒΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 
ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Συμφωνία για νομική συνεργασία 
μεταξύ Κύπρου-Κσύβας 

Η Κούβα απορρίπτει οποι
εσδήποτε διαμελιστικές ενέρ
γειες που προσπαθούν να επι
βληθούν στην Κύπρο, τόνισε ο 
Κουβανός Υπουργός Εξωτερι
κών Ρεγκέρα, κατά την υπο
γραφή της διμερούς συμφωνί
ας νομικής συνεργασίας σε θέ
ματα Ποινικού Δικαίου μεταξύ 
Κύπρου και Κούβας. Από μέ
ρους της Κύπρου τη συμφωνία 
υπόγραψε ο Υπουργός Δικαιο
σύνης κ. Φ. Κληρίδης. 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η Συμφωνία ρυθμίζει θέ
ματα σχετιζόμενα με την έκδο
ση φυγόδικων, τη μεταβίβαση 
της διαδικασίας ποινικών διώ
ξεων από τη μια χώρα στην άλ
λη και τη μεταφορά καταδίκων 
για να εκτίσουν την ποινή τους 
στην πατρίδα τους. 

Ο κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ 

Μιλώντας στη διάρκεια 
της τελετής της υπογραφής της 
Συμφωνίας, ο κ. Κληρίδης 
αναφέρθηκε στους σκοπούς 
και τη σημασία της Συμφωνίας 
και εξέφρασε τη βεβαιότητα 
πως η υπογραφή της αποτελεί 
ακόμα ένα βήμα προς την κα
τεύθυνση της ενίσχυσης των 
στενών και φιλικών δεσμών 
που έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί 
μεταξύ των δυο χωρών. 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ 

Στην ομιλία του κατά την 
υπογραφή της συμφωνίας ο 
Κουβανός Υπουργός τόνισε 
ότι ο αγώνας του Κυπριακού 
λαού τόσο στα Ηνωμένα Εθνη 
όσο και σε άλλα διεθνή βήματα 
είναι και αγώνας του Κουβανι-
κού λαού. Η Κούβα, είπε ο κ. 
Υπουργός, στάθηκε πάντοτε 
αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα 
του Κυπριακού λαού για την 
πλήρη ενοποίηση του εδάφους 
του και απορρίπτει οποιεσδή
ποτε διαμελιστικές ενέργειες 
που προσπαθούν να επιβλη
θούν στην Κύπρο που υποφέ
ρει. Η Κούβα, συνέχισε ο κ. 
Υπουργός, υποστηρίζει λύση 
του Κυπριακού που να είχ>α\ 
σύμφωνη με τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών και που να 
διασφαλίζει την ανεξαρτησία 
και εδαφική ακεραιότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ 
το θέμα των αποτελεσμάτων 
διεθνών εγγυήσεων έχει τερά
στια σημασία. 

Ο Κουβανός Υπουργός 
εξέφρασε επίσης την απόλυτη 
ικανοποίηση του για την υπο
γραφή της σύμβασης και εξέ
φρασε την ελπίδα για περαιτέ
ρω ενίσχυση της νομικής συ

νεργασίας και τη σύσφιξη των 
δεσμών φιλίας των δυο χωρών. 
Τέλος απηύθυνε χαιρετισμό 
προς τον Κυπριακό λαό, ο 
οποίος αγωνίζεται κάτω από 
την ηγεσία του Προέδρου Κυ
πριανού. 

Ο Κουβανός Υπουργός 

απεδέχθη πρόσκληση του κ. 

Κληρίδη να επισκεφθεί την Κύ

προ, η δε ημερομηνία πραγμα

τοποιήσεως της επίσκεψης του 

θα καθορισθεί αργότερα. 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Σ υ ν έ χ ε ι α από τ η σ ε λ ί ό α 1 

εθνικής και φυσικής μας 
επιβίωσης. 

ΤΟ ΦΩΣ της 28ης 
Οκτωβρίου οροθετείτο δρό
μο της σωτηρίας μας. Σή
μερα που η Κύπρος σηκώ
νει το σταυρό του μαρτυρί-.. 
ου της και που τα όνειρα 
αιώνων αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο διάλυσης κάτω από 
την ωμή βία της Τουρκικής 
κατοχής χρειαζόμαστε ενό
τητα. 

ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
την ενότητα, όχι σαν άχρω-
μηευχή. αλλά σαν κοινό μέ
τωπο για μακροχρόνιο 
αγώνα εθνικής επιβίωσης 
και απελευθέρωσης. Επι
βάλλεται να πρυτανεύσει 
φρόνημα αγωνιστικό και 
πνεύμα ομοψυχίας και αδιά
σπαστης εθνικής ενότητας. 
Γιατί στο δύσκολο αγώνα 
που διεξάγει ο Κυπριακός 
Ελληνισμός καμιά συμπαρά
σταση δεν μπορεί να αξιο
ποιηθεί και κανένας στόχος 
δεν μπορεί να επιτευχθεί 
χωρίς καθολική και ανεπιφύ
λακτη συσπείρωση γύρω 
από τον υπέρτατο σκοπό 
της σωτηρίας της Κύπρου. 
Η ειρηνική μάχη της Κύ
πρου θα κερδηθεί αν υπάρ
ξει εσωτερικό μέτωπο χω
ρίς ρωγμές και χωρίς φανα
τισμούς, ένα μέτωπο αφο
σιωμένο στην πάλη για τη 
σωτηρία της Κύπρου. 

ΚΑΙ Η φΕΤΕΙΝΗ επέ
τειος της 28ης Οκτωβρίου 
βρίσκει την Κύπρο να διέρ
χεται μια από τις πιο τραγι
κές και πιο κρίσιμες στιγμές 
της ιστορίας της. Γιατί ο ση
μερινός κατακτητής δεν 
αποβλέπει μόνο στην κατο
χή εδαφών αλλά και στο ξε
ρίζωμα του γηγενούς πλη
θυσμού και στην εξάλειψη 
κάθε τι του Ελληνικού, i Σή
μερα διακυβεύεται αυτή η 

ίδια η εθνική και φυσική μας 
υπόσταση. 

ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ της 
Τουρκικής επιβουλής μαζεύ
ονται στον Κυπριακό ορί
ζοντα ολοένα και πιο απει
λητικά. Καμιά αμφιβολία 
δεν μένει πλέον για τους 
απώτερους διχοτομικούς 
και κατακτητικούς σκοπούς 
της Τουρκίας, όπως αυτοί 
επιβεβαιώνονται από το δε
κάχρονο αδιέξοδο που 
οφείλεται αποκλειστικά και 
μόνο στην ακαμψία και αδι
αλλαξία της Τουρκικής 
πλευράς. Η Τουρκοκυπρια
κή ηγεσία και η Α γ κυρα επι
διώκοντας την παγίωση και 
νομιμοποίηση των τετελε
σμένων της βίας όχι μόνο 
δεν ανταποκρίθηκαν στις 
επανειλημμένες ουσιαστι
κές και εποικοδομητικές 
προσπάθειες της Κυπριακής 
Κυβέρνησης για επίτευξη 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης 
του Κυπριακού, αλλά του
ναντίον κλιμακώνουν την 
αδιαλλαξία και αυθαιρεσία 
τους προβάλλοντας παρά
λογους και απαράδεκτους 
όρους. 

ΣΗΜΕΡΑ είναι προ
σκλητήριο μεγάλο, είναι 
εθνική επιταγή, είναι υπέρ
τατο καθήκον όλοι εμείς οι 
Ελληνες Κύπριοι, ανεξάρτη
τα από πολιτική και ιδεολο
γική τοποθέτηση, να δημι
ουργήσουμε την απαραίτη
τη ενότητα και ομοψυχία, 
να εργαστούμε σκληρά να 
ανοικοδομήσουμε την κα
ταπατημένη πατρίδα μας 
και να αγωνιστούμε για μια 
ενωμένη κι ' ελεύθερη Κύ
προ. Στα παιδιά μας, στις 
επερχόμενες γενιές θα πρέ
πει οπωσδήποτε να παρα
δώσουμε μια Κύπρο που 
στο γαλανό της ουρανό θα 
διαγράψει την καθημερινή 
του πορεία ο ήλιος της 
ελευθερίας. 

ΤΙΜΟΥΜΕ την 28η 
Οκτωβρίου, όχι σαν μια 

απλή επέτειο, αλλά σαν μια 
εθνική υποθήκη. Τη μετα
τρέπουμε σε βίωμα και 
αγώνα. Αντλούμε το μεγά
λο της μήνυμα που στην 
πραγματικότητα είναι μή
νυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, 
πίστης και εγκαρτέρησης. 

Είναι το αιώνιο μήνυ
μα πως όταν οι λαοί είναι 
προικισμένοι με αρετή και 
εμποτισμένοι με βαθειά 
ιστορική συνείδηση, δεν 
υπολογίζουν την υλική ισχύ 
και τα πολεμικά σίδερα, για
τί γνωρίζουν πως η ζωή 
τους πραγματώνεται με πρά
ξεις αρετής και με θυσίες. 
Είναι όμως και δίδαγμα 
τρανό, πως οι μεγάλες πρά
ξεις των λαών φέρουν το 
φωτοστέφανο ηθικής νίκης 
όταν το πνεύμα της ψυχικής 
ενότητας προς τον επιδιωκό
μενο σκοπό καταυγάζει το 
είναι τους. Και το έθνος ολό
κληρο στις 28 του Οκτώβρη 
του 40, παρουσιάστηκε και 
έδρασε μονολιθικά, ενωμέ
νο για να προασπίσει την τι
μή του και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Αυτή η αρετή 
της φυλής ξανάζησε με τον 
πατριωτισμό, την αγωνιστι
κότητα και την αυτοθυσία 
των ηρωικών παιδιών της 
Κύπρου, που πότισαν με το 
αίμα τους τις βουνοκορφές 
και τα λαγκάδια του μαρτυ
ρικού νησιού μας στην 
ύστατη προσπάθεια να κρα
τήσουν τις Θερμοπύλες κά
τω από τις πιο δύσκολες 
συνθήκες, φόρο τιμής απο-
τίουμε και α' αυτούς, σή
μερα. 

ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ της ενό
τητας, αγωνιστικότητας και 
του ηρωισμού όλων αυτών 
πούναι το ανέσπερο φως 
του πνεύματος της μεγάλης 
επετείου, καλούμαστε σή
μερα να συλλάβουμε και να 
βιώσουμε. Αυτό είναι που 
αποτελεί για όλους εμάς 
ιστορική και ηθική προστα
γή-
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Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΖΩΗΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του OHE 
Η Σουηδία υποστηρίζει 

την Κύπρο και τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για την 
εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώ
σιμης λύσης του κυπριακού, μέ
σα στα πλαίσια των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Την υποστήριξη της Σου
ηδίας προς την Κύπρο διαδή
λωσε ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Σουηδίας κ. Μπότστρομ 
στον Υπουργό Εξωτερικών της 
Κύπρου κ. Ιακώβου, ο οποίος 
πραγματοποίησε επίσημη επί
σκεψη στη Σουηδία, ύστερα 
από πρόσκληση του Υπουργού 
Εξωτερικών της χώρας κ. 
Μπότστρομ. 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
Κατά τη διάρκεια της πα

ραμονής του κ. Ιακώβου στη 
Σουηδία διεξήχθηκαν στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της 
χώρας συνομιλίες, στις οποίες 
παρακάθησαν οι δύο Υπουργοί 
και τα μέλη των αντιπροσω
πειών των δύο χωρών. Από 
Σουηδικής πλευράς παρέστη
σαν ο κ. Π. Σιόρυ, Υφυπουργός 
Εξωτερικών, ο κ. Μ. Μπέρ-
γκουϊστ, Βοηθός Υφυπουργός 
Εξωτερικών, Διευθυντής της 
Δεύτερης Διεύθυνσης Πολιτι
κών Υποθέσεων του Υπουρ
γείου Εξωτερικών, ο κ. Χ. 
Ρέτπορν, Πολιτικός Σύμβου
λος, ο κ. Σ. Χέρντμαν, Πρέ
σβης της Σουηδίας στην Κύ
προ, ο κ. Κ. Πέρσον, Διευθυν
τής της Πέμπτης Διεύθυνσης, 
που ασχολείται με θέματα 
Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Χ. 
Τρόλλε, Διευθυντής Πολιτικού 
Τμήματος αρμοδίου για θέματα 
Νοτίου Ευρώπης και ο κ. Κ. Γι-
ούνταλ, Πρώτος Γραμματέας 
του Τμήματος Εξωτερικού Εμ
πορίου. Από Κυπριακής πλευ
ράς παρέστησαν ο Πρέσβης 
της Κύπρου ατη Σουηδία κ. Τ. 
Παναγίδης, ο Διευθυντής Δι
ευθύνσεως Πολιτικών Υποθέ
σεων του Υπουργείου Εξωτε
ρικών κ. Η. Υψαρίδης και ο Δι
ευθυντής του Γραφείου του 
Υπουργού κ. Α. Κωνσταντί
νου. 

Κατά τις συνομιλίες συζη
τήθηκαν εκτενώς το κυπριακό, 
οι διμερείς σχέσεις και διεθνή 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
όπως η Διάσκεψη για την Ασφά
λεια και Συνεργασία στη Ευ
ρώπη, ο αφοπλισμός, το μεσα

νατολικό και άλλα διεθνή προ
βλήματα. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συμφωνήθηκε η περαιτέ
ρω σύσφιξη των σχέσεων των 
δυο χωρών και η ενίσχυση της 
συνεργασίας τόσο στο διμερή 
όσο και στο διεθνή τομέα μέσα 
στα πλαίσια των Ηνωμένων 
Εθνών, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της Διάσκεψης 
για την Ασφάλεια και Συνερ
γασία στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα 
για τη Διάσκεψη για την Ασφά
λεια και Συνεργασία στην Ευ
ρώπη τονίστηκε η σημασία της 
συνέχισης και επαύξησης του 
θετικού και εξισορροπιστικού 
ρόλου της Ομάδας των Ουδετέ
ρων και Αδεσμεύτων Χωρών, 
στην οποία ανήκουν η Σουηδία 
και η Κύπρος. 

Ο κ. Υπουργός εξήρε το 
σημαντικό ρόλο και τη συμβο
λή της Σουηδίας στη Διάσκεψη 
για την Ασφάλεια και Συνερ
γασία στην Ευρώπη με τη διορ
γάνωση της Διάσκεψης για την 
Εμπέδωση Μέτρων Εμπιστοσύ
νης και Ασφάλειας και για τον 
Αφοπλισμό, που συνεχίζεται 
στη Στοκχόλμη. 

Ο κ. Ιακώβου ενημέρωσε 
λεπτομερώς το Σουηδό συνά
δελφο του για τις τελευταίες 
εξελίξεις στο κυπριακό, με ιδι
αίτερη έμφαση στις συνομιλίες 
εκ του σύνεγγυς στη Νέα Υόρ
κη με το Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Εξέφρασε, επίσης, τις ευ
χαριστίες της Κυπριακής Κυ
βερνήσεως για την υποστήριξη 
της Σουηδίας προς την Κύπρο 
και για το ενδιαφέρον της για 
το κυπριακό, που εκδηλώνεται 
με την παρουσία του Σουηδι
κού Αποσπάσματος στην Ειρη
νευτική Δύναμη των Ηνωμέ
νων Εθνών στην Κύπρο. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

Ο κ. Μπότστρομ επανέ
λαβε τη γνωστή υποστήριξη 
της χώρας του προς την Κύπρο 
και στις προσπάθειες που κα
ταβάλλονται για την εξεύρεση 
μιας δίκαιης και βιώσιμης λύ
σης του κυπριακού, μέσα στα 
πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. 

ΙΑΚΩΒΟΥ—ΠΑΛΜΕ 
Αργότερα ο κ. Ιακώβου, 

συνοδευόμενος από τον Πρέ
σβη κ. Τ. Παναγίδη, έγινε δε
κτός από τον Πρωθυπουργό 
της Σουηδίας κ. Ο. Πάλμε στο 
πρωθυπουργικό γραφείο. Ο κ. 
Υπουργός ενημέρωσε τον κ. 
Πάλμε για τις τελευταίες εξελί
ξεις του κυπριακού. Ο κ. Πάλμε 
επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την πορεία των συνομιλιών 
και την κατάσταση στην Κύ
προ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ—ΘΑΝΠΟΡΓΚ 
Ο κ. Ιακώβου είχε επίσης 

συνάντηση με τον Υπουργό 

Αμύνης κ. Α. Θάνποργκ, τον 
οποίο ενημέρωσε για την πο
ρεία του Κυπριακού. Συζητή
θηκαν επίσης θέματα που αφο
ρούν την Ειρηνευτική Δύναμη 
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύ
προ και ιδιαίτερα το Σουηδικό 
Απόσπασμα της Ειρηνευτικής 
Δύναμης. 

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
Εξάλλου ο Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Ιακώβου μιλών
τας, κατά τη διάρκεια επίσημου 
δείπνου που παράθεσε προς τι
μή του ο Υπουργός Εξωτερι
κών της Σουηδίας κ. Μπότ 
στρομ, εξέφρασε την ευγνω
μοσύνη της Κυπριακής Κυβέρ
νησης για τη συνεχή και σταθε
ρή υποστήριξη και αλληλεγγύη 
της Κυβέρνησης και του λαού 
της Σουηδίας στο Κυπριακό, 
για το έμπρακτο ενδιαφέρον 
της με τη συμμετοχή στην Ει
ρηνευτική Δύναμη των Ηνωμέ

νων Εθνών στην Κύπρο. Είμα
στε ευγνώμονες, τόνισε, για 
την υποστήριξη σας προς την 
Κύπρο και μάλιστα σε μια 
στιγμή που η Κύπρος τη χρειά
ζεται. 

Εξάλλου σε ομιλία του ο 
Υπουργός Εξωτερικών της 
Σουηδίας είπε: 

«Η θέση της Σουηδικής 
κυβέρνησης, παραμένει σα
φής. Θέλουμε να δούμε μια αδέ
σμευτη Κύπρο στην οποία Ελ
ληνοκύπριοι και Τουρκοκύ
πριοι να ζουν ειρηνικά. Ελπί
ζουμε ότι οι προσπάθειες του 
Γενικού Γραμματέα, στις οποί
ες τόσο ο Πρόεδρος Κυπρια
νού όσο και εσείς, κ. Υπουργέ, 
πήρατε μέρος, θα αποδώσουν 
καρπούς. 

Στους Σουηδούς προκαλεί 
μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με 
τον οποίο ανέκαμψε οικονομι
κά και κοινωνικά η Κυπριακή 
Δημοκρατία από τα κατα
στροφικά γεγονότα του 74. 
Γνωρίζω κ. Υπουργέ ότι πήρα
τε ενεργά μέρος στο έργο αυτό 
ως υπεύθυνος για την αποκατά
σταση των προσφύγων. 

Παρά τη γεωγραφική από
σταση που μας χωρίζει, οι αν
θρώπινοι δεσμοί μεταξύ των 
λαών της Σουηδίας και της Κύ
πρου, παραμένουν ισχυροί. Η 
Κύπρος είναι ένα μέρος που 
προτιμούν δεκάδες χιλιάδες 
Σουηδών τουριστών, ενώ οι χι
λιάδες Σουηδοί στρατιώτες 
των Ηνωμένων Εθνών που 
υπηρέτησαν στην Κύπρο δια
τηρούν τις καλύτερες αναμνή
σεις από τον ευγενικό λαό σας. 
Το εμπόριο και οι εμπορικοί 
δεσμοί μεταξύ των δυο χωρών 
μας αυξάνονται και η Κύπρος 
φέτος, μέχρι αυτή τη στιγμή, 
παρουσιάζει πλεόνασμα στο 
εμπόριο της με τη Σουηδία. 

Στον πολιτικό τομέα οι 
δυο χώρες διατηρούν στενές 
σχέσεις, που αναπτύχθηκαν 
στις συνόδους των Αδεσμεύ
των, στη Διάσκεψη για την 
Ασφάλεια και Συνεργασία στην 
Ευρώπη και στις διμερείς δια
βουλεύσεις για το Κυπριακό. 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 
η Σουηδία θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει τη χώρα σας στις 
προσπάθειες της για επιβολή 
του κράτους δικαίου, για σε
βασμό της δημοκρατίας και για 
λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει με τη βοήθεια 
των Ηνωμένων Εθνών.» 

Εκδίδεται από το Γραφείο Túnou & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας, 

Λευκωσία - Κύπρος 
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