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Όσο και αν οι περιστάσεις είναι δύσκολες και κρί-
σιµες, η Ελλάδα παραµένει αποφασισµένη να ξεπερά-
σει τις προκλήσεις αυτές και να συνεχίσει, ακλόνητα, 
την πορεία προς την ανάπτυξη, ως παράγοντας στα-
θερότητας και συνεργασίας στην περιοχή, όσο και τη 
στήριξή της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, για τον τερ-
µατισµό της τουρκικής κατοχής, αναφέρει ο πρέσβης 
της Ελλάδας στη Λευκωσία, Βασίλης Παπαϊωάννου, 
σε δήλωσή του µε την ευκαιρία της επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση 
του κ. Παπαϊωάννου:

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 ανανεώνει το 
µήνυµα της ισχυρής θέλησης του ελληνικού έθνους 
να διατηρήσει την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την 
εθνική υπερηφάνεια του.

Η θυσία της Ελλάδας υπήρξε καθοριστική για το 
µέλλον της Ευρώπης αλλά και για την τελική έκβαση 
του Πολέµου. Απέναντι στις υπέρτερες δυνάµεις του 
Άξονα, οι Έλληνες, µε περιορισµένα υλικά µέσα αλλά 
µε υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, κατάφεραν να 
υπερασπισθούν την Πατρίδα και να εκπληρώσουν το 

χρέος τους απέναντι στη συνείδηση τους και την Ιστο-
ρία. Στις κρίσιµες εκείνες στιγµές η εθνική ενότητα και 
η οµοψυχία του ελληνικού λαού ήταν οι αποφασιστι-
κοί παράγοντες που τον οδήγησαν στη νίκη, δίνοντας 
ελπίδα στους λαούς της Ευρώπης που στέναζαν κάτω 
από τον ζυγό του φασισµού.

Σήµερα, µπροστά στις δυσκολίες της οικονοµικής 
κρίσης και της αστάθειας που χαρακτηρίζει την περιο-
χή µας, επιβάλλεται ανάλογη οµοθυµία και εγρήγορ-
ση, προκειµένου να δοθεί αποφασιστική απάντηση 
στις προκλήσεις που έχουµε µπροστά µας.

Όσο και αν οι περιστάσεις είναι δύσκολες και κρί-
σιµες, η Ελλάδα παραµένει αποφασισµένη να ξεπε-
ράσει τις προκλήσεις αυτές και να συνεχίσει, ακλό-
νητα, την πορεία προς την ανάπτυξη, ως παράγοντας 
σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή, όσο και 
τη στήριξή της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, για τον 
τερµατισµό της τουρκικής κατοχής, του εποικισµού, 
την επανένωση της Κύπρου, σε µία ευηµερούσα, ευ-
ρωπαϊκή, ∆ηµοκρατία, παράγοντα ειρήνης στην νο-
τιανατολική Μεσόγειο.

Την ετοιµότητα της Κυβέρνησης 
να συγκρουστεί µε τα κατεστηµένα 
και να οδηγήσει ενώπιον της ∆ι-
καιοσύνης όσους φέρουν ευθύνη 
για την κατάσταση της οικονοµί-
ας, εξέφρασε ο Υπουργός ∆ικαιο-
σύνης και ∆ηµόσιας Τάξης Ιωνάς 
Νικολάου. Είπε ότι η Κυβέρνηση 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια, για 
έξοδο την οικονοµική κρίση το 
συντοµότερο δυνατόν, έχοντας 
παράλληλα ως κορυφαία προτε-
ραιότητα τη λύση του Κυπριακού.

Εκφωνώντας τον Πανηγυρικό 
της ηµέρας στον Μητροπολιτικό 
Ναό του Σωτήρος στην Λάρνακα, 
όπου τελέστηκε η πανηγυρική ∆ο-
ξολογία για την εθνική επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου 1940, ο Υπουρ-
γός ∆ικαιοσύνης αναφέρθηκε 
εκτενώς στο ελληνικό έπος του 
΄40 και στις θυσίες του κυπρια-
κού λαού κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου.

«Ας αδράξουµε την ευκαιρία 
που παρέχει η σηµερινή επιβε-
βληµένη εκδήλωση για να στα-
θούµε µε περίσκεψη απέναντι 
στην κρισιµότητα των στιγµών 
που περνά η πατρίδα µας και να 
προσµετρήσουµε τις δικές µας ευ-
θύνες. Την ευθύνη για συνέχιση 
των προσπαθειών µας µε σκοπό 
την επανένωση της πατρίδας µας, 
για συµφιλίωση και δηµιουργία 
προϋποθέσεων πραγµατικής ει-
ρήνης και ασφάλειας, στη βάση 
των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και 
των ευρωπαϊκών αρχών», είπε ο 
Υπουργός.

Απαλλαγµένοι, όπως ανέφερε, 
«από τα δεσµά της κατοχής, να 
προοδεύσουµε µέσα στους κόλ-
πους της Ενωµένης Ευρώπης, 
στην οποία ανήκουµε ολοκληρω-
τικά και χωρίς παλινδροµήσεις».

Ο Κ. Νικολάου υπογράµµισε ότι 
«κορυφαία προτεραιότητα για την 
πατρίδα και το λαό µας παραµέ-
νει η επίτευξη λύσης του εθνικού 

προβλήµατος, µέσα από µια νέα 
διαδικασία υπό την αιγίδα των 
ΗΕ, που θα διασφαλίζει την ουσι-
αστική εµπλοκή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και που η κατοχική δύνα-
µη, µέσω της εµπλοκής αυτής, θα 
καθίσταται υπόλογη για τις προ-
τάσεις που καταθέτει στο τραπέζι 
των συνοµιλιών».

Μια διαδικασία, πρόσθεσε, 
«που θα είναι καλά προετοιµα-
σµένη και να µπορεί να οδηγήσει 
σε θετικό αποτέλεσµα». Παράλλη-
λα µε την κορυφαία αυτή ευθύνη, 
είπε, η Κυβέρνηση καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια, για έξοδο από 
τα δεινά της οικονοµικής κρίσης 
το συντοµότερο δυνατόν.

«Είµαστε έτοιµοι και το έχουµε 
αποδείξει, να συγκρουστούµε µε 
τα κατεστηµένα, να κάνουµε ό,τι 
χρειάζεται για την αποτελεσµα-
τική διερεύνηση των αιτιών που 
οδήγησαν στην οικονοµική κρί-
ση και που θα καταλήγουν στον 
καταλογισµό των οποιωνδήποτε 

ευθυνών σε οποιονδήποτε και 
αν αυτές ανήκουν», ανέφερε ο 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης.

«Είµαστε έτοιµοι να σπάσουµε 
τα αποστήµατα και να οδηγήσου-
µε αυτούς που ευθύνονται για τα 
δεινά της σηµερινής κατάστασης, 
ενώπιον της ∆ικαιοσύνης. Όποιοι 
και εάν είναι. Όπου και εάν ανή-
κουν», είπε ο κ. Νικολάου, προ-
σθέτοντας ότι «µόνο µε αυτό το 
τρόπο θα ικανοποιηθεί το περί 
δικαίου αίσθηµα του λαού µας, 
θα προκύψει η εξιλέωση και θα 
αποκτήσουν νόηµα οι οικονοµι-
κές θυσίες του δοκιµαζόµενων 
συµπολιτών µας».

«∆εν µπορούµε να θεσµοθετή-
σουµε την ευθιξία. Θέλουµε όµως 
και µπορούµε να απαιτήσουµε 
επιτέλους σε αυτό το τόπο, την 
εµπέδωση της λογοδοσίας και την 
ανάληψη ευθυνών. Αυτή είναι η 
προµετωπίδα µας και όσοι δεν 
την ασπάζονται, είναι δικαίωµα 
τους να απέχουν», είπε.

Σύγκρουση µε κατεστηµένα για την τιµωρία 
των ενόχων για τα οικονοµικά εγκλήµατα, 
προαναγγέλλει ο Υπ. ∆ικαιοσύνης 

Στο πλευρό της Κύπρου η Ελλάδα, 
διαβεβαιώνει ο πρέσβης Β. Παπαϊωάννου 




