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Με τρακτέρ θα εισβάλουν στα κατεχόμενα γεωργοί

Με τον τίτλο της Αρχόντισσας 
των Εκκλησιών και Οφφικιάλιο 
του Αγίου Μάρκου τιµήθηκε από 
τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄ η 
Κύπρια Ευρωβουλευτής Ελένη 
Θεοχάρους, για τη δράση της στην 
αφρικανική ήπειρο ως εθελοντής 
ιατρός και ως πολιτικός, προς 
προάσπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων. Σύµφωνα µε ανακοί-
νωση του Γραφείου της, η κ. Θεο-
χάρους τιµήθηκε την Κυριακή 24 
Νοεµβρίου,  κατά τη διάρκεια του 
Πατριαρχικού και Συνοδικού Συλ-

λειτούργου στον Ιερό Ναό Ευαγ-
γελισµού της Θεοτόκου το οποίου 
προεξήρχε ο Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας.

 Στην οµιλία του ο Πατριάρχης 
αναφέρθηκε εκτενώς στην πολυ-
σχιδή και αποτελεσµατική δρά-
ση της Ελένης Θεοχάρους στην 
αφρικανική ήπειρο. Στην τελετή 
παρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελ-
λάδος Κυριάκος Γεροντόπουλος 
και οι  Πρέσβεις της Κύπρου και 
της Ελλάδος Σώτος Λιασίδης και 
Χριστόδουλος Λάζαρης.  

«Σας καλώ όλους, όλους τους πατριώτες, να είστε 
εκεί», είπε ο ΓΓ της ΕΚΑ, προσθέτοντας πως «είναι 
µια πρωτότυπη εκδήλωση και τη χρωστάµε σε όλους 
αυτούς, οι οποίοι όργωναν κάποτε την κατεχόµενή 
µας γη». Μετά τη συµφωνία αφαίρεσης των ναρκών 
στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός, είπε ο κ. Χάµπας, 
σε δηλώσεις του στη ∆ηµοσιογραφική Εστία, στη 
Λευκωσία, «στη συµφωνία περιλαµβανόταν και το 
ότι, µετά τα 200 µέτρα από το τουρκικό φυλάκιο, τη 
γη θα µπορούν να καλλιεργούν οι Ελληνοκύπριοι».

«Την ευθύνη της ζώνης κατάπαυσης του πυρός», 
συνέχισε ο κ. Χάµπας, «την έχουν τα Ηνωµένα Έθνη, 
το πιο ουσιαστικό τεκµήριο είναι ότι η ιδιοκτησία στη 
ζώνη αυτή ανήκει στους Ελληνοκυπρίους, δυστυχώς 
όµως ο τουρκικός στρατός, πολύ καλά σχεδιασµένα 
και προγραµµατισµένα, έχει παραβιάσει τη συµφω-
νία και έχει καλλιεργήσει τα τεµάχια αυτά σε µεγάλο 
βάθος και οµιλούµε για πολλές δεκάδες τετραγωνικά 
χιλιόµετρα από την Άχνα µέχρι την Πέτρα».

«Σηµειώνουµε, επίσης», πρόσθεσε, «ότι διατρή-
σεις, µε όλο τον εξοπλισµό, µε µεγάλη απόδοση και 
µέχρι 50 τόνους την ώρα, τις αξιοποιούν και το δυ-
στύχηµα είναι ότι η Αρχή Ηλεκτρισµού τροφοδοτεί 
µε ρεύµα αυτές τις διατρήσεις, ρεύµα που το πληρώ-
νει ο κυπριακός λαός, σε µιαν περίοδο µάλιστα κατά 
την οποία κόβεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε 
νοικοκυριά, ενώ ο Ελληνοκύπριος αγρότης καλείται 
να πληρώσει αλλιώς οδηγείται στα ∆ικαστήρια».

«Κάτω από αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο κ. Χά-
µπας, «εµείς αποταθήκαµε µε επιστολές µας στους 
Υπουργούς Εξωτερικών, Άµυνας, Εσωτερικών και 
Γεωργίας, υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο 
Εξωτερικών και µας διαβεβαίωσαν ότι θα προβούν 
σε όλες τις νενοµισµένες διαδικασίες, ο δε Υπουρ-
γός Άµυνας παραδέχθηκε αυτές τις καταγγελίες και 
την έρευνα, διότι κάναµε έρευνα εµείς για αρκετές 
ηµέρες στη νεκρή ζώνη και ελπίζω ότι, τις επόµενες 
ηµέρες, θα αρχίσει ένας διάλογος, µαζί µε τα Ηνωµέ-
να Έθνη, για να επανέλθει αυτή η γη στους δικαιού-
χους». «Έχουµε κάνει συσκέψεις, ως πρώτο βήµα», 
είπε ο κ. Χάµπας, «µε τα Κοινοτικά Συµβούλια Κατω-
κοπιάς, Πάνω Ζώδιας, Αυλώνας και Περιστερώνας 
και θα συνεχισθούν και µε άλλες κοινότητες».

«Η ουσία», δήλωσε ο κ. Χάµπας, «είναι µία, ότι 
υπάρχει κατοχή, αλλά εµείς είµαστε υπόχρεοι και εί-
ναι πατριωτικό µας καθήκον να διεκδικούµε τη γη 
µας και να την καλλιεργούµε».

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο», τόνισε ο κ. Χάµπας, «η 
ΕΚΑ, κάνοντας πιστά το καθήκον της προς την πα-
τρίδα, διοργανώνει µεγάλη κινητοποίηση, στις 7 ∆ε-
κεµβρίου, Σάββατο πρωί, στο οδόφραγµα Αστροµε-
ρίτη, πορεία των τρακτέρ `Αντίσταση και Αγώνας`, 
πορεία ειρηνική, µε άροτρα, ψεκαστήρες, σβάρνες 
και γενικά όλα τα αγροτικά χρειώδη, σπόρους λιπά-
σµατα, έτοιµοι για να ξανα-οργώσουµε την κατεχό-
µενή µας γη».

Για τη δράση της στην αφρικανική ήπειρο 
τιµήθηκε η Ελένη Θεοχάρους

Κάλεσμα για συμμετοχή σε μεγάλη κινητοποίηση απευθύνει ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, στις 7 Δεκεμβρίου, στο οδόφραγμα Αστρο-
μερίτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η πορεία των τρακτέρ και άλλων αγροτικών 
μηχανημάτων «Αντίσταση και Αγώνας», με στόχο να περάσουν από το οδό-
φραγμα και να πάνε μέχρι τη Μόρφου, αγωνιζόμενοι για το δικαίωμα «να ορ-
γώσουμε ξανά την κατεχόμενή μας γη».


