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Η «προεδρία» του ψευδοκράτους δηλώνει ότι είναι 
πεποίθηση των Τουρκοκυπρίων πως είναι καιρός 
να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις προς επίλυση του 
Κυπριακού χωρίς προϋποθέσεις και ότι πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί το «παράθυρο ευκαιρίας» χωρίς άλ-
λες καθυστερήσεις. Σε γραπτή δήλωση που κυκλο-
φόρησε στα κατεχόµενα από τη λεγόµενη προεδρία, 
εκφράζεται η προσδοκία ότι και η ελληνοκυπριακή 
πλευρά θα έχει «παρόµοια εποικοδοµητική και µε 
στόχο την αποτελεσµατικότητα, προσέγγιση».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο ισχυρι-

σµός των Ελληνοκυπρίων ότι η τουρκοκυπριακή 
πλευρά θέλει λύση µε δυο ανεξάρτητα κράτη είναι 
αβάσιµη» και οι Τουρκοκύπριοι επιθυµούν λύση στη 
βάση της διζωνικής - δικοινοτικής οµοσπονδίας µε 
πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις Αποφά-
σεις του Συµβουλίου Ασφαλείας».

Από την «προεδρία» του ψευδοκράτους διατυπώ-
νεται, επίσης, ο ισχυρισµός ότι «η ελληνοκυπριακή 
πλευρά µπλοκάρει τη διαδικασία έκδοσης κοινού 
ανακοινωθέντος, µε το να προσπαθεί να αλλάξει τις 
παραµέτρους των Ηνωµένων Εθνών».

Kινητοποίηση της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών 
για απαλλαγή από τον κατοχικό στρατό

Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιείται από τα 
µέλη της κινητοποίηση στις 7 ∆εκεµβρίου, από τον 
Αστροµερίτη, µε τη συµµετοχή των αγροτών µε τα 
τρακτέρ – «σύµβολο του αγώνα  για να τραφεί ο λαός».

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 Όπως αναφέρει η Οργάνωση, τα τελευταία χρό-
νια, όσο άφορα τη νεκρή ζωή, έπραξε τα εξής.
 • Πριν από δυόμισι περίπου χρόνια μετά από έρευ-
να και αφού διαπίστωσαν ότι ο τούρκικος στρατός 
προετοίµαζε το έδαφος για προέλαση, ενηµέρωσαν 
το Υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τους να λά-
βουν τα ανάλογα µέτρα. «∆υστυχώς, τίποτα δεν έγι-
νε παρά τα επανειληµµένα µας διαβήµατα.»
 • Τους τελευταίους δύο μήνες ο κατοχικός στρατός 
προελαύνει προκλητικά, κάτι που πρώτη η οργά-
νωση, κατά τις αναφορές της, εντόπισε, η οποία 
ενηµέρωσε µε επιστολές την κυβέρνηση, ακόµη 
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός 
Άµυνας, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Οργάνωσης, 
επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του αυτά που καταγγέλ-
θηκαν και διαβεβαίωσε πως θα ληφθούν µέτρα.
 • Με δύο αλλεπάλληλες επιστολές της Οργάνω-
σης στην ΑΗΚ, αντέδρασε  για τις δύο διατρήσεις 
στην  Πάνω Ζώδια και στην Κατωκοπιά, τις οποί-
ες παράνοµα εκµεταλλεύονται Τουρκοκύπριοι και 
έποικοι, και τις οποίες η ΑΗΚ τροφοδοτεί µε δωρε-
άν ηλεκτρικό ρεύµα . «Κατανοούµε πλήρως όσους 
έχουν ανησυχίες και προβληµατισµούς», συνεχίζει 
η Οργάνωση στην ανακοίνωσή της, «αλλά το κάθε 
γεγονός κρίνεται στις συγκεκριµένες συνθήκες που 
επικρατούν στον τόπο και που στην προκειµένη 
χαρακτηρίζονται από την οικονοµική εξαθλίωση 
του λαού και τη συνεχιζόµενη κατοχή που παρε-
µποδίζει την ενιαία ανάπτυξη της κυπριακής οικο-
νοµίας».

 «ΚΑΜΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
 «Έχοντας όλα αυτά υπόψη θεωρούµε ότι έχου-

µε χρέος προς την πατρίδα να συµβάλουµε στον 
αγώνα διεκδικώντας τα νόµιµα δικαιώµατα των 
αγροτών µας. Αντιπαρερχόµαστε κακόβουλα συκο-
φαντικά και ευτελή δηµοσιεύµατα και χαρακτηρι-
σµούς, τα οποία έχουν ως στόχο να πλήξουν την 
Οργάνωση και τις δράσεις της, εξυπηρετώντας µι-
κροκοµµατικά συµφέροντα.

»Εµείς δηλώνουµε υπεύθυνα και κατηγορηµατι-
κά ότι καµιά κοµµατική παρέµβαση δεν έγινε από 
κανένα κόµµα και ούτε θα επιτρέψουµε να γίνει . 
Απαιτούµε σεβασµό προς τον προσφυγικό, αγρο-
τικό  κόσµο και την Οργάνωση, η οποία κτίστηκε 
µέσα από οργανωµένους διεκδικητικούς κοινω-
νικοοικονοµικούς πολιτικούς και αντικατοχικούς  
αγώνες.»

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΗΚ

 Με  ενέργειες και πιέσεις της Οργάνωσης, όπως 
σηµειώνεται στην ανακοίνωσή της, η ΑΗΚ αναγκά-
στηκε να διακόψει σήµερα, 3 ∆εκεµβρίου, την πα-
ροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στη διάτρηση της περιο-
χής Κάτζηλος στην Κατωκοπιά . Μάλιστα σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο της ΑΗΚ, Χ. Τσουρή, δόθηκαν 
οδηγίες για έλεγχο της διάτρησης Μελίσσια στην 
Πάνω Ζώδια.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
 «Καλούµε τον κόσµο να παρευρεθεί µαζικά 

στην κινητοποίηση, µε κύριο αίτηµα τα Η.Ε. 
να επιβάλουν τη νομιμότητα στη Νεκρή Ζώνη 
και να αγωνιστούµε για την απελευθέρωση 
του νησιού, ούτως ώστε όλοι µαζί ελεύθερα 
και ειρηνικά να καλλιεργούµε τη γη που µας 
γέννησε.»

Ψευδοκράτος: Καιρός να αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις

Με σύνθημά της «Τούντην  την  γη που την πατούμε  και όλοι μέσα θε να μπού-
με πρέπει να την αγαπούμε και να την καλλιεργούμε Ελεύθερα», η Ένωση 
Κυπρίων Αγροτών, κινητοποιεί τα «τρακτέρ της επιστροφής», με στόχο, όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαλλαγή από τον κατοχικό στρατό και την 
επανένωση της πατρίδας και του λαού. 


