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Πορεία Συμπαράστασης «Δεν Ξεχνώ»
       ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ στις 20 Ιουλίου 44 χρόνια 
από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 44 ολόκληρα 
χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα που ο Αττίλας 
πάτησε την Κύπρο και τη λέρωσε. Μαζί λέρωσε και την 
έννοια του Διεθνούς Δικαίου, της έννομης τάξης και της 
Παγκόσμιας Ειρήνης. Και όμως «Δεν Ξεχνώ»! Γιατί κατά 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και μετά, χιλιάδες Ελ-
ληνοκύπριοι είχαν συλληφθεί και κρατηθεί σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης στην Κύπρο από τον τουρκικό στρατό 
και τους Τουρκοκύπριους που ενεργούσαν υπό τις οδηγίες 
των Τούρκων στρατιωτικών και περισσότεροι από 2000 
αιχμάλωτοι πολέμου είχαν μεταφερθεί παράνομα στην 
Τουρκία σε τουρκικές φυλακές. Ένα ποσοστό από αυτούς 
δεν αφέθηκαν ελεύθεροι και αγνοούνται μέχρι σήμερα. 
Επίσης εκατοντάδες άλλοι Ελληνοκύπριοι στρατιώτες και 
πολίτες, ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά είχαν εξαφανι-
σθεί στις περιοχές τουρκικής κατοχής και είναι μέχρι σή-
μερα αγνοούμενοι.  Η Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) της 
Κύπρου, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμέ-
νων Εθνών προσπαθεί τη διερεύνηση 1468 υποθέσεων 
Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων Αγνοουμένων, καθώς και 
502 υποθέσεις Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου. 
Για 44 ολόκληρα χρόνια οι Τούρκοι εισβολείς εξακολου-
θούν να κατέχουν παράνομα το Βόρειο Τμήμα της Κύπρου 
και έχουν δημιουργήσει στάτους κβο που τους κατοχυρώ-
νει Κυριαρχικά Δικαιώματα σε Καταπατημένη Ξένη Γη.
       ΣΑΡΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ ολόκληρα χρόνια από την Ει-
σβολή των Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο συ-
μπληρώνονται φέτος. 44 ολόκληρα χρόνια Κατοχής του 
Βόρειου Τμήματος. Θυμάμαι και «Δεν Ξεχνώ» εκείνο το 
ζοφερό πρωινό της 20ης Ιουλίου 1974. 40.000 περίπου 
Τούρκοι στρατιώτες υπό τη διοίκηση του αντιστράτηγου 
Νουρετίν Ερσίν, υλοποιώντας το σχέδιο με το κωδικό 
όνομα «Αττίλας» εισέβαλαν παράνομα στις Βόρειες ακτές 
της Κύπρου,  κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Χιλιάδες 
Ελληνοκύπριοι σκοτώθηκαν, γυναίκες βασανίστηκαν και 
βιάστηκαν και παιδιά σφαγιάστηκαν από τους τούρκους. 
200.000 περίπου Κύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια 
τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Οι δε 
Τούρκοι κατέλαβαν το 36,2% της ολικής έκτασης του νη-
σιού, πήραν το 65% της καλλιεργήσιμης τότε έκτασης, το 
70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της τότε βιομηχανίας, 
το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων στο νησί.
     ΤΡΑΓΙΚΟΣ ο απολογισμός, όπως κατέγραψε το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών της Κύπρου. Πανικόβλητος ο πληθυσμός 
από τις δυνάμεις εισβολής κατευθύνθηκε προς το Νότο. 44 
ολόκληρα χρόνια μετά την εισβολή των Τούρκων και την 
κατοχή του 36,2% της ολικής έκτασης της Κύπρου και η 
Διεθνής Κοινότητα δεν μπόρεσε να ελευθερώσει το νησί 
από τους παράνομους εισβολείς! Ακόμη και οι συζητήσεις 

που έγιναν πρόσφατα στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, 
όπως μάθαμε, κατέληξαν σε ναυάγιο για το Κυπριακό, γιατί 
οι Τούρκοι δεν υποχωρούσαν, ήθελαν την παραμονή των 
τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και τη διατήρηση 
του παρεμβατικού δικαιώματος της επέμβασης εγγυήσεων 
της Τουρκίας για 15 χρόνια μέχρι την επανεξέτασή τους. 
Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τις διαπραγ-
ματεύσεις στο αδιέξοδο. Γιατί ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος 
Αναστασιάδης και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών  Νί-
κος Κοτζιάς έδωσαν αρνητική απάντηση στις απαιτήσεις 
της Τουρκίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης θέλει την επανένω-
ση της Κύπρου και την απελευθέρωση και απαλλαγή από 
τα κατοχικά τουρκικά στρατεύματα. Ο δε Υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Κοτζιάς τόνισε: «Δεν είναι δυνατόν να γίνουν 
αποδεκτά παρεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας σε όλη 
τη Μεγαλόνησο. Το όνειρο και σχέδιο λύσης του Κυπρι-
ακού παραμένει ανοικτό και η κυβέρνηση της Ελλάδας θα 
συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις της για την εξεύρεση μιας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης ώστε η Κύπρος να γίνει ένα 
φυσιολογικό κράτος χωρίς εγγυήσεις και κηδεμόνες». 
    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ όμως από την αρνητική στάση της Τουρ-
κικής πλευράς, η Κυπριακή Κυβέρνηση έδωσε ανακοίνω-
ση που αναφέρει πως έχει δείξει την υποστήριξή της στις 
προσπάθειες για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοου-
μένων, με τη θετική στάση της και τη συνεχή υποστήριξη 
σε όλες τις προσπάθειες για την τύχη των αγνοουμένων, 
παίρνοντας πολλά μονομερή μέτρα υποστηρίζοντας πρα-
κτικά το έργο της ΔΕΑ. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 
όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα για 
να βρεθούν οι αγνοούμενοι ζωντανοί ή νεκροί.Το 1999 
έγιναν εκταφές σε νεκροταφείο που βρέθηκαν σκελετοί 
ανθρώπων και με τη μέθοδο του DNA έχει εξακριβωθεί 
η ταυτότητα 24 αγνοουμένων προσώπων. Επίσης σε ανα-
κοίνωσή της η Κυπριακή Κυβέρνηση αναφέρει: « Πως 
πιστεύει ότι είναι καιρός πια η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει ενερ-
γότερο ρόλο και να θέσει αυστηρά χρονοδιαγράμματα, να 
απαιτήσει την παροχή πληροφοριών και να καθορίσει τα 
βήματα που πρέπει να ληφθούν για την πλήρη συμμόρ-
φωση της Τουρκίας με την απόφαση του ΕΔΑΔ».
     ΤΟ ενδιαφέρον που έδειξε ο ΟΗΕ στην Ελβετία για 
μια βιώσιμη και λειτουργική λύση στο Κυπριακό, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα και η εναγώνια προσπάθεια της Τουρ-
κίας να θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την 
υποχώρησή της από τα Κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, 
όσο και αν από μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται τα δυο 
αυτά να έχουν σχέση, παρόλα αυτά η σύνδεσή τους είναι 
προφανής. Οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Γερμανοκρατούμενη 
Ευρωπαϊκή Ένωση - που η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος 
της - ποτέ δεν έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια το ανάλογο εν-
διαφέρον για τη Λευτεριά των Κατεχομένων της Κύπρου. 
Από την άλλη πλευρά, η χώρα που εξακολουθεί να κατέχει 

παράνομα ένα κομμάτι εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διεκδικεί με περίσσιο θράσος την ένταξή της στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η Ένταξή της όμως δεν μπορεί να γίνει 
γιατί η Γερμανίδα Καγκελάριος Άντζελα Μέρκελ έστειλε 
πρόσφατα μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν πως 
«δεν μπορεί να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο παραμένουν οι Τούρκοι παράνομα στα Κατεχόμενα 
Εδάφη της Κύπρου». Η Τουρκία έδειξε με την αδιάλλακτη 
στάση της στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, πως δεν υπο-
χωρεί και υποστηρίζει τα συμφέροντά της. Γι΄αυτό  έχου-
με καθήκον Όλοι μας να συνεχίσουμε τον Αγώνα, γιατί ο 
Τούρκος μονιμοποίησε τα τετελεσμένα, αυτά που επιτεύ-
χθηκαν με τη δύναμη των όπλων και της βίας και το 1983 
ανακήρυξε τα Κατεχόμενα Εδάφη «Τουρκική Δημοκρατία 
Βόρειας Κύπρου», αναγνωρισμένη μόνο από την Τουρκία 
γιατί η Διεθνής Κοινότητα θεωρεί Παράνομη την Κατοχή 
της Βόρειας Κύπρου από τους Τούρκους. Γι’αυτό πρέπει 
να δείξουμε την άρνησή μας που οι Τούρκοι παραμένουν 
Παράνομα στα Κατεχόμενα Εδάφη της Βόρειας Κύπρου 
για 44 χρόνια και χρειάζεται Ενότητα και Αγωνιστικότητα 
από τον Απανταχού Ελληνισμό! Είναι επιβεβλημένο να 
αφυπνιστούμε Όλοι και να πράξουμε το ΚΑΘΗΚΟΝ μας.
       ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ! Το Μέγα αυτό Εθνικό 
χρέος πέφτει στους ώμους της Οργανωμένης Παροικίας 
μας. Με εκδηλώσεις Διαμαρτυρίες, Πορείες, Ομιλίες  να 
ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την Αυστραλι-
ανή Κυβέρνηση και Όλα τα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής, 
για την Αδικία που γίνεται σε βάρος της Κύπρου και να 
καλέσουμε τους ισχυρούς της Γης να κάνουν ΤΩΡΑ αυτό 
που ΠΡΕΠΕΙ για να σταματήσει από φέτος η απαράδεκτη 
αυτή κατάσταση που επικρατεί για 44 ολόκληρα χρόνια 
στη Μαρτυρική μας Κύπρο. Να πέσουν επιτέλους τα Τείχη 
της Ντροπής και του Μίσους και να σβηστούν οι Πράσινες 
Διαχωριστικές Γραμμές. Να Ελευθερωθεί το Βόρειο Μέ-
ρος της Κύπρου που κρατούν Παράνομα οι Τούρκοι. Δεν 
μας ζητάει και πολλά η τόσο Πονεμένη Κύπρο μας. Απλώς 
μια ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στον Αγώνα της. Και το ζητά από 
τον Απανταχού Ελληνισμό!      
       ΚΑΘΗΚΟΝ Πατριωτικό έχουμε την Κυριακή15 Ιουλί-
ου οι Κοινοτητές μας, οι Οργανισμοί μας, οι Σύλλογοί μας, 
τα Σωματεία μας, Σύσσωμος ο Ελληνισμός να κατεβούμε 
στην «ΠΟΡΕΊΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ» που διοργανώνει η 
ΣΕΚΑ και με μια Εντυπωσιακή σε Όγκο και Παλμό Πα-
ρουσία μας, που όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης « οφείλουμε να απο-
δώσουμε φόρο Τιμής σε αυτούς που έδωσαν τη Ζωή τους 
για την Πατρίδα και σε όσους είναι ακόμη Αγνοούμενοι». 
Οφείλουμε να στείλουμε το Μήνυμα προς κάθε κατεύθυν-
ση: Όχι στη Διχοτόμηση και στις Πράσινες Διαχωριστικές 
Γραμμές του Μίσους και της Ντροπής! Δεν είναι η Λύση 
που ζητούμε. Εμείς Ζητούμε και Απαιτούμε τη Λευτεριά 
της Κύπρου.
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