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Οι πρόσφυγες της Κυθρέας και Μεσαορίας τονίζουν 

ΣΚΟΠΟΣ ΟΛΩΝ 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 

ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 

Την Κυριακή θα γίνει η συμβολική πορεία 

Για άλλη μια φορά οι πρόσφυγες της περιο- τα σπίτια μας, στα οποία εγκαταστάθηκαν 
χής Κυθρέας και ανατολικής Μεσαορίας τόνι- παράνομα». 
σαν πως ουδέποτε θα εγκατολεiψουν τον αγώ- Στις εκδηλώσεις θα παραστεί και θ' απεuθύ
νο για επιστροφή στις πατρογονικές τους νει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εστίες και πως δεν πρόκειται να δεχθούν λύση κ. Κυπριανού. 
που να μη διασφαλίζει την επιστροφή και του Στο μεταξύ το Σωματείο ανακοινώνει τους 
τελευταίου πρόσφυγα στο σπίτι του. τόπους όπου θα υπάρχουν λεωφορεία για τη 
Κατά τη διάρκεια προχτεσινής δημοσιογρα- μεταφορά των προσφύγων στον τόπο των 

φικής διάσκεψης με την ευκαιρία της συμβολι- εκδηλώσεων. 
κής πορείας προς την Κυθρέα που διοργανώ· 
νεται στις 23 του μήνα, εκπρόσωποι του Σωμα- Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στις 8.30 το 
τε ίου Ελεύθερη Κυθρέα τόνισαν πως σκοπός πρωι από τους συνοικισμούς Στροβόλου 2 και 
της πορείας εiναι να καταδειχθεί για άλλη μια 3, Ανθούπολης, Αγίου Μάμο, αυτοστέγασης 

.. ψοράη._επιθυμία __ τωγπρο_σφύγων. για επιστρο- . ΔD::!9.!~Υ , __ Q!:!Υ9.ιιsφ!:!9.Λ.9JQ_ιψy) .. Κ9.~.!<ιΥ.§ς .o?JQP.~. 
φή στις πατρογονικές εστίες. βόλου, Αρχάγγελος, Πλατύ, συνοικισμός Παλ-
"Θέλουμε να δείξουμε στους Τούρκους, τό- λουριώτισσας καιαυτοστέγαση Γ ερίου. 

νισε ακόμα ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Χρ. 
Πέτσας, ότι δεν μπορούν να οικειοποιηθούν Ελευθεροτυπία, Πέμmη 20 Οκτώβρη 1983 

Η εκκλησία του Αγίου Αvδροvlκου Κυθρέας. Συλημένη και κατεστραμμένη απο τη μανία του 
εισβολέα. 
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ΑΓΩΝ, Πέμmη, 20 Οκτωβρίου 1983 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Με τα μάτια της 
ψυχής τους θα δουν 

την Κυριακή την ΚΥΘΡΕΑ 

Συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από την τρα
γική μέρα της προσφυγιάς και οι Κυθρεώτες 
θυμούνται τα αγαπημένα τους μέρη όπου γεν
νήθηκαν και μεγάλωσαν. Τα σπίτια και τους 
ανθρώπους, τις γειτονιές και τα παιγνίδια, τις 
εκκλησίες και τα πανηγύρια. Τον Κεφαλόβρυ
σο που δεν άντεξε τον Τούρκο κατακτητή και 
ξεράθηκε ύστερα οπό χιλιάδες χρόνιο. 
Την Κυριακή θα βρεθούν όλοι μαζί στην 

εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην 
Παλλουριώτιοοα και αφού εκκληοιαοθούν και 

προσευχηθούν στο Θεό για επιστροφή και δι
καίωση. θα πάρουν το δρόμο για να περπατή
σουν συμβολικά προς την κατεχόμενη 

Κυθρέa. 
Βaδ[ζοντaς προς την καταπράσινη κωμόπο

λη θα φέρνουνε στο νου όλα όσα είχαν ζήσει, 
όλα όσα ειχαν χαρεί, όλα όσα ήταν κατάδικο 
τους. Στα συρματοπλέγματα που θα τους εμ
ποδίσουν να συνεχ[οουν το δρόμο τους, θα 
δώσουν υπόμνημα στα φυλάκια των Ηνωμέ
νων Εθνών, aπευθυνόμενο στον Γενικό Γραμ
ματέα του ΟΗΕ κ. Κουεγιάρ. 

Μπορεί όμως τα συρματοπλέγματα να εμπο
δίζουν τον δρόμο τους, δεν μπορούν όμως να 
εμποδίσουν τη σκέψη τους και την καρδιά 
τους να πετάξει λεύτερη στις καμάρες και τις 
αυλές των σπιτικών τους. να βρούνε δροσιά 
και παρηγοριά. όνειρα και ελπίδες. · Οοα εμ
πόδια και αν μπούνε στο διάβα τους κανένα 
δεν μπορεί να εμποδίσει νου και καρδιά από 
του να ζουν και να εκφράζονται ελεύθερα. 

Και οι Κυθρεώτες πρόσφυγες καθώς και της 
γύρω περιοχής του Κεφαλόβρυσου θα βαδί

σουν την προσεχή Κυριακή βλέποντας με τα 

μάτια της ψυχής τους όλα όσα αγάπησαν και 
αγαπούν, περιμένοντας να πλημμυρίσει την 
καρδιά τους η γλυκειά ώρα του γυρισμού. 
Η πορεία προς την Κυθρέα διοργανώνεται 

για πρώτη φορά από το Σωματείο «Ελεύθερη 
Κυθρέa .. . 
Πριν aπό την πορεία θα γίνει δέηση στην 

οποία θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος κ. κ . Χρυσό-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ανδρούλα Ησαϊα 

στομος. Στην πορεία προσκλήθηκαν και θα 
παραστούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ . 

Σπύρος Κυπριανού ο οποίος θα απευθύνει χαι
ρετισμό. Επίσης έχουν προσκληθεί να παρα
στούν εκπρόσωποι των Πρεσβειών στην Κύ

προ. 

Σχετικά υπομνήματα θα σταλούν ταχυδρο

μικώς στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. 

Μιλώντας ο Πρόεδρος του Σωματείου 
«Ελεύθερη Κυθρέa" σε συνέντευξη τύπου με 
την ευκαιρία της πορείας, αναφέρθηκε στους 
σκοπούς της πορε[ας που είναι: 

Πρωταρχικός σκοπός της πορείας μας είναι 

να δείξουμε τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 

εξωτερικό την ενδόμυχη επιθυμ[α όλων των 
προσφύγων να στραφούμε πίσω στα πατρογο

νικά μας εδάφη που μός εξανάγκασε να τα 

εγκαταλείψουμε εδώ και εννιά χρόνια ο Τούρ
κος εισβολέας, σκορπώντας τη φωτιά και το 
σίδερο ανάμεσα στα χώριά και τις πόλεις μας. 
Να δείξουμε στους Τούρκους, ντόπιους και 

ξένους, που παράνομα εγκαταστάθηκαν στα 
σπίτια μας και τα κατακρατούν επί τόσα χρό

νια, πως δεν μπορούν να τα οικειοποιηθούν 
όσα χρόνια και αν περάσουν. Να καταλάβουν 
πως πρέπει να τα εγκατaλε[ψουν για να επα

νεγκaτασταθούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους. 
Να γνωρίσουν καθαρά και ξάστερα οι σύνοι

κοι μας Τούρκοι, πως δεν ε[ναι δυνατόν να 
συζήσουμε ειρηνικά και να νοιώθουμε άνετα 

εφ' όσον κατακρατούν τα σπίτια μας, εκμεταλ
λεύονται τη γη και την περιουσία μας , τα εργο
στάσια και τις επιχειρήσεις μας τα ξενοδοχεία 

και τον τουρισμό μας, εμείς δε άστεγοι και 
ακτήμονες ν· αγωνιζόμαστε καθημερινά για 
aπλή επιβίωση ή διωγμένοι ν · αναζητούμε πό

ρο ζωής στο εξωτερικό. 
Να δε[ξουμε ο' όλες τις χώρες που ενδιαφέ

ρονται για τη λύση του Εθνικού μας θέματος, 
πως έχουμε με το μέρος μας το δίκαιο και την 
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ηθική και να κατευθύνουν τις ενέργειες τους 
προς την Τουρκία. Να εξασκήσουν τέτοιες πιέ

σε ις που να την πείσουν να εγκaταλεlψει τις 
έξαλλες aξιώσεις της, να δείξει σύνεση και 
μετριοπάθεια για να εξευρεθεί αμοιβαία και 

αποδεκτή λύση που θα εξασφαλίζει την εφαρ
μογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λύση που 

θα μας φέρει πίσω στα σπίτια μας ανάμεσα σε 
συνθήκες ασφαλείας. 
Να γνωρίσουν όλοι που ενδιαφέρονται για 

τη λύση του Κυπριακού, πως για μας τους 

πρόσφυγες, οποιαδήποτε λύση συμφωνηθεί 
και υπογραφεί, θάναι απαράδεκτη και απορρι
mέα αν δεν περιλαμβάνει και κατοχυρώνει το 

αναφαίρετο δικαίωμα της επιστροφής. Λύση 

που προνοεl την επανεγκατάσταση στα δικά 

μας σπίτια. είτε σε ταχτό χρονικό διάστημα 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

στο μέλλον, και να μην αποκλείει και στον τε
λευταίο πρόσφυγα για να στραφεί πίσω στο 
σπίτι του. 
Προς διευκόλυνση του κοινού για να συμμε

τάσχει στην πορεία θα διατεθούν λεωφορεία 
στους προσφυγικούς συνοικισμούς, Στρόβο
λος 2, Στρόβολος 3. Ανθούπολη, · Αγιος Μά
μας. Λατσιά, Αυτοστέγαση Λατσιών, Κόκκινες 
Στροβόλου , Αρχάγγελο, Πλατύ. στην Παλλου
ριώτισσα. Αγία Βαρβάρα, · Α γιο Νικόλα και 
· Α γιο Γεώργιο, Αυτοστέγαση Γ ερίου. · Ολα τα 
λεωφορεία θα ξεκινήσουν από τις πλατείες 
των συνοικισμών στις 8.30 π.μ. 

· Ωρες συλλογικής μνήμης την ερχόμενη 
Κυριακή που όλοι πρέπει να παραστούν. 

ΑΝΔΡΟΥ ΛΑ ΗΣΑϊΑ 

Οι Κερυνειώτες καλούνται 
τ 

να συμμετασχουν στην 

~ -· πορεία προς την Κυθρέα 

Με ανακοίνωση του το σωματείο «Αδούλω
τη Κερύνεια .. καλει όλους τους Κερυνειώτες 
να συμμετάσχουν στην πορεία προς την Κυ
θρέα διαδηλώνοντας έτσι την πίστη τους στον 
αγώνα για επιστροφή όλων των προσφύγων 
στα σπίτια τους. 

Στο μεταξύ για τη μεταφορά των προσφύ
γων πεζοπόρων από τους κυβερνητικούς οικι
σμούς Λευκωσίας στην πορεία προς περιοχή 
Κυθpέας που θα. γίνει στις 23.10.1983. μέρα 
Κυριακή και ώρα 9.30 π. μ. έχει διευθετηθεί να 
υπάρχουν λεωφορεία στην πλατεία των οικ ι
σμών Στρόβολος 1/, Στρόβολος 111, Ανθούπολη, 

·Α γιος Μάμας , Κάτω Λακατόμια. Λατσιά, αυτο
στέγαση Λατσιών, Κόκκινες Στροβόλου. Αρ
χάγγελος, Πλατύ, Α γ. Βαρβάρα. Α γ. Νικόλαος, 
Αγ. Γεώργιος Παλλουριώτισσας και αυτοστέ
γαση Γερίου. 

Η μεταφορά θ' αρχίσει στις 8.30 το πρωϊ της 
Κυριακής προς την εκκλησία της Παναγίας 
Ευαγγελίστριας της Παλλουριώτισσας απ· 
όπου θα ξεκινήσει η πορεία. 
Στη λειτουργία θα εκτεθούν για προσκύνη

μα οι εικόνες της Παναγίας Χαρδακιώτισσας 
Κυθρέaς και του Αγίου Δημητριανού. επισκό
που Κυθρέας. Στη συνέχεια θα γίνει περιφορά 
και των δυο εικόνων σ' όλη τη διαδρομή. 
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ΜΕ ΤΗΝ EYKAIPIA 
ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Αφιέρωμα στην Κuθρέα 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ·Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 1983 

Είναι συγκινητικές οι εκδηλώσεις των κατοί

κων της περιοχής Κυθρέας και της Ανατολικής 
Μεσαορίας, στο άκουσμα της οργάνωσης της 
πρώτης συμβολικής πορείας προς την 

Κυθρέα. 

Η καρδιά σκιρτά. Η σκέψη πλανιέται Ταξι
δεlιει η φαντασία. Και τα μάτια θολώνουν από 
πίκρα και πόνο. Το όμορφο σπιτάκι με τον πο

λύχρωμο κήπο του, δεν φεύγει απ' το μυαλό. 

Πίσω από το σπίτι, το περιβόλι με λογής-λογής 

φρούτα. · Εξω από το σπιτάκι περνάει το αυλά
κι με το καθάριο νερό του Κεφαλόβρυσου. Εί

ναι τώρα η εποχή της συγκομιδής των βασικών 

προ'ίόντων της περιοχής Κυθρέας. ·Ολοι 

ασχολούνται με το μάζεμα της ελιάς που δεν 
είναι εύκολη δουλειά. Κι όμως, όλοι το χαίρον

ται Ζωή στα ελιοχώρια. Τραγούδια, φωνές, aν
τηχούν παντοlι. Πανηγlιρι το μάζεμα. Θα αλα

τίσουν τις καλύτερες. Τα «Ποδκιαλόγια" θα τις 
βγάλουν λάδι στα ελαιοπιεστήριο του Νέου 

. Χωρίου καιτης.Χορδοκιώτισσας .... 
Τα λεμόνια μαζεύονται κι' αυτά αυτή την 

εποχή. Χιλιάδες κάσες θα γεμίσουν. Θα πόνε 
για εξαγωγή. Σαν το μελίσσι εργάζονται οι Κυ
θρεώτες. Ακούραστα, δημιουργικά, όλοι 

προσφέρουν στο οικογενειακό μα και κοινοτι

κό προϋπολογισμό. Είναι πολύ συνδεδεμένοι 
με τον τόπο τους, Αγαπούν τη γη τους. 

Η Κυθρέα έχει τόσες φυσικές ομορφιές. Εί-

ναι τόσο όμορφη. 
Νερά κελαριστά, ψηλά πλατάνια 
Γίγαντες τ' αλογάριαστου καιρού 
Την πράσινη τινάζουν περηφάνεια 
κάτω απ' το γαλάζιο τ' ουρανού. 

Χρυσοί καρποί σε φύλλα μυρωμένα 
της λεμονιάς και της πορτοκαλιάς. 

Γλυκό κι' αρμονικά συνταιριασμένο 
με τ' ασημένιο χρώμα της ελιάς 

(ΧΡ. ZITΣAIA) 
Δεν μπορεί κανείς να τη ξεχάσει Δεν μπορεί 

να ξεχάσει την ίδια του τη ζωή. Γι' αυτό όλοι 
περιμένουν την πορεία την ερχόμενη Κυρια
κή. Θα περπατήσουν για χάρη της. Μαζί τους 

θα περπατήσει η Παναγία η Χαρδακιώτισσα και 
ο 'Α γιος Δημητριανός. Μαζl με το λαό που 
τόσο τους τιμά. Θα πόνε μέχρι τα τεχνητά 
«σύνορα ... Εκεί ο λαός θα βροντοφωνάξει «ΤΟ 
σύνορα μας δεν τελειώνουν εδώ». 

Ο λαός θ' αγναντέψει Και θα δει όχι με τα 
μάτια της ψυχής του μα με τα μάτια της πραγ
ματικότητας το χωριό. Σπιτάκια χωσμένα στο 

. πράσινο καt στο ασημί, .το-σχολείο με. τη μεγά,. .. 
λ η στρογγυλή τρlιπα στην οροφή του. Καμπα

ναριά- όσα απόμειναν. 

Και θα γυρίσουν πίσω, βέβαιοι ότι η άγια 

μέρα πλησιάζει ... 

ΚΛΕIΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

Αντιπρόεδρος του 

Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα 

Εφημερίδα cιΑπογεuματινήιι, 
Σό66ατο 22 Οκτω8ρlου 1983 

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Στο τελικό στάδιο βρ[σκονται οι προετοιμα
σίες για την πορεία προς την Κυθρέα και τη 
Μεσαορία, που διοργανώνεται αύριο το πρωΊ. 

· Ηδη, όπως ανακοινώνει το Σωματείο Ελεύ
θερη Κυθρέα, η πορεία αναμένεται να ε!ναι 

μαζική και ο ενθουσιασμός που επικρατεί ανό
μεσα στο λαό για συμμετοχή σε αυτή είναι 
πρωτοφανής. 

Στην πορεία θα μιλήσει ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού. 
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Απογευματινή, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 83 

Και οι Κερυνειώτες στην 
Πορεία προς Κυθρέα 

Με την ευκαιρία της Πορείας των προσφύ
γων της Κυθρέας, το Σωματείο «Αδούλωτη Κε
ρύνεια» καλεί όλους τους Κερυνιώτες να πα
ρεβρεθούν στο μνημόσυνο πεσόντων και να 
συμμετόσχουν στην Πορεία μεθαύριο 
Κυριακή. 

Εφημερίδα ccΦιλελεύθεροςιι, 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 1983 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΘΡΕΑ 

Οι προετοιμασiες για τη μεγάλη πορεία 
προς την περιοχή Κuθρέας και Μεσαορ[ας βρl
σκονται στο τελικό στάδιο. 

Το Σωματεiο ανακοίνωσε χθες ότι επικρατεl 
μεγόλος ενθουσιασμός μεταξύ του λαού για 
συμμετοχή στην Πορεία. Προβλέπεται μαζική 
συμμετοχή. 
Στην πορεία θα μιλήσει ο Πρόεδρος κ. Κυ

πριανού .. ·,και- -ο-. Πρόεδρος---του Σωματεiου 
«Ελεύθερη Κυθρέα" κ. Πέτσας. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Εφημερiδα ccΣημερινήΙΙ, 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 1983 

AYPIO ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Σε χθεσινή ανακοίνωση του το σωματείο 
«Ελεύθερη Κυθρέα", αναφέρει ότι προ8λέπεw 
ται μαζική συμμετοχή προς την Κυθρέα, που 
θα γίνει αύριο Κυριακή. 
• Η πορεια θα ξεκινήσει από το προαύλιο της 
εκκλησίας Παναγ!ας Παλλουριώτισσας Εξάλw 
λου, λεωφορεία για τη μεταφορά πεζοπόρων, 
θα υπάρχουν στις πλατείες όλων των προσφυw 
γικών συνοικισμών της περιοχής Λευκωσίας. 

Από την εφημερίδα ιcΦιλελεύθεροςιι, 
Πέμπτη 20 Οκτώβρη 1984 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣ ΚΥΘΡΕΑ 

Το Προσφυγικό Σωματείο Αθλητική · Ενωση 
Κuθρέας, καλεί μαζικό όλα τα μέλη του να 
δώσουν το παρόν τους στην πορεία που θα 
γίνει--στις. 23- Οκτωβρlου, ημέpα---Κuριακή -και 
ώρα 9.30 π. μ. 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 


