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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Με ενότητα να 
aντιταχθούμε στον 

.,. .,. 
τουρκικο επεκτατισμο 

Ο προσφυγικός κόσμος διαδήλωσε και πόλι 
χθες με συμβολική πορεία προς την κατεχόμε
νη Κυθρέα- όπως και την προηγούμενη Κυρια
κή προς τη Μόρφου - την αποφασιστικότητα 
του να συνεχlσει ενωμένος τον αγώνα για λευ
τεριά, επιστροφή και ματαlωση των σχεδlων 
της · Αγκυρας και του πληρεξούσιου του 
Ντενκτάς για τουρκοποlηση της Κύπρου. 
Στη πορεlα, που οργάνωσε το προσφυγικό 

σωματεlο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ., πήραν μέ
ρος χιλιάδες πρόσφυγες. 
Ανάμεσα τους ο Πρόεδρος Κυπριανού, ο 

Πρόεδρος του Σ.Κ. ΕΔΕΚ, Β. Λυσσαρlδης, ο 
Αρχιεπlσκοπος Χρυσόστομος, ο Γ. Γ. του Σ.Κ. 

ΕΔΕΚ , Τ . Χατζηδημητρlου, ο πρέσβης της Ελ

λόδος, Χρ. Ζαχαράκης, οι υπουργοl Υγεlας και 
Δικαιοσύνης, κύριοι Κληρlδης και Πελεκάνος, 
ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΔΗΙω κ. 
Κόλοκος, ο Βουλευτής κ. Πέτας από μέρους 
του ΑΚΕΛ , όλλοι βουλευτές, ο Αρχηγός της 

Εθνικής Φρουρός κ. Παπαναγιώτου, ο Αρχη
γόςτης Αστυνομίας κ. Φ. Δημητρίου, Δήμαρχοι 

προσφυγικών πόλεων, εκπρόσωποι των προσ
φύγων, εκπρόσωποι σωματεlων και οργανώ
σεων. 

Της πορεlας προς την κατεχόμενη Κυθρέα 
προηγήθηκε δέηση που ψόληκε από τον Αρ

χιεπίσκοπο Χρυσόστομο μετά τη ΘεΙο Λει
τουργία στην Εκλησlα της Παναγίας Ευαγγελι
στρlας Παλλουριωτlσσης, για την επιστροφή 
των προσφύγων στα σπlτια τους και την ανεύ
ρεση των αγνοουμένων. 

Ο κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Σε ομιλία του ο πρόεδρος Κυπριανού υπο
γράμμισε ότι οι συμβολικές πορείες αποτε
λούν μια απόδειξη του γεγονότος ότι οι πρόσ
φυγες δεν θα δεχθούν λύση που θα σήμαινε 
απεμπόληση των δικαιωμάτων αυτού του 
λαού. 

Σχετικά με την πρωτοβουλlα του Γ.Γ . των 

Ην. Εθνών κ. Πέρεζ ντε Κουεγιάρ, ο πρόεδρος 
Κυπριανού εlπε ότι είχε γlνει συνεlδηση διε
θνώς ότι υπήρξαμε θετικότατοι, ενώ η όλλη 

πλευρό υπήρξε εντελώς αρνητικη. 
Ο κ. Κυπριανού τόνισε τέλος ότι πρέπει να 

γίνει συνεlδηση από όλους ότι δεν πρόκειται 
να γίνει δεκτή από μας οποιαδήποτε λύση που 

να στηρlζεται στα τετελεσμένα γεγονότα. 

ΟΧΡ.ΠΕΠΑΣ 

Εξόλλου σε ομιλlα του ο Πρόεδρος του Σω

ματείου Ελεύθερη Κυθρέα κ. Χ ρ. Πέτσας τόνι
σε ότι σκοπός της συμβολικής πορεlας εlναι 
«να εκδηλώσουμε τη διακαή μας επιθυμία να 
επιστρέψουμε στα σπίτια και τις περιουσlες 

μας. · Οσος χρόνος και αν περάσει, ωι Τούρκοι 
δεν μπορούν να οικειοποιηθούν τα σπίτια και 
τις περιουσίες μας ... 
Ο ομιλητής έκανε έκκληση για σχηματισμό 

ενός ενιαlου και μονολιθικού μετώπου στέ
ρεου και ακλόνητου με ένα σύνθημα : Η ενό
της ασπlδα του αγώνα μας για τη ματαίωση 
των aνίερων σχεδίων της · Αγκυρας και του 
πληρεξουσlου της στην Κύπρο για επεκτατι

σμό και τουρκοποίηση της Κύπρου. Και 
κατέληξε : 

«Στον ιερό αυτό και δlκαιο αγώνα μας δεν 
είμαστε μόνοι. · Εχουμε την υποστήριξη όλων 
των φιλελευθέρων λαών των κόσμου , αλλό το 
κυριότερο στήριγμα του αγώνα μας είναι η 
Μητρόπολη του Ελληνισμού, με επικεφαλής 
τον ένθερμο υποστηρικτή των δικαίων του Κυ
πριακού Ελληνισμού τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας κ. Α. Παπανδρέου, που συμπαρατάσ
σεται και συστρατεύεται ολόψυχα στο δlκαιο 
αγώνα μας». 
Μετά τις ομιλlες πραγματοποιήθηκε συμβο

λική πορεία μέχρι το φυλάκιο των Η.Ε. στο 
δρόμο Λευκωσlας-Κυθρέας, όπου ο Πρόεδρος 
του Σωματεlου Ελεύθερη Κυθρέα επέδωσε 
ψήφισμα, που εγκρlθηκε προηγουμένως από 
τη συγκέντρωση, στον υπεύθυνο αξιωματικό 
για να σταλεl στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. 
Κατά την εκδήλωση εκτέθηκε σε προσκύνη

μα το εικόνισμα της Παναγlας της Χαρδα
κιώτισσας. 
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Πρόσφυγες της περιοχής Κuθρέας μιλούν στο .. φ,. 

ΟΤ ΑΝ Ε ΡΘΕΙ Η Λ ΥΣΗ, 
ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ 
ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ 

ΤΩΡΑ, ΠΕΡΠΑΤΗΤΟΙ! 
Εντυπώσεις από την πρόσφατη Πορεία 

Αλησμόνηατες θα μείνουν οι συγκινητικές 
στιγμές που πέρασαν όσοι πήραν μέρος στην 
πρώτη συμβολική πορεία προς την κατεχόμε~ 
νη περιοχή της Κυθρέας. 
Καθώς περνούσαν στην πρώτη σειρά τα 

οστά του Αγίου Δημητριανού (που τα είχε φέ~ 
ρει μαζl του ο Παπά Κωνσταvτiνος Παπανα
στασίου από την κατεχόμενη Κυθρέα) και η 
εικόνα του Αγίου μαζί με την εικόνα της Πανα· 
yiaς της Χαρδακιώτισσας, γυναΙκες με το «ΚΟ· 
πνιστήpt>> και τη ccμερέχα>> στο χέρι 6yαlνανε 
για να καπνίσουν τις εικόνες και να ρίξουν 
όρωμα. Στη διόρκεια της πορεiος πλησιόσαμε 
και συνομιλήσαμε με μερι.κοός από τους 
πεζοπόρους. 

• ΧΑΡΜΑΜΠΟΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ (Λευκωσiσ): Εlμαι 
· Ελληνας ΚUπριος και θεωρώ καθήκον μου να 
συμμετόσχω σ' αυτήν την πορεία που αφορό 

όλο τον Κυπριακό λαό και Ελληνοκυπρlους και 
Τουρκοκυπρ[ους. Δεν αφορό μόνο μια περιο~ 

χή ή μια κοινότητα εlναι για όλους. • Εχω πόει 
σε όλες τις συμβολικές πορεlες που έχουν 
γ[νει μέχρι τώρα και δεν θα σταματήσω ποτέ 
να πηγαlνω μέχρι να Βρεθεl λlιση. 

• ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Παλαίκυ· 
θρο): Εlναι μεγόλη συγκlνηση μου που έχω 
έρθει σ' αυτή την πορεlα και το θεωρώ σiγου~ 
ρο ότι θα πόμε πlσω στα σπiτια μας και τις 
περιουσίες μας. Είμαι σίγουρη, ότι όσα χρόνια 

κι αν περόσουν θα πόμε πίσω. Αυτή η πορεία 
για μας εlναι μια αρχή, μια προπόνηση γιοτ! 
σκεφτόμαστε. πως όταν λυθεl το κυπριακό θα 
πόμε όλοι ομαδικό με τα πόδια πlσω στα χωριό 
μας όπως τώρα ... 
• ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΥ (Κυθρtα): Νιώθω ότι 
με αυτή την πορεΙα αγωνlζομαι για να επιστρέ
ψω στο χωριό μου. • Εχω ελπlδες διότι πιστεύω 
ότι κόποια μέρα θα γυρΙσουμε όλοι πlσω στα 
σκλαβωμένα χωριό μας. 

• ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (δημαρ
χεύων Αμμοχώστοu): Η Αμμόχωστος οριστικό 
εΙ ναι δlπλα στην Κυθρέα και στη γύρω περιοχή 
της. καθώς σε κόθε πρόσφυγα στην προaπό
θεια για αγώνα και επιστροφή. 

• ΧΡΙΠΟΔΟΥ ΛΟΣ ΠΕτΣΑΣ (Πρόεδρος του Σω
ματεiου Ελεύθερη Κυθρtα): Συγκλονιστικό 
αισθήματα με διακατέχουν καθ<i>ς αντικρύζω 
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από μακρυά τα εδάφη μας, τα σπιτια μας και 

δυστυχώς δεν μπορώ να τα πλησιάσω. Πι
στεύω ότι ο σκοπός της πορείας έχει 

εκπληpωθεί. 

' ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΡΗ (Αγκαστίνα): Λύπες πολλές 
νιώθω μέσα μου, εμ' με θωρείς που κλαίω; Ε! 
μέλλον! Αν μας κρατήσει ο Θεός χρόνια, μπο
ρεί τζιαι να πάμε μη δαλλιώς εν' να φύουμεν 
λυπημένοι 

' ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΠΑΣΙΟΥ 
(Κυθραία): (Σ' ένα κιβώτιο κρατά σφιχτά τα 
λείψανα του Αγίου Δημητριανού και μου λέει): 
Ήταν η πρώτη μου σκέψη να πάω να πιάσω 
η ου την--εκκλησία ία·1εpά --οστά-του· Αγίου-Δ ψ 
μητριανού, την εικόνα του τζιαι τον ·Α γιο · Αp
το. Τα όλλα ούλλα εξαπόλυσα τα ... 
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Η συγκίνηση τηςγριός Ελένης Κου6όαπότο 
Νέο Χωρίο ήταν μεγάλη καθώς έφτασε μέχρι 

εκεί που μπορούσε, στο τελευταίο οδόφραγ
μα και ανεβαίνοντας το με θολά τα χέρια και 

με χέρια απλωμένα προς τον Πενταδάκτυλο 
απάγγειλε: 

Βουνό μου Πένταδάκτυλε 
με τα καλά χωρκά σου 
άνοιξε τις αγκάλες σου 
μάψεψε τα παιθκιά σου ... 


