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ΤΟΤΕΣ ΑΣ ΞΙΨΥΣΙΗΣΩ 

Του γρόνου την Πρωτογρονιάν 

τον Πενταδάκτυλο ν ξανά 

τάχτηκα να πατήσω 

τες μούττες του τζιαι τους κρεμούς 

έχω μεράκκι τζιαι καμούς 

ούλλα να τα γυρίσω. 

Τζιειν ΤΕς καμπάνες του Βορκά 

ούλλες να τες φατσιήσω 

τα μοναστήρκα τζι' εκκλησιές 

θέλω νά λουτουρκήσω. 

Να πάω στην Αμμόχωστο 

τζιαι να τη σιαιρετήσω. 

Απόστολο ΒαρνάΒα μας 

για να τον προσσιυνήσω. 

Στον Άγιον Ανδρέα μας 

ακόμα να πατήσω 

τζι' ομπρός εις την εικόνα του, 

εγιώ να γονατ, 

Εις την Τζιερύνια μονομιάς 

να πα να σιριανίσω. 

Να φτάσω εις του Μόρφου μας 

τζιαι στο ΚαραΒοστάσι 

τζιαι να στραφώ στη Μεσαρκάν 

στον Άη Αναστάση 

να πιάω ξαθθοσίταρο 

καλά να το λου8ήσω 

να κάμω κόλλυφα πολλά 

τζιαι τους νεκρούς από καρκιάς 

ούλλους να μακαρfσω. 

Μα στη γρουσήν μου 

την Τζιυρκάν θέλω να καταλήξω 

να ζήσω στο παλάτι μου 

τζι' αφού το θέλει ο πλάστης μου 

τότες ας t;εψυσιήσω. 

ΤΟ ΓΑΙΜΑΝ ΠΟΝ ΝΑ ΣΙΕΝΩΣΤΕΙ 

Να κόψου σι ν την γλώσσα μου 

τα σιέρκα τζαι τα πόδκια 

κομμάδκια να με κάμουν 

να σσιήσουσιν την τζεφαλήν 

να φκάλουν τα μυαλά μου, 

το γαίμα ν πuν να σιενωστεί 

κάτω στην γη εν να γραφτεί 

να μολοά τζιαι να λαλεί 

πως θέλω την επιστροφή 

στα σπίθκια τα δικά μου. 

Απ6 την ποιητική συλλογή 

του ~τυλιανού Γ. Πετ6ση, 

ιιΑΓΑΠΕΣ ΤΖ/ΑΙ ΠΑΡΑ fΖΙΕΛ/ΕΣ». Λευκωσfα 1984. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη που έγινε 

στο αμφιθέατρο Γ. Τ. Π. στις 30 ΟκτωΒρίου 
1986 με την ευκαιρία της a· Αντικατοχικής 
Πορείας προς Κυθρέα που οργανώνει το 

Σωματείο ιιΕλεύθερη Κυθρέα» την Κυρια

κή 2 ΝοεμΒρfου 1986. 

Ομιλία απ6 τον Πρ6εδρο κ. Χ ρ. Πέτσα. 

Αγαπητοί εκπρόσωποι του εγχώριου τύ

nου και του P.I.K. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω 

όλους εσάς που είχετε την ευγενή καλο-

σύνη ν· ανταποκριθείτε στην πρόσκληση 

μας να παραμερίσετε κάθε άλλο καθήκον 

και να σας έχουμε σήμερα στη δημοσιο

γραφική μας Διάσκεψη. 

Ειλικρινά η aνυπόκριτη προθυμία σας 

δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον σας να δώσε

τ "ε περισσότερη δημοσιότητα στην προσ
πάθειά μας για επιτυχέστερη μαζική συμ

μετοχή στην πορεία προς την περιοχή της 

Κυθρέας, που οργανώνει το Σωματείο μας 

••Ελεύθερη Κυθρέα» την ερχόμενη Κυρια-
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κή 2 Νοεμβρίου 1986, με αφετηρία την εκ
κλησία Ευαγγελίστριας Παλουριώτισσας 

και τέρμα το οδόφραγμα Μιας Μηλιάς. 

Της πορείας θα προηγηθεί λειτουργία 

και στη συνέχεια δF.ηση για την ανεύρεση 

των αγνοουμένων και θα προστεί ο f\,1ακα= 

ριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστο

μος. 

Στη πορεία θα παρευρεθεί και μιλήσει ο 

Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δη
μοκρατίας κ.κ. Σπύρος Κυπριανού. 

Εχοuμε πλήρη πεποίθηση πως η πορεία 

μας θα καλύψει τους πιο κάτω στόχους: 

1. Θα δείξουμε σε ντόπιους και ξένους 

πως αμετάτρεπτος σκοπός μας είναι η 

αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών 

στρατευμάτων και όλων των εποίκων 

της Ανατολίας από την κατειλημμένη 

Κύπρο και η άμεση επιστροφή όλων των 

προσφύγων στα σπίτια και τις περιου

σίες τους ανάμεσα σε συνθήκες απόλυ

της ασφάλειας. 

2. Ν' αντιληφθούν οι σύνοικοι μας τουρκο

κύπριοι πως πρέπει να εγκαταλείψουν 

όλα που ανήκουν στους Ελληνοκυ

πρίους στο κατειλημμένο τμήμα της 

Κύπρου μας σπίτια και κτήματα, εργο

στάσια και ξενοδοχεία, σχολεία και εκ

κλησίες, πολιτιστικούς και αρχαιολογι

κούς χώρους και να 'ρθουν στην ελεύ
θερη περιοχή της Κύπρου μας και να κα

ταλάβουν άθικτες τις δικές τους ιδιο

κτησίες που νόμιμα τους ανήκουν. 

3. Να προβληματισθούν ακόμη οι συμπα
τριώτες μας τουρκοκύπριοι πως δεν 

μπορεί να υπάρξει ειρηνική συμβίωση 

των δύο σύνοικων στοιχείων στην Κύ

προ μας ώσπου νοιώθουμε πως κατα

κρατούν τα πιο πάνω υποστατικά μας, 

ενώ εμείς πρόσφυγες στη δική μας πα

τρίδα ν' αναζητούμε σπίτια και εργασία 

για απλή επιβίωση, ή ν' αναγκαζόμαστε 

να μεταναστεύουμε μ' όλη την πίκρα 

του εκπατρισμού. 

4. Να δείξουμε σ' όλο τον έξω κόσμο την 
μεγάλη αδικία που μας έκαμαν οι Τούρ

κοι με την εισβολή και κατοχή της Κύ

πρου τον Ιούλιο Π11J 1974 κατά παράβα
ση αρχών και ηθικών αξιών και καταπά

τηση του καταστατικού χάρτη των Ηνω-
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μένων Εθνών και των ανθρωπίνων δι

καιωμάτων. 

5. Να δείξουμε σε φίλους και εταίρους που 
καμώνονται πως ενδιαφέρονται δήθεν 

για ρύθμιση του Κυπριακού πως δεν θα 

υποκύψουμε σε νόθους και απαράδε

κτες λύσεις, λύσεις που οδηγούν σε ε

θνική αυτοκτονία, λύσεις που υποβοη

θούν τα καταχθόνια σχέδια των Τούρ

κων για κατάληψη και του ρκοποίηση της 

Κύπρου μας. Λύσεις που aπεμπολούν τα 

δίκαια μας και μεταβιβάζουν τα δικαιώ

ματα μας, λύσεις που εξυπηρετούν τον 

τουρκικό επεκτατισμό. 

6. Να δείξουμε σ' όλη την ανθρωπότητα 
και ιδιαίτερα στους aξιωματούχους του 

Ο.Η.Ε και του Συμβουλίου Ασφαλείας 

πως πλαίσια σχεδίου λύσεως του Κυ

πριακού σαν εκείνο που υπέβαλε ο Γενι

κός Γραμματέας του Ο.Η.Ε κ. Κουεγιάρ 

στις 29 Μαρτίου 1986, στις δυο πλευρές, 
που ενσωματώνει πλήρως τις τουρκικές 

θέσεις και αγνοεί τελείως τις θέσεις της 

Ελληνικής πλευράς, τέτοια σχέδια λέγω 

για τον προσφυγικό κόσμο της περιοχής 

Κυθρέας είναι απαράδεκτα και απορρι

πτέα. 

Πρέπει να σημειωθεί πως στην πορεία 

Θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν εκ

πρόσωποι των κομμάτων που εκπροσω

πούνται στη Βουλή, ο Πρόεδρος και ο 

Γενικός Γραμματέας του Σωματείου μας 

κ.κ. Χριστόδουλος Πέτσας και Πέτρος 

Στυλιανού. 

Στην πορεία έχουν προσκληθεί να πα

ρευρεθούν υπουργοί, βουλευτές, ο αρ

χηγός της Εθνικής Φρουράς και της Α

στυνομίας και λοιποί αξιωματούχοι των 

δυο σωμάτων, μόνιμοι υφυπουργοί, τμη

ματάρχες και άλλοι επίσημοι, γονείς πε

σόντων και αγνοουμένων και λοιποί. 

Στο τέρμα της πορείας θα δοθεί ψήφι

σμα στον υπεύθυνο αξιωματικό του φυ

λακίου της Ειρηνευτικής Δύναμης με 
την παράκληση να διαβιβασθεί στο Γενι

κό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Πέρεζ Ντε 

Κουεγιάρ. 

Αντίγραφα του ψηφίσματος θα στα

λούν στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη

μοκρατίας, στον Πρωθυπουργό της Ελ

λάδος, στον Πρόεδρο της Ελληνικής 



Δημοκρατίας, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο 

του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε στην 

Κύπρο κ. Χόλγκερ και στα πέντε μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω 

των πρεσβειών τους στην Κύπρο. 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την ποο-
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σήλωσή σας να με ακούσετε κάι εύχομαι 

η σημερινή μας συνάντηση ν' αποβεί 

καρποφόρα στην όλη μας προσπάθεια. 

Χρ. Πέτσας 

Πρόεδος του Σωματείου 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

ΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτιΑΣ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥ

ΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑ

ΤΕΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» ΜΕ ΤΗΝ EY
KAIPIA ΤΗΣ a· ΑΝτιΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Συγχαίρω θερμά το σωματείο «Ελεύθερη 

Κυθρέα•• για την ωραία πρωτοβουλία του 

να οργανώσει και φέτος την Πορεία προς 

την Κυθρέα. Η Πορεία αυτή δεν αποδει

κνύει μόνο την αγάπη των Κυθρεωτών για 

τον τόπο τους και το διακαή πόθο τους για 

επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, αλλά 

και συμβολίζει την πορεία όλου του λαού 

μας για τη σωτηρία και τη δικαίωση της πα

τρίδας μας. 

Πέρασαν πάνω από δώδεκα χρόνια από 

τότε που η Κύπρος υπέστη τα φοβερά 

πλήγματα του διδύμου εγκλήματος. Με α

φορμή την προδοσία η Τουρκία εισέβαλε 

στην Κύπρο για να καταστρέψει και να αλ

λοιώσει το δημογραφικό της χαρακτήρα, 

για να τη διχοτομήσει, με τελικό στόχο να 

τη θέσει κάτω από τον έλεγχό της. Αν δεν 

συνειδητοποιήσουμε τους πραγματικούς 

Τουρκικούς στόχους, δεν είναι εύκολο νa 

τους αντιμετωπίσουμε. Δεν θα πρέπει να υ

πάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία ότι η 

Τουρκία δεν επιδιώκει λογική λύση του Κυ

πριακού προβλήματος. Η Τουρκία εφαρ

μόζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο: να διχοτο

μήσει την Κύπρο και να μετατρέψει ένα με

γάλο μέρος της σε καθαρά Τουρκικό. Γι' 

αυτό και το ξερίζωμα των κατοίκων από την 

κατεχόμενη περιοχή, η υποχρεωτική μετα

κίνηση των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή 

αυτή και η μεταφορά των πολυάριθμων ε

ποίκων από την Τουρκία. Γι' αυτό και η κα

ταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονο

μιάς. 

Ασφαλώς αυτά τα στοιχεία αποδει

κνύουν ότι η Τουρκία ούτε είχε ούτε έχει 

πρόθεση την εξεύρεση μιας λογικής λύσηςι 

του Κυπριακού προβλήματος. Και αποτελεί 

ψευδαίσθηση, αν υπάρχει η εντύπωση ότι 

υπήρξαν περιπτώσεις που η Τουρκία μπο

ρούσε να λογικευθεί, αλλά αυτό δεν έγινε 

λόγω δικών μας εσφαλμένων χειρισμών. 

Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τα 

Τουρκικά σχέδια, πρέπει να συνειδητο

ποιήσουμε τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία. 

Η Τουρκία επιδιώκει να θέσει την Κύπρο 

κάτω από το μόνιμο στρατιωτικό και πολιτι

κό της έλεγχο. Επιδιώκει την παραμονή 

στην Κύπρο των Τουρκικών κατοχικών 

στρατευμάτων. Επιδιώκει τη μη εφαρμογή 

των βασικών ελευθεριών, της ελεύθερης 

διακίνησης και εγκατάστασης και του δι

καιώματος περιουσίας. Επιδιώκει τη διατή

ρηση του δικαιώματος επεμβάσεως. Αυτά 

είναι σαφέστατα και επανειλημμένα έγιναν 

από την Τουρκική πλευρά ξεκάθαρα. Και 

πέραν απ' αυτά, άλλη επιδίωξη της Τουρ

κίας είναι να επιτύχει τέτοιο σύστημα εσω

τερικής διορθώσεως που να οδηγεί σε α

διέξοδο και να επιτρέπει και τον εσωτερικό 

πλήρη έλεγχο. 

Εμείς τί επιδιώκουμε; Επιδιώκουμε μια 

λογική λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

Δεν ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να εξα

σφαλίσουμε την ιδάνική λύση. Στην προσ

πάθειά μας για μια λογική λύση του Κυπρια

κού προβλήματος έχουμε προβεί σε σοβα

ρές παραχωρήσεις, αλλά χωρίς αποτέλε

σμα, χωρίς ανταπόκριση. Και τούτο, γιατί οι 

υποχωρήσεις που έχουμε κάμει, που για 

μας είναι οδυνηρές, δεν ήταν αρκετές για 

την Τουρκική πλευρά, εφόσον δεν εξυπη

ρετούσαν τους Τουρκικούς στόχους. Θέ

λουμε ειρηνική λύση το ταχύτερο δυνατό 
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