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έντονα τις προθέσεις τους που δεν είναι
άλλες από τη διαιώνιση κι

Θα πρέπει ο λαός μας να Βρεθεί κινητιο

επέκταση της

ποιημένος και στρατευμένος στον αγώνα

κατοχής και την εξουδετέρωση Ελληνοκυ

για τη λεφτεριά, μέσα σε συνθήκες κοινω

πρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων.

νικής δικαιοσύνης και παλλαϊκής άμυνας.

Τα χάσματα που έχουν δημιουργηθεί στα

Η πορεία προς τη Μια Μηλιά είναι πορεία

κατεχο{ιενα κοινωνικά και πολιτικά διανοί

για αγώνα, για στρατευμένη κοινωνία γω

γουν νέες προοπτικές για εξελίξεις όπου ο

άμυνα, για ενότητα για Πανελλήνια κινητο

λαός θα παίζει πιο θυσιαστικό ρόλο.

ποίηση για λεφτεριά κι' επιστροφή.
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ΤΟΧΙΚΗ

ΠΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΣ

ΘΡΕΑΣ
Εξοχότατε, Μακαριότατε, κ. πρέσβυ της
Ελλάδας, κ. υπουργοί, βουλευτές, κ. αρχη
γέ της αστυνομίας και λοιποί υψηλοί προσ
κεκλημένοι,

Αγαπητοί συναγωνιστές

και συναγωνί

στριες,

ΤΗΝ

ΠΕΡ.

ΚΥ-

2/11/1986

Χριστόδουλος Πέτσας

δήλωση, πως ο προσφυγικός κόσμος του

διαμερίσματος Κυθρέας, μ' όλο τον υπό
λοιπο προσφυγικό κόσμο του κατειλημμέ
νου τμήματος της Κύπρου μας και μ' ολό
κληρο τον κυπριακό λαό, ουδέποτε θα υπο

στείλουμε το λάβαρο του δίκαιου αγώνα
μας, μέχρις ότου εξασφαλιστεί το ποθού

'Ε να πηγαίο πάθος και μια ενδόμυχη επι

μενο τέρμα, μέχρις ότου και ο τελευταίος

θυμία, μια ακράτητη νοσταλγία στις κατε

πρόσφυγας στραφεί και ριζώσει στα πα τ ρο-

χόμενες πόλεις και τα τουρκοπατημένα

γονικά του χώματα.

χωριά μας, μας έσπρωξε να οδηγηθούμε
σήμερα στη μεγαλόπρεπη τούτη εκκλησιά
της Ευαγγελίστριας της Παλλουριώτισσας.

Ναι, ήλθαμε στον περικαλλή τούτο ναό να
παρακολουθήσουμε

τη

θεία μυσταγωγία

κ:::ιι να ενώσουμε τις δεήσεις μας στον Ύψι
στο να ευδοκήσει να δοθεί τέρμα στην τρα

γικότερη πτυχή του κυπριακού δράματος

Να δείξουμε σε κυβερνήσεις και λαούς,
σε κράτη και χώρες πως τα χώματά μας που

καταπατεί ο Ασιάτης επιδρομέας είναι ιερά
και άγια, είναι εθνικά εδάφη και σαν τέτοια

ουδέποτε

παραδίδονται σε αλλοπίστους

και αλλοεθνείς, αλλά κληροδοτούνται σ'

αυτούς που οι προπάτορές τους τα έχουν

με τη διακρίβωση της τύχης των αγνοου

ζυμώσει με ιδρώτα και αίμα, με κόπους και

μένων μας, των οποίων τα προσφιλή πρό

μόχθους ασυγκριτους.

σωπα, γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, ζουν εδά>

Να δείξουμε σ' όλη την οικουμένη, σ' όλα

12 χρόνια το άγχος και την αγωνία, την

τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη, και προ

άγνοια και την απόγνωση τι νάγιναν άραγε

παντός στους φίλους κι εταίρους μας, που

τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα χέρια των

καμώνονται, πως ενδιαφέρονται για μια δί

και

νεότουρκων της Ανατολίας. Να ευδοκήσει

καιη ρύθμιση και τακτοποίηση του κυπρια

ακόμη ο Πανάγαθος την πολυπόθητη επι

κού προβλήματος, πως ουδέποτε θα υfl.ο

στροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις

κύψουμε σε νόθους κι απαράδεκτους λύ

περιουσίες τους, που νοσταλγικά ατενί

οι;ις, λύσεις που οδηγούν σε εθνική αυτο

ζουναπότηνπροσφυγ~.

κτονία, λύσεις που εγκυμονούν κινδύνους

Μα ο περικαλλής τούτος ναός της Μεγα
λόχαρης, ύστερα από το ιερό χρέος που ε

κτελέσαμε, θα γίνει σε λίγο η αφετηρία της
Β' αντικατοχικής πορείας προς την ευάν
δρη περιοχή Κυθρέας, όπως έχουμε διακη

και

οδηγούν

σε

καταστροφικές

περιπέ

τειες, λύσεις που aπαλλοτριώνουν τα δι

καιώματά μας και aπεμπολούν τα δίκαια
μας, λύσεις που μεταβιβάζουν την πολιτι
στική, θρησκευτική και ιδιόκτητη κληρονο

ρύξει στον εγχώριο τύπο και στα μέσα μαζι

μιά μας σε ξένους και αλλόθρησκους ιδιο

κής επικοινωνίας.

κτήτες.

Να δείξουμε με τούτη την ειρηνική δια-

Λύσεις που υποβοηθούν τα καταχθόνια
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σχέδια του τούρκικου επεκτατισμοίΙ η<:··υ '···
ρέγεται την κατάληψη και τοι;::.·,;r~π,;ηοη

της Κύπρου μας.
Μα τα χώματα τοι)τα της κv.,r;ιλη~;μινης

1•• , i τwν τριών βασικών ελευθε-

.; ';

ρ;lί.Jν, τηι; ελεύθερης διακίνησης, εγκατά
υτασης και ιδιοκτησίας, γιατί αυτές οδη

γούν στην επιστροφή και δικαίωση και την

Κύπρου μας από την αυγή της ιστορίας της

αποχώρηση

ήταν και είναι Ελλη·.ιικά και Ελληνικά παρα~

στρατευμάτων και όλων των εποίκων, που

των

τούρκικων

κατοχικών

μένουν μέχρι σήμερα στο πέρασμα των

αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην

αιώνων. Η περιοχή της Κυθρέας υπήρξε Ελ

εξεύρεση δίκαιης λύσης του Κυπριακού.

ληνικό βασίλειο, το βασίλειο των Χύτρων,

Αγαπητοί μου, το Κυπριακό πρόβλημα

και επισκοπική περιφέρεια, όπως μαρτυρεί

διέρχεται σήμερα την πιο λεπτή του φάση,

ο αρχαιολογικός και θρησκευτικός πλού

γι αυτό χρειάζεται ομοψυχία και ενότης,

τος που έφερε στην επιφάνεια η αρχαιολο

σύμπνοια

γική σκαπάνη.

ψυχική σύνδεση όλων μας σ' ένα συμπαγές

Πολλούς aφέντες άλλαξε, δεν άλλαξε

και

ευρύτερη

σωματική

και

και aρραγές εσωτερικό μέτωπο. Ενωμένοι

καρδιά. Και σήμερα ας τα καταπατεί ο βάρ

όλοι μας με μια καρδιά και μ' ένα σύνθημα.

βαρος επιδρομέας. Ας τα σφετερίζονται οι

-

έποικοι της Ανατολίας. Θα περάσουν κι αυ

σουμε

τοί όπως οι τόσοι και τόσοι κατακτητές. Θα

Κάμνω

Η σωτηρία της Κύπρου μας
ανένδοτα
θερμή

το

δίκαιο

έκκληση

σ'

-

να συνεχί

αγώνα
όλους

μας.
τους

ξανάλθουν και πάλι στα Ελληνικά χέρια,

εκπροσώπους των κομμάτων να πρωτοστα

που θα τα φροντίσουν να καρπίσουν και

τήσουν σ' αυτή την ενότητα, παραμερίζον

θρέψουν την Ελληνική γενιά. Σίγουρα θα

τας κάθε ιδεολογική και κομματική τοπο

περάσουν πάλι σε μας, γιατί μας τα άρπα

θέτηση.

ξαν με τη φωτιά και το σίδερο, με τη βία και

τη δύναμη των όπλων.

Με τη στράτευση όλων μας και τη συμπα
ράταξη

όλων των

ελεύθερων λαών του

Δυστυχώς πίσω από τις μονομερείς και

κόσμου και ιδιαίτερα της Ελληνικής κυβέρ

διχοτομικές ενέργειες των Τούρκων κρύ

νησης και προπαντός του άκαμπτου Πρω

βονται οι ισχυροί της γης που υποθάλπουν

θυπουργού

και ενθαρρύνουν τα επεκτατικά τους σχέ

έχει τάξει σα σκοπό της Πρωθυπουργίας

δια, που συστηματικά και οργανωμένα ε

του την ακραιφνή εθνική λύση του Κυπρια

της,

κ. Α.

Παπανδρέου, που

χτελούν σε βάρος του Ελληνισμού της Κύ

κού και το έχει θέσει σαν πρώτο θέμα των

πρου.

εθνικών

Τούτοαποδε~θηκεπερ~ρανααπότοτε

διεκδικήσεων,

δεδομένα

είμαι

μ'

σίγουρος

όλα τούτα τα

πως

θα φθά

λευταίο σχέδιο πλαισίου λύσεως του Κυ

σουμε την αίσια λύση του δικαίου και της

πριακού που υπέβαλε ο Γενικός Γραμμα

ηθικής, της επιστροφής και της δικαίωσης.

τέας του Ο.Η.Ε. κ. Κουεγιάρ στις δυο πλευ
ρές, στο ετεροβαρές τούτο έγγραφο ενσω

ματώνονται όλες οι τουρκικές θέσεις και α
γνοούνται τελείως οι θέσεις της ελληνικής
πλευράς.

Δυο λόγια έχω να πω στους νούσιμους
και οικοκυραίους συμπατριώτες μας τους

Τουρκοκύπριους, που νοιάζονται και αγα
πούν την κοινή μας πατρίδα Κύπρο και θέ
λουν να ζήσει και να προοδεύσει.

Με την ενέργεια τούτη ο Γενικός Γραμ
ματέας βγήκε έξω από τα πλαίσια των όρων

εντολής που πήρε από το Συμβούλιο Ασφα-·
λείας να παράσχει ης καλές του υπηρε
σίες. Ενήργησε ακόμη αντίθετα με τα εκά
σ- οτε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και

τιι; αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο πριν

12

χρόνια για να κατακτήσει και καταστρέψει

το όμορφο νησί μας. Τούτο καταδεικνύεται

πέραν πάσης αμφιβολίας από τα πιο κάτω:
Από την καταστροφή και ερήμωση που έκα
με στην εισβολή, από την εγκατάσταση των

εποίκων και την ούτω καλούμενη κυβέρνη

κατά τη γνώμη μου, έπραξε η

ση «Συνασπισμού» με συμμετοχή των ε

δική μας πλευρά να απορρίψει τέτοιο σχt·

ποίκων, από την παραγνώριση των Τουρκο

Ορθώς,

δια, που οδηγούσε σε εθνική αυτοκτονία

κυπρίων σαν πολίτες δεύτερης τάξης. Από

και καλά έκαμε να εισηγηθεί την πρόταξη

τη δέσμη οικονομικών μέτρων που επέβα-
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λε ο κ. Οζάλ και την καταπιεστική διοίκηση

χρέωση να ευχαριστήσω τον κ. Πρόεδρο

της Άγκυρας και τον μαζικό εκπατρισμό

της

των Τουρκοκυπρίων. Τελικά από τα εμφανή

πραγματικά εθνικό καθήκο τίμησε με την

τεκμήρια που δείχνουν τις διαθέσεις της

παρουσία του τη σημερινή μας εκδήλωση

Κυπριακής

Δημοκρατίας

που

από

Άγκυρας για τελική ενσωμάτωση του ψευ

και προθυμοποιήθηκε να μιλήσει κατατο

δοκράτους στην επικράτεια της Τουρκίας.

πίζοντας πληρέστερα πάνω στο εθνικό μας

Γι αυτό ενωθείτει μαζί μας στον αντικα
τοχικό μας αγώνα για να διώξουμε τους ε

ποίκους και τα στρατεύματα κατοχής. Για
επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Για να λύσουμε τις διαφορές μας στο τρα

πέζι των διαπραγματεύσεων, για να κάμου

με την Κύπρο μας χώρα ειρήνης και ευτυ
χίας που να μας χαρίζει όλους ευτυχισμένη
ζωή.
Θάταν μεγάλη παράλειψη για μένα αν
την επίσημη τούτη ώρα δεν aπηύθυνα και
δυο λόγια στους ηρωϊκούς εγκλωβισμέ

νους της Καρπασίας. Αδέλφια θαυμάζουμε
την υπομονή σας ν' aντέξετε για

12

τώρα

χρό•ιι'J τα μαρτύρια του εγκλωβισμού και
να μην εγκαταλείψετε τη γη των προγόνων
σας. Θάρρος αδέλφια. Αντλήστε πίστη και

δύναμη για συνέχιση του δίκαιου αγώνα
μας :ωι δε θ' αργήσει το αναμενόμενο ξε
σκλάβωμα των ιερών μας τόπων που είναι

θαμμένοι γονιοί και πρόγονοί μας. Θα αν

. αμωθούμε

στην Καρπασία τη μέρα των Κυ

πριακών ελευθερίων. Θα μας το αναγγεί
λουν οι καμπάνες των αλειτούργητων εκ
κλησιών μας που θα ηχήσυν χαρμόσυνα

την ένδοξη τούτη μέρα. Θα ξαναρχίσουμε
και πάλι την ειρηνική εκείνη συμβίωση που

είχαμε πριν το

1974 Έλληνες, Τούρκοι,

Μα

ρωνίτες, Αρμένιοι.
Πριν κλείσω την ομιλία μου θεωρώ υπο-

πρόβλημα. Τον Μακαοιότατο, που παρα

μέρισε κάθε άλλο ιερό καθήκον και προέ
στει σήμερα της λειτουργίας και δέησης
στον

αγιασμένο ναό

της

Μεγαλόχαρης.

Τους κ.κ. υπουργούς, βουλευτές, δημάρ
χους, τον Πρέσβυ της

Ελλάδας, τον εκ

πρόσωπο του αρχηγού της αστυνομίας και
λοιπούς aξιωματούχους, τους μονίμους υ
φυπουργούς και τμηματάρχες και λοιπούς
επισήμους. Τις μανάδες των ηρώων και των
αγνοουμένων στις οποίες εύχομαι η Τρια
δική Θεότης να στέλλει την ουράνια παρη

γοριά, τους εκπροσώπους των κομμάτων,
που παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν τη συγ

κέντρωση, εκφράζω σ' όλους τις άπειρες
'"''χαριστίες μου. Η σημερινή παρουσία των

εκπροσώπων όΆ.wv των πολιτ[κwv κομι.lό
των που εκπροσωπούνται στη Βουλή μας

γεμίζει πίστη και θάρρος για καθολική ενό
τητα που θα συμβάλει στην ευόδωση του α
γώνα μας για μια Κύπρο ανεξάρτητη, αδέ

σμευτη, χωρίς στρατούς και ξένες επεμ
βάσεις, μια Κύπρο ειρηνική και ευημερού
σα μ' όλους τους κατοίκους της ευτυχι
σμένους.
Ευχαριστώ τέλος όλο το ευρύτερο κοινό

για τη μαζική του συμμετοχή στην πορεία
~ας, πράγμα που θα δώσει βαρύτητα και ε
πιβλητικότητα και θα συμβάλει αξιόλογα

στrjν επιτυχία των σκοπών και στόχων της

ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΟΣΑ

XPONIA

ΚΙ ΑΝ ΔΙΑΒΟΥΝΕ

Ο Βουλευτής Π. /iτυλιανού διαδηλώνει

Αυτά τόνισε στην ομιλία του στην αντικα··

την αποφασιστικότητα των προσφύγων να

τοχική πορεία των Κυθρεωτών ο Βουλευ

συνεχίσουν τον αγC.:~να για επιστροφή:

τής κ. Πέτρος Στυλιανού ο οποίος διακή

Εμείς οι Κυθρεώτες, διαμηνούμε σ' όλα
τα γεωγραφικά πλάτη και σ' όλα του κύμα
τος τα μήκη, στους ισχυρούς του βορρά και

στους αδύνατους του νότου, σ' ουδέτε
ρους στο δράμα μας, μα και σε εχθρούς και
φίλους, στα ξένα και στα ντόπια κέντρα
αποφάσεων

πως

δεν

ξεπουλάμε

πατρίδα όσα χρόνια κι αν διαβούνε.

την

ρυξε επίσης: Όχι μονάχα θα συνεχίσουμε
τον αγώνα για επιστροφή και δικαίωση, μα
θα τον αναβαθμίζουμε και θα το μεθοδεύ··

ουμε, θα το θωρακίζουμε και θα τον κατα
ξιώνοι:με.
Και συνέχισε: Όσο ακριβό κι αν είναι το
τίμημα,

όσες

θυσίες

κι

αν χρειαστεί να

καταβάλουμε, θα ορθοτομήσουμε το λόγο

