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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
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της αγωνιστικής πορείας μας, συστραπ:υ

μένοι

με

το

Κυπριακού

λαοπρόβλητο

λαού,

τον

r

vέ~η

Πρόεδρr;

·

,:ω νι:

ι'""'

ωχ ι • ρώνει τα δικαιώματα των

ηολιτcί1ν του για ελεύθερη διακίνηση,

Στ ύρο

εγκατάσταση,

εξάσκηση

επαγγελματι

Κυπριανού, σε μια πορεία χωρlς ηισωορο

κή, την παροχή του δικαιώματος του

μήσεις, αταλάνευτοι, λεlιτεροι, aπροσκύ

εκλέγειν και εκλέγεσθαι, την ευημερία

νητοι

και την ασφάλειά τους, όπως επιτακτικά
και σωστά διεκδικεί η Κυπριακή Κυβέρ

Στην ομιλία του ο κ. Στυλιανού τόνισε

νηση και ο Πρόεδρός της.

ε:τίσης ότι ο προσφυγικός κόσμος αταλάν
τευτα αξιώνει την εφαρμογή του πιο κάτω
τρίrπυχου.

1.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, ο

Γενικός Γραμματέας του σωματείου Ελεύ

Ν' αποχωρήσουν αμέσως τα Τουρκικά

θερη Κυθρέα, επεσήμανε πως πρέπει να

κατοχικά στρατεύματα κι όλοι οι επείσα

επικρατήσει

κτοι στην Κύπρο έποικοι από τον ηπει

εσωτερικό μας μεtωπο, να διαφυλαχθεί ως

και

ομοψυχία

στο

κόρη οφθαλμού η κρατική μας οντότητα,

ρωτικό μικρασιατικό χώρο.

2. Να επιστρέψουν όλοι ανεξαίρετα οι
πρόσφυγες στις περιουσίες και τα σπί
τια τους και ν' αποκατασταθούν τ' ανα

παλλοτρίωτα κι' αναφαίρετα
τημένα ηθικά και νομικά

ενότητα

- θεσμοθε
- ανθρώπινα

τους δικαιώματα.

3. Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία ανεξάρ

να καλλιεργηθεί κλίμα αγωνιστικότητας και
να αξιοποιηθούν και να στρατευτούν στον
αγώνα όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Επίσης

τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί και να

ενεργοποιηθεί

στο

μεγαλύτερο

δυνατό

ΕJαθμό το σύνολο του προσφυγικού δυνα
uικού και του Κυπριακού λαού.

τητου κράτους, που να διασφαλίζει και
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΠΙΑ

να εξασκεί λειτουργικά την ενότητα και

Δευτέρα

την κυριαρχία του σ' όλη την επικράτεια

3

Νοεμ6pίοu

1986

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΘΡΕΑ

Του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤ. ΠΕτ.4ΣΗ, Δικηγόρου
Ο προσφυγικός κόσμος της Κωμόπολης

δική τους την Πατρίδα μακρυά από τα σπί

Κυθρέας και της γειτονικής περιοχής, θα

τια και τις περουσίες τους, την πατρική

Νοεμ

τους γη, τη γη της Κυθρέας που την πότι

με τη Δεύτερη aντικατοχική

σαν με αίμα και ιδρώτα γενιές των προγό

συμβολική πορεία του προς την κατεχόμε

νων τους και την αγίασαν με το διάβα τους

νη από τα τουρκικά στρατεύματα Κυθρέα,

μορφές Αγίων, όπως ο· Α γιος Δημητριαvός,

διαδηλώσει πάλι, αύριο Κυριακή
βρίου,

1986

2

την αποφασιστικότητα του να συνεχίσει ε

Επίσκοπος Χύτρων, καθώς και πολλοί άλλοι

νωμένος τον αγώνα μέχρι τη Λευτεριά και

μάρτυρες και ήρωες των διαφόρων εθνι

τη Δικαίωση.

κών αγώνων.

Για άλλη μια φορά οι κάτοικοι της περιο

Παρά την πάροδο όμως του χρόνου, οι

χής Κυθρέας θα διαδηλώσουν πως δεν ξε

Κυθρεώτες πρόσφυγες δεν ξεχνούν και

χνούν την όμορφη κωμόπολη τους, πως ου

ποτέ δεν θα ξεχάσουν την Κυθρέα. Γιατί

δέποτε θα εγκαταλείψουν τον αγώνα για ε

δεν μπορεί κανείς να ξeχάσει την ίδια του

πιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες,

τη ζωή. Η σκέψη τους είναι στραμμένη πάν

τις περιουσίες τους, τα ιερά και τα όσια

τα στο βορρά, στις ρίζες τους, στην όμορ

τους και πως δεν πρόκειται να δεχθούν λύ

φη κωμόπολη τους την Κυθρέα, καθώς και

ση που να μην διασφαλίζει την επιστροφή_

στ' άλλα τουρκοκρατούμενο χωριά και τις

και του τελευταίου πρόσφυγα στο σπίτι

πόλεις μας.

του.

Την Κυριακή,

2 Νοεμβρίου 1986, θα ξανα

Οι καtοικοι της κωμόπολης Κυθρέας για

σμίξουν όλοι μαζί στην εκκλησία της Πανα

δώδεκα χρόνια τώρα ζούνε στην πικρή

γίαc Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα

προσφυγιά, Ξεριζωμένοι με τη βία μέσα στη

><:αι

αφού

εκκλησιαστούν

και προσευχη-

