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Rγάλουμε στο παζάρι τα σπίτια μας για να 

:!άρουμε τα αργυρια ενός εθνικού ξεπου

\ήματος .. Νομίζουν ότι με τα χρήματα θα 
μας δελεάσουν και να γίνουμε συνυττεύθυ

vοι του εγκλήματος που έγινε σε βάρος της 

Κύπρου .. Τους λέμε σήμερα σε τούτο το 
χώρο που πλημμυρίζει από πίκρα και οδύνη 

ότι δεν ξεπουλούμε ούτε τα σπίτια ούτε 

την πατρίδα μας .. 

Τους λέμε: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, 

θα κάνουμε πιο σκληρή και αποφασιστική 
τη πάλη μας για λεφτεριά ιωι ι::πιστροφn 

α της σημι;ρινής μας συγκέν

uμβολικη μας πορεία η συγκi-

J η6θος του γυρισμού είναι μια 

αποντηση στον καθενα που νομίζει όη η 

λύση μπορει να σ,ηριχθεί στην εδραιωcη 

της κατοχιΊς και τη 'Jιαγραφή των ανθρωπί

νων δικαιωμάτων μαι:, 

Θα πρέπει να εννοησουν ολοι ότι λύση 

για μας. σημαι•;ει λcφτεριά σημαiνει προσ

κύνημα και εγt<ατάσταση στα σπιτιο και στη 
\' ,, :~ 1\ύση γω μας σημαίνει επιστροφή. 

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

Γράφει ο Νίκος Π. Φιλιώτης 

Ο ΑΓΩΝ, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, 1989. 

Πάνω από 2000 διαδηλωτές από την 

Κυθρέα και τα γύρω χωριά απαίτησαν στη 

χθεσινή τους πορεία προς τα κατεχόμενα, 

επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες 

και το δικαίωμα τους να ζουν ελεύθεροι 

στην πατρίδα τους .. 

Παρά τα αυστημα μέτρα ασφαλείας, που 

'Ίφθησαν και στη χθεσινή πορεία προς τη 

,·ιια Μηλιά- Κυθρέα. εκατό περίπου διαδη

Λωτές κατάφεραν να περάσουν τα ψηλc..ι 

ουρματοπΜ:γματα που σττiθηκαν ειδικά για 

η τους εμποδίσουν στην περιοχή της 

Συρματόπλεγμα που η αστυνομία έστησε και εμπόδισε τους Κυθρεωτες 

πρόσφυγες να προχωρήσουν προς την κατεχόμενη γη τους. 
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'Ιυροσβεστικής του δρόμου προς την 

Λμμόχωστο. 

Σε μια πρώτη προσπάθεια, εκατοντάδες 

πρόσφυγ~ς προσπάθησαν να περάσουν 

ον ισχυρό κλοιό που σχημάτισαν τα αστυ

νομικά όργανα του κράτους, πράγμα το 

οποίο κατάφεραν για να rφοσκρούσουν 

όμως στο αδιαπέραστο συρματόπλεγμα 

στημένο ακριβώς μπροστά στο φυλάκιο 

της Εθνικής Φρουράς και το οποίο φυλα

γόταν από δεύτερο κλοιό ροπαλοφόρων 

αστυνομικών, οι οποίοι άφησαν να ηερcι

σουv μόνο μια ομάδα με ιερείς πρόσφυγες 

από την περιοχή που συνόδευσαν τον 

Πρ6εδρο του σωματείου <·ΕλείΙθερη 

Κυθρέα" για την επίδοση του ψηφίσματος 

στον ειυιρόσωπο των Ηνωμένων Ε.θνι~v 

Όταν οι διαδηλωτές αντελήφθησαν ότι 

ήταν αδύνατο να συ. φίψουν το συρματό· 

πλεγμα αιηό και υπό την απειλή των ηλε

κτροφόρων ροπάλων της αστυνομiας 1ωι 

τις εκκλf1σεις από μεγαφώνου aπ<'J τους 

.·ωράγοντες του σωματείου για "ειρηνικr1 

'οι αξιοπρεπή συμπεριφορά" πολλοί πρόσ

.pυγες ιδίως νεαροί και νεαρές κατάφερα\· 

ια βρούν μια πλαϊνή aφύλακτη ηρόοβαση 

uπό όπου όρμησαν κατά δεκάδες προς το 

κατεχόμενα χωριά τους σε βάθος <:.:vός μ;; 

δυο χιλωμέτρων π~ρίπου μέσα στη νεκρ~ 

ζυ)νη όπου βρέθηκαν αντιμέτωrτο1 1.:..-; τους 
ισχυρούς κλοιούς των Ην. EOvc.Ov c·ιιίJ πιο 

πέρα διακρίνονταν οι Αττίλες που σχημάτι

ζαν άλλους κλοιοι!ς. 

Προ του κινδύνου να περάσουν και άλλοι 

διαδηλωτές πιο ώριμοι μέσα στη νεκρή 

ζώνη, η αστυνομία ανασυντάκτηκε στο 

σημείο διαρροής αριστερά του συρματο

πλέγματος όπου εμπόδισε τους υπόλοι

rτους να περόσουν. 

Πάντως διαπισΗi>θηκε ότι είχαν ληφθεί 

rτρωrοφανή μέτρα ασφαλείας με εκατον

' άδες ροπαλοφόρους αστυνομικούς, που 
ηρθαν γι' αυτό το σκοπό σχεδόν από όλη 

την Κύπρο και όλη η δύναμη της Μ ΜΑΔ που 

καιροφυλcχτούσε να επέμβει ανά πάσα 

•πιγμή. 

>:ύμφωνα με πληροφορίες μας, τα δυνα

uικά αυτά μέτρα ασφαλείας όπως και οι 

,;κκλήσεις από μεγαφώνου του Προέδρου 

του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα, κ. Χρι

στόδουλου Πέτσα για «ειρηνική" αποχώ-
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ρηση με rρόπο ώστε να μη ζημιωθεί η 

εθνική μας υπόθεση και οι προσπάθειες 

της κυβέρνησης για ειρηνική επίλυση του 

Κυπρια~.οι) εξηγούνται από το γεγονός: 

Οί ιθίjV(jντες του σωματείου υποσχέθηκαν 

στον Πμ6εδρο Rασιλείσυ ότι το ιωινό δεν 

θα «ΠGrρεκτσαπεi» δεδομένων των πληρο

φοριιi:ν ι)τι οι 1Όίιρκοι θα rιυροβολοίJσαν 

τοι;ς πρόσφυγες που θα έμηωναν στα 

κατι:χ6μενα 

Στο τέλος οι περισσότεροι πρόσφυγες 

αηοχι.ίφησαν απογοητευμένοι αφού ηροη·

έψαλλαν με δι.Ίκρuα στα μάτια 

(ζτη ιητf..:ρμ(Jχυ.J τα νtκητήριαη 

μrrρυσι(ι στην εικόνα του Κυθρεώτη Λγίου 

L\'·";μΊ-:·ρlανού π:ου βαστοιΊσαν οι πρόσφu··· 

yr..t.; Ι .• :~;]f[ς της περιοχ1lς 

Γ))/iJΛ~ΕΣ K/f\1~ :Ζι;\~~~ΕΞ'"f~~ί~U\i~("~ :ι.-\Π() 

η::ιΥΣ ΠΟ.i'ι! ιΊΚΟΊfiΣ f\ρ'Π-!ΓΟΥΣ 

Της πορείας είχε προηγηθεί δέηση για 
διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων 

i<αι επιστροφfΙ και δικαίωση L{OL συγκέν

·φωση έξω από το προαύλιο της εκκλησίας 

της Παναγίας στην Πaλλουριώτιοσα όποι; 

απηuθυνον σύντομους χαιρετισμούς ο 

Πρόεδρος Βασιλείου, αρχηγοί κομμάτων, ο 

Γ:ρέοβης της Ελλ<'ιδας και ο Πρόεδρος του 

Σωματείου Ελεύθερη :<:uθρέα. 

Τ6οο ο Πρόεδρος Βασιλείου, όσο και οι 

υπόλοιποι αρχηγοί έκαμαν αναφορά onc; 
κοσμογονικές αλλαγές ηου συντελοίΝται 

σι ην Ανατολική Ευρώπη κω στον υπόλοιπο 

ι~<'ισμο και παραλλήλισαν τα γεγον6τα με 

τΩ Κυπριακό λέγοντας όη είναι απαράδε

κτο υπό τέτοιες συνθήκες το εθνικό μας 

θέμα να μένει στάσιμο και να μην προχωρεί 

προς μια ειρηνική λύση με στόχο τη 

δικαίωση του λαού. 

Συγκεκριμένα ο κ. Βασιλείου είπε μεταξύ 

άλλων: 

«Ευχόμαστε και ελπίζουμε να ξεπερα

στεί το αδιέξοδο και η στασιμότητα ηου 

προκάλεσε η άλλη πλευρά στον ενδοκυ

πριακό διάλογο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος 

για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. 

Αμετάθετος στόχος της δικής μας πλευράς 

είναι η επίτευξη με ειρηνικά μέσα μιας βιώ

σιμης και δίκαιης λύσης του Κυπριακού 

προβλήματος, μιας λύσης που με βάση τις 

Συμφωνίες Κορυφής του 1977 και του 1979 
θα προνοεί μια ομόσπονδη ενωμένη 



Κύπρο, απαλλαγμένη από ξένα στρατεύ

ματα και εποίκους, απαλλαγμένη από 

μονομερή δικαιώματα επεμβάσεως, κατο

χυρωμένο το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και το δικαίωμα επιστροφής 

όλων των προσφύγων στις πατρογονικές 

τους εστίες, με ασφάλεια και ευημερία για 

όλους τους Κυπρίους ανεξάρτητα από τη 

θρησκευτική ή την εθνικότητα τους». 

Ο κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 

Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γλαύκος 

Κληρίδης είπε και τα εξής μεταξύ άλλων: 

«Οι Κιιθρεώτες, όπως και όλοι οι πρόσ

φυγες, είναι αποφασισμένοι να αγωνι

σθούν για επιστροφή και για διασφάλιση 

όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 

όλους τους κατοίκους του νησιού. Είναι 

αποφασισμένοι να αγωνιστούν για απαλ

λαγή της Κύπρου από τα τουρκικά κατοχικά 

στρατεύματα και εποίκους, για ασφάλεια, 

για μόνιμη ειρήνη. Είναι αποφασισμένοι να 

αγωνισθούν για την κατάργηση των διαιρε

τικών και διαχωριστικών γραμμών. 

Εφέτος το πολιτικό αυτό μήνυμα ακούε· 

τα ι πιο καθαρά από την πολιτισμένη ανθρω-· 

πότητα. Γιατί χρονικά συμπίπτει με ενο·· 

ποιητικές ενέργειες στην ανατολική 

Ευρώπη, που συγκλονίζουν την οικουμένη. 

Ο κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 

ΔΗΚΟ κ. Κυπριανού είπε τα εξής: 

«Ο Ελληνισμός της Κύπρου που επε

βίωσε στα μαρτυρικά αυτά χώματα παρά

λες τις κακουχίες και τις κατακτήσεις από 

ποικιλώνυμους κατακτητές, απειλείται 

σήμερα για πρώτη φορά με αφανισμό. Και 

δεν αποτελεί σχι']μα λόγου αλλά μια πραγ

ματικότητα που θα πρέπει να συνειδητο

ποιήσουμε όλοι είτε είμαστε είτε δεν είμα

στε πρόσφυγες. 
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Το δικαίωμα επιστροφής όλων των προσ

φύγων στις πατρογονικές τους εστίες είναι 

αναφαίρετο, αναπαλλοτροίωτο και είναι 
αδιανόητο να γίνεται έστω λόγος για τη 

διαπραγμάτευση ή περιορισμό του με 

οποιοδήποτε τρόπο. Το δικαίωμα επιστρο

φής των προσφύγων και γενικά τα ανθρώ

πινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες 

και η κατοχύρωση και εφαρμογή τους στη 

πράξη βρίσκονται σε άμεση σχέση και επη

ρεάζουν την επιβίωση του Κυπριακού 

Ελληνισμού. 

ΧΑΙΡΕτΙΙΜΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ 

Ο Πρόεδρος της Βουλής και αργηγόςτης 

ΕΔΕΚ Δρ. Βάσος Λυσσαρίδης ο οποίος 

απουσιάζει στο εξωτερικό απέστειλε στη 

συγκέντρωση χαιρετισμό στον οποίο κατη

γόρησε την Τουρκία και το Ντενκτάς για 

την αδιάλλακτη και αναχρονιστική σταάη 

τους προσθέτοντας ότι η ηγεσία και ο λαός 

θα πρέπει να συνεχίσουν άκαμπτοι τον 

αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή. 

Το χαιρετισμό του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ κ. Χρι

στόφια διάβασε αντιπρόσωπος του. Στό 

μήνυμα εκφράζεται η ελπίδα ότι παρά την 

υκαμψία των θέσεων της άλλης πλευράς 

και την αδιάλλακτη στάστη του Ντενκτάς 

θα βρεθεί επί τέλους ο τρόπος για συνέ· 

χιση του διαλόγου μέσα σε πνεύμα καλής 

θέλησης με στόχο την ειρηνική επίλυση 

του προβλήματος, την ενοποίηση και την 

συνέχιση της συμβίωσης του λαού σε ένα 

ομόσπονδο καθεστώς. 

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης στην συγ

κέντρωση και ο Πρέσβης κ. Φωτόπουλος 

στον οποίο τόνισε ότι οι αδελφοί μας τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό θα 

συνεχίσουν να εργάζονται για την τελική 

δικαίωση του κυπριακού λαού και την επι

στροφή των προσφύγων. 




