
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

χ ίσο υ με αυτή την ειρηνική πορεία γιατί δεν 

υπάρχει καμιά άλλη που μπορεί να μας οδη

γήσει στην κατεχόμενη Κuθρέα, στην κατε

χόμενη Κυθρέα, στην κατεχόμενη Αμμόχω· 

στο, στην κατεχόμενη Μόρφου και στηv 

κατεχόμενη Κερύνεια. 

Την πορεία χαιρέτισαν επίσης ο πρόε

δρος της Βουλής κ. Λυσσαρίδης με χαιρετι

σμό του που διαβάστηκε στους πεζοπό

ρους αφού ο ίδιος δεν μπόρεσε να παρα

στεί. Τους πεζοπόρους χαιρέτισαν επίσης ο 

rφοοδρος του ΔΗΚΟ κ. Κυπριανού, εκ 

μέρους του ΑΚΕΛ ο βuυλε~:τής κ flέτac ι:;κ 

μέρους της ΕΔΕΚ ο Γ.Γ του κόμματος κ. 

λΙτι,ηδημητρίου και ένα μέλος του κομμα

τος των Φιλελευθέρων ο κ. Μαυρονύχης. 

Στους Κυθρεώτες μίλησε επίσης ο πρόε

δοος της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύ-
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γων κ. Αρτεμίου και ο πρόεδρος του σωμα

τείου «Ελεύθερη Κυθρέα κ. Πέτσας. 

!<ατά την rτορεία ομάδα ιερέων μετεφε

ρε ψέλνοντας το "Τη Υπερμάχω Στρατηγώ 

τα νικητήρια, τα λείψανα και την εικόνα του 

Αγίου Δημητριανού καθώς και την εικόνα 

της Παναγίας. 

Μετά την επίδοση του ψηφίσματος ακο

λούθησαν μικροσυμπλοκές του κόσμου με 

άντρες της αστυνομίας αφού οι πεζοπόροι 

προσπάθησαν να σπάσουν τη γραμμή aντι

παράταξης και να πορευθούν προς τα 

τούρκικα φυλάκια. Ο μόδα από Κυθρεώτες 

μπήκε στη νεκρή ζώνη κραυγάζοντας διά

φορα συνθήματα. Κατευθύνθηκαν στα 

φυλάκια των Ηνωμένων Εθνών όπου και 

παρέμειναν εκεί για λίγη ώρα τραγουδών

ταc .. 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 20 Νοεμβρίου 1989. 

"Σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα 

παρακολουθεί κατάπληκτη τις κοσμογονι

κές αλλαγές, που συντελούνται στην ανα

τολική Ευρώπη. Σήμερα που η τάση του 

κόσμου για ενοποίηση είναι διάχυτη, είναι 

αδιανόητο να θέλουμε να εφαρμόσουμε 

στην Κύπρο σύστημα διαχωρισμού των δυο 

κοινοτήτων Εμείς έχουμε κάνει τον ιστο

ρικό συμβιβασμό. Δεχόμαστε την ομο

σπονδία, ποτέ, όμως δεν θα δεχθούμε τη 

διχοτόμηση της Κύπρου. Ποτέ δεν θα 

δεχθούμε την υφιστάμενη ντε φάκτο 

κατάσταση ως λύση στο πρόβλημα". 

Τούτο υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου σε χαιρε

τισμό του Ότην aντικατοχική πορεία προς 

την περιοχή Κυθρέας, που οργάνωσε χθες 

το Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα". 

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος Βασιλείου 

στο κυπριακό είπε ότι βρισκόμαστε σε μια 

πολύ λεπτή φάση επικρίνοντας τον Τ/ 

Κύπριο ηγέτη για τη στασιμότητα. Και 

πρόσθεσε: 

«Ευχόμαστε και ελπίζουμε να ξεπεpα

στεί το αδιέξοδο και η στασιμότητα ηου 

προκάλεσε η άλλη πλευρά στον ενδοκυ

πριc.κό διάλογο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος 

για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιιί>ν". 

Ο ΚΛΗΡΙΔΗΣ 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 

Γλαύκος Κληρίδης, είπε μεταξύ άλλων: 

"Εφέτος το πολιτικό αυτό μήνυμα 

ακούεται πιο καθαρά από την πολιτισμένη 

ανθρωπότητα. Γιατί χρονικά συμπίπτει με 

ενοποιητικές ενέργειες στην ανατολική 

Ευρώπη, που συγκλονίζουν την Οικουμένη. 

Η ανθρωπότητα σήμερα καταργεί διαιρετι

κές γραμμές και καταρρίπτει τείχη που δια

χωρίζουν τους λαούς. Η Ευρwπη, που προ

χωρεί με γοργά βήματα προς ενοποίηση, 

γίνεται παγκόσμιο πρότυπο και σύμβολο 

μέσα στο σημερινό κόσμο της ύφεσης, της 

συμφιλίωσης, της αλληλοεξάρτησης και 

της αλληλεγγύης. 

Το μήνυμα αυτό είναι ενθαρρυντικό για το 

κυπριακό αν, φυσικά το αξιοποιήσουμε 

μέσω της ειρηνικής διαδικασίας και μέσα 

στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε 

εθνικό χρέος να συνεχίσουμε αυτή την 

ειρηνική πορεία γιατί δεν υπάρχει και άλλη 

που μπορεί να μας οδηγήσει στην κατεχό

μενη Κυθρέα, στην κατεχόμενη Αμμόχω

στο, στην κατεχόμενη Μόρφου και στην 

κατεχόμενη Κερύνεια. Αυτή είναι η πορεία 

της επιστροφής, η πορεία της δικαίωσης." 



Ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος τοι 

ΔΗΚΟ Σπύρος Κυπριανού ηροειδοποίησε 

ότι σήμερα ο Ελληνισμός της Κύπρου απει

λείται για πρώτη φορά με αφανισμό. 

Αφού τόνισε πως το δικαίωμα της επι

στροφής είναι αναφαίρετο ο κ. Κυπριανού 

τόνισε πως πρέπει να διεκδικούμε τα δίκαια 

μας με πειστικότητα και να μη δίνουμε την 

εντύπωση στους ξένους και την Τουρκία ότι 

υπάρχει το ενδεχόμενο να δεχθούμε εμείς 

οι ίδιοι απαράδεκτους συμβιβασμούς στα 

θέματα αρχής και ιδιαίτερα στα θέματα των 

στρατευμάτων,των εποίκων, των προσφύ

γων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

εφαρμογής ενός λειτουργήσιμου συνταγ

ματικού συστήματος. Και πρόσθεσε: 

«Ιδιαίτερα σήμερα που συντελούνται 

κοσμοϊστορικές εξελίξεις στα θέματα των 

σχέσεων μεταξύ των λαών και των ανθρω

πίνων δικαιωμάτων έχουμε υποχρέωση να 

συλλάβουμε τα μηνύματα των καιρών να 

αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό υπέρ της υπόθεσης μας τις εξελί

ξεις αυτές και να καταστήσουμε σαφές 

προς κάθε κατεύθυνση ότι παραμένουμε 

ακλόνητοι στις επάλξεις του αγώνα για 

λευτεριά και δικαίωση. Μόνο έτσι είναι 

δυνατό να αξιοποιηθεί σωστά το διεθνές 

κλίμα. Και είναι γι' αυτό το λόγο που επιμέ

νουμε ότι ιδέες και σχέδια τα οποία προ

νοούν περιορισμούς ανεπίτρεπτους στα 

ανθοώπινα δικαιώματα και απαράδεκτου•. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

συμβιβασμούς σε ότι αφορά την τελική 

λίlση του Κυπριακού πρέπει να απορρί

<ττονται και να καταγγέλλονται διεθνώς". 

Ανάλογες ομιλίες έγιναν κι από εκπρο

.;ώπους άλλων κομμάτων. 

Η ΠΟΡΕΙΑ 

Από T~'V εκκλησία Παναγίας της Παλλου

.-JΙW τ ιοοας τα πλήθη των προσφύγων με επι

υ·c-·..:ιλής ιερείς που κρατούσαν την εικόνα 

"αι τα λείψανα του Αγίου Δημητριανού, 

κατευθύνθηκαν προς τα ακραία φυλάκια 

της Εθνικής Φρουράς. κοντά στη Μια 

Μηλιά. Εκεί όπου η νεκρή ζώνη «Κόβει» τον 

παλιό δρόμο Λευκωσίας - Αμμοχώστου το 
πλήθος των προσφύγων σταμάτησε μπρο

στά στα συρματοπλέγματα και τους παρα

ταγμένους αστυνομικούς. Όμως κάποιοι 

νέοι βρήκαν τρόπο και περασαν μέσα από 

τα συρματοπλέγματα, για να μπούν στη 

νεκρή ζώνη, κρατώντας την κυπριακή 

σημαία και διάφορα συνθήματα. Κάπου 40 
από αυτούς τους νέους προχώρησαν και 

τελικά ανακόπηκαν από Αυστραλούς ειρη

νευτές κοντά στο πρώην αμερικανικό 

ραδιοσταθμό. Αλλά και κοντά στο οδό

φραγμα υπήρξαν και κάποια μικροεπεισό

δια μεταξύ προσφύγων που ήθελαν να 

περάσουν μέσα στη νεκρή ζώνη και αστυ

νομικών. 

Σε ψήφισμα προς τα Ην. Έθνη ζητείται η 

κατάργηση του διαχωριστικού τείχους της 

πατρίδας μας. 




