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Χαιρετισμός του προέδρου του 

Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γλαύκου Κληρίδη 

στην aντικατοχική πορεία προς την Κυθρέα 

σήμερα Κυριακή, 19.11.1989. 

Με ιδιαίτερη χαρά χιαρετίζω την σημε

ρινή ειρηνική εκδήλωση των Κυθρεωτών. Η 

συμβολική αυτή πορεία σκοπόν έχει να 

στείλει το πολιτικό μήνυμα ότι οι Έλληνες 

νόμιμοι κάτοικοι της Κυθρέας δεν ξεχνούν 

τη γη των προγόνων τους, τη γη την ποτι

σμένη με το αίμα των ηρώων τους, τη δική 

τους γη. Δεν αναγνωρίζουν τα τετελε

σμένα που με την παρανομία και τη βία 

προσπάθησε να δημιουργήσει ο Αττίλας. 

Δεν ξεγράφουν πατρίδες. Οι Κυθρεώτες, 

όπως και όλοι οι πρόσφυγες, είναι αποφα

σισμένοι να αγωνισθούν για επιστροφή και 

για διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, για όλους τους κατοίκους 

του νησιού. Είναι αποφασισμένοι να αγωνι

σθούν για απαλλαγή της Κύπρου από τα 

τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και εποί

κους, για ασφάλεια, για μόνιμη ειρήνη. 

Είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν για 

την κατάργηση των διαιρετικών και διαχω

ριστικών γραμμών. 

Εφέτος το πολιτικό αυτό μήνυμα ακούε

ται πιο καθαρά από την πολιτισμένη ανθρω

πότητα. Γιατί χρονικά συμπίπτει με ενο

rιοιητικές ενέργειες στην ανατολικ:'1 

Ευρώπη, που συγκλονίζουν την οικουμένη. 

Η ανθρωπότητα σήμερα καταργεί διαιρετι

κές γραμμές και καταρρίπτει τείχη που δια

χωρίζουν τους λαούς. Η Ευρώπη, 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 ενCαρρυντικό για 

το κυπριακό αν, φυσικά, το αξιοποιήσουμε 

κατάλληλα με συλλογική προσπάθεια. Και 

μπορούμε να 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 καμιά άλλη που 

μπορεί να μας οδηγήσει στην κατεχόμενη 

Κυθρέα, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, 

στην κατεχόμενη Μόρφου και στην κατε

χόμενη Κερύνεια. 

Αυτή είναι η πορεία της επιστροφής, η 

πορεία της δικαίωσης. 

Με αυτές τις σκέψεις εύχομΟί η επόμενη 

πορεία προς την Κυθρέα να μην είναι μόνο 

συμβολική αλλά πραγματική. 

Χαιρετισμός του Πρέσβεως της Ελλάδος στην 

Κύπρο κ. Ι. Φωτοπούλου, κατά την πορεία 

του Σωματείου ccΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ», προς την 

κατεχόμενη περιοχή, την Κυριακή, 19.11.1989. 

Αδέλφια Κυθρεώτες, 

Χαίρομαι που μου δίνεται σήμερα η 

ευκαιρία να είμαι μαζί σας, για να σας μετα

φέρω τους χαιρετισμούς, την αγάπη και τη 

διαβεβαίωση της επίσημης Ελλάδος και 

όλων των Ελλήνων, ότι βρίσκονται στο 

πλευρό σας και δεν ξεχνούν την αγωνία και 

το μαρτύριο που για δεκαπέντε τώρα χρό

νια υφίσταστε μακρυά από τις πόλεις και τα 

χωρία όπου γεννηθήκατε και μεγαλώσατε. 

Ιδιαίτερα σήμερα, που ενώ από όλη την 

Ευρώπη καταφθάνουν ειδήσεις ότι γκρε

μίζονται πλέον και τα τελευταία, πραγμα

τικά ή συμβατικά, τείχη, που χώριζαν λαούς 

ή άτομα, η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα 

στην Ευρώπη, μια από τις ελάχιστες στον 

κόσμο, που χωρίζεται με τείχη και συρμα

τοπλέγματα. Τεχνητά σύνορα, που έχουν 

επιβληθεί με τη δύναμη στρατιωτικής βίας 

και με την ανοχή, δυστυχώς, της διεθνούς 




