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Χαιρετισμός στην Πορεlα Κuθρtαc; 

από τον Πρόεδρο του Α.Δ.Η~ΣΟ.Κ. κ. Δfyκλη 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Δεχθεlτε από μέρους του ΑΔΗΣΟΚ τον 
χαιρετισμό της αγάπης και της εκτlμησης 
μας, στην Πορεlα της αγάπης και της εκτl

μησης μας, στην Πορεlα αυτή της 
Κυθρέας. Δεχθειτε το μήνυμα της πιστής 
προσήλωσης στην κοινή μας πορεlα για 
την επανένωση της Κύπρου. Ενάντια 

στην τουρκική κατοχή και στα διχοτομικό 

τετελεσμένα. 

Η σημερινή Πορεια ειναι μια ζωντανή 

μαρτυρια της γνησιότητας και αυθεντικό
τητας του προσφυγικόύ κινήματος, του 

αιτήματος για επιστροφή της διακήρυξης 

ότι το μέλλον μας δεν μπορει να ειναι και 
δεν ειναι η κατοχή, η διχοτόμηση, η προ
σφυγιά. 

Το κlνημα των προσφύγων ειναι ένα 
κινημα παλλα·ίκό. Ενώνει τους πρι'>σφυγες 
αλλά και όλο το λαό. Δεν μας χωρiζει 
ούτε σε πρόσφυγες και μη, ούτε σε αγωνι
στές και ενδοτικούς. 

Η υπόθεση των προσφύγων ειναι υπό
θεόη ολόκληρου του λαού. 

Περπατώντας αυτές τις πορεlες συνει
δητοποιούμε πως ο πόθος της επιστρο
φής θ' αρχlσει να γινεται πραγματικότητα 
με την προώθηση ειρηνικής, αμοιβαια απο
δεκτής λύσης του κυπριακού. Με την 

κατάργηση της διαχωριστικής γραμμής. 

Με την κατοχύρωση της ασφόλειας, την 

Βροχή 

αμοιβ9ίc Ι<Όταν6ηοη και ιμπιοτοοόνη 
Ελλ.ηνοκuτφkιw και Τουρκοκυπρίων. 

Έτσι το ιάνημα των προσφ(ιγων δεν 
μπορει . νο stvaι κίνημα που οτηρ(ζε.ται 
στην ιmιβολή με τη β!Q. Είναι ιdνημα δημο
κρατικό. Κtvημα ειρήνης. 

ο δρόμος της επιστροφής εiναι ο 
δρόμος της ειρηνικής διεκδiκησης των 
ανθρωπΙνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Δεν εtναι ο δρόμος της αντιπαράθεσης 
με την εψτ)νιU1\J<ή δόναμη του ΟΗΕ. ειναι 
ο δρόf.ιος της αποφοmστικής αξιοποtησης 
1'Ου Π).a&OI.ou, των διαδικασιών και της 
αnοοτολ()ς ταυ ΟΗΕ για την προώθηση 
των απαρόγραπτων δικαιωμάτων του 
λαοόμας,. 

Στόχ~ μας: Η ενεργότερη παρέμβαση 
του Σ. Ααφαλ81ας, για συλλογικό μέτρα με 
σ~χο τη δημιουργ{Ο ουνθηκών για ουαια
σtu<ό διάλογο. Γιο τη διαμόρφωση πλαι
αιοu αυνολικής λύαης του κυπριακοο. 

Ayaπηtcf συμπατριώτες της περιοχής 
ΚυΘρίας, 

Η δική μας πtοτη και σταθερή διεκδi· 
κηση·των δικαιων μας, η διεθνής αυνεργα· 
σια και η συλλογική δράση ατα πλαiαια 
του ΟΗΕ. η. ενισχυση της δημοιφατιaς 
σuq &ιθνεk; αχtσaιc;: οτηρ(ζουν τις ελπi
δες πως θα φτάοουμε ατο ειρηνικό, το 
νικηφόρο τέρμα. 

Χτυπάει η βροχή αριά το ΠΟf)(!θόρι μοu 
τι μήνυμα τάχα να μου φέρνει; 
Να τη συνδέσω με τη θλtψη μου δεν έχω 
να την ταιριόσω με τη χορό μου δεν της Πρέπει 
κριτής αμέτοχος να τη θαuμόζω πώς μπορώ; 
Ω κυκεώνα της ψυχής γιοτl μου κάνεις 
χολή το μέλι της ζωής και δε μ'αφήνεις, 
σκαρί χωρίς καραβοκύρη μeα' το πέλαο 

να πλανηθώ την όπλα και το έλεος των κυμάτων 

Τάκη Νιιc:ολαίδη 
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Ομιλία του Προέδρου· του Σωματεfοu 

"Ελεύθερη Κυθρέα" κ. Χρ. Πέτσα 

Εξοχώτατε κ. Προεδρεύοντα και Πρόε
δρε της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Εντιμε κ. Υπουργέ, 
Κύριοι βουλευτές, 
Αξιότιμε κεπρόσωπε της Πρεσβείας της 
Ελλάδας, 

Πανοσιολογιότατε Ηγούμενε της Ιεράς 
ΜονiΊς Κύκκου, κύριε πρόεδρε και εκπρό
σωποι των πολιτικών κομμάτων 
Κύριε αρχηγέ και λοιποί αξιωματικοί της 
Εθνικής Φρουράς, 
Κύριε αρχηγέ και λοιποί τετιμημένοι αξιω
ματικοί της ΕΛΔ ΥΚ, 
Κύριε Πρόεδρε της Π.ΕΠ. 
Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνί
στριες 

Όταν πριν 30 χρόνια οι τούρκοι υπόγρα
φαν τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, 
δεν τις υπόγραφαν με ειλικρίνεια, γιατί 
είχαν υστεροβουλία τη διχοτόμηση, έτσι 
και σήμερα, όταν παρακάθηνται σε συνομι
λίες η σκέψη τους αποβλέπει στην κατά
ληψη τουρκοποίηση της Κύπρου και όχι, 

σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. 

τ ον πρώτο τους στόχο τον πέτυχαν με 
την εισβολή του 74, εναπομένει ο δεύτε-. 
ρος στόχος που προσπαθούν να πετύ
χουν με τετελεσμένα γεγονότα, με κωλυ

σιεργία και τορπιλλισμό των συνομιλιών. 

Αποκορύφωμα της τακτικής τούτης των 
τούρκων ήταν ο τορπιλλισμός των συνο-
μιλιών της Νέας Υόρκης το Φεβρουάριο 
του '90 και οι όροι του κ. Ντενκτάς για δυο 
"λαούς" και "αυτοδιάθεση" για τους τουρ
κοκυπρίους. 

Ο χωροφύλακας της Άγκυρας στην 

Κύπρο κ. Ντενκτάς προβαίνει στις άνω 
ενέργειες, γιατί έχει όχι μονάχα την υπο
στήριξη της Άγκυρας, αλλά καιτ ην ενθάρ-

ρυνση των Ηνωμέννw Πολιτeιών. και της 
Μ. Βρεπαν(α«;. 

ο Πρόeδρος Μποvς στις πρόοφατςς 
εκθέσεις του στο ΚοΎΚρέοοο γιο το 
κυπριακό σuγκαλύnuι τις eγι<Ληματικtς 
ενέργειες των Τούρκων και εξισώνει το 
θύμα και το θύτη, παραοιωnώντας . τις 
παράλογες aξιώσεις τοu κ. Ντενκτάς. 
Α ναφερόμevος στην ίtςθεοη στις eκλοVtς 
του ψευδοκρότοuς, πpu δεν ίχόuν καμμιά 
σχέση με · το Κunριι;ικό. εγκωμιόζει τη 
θριαμβευτιΚή ανάδtlξη τοu. Νuνιtτός στην 
"προεδρta" του ψεuδοκρότοuς, χαρακτηρt
ζοντας τον "κοταξιωμtνο . τφόtδρό" 
ξεχνώντας τους έποικους και τους .Τρίιρ
κους στρατιώτες που τον ανέδειξαν με 
τις χιλ~ες ψήφους τοuς πcραμερlζο
ντας ακόμη τις διcδηλώσsις των Τουρκο
κυπρίων, απαιτώντας επανόληψη αδιάβλη
των εκλογών. 

Συνεχίζοvτας οτην tκθ&Οή τοu ο Αμερι
κανός Πρόεδρος, avτi vo αναφερθεί στη 
συνεχιζόμενη κατοχή, την αλλwση του 
δημογραφικού χαρακτήρα, την κατα

στροφή των ιερών και των οσίων μας, 
κάμνει αναφορά οτους νέους μας, που 
τόλμησαν να μπουν στα κατεχόμενα~ 
να εκφράσουν τον Πόθο τους γιο λευτε
ριά, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους 
βανδαλισμό. 

Μα αν οι νέοι τταραβtασαν τη "γραμμή" 
των συνόρων και αγωνί.ζονται για επι
στροφή θεωρούνται βάνδαλοι, τότε τι 
είναι εκεtνaι που εισέβaλαν στην Κύπρο 
και ξερίζωσαν 200 χιλ. Ελληνοκόπριους, 
βίασαν, σκότωσαν, λήστεψαν και ερήμω
σαν: Αν aι απόγονοι που κατατρόπωσαν 
τους βανδάλους και διάσωσαν τον πολιτι
σμό χαρρκτηρlζοvται βάνδαλοι, τότε τι 
ειναι οι Άγγλοι ή οι Αμερικανοί που αvtχο-. 
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νται την κατοχή των κυπριακών εδαφών 
από τους Τούρκους εισβολε!ς και παρακο
λουθούν με απάθεια το χαλασμό των 
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων από 
τους aπογόνους των βανδάλων; 

Μα κ.αι η Αγγλία δεν έμεινε πίσω στη στή
ριξη των τουρκικών θέσεων. Μπους και 
Θάτσερ κινητοποίησαν ό,τι πιο σύγχρονο 
οπλισμό διέθεταν στην κρίση στον Κόλπο. 
Γιατί ένώ η Βρεττανία ήταν εγγυήτρια 
δύναμη για την ακεραιότητα της Κύπρου, 
τηρεί ένοχη ουδετερότητα για τη συνεχι
ζόμενη κατοχή της πατρίδας μας, ενώ για 
το Κουβέιτ κινητοποιεί ολόκληρο το 
πολεμικό της εργοστάσιο; 

Μα και στην α!τηση μας για ένταξη στην 

ΕΟΚ η Αγγλία τήρησε αρνητική στάση, 
προφανώς για να υπερασπισθεί των 
βάσεων της στην Κύπρο. Παρ' όλο που 
αυτές λειτουργούν στην εντέλεια, παρέ
λειψε για 16 χρόνια να τακτοποιήσει τις 
οικονομικές της υποχρεώσεις που σχετί
ζονται μ' αυτές. 

Η Κύπρος σαν τμήμα 1ης Ευρώπης με 
την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ επιθuμεl 
να διαδραματίσει ρόλο συνδετικού κρικοu 
μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. 
Διακαής ακόμη πόθος της Ελληνοκυπρια
κής πλευράς είναι να λuθει το Κυπριακό 
με τις αναλλοίωτες ευρωπdίκές αρχές 
του σεβασμού των ανθρωπινων δικαιωμά
των και των βασικών ελευθεριών. 

Στα πιο πάνω σατανικό σχέδια των Τ ούρ
κων και των συνωμοτών εταίρων τους για 
μετατροπή της Κύπρου μας σε προτεκτο
ράτο ή Νομό της Τουρκίας θα αντιδρά
σουμε σθεναρά εμεlς οι πρόσφυγες 
περιοχής Κuθρέας - Μιας Μηλιάς μ' όλο 
τον προσφυγικό κόσμο και με ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό για να στεlλουμε όπου 
πρέπει τα κατάλληλα μηνύματα πως: 

1. Το Κυπριακό ε!ναι θέμα εισβολής και 
κατοχής και όχι διακοινοτικής διαμάχης 

2. Απαιτούμε από τις διιο υπερδυνάμεις 
να εγκύψουν στο Κυπριακό, να το εξετά
σουν σαν περιφερειακό θέμα με κατάληξη 
σε δ!καιη και βιώσιμη λύση που να επιβλη
θεl με τη διεθνή δύναμη τους. 
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3. Κάθε λύση που δεν προνοεί την aπο
χώρηση όλου του τούρκικου στρατού και 
όλων των εποίκων και δεν περιλαμβάνει 
διεθνεiς εγγυήσεις και δεν αποκλείει το 
δικαίωμα μονομερούς επέμβασης, για μας 
τους πρόσφυγες θα είναι απαράδεκτη και 
απορριπτέα 

4. Απαποiιμε από το Συμβούλιο Ασφα
λείας να avαζη'!ήσει πρακτική εφcφμο'r1'J 
των ψηφισμάτων τau Ο.Η.Ε. για την 
Κύπρο, όπως έγινε πρόσφατα με την 
εισβολή του Ιράκ στο Κοuβέϊτ 

5. Ζητοίιμε να γίνει ουσιαστικός διόλογος 
με τις τρεις βασικές ελευθερίες διακ!νη
σης, ιδιοκτησίας, εγκaτόστασης, και το 
αναφα[ρετο δικαίωμα της επιστροφής 
όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις 
περιουσίες τους. 

Ο Ελληνισμός της Κύπρου μας στο γόρι
σμα του χρόνου cντιμετώπισε τον κίνδυνο 
του εθνικού αφανισμού. Πλασμένος όμως 
από τα πιο γνήσια κύτταρα της ρωμιοσu
νης γιγάντωσε στη ψυχή του το ένστιχ-το 
της εθνικής οuντtιρησης. 

Στις κρ!οιμες ώρες nau περνούμε πρέπει 
να κάμουμε τα παν να κρατήσουμε τον 
ελληνισμό σ' όλο τον κιinριακό χώρο. Δεν 
πρέπει να γινοuμε uπα!rιοι μιας ορ:Κ':!τικά 
χαμένης πατρtδος. Αντίθετα με έργο και 
πρόξeις μας ν' αγωνιστούμε όσο σκληρός 
και αν είναι ο αγώνας μας. Αν οι οι Τοur)
κοι κατέχουν tνα μεγάλο ποσοστό της 
πατρίδας μας, όμως ο αγώνας μας δεν 
τέλειωσε. Τότε μόνο θα τελειώσει όταν με 
την υπογραφή μας αναγνωρίσουμε τα 
εγκλήματα που διαπράχθηιων σε βόρος 
μας. 

Θα αγωνιστούμε μέχρις ότου και ο τελεu
ταϊος πρόαφuγας στραφεί π1αω στο σπιτι 
του, μέχρις ότου διακριβωθε! η τύχη όλων 
των αγνοουμένων μας, μέχρι που επικρα
τήσουν ανθρώπινες συνθήκες των 
εγκλωβισμένων, μέχρι την κατάργηση της 
γραμμής τοu αίσχους. 

Τότε θα σταματησει ο αγώvσς μας σαν 
λειτουργηθούμε στον Άγιο Ανδρόνικο της 
Κυθρέας, στην nαναγiα της Χαρδακιώτισ
σας, στο Τραχώvι και το Παλa!κuθρο, 


