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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ IEPO ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

στιc; 26/11, εορτή του Aylou Στυλιανού 

Σεβαστό Ιερατειο, αγαπητοί πρό

σφυγες της περιοχής Κυθρέας, φtλοι και 

εκτιμητές του Σωματείου μας, 

Θεωρώ πρωταρχικό μου καθήκο να 

ευχαριστήσω τους ευλαβείς ιερείς και 

ψάλτες που με τόση προθυμία επιτέλε

σαν την αποψινή κατανυκτική ακολουθ!α. 

Ευχαριστώ και όλους εσάς που με aνυ

πόκριτη ευσέβεια παρακολουθήσετε τις 

παρακλήσεις και ύμνους προς το Δη

μιουργό του σύμπαντος ορατών τε και 

πάντων των αοράτων. Ευχαριστώ ακόμη 

τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και το 

λοιπό υπηρεσιακό προσωπικό. 

Με την ευκαιρία απευθύνω στη θρη

σκευτική τούτη σύναξη εγκάρδιο αγωνι

στικό χαιρετισμό και εύχομαι ολόψυχα ο 

Πανάγαθος πατέρας να ευδοκήσει να 

διώξει από τα πανίερά μας εδάφη από τα 

χωριά και τις πόλεις μας το βάρβαρο 

Ασιάτη επιδρομέα που τα μολύνει εδώ 

και ε!κοσι χρόνια. 

Τ ο κυπριακό ύστερα από την άρνη

ση και εγκατάλειψη του διαλόγου από το 

Ντενκτάς και την Άγκυρα, περιήλθε σε 

πλήρες αδιέξοδο και όνευ προηγουμέ

νου αποτελμάτωση που Κύριος οtδε αν 

θα μπορέσει ν' αναλάβει και επαναληφθεt 

ο διάλογος. Πέρα από τη στασιμότητα 

τούτη ο Ντενκτάς προβάλλει αξιώσεις 

τελείως απαράδεκτες και απορριπτέες 

γιατί οδηγούν με μαθηματική ακρtβεια σε 

εθνική αυτοκτονιa. Ζητό την αναγνώριση 

Xp. Πtτuας 

του ψευδοκράτους, την εκ περιτροπής 

προεδρία, τη συγκυβέρνηση με tση εκπρο

σώπηση στην κεντρική κυβέρνηση. Αξιοι 

επίσης αποτροπή από τη σύνδεση της Κύ

πρου με την Ευρωπα'ίκή Ένωση, γιατί αυτή 

θα ματαιώσει τα όνομα σχέδια των Τούρ

κων για πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου 

μας. Ζητό ακόμη τις εγγυήσεις της τουρ

κtας και το μονομερές δικαίωμα της επέμ

βασης και την παραμονή των τουρκικών 

στρατευμάτων και των εποικων μετά τη 

λύση του κυπριακού. 

Εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαtτερα 

είναι ότι με την εγκατάλειψη του διαλόγου 

από το Ντενκτάς και την τ ουρκια δtδεται 

η χρυσή ευκαιρία στη δική μας πλευρά ν' 

αλλάξει τη στρατηγική του διαλόγου και 

να απαιτήσει να συζητήσει το Κυπριακό 

σαν θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κα

τοχής από την τουρκια. Να συζητηθεί σαν 

θέμα παραβtασης των ανθρωπίνων δικαιω

μάτων και των βασικών ελευθεριών. Να 

καταγγελθεt ακόμη η Τουρκtα που κc:ηα

κρατει στρατιωτικό την Κύπρο και την έχει 

διηρημένη. Από την αρχή της εισβολής 

άρχισε να εποικίζει την Κύπρο με έποι

κους της Ανατολtας και ο εποικισμός συ

νεχίζεται'αμεtωτος και η δημογραφική αλ

λαγή του πληθυσμού έχει συντελεστεί. 

Με αυτή τη στρατηγική θα έχουμε το 

δικαtωμα να ζητήσουμε ν' απαλλαγεί η Κύ-
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