
Βάσεις τους είναι αναπόΦευκτπ και ότι θα 

προσπαθnσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο να 

διεκδικnσουμε τα δικαιώματά μας. Και αν 

μας απειλούν ότι θα αναγνωρίσουν το 

ψευδοκράτος πρέπει να τους απαντούμε 

ότι ο ελλnνικόc; πλnθυσμόc; δεν θα αισθά

νεται καθόλου άνετα με τπ διατnρnσn των 

Βάσεών τους στο χώρο του, n δε κυπριακn 
Δnμοκρατία θα αξιοποιnσει όλες τις διαδι

κασίες του Διεθνούς Δικαίου για τπν απο

μάκρυνσn τnc; αιτίας των κακών μας. 

- Είναι μύθος ή πραγματικότητα το θέμα 

του ενοικίου που δεν καταβάλλεται από 

τους Βρετανούς; 

- Δεν υπάρχει συμφωνία πλnρωμnc; ενοι
κίου από τους Βρετανούς για τις Βάσεις. 

Εκείνο που προβλέπουν οι Συνθnκεc; είναι 

πλπρωμn δικαιωμάτων και αποζnμίωσπc; 

από τn Βρετανία προς τnν Κυπριακn Δnμο

κρατία σε σχέσn με διευκολύνσεις και 
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υπnρεσίεc;. Οι πλnρωμέc; τερματίσθnκαν 

από τnν Αγγλία από το 1965 αφ· ενός με 
το πρόσχnμα ότι οι σχετικές Συνθnκεc; 

καταγγέλθnκαν από τnν κυβέρνnσπ 

Μακαρίου ότι δεν nταν έγκυρες και αΦ' 

ετέρου με βάσn το επιχείρnμα των Τούρ

κων ότι το δικό τους μερίδιο δεν μπορού

σε να το εκμεταλλεύεται n ε/κ πλευρά. Η 
αγγλικn θέσn δεν ευσταθεί νομικώς διότι 

αJπ συμφωνία για τις διευκολύνσεις για τις 

οποίες οφείλονταν οι πλnρωμέc; συνέχισε 

να εφαρμόζεται και βJοι υποχρεώσεις τnc; 

Βρετανίας nταν έναντι τπc; Κυπριακnc; 

Δnμοκρατίαc; και όχι έναντι των «Κοινοτn

των», π δε Κυπριακn Δnμοκρατία και π 

κυβέρνπσn τnc; συνεχίζουν να αναγνωρί

ζονται διεθνώς. 

Λουκnς Λουκαϊδnς, 

Δικαστnς του Ε.Δ.Α.Δ. 

rσυνέντευξn στον Κώστα ΒενιζέΠοJ 

Ομιλία Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας Δρα Πέτρου 

Μ. Καρεκλά στην aντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Κυθρέας 

(Οδόφραγμα «Μιάς Μηλιάς» - 16 Ιουλίου 2005) 

Παρόλα τα τριανταένα χρόνια που πέρα

σαν από τnν προδοσία και το δίδυμο 

έγκλπμα του 1974, τιμούμε στπν αποψι
νn μας εκδrlλωσπ τους πεσόντες, θυμό

μαστε τους αγνοούμενούc; μας, φέρνου

με τις μνnμεc; πίσω στα κατεχόμενα 

χωριά και τιc; πόλεις μαc;. 

Μνnμονεύουμε και μακαρίζουμε κυρίως 

εκείνους που θέτοντας το καθnκον προς 

τπν πατρίδα πάνω απ' όΑα έδωσαν ό,τι 

πολυτιμότερο είχαν. τn ζωn τους, στον 

αγώνα για τn σωτπρία τπc; Κύπρου. Πέρα

σαν κιόΑαc; τρεις δεκαετίες, αλΑά ο χρό

νος δεν κατόρθωσε να σβnσει τιc; θύμι

σες για τnν πατρώα γn. Κι ούτε θα μπο-

ρέσει για όσο καιρό συνεχίζεται n κατοχn 
και τ· αποτελέσματά τnc; παραμένουν ωc; 

αιμάσσουσα πλπγn στο μοιρασμένο 

σώμα τπc; πολύπαθnc; πατρίδας. Η 

Κυθρέα και τα γύρω χωριά τnc; για 31 
τόσα χρόνια μας καρτερεί. Ο χρόνος δεν 

έχει υπονομεύσει τnν αντοχn και δεν 

έχει μειώσει τπν αποφασιστικότπτά μαc;. 

Δεν μας έκανε να ξεχάσουμε και να 

ξεγράψουμε πατρίδες. Γι' αυτό και n τιμn 
στους Πρωεc; και τους αγωνιστές και n 
θύμισπ στα σκλαβωμένα εδάφπ μας δεν 

είναι μια τυπικn εκπλnρωσπ χρέους. 

Τέτοιες εκδπλώσειc;. παρά τα νέα δεδο

μένα που δπμιούργπσε το άνοιγμα 

κάποιων οδοφραγμάτων στο τείχος τnc; 
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κατοχnc;, σκοπό έχουν να χρnσιμεύουν 

για τnν άντλnσn διδαγμάτων για τn συνέ

χισn του αγώνα μέχρι τn λύσn του 

Κυπριακού. Είναι ο «ΚεΦαΑόβρυσοc;» για 

όσουc; αγωνίζονται για ανανέωσπ δυνά

μεων. 

Η Φετινn εκδnλωσn πραγματοποιείται σε 

μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθπτn μετά τα 

όσα ακολούθnσαν τnν απόρριψπ του 

Σχεδίου Ανάν εν τn ενασκnσει του από

λυτου δnμοκρατικού δικαιώματοc; του 

λαού μαc;, στιc; 24 Απριλίου 2004. Η 

πλευρά μαc; επανειλnμμένα, όπωc; 

εκφράστnκε και μέσα από τιc; αποφάσειc; 

του Εθνικού Συμβουλίου, έχει δnλώσει 

έτοιμn να συνεργαστεί στο πλαίσιο ανά

λπψnc; νέαc; πρωτοβουλίαc; από το Γενικό 

Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών για ειρnνικn επίλυσn του Κυπρια

κού βασισμένπ στιc; αρχέc; του και στιc; 

αρχέc; και αξίεc; τπc; Ευρωπαϊκnc; Ένωσnc;, 

τnc; οnοίαc; αποτελούμε τώρα nλnρεc; 

μέλοc;. Μιαc; πρωτοβουλίαc; που αυτn τn 

φορά θα είναι απαλλαγμένn από επιδιαι

τnσία, δnμοψnφισμα χωρίc; προnγούμενn 

συμφωνία και ασφυκτικά χρονοδιαγράμ

ματα. Η Τουρκία όμωc; και n Τουρκοκυ
πριακn nγεσία, αντί να ανταποκριθούν 

θετικά, προβάλλουν τιc; παράνομεc; αξιώ

σειc; τουc; για αναβάθμισn του ψευδοκρά

τουc; μέσα από διάφορα τερτίπια και 

τεχνάσματα. Ζnτούν άρσn τnc; δrlθεν 

απομόνωσnc; των Τουρκοκυπρίων, νομι

μοποίnσn των παράνομων λιμανιών και 

αεροδρομίων στα κατεχόμενα και εμπο

ρικέc; σχέσειc; με παράκαμψn τnc; Κυπρια

κnc; Δnμοκρατίαc;. Αποδεικνύεται ότι προ

τεραιότnτα τnc; τουρκικnc; πλευράc; δεν 

είναι n λύσn αλλά n νομιμοποίnσn των 
κατοχικών δεδομένων. 
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Α γαπnτοί αυνrοπίτες 

αυνrοπίrιααες, 

Με τnν ευκαιρία τnc; σnμερινnc; εκδnλω

σnc; τιμnc;, υπό το βλέμμα τnc; εορτάζου

σαc; Αγίαc; Μαρίναc; τnc; Κυθρέαc; μαc;, 

ξαναμετρούμε τnc; δυνάμnc; μαc; και 

συναισθανόμαστε τιc; ευθύνεc; μαc;. 

Συνειδnτοnοιούμε nωc; δεν υπάρχει 

άλλοc; δρόμοc; από τον αγώνα και τπ 

διεκδίκπσn των δικαίων μαc;. Μπορεί να 

είμαστε μικρόc; λαόc;, αλλά είμαστε έναc; 

αρχαίοc;, nερnφανοc; λαόc;, με μακραίωνn 

ιστορία. Η ιστορία μαc;, μια ιστορία αγώ

νων και θυσιών μαc; υπαγορεύει τπν αξιο

πρέπεια και τnν περnΦάνια που δεν πρέ

πει να συγκρούεται κατ' ανάγκn και με 

τnν επίδειξn σύνεσnc; στα βnματα που 

κάνουμε για να επιτύχουμε τnν επανέ

νωσn τnc; πατρίδαc; και του λαού τπc;. 

Τελειώνονταc;, επαναλαμβάνω και φέτοc; 

τnν ευχn να δούμε τnν Κυθρέα και όλn 

τnν περιοχn μαc; να ανοίγει τιc; αγκάλεc; 

τnc; για να μαc; δεχθεί ωc; τουc; νόμιμουc; 

κατοίκουc; τnc;, όπωc; αρμόζει σε ευρω

παίουc; πολίτεc; και όχι με ρυθμίσειc; 

τέτοιεc; που μόνον δεινά θα επισωρεύ

σουν για το μέλλον. Η γενιά μαc; βρίσκε

ται στο σταυροδρόμι τnc; ιστορίαc;. 

Καλούμαστε να αναμετρnθούμε μαζί τnc; 

και να αναλάβουμε τιc; ευθύνεc; για το 

παρόν και το μέλλον τnc; πατρίδαc; μαc;. 

Όλοι μαζί αc; αγωνιστούμε για τn σωτnρία 

τnc; Κύπρου και ένα καλύτερο μέλλον για 

τιc; γενιέc; που θα έλθουν και που τουc; 

αξίζει να μnν ξαναζnσουν τιc; ίδιεc; αγω

νίεc; και πόνο, αλλά σε μια ελεύθερn, 

δnμοκρατικn και επανενωμένn πατρίδα. 




