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ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ • ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΤΗΑΡΤΗ,16 Ιουλίου 2008, 7.45μ.μ. 

χαιρετισμός του Επίτιμου Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Ευρύτερης 

Περιοχής Κυθρέας και Γ.Δ. του Υπουργείου Άμυνας Δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά 

Ο χρόνος φυσιολογικά Φθείρει και καθηλώνει τις μνιiμες. κουράζει και aποστρα

τεύει από τους αγώνες. Αυτή είναι μια διαδικασία που ο λαός μας οφείλει να 

αντιπαλεύει. Και έχει υποχρέωση να την αντιπαλεύει, γιατί αν ξεχάσει τα κατε· 

χόμενα εδάφη του, αν εγκαταλείψει το δίκαιο αγώνα του για λύση του κυπρια

κού προβλιiματος, είναι σαν να αποδέχεται τα τετελεσμένα της κατσχιiς και να 

παραδίδεται στη μοίρα του. Και τέτοιο δικαίωμα ο λαός μας δεν το έχει. Η ιστο

ρία του τόπου και οι αγώνες του για επιβίωση από την τουρκικιi επιδρομικότητα 

και επιθετικότητα υποχρεώνουν τον ελληνισμό της Κύπρου να στοιχίζεται στις 

αγωνιστικές επάλξεις. Θέλω προς τούτο ν' απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σ' 

όσους είναι απόψε παρόντες σ' αυτό το προσκλητnριο μνιiμης, αγώνα και τιμιiς. 

τα 34 χρόνια από το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974, που χτύπησε το νησί μας 
μετά το προδοτικό πραξικόπημα και τη λαίλαπα τnς τουρκικιiς εισβολιiς και κατο

χής, είναι όντως πολλά. Εμείς σιiμερα, ερχόμενοι συνειδητά σε αντιπαράθεση με 

αυτιi τη θλιβερή πραγματικότητα, ανανεώνουμε την υnοχρέωσιi μας ότι θα συνε

χίσουμε ν' αγωνιζόμαστε και να τιμούμε τ' όνομα των κατεχόμενων πόλεων και 

χωριών μας και ειδικότερα της Κυθρέας και της γύρω περιοχιiς. Γιατί οι πληγές στο 

κορμί του Γέρο-Πενταδακτύλου είναι και πληγές στο δικό μας κορμί! 

Οι μνήμες ξυπνούν σnμερα για όλους εμάς, αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί 

Φίλοι και φίλες, και οι πληγές της προσφυγιάς και του αναγκαστικού εκτοπισμού 

παραμένουν ακόμη ανεπούλωτες. Η Κυθρέα και n γύρω περιοχιi της, τόπος 
ελληνικός μέσα στους αιώνες για τέσσερις χιλιετηρίδες, προβάλλει ως σύμβολο 

εμμονιiς στις πανανθρώπινες αξίες, ως σύμβολο αντίστασης στις πολιτικές σκο

πιμότητες και στις άνομες επιδιώξεις. ο κόσμος της Κυθρέας, αλλά και ολόκλη

ρος ο προσφυγικός κόσμος με υπομονιi, επιμονιi και με αποφασιστικότητα αγω

νίζεται, ελπίζει και προσδοκά τον ερχομό της πολυπόθητης εκείνης μέρας που 

δεν θα βλέπει τα σπίτια του ως απλός επισκέπτης αλλά θα ζιiσει εκεί, μόνιμα 

ριζωμένος στα άγια χώματα που έζησαν σι πρόγονοί του. 
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Αγαππτοί συντοπίτες και συντοπίτισσες, Φίλοι και Φίλες, 

Τρεις και πλέον δεκαετίες έχουν παρέλθει από τα τραγικά γεγονότα του 1974. 
Σ'αυτn τπν ιστορικn διαδρομιl ο λαός μας γεύτπκε πολλές απογοπτεύσεις στις 
προσπάθειες για επίλυσπ του κυπριακού. ποτέ όμως δεν έχασε τπν ελπίδα. Κόθε 

φορά που αναφερόμαστε και aξιώνουμε τπν επίλυσιi του. μερικοί θ'αναρωτιού

νται αν το πρόβλπμα δύναται πλέον να επιλυθεί, δεδομένου και του χρόνου που 

έχει παρέλθει. Κάποιοι, κιόλας, απαντούν με πολλιi δόσπ aπαισιοδοξίας. Εμείς 

αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, όμως δεν αΦnνουμε να μας διακατέχει το 

συναίσθπμα τπς aπαισιοδοξίας. 

Γνωρίζουμε ότι π λύσπ του Κυπριακού χρειάζεται πολλn και σκλπριi δουλειά. 

Συνειδπτοποιούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να ανατραπούν τα δεδομένα 

που δπμιούργπσε πριν 34 χρόνια το δίδυμο έγκλπμα κατά τπς Κύπρου και χώρι
σε τπν πατρίδα μας. Άλλπ επιλογιi, όμως, δεν έχουμε από το να συνεχίσουμε με 

αξιοπρέπεια τον αγώνα για λύσπ, απελευθέρωσπ και επανένωσπ, γιατί π διχοτό

μπσπ αποτελεί καταστροΦΠ για τον τόπο και το λαό μας. Με σύνεσπ μεν. αλλά 

και τπν αναγκαία αγωνιστικότπτα! 

Ακρογωνιαίος λίθος τπς πολιτικnς μας πρέπει να είναι π συνέπεια και π σταθε

ρότπτα τπς πλευράς μας πάνω στις βασικές αρχές λύσπς του κυπριακού. Στπριγ

μένοι σ· αυτές τις αρχές να δίνουμε τον αγώνα με αποφασιστικότπτα, με ευελι

ξία και με ανάλπψπ πρωτοβουλιών. Ήδπ, οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Πρό

εδρος τπς Δπμοκρατίας κ. Δπμnτρπς ΧριστόΦιας έχουν αναστρέψει θετικά το διε

θνές κλίμα. Η διεθνnς κοινότπτα έχει ενθαρρυνθεί από αυτές τις πρωτοβουλίες 

και εκδπλώνει πλέον τπ διάθεσιi τπς να στπρίξει τις προσπάθειες για λύσπ. Ελπί

ζουμε, ασΦαλώς, να καθοδπγπθεί από κάποιες αρχές και να επιδείξει ειλικρίνεια 

και συνέπεια. 

Αποτέλεσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών τπς πλευράς μας nταν π σύστασπ και 

λειτουργία Ομάδων Εργασίας και Τεχνικών Επιτροπών για συζιlτπσπ θεμάτων 

ουσίας και θεμάτων καθπμερινότπτας μεταξύ των δύο κοινοτnτων τπς Κύπρου. Ως 

στόχος αυτnς τπς διαδικασίας τέθπκε π προετοιμασία του εδάφους για έναρξπ 

συνολικών απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου τπς Δπμοκρατίας 

και του τουρκοκύπριου πγέτπ κ. Ταλότ για λύσπ του κυπριακού. Αναμένουμε 

τώρα τπ νέα συνάντπσπ των δυο πγετών, στις 25 Ιουλίου, οπότε θα γίνει και αξιο
λόγπσπ του έργου που έχει επιτελεσθεί και θα συμφωνπθεί π περαιτέρω πορεία. 

Επιδιώκουμε π λύσπ να επιλύει τα προβλnματα που δπμιούργπσε π εισβολιi και 

π κατοχιi. Επιδιώκουμε π λύσπ να τερματίζει πρώτα aπ· όλα τπν κατοχn, τον 

εποικισμό, τπν άγρια και παράνομπ εκμετάλλευσπ τπς γπς μας. Να κατοχυρώνει 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες αλόκλπρου του λαού, 

Ελλπνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Να επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους 

θεσμούς και τπν οικονομία στο πλαίσιο μιας διζωνικnς, δικοινοτικnς ομοσπον

δίας. Για να πετύχουμε αυτr'i τπ λύσπ στπριζόμαστε στις συμφωνίες υψπλού επι

πέδου 1977 και '79, στα περί Κύπρου ΨπΦίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κυρίως δικαίου. 

Οι αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται π Ευρωπαϊκr'i Ένωσπ πρέπει ν' 

αποτελούν πολύτιμο οδπγό και πυξίδα για τις όποιες διευθετr'iσεις θα συμφωνπ

θούν, γιατί ποτέ δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι οι Κύπριοι θα είναι 2πς κατn

γορίας Ευρωπαίοι! 

Πάνω σ' αυτr'i τn στέρεn βάσπ θα πρέπει να πολιτευτούμε, με ενότnτα και συλλο

γικότnτα, μέχρι τπν τελικn δικαίωσπ του λαού μας. κι ας ελπίσουμε πως σύντομα 

θα σπμάνουν για το λαό μας χαρμόσυνα οι καμπάνες τπς επανένωσπς, τπς αγάππς 

και τπς ομόνοιας, τπς συμφιλίωσπς και τnς ειρπνικnς συνύπαρξπς, για να κτίσουμε 

όλοι μαζί μια κοινr'i Πατρίδα. Γιατί από τπν ορθr'i λύσπ του κυπριακού εξαρτάται το 

μέλλον ολόκλnρου του λαού μας. και έχουμε ευθύνn έναντι των επόμενων γενε

ών, να παραδώσουμε τnν Κύπρο κοινό και ασφαλές σπίτι για όλους τους νόμιμους 

κατοίκους του νπσιού μας και για το σr'iμερα και για το αύριο! 

Σας ευχαριστώ πολύ, κουράγιο και δύναμn. 

* Χαιρετισμός τnς κας Χρυσής κοπίτσn, προέδρου Δnμοτικnς Βιβιλιοθήκnς 

Αιγάλεω και Δπμοτικής Συμβούλου Δήμου Αιγάλεω, 

Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι επίσπμοι, Πανοσιολογιότατε, 

Κύριοι συνάδελφοι του Δnμ. Συμβ. του Δr'iμου τπς Κατεχόμενπς Κυθρέας, 

Φίλες και Φίλοι, Αδέρφια μας Κύπριοι του Δr'iμου τπς Κατεχόμενπς Κυθρέας, 

Οι Συνάδελφοί μου και εγώ, εκπροσωπώντας τον Δήμο και τον Διiμαρχο Αιγάλεω 

κύριο Δπμr'iτρπ Καλογερόπουλο, σας δπλώνουμε ότι n ψυχr'i των Αιγαλεωτών 
είναι σιiμερα εδώ.Οι Αιγαλεώτες είναι σr'iμερα εδώ στο οδόφραγμα τπς «Μιας 

Μπλιάς», συνεπείς συμπαραστάτες στα δίκαια του αγώνα που δίνετε για να γυρί

σετε στα σπίτια σας, σε μια Κυθρέα ελεύθερn. 

311 χρόνια πέρασαν από τπν εισβολr'i των Τούρκων, 
311 χρόνια σταύρωσπς χωρίς επούλωσπ των συνεπειών τπς προδοσίας. 
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Η κατοχιi συνεχίζεται, n προσφυγιά συνεχίζεται, το μαρτύριο του κυπριακού 
λαού συνεχίζεται. του Κυπριακού λαού ο οποίος πρέπει να παλέψει με υπέρτε

ρους σε μέγεθος εχθρούς και aντιπάλους για να δικαιωθεί, αφού το δίκαιο είναι 

με το μέρος του. 

Σε αυτόν τον αγώνα δεν είσαστε μόνοι.Είμαστε συμπαραστάτες σας. Είμαστε συμ

μαχnτές σας. Είμαστε συναγωνιστές σας. Όσο συνεχίζεται n κατοχιi και δεν υπάρ
χει επιστροφιi στα σπίτια σας, όσο συνεχίζεται n κατοχn και δεν υπάρχει ελεύθε
ρη επιλογn εγκατάστασης, δεν μπορεί να υπάρξει λύσn του προβλιiματος. 

Για τους λόγους αυτούς για ενδέκατn χρονιά είμαστε εδώ παρόντες μαζί σας 

στnν αντικατοχικn σας διαδιiλωσn.Από το οδόφραγμα τπς «Μιας Μnλιάς» δπλώ· 

νου με ότι συνεχίζουμε μαζί σας τον αγώνα.Δnλώνουμε ότι όλοι μαζί θα υπομεί

νουμε για όσο χρειαστεί τις δυσκολίες για να σταματnσει n καταστροφn και n 
λεnλασία τnς πολιτιστικnς μας κληρονομιάς και των περιουσιών σας. 

Είναι ντροπn σε διεθνές επίπεδο να επιβραβεύεται ο ΚλέΦτnς και να κυνnγούν 

τον Νοικοκύρη. Εάν πράγματι οι ισχυροί του Κόσμου επιθυμούν τn λύσn. τότε θα 

πρέπει να λειτουργnσουν πάλι οι Εκκλnσιές στα κατεχόμενα και να σταματnσουν 

οι πλαστές αγορές και οι μεταβιβάσεις γnς, που ανnκει στους Ελληνοκυπρίους. 

Η Δημοκρατία να υπάρξει επιτέλους σε ολόκλnρn τnν Κύπρο .Ο Κυπριακός λαός, 

Ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι, δεν δέχονται μονόπλευρη λύσn με κηδεμονία 

τnς τουρκίας.Οι ισχυροί του Κόσμου έχουν ευθύνn για το ότι μέχρι σιiμερα δεν 

έχει βρεθεί λύσn.Ο κυπριακός λαός ζιπά άμεσn λύσn που να στηρίζεται στο Διε

θνές Δίκαιο και στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι ισχυροί τnς γnς δεν κατανοούν ότι 

n μεγαλοσύνη του τόπου και n μεγαλοσύνη του λαού δεν μετριούνται με τπν 
έκτασn και με τον πλnθυσμό αλλά μετριούνται με τους στίχους του κωστιi Παλα

μά: «Π μεγαλοσύνη ενός λαού δεν μετριέται με το στρέμμα, με τnς καρδιάς το 

πύρωμα μετριέται .... και με τσ αίμα». 

Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας. 

και πάμε μαζί φίλοι συμπατριώτες, 

Μαζί για να αγωνιστούμε. 

Να γυρίσετε στα σπίτια σας, 

Να λειτουργιiσετε τις Εκκλnσίες σας, 

Να πάνε τα παιδιά σας στα σχολειά τnς Κυθρέας. 

Εμείς θα είμαστε πάντα μαζί σας. 

ο Λαός του Αιγάλεω θα είναι μαζί σας ως ότου επιτευχθεί n δίκαια λύσn. 

Σας ευχαριστώ! 




