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1.ΟΟό ΤΕΥΧΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΣΟΣ 201.1. 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης -rριοντοτεσσόρων 

χρόνων αnό την πρώτη κuκλοφορία του περιοδικοίι 

Ελεύθερη Κuθρέο και της έκδοσης του 100ou ιεύχους του, 

aπευθuνω τους ι1ιο θερμούς μου χαιρετισμούς στους 

εκδότες κοι τους αναγνώστες του . Τους εύχομαι κάθε κολό 

και κολή συνέχεια στο έργο τους, με το onoio συμβάλλουν 

στη διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης ΚΊ.Jθρέος, της 

γύρω περιοχής της και γενικό όλων των κατεχομένων 

εδαφών μας. 

Το Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέc που εκδίδει το περιοδικό 

οξlζε ι τα συγχαρητήριο όλων μας. Για τριaντοτέσσερο 

χρόνια τώρα συνεχίζει να αποτυπώνει κομμάτια οπό την 

ιστορία, την πολιτιστι κή κληρονομιά, το ήθη και έθιμο της 

περιοχής της Κυθρέος μας. Συνεχίζει τη δράση του, 

συμβάλλοντας στην καλλιέργεια αισθημάτων ογόπης και 

σεβασμού των νέων γενιών προς την κατεχόμενη γη και 

τους προγόνους μας. 

Τριοντσεφτά και πλέον χρόνιο, συνεχίζουμε νο ζούμε την 

καταστροφική διαίρεση που έφεραν στο νησί μας το 

πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β', και 

η συνακόλουθη τουρκική στροτrωηκή εισβολή. Από το 

μαuρο κολοκοfρι του 1974, ο ξεριζωμένος λαός μας, μαζί και 

ο ι ξεριζωμένο ι Κυθpεώτες, στερούνται του ανθρώπινου τους 

δικαιώματος να οπολομβόνουν τα σπίτια τους, την περιουσία 

τους, τη γη τους, τις εκκλησιές και τα σχολείο τους. 

Ιδιαίτερες είναι 01 ευαισθησίες μου γιο την εποpχiο μα ς, την 

εnapχia της κατεχόμενης Κερύνειος, όπου γεννήθηκα και 

ανδρώθηκα. 

Στηρίζουμε την πpοσnόθειο του Σωματείου Ελεύθερη 

Κυθρέσ, όπως και όλες τις προσnάθειες που διατηρούν 

άσβεστη την ελπίδα γιο επιστροφή στις πατρογονικές μας 

εστίες. Οι προcnάθειες αυτές ενισχύουν το αγώνα μας για· 

διαφώτιση γιο το οπορόδεκτο statυs quo που βασανίζει ταν 
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τόπο και το λαό μας, για τις τραγικές συνέπειες της 

τουρκικής ε ισβολής και κατοχής, γιο τη λεηλασία και τη 

βεβήλωση ιστορικών και πολιτιστικών χώρων. Οι 

προσπάθειες αυτές ενισχύουν επίσης τον αγώνα μας γJσ την 

επίτευξη μιας δlκσιης και βιώσιμης λύσης του Κυnρισκοu 

προβλήματος, γιο τηv οnοτiνοξη της τουρκικής κατοχής, γιο 

την απελευθέρωση και την εnονένωση της Κύπρου, του 

λαού μας, των θεσμών, της οικονομlος και του εδόφσυς της. 

Αυτό μπορεl να nρογματοποιηθεl μόνο μέσα στο 

συμφωνημένο πλαίσιο που είναι η διζωνική, δικοινοτική 

ομοσπονδία. Κοταφέρομε με πολλές προσπάθειες και 

πρωτοβουλrες να πετύχουμε μια σημαντική διεθνή στήριξη 

σε βασικές μας θέσεις. Τόσο στο κυπριοκό όσο και σε άλλο 

κορυφαίο εθνικό ζητήματα, όπως το Φυσικό Αέριο. 

Διασφαλίσαμε μια διοδικοσίο χωρlς επιδιοιτησίο και τεχνητό 

χρονοδιογρόμμοτο, η οποίο μος προστατεύει οπό τις 

επικίνδυνες ατραπούς του πρόσφατου παρελθόντος. 

Συζητούμε στη βάση μιας συμφωνημένης βάσης η οποίο 

ονταποκρίνετοι στους δικούς μας βασικούς στόχους για Τη 

λύση. Παρά την αδιολλαξίο της τουρκικής πλευράς, 

συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γ ιο μια ενωμένη Κύπρο, με μια 

αδιαίρετη κυριaρχίο, μια διεθνή προσωπικότητα και μια 

ιθαγένεια. Επανολομβόνω γιο άλλη μια φορά ότι δεν θα 

κουραστώ να ογωνiζαμοι με συνέπεια στις αρχές λύσης του 

Κυπριcκοίι, θέτοντας υπεράνω όλων, τα συμφέρον της 

Κύπρου και του λαού μας. 

Με την ευκαιρία του νέου έτους 2012 και της επετειακής 

έκδοσης ταυ περιοδικού Ελεύθερη Κuθρέο, εύχομα ι στους 

Κυθρεώτες και σε όλους τους εκτοπισμένους κατοίκους της 

γύρω περιοχής, χρόνια πολλά και ευτυχισμένο, με υγεία, 

αγάπη κοι ειρήνη. 

Δημήτρης Χριστόφιος 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας 




