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Χρονογράφημα 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Σήμερα κaλούμεθa να διαλαλήσουμε σ' όλο 

τα πέρατα της γης πως δεν παραπονιόμοστε 

ούτε ντρεπόμαστε γιατί είμαστε άνθρωποι. 
Σήμερα θα βροντοφωνάξουμε με όλη τη δύ

ναμη της ψυχής μας πως δεν λυπούμεθα διότι 
έχουμε αισθήσεις και λογικό. 
Σήμερα θα πούμε στους ανθρώπους πως δι

καιούνται να απολαμβάνουν ολόκληρη τη ζωή 

του σώματος και της ψυχής τους που τους 
χάρισε η φύση. Σήμερα θα πούμε σ· όλο τον 
κόσμο πως η επιθυμία της φύσης είναι να ζού
με και πως η ειρήνη που 'ναι αδελφή της ζωής 
aπαιτεί και προστάζει να μην aφανισθεί οπό 
τον πλανήτη μας. 

Σήμερα η ειρήνη θα θαμβωθεί από τις δικές 
της ακτίνες και θα τις εκπέμψει σ· όλη την 

οικουμένη για να στείλει σ' όλους τους λαούς 
το μήνυμα της επιθυμίας της ζωής. 

Σ ' εκείνους τους λαούς που δεν την έχουν 
θα τους διδάξει πώς να την κλέψουν πώς να 
την αποκτήσουν. Σ' εκείνους δε που την έχουν 
με την αξία τους θα τους διδάξει πως να τη 
διαφυλάπουν σαν κόρη οφθαλμού. Εις το 
όνομα της ειρήνης θα ζητήσουμε οι εχθροί να 
γίνουν φίλοι πιστοί και οι φίλοι να γίνουν πιο 
πιστοί. 

Στ' όνομα της ειρήνης θα δημιουργήσου
με το πάθος της ζωής που σιγά-σιγά θα γίνει 
φλόγα που θα φωτίζει όλους τους λαούς. 
Στ' όνομα της ειρήνης θα εξαλείψουμε 

από τον κόσμο εκείνες τις χυδαίες ψυχές που 
δεν μπορούν να βλέπουν τη ζωή και στοχάζον
ται τους πολέμους. 

Στ' όνομα της ειρήνης θα στείλουμε το 

μήνυμα της αγάπης και της φιλίας μεταξύ των 
λαών. Θα τους συμβουλεύσουμε να συγκρα
τούν κάθε μίσος και κάθε εχθρότητα μεταξύ 
λαών και aνθρώπων. Θα ζητήσουμε ο θυμός να 

μετατραπεί σε φιλία και η φιλία σε σταθερά και 
αιώνια ειρήνη . 

Στ' όνομα της ειρήνης θα ενώσουμε όλες 
τις καρδιές μας σε μια και θα ζητήσουμε να 
πέσουν τα όπλα από τα χέρια όλων των εθνών 
μικρών και μεγάλων. 

Αυτή είναι η θέληση του λαού μας και όλων 
των λαών του κόσμου . Ειρήνη στον τόπο μας 
και σε όλο τον κόσμο. ·Ολοι οι άνθρωποι και 
όλοι οι λαοί είναι αδελφοί και πρέπει να συνδε
θούν με αιώνια φιλία. 

Αυτός είναι ο όρκος μας που θα ανανεώνε
ται κάθε ώρα και κάθε μέρα μέχρι που να γίνει 

νόμος ιερός και θα ενώσει όλες τις ψυχές του 

κόσμου. Υποσχόμεθα δε πως θα τιμωρήσουμε 
όλους τους παράνομους που θα τολμήσουν να 
τον κακοποιήσουν ή να τον καταπατήσουν. 

Υποσχόμεθα πως δεν θα επιτρέψουμε στο 
μέλλον σε κακούργους να θυσιάζουν κτηνω
δώς άλλους ανθρώπους στο βωμό του σωβινι
σμού. της ματαιοδοξίας ή της πλεονεξίας. 
Προειδοποιούμε τους πολεμοκάπηλους 

πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο πιο 
σκληρό μπορούμε κτίζοντες τους τάφους των 
πολέμων κτ!ζοντες τους τάφους των όπλων
συμβατικών, πυρηνικών, χημικών. 
Προειδοποιούμε τους εχθρούς της ειρήνης 

πως το πνεύμα της ειρήνης έχει μεγάλη δύνα
μη . γιατί ξεκινά από τους ανθρώπους - πλού
σιους και φτωχούς, μαύρους , κίτρινους και 

λευκούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επιτρέ

ψουν ποτέ στους λύκους να παίζουν ανάμεσα 
στα πρόβατα ούτε στις τίγρεις να βόσκουν με 
τα aρνιά. Θα τους απομονώσουμε για να μπο

ρεί η φλόγα της ειρήνης να εκπέμπει ελπίδες 
για μια ελεύθερη πιο ξέγνοιαστη και χαρούμε

νη ζωή. 
Α.Μ.Δ. 
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το Σωματείο « Ελεύθερη Κυθρέα" οργάνω
σε χοροεσπερίδα στο ξενοδοχείο .. ΛΗΔΡΑ" 

στη Λευκωσία . στις 8 Ιούνη 1983, μέρα Τετάρ
τη στις 9 το βράδυ. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την υψηλή τους 
παρουσία : Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Σπύρος Κυπριανού μετά της εριτίμου συζύγου 
του κ. Μιμής Κυπριανού. 

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Στρατη
γός κ . Νικόλαος Παπαναγιώτου και ομάδα 
αξιωματούχων της Εθνικής Φρουράς. 

Ο έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φοίβος 

Ν . Κληρίδης μετά της αξιοτίμου συζύγου του . 
ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για Πολιτιστικά θέματα κ. Πέτρος Στυλιανού 
μετά της αξιοτίμου συζύγου του, ο Δήμαρχος 
Κυθρέας κ. Σάββας Χριστίδης, μέλη του Σωμα
τείου και φίλοι και εκτιμητές του έργου του 
Σωματείου . 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης η Ορχήστρα 

της Εθνικής Φρουράς με το χορευτικό της 
συγκρότημα ψυχαγώγησαν τους συνδαιτημό
νες. χαρίζοντας έτσι σ· όλους μια αξέχαστη 
κοινωνική βραδυά. 

Στο τέλος έγινε κλήρωση πλούσιων δώρων. 
Ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Χριστόδουλος 
Πέτσας απηύθυνε στη συγκέντρωση τον πιο 
κάτω χαιρετισμό 

Χαιρετισμός οπό τον Πρόεδρο του Σωματείου 
«Ελεύθερη Κυθρέα » στη συγκέντρωση της 
χοροεσπερίδας που έγινε στο ξενοδοχείο 
«Λήδρα» στη Λευκωσία στις θ Ιούνη 1983 μέρα 
Τετάρτη στις 9 το βράδυ 

Εξοχώτατε, · Εντιμε κ. Υπουργέ, Τετιμημένοι 
εκπρόσωποι της μητέρας Ελλάδας και λοιποι 

υψηλο[ προσκεκλημένοι, αγαπητοί συναγωνι

στές και συναγωνίστριες, 
Από μέρους του Σωματείου μας χαιρετίζω 

την αποψινή μας συγκέντρωση και σας ευχαρι

στώ όλους γιο την τιμή που μας κάνετε να 

προσέλθετε μαζικό στην παρούσα εκδήλωση. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Εξοχώτατο Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους λοιπούς 

υψηλούς προσκεκλημένους, που είχαν την ευ
γενική καλωσύνη ν' ανταποκριθούν στην 

πρόσκληση μας, να παραμερίσουν κάθε υψη
λό καθήκο που είχαν να εκτελέσουν και να 
'ρθούν να τιμήσουν με την πορουσια τους αυ

τή την κοινωνική μας εκδήλωση. 
·Εχε ι πια γίνει θεσμός για το Σωματείο μας 

να οργανώνε ι κάθε χρόνο τούτη την συνεστία

ση που σκοπό έχει να συγκεντρωθούμε όλοι 

εμείς οι Κυθρεώτες και της γύρω περιοχής, 
φίλοι και εκτιμητές του έργου μας, να πούμε 
το δικό μας, να φάμε, να πιούμέ και να χορέ
ψουμε, να θυμηθούμε αναμνήσεις από τα κα
τεχόμενα, ν' αναφέρουμε ιστορίες παλιές και 
νέες κα ι να περάσουμε έτσι μια ευχάριστη κοι
νωνική βραδιά . Να πε.ράσουμε έστω και νο
σταλγικά πως βρισκόμαστε στο μαγευτικό Κυ
θρεώτικο περιβάλλο, που τόσο πεθυμήσαμε, 
γιατί έχουν περάσε ι εννιά χρόνια από την aπο
φράδα εκείνη μέρα του Αυγούστου 74 που ο 
Απίλας πατώντας τα ιερό μας χώματα και 
σκορπώντας φωτιά και σίδερο, μας εξανάγκα
σε να τα εγκαταλείψουμε. 

Αυτή την ώρα της νοσταλγίας η θύμηση μας 
περνά στους όμορφους τόπους της δροσό
λουστης Κυθρέας. Στον αγέρωχο Πενταδά
κτυλο, που σον πυργοδεσπότης αγναντεύει 
την εύανδρη κωμόπολη μας, που δοκiμοσε 
στο πέρασμα των αιώνων σκληρές δοκιμασiες 
και πιο κάτω όλα το γειΊ'Ονικό χωριό να ξετυλί
γονται το ένα κατόπι του. άλλου στο απέραντο 
δάσος των ελιών και των λεμονοδένδρων και 
των άλλων καρποφόρων δένδρων. Φοίνεται 
θλιμμένος και περίλυπος, γιατί στο ατένιομα 
του ξεχωρίζει τα άγιο χώματα να τα καταπα
τούν οι νεοβάρβορσι της Ανατολής. Συγκλονί
ζεται πραγματικά, γιατί βλέπει την· ημισέληνο 
να κυματίζει παντού και περιμένει καρτερικά 

την ώρα της λύτρωσης και την επανεγκατά
σταση 1ων Ελλήνων. την ευλcγημένη εκείνη 
μέρα, που η κυανόλευκη και η σημαία της Κυ
πριακής Δημοκρατίας θ' αντικαταστήσουν το 

τουρκικό μπαϊράκι 
Η μνήμη μας περιδιοβαίνει οπό την rιηγή του 

Κεφαλόβρυσου και αναπολούμε τι να γίνονται 

άραγε τα νερά της; Νερά που έδιδαν τη ζωή 
και την κίνηση σ' όλη την περιοχή aπό αμνημο

νεύτων χρόνων, στο χέρια τώρα των άνομων 

κατακτητών της Μικροσίας έχουν σταματήσει 
να προσφέρουν τις δωρεές τους στους Τούρ
κους, λες και θέλουν να τους εκδικηθούν γιο 
την παράνομη κατακράτηση ξένης περιου

σίας. 
Περνά η θύμηση μας στις συγκινητικές aυ

τές στιγμές aπό τις εκκλησίες της Χαρδακιώ

τισσας, του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγiος 
Μαρίνος, που οι βάρβαροι κατακτητές δεν σε
βάστηκαν ούτε και αυτή την ιερότητα του χώ

ρου. Τις σύλησαν, τις βεβήλωσαν και τις μετέ
τρεψαν σε τζιaμιά. Αναμένουν ν' aποσυρθούν 

οι βέβηλοι ν' ανακτήσουν · την ιεροπρέπεια 

τους και ν ' ακουστούν οι ιεοές Ψαλμωδίες της 
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θείας λειτουργίας κάτω από τους σεmούς θό· 
λ ους τους, που έχουν στερηθεί για εννιά τώρα 
χρόνια. 

Δεν μπορούμε να μη συμπεριλάβουμε στη 
σκέψη μας την εκτεταμένη πλατεία του Σερα· 

γίου, γιατί αυτή είναι το νοσταλγικό μας πέρα· 
σμα, μόλις αντικρύσουμε με τη φαντασία μας 
την κατάφυτη Κωμόπολη μας, τη νύμφη του 

μυθικού Πενταδάκτυλου . Η μνήμη μας σταμα· 
τά τώρα στις aξέχαστες συγκεντρώσεις, που 
εγίνοντο σ' αυτή, εθνικές, θρησκευτικές, κοι· 

νωνικές, κοινοτικές στις οποίες κατέκλυζε κό· 

σμος πολύς από την Κυθρέα και τα γειτονικά 
της χωριά. Αντικαθιστούσαν αυτές την επι· 
βλητικότητα και δόξαν που έπαιρνε στα χρό· 

νια των Φράγκων και Ενετών με τα προξενεία 

και δικαστήρια που εστεγάζοντο στα γύρω πα· 
λιά της κτίρια. 
Αγαπητοί μου , το μαρτυρικό μας νησί στο 

πέρασμα τόσων αιώνων πολλούς aφέντες άλ· 

λαξε, δεν άλλαξε καρδιά, κατά τον ποιητή. 
Πολλοί κατακτητές άφησαν τα ίχνη της διάβα· 

σης τους, μα το ελληνικό στοιχείο επέπλευσε 
και πάλι χάρις στο ευφυές και εφευρετικό 

τους μυαλό, το δραστήριο και δημιουργικό 
τους πνεύμα, μα προπαντός στο αγωνιστικό 
τους σθένος και το πάθος για λύτρωση και 

λευτεριά, στοιχεία που το χαρακτηρίζουν από 
τα πολύ παλιά χρόνια. 

Και οι σημερινοί αυτόκλητοι aφέντες και 

νοικοκύρηδες των σπιτιών και των τόπων μας, 
φουρτούνα είναι και θα περάσει. Θ' αναγκασ· 
θούν μια μέρα ν' αποσυρθούν, γιατί το δίκαιο 
δεν μπορεί να καταπατιέται παντοτινά. Θα 

'ρθεί χωρίς αμφιβολία η στιγμή που θα νικήσει 
και Θα θριαμβεύσει. Τα εδάφη της περιοχής . . 
Κυθρέας μ ' όλο το βορεινό τμήμα της Κύπρου 

μας είναι ελληνικά από τα χρόνια της εγκατά· 
στασης των Αχαιών στην Κύπρο και στην κυ· 

ρ ιότητα πάλι των Ελλήνων θα περιέλθουν. 
Φθάνει να επικρατήσει ανάμεσα μας η 
σύμπνοια και η ομοψυχία, η ομόνοια και η ενό
τητα. Αυτές θα είναι ο θώρακας και η ασπίδα 

που θα ξεσπάσουν πάνω τους οι έξαλλες αξιώ· 
σεις των Τούρκων και οι σωβινιστικές διακηρύ· 

ξεις της · Αγκυρας και των πληρεξουσίων της 
στην Κύπρο. 

Στην επίσημη αυτή στιγμή δεν μπορώ ν· 

αντιπαρέλθω πως η παρουσία του Εξοχώτατου 
κ. Προέδρου και των άλλων υψηλών προσκε· 
κλημένων δίδει ιδιαίτερη αίγλη και εξαιρετική 
λαμπρότητα στη χοροεσπερίδα μας, που ομο· 
λογουμένως μάς γεμίζουν πίστη και θάρρος 

και ενισχύουν την αγωνιστικότητα μας να συ
νεχίσουμε ανένδοτα τον τίμιο αγώνα που διε· 
ξάγουμε σήμερα Κυβέρνηση και Κυπριακός 
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Λαός με προλάτη και επικεφαλής τον καταξιω· 
μένα ηγέτη του Κυπριακού Λαού κ. Σπύρο Κυ
πριανού για φυσική και εθνική επιβίωση, για 
επιστροφή και δικαίωση. Στο δίκαιο αγώνα μας 
δεν είμαστε μόνοι αλλά έχουμε την υποστήρι· 
ξη όλων των φιλελεύθερων χωρών του κόσμου 
και προπαντός την συμπαράταξη της Σοσιαλι· 
στικής Ελλάδας, που ο Πρωθυπουργός κ. 
Ανδρέας Παπανδρέου έχε ι θέσει το Κυπριακό 
στην πρώτη γραμμή των εθνικών διεκδική
σεων. Ευγνώμονες ευχαριστίες απευθύνουμε 
σ· ολόκληρο το Ελληνικό · Εθνος για ότι κά
μνει για τη σωτηρία του ταλαιπωρού νησιού 
μας. 

Σαν προσφυγικός κόσμος Κυθρέας και περι

χώρων διακηρύττουμε ατόφια και ξεκάθαρα , 
πως δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε λύση που 
δεν εξασφαλίζει το αναφαίρετο δικαίωμα και 
του τελευταίου πρόσφυγα να στραφεί πίσω 

στο σπίτι του και τα πατρογονικά του εδάφη. 

Λύση που δεν περιλαμβάνει και δεν κατοχυ · 
ρώνει το δικαίωμα της επιστροφής είτε στο 

παρό είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι για 
μας απαράδεκτη και απορριmέα. 

· Εχουμε πλήρη πεποίθηση πως ο Εξοχότα· 
τος Πρόεδρος και η Κυβέρνηση του θα στα

θούν στις επάλξεις του αγώνα μας αλύγιστοι 

και ανυποχώρητοι μέχρι της επικράτησης του 
δικαίου και της ηθικής. μέχρι της επικράτησης 

των αρχών της ελεύθερης εγκατάστασης, 
ελεύθερης διακίνησης και του δικαιώματος 
της ιδιοκτησίας, μέχρι ότου εξασφαλισθεί το 

ενιαίο του Κυπριακού Κράτους και πρυτανεύ· 
σει στο νησί μας η ειρήνη και η γαλήνη για 

όλους τους κατοίκους της · Ελληνες και Τούρ· 

κους, Μαρωνίτες και Αρμένηδες. 
Κύριε, Πρόεδρε, συνεχίστε αμείωτες τις 

προσπάθειες σας στους χειρισμούς του εθνι· 

κού μας θέματος με τη γνωστή ως τώρα με 
υπευθυνότητα και σύνεση, με τη γνώριμη συν· 
έπεια και αγωνιστικότητα χαρακτηριστικά που 

σας διακρίνουν σ' όλη την πολιτική σας στα· 

διοδρομία να 'στε βέβαιοι πως ο προσφυγικός 
κόσμος της περιοχής Κυθρέας θα βρίσκεται 
πάντα στο πλευρό σας και θα παρέχει αμέρι· 
στη βοήθεια και συμπαράσταση προς κάθε κα

τεύθυνση στο πολύμοχθο και πολύπλευρο 
σας έργο. 

Τελειώνοντας εύχομαι ολόψυχα μέσα στο 
πέρασμα του χρόνου του 1983 να γιορτάσου· 
με το ξεσκλάβωμα των κατεχομένων τόπων 
μας στη Πλατεία του Κεφαλόβρυσου κάτω από 

την παχειά σκιά των γέρικων πλατανιών και με 
τον ερχομό του νέου χρόνου νο συνεχίσουμε 
καθεχρονικά το θεσμό της χοροεσπερίδας 

μας στην Πλατεία του Κινηματογράφο4. 
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«Απόλλων .. στην Κυθρέa με τους σημερινούς 
συνδαιτυμόνες Κυθρεώτες και ξένους, επίση
μους και ιδιώτες. 

Σας ευχαριστώ 

Ο Εξοχώτaτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απηύθυνε στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό 
και εξήρε την aξιοθαύμαστη aντοχή των προσ
φύγων στον αγώνα που διεξάγουμε σήμερα 
για φυσική και εθνική επιβίωση. 

Τόνισε ακόμη μια φορά πως δεν είναι διατε
θειμένος aυτός και η Κυβέρνηση του να δεχ

θεί οποιαδήποτε λύση που δεν εξασφαλίζει το 
ενιαίο του Κυπριακού Κράτους, τα δίκαια όλων 
των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
προπαντός δεν κατοχυρώνει το απαράγραmο 
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δικαίωμα όλων των προσφύγων να στραφούν 
πίσω στα πατρογονικά τους εδάφη . 
Αναφέρθηκε στο τελευταίο ισχυρό ψήφισμα 

που πέτυχε η Κύπρος με καταπληκτική πλειο
ψηφία στα Ηνωμένα · Εθνη χάρις στη συνερ
γασία της Κυβερνητικής και Κοινοβουλευτι

κής aντιπροσωπείας. 
Τέλος ανέφερε την επικείμενη πρωτοβου

λία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ . 
Κουεγιάρ που εξουσιοδοτήθηκε από το Συμ
βούλιο ν ' αναλάβει για τη λύση του Κυπριακού 

και χαρακτήρισε πως ευοίωνες προοmικές 
aνοίγονται που ωρισμένως ελπίζουμε ο δια

κοινοτικός διάλογος να οδηγηθεί σε νέα πο
ρεία που να καταλήξει σε δίκαιη και βιώσιμη 

λύση. 




