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Το σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα•• οργά
νωσε διήμερο Φεστιβάλ στις 30.6 και 
1.7 1984 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης 

Αμμοχώοτου στη Λευκωσία 

Τούτο περιλάμβανε Αναπαράσταση 
Τζυρκώτικου Παραδοσιακού γάμου, έκθεση 
ζωγραφικής, φωτογραφίας βιβλίου κεντημά-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

των και άλλων εργοχείρων υψηλής παραδο
σιακής Τέχνης Περιοχής Κυθρέας 

Την έναρξη του Φεστιβάλ κηρυξε ο 
Προεδρεύων της Δημοκρατίας και Πρόε
δρος της Βουλής των Αντιπροοώπων κ. Γε
ώργιος Λαδάς 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥ ΛΗΙ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΘΡΕΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση παρευρίσκομαι 

στη σημερινή εκδήλωση που σκοπό έχει 
να τονίσει μνήμες, να διατρανώσει απο

φάσεις και να δώσει υπόσχεση για τον 
αγώνα της επιστροφής. Η Κυθρέα όπως 
και όλη η Κύπρος υπήρξε χώρος ελληνι
κός εδώ και περισσότερο από τρεις χιλιά
δες χρόνια. Και δεν είναι δυνατό να επι
τρέψουμε στους ξένους εισβολείς να νο· 
μίζουν πως εύκολα μπορούν να οικειο
ποιηθούν τα σπίτια και τις περιουσίες 
μας, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μας, 
τα σχολεία μας και τους τάφους rων προ
γόνων μας. Στη δύσκολη πορεία μας, εκ
δηλώσεις σαν και τη σημερινή οριοθε
τούν τον αγώνα και τονίζουν πως δεν εί
μαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε τη βία 
των όπλων και τα τετελεσμένα της εισβο
λής. 

• Οταν ο Χύτρος θεμέλιωνε την Κυθρέα 
λίγο μετά την άφιξη στην Κύπρο των 
ηρώων του Τρωϊκού πολέμου, έβαζε τη 
σφραγίδα της ελληνικότητας αυτού του 
χώρου που διατηρείται ως σήμερα. Καμιά 
δύναμη και κανένας κατακτητής δεν μπό
ρεσε ν' απαλείψει ή ν' αλλοιώσει αυτή τη 
σφραγίδα όσο κι' αν προσπάθησε. Και 
τούτη την κρίσιμη στιγμή οι πολυαίωνες 
χυμώδεις ρίζες μας κρατάνε γερό και 
αντιστέκονται στη φωτιά και το τσεκούρι 
του εισβολέα. Η σφραγίδα της ελληνικής 
ταυτότητας αυτού του τόπου παραμένει 
ανεξίτηλη και μέσα στις συνθήκες της 
ανελέητης κατοχής και εντατικής προσ
πάθειας αλλαγής της φυσιογνωμίας του 

τόπου και της δημοσιογραφικής του σύν
θεσης. 

Η Κυθρέα κι' ο κόσμος της, και κατ' 

επέκταση όλος ο προσφυγικός κόσμος, 
ανατρέχει συχνότερα στις ρίζες του για 
να αντλήσει θάρρος και δύναμη, κουρό

γιο κι' αντοχή για να συνεχίσει τον αγιi1να 
της επιβίωσης του σε τούτα τα χώματα. 

Κανένας δεν έχει χάσει το κουρόγιο και 
την ελπίδα του για επιστροφή στο onin 
και τη γη των προγόνων του. 

Ψευδαισθήσεις δεν τρέψουμε για τις 
μύριες δυσκολίες που υπάρχουν στσ 
δρόμο μας. · Ομως πιστείιουμε στο δίκαιο 
του αγώνα μας και στην τελική κατίσχuοτΊ 
του. Μπορεί αριθμητικά να είμαστε λίγοι 
όμως μεγάλα είναι τα ψυχικά αποθέματα 
υπομονής και επιμονής και δεν πρόκειται 
ποτέ να ενδώσουμε και να υπογράψουμε 
τα τετελεσμένα γεγονότα της προδοσίας 
και του εγκλήματος. Με αυτό δεν Θέλω να 
νομίσει οιοσδήποτε ότι είμαστε αδιάλλα
κτοι ή σωβινιστές. Δεν θέλουμε να στερή
σουμε κανένα από τα νόμιμα και γενικό 
παραδεγμένα δικαιώματά του σαν ισόη

μου πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Στόχος μας ήταν πόντο και εξακολουθεί 

να παραμένει η δημιουργία μιας Κύπρου 
πραγματικό ελεύθερης, πραγματικό ανε
ξάρτητης, δημοκρατικής, aποστρατικο
ποιημένης και αδέσμευτης, μιας Κύπρου 
που η εσωτερική της δομή θα πόρει μορ
φή ομοσπονδία<; - και όλοι περίπου ξέ
ρουμε τι είναι ομοσποvδίει - μόνο που η 
άλλη πλευρό χρησιμοποιεί τις ίδιες λέ-



επιστημοvικοίις 

και εμείς αλ

περιεχόμενο και δια

ΤοΙ)το οφεiλεται στο 

γεγονός δτι. η Γοιφι<ία και η Τουρκοιω
πριακή ηγεσία δεν ήθελαν και δεν θέλουν 
λογική κω βιι1>σψη λύση του Κυπριακού 
προβλήματος με βάση τα ψηφίσματα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις 
Συμφωνίες Κορυψi)ς τις οποίες και οι 
ίδιοι υπέγραψαν. Και δεν επιθυμούν λύση 
του Κυπριακού γωτί αν τούτο επιτυγχά

νετο θα ήσαν υποχρεωμένοι να αποσύ
ρουν τα τουρκικά στρατεύματα από την 
Κύπρο, πράγμα που πολλάκις υποσχέθη
καν επίσημα και στα Ηνωμένα · Εθνη και 
σε διάφορους άλλους Διεθνείς Οργανι
σμούς. Κατόπιν της διαπίστωσης αυτής 

δεν είναι παράδοξο πως μια δεκαετία 
συνομιλιών δεν απέφεραν κανένα απο<έ
λεσμα. Δεν είναι δυνατό να λυθεί με συν
ομιλίες ένα πρόβλημα όταν όλα τα ενδια
φερόμενα μέρη δεν διαπνέονται από την 
επιθυμία της επίλυσής του και από την 
καλόπιστη συνεργασία και προσπάθεια 
με βασικό στόχο την εξεύρεση λογικής 
και δίκαιης λύσης ενός προβλήματος. 
Στην περίπτωση μας είναι φανερό ότι η 
καλή πίστη και η επιθυμία εξεύρεσης λο
γικής και δίκαιης λύσης του προβλήμα
τος δεν υπήρχε στην άλλη πλευρά. Είναι 

πολλοί αδιαφώτιστοι, κυρίως στο εξωτε
ρικό, που νομίζουν ότι το Κυπριακό πρό
βλημα είναι μια διαφορά ανάμεσα στους 
· Ελληνες και τους Τούρκους της Κύ
πρου. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο λανθα
σμένη θεώρηση του προβλήματός μας. 
Το Κυπριακό πρόβλημα δεν είναι πρόβλη

μα ανάμεσα στις δυο κύριες κοινότητες 
της Κύπρου. Αν ήταν έτσι θα είχε λυθεί 
προ πολλού. Το Κυπριακό πρόβλημα είναι 
ένα μεγάλο διεθνές πρόβλημα το οποίο 
θέτει σε δοκιμασία την αξιοπιστία όλων 
των Διεθνών Οργανισμών, το διεθνές δί
καιο και τη διεθνή ηθική. Το Κυπριακό 

πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα εφαρμο
γής αυτών τοι:ι rων των αρχών επί των 
οποίων σrηρlζεται ο Οργαvωμός Ηνωμέ
νων Εθν<iJν. Αυτών τούτων των αρχών του 
διεθνούς δικαίου απάνω στις οποίες cπη
ρίζεται η ύπαρξη της διεθνούς κοινωνίας. 
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Το Κυπριακό πρι16λημα 1~ίναι ί:να 

μα εφαρμογιiς του διιωίου 1ωι των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιωι ΟεμελωJ
δι\Jν ελευθεριών, δπως διακ.ηρίJχτηκαν 
από τον Οργανισμό f !νωμένωv ΕGνιίJν και 
συμφωνήθηκαν με την Ευρωηαϊκιi Συν
θήκη της Ρώμης. Και δεν μπορεί να υπcιρ
ξει λύση δίκαιη, λύση βιώσιμη του Κυπpια·· 
κού προβλήματος αν οι αρχές αυτές δεν 
εφαρμοστούν. Και δεν είναι δυνατό η Διε
Θνής Κοινωνία να παραγωρίζει επ' άπειρο 
τα δίκαια ενός μικρού λαού, αν δεν θέλει 
να μεταβληθεί από κοινωνία δικαίου σε 
μια ζο(Jγκλα όπου το ισχυρότερο θηρίο 
καταβροχθίζει το ασθενέστερο 

Κυρίες και Κύριοι, 
Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο και

ρό για τουρκικές προτάσεις που δόθηκαν 
σ' εμάς και που αναμένεται η απάντησή 
μας. Πρόκειται προφανώς περί λάθους. 

Δεν δόθηκαν προτάσεις προς την ελληνι

κή κυπριακή πλευρά. Εδόθη ένα σημείω
μα με τις τουρκικές απόψεις προς το Γε

νικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
για να τον βοηθήσουν, όπως λέγουν, να 
σχηματίσει τις ορθές απόψεις και να υπο
βάλει τις δικές του προτάσεις για μια 
σφαιρική επίλυση του Κυπριακού προ

βλήματος και όχι για να τις επιδώσει σ' 
εμάς. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι το περι
εχόμενο αυτού του σημειώματος. Ο Γενι
κός Γραμματέας δεν θεώρησε σκόπιμο 
να επιδώσει το σημείωμα αυτό και σ' εμάς 
και να ερωτήσει τη γνώμη μας. Συνεπώς 
είναι αδικαιολόγητες οποιεσδήποτε υπο
θέσεις ή συλλογισμοί για το περιεχόμενο 
του εγγράφου τούτου. Εν πόση περιπτώ
σει, αν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμέ
νων Εθνών αποφασίσει να μας επιδώσει 
το έγγραφο τούτο, θα το μελετήσουμε με 

πολλή προσοχή και αν περιέχει θετικά 

σrοιχεία για την επίλυση του Κυπpιαiωύ 
προβλήματος με βάση τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κο
ρυφής, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα 

το απορρίψουν. Αν όμως πρόκεται και πό
λι για ένα τέχνασμα της 1Όuρκίας και της 
Τουρκοκυπριακής ηγεσίας για να κερδί
σουν περαιτέρω χρόνο για τη στερέωση 

και προώθηση του παράνομου κράτους 
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το οποίο ανακήρυξαν στον Κυπριακό 

Βορράν η απάντηση μας αναμφισβήτητα 
θα είναι όχι. Εν τούτοις, εμείς δεν σπεύ
δουμε να προδοκιμάσουμε τίποτε. Εν

θαρρύναμε και ενθαρρύνουμε το Γενικό 
Γραμματέα στην προσπάθεια του να 

εξεύρει μια δίκαιη λύση ενός προβλήμα
τος που αδικαιολόγητα παρατραβά και 
καθυστερεί για δέκα ολόκληρα χρόνια, 
λόγω ξένων επεμβάσεων και ξένων συμ

φερόντων λόγω της αδιαλλαξίας και της 

επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Επιδιώκουμε μια δίκαιη, έντιμη και βιώ
σιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος. 
Επιμένουμε στην εφαρμογή των ανθρω

πίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολί
τες της Κύπρου ανεξάρτητα από φυλεη

κή καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα, ήθη και 
έθιμα. Δεν θέλουμε πολίτες πρώτης, δεύ
τερης και τρίτης κατηγορίας, όπως ισχυ
ρίζονται μερικοί. Θέλουμε πολίτες μόνο 
πρώτης κατηγορίας. Πολίτες της Κύ
πρου. Και έχουν δικαίωμα να είναι πολί
τες της Κύπρου όλοι όσοι γεννήθηκαν και 
ανατράφηκαν σ' αυτό το τόπο. · Ολα τα 
ξένα στρατεύματα και όλοι οι ξένοι έποι
κοι που μεταφέρθηκαν εδώ για να αλ
λοιώσουν τον εθνογραφικό χαρακτήρα 
της βόρειας Κύπρου πρέπει να φύγουν 

γιατί δεν έχουν καμιά σχέση με την Κύ
προ και είναι γι' αυτό που αγωνιζόμαστε, 

γιατί αν δεν φύγουν όλοι αυτοί, αν δεν 
εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

αν οι πρόσφυγες δεν είναι ελεύθεροι να 
παν στα σπίτια και τις περιουσίες τους 

μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και αξιο
πρέπειας, δεν μπορεί να υπάρξει λύση 
βιώσιμη και δίκαιη του Κυπριακού προ
βλήματος. 

Πριν κλείσω τη σύντομη αυτή ομιλία 
μου, θάθελα να χαιρετήσω την ωραία αυ

τή πολιτιστική εκδήλωση και μαζί με αυτή 
να χαιρετήσω και να χειροκροτήσω την 
έκδηλη νοσταλγία του γυρισμού που σαν 
τον Ομηρικό Οδυσσέα κατέχει όλους 
εκείνους που στερήθηκαν την ευτυχία 
και τη χαρά να ζουν στα σπίτια και τις 
περιουσίες τους. 

θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σ' όλους 
εκείνους που δούλεψαν για την οργάνω
ση της ωραίας αυτής εκδήλωσης, για 

όλους εκείνους που με τη ζωή και τη δρά
ση τους κρατούν άσβεστη τη φλόγα του 
γυρισμού και συντηρούν τη μνήμη της 

κατεχόμενης πατρίδας που προσμένει να 
σφίξει και πάλι στην αγκαλιά της τα παιδιά 
της που θα ξαναγυρίσουν και πάλι σ' αυ

τή. 

Με τα λίγα αυτά λόγια κηρύττω την έν
αρξη του φεστιβάλ της περιοχής Κυ

θρέας και εύχομαι επιτυχία στους σ~ο· 
πούς και τις επιδιώξεις του. 

Ομιλία στα εγκαίνια έκθεσης μνή

μης Κατεχομένων εδαφών και Φεστιβάλ 

Περιοχής Κυθρέας στις 30.6.84 μέρα 
Σάββατο και ώρα 7μ.μ. στην Πύλη Αμμο

χώστου. 

Εξοχώτοτε Προεδρεύοντα της Κ Δη

μοκρατίας εκλεκτοι προσκεκλημένοι. Αξιό

τιμοι Κυρίες και Κύριοι 
Αισθάνομαι την υποχρεωση να εκφρά

σω τιc πιο θερμες ευχαριστίες στον Εξοχώ
τcηο Προεδρευοντο και Πρόεδρο της-Βου

λής των Αντιπροσώπων κ Γεώργιο Λαδά που 
είχε την ευγενικιο κολωσύνη ν· ανταποκρι

θεί στην πρόσκληση μας και να βρίσκεται 

Απο Χρ Πετcχι 

σήμερα μοζι μας γιο να τελεσει το εγκαινιο 

των σημερινών μας εκδηλώσεων γιο διοτη

ρηση της μνήμης των σκλοβωμενων εδα

φών μας 

Κοτολληλες ευχαριστίες απευθύνω και 

προς ολους εσος γιο την ευγενικιο σος πα

ρουσία στην πορουσο εορτοστικη μας συγ

κέντρωση 

Αγοπητοι μου γιο δέκα τώρα χρόνιο 
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βρισκομοστε μακριά οπό τις ποτρογονικες 

μας εστίες που τις καταπατεί ο αδίστακτος 

κατακτητής Γιο δεκο τώρα χρόνιο οτενι

ζουμε οπό την προσφυγιο τον ολυσοδεμενο 

Πενταδάκτυλο κοι διαρκώς αναπολούμε το 

χωριο κοι τις πολεις μας που βρίσκοντοι 

στις αγκαλιές του Για δεκο τώρα χρόνιο 

ογωνι(ομοστε να κροτησουμε ζωντανή την 

μνήμη των κατεχομένων εδαφών μας 

Ο Ελληνικος Κυπριακός Λοος στεκει 

οπτοητος και ολυγιστος στο περοομο του 

χρόνου και φωνοζει ζητώντας το δικαιο του 

Δεν C:εχνουμε ω σκλοβωμενο χωρια κοι τις 

πόλεις μας τους τόπους μας που πονω 

τους εινσι κτισμένοι βωμοι και εστιες κοι με

σο τους είναι θομμενοι γονιοί κοι προγόνοι 
μας 

Δεν ξεχνοίφε τη δροσόλουστη νι!μφη 

του Πενταδοκτυλου την εύανδρη Κωμοηο

λη της Κυθρ<~ος Την μαγευτική μας Κυθ

ρέο που ο Θεός την έταξε οπό τον καιρό 

του οικισμου της νο δεχθεί την Ελληνική 

γενιο. το δαιμόνιο Ελληνικό πνεύμα που την 

ανέδειξε rιπο το πονιΊρχοια της χρόνια σε 

Ελληνικό βοσιλειο κω τηc; έδωσε το εξοιρε

τικό προνόμιο να δεχθεί ενωρίς τη διδασκα

λία του Θεανθρώηοu και να γινει επισκοπή 

των αρχαίων Χύτρων το προπυργιο τουτο 

του Χριστιονισμου 

Πως ειναι δυνcπό να ξεχάσουμε τcι 
ιστορικό φροίιριο του Αγίου Ιλαρίωνο του 
Βουφοβεντου κ ω της Κοντορας. που είχαν 

γίνει έπαλξη της λευτεριάς σ· όλους τους 
κατακτητές που επιβουλεύοντο στο πέρα
σμα των αιώνων την κυριαρχία κοι την ακε
ροιοτητα του ταλαίπωρου νησιου μας: 

Η διατήρηση της παράδοσης κοι της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς πρέπει νάνοι 

η βοσικη επιδίωξη της σημερινής γενιάς γι

ατί η αναβίωση των ηθών κοι εθιμων όπως 

και πολιων συνηθειών που συντηρούνται 

στις μνήμες των πιο παλιών. Ζ:ωντονεύουν. 

διδάσκουν και συγκινούν 

Λαοί που χορεύουν και τραγουδούν 

στους ρυθμους της φυλής τους είναι προο

ρισμένοι να ζησουν και να δικαιωθούν. Σε 

μια κοινωνία στηριγμενη οπό αιώνες στο θε

σμό της οικογενειος ο γάμος ητον πόντο 

σημαντικό γεγονος ιδιαίτερο στις μικρές 

και aπόμακρες κοινωνίες των χωριών ήταν 

ίσως η μεγαλύτερη κοινωνική κοι κοσμική 

εκδήλωση 
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Ο γάμος οπό το πολιό χρονιο η ταν ο πιο 

σημαντικός σταθμός της ζωης του σνθρω

που Το aντρόγυνο με το γόμο ξεφευγει πιο 

οπό τις οικογένειες των γονιών μοκριο οπο 

περιορισμο(Jς και απαγορεύσεις σε εργα κω 

προξεις κοι ερχετοι να ζήσει στην απόλυτη 

ελευθεριο που συνιστοται στην αrτο κοινού 

κίνηση. δράση κάι δημιουργία Παρολληλο 

έρχεται ν· αναλάβει συζυγικη κοι οικογε

νειοκη ευθυνη 

Ητον το πιο χαρμόσυνο γεγονός κοι 

κυριορχουσε η χορό το γλεντι η ψυχαγω

γία. ο χορός. η μουσική το τραγούδι Η ευχά

ριστη ουτη ατμόσφαιρα που δημιουργείτο 

στιc 3-4 μέρες που τροβοι!σε η διασκέδαση 
είχαν ξεχωριστή σημασία γιο το νέο ζευγc1-

ρι γιοτι aπ· αυτή αντλούσε πιστη και θάρ

ρος. ελπίδα κοι αισιοδοξια για το μελλοντικό 

στάδιο 

Αυτά λοιπόν το θρησκευτικα και κοινω

νικά έθιμα που συνδεθηκον μι: το γαμο έρ

χονται να εκλείψουν κcιι να ξεχασθούν ολσ

τελο οπό τη νέο γενιά · Εχουμε ιερο κοθή
κο όλοι μας να τα διατηρήσουμε. να τα καλ

λιεργήσουμε και να το μεταδώσουμε ατόφια 

και γνήσιο στους νέους μας γιατι αυτά 

σπουδάζουν και μελετούν την καταγωγη 

την πρόοδο κοι τον πολιτισμό μας και ανοί

γουν νcες κοι πλατειές πορειες οτο ιστορι· 

κό μας μέλλον. 

Αγοπητοι μου η κατοστοση στην Κυπρο 

είναι κρίσιμη Η πληγή είναι ανοικτη κοι αι

μορρογει. Οι Τουρκοι στοχευουν την κοτο

ληψη ολης της Κύπρου μας. Στις στιγμές 

αυτές που διακυβεύεται η φυσικη κοι εθνική 

μας επιβίωση χρειάζεται ενότητα και ομο

ψυχιο σύμπνοια και ομογνωμία. τόνωση του 

φρονημοτος και της ογωνιστικότητος του 

λαού μας Δεν είμαστε μόνοι στη διοφορο

ποιηση των aνίερων σκοπων των Τουρκων 

Στο πλευρό μας βρίσκεται η δυνομικη πα

ρουσία της Ελλάδος κοι η συμπαράσταση 

των φιλελευθέρων χωρών του κόσμου Είναι 

οι μόνοι παράγοντες στη διαφοροποίηση 

της στάσης των μεγάλων συμφερόντων που 

εμπλέκονται στο Κυπριακό πρόβλημα Αι

σθανόμαστε ευγνωμοσυνη και περηφάνειο 

γιο την Ελληνικη συμπαράσταση 

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αν

δρέας Παπανδρέου μιλώντας πριν λίγες μέ

ρες στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν παρέ

λειψε ν· αναφερθεί και στο Κυπριακό Ανά

μεσα σ· άλλο ανάφερε «Είναι πρώτο θέμα 




