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Ομιλία rou Προέδρου του Σωματείου 
ccΕλεuθερη Κυθρέα» στη Πορεία προς Κuθρέα 

σης 11 9" 11.89. 

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κ. Υπουργέ, κ. Βουλευτές και 

Πρέσβη της Ελλάδος, κ. Αρχηγοί και 

εκπρόσωποι Κομμάτων (κ. Πρόεδρε της 

ΠΕΠ.) και λοιποί υψηλοί προσκεκλημένοι 

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνί

στριες, 

Έχουν περάσει 15 χρόνια από το προδο
τικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική 

εισβολή με αποτέλεσμα η Τουρκία να κατα

λάβει το 40% του κυπριακού εδάφους να 
διιίJξει 200 χιλ. Ελληνοκύπριοuς στην προσ
φυγιά, να σκοτώσει 5-6 χιλ., 2 χιλιάδες να 
είναι αγνοούμενοι και οι συγγενείς τους να 

ζουν με το άγχος και την αγωνία τι να 'γιναν 

τα προσφιλri τους πρόσωπα. Μερικές εκα

τοντάδες είνω. εγκλωβισμένοι στην Καρπα-

σία και σ' άλλα μέρη και ζουν αγωνιώδεις 

νύκτες με τις εγκληματικές πράξεις που 

δημιουργούν σε βάρος τους οι άξεστοι 

έποικοι της Ανατσλίας. 

Μετά από τούτη τη συμφορό που έπληξε 

το πολυστέvακτο νησί μας άρχισε ένας δια· 

κοινοτικός διάλογος για λύση του Κυπρια

κού. Δυστυχώς όμως δεν απέδωσε τίποτε 

μέχρι σήμερα, γιατί η Τουρκία δεν έχει την 

πολιτική βούληση να λύσει το κυπριακό 

ειρηνικά και χρησιμοποιεί το διάλογο χάριν 

μόνον του διαλόγου. 

Απαιτούν από μας να αποδεχτούμε μια 

λύση που θα' χει σαν τίτλο την ομοσπονδία 

και σαν περιεχόμενο τη διχοτόμηση. Κατα

πατοίJV θεμελιώδεις αρχές, περιφρονούν 

το διεθνές δίκαιο, αγνοούν αποφάσεις και 

ψηφίσματα των διεθνών οργανισμών. 

Αδιάλλακτοι, αρνητικοί, ανυποχώρητοι, 

·επιδιώκουν λύση που να εξυπηρετεί τους 

δικούς τους στόχους που αποβλέπουν την 

εδραίωση της ντε φάκτο κατάστασης, νέων 

τετελεσμένων, με κλιμάκωση την κατά

ληψη και τουρκοποίηση της Κύπρου μας. 

Έχει εγκαταστήσει μόνιμα στο τουρκο

πατημένο τμήμα της Κύπρου μας 35 χιλ. 
Τούρκους στρατιώτες, 65 χιλ. έποικους της 
Ανατολίας και συνεχίζει τώρα να εποικίζει 

Βουλγαρομουσουλμάνους για αλλαγή του 

δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου. 

Διαμοίρασε στους έποικους με τίτλους 

ιδιοκτησίας όλες τις ελληνικές περιουσίες, 

άλλαξε τα ονόματα των χωριών και των 

πόλεων με τουρκικές ονομασίες. Κατά

στρεψε τις εκκλησιές μας και πολλές 

μετάτρεψε σε τζαμιά, άλλες έκαμε αποθή

κες, μάνδρες ζώων ακόμη και ουρητήρια 

και γενιι<ά ό,τι ευτελές και ανήκουστο για 

Θρησκευτικοίις χώρουςc Ειι<όνες και ψηφι

δωτά άφθαστης τέχνης ι<.αι aνυπολόγιστης 

αξίας κλάπηκαν και ποuλ1Ίθηκαν στο εξωτε

ρικό. Κατάστρεψε γcνικά κάθε τι το ελλη .. 
νικά και έντυσε τα πάντα με ένδυμα τοι:ιρ

κικο για να καυχάται στους ξένους πως 

τούτο το τμήμα της Κύπρου ανήκει στους 

Τούρκους. Στην επίσκεψη του τον Ιούνιο 

του 1θ86 ο Τούρκος Πρωθυπουργός κ. 

Οζrιλ χαρακτήρισε το τμήμα τούτο επαρχία 

της Τουρκίας με μεγάλη ευαρέσκεια και 

ικανοποίηση. 

Ακριβώι:; γι' αυτές τις ανriκουστες και 

απαρόδεχτες πράξεις της Τουρκίας οργα

νιi.Jσαμε τη σημερινή Γ Αντικατοχική 

Πορεία προς τη Μια Μηλιά και την περιοχή 

Κυθρέας για να δείξουμε σ' όλη την οικου

μένη 

1) Πως το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και 
κατοχής. Μια ξένη δύναμη η Τουρκία εισέ

βαλε στην Κύπρο και κατακρατεί και παρα

βιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για 15 
τώρα χρόνια. 

2) Να απαιτήσουμε την άμεση αποχιiφηση 
των τούρκικων στρατευμάτων και όλων των 

εποίκων και αυτών ακόμη που παντρεύτη

καν Τουρκοκύπριους ή Τουρκοκύπριες. Να 

φύγουν χωρίς καθυστέρηση και ας πάνε 

στην Τουρκία, aχανής και πλούσια χώρα 

που είναι μπορεί να τους εγκαταστήσει και 

να τους υποστηρίξει, ενώ η Κύπρος, μια 

μικρή χώρα αδυνατεί να τους δώσει τα 

μέσα να ζήσουν. 

Ν' aξιώσουμε ν' αρχίσει διάλογος ουσίας 

και να συζητηθούν σε βάθος οι τρεις βασι

κές ελευθερίες, διακίνησης, εγκατάστα

σης, ιδιοκτησίας και το αναφαίρετο 



δικαίωμα της επιστροφής όλων των πρι...σ

φύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους 

ανάμεσα σε συνθήκες απόλυτης ασφά

λειας. 

Είναι κρίμα το κυπριακό να παραμερίζε

ται και να μη αναλάβουν οι Μ. Δυνάμεις να 

το συζητήσουν και να εισηγηθούν μιa 

δίκαιη και βιώσιμη λύση που να τη δεχτοίιν 

και τα δυο μέρη. 

Μπορούσε ακόμη κάλλιστα να λυθεί σύμ

φωνα με τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. και τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

που έχουν εκδώσει κατά καιρούς για την 

Κύπρο. iδίως το ψήφισμα 3212 που η ΓενικιΊ 
Συνέλευση του O.!i.E. εξέδωσε την 1η 

Νοεμβρίου 19Ί4 το οποίο υπόγραψε ιωι η 

ίδια η Τουρι~ία και συνιστούσε. 

) Καλεί όλες τις χώρες να σεβαστοι)v την 
κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιό

τητα και το αδέσμcυτο της Δημοκρατίας 

της ΚίJπρου. 

2) Παροτρύνει ταχεία αποχώρηση των 

Τούρκικων στρατευμάτων από τη Δημο

κρατία της Κύπρου. 

3) Κρίνει όλοι οι τφόσφυγες να επιστρέ

ψουν στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφά

λειας και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

πάρουν επείγοντα μέτρα προς αυτό το 

σκοπό. 

Το ψήφισμα τούτο έπρεπε να το είχαμε 

ασπίδα και δόρυ στον αγώνα μας και σαν 

λόβαρο να το παρουσιάζουμε σε κάθε επί
σημο βήμα προκειμένου να πείσουμε για 

δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργήσιμη λύση. 

Την αδιάλλακτη και άκαμπτη στάση του 

Ντενκτάς και της Άγκυρας δυστυχώς τρο

φοδοτούν όχι μόνο η στάση των Μ. Δυνά

μεων, αλλά. και εκείνη του Γενικού Γραμμα

τέα του Ο.Η.Ε. και του Αμερικανού Προέ

δρου, που συνεχώς αδικούν το θύμα- την 

Κύπρο και επιβραβεύουν το θύτη - την 

Τουρκία-. Ο κ. Γκουεγιάρ στην έκθεση του 

στο Συμβούλω Ασφαλείας αναφέρει πως 

διακόπηκε ο διάλογος εξαιτίας διαφοράς 

απόψεων στις δυο πλευρές. Ενώ ο κ. 

Μπους στην έκθεση του στο Κογκρέσσο 

αντί ν' αναφέρει πως ο Ντενκτάς απέρριψε 

το περίγραμμα και αμφησβήτησε το ρόλο 

του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. μιλά για 

διαμάχη μεταξύ των δυο Κοινοτήτων σχε

τικά με το <<περίγραμμα". 
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Είναι πια καιρός να χαραχθεί πανεθνική 

πορεία για το Κυπριακο που να αντιτάσσε

ται στα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας με 

ενεργό ανάμειξη της Ελλάδας. Ελλάδα και 

Κύπρος από κοινού να χαράξουν αγωνι

στική πορεία που ν' ανατρέπει τα τετελε

σμένα να διασφαλίζει την επιβίωση του 

Ελληνισμού της Κύπρου και να θέτει 

φραγμό στις βλέψεις του τοίJρκικου επε

κτατισμού. Η ενίσχυση της άμυνας μας 

κάμνει υπολογίσιμους στον αντίπαλο μας. 

Η πρόσφατη πτώση του διαχωριστικού 

τείχους του Βερολίνου, σίγουρα πια δεν 

υποβοηθεί τη διχοτόμική λύση του Ντεν

κτάς και τα επεκτατικά σχέδια της Τοuρ

ι<ίας. Φρόνιμο και λογικό λοιπόν είναι να μη 

σπεύσουμε να δεχτούμε λι.Jση με διαιρε

τικά στοιχεία, όταν ο κόσμος όλος επανε·

vώνεται. 

Πρόσφατα ο υπουργός εξωτερικών 1-ης 
Τουρκίας κ. Γι-<:ιλμό.ζ απεκcΊλεσε το κατει·· 

λημμένο τμήμα της Κύπρου •Τουρκοκυ

πριακό» χαρακτηρισμός ΠΟL! αποκαλύπτει 

τις προβλέψεις της Τουρκίας. Όχι κ. Οζάλ 

και Γκιλμάζ τούτο το χώμα που παράνομα 

κατακρατείτε σήμερα είναι γνήσιο ελλη

νικό πάνω από τρεις χιλιετηρίδες και ανή

κει στις 200 χιλ. πρόσφυγες που για αιώνες 

έζησαν στα πατρογονικά οττίτια και ήλθε "η 

ειρηνευτική επιχείρηση, του Ετζεβίτ, η 

λαίλαπα της εισβολής του Αττίλα να τους 

διώξει βίαια και βάναυσα και να είναι 

σrΊμερα πρόσφυγες στη δικιά τους πατρί

δα. 

Εμείς οι πρόσφυγες της περιοχής 

Κυθρέας της Μια Μηλιάς, μ' όλο το προσ

φυγικό κόσμο και τον υπόλοιπο κυπριακό 

λαό δηλούμε κατηγορηματικά πως δεν θα 

δεχτούμε το σημερινό στάτους κβο σαν 

λύση του κυπριακού. Μια κατάσταση που 

παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

χωρίζονται οι δυο κοινότητες εθνικά και 

θρησκευτικά, και δημιουργεί εστία ένστα

σης για μελλοντική σίJγκρουση. Ούτε είναι 

δυνατόν να δεχθεί τούτο η διεθνής κοινό

τητα, γιατί όλες οι χώρες ξεύρουν καλά τις 

αποσταθεροποιητικές ενέργειες μιας διχο-

τομημένης χώρας. · · 

Απευθύνομαι τώρα στους συμπατριώτες 

μας τους Τουρκοκύπριους. Τους συνετούς 

και μυαλωμένους. Σ' αυτούς που αγαπούν 




