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OXI ΣΤΑ KATOXIKA ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ 

Βροντοφωνάζουν οι Κυθρεώτες. 

ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ συρματόπλεγμα που 

χωρίζει την Κύπρο στα δυο προσπάθησαν 

χιJες να περάσουν οι Κυθρεώτες που 

πορεύθηκαν μέχρι το οδόφραγμα των Ηνω

μένων Εθνών στη Μια Μηλιά, διατρανώνον

τας ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα 

τους ν' αγωνιστούν μέχρι την επιστροφή 

στην κατεχόμενη Κυθρέα. 

Οι Κυθρεώτες δεν κατάφεραν όμως να 

φθάσουν μέχρι το χωριό τους, αφού ανέκο

ψαν την πορεία τους ανθρώπινες αλυσίδες 

ΟΗΕΛΩΝ, που σχημάτισαν τείχος του 

αίσχους. Έτσι, περωρίστηκαν να εκφρά

σουν την πικρία τους και να διατρανώσουν 

την απόφαση τους να παλέψουν ενάντια 

στην κατοχή. Η χθεσινή εκδήλωση άρχισε 

με συγκέντρωση στην εκκλησία της Πανα

γίας Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισ

σα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνα

γερμού κ. Κληρίδης σε χαιρετισμό του στην 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1989 

aντικατοχική πορεία ανέφερε ότι η συμβο
λική αυτή πορεία σκοπό έχει να στείλει το 

πολιτικό μήνυμα ότι οι Έλληνες νόμιμοι 

κάτοικοι της Κυθρέας δεν ξεχνούν τη γη 

των προγόνων τους, τη γη την ποτισμένη 

με το αίμα των ηρώων τους, τη δική τους 

γη. «Δεν αναγνωρίζουν - πρόσθεσε - τα 

τετελεσμένα που με την παρανομία και τη 

βία προσπάθησε να δημιουργήσει ο Αττί

λας. Δεν ξεγράφουν πατρίδες. 

«Οι Κυθρεώτες, όπως και όλοι οι πρόσ

φυγες, είναι αποφασισμένοι ν' αγωνιστούν 

για επιστροφή και για διασφάλιση όλων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για όλους τους 

κατοίκους του νησιού. Είναι αποφασισμέ

νοι ν' αγωνιστούν για απαλλαγή της 

Κύπρου από τα τουρκικά κατοχικά στρα

τεύματα και εποίκους, για ασφάλεια, για 

μόνιμη ειρήνη. Είναι αποφασισμένοι ν' 

αγωνισθούν για την κατάργηση των διαιρε

τικών και διαχωριστικών γραμμών». 

Εθνικό χρέος 

Φέτος το πολιτικό μήνυμα ακούεται ι ιιυ 

καθαρά από την πολιτισμένη ανθρωπότη

τα, πρόσθεσε ο κ. Κληρίδης, γιατί χρονικά 

συμπίπτει με ενοποιητικές ενέργειες στην 

Ανατολική Ευρώπη, που συγκλονίζουν την 

οικουμένη. Έχουμε εθνικό χρέος κατέλη

ξε, να συνεχίσουμε αυτή την ειρηνική 

πορεία, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη που 

μπορεί να μας οδηγήσει στην κατεχόμενη 

Κυθρέα. 

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημο

κρατίας κ. Βασιλείου ανέφερε πως σήμερα 

που η τάση του κόσμου για ενοποίηση είναι 

διάχυτη, είναι αδιανόητο να θέλουμε να 

εφαρμόσουμε στην Κύπρο σύστημα διαχω-

ρισμού των ουο κοινοτήτων. Εμείς έχουμε 

κάμει το ιστορικό συμβιβασμό, πρόσθεσε, 

δεχόμαστε την ομοσπονδία, ποτέ, όμως δε 

θα δεχθούμε τη διχοτόμηση της Κύπρου. 

Ποτέ δε θα δεχθούμε την υφιστάμενη ντε 

φάκτο κατάσταση ως λύση στο πρόβλημα. 

Ο κ. Βασιλείου κατέληξε ότι αμετάθετος 

στόχος της δικής μας πλευράς είναι η επί

τευξη, με ειρηνικά μέσα, μιας βιώσιμης και 

δίκαιης λύσης του Κυπριακού Προβλήμα

τος, μιας λύσης που με βάση τις Συμφωνίες 

Κορυφής του 1977 και του 1979 θα προνοεί 
μιαν ομόσπονδη ενωμένη Κύπρο, απαλλαγ

μfνη από ξένα στρατεύματα και εποίκους. 

Μηνύματι::ι 

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Κυπριανού σε 

χαιρετισμό του ανέφερε ότι σήμερα που 

συντελούνται κοσμο'ίστορικές εξελίξεις 

στα θέματα των σχέσεων μεταξύ των λαών 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε 

υποχρέωση να συλλάβουμε τα μηνύματα 

των καιρών ν' αξιοποιήσουμε στο μεγαλύ

τερο δυνατό βαθμό υπέρ της υπόθεσης 




