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ΤΟΥΣ ΚΥΘΡΕΩΤΕΣ 

Αι ιστηρά μέτρα ασφαλείας λήφθηκαν 

χθες από τις Αρχές της Δημοκρατίας κατά 

την πορεία των Κυθρεωτών και των κατοί

κων των άλλων χωριών της κατεχόμενης 

περιοχής. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις 

είχαν σχηματίσει κλοιό στην περιοχή της 

Πυροσβεστικής στο δρόμο προς την Αμμό

χωστο, ενώ παράλληλα είχαν στηθεί ψηλά 

συρματοπλέγματα. 

Παράλληλα άνδρες της QγΦΝΙΚγΠ είχαν 

παραταχθεί κατά μήκος της γραμμής aντι

παράταξης και απαγόρευαν στους διαδη

λωτές να περάσουν. 

Τελικά 50 περίπου άτομα κατάφεραν να 
σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να 

μπουν στην νεκρή ζώνη, για να ανακοπούν 

όμως από άνδρες των Ηνωμένων Εθνών και 

va επιστρέψουν. 

Της Πορείας είχε προηγηθεί δέηση για 

την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμέ

νων και για επιστροφή και δικαίωση, και 

συγκέντρωση έξω από το προαύλιο της 

εκκλησίας της Παναγίας της Παλλουριώ

τισσας όπου απηύθυναν σύντομους χαιρε

τισμούς ο Πρόεδρος Βασιλείου, αρχηγοί 

κομμάτων, ο Πρέσβης της Ελλάδος και ο 

Πρόεδρος του Σωματείου «Ελεύθερη 

Κυθρέα». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Βασιλείου 

παραλλήλισε τις κοσμογονικές αλλαγές 

στην Αν. Ευρώπη με το κυπριακό και τόνισε 

ότι μετά τις εξελίξεις αυτές δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί το σύστημα του διαχωρισμού 

στην Κύπρο. 

Εμείς έχουμε κάνει τον ιστορικό συμβι

βασμό. Δεχόμαστε την ομοσπονδία, ποτέ, 

όμως δεν θα δεχθούμε τη διχοτόμηση της 

Κύπρου. Ποτέ δεν θα δεχθούμε την υφι

στάμενη ντε φάκτο κατάσταση ως λύση στο 

πρόβλημα». 

ΟΔΗΣΥ 

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΔΗΣγ 

τόνισε ότι το μήνυμα της Ευρώπης είναι 

ενΟαμρυντικό για το κυπριακό αν το αξιο 

ποιήσουμε κατάλληλα με τη συλλογική 

προσπάθεια. 

Έχουμε εθνικό χρέος να συνεχίσουμε 

αυτή την ειρηνική πορεία γιατί δεν υπάρχει 

καμιά άλλη που μπορεί να μας οδηγήσει 

στην κατεχόμενη Κυθρέα, στην κατεχό

μενη Αμμόχωστο, στην κατεχόμενη Μόρ

φου και στην κατεχόμενη Κερύνεια. Αυτή 

είναι η πορεία της επιστροφής η πορεία της 

δικαίωσης». 

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του 

ΔΗΚΟ Σπύρος Κυπριανού, προειδοποίησε 

ότι σήμερα ο Ελληνισμός της Κύπρου απει

λείται για πρώτη φορά με αφανισμό. 

Αφού τόνισε πως το δικαίωμα της επι

στροφής είναι αναφαίρετο ο κ. Κυπριανού 

τόνισε πως πρέπει να διεκδικούμε τα δίκαια 

μας με πειστικότητα και να μη δίνουμε την 

εντύπωση στους ξένους και την Τουρκία 

ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δεχθούμε 

εμείς οι ίδιοι απαράδεκτους συμβιβασμούς 

στα θέματα αρχής και ιδιαίτερα στα θέματα 

των στρατευμάτων, των εποίκων, των 

προσφύγων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της εφαρμογής ενός λειτουργήσιμου 

συνταγματικού συστήματος. 

Σε χαιρετισμό του Γ. Γ του ΑΚΕΛ που δια

βάστηκε στη συγκέντρωση εκφράζεται η 

ελπίδα ότι παρά την ακαμψία των θέσεων 

της άλλης πλευράς και την αδιάλλακτη 

στάση του Ντενκτάς θα βρεθεί επί τέλους ο 

τρόπος για συνέχιση του διαλόγου μέσα σε 

πνεύμα καλής θέλησης με στόχο την ειρη

νική επίλυση του προβλήματος, την ενο

ποίηση και την συνέχιση της συμβίωσης 

του λαού σε ένα ομόσπονδο καθεστώς. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής και αρχηγός της 

ΕΔΕΚ Δρ. Βάσος Λυσσαρίδης ο οποίος 

απουσιάζει στο εξωτερικό απέστειλε στη 

συγκέντρωση χαιρετισμό στον οποίο κατη

γόρησε την Τουρκία και το Ντενκτάς για 

την αδιάλλακτη και αναχρονιστική στάση 

τους προσθέτοντας ότι η ηγεσία και ο λαός 

θα πρέπει να συνεχίσουν άκαμπτοι τον 

αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή. 
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Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Εξω ο 

Αττίλας από την Κύπρο» και «Λύση σύμ

φωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ομάδα 

από άνδρες και γυναίκες κυθρεώτισσες, 

βρέθηκαν χθες αντιμέτωποι, πρόσωπο με 

πρόσωπο, με τους άντρες της Ειρηνευτι

κής Δύναμης στη νεκρή ζώνη της περιοχής 

Μιας Μηλιάς εκφράζοντας έτσι τον άσβε

στο πόθο για επιστροφή στην κατεχόμενη 

Κυθρέα. 

Με πορεία που οργάνωσε χθες το σωμα

τείο «Ελεύθερη Κυθρέα» προς την κατε

χόμενη περιοχή Κυθρέας διαδήλωσαν και 

πάλι τον άσβεστο πόθο τους για επιστροφή 

στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

Η πορεία ξενίνησε στις 11.00 από την 
εκκλησία της Παναγίας στην Παλλουριώ

τισσα όπου αναπέμφθηκε δέηση για την 

ανεύρεση των αγνοουμένων και για την 

επιστροφή των προσφύγων στις πατρογο

νικές τους εστίες. Η πορεία κατέληξε στο 

οδόφραγμα των Ηνωμένων Εθνών προς τη 

βιομηχανική περιοχή Μιας Μηλιάς όπου 

επιδόθηκε ψήφισμα για το Γενικό Γραμμα

τέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Με το ψήφισμα ζητείται η επιστροφή 

όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις 

περιουσίες τους υπό συνθήκες απόλυτης 

ασφάλειας. Επίσης επαναλαμβάνεται η 

αξίωση για άμεση αποχώρηση όλων των 

Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των 

εποίκων. Με το ψήφισμα τους οι Κυθρεώ

τες υπογραμμίζουν ότι ουδέποτε θα 

δεχθούν τα τετελεσμένα της εισβολής και 

της κατοχής και εκφράζουν την ελπίδα ότι 

μετά το γκρέμισμα του τείχους του Βερο

λίνου τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα ανεχθούν 

την ανέγερση νέου τείχους αίσχους, του 

τείχους μιας διαμελισμένης μικρής 

Κύπρου. 

Προσφωνώντας τους πεζοπόρους ο 

πρόεδρος Βασιλείου αναφέρθηκε στη 

σημερινή λεπτή φάση των προσπαθειών για 

την επίτευξη λύσης και εξέφρασε την 

ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο και η 
! 

στασιμότητα που προκάλεσε η άλλη 

πλευρά στον ενδοκυπριακό διάλογο, ώστε 

να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη ουσια

στικών συνομιλιών. 

Ο πρόεδρος Βασιλείου τόνισε επίσης ότι 

σήμερα που ολόκληρη η ανθρωπότητα 

πρακολουθεί κατάπληκτη τις κοσμογονι

κές αλλαγές, που συντελούνται στην ανα

τολική Ευρώπη, σήμερα που η τάση του 

κόσμου για ενοποίηση είναι διάχυτη, είναι 

αδιανόητο να θέλουμε να εφαρμόσουμε 

στην Κύπρο σύστημα διαχωρισμού των δυο 

κοινοτήτων. Εμείς έχουμε κάνει τον ιστο

ρικό συμβιβασμό. Δεχόμαστε την ομο

σπονδία, ποτέ, όμως δεν θα δεχθούμε τη 

διχοτόμηση της Κύπρου. Ποτέ δεν θα 

δεχθούμε την υφιστάμενη ντε φάκτο 

κατάσταση ως λύση στο πρόβλημα. 

Σε χαιρετισμό του προς τους πεζοπό

ρους ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Κληρίδης 

ανέφερε ότι η συμβολική αυτή '1ορεία 

σκοπό έχει να στείλει το πολιτικό μηνυμα 

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 αναγνω

ρίζουν τα τετελεσμένα που με την παρανο

μία και τη βία προσπάθησε να δημιουργή
σει ο Αττίλας. Δεν ξεγράφουν πατρίδες. 

Ο κ. Κληρίδης τόνισε επίσης πως φέτος 

το πολιτικό αυτό μήνυμα ακούεται πιο 

καθαρά από την πολιτισμένη ανθρωπότη

τα. Γιατί χρονικά συμπίπτει με ενοποιητι

κές ενέργειες στην ανατολική Ευρώπη, 

που συγκλονίζουν την οικουμένη. Η 

ανθρωπότητα σήμερα καταργεί διαιρετι

κές γραμμές κηι ωταρρίπτει τείχη που δια

χωρίζουν τους λαούς. 

Το μήνυμα αυτό κατέληξε ο κ. Κληρίδης 

είναι ενθαρυντικό για το κυπριακό αν, 

φυσικά, το αξιοποιήσουμε κατάλληλα με 

συλλογική προσπάθεια. Και μπορούμε να 

το αξιοποιήσουμε μέσω της ειρηνικής δια

δικασίας και μέσα στα πλαίσια των Ηνωμέ

νων Εθνών. Έχουμε εθνικό χρέος να συν ε-




