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Χαιρετισμός στην Αvηκατοχaκη Πορεία 

με την ευκαιρία της επετείου -rης ανακηρύξεως ψευδοκράτους Ντενκτάς 

που διοργάνωσε η Σοσιαλιστική Γuvαικεiα Κίνηση στον Αστρομερfτη 

από το Χριστόδοuλο Πέτσα, Πρόεδρο "Ελεύθερη Κuθρέα" 

Εξοχότατε κ. Προεδρεύοντα και Πρόε
δρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
έντιμε κ. Βουλευτή, Αξιότιμοι ουναγωνι

και ουναγωvίοτριες, 

Από μέρους του Σωματείου "Ελεύθερη 

Κuθρέα" μεταφέρω θερμό και αγωνιστικό 

χαιρετισμό στην παρούσα aντικατοχική 

εκδήλωση και εύχομαι ολόψυχα πλήρη 

επιτυχία σ' αυτή και να στείλει τα κατάλ

ληλα μηνύματα σ' όσους κινούνται γύρω 
από το κυπριακό και ενδιαφέρονται πραγ

ματικα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Η 
Σοσιαλιστική Γυναικεία κίνηση που οργά

νωσε την παρούσα εκδήλωση είναι άξια 

θερμών συγχαρητηρίων. 

15 Νοεμβρίου 1983 ο Τουρκοκύ-
πριος κ. Ντενκτάς πέρα από τη 

στήριξη που είχε από ης χιλιάδες 

κους στpατιι.ίηες και από την υποοη'Ίριξη 

που είχε από τους έποικους και την πολι

τική ενθάρρυνση οπό την Άγκυρα προχώ

ρησε στην ανακήρυξη κράτους με το 

όνομα Τ.Δ.Β.Κ. 

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους απέ

δειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο πως οι 
Το(φκοι εισέβαλαν ση1ν Κύπρο όχι για να 

προστατεύσουν τη ζωή των Τουρκοκυ

πρίων που δήθεν κινδύνευε στα χέρια 
των Ελληνοκυπρίων, αλλά για να ικανο
ποιήσουν τις επεκτατικές τους βλέψεις 

που όνειρό τους είναι η αναστήλωση της 

περίτρανης οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Την ανακήρυξη του καθεστιiηος Ντεν

κτάς καταδίκασε αμέσως το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. με το ψήφισμα που 

εξέδωσε 541 στις 18 Νοεμβρίου 1983 που 
αναφέρει: 

"Ανησυχώντας από τη δήλωση των 
Τ.Κ Αρχών ημ. 18 Νοeμβρίοu 1983 ότι 
σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια ανε
ξάρτητη Ποληεiα στη Β. Κι)προ λαμβό
tοuντας υπόψη ότι αu.τή η δi}λωση είναι 
ασμμβίβασrη με τη Συνθήκη τqυ 1960 
για τη δημιουργb Δημοκρατίας της 
Κύπροι,.ι και της εγγυήσεως 
του 1960, θεωρώντας επομένως ότι η 
προσπάθεια δημιουργίας μιας "Τούρκι
κης Δημοιφατίας Βόρειας Kuπp()u" 
είναι άκυρη και θα συμβάλει.· στη χεφο· 
τέρευση της κατάστασης στην Κύπρο, 
επαναβεβαιώνει τα ψηφίσματα 365 
(1974) και 367 (1975). 

1. καταδικάζει δήλωση των ΤΚ/ 
Αρχών για σκοπούμενη απόσχιση 
μέρους της της 

2. την πιο 
νομικά όκυρη και 
της 

δήλωση σαν 
την ανόκληοή 

3. όλες τις χώρες να μη ανα-
γνωρίσουν οποιαδήποτε άf.λη 
ΚυΠριακή Πολιτεία εκτός από τη Δημο·· 
κρατία της Κύπρου. 

Και rφαγματικά κaμμιό: χώρα 
αναγvι!Jρισε το ψευδοκράτος Ντεντ-

εκτός anό την Τ α ψηφί-
σματα τούτα έπρεπε να τα κάμουμε 
λάβαρο του αγώνα μας και παντού σ' 
όλα τα διεθνή βήματα να τα προβάλ
λουμε αδιάλειπτα και να ζητούμε επί
μονα ΠJV αvόκληοη του ψευδοκράτους 
μέχρις ότου μας αποδοθεί το δίκαιο και 
πραγματοποιηθεί η αναίρεση του. 

Δυστυχώς η δική μας ηλευρό τοuτα τα 
ψηφίσματα τόσο σημαντικής αξίας για 



μας κλείστηκαν στα ντουλάπια, ξεχά
στηκαν με την πάροδο του χρόνου και 
δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου. 

Σκόπιμα ο Ντενκτάς σε κάθε γύρο 
συνομιλιών με την προτροπή της Άγκυ
ρας πρόβαλλε νέους όρους και νέες 
διεκδικήσεις για να αποσπάσει τη δική 
μας πλευρά από την ουσία του Κυπρια
κού και να την οδηγήσει να καταπιάνε
ται με επουσιώδη όπως είναι οι νέοι 
όροι που πρότεινε ο ίδιος. Εγκατέλειπε 
δηλ. τη μεγάλη λεωφόρο που οδηγούσε 
το κυπριακό στη σωστή του βάση και 
λοξοδρομούσε σε μονοπάτια και τρί
βους που οδηγούσαν σε κακοτοπιές 
και αδιέξοδα. 

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
ήταν μια χρυσή ευκαιρία να θέσουμε το 
κυπριακό .στη σωστή του βάση και να 
αναιρέσουμε σφάλματα και ολισθήματα 
που περιέπεσε η πλευρά μας στη 
μακρόχρονη διαπραγμάτευση γύρω από 
το Κυπριακό. 

Μ' όλο μας το δίκαιο χωρίς να μας 
κατακρίνει κανένας αφού η Τουρκία με 
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
παρεσπόνδησε από τη συμφωνία 
εγγυήσεως που είναι θεμελιώδες 
όρθρο του συντάγματος. 

Με την aντικατοχική τούτη εκδή
λωση μπορούμε να στείλουμε τα πιο 
κάτω μηνύματα πως 

1. Σε μια εποχή που τα τείχη γκρεμί
ζονται, παλιές αντιθέσεις και έχθρες 
σβήνουν και μια νέα Ευρώπη οικοδομεί
ται, βασισμένη στην ασφάλεια και τη 
συνεργασία, η μαρτυρική μας Κύπρος 
εξακολουθεί να είναι διηρεμένη, 
βάναυσα παραβιάζοντας τα ανθρώπινα 
δικαιώματα από τη συνεχιζόμενη στρα
τιωτική κατοχή. 

2. Για να συγκρατήσουμε τον τούρ
κικο επεκτατισμό, πρέπει να ενισχύ
σουμε την άμυνά μας, να διαφυλάξουμε 
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σαν κόρη οφθαλμού σταθερή την οικο
νομία μος και να διατηρήσουμε σταθερή 
και αταλόν!ευτη την κρατική μας υπό
σταση. 

Σήμερα η Κύπρος μας περνά κρkn
μες περιστάσεις ανόμtσα στις οποίες 
κρίνεται οριστικά η τύχrt της. Αυτή 
όμως η . οριcmκή τύχη · 'Πyς από μας 
εξαρτάται. Γι' ΟUτό το χρέος μας ε~ναι 
τεράcmο και η ευθύνη μας μtγί<rrη 
μπροσtό σtους τη)ογόνοuς και αttογό
νους μας, μπροστά στηv αδέκαστη 
ιστορία. Χρtος μας επιτακτικό να 
κάνουμε ό,τι χρειΟζεται να. κρατήσουμε 
τον Ελληνισμό σ' όλη την επικρά:rειό 
της. Δε:ν πρtπεί να γίνουμε; . υnaιτιοι 
μιας οριστικά χαμένης πατρ~, αλλ' 
αντίθετα ν' Cfγωνtστοψε, όUο σκληρός 
και επtπονας κaι αν είναι ο αγ«qνας μας. 
στο τέλος με τη βοήθεια του θεού, και 
την πίστη στο δι,:αιο Θα νtκήσουμε. 

Μόνο όσοι έχουν· ntστη και ψυ~ 
κερδίζουν. Ο πόλεμος δεν κερδfζιται 
μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και 
μέσα O"tt} ψυ)(ή τοu καθενός. Μπdρεt οι 
τούρκοι να κρατούν το 4004 τοο νησιού 
μας, ο αγώνας όμως δεν uhειωσε .. Θ~ 
τελειώσει μόνο, όταν aναγνωρισουμε 
με την υπογραφή μας τα ενκλ~ματα 
που διαπράχθηκαν σε βάρος μας. 
Όμως εμε((; οι Έλληνες της ΚόΠρου 
ουδέποτε & πάρουμε το δρόμο της 
ταπείνωσης. 

Περήφανοι θα σταθούμε στις επάλ-
. ξεις μέχρι της δικαtωσης του αγώνα 
μας που δεν ειναι άλλο από την επανt
ν(ι)ση του νησιού, μέχρι την αποχώρηση 
όλων των καtοχικών cπρατε.uμότων και 
όλων των εποίκ<ι.w μέχρι της επιστρο
φής όλων των προσφύγων στα σπίτια 
και τις περιουσίες τους, μέχρι της &α· 
κρίβωσης των αγνοουμtνων μας και 
της ανθρώπινης διαβίωσης των εκγλω
βισμένων μας. 

Ευχαριστώ! 


