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Δ' Αντικατοχική Πορεfα προς την περιοχή Μιας Μηλιάς- Κυθρέας

που έγινε από το Σωματεfο ''Ελεύθερη Κυθρέα"
με συνεργασfα της Συντονιστικής Επιτροπής Περιοχής Κυθρέας

και των Σωματεfων Δικέφαλος και Πρόοδος Μια-Μηλιάς
την Κυριακή

11

Νοεμβρfου

1990.

Αφετηρία της Πορείας ήταν η εκκλησία Παναγίας Εuαγγελίοτριας Παλλοuριώτισ
σας και τέρμα το οδόφραγμα Μια-Μηλιάς.

Μετά την θεία λειτουργία αναπέμφθηκε δέηση για την διακρίβωαrι της τύχτt<; των
αγνοουμένων και την επιστροφή των προσφύγων της οποίας προέστει ο πανοσιο
λογιότατος Ηγούμενος Ιερός Μονής Κύκκου κ. Νικηφόρος, ο οποίος και ηγήθηκε
της πορείας.

Μετά τις ομιλίες στο προαύλιο της εκκλησίας εγκρίθηκε ψήφισμα προς το γενικόν
γραμματέα του Ο.Η.Ε.

Στην εκκλησtα εκτέθηκαν για προσκύνημα η εικόνα της Παναγίας Χαρδακιώτισσας
Κυθρέας και τα ιερό λείψανα του Αγίου Δημητριανού, επισκόπου Κuθρέας και στη
συνέχεια συνόδευσαν την Πορεία.

Χαιρετισμός του Προέδροι τη~ Βουλής
Δρα Βάσου ΛυσσαρJδη

Αυτή τη φορά θα περιοριστώ σε μια μόνο
φράση.

Ο καιρός των λόγων και των διακηρίι

ξεων έχει ξεΠεραστει.
Για να σωθούμε πρέπει να περάσουμε
από τα λόγια στα έργα.
Λαός και ηγεσία να υλοποιήσουμε τις δια

Με ένα παλλα'ίκό, αγωνιστικό, αντικατο
χικό μέτωπο που να κινείται στη βάση μιας
ολοκληρωμtνης στρατηγικής
να σώσουμε την nατρ!δα μας.

μπορούμε

Με το λαό χειριστή των θεμάτων του.
Με καθαρό οτόχο τη λευτεριά και τη
δικαίωση στη βάση των αρχών και -των

κηρύξεις μας.

ψηφισμάτων του ΟΗΕ για τεpμαtισμό της

Δεν υπάρχουν ούτε αυτόματες λύσεις,
ούτε από μηχανής θεοι

κατοχής, αnομάΚρυνση των στρατευμά
των και των εποlκων και διασφάλιση των
βασικών ελευθεριών που περιλαμβάνουν
το δικαίωμα όλων των προσφύγων για
επάνοδο στις rτατρογονικές τους εστιες.

Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας.

Να αξιοποιήσουμε σωστά το νέο διεθνές
κλίμα, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα και
τις εθνικές μας δυνατότητες.

Αυτό θα είναι το τέρμα της ποpειaς.
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Χαιρετισμός του Υπουργού Εργασfας

Κύριε Πρόεδρε της Πορείας

Πέρασαν

κιόλας

δεκaέξι

ολόκληρα

Πανοσιολογιότατε

χρόνια από τότε που το δίδυμο έγκλημα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής

του πραξικοπήματος

Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού
Συναγερμού

εισβολής άφησε την Κύπρο βαθιά σημαδε

Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού
Κόμμα:rος

χρόνiα δοκwασψ)ν, πόνου, θλ!Ψtwν, αλλά

μένη και βαριά τραυματισμένη. Δεκαέξι

και αγώνα για την αποκατάσταση της ακε
ραιότητα~ της πατρ(δας μας. Δεκαέξι
χρόνια πόνου γιο το χαμtνο nα-rtpa κι

Κύριοι Βουλευτές, Κύριοι εκπρόσωποι
των Κομμάτων
Κύριε Πρέσβυ της Ελλάδας

αδελφό, δεκaέξι χρόνια δακρύwν κ~ ο.γω
νίας για τους αγνοούμενους μας, δtκαέξι
χρόνια νοσταλγιaς νια τα σκλαβωμένα

Αγαπητοί Συγχωριανοί και συγχωριανές
Αγαπητοί φίλοι

Από

τούτο

το

σημε!ο,

από

τούτο

το

δρόμο ξεκινούσαν πόντο οι αγωγιότες, τα
κάρρα, τα αυτοκίνητα για να μεταφέρουν

τους

κουρασμένους

λειάς,

τους

εργάτες

ηλιοκαμένους

και της τούρκικης

της

δου

αγρότες

μέρη μας. Δεκαέξι χρόνια μέσα στα οnοια
η αβεβαιότητα για το μέλλον ενσλλοσό
ταν με την ελπfδα ταυ νόστου στη γη των
πατέρων .μας, χωρις ακόμο η γλυκιά οuτή
προσδσκια να γ!νει πραγματικότητα.

και

Μέσα στα δεκαέξι αυτά χρόνια ο λαός

αγρότισσες ύστερα από τη διάθεση της

μας στο σύνολό του και ιδιαιτερσ ο προ

σοδειάς τους, τους επαγγελματίες, τους
στημάτων, κι αργότερα τους μαθητές των

σφυγικός μας κόσμος δεν έπαυσε να αγω
ν!ζεται με ποικ!λους τρόπους και να δια
τρανώνει
με
κάθε
εuκαιρ{α
τον

γυμνασίων για να τους μεταφέρουν πισω

ατ~σ πόθο του vα γυρίσει στις

στη

Κυθρέα και τα περίχωρα της, για να τους

πατρογονικές του εστlες. Με αλλεπάλλη
λες προσφυγές σε διεθνε!ς Οργανισμούς,

ξαποστάσει στην όμορφη και καταπράσινη

με συλλαλητήρια, με nορε!ες διαμαρτυ

αγκαλιά της και να τους δροσίσει με τα

υπαλλήλους των γραφείων και των κατα

βάση τους, στις ρlζες τους,

στην

από

ρίας και με nοικιλιa άλλων εκδηλώ<Jεων ο
λαός μας θυμίζει συνεχώς σε όλους και
ιδιαιtερa στους ισχυρούς της γης, την
αδικ(α που έγινε σε βάρος του και uπο

δεκεόξι χρόνια Ι Ο τούρκικος Α π!λας μας

γραμμlζει την αδάμαοτη θέληοή του για

έδιωξε με πρωτοφανή βια και απόλυτη

αντ!σταση και μη αποδοχfι των συνεπειών
της εθνικής τραγωδiα<; · που παίχτηκε το
1974 στον τόπο μας, χwρtς ακόμα τη
θετική λυτρwτικ'ή κά&αρόη.

κρύα νερό του Κεφαλόβρυσου της.
Ο

χρόνος

όμως

σταμάτησε

πριν

μεθοδικότητα και μας οδήγησε στην προ
σφυγιά στην !δια μας την πστρ!δα κι εμε!ς
κυνηγημένοι από τον κατακτητή ακολου

θήσαμε το σκληρό και δύσβατο δρόμο που

δεν έχει ακόμα επιστροφή. Κι από τότε
επανερχόμαστε κάθε χρόνο σε τούτο το
σημείο, σε τούτο το δρόμο, για να πορευ
θούμε προς τη γη μας, τη γη των προγό
νων μας, προς ό,τι αφήσαμε πίσω μα κι

ό,τι αγαπήσαμε τόσο πολύ.

Μια τέτοια εκδήλwση εtναι και η οημερινή

αντικατοχικη πορεια

nou εmχειρεt ο προ

σφυγικός κόσμος της περιοχfι~ Κuθρtας.

τ α σuρματοπλέγματcι και οι οιδερόφρα
κτες ορδtς του Αττιλcι εμΠοδίζουν το
λαό, τους νόμιμους ιδιοκτήτες αυτής της
περιοχής, να βQδισουν προς τα ΟΠ(τια και
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τις περιουσίες τους. Δεν μπορούν όμως

μεγάλος ώστε να χωρέσει άνετα όλους

να εμποδίσουν τη σΥ-έψη μας να πετάξει

τους κατοίκους της και να τους εξασφαλί

στα τουρκοπατημένα

σει τη χαρά της ζωής και της δημιουργ!aς.

χώμaτά

μας,

στα

σπίτια μας, στις εκκλησίες μας, σ' ό,τι ιερό
και όσιο aφήσαμε πίσω μας διωγμένοι aπό
τη βία και τη βαρβαρότητα του κατακτητή.

Βλέπουμε aπέναντί μας την ώρα τούτη
τον Πενταδάκτυλο, σαν τον αλυσοδεμένο
τιτάνα του μύθου να μας ζητά να μην τον
λησμονήσουμε. Στη θέα του η καρδιά
ξεσκίζεται aπό πόνο, μα το κουράγιο μας
γιγαντώνεται και η θέλησή μας για αγώνα

που θα μας aνοίξει το .δρόμο του γυρι
σμού θεριεύει. Εμείς οι Κυθρεώτες και οι
κάτοικοι της γύρω περιοχής ενώνουμε τη

φωνή μας με τη φωνή όλων των άλλων
προσφύγων και διακηρύσσουμε πως δεν
aποδεχόμαστε τα τεχνητά σύνορα της

Προς την κατεύθυνση της δημιουργιaς
μιας Κύπρου που θα εξασφαλίζει τις βασι
κές ελευθερίες της διακινησης, εγκατό
στaσης και περιουσίας για όλους τους
κατοίκους της εργάζεται συστηματικά η
Κυβέρνηση με την ενεργό συμμετοχή του
Εθνικού Συμβουλίου. Διακηρύσσουμε την
ετοιμότητα μας για sνο παραγωγικό διά
λογο με την άλλη πλευρά, που θα αποβλέ
πει στην επίτευξη μιας βιώσψης · λύσης
του Κυπριακού, για το t<aλό ολόκληρου
του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ
πρίων. Απαρaίτητο συστατικό στοιχείο

μιας τέτοιος λύσης πρέπει να είνaι η δια
σφάλιση του δ.ικaιώμaτος για επιστροφή
όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις

βίας και της αδικίας.
Διακηρύσσουμε πως θα aγωνισ;rούμε με

όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας
για μια Κύπρο χωρίς εσωτερικά σύνορα,

· περιουσίες τους.
Θα

εξακολουθήσουμε

να

εργαζόμαστε

για την αναζήτηση της σωστής λύσης του

πτα aνθρώπινα δικαιώματα θα είναι σεβα

προβλήμαtός μa<;, χωρίς να φειδόμαστε
κόπων και θυσιών και χωρίς να aπογοη

στά για όλους τους κaτο!κους της. Απαι

τευόμαστε από τις παράλογες απαιτήσεις

τούμε aπό το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει

που προβόλλει η άλλη πλευρά, ελαυνό
μενη από την αλαζονεία του νικητή και

και για την Κύπρο την ίδια ευαισθησ!a που

την έπαρση

επιδεικνύει για την εισβολή του Ιράκ στο

πρόσκαιρου και αμφίβολου, αναβαθμισμέ
νου ρόλου της στην περιοχή. Θα εξaκο

για μια Κύπρο στην οποία τα aπαράγρα

Κουβέ"ίτ και να λάβει ανάλογα δραστικά

μέτρα ώστε να εξουδετερωθούν οι τραγι
κές για την πατρίδα μας και το λαό της
συνέπειες της τούρκικης εισβολής και
κατοχής.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε ο δρόμος για
την Κυθρέα να σταματά πριν από τη Μια
Μηλιά. Θέλουμε να μπορούμε να πηγαί
νουμε και στην Κυθρέα και στο Βαρώσι και
στο Κaρπάσι και στην Κερύνεια και στη
Μόρφου, χωρίς να μας φράσσει το δρόμο

το αγκαθωτό συρματόπλεγμα της σκλα
βιάς. Απαιτούμε, τα διαχωριστικά τείχη να

πέσουν και στον τόπο μας όπως έπεσαν
πρόσφατα σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η Κύπρος είναί πολύ μικρός τόπος για να
μοιραστεί

στα δυο,

αλλά

είναι

αρκετά

λόγω του

πρόσφατου,

μα

λουθήσουμc να ενισχύουμε την αμνντική
μας θωράκιση ξέροντας ότι μια ισχυρή
άμυνα είναι αποτελεσματικό όπλο στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την
αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης του προ
βλήματός μας. θα οονε)({σουμε να ενδυ
ναμώνουμε την ευρωστια της οικονομ!aς

μας, άλλρ βασικό υπόβαθρο για την επι
τυχή έκβαση του α-γώνα της Κύπρου, μέσα

σε πλαfσια επιχειρησιακής αποτελεσματι
κότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

κοινωνική συνοχή και

Η

ομοψυχ!α ε!ναί

εξίσου ισχυρή αμυντική θωράκιση, όσο και
η

στρατιωτική.

Παράλληλα,

θα ενισχύ

σουμε τη διεθνή πολιτική θωράκιση του
αγώνα μας

με τον συνεπή

ευρωπαϊκό

προσανατολισμό μας και τη σννετή αξιο-

