
89 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ομιλία στην Ε' Αντικατοχική Πορεία προς Μια Μηλιά -Κυθρέα 

nou έγινε στις 3.11.1991 από τον κ. Χριστόδοuλο Πέτσα, 
πρόεδρο του Σωματείου 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, κ. Βουλευτές, 

εκπρόσωπε της Ελληνικής Πρεσβείας, εκ

πρόσωπε mς Βουλής, Πανοσιολογιότατε 

Ηγούμενε της Ιεράς Μονής Κύκκου, Κύριε 

Πρόεδρε του ΔΗΚΟ κ. πρώην Πρόεδρε mς 

Κυπριακής Δημοκρατίας και λοιποί εκπρό

σωποι Κομμάτων, εκλεκτοί προακεκλημέ· 

νοι, Αγαπητοί συναγωνιστές, αuναγωνί· 

ατριες. 

Πέρασαν μέχρι σnμερα 17 ολόκλnρα 
χρόνια από τnν αποφράδα κείνn μέρα, όταν 

στις 20 Ιουλrου 1974 διαπράχθnκε το δίδυμο 
έγκλnμα σε βάρος τnς ταλαίπωρnς Κύπρου 

μας, το προδοτικό πραξικόπnμα και n βάρ
βαρn τουρκικn εισβολr'Ί. Πέρασαν τόσα χρό

νια, λέγω από τότε, και το κυπριακό μας πρό-

βλnμα δε μπόρεσε να κάμει έστω και ένα 

βnμα μπροστά παρά ης εντατικές και επα

νειλnμμένες συνομιλίες που διεξnχθnκαν 

ανάμεσα στις δυο πλευρές υπό τnν αιγίδα 

του γ.γ. του ΟΗΕ. Ούτε ένας πρόσφυγας 

μπόρεσε να στραφεί πίσω στο σπίτι του και 

τις περιουσίες του. Ούτε να εξακριβωθεί n 
τύχn έστω και σ' ένα αγνοούμενο και n 
άγνοια και n απόγνωσn κατατρέχει τους συγ
γενείς των αγνοουμένων μας τι να 'γιναν τα 

προσφιλr'Ί των πρόσωπα. Οι εγκλωβισμένοι 

από πολλές χιλιάδες που nταν στον καιρό 

τnς εισβολr'Ίς παρέμειναν μόνο μερικές εκα

τοντάδες στnν Καρπασία που αποτελούν το 

τελευταίο νnμα τnς ελλnνικnς ύnαρξnς και 

αυτοί περνούν εφιαλτικές νύκτες από τnν κα

ταπίεσn και τnν τρομοκρατία των εποίκων 

και των στρατευμάτων κατοχnς. 

Τα τουρκικό στρατεύματα εξακολου-

θούν να κατέχουν το 37% του κυπριακού 

εδάφους και να μn επιτρέπουν στους Ελλn

νοκύπριους πρόσφυγες να γυρίσουν στα 

χωριό και τις πόλεις τους. Εγκατέστnσαν στα 

σπίτια των Ελλnνοκυπρίων 90 χιλιάδες έποι
κους από τnν Ανατολία που νέμονται τις ελ

λnνοκυπριακές περιουσίες και γεννοβολούν 

με 2 και 3 γυναίκες για να ξεπεράσουν τον 
πλnθυσμό των Ελλnνοκυπρίων και να αλοιώ

σουν έτσι το δnμογραφικό χαρακτnρα τnς 

Κύπρου μας. Το καθεστώς Ντενκτάς, που βα

σίζεται στnν υποστnριξn τους. παρέχει όλες 

τις διευκολύνσεις στους έποικους για να περ

νούν όνετn διαβίωσn στnν Κύπρο, ενώ οι 

Τουρκοκύπριοι είναι παραγνωρισμένοι, πολί

τες β' τάξεως και καταπιέζονται ανελέnτα σε 

τρόπο που αναγκάζονται να ζnτούν βιός 

στnν ξενnτειό. Από τις 120 χιλιάδες που nσαν 
στnν αρχn τnς εισβοΜς παρέμειναν μόνο 

80 χιλιάδες και αυτοί καθnμερινό εκπατρίζο
νται, εγκαταλείποντας. σπίτια και περιουσίες 

για να γίνουν βορά των γιουρούκnδων και 

των εποίκων, αυτοί δε να πεινούν και να γυ

μνnτεύουν στnν ξενnτειό. 

Για τnν πιο πάνω κατόστασn μόνn 

υπαίτια και ακεραία φέρει τnν ευθύνn n 
Τουρκία, που δεν έχει τnν πολιτικn βούλnσn 

να λύσει το Κυπριακό και n μόνn επιθυμία 
τnς είναι να διατnρnσει το σnμερινό στάτους 

ΚΒΟ στnν Κύπρο για να ικανοποιnσει τα επε

κτατικό τnς σχέδια που τnν ώθnσαν να κάμει 

τnν εισβολr'Ί το 1974. Είναι γι' αυτά που εισέ
βαλε στnν Κύπρο και όχι για να προστατεύ

σει τους Τουρκοκυπρίους που δεινοπαθού

σαν δr'Ίθεν από τους Ελλnνοκυπρfους, όπως 

απατnλό τότε διακnρυπε. 
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Εμμένει στο σnμερινό στάτους ΚΒΟ. 

γιατί εξακολουθεί να πιστεύει πως n στρατιω
τικn τnς ισχύς θα μπορέσει να επιβάλει τn 

θέλnσn τnς. Απατόται όμως οικτρό γιατί 

όπως διακnρυξε πρόσφατα και ο Πρόεδρος 

Μπους: «Το σnμερινό στάτους ΚΒΟ στπν 

Κύπρο είναι διεθνώς απαράδεκτο» και επο

μένως αδιανόnτο το μονιμοποιnθεί n νομιμο
nοιnθεί. Το μόνο που μπορεί να καταφέρει n 
Τουρκία με τn στρατιωτικnτnς παρουσία 

στnν Kunρo είναι να παρατείνει τn διαιώνισn 

του Κυπριακού. Η γραμμn τnς διαίρεσnς και 

του αίσχους nρέnει να απαλειφθεί, γιατί δε 

συνάδει με το nνεuμα τnς εποχnς που διαχω

ριστικό τείχn κατακρεμίζονται, σύνορα κρα

τών καταργούνται, ανεξόρτnτα κρότn ενο

ποιούνται για μια ενωμένn Ευρώπn, n 
Κύπρος μια ευρωπαίκn χώρα, είναι κρίμα και 

άδικο να μείνει μοιρασμένπ στα δυο και οι 2 
κοινότnτες να ζουν χωρισμένες και απομο

νωμένες χωρίς συνuπαρξn και συνεργασία 

για πρόοδο και ευnμερία και οικονομικn ανα

συγκρότnσn. 

Μια πρόσφατn εισnγnσn του Προέ

δρου Μπους για πραγματοποίnσn μιας Διε

θνούς Διάσκεψnς για λUσn του Κυπριακού 

με τnν προϋπόθεσn πως μέσω των εκπρο

σώπων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα 

έφθαναν οι θέσεις των δυο πλευρών σε ακτί

να συμφωνίας και σε σuγκλισn απόψεων που 

θα κατέλnγαν σ' ένα περίγραμμα λUσnς με 

στόχο τn συγκρότnσn Διεθνούς Διάσκεψnς 

για τnν επίτευξn συνολικnς λUσnς του Κυ

πριακού προβλιlματος. 

Δυστυχώς παρόλες ης αισιόδοξες σκέ

ψεις που δnμιουργnθnκαν μετά τις αλλεπόλ

λnλες επισκέψεις στο τρίγωνο Κuπρος

Αθnνα-Άγκυρα που είχαν οι εκπρόσωποι του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και με τnν κατό

λnξn πως n Τουρκία και n Τουρκοκυπριακn 
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nγεσία θα υποχωρούσαν στο εδαφικό, το 

προσφυγικό και τις 3 βασικές ελευθερίες. 
Δυστυχώς όλα έπεσαν στο κενό και τnν τε

λευταία στιγμn οι Τούρκοι υπαναχώρnσαν, 

προβάλλοντας αστnρικτες και ατεκμnρίωτες 

θέσεις. 

Επιστέγασμα τnς χειρονομίας του Αμε

ρικανού Προέδρου nταν και n συνόντnσn 
των πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας 

των κ.κ. Κωνσταντίνου Μnτσοτάκn και Με

σουτ Γιλμάζ στο Παρίσι. Στn συνόντnσn 

τούτn ο τελευταίος υπαναχώρnσε δnμόσια 

απ' όλες τις δεσμεύσεις τnς Κυβέρνnσnς 

του έναντι των Ηνωμένων Εθνών και από 

άλλα σχετικό στοιχεία για λύσn του Κυπρια

κού ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πως n 
πραγματοποίnσn διεθνούς συνόντnσnς είναι 

ανέφικτπ. 

Δεν έφθανε τούτο ιlλθε και ο κ. Ντεν

κτάς να εγείρει αξίωσn για «Κυριαρχία» δn

λαΜ δυο ξεχωριστό κράτn σε αντίθεσn 

προς τα ψnφίσματα του Συμβουλίου Ασφα

λείας και ιδιαίτερα 541,550,649 και το πρό
σφατο 716 και σε αντίθεσn προς προnγού
μενn δέσμευσn. - Ένα κρότος με 2 
κοινότnτες -. Είναι n δεύτερn φορά που ο κ. 
Ντενκτάς τορπιλλίζει το διάλογο και ναυα

γούν όλες οι προσπάθειες. Η πρώτn περί

πτωσn nταν το Φεβρουάριο του '90, όταν 
στn Ν. Υόρκn σε υψnλού επιπέδου συνόντn

σn υπό τnν αιγίδα του Γ.Γ. του ΟΗΕ, επίσnς 

ναυόγnσε κάθε προσπάθεια γιατί ο Ντεν

κτάς αξίωσε χωριστό δικαίωμα αυτοδιόθε

σnς και αναγνώρισn τnς Τουρκοκυπριακnς 

μειονότnτας σαν λαός. Και οι δυο του όροι 

απορρfφθnκαν στnν έκθεσn Κουεγιόρ και 

στο ψnφισμα 649 του Συμβουλίου Ασφα
λείας. 

Κυνικός και προκλnτικός ο Τουρκοκύ-



πριος nγέτnς εμμένει στις παράλογες και 

έξαλλες παλιές θέσεις του για «Εκ περιτρο

πnς προεδρία» για «πολιτικn ισότnτα» και 

«συνεταιρισμό» θέσεις που υπονομεύουν τις 

προσπάθειες του Γ.Γραμματέα του ΟΗΕ και 

δυσχεραίνουν το έργο του. Η όλn στόσn και 

συμπεριφορά του γενικό είναι τόσο θρασεία 

και προκλnτικn που πλιlπει το κύρος όλων 

εκείνων που ενδια~έρονται για μια δίκαιn και 
βιώσιμn λύσn του Κυπριακού. 

Αξιώνει ανερυθρίαστα ο Τουρκοκύ

πριος nγέτnς τnν «ΕΚ περιτροπnς προεδρία». 

Ξεχνά φαίνεται θεμελιώδες όρθρο του κυπρια

κού συντάγματος που και ο ίδιος υπέγραψε 

που αναφέρει- πως ο πρόεδρος τnς Κ. Δnμο

κρατίας πρέπει να είναι Ελλnνσκύπριος και ο 

αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος. Πως μπορεί να 

υπάρξει θέμα «πολιτικnς ισότnτας» ανάμεσα 

μιας κοινότnτας που εκπροσωπεί το 80% και 
μιας όλλnς που εκπροσωπεί το 18% του πλn
θυσμού; Επιμένει στn διακυβέρνnσn τnς Κύ

πρου στο «συνεταιρισμό». Με τούτn τπν αξίω

σn του θέλει να είναι αφέντnς και κυρίαρχος 

στο Βορρά και στnν ενδεχόμενn λύσn να είναι 

και ίσος «συνεταίρος>> στn διεθνn υπόστασn 

τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας. Με άλλα λόγια 

θέλει από μας να του αναγνωρίσουμε το ψευ

δοκράτος και με τnν υστερόβουλn σκέψn προ

κειμένου να αποσκιρτnσει ένα παύει να υφί

σταται n Κυπριακn Δnμοκρατία και να 

οδnγnθούμε στn διχοτόμnσn με δυο τελείως 

ανεξόρτnτα κρότn. 

Ευτυχώς που το τελευταίο ψnφισμα 

του Σ.Α. υπ' αρ. 716/91 έπεσε σαν καταπέλ
τnς στο Ντενκτάς και έθεσε φραγμό στις σω

βινιστικές και έξαλλες αξιώσεις του. 

Δυστυχώς ο γ.γ. του Διεθνούς Οργανι

σμού κ. Κουεγιόρ υπεβοnθούσε πάντα τnν 

τουρκικn πλευρό στις εκθέσεις του και έθετε 
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επανειλnμμένα σε ίσn μοίρα το θύμα με το 

θύτn. Ουδέποτε κατελόγισε ευθύνες σ' όλn 

τn διάρκεια τnς θnτείας του στο υψnλό aξfω

μα του ΟΗΕ. Υπέθαλπε πάντα με τn στόσn 

του τον εισβολέα και ενεθάρρυνε τον πλnρε

ξούσιο τnς Άγκυρας στnν Κύπρο νά γίνεται 

πιο αδιάλλακτος και να οδnγεί το διάλογο σε 

πλιlρες αδιέξοδο με τις έξαλλες και σωβινι

στικές αξιώσεις του. 

Το τελευταίο έγγραφο για λύσn του Κυ

πριακού που υπέβαλε ο κ. Κουεγιόρ στο τρα

πέζι των συνομιλιών αποδεικνύει του λόγου 

το αλnθές, πως ευθυγραμμίζεται με τις θέ

σεις τnς τουρκικnς πλευράς. Παραθέτω συ

νοπτικό το απαράδεκτο τούτο έγγραφο. 

1. Η προβλεπόμενn εναλλαγn Ελλnνο
κυπρίου και Τουρκοκυπρίου προέδρου. 

2. Το δικαίωμα του βέτο που παρέχεται 
και στις δυο κοινότnτες. 

3. Ρύθμισn στο εδαφικό. Προτείνεται n 
Τουρκοκυπριακn κοινότnτα που κατέχει το 

37°k τπς Κύπρου να διατnρnσει το 27% και 

πιο πάνω ακόμn ποσοστό που απέχει πολύ 

από τις Ελλnνοκυπριακές θέσεις που εξαντ

λούν τn διαπραγμότευσn στο 25°k. 

4. Η μn επίλυσrΊ του προβλιlματος των 
προσφύγων. 

5. Η αποδοχn περιορισμών στπν ελεύ
θερn διακίνnσn που ταυτίζεται σχεδόν με τις 

τουρκικές θέσεις και έχει σαν αποτέλεσμα τn 

διαμόρφωσn καθεστώτος δυο «κρατών» 

μέσα στnν Κύπρο. 

6. Η διατnρnσn στρατευμάτων κατο

χnς, αφού δεν προβλέπεται n αποχώρnσn 
τους, αλλά απλώς n μείωσn τους. 
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Η πρωτοβουλία που έχετε υποβάλλει κ. 

Κουεγιόρ για μας τους πρόσφυγες. είναι 

απαράδεκτn και απορριπτέα. Γιατί φανερά 

και αναντίλεκτα παραβιάζει τον Καταστατικό 

χόρτn των Η.Ε. Εσείς σav εντολοδόχος του 

Διεθνούς Οργανισμού έπρεπε να φυλόπετε 

aτόφιες και ακέραιες τις αρχές του και τις 

αποφάσεις του και να τις προσέχετε σαν 

κόρn οφθαλμού και όχι να τις παραβιάζετε 

και να τις καταστρατnγείτε. Με τn μερολnπτι

κn σας στόσn υπέρ των Τούρκων εφθόσατε 

στο σnμείο για να aπαλλάξετε το Ντενκτάς 

από τις ευθύνες του να ισχυρίζεσθε ότι δεν 

ευθύνεται άνθρωπος. αλλά είναι n υφn του 
προβλιlματός μας. 

λλλό είναι οι άνθρωποι, nγέτες. που 

χειρίζονται τα προβλιlματα και ανάλογα με 

τn λογικn ι'1 τnv παραφροσύνn που διαθέ

τουν λύουν τα προβλnματα ι'1 τα οδnγούν σε 

έκρnξn. Ο Ντενκτάς είναι ο nγέτnς ακριβώς 

που με τον παραλογισμό του κρατεί το κυ

πριακό σε εκκρεμότnτα. Και με το να συγκα

ταλύπτει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ τον nγέτn τnς Τουρ

κοκυπριακnς κοινότnτας δεν επιτυγχάνει 

τίποτε άλλο από του να προσφέρει στnριξn 

στο Ντενκτάς για να συνεχίσει να υπονομεύ

ει τις προοπτικές λύσnς του προβλιlματός 

μας. 

Παρόλn τnν πικρία και απογοnτευσn 

που νοιώσαμε εμείς οι πρόσφυγες Ελλnνοκύ

πριοι για τn μερολnπτικn στόσn του κ. Κουε

γιόρ, είμαστε έτοιμοι να το συγχωρnσουμε 

με τnν προϋπόθεσn πως θα εργασθεί στο 

υπόλοιπο χρόνο τnς θnτείας του για μια δί

καιn και βιώσιμn λύσn στο εθνικό μας θέμα, 

λύσn ΠΟU θα εξασφαλίζει τn διαβίωσn του 
Ελλnνισμού τnς Κύπρου στα σπίτια και τις πε

ριουσίες του σε συνθnκες ειρnνnς. ασφά

λειας και ευτυχίας. Τότε θα το θεωρούμε με

γάλο ευεργέτn μας και n ευγνωμοσύνn που 
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θα του χρωστούμε θα είναι διαρκnς και πα

ντοτεινn και από μας τους σnμερινούς και 

από τις επερχόμενες ελλnνικές γενεές τnς 

Κύπρου μας. 

Για να πετύχει όμως ο κ. Κουεγιόρ μια 

τέτοια ιδεώδn λύσn πρέπει να βασισθεί όχι 

μόνο στα ψnφίσματα του Ο.Η.Ε. και του Συμ

βουλίΘυ ασφαλείας, αλλά και σε κείνα άλλων 

διεθνών βnμότων του Συμβουλίου τnς Ευρώ

πnς. τnς ΕΟΚ, των αδεσμεύτων, τnς Κοινοπο

λιτείας τnς ΔΑΣΕ του Παρισού και άλλων. 

Όλα προνοούν επιστροφn όλων των 

προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες 

τους ανάμεσα σε συνθr'Ίκες ασφάλειας τnν 

εφαρμογn των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των τριών βασικών ελευθεριών, τnν αποχώ

ρnσn των τουρκικών στρατευμάτων και των 

εποίκων, το ενιαίο του κυπριακού κρότους 

και των διεθνών εγγυnσεων, με τnν πλειοψn

φία να κυβερνά, με κατοχυρωμένα και σεβα

στό τα δικαιώματα τnς μειοψnφίας. 

Για 17 χρόνια εμείς οι πρόσφυγες μαζί 
με τnν Κυβέρνnσn και μ' όλο τον κυπριακό 

ελλnνισμό αγωνιζόμαστε για τα δίκαια δικαι

ώματά μας. Αυτό ούτε παζαρεύονται, ούτε 

ξεπουλιούνται. Καμιά πίεσn. καμιά απειλιl, 

κανένας εκβιασμός δε θα μπορέσει ποτέ τn 

διαγραφn ι'1 τnν απεμπόλnσn τους. Για μας 

δεν υπάρχουν χαμένα εδόφn. γπόρχουν 

μόνο απαράδεκτα τετελεσμένα τnς ωμnς 

βίας. Δεν ξεχνούμε τα σκλαβωμένα χωριό 

και τις πόλεις μας και δεν αποδεχόμαστε τn 

νομιμοποίnσn των αυθαιρεσιών και εγκλnμό

των του Τουρκικού Απίλα. Αρνούμαστε να 

συγκατατεθούμε σε μια νόθα, ετοιμόρροπn 

και θνnσιγενn διευθέτnσn του εθνικού μας 

θέματος. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πρόθυ

μοι για μια δίκαιn και βιώσιμn λύσn. Ουδέπο

τε θα δεχτούμε μια εξαμβλωματικn λύσn που 



μας οδnγεί στnν εθνικn αυτοκτονία. 

Θα αγωνισθούμε ανuποχώρnτοι με 

υψnλό το φρόνnμα και ακμαία τnν ψυχn, μέ

χρις ότου ξεπλυθεί το μίασμα που ο βόρβο

ρος κατακτnτnς μόλυνε για 17 τώρα χρόνια 
τον αγέραστο και ακατόβλnτο μας Πενταδά

κτυλο, που στέκει θλιμένος και περίλυπος και 

μας περιμένει να μας δεχτεί και πόλι στn 

ζεστn του αγκαλιά. Μέχρις ότου κατοικnθεί 

n ξακουστn μας Κυθρέα, το Νιόχωριο, n 
Βώνn, το Τραχώνι, το Παλαίκυθρο n Μια 

Μnλιό και μαζί τους και όλες οι κατειλnμμέ

νες πόλεις και χωριό από μας τους Έλλnνες. 

Μέχρις ότου από μας τους Έλλnνες αναστn

σουν όλα τnν παλιό τους αίγλn και δόξα 

όταν τα περιέβαλλε n ειρnνn, n χορό και n 
ευτυχία. Μέχρις ότου κτυπnσουν οι καμπάνες 

των εκκλnσιών μας για να γιορτάσουμε τnv 

πιο χαρμόσυνn μέρα, τn γιορτn των κυπρια

κών ελευθεριών. 

Ευχαριστώ τον Πανοσιολογιότατο 

Ηγούμενο τnς Ιερός Μονnς Κύκκου κ. Νικn

φόρο για τnν ευγενικιό του προθυμία να 

προαστεί τις δέnσnς και να nγnθεί τnς 

ποΌλα προνοούν επιστροφn όλων των προ

σφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους 

ανάμεσα σε συνθnκες ασφάλειας, τnν εφαρ

μογn των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

βασικών ελευθεριών, τnν αποχώρnσn των 

Τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων, το 

ενιαίο του κυπριακού κρότους και των διε

θνών εγγυnσεων, με τnν πλειοψnφία να κυ

βερνά με κατοχυρωμένα και σεβαστό τα δι

καιώματα τnς μειοψnφίας. 

Για 17 τώρα χρόνια εμείς οι πρόσφυ
γες μαζί με τnν κυβέρνnσn και μ' όλο τον 

κυπριακό ελλnνισμό αγωνιζόμαστε για τα δί

ιωια δικαιώματά μας. Αυτό ούτε παζαρεύο 

νται, ούτε ξεπουλιούνται. Καμιά πίεσn, καμιά 
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απειλιl, κανένας εκβιασμός δε θα μπορέσει 

ποτέ τn διαγραφn n τnν απεμπόλnσπ τους. 
Για μας δεν υπάρχουν χαμένο εδόφn. Υnόρ-

χουν μόνο απαράδεκτα τετελεσμένα τnς 

ωμnς βίας. Δεν ξεχνούμε τα σκλαβωμένα 

χωριό και τις πόλεις μας και δεν αποδεχόμα

στε τn νομιμοποίnσn των αυθαιρεσιών και 

εγκλnμότων του Τουρκικού Απfλα. Αρνούμα

στε να συγκαταθέσουμε σε μια νόθα, ετοι

μόρροπn και θνnσιγενn διευθέτnσn του εθνι

κού μας θέματος. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι 

και πρόθυμοι για μια δίκαιn και βιώσιμn 

λύσn. Ουδέποτε θα δεχτούμε μια εξαμβλω

ματικn λύσn που μας οδnγεί στnν εθνικn αυ

τοκτονfα. 

Θα αγωνισθούμε ανυποχώρnτοι με 

υψnλό το φρόνnμα και ακμαία τnν ψυχn, μέ

χρις ότου ξεπλυθεf το μίασμα που ο βόρβο

ρος κατακτnτnς μόλυνε για 17 τώρα χρόνια 
τον αγέραστο και ακατόβλnτο μας Πενταδά

κτυλο, που στέκει θλιμένος και περίλυπος και 

μας περιμένει να μας δεχτεr και ππαλι στn 

ζεστn του αγκαλιά. Μέχρις ότου κατοικnθεί 

n ξακουστn μας Κυθρέα, το Νιόχωριο, n 
Βώνn, το Τραχώνι, το Παλαίκυθρο n Μια 

Μnλιό και μαζί τους και όλες οι κατειλnμμέ

νες πόλεις και χωριό από μας τους Έλλnνες. 

Μέχρις ότου από μας τους Έλλnνες ανακτn

σουν όλα τnν παλιό τους αίγλn και δόξα 

όταν τα περιέβαλλε n ειρnνn, n χορό και n 
ευτυχία. Μέχρις ότου κτυπnσουν οι καμπάνες 

των εκκλnσιών μας για να γιορτάσουμε τnν 

πιο χαρμόσυνn μέρα, τn γιορτn των κυπρια

κών ελευθερίων. 

Ευχαριστώ τον Πανοσιολογιότατο 

Ηγούμενο τnς Ιερός Moνnc:; Κύκκου κ. Νικn .. 
φόρο για τnν ευγενικιά του προθυμία να 

προστεί τις δέnσnς και να nγnθεί τnς πο

ρείας. Κοθώc; και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και 

π.Πρόεδρο τnς Κυπριακnς Δnμοκρατίας κ. 




