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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Που έγινε στη Ξενοδοχειακή Σχολή Λευκωσίας-

ccΕλεύ

πρεσβευτικό σας έργο και σας υποσχόμα

εγκόρδιο

στε κόθε βοnθεια από μέρους όλων μας.

αγωνιστικό χαιρετισμό και σας καλωσορίζω

Τώρα με τnν ευέλικτn Συντονιστικn Επιτροπn

θερn

μέρους

Κυθρέα11

στnν

του

σας

ιδιαίτερn

Σωματείου

1993

ΧΡΙΠΟΔΟΥ ΛΟΣ ΠΗΣΑΣ

Αγαπnτοί Συμπατριώτες, Απόδnμοι,
Από

Αυγούστου

21

απευθΟνω

γενέτειρα

τnν

που μέλλουμε να καταρτίσουμε θα έχουμε

Κύπρο. Προς τούτοις εκφρόζω τnν ανέκ

πλnρn επικοινωνία μαζί σας και θα σας

φραστn

ενnμερώνουμε

μου χορό

μου δίδεται

και

πατρfδα

ικανοποίnσn γιατί

διαρκώς ορθό πόνω στnν

σnμερινn ευκαιρία να επικοι

όλn εξέλιξn και πορεία του εθνικού μας και

νωνnσω μαζί σας και να σας ευχαριστnσω

εσείς να μεταφέρετε τις ορθές θέσεις που

για το υψnλό ι<αθnκον που επιτελείτε στις

βρίσκεται το Κυπριακό για να είσθε πλέον

n

χώρ€ς, τις οποίες

n τύχn

σας έφερε να επι

λέξετε για δεύτερn πατρfδα, με τις δραστn

πειστικοί απέναντι των επισnμων και του
λαού στn χώρα που κατοικείτε.

ριότnτες εκεί για τnν πολύπαθn μας Κύπρο.
Πριν

Για τnν Κυπριακn τραγωδία που οδnγnθnκ€
το πολυστένακτο νnσί μας εδώ και

19 χρό-

εγκαταλείψω

τούτο

το

βnμα

θεωρώ υποχρέωσn να κόμω μερικές εισn

γnσεις γύρω από το εθνικό μας θέμα όπως

νια.

έχει διαπιστώσει
Σ' όλο τούτο το διόστnμα δεν σταμα

τnσετε

να

διαφωτίζετε

Κυβερνnσεις

1. Οι

προβόλλεται από κόθε βnμα τnν εισβοΜ

του Απίλο στnν Κύπρο, να οργανώνετε aντι
κατοχικές εκδnλώσεις έξω από πρεσβείες,
και καθιστικές εκδnλώσεις και να κρατείτε

έτσι νωπό το Κυπριακό δρόμο και να διαλα
λείτε τις καταστροφικές ενέργειες που προ
βαίνουν οι Τούρκοι στnν Κύπρο. Πραγματικό
σας θαυμόζουμε για τnν αντοχn σας και
τnν ανεξόντλnτn δυναμικότnτα και καρτε

ρία σας. Νοιώθετε πιο ζεστό σαν Έλλnνες
Κύπριοι τnν τραγικn θέσn τnς Κύπρου εκεί
στnν ξενnτειό και πιο έντονα διατρανώνετε

τα δίκαια και δικαιώματα του Ελλnνισμού

n

Κύπρος μας θα

σας ευγνωμονεί.
Συνεχίστε,

Το

έποικοι τnς Ανατολίας:
παρόνομο

πρόσφυγες,

το

καθεστώς

Ντενκτός

από τnν αρχn τnς εισβοΜς όρχισε να εγκα

θιστό στα σπίτια και τις περιουσίες μας
Τούρκους

έποικους

από

τnv

Ανατολία

δnθεν σαν εποχιακούς εργότες. Η εγκατό
στασn τέτοιων εποίκων συνεχίσθnκε μέχρι
των nμερών μας και σnμερα οι έποικοι υπε

ρέβnσαν τους Τουρκοκυπρίους και φθό

νονν τις

90 χιλιόδες ενώ οι Τ/Κ μειώνονται

διαρκώς γιατί μεταναστεύουν εξαιτίας τnς
δυσμενούς θέσnς που τυγχόνονν από το
καθεστώς Ντενκτός και από τις

120 χιλ.

που

nσαν στnν αρχn τnς εισβοΜς παρεμένουν

μόνο

70

χιλ. με τόσn μείωσnς λόγω τnς συ

νεχιζόμενnς
αδελφοί

επιτροπn του Σωματείου

και

Λαούς, Βουλευτές και υπουργούς και να

τnς Κύπρου μας γι' αυτό

n

μας.

μετανόστευσnς.

Στους εποί

κους παρεχώρnσε τίτλους των Ελλnνικών
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περιουσιών και τυγχόνουν ομαδικών πολιτο
γραφnσεων για εξυπnρέτnσn των επεκτατι

νατο να τnν επωμισθεί μόνn τnς

n Κυπριακn

Κυβέρνnσn είναι γι' αυτό που ο Πρόεδρος

κών σχεδίων τnς Τουρκίας. Η εγκατόστασn

Κλnρίδnς επρότεινε προ καιρού τnν Παγε

τούτn των εποίκων συγκρίνεται με το παιδο

θνικn Διόσκεψn για να γίνει ένας Πανεθνι

μόζωμα τnς Οθωμανικnς Αυτοκρατορίας.
Όχι μόνο αλλοιώνει το δnμογραφικό χαρα

κτnρα του λαού αλλό και στερεί τnν ετυμn
γορία του γnγενούς πλnθυσμού να εκδnλω
θεί με τnν ψnφο τους. Αναφέρεται

Τούρκος

έποικος

εγκατεστnμένος

πως

στnν

Καρπασία συζεί με τρεις γυναίκες και έχει

αποκτnσει με τnν καθεμιό
γενιό

36

12

παιδιό. Πρώτn

κός Συναγερμός με συμμετοχn τnς Κυπρια
κnς

και

Ελλnνικnς

Κυβέρνnσnς,

των

Πολιτικών Αρχnγών τnς Κύπρου και τnς Ελ
λόδος και του απανταχού τnς γnς. Απόδn
μοι Ελλnνισμού. Προωθείται σnμερα

n

συγ

κρότnσn τnς Πανεθνικnς και ας ελπίσουμε

όλοι θα συναινέσουν στnν πραγματοποίnσn
τnς.

παιδιό δεύτερn γενιό πόσα; και

τρίτn γενιό πόσα; Δυστυχώς παρόλο που
καταγγέλθnκε ο εποικισμός των κατεχομέ

3.

Ένταξn τnς Κύπρου στnν Ε.Ο.Κ. Η

Κύπρος έχει όλες τις δυνατότnτες να κατα

νων επανειλnμμένα κανένα μέτρο δεν Μ

στεί πλnρες μέλος τnς Ευρωπαϊκnς Κοινό

φθnκε για παρεμπόδισn του.

τnτας, όπως

έχει εκφρασθεί

στnν τελευταία

2.

Το Κυπριακό θέμα εισβοΜς και κα

τοχnς

τnς

n Commission

γνωμοδότnσn.

Προς

τούτο Πρέπει να ιδρυθεί ένας Φορέας για
θέμα ΕΟΚ και ν' αναλόβει μια πραγματικn

Το Κυπριακό όπως σnμερα έχει φθό
σει θεωρείται πρόβλnμα κοινοτικnς διαφο
ρός και σαν τέτοιο έφθασε να συζnτείται.

Χρειόζεται λοιπό μια επανατοποθέτnσn για
να μπει στn σωστn του βόσn σαν πρόβλn
μα εισβοΜς και συνεχιζόμενnς κατοχnς για
19χρόνια.

δυσκολιών και τnν κατοχύρωσn τnς Ευρω
παϊκnς προοπτικnς για τnν Κύπρο. Η μελλο

ντικn ασφόλεια τnς Κύπρου τότε μόνο θα
εξασφαλισθεί όταν ενταχθεί στnν Ευρωπαϊ
κn Κοινότnτα που θα
επεκτατικές

βλέψεις

θέσει φραγμό στις
που

προσβλέπει

n

Τουρκία για τnν Κύπρο.

Σnμερα με τnν εγκατόλειψn του Ντεν
κτός από τις συνομιλίες και τnν απόρνnσn
του με τις συμφωνίες κορυφnς και τnν απο

δέσμευσn του από τα ψnφίσματα των Ηνω
μένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφα
λείας, αφού όλα τα έχει γρόψει στα παλιό
του τα παπούτσια, μας δίδεται

εθνικn σταυροφορία για τnν υπέρβασn των

n

χρυσn ευ

·καιρία να επανατοποθετnσουμε το Κυπρια

κό στn σωστn του βόσn σαν θέμα εισβοΜς
και κατοχnς με πλnρn απελευθέρωσn των
Τουρκοπατnμένων τόπων μας.
Μια τέτοια τοποθέτnσn όμως συνεπό

γεται τερόστια εθνικn ευθύνn και είναι αδύ-

Παρόλλnλα

πρέπει

να

τnν αμυντικn μας θωρόκισn

ενισχύσουμε
που θα είναι

ένα ζωτικό διαπραγματευτικό όπλο στις συ
νομιλίες για τnν εξεύρεσn μιας δίκαιnς και

βιώσιμnς λύσnς του Κυπριακού μας προ

βλnματος.Προ ενός έτους ελnφθn απόφα
σn από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλόδος

και Κύπρου για ενιαία αμυντικn θωρόκισn
Ελλόδος

-

Κύπρου.

Δυστυχώς παρέμεινε

έκτοτε στο χαρτί χωρίς να αναλnφθεί καμ
μιό προσπόθεια υλοποίnσnς τnς.
Σας ευχαριστώ όλους.

