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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΘΡΕΑ 

Το Σάββατο, 7.1 0.1995, οργανώθηκε από το Δήμο Κυθρέας και τη Συντονιστική 
Επιτροπή ευρύτερης περιοχής Κυθρέας aντικατοχική εκδήλωση πορεία. 

Άρχισε με λαμπαδηφορία των γυναικών από το προαύλιο της εκκλησίας της Πα

ναγίας στην Παλλουριώτισσα προπορευομένης της φιλαρμονικής του Σώματος Προ

σκόπων Καϊμακλίου . Στη συνέχεια ενώθηκε με τους πεζοπόρους στον κυκλικό συ· 

γκοινωνιακό κόμβο Μπότα και κατέληξε στο οδόφραγμα Μιας Μηλιάς, όπου έγινε δέη

ση για τους πεσόντες και για ανεύρεση των αγνοουμένων. 

Στην προσφώνηση του ο Δήμαρχος του διαστάσεις ως θέμα εισβολής και κα-
Κυθρέας κ. Κώστας Φραγκούδης, αφού τοχής και παραβίασης στοιχειωδών αν-
στιγμάτισε το ρόλο των Δυτικών συμμά- θρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να επιμεί-
χων στο Βοσνιακό πόλεμο, εξέφρασε το νουμε στο δικαίωμά μας να καταστεί η Κύ-
φόβο μήπως τώρα ασκήσουν στην πλευρά προς πλήρες μέλος της Ευρωπαικής Ένω-
μας πιέσεις για αποδοχή λύσης στο Κ υ- σης, γιατί μόνο εκεί θα υπάρξει ασφάλεια 
πριακό πρόβλημα εθνικά απαράδεκτης. και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του λα 
Στη συνέχεια κάλεσε όλους να είναι σε ού μας. Τόνισε την ανάγκη για ενότητα 
εγρήγορση και πλήρη ετοιμότητα, για να όλου του Ελληνισμού προς αντιμετώπιση 
μην καταληφθούμε εξαπίνης και για να των κοινών εθνικών κινδύνων και εξήρε τη 
προλάβουμε τα γεγονότα. Καταλήγοντας σημασία του νέου αμυντικού δόγματος Ελ-
κάλεσε το λαό σε σύμπνοια και ενότητα, λάδος και Κύπρου για τη στήριξη του Κυ-

πριακού Ελληνισμού. Καταλήγοντας είπε: 
για να αντιμετωπισθούν από κοινού όλες 

οι πιθανές εξελίξεις στο εθνικό μας θέμα. 

Στο χαιρετισμό του ο προεδρεύων 

της Δημοκρατίας και πρόεδρος της Βου

λής κ. Αλέξης Γαλανός, αφού χαρακτήρι

σε τους Κυθρεώτες ανυπότακτους και 

aνυποχώρητους πάντα στην πρώτη γραμ

μή των αγιΊJνων του λαού μας για εθνική 

δικαίωση, τόνισε ότι η διατήρηση άσβε-

στης της μνήμης των κατεχομένων και η 

ύπαρξη και διατήρηση εγρήγορσης και 

ετοιμότητας μαζί με τη διεκδίκηση και εμ

μονή στο δίκαιο του αγώνα μας δε θα επι

τρέψει ποτέ να θυματοποιηθούν τα ιερά 

χώματά μας ούτε να ξεπουληθούν τα απα

ράγραπτα δικαιώματά μας, που για 21 
χρόνια παραβιάζονται. Συνεχίζοντας είπε 

ότι πρώτα απ' όλα οφείλουμε να προβάλ

λουμε πάντοτε το Κυπριακό στις σωστές 

«Κυθρεώτες και Κυθρεώτισσες, τίποτε δεν 

μπορεί να μας επιβληθεί χωρίς τη δική 

μας θέληση, χωρίς τη δική μας υπογραφή 

και αποδοχή. Όσο κρατάμε ζωντανό το 

όραμα για λευτεριά-δικαίωση-επιστροφή, 

όσο αρνούμαστε να γονατίσουμε και να 

ξεπουλήσουμε αρχές, ιδανικά και δικαιώ

ματα, όσο στεκόμαστε όρθιοι στις επάλ

ξεις, η Κύπρος θα έχει ελπίδα». 

Στην ομιλία του ο προεδρεύων της 

Βουλής Δρ Βάσος Λυσσαρίδης τόνισε ότι 

και πάλι η ανθρώπινη και η εθνική μας 

αξιοπρέπεια καταρρακώνεται μπροστά σε 

μερικά μέτρα συρματοπλέγματα γιατί, ανί

σχυροι ή ανέτοιμοι να το δρασκελίσουμε 

για ν\αγκαλιάσουμε τα χώματα, που είναι 

δικά μας στην προαιωνόκτιστη Κυθρέα, 

στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στους εκ

προσώπους του διεθνούς οργανισμού που 



έθαψε τις αρχές του. Τ ο διεθνές δίκαιο 

εφαρμόζεται επιλεκτικά και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα εκχωρούνται μόνο στους 

ισχυρούς. Θα πρέπει να καθορίσουμε με 

σαφήνεια τους στόχους μας. Δεν μπο

ρούμε να δεχθούμε σχέδια ή προτάσεις 

που έμμεσα αποκλείουν το δικαίωμα επι

στροφής για όλους, που καταστρατηγούν 

τη μια και μόνη κυριαρχία, που δεν προνο

ούν για απομάκρυνση των τουρκικών 

στρατευμάτων και των εποίκων, για δια

σφάλιση της ενότητας του κράτους και 

των βασικών ελευθεριών όλων των πολι

τών. Τόνισε την ανάγκη για άσκηση εκ μέ

ρους όσων ενδιαφέρονται για λύση, πιέ

σεων προς την Τουρκία για συμμόρφωσή 

της προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου. 

Επίσης είπε ότι πρέπει να ενεργήσουμε 

για ταχεία ένταξή μας στην Ευρώπη και 

να συντονισθούμε με την Ελλάδα. Και κα

τέληξε με αυτά τα λόγια: «Δεν μας χωρά

ει η φυλακή της μοιρασμένης πατρίδας. 

Μας ακολουθεί ως εφιάλ της η κατοχικr1 

πατρίδα. Θέλουμε ίσα δικαιώματα για 

όλους. Το νερό της Κυθραίας θάναι πι

κρό ωσότου το ζωντανέψουμε με τα δά

κρυα της χαράς της επιστροφής». 

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος 

της Συντονιστικής Επιτροπής περιοχής 

Κυθρέας Δρ Πέτρος Καρεκλάς τόνισε ότι 

με την πορεία ανανεώνουμε την αποφασι

στικότητά μας να συνεχίσουμε το δύσκο

λο αγώνα για επιστροφή και δικαίωση και 

πρόσθεσε: «Παρά τα φοβερά αδιέξοδα 

και τις άπειρες aπογοητεύσεις, πεισματι

κά οι μνήμες μένουν αγκιστρωμένες στα 

γάργαρα νερά του Κεφαλόβρυσου, στα ιε

ρά και τα όσιά μας. Πεισματικά συνεχί

ζουμε να ζητούμε τα δίκαιά μας, τον τερ

ματισμό της κατοχής, τη διακρίβωση της 

τύχης των Αγνοουμένων, πιο ανθρώπινες 

συνθήκες για τους ηρωϊκούς Εγκλωβισμέ-
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νους μας, άμεσο τερματισμό της κατα

στροφής της πολιτιστικής μας κληρονο

μίάς, είρηνίκή επανένωση της χώρας μας. 

Την «Πολυτέλεια>> της διχόνοιας δεν την 

έχουμε ούτε κατά το ελάχιστο, ο Αττίλας 

είναι εντός των πυλών και γι' αυτό η Ενό

τητα όλων πρέπει να γίνει συνείδηση και 

πράξη>>, 

Καταλήγοντας είπε ότι δεν παραγνω

ρίζουμε τις πολλές δυσκολίες του αγώνα 

μας, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε αυτό 

που με πάθος διακήρυττε ο νέγρος αγωνι

στής για επικράτηση των ανθρωπίνων δι

καιωμάτων στην Αμερική Μάρτιν Λούθερ 

Κιγκ: «Δεν μπορεί κανένας να ανεβεί στην 

πλάτη σου, εκτός αν εσύ σκύψεις••. 

Στο τέλος της εκδήλωσης εγκρίθηκε 

ψήφισμα προς το Γενικό Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο τονίζεται η 

εμμονή του προσφυγικού, κόσμου της ευ

ρύτερης περιοχής Κυθρέας στο αίτημα για 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 

και για ειρηνική επανένωση της Κύπρου. 

Στη συνέχεια καλείται ο Διεθνής Οργανι

σμός να εφαρμόσει τις αρχές του Διε

θνούς Δικαίου και στην περίπτωση της Κύ

πρου, να βοηθήσει ενεργά στη σύντομη 

ένταξη της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη 

για να εξασφαλισθούν για όλους συνθήκες 

ασφάλειας και να ενεργήσει αποφασιστικά 

για τη δερεύνηση της τύχης των Αγνοου

μένων μας και για τη βελτίωση των συνθη

κών διαβίωσης των Εγκλωβισμένων. Κατα

λήγοντας το ψήφισμα διαβεβαιώνει το Γε

νικό Γραμματέα ότι είμαστε έτοιμοι για ένα 

έντιμο συμβιβασμό στο Κυπριακό, αλλά 

δεν είμαστε ποτέ διατεθειμένοι να ξεγρά

ψουμε πατρίδες και να συγκατανεύσουμε 

σε νομιμοποίηση του διαμελισμού της πα

τρίδας μας, που θα διακυβεύει το μέλλον 

μας και εκείνο των νέων γενιών. 




