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Συμβολική Πορεία προς Κυθρέα 

Ο Δήμος Κυθρέας και η Συντονιστική 

Επιτροπή της ευρύτερης περιοχής Κυθρέ

ας οργάνωσαν το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 
1996, aντικατοχική εκδήλωση στο οδό
φραγμα της Μια-Μηλιάς. Η εκδήλωση άρ

χισε με λαμπαδηφορία γυναικών, που ξεκί

νησαν στις 6.1 Ο μ.μ. από το προαύλιο της 
εκκλησίας της Παναγίας στην Παλλοuριώ

τισσα. Στις 6.20μ.μ. οι λαμπαδηφόροι 

έφθασαν στον κυκλοφοριακό κόμβο 

Μπότα, όπου είχε αρχίσει από τις 6.00μ.μ. 

να συγκεντρώνεται ο κόσμος. Από εδώ ξε

κίνησε η πορεία προς το οδόφραγμα Μια

Μηλιάς, προπορευομένων της Φιλαρμονι

κής του σώματος προσκόπων Καϊμακλίου 

και των λαμπαδηφόρων. 

Στο οδόφραγμα αναπέμφθηκε 

δέηση για τους πεσόντες και για την ανεύ

ρεση των αγνοουμένων, προϊσταμένου 

του Αρχιμανδρίτου πατρός Φώτιου Κων

σταντινίδη. Στη συνέχεια αναγνώσθηκαν 

χαιρετισμοί και ομιλίες προς τη συγκέ

ντρωση. Ο κ. Γεώργιος Κοκής απάγγειλε 

το συγκινητικό του ποίημα «Θεέ μου, 

κάντο αληθίνό, και η κ. Ξένια Αρτεμίου διά

βασε ένα όμορφο κείμενο για την Κuθρέα. 

Στο τέλος εγκρίθηκε ψήφισμα προς το Γ. 

Γ. των Ηνωμένων Εθνών, που επιδόθηκε 

σε αξιωματικό της ειρηνευτικής δύναμης. 

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Κυθρέ

ας κ. Κώστας Φραγκούδης τόνισε ότι πα

ρόλο που πέρασαν 22 χρόνια τουρκικής 
κατοχής, οι εκτοπισμένοι της ευρύτερης 

περιοχής Κυθρέας εξακολουθούν να πο

ρεύονται πάντα μονοιασμένοι στα μέρη 

τους, ενώ ο Αττίλας εξακολουθεί να είναι 

προκλητικός και Θρασύς χωρίς να λαμβά

νει κανένα υπόψη. Ο Ντενκτάς προσπαθεί 
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να πείσει ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρ

κοκύπριοι δεν μπορούν να συμβιώσουν. 

Όμως τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην 

Αμερική παρατηρούνται κάποιες ενδείξεις 

μη ανοχής της τουρκικής αδιαλλαξίας και 

προβλέπεται ότι από τις αρχές του 1997 οι 
διπλωματικές πρωτοβουλίες για λύση του 

Κυπριακού θα ενταθούν. Αυτές οι πρωτο

βουλίες πρέπει να μας βρουν σε πλήρη 

σύμπνοια και αρραγή ενότητα. Ο κ. Δήμαρ

χος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πα

ρουσία του Δημάρχου Αιγάλεω κ. Ιωάννη 

Μυστακόπουλοu και της συνοδείας του με 

αφορμή τη διδυμοποίηση των Δήμων Κυ

θρέας-Αιγάλεω, καθώς και της αντιπροσω

πείας του Ομίλου Γυναικών Ρεθύμνου, 

τους οποίους και ευχαρίστησε για την πα

ρουσία τους ανάμεσά μας. Τελειώνοντας 

ευχήθηκε να βρεθεί σύντομα μια δίκαιη και 

βιώσιμη λύση και αυτή η πορεία μας να 

είναι η τελευταία. Και κατέληξε: «Και τότε 

εμείς είμαστε βέβαιοι: Κάτω από τους χαρ

μόσυνους ήχους των καμπάνων της επι

στροφής, μαζί με τα δάκρυα χαράς, σίγου

ρα θα αναβλύσει ξανά το ευλογημένο νερό 

του Κεφαλοβρύσοu, για να ξεδιψάσει τους 

κατάκοπους οδοιπόρους, ύστερα από την 

τόσο μακροχρόνια και πικρή πορεία τους». 

Στο χαιρετισμό του προς τους κατοί

κους της ευρύτερης περιοχής Κυθρέας, 

που διάβασε ο Γραμματέας του Υπουργι

κού Συμβουλίου Δρ. Χρυσόστομος Σοφια

νός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 

Γλαύκος Κληρίδης ανέφερε ότι η συγκέ

ντρωση εκείνη αποτελεί τη γρηγορούσα 

και πάλλουσα συνείδηση ολόκληρου του 

Κυπριακού Ελληνισμού, του οποίου το 
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ανυπότακτο φρόνημα και την όρθια ψυχή 

δεν κατάφερε να κάμψει η βαρβαρότητα 

του Αττίλα. Αυτή η ζωντανή και αγωνιστική 

ιστορική μνήμη αποτελεί για όλους μας 

πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον και ασφα

λή πυξίδα εθνικής πορείας. Τέτοιες aντι

κατοχικές εκδηλώσεις αποτελούν κραυγα

λέα υπενθύμιση της συσσωρευμένης και 

συνεχιζόμενης αδικίας σε βάρος του Κυ

πριακού Ελληνισμού. Ο κ. πρόεδρος διε

τράνωσε την πίστη όλων μας ότι η επι

στροφή θα πραγματοποιηθεί και ότι η 

δικαίωση θα έλθει παρά τις aντιξοότητες 

που παρεμβάλλονται, και κατέληξε: «Με 

σφυρηλατημένη ενότητα σκοπών στο 

εθνικό μας θέμα, με την συμπαράσταση 

ολόκληρου του Ελληνισμού η ημέρα της 

επιστροφής θα έλθει και όλοι εσείς, όπως 

και οι άλλοι ξεριζωμένοι συμπατριώτες 

μας, θα βρεθείτε ξανά στις εστίες σας ... '' 

Στην ομιλία του προς την aντικατοχι

κή εκδήλωση ο πρόεδρος της Συντονιστι

κής Επιτροπής ι:;υρίηερης περιοχής Κυ

θρι';ος Δρ Πέτρος Καρεκλάς είπε ότι ο 

νους και η καρδιά μας, μη έχοντας σύνορα, 

περιφέρονται ελει)θερα στα γραφικά δρο 

μάκια της Κυθρέας, στα λιοχώρια και τα 

χωράφια και τα σπίτια μας, σ' όλα τα χωριά 

της περιοχής μας της Μια-Μηλιάς, του 

Νέου Χωρίου, της Βώνης, του Παλαικύ

θροu, του Έξω Μετοχίου, του Τ ραχωvίου. 

Όμως εμείς, παρόλη την ερήμωση κω την 

κατοχή, «σκληροί σαν την πέτρα του γερο

Πεvταδακτύλου μας», δεν λυγίζουμε και 

δεν δεχόμαστε τη νομιμοποίηση των τ-ετε

λεσμένων της εισβολής ... Είναι πια καιρός 
να τερματισθεί η κατοχή, είναι πια καιρός 

να λυθεί το Κυπριακό! Ο 21ος αιώνας σύ

ντομα ανατέλλcι ιωι τέτοια ει<τρώματα δεν 

πρέπει να έχουν θέση στην Ευρώπη ,αλλά 

και σ' ολόκληρο τον κόσμο! Και λύση δεν 

θα στεριώσει αν τα θεμέλιά της είναι σαθρά 
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και δεν βασίζονται σε γενικά παραδεδειγ

μένες αρχές δικαίου όσον αφορά διάφο

ρες πτυχές του προβλήματός μας. Η σημε

ρινή μεγαλειώδης εκδήλωση του 

προσφυγικού μας κόσμου, με πρωτοπόρες 

τις λεβέντισσες γυναίκες-

λαμπαδηφόρους μας, έδωσε ξεκάθαρο το 

μήνυμα της αποφασιστικότητας μας να 

επιμείνουμε στη διεκδίκηση των δικαίων 

μας!» 

Ο δρ Πέτρος Καρεκλάς καταλήγο

ντας κάλεσε τους εκτοπισμένους να ενι

σχύσουν όλοι την ενότητα τους και όλο 

τον ελληνισμό να βρίσκεται σε ετοιμότητα 

για να αντισταθεί σε πιέσεις, να κάνει 

ανοίγματα και να διαμορφιί.Jσειεξελίξεις. 

Στο ψήφισμα προς το Γενικό Γραμ

ματεα των Ηνωμένων Εθνιί)ν, που εγιφίθη

κε ομόφωνα από τη συγκέντρωση των 

εκτοrησμένωv της ευρύτερης ηεριοχής 

ΚυΟρέας καλείται το Συμβούλιο Ασφα

λείας να υιοθετήσει μέτρα για τερματισμό 

της διεθνοίις παρανομίας στην Κύπρο και 

διατυπώνεται η απαίτηση για αποχώρηση 

του τουρκικού στρατο(J Ι·ωτοχής και των 

εποίκων, για ασφαλή επιστροψ!'Ί όλων των 

προσφύγων στη γη και τις περιουσίες 

τοιις για πλήρη διακρίβωαη της τύχης των 

αγνοουμένων μας, για ανθριίJπινες συνθή

κες διαβίωσης στους εγκλωβισμένους, για 

την ηλιΊρη αποστρατιιωηοίηση της ΚίJ

ηρου και για σεβασμό των ανθρωπίνων δι 

καιωμάτων όλων των Κυπρίων. 

Στο τέλος διακηρίJΟσεται η επιθυμία 

και επιδίωξη του προσφυγικού κόσμου για 

επανένωση της Κύπρου και για ειρηνική 

συμβίωση όλου του λαού της. 




