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Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα>> 

στις 20 Ιουλίου 2000 ώρα 8.30 μ .μ. στο οδόφραγμα του «Λήδρα 
Πάλας» στην Α νrικατοχική εκδήλωση για καταδίκη του 

πραξικοπήματος και της εισΒολής. 

Από μέρους του 

«Ελεύθερη Κυθρέα" 

Σωματείου 

ευχαριστώ 

πρώτα την Οργανωτική Εηιτροπr) της 

μεγαλειώδους αυτής διαδηλώσεως 

που σκοπό έχει την πλήρη αηελευθέ .. 
ρu)ση των τουρκοπατημένων τόπων 

μας και δεύτερο να απευθύνω θερμό 

αγωνιστικό χαιρετισμό. Εύχομαι 

ακόμη η μαζικιΊ αυτή συγκέντρωση να 

στείλει τα κατάλληλα μηνύματα στα 

διάφορα κέντρα αποφάσεων και 

στους εμηλεκομένοuς στο Κυπριακό 

αντιπροσώπους Π;}V μεγάλων δυνά

μεων ν' δικαία λύση με 

την επιστροφιΊ ι1λων των ηροσφuγων 

στις πατρογονικές τους ανά.

μεσα σε σuvθr]κες πλήρους ασφάλει

ας. 

Κυπριακό στη σωστή του διάστα-

είναι πρόβλημα εισβολής και 

συνεχιζόμενης κατοχής για 26 τώρα 
χρόνια. Δυστuχci)ς όμως με την πάρο

δο του χρόνου έχει υποβαθμισθεί σε 

πρόβλημα διακοινοτικής διαμάχης και 

σuζητοι)vται σήμερα με το πάρε 

δώσε τα ποσοστά εδάφους που θα 

πάρει η κάθε πλευρά και θα έχει υπό 

την κατοχή της. Το πιο λυπηρό είναι 

ότι έχει απαλλάξει την Τουρκία των 

Χριστόδουλος Πέτσας 

ευθυνών της για το έγκλημα που έχει 

διαπράξει σε βάρος της Κύπρου τον 

Ιούλιο του 197 4. 
Η λύση της σημερινής Διζωνικής 

Δικοινοτικής Ομοσπονδίας θα κατα

λήξεt το προσεχές μέλλο σε τουρκο

ποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Το 

μέρος της ΚίJπρου που θα παραχωρη

θεί υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θα 

αφεθεί στην ασυδοσία των Τούρκων 

κυβερvιίJντων γιατί ελάχιστοι ή και 

κανι'~vας θα επιστρέ

ψει υπό Τ /κυπριακή διοίκηση. Το 

κατc'Ιvτημα των Τούρκων 

είναι γνωστό από τους εγκλωβισμέ· 

νους μας τους κατοίκους της 

Κων/πι]λεως, των νήσων Ιμβρου ιωι 

Τενέδου και της Αλεξανδρέπας. 

Το(φκοι τfJρησαν τις 

συμφωνίες που υπέγραψαν όσο 

στήν τουρκοκυπριακι'] ζι.i.Jνη θα είναι 

άιφως επικίνδυνη καt σι)ντομα 

θα τουριωποιηθεί και θα σβήσει η 

ελληνικότητα που αριθμούσε ζωή 

χιλιετηρίδων. 

Παράλληλα η Τουρκία θα συνεχίσει 

αμείωτο τον εποικισμό με Τοίφκους 
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της Ανατολίας για σκοπούς αλλοίω

σης του δημογραφικού πληθυσμού 

της Κύπρου μας και πετύχει την πλει

οψηφία με τα επακόλουθα πλεονε

κτήματα. 

Έχουμε στα κατεχόμενα εδάφη μας 

520 εκκλησίες με τα ξωκκλήσια και 

μοναστήρια. Υπάρχει ακόμη ένας 

αξιόλογος αρχαιολογικός πλούτος 

αφοίJ ευρίσκονται σ' αυτά τα περισ

σότερα αρχαία βασίλεια της Κύπρου 

που ιδρύθηκαν με την εγκατάσταση 

των Ελλήνων στον τόπο μας . Αίπεια, 
Σόλοι, Κερύνεια, Λάπηθος, Πέλλα 

Πάις, Χύτροι, Σαλαμίνα, 

Αμμόχωστος. Με την παράδοση 

στους Τοι)ρκους σβήνει ο 

Ελληνισμός που διατηρήθηκε επί 

αιώνες. Οι Τούρκοι μετά την τουρκο

ποίηση τους θα βρουν αφορμή να 

επεκταθοι)ν και στη δtι\ή μας περιοχ1~1 

και ο Ελληνισμός θα ζητήσει δεύτερη 

πατρίδα στην Ελλάδα πράγμα που 

aπεύχομαι. 

Για μας τους Κυθρεώτες αναβιώνουν 

σκέψεις και φόβοι που έχουν κάποι

αιδιαιτερ()τφα από τα άλλα μέρη της 

Κύπρου μας. Τα κηΊματά μας φθά

νουν στα κράσπεδα των τουρκικιiΝ 

χωριών της περιοχr1ς Μπέη- Κιογιού, 

Επηχού, Ναιζά Τσιφλίκ και άλλων 

μεικτιί.Jν χωριών της περιοχής. 

Συμβαίνει ν' aρδεύουμε καλλιέργειες 

νύκτα και μέρα από το νερό του, 

Κεφαλοβρύσου (κι ας λέγουν 6τι 
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στέρεψε για μας υπάρχει αφού τα 

αίτια που τον προκαλοιΊν τα ασβεστο

λιθικά πετρώματα υπάρχουν) aρδεύ

ουμε μόνιμες και εποχιακές καλλιέρ

γειες, δένδρα, σιτηρά, όσπρια, λαχα

νικά και άλλα. Ποια θα είναι η ασφά

λεια μας με τους ένοπλους Τούρκους 

και εμάς τους άοπλους Έλληνες. 

Πρόσφατα επισκέφθηκε την Κύπρο ο 

Χαβιέ Σολάνα, κοινοτικός aξιωματού

χος για υπηρεσιακούς λόγους. Είδε 

την Κύπρο μοιρασμένη και εξέφρασε 

τη λύπη του. Και πρόσθεσε το ερχό

μενο φθινόπωρο που θ' αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις για ένταξη της 

Τουρκίας στην ΕυρωπαΊκή Ένωση θα 

καταβάλει προσπάθειες να πείσει την 

Τουρκία ν' αποφευχθεί η διχοτόμηση. 

Ας ελπίσουμε πως ο Πανάγαθος 

μας βοηθτ']σει να μπούμε στην 

Ευρωπαική Ένωση και η Κυπριακrι 

Δημοκρατία θα συνεχίσει να κυβερνά 

την Κύπρο ως ενιαίο Κράτος σ' όλη 

την επικράτεια της. 

Να ελπίσουμε ακόμη πως το θέμα 

των αγνοουμένων, η τραγικότερη 

πτυχή του Κυπριακού Δράματος θα 

λήξει αισίως και η κάθε οικογένεια θα 

πληροφορηθεί την τύχη του προσφι

λούς της. 

Όχι στην Ομοσπονδία, όχι στη 

Συνομοσπονδία. Και οι δυο τους οδη

γούν στην τοuρκοποίηση της Κύπρου 

μας. 

Ευχαριστώ 


