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Ομιλία τιου δήμαρχου Κυθρέας
κ. ι·ν1ιχαλάκη Σά88α στις ί6ί7ί2002

(Αντικατοχιική εκδήλωση και εσπερινός Α γ. Μαρίνας)
Αγαπητοί Συμπατριώτες, Συμπατριώ

φάρος τηλαυγής φωτίζουν τις καρ

τισσες, φίλοι και φίλες, Αδέλφια από

διές

την Ελλάδα,

ΞΕΧΝΟΥΜΕ αναζωπυρώνεται κάθε

Ο χώρος αυτός έχει μετατραπεί τα
τελευταία χρόνια σε ιερό προσκύνη

όλων

μας

και

το

ΔΕΝ

μέρα, κάθε στιγμή.
Μια άσβεστη αιώνια δάδα που ανάβει

μα για τους κατοίκους της κωμόπο

ακατάπαυστα φωτίζοντας την πορεία

λης μας και της ευρύτερης περιοχής.

της επιστροφής.

Μερικά

το

Εικοσιοκτώ ολόκληρα χρόνια κι εμείς

σημείο αυτό, πίσω από τούτο το οδό

ποτέ δεν ξεχνούμε. Μα πως θα ξεχά

μόνο

χιλιόμετρα

από

φραγμα της ντροπής που μας φράσ

σουμε. Στρέφουμε το βλέμμα μας

σει το δρόμο, βρίσκεται η πολυαγα

προς τον σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο

πημένη

τα γύρω

που στέκει αγέρωχος και σιωπηλός

χωριά, τη Μια Μηλία, το Νέο Χωρίο,

μας

Κυθρέα,

με

με την σημαία της ντροπής στην πλά

το Τραχώνι, το Παλαίκυθρο,τη Βώνη,

τη να περιμένει κι' αυτός υπομονετι

το "Εξω Μετόχι.

κά και αφήνουμε τη σκέψη μας να

Οπως είναι γνωστό ο Δήμος Κυθρέ
ας

και

η

Συντονιστική

Επιτροπή

Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας διορ
γανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά
τις aντικατοχικές εκδηλώσεις. Μνή

ταξιδεύσει στην κατεχόμενη κωμόπο

λη μας και την ευρύτερη rιεριοχή, τις
εκκλησίες με τα βουβά καμπαναριά,
τους τόπους που γεννηθήκαμε και

θεριεύει ο πόθος της επιστροφής.

μης και Αγώνα που περιλαμβάνουν

Την

και τον εσπερινό της Αγίας Μαρίνας

Μεγαλομάρτυρα Αγία

στο χώρο αυτό του διπλανού οδο

τιμούμε την ιερή μνήμη της και μας

φράγματος.

πλημμυρίζει με πίστη και κουράγιο ως

Εικοσιοκτώ ολόκληρα χρόνια από το
προδοτικό πραξικόπημα και την βάρ

ψυχή

μας

χαλυβδώνει

και

η

Μαρίνα που

την ευλογημένη ώρα της επιστρο
φής.

βαρη τούρκικη εισβολή στεκόμαστε

Ω, Κυθρέα μας πολυαγαπημένη τόσο

εδώ και βλέπουμε τα φώτα της κατε

κοντά μας, μα τόσο μακρυά μας. Από

χόμενης

εδώ μπορούμε να μυριστούμε τους

περιοχής

μας

που

σαν
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λεμονανθούς των περβολιών μας,

σκόρπισε

όσων βέβαια απόμειναν με το στέρε-

εξελίξεις στα πλαίσια των εκ του

μα του

σύνεγγυς

Κεφαλόβρυσου, της πηγής

ζωής, όλης της περιοχης. Μπορεί ο

αισιοδοξία για

συνομιλιών

ραγδαίες

μεταξύ

του

Προέδρου και του κατοχικού ηγέτη.

Κεφαλόβρυσος να στέρεψε όμως ο

Αντι ελπιδοφόρα

πόθος για επιστροφή στον τόπο που

θετικές εξελίξεις βλέπουμε όλοι ότι,

κινητικότητα και

μας γέννησε, των σπιτιών που μας

αντί ο Αττίλας να συνετισθεί aποθρα

γαλούχησαν, των σχολείων που μας

σύνθηκε ακόμα πιο πολύ καταπατώ

έμαθαν

ντας προκλητικά κάθε έννοια σύνε

τα

πρώτα

γράμματα,

των

εκκλησιών που μας χαλίιβδωσαν με
πίστη δεν θα στερέψει ποτέ.

Με αυτά τα δεδομένα επιβάλλονται

Κυρίες και κύριοι,

εναλλακτικές επιλογές για όλα τα

Η ιδιαίτερη μας πατρίδα περνά σήμε
ρα την πιο κρίσιμη καμπή στην ιστο

ρία της.Η Τουρκία προβαίνει συνεχώς
σε

σης και λογικής.

προκλητικές ενέργειες

με την

αύξηση του αριθμού Ίων δυνάμεων
κατοχής καθώς επίσης και στην προ
σπάθεια δημιουργίας θερμού επεισο

δίου. Η Τουρκία περιπλέον συνεχίζει
εντατικά τις προσπάθειες της για

κρίσιμα ενδεχόμενα και Αθήνα Λευ

κωσία καλούνται να λάβουν ιστορικές
αποφάσεις."Οπως

είναι

γνωστό

ο

Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντή
θηκαν για το σκοπό αυτό στις

22

Μαίου με την Αθήνα να επεξεργάζε
ται μια σειρά από εναλλακτικά σενά

ρια για το Κυπριακό και την ένταξη.

αλλαγή της δημογραφικής δομής της

Η σημερινή αβεβαιότητα όπως έχει

Κύπρου

κατοχής

διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες

συνεχίζουν να λεηλατούν και συστη

και

οι

δυνάμεις

στην Τουρκία αφήνει μετέωρες τις

ματικά να καταστρέφουν τη Κυπρια

εξελίξεις στο Κυπριακό.

κή πολιτιστική κληρονομιά στις κατε
χόμενες περιοχές.Επιπρόσθετα με
την

τουρκική

αδιαλλαξία

έχουμε

τελευταία ένταση της προσπάθειας
για σφετερισμό

και ξεπούλημα με

παράνομο τρόπο ελληνοκυπριακών
περιουσιών στα κατεχόμενα.

Είναι ενδεικτικό ότι κανένας δεν ανα

μένει

ουσιαστική

μετακίνηση

της

τουρκικής πλευράς για ουσιαστικές
συνομιλίες. Μπορεί μεν να υπάρχει

αδιέξοδο στις συνομιλίες-κάτι που
ήτα εξάλλου το αναμενόμενο-αλλά
πίσω από την αυλαία οι παρασκηνια

Η πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού

κές ενέργειες καθόλου δεν αναστέλ

Γραμματέα των

λονται.

Ηνωμένων

Εθνών

Ούτε

οι

παράγοντες

που
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κινούν

τις

διεργασίες

αδρανούν.

στήριγμα η

Ελλάδα,

ολόκληρος ο

Κάθε άλλο. Και μάλιστα είναι προφα

Ελληνισμός. Κι' αυτό ερμηνεύεται με

νές ότι κάποιοι από αυτούς απεργά

την εδώ παρουσία στην αποψινή μας

ζονται

τα

εκδήλωση των αδελφών μας, Δημάρ

οποία θα έλθουν στο τραπέζι πολύ

χου, Αντιδήμαρχου και Σύμβουλου,

σύντομα ως καταληκτικές παρεμβά

του

σεις, πριν από την τελική ενταξιακή

Αιγάλεω κ.κ. Ιωάννη Μυστακόπου

απόφαση για την Κύπρο. Και ναι μεν

λου,

εμείς θέλουμε να υπάρξει επιτέλους

Δημομελίτη. Τους καλωσορίζουμε με

διαδικασίες

και πλαίσια

διδυμοποιηθέντος

Δημήτρη

Πίρπα

Δήμου

και

του

Ιωάννη

υπέρβαση για λύση, έστω και οδυνη

απέραντη αγάπη

ρή αλλά ουδέποτε θα δεχθούμε κακή

την εδώ παρουσία τους σαν ένα ακό

λύση

συμβιβα

μα έμπρακτο κρίκο στη συμπαράστα

σμούς, ως το αντίτιμο διασκελισμού

ση και συμπαράταξη της Ελλάδας

της κοινοτικής πύλης. Αυτό θα ήτο

στο δίκαιο αγώνα που διεξάγουμε.

και

απαράδεκτους

και μωρία και αυτοχειρία.

Και δεν

πρέπει να επιτραπεί να συμβεί. Όλα
τα ενδεχόμενα σε πολιτικό διπλωμα
τικό και στρατιωτικό επίπεδο εξετά
ζονται από Αθήνα και Λευκωσία σε
συνάρτηση

με

τις

εξελίξεις

στην

Τουρκία. Επιβάλλεται όπως οι Κυβερ

και ερμηνεύουμε

Τους παρακαλούμε επιστρέφοντας
πίσω στα πάτρια εδάφη, να μεταφέ

ρουν στον αδελφό ελληνικό λαό της
απέραντή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

ολοκλήρου του Κυπριακού λαού.
Κυρίες και κύριοι,

νήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο θέσουν

Η Κύπρος αποτελεί τον προμαχώνα

στο μικροσκόπιο όλα τα πιθανά ενδε

του Ελληνισμού. Η δυναμική και η

χόμενα αντίδρασης της Τουρκικής

προοπτική δοκιμάζονται και κρίνονται

πλευράς έναντι της Ελληνικής.

στην "πράσινη γραμμή" στη Λευκωσία

Η πολιτική αστάθεια στην Τουρκία

και στην υπόλοιπη Κύπρο. Η εκχciφη

ανατρέπει

ση έστω και ενός τμήματος από τα

εκ

των

πραγμάτων

τα

δεδομένα και δημιουργεί αβεβαιότη

κατεχόμενα

τα σε σχέση με το Κυπριακό, αφήνο

ακρωτηριασμό

ντας εν πολλοίς μετέωρες τις εξελί

Δημοκρατία και ανεπανόρθωτο πλήγ

ξεις και το μέλλον των συνομιλιών.

μα

Αναμφίβολα

βρισκόμαστε

ενώπιον

ραγδαίων εξελίξεων.
Δίπλα μας πάντοτε μοναδικό αληθινό

για

τους

θα

αποτελέσει
για

την

κατοίκους

καίριο

Κυπριακή

της.

Μια

τέτοια εξέλιξη θα σημαίνει αποδοχή
της βίας και της παρανομίας, παραδο
χή της καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, υποθήκευση της ελευ-

