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Λαέ της Κuθρέας, 

Χαιρετίζω θερμό τη σημερινή αθρόα συγ
κέντρωση. Αισθάνομαι βαθιά συγκινημέ
νος που βρίσκομαι ανάμεσα σας σήμερα, 
που μαζευτήκατε απ' όλες τις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου για να διαδηλώσετε 
τον πόθο σας να ξαναγυρίσετε πίσω στην 
όμορφη γενέτειρα σας. 

Για δεκαπέντε τώρα χρόνια η Kuθpέa 
κατέχεται από τα Τουρκικά στρατει:ιματα. 
Για δεκαπέντε χρόνια τώρα έχουμε στερη
θε! τα σπιτια, τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα 
περιβόλια και το κεφαλόβρυσο της 

Κuθρέας. 

Όμως εμείς ποτέ δεν ξεχνούμε την 

Κuθρέα, γιατί η Κυθpέα ζει μέσα μας Ο 
ττόθος της επιστροφής, τον οποίο διαδη
λώνουμε σήμερα, παραμένει άσβεστος. 

Δεν ξεχνούμε τα αγαπημένα μας μέρη και 
τις πατρογονικές μας εστίες. 

Βρισκόμαστε σήμερα σε μια πολύ λεπτή 
φάση των προσπαθειών για την επίτευξη 
λύσης. Ύστερα από ένα σχεδόν χρόνο δια
rφαγματεύσεων ο κ. Ντενκτάς, με την υηο

cι-rήριξη της Τουρκίας, απέρριψε τη σuμφω

νημένη διαπραγματεuτικ!') διαδικασία, 
αμφισβήτησε το ρόλο που ανατέθηκε στο 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας και αρνήθηκε 
να προσέλθε στο τραπέζι των διαπραγμα

τεύσεων, θέτοντας όροuς που δεν προ
νοούσε η συμφωνημένη διαπραγματευτική 

διαδικασία. 

Ευχόμαστε και ελπιζοuμε να ξεπεραστεί 
το αδιέξοδο και η στασιμότητα που προκά
λεσε η άλλη πλευρά στον ενδοκυπριακό 
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διάλογο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για επα

νέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Αμετά

θετος στόχος της δικής μας n:λεuρό.ς είναι 

η επίτευξη, με ειρηνικά μέσα, μιας βιώσι

μης και δίκαιης λύση~ τοu Κυπριακού προ

βλήματος, μιας λύσης που με 6άση ης Συμ

φωνίες Κορυφής του 197'7 και τοu 1979 θα 
προνοεί μια ομόσπονδη ενωμένη Κύπρο, 

απαλλαγμένη από ξένα στρατεύματα και 

εποίκους, απαλλαγμένη αn:ό μονομερή 

δικαιώματα επεμβάσεως, με κατοχυρω

μένο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω

μάτων και το δικαίωμα επιστροφής όλων 

των προσφίιγων στις τοuς 

εστ!ες, με ασφάλεια και για 

όλους τους Κυπρίους ανεξάρτητα από τη 

θρησκεία ή την εθνικότητα τους. 

Σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα παρα

κολουθεί κατάπληκτη τις κοσμογονικές 

αλλαγές, που συντελούνται στην ανατο

λική Ευρώπη. Σήμερα που η τόση του 

κόσμου για ενοποίηση είναι διάχυτη, είναι 

αδιανόητο να θέλουμε να εφαρμόσουμε 

στην Κύπρο σίJστημα διαχωρισμού των δύο 

κοινοτήτων. έχουμε κάνει τον ιστο

ρικό συμβιβασμό. Δεχόμαστε την ομο

σπονδία, ποτέ, όμως δεν θα δεχθοι)με τη 

διχοτόμηση της Κύπρου. Ποτέ δεν θα 

δεχθούμε την υφιστάμενη ντεφόκτο κατά

σταση ως λύση στο πρόβλημα. 

Η σημερινf1 μαζική παρουσία σας μας 

δίνει το και την αποφασιστικότητα 

να συνεχίσουμε τις σκληρές προσηaθειες 

που καταβάλλουμε για μια ενωμένη, ειρη

νική και ευημερούσα ΚCιπρο για μας και τα 

παιδιά μας. 
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