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ΧΡ. ΠΕΤΣΑ ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ» 

Η αvηκατοχική πορΕία η πιο έμπρακτη διαμαρτυρία 
για τηv κατοχή της Κύπρου μας. 

Μήvuμα στους Τ /Κ γΙα κοινό αγώνα 

Ο Χριστόδουλος Πέτσας πρόι:δρος του 

προσφυγικού σωματείου «Ελεύθερη Ι<υ

θρέα>> προσφωνώντας τους πεζοπόρους 

στη συγκέντρωση που έγινε το βράδυ της 
Τ ρiτης στο Δάλι όπου είχαν καταλήξει 

ανάφι:ρε: 

«Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγω

νiστριες, 

Θεωρώ πρωταρχικό μοο ιωθήκοv να . 
εκφράσω ης θερμές μου ευχαριστίες εκ 

μέρους του Σωματείου μας «Ελεύθερη 
Κυθρέα» προς τους aξιωματούχους και 

την άλκψο νεολαία του Σοοιαλιστικο{, 
Κόμματος ΕΔΕΚ που είχαν την πρωτο

βουλία της οργάνωσης της παρούσης Αν

ηκατοχικής Πορείας κατά μήκος της 

γραμμής Αττiλα και στη συνέχεια να 
αηευθύνω προς τους ειρηνηωύς πεζοπό

ρους τον πιο εγκάρδιο κσι αγωνισηκό 

χαφετισμό. Διαβεβαιώνω δε όλους πως 
τούτη η ειρηνική διαδήλωση αποτελεί την 
πιο έμπρακτη διαμαρτυρία μας για τη δι

αίρεση της Πατρίδας μας σε Βόρειο και 
Νότιο Τμήμα κω την παρουσiα Τουρκι
κού κατοχικού στρατού για 11 τώρα χρό
νια στη γη των πατέρων μας, στις πόλεις 
και τα χωριά μας. 

Δεν εiναι τυχαiο το γεγονός που η Αv

ηκατοχική τούτη διαδi]λωση έχει γίνει πια 

Θεσμός κι επαναλαμβάνετω κάθε χρόνο 
ανάμεσα σης μαύρες επετεiους.του ηρο

δοtικού πραξικοπήματος και της βάρβα
ρης τουρκικής ε10βολής. Μας δίνεται έτσι 
η ευκαιρία να καταδη<άσουμε με τον πιο 

εηiκαφο τρόπο τις δυο τούτες aνήκου

στες ενέργειες που επεσώρευσαν τόσα 

δεινά στην Μαρτυρική μας Μεγαλόνησο 

κω παρ' όλο που πέρασαν από τότε 11 
χρόνια δεν μπόρεσε οκόμη να βρει διέξο

δο και νο οδηγηθεί στη σωτηρία κω τη 
λύτρωση. 

Εθνικό χρέος κοι ιερό καθήκον έσυρε 
εδιi; τα βήματα μας όλων ηηγαiα κω αυ

θόρμητα για να ενωθούμε όλοι εμείς οι 
πρόσφυγες με τις ατραηές των οδοιπό

ρων δtαδηλωτώv της ΕΔΕΚ και να δώ
σουμε α' όλους ψυχή και δύνqμη, αντοχιΊ 

κω καρτ~ρ!α, ττiστη και θάρρος για συνέ
χιση του τιτάνιοu αγώνο μας για εnισφο
φή και δικαiωση. Να δείξουμε σ' όλο τον 
κόσμο πως ο δίκαιος αγώνας μας θα συ
νεχωτεi Ι<αι στο μέλλον με αμείωτο ρυθμό 
μέχρι της επικράτησης των αρχών του δι

καίου και της ηθη<ής μέχρι της τέλειας 

αποκατάστασης των δη~ωωμάτωv του 
.λαού μας, μέχρις ότου καt ο τελευταiος 
πρόσφυγας εrηστρ€ψει χω εγt<ατασταθεί 

στο σπiη του. 

Να δηλώσουμε με τη μαζικιl μας πα
ρου6ία πως τα ιερά χώματα της πατρίδας 
μας, οι πόλεις καΙ τα χωριά μας στη κατ ε· 
χόμεvη Κύπρο μας eiν01 Ελλι1νικά εδώ 
και χιλιάδες χρόνια και οuδi:ποτι: θα αvα
γvωριστούv τοuρκη<ά οσαδήποτε μέσα 

και αν χρηcημοrτοιήσει ο Ασιάτης κατα· 

κτητής. 

Ναι! Εivαι Ελληνικά γιατl το μαρτυρε! η 
πολπισηκt\ J<α1 θρησκευηκr) μας κληρο
νομιά που είναι οι αψευδέστεροι μάρτυρες 
rτως τούτα τα έργα τέχνης που εivω πρα
γματικά αριστουργήματα μόνο το δαιμό

νΙο Ελληνικό πνεύμα μποροίJσε να συλλά
βει και το επιδέξlΟ Ελληνικό χέρι ήταν 
ικανό να εκτελέσει 

, __ 
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Επιβεβωώνουν την Ελληνικότητα των 
τόπων μας το αρχαίο Θέατρο των Σόλων 
τα ευριiματα της Λαπήθοu κω της Λάμ

πουσας, τα αρχαία βασίλεια της Σαλαμί

νας και της Κερύνειας, των Χύτρων και 

των Γόλγων. Μας το ομολογούν τα μο
ναστήρια του Αποστόλου Ανδρέα, του 

Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Χρυσο
στόμου κω του Αποστόλου Βαρνάβα. 

Απατούνται λοιπόν οικτρά οι Τούρκοι 
της Ανατολiας πως μπορούν να τα σφε

τεp!Οτούν και να τα οικειοποιηθούν, χώ

ματα που δεν τους ανιiκουν, οσαδήποτε 
μέσα χρησιμοποιήσουν, οποιαδήποτε σχέ

δια και αν επινοήσοuν να εφαρμόσουν. 
Ούτε οι ονομασίες στα τούρκικα που 
έχουν δώσει σης πόλεις και τα χωριά, σης 

τοποθεσίες και στα τοπωνύι:ιω. Ούτε η 
παρουσία των κατοχικιί.ιν στρατευμάτων 

και των κουβαλητών εποίκων της Μικρα
σiας, ούτε η αναι<ήρυξη του ψευδοκρά
τους, ούτε το τούρκικο νόμισμα που επέ

βαλε, ούτε η «Κεντρική Τράπεζα» που 
ίδρυσε, ούτε οι ούτω καλούμενΕς πρό
σφατες «συνταγματικές», ~<βουλευτικές>> 

και <mροεδpικές» εκλογές που ενήργησε 
ο περιβόητος Ν-rενκτός, ούτε τα οuτω 
καλούμενα πιστοποιητικά εγγραφης της 
ακiνητης περιουσίας των Ελλi)vων στα 

κατεχόμενα που διαμοίρασε στους εποί

κους τ ουρκοι·ωπρiους, θα μετατρέψουν 

τα Ελληνικά μας μέρη σε Τουρκικά για να 
μπορέσουν να τα κάμουν δικά τους. 

Γιατί ενάντια στα άνομα σχέδια τους 
ι<ω σης κατοχικές τους επιδιώξεις στεκό

μαστε όλοι εμεiς οι πρόσφυγες που αξιού
με νομιμότητα ιδιοκτησίας. Στην αξiωση 
μας αυτή καμμιά, μα καμμιά δuναμη, δεν 

θα μπορέσει να μας αλλάξει για να δεί· 
ξουμε διαθέσεις υποχωρητικότητας. 

· Λλλωστε διεθνείς συμβάσεις ιωι επί
σημες διακηρίJξεις εξασφαλίζουν και κα-

τοχuρώνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και 

όσα χρόνια και αν περάσουν ουδέπο-rε οι 
τούρκοι θα γiνοuν νόμιμοι ιδιοκτήτες 
τους. Η σημερινή κατοχή τους είναι πα
ροδική γιατί μας τα απέσπασαν με τη βία 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑΙΑ 

και την αρπαγή, με το πύρ κω το σίδερο 

και στερούνται νομικού ερείσματος. 

Σίγουρο θα φθάσει καιρός ποu θα εηι
κρατήσει το δίκαιο J<Oi θα ιωταβάλει τη 

βία Ι<αι την αρπαγή οπότε 01 Αττίλες 
εκόντες άκοντες θ' αηοχωρήσουν από 

την Κύπρο, οπότε κτήματα, σπίηα και 

περιουσίες θα πέσουν και πάλι στα δικι':ι 
μας χέρια. Ας μη ξεχνά ο πολύς ΊΌυρκο
κύnριος ηγέτης την περiτρανη Οθωμανι~ 

κή Αυτοκρατορία των προγόνων του που 
κρατούσε εδάφη και χώρες, χωριά χω 

πολιτείες από τις 3 γύρω μας ηπείρους για 
εκατοντάδες χρόνια. · Οταν ήλθε όμως 
το πλήρωμα του χρόνου κατέρρευσε σαν 
χάρτινος πύργος χαι αναγκάσθηκε να 

περιορισθεί μονάχα στη Μικρασiα στα 

πλαίσια της οποiας περιορiζtιαι και η ση
μερινή της επικράτεια. Κατέρρευσε γιατi 

ήταν θι;;μελιωμένη στην αρπαγή και την 
λεηλασία, την αδη<iα Ι<Qι την πλεονεξία, 
τη δισφθοpά και την ανηθικότητα, στο 

ραχάτι και την καλοπέραση. 

Για να φθάσουμε όμως στην rιολυπόθη· 
τη τούτη μέρα τοu ξεσκλαβιίJματος των 
κατεχομένων εδαφώv μας, πρi:"Πει να 
ενώσοuμε δυνάμεις, πρέπι;ι να δώσοuμε 
χέρι συναδέλφωσης και ομοψυχίας, πρέ· 
πει vα αρραγi;ς εσωτερι

κό μέτωπο για να το χρησ~μοποιήοοuμε 
θώρακα και ασπίδα πάνω στα οποία θα 
κατακομματιcιστούν όλες οι έξαλλες και 
σωβινtσηκές ενέργ~ιες της · Αγκυρας που 
μέσω του πληρεξούσlΟυ της στην Κύπρο, 
Ντενκτάς, eξυψαiνει ι::vάνηα στην ταλαi· 
ηωρη μας Κύπρο, με απώτερο σκοπό την 
πλήρη τουριωrιοiηση κω εξόντωση της 

Ελληνικrjς Υ8Vιός. 

Στην προσπάθεια μας αυτή ας αντλι1· 
σουμε παράδειγμά αηό τους aρχαίους 
μας προγόνους ποu ενωμένοι μεγαλούρ
γησαν ενώ διηρημένοι οδηγήθηκαν στην 

καταστροΦfJ και τον όλεθρο. 

Η συνένωση τούτη δυνάμεων προτείνω 

v' αρχίσει ιτπό τα λαϊκά στρ!lιματα -
φωνή λαού, φωνη Κυρίου. Ας μη περιμέ· 
νουμε τους πολιτικούς μας ηγέτες, γιατi 


