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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Χαιρετισμός στην πορεία προς περιοχή Κυθρέας

18.10.1992
Χρ. Πέτσα

Αγαπnτοί συγχωριανοι λοιποί συντοπί
τες φίλοι και εκτιμnτές των προσφυγικών εκ

βίωσn του Κ/Ε στn γn των πατέρων μας.

δnλώσεων.

Από μέρους του Σωματείου «Ελεύθερn
Κυθρέα»

μονομερείς επεμβόσεις. Λύσn τέλος που να
εξασφαλίζει τnν όνετn φυσικn και εθνικn επι

μεταφέρω

θερμό και

χαιρετισμό και εύχομαι ολόψυχα
αντικατοχικn πορεία

αγωνιστικό

n

παρούσα

προς τnν τουρκοκρα

Είναι κρίμα και όδικο

n

περιοχn του δια

μερίσματος Κυθρέας να τουρκοποιnθεί με

ιστορικn και πολιτιστικn κλnρονομιό

3 1/2 χι

λιετnρίδων. Έλλnνες τnν ίδρυσαν από τα πα

τούμενn ευρύτερn περιοχn Κυθρέας να έχει

νόρχαια

πλnρn επιτυχία στόχων και σκοπών.

των αιώνων πολλοί κατακτnτές επιχείρnσαν

ελλnνικό

χρόνια και στο πέρασμα

να τn βεβnλώσουν και αλλοιώσουν το χαρα
Σίγουρα

αντικατοχικn μας εκδιlλωσn

κτnρα τnς ανεπιτυχώς όμως. Παρέμεινε ελ

θα στείλει τα κατόλλnλα μnνύματα σ' όλους

λnνικn μέχρι τα δικό μας χρόνια που εισέβα

που εμπλέκονται στn λύσn του κυπριακού.

λε σΑπίλας και τnν κατέκτnσε με το πυρ και

n

Ελπίζουμε να ευαισθnτοποιnθούν μπροστό

το σίδερο.

στο δίκαιο αγώνα μας και να καταλιlξουν σε
δίκαιn βιώσιμn και λειτουργnσιμn λύσn

μ'

όλους τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στα
σπίτια και τις περιουσίες τους σε θέσεις από

Είναι

n

πιο πυκνοκατοικnμένn περιοχn

τnς Κύπρου με ελλnνικό πλnθυσμό
δες σε

10

15

χιλιό

περίπου τετραγωνικό μίλια. Και

τούτο εξαιτίας των πλουτοπαραγωγικών τnς

λυτnς ασφόλειας.

πόρων με πρώτο και καλύτερο τον ξακουστό
Η σnμερινn μας πορεία αποκτό ιδιαίτε
ρn σnμασία με τις επικείμενες

συνομιλίες

τnς Ν. Υόρκnς και προσδοκούμε ο Πρόεδρος
τnς Κύπρου μ' όλn τnν

δίκαια δικαιώματα όλων των προσφύγων και
μn

εκτεταμένες εποχιακές καλλιέργειες και

με

μόνιμες καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων.

πολιτικn nγεσία να

διεκδικnσουν σθεναρό και με πόθος και τα
να

τnς Κεφαλόβρυσο που όρδευε και ύδρευε

απεμπολιlσουν τα

προγονικό

μας

Αυτn τn γόνιμn και πλούσια ελλnνικn
γn τnς ευρύτερnς περιοχnς Κυθρέας θέλει
να τnν σφετερισθεΊ και να τnν κρατnσει για

εδόφn και να παραδώσουν με τn δικn μας

πόντο τουρκικn το παρόνομο Ντενκτασιακό

υπογραφn στον Τούρκο εισβολέα. Αναμένου

καθεστώς. «Δεν υπόρχουν Ε/Κ παραδοσιακό

με λύσn σύμφωνα με τα ψnφίσματα

των

χωριό στο κατειλnμμένο τμnμα τnς Κύπρου.

Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφα

Υπόρχουν μόνο τ/Κ χωριό που τα κατοικούν

λείας. Λύσn με μια ενιαία αδιαίρετn Κύπρο

Τ/Κ και Τούρκοι έποικοι» Είναι λόγια τούτα

με μια Κυβέρνnσn με διεθνn προσωπικότnτα.
με εξουσίες σ' όλn

τnν επικρότεια τnς Κύ

πρου, χωρίς κατοχικό στρατεύματα και εποί

κους. Με διεθνείς αποτελεσματικές εγγυn
σεις που να εγγυούνται τnν κυριαρχία και
ακεραιότnτα

τnς

Κυπριακnς

Δnμοκρατίας

και να αποκλείουν αποσχιτικές ενέργειες και

που εξεστόμισε πρόσφατα ο nγέτnς του πα
ρόνομου καθεστώτος.

Ναι! κ. Ντενκτός όταν το

1571

οι πρό

γονοι σας εισέβαλαν για πρώτn φορό στο

νnσί κατέκτnσαν όλες τις Ε/Κ περιουσίες χω
ρόφια, δένδρα, νερό, μύλους απαρόλλακτα
όπως και εσείς οι απόγονοι των πρώτων κο-

