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Ο Τ/κύπριος Ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς συνεχίζει την αδιάλλακτη θέση του 

Ανυποχώρητος στο εδαφικό 

«Η τουρκική εφημερίδα 

"Τζιοuμχουριέτ» αναφέρει πρόσφατα 
σε δημοσίευμά της ότι το κατοχικό καθε

στώς ετοιμάζει καταστάσεις με τις 

οποίες υποστηρίζει, ότι το 37% του κυ
πριακού εδάφους «ανήκει" δήθεν στο 

ψευδοκράτος σαν ιδιοκτησία των Τ/ 

κυπρίων». 

Οι πληροφορίες που δημοσιεύα η 

"Τζιουμχουριέτ» είναι ιδιαίτερα ενδια

φέρουσες, καθότι το ψευδοκράτος έχει 

διαβιβάσει «αρχεία» στην Τουρκία για να 

στηρίξουν τις θέσεις του πως δε θα γί

νουν υποχωρήσεις στο εδαφικό στις επι

κείμενες απ' ευθείας συνομιλίες. 

«Παράλληλα ενδεικτικές είναι και 

οι δηλώσεις αξιωματούχων του τουρκι

κού Υπουργείου Εξωτερικών μετά από 

συνάντηση με το Β.Γ.Γ. του ΟΗΕ σερ 

Κίραν Πρεντεργκαστ. Ο Ινάλ Μπατού, 

σε δηλώσεις του, κινούμενος στο ίδιο 

μήκος κύματος με το Ντενκτάς αναφέρ

θηκε στις εγγυήσεις και τα δικαιώματα 

που απορρέουν από αυτές και κάλεσε 

τα Ηνωμένα Έθνη να βρουν βάση για τις 

συνομιλίες». 

Πόσο απατώνται οι αξιωματούχοι 

του ψευδοκράτους και διαστρεβλώνουν 

αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα στην 

προσπάθειά τους ν' αποδείξουν ότι τα 

κατειλημμένα σήμερα εδάφη πως ανή

κουν στους Τ/κυπρίους. Ουδέν τούτου 

αναληθέστερον. 

Πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ο 

Ντενκτάς και οι ομοίδεάτες του πως η 

ισχυρά τότε Τουρκία εισέβαλε στην 

Κύπρο το 1571 και κατέσχε όλη την κτη
μοσύνη της Κύπρου και άφησε μόνο ασή-

μαντα και άγονα εδάφη στην κατοχή των 

Ελλήνων της Κύπρου σκόπιμα για να μη 

μπορούν να επιβιώσουν και να είναι δου

λοπάροικοι στα πλούσια εδάφη των αφε

ντάδων τους Α γάδων. 

Παρ' όλη όμως την ένδεια και φτώ

χεια που βρέθηκαν οι πρόγονοί μας κα

τώρθωσαν με την εργατικότητα και 

εφευρετικότητα, στοιχεία που χαρακτη

ρίζουν το δαιμόνιο ελληνικό στοιχείο με 

την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτο

κρατορίας μετά την Ελληνική Επανά

σταση, κατώρθωσαν να εξαγοράσουν 

απότουςΤούρκουςΑγάδεςόλητηνακ~ 

νητη περιουσία που τους άρπαξαν βίαια 

οι Τούρκοι. 

Αναφέρω σαν παράδειγμα όλες τις 

περιουσίες στην Κυθρέα μύλοι, νερά, 

περβόλια, λιοχώρια, λεμονόδεvδρα, χω

ράφια, περβολοχ<iφαφα, ξωχώραφα, 

όλα πι:;ριήλθαν στην κυριότητα των 

Τούρκων. Απόδειξη τούτου είναι η ονο

μασία τέτοιων κτημάτων με τούρκικα 

ονόματα. Χωράφια: Σαλίχα, Καρά Μου

σταφάς, Χατζη Αμήτ Αγάς (παρεφθαρ

μένη ονομασία) Χατζιημήτας, Κατάγιας 

Τζαμή και άλλα. Νερά: Νομr1 Εμήρ, Ττοπ

ψιού, Τσιφλικώτικο, ΤταΤνι και άλλα. 

Μύλοι: Καραμεμέτης, Μαρρής, Κορώ

νας και άλλα. 

Υπήρχαν ακόμη και κατάλοιπα nου 

βρίσκονταν ακόμη με κληρονομικά δικαι

ώματα Τούρκων και εξαγοράσθηκαν επί 

-των ημερών μας όπως ο μύλος Μαρρής 

αγοράσθηκε από το Γεώργιο Χ"Νικόλα 

(Γιώρκος της Χατζηνούς) για f:1200 στη 
δεκαετία του 1920. 

Προς πληροφορία των ηγετών του 
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ψευδοκράτους Ντενκτάς όλες οι πε

ριουσίες της Κυθρέας εξαγοράσθηκαν 

και ούτε πατιά γης δεν έμεινε στην κατο

χή των Τούρκων. Στην Κυθρέα από τα 

βάθη των αιώνων κατοικούσε ένας αμι

γής ελληνικός πληθυσμός που διατηρή

θηκε μέχρι την εισβολή του Αττίλα στην 

Κύπρο τον Ιούλη του 197 4. 

Εξαίρεση αποτελούσε μόνο ένας 

Τούρκος ο Αχμέτ με τη σύζυγο του 

Φατμά, καλλικάς στο επάγγλεμα. ΥπflΡ

ξε εποχή που η Κυθρέα είχε 100 κάρρα 
που τα έσυραν άλογα εξαιτίας της μετα

ποίησης του σιταριοίJ σε άλευρο στους 

νερομύλους γι' αυτό το επάγγελμα του 

πεταλωτή ήταν περιζήτητο. Καλλικάδες 

για εξυπηρέτηση στην Κυθρέα έρχο

νταν και από το γειτονικό χωριό Επηχώ. 

Ο Αχμέτ με τη σuζu-γο του κατοικούσε 

στην κεντρικώτερη πλατεία της Κυθρέ

ας το Σεράγια. Η σύζυγος του πέθανε 

στην Κυθρέα ενώ ο Αχμέτ παρέμεινε 

μόνος στη διάρκεια του αγώνα της 

ΕΟΚΑ και μετέπειτα στη διάρκεια των 

διακοινοτικών ταραχών και μόνο ο θάνα

τος το χι.!Jριοε: απ' αυτή. 

Βλέπετε κύριοι Ντενκτάς και λοι

ποί αξιωματούχοι του ψευδοκράτους η 

ιστορία δια μέσου των αιώνων επανα

λαμβάνεται. · Οπως έκαναν οι πρόγονοι 
σας στην πρώτη κατάκτηση της Κύπρου 

το ·ιsΊ1 ήλθετε να κάμετε κι εσείς στη 

δεύτερη κατάκτηση το 197 4. Ε διώξετε 
το γηγενή πληθυσμό και καταλάβατε τα 

σπlτια και τις περιουσίες του. Για 23 
π;.φα χρόνια νέμεσθε περιουσίες που 

δεν σας ανήκουν. Και όχι μόνο τούτο, 

αλλά προσπαθείτε με δόλιο τρόπο, με 

«αρχεία» και λοιπές ψευδολογίες ν' 

αποδείξετε πως είναι τουρκικές. Η πρό

σφατη απόφαση του Ευρωπαικού Δικα

στηρίου στην προσφυγή της κ. Τιτίνας 
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Λοιζίδου θέτει την Τουρκία και εσάς ενό

χους και θα είστε διαρκώς στο εδώλιο 

της ενοχής και της κατηγορίας. Κατα

στρέψατε και εσυλήσατε τη θρησκευτική 

και πολιτιστική μας κληρονομιά, μετα

τρέψατε τις εκκλησίες μας σε τζαμιά, φυ

γαδεύσατε εικόνες, ψηφιδωτά, ιερά 

σκεύη και άμφια ανεκτιμήτου αξίας στο 

εξωτερικό σε εξευτελιστικές τιμές. 

Τ ο μένος και η οργή σας στρέφεται 

ενάντια στα ελληνικά μας στοιχεία. Προ

σπαθείτε να ντύσετε με τα δικά σας τα 

τουρκικά. Αποκορύφωμα της προσπά

θειας σας είναι η ανοικοδόμηση στην Κυ

θρέα κολοσσιαίου τεμένους χωρητικό

τητας 1500 ατόμων με πέντε θόλους και 
μιναρέ 27 μέτρων. 

Τ ο τέμενος τούτο σύμφωνα με εξα

κριβωμένες πληροφορίες κτίζεται δίπλα 

στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας σε 

εκτεταμένη γη που είναι δική της περιου

σία. Η εκκλησία συλήθηκε από τους αρ

χαιοκάηηλους τη ανοχή των οργάνων 

του ψευδοκράτους και εκταταλείφθηκε 

χωρίς θύρες και παράθυρα στο έλεος 

του χρόνου Ύια να συνεχίσει το κατα

στροφικό του έργο και να μείνει το τερά

στιο τέμενος προς «δόξα, του Ντεν

κτάς και της Άγκυρας. 

Ό,τι και να κάμετε ουδέποτε θα 

μπορέσετε να κάμετε δικά σας. Κρατού

με έγκυρους τίτλους της aποικιοκρατίας 

και μ' αυτούς θα τα διεκδικήσουμε με 

κάθε νόμιμο μέσο. Είναι κληρονομιά των 

πατέρων μας και θα έρθουν και πάλι σε 

μας τους Έλληνες τους νόμιμους κληρο

νόμους. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Πρόεδρος Σωματείου 

«Ελεύθερη Κυθρέα, 




