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Χαιρετισμός του Προέδρου του Σωματείου 

«Ελεύθερη Κυθρέα » κ. Χριστοδούλου Πέτσα 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, 

Αιδεσιμότατοι ιερείς, Πανοσιολογιώ

τατε 

Φίλες Εκπρόσωποι του Συντονιστικού 

Φορέα Γuναικε{ων Οργανώσεων 

Νομού Ρεθύμνης, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

Φίλοι και εκτιμητές του έργου των 

σωμο.τείων μας, 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας καλωσο

ρίζω στο χώρο αυτό λίγα μόλις βι)μα

τα μακριά από την πράσινη γραμμή 

που χώρισε απάνθρωηα την πατρίδα 

Η συγκίνησή μου είναι ακόμα πιο 

έντονη, γιατί μου δίδεται σήμερα η 

ευκαιρία να επικοινωνήσω με πρόσω

πα αγαπητά με τα οnοία μας συνδέ

ουν φιλία και οικειότητα πολλών χρό-

νων, δεσμοί άρρηκτοι που το πέρα

σμα των τριών σχεδόν δεκαετιών της 

προσφυγιάς, δεν μπόρεσε να αποβά

λει, ούτε να ξεχαστούν και λησμονη

θούν. 

Σκοπός της συγκέντρωσης είναι να 

γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του 

οικήματος που θα συστεγάσει τα τρία 

προσφυγικά σωματεία, το ΘΟΙ Παλαι

κvθροu, την Ελεύθερη Κuθρtα και 

τον Όμιλο Γυναικών Περιοχής Κuθρέ

ας. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα εγκαί

νια θα τελέσει ο έντιμος Υπουργός 

Εσωτερικών κ. Χριστόδουλος Χρι

στοδούλου. 

Στον κο Υπουργό χρωστούμε την 

παραχώρηση του οικήματος τούτοv, 

γιατί ύστερα από ·άκαρπες προσπά

Θειες και συνεχείς αγώνες δύο δεκα

ετιων ο κος Χριστοδοvλοu έδωσε 

λύση στο ακανθώδες πρόβλημα της 

στέγασής μας. Δύο προηγούμενες 

προσπάθειές μας για στέγαση σε 

οικόπεδα χαλiτικης γης που μας 

παραχωρήθηκαν αnό την Κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας, σκόvταφταν στα 

διαδικαστικά κaι δεν καταφέρναμε να 

αποκτήσουμε δική μας στέγη. 

Παρ' όλές τις aντιξοότητες, ο κος 

ΧριΒτοδούλοu με τον ερχομό του 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενέκυψε 

με ζέση και ενδιαφέρον στο αίτημά 
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μας και κατόρθωσε να βρει τον τρόπο 

ώστε να μας παραχωρηθεί το τουρκο

κυπριακό τούτο σπίτι, παρά τα τόσα 

εμπόδια που υπήρχαν. 

Ευχαριστούμε τον κο Υπουργό για 

την χειρονομία του αυτή που αποτε

λεi δείγμα της ανθρωπιστικής προ

σέγγισης που τον διακατέχει όχι 

μόνο στα θέματα των προσφύγων 

αλλά και όλων γενικά των συνανθρώ

πων μας. 

Εδώ θα στεγάζονται προσωρινά οι 

απογόνοt του Χύτρου και αυτό εδώ 

το . οίκημα μαρτυρεί την προσωρινό" 
τητα της στέγασής μας, μέχρι την 

επιστροφή οτην γή της Κι,.ιθρέας. 

Γιατί τα ιερά χώματα που κατακρατεί 

με την δύναμή του ο Τουρκικός Αττ~

λας για 27 χρόνια είναι των προγό~ 
νων μας και οι κληρονομιές μεταβιβά

ζονται στους aπογόνους και ουδέπο

τε απαλλοτριώνονται 

Ευχή και προσδοκία όλων μας να 

αποτελέσει το οίκημα πόλο έλξης 

των κατοίκων της περιοχης και να 

γίνει σημείο αναφοράς για δυναμική 

παρουσία, όταν και εφόσον χρεια

στεί, για να διατρανώσουμε την απαί

τηση μας για λύση που να εξασφαλί

ζει την επιβίωση του Ελληνισμού της 

Κύπρου στη γη των προγόνων του. 

Για να aντιταχθούμε σε αποδοχή 

οποιασδtΊποτε λύσης που είναι θνησι

γενης και θα οδηγησει την πατρίδα 

μας σε επικίνδυνες περιπέτειες. Για 
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να επιδιώξουμε λύση μόνο μέσω της 

ένταξης στην Ευρώπη που θα οδηγή

σει στην απελευθέρωση των τουρκο

πατημένων εδαφών μας. 

Ευελπιστούμε να γίνει αυτός ο 

χώρος ο συνδετικός κρίκος του νέου 

της περιοχής με το ηλιι<ιωμένο, ο 

χώρος όπου θα αναβιώνει η μνήμη 

και θα ζωντανεύει και αvαζωrιuροονει 

ο πόθος για επιστροφή. 

Το σπίτι που θα μας φιλοξενε! Qεv 

είναι και ούτε θέλουμε να γίνει δικό 

μας. Αvηκει σε κάποια. οι1)6Υέvεια 

Τουρκοκυπρίων ποu, σtγουρα · Ha ·το 

νοσταλγούν και νοερά Θα το επισκέ

πτονται .. Εμείς θα έχουμε εδώ την 
προσωρινή παραμονή μας. Για μας 

είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός στην· 

πορεία μας προς την Κυθptα. Σπίτι 

για μας και τα παιδιά μας είναι μόνο 

το σπίτι μας στην Κυθρέα και γη μας 

είναι μόνο η γη της Κυθpέας που μας 

έθρεψε και μας μεγάλωσε, ηΧυτρίων 

Γη ... 

Ευχαριστούμε όλους που μας ημάτε 

σiJμεpα με την παpοuσια σας. Ευχα

ριστούμε όμως ιδιαίτερα την Πρόε

δρο και τα Μέλη του Ομίλου Γuναι· 

κών Κuθρέας που δούλεψαν για να 

στηθεί το οίκημα και ανέλαβαν σχε

δόν μόνες τους την οργάνωση της 

σημερινής γιορτής μας ... 

Σας ευχαριστώ 


