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Ομιλία Χριστόδουλου Πέτσα στην τελετή ΒράΒευσης της Πολιτιστι
κιjς Κίνησης Περιοχιjς Κυθρέας- Επιστροφή
Έντιμε εκπρόσωπε της μητρός Ελλά
δος

απολαβές.

Είχα διαρκώς το μεράκι

και το στόχο να αναδείξω μαθητές
άξιους, όχι μόνο για Γυμνάσια, Ανώ

Σεβαστό Ιερατείο

τερες Σχολές και πανεπιστήμια, αλλά

Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Πολιτι

κυρίως άξιους

στικής Κίνησης περιοχής

που να στελεχώσουν την κυπριακή

και

ικανούς πολίτες

κοινωνία.
Κ υ θ ρέας-Ε πιστροφή
Το κύριο όμως και πρωταρχικό μέλη

Αγαπητοί εκπρόσωποι Σωματείων και

μά μου ήταν να γαλουχήσω τα μικρά

Οργανώσεων,

και αθώα πλασματάκια που η κυπρια

Φίλοι και εκτιμητές των Σωματείων,

κή

οικογένεια

εμπιστευόταν

στα

χέρια μου με τα Εθνικά νάματα και να
τους μεταδώσω την αγάπη και υπε

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

ρηφάνεια για την μεγάλη μας πατρί
Θεωρώ πρωταρχικό μου καθήκον να

δα, την Ελλάδα. Παράλληλα ακόμη

ευχαριστήσω τον έντιμο Πρέσβη της

έπρεπε να μυήσω τους μικρούς μαθη

Ελλάδος στην Κύπρο που παραμέρι

τές στις αρχές και αξίες της ορθόδο

σε άλλα ψηλά καθήκοντα και υποχρε

ξης μας πίστης.

ώσεις του έτσι που να τον έχουμε
εμείς απόψε μαζί

μας.

Η

δική του

Πλείστοι των μαθητών μου διαπρέ

παρουσία προσδίδει αίγλη και ιδιαίτε

πουν σήμερα στην

ρη

Κύπρο

και στο

αποψινή

εξωτερικό. Είμαι ευτυχής που έχω το

εκδήλωση και φανερώνει το ενδιαφέ

προνόμιο να απολαμβάνω της εκτίμη

ρον του για τα δρώμενα στην ιδιαίτε

σης και του σεβασμού καθώς και της

ρη μας πατρίδα.

αγάπης τους, γεγονός που θεωρώ

επιβλητικότητα

στην

την

Σαν εκπαιδευτικός-δάσκαλος, εργά

ύψιστη

ικανοποίηση

εκπαιδευτικό.

Δεν

είναι

για

κάθε

λίγες

οι

σθηκα σε μικρές και μεγάλες κοινό

φορές που παλιοί μαθητές μου, από

τητες της Κύπρου και είχα εξ αρχής

τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας

μέχρι τέλους της σταδιοδρομίας μου
την

ευσυνειδησία

χαρακτηρίζει τον

που

πρέπει

δάσκαλο

με άσπρα τα μαλλιά με σταματούν

και την

στο δρόμο για να με χαιρετίσουν και

προσήλωσή στο διδακτικό και παιδα
γωγικό

μου

έργο

μου, μεγάλοι πλέον στην ηλικία και

να

ανεξάρτητα από

να μου δείξουν την αγάπη τους.
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Όσον αφορά την δράση στο εθνικό

ρούμε σαν ένα εθνικό καθήκον που

θέμα της ιδιαίτερης μας πατρίδας,

κάθε

έχω την εξαιρετική τιμή να ηγούμαι

καθήκον να επιτελεί και τίποτε περι

του Σωματείου "Ελεύθερη Κυθρέα»

πλέον.

πάνω από

20

χρόνια. Από τις πρώτες

μέρες της βάρβαρης εισβολής εντά
χτηκα στα οργανωμένα σύνολα των
συμπατριωτών μου που αποσκοπού
σαν στη διατήρηση του ψηλού φρο
νήματος

και της

αγωνιστικότητας.

Συχνές ήταν οι aντικατοχικές εκδη
λώσεις που οργανώναμε και πάμπολ

λα τα ψηφίσματα προς τους δυνα
τούς της γης, τον Οργανισμό των

Ηνωμένων

Εθνών

και

στα

άλλα

κέντρα λήψεως αποφάσεων, αξιώνο
ντας την επιστροφή όλων των προ
σφύγων

στις

πατρογονικές

τους

εστίες.
Παράλληλα

πρόσφυγας

έχει

χρέος

και

Τις προσπάθειες για δίκαιη λύση του
κυπριακού θα συνεχίσω για όσα χρό
νια ο ύψιστος Θεός με έταξε να βρί
σκομαι πάνω στη γη,

μέχρις

ότου

φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και
οι έποικοι από την
ότου

Κύπρο,

μέχρις

πέσουν τα συρματοπλέγματα

της ντροπής και του αίσχους, μέχρις
ότου αποκατασταθούν τα ανθρώπινα

δικαιώματα και οι τρεις βασικές ελευ
θερίες

σ'

όλη

την

επικράτεια της

Κύπρου μας.
Εμείς σαν Κύπριοι και πάνω απ' όλα
Έλληνες, να μη αποδεχθούμε κατ'

οι

συνεργάτες

μου

κι

εγώ στο προσφυγικό μας Σωματείο
εκδίδουμε το ομώνυμο περιοδικό το

οποίο κλείνει την 24η χρονιά του.
Αποτυπώνουμε έτσι στο χαρτί για να

παραδώσουμε στους συγχωριανούς
και συντοπίτες που υπάρχουμε σήμε
ρα στη ζωή αλλά και στους μελλού
μενους, την ιστορία του τόπου μας,

τα ήθη και έθιμα, την δράση και τον
καημό μας για επιστροφή.Το περιοδι
κό μας κυκλοφορεί εκτός από τον
κυπριακό και τον ελλαδικό χώρο, σε

βιβλιοθήκες του εξωτερικού και σε
πανεπιστήμια. Αναφορά για το υλικό
του γίνεται και στο Ελληνικό Ινστι
τούτο Τεκμηρίωσης μέσω του Διαδι
κτύου. Την δραστηριότητα αυτή θεω-

ουδένα λόγο λύση

του

Κυπριακού

που δεν εξασφαλίζει την επιβίωση
του Κυπριακού

Ελληνισμού στη γη

των πατέρων μας. Δεν πιστεύω να

βρεθεί

Πρόεδρος

Δημοκρατίας

να

της

Κυπριακής

υπογράψει

νόθο

λύση, που θα είναι θνησιγενής και θα
οδηγεί την ταλαίπωρη Κύπρο μας σε
νέες περιπέτειες και

σε

τελευταία

ανάλυση, πλήρη τουρκοποίηση.
Προτιμότερο
κυπριακό

να

και η

μείνει
νέα

άλυτο

το

γενιά που

θα

πάρει τη σκυτάλη να βρεθεί σε ευνοι
κότερες συγκυρίες από τις σημερινές
και να πετύχει πλήρη απελευθέρωση
των τουρκοκρατημένων εδαφών μας.

Πέραν των πιο πάνω σκέψεων, υπάρ-
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χει και η πορεία της Κύπρου στην

σμού,

Ευρωπαική Ένωση την οποία Άγκυρα

ευγνώμονες ευχαριστίες του Κυπρια

και Ντενκτάς προσπαθούν ν' ανακό

κού

παρακαλώ

Ελληνισμού

διαβιβάσετε
στον

τις

Εξοχότατο

ψουν με δόλια και απειλητικά μέσα,

Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη και τη

πράγμα δύσκολο ή εντελώς αδύνα

Σεβαστή Κυβέρνησή για την ολόψυ

το.Έχουμε

χη συμπαράστασή τους για λύση του

την

πεποίθηση

πως

το

ευρωπαικό κεκτημένο θα πρυτανεύ

Κυπριακού

σει και ολόκληρη η Κύπρος ενιαία και

Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση.

αδιαίρετη θα εισέλθει στην Ευρωπαι
κή Ένωση με ευεργέτημα γι' αυτή,

πρώτον να επεκτείνει τα όρια της
πέραν της Ευρώπης και δεύτερο να
επωφεληθεί τη στρατηγική θέση της
που χαρακτηρίζεται το αεροπλανο

φόρο της Μέσης Ανατολής.
Οι αείμνηστοι

Καρα

μανλής και Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσί

1959

τις συμ

φωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου παρά
τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί

στους Τουρκοκυπρίους σε βάρος των
Ελληνοκυπρίων,
Πρόεδρο

της

ευχήθηκαν

Κυπριακής

στον

Δημοκρα

τίας με μια προσεκτική ελληνική δια
κυβέρνηση, η

την

πορεία

της

Τελειώνοντας, ευχαριστώ τον Πρόε

δρο και τα Μέλη

της Πολιτιστικής

Κίνησης περιοχής Κυθρέας-Επιστρο
φή που είχαν την πρωτοβουλία να
οργανώσουν

την

παρούσα

σεμνή

τελετή-βράβευσης για τη δράση μου
στη μακρόχρονη πορεία της επίγειας

Κωνσταντίνος

τσας υπογράφοντας το

και

Κύπρος θα γίνει μια

μικρή Ελλάδα. Και πράγματι η ευχή

ζωής μου.
Ευχαριστίες απευθύνω και προς το
Γραμματέα της Πολιτιστικής Κίνησης
κ. Ανδρέα Παπαβαρνάβα για τα καλά
και

χαρακτηριστικά

του

λόγια που

ανέφερε για μένα στην αποψινή του
ομιλία στην ομήγυρη.

Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που
με τιμήσατε απόψε με την παρουσία
σας.

των κυβερνώντων τότε την Ελλάδα
επαλήθευσε.

Ο θεός να σας έχει όλους καλά!

Με την θεαματική και αλματώδη ανά

Εύχομαι η λύση του Κυπριακού: Ενι

πτυξη σε όλους τους τομείς, και το

αίο

ψηλό βιοτικό επίπεδο, δίκαια χαρα

στην Ευρωπαική Ένωση.

κτηρίζεται μικρή Ελλάδα.
Κύριε Πρέσβυ της μητέρας πατρίδας
με την πρώτη ευκαιρία που θα βρε

θείτε

στη

Μητρόπολη του

Ελληνι-

Κράτος

και

Ενωμένη

Κύπρος

