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Κύριε Υπουργέ, 

Αγαπnτοf χωριανοf και χωριανές, φfλοι 

και συμπαραστάτες των προσφύγων, από 

μέρους του Σωματείου 'Έλεύθερn Κυθρέα" 

απευθύνω εγκάρδιο και αγωνιστικό χαιρετι

σμό στnν αποψινn αντικατοχικn εκδnλωσn 

που έχει οργανώσει ο ΠΑΟΚ Κυθρέας με τnν 

ευκαιρία των 30 χρόνων από τnς ίδρυσnς 
του. Η nγεσία του είναι άξια θερμών συγχα

ρnτnρίων που περιέλαβε ανάμεσα σ' άλλες 

και τn συμβολικn πορεfα προς το οδόφραγ

μα Μια Μnλιάς. Μεγάλn n χαρά μας απόψε 
γιατί ανάμεσα στους Κυθρεώτες έχουμε και 

τους κατοίκους τnς περιοχnς Κυθρέας και 

τους άλλους εκτιμπτές και φίλους προσφύ

γων. 

Τέτοιες μαχnτικές εκδnλώσεις προσφύ

γων πρέπει να γίνονται πιο συχνές στο μέλλο 

γιατί από τn μια τονώνουν και ενισχύουν το 

αγωνιστικό φρόνnμα του λαού μας και από 

τnν άλλn συντnρούν τn μνnμn των προσφι

λών μας τόπων που μας έχει στερrΊσει ο αδί

σταχτος εισβολέας εδώ και 18 χρόνια. ΑλrΊ
θεια! Ποιος από μας μπορεί να ξεχάσει τον 

αγέρωχο Πενταδάκτυλο και το Χαμοθεό Κε

φαλόβρυσο που σκορπούσαν αφειδώλευτα 

τα αγαθά τους όχι μονάχα στους Κυθρεώ

τες αλλά σ' όλους τους κατοίκους των γειτο

νικών χωριών. 

Ποιος δεν φέρει στn μνnμn του τις δυο 

μεγάλες πλατεfες του Σεραγιού και τnς Χαρ

δακιώτισσας που έπιαναν πανnγυρικn όψn 

Κυριακές και γιορτές. 

Ποιος δε θυμάται το Γυμνάσιο Κυθρέ-

ας και το Δnμοτικό Σχολείο τnς Τούμπας που 

nταν στολίδι τnς Κυθρέας και καμάρι όλnς 

τnς περιοχnς. Στn θύμnσn τους ποιος Κυθρε

ώτnς n Κυθρεώτισσα δεν αντλεί πίστn και 

θάρρος για αγώνα και δεν τρέχει σε τέτοιες 

aντικατοχικές πορείες; 

Με τις παλμώδεις κινnτοποιnσεις του 

λαού μας ασφαλώς θα καμφθεί n αδιαλλα
ξία τnς Άγκυρας και του Ντενκτάς και θα συ

νετίσουν τnν Τουρκία να προσέλθει με κaλrl 

θέλnσn για λύσn του Κυπριακού άλλως θα 

μείνει εκτεθειμένn και αποκομμένn από τnν 

υποστrΊριξn τnς κοινnς γνώμnς. 

Παρnλθε πια ο χρόνος του ανταγωνι

σμού και τnς αντιπαράθεσnς, ο χρόνος του 

ψυχρού πολέμου και τnς εναντίωσnς. Κυ

ριαρχεί το πνεύμα τnς συνένωσnς και τnς 

συνύπαρξnς τnς συνεργασίας και αλλnλεγ

γύnς. Μέσα στο φιλελεύθερο τούτο πνεύμα 

δεν είναι δυνατό n μικρn μας χώρα να μείνει 
διαιρεμένn γιατί το θέλει n ξεπερασμένn νο
οτροπία τnς Άγκυρας. Ούτε n διεθνnς κοινω
νία να εγκρίνει μια παρωχnμένπ ενέργεια. 

Με όλn τnν επίγνωσn τnς λεπτnς 

φάσnς που περνά n κυπριακn μας υπόθεσn, 
ο προσφυγικός κόσμος διακnρύπει μnνυμα 

εγρnγορσnς και αγωνιστικότnτας για απο

τροπn κάθε απαράδεκτnς λύσnς στο εθνικό 

μας πρόβλnμα. 

Σταθεροί και ανυποχώρnτοι μπροστά 

στα δίκαια και δικαιώματά μας, ενωμένοι σ' 

ένα αδιάσπαστο εθνικό μέτωπο μπορούμε 

να πετύχουμε το ξεσκλάβωμα τnς κατειλnμ

μένnς Κύπρου μας. Είναι εθνικn επιταγn! Tn 




