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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πορεία - Επιστροφή το Σάββατο 
15 Νοεμβρίου 1997 και ώρα 8.90 π. μ. συ
γκέντρωση με αυτοκίνητα στα οποία να 

υπάρχουν διάφορες αποσκευές. Η όλη 

διαδρομή και πορεία θα ανακοινωθούν 

αργότερα. 

Αποτείνομαι στον προσφυγικό κό

σμο και ιδιαίτερα στα Σωματεία και Ορ

γανώσεις της περιοχής Κυθρέας και γε

νικότερα σ' όλο τον κυπριακό ελληνισμό 

να δώσει μαζικά το παρόν του στη μεγα

λειώδη αυτή Παγκύπρια Αντικατοχική 

Εκδήλωση. Να συγκεντρωθούν χιλιάδες 

αυτοκίνητα για να μεταφέρουν οικογέ

νειες, φίλους, γνωστούς, συγγενείς πά

μπολλες χιλιάδες άτομα. 

Να δείξουμε με τη μαζική προυσία 

μέσα και έξω από την Κύπρο σε κυβερνή

σεις και λαούς, σε κράτη και χώρες και 

προπαντός σε κέντρα λήψεως αποφάσε

ων για διεθνή θέματα πως μοναδικός μας 

πόθος είναι η επιστροφή στις πατρογονι

κές μας εστίες. Να αντιληφθούν όλοι τους 

πως δεν είμεθα διατεθειμένοι να παραδώ

σουμε με την υπογραφή μας τα πανίερα 

εδάφη μας στον κακτητή. Είναι προγονική 

κληρονομιά και οι κληρονομιές μεταβιβά

ζοντας διαχρονικά από γενιά σε γενιά. 

Λευκωσία 

1 Ο Νοεμβρίου, 1997 
Από την Επιτροπή 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Πρόεδρος Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέ

ας, 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Αγαπητή Σύνταξη 

Παρακαλώ, όπως μου παραχωρη

θεί λίγος χώρος για δημοσίευση της 

παρούσης επιστολής που σχετίζεται με 

την προγραμματισμένη Παγκύπρια 

Αντικατοχική Εκδήλωση με την επωνυ

μία Πορεία-Επιστροφής με οχήματα μέ

σα στα οποία θα υπάρχουν και απο

σκευές, που θα γίνει το προσεχές Σάβ

βατο 15 Νοεμβρίου (σημαδιακή μέρα 

της επετείου της ανακήρυξης του ψευ

δοκράτους στην κατειλημμένη περιοχή 

της Κύπρου μας. 

Τα οχήματα θα συγκεντρωθούν 

στο Μακάρειο Στάδιο από τις 8 το πρωί 
και η όλη διαδρομή και πορεία των οχη

μάτων θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της 
ίδιας μέρας με κατεύθυνση που θα κοι

νοποιηθεί εντός των ημερών για ευ

νόητους λόγους. 

Είναι μια Παγκύπρια Αντικατοχική 

Διαδήλωση που γίνεται σε μέρες που 

το εθνικό μας θέμα ευρίσκεται στην 

επικαιρότητα της διεθνούς κινητικότη

τας και αναμένονται θεαματικές εξελί

ξεις την ερχόμενη άνοιξη του 1998, ευ-
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θύς μετά τις εκλογές δι' ανάδειξη Προ

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μια τέτοια Εκδήλωση χρειάστηκε 

καιρό 5 μηνών για να οργανωθεί με αλ
λεπάλληλες, και πολύωρες, συνεδριά

σεις. Αντιλαμβάνεστε πιστεύω πόσοι 

κόποι και μόχθοι καταβλήθηκαν και πό

σα έξοδα χρειάστηκαν (για φυλλάδια, 

αφίσιες, συνθήματα επιστολές, τηλε

φωνήματα και άλλα) για να φθάσει στην 

τελική ευθεία που είναι η τρέχουσα 

εβδομάδα και να πραγματοποιηθεί σε 

εύθετο χρόνο και να δώσει τα κατάλλη

λα μηνύματα μέσα και έξω από τη Κύ

προ. Στον εμπνευστή και οργανωτή 

της Μεγαλειώδους αυτής εκδήλωσης 

κ. Άρη Χατζηπαναγιώτου, πρόεδρο του 

Παγκυπρίου Αντικατοχικού Κινήματος 

(Π.Α.Κ.) ο προσφυγικός κόσμος οφεί

λει ευγνώμονες ευχαριστίες. 

Γι' αυτό κάμνω θερμή έκκληση σ' 

όλο τον Κυπριακό Ελληνισμό ιδιαίτερα 

σ' όλο τον προσφυγικό κόσμο, σε προ

σφυγικά σωματεία και οργανώσεις και 

άλλα οργανωμένα σύνολα να παραμε

ρίσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες 

και άλλες κομματικές και ιδιοτελείς επι

διώξεις και να δώσουν μαζικά το παρόν 

τους στην άνω Παγκύπρια Αντικατοχι

κή εκδήλωση. 

Να δείξουμε με την αθρόα και δυ

ναμική μας παρουσία που πρέπει να 

φθάσει σε πολλές χιλιάδες αυτοκίνητα 

και σε πάμπολλες χιλιάδες άτομα στη 

γραμμή του αίσχους που διχοτομεί τη 

Κύπρο μας. Να δείξουμε με την πρωτο

φανή μας μαζικότητα σε Κυβερνήσεις 
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και λαούς, σε κράτη και χώρες και προ

παντός σε κέντρα λήψεως αποφάσεων 

για διεθνή θέματα πως θέλουμε να γυ

ρίσουμε πίσω στα σπίτια και τις περιου

σίες μας. Εκεί που γεννηθήκαμε και 

αναγιωθήκαμε. Εκεί που έζησαν γονιοί 

και προγόνοι μας. Αυτοί που μόχθησαν 

για χρόνια να κερδηθούν κτήματα και 

περιουσίες, χωράφια σωχώραφα και 

ξωχώραφα, τρεξιμιά νερά λιοχώρια και 

λεμονόδενδρα, καρποφόρα και οπωρο

φόρα δένδρα. Εκεί που έχυσαν ιδρώτα 

και αίμα για να αναγερθούν ξενοδο

χεία, εργοστάσια και βιομηχανικές μο

νάδες καθώς και άλλες κτηνοτροφικές 

συνεταιρικές μονάδες. Εκεί που βρί

σκεται ο αρχαιολογικός και θρησκευτι

κός μας πλούτος. Εκεί που κτίστηκαν 

οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια, τα μονα

στήρια και μητροπόλεις. Όλα τούτα εί

ναι προγονική κληρονομιά. Και οι κλη

ρονομιές μεταβιβάζονται διαχρονικά 

από γενιά σε γενιά. Να αντιληφθούν, οι 

μεγάλοι και ισχυροί της γης πως δεν εί

μεθα διατεθειμέοι να παραχωρήσουμε 

γη και ύδωρ στον Ασιάτη επιδρομέα. 

Το ερχόμενο Σάββατο, όλοι οι 

δρόμοι είναι ανοιχτοί και οδηγούν στο 

Μακάρειο Στάδιο. Εμπρός λοιπόν πρό

σφυγες, σας δίδεται η ευκαιρία να εκ

φράσετε κατά τον πιο έμπρακτον τρό

πο τον ενδόμυχο σας πόθο, τον πόθο 

της επιστροφής στις πατρογονικές 

εστίες. Μη τη χάσετε. 

Μετά τιμής Χριστόδουλος Πέτσας 

Πρόεδρος Σωματείου 

Ελεύθερη Κυθρέα 

Λευκωσία 10 Νοεμβρίου 1997 




