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ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ι<ΥΘΡΑΙΑ

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωμαη:iου
«Ελεύθερη .Κυθρi:α» κ. Χρ. Πέτσα
προς το Παγκύπριο Συνέδριο του Σωμαη:Jου
«Αδούλωτη .Κερύνεια» που i:γιvε στο «Μιμοζω>
στη Λευκωσiα στις 12.5.1985.
Εξοχώτατε,

Πανιερώτατε,

Κύριοι

Υπουργοί, Βουλευτi:ς, Κύριε Πρέσβυ της
μητέρας

Πατρίδας

προσκεκλημένοι,

καt

λοιποί

Αδελφοί

υφηλοί

πρόσφυγες,

συναγωνιστές,

ΘεωριiJ πρωταρχικό μου ιωθήιω να ευ
χαριστήσω τους aξιωματούχους του Σω·
ματεiου «Αδούλωτη ΚερύνΕια» για την

ευκαιρία που μου δόθηι<ε να προσφωνή·
σω το παρόν Παγκύπρω Συνέδρtο και να
μΕταφέρω στην πολυπληθη του συγκέν
τρωση από μέρους του ΣωματΕίου μας

«Ελεύθερη Κυθρέω> τον πιο εγκάρδιο και

αγωνιστικό χαφετιομο. Παράλληλα ει<
φρόζω

την

ενδόμυχη

ευχri

το

συνέδριο

τούτο των !(ερυνειωτών να 'ναι το τελευ
ταίο με την προσδοκία αισiας λύσης του
ΚυπριακοίJ μέσα στην τρέχουσα χρονιά

του

'8.5

μ' όλους εμάς τους πρόσφυγες

επιστρέφοντες και ριζώνοvτες στις πα·
τρογονη<ές μας εστiες.

Αγαπητοί μου, περνούμε την ενδέκατη
συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η

δι κι'] μας πλευρά και παρ' όλες ης οδυ
νηρές υποχωρήσεις που έχει κάμει για την

εξεύρεση μιας έντιμης ιωι βιώσιμης λύ·
σης, μως δiιωιης και λειτουργήσιμης λύ
σης του Κυπριακού προβλi]ματος, δεν
ένα βήμα

προς την ιωτεύθυνση τούτη, yιατi όλες
μας οι ενέργειες προσέκρουαν στην αδι
άλλακτη

και

ανυποχώρητη

Σ' αυτές ης ιφiσψες μέρες που περνοuμε

έπρεπε να παρατηρείτω ανάμεσα μας ένα
aρραγές Εσωτερικό μέτωπο που να ηρο·

βάλουμε σαν θώρακα κα.ι ασηiδα ηάνω
στα

onoio

χθόνιες

θα θρυμματιστούν όλες cη υττο·

ενέργειες

· Αγκυρας

των

ποληικιΙJV

της

και του nληρεξοι)οιου τους

στην Κύπρου του κ. Ντενκτάς. Τοuναντi

ον όμως παρουαιάζετω μια ανεξήγητη
εσωτερική δταμάχη των ποληικώv μας
αρχηγών, ένα κατaκομματιασμέvο εσω

τερικό μέτωηο ηου όχι μόνο δεν μπορεί

να βοηθήσει τη λύση του Κυπριακο1j αλ·
λά τροφοδοτεί με ηc; διενέξεις Ι<ΟI αντεγ

κλήσεΙς την ΊΌυρκικrΊ πλευρά και την
υnοβοηθεi να
την
πραγμάτωση των aνίερων σχεδίων της
nou εiνω η 6ιχομότηση, η κατάληψη κω
1Όυρκοποiηση της

με

φωμα την εξόντωση κω τον αφανισμό της

χρονιά της προσφυγιάς μας παρ' όλες ης

μπορέσαμε να κάμουμε ουτ'

aποτελμάτωσης ιωι του επικίνδυνου αδι·
εξόδου που έφθασε το Εθνικό μας ζήτημα.

θέση

της

Τουρκίας.
Στο σημείο όμως τούτο επιτρέψετέ μου

ν' αναφέρω πως κι εμε!ς σαν Ελληνοκυ
πριακιi πλευρά δεν είμαστε άμοιροι ευθυ

νών για το κατάντημα τούτο της πλήρους

Ελληνική<; γενιάς.
Οι τελευταiες δηλώσεις του Νrενι<τάς
-- «Μι: την

στην εφημερίδα ι<Φιγκαρό»

έγκριση του σuντάγματος θα γίv.ει το τε·
λικό βήμα για την εδραiωση μιας χωρι

στής Δημοκρατίας στο Βορρά.

· Ετσι

οι

Ελληνοκύπριοι ι<αι οι Τουρκοκuπριοι δεν
έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους>>. Πρ!:ηει
να μας ηροβληματiσει σοβαρό σαν Ελλη
νοκυπριακή πλευρά γιατi προδιαγρόφουν

την μελλοvηκή πορεiα που θ' ακολουθή
σει ο κ. Ντεvκτά<; στις αηοαχιστικi:ς του

ενέργειες και δεν ενδιαφέρετω καθόλου
για τη λύση του Κυπριακοί> προβλiιμα
τοι:;.

Ας ηαραμιφiοουμε λοιπό κομμαηκές

τοποθετήοεις και ιδεολογικές επιδιώξεις

