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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑΙΑ

Κοινός αγώνας για ζωή ελεύθερη σε μια
λεύτερη για όλους μας πατρi6α
ΧΡ. ΠΕΤΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣΗ

Αγαηητοi συναγωνιστές,

Θεωρώ υποχρέωση να ευχαριστ~ω
κατ' αρχήν τους aξιωματούχους του ~ο

σιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, που είχαν
την πρωτοβουλία να διοργανώσουν την

παρούσα εκδήλωση που καταδικάζει κ~
τά τον πιο έντονο τρόπο τις αποσχιστικεc;

ενέργειες και τα τετελεσμένα γεγονότ~
του Ντενκτάς που άρχισε συστημαηκα

και οργανωμένα εδώ και
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χρόνο με

την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην

κατεχόμενη βόρεια Κύnρο. Αnό μέρους

του Σωματείου μας «Ελεύθερη Κυθρέα»,
απευθύνω τον πιο θερμό και εγκάρδιο
ανωνιστιι<ό χαιρετισμό κι εύχομαι το νόη

μ~ και το πνεύμα της συγκέντρωσης τού

της, να το πάρει ο αέρας και να το με:α·
δώσει με τα μέσα μαζικής επικοινωνιας

για να αι<ονσθεi στα πέρατα της οικουμέ
νης.

Ν'

ακουσθεί σε διεθνή

βήματα και

συγκεντρώσεις, σε οργανωμούς και κρά
τη, σε κυβερνιiσεις και λαούς για να γν~
ρiσουν όλοι τους τα τετελεσμένα γεγονο
τα που δημωυργεi η

· Αγκυρα

μέσω του

πληρεξούσιου της κ. Ντενκτάς σε βάρος

της μαρτυρικής μας Μεγαλον~σου. Ν~
πεισθούν οι φιλελεύθεροι λαοι του κο

σμοu πως με τις ενέργεtες που προβα_ί·
νουν 01 Τούρκοι της · Αγκυρας στην Κυ
προ δεν επιδιι.ί.Ικουν όπως διακηρύττουν

βιώσψη και λεπουργήσψη Χύση τ~υ Κυ
πριακού αλλά τη διχοτόμηση της Κύπρου

με απώτερο σκοπό την κατάλη~η κ~ι
τουρκοnοίηση της και σε τελευτωα ανα·

λυση την εξόντωση και αφανισμό της Ελ·
ληνικής γενιάς.

Να πεισθούν φίλοι κι εχθροί μας πως ot
ΤούρκοΙ προχωρούν στα διχοτομικά τους

σχέδια με βάση καλά οργανωμένο πρό
γραμμα.

Ανακήρμξη

ψευδοκράτους,

εκλογές για τροποποίηση του συντάγμα
τος οι επικείμενες «προεδρη<ές και βου

λευτικές>> εκλογές η συνεχ1ζόμενη εγκατά·
σταση εποίκων για αλλαγή ;συ δημογρα
φικού πληθυσμού, η μόνιμη εγκατάσταση
των στρατε\.Jμάτων εισβολής

-

όλα .τού·

τα φανερώνουν καθαρά και ξάστερα πως

δεν ενδιαφέροντω για δiκαιη και αποδε
κτή και αrrό τα δυο μέρη λύοη του Κυπρι
ακού προβλήματος όπως διαλαμβάνουν
τα σχετικά ψηφίσματος του ΟΗΕ και του

Συμβουλίου Ασφαλείας και όηως προνο

οuν Ο! σuμφωνiες Κορυφής Μακαρίου

--

Ντενκτάς και Κυπρωνού -ΝτevκτιΊς.

Να γνιqρiσουν όσοι ενδωφέρονται γω

τη λύση τ<;>υ Κυηριαι-:οu πως μι; τις ενέρ·
γειες τούτες Ύου Ντενκτάς που εivω τόσο
καταστροΦη-<ές για την Κύπρο μόνο μια

μικρή μερi&ι έξαλλων και φαναηκιίJν
Τουρκοκυπρίων επιδοκιμάζει και ουνι1·
γορεi. Η πλειονότητα των νοuσψωv και

μετρlΟπαθών νοιl';οκυραίων και συνετιίJν
Τουρκοκunρiων όχι μόνο δeν συνηγο
ρούν αλλά και αντιτiθενται μανωκά

oe τέ

τοιες μονομερείς και αποσχωτικές
γειες γιατί ογαrιούν την πατρίδα τους και
θέλουν να τη σώσοιΝ από την τραγη~ή

περιπέτι:ια καt τη θλιβερή δοκιμασίατιοu
την οδήγησε ο οωβη.ησμός και η ι::ξbλλο
σύνη της · Αγκυρας και του Ντεvκτ<Ίc;.
Σίγουρα οι φιλελεύθεροι λαοί του κ6σμου σαν γνωρίσουν τα άνομα τούτα αχέ·

δtα των Τ οuρκων σε βάρος του Ελληνι·
κού πληθυσμού της Κύπρου θα στρέψουν
τις ενέργειες στην άλλη πλευρά και Θα
την πείσουν vα δεiξει μετριοπάθεια και
συνδιαλλαγή, και να τφοσέλθει στο τρα-
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πέζι των διpπραγματεύσεων για μια ειλι

προσφυγιάς, εκδίωξη των τουρκικών ιωι

κρινή ιωι τίμια λύση που Θα οδηγήσει την

όλων των ξένων στρατευμάτων από την

Κύπρο μας στην ομαλότητα της ζωr')ς

Κύrιρο, αποχώρηση όλων των κουβαλη

στην ειρήνη κι ευτυχία για να ξαναφέρει

τών εποίκων της Αvατολiας, κατάργηοη

τα παλιά ειρηνικά χρόνια της συναδέλ

της διαχωριστικής γραμμr)ς του αίσχους,

φωσης και της αλληλεγγύης ανάμεσα

για να ζιiσουμε

στους Ελληνοκύπριους και

Τουρκοκύ

ενωμένοι στην κοινή μας πατρίδα σαν
ελεύθεροι πολίτες. Τότε Θα οδηγήσουμε

Πριν τελειώσω κάμνω Θερμή έκκληση

την Κύπρο στην χαρά και στην ειρήνη,

πριους.

. Ελληνες

ι,αι Τούρκοι

Τ ουρΙ{ΟΚυπρίους,

στην ηqυχiα κι ευτυχία και με τη σειρά

στους εργατικούς και νοικοκυραίους, σ'

μας να τη παραδώσουμε στους αηογό-

όσους ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της

νους μας Έλληνες και Τούρκους για να

Κύπρου μας, σ' όσους Ι<:αταπιέζονται από

απολαμβάνουν ό'λα τα αγαθά τη.ς.

στους

μετριοπαθείς

τις εγκληματιι<ές πράξεις των εποίκων, σ'

Αντικατοχη<ι'] Πορεiο που οργονώθrικε οης

όσους υποφέρουν ι<αι βασανίζονται από

8.6.1985 από το Σ.Κ. ΕΔΕΚ με τί;ορμο το οδόφρα

τα στρατεύματα ι<ατοχήc; και τους καλώ

γμα του ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας.

να ενωθούν μαζi μας για ένα κοινό ανη
Εuχαριστw!

κατοχικό που αποσκοπεί: Λύτρωση από

την καταπίεση, τέρμα στα βάσανα της

Τώρα που η γαλανή σημαiα μας
μέσα στην Κύπρο κυματίζει
και τα γενναία μας στρατε~)μι::rrα

η πόλη Βαρωσiων χαιρεriζει.
Επήραμε μα και τη Μόρφου μας

την όμορφη Κερύνεια και την Πέτρα
που τα κατείχε αυτός ο βάρβαρος εισβολέας
αυτός ο aφιλότιμος Τούρκος κατακτητr'ις.
Μα όταν είδανε ης ήττες των

στο Τρίκωμο, Λευκόνοηω, Γύψου
ιωτάλαβαν πως εiχαν ανημέτωπα
γενναία φανταράκια Κυπριώτικα.

Κω νόμισαν πως ήταν δυνατό
Ντενκτάς πασάς να γίνει και σατρ<'ιπης

κι αυτός ο στρατηγός τους ο Εβρ~ν
να μrη:ι μέσα στην Κύπρο νικηφόρος.

του !lαηανδρέα μας του άξlΟυ
του πρέπει νέος στέφανος με δάφνη
γιατί σύντριψε και ταπείνωσε τον βίτρβαρο
αυτό τον aφιλότιμο τον Τούρκο.

Γεώργιος Σιταvάp11ς Ιεροψάλτης
από την Ακmιθού.
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