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ΟΛΟΝΥΚτΙΑ ΚΑΘΙΣτΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Το Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» οργά~

Πλανιόμαστε μέσα στην αφαίρεση
την έκσταση του ονειροπολήματος

νωσε στις

14.8.86 πορεία διαμαρτυρίας που

αρνιόμαστε να ξεηεζέψουμε

κατέληξε στο οδόφραγμα Λήδρα Πάλας.

ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας και

από τ' όλογο της aπογείωσής μας

Εδώ

και να επιστρέψουμε στην πραγματικότη

εκδήλωση σε ανόμνηση της κατάληψης της

συνεχfστηκε

. ολονύκτια

καθιστική

τα.

περιοχής Κυθρέας και του υπόλοιπου τμή

Κι' όταν ακόμα προσγειωμένοι

ματος της Κύπρου μας από

εντρυφούμε μέσα στον πόνο μας

στρατεύματα στη Β' εισβολή των Τούρκων.

δεν το κάνουμε συνήθως από γενναιότητα

δεν ει ναι ο πόνος που μας συναρπάζει

:3 τουρκιt<ά

Η συγκέντρωση υπήρξε ικανοηοιητικ1i
παρ' όλο που έγινε την παραμονή της Θεο

ει ναι γιατί αναζητούμε

μητορικής

χαραμόδα να διαφύγουμε.

Θεοτόκου που τιμά με εξαιρετική ευλάβεια

γιορτής

της

Κοιμήσεως

της

η Χριστιανοσύνη.
Στο

Τόκης Νικολαlδης

οδόφραγμα

εκπρόσωποι

του

Λήδρα

Πάλας

των αδελφ6Ν προσφυγικών

σωματείων «Λδούλωτη Κερύνεια", <<Ελεύ
θερο Μόρφου», «Ελr::ι'ιΘερος Μαραθόβου

νος»,

«Ελε(ιθερη

Κυθρέα",

Καρπασία»,

Επαρχιακή

Ελεύθερη

Επιτροπή Λεμεσού

του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα απηύθυ

ΣΟΣΙΑΛΙΗΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΔΕΚ

ναν χαιρετισμό. Τελικό ο πρόεδρος του
Λευκωσία

12.7.1966

Σωματεlου κ. Χρ. Πέτσας μiλησε και ανα

φέρθηκε

Προς

στην

ιστορική

κατόληψη

της

περιοχής Κυθρέας στις εν ψυχρώ δολοφο

Προσφυγικό Σωματείο

νίες και στα βασανιστr)ρια που υποβλήθη

«Ελεύθερη Κuθραια»

καν οι εγκλωβισμένοι στη Βώνη.' Χαιρετι

Λευκωσία.

σμός από τον Π. Στυλιανού.

Σχετικό

Αγαπητοί φlλοι,

Εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος
ΕΔΕΚ, σας ευχαριστώ θερμό για την συμ

μετοχή σας και τον χαιρετισμό που απευ
θύνετε στην εκδιlλωση διαμαρτυρίας που

διοργάνωσε το Κόμμα μας, για την παρά
νομη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουρ

γού κ. Οζόλ στα κατεχόμενα εδάφη μας.
Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση μας
αυτή, δε(χνει πως ο αγώνας μας είναι κοι

νός και μοναδικός στόχος η απελευθέρωση
της πατρlδας μας, και η επιστροφή των
προσφύγων στα σπίτια τους σε συνθήκες
ασφόλειας.

υπόμνημα

που

υπογράφτηκε

από τους προέδρους όλων των πιο πάνω
σωματεfων δόθη~ε στον

υπεύθυνο του

φυλακίου της Ειρηνευτικής Δύναμης με

την

παράκληση,

να

σταλεf

στο

του Ειδικού Αντιπροσώπου του στην Κύπρο
κ. Χόλγκερ.
Η

καθιστική

εκδήλωση

συνεχίστηκε

μέχρι τις 5π.μ. της επομένης οπότε διαλύ
θηκε.
Προσφώνηση

της συγκέντρωσης στην

καθιστική ολονύκτια εκδήλωση του Σωμα~

τεlου "Ελεύθερη Κυθρέα" στο οδόφραγμα
του Λήδρα Πάλας που έγινε στις

Σας ευχαριστώ
Τόκης Χατζηδημητρίου
Γ.Γ. Σ. Κ. ΕΔΕΚ

Γενικό

Γραμματέα τuυ Ο.Η.Ε κ. Ι<ουεγιόρ μέσον

14.8.1986

από τον κ. Χ ρ. Πέτσα.
Αγαπητοί συναγωνιστές ιωι συναγωνί~
στριες,

Συγκεντρωθήκαμε

σήμερα

στο

οδό

φραγμα του Λήδρα Πάλας, στη διαχωρι-

