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ΑόηΊ ττΊv i~pη στιyμη τi\ς δμαδικi\ς 

η:ρόσκλησ!ης των ΨVΧ.ώΥ, τiι μο\1\Χδικiι αότι) 

στιγιμι) ποu οΙ λευκΕς ψ'-Ι)(Ες τώΥ χαμέν~>w 

σι..ψιτσ:τριωτωv μας άφήνοvν προσωρινό: -ro 
οuριάvω σΚr]vωμά: TOU<; γιa v(x έ-ιτικοινων•)

ΟΟU>\1 μαζί μας, σaς καλώ νa άναμvησθοί/

με μαζ! μΕ: τοuς φvχικ<'_ι παρόντες σuγχω

ριαvοος και συντοπίτες τijv ώpαία καΙ χι

λιάφι6η γη τiΊς Κυθ'pέaς καΙ τών περψ:J

pωv της, πσU μaς γέννησε κι Ι:τσι όμα5ι"'a 

vα όδεύσοvμε πρΟς τα έκεΊ καΙ ό.νοίγσvτας 

τic, έξώπορτες vO: ξαναμπούμε στΙς διψασμέ

νες αύλές τώv σπιτιών μας κι άvοίγοντας 

τΙς γνώρι.μες πόρτες τοuς νό: aγκαλιάσοuuε 

μΕ τc'χ μάτια καΙ va ψηλαφήσοuμε ·μΕ -τιχ 

χέρια μας τοuς πατροyοvικοuς χώpοuς ποlι 

διψδ:vε για τι)ν παρουσία μας πέντε όλό

κλφα χρόνια όρφάνιας κα1 -προσφυιγιδ:ς, 

Μέσα στι) σuyκινητικi) ό:τμόσφαιρα 

τοίι σημεριvοϊι μνημσσίινου, αΙσθάΝομαι 6α

θύτατα τι)ν άvάγκη νΟ: έξάρω τοv άΡιΡηp<το 

καΙ άκα-rάλvτο δt:σ,μο τοi'ι ά»θρώποu μΕ τiΊ 

γενέτειρα γή του. ΕΤναι αίι-τος δ &σμ?ς 

παU συγκρότησε τΟν όlμαχο πληθιισμο τής 

Κuθ>ρέας καΙ τi:Jv περιχώρων της στc'χ σπί-

τια, στΙς αvλές, στΙς γειτονιές, στοuς δρό

μοvς καΙ στc'χ χωράφια τοuς τι)ν ώρα ποο ή 

SVελλα τού πολiiμοv έπεφτε έπάνω τους 

μανιασμένη καΙ σαpωτικ.ή_ Οί τρεΊς σχεδόν 

εκατοντάδες ψιJ)(ώv ποu aφό:νισε ή <Χπανθρω-

1'1'Ια καΙ οή δαpδαpότητα τοίι εlσδολέα ήταv 

άπλοi, καθryμφιvο! άνθpω'!rοι πσU εlχαν ρι-· 

ζώσει στΟν τότrο τοuς δ-πως τc'χ δαθύριζα, 

ΠΕΙ-Qiματάpικα δέντρο: ΠΟU άντιστέκονται στο 

άγριο φύσημα τοΟ aνέμοu κα1 πεθαίνουν τό

-τε μόνG δταν οί ρίζες τοuς ά-τrοκοποvv ά-ιτο 

1 ο χώ•μα. "Ε τ σι πέΒαναv καΙ oi τρεΊς σχ:::·

οο~ έ:κατοvτάδες avθρωποι τiiς Κuθ,ρέας, τοΟ 

Νέου ΧωριοΟ, τfις Βώνης, τοίl Παλσίιωθροu, 

τού Τ~ραχωvιαV, τοv "Εξω ΜετοχιοΟ. 'Αuε

-τακ ίvη-τοι, φυτεμένοι 6αθιa στι) γij τους, δο

λοφονημένοι έv ψυΧρώ_ 

'Ο Τούρκος εiσ6ολέας ύπf\ρξε τρα:χuς 

κα1 6ά,ρ6αρος, χωρlς ϊχνος σε6ασμο0 -πρΟς 

ΤΟ'/ aς::G1)(0 Π'ληθυσμό. Έκτελοvσε μΕ: ψιJ)(.pΟ 

ίJ"ιτολογισμό, aλλa καΙ με τi)v τuφλι) όρ;Ji) 

-τοv έvστ ίκτοu, άνθpώπους aνΙΥΠεράστrιστοuς 

γιΟ: νa τρσμσ.cρατήσει κσ1 να 'ΠαΥικοδάλει 

δj..αδικa 1οuς εl-ρηνικοuς καποίκοuς τί:rν χω

ρι{.w μας μ[ άντικειμεvικο σιΚΟ'ΠΟ τον ομα-
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δικο έκτοπισ.μό. ΘΟ: aκαλουθοuσ.ε, σύμφωνα 

με το άπ~ο πpόγραμιμα τοϋ είσtSο

λέα, ό έποικισμΟς των έκκενωμένωv άπο 

τοuς αίιτόχθονες περιοχωv. Καί, φυσικά, ή 

άλλο[ωση τfις δημογραφικiΊς σύvθεσης τωv 

πεοιοχωv μας 80: όλοκλήιρωvε τι'ιv έπεκτ:Υ.

τικη έΎέρyεια τοο Ά'Γτίλα 1974. 

τη 6αp6αρότητα τωv έκτελέσεων :Χ

κολοίιθησε 6 έγκλωδισμος .με τ1ς yvωστΕς 

συν&'Ίκες ένος πρωrτοψ<:ιvοuς στηv 'ιστι:J!pίa 

,έξειnελισμοlι της άvθpι;Jπινης crξιοπpέπειας. 

ΕΤνα; κάτω a.πΟ αότές ι·1ς άπάvθρωπες σνν

θίj~κες ποu οί κάτDιι<οι τfις πφιοχij~ Κυ

θρέαι; καi ·δλωv τωv Ciλλωv περιοχ&ιν, ποu 

ό ΤοίJρκος είσ6σλέας στ,pατοιφατεΊ τώοα 

καi πέvτε χρόνια, άναyκάστη·κaJΙΙ vO: syκα

ταλείψονv μέ σπαραyμΟ ψι.ιχ•ijς, ά:φήνοvτας 

πίσω τους 6ι:.)μοLις καi έστίες πατιρογονι-

Σή.μ.ερα όλοι έσεϊς, πού έξαναγκαστή

κcηε να έyκαταλείψετε τήν παtτ.ρικiι γη, κα

λεΊσθε vά crVΟ<μ.νηισθεϊτε -- .μαζl σας κι έ

μεiς οί μ.η έκτοπ-ισθέvτες ···-· τοuς ώιθρώ

πους -ποu σκόρπισαν τά iε.pά κόκκαλά τους 

σ-rt] γή ττ]ς Κvθρέαζ και των περιοχ&ιν ·της. 

Σuμπ-crσχοιιμε ολοι αύτη τήν Ιεpι) στιγ·· 

;μi} μi: τ1ς yvvαϊκες ποv κλα1νε τούς σvζύ

yοος καi -ra παιδιά< τους, τοuς άvτρες ποv 
κλαi~-ε τiς γυναΙκες καΙ τά παιδιά τοvς καΙ 

τa παιδιa ποu κλαίΎε τοuς γονεiς τοuς. 

Κλαίει άκόμα ή ψιιχή μας για τούς συr· 

yενεϊς τών σκοτωμ.ένων, πσV συγκεντρώθ11; 

καν σήμερα έδώ γιΟ: νά κλοάψουv οiκοyένειες 

πσU ξεκλη;:>iστηκαν όλότεllα. Σιιμμετέχουμε 

σ'ΤΟ ~pάμα -rώv σuyyεvώv τώv άγVΟΟU•μέvωΙΙ 

ΠοU ζoUV τώρα κα( πέντε χρόνια vίίχτες a
ξημέρωτες μέ τήιι ό:yωvία τf\ς διακpί6ωσης 

.,ης τύχης •iγαπ-η•μένωcιι τους 111pοσώτrων. 

Πέρα. ά:πο ττΊv ό:vάμνηση των φονειιθέv

-rωv, ή παρουσία μας eδω σήμερα σννιιστ& 

καi έτrι6ά:λλει .,-η σuνειδτyrοτrοlηαη τοu χ.pέ .. 

ους .και τίjς εύ8ίινοης μας άπivαvτι σέ δλαfς 

·τοu{; σιιμπ-ατρι&rες μας πού μάς παραιω· 
λouθoiiv ό:πο τt'lv άλλη όχθη 1ou ιι.όσ:μσu·. 

flοιό, δ;μως, το χρέος κα! ποια '~ είι· 

θύ..η 1μας άτrέναvτt στΟUζ ΥεΚpοVς μας; 'Αι

VΟ:!JιΦΙσΟήτryτα, ή άκοίμηrrη συνείδηση τfις 
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καταyωγ~ς μας και η άvvποχώρητ.η θέληση 

,γιό: έπιστροφή. Τόσο ή σννείδησ.η τiΊς κα

ταγωγής δσο κα1 ή θέληση γιΟ: έπιστο-φt) 

σcο1 γενέτειρα γij, άποτελοον ψιJχικές Cι:νάγ

κες -r1ς :ίιyεvικότφες, πιστεύω, ό:νάγκες πσU 

ό Ο:~ρωπος συvτηρεi καΙ καλλιεργεΊ σ' όλο 

τό μάκρος τιlς iστορικi]ς του ζωiJς. 'Αλίμο

νο στΟ: Ο:το.μα κα1 στοuς λαοuς πσU έχασαν 

τη σ.ιινείδ·ηση τf\ς κατΟJγωyijς τσvς καΙ ζοίιν 

.μfσα στι'Ιν παyφη οόδέτερη κατάσταση 

τi\ς ίστοpικ,ης crμvη,σίας. Οί &v6ρωποι ποLι 

ζοίΊν σ' αύ'τι'j τήν κατάσταση μοιάζοvv σί· 

youpα •με uπνο6άτες ποLι ιc:υκλοφοροίίv σε 

γνώριμους χώρους, έντελ&ις μηχανικά, άμέ· 

τοχοι καi άiδιάφοροι για ό,τι γύρω τους δια

Sραματ(ζε:ται, σχεδΟν σκι.Ες άνθpώπ-ων. 

Σκληρότερο άκόμα το μάθημα yιά ·ούς 

λαοuς ποu έxouv άτrοκοπεΊ άπο το Ιστορικό 

τους παρελθόν. Λαοi τCJν οποίων ή iστοριιιiι 

μvήμη νεκρώθηκε, καταδιΚJάστηκαv σέ π-ολι

τιστική αύτοχει.ρία καi αύτοκατc.11ρyήθηιcαv 

icπορικά. Ό λαός •μας ποu εΤvαι ηθικά: κO'Ji 

πνευματικό: δεσμευμένος .μt το Ιστορικό τοο 

παpε<λθιόν, §χει τfιv ήθικη ύτrοχρέωση νά 

σ•υvτηρεί' ,ην ·ίστορική τοu μνήμη. Μέ ηΊv 

Cι'Π'ώθv~<~η αύτή έvέρyει.ά του 6εδαιώvει καΙ 

κατοχυρώvει τι'ιν Ιστορική τοο οννέ!)(εια ιcαί 

διασφαλίζει τf]ν έθνική του tπι6ίωση. 

Γ ρηyορούσα λΟΙ'ΠΟv τr,ρέπει να εivαι ή 

συνείδηση τi]ς καταyωy.i]ς μας και ζωντ :χνιΊ 

ή avάμvησ.η της κcrrεοcόιμενης πατρίδας. Γιά 

vό: κρατδiμε άνοικτοiJς τοuς δpόμοος π-ού 

μac άυvδέουν καi όδηyοuv στήν π-ολυcryαπη

μέvη πατρίδα. ΓιΟ: νa διεuιpύvουμε τά ψυ

χικά μας sρείσματα καi να πολλαπλασιά

ζουμε καθηιμφινά τfιν ψυχική μας άvτοχή. 

Α&τοi οί δυσκολοκατάκτητοι, .μα έθνικό: ά

ναγκα'Ιοι, στόχοι Θα πρα)'Ιματοπ-οιη&οίίν av 
ολοι ο! Κυθρε.&τες, πού βρίσκονται σήμερα 

σ~ μ1α κα'τάσταση Lrποχρεωτικi]ς διαcτπο

.ρaς, καλλιε;γγοΟν καθη,μεριvό: καΙ .μέ κάθε 

τ,ρότrο τή συνοχή τους, ποu άποτελεϊ θε

μελΙαΙκό στοιχεiο κάΘε .:ι.rγ,ΚJροτημένης όμά

δας άνθρώ,rωv. Ή συνοχή δ'Ν.οJν τώv κοι.νο

τήτωv, ποu έα:ονν ο1<οpιττίσει άπο κcrrαναγ

κασμό, δοκιμάζεται καθηιμερινά καΙ κιvδιι

vεύει vά εκλείψει σ' όλες τiς κοινότητες πσu 

δtv μπόρεσαν vα ύτrοκατCΧIΟ'τήσοuν, mροσω

p.ιvα ΙJrάvτοτε, τή σvvαισθηματικιΊ δύναμη 
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ΠΟV δίνει σi μιa Κ<>ιvότητα ανθρώπων ό 

κοινΟς χω;κκ; TOU avθ,ρώπιvοιι οίκιCJΙμοΟ. Για 

τi'ιν Κuθ•ρέα καΙ τΟ: περίχωρά της, τi'ιν !Έλ

λειψη τοϋ χοινοΟ χώpοv τής γενέτειρας yή<,, 

τfιv άναπλήρωΙσε σε κάποιο 6αθμο το Σc~ 

ι.ατΕιο «Έλείιθε,ρη Κuθρέω, τοίί δποίοv oi 
δημιαφryοi ιFγωvίζοvται aσταμάτητα yιό: νό. 

διατηρήσοιιν τiς γέφυρες έπικοιvωvίαc; με

ταξu των διεσπαρμένων :μελι:Jν. Ή c'Ελεύ

θερη Κuθ;>έω, δπως ολα τΟ: &δελφό: σωμα

τεΊα ποu στεγάζ<>UΥ τiς προσφvγοττοιημέvεζ 

κοινότητές 1μας, έπιτελοίiv έργο έθvικο rια

τί, διατψ.;,•.πας τi} σνvοχη τι:Jν κοιvοτήτωr., 

τής διασπορό:ς, κρατοίlν άσ6εστο τΟν πό-

θο τοv γυp:σμοίJ ·στiς πατρογοvικες i:στίο; 

καΙ πολλαπλασιάζουν τfιν ψ!J)(ικiΊ άντοχi) 

τοv λαοΟ μας. Χρέος λοιπον δλων των κα

τοίκων τf\<; περιοχής ΙΚuθρέας, va συντηρούν 
καΙ νό: ένισχίιοuν το ό:δούλωτο Σωματ<.ίο 

τους, ποu σvvτη.ρεΊ τi'ι μνήμη τής κατεχ6-

μεvης μικρής πατρίδας. 

'Αναφορικό: μΕ: τi'ι σημεpινί'ι φάση -ιοCι 

τrολιτικοii μας ττpο5λήματος, ττρέπει va ι:_!

ναι σ' δλοvς μας yνωστες oi θέσεις των δυο 
ηλεvpων στΙς έvδοκuττριακΕ:ς σι.ιvομιλίες, 'Η 

δική μας πλωρa μετέχει στiς σu-..ομιλίι::ι; 

μΕ: ><αλi'ι διάθεση ό:ηέναντι στοvς Τοv,pκο

κυπρίοuς. Πρόθεσή μας v(x σuνομιλήαοuμε 

με είλικρίvεια καΙ σι.ιvέπεια μΕ: σκοπο τήv t
ξεvρεση λίισης μΕ: δάση τΟ: ψη.φίσματα τiJv 

'Ηνωμένων Έθvωv καΙ τa οσα Ε:χοιιv συμ

φων·η&;Ί μεταξu ,ι:,.., έκπροσώτrων των δυο 

κοινοτήτων τΟ: τελευταί'α τρία χρόνια. 'Ανα

φέρομαι στΙς κατεuθυvτή,ριες ό:ρχΕ:ς ποv υίο

Οετήθηκαv το Φε6ροuάριο τοΟ 1977 άπό τον 
ό-εί μvηστο 'Εθνάρχη Μακάριο καΙ ΤΟΥ τ συp

κοκύτrριο ήyέτη Ντενκτaς γιΟ: νό: έyκατα

λειφθοίiv μοvομερ&ς π.p]ν aρχίαοvv oi σι>

vομιλίες, παρΟ: τΙς όδvvηpξ;ς ίιποχωpήαει'; 

τJς όποίΈς εΤχε τ&π κάνει ή δι,κή ,μας ττλε'J

ρό:. Το δεύτερο πλαίσιο σvvομιλι&ν, π~>ί:ι 

πρόσφατα αuμφω.vήθηκε μεταξu τοίi Π.ροl:

δρου Κι.ιτrριανοu κα1 τοv Τοvpκοκύιτριοv r1-
yέτη Ντενιcrάς, cwτι.μετωπίστηκε πάλι άτrο 

τi}v Τουρκοκιnτριακi'ι ήγεσία μi: .κυνικi} πε

ριφρόνηση, 'Εμείς έξακολοuθοuμε vO: πι

στώοvμε Πώς γι(χ νa ίJπάρξοιιν σvνοΙμιλίες 

πρέπει νa είναι δεδομένος ό σε6ασ.μ0ς καi 

των δοο 'Πλωp&ν ΠpΟς TCx σιιμπεψω.νημέΨ:χ 

πλαίσια πο~ιηκοv διαλόγοv. Αύτη ή πίστ'], 
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tνιαχtJμένη ό:πο 1 fιν καλi} διάθεση ό:πένcwrι 

στiΊν τ οvιρκοκuτφιακiΊ κοινότητα, θa έξακο

λοιιθlήσει να ,μaς διακατξ,χει μέχρις ότου 

σιιvομιλήσοJμε οίισιαστικά. Αtιτή, δμως, ή 

στα&ρη πίστ·η κα1 φιλικiι διά&ση δΕν πρέ

πει νά ·έρμ:ηνευθοίiν ό:ηο όττοιοδήποτε σα~ 

διάθεση, συνθηκολόγησης καΙ έγκατάλειψης 

των δικαίων κ.αi των δικαιωμάτων .μας. 

Ή Ιώς τώρα στάση τfίς Τοvρκοκιιπρια· 

κ1ijς ήyεαiας δεν παρέlχει έλπίδες yιa ε!λι

ιφινί'ι διάλογο καΙ οόσιαστικΕ<; σι.ιvσμιιλίες. 

Έξ aρχής 6 Τουρ.κοκύιτ.ριος ήγέτης, Ίψlν 

d:Κ'όμα ό:Ρ?(ίσοw οί σι.ιvομιλίες, μi: σειρΟ: δη

μόσιων δηλώσεών τοv, σuνέτριδε το 'Πλαί

σιο των συνομιλιώv, τό όποΙο ένvπι:><γράφως 

Cαιοδεχ.όταv καΙ στοίi όποίοv τη διαμόρφω

ση ττροσωπικa σι.ιvέ6αλε. Φαίνεται, αuvε

πως, πολv crο:ψως, δτι ή Τοuρκοκuπ.ρισ:κη :ι)

yεσία viοθέτησε τi'ι σι>μψωvία - 'Πλαίσιο 

τής 19ης Mαiov έvτελως προσχηματικΟ: καΙ 

χάρη Ο:λλων σκοπιμοτήτων. Στό παρΟΟι στά

διο, ό Τουρκοκίιπριος ήγέτη.ς κ. Ντενιcτaς 

όχιφώνεται ·Εκ rvέou πίσω ό:ττο τi'ιν ό:διαλλα

ξία του κα\ ένερ'Υε'Ι rμέ ολα τa μέσα πρΟς 

τi'ιν κατείιθurναη μοvι,μοποίησης καΙ νομιμο

ποίησης των τετελεσμένων '1"1'00 δημι,οuρyη

ΟΕ η Τοvρκικfι ε!σοολi'ι στο νησί μας. Συμ

μεηίζε-ται έτσι τό μόvι,μο καΙ ό:μετό:θετο στό

χο τής • Αyκυρας γιΟ: μετατpοπi} τής .ιτt 

φάκτο καταστάσεως σέ ντi: ζοLιρε καθεΟ'Υώς. 

Γ ι· αuτοuς α~ριο&ς τοuς λόγους πpέ.

πει νa διαδραματίσοU>με ,ρόλο κρίσιμα ίστο

ρΙκό: Πρέπει va ματαιώσοιιμε αίιτfι τήv ά

νόσια διαδικασία με ό:ποφασι·στι.κότητα, 

ψuχραψία καΙ είιψυχία. Γιατl η ντέ φaχτο 

κατάσταση θό: •μετατpαπεl σοi: ντέ ζούΡΕ 

καθεσϊώς, όταν κατcφιyηθοΟv τa ψυχικά μας 

tpείrnματα, οταν καμφθοομε κα1 έvδώσοvuε. 

Γ I' αiιτο ή τ οv.ρκο.κuπrριακή ήyεσία, έφαp

j..όζοvτας τiς μεθόιδοιις τής Τ οupκιtΙGή.ς π;:ι

λιτικ.ής .ήγεσία<;, κωλυσιε.ρyεl iξοργιστικa 

γιΟ: rνa μάς κατατrοvήσει καί, τελικά, νa 

μaς έξοv&τερώσει. 

Στfιιν ~p(x όργανωιμέvη διαδικασ'α 

t·ξάιv-rλησης κα1 έξοuδετέρωση.ς τής ψυχικής 

ά:ντοrχ·ijς τοΟ λαοu ,μας, σνμ.μετέχοιιν καΙ 

σuμΙοάλλονν όλοι όσοι ύπερτονίζοuv καΙ 

διοyΙGώνοuv' τΙς ά.ρνητικες καταστάσεις, ποu 
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μπορεί' ~·ι\; έχουν σ(JιοJ άποτέλεσμα την κάμ

ψη τi\ς ό:yωvιστιιcijς διό&σης -rov λα:οο μας. 

"Ετσι, πpοοάλλοντας έπίμοΙΙα έπικε(.μενοvς 

.,ηι5ύνοuς, .μ'Ποpοuν va παραλύσοvv τiι 6έ· 

ληση τοίι λαού μας καi νa τον δδη-yή·σο\Υ\1 

ai στάση παθιyr:κijς άμιΝας ποίΊ μεrra-ιpi

m:l'<XΙ σταδισκΟ: σε άγωvία·, άlιασφάλεια κ.αi 

παν:κό. Τοίπη ιΊ κα:ταχθόνια διαδικασία -rijς 

κστ~pρωσης καΙ ύποδούλωσης τού ψρονή

ματος τοu λασV π.ρέτrε: νcr έλε.χθεί καΙ ·:t

x pησ-rει.ιθεl 

Ή Τοvρκοκuτφιακή ήyεσiα δέv έιc:φpά

ζε.r "'Ο: αίσtίήιματα καΙ τοuς πόθοvς ..,ων μα

ζil:ιv τil:ιv Τοvρκοκυπρίωv, οΙ δποiοι, ό:φα:J 

σ>.)pθηκαν με ;ή βία στο δορρά, στε:ιιό:ζοιη 

ωiη'ι τιΊ στι~μ·iι κάτω άπο το ζυyο τοο 

Τσu;:>κικοv κατοχικοv στρατού. Ό TovpA> 
ΚΟς στρατός, ποο έχει έξαναyκάσει τοvς 

αlπόχθσvες Έλληvοκuπρίοος vό: l:γκαταλεί

ψοw τη γη τους και 1/Cx προισφυγmrοιcr)θr:Μι 

ση)ν Υδια τοιις τηv πατρίδα, οχι μόΥο άστ:,

νομεύει καΙ κcrrαlδvναστεύει τ!ι; μάζες τ&v 

Τοupκοκυrφίωv, άλλά έπιιδεικvύει κα1 κιwι-

σ.μό καΙ rτrεριφρόνηση άmέναvrί ·ravς μf: τό: 

rrpοκλητικeχ τrρi)Vόμ:α πού σε βάρος τους 

(τ;τολαμ6άvει Το αίσθημα τfις άλαζονικ.f\<; 

ιπr;φοχής ,.ων Τού:ρκων στρcrrιωηκ&ιν ά:πέ

"'Χ\1'' στσUι; aπλοϊκούς Το~pΚΟΚU'1'(ρίοvς, 

πο.'ι θεω;ρεi κcrrώτε.ρους καΙ ιlπΌδεέστε.pοv;;, 

f.χει lνα εύεριyετιΙ<ό Ύιa τον Κvτφιακο 'λαο 

ά:τt{rτέλεσ,μα: Μεyαλώvει CJVW.")((;x; το χά:σμιτ 

άvάμεcα στiς μάζες τiJ~ ΤοορκοκV'!rρίωv 

καJ τΟν Τοvρκικό στρσ:το κcrroxfις καί έκ

μ:c-1-ά:λλεuσηr, κα1 διωρ(.οvει ηχ περιθι:'ψΙ<:ι 

_., • iH!!r:---~.;;;;w 

σvνε;:ηασίας Τ ουρκοκvπρiων καi Έλλ.ηvο

κ.vπρίων μέ στόχο τr'ιv άπελευθέρωιση 

τιiς πατρiδας ιμας. Αύτa τa συyκλονιστικa 

δ<Jδομένα μάς δηιμιοuρyοuν •r'ιv ίπrοχρέωση 

νa έμμεiνουμε στηv τrp0iσπά6ειά μας γιά 

7rpοσέγγιση τciιν fuo ΚΟΙΙΙΟτήτων, aγωvιζό·

μεvοι, ταuτόχrpσvα, άνvτrοχώpη•α ένάντ•α 

στην κατοχιια'ι δίJvαμη, Γιατ1 κοινός ε1vαι ό 

Ε:χθ.ρός. Ό Τουρκακυrrριακός λαΟς vοσταλ

yεl τη γη του όπως νασταλyοuμε κι Θμε'ιc; 

rr) δική μας κι αΙσθάνεται το ίδιο ξένος στο 

σπiη τιiς Κuθpέας όπου τον έξαvόιyκασαν 

ν·a έγκα:τασταθεϊ, δπως ξένος αίοθάvεται ό 

Έλλη•νας τής Βώvης ποu δρέθηκε τvχαία 

στό Τ οvpκικό σ-rrίτι τού Παραμαλιοv. 

Τό: Τοι,οpκικΟ: στρατεύμcrrα στfιv K:J
πpo κατάpyηισαν το δικαίωμα τής έκλοyής 

καΙ yιό: τΙς δvο κοιινότηrτες. "Ολοι, δμως, 

ξέροvμε δτ: ό άvθpωποc; χωpiς τfι δvvατι>

τryrα τfις lκλογής δΕν μιπορε'i νό: εΤvαι Ε.

λείΊθερος. ΚαΙ lκείΎος ποu στΘρεi ,.σ δικ.αί~ 

μα τής έλεuθε:.ρlας στον άvθpωπο δέν μπο

ρεΊ νa αίσθάvεται ιiσuχος. Γιατi ο1 άΥθρω

τrοι τrou έχοuv σuvειδη.τσποη'ιισει ,η σ•έprt

αη τijς έλε~ρίας τοuς, δεν μ'lτopoUv va 
έφησιι,χάζοvν. Θό.: άγωνίζονται va τήv ό:νια

κ-τήσοuν καΙ νeχ ,.ηv κατοχuρώσοw. 

• Oτc:w αύτος ό &γιος στόχος -ιr.ρσJyμα
τα,τοιηθεΊ, 1CHE καi οί ψu•)(Ες τώv θvσιασμέ

>'ωv σvμπατριωτωv μας, πού •μ(iς πα.ρακ»· 

λοuθοϋν μέ ό:γωvίσ άπο τΟν οόράvιο x&!po, 
θD: αlσθανiJοϋv δϊι<α:ωμέvες. Τούς όφείλοvμε 

m'tτι) τή δικαίωση. 

ΕΝ.ΑΣ ΒΟΜΟΣ '! Τnς λειrrεριδς κal τiiς τιμnς τfic; 

πατρ(δας .. . Κα! πάνω ο' αύτόν οί πάντες και τό πάν-

τα θuσlα 1! 




