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ΚΙ Ο ΤΕΑΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓ ΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙτl ΤΟΥ! 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚτΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΙ 

(Στην έφημερίδα <<Άνεξ·άρτητος;ι> 
τής; ΑευrχωσLαs δtιμοσιremη~αν στls 
9) 7) 79 οί άrχόλουθΕS δη~σ:ειι:; τού 
ΠQ<οfδ,ρου τoii σ~μοτε~ου «'F.ιιλεύ:θε.ρη 
Κ υιfJΙQ,fiα>> rx •. Ηέτ,ρου ΣτυJvι,ανο<\5, ϋσιtε
(!'ιt ι];π,ο σχετ:ιrχ,ο έρωrη:ματολόνιο οον
ηίκτη τής ~;ψηιμιεeίδαιs. Πιό κάτο) 
παρ.αJθέτοτ1!1JΒ το π1λή.ρ18ς κεuμενο της 
mtΎΙΙιέ'\1't1{',1)S'Ι'jι\,;) • 

Έ ,ρ ω τ 'l σ ηι: Πως 6λέιπετε τΙς έξε-

λίξεις τοΟ Κ vτrριΟJΚοο μΕ τ1ς 'ΕΜδοκιιπ,ριακι!:ς 

σu·νομιλίες; 

ΏΑ π ά ν τ η σ η: Τ ρ.έφοι.1με τfιν 1'Ι'tΠfοί

θηση πω<; ή Τ οιφιcία ιcαi ή Τ 0VρJ<ιOIOJ!I1",P!O!Kιj 

ΊrλωριΧ θ• άJκολουθήσει Ο"''ι'Ιν τrεpί'Π"fωση τ6ν 

ι>έωιιι σvνομιiλι&ιν ηiv ;rόJyια καΙ γvώρψη 

ΤΟJΙΜΊ:ΚfJ ΠW aκολοίιθηctε ,μέiχ:pι τώρα στiς 

σwομιλίες: τήιv ;rαpελκuστική ιcαi κc.MvoΊ

ε.pyo τακτιrιd) μΕ τρόπο ώστε να έδραιώσει 

καΙ v& θεμελιώσει τa τετελεσμέιvσ: yεyoι~S.. 

τα, πού δημ ιούpyησε η τουιρκικι'! εiσ6ολi) 

σ·riι Κύπρο. 'Αιποκαιλιιπτική, άλλωστε εΤ·ν·αι 

η θέση πού διΟJJGηρύσσε.ι δ τ οvρκοκύιrρι·ος 

t)γέ:7ης κ. Ν~~vκτάς, δ δπο'iος μt έπιγραμ

ματική κ.w~~~<ότητα ίιπσyρα:μιμίζει πώς ~δεν 

θό -ιrοραχωpήσει στιΊ·ι τριάπεζα των σwομ~

λι6ιι, ό,τι ~χει με το α.Τμά τοu δ τουρκικός 

λαΟς κερδίσει ! » Βρισκόμαστε mJ)"Κιειψι,μέ

vσ ,μm:pocτa στιΊv άποθέωση καi άποκορύ

ψ'cο)()'·!'Ι τοΟ ·rrpακλητικότε,pοv χσ:J ωμότεροΙ) 

κυνιαμσΟ, πού μετα~ρει τt\v άνθpr..:rπότητα 

πiσω yιό' δpισμ•έ.νες χιλιετηρίδες __ ή έκ.α:· 

"ΟVΙαετίιος έο"fω•, 5ν λ616οιιμ'ε ίJπόψη τη,, 

τοο,pιι.ικ.η αύrοκpσ:το,ρία τότε. πού Τσχυε 

δ ό;ν;)θικος νόμος τi\ς ζούγκλας καί έπι6αλ~ 

λάτ()!ΙJ rt 6ούλιηση το Ο iσχι.φοιτέpοιt _ Γ ι' αi; · 

το ι:'1vαι πολύ σαφής, λοyιικιΊ κ.α1 δuκαιαλο-

yημέvη (ίδισί"Ιε;pσ: ύστερα. mro η'ιv όδwη,ριΊ 

έμιπ-ει.ρία τοv παρελθόντα;) rή θέση τοΟ 

Προέδpσu -rfi<; Δryμοιφατία:ς, κ.. ΚΙ1Πpιανο0 

ποο έτrα..εt:λημιμέJvσ τόνισε, πώς &v θCι: δε

χθσίίμε σίw· αι)τοm<,στrό τ1ς σιΝΟμι:λίες κ.α1 

·πώς 00,. θ'ά τrαpαm,ψθ:Νμε ;:y-τη δί'ΙΙ'Ι}, τών 

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΤ 

άη:λε{ιτηcτωv δ!crπpαyματεurτι•κωv μαιάv3,ρωv 

τοv παρελθόντος. ΒέΌαια οί σwομιλίες, 5-
τα!\1 δ:εξάyονται μΕ άντικειιμε.νικόηyrα κα1 

νηΙψαλ•ότ-ητα εΤvαι ή μόνη όδός πού μaς ά

πομένει, yιό: την ωρα τοίιλάχιστοv, γιΟ: τfι·v 

πpοώθησ·η καi έπίλuση τοίι κuιπριακοu προ-

6λt)ιμα;ος, t,;ος πρσδλήμαπος πού δοκιμά

ζεται καΙ πuDΙppoεi Cc>ro δι:;κάδες χ,ρόνια 

τώρα, χάρη, στl)ν παρελnωσηκή, τfι σωδινι

σ-τικ.ή καΙ έπεκτατιι<.ιΊ πολιτι"'ή πσV άνα

πτίισσει ιi Τουρκία σέ 6άpος τοΟ νησιοϋ 

μας μΕ Πιv άνήΘικη άμεση η ~μιμεση σvμ-ιτα:

pάσ-τασ'η των γνωστών ίσχυιp&ιν της yής 

..:α; χάρη στi'ιν μvωπικίΊ πολλες φορΕς πολι~ 

τιrιc:,ή μας. 

2. 'Ε .ρ ώ τ η σ η: Ποιa ή θέση σαι:; r:tς 

η·ρΟς τtΊιv mrιστ.ροψή τf:w τφοσφόγων; 

Ά π ά v τ η σ η: Ή Θέση μας στο έ

Ρ<Jτημά σας έχει πολιλt.ς φqρΕς άmα!ΙΙ"fηθεi μ~ 

διmκιηpύξεις τσU Σι.:ιματείοv .μας καΙ τά ψr)

φίσμστά τοο, πού άrιταιτοϋv έπιστροψη 

δλων a v ε ξ α ί ρ ε τ α των τφοσφύyc.>v 

σ·τ(ι σ'Ιτίτια τους, δτrως σαlψέστατα: 

άλλωστε γιΟ: τοί'πο διαλαιμ6άvουv οΙ ά-πο

φάσεις Ι«Ιi τa ψηφίσματα τοΟ ΟΗΕ γιa 

Πιν Kwpo. ΕΤναι π,ρ<.Πό-κοvσtτο, εf.11101ι ό.

διαvόφο καl ά:πι:φά5.εκτο γιa μδ:ς 0'1'~ 

τέλος τοΟ 20ou αlώvα μιa 6άρ6σ.pη έπΕ1Cτα:-
τική κα1 σω6ΙΙ\ΙιστικιΊ δίιvα:μη, &πως ή Τοvρ

κία, vO: άψίνεται άν:;.ξέλεyιc:τη και vά έπι-

6ρσ6ώεται ήθικa μt Πιν καrrάκτηση έδα, 

φω... καi το ~ε;ρ,ρίζωμα λα&ιν. Δk.ν ξέροvμε 

Ciλλοι ποιΟ: μ•έτρα: όιyώνσ: θa &vaWXδow σέ 

π<,pί'Π'Τωση ποu καΙ στΟΥ τελειιταϊο πρόσ

φυγα δεν eα θτητραm:i vO: έπιστρέψει στα 

σπίτια ται κάτω άπο συνθfjκες ά:σφαλείας. 

'6μεϊς όμως έχοvμε διQ1Κηρίιξει ~ς σέ 

ά!ντίθετη πε.ρί;rτωση θCχ Cwτιδράσουμε Sv· 
vαΙμικa, μετφέ.ροvτας ~όμα τόν άyώνα ~

ξω άtτrο τήν Κύιrρο καi κ.cχiλοWτες τΟ: ό:πε

λwθφωτικά κινήμοπα σε σταupοφορία ιαι1 

συστράτευση διεθ\ι!ι'ι y:ά άπ"ελευθέ,ρωση τιiι-1 

ϊε,ρώy έ:δαφώοJ μας ποο ,.;pό6ouv στΟ: <mλά-
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χ= -τοιχ; μιΟ: άvε.-παvάλryιrτη Ιστaρι,ιdl κλrι

ροyομιΟ: καi πολιτιστικiΊ παράδοση 7 χι

λιάδων χ,ρόνωv. 

3. 'Ε p ώ τ η σ η: Ποιό:. η θέση σαι; ι;;;ιc 

π.ρΟς τi'tv έξελι·κηκiΊ ομοσπσ\Ιδία; 

'Λ π ά v τ η σ η: Ή θέση μας υi 

.μιό: πατρίδα ποu θΟ: πcφέχει το δικαίωμα 

yιa τi'tv έπιστpοφη δλωv των πpοσφίιyω.ν 

στa σ-πίτια τους, παU θό: κατοχιιpώvει -τό 

δικαίωμα ελευθέρας έπικοιvωvίας καΙ θcr 

διασφαλίζει τι'] δuvccτότητα έλείιθφης έy

καταστάσεως καΙ ποu θό: παρέχει στiΊv .Ιt.E•v

•,pιι<i't κοοέpvηση δυνατότητα τfiς Ε.πι6ολrι·ς 

τοu vόμοv καΙ τfiς τάξης καθως καi τιl δια

σφάλιση τ&ν άτcψι•κωv δικαιωμάτων δλι;,)v 

ανεξαίρετα των πολιτωv, εΤvαι σαφής. Μιό 

τέτοια λύση είvαι άποδεοκτι'J καΙ πι•στείιοu

,με πως μεσοπρόθεσμα θΟ: φέρει πλησιι

-τεpσ: τίς δίιο κοινότητες, πσ) μπαpεl μεν 

t.Θrvολοyι>ΚΟ: va μη σuvάπτοvται, ό:λλα ποlι 

ό μαιφΟς συyχρωτισμος τiς κα•έσττy.κ 

ούισχτηκa ecδελφές. "Όμως δεv θa θέλαμι

vά άvπι.κ;pvσθεΊ -το Κuτrψιακο σΟ:v έ'vα πpό-

6λημα μακροπρόθεσμης καi σ-ταδιακfκ c'ο

-τι•μετώπι:σης μf: μιΟ: έξελικηκι'] δμοσποv&ω 

•ώv yvwστωv τίιπων. 

4. 'Ε rP ώ τ η σ η: Μέτρα γιΟ: π•ροώθ!η

ση τοο Κι•πριακοίί tσωτερι>κa - έξωτε,ρι~,·,. 

Ά π ά ν τ η. σ η: Το Κ~pιακο cxu 
η)ρύηψα πλαίσια προώθησης τόσο στο :i.
σωτειρ:I<Ο οο κα1 στον έξωτερικο τομέα. 

Έ σ ω τ ε Ρ I κ α θΟ: τrρέπει ολοc, ο 

λαΟC, νa δοθεΊ σf. μιa καθολικiΊ κινητοποίη

σΙη καΙ παvστ.ρατιa μi: στόχο τiΊ διασφά

λιση τ&ιv έλεύeερων περι<Jχώv δσο καΙ τiιν 

άπΕJλεuθέρωη των κατεχομ,έvων έδαφωv μας. 

~Ε.χοιιμε έπαvειλημμένα διακηρύξει πwς 

Ό'το π,ρiJτο σκέλσς, στιlv τrροσπάθεια δrι

.λαiδη γιΟ: διαφύλαξη της έλείί8εpι1<; ι'ω' 

νιάς τi]ς πατρίδας, θό: πρέπει νό: σνση:χχ· 

πuθοίίv οί πάντες κα1 τό: πecντα νι'χ Ccξιο-

ποιηθοVv. "Εvα τεράστιο μέτωπο, οΠ'ως 

χ<φακτη:ριστικΟ: τόvι.σε 6 Σ>τρ::rτηιyΟς Δiιr

μ1)τρισ.:; Χοvδρσκοuκκης, ΠοU θa το σχημ::χ

τίζει &ας λα:Ος ό;ποφασισμένος να ζίψει 

έλεύ&φα η νΟ: πεθόwει θό: π,ρέπει νa σχη

ματισθεί το ταχίιτερο. ~Εχοuμε χ,ρέος 1~.po 

καΙ άvαzπόδραστο νa διΟ!σψαλίσοuμε έλw_ 
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θερ<rι κάΒε σπιθαμ,η yijc; καi να τιl διαφv

λάξοvμε, πσλαίοντες σΟ:v τούς μι.ιθικο\κ; 

Κuvαί.yεψοuς μΕ δλα τό: μέσα καΙ μέ Ο

λες τί<; δννάμες τiς σωματικές, πvειιμι:χη

κδς καΙ ψuιχι:κf:ς ποu δια:θiτοu:με. • Οσοι ύ

πείιevvοι καΙ ι:Χvε.ίιθuνοι καi έ.δω καΙ o-τi]v 

ΈλλάSα έγΙ<ληματικό: O:.τrpακ-roίiv η Cwτι

σ';pα•η:ίί0'117αι στi't.v προσπόθεια ό:μuvτικfις 

θω,ράκισης τού χιλιοπροδομοοu τοίιτοv τό

που, ocv θa λοyοδοτήσοvv μονάχα ό:πέ

ναvτ ι τfις Ιστο,ρίας, μa θΟ: ό:vrι.μετωπίσοον 

κα' τΙς έμπρακτες κυρώσεις -τrou τούτη ηΊ 

ι;:-ορa θδ::ναι ό:μείλικ-τες καΙ ό:δί.στακπς C,

oωv &π-ο μaς θ6: f.χοuμε έπιζήΟ"ει άπο μΗ:Χ 

vέα · φο6Ε)pότφη -τούρκικη σφαγή, ποv τiΊ 

G.λέ"Παψε μi: τiι νσμοτέλεια τώv φο.ισικωv 

γεyοvότωιv νΟ: έπέ,ρχεται, χό,ρη στιl δ"οl 

μας aβuληJρiα καΙ άμέλεια. 

Γιa τiι διασφccλ,ση 

ω "•' έ λ ε U θ έ ρ ω V Π 'Ε ρ Ι Ο Χ W ν: 
έχω καi aτro τiΊ τηλι:όραση ίmοy.ραμμiσzι 

'iil\1 aνάγκη σvστρατε&σεω-:; τών πάντωr~ σi 
Οια ό:γ<;)να 6ιολοyικi'\ς καi έθνολογικi]ς f.
-,τ-ιοίωσης. 

'Ένα.:, 6ωμος π,ρέπει νΟ: διαοcιv·i! 'i r~ 
σκέψεις μας καi vrJ: σιΝ-τοvίζει τοUς 6ηrμα

ησ·μοίιc, μας: τf\ς λειιτε,ριδ:,; καi τi'\ς τψf\c; 

·-. iΊς π:ι~τρ!δας. Κα! πάν:,) σ αιl1 Ονι ·ια 

-·τροσφ-εcΗοCν οί π·άντες καi τc'χ πάντα σε 

αuταναyκασ·τικi] θvσiα. "Ολοι ο1 πόροι, ·:χ· 

κ.όμα κα1 το τελευταίο ά:σημοκάvτηλο τijς 

t.κκλησι5:ς, δπως χαρακτηpιστικa τοvίζαμε, 

πρέπει va δοθοw yιa τi'tv σωτηρία τfiς 

κ.λuS.ωνιζ6ι.ιηης πατρ•ίδας. "Αν δi.v άξια

ΠCΗ:ηθοίίν! τ ώ ρ α οί πόροι τών οiκονο

μικa iσχυρbτερωv, διερωτώμαστε π ό τ ε 

αότι'] η άiξιοποίησιη των πό,ρωv θΟ: yivει. 

Χαί,ρσμαι πάντως ποu μετa τiς θέσεις πσύ 

-cότε CiΕΙ<ηρύξο:με έκατοντάδες Ο:τομα uέ. 

i:::ταν:ειλημμέ.vα τηλ&φωνή·μσ:τά τους, ι'.παφf.:ς 

πr;οφορι:κές. έπιστολi:ς κα1 τηiλεypαψή:ματα 

γ ιό. μf!•νες όλόκληροvς μδ:ς έξέφρσJζα.Ιr' τi)v 

&πόλυrη σ~μιιταiράστασ.ή τοΙJς και τ?ι διά

θεσιή τους vO: ό:y&wιο"τούv yιa ,η σωτηιΡiα 

·rfic. πυτρίδας. 

I I Π α ρ ά λ λ η λ α θ ά π p !Ο

πει νa rι<:ιvητοποιηθσσ

με γιΟ: τi'tv ό:πελεvθέ.pι->-

σ l'j τ ω V Κ α τ Ε Χ Ο μ έ ν ω Υ έ-
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δ α φ .(;:, ν, ά ξ ι ο π ο ι ο ί1 v τ •Ε ς 

τ ο λ α ϊ κ ο π α p ά y ο ν τ cr .. 
Με έcνeρ-yη,-ικ!) λαϊκη μαζικr'ι κιrιπιτοποίησ"Ι, 

μt διαδηλώσεις, πφεiες, καθιστικές Θκδ:-ι

λώσεις, cmr:φyίες τrεί~ς ί!.ξω ά!πο τα yρα

φεlα τωv Πρεσοει&ι τrοLι ίιπάρχονν cτrij 

ι\ει.ικω-σία, με κΦcrγγ&..ίες τC:ιν ώμοτήτων 

σi βάρος τοu λαού μας τa τOIJpx!ΙΚa cττρα

τεί/ματα είσδΌλf]ς, θ<':ι: τφbτ:ει νΟ: διατηροίl

με crvaιocτό το τrρδδλημά μας ά:ξιώvοvτας 

TrlY (\:τr:ελεοοέpωση των ΚατεχΟ'μWωΥ Ε5α· 

φ[.)~ μας. ΟΙ ξένοι πρ'έrτει νΟ: σvvειδητο

ποuι1σοvv πώς τοUτος δ λαός 6χι μονάχα 

δΕν dmοδέκτηκε τΟ: τετΘλεσμέ.να yε:yr:w&ra 

μa φλ:έiyεται καΙ δδvνδ:ται, ά:yωvίζεται κα1 

ύτr<><\>ilpει ά-πό τ!) σννεχιζάμΘΙΙη καrταιφάηι-
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ση των έδαφwv του. Είναι μι-Jyάλη τέχ ... η 

καi !mλει δQια,μασ,μivους ήγιτες τοv τrpοσ

(~\Jγικοϋ δuναμικοΩ τroV vιΧ μιποpέσουν vά 

άξιοποιήσονν το μεγάλο τoCrro θέμα. 

'Ένας >άπό ταVς στόχους μας εΤvαι 

καi ή θω,p6:κιση τοϋ κίl,pοvς κα1 τίiς δια

πpαy:μο:τευτι.κ.f]ς !κανάτryrας τίiς κυτrρισικi]ς 

κvοφvή•σεως τοϋrες τΙς έπισφσλε'ί'ς ώρες 

π-οU δ τόπος διέρχεται. Το σωματείο μας 

θa κοπα6άiλει κάθε προσ-πάθεια έτσι τrοLι 

va κατοχv,ρωθεi καi νά θωρακισ-τεΊ το κιJ

ρος τijς οw6έρvησ.ης κα] είδικότειρα τοίί 

ΠιροΟΟ.ροv τίjς ΔημΟ!Cρcrτίας κ. Κuπριαvοίι, 

σηΊν &yωνιcrτιΙΚότητα, στο ήθος καί στη 

συνέπεια τοίJ δτrοίοv τρέφοΙJμε έκτίμ.ηση ά

τrάλuτη. 




