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Mt -rr)v είιιGα:ιpία τοίi Β' Πcwi<U'moίou 

Σwεiδιρίοv '6κτοlπιUΙμένων Πε.ριοχ:iiις Κu

θpαίας, όπrειιΟΟνω 'ΠpΟς όλους σας &ρμό 

Ο:y.ωνιισ•ηκο χαι1pε:τι'σ1μό. 

Το έγικ.Μιμα!τιικό '!rραΙξικόπημα τij.ς 

15rης 'I οvλίου 197 4 ήταν ~σ,φcrλως lνα 

έγ~ημα σε 6ό;ρος τοί/ λαο•ίl καΙ τής Πα

'11ρίδας .μας, Ε.y~ληιμα: -ιrov -ιrλήpωσε δ λαος 

μέ τΟν ό:iκ,ρωrηηιptασΙμο τοv i:δάiφο•υς μας, μΕ: 

χιλιό:δες νεκιροuς καΙ ό:γνοσuμ·ένοιις κα1 

μΕ το f'llα 't]ρίτο τοϊι -ιrληθιJσ.μ'CJV καrτσδικα· 

σ:μέvσ ση'Jv 1rpοσφuγι·ά. Β,ρεθlήικαμε έδiJJ 

ξφριζωμέ'Ιιοι ό:πδ τa σπίτια •μας, διωιyμέ

ΥΟι όtπο ένα 6άρι6cφο καΙ ό:iδίστακτο έrπι

~pοΙμ·έα, ΠΟV ήιpθε 1/Cx καταστρέψει τοv τό· 

πο μας, ποu σκ.όΡ'!fι·σε φωτιa .καΙ θρεί'Ιrια 

σε όλο το νησί κι ί!:κσψε ξαφvιικa τiιν πο

ρεJία προς ηΊν είιημερία κα1 τη·ν ~ρόοδο, 

πσV μΕ. τόσες έ.Ντrίδες άκο~οuθο(ισαμε. 

Οί διά:φσιρες έ•κδη~ώσε:ις τciιv ~ροσφύ

yωv ικαi τa Παrγικύιτφια Σv~!Jδρια έκτοπι

σμέvωv δπως το σημερινό, εΤναι τραvrς 

έvδείξεις τού ciJκλόνητο·u ήθικοu, τσίι θάρ.. 

ρως •κα1 τfiς έλ'τrίδας, τi]ς κα;ρrτφίας καi 

τi]ς ό:τντοοcιilς, άhλa καΙ το(ι άγωινιιcττ ικοu 

παλμοί/ τοίl Λαοϊι μας. Ή καrrηγορημα'τικr) 

δή•λωση τοϊι μεγ.άiλοu fιγ·έτ•η, μας, άείιμνη~ 

στου 'Εθvάipχη Μακcφίου, &τι δεv ύ'Π'άρ

χει λUΟiηΙ εφ' Οσ'ΟV δΕV διεuθετεiται το 

προσφυγι>κο, όrτrcτελεΊ τηΙΙΙ τσμη τfiς γραμ

μής μας, γ,ραμιμη τll'tv C>ιτcοία &<.ο•λοuθεί' κσιl 

δ aξιος σuνε:χιστής τοιι, ΠtρόεΙSρος ΚU'Πpια

νοίl. ΓpαμιμιίΊ όpθiη IC.CXi1 όnrόλυτα δctτμευr•· 

κή, 11ΌU τηpέ:ιτει νό. yίvει σvιιείδηιση Υιa & 
λοvς μας. Νtτη η θεώpηιση τοίΊ tφοσφιr

γι•κοίι, μiiς δίνει τa σωστό: μ•έτρα τοίJ ά

γώΙΙα μας. 'Evbς Cιγωνα ποv θa συv~.

χιισθε.Ι μΕ ά\Ιέvδσrη όrτrοιψ<χσΊ•στικότητα μέ.

χ.pι τi'ι·v τεJ\ικi'ι νίκη κα1 δικαίωσ.η. Εί,μαστε 

<'ιtrrοφασ:ιιiμώοΙ VCx μ.π1 WΟΙΙ<ύψΟΟμε σ"fοVζ 

ΤοUΙρκικσVς έικ6ιασμούς, άtποδεχόιμενοι Άύ

οη ποu θα Ε:Θετε σε κίvδvνο τηv ένότηrτα 

ηlς πατ•ρίδας μας. Οί δυισικο\λίες εΤναι 

πολλές καΙ τa έιμπόδια μεγάλα. ΔΣ.v ιmrΕJλ.

πιζόιμαστε δμω•ς. Θa σu~'·ε,χίαουμε μέ πί

σ-τη• κα] ~1τ ι·μσνi'ι τ1ς 'Ιt'pοσπ'άθειιές μας 

yιa ,.η διασφάλ<ση τciιv δι•καίων μας καΙ 

δr,v τιι:Jόκειται va υποστείλουμε τiι•v ό:γω-

11\ΟοΙΙΚή .μας σημαία μέ.χ,ρις οτοu οί Βαρω

σιciιτες έ.πιστρέψουιv crτι'ιv ΆΙ.ΙJμόιχωιστο, οί 

Κερυνιciιτες ·τ:Ίv Κφίιvια, ο\ Μοpφίτ€ς στη 

Μό·,'ψου, σί Καιρ'Ιrασίτες σ;i'.• Καpπ-άσι, ο! 

Κuθρια,ι·ώτες .στηy Κuθραία ·κ.αl ολοι γΕνΙ

κΟ: οί cκτοπι.σμένοι στΙς Ε:στίες -τους. Ή 

πατρίδα δcv άvτ~σσεται ούrε καi ή έ.· 

λι:υθειpία έξαγοpάζεται. 'Αrπαιτο•ίJμε bπι

σ-τpσφ,η στiς ,ρίζες •ιω:i τΟ: χώμσrr·ά μα:;, 

στοu·ς 6ριό1χοuς καΙ τa ό.ικρσyιό:λια μ.ας. 

Σ τη yij, '!rDU κ~ηρονο.μιήισαμε <hro χέJρια 

-τίιμια KOJ] ΠΟU τηv -ιrοτίσα~μ·Ε μi: το μόχθο 

καί τοv Ιδρώ-τα μας. Θa κ;ρα-rή:σοομε τijv 

111λiηryή μας wοικrτη KOJ] δ πόνος μας 6a 

γίνει Glpryiι γιa VCx ~ονίζσυ:μ•ε. Εcπάνω Π\(, 

τη μνήιμη τf\ις σκιλο.16ωμέ'ΙΙ!]~ς μας γιi]ς καi 

τCιν τrόθο τoii yυρισμιοί/. Mi.. αύτi:ς τiς 

σι<iψε.ις σάς χαιρετώ καΙ εύχομαι ολοι οί 

σrrόιχοι ΠΟΟ τάξΟ::με νa 11"ραtγμ<rτΟ'!rΟΙιηθοί/v. 




