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ΚΥθΡΕΑ

Χαιρετισμός άπό τόν Πρόεδρο
τοο Σωματεfου «'Ελεύθερη Κυθρέα»
κ. Χρ. Πέτσα στό Πα)(κύπριο Συνέδριο

Κερυνειωτών πού έ)(ινε στίς

9.11.1980

στή Λευκωσία
Μακαριώτατε,
Έξοχώτατε Κ6ρuε Πρόεδρε τflς Κυrπ:ριακης Δημοκρατίας,
,Έντιμοι Κύριοι <Υπουρyοί, Βουλευτές, 'Αρχηyοl Κομμάτων,
,Ανώτεροι Κρατικοl 'Υπάλληλοι.

Άyαπητοι συνάδελrq:.>Οι Πρ6σφυyες Κ.ερυ,vειωτες,
Έκ μέρους τοG ΠροαφuyικοG μας
Σωματείου «'ΕλεύΗερη Κυ
θρέα>>, chr·ευθύνω θ'Ερμον ayωνιστικο χαιρετισμΌ Ο'ΓΤ]'V παροGσα συγκέν
τρωση του Παyκύ1φιοu Συνι:.δpίου Κερυtv<ΕLωτων καl εϋχομαι όλ6ψυχα
ό ayώνας ποu διεξό::yου[JJΞ σήμερα, r\υi6έρvηση καl Κυ1ψιακος Λαός
yιΟ:: έπιστροφη καl δυκαίωση να όλοκληρωθη και νΟ:: 6ρfi την α'ίσια λύ
ση

του.

Πολu εδστοχη ύπΎ]ρξεv ιΊ ί:δέα της συyκρ6τησης τσG παρ6vτος
ΣυνεΕρίοu καl οί ά:ξιωματσuχοι της 'Αδούλωτης Κερύvειας πο:.J είχαν
αuτη τYj'V πρωτ016ουλίαν ι:.ίvαι a.ξιοι θερμwv συyχαpητηρίωv.
"Ηλrθι:. πραyματικΟ:: το Συνέδρrο τοuτο,
σηΊν
κατάλληλη ciιpα
τώρα ποu ό διακοινστικος διάλσyος μπαίνει σε οόσ~αστικΞς διαπραy
ματ:::.ύσεις yιΟ:: νΟ:: φωνάξει ό τφόσφυyας ό ταλαιπωρημένος καl Θλιμ
μένος chro τό έπίσημο τοί)το 6flμα Πjv ένδόμuχη καl διακαη :Ξπιθυμία
του yιΟ:: νc'χ aκουσθη στc'χ 1τέρατα της Κύπρου καl vc'x την ακούσουν έnί
σημοι καl Λαός πως όπ.οιαδιΊποτε λύση δοθfl στό ΚυπριακΌ yιc'x μδ:ς
τοuς πρόσφυyες θc'χ εL.ναι d:πο:pάδεκτη έΟ:ν δΞν έcασφαλίζει τό δικαίω
μα της έπιστροq:.·Ύ]ς δλων τωi\! τφοσφύyωv στα σπίτια καl τtς περιου
σίες τους ύπό συvθflκ·ες ασφαλείας, δπωc; aλλωστε πρσνοοΟν Όλα τό:
ψηφίσματα των Ο. Η. Ε. καl τοG Συμ6ουλίου · Ασφαλείας.
Λύση τrou νc'χ κατοχυρώνει το δ~καίωμα της έπισΊ'ρσφΎ]ς είτε στο

&μεσο μέλλο ε'ίτε σf. μ.εταyεvέστερο στάJδιο

μετc'χ την ύποyραφη της

συμ:φωvίας καl vc'x μη αποκλείει καl στον τελευταί:ο πρόσiψυyα να στρα
φεί πίσω στο σπίτι τοu.

Nc'x πληροφορηΘσGν καl νc'χ μάθουν οτι τc'χ ιερά μας χώματα, δ
Ο:ρχαιολοyι,κός μας θησαυρος και ή
Θρησκευτικη
και
πολιτιστικ:Ί
κληρονομιά 'μας δf.v ξεπουλιοίΝται καl δf.ν d:νταλλάσσουvται με δλο
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το χρυσάφι τσϋ κόσμου. τα έθνικά μας έδάφη εχουν ~αθιό: την ρίζα
της κληρονομιάς τους ά'Π:ο ηΊν έποχη τfjς <Χιψfιc; των άρχαίων Gασιλε[
ων τfjς Κύπρου τfjς Έλληνιστικflς περιόδου τη'v έποχην των Πτολεμα!
ων τfjς Βυζαντινfις κυριαρχίας γιά νά φθάσουν στη σημερινij Κυπρια
κη Δημοκιρατία καl θά άτιοτελοσσε aσυγχώρψο tγκλημα έaν τΟ: ά
πεμπολούσαμιε γιατl αύτά 80: θpέψοu.ν την παροuσα και τr]'V μέλλουσα
έλληνικ1Ί γενιά.
Νά συyκ:ινηθσuν μπρσστa στην fΞ,κrταση τοϋ Κυπριακοί) μας δρά
ματος καl
στρέψουν τi]ιν πί-εισή τους στrιν Τουρκία vό: έγκαταλείψει
Πιν σωGινιστικη καl άiδιάλλακτη στάση της και νά προχωρή,σει σε λύ
ση διαρκfι καl Gιώσιμη ποu νa έξασφαλίζει τά δίκαια δλων των Κυπρί
ων 'Έ,λλή'vων καl Τούρκων, Μαρωνιτων και 'Αρμένηδων. Λύση πού θά
φέρει την συνεργασία δλων μας γιά μιά Είρηνικη και εύτυχισμένη Κύ
προ, εύημεροuσα και -τcαρέχουσα τό: άyαθό: της σ' δλους τοuς κατοί

va

κους

της.

Κάμνω θ•ερμη εκκληση πρlν τελειώσω προς τούς συμπατριωτες
μας Τουρκσκυrπρίους γιά προσέγγιση καl συνεγασία yιό: νά συνεχί
σουμ·ε άyώ'να κοινο γιά άπαλλαyη άπο τά δίκτυα σκστεινων δυνάμε
ων ποu μaς εχουν όδηryήσει στηιv καιαστροφή.
Τελειώ:vων εϋχομαι πλήρη έ11:ιτυχία στο παρο Σuνθδριο, νά είνω
τοGrτο το τ>ελευταϊο των Πρσσιcpύγωv, το δε έπικεLμιενο ετος 1981 Ινό: μ6:ς
~ρη δλους στά χωριά καt στlς πόλεις μας στά σπίτ:ια και τις τreριου
σ('ες μας.
Σάς εύχαριστώ

!

