
ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Πλανιόμαστε μέσα στην αφαίρεση 
την έκσταση του ονειροπολήματος 
αρνιόμαστε να ξεηεζέψουμε 

από τ' όλογο της aπογείωσής μας 

και να επιστρέψουμε στην πραγματικότη
τα. 

Κι' όταν ακόμα προσγειωμένοι 

εντρυφούμε μέσα στον πόνο μας 

δεν το κάνουμε συνήθως από γενναιότητα 

δεν ει ναι ο πόνος που μας συναρπάζει 
ει ναι γιατί αναζητούμε 

χαραμόδα να διαφύγουμε. 

Τόκης Νικολαlδης 

ΣΟΣΙΑΛΙΗΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΔΕΚ 

Λευκωσία 12.7.1966 

Προς 

Προσφυγικό Σωματείο 

«Ελεύθερη Κuθραια» 

Λευκωσία. 

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. 

Σας ευχαριστώ 

Τόκης Χατζηδημητρίου 

Γ.Γ. Σ. Κ. ΕΔΕΚ 
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ΟΛΟΝΥΚτΙΑ ΚΑΘΙΣτΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Το Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» οργά~ 

νωσε στις 14.8.86 πορεία διαμαρτυρίας που 
ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας και 

κατέληξε στο οδόφραγμα Λήδρα Πάλας. 

Εδώ συνεχfστηκε . ολονύκτια καθιστική 

εκδήλωση σε ανόμνηση της κατάληψης της 

περιοχής Κυθρέας και του υπόλοιπου τμή

ματος της Κύπρου μας από :3 τουρκιt<ά 
στρατεύματα στη Β' εισβολή των Τούρκων. 

Η συγκέντρωση υπήρξε ικανοηοιητικ1i 

παρ' όλο που έγινε την παραμονή της Θεο

μητορικής γιορτής της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου που τιμά με εξαιρετική ευλάβεια 

η Χριστιανοσύνη. 

Στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας 

εκπρόσωποι των αδελφ6Ν προσφυγικών 

σωματείων «Λδούλωτη Κερύνεια", <<Ελεύ

θερο Μόρφου», «Ελr::ι'ιΘερος Μαραθόβου

νος», «Ελε(ιθερη Καρπασία», Ελεύθερη 

Κυθρέα", Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού 
του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα απηύθυ

ναν χαιρετισμό. Τελικό ο πρόεδρος του 

Σωματεlου κ. Χρ. Πέτσας μiλησε και ανα

φέρθηκε στην ιστορική κατόληψη της 
περιοχής Κυθρέας στις εν ψυχρώ δολοφο

νίες και στα βασανιστr)ρια που υποβλήθη

καν οι εγκλωβισμένοι στη Βώνη.' Χαιρετι
σμός από τον Π. Στυλιανού. 

Σχετικό 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 Γενικό 

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

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 14.8.1986 
από τον κ. Χ ρ. Πέτσα. 

Αγαπητοί συναγωνιστές ιωι συναγωνί~ 

στριες, 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο οδό

φραγμα του Λήδρα Πάλας, στη διαχωρι-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

στική τούτη γραμμή της ντροπής και του 

αίσχοUς που έχει χωρ(σει τη μαρτυρικη μας 
Μεγαλόνησο σε Βορρά και σε Νότο για να 

ικανοποιηθεt έτσι η αρχική σφοδρά επιθυ

μία τόυ περιβόητου Ντενκτάς πως οι δυο 
κοινότητες της Κύπρου μας, Ελληνοκυ

πριακή και .:τουρκοκυπριακή πρέπει να 

ζήσουν χωρισμένες. Ναι, να ζήσουν πλά'ί

πλάϊ χωρ-ίς καμμιά επικοινωνία και συναλ

λαγή, χωρίς σχέση και διαπραγμάτευση, 
χωρίς δεσμοίJς αναμεταξύ· τους για να 
συνεχισθεί 'έτσι το 9ηληΤήριο του πάθουq 

και της μιόQλλοδοξlας που έντεχνα ο lΌυρ
κσ·κύπριος ηγέτης έχει χύσει στις σχέσεις 

των δυο Κοινοτήτων aπό το i 963 που καθο
δηγήθηκε κ·aιάρχισε η Τούρκικη ανταρσία. 

Η αν:rΊκάτοχική ολ~νύκτια εκδt)λωση ~ου 
έχει οργανώσει το Σωματείο μας σκοπό 

έχeι να φέρει στη μνήμη όλων μας την απο

φράδα εκiινη μέρα της 14ης Ιουλίου 1974 
. ότε πριν ακριβώς 12 Χρόνια ο Πρωθυπουρ~ 
γός της εισβολής ο σοσιαλιστής Μπουλέντ 
Ετζεβίτ εξαπέλυσε τη δεύτερη <<ειρηνευτι

Κή» επιχειρηση για νι;ι συμπληρώσει το φρι

καλέο έγκλημά του που συνέλαβε.στο νου 
και προχώρησε αδίστακτα στην εκτέλε.ση 
του. Τ ο· έγκλημα του ενάντια στην Κύπρο 

μ ω; "για κατάληψη του . διαμερίσματος 
Κυθρέας και του υπόλοιπου.τμήματος της 

Κύπρου μας. 

. Μα η παρούσα εκδήλωση σκοπό ακόμη 
έχει να δε{ξουμε σ' όλη την πολιτισμένη 

ανθρωπότητα πως για δώδεκα τιίφα χρόνια 

παραβιάζοντοι τα ανθρώπινα δικαιιίψατα 

και σι)νεχίζεται η κατοχή του 37% του 
Κυπριακού εδάφους από τα Τουρι<ικό 
στρατεύματα και 200 χιλ. πρόσφυγες βρ[
σκονται μακρυά από τις πατρογονικές τους 

εστίες και 2 χιλ. εξακολουθούν να 

αγνοούνται κατά παράβαση θείων και 

ανθριίJπινων νόμων. 

14η Ιουλίου 1974 μέρα μνήμης, πένθους 
και. θλίψης, αλλά· και μέρα αγωνιστικ6τη~ 

τος, τιμής και ένδοξου μεγαλείου που μα.ς 

δίδει πεπο[θηση και αισιοδοξία για συνέ

χιση του δίκαιου αγώνα μας για λύτρωση 

των εδαφών μας που ο Τούρκος εισβολέας 

tωτακρατει κc.iι μολύνει yια 12 χρόνια. 
Στη μνήμη μας περνούν αυτή την ιi.φα οι 

τραγικές εκείνες στιγμές που ζήσαμε όλοι 
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ότε τα Τούρκικα αεροπλάνα πετούσαν υπε

ράνω της αφυπνιζόμενης κωμόπολης μας, 

της δροσόλουστης Κυθρέας και σκορπού

σαν την καταστροφή και τον όλεθρο στους 

φιλήσυχους κατοlκους της, σκορπlζονντας 

παντού τις εμπρηστικές βόμβες ναπάλμ 

εξαναγκάζοντας τον αγέρωχο Πενταδά

κτυλο να σείεται εκ βόθρων. 

Σαν κινηματογραφική ταινία περνά Τις 
στιγμές τούτες που εVτρομοι αφυπνίσθη

καν μικροί και μεγάλοι οι. κάτοικοι της 

περιοχής στην αναπάντεχη τούτη συμ~ 

φορά που τους βρήκε, τρέχανε βιαστικό να 

γλυτώσουν από τον ανηλεή βομβαρδισμο 

του Τούρκου επιδρομέα και άλλοι να βγουν 

από την σκηνή των βομβαρδισμών και να 

φθάσουν στις ελεύθερα., περιοχές της 

Κύπρου. Μα το μάτι του Τvίιρκου αδίστα~ 

κτου αεροπόρου τους κυνηγούσε και 

κατήρχετο σε πολίι χαμηλό ύψος για να 

μπορέσει η βολή του μυδραλλιοβόλου να 

πετύχει τον στόχο της. 

Περνούν από μπροστά μας οι εξευτελι

σμοί και οι ταπεινώσεις, οι δολοφονίες εν 

ψυχριί), οι βιασμοί και τα άλλα aνήκουστα 

όργια που διέπραξαν σε βάρος αθώων 

υπάρξεων τόσο στην εκκλησία της Βώνης 

όπου έγινε το ανθρωπομόζεμα των ανδρών 

όλων των χωριών της περιοχής όσο και στο 

Δημοτικο όχολείο της ίδιας κοινότητας 
όπου έγινε το ανθρωπομόζεμα των γυναι

κιί}ν και παιδιών. 

Ξανάζησαν στα ιερά τούτα τεμένη Της 
Βώνης όλοι οι 'εγκλωβισμένοι για τρεις 
μήνες εφιαλτικές στιγμές. ·εζησαν το 

φάσμα του τρόμου και της aπόγνωσης, της 

ζωfις ιωι του θανάτου γιατί τα μέσα που 

χρησιμοποίησαν τα τερατόμορφα του 

Ασιάτη επιδρομέα καταρρακώνουν κάθε 

ανθρώπινη ύπαρξη και εξευτελίζουν σε 

aφάνταστο βαθμό την ανθρώπινη αξιο

ιφέπεια. 

Κοιμάται το ανθρωπομάζεμα κατάχαμα 
χωρίς τροφή και νερό και προπαντός απα

γορεύουν σ' όλους να βγουν έξω για 

φυσική ανάγκη. Απερίγραπτες ακόμη οι 
παντοειδείς εξευτελισμοί και ταπεινώσεις 

που χρησιμοποίησαν οι Νεότουρκοι της 

Ανατολίας στα QιΧ11αλωτισθέντα άτομα 
ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονταν εuϋ

πόληκτα άτομα γερόντων, παπάδων και δα-




