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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωμα

τείου <<Ελεύθερη Κυθρέα» κ. Xp. Πέτσα 
στις πολυήμερες καθιστικές εκδηλώσεις 

που έχει οργανώσει η Συντονιστική Επι

τροπή Γυναικείων Οργανώσεων Αμμοχώ~ 

στου στη Δερύvεια από την 1-20 Φε8ροuα
ρfου 1987 με την ευκαιρfα της επfσκεψης 
αντιπροσωπεfας του Σωματείου στις 

16.2.1987. 

Αγαπητοί συναγωνιστές και σ}Jναγωνί

στριες, 

Από μέρους της Επιτροής του Σωματείου 

μας απευθύνω στην παρούσα συγκέν

τρωση θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό, στη 

δε Συντονιστική Επιτροπή Γυναικείων 

Οργανώσεων Αμμοχώστου, που είχε τη 
λαμπρά πρωτοβουλία να οργανώσει τις 

πρωτότυπες τούτες εκδηλώσεις, τα θερμά 

μου συγχαρητήρια. Ναι τις πολυήμερες 

τούτες διαμαρτυρίες στην ακριτική τούτη 

γωνιά της Δερύνειας στη διαχωριστική 

τούτη γραμμή της ντροπής και του 

αίσχους, που η επεκτατική πολιτική της 

Άγκυρας έχει επινοήσει και ο περιώνυμος 

πληρεξούσιος της στην Κύπρο σωβινιστΙiς 

Ντενκτάς έχει προχωρήσει στην εφαρμογή 

της. Απευθύνω ακόμη τις άπειρες ευχές 

μου για πλήρη ευόδωση όλων των προσπα~ 

θειών τούτων και τα τείχη τούτα που μοι~ 

ράζουν τη μαρτυρική μας Μεγαλόνησο 

σύντομα να πέσουν. 

Άρρηκτοι δεσμοί ενώνουν το βασίλειο 

της πόλης του Ευαγόρα με το αρχαίο βασί

λειο των Χύτρων, γιατί η ξακουστιl Σαλα

μίνα που γνώρισε δόξα και μεγαλείο στη 

βασιλεία του Ευαγόρα υδρεύετο από τον 

Κεψαλt~ρυσο της Κυθρέας όπως μαρτυ

ρούν τα λε!ψανα του σχετικού υδραγω·· 

γεlου c' όλη την έκταση της διαδρομής 
του, που η απόσταση δεν υπερέβαινε τα 30 
μ!λια. 

Οι σημερινές εκδηλώσεις που θα διαρ~ 

κέσουν πολλές μέρες έχουν σκοπό από τη 

μια την αποτροπή του κινδύνου εποικισμού 

της Αμμοχώστου και από την άλλη την ε πα~ 

κόλουθη επιστροφή των νομίμων κατο!κων 
της στις εστίες και περιουσίες τους. Τούτο 

είναι επιβεβλημένο να γίνει, γιατί οι συ μ~ 
Φωνίες κορυφής προβάλλουν το θι 

Αμμοχώστου προς συζήτηση «κατά προτε

ραιότητα» σαν χειρονομία καλής θελήσεως 
για να δημιουργηθεί το ευνοϊκό εκείνο 
κλίμα για όυσιαστικό διάλογο των δυο 
πλευρών, που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη και 
βιι~σιμη λύση του κυπριακού στο σύνολό 
του. 

Δυστυχώς οι Τούρκοι ενθαρρύνοται στα 

aνίερα σχέδια τους και κλιμακ<ίJνουν διαρ

κώς κατcωτάσεις τετελεσμένων γεγονό

των όχι μόνο από χώρες μέλη του ΟΗΕ, 

αλλά κι απ' αυτό τον ίδιο το Γενικό Γραμμα

τέα κ. Κουεγιάρ. Υποθάλπονται λέγω με τα 

ετεροβαρή σχέδια λύσεως που υποβάλλει, 

με τις διάφορες αναφορές που κάμνει από 

διεθνή βήματα σχετικά με τις εξελίξεις του 

κυπριακού και με την άρνηση του να υπο

βάλει νέο σχέδιο πλαισίου λύσεως. Π ρόσ~ 

φατα στην ΙσλαμικιΊ Διάσκεψη που έγινε 

στο Κουβέϊτ αναφέρθηκε και στο κυπριακό, 

χωρίς να κάμει αναφορά στις αποφάσεις 

του ΟΗΕ και στα ψηφίσματα του Συμβου

λίου Ασφαλείας και το σπουδαιότερο, που 

χωρίς ντροπή είπε ψέματα πως επιτεύ

χθηκε. ουμφωνlα των δυο πλευρών στις 

θεμελιι~δεις αρχές, ενώ τουναντίον οι 

απόψεις των δυο πλευρών σ' αυτές διC

στανται υπέρμετρα. 

Με τις ενέργειες του τούτες ο Γενικός 

Γραμματέας του ΟΗΕ, όχι μόνο υποβαθμί

ζει διεθνώς την αξιοπιστία του, αλλά πλήτ

τει ανεπανόρθωτα το κύρος του Διεθνούς 

Οργανισμού, που ετιΊ.χθηκε να υπηρετεί σ' 

αυτό από το υψηλότερο υπούργημα. 

Όποια σατανικό σχέδια υποβάλλει ο κ. 

Κουεγιάρ, όποιες καταχθόνιες αναφορές 
και αν κάμει για να υποστηρίξει το θύτη και 

καταδικάσει το θύμα, καθήκον ιερό έχουμε 
σαν Ελληνοκυπριακή πλευρά χωρίς κανένα 
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ενδοιασμό κι επιφύλαξη να τα απορρί

ψουμε και ούτε κατό διόνοια να τα 

δεχθούμε, εΦ' όσον οδηγούν την Κύπρο 

μας σε εθνική αυτοκτονία. 

Αγαπητοί μου πρόσφυγες, σταθήτε ενω
μένοι και απτόητοι, aρνητές και ανυποχώ

ρητοι στις επάλξεις του δίκαιου αγώνα μας 
και το δίκαιο και η ηθική έστω κι αν καταπα

τούνται σήμερα από άτομα και λαούc. 

κράτη και χώρες, κυβερνήσεις και οργανι

σμούς, θα έλθει καιρός που θα λάμψουν και 
επικρατήσουν μια μέρα και τότε το ταλαί

πωρο νησί μας θα βρει την επιστροφή και 

Στον ειδικόν αντιπρόσωπο του Γενικού 

Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Χόλκερ στην Λευ
κωσία Κύπρος. 

Εξοχώτατε 

Θα είμαστε πολύ ευγνώμονες, εάν είχετε 

την καλωσύνη να αποστε[λετε στο Γενικό 

Γραμματέα του Ο.Η.Ε κύριο Πέρεζτε Κουε

γιόρ το επισυνημμένο ψήφισμα του Σωμα

τείου «Ελεύθερη Κυθρέα••. 

Με εξαιρετική εκτίμηση. 

Χρ. Πέτσας. 

Αριθ. 24 Δίσκ. 22 

Σωματείο ••Ελεύθερη Κυθρέα" 
Οδός Πεντέλης Ν ο 50, Λευκωσία, Κύπρος 
Γενικό Γραμματέα 

του Ο.Η.Ε κ. Κουεγιάρ 

Ν. Υόρκη. 

Λευκωσία 23 Μαρτίου 1987 
Εξοχώτατε, 

Η Επιτροπή του Σωματείου μας υποβάλ

λει το παρόν ψήφισμα, με το οποίο διαμαρ

τύρεται με τον πιο έντονο τρόπο για τα πιο 

κάτω, που η Τουρκία συστηματικά και 

μεθοδικά διαπράττει σε βάρος της μαρτυ

ρικής μας Κύπρου. 

1. Για την κατάφωρη παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα 
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τη δικαίωση και θα οδηγηθεί ο τόπος μας 
στην προκοπή και την ευημερία για να 

δημιουργήσουμε μια Κύπρο ενιαία, αδέ
σμευτη, κυρίαρχη, αποστρατικοποιημένη, 

μακρυό από ξένες επιρροές και επεμβό
σεις, μια Κύπρο ειρηνική και ευτυχισμένη. 

Για την κόλυψη μέρους εξόδων των 
εκδηλώσεων τούτων το Σωματείο μας 

κατέθεσε στη Συντονιστική Επιτροπή 

Γυναικείων Οργανώσεων Αμμοχώστου 

μικρό χρηματικό ποσό. 

Ευχαριστώ! 

των τριών βασικών ελευθεριών ανάμεσα 

σ' όλους τους Κυπρίους και προπαντός 

των Ελλήνων προσφύγων. 

2. Για τον συνεχιζόμενο εποικισμό του 

κατειλημμένου τμήματος με Τούρκους 

έποικους και στρατιώτες από την Ανα

τολία των οποlων ο αριθμός έχει αυξη

θεί σημαντικά σε τρόπο που ν' αναλογεί 

σε κάθε αυτόχθονα Τουρκοκύπριο κι 
ένας έποικος ή ένας Τούρκος στρατιώ

της. 

3. Για την αλλοίωση του δημογραφικού 

χαρακτήρα της Κύπρου που προσπαθεί 

να επιτύχει η Τουρκία με τις πιο πάνω 

ενέργειες που προκαλούν σοβαρές 

ανησυχίες ανάμεσα στους Ελληνοκύ

πριους γιατί αποοεικνύουν αναντfλεκτα 

την επεκτατική της πολιτική για μελλον

τική τουρκοποίηση της Κύπρου μας. 

4. Για το συνεχή εξοπλισμό των κατοχικών 

στρατευμάτων με σύγχρονα αμερικά

νικα όπλα, κατά παράβαση των νόμων 
:της Αμερικής, τα οποία στέλλο\-ϊαt για 

αμυντική θωράκιση της νοτιοανατολι

κής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και τα οποία 

μέλλει να χρησιμοποιήσει ενάντια 

στους Ελληνοκυπρίους. 

5. Για το ξεπούλημα της γης μας που 

κόμνει καθημερινό ο κ. Ραούφ Ντενκτός 
σε Άγγλους υπήκοους, Σύριους, Ολλαν

δούς καιόλλους, γη που ανήκει σ' όλους 
τους Ελληνοκυπρίους, που εκδιώχθη-



κο.ν από τις πατρογονικές τους εqτ[ες 

και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους 
την πατρίδα. 

6. Για τον πρόqφατο εποικισμό της Αμμο

χώστου που ζητούμε τον όμεσο τερμτι

σμό ταυ και την παραχώρηση της Ελλη

νικής τοQτης πόλης για επιστροφή και 

εγκατόσταοη των νομίμων κατοlκων της 

των Ελληνοκυπρίων που έχουν εκδιω

χθεί από τα στρατεvματα ειqβολής. 

7. Για τη μη εξακρίβωση της τvχης των 2 
χιλ. Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων που 

έχουν συλληφθεί στην εισβολή και 

μεταφερθεl στις φυλακές της Ταυρκίας, 

όπου έκτοτε αγνοούνται οι δε οικογέ

νειες τους ζουν το δράμα της άγνοιας 

και της απόγνωgης τι να 'γι να ν τα πρuσ

φιλή τους πρόσωπα στα χέρια του 
Ασιότη επιδρομέα. 

8. Για την μαρτυρική ζωή των εγκλωβισμέ

νων της Καρπαοiας και της Μαρωνlτικης 

κοινότητας ανόμεσα ςπους εποlκους, 

στερημένοι των πε:ριουσιών τους και 

όλων των όλλων στοιχειωδών αγαθών 

για μια αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωοη. 

9. Απαιτούμε την αποχΦρηση των τουρκι
κών στρατεμμQτων και όλων των εποl

κωv από την Κύπρο, που αποτελο(ιν 

οοβαρό εμπόδιο στην εξεύρεοη δlκαιης 

και βιώσlμηζ λύσης στο κυπριακό μας 

His Excellency 
the Speciel Representaliνe οΙ the 
UN Secretary-General 
Mr. James Ho!ger. 

23rd March, 1987. 

Υουr Excelίency, 

We woυld be νery obliged il yου could 
conνey to His Excelίency the U,N. Secretary
General Mr. Perez De Cυellar the lollowing 
resolυtion approνed by the "Eieftheri Kythrea" 
Association. 

Thank yου very mυch. 

Yoυrs $ίΠcξ!re!y, 

Chr, Petses 
President of the 

Associption 
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πρόβλημα, 

10. Παρακαλούμε, Εξοχώτατε, να σημειω
θεί πως πάγιο αίτημά μας είναι η επι

στροφή όλων των προοφύγων στις 

πατρογονικές μας εστ{ες ανόμεσι;ι gε 

συνθήκες απόλυτης αοφάλειας. 

11. Είμαστε βέβαιοι πως θα ευαρεστηθήτε 
να υποβόλετε νέο οχέδιο πλαισίου 

λύσεως του κυπριακού προβλήματος 

στο οπο!ο θα περιλόβετε τις κρυστόλ

λινες απόψεις της ελληνοκυπριακής 

πλευράς με πρόταξη των τριών 8αοι

κών ελευθεριών, διακίνησης, εγκατό

στασης και το αναφα(ρετο δικαίωμα 

της ιδιοκτησίας, απόψεις που έχετε 

αγνοήοει στο έγγραφό οας της 29ης 

Μαρτίου 1986. Με τούτη τη χειρονομία 
σας θα διορθώσετε ένα σας λόθος και 

θα ανοίξει ένας νέος εποικοδομητικός 

διάλογος που αναμφι~ολα θα οδηγήοει 

σε αίσια λUση του κυπριακού, 

12. Με την ελπίδα πως το παρόν ψήφιομα 
θα κυκλοφορήοει σ' όλα τα μέλη του 

Ο.Η.Ε και του ΣυμΒουλίου Ασφαλείας 

για πλήρη ενημέρωοη, σας ευχαρι

στούμε εκ των προτέρων. 

Με εξαιρετική εκτίμηοη, 

~ρ. Πέτοας 
Πρόεδρος του Σωματε!ου 

The U.N. Secretary-General, 23rd ~)j!rch, 1987 
Mr. Perez de Cυellar, 
NewYork. 
Υ ουr Excellency, 

The «Eieftheri Kythrea» Association has 
adopted the following resolυtion with which it 
protests strongly against. 

1. The llagrant νiolation by Turkey οΙ hυman 
rights and in particυlar the three fundamental 
freedoms of all Cypriots mainly the Greek 
Cypriot refυgees. 

2. The continuing colonisation of the 
occupied part of the island by Tυrkish settlers 
and soldierε; from Anatolia, whose number has 
considerat;Jiy increased so that there is on§ 
settler or Tυrkish soldier Ιοr eνery Turkish 




