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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Μήνυμα με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς 1991 στο ράδιο «ΚΑΡΑΒΑΣ» 

Από μέρους του προσφυγικού Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» απευθύνω προς 

όλο τον προσφυγικό κόσμο και γενικότερα προς όλο τον Κυπριακό Ελληνισμό με την 
ευκαιρία του καινούργιου χρόνου μήνυμα αγωνιστικό, μήνυμα αγάπης και ελπίδας και 

εύχομαι ολόψυχα αισία λύση του Κυπριακού με όλους τους πρόσφυγες να στραφούν 

πίσω στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

Το Κυπριακό μας πρόβλημα βρίσκεται σήμερα σε πλήρες αδιέξοδο εξαιτίας της 
αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας. Παρόλα όμως τα αρνητικά που μας περιβάλλουν 
δεν είναι δυνατό με τις κοσμογονικές εξελίξεις που δημιουργούνται σήμερα σ· όλο 

τον κόσμο το Κυπριακό να μείνει το μόνο περιφερειακό πρόβλημα άλυτο και να εξα
κολουθήσει το μικρό μας νησί να είναι διαιρεμένο και να μη μπορούμε να πάμε στην 

Κυθρέα, στην Κερύνεια, στου Μόρφου, στην Αμμόχωστο και στον Απόστολο Ανδρέα. 

Σταθείτε αγαπητοί πρόσφυγες στις επάλξεις του Αγώνα με επιμονή, αταλάντευτοι, 
ανυποχώρητοι, ενωμένοι σε μια ψυχή και σ· ένα σώμα και σίγουρα το δίκαιο του 

αγώνα μας θα θριαμβεύσει και τα συρματοπλέγματα και η γραμμή του αίσχους θα πέ

σουν για να ενώσει και πάλι το νησί, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ν· αρχίσουν 

την ειρηνική και ευτυχισμένη ζωή που ζούσαμε μαζί πριν το σαράκι της διχόνοιας 
μας χωρίσει στα δuο. 

Τελειώνοντας εύχομαι ρ· όλους ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο και στο πέρα

σμά του να βρεθούμε στους αγαπημένους τόπους μας. 

Λευκωσία, 1 Ιανουαρίου 1991 Χριστόδουλος Πέτσας 

Πρόεδρος του Σωματείου 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΚ 

Με την ευκαιρία της αντικατοχικής πορείας 

Με την παρατηρούμενη σήμερα κινη

τικότητα πολλών παραγόντων για ν· αρχίσει 
ο διακοινοτικός διάλογος για το Κυπριακό, 
του Γενικού Γραμματέα, του ΟΗΕ, του 

Αμερικανού Προέδρου, της ΕΟΚ, του 

πρωθυπουργού της Αγγλίας και άλλων, τα 

συνεργαζόμενα προσφυγικά Σωματεία, ένα 
από τα οποία είναι και η «Ελεύθερη Κυθ

ρέα», αποφασίσαμε να κάμουμε μια εκδή
λωση διαμαρτυρίας. 

Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 6 

Μαρτίου 1991, με συγκέντρωση στην Πλα
τεία Ελευθερίας στις 4.00 μ. μ. όπου ύστερα 
από σύντομη ομιλία θ· aρχίσει η πορεία με 
πίκετς και πανώ προς την Αμερικάνικη 
Πρεσβεία όπου θα δοθεί σχετικό ψήφισμα 
και αν ο εκεί πρέσβυς δεχθεί αντιπροσω

πεία να συζητήσουμε για τις θέσεις μας 
γύρω από το· Κυπριακό. 

Η εκδήλωση τούτη προτίθεται να στεί
λει το μήνυμα τόσο στην Αμερικανική Κυ
βέρνηση όσο και σ· όλους που κόmονται 




