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θρησκευτικό τομέα, στα γράμματα και τις 
επιστήμες, στο εμπόριο και τη βιομηχανία, 
στις τέχνες και τις άλλες χειρωνακτικέ.; 
εργασίες. 

Αυτή η περιώνυμη μας Κωμόπολη μ· 
όλο το κατειλημμένο τμήμα της Κύπρου 
μας στενάζει εδώ και17 τόσα χρόνια κάτω 
από την μπότα του Τούρκου εισβολέα και 
αναμένει καρτερικά την ευλογημένη εκεί
νη μέρα που θα πέσουν οι γραμμές του 
Απίλα για να φθάσουν στους τόπους τους 
τα παιδιά της. Εμείς όλοι οι πρόσφυγες να 
ριζώσουμε στα σπίτια και τις περιουσίες 
μας, για ν· αρχίσει η ειβ'lνική και ευτυχισμέ
νη εκείνη ζωή που ζούσαμε πριν τον Ιούλιο 
του 1974. 

Ωρισμένως θα φθάσει τούτη η μέρα 
του λυτρωμού και του ξεσκλαβώματος των 
πανίερων τόπων μας, γιατί το απαιτεί το δί
καιο και η ηθική, το CDΊαιτούν γραφτοί και 
άγραφοι νόμοι, θείοι και ανθρώπινοι νόμοι. 
Το απαιτεί το αίμα και ο ίδρώτας που έχυ
σαν γονιοί και πρόγονοί μας. Τρίζουν τα 
κόκκαλά τους απ· τον τάφο μπροστά στο 

άδικο των δικών τους κόπων και θυσιών. 

Δεν είναι δυνατό μ· όλες τις κοσμογο
νικές μεταβολές που γίνονται σήμερα, με 
την ενοποίηση της Γερμανίας, με τη φημο
λογούμενη ένωση της Ευρώπης, με τη 

σχεδιαζόμενη λύση των περιφερειακών 
προβλημάτων1 με τις προσπάθειες που κα
ταβάλλονται για την ένωση της Κορέας, δεν 
είναι δυνατό η μικρή μας Κύπρος να μείνει 
διαιρεμένη στα δυό, γιατί το απαιτεί η 
Τούρκικη νοοτροπία της · Αγκυρας. Δεν πι
στεύω η διεθνής κοινωνία να δεχθεί μια 
τέτοια αδικία. 
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Σίγουρα το Κυπριακό μ· όλες τις σιj
μερινές διαστάσεις της κινητικότητας που 
πήρε, με το ενδιαφέρον του Αμερικανικού 
και Αγγλικού παράγοντα, με την πρωτοβου
λία της ΕΟΚ, με τη δικαίωση του Κουβέιτ 
και με τη λήξη του πολέμου στον Περσικό 
Κόλπο, το Κυπριακό θα λυθεί κατά τον πιο 
δίκαιο τρόπο, με μια Κύπρο ενιαία και αδιαί
ρετη, μ· όλους τους πρόσφυγες στα σπίτια 
και τις περιουσίες τους. Αρκεί μόνο να εκ
μεταλλευτούμε ορθά και μελετημένα τις 
σημερινές διεθνείς εξελίξεις και το καθο

λικό πνεύμα που επικρατεί για ορθή και βι
ώσιμη λύση του. Σταθεροί και ανυποχώρη
τοι να διεκδικήσουμε σωστά τα δίκαια και 
δικαιώματά μας επικαλούμενοι τη διεθνή 
νομιμότητα, την επικράτηση των παναν
θρώπινων αρχών και των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων για όλους τους κατοίκους της, Ελ
ληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, Μα
ρωνίτες και Αρμένηδες. 

Πριν κλείσω την παρούσα ομιλία θεω
ρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω την 
εταιρία Ν .C.R. για τη δωρεά που μας έκαμε 
να διαθέσει ένα πλυντήριο πιάτων για την 
κλήρωση που συνέτεινε τα μέγιστα στην 
επιτυχία της εκδήλωσης. Ευχαριστίες 
απευθύνω και στη κ. Ανθούλα Σαββίδη για 2 
πίνακες χαρqκτικούς δωρεάν για την τόμ
πολα. Ευχαριστίες ακόμη απευθύνω προς 
όλους που μας βοήθησαν στη διάθεση εισι
τηρίων και λαχνών. Πραγματικά η συμβολή 
τους για μας ήταν πολύτιμη. 

Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον να 
με ακούσετε. 
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Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» 
στη συνδιάσκεψη του διαμερίσματος Μόρφου για εκλογή Κεντρικού 
Φορέα για συνένωση όλων των προσφύγων για συνεχή αντικατοχικό 
αγώνα που έγινε στις 28.4.1991 στο αμφιθέατρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Από μέρους του προσφυγικού σωμα

τείου «Ελεύθερη Κυθρέα», απευθύνω 
θερμό και αγωνιστικό χαιρετισμό στην πα

ρούσα συγκέντρωση του διαμερίσματος 
Μόρφου και εύχομαι πλήρη επιτυχία στους 

στόχους και σκοπούς της πλατειάς τούτης 

διάσκεψης. 

Παράλληλα εκφράζω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια σ· όλους εκείνους που εί
χαν την πρωτοβουλία της συγκρότησης τού

της της διάσκεψης που σκοπεύει να συνε

νώσει τις προσφυγικές δυνάμεις μιας 

εκτεταμένης περιοχής για αγώνα επιστρο

φής και δικαίωσης, για αγώνα επικράτησης 

των πανανθρώπινων αρχών και των ανθρω

πίνων δικαιωμάτων, για αγώνα ενάντια στην 
εισβολή και κατοχή, για αγώνα συνεχή και 

αμείωτο, μέχρις ότου επανακτήσουμε τους 

τουρκοπατημένους τόπους μας και επι

στρέψουμε όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια 
και τις περιουσίες μας. 

Εύχομαι την παρούσα πρωτοβουλία 

που ανέλαβε η Συντονιστική Επιτροπή Δια

μερίσματος Μόρφου, με επικεφαλής το δή

μαρχο Μόρφου κ. Ανδρέα Σιηττή να τη μι

μηθούν και άλλα οργανωμένα σύνQλα και 

ομάδες και οργανώσουν παρόμοιες συνδι

ασκέψεις για συνένωση προσφυγικών δυνά
μεων, έτσι που να αποτελέσουν ένα πανί

σχυρο εθνικό μέτωπο που θα σταθεί αξεπέ

ραστο εμπόδιο στον τούρκικο επεκτατισμό 

της · Αγκυρας και στην αδιάλλακτη στάση 
του Ντενκτάς, του πληρεξούσιού της στην 

Κύπρο. 

Με τη συνένωση όλων μας σ· ένα aρ

ραγές εθνικό μέτωπο και με την προϋπό-

θεση πως θα εκμεταλλευτούμε ορθά και 

μελετημένα τις σημερινές διεθνείς εξελί

ξεις, σταθεροί και ανυποχώρητοι μπροστά 

στα δίκαια και δικαιώματά μας μπορούμε να 

πετύχουμε το ξεσκλάβωμα των τουρκοπα

τημένων εδαφών μας. Το απαιτούν γονιοί 

και πρόγονοί μας και τρίζουν τα κόκκαλά 

τους απ· τον τάφο μπροστά στο άδικο των 

δικών τους κόπων και προσπαθειών. Το 
απαιτούν ακόμη οι απόγονοί μας και αξιούν 

να τους παραδώσουμε πατρίδα ελεύθερη. 

Ο προσφυγικός κόσμος με βαθιά την 

επίγνωση των κρίόιμων στιγμών και της λε
πτής φάσης που περνά σήμερα το Κυπρια

κό διακηρύπει μ' όλη τη δύναμη της φω

νής του μήνυμα εγρήγορσης και αγωνιστι

κότητας για αποτροπή των κινδύνων από το 

ενδεχόμενο προώθησης απαράδεκτης λύ

σης στο εθνικό μας θέμα. 

Καθολική είναι η άποψή μας να μη εμ

πλακούμε σε aτέρμονα διάλογο εάν δεν 

πεισθούμε πως η Τουρκία εγκατέλειψε την 

αδιάλλακτη στάση της και θα προσέλθει 

στις συνομιλίες μ· όλη την καλή θέληση για 

ένα ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγήσει 

σε δίκαιη και βιώσιμη λύση για μια ενιαία 

Κύπρο, δημοκρατική και κυρίαρχη μ· όλους 

τους κατοίκους της συνεργαζόμενους για 

την πρόοδο και την ευημερία της. Τέτοιος 

διάλογος είναι το εδαφικό, το προσφυγικό, 

η αποχώρηση των τούρκικων στρατευμάτων 

και όλων των εποίκων, οι διεθνείς εγγυή

σεις και αποκλεισμός κάθε μονομερούς 

επέμβασης. 

Να ελπίσουμε πως η επικείμενη επί

σκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Κύπρο στη 

λεπτή και κρίσιμη τούτη φάση του Κυπρια-
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κούνα συμβάλει θετικά με μια ολοκληρωμέ
νη μελέτη προς καθορισμό μιας βραχυπρό

θεσμης1μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθε

σμης πολιτικής και στρατηγικής. · Ετσι θα 
αποφευχθούν σπασμωδικές και καθυστε

ρημένες ενέργειες για αντιμετώπιση των 

εξελίξεων, ιδιαίτερα σήμερα που βρίσκεται 
η κυπριακή μας υπόθεση σε μια συνεχή 
κινητικότητα η οποία Κύριος οίδε πού θα 
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οδηγήσει και σε ποια κανάλια θα εμπλέξει 

τη δική μας πλευρά. Η αναγκαιότητα χάρα

ξης ~θνικής πολιτικής και η υλοποίηση μιας 

Πανεθνικής Διάσκεψης μέσα σ· αυτά τα 

πλαίσια είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και 

επιβεβλημένη. 

Ευχαριστώ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ>> 
1.8.1986-31.12.1990 

Χρ. Πέτσας 

Πρόεδρος του Σωματείου 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

f f f f f f 
Μετρητά στο Ταμείο και στη 
Τράπεζα αρχές Περιόδου 2,655 2,019 1,808 2,199 1,916 2,757 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΛΙΚΟ 

1. Συνδρομές περιοδικού 100 419 157 362 215 1,253 
2. Διαφημίσεις στο περιοδικό 31 519 124 204 124 1,002 
3. Εισφορά Μορφωτικής 

Υπηρεσίας Υπουργείου 

Παιδείας 200 150 100 450 
4. Εισφορές 5 112 70 3 255 445 
5. Συνεστιάσεις 348 605 1,461 2,414 
6.ΤόκοιΤράπεζας 38 35 30 39 41 183 
7. Διάφορα έσοδα 123 114 35 35 2 309 

ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 297 1,547 1,221 793 2,198 6,056 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
1 . Εκδόσεις περιοδικού 530 1,337 759 892 774 4,292 
2. Ταχυδρομικά περιοδικού 46 82 18 103 141 390 
3. · Εξοδα διαφόρων εκδηλώ-

σε ων 148 233 287 668 
4. Διάφορα έξοδα 209 106 53 81 155 604 

ΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 933 1,758 830 1,076 1,357 5,954 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ (636) (211) 391 (283) 841 102 
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Η Λαίχή Τράπεζα Η Llι\IKITR~ι\ VEL ΣΑΣ νοιάζεται και για 

τις διακοπές σας. Γ ι' αυτό σας προσφέρει την 

πιστωτική κάρτα Laikitravel με την οποία μπορείτε 

να εξασφαλίσετε ης διακ.οπές σας τώρα και να 

πληρώσετε αργότερα με μικρές, μηνιαίες δόσεις. 

Με τη Laikitravel μπορείτε ν' αγοράσετε ταξι· 

διωτικά εισιτήρια, συνάλλαγμα, να πληρώσετε 

ΠΑΕΙΠΑΝΤΟΥ 
διαμονή και γεύματα σε κυπριακά ξενοδοχεία 

κι' εστιατόρια, και ακόμα ν' αγοράσετε 

άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όπως ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων, εδώ στην Κύπρο. Μπορείτε επίσης 

να χρησιμοποιήσετε τη ιaikitravel για επαγγελ. 

ματικά ή φοιτητικά ταξίδιu, καίiώς κω Ύω την 

αγορά φοιτητικού 

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΆ συναλλάγματος. 

Ζητήστε το i;ντυιτο της Laikitravεl απ' οποω 

bήιτnτc κπτ~στημη της Ληϊχής Τρiτπεζσ(. 

σ1ψπληρό1στε την αίτηση και ιταραδώσπ την 

οτο κ<.ηCωιημu. Η κάρτα σας f)α είναι έτοιμη σε 

λίΎες μέρες, και καλές διαχοπές! 
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