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Χαιρετισμός από μέρους του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» μέσω 

του Προέδρου του στη Συνδιάσκεψη των Ε/Κ Αποδήμων που έγινε 

στη Ξενοδοχειακή Σχολή «ΦIΛΟΞΕΝΙΑ» στις 19.8.92 στη Λευκωσία 

Αδέλφια Απόδnμοι, 

Από μέρους του Σωματείου ιιΕλεύθερn 

Κυθρέα» μεταφέρω στnν παρούσα συγκέ

ντρωσn θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό με τnν 

ευχn n Κυ.ι:ιριακn μας υπόθεσn να οδnγnθεί σε 
αίσια λύσn με όλους τους πρόσφυγες να επι

στρέφουν στα σπίτια και στις περιουσίες τους. 

Έτσι θα δοθεί τέρμα στnν πικρn προσφυγιά 

και θα αρχίσει n ειρnνικn και ανέμελn εκείνn 
ζωn που ζούσαμε στα χωριό και στις πόλεις 

μας προτού ο Ασιότπς επιδρομέας εισβάλει 

στn μαρτυρικn μαςΜεγαλόνnσο. 

Θέλω επίσnς να σας καλωσορίσω στnν 

ιδιαίτερn πατρίδα Κύπρο και παράλλnλα να 

σας ευχαριστnσω για το αξιόλογο έργο που 

επιτελείτε, γύρω από το εθνικό μας πρόβλnμα 

στις ξένες χώρες που είσθε εγκατεστnμένοι. 

Σταθnκατε πράγματι διαπρύσιοι κnρυκες για 

τα δίκαια και δικαιώματα του κυπριακού Ελλn

νισμού και για 18 τώρα χρόνια δεν αφnσετε 
κάθε ευκαιρία που να μn ενnμερώσετε Κυβερ

νnσεις και Κοινοβούλια, διεθνn βnματα και 

άλλα λαϊκό σύνολα. Παράλλnλα με aντικατο

χικές εκδnλώσεις με καλλιτεχνικές και άλλες 

κοινωνικές κρατnσατε ζωντανό το Κυπριακό 

πρόβλnμα στn συνείδnσn του λαού κάθε 

χώρας. Γι' αυτό n Κύπρος σας χρεωστεί ευγνω
μοσύνn. 

Είναι σ' όλους γνωστό πως εξ' αρχnς n 
δικn μας πλευρό κατέφυγε για τn λύσπ του Κυ

πριακού στα Ηνωμένα Έθνn που υπnρξε 

μέλος ευθύς μετά τnν ανεξαρτnσία. Δυστυ

χώς όμως παρά τις υποχωρnσεις τnς δικnς 

μας πλευράς, n όλλn πλευρό τnρnσε αδιόλ-

λακτn και σκλnρn στόσn με αποτέλεσμα να 

περάσουν 18 χρόνια και όχι μόνο να μn εξευ
ρεθεί λύσn αλλά να μn μπορέσουμε να κά

μουμε έστω και ένα βn μα πιο μπροστά. 

Το τελευταίο φιάσκο του διαλόγου είναι 

οι πολύ πρόσφατες συνομιλίες τnς Ν. Υόρκnς. 

Κινnθnκαν ενεργό όλοι οι Αγγλοαμερικόνικοι 

παρόγοντες, ο Γ.Γ. του Ο.Η,Ε, κ. Μπούτρος 

. Γκόλι, τα πέντε μόνιμα μέλn του Σ .Α. Δυστυχώς 
όμως π συμπαιγνία τnς Άγκυρας και του Ντεν

κτάς θριάμβευσε και πόλι και οδrlγnσε το διά

λογο σε αναβολrl για να μn αναφέρω σε πλn

ρες αδιέξοδο. Λόγος οι παράλογες και 

εξωφρενικές αξιώσεις των Τούρκων που τορ

πιλίζουν κάθε προσδοκία για λύσn. 

Είναι καιρός πια n δικn μας πλευρό να 
μn ανεχθεf τον εμπαιγμό που παίζει ο Ντεν

κτάς με το δικό του παιγνίδι. Είναι καιρός λέγω 

να καταγγείλει κάθε δέσμευσn που έχει αναλά

βει έως τώρα και να κάμει επανατοποθέτnσn 

στο Κυπριακό σα θέμα εισβοΜς και κατοχnς 

και ν' αρχίσει αγώνα για πλnρn απελευθέρωσn 

των Τουρκοπατnμένωντόπων μας. 

Άλλως εάν συνεχισθεί ο διάλογος με 

βόσn το έγγραφο και το χόρτn Γκόλι για λύσn 

δυνατό να προκύψουν δεινά με απρόβλεπτες 

συνέπειες. Καταργούμε τnν παρούσα κρατικn 

μας υπόστασπ, αναγνωρίζουμε το καθεστώς 

Ντενκτάς κι προπαντός έχουμε ν' αντιμετωπί

σουμε ένα nγέτn πανούργο και αναξιόπιστο 

που κύριος οίδε σε ποιες νέες περιπέτειες θα 

μας οδnγnσει σαν Κυπριακό Ελλnνισμό. 

Υποθnκεύουμε με τα δικό μας υπογρα-




