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ΝΑ ΠΟΡΤ ΑΣΟΥΜΕ Τ Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΛΟΥΣΤΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Χα!ι{!Ιετι.σιμοι:; στο Β' .Συνhδριιιο τσ\1 
:~}ωιμισπεί·σι~ «'Ελεόθερη Κυθ{!έ'α>>. 

'Ayctrrητoί μ συ, 

Σε μέvα Ε:λαχε ό κλήρος να κάμω τη,ι 

έναρξη των ,έpγΟΚJιων τοίJ τταρόvτος OV'Ii'f

δpίov 'ΠοV εΤναι το Β' τσΟ .:τωμcrτείοv μας 

c'Ελείιθφη Κvθρέα». Μιε τitν εόκαιιpία a\rri] 
<'fτrευθίwω 'Πpoc; ·oλouc; τouc; σvveδροvς καi 

κατ' έ'Πέlκ.ταση σ' δλοιχ; τοος ι<ατΟίΙ<QVς τής 

Κωμόπολης ,μας καΙ τώv γειτονικών χωριών 

θε,ρμΟν ό;yωνιστικΌν rχαιpεησμΟν -καi τitν έμ

μαιιήν 1μας να μη ένδώσοομε στtς ό:ξιώσεις 

τώv τ ούpκων ΠοV με τlc; όpδΕς τοο Άττί

Μ:ι. κατακτήσαvε το 40% -rοϊι Κι.m;pιακοίι 

μας έδά;φοος καΙ θέλουν vO: το σφετεpιctk>J
vt ως δικό τouc;. 

Κατέ.λαοαν με την δία τ&r-.ι δwλω·ν τίc: 

'Πόλεις .καi ,.α χωpιa μας, τΟ: σπίτια. ι<αi 

τa έδάφη μας κα.i θέλοννε νa lδρuσΟ\J\Iε σ' 

αύτa -rΓ!ν ·οίίτω καλDuμέvη -tΤοvρκικη Όμ& 

σπαιδο .Πολπεία» καi να μaς έ)(ΟUΥΕ va 
ζο.:Ίμε στitν -προσφυyιό: aστεyοι καi ό:κτή

μονεc; καi ci 200.000 ".Ελλη.νες π,ρόσφuγεc; 

καi νΟ: tfτroφέpcJ"Jμε τa δεινa καΙ τiς ταλαι

,.,-ω,ρίες των ε-κτοπισμένων. 

Σ' αύτη τiιν ι:Wίερη aξίωσή τοvς καi 

oi J 2 χιλιάδες των κατοίκων τής Κuβρέας 

καi -rής πc;pιoxiiς θa προοάλοvμ•ε τfι.ν ό:με

τάτρeτrτη άξίωσή μας va μη ιfιτοκύψοvμΕ 

κα.i νa μη λvyίισσvμε στΟ: σαταvικ(χ σχέδια 

των Τοupκων μέχρις ότοv •έ'Πισ-τ,ρέψοομι: 5-
λοι οί πρόσφυγες μηδεvοc; έξαιροιιμέnιου στά 

σrτrίτια ,μας και άνακτήσcχ.ι,με τό: νε.ι:χχ τι:i) 

Κεφαλο6ρίισου ι-ας, τiς έλιi:c; καΙ τa λεμο

Ι'όδειιδpά: μας, τiς φυτεΊες και δλα μας ,.α 

χι.ψάφια ΠοU ποτίζ<:>νΙαι μf: τa όλόγλυκα 

veρι(ι: τf.ς -πηγής ·μας. 

Ε7ναι δλα ποτισμένα μΕ τίμιο Τδρω·τα, 

μf: μόχθο καΙ αΤμα τόσο τών π.ρογό..-ωιv 

ΧΡ. Ν. ΠΕΤΣΑ 

'Arnτrφ. Σωματείοιι «'Ελεύθερη Κυβpέα) 

f..ας όσον κα:i εμας τώv σημ~ρινiJ..ι. Εtvαι 

δι,κ.ή μας κληpονομιό: έ,μaς τών Έλλή.vων 

κατοί1κων τής ΚUπ.ροu μας καi Εχοιιμε όχι 

μσvά;χu, Ε'Πιτακτικο καθi]κο άλλό: και Ιερο 

χ,pιέοc; vά τfιν κληροδοτήσοομε στσUc; άπο-γό

νοuς μας c\πόφια καΙ άκέραιη &πως τfιv πα

pελάδαμε. 

'Ο άyωvιστικΟς παλμός ποιJ μεταφέρ-ω 

i!ιχω τήν πεποίθηση πως διαχατέ.χει δλοο.κ. 

τouc; σιιvέδρους καΙ τοίhο εΤvαι μιa Cω&γκρι

,.,.. έv&ιvά:μωση τοϊι Προέ.δροv .Κι.ιπριαv:>ίJ 

κα; τίj.ς Κιι6έρνησηι; νό: σuνεχίσοιιv τΟν 

πολύμοχθο ό;yώνα γιΟ: μιό: δίκαιη, μόνιμ·η 

καi οιώσι·μ,ιι λύση τοο Κυπ.ριαχσϋ μας Π.ρο-

6t.ήματος, ΠοU aσφαλώς μi. τfι,ν έπάνοδο ~

λr.Λv τ&Ν Προσφύγων, 'Ελλήνων καi Toop-
κ·r.w στα crπίτια τοιιc; θα ό.5ηγήση τό τα

Λαίπωρο νηισί μας στfιν εί,ρήνη. κ.αi τήv είJ.. 

-rυχίαν ποv >Lξέλιπε τό: τελιειιταlα χρόνια. 

Έ.ξέlλιπε γιατ1 μπf\ι<.αv στο .μέσο μας, 

aνάμεσα: στοvς "Ελλ·ηvες καΙ τοuς Τοορκοvι; 

τής Κuπ.ροu σκοτει~ες δυνάμεις ιμi: τον α .. 
πώτερο σκιοπο νΟ: πετ(ιχΟ\Ν <'fτrοκλειστικο 

τΟ: δικά τοvς σvμφέ.pοντα καΙ μΕ τά δολό

πλοκα σχέδιά τοιις δημιοίψy.ηισαν τιΊν f.χ

θpα ικαi τΟ. μlάος ό:νά:μεσά μας τrοο ώδή

yησαν τήv Κύοmρο στον δλε.θρο καi τηv ιcα

ταστροφή. 

Πολίι συχνό: oi Τοορκοι τrροδάλλουν 

-τον iσχvρισ,μό τοος δτι έιιδιαφέpοvται πολu 

yιa τrιv άσψάλεια καi τa δικαιώματα -ri:Yι 

τ (Κ)ρι<σκιJπρίων. 

Ύπάρ.χοuν πολλοi τρότrοι γιΟ: vά: π<:· 

η:ιχουν ·nΊv άσφ.ά:λJΕιά τοuς σί Τοvρκοκίnφιο: 

και ύπεpάνω δλων στέκει ή 'Ελληvοτωρκικ.η 

φιλία τrοο ά:ποτΕΙλεi άvαμφισ6.ήτηrτον έχby-yu-

011 yιa τfιv άσφάλειά τοuς. ν Ας άναιrολή

σουμε τa είρηVι•ΚCχ έκεί'vα χρόνια, ΠΟU 

συγκστοι'ΚαUσαμε μ' αίιτσVς στΟ: χω,::>ιa κα:1 

τiς πόλεις .μας, πΟΟ είχαιμ,ε κοινΕς τΙς δου

λειές μας, πσU διασκεδάζαμε .μαζi στΟ: πα-
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ο Κ, Πέτσας μιλώ.vτας στο σurνέδ.ριο. Στο Προεδ:pεί'ο αί '.< .. κ. Στυiλιανοίί (άiρι:στφCι:) καi 

Κ. Κειλε1τέσιης (δεξιΟ:). 

ΙΠ,!)'Vιpια: καΙ τa μπαφα\μια, ΠοV χαρεύαμε 

στ1ς διασκΕJδάσεις καΙ στούς γάμ.οος. 

Ta δικαιώματά μας Τοϋpκοι καΙ Έλ· 

λιφες eα τά avακτήσοuψε μό-νον ώι στρα

φοϋμε στΟ: χωρι·ά: μας ιαιι τiς 'Πεpι.οοσίες 

μας, άv τεί'llουμε χεΊρα φι~ίας καΙ σvrνα5έλ

φωσης, άν άvαπ-rίιξοvμε Πιv έκ:τίμηση κα1 

τ(w σeοαΟ'μ:) άv άpχίσοvμε τiς ε:!.pψικi:ς 

μας ώrασχολήσεις καi τελικά &ι σκcrτroi 

κα:Ι έπιδιιώξεις ,μας εΤναι v·a άvα-τrτύιξουμε 

ΙΗΟt Κύπρο είιηιμφοίJσα ·κα1 εύτV')(ιισμέvη 

μιf.σα σηΊv δ1τe>ίαν δλο·ι o·l ι:ά:τοιικοί της vCι 

άττολαμοάvουv τήv εύτuχίαv καi τac ό:yαθά 

τηις. Μ Ας παιpαδειγΊματιστοΟ,με ολοι μας 

ΊΕ·λληvες κα1 Τοορκοι άπ'& τ·οuς δu•ο ιμεγα .. 

λοvpγούς -:-fις Νεώτφη,; '6λλό1διτς κα1 TovD>· 
κfας τόv Έιλεrιιθέριον Βενιζ,έ!λον κα1 τόv Κε .. 
μάλ Άτστάιρκ. ~Υστερα άτrό ·τττά:νιοιJς α!· 

ματηριοuς πολέμ.ο•uς άνά:μeσα στiι:; δ·u•ο χώ

ρες -ποιJ κατέστρεψαν ό,τι ό~.ιηλόv καί 0-
ραϊοv ποίι δημιοrιιpγήθJ1Κε στα ε!ρηvιο<a χρό

vια σ'vΨέλαi5αJ\/ τήy μεγάλη ίδέα y{x τrοσεy-

γ'·σοuν ό ένας τόv άλλαv va ένωθοϋv πραy
μαηκa και \'Cx άναπτίιξοuv σε ι.'ιττέρτα:τσ 

δαθιμο -;ην 'Ελληvο-ΤοuρκιΙκiι φιiλία ποlι ά~ 
σφαλως ώδή,yησε καΙ τiς δυο χώρες στfιι~ 

άvαδσ καi στό·ΙΙ πολιτιισ~μό. 

·Ας σvνειδητοπωίισοιιv οΙ σίιlιοιχσί μας 

ΤοCψκοι οτι μόνον ένωμέvοι θa μ-πορiσοvμε 

va &να1rτύξι:>U'με ττΊv Κίίπpο μας καί άς 

οrοοισΘλθσuν στ]ς έ-πικείιμwες συνομιλίες μl 

πραyμαηκa καλι'ι θ>έλησηι, μακιpυa ά-τrο το 

αδι·ά:λλακτο κα] σω:6ΙΙ\ΙΙστΙ•Ι<Ο τινεiJιμα 'ΠΟU 

ιωριαΡ'ΧοVσ•ε έως τώρα κα1 τότε · άσψαλώς 
θa 6ρεθi] η ποθσύμενη. λύση τοιJ Κυnφια

κοu ποu θa Ικανcmοι.ήσει άσψαlλως ιαιJ τΙς 

ωσ ηλεuρές. 

Μέ αίηΕ.ς τ lς 01Κέψεις κηρύττω τfιv 

Ι:vαρξη τc'::ιν έpγασιων τοΟ Β ' σΙΙΙΙC.δρίοο κα1 

εύχομαι δλCψι."Χα τούτο IICx εΤναι το τελευ

ταϊο μας καΙ δ χρόνος -πού τρέχοομε .,α 

μ&ς άιξιώσ.η va yιο,pτάσοuιμε τα έλεuθέipια 

στη δροσόλοιιστή μας Κuθρέα. 

Σδ:ς εύχαpιστω! 




