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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Σf. μιό: π,ροιττrό.θειά: τους vά διαφω~i

σουv -τούς π,ρεσδfJ\FrΕς παV εΤναι δισlπιιcτη:ΙJ'

μέvοι ση'ιν Κψrρο τιΧ τέσσερα π,ροσφvyιχά 

σωματεΊα Έλείιθερη Κuθρέα, 'Αδούλωτη 

Κερύνε:α, 'Ελεύθερο Μόρφοιι καi Δημοκ.ρα

ηιc.ή Ό.ρyάνωση πpσσ1φίιyωv Άμμοχώστοu 

(ΔΟΠΙΑ) εΤχαv -τοv Αuγουσ-το -τοϋ 1979 

τρεiς πολύ σημανηκf.ς έπαψες μt έΚΠ'pο· 

σιJπ-ο-Jς τών τφοο·οειώv -της Γ αλλiαc;, 1 ψ; 

ΕΣΣΔ καi τών 6ΠΑ. 

Κα\ στiς τ,ρεϊς Π'Εριπτώσεις δόθηοι~ 

το ό:kόλοvθο παvομοιm\Ιιrο ί.ιπόμvημα: 

'Εξοχότατε ·κ. Πpέσδ·η, 

Ta σννεpγα.ζόμεvα τrpοκ:τφvyικa Οι.>· 

μαocicr ΔΟΠΑ, Άδοολωτη Κερύνεια, 

ΊΕ.λeύθερο- Μόρφοu κ-αΙ ΊΞλείιθΘpη Ku~ 

θ~...σ:. λαμ:5ό:vοιιv τiΊν τιμίΊ καΙ σ&:ς ίιπο

!>ά:λοιJv το ί.ιπόμvημα αίπο μf. τiΊv -rrα

ράκλrρη vιΧ το δι0!6ι6άσε,τε σ-τον i{;ο

χότατο Προοδpο τfiς κοοέρνησής σας. 

1. τα 4 σuvεργαζόμεvα wpoσφuryικa 

σωματεlα τfjς Κύπροv ίιπ0'6άλλοuιιι τiΊν 

άμετάθε-τη όiξίωσή τους γιΟ: έπι,σ-τρ~,η 

όλων άvεξαiρετα τώv τηροσφύyων crrι'r 

ο'rriτια τους, όπ{"<; άλλωστε σαφώς δια

λσψιΒά:vοοv γι' αότο oi άποφάσειc; κα< 

τa ψηφiσμ,ατα τοϋ ό.Η.Ε. yιa τίΊv Κύ
προ. Ό προσφυyιι<Ος κόσμος τοi} yη

σιοΟ μας, έξοχότατε κ. Πρέσβ-η, δi:v θό 

δεχθεί' σi 'KOiJllμltx περίπτωση W Q:πεμ

λήσει το ΙερΟ καΙ avαφσ:ίρετο τοiJ>το· δι-

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

καiωμιά τοu. Άv-τίθετα, κάτω άπο ;;,. 
ποι,εσδή,ποτε συνθijια;ς ιcαi προihrοθέισειι; 

θCι dηωιιίζεται κΦΠ .μi1ρα καί πιο μεθο

δικa καi πιο συστ.ηματι~~<.a γιΟ: τfrl t
τι-ό:νοδο οiλων τών πpοσφVγων στα σπί

τια τοuς. 

Άπατών<αι., έξοχότατε κ. Πρέχτ51'\, 

οσοι πισπύουv δτι δ πόθος αύτός 6ό: 
ίm·ο1οvίσει καi το αίτημα θa παρ«y,ρα

φεί. Άv-τί.θε-τα οσα χρδvια κ.ι· δσες yε

ΙJr.i:ς κι' aν πφάiσοuv το αίτημα θΟ: ά

!Κ!tτπίιο·σεται καΙ θΟ: φοvιvτώvει. 

2. Σi:. καμμι-0: πφίπτωση δf.v θό: δε

χθοίl~ παιροχ-iΊ ά:ιrοζημιώσεων μέ άν

τάλλαγμα τiΊv έκτrοίησ'η τών ίεpώv καΙ 

dιrτταpαΙβιόκηωv δΙκαιωμάτων μας yιa έ

πιο...-pοψή μα< στi~ πατ·ρσyοvικές μαζ 

f:στίες. 

3. Ζητοi/με •iΊv παpέμδαση τής κυ--

6t;pνησή{; σας yιa τiΊν ό:νάληψη. σvyκε

κ,ρι,μilvων καΙ πpaκτικώv μέ-ηρων γιΟ: ύ

λιστrοίηση τilιv άΠ'οφοοεωv καi τώv ψηφι

σιμάτωv τοϋ ΟΗΕ γιό; τiΊν Kίrnpo, Σvγ

κεκρι,μέvα ζηrτούμε ττΊv Ciψεση άποχώριη

ση τών τουρκικών ο-rpατεuμά-τωv Θiσδr:>

λ\1ς άm·ο τiΊv Κύπρο, τiΊv π-αροχiΊ τοlι 

διικαιώμαη:>ς έτrιστροφfjc δλωv τώv 

πρσσ·φύyωιv στΟ: σtπίηα τους καΙ τοίl 

διικαιώματος έλευθιέρσς έyκαταστόΚJ·εως 

•ών κατοίκων στΟν τόπο τσ-uς. 

4. ΙΠαρc:ncαλοuμε νa έξασκήσε-τε σav 
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κv6έρινrpση ,.η, έπιρροή σας γ ιa όiμεση 

σΟΟ-ταση έπι-ηρD'Πfις διερεuνι1σεως -τοi) 

δράμα-τος τωv 2.000 Κυπρίων άγνοοΙJ

μέvωv. 

Πέντε χρόνΙα, έξοχό-τα-τε κ. Πrpέσδη, 

με-τό: τiιv -τραγωδία ποu Επληξε την ,rα

τpiδα μ:~<;, oi χιλιάδες -τCw ayνοοομέ

·vων -τωv συμπα-τ,:>ιω-τωv μας όναμένουv 

κα1 τη διο<~ή σας σuμιπαράσταση γιΟ: 

την Ο:v-τίιqpuση -τοί:ι δράματό<; τους. 

5. τα πpοσφvrγικΟ: σωμα-τε\α (ίητοv.v 

ό7πο η'ιν τοuρ~~<ικη κu6έρνηση καΙ Ο:πο 

-τον έδω έκπρδσωπό της, τον κ. Νπ..

κ-τάς, vό: σε6αστεΊ τη συμφωνία πού ί.ι

πέlyραψε με -τΟν κ. Kuπpιαvov -τοο πε

ρ<χ,σμέvου Μαίοv. 

Εόχαpιστοίίντες σας θφμό: 

Δια-τελοϊιμε μi. Θξαίρε-τη τψ1Ί. 

( Ύπο-y1ραφέ.ς) 

Καi στiς -τρεϊς περιιτrτώσεις ση't 

σιινάν111ση μi. τον σί.\μ6οuλο τijς Γ CΙ1λλικi'ιr, 

τηpεσοείας Τιερi Μπερvαvτάκ, τΟν πρi.)το 

ΥΙpαμματέα τijς πρεσβείας της ΕΣΣΔ 

Ντοτλνίτσιν καΙ -τοv πρCηο γρο,;μματέα 

τής π,ρεσ6εί~c; τωv ΕΠΑ Βό:λτφ Λισύης 
διεξάχθηκαν ποΜωpες καΙ οόσιαστιι&ι; άiJ'c 

ταλλαγi.ς c'mόψεων καΙ συζήτηση με-ταξu 

-των έκπρσσώπωv τωv πρσσφuγικων σωμα

τείων καi των διπλωματικωv έκπροσώττων 

Τό: τέ.01σε:ρα Π'pοσφ.vγικα σω.ματεϊα ε

ξέδωσαv και στΙς τpεΊς πΕριΠ'τώσεις άνα

κωvώσεις ποu περιέχ.οuν σέ πολύ γενικf:ς 

γpοψμέ.ς ·:<αί σε πολU άδρfι περίληψη ΗΧ 

όσα i!.χουν σuζ,ηrτη&ϊ καΙ σ~μφωνηθε:Ι καrcr 

τiς ~παιψες αύτές. 

ΕΤναι χαρακτηpkοοικ.ο πιiχ; δ κuwρια

«0ς καΙ σ' όρισμέvει; περι-ιrτώσ::ις ό έ:λ

λα&ικος τιJπσς (ι] <~:'6λεuθεροrτvπfα». π.χ. 

κ.ό:.), ΘΕωrσοε ΠΌλU πλαπειa 711po6oλf) με 

rrΟ!λίισ-τηλα ρεπαριτaζ - στΙς έ'Π~ς αίι~ 

ΤΕ<; τωv wpοσφιιγιικων σc.J<ματείων, γεγο!Vός 

πα) avηκατστrτρίζει -ττ)ν ά>J'τικειμενικόrτητα 

καi τή σαψήΙΙεια τCw θέσεων τιJv τε.σσάpων 

πpασφυyικCw σωμα-τείων. 

Πιο κά-τω πcrpαθέτοuμε 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΞΑ 

των άvaΚΟΙVώσΙ:ι.)ν -των 

γικωv σωματείων, &π-ως 

στο γραφΘiο δηιμοσίωv 

στόv ϊύπο: 

-τεσσάρων προσφv

ώφιδ&ς δόθηκαν 

πλιηροφορι&ι καi 

1 η Άνακοίνωση 

Άvηπροσωιττεία τ&v προσφvΥικC>·ι 

σ~μccτείων ΔΟΠΑ, 'Αδούλω-τη Κεpόνεια, 

Έλεuθερσ Μόρφου ι<·a:l ΆΕλιείιθερη Κuθρέα: 

σνvαντr'ιθiηrκε σήμφα (21.8.79) με το οομ-

6οuλο ηϊς Γαλλικ!Ίς Πρεσ6είας κ. Τιερi 

Πεpvαν-τάκ, στον όποΊο ύπό6αλε ίiπΌμνημα 

έκ. μέρους των 4 σωματείων γιΟ: va διαδι

δασθεi σ~rον Πrpόεδpα τi)ς ΓαλλικiΊς ιωδερ

νήσεως. 

Σ το ίJπόμvημα - ΠΌV ύποyράφαιv 

έκ μέJροvς τ&v 4 σωματείων οί κ.κ. Π. Στv
λιαvοu, Μ. ΛCΝλλοti'JΥΊ'jς, Α. Φρuδc'iς, Κ. 

ΚοUΙΚΙ<ΌVρής, Γ. Σ ιε!ΚJκέρσα:66ας, Κ. Λ'J.~ 

φσζάνηις καΙ Γ. Ζέvι.σς - ίrιrο6άλλεται 1'1 
άμετάΘιετη ά!;ίωσrη τοv rrροσφιιγιrκοο κόσ.μοu 

γιΟ: έ'ΠιστροφiΊ δλωr,ι άιvεξαίρετα των wροσ

Φ"J·γωr,ι <τra cτπ·ίτια τους, όπως αλλωστε 

οο:φως δι,CΙ1λαμι6άνοuν γι' αό-το ο1 ά-ποφάσειι:; 

καi τΟ: ψηφίσματα τοΟ ΟΗΕ για τiΊν Kίι

'l"iJO. Ό τηpοσφuγικος κόσμος τοίΊ νησιοίJ, 

τοvίζεται στο &πόμvηιμα, δέν θΟ: δεχθεΊ σέ 

Ια.ψμ!C); περίπτωση νa ό:πεμπολήσει το Ιε

ρο καi Ο:ναφαίρετο τοΟτο δικαίωμά rouι. 

Άvτίθετα, κάτω ά:ιπο όποιεσrδήπσrε σuvθfir 

κες καi προϋΠ'οθέσεις, θa άyωνίζεται κάθε 

μ·έρα κο.i πι.ο μεθοδ:κ.Ο: κα1 πιο σvστη,μ:χ

τ:κa yι·a την έΠ'άJvοδο ι5λωv τωv προσφύγων 

στa σ-rrίτια τους. 

'Απα-τών-ται, τοvίζεται στο vπομνηrμα, 

όσοι πιστεύουν ότι ό πόθος αύτΟς θa &πο

τσvίσει καΙ το αίτη,μα θa πσrpαγ,pα:f>εΊ. 'Αν

-τίθετα δσα χρόνια κι' /'i.σες γενεές κ;ι' &ι 

περάσουν το αίτηιμα θό: άναπτόσΙσεται ιcα1 

θc'r φσuν-τώvf: ι. 

Σέ κaμ•μιό: περί-π-rωσ.η, τοΥίζεται δev 

eα δεχθοU.με παpοχrιi ό:mοζηrμ ιώσεων μέ 

ό.vτάλλαyμα η'JΥ έlκποί.η,σrη τών Ιεpων κα1 

άπrσρα'6ιάlστων δικαιωμάτων μας γιό: t:πι.. 

σ-τροφη μας στΙς πα'τιρογοvιικές μας έστίες. 

ΖητοCψε, Ο:ναφέpεται στο ίιπ6μvημα, 

την πα;JΘμ6αση της κ1)6έρνησής σας γιa 
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ηΊν ό:vάλ.ηψη σvyχεκριμέιvωv καi πρακ-τικών 

μέ1r,χ-:ι·J γιΟ: ύλσποίησ71 -τών 6,.-r::;φάσεc.ΥJ Υ.αi 

τών ψηφισμάτωv -τοΟ ΟΗΕ γιό: ηΊν Κύπρο. 

Σuγικειφιιμινcr ζφοΟιu:, προστίθεται, -τfιν ά

μεση Ο:πσχώpηση, τώv τοvpκ:κών στρατεv

μάτων ιJίσ6σλf\ς Ο:πο ηΊv Κύπρο, ηΊν παρο

χfι τοΟ δι,κα:ώματος έπιστρσφης δλωv τώJ 

προσφ{ιγωv στa σπίτια τοuς καi τοίί δι

καιώματος έλwθέρας έγκ.ατα,στάσεως τών 

κατοίκων στοv τόπο τους. 

Πcφακαλοίίμε, προστίθεται στο Uπό

μ""lμα, va έJξασΙGή.σετε σav κυ6έpνηση τιΊv 

ι!.πψροή σαc; γιΟ: άμεση σ\ισταση έπιτρο

π:ijς διερευvί.ισεως τοίί δρά1ματοc; τών 2.000 
Κυπρίωv άγVΟΟU!μένων. 

Πέντε χ~ρόvια, &rτογραμμίζεται, μετό: 

τiJv τραγωδία πσV ΕΊτληξε τfιν πατρίδα μας, 

σΙ χιλιάδες των Ο:γνοωμ·ένωv τώv avμιιτα

τριωτών μας ό.ναμένοw καi τfι δι,κ.ή σας 

σvμrιταρό:σταση· γιa τfιv άντίΙ<Jpvση τοϋ 

δράματά; του<;. 

τα π.ροσφυγικa σωμ.ατε'ία τέλος, ζή

τησαιv ό:πο τi'Jv τοuριηκiΊ κυ,6έiρνηση καi ό:πο 

τΟν έtδώ έκhτρόσωπό τηις, τΟν κ. Ντεvκτά<;, 

va σε~6αστεΊ τfι συιμ;q>ωνία ποο ύrτέ:γραψε 

ι-.Ε: τον κ. 

Μαίου. 

Κυπρ:ανοΟ τοv Ίrepασμέvοu 

Άιιταντώvτας ό κ. ΜπερyαντιΧκ δ·ιαδι:-

6αίωσε τfιv ό:vτιπροσωπεία πώς θa ίιπο

δάλει το ύιτόμvημα σττ)ν κu6έρvηση τi]ς 

χώιρας τοv καΙ πως η γαλλικiΊ κυ6έpιwJση 

eα έξασ1κήσει δλη τfιν έπιιρpοή τ•η<; γιa προ

ώθηση τώv άπο~ψ~άσεω.v τοιl ΟΗΕ σέ σχέση 

μέ το κΙJΠριαΙΙ<ό. 

Oi άντ:nτρ6σωrrο: τών 4 προσφuιγικl:ιν 

σωματείων τόvισαv τfιv άvάyκη λήψεως έr.< 

μέJρους τi]ς γαλλιικ,iΊ~ κ:ι.ι5έρι'Jηση; συγκε

κριιμμέινωv καΙ πραι<-τικών μέτρωv γιό: πει

θα'Ι'CΙΙ)'κασμό τf\ς Τοvpκίας v(x σvμμQρψω

θεl προς τΙς ά:πσφάσ.εις καi τa ψη1φίσματα 
τοv ΟΗΕ γιι':ι τΟ ΚΙJΙΠp:Οiκό. Τοιvίστηικε ΙΗ~ζ 

5 «ai ~τλέοv χ·ρόνια μετa τfιν ε1σ6ολη ή 

ίιιτομσ'Wι τοιl τrpοσφι.ιγικοΟ κόσ,μσυ εχει έ

ξαιι<τληθΙε'ί. Ό προσφιιγικος κόσμος τοv'ί

στηικ;ε δ€v θa πcφαμ.εi:vει ι'.πό:πειρον ά'τταθης 

δτσν 6λhτrει va κα:τασ'rρατηιγσιlνται τa 

στοι~ειώ&η ά\.θpώπινα δικαιώματα στ1<ν 

πεpί'Π'τωσή· του. 

Οί άvτιπρόσωτrοι τών Π'pοσφιιγικίiιv 

σωμσrείω~ ά'ττέδειξα.ν μ€ Ιστοpιικa tπι:χει

pή.ματα τόσο το &.!αξιόπιστο τf\<; τοvρκ:

κr\ς έξωrτερικijς πολι-τικ.i]ς Οσο καi τ-0 έπε.

κrαηκ.Ο ΊΠJpίε.χόμεvο τοΟ χαρακ-τήρα της 

Ccπo το 14ο αiώvα μέχρι σήμερα. 'Ανα

φhρθηκαi\1 έ'ξάλλοv τa παραδείγματα τijς 

κατασπρατηιγή:Οεως τf\ς D'vvθήικης τf\ς Λω

ζάvης, -τοu Μοντρέ, τών Σ~6pώv, τi]<; δια

κήρυξης τ οι) 'Ελ.σ ίνκ: κ.λ.π. καi ζηιτήθη.<ε 

τόσσ όmο μέpοuς τi].ς Γ αλλ ία<; δσο καΙ ά 

πό μι;:>συ~ τf\c; zl>ρ·,:ι;τc:·~:<.fι,ς κοινότrjτας η 

άvάλr,ψη. τώv ίστο.ρικώv εύθυνωv τους γιό: 

τη σωτφία τi]ς Κύιτpοv. Τονίοtτ~ε -με έμ
φαση ή 0:Ρ"Jηση καΙ τοίι πλωιαίοv πρόσ

φvγα έξαγορ(iς τσv δικαιώμαcτος τi]<; έπι

σ'τροφιijς στiΊ γη τώv τηρογόνων του καi σΠη 
δι,κή του γή μi όπο:ανδήποτε Uλικiι άντι

παpοχη καi ζητήθηκε ή λήψη ούσι·αστικων 

πολιιτι,κ:ώv μέτρων δπως π.χ. ή άρvη.ση 

τ<J:ιν Γ άjλλriYJ λιιμε'vepγατών vό: φοpτοε.κφοp

τώvοιJΙΙ τοvρκικΟ: πλοία κ.λ.π. μέ~pις 

οτοv έπιτευιχθεΊ μιΟ: δίκαιη διευιθι"'fηση τοιl 

κtmpιaxofι. 

Ό κ. Μrιτερvαvιτaκ δια6ε6αίωσε τι'\ΙΙΙ 

άντιπροσωπεία πως δλες ol είσηγήσεις τ&w 

σωματείων θό: δια6υ6ασθσlιν στiι γαλλιΙGι) 

κυι6έρvηση καi πωc; πρέιπει να έξασ:κηθεί 

π1εση. πρΟς τιΊ·ν τουρκιΙΚ:ιΊ πλΕUΙpa v(x συμ

μορφωθεί πρΟς r1ς ά-τωφά:σει<; καJ τa ψη,φ\ .. 

σματα τσιl ΟΗΕ. 

2n Άνα1tοiνωσn 

Άvτιπροσωπεία των προσφυγικών 

σωμαπε1ων 'Αδοvλωrrη Κερύνεια, "Ελεύθερη 

Kuθipέa, Έλεύθφο Μόρφοv κα.i ΔΟΠιΑ σv

vαντήθηκε σήμ.Ε)ρα (24.8.1979) μe τον 

τrp(ino γpαΙμ,ματέα τi]ς πρε.σ6είας τ!\ς 

ΕΣΣΔ κ. Ντοϊλvίτσιν καi UτrέΌαλε ύιτ6-

~vη:μα πάνω στο κuπpιακ-ό πρ65λη,μα. 

Oi &vτι"Π"ρόσωπσι τώv π•pοσφuιyιι«Jv 

σωματείωv τσvίζOUIII στο Uτrόμνη,μά τους 

το άμετάθετο τiΊς άiπόφασής τους γιa έ

Π' στ,ροφη ολων τίiJv Π1pασφίJΙγωv (J'τCx σιτi· 

ηα τοvς. 'Η παpσχfι ό:ποζη·μιώσεωv, το'ιi

ζt:παι στο έγγραφο, σav άvτάλλοt('μα rι)ς 

έκπο:ησης τώv ίφών κa::i <'tπαp016ιάστωv 

δικαιωιμ,ά:τωιv τώv πpοσφύyωv γιά έπι<Υrpο-
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φαΊ στΙς Παrr.ροιyονιικtς έστίι.c; τοιις, τφοκα· 

λ.εΊ σνyικλΟΥιστιικτΊ Cnιτίιδ,pα~ση στiς τάξε.ις 

τοί} προσψυyι·κοίί δvιzαμικού. 

Άιπαvτώ·vτας ό κ. Ντοϊλνίτσιv &π-.,)

yράι.φισε πως ή στάση τής Σο6ιεη~<;ijς Έ

νώσ.έως στο κvπρι•Ο:Κο πρό6λημα εΤνσι 
Κj:i()(Πάλλtv•η κι' άναλλσίωηι Ύτr·οστηρί

ζΟΟ!j.tε, πρόσθωε πως ;η κ ύ.τρJς τηpέπει νa 

παραμείνει ένιαία, ά5έσμωτη,, άδιαίρετη 

κcti ecrrοστpατικ:ηrοιημz~>η. Ή ό:ποχώρηση 

oλfi:J\1 τών ξένων στρατωμάτων 0:-ττο τήν 

Kύwp.::i καi η διάλυση ,.ων ξένων 6άοεωv 

Οm-στελεΊ στ~φο καΙ μόνιμο στόχο τής 

Σοδιετι<Gής 'Ενώσεως. 'Υποστη,ρίζοομε, σv

νέrχ,σε, ττΊv Ο:ρχη τrως τό 111ρό6λι~μα τοίi 

νησιού :μπορεί va έπιλuθεΊ είρηνιικΟ: μεταξu 

των δvο σvνοίκων στοιχείων καi άJντιτασ

σόμαστε .σ· όποιαδήποτε μοpψής ό:ιιάμιξη 

ξένων. 'Η ΕΣΣΔ, οvvέχιισε, τάσσεται ίm-i:p 

τής πλήριοvς έφcψμοιy.ής των ιiποφάσεων 

τσV ΟΗΕ yιa -την Κιίτφο. Δειδομέ•νΟ\J δi:, 

:π-ρόσ€ιεσε, πως ti ίιιτοστήριξή ,μας ο-τ1ς ά· 

ποφιάlσεις τσV ΟΗΕ ·εΤvαι πλήρης το Ι'ι~ 

καίωμα έ'11ϊστpσψη:: Oλc.J'" τωv Π~σφύyωιΙ 
στΟ: σ'ττίτια τοvς κάτω άπο συνθήκες άσφα-

λείας καrτοχ~ρώνετα• καΙ S.ιασφαλfζεται. 

:εξάλλαι, πφόσθεσε, ίιττοστηιρίζοvμε τι'!v 

d.νάyκη. &μεσης σίιστασης επιτpοτri)ς yιex 

τσUς άιyνοοιιμένσvς. 

01 έκπpόσωτrοι των προσφuιyΊκι:':ιv 

σωμαfτεiω·v ζήτησαν ι±πο τοv κ. t-.Ιτοϊλvi· 

τ.σ·ιιν va μεταφέρει σττΊv -κιι6έρνηση τίi<; χώ

pας τοο τa ~Ισθf].ματα τψ; πικρίας καΙ 

τfίς ιiποιyοηiτ·εύσεως ποu δισyκώ<>ιοvται 

σε δαθμο έπικίvδuνο τa οποία διαι<α· 

τέ)(ΟUν τ&v π.ροσψυ.yικο κόσμο τού vησιοο 

όrπΌ τι) yεyσvος πως 5 καΙ περισσότερα 

χρό~>ια .μετa τi]v <οvpκικι'! εiσ6ολι'! η τοvο

κικη κu•6έρνηση οuτε fvα οοσιαστικο 6ή.μ • .:χ 
cεv εκαμε γιa νcχ σvμμο,;::.φωθεϊ τrρΟς τi' 
' .. ' ,-. ' '-; 
ατrοφασεις Ι!<αι τα ψηφ[σματα τoiJ ΟΗΕ. 

01 6κπρόσωποι των τεσσά)pων τrροσφuγι

.κων σωματείωιv Ο:φσίί έξέφρασαν πρΟς τοv 

"· Ντοiλνίτσι'ΙΙ η1v εύyvωμοσwη τοος yιa 
ηΊv ύτrοσ'τ:ή.ριιξη τής Σο6ιεπκ:fίς 'Ένωσης 

πρός το ΚU'Π'pιαι<•Ο πρό6ιληιμα, ζήτησαν <iπο 

τΟ, ΡCισσο διπλωμάτη νΟ: δια6ι,6άσει τrρί'κ; 

τψ κι.ιδέιιwηση τής χώρας του έκκληση yιa 

νΟ: άναλάδει ή Σοι6ιε-τικη •Ειvωση σCr.ι μιa 

ci:rrO τl·ς ίσχιιpότερες δυνάμεις τοίJ κ.όισμοu 

σvyκΕ1Κpιιμένα κα:Ι Π1pακτικ0: μέτρα (πολιrτ•

κά, ήθικa L'<α:t W..λα) 'Π'pΟΚΕψέWV Va αi

.οιθανθεt 1i '1Όupκικiι πλεuρa ηΊν ούσιαστιια'ι 

.ηiεση ·-- ποu τώρα δi:v ,.η.v αίσθάvετctι -
ιyι·a 6:ττaιχώρηισή της άtrro τi]v Κύτr,pο; ΦΙJ

.σιικa δew θέλοuμε, το'llίσ'τη,κε άπό τΟ: -ττροσ

.φυyικa σωμα.πΊα, νa διακόψετε διπλωματι

.κi:ς σχέσεις με ττΊ>ν Τοu,pΙΚfα, όπως fκcφε 

,η Ρωσσία στΟ: 1821 ποv άvακάλεσε το·ι 

τiΥτε πpε.σ6ειrrή της Σ τράyγα:ιrωφ στην 

Κωνσταντινούπολη μετa τ1ς τοupικιικi:ς σφα

yf:ς στrιν Κωνσταντιi'Ούlπολrι στiς Κuδω.

vίες, οτη,ν "Εφεσο, στη Σμίιρvη. καl στi] 

Θράκrι. Μτω;:πίτε ομω:; νa μδ:ς 6οφήσε-τε 

πιέζο;r.ας 'γι•a d;ποχ:ώρηση των TO(}pφc:ιKOV 

.κα-τοχικώv στrpατεvμάτων. Γιι:tτl μόνο iJ:v 
&ποχωρήσούv τa τοuρκικa στ.ρατεύματα, 

τονfσ·rηικε cΧπο την cΧντιrτη::.οσωπεία τώv σ:.>

μα-:-εiων, θa ύπάρξο!Jfν "'ροίhrοθέσεις ~μ, 

OUpou καΙ δημακpατιιωΟ διαλόyσu μεταξύ 

~c::.Ψ έκπ-pοσώπωοv τω; δύο κοινοτήτων. Άv

τitίετα., τσν[στηκε, μf: την rταροvσία τοο:J 

κατοχ::ιωίι στρσ:τοίl καl των τηιλε:βόλωv του 

i1 Κύπρος δια-ττpα:yματεvεται μi: την Τοο?

κiα κ:ό:τω ci:πo το ώμότε,ρο καΙ πιο άνήθικο 

cκΌιασμό. 

Ό κ.. Ντοϊλviτσιv c'mιάφψε πως έπσ

vειλη·ΙΨ·~vα η Σο6ιετικ.ι1 ·Εvωση ζήτησε τi'] 

6ο.ήθεια τωv ΕΠΑ γιΟ: τi]ν ι±πό κοι'I!Οίi !t
vό:ληψη δραστηιpιότητας yιa ό:νrίιιφvση τοίί 

κιnrpιαιωCι προ6λήματος μΕ. 6άση τiς άpχΕς 

καΙ τa ψη~f·mμaτα τοίί ΟΗιΕ, άλλΟ: οΙ ΒlΛ 

i:xouv κωφα)σει, έviiJ άντέδρασαν μαζ; μi: 

τrJν Τουρκία στην Ιδέα yιa σίιyκληση διε

θνούς διασκέψεως yιa τiιν Κίιπ,ρο. 'Αντίθε

τα η Κιl•πιpος, τόνισε ό Σα6ιετιiΚ,ος διπλω

μάrης, τάχθJ)Κε έπίση•μα CrnQ το 6>ijμα τoiJ 

ΟΗΕ ίιπ-Θρ τfiς .σύγκλησης διεθνοilς διάσκε

ψης, πράγμα ΊrC>U έικτιμ•ήθηικε Ιδιαίτερα άττό 

aπό τη•v κu6έpνηση τής ΕΣΣΔ. 

Σ η1 ·σuνέ:χεια ο1 ΕΚlτpόσωποι των 0'6>

ματείων ζή,.ησαν ι±πο το Ρώσσο δι'Π'λωμά

τη νΟ: .μεταφέρει στηv κυ6έp!'ηση τi].ς χώ

ρας του εiσή-yησή τοvς γιΟ: δισΙΚΟΠ!i] η τοv· 

λqχιστοο πειρι.ο•pισμο τής οίικοvομικf\ς βοή

θειας τijς ΕΣΣΔ ττpΟς ττΊv Τουρκία μlϊχρις 

οτοο σeδα·στtJϊ τiς όπσχpεώσεις της Ο:ιιαφο

pικΟ:: πρΟς την Κύmpσ, Ύποyράμμισαν έ-
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πίσης ηΊr,ι σκcmη.ιότφα κάi τίς θετικtς έ

πι"Π"τώσεις σ'ΥΟ κ!Ιmρια"ο όmο τη., έπίσrrει.ι

CJJτ)1 τής πρόκλησης τοv Προέδρου Κυ'Πρια

νοο yιa μετάβασή του στiιν ΕΣΣΔ. Ό " 
Ντο:rλνι-rν:e.ι άνέφ·φε δτι &α δια;6ι6άσει ό

λες τiς ΕJίcτηyfισειc; των έiκ:mροσώπωv ,ωι 

προσφυγ,κι'Jv σωματείωrι cτηΊν κu6έ,ρνηση 

τής χώρας τοv. Ύποιγρά:μιμιcτε το yεγονος 

-ιτως •μετc'χ το 197 4 ή ΕΣΣΔ συνήψε με τηv 
κv6έρvφη τής Κιίπρου 20 σvμφωνίες οί

κονομιιc.ής, έκ'Παιδευτικής, πολιτιστικής ι<. 

ά. φύσεως, οί δε σ:χέσεις τι'Jv δvο χ~ 

άνcrπτύσσσΙηαι συστημιnιικά. 

3n Άνακο(νωαη 

Άντιπ,ροcτωrπεία των 4 τηροσφυyικι'Jv 

σωμα'τ'είωιν 'Ελεύθερη· Κvθρέα, 'Ελεύθερο 

Μό,ρφοο, 'AJ5ooλωrrrι Κ<)ρόνεια καi ΔΟΠΑ 

σwαντήθηκε σήμερα (27.8.1979) μ.Ε τον 

Α' Γιραμματέα -rή•ς Π.ρεσ6είας -rων ΕΠΑ ο<. 

Βά:λrrερ Λιοοης καi -roO ιίπέ6αλε ιίπόμνη.μα 

σχετικ.c'χ μ€. το κυπρια!κο πρό5λΓ]Jμα. Στο 

ύπόμνηιμα τονίζεται ή ά-πόφαση τοίί ττ.ροσ

φvyιικοv κόσμου να μη δεχθεί σέ καμ•μιό: 

π.φίττ-rωσ'η νa άπΕΙμπολrή,σει το Ι•ε;ρΟ κα·i ά

...αφαίρετο διικαίωμα yιa έπι.σηρο.φη δλω·v 

των προσφύιyων στc'χ σπίτια τους, διπως 

σαψως διαλαμ•δάvοοv yιa το θέμα οΙ άπο

φά:σ:ει·ς καΙ τa ψηφί01ματα τοΟ ΟΗΕ, yιά 

τη·v Κιίπρο. 'Αντίθετα, τονίζε:ι·αι στο Vπό

μΙΙΙη.μα, κάτω άπο όποιιεσδήrττοτε τφοϋιπο

θέσεις καi σu•νθfιικεc; δ π.ροισφυyι.κός κόσμος 

θό: άιyωνί/.;εται κ,άθε μέρα κα1 ττιο μεθοδικa 

καΙ ΠΙ·Ο σιιστη,ματιικα γιΟ: -rηv έ'Πό:vοδο δ

λων των ΠpΟσψύyω•ν σ'τα σπίτια ταις. 

Άιrrcw;ώντας ό κ. Λιούηc; άνέφιΕΙpιε πωc; 

ή κu6έψvηοη. των ΕΠΑ τάσσεcται ίιπΕ:ρ εί.ρη,

νιικfις έπιΜσεως τοίΊ κuττριακοu. ΟΙ 6ΠΑ, 

τόνισε, !).pίσκονrαι π'ί-σω άπο ικά:θε τηρασ

πάθεια έπιlλύσεωc; τοu κurττριακοu τcρο6λή

ματος. ΝΟ: εΤ-στε 6έ:6αιοι, πρόσθεσε, πω<; 

.tι οωβέρvησή μας ίrποcrrηpίζει καi ΒΟ: έξσ, .. 

κ<>λοu&.Ίσε: νr:r υποστηρίζει ·r ίς π;ρασπάθοειες 

το{) ΓενιικοΟ Γρcψματέ.α τοΟ ΟΗΕ yιa f.
ξεiφοοη σvμφωνημέvη.ς λvσ>ης στο κυπρια

κό. 

ΟΙ έικ;τφόσωποι των 4 τφοσφvγιοcωv 

σωματεiω~~~ ίιττοypιάμμισmι με f.μφαση στfι 

D'JΥέ:χεια τή μεyάλιη ίιττευθυιvότιγrα ποο φέ

ρει ή κu6έ.ρνηση τΟJ.ι 6ΠΑ yιa τi\ν τ·pαy~:r 

δία τής Κ·ιίπpοu. 'Η κ,ιι66ριvηση ~ωv ΕΠΑ, 
το;;ίστηικ·Ε crπo τα Π.pOOIΦU'Y!!Ka σωΙμαΠεία, 

ίιχι ,μόvο δt:ν προσπά:θησε νό: ό:v1;11κόψει 

<ήν τοuρικΙΙΙGή ΕJ!σ6ολή στr)ν Κύrιτρο, .~ό: 
πέντε Χ'ρόνια μετα τr)111 εί-016ολi\ καΙ τi]ν 

καταχ.η τού 40% τής πατρίδας μας άπο τa 
τοupκιΙΚ·Cχ κατοχιικα 01-rρctτεύοματα · r'ι άμερι

κavΙΙκιl κuβέ,ρνηση άποτελε'i τον καλύfφ», 

av Οχι το μόι.ιο, ίrποστηριικτιΊ τfι·(; τουpκι

ι<;fι.ς έπιιδραμιιΙGfις 'Πaλιηκ:Γις ό1ναφορικ(χ μΕ: 

-riιv Κί.ιπ,ρο, δταv σχεδ.Ον δ.λες οί άλλες 

χιiιρες στιΥΙμοrrίζοv•v η'ιν -rουpκικι'ι κοrrοχικι'j 

πο;ροu•σία στι'jν Κύτφο καi ζηιτοΟν τηv ά:rτο· 

χώρηση τ.ι'Jv του.ρκι·κωv cττ,ροiταιμόm.w εlσ-· 

6ολής άπό τfιv πατρrδα μας. Ό ττρόε15ρος 

Κό.Ίρτεp, τοvίστηκε ά'Πο τfι:ν άvτιπ1ρο.σωrπ:εiα 
μιιλ.Q: yια καταπτόrrηρη άτομιικ.&v καi μΙεΙμο

vωμέ'Ι'ων ό:νθ.ρωrπίvtul\l δι'καιωμό:των σ' άλ

λες χωρες καi άπειλε'i, μάλιστα, λήψη μέ

τ;ρωv ττρακτιJΚ.ωv, ,μό: οίίτε Εινα 6fjιμα δεν [

καμε, OUTE i!:vα rτpαΙΚτι.ΚΟ μ·έτιpο δεν a.πεί

λησε να πάρει yιa τη ψΟ6GΙριι1 κατcrπό:τηση 

των όr.ιθΙρωπ>ίΙΙ(UΙΙΙ δ:κα.ιωμάτων στi\ν Κύπρο 

πσU οηιμιειώ'.ΙΟ'Ιhαι σέ 6άρος έιιΟς όλδκλη,

ριοv λαού ό:ιπο μέ,ροvς τC:Ν -rοv,ρκικώv στρα

τεuμιό:τωv. Σέ '!rα;ρατή,ρηση ;ou 'Αιμ.εpικαvοiJ 

διιτrλωμό:τη πως ή άiμφιi!C<ΧVικιl )"pαμ;μiι εl

ναι καιθb:ρfι ο·σΟV όJφο;pά το Κ\1'Π1pt·α1Κό, τονί

στηκε ά:rτο -riJv άlllτι'Πιpσσωrπεία πώς δικττv

χώς πρό1yιματι ή ά:μερικανι:κiΊ πολιτικ,η εl

vαι πο'ΜJ καιθαlρή, τη.ν κarοpό-rητά της, 

&λλωσ'τε, ·mρόσe,;:σαν σ! άνrτ lι'ΙJ"ρόσωrποι τωv 

σω;..cατz(ω.ν, ίmογραμ,μίζουv τό: σχέδια 

Χέϊyκ ποv διχοτομοuν το Αιiγα'ϊο καΙ :>1 

σσφεΤc; φιιλ:ηοuορκ.:ιι<ές Βέσει·ς τω11 έκάσ-rοτε 

Γεv:ικ.ι'Jv Γρα:μιμοπέωv τοΟ Νάτο. Ο!ίτε δ 

έλληvικός, οvτε ό ΚU"Π:pιtακος λαός, τσvίστη

ΧΕ a'ΠΟ T"<l'V CrΙΠιτr.pσσωτrεία των σωματε(ωΙΙΙ 

παιραι6λέπει ΤΟ γεyοιvος οτι ολοι ό:vε.ξαίρε

τα οι\ Γενι•κοi Γιpαμματεϊς τοΟ Νό:το άκσ.

λισuΟο.ίιv aπrροκ·άλuπττα φιλοτουρκικ:τΊ πολι

τ:κή, σΕ: βαθμο μάλιστα τέτοιο ποv θέτει 

σε κ•ί'Vδwο την ωJ.θι?Παριξίο: τηιν 'ίδια τόσο 

•r;ς t(ιJιrτρου όσο καί τfι·c; Έλλάiδας. Κα.Ι 

άσφαλιως, τονίστηικε, ό λαΟς τής Κιίπροv 

!<α] τής ΈλΜΙδαc; ξέρει ποΜ καλa πως ή 

διατsτc:γμέvη y<ραιμμη των ΓεvιΙΚ&ι! Γιραμ

ματέcvv τού Νό!το έJΚ"1ηJιρεόεται κ.α;J προδια-
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γράφεται ά-ιτο τι)v κι.ιδέρyηση τίJιι 6ΠΑ. 

Έ9άλλοv ή άvτι'Προσωπεία τόνισε 'Πως 

&i ~ισβεl ή ίδια φιλοτοvρκιι<:ι) 'ΠΟλιτιι<:ή 

-τών ΕΠΑ στi'ιv \Ελλάδα καΙ στι)rv Κίιπρσ, 

eα ώpεθοιJν - ί5rrrως εtvαι η έιcτιμ;ησή τη<; 

--- πρΟ όδuvηρ(;)ν πολιτικών έ~ελί~εωv καΙ 

μετασ,χηματ ι σμίJιι. 

Τέiλος η όοντιπροσωπεία τόνισε πωζ 

ό κυη;pιαr..:Ος λαΟς δtv θa αποτελέσει μοvα-

011<0 τrαράδειγ;μα λαοϋ στΟν κόσμο πσU •a 
δεJχθεϊ έιπάτrειροv μιa τόσο δάvαuση καΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ώμi] άJδι•κία σε 6ό;pος τοv, μl κατακιpά-r'!

ση τοΟ 40% τi;ις -πατρίδας του ά:πο τά 

-τοvpκικa κctτοχικά στρατεύματα. Ό άyώ

νας -τοίι λαοΟ μας, τοrvίστηιcε στΟν Άμερ.

κάvο δι'Π'λωμάτη, θά ττάpει δ-τrωσδήποτt: 

και σvyκεκ,pι'μ·ένη μορφή καί πε.ριεχό;μεrv::ι 

καΙ μ-ά.λ:-στα σύvτομα. 

'Ο κ. Λιοίιης άνέφεpε πως θά μετα

φέρει στι)v κvδέpvηση τfjς χώρας τοv -τόσο 

-το ίrπόμW}μα οσο καί τΙς Οπτδψεις τώv 

προσφυyικ.ώΥ σωματείων. 

'Όσο κι ένός ξερριζωμένοu ή καρδιά θά xτuno 

οτά στnθεια, ή nάλn κι ό άγώνας γιά τή λευτεριά 

κal τή λύτρωση δέν πρόκειται νά σιγήσει. 

ΣΟ.ΜΑ1'ΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

iβ Μ •;; iJ6!1iBI$ 




