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Πατριωτικέ Κυπριακέ Λαέ
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Τό φασιστικό δικτατορικό καθεστώς των ‘Αθηνών έπενέβη άνοι- 
κτά στά εσωτερικό τής Κύπρου μέ τίς ένοπλες του δυνάμεις γιά τήν 
ανατροπή της νόμιμης Δημοκρατικής Κυβέρνησης τοϋ Προέδρου Μακαρίου 
καί τήν επιβολή μιας Κυβέρνησης σνδρεικέλλων. Άφου συγκέντρωσαν
ύπεροπλία κα’ι τάνκς καί θωρακισμένα στ’ην Λευκωσία, κατέλαβαν τό
Προεδρικό, τήν ‘Αρχιεπισκοπή, τόν ραδιοσταθμό, τηλεγραφείο καί 
άλλα κυβερνητικά κτίρια μέ πολλές απώλειες, όμως άπότυχαν νά συλ- 

. λάβουν ή νά σκοτώσουν τόν Πρόεδρο Μακάρ'ιο καί τήν πολιτική ηγεσία.
*0 Μακάριος βρίσκεται σώος στήν Πάφο καί μετάδωσε ήδη διάγγελμα 
του άπό τόν ραδιοσταθμό τής ‘Ελεύθερης Κύπρου. Οι νόμιμες δυνάμεις
τής Δημοκρατίας ελέγχουν τήν Πάφο, τήν Λεμεσό καί άλλες βασικές:
περιοχές τής Κύπρου. Τό φασιστικό πραξικόπημα συναντά τήν ένοπλη , V ■ 1 . i
άντίσταση τών νομιμοφρόνων δυνάμεων καί τοϋ λαοϋ. 'Απόδειξη δτι^δέν
ελέγχει τήν κατάσταση είναι καί οί απανωτές διαταγές τών πραξικοπη
ματιών νά παραμείνει δ λαός ; στά σπίτια του. Μήν έμπιστεύεστε τό J .ί ■
ΡΙΚ, πού βρίσκεται στά χέρια τών πραξικοπηματιών. ‘Απόδειξη δτι
ψεύδεται είναι καί ή χθεσινή ανακοίνωση του δτι δ Μακάριος είναι
νεκρός. Παρακολουθείτε τόν ραδιοσταθμό "‘Ελεύθερη Κύπρος". *

Τό ΑΚΕΛ καταδικάζει μ’δλη τήν δύναμη τής ψυχής του τό ξενοκί
νητο ςοασιστικό πραξικόπημα στήν Κύπρο καί καλεΐ τόν λαό σέ συσπεί
ρωση καί αντίσταση γύρω άπό τόν αιρετό Πρόεδρο τής Δημοκρατίας . 
'Αρχιεπ ί σκοπο Μακάρ l ο.

*Ε μεγάλη φ'ιλη τοϋ Κυπριακού λαού, η Σοβιετική “Ενωση καί .. 
δλες οί δημοκρατικές δυνάμεις στόν κόσμο τάσσονται ένεργά παρά τό
πλευρόν τοϋ άγωνιζόμενου γιά τήν λευτεριά του κυπριακού λαού καί 
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τής νόμιμης δημοκρατικής Κυβέρνησης τοϋ Προέδρου Μακαρίου
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Οί πραξικοπηματίες θ’άποτύχουν. *Ο φασισμός δέν θά περάσει
Κυπριακός Λαός θά νικήσει.' : . ·
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Ζήτω δ αδούλωτος Κυπριακός λαός καί δ νόμιμος Πρόεδρος 
'.· θ’

Μ -. μ r ·Τ· ν, '· /κυπριακού λαού. 1
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.' 

Ζήτω ή ‘Ενότητα τοϋ
Ζήτω. ή Κύπρος.'
Κάτω οί ξενοκίνητοι πραξικοπηματίες. .
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