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Έκκληση πρός δλους τούς Έλληνες 
καί Τούρκους τής Κύπρου

Μετά την ένοπλη εισβολή της Ελληνικής Χούντας, πού οδήγησε οπήν ανατροπή τής νόμιμης κυβέρνησης τής 
Δημοκρατίας, άκκλούθησε ένοπλη εισβολή τής Τουρκίας. Την πιο μεγάλη ευθύνη γιά τήν κατάσταση αυτή πού 
άπειλεΐ τήν ειρήνη οπόν κόσμο φέρουν οί κύκλοι τού ΝΑΤΟ. Τήν Κύπρο άπειλεΐ ή διχοτόμιση και ή πλήρης κατα
στροφή. Τό ΑΚΕΛ καταδικάζει αποφασιστικά τήν νέα αυτή επίθεση κατά τού λαού μας, πού στρέφεται ενάντια 
στην έλευθερία καί τά δημοκρατικά του δικαιώματα. Ό λαός μας δεν θά ΰποκύψει, δέν θά άπαρνηθεΐ τήν ελευθε
ρία του.

| ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΑΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

'Ο,τι χρειάζεται τώρα, είναι ή ύπεράσπιση τής κυριαρχίας, τής έδαφικής ακεραιότητας καί των δημοκρα
τικών δικαιωμάτων του λαού μας. Δέν υπάρχει άλλος δρόυος γιά νά συσπειρωθεί ό λαός έκτος άπό τήν επιστρο
φή τού νόμιμα έκλεγμένου Προέδρου Μακαρίου. Μόνο ό Μακάριος καί ή σωστή πατριωτική του πολιτική, μπορεί 
νά συνενώσει τον λαό μας, και να σώσει δ,τι μπορεί νά σωθεί.

Ή Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΖΗ
ΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, και άνεξάρτητα άπό πολιτικές διαφορές νά 
συσπειρωθούν γύρω του γιά νά σωθεί ή πατρίδα μας. Καλούμε τό καθεστώς πού ήλθε στήν έξουσία, σάν αποτέλε
σμα τού πραξικοπήματος τής 15ης ’Ιουλίου, νά προσφέρει τήν μοναδικά ωφέλιμη στις σημερινές συνθήκες υπη
ρεσία, να καλέσει τον εκλεγμένο άπό τον λαό ήγέτη μας, νά παραδώσει τήν έξουσία στην νόμιμη κυβέρνηση καί 
μαζί μέ δλον τον λαό ν’ αγωνιστεί κατά τής ξένης εισβολής.

Η Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΛΕΙ TON Ο.Ε.Ε., ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ νά παράσχουν στον άγωνιζόμενο λαό τής Κύπρου, ηθική καί ύλική 
βοήθεια καί συμπαράσταση. Τά δημοκρατικά δικαιώματα, ή έλευθερία καί ή ’Ανεξαρτησία μιας μικρής χώρας 
δέν πρέπει νά γίνουν θύμα τής ξένης εισβολής.

Συμπατριώτες καί συμπατριώτισσες,

ΕΝΩΘΕΙΤΕ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΑ ΑΚΕΡΑΙΗ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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