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Πρός τόν Κυπριακό λαόν 
“Ελληνες καί Τούρκους,

Συμπατριώτες,
Συμπα.τρ ιώτ ισσες,

“Υστερα άπό την ένοπλη επέμβαση της Έλλαδικής Χούντας καί 
την ανατροπή τής νόμιμης Δημοκρατικής Κυβέρνησης τοΰ τόπου μας, 
έχουμε τώρα την ένοπλη επέμβαση τής Τουρκίας, ή οποία επικαλού
μενη την επέμβαση τής 'Ελλάδας καί τά δικαιώματα πού τούς παρέχουν 
οί συμφωνίες τής Ζυρίχης, παραβιάζει την ανεξαρτησία τής πατρί
δας μας καί απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της.

Οί εύθύνες των πιό αντιδραστικών κύκλων τοΰ ΝΑΤΟ γιά τήν 
κατάσταση πού δημιουργήθηκε καί πού αποτελεί σοβαρήν απειλήν γιά 
τήν ειρήνην σ'ολόκληρο τόν κόσμο είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ή Κύπρος 
απειλείται άμεσα μέ διχοτόμηση καί καταστροφή.

Τό ΑΚΕΛ έντονώτατα καταγγέλλει καί τήν νέαν αυτήν επιβουλήν 
κατόι τοΰ λαοΰ μας, τής ελευθερίας του καί των δημοκρατικών του 
δικαιωμάτων. *0 λαός μας δέν θά συμβιβαστεί μέ τήν επιδρομήν καί 
δέν θά παραδώσει τήν ανεξαρτησίαν του. Καλούμε τόν λαό νά άντι- ' 
σταθεί γιά νά υπερασπίσει όλα όσα έχει κατακτήσει μέ τούς αγώνες 
του.

Ή νέα αύτή δραματική εξέλιξη είναι ή σοβαρότερη στήν ιστορία 
τής Κύπρου των τελευταίων εκατόν χρόνων. Δέν είναι τώρα ή κατάλ
ληλη στιγμή γιά αναζήτηση των υπευθύνων καί κατανομή εύθυνών. 
'Εκείνο πού επιβάλλεται τώρα είναι ή ενότητα καί ή συσπείρωση τοΰ 
λαού γιά τήν ύπεράσπιση τής ανεξαρτησίας τής Κυριαρχίας, τής εδα
φικής ακεραιότητας καί τών δημοκρατικών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ μας. 
“Αλλος τρόπος επίτευξης τής άπαιτούμενης ενότητας καί συσπείρωσης 
τοΰ λαοΰ δέν υπάρχει άπό τήν άμεση επάνοδο τοΰ νομίμου καί δημο
κρατικά εκλεγμένου ΙΙροέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Αύτός μόνον 
καί ή συνετή πατριωτική πολιτική του είναι δυνατό νά ενώσει τόν 
λαό καί νά περισώσει δ,τι είναι δυνατόν νά περισωθεΐ.

\ , i/

Η Κ.Ε. τοΰ ΑΚΕΑ καλει όλο τόν λαό, δλα τά πολιτικά Κόμματα, 
όλε; τις οργανώσεις νά απαιτήσουν τήν άμεση επιστροφή τοΰ Μακαρίου 
καί· ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών καί άποχρώσεων νά συσπειρω
θούν γύρω του γιά τήν σωτηρία τής πατρίδας μας. Καλοΰμε τήν υπό 
τοΰ πραξικοπήματος τής 15ης Ιουλίου έγκαθιδρυθεισσν κυβέρνηση νά ' 
προσιρέρει στήν χώρα μας τήν μόνην υπηρεσίαν, τήν όποιαν ΰπό τις * παοοΰσεο συνθηκεσ είνοι. ΛπμλτΛμ ·»>Λ । . μΧ —κ..
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έγκλεγμένον ηγέτην του λαού νά έπιστρέψει, νά παραδώσέι τήν έξρυ- 
σία στήν νόμιμη κυβέρνηση κα’ι μαζί μέ όλο τόν-λαό νά συνεργασθεί' 
γιά τήν αντιμετώπιση της εισβολής.

Ή Κ.Ε. τοϋ. ΛΚΕΛ απευθύνει έπείγουσαν έκκληση στόν ΟΗΕ, στις 
δημοκρατικές δυνάμεις όλου του κόσμου, σ*όλους τούς ειλικρινείς 
φίλους της Κύπρου νά δώσουν στόν άγωνιζόμενο λαό μας τήν ηθική 
καί τήν υλική συμπαράσταση καί βοήθεια τους. Τά δημοκρατικά δι
καιώματα, ή ελευθερία καί ή ανεξαρτησία ενός μικροΟ λαού δέν 
πρέπει νά έγκαταλεΐφθοΰν είς τήν τύχη τους καί είς τό έλεος τής 
ξένης έπιβουλής. ' ,

Συμπατριώτες, - - ?
Συμπατριώτισσες, Λ _

‘Ενωθείτε, συσπειρωθήτε , άντισταθήτε γιά τήν ύπεράσπιση τής 
πατρίδας μας, γιά τ’ην άνεξαρτησία καί τήν δημοκρατία.

Νά φύγουν όλα τά ξένα στρατεύματα άπό-τ’ον τόπο μας. Ή Κύπρος 
άνεξάρτητή-, κυρίαρχη, εδαφικά άκέραιη, δημοκρατική. . ;
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, . Ή Κ.Ε. τοϋ ΑΚΕΛ

20/7/1974
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