
, Αόόίβςέκφωνηθείς έν ’Αλιρτράτ» 
υπό τού x. ^ρήσταν^ν

•λλαλ^τηρίου εταίρων W#
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* , ‘Η σημερινή ήμέρα ^ρίσΑη*4πό τού πανελληνίου άς Αμέρ^ίκωράσε, 
αμεταβλήτου ^.la-TPa'WAOQ τού όιακαα^;π§Κ^ ταμ^ϊλ

σήμερον, άλανταχρύ της Ελλάδας,καί είς τά μικοΑτάρα χΰκ>ία α 0OU.V Ολοι διά νά Yviww φφνήν μας μέΛήν π^^νηΤάπ^ 
φωνήν τής δούλης Κύπρου χαί ^την φωνήν τής “«l, ίΛλ|ηνικ?ς ΚνΗερνήσπ^ς ήΛά^τήν Χ^λάρ^τιν ρτριχεν^γα;2μίαίο< 

? Εάν ν*άρχονν σήμερον άνθρωποι μι όπςμοι λέγμννοΗ

Β
βρωπίνην αξιοπρέπειαν, τήν αλήθειαν» κατανοούν τήν αημα< 
. δικαισσόνηΚαί πιστεύουν καί έ*ι·Φ^ν |τήν*|λ*υθ*0ύα»Μ*α 
,καί άποτελοβν Κράτη πεπολίτισμένα καίζΛίβνή ήράτη αύτά ι 

Εθνών πσΒ λέγέται OAJ. ( Οργανισμός ‘Ηνωμένωνι’ΒόνΜ 
οπόιαν σκοπός ■ είναι 41 επιβολή χαί διατήρη^ιξττης'?πάν*ίοσ 
δημοκρατίας θά γό δ|ΐξ©υύ μέ τήν άπάντησινΜτίΙΦ^ο^ββ'Φ 
δικαίαν αίτησιν τόΰ ^νελληνΟου αισθήματος Jkxi. ίάίαΜ άο 

b σήμερον ώς προσφυγή ειςαύτά σύμφωνα μέ τήν απόφααίν 
λ απόφασιν τού ’Οργανισμού των ‘Ηνωμένων ‘Εθνφν τής 16 
qL ί<................ Τά Κράτη μέλη πρέπει νά αναγνωρίσουν κα/.
^|||/>ικαίωμα πθός αυτοδιάθεσήν όλων των μή αύτοχυΗαρνωμή 

Κμί έρωτωμεν : *Οταν τό δικαίωμα αυτό έδόύη α»$όμη ι 
τού Σουδάν είναι δυνατόν νά άρνηθη f —

*“ νήσου Κύπρρν(4 οποίος άριθμεΐ πολιτ

άπόιαν σκοπό

των δηλ 
Ι2752 ί 
ά μπβστ

του,
του είναι

46
■ σ·,

γ Ενώσει X

εται 
μέ τήν

νων λαάνϊ·
καί είς τούς μαύρους

. _ Q τον ευγένή Ελληνικόν λαόν τής 
πολιτισμόν τεσσάρων χιλιετηρίδων κςί νά 
όταν ο λαός αυτός είναι όχι μόνον Ελληνιο 

ή πηγή τής σήμερον λαλουμένης άλληνικής
' τήν ’Αγγλίαν είχομεν πάντοτε κοινοός αγώνας διότι οί σκοποί μας 
συνέπιπτον καί πάγτοτε ήλπίζομεν ότι «ί υποσχέσεις της διά τήν ρύφμοσςν 
τού ζητήματος τής Κύπρου δέν θά έξέφευγον των ορίων τής φιλικής διευθε- 
τήσεως.- t

Με τόν δραματισμόν αύτόν χιλιάδες Ελλήνων καί ‘Ελλήνων τής Κύπρου 
έπεσαν μαχόμενοι παράλληλα μέ 'Αγγλους στρατιώτας κατά τούς δυο,πάγκοω- 

φίους πολέμους, τό μαρτυρούν αύτο τά απέραντα νεκροταφεία καί οι Σταυροί 
των πεδίωντών μαχών.

— , Δυστυχώς έπλανήθι^μεν : Δ$ν ανοίγουν αζ πόρτες Οταν τάς κρούει ή 
φνφγκΉ * Δέν είναι ευχερες αι θύρες όταν η χρεία τεή κρουταλεί" Ψάλλει 
ά ΛΒΒνικός μας ποιητής·

*Η ’Αγγλία ή παλ^ιά σύμμαχός μας με τάς αλλεπαλλήλους άναβολάς καί 
- κωφεύσεις είς τάς αιτήσεις μας περί φιλικής λύσεως τής διαφοράς μας 
>£ τελικώς απήντησεν μέ τήν απερίφραστον πλέον έπιβολήν των πλέον άνελευθέρ 

;ρων και απάνθρωπων μέτρων τής καταδίκης καί μαθηγών ακόμη διότι άνεγίνωο 
σκον Μ Ριβλία καί εφημερίδας τυπωμένας είς τήν Ελλάδα καί απειλοΒν μέ 
πενταετή φυλάκήσιν οποίον ήθελε τολμήσω νά όμιλήση είς τήν Κύπρον διά 
τήν Ενωσιν·-

Η 'Αγγλία ή παλ^ιά σύμμαχός μας μ

Σήμερον προσφεύγομεν είς τήν κρίσιν τής Παγκοσμίου γνάμης·- ‘ΐλπίζομεν 
πως^τά μεγάλα^ Εθνη θά δείξουν αν είναι άξια νά λέγονται μεγάλα καί αν 
έκλινα τά οποία δικηρύσσουν τά πιστεύουν ως πραγματικά καί αληθινά· 
\ Η μεγαλοσύνη είς τα Εθνη δέν μετςι|ται μέ στρέμμα μέ τής καρδιάς τό 
πύρωμα μετριέται xairt6 αίμα Μαί,η Ελλάς έχυσεν καί χύνει άκατάπαυνν 
στα τό αίμα των παιδιών της διά τά ιδανικά τής ανθρωπότητας ♦

Τό εχυσεν κατά των Περσων είς τόν Μαραθώνα, τήν Σαλαμίνα κμί ε|ς τάς 
θερμοπύλας, είς τήν εποχήν του Μεγάλου ‘Αλεξάνδρου οΜορπωντας τόν πολι
τισμόν είς τούς άπολιτίστους, είς τήν Βυζαντινήν λύτοκρατ^ριαγ δίδάσκονο 
τας τόν πολιτισμόν καί τόν χριστιανισμόν, είς τήν πλληνίνΐν Επανάστασι^ 

r · ■ ·*' *
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Λ . ,κέ. » Λό^οςέκωωνηθείς έν. ‘Αλιρτράτι 
τήν 2Οτ]ν Αυγούστου' 195$ υπό του,κ. Χρήστου ’X· Χατζή 
έπί του συλλαλητηρίου «πτοίκων ’Αλίστράτης όπέρ^ΤΏΐΕΐ .

,σιt ‘Η σημερινή ήμερα ίόρίσθη ύπό τοΰ πανελληνίου ώς ήμέρα' έκφρά 
αμετακλητου θελήσεως καί ^ιατρανώρεως του διακαούς πφθου του* \

αν

άμετακλήτου θελήρεως καί ^ιατρανωρεως τοΰ διακαούς πφθου τού11 ’Μ^ήνΐ^ού 
Εθνους τής ’Ενωρεως τής, υποδούλου ςις τήν ’.Αγγλίαν’ Ελληνικής Κύπρου./ 

μετά της μητ^ός ‘ x ■ , ' "
Σήμερον, απανταχρυ, της Ελλάδος,καί είς τά μικρότερα χιρρί 

Θομεν όλοι διά νά ενώσωμεν τήν φωνήν μας μέ τήν πνιγμίνην από τ 
>jai τήν απειλήν φωνήν της,δούλης Κυπρου καί την φωνήν τής #
Ελληνικής Κυβερνήσεις διά τήν εκπλήρωσιν στοιχειώδους<οΐκαΐοσύνηςΖτ^Σ " 

Εάν υπάρχουν σήμερον άνθρωποι οι όποιοι λέγουν ότι σέβονται γην άν^,. 
Βθρωπίνην άξιοπρέπειαν, τήν αλήθειαν, κατανοούν τήν σημασίαν τής λεξέως 

δικαιοσύνηκαί πιστεύουν καί έπιθΰμουν |τήνΑέλευθερίαν'“καί *τήν1Διρ·κρατιαν 
καί αποτελούν Κράτη πεπολιτισμένα καί/&’Εθνη Κράτη αύτά άποτελουγ ’Ενωσε. 
’Εθνών πού λέγεται Ο,Η,Ε. (’Οργανισμός ‘Ηνωμένων “’Βθν1$Ο Μ»λ#π£ τών 
οπόιων σκοπός είναι $ επιβολή καί,διατήρησις^τής παγκοσΙΗοψ-ειρήγης καί 
δημοκρατίας θά γό δείξουν μέ τήν άπάντησίν 'τώνυποΰ θά δώσουν είς την~ 

>-· δικαίαν αϊτησιν τού Πανελληνίου αισθήματος καί πόθου πού κατατίθεται 
σήμερον ώς προσφυγή είς αύτά σύμφωνα μέ,την άπόφασίν των δηλαδή μέ τήν 

λ άπόφασίν του ’Οργανισμού τών ‘Ηνωμένων ’Εθνών τής Ι6-Ι2γ52 η όπόια λέ--  
θ!....... Τά Κράτη μέλη πρέπει νά αναγνωρίσουν καί νά υποστηρίζουν τι

Wb δικαίωμα πρός αύτοδιάθεσιν όλων τών μή αύγοκυβφρνΜμένων λαώνή.
Καί ερωτωμεν : *Οταν τό δικαίωμα αύτό έδόθτι ακόμΐ) καί είς τούς μαύρους 

τοΰ Σουδάν είναι δυνατόν νά άρνηθη είς τόν εύγενή Ελληνικόν λαόν τής 
νήσου Κύπρρυ^ όποιος άριθμεΐ πολιτισμόν τεσσάρων χιλιετηρίδων καί νά 
άμφισβητηθη Ελληνισμός του, δταν ο λαός αύτός είναι όχι μόνον ‘Ελληνικ 
κός άλλά καί ή γλωσσά του είναι η πηγή της σήμερον λαλουμένης έλληνικής 
γλωσσης;, , , λ . , λ > - , χ · rοϋς αγώνας διότι οι σκοποί μας 

ύποσχέσεις της διά τήν ρύ^μσσςν 
ορίων της φιλικής διευθε-

*Ενωσει*

ει

ιγγλίαν ε'ίχομεν πάντοτε κοινούς αγώνας δι 
λ πάντοτε ήλπίζομεν ,οτι άί υποσχέσεις τη 

τού ζητήματος τής"Κύπρου δέν θά έξέφευγον τών ~
συνέπιπτον κα

Μ^ τόν όραματισμόν αυτόν χιλιάδες Ελλήνων καί Ελλήνων τής Κύπρου 
έπεσαν μαχόμενοι παράλληλα μέ ’Αγγλους στρατιώτας κατά τούς δυο^αγκοω- 

Ομίους πολέμους, τό μαρτυρούν αύτο τά απέραντα νεκροταφεία καί OL Σταυροί 
των πεδίων των μαχών. t ν

_ Δυστυχώς έπλανήθημεν : Δ^ν ανοίγουν α^ πόρτες όταν τάς κρούει ή 
ανάγκη * Δέν είναι εύχερες αι θύρες δταν η χρεία τεξ κρουταλεί** Ψάλλει 
α Εθνικός μας ποιητής,

h *Η ’Αγγλία ή παλαιά σύμμαχός μας με τάς αλλεπαλλήλους άναβολάς καί 
- κωφεύσεις είς τάς αιτήσεις μας περί φιλικής λύσεως τής_διαφοράς,μας 
έ τελικώς απήντησεν μέ τήν απερίφραστου πλέον έπιβολήν των πλέον ανελευθέρ· 

;ρων και άπανθρώπων μέτρων τής καταδίκης καί μαθητών ακόμη διότι άνεγίνωσ 
σκον Η βιβλία καί εφημερίδας τυπωμένας είς,τήν, Ελλάδα καί απειλούν μέ 
πενταετή φυλάκίρσιν όποιον ήθελε τολμήσω νά όμιλήση είς τήν Κύπρον διά 
τήν Ενωσιν·- , ,

Σήμερον προσφεύγομεν είς τήν κρίσιν τής Παγκοσμίου γνώμης,γ Ελπίζομεν 
πώς τά μεγάλα Εθνη θά δείξουν άν είναι άξια νά λέγωνται μεγάλα καί άν 
εκείνα τά όποια δικηρύσσουν τά πιστεύουν ως πραγματικά καί^αληθινά, 
Μ η μεγαλωσύνη είς τα "Εθνη δέν μετριέται μέ στρέμμα μέ τής καρδιάς τό 
πύρωμα μετριέται καί\*^6 αίμα ", Λχί η Ελλάς^έχυσεν καί χύνει ακατάπαυσ» 
στα τό αίμα των παιδιών της διά τά ιδανικά τής άνθρωπότητος «

Τό εχυσεν κατά των Περσών είς τόν Μαραθώνα, τήν Σαλαμίνα καί είς τάς 
θερμοπύλας, είς τήν εποχήν τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου,σκορπώντας τόν πολι
τισμόν είς τούς άπολιτίστους, είς τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν διδασκον* 
τας τόν πολιτισμόν καί τόν χριστιανισμόν, είς τήν Ελληνικήν Επαναστασι\

*
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\είς τόν Μακεδονικόν αγώνα,ε(ς τό Σκρά, είς τό Κιλκίς^είςΜ^Οόίιόανίαν /m£™v6,aJX™aF εις τ6ν EaYYapiov, είς <τήν 5Αλβανίαν.’•'είς^Τήν
ί Μεσην Ανατολήν, τη ^κατοχήν, είς τόν αγώνα κατά του ftititilMttMAt 

Λ ακόμα,πιο πέρα είς τήν ^κρυνήν δημοκρατίαν
"s της Κορέας υπερασπίζοντας ποινήν υπόθεσήν όλων τώνΕθνών.

Εάν WMU φειαςτ^ νάπό χύσ) καί διά"καθαρώς Έδικήν της μπΛθςσίν 
τήν δικαίαν υπόθεσιν της Ελληνικής Κύπρου, άς είναι βέβαιοι ολότ^οι 
λαοί πως αξία θα πράξη καί αυτό τό c-iri —α±---- ------ ¥— ·

>επραζε εις τάς 28 Οκ/βρίου 1940 
εις τα όκτω έκατρμμόρια λόγχας τής φασιστικής·;

ανίαν

ό επιβεβλπμμενον καθήκον της, ρπ<ης τό 
καί δέν έσίστασε 'μόνη νά άντιπαραταχθώ

νην απειλήν πή? 'η^ρ}Μίς:£^«α:~7
αλλλλ^ $θουν από ,τώρα οι Αγγλοι πώς η * Ελλάς δέν τόςέχεντίποτεJ 
Um νά ^ροσθέσι μίαν ακόμα ένδοξον σελίδα είς τήν ίστορίάν'τής^

τ^ν Κ^ηρον από.ςηφρίστειον έν υφεσει εις ήφαίστεϊον· ι r Τ 
έν ένεργεία είς ένα καινούργιο ί«ΗΜΝ·2άλδγγο, ςίς 1να καΐ^ 'Μεσό^ 

είς ένα πυροτέχνημα ομοιο του Αρκ^διορ.- - , ννργνο “«σ® 
Η Ελευθερία πάντοτ^μέ αίμα κερώθηκε κ^ί όχι μέ

πυροτέχνημα ομοιο
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η ελευθερία
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