Μέσα στο πλαίσιο της φιλοπάτριδας ευαισθησίας του ο Φιλολογικός Σύλλογος,
μόλις η Τουρκία αποκάλυψε τις παραπέρα κατακτητικές προθέσεις της, να
μετατρέψει από de facto σε de iure τα εδάφη που με πολεμικές επιχειρήσεις, βίαια
κατέκτησε στη βόρεια Κύπρο, αμελλητί σε σύσκεψη όλων των μελών της η Εφορεία
συνέταξε και δημοσίευσε το πιο κάτω ψήφισμα.

16 Νοεμβρίου 1983
Ἐν Ἀθήναις σήμερον τήν 16ην Νοεμβρίου 1983, ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 6 μ.μ. εἰς τά
ἐνταῦθα, ἐπί τῆς Πλατείας Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση ἀριθ. 8 Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου
καί εἰς τήν εἰδικήν αἴθουσαν συνεδριάσεων, συνῆλθεν ἐκτάκτως ἡ Ἐφορεία τοῦ
Συλλόγου διά νά συζητήσῃ τό αἰφνίδιον γεγονός τῆς ἀνακηρύξεως, ὡς ἀνεξαρτήτου
δῆθεν Κράτους, τό κατεχόμενον ὑπό τῶν Τούρκων βόρειον τμῆμα τῆς νήσου Κύπρου.
Παρόντες: Ἅπαντα τα μέλη τῆς Ἐφορείας.
Διαπιστουμένης ἀπαρτίας ὁ Πρόεδρος κ. Γερ. Κονιδάρης εἰσηγεῖται τήν ἔκδοσιν τοῦ
κάτωθι ψηφίσματος διαμαρτυρίας, τό ὁποῖον ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ὑπό τῶν μελῶν τῆς
Ἐφορείας.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ὁ Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός κατάπληκτος ἀπό τό ἐν Κύπρῳ πραξικόπημα
τῶν ψευδοηγετῶν τῆς Τουρκικῆς Μειοψηφίας τοῦ 18% συνελθών ἐκτάκτως σήμερον
16ην Νοεμβρίου ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 6 μ.μ. διά νά διαμαρτυρηθῇ εἰς τήν
παγκόσμιον κοινήν γνώμην, διά τήν δευτέραν μετ’ ἐκείνην τοῦ 1974, προσβολήν τοῦ
Διεθνοῦς Δικαίου, καθώς καί διά τήν κατάφωρον καταπάτησιν τῶν ἀποφάσεων τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν:
Ψηφίζει ὁμοφώνως
1) Ἀποδοκιμάζει τήν πρωτοφανῆ ἐνέργειαν εἰς βάρος τῆς ἀνεξαρτήτου Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, μέλους τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὡς ἀπαράδεκτον καί πιστεύει ὅτι, οἱ
στοιχειώδεις κανόνες ἠθικῆς τάξεως θά ἐφαρμοσθοῦν, μετά πρωτοβουλίαν τῶν
πεπολιτισμένων Ἐθνῶν.
2) Φρονεῖ ἐπίσης, ὅτι ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διαφυλάσσουσα τό
κῦρος της, θά εὕρη ἐπί τέλους τρόπον νά ἐπιβάλῃ τήν πρέπουσαν λύσιν εἰς τό
Κυπριακόν, ὡς διαγράφεται μέ σειράν τῶν σχετικῶν ἀποφάσεών του (τά 3 σημεῖα) καί
ὅτι θά ἀσκήσῃ πραγματικήν πίεσιν διά τήν ἐπιστροφήν τῶν ἀγνοουμένων Ἑλλήνων καί
Ἑλληνοκυπρίων εἰς τάς ἑστίας των.
Παράκλησις ὅπως τό παρόν δημοσιευθῇ διά τοῦ Τύπου.
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