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Χαιpετισμ6ς του εκπροσώπου του Δημο

κρατικού Συναγερμού κ. Α. Καραγιώργη 

στην "Αντικατοχική πορεία προς την Κυ

θρtα,, σήμερα 2.11.1986. 

Πορευόμαστε σήμερα συμβολικό προς 

την κατεύθυνση της σκλαβωμένης Κυ

θρέας για να τονίσουμε πως δεν ξεχνούμε 

τα σκλαβωμένα εδάφη μας. 

Με τις συμβολικές αυτές πορείες δια

τρανώνουμε τη θέλησή μας για επιστροφή 

στις πατρογονικές μας εστίες. 

Αυτή είναι η σημασία και το μήνυμα της 

συμβολικής αυτής πορείας που μας οδηγεί 

μέχρι τα φυλάκια των Ηνωμένων Εθνών στη 

γραμμή της αντιπαράθεσης. 

Αλλ' αυτό το μήνυμα, αυτή η διατράνωση 

της θέλησης μας για επιστροφή, δεν είναι 

.αρκετή για να μας εμπνεύσει την αισιοδο

ξία ότι κάποτε το όνειρο μας θα γίνει πραγ

ματικότητα. 

Χρειάζονται και έργα! Χρειάζεται η κα

τόλληλη πολιτική! Διότι εδώ και 12 ΧQ6νια 
διατρανώνουμε και διακηρύσοuυμε τη θέ-· 

ληση μας για επιστροφή και για άλλα πολ

Μ. Εδώ και 12 χρόνια πολλοί και διάφοροι, 
διεθνείς οργανισμοί, κράτη και προσωπι

κότητες εκφράζουν την υποστήριξη, τη 

συμπαρόmαση, την αλληλεγγύη, την συμ

παράταξη τους προς το δίκιο μας αλλό ε

κείνο που βλέπουμε είναι ότι στην πράξη 

συνεχώς χάνουμε έδαφος. 

Σ' αυτό τα 12 χρόνια τί πετύχαμε; 

Ουδείς πρόσφυγας επεότρεψε στο σπίτι 

του. 

Οι εγκλωβισμένοι μας αναγκάζονται σι

γό7σιγό να καταφύγουν στις ελεύθερες πε

ριοχές. 

Ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι στρα

τιώτες, σύγχρονος βαρύς οπλισμός και έ

ποικοι μεταφέρονται στο βορρά από την 

Τουρκία. 

Όχι μόνο δεν μας παραχωρήθηκε ούτε 

ίντζα κατεχόμενου εδάφους αλλό απειλεί

ται με εποικισμό και η πόλη της Αμμοχώ

στου, ενώ καταλαμβάνεται από τους Τούρ

κους και νεκρή ζώνη. 

τέλος, ανqκηρύχθηκε ανεξάρτητο Τουρ

κοκυπριακό «Κρότος», η διεθνής αναγνώ

ριση του οποίου προετοιμάζεται μεθοδικό 

από την Τουρκική πλευρό. 

Όλες αυτές οι δυσμενέστατες για μας ε

ξελίξεις πρέπει να σταματήσουν και τα τε

τελεσμένα γεγονότα πρέπει ν' ανατρα

πούν. 

Έχουμε εθνική υποχρέωση να κινηθού

με προς αυτή την κατεύθυνση. Υποχρέωση 

προς τους προγόνους και τους ήρωες μας. 

Υποχρέωση προς τις μέλλουσες γενιές. Υ

ποχpέωση πpος τα παιδιά μας. ·· 

Πώς όμως θα πετύχουμε τους στόχου_ς_ 

μας, άμεσους και απώτερους; Ασφαλώς όχι 

με την πολιτική που ακολουθούμε μέχρι 

σήμερα. Γϊaτi είδa-με Πόιτμας οδήγησε αυ:· 
τή η πολιτική. Γιατί αυτή η πολιτική μας ο

δηγεί στη διχοτόμηση και μελλοντικό στην 

πλήρη Τουρκοποίηση. 

Το Ελληνικό Έθνος πρέπει συλλογικό y' 
αποφασίσει μια νεό πολιτική. Πρέπει ν' α

ποφασίσει μια πανεθνική πολιτική, σε μια 

Πανεθνική Διάσκεψη, που να μπορεί να επι

τυγχάνει ευνοϊκό για μας αποτελέσματα. 

Μια πανεθνική πολιτική που να δημιουρ

γήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις 

για ένα καλύτερο μέλλον στην ιδιαίτερη 
πατρίδα μας. 

Μόνο έτσι θα γίνει πραγματικότητα το ό

νειρο της επιστροφής. Μόνο έτσι θα μπο

ρέσουμε να προχωρήσουμε κάποτε και πέ

ρα από το οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς. Και 

πέρα απ' όλα τα άλλα οδοφράγματα, προς 

τα σκλαβωμένα χωριό και τις πόλεις μας. 


	Χαιpετισμός του εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Α. Καραγιώργησ την "Αντικατοχική πορεία προς την Κυθρέα -σήμερα 2.11.1986.
	Χαιρετισμός του Β. Γενικού Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος και Βουλευτή κ. Πολύβιου Κόλοκου στη σημερινή εκδήλωση και αντικατοχική πορεία που οργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ».

