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δικαιωμάτων

Με σεβασμό κι εκτίμηση μπροστά στη

μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ δίπλα σας,

δικαίων

και

φλόγα του αγώνα που άσβεστη εσείς φυ

συναγωνιστές και συμπορευτές.

λάγετε, στο πνεύμα της αντίστασης που

Με το βλέμμα μας να ατενίζει τον σκλα

σφυρηλατείτε και στο ηθικό που σεις κρα

βωμένο Πενταδάκτυλο, τη μνήμη οξυμμέ-

τάτε ολόρθο και ατσάλινο, εκφράζουμε την

vn.

με ακατασίγαστn τη θέληση νια πολι

ευγνωμοσύνη μας σε σας και μαζί σ' όλους

τική αντίσταση στα τετελεσμένα και τις

τους εκτοπισμένους συμπολίτες μας, που

Τουρκικές επιβουλές.

με τις εκδηλώσεις, τις φωνές διαμαρτυ

Θα ενώνουμε πάντα τη δική μας φωνή με
τη δική σας, ενάντια στην αδικία και την κα
τοχή, μέχρι που να δουμε την Κυθρέα κι' ό
λες τις σκλαβωμένες πόλεις και χωριά μας
να αναπνέουν λεύτερα. Μέχρι που, στις εξι
μεγάλες Κυθρεώτικες εκκλησίες και τα τό-
σα της ξωκλήσια να ηχήσουν οι καμπάνες,

ρίας, τις πομείες τους, κρατούν πάντα ολο
ζώντανο, μπροστά στα μάτια όλου του κό
σμου, το Κυπριακό δράμα, υπενθυμίζουν

με τον πιο έντονο τρόπο την Τουρκική ει
σβολή και κατοχή και στέλλουν αδιάλειπτα
τα μηνύματα πως ο Κυπριακός Λαός δε θα
λυγίσει. Θα νικήσει!!

καλοδεχούμενες τους γνώριμους και νόμι-

Είθε αυτή νάνοι η τελευταία συμβολική

μους κατοίκους της. Μέχρι που να ξανα

πορεία επιστροφής προς την Κυθρέα. Είθε

δώσουμε πνοή και νόημα ζωής στο στραγ

η

γαλισμένο Κεφαλόβρυσο.

πραγματική. Για να σας φέρει εκεί όπου η

Συναγωνιστές κάτοικοι της Κυθρέας,

επόμενη ναρθεί σύντομα και νάνοι η

θύμηση και η προσήλωση αναπόδραστα ο
δηγούν: Στην Ελεύθερη Κυθρέα.

Π. Δίγκλης: Χαιρετισμός στη «Πορεία της
Ελεύθερης Κυθραiας» 2/11/1986.
Κύριε Πρόεδρε!

στήριξη που της προσφέρει ο αμερικάνικος

Μακαριώτατε!

κι· άλλοι νατοϊκοί παράγοντες.

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες!

Για δώδεκα χρόνια η Τουρκία περιφρονεί

Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικι')ς Ομά
δας του ΑΚΕΛ-Αριστεράς μεταφέρω στη
σημερινή εκδήλωση θερμό αγωνιστικό χαι
ρετισμό.

προκλητικά τες αποφάσεις του ΟΗΕ για τη
Κύπρο.

Ο αδούλωτος και aπροσκύνητος κυπρια
κός λαός σuvε;:ίζε ι aπτόητος τον αγώνα για

Πέρασαν πάνω από δώδεκα χρόνια από
τότε που

μια χούφτα προδοτών,

δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακοι:ι, για

με το

διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων,

χουντοφασιστικό πραξικόπημα, πρόσφερε

για επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια

στους

και στες περιουσίες τους.

aντιδραστικούς

επεχτατικούς

κύ

κλους της Τουρκίας την ευκαιρία που χρό

Είμαστε σίγουροι πως ο Κυπριακός λαός,

νια ανέμεναν για να εισβάλουν και να κατα

Έλληνες και Τούρκοι, μπορεί εύκολα να

λάβουν το

βρει δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλή

ποτελεί

37%

του κυπριακού εδάφους. Α

χιλιοειπωμένη

αλήθεια

πως

το

ματος του αν αφεθεί μόνος, αν σταματή

πραξικόπημα και η εισβολή συνιστούσαν τα

σουν οι έξωθεν επεμβάσεις. Μπορεί να

δυο σκέλη της ίδιας συνωμοσίας, που στό

βρει λύση που να επανενώνει την Κύπρο,

χευε να εξυπηρετήσει συνωμοσίας ταυτό

που να στηρίζεται στην ειρηνική συμβίωση,

χρονα και τα συμφέροντα των επεχτατι

στη

στών της Άγκυρας κω-τα mρατιωτικοπολι

Τούοκων. Η λύση του κυπριακού πρέπει να

ψiλία

και

συνεργασία

Ελλήνων

και

τικά συμφέροντα του αμερικάνικου πεντα

εδράζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και

γώνου.

στες Συμφωνίες Κορυφής.

Για δώδεκα χρόνια η Τουρκία συνεχίζει

την παράνομη κατοχή των κυπριακών εδα
φών, στηριγμένη στα όπλα και στην υπο-

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες!

Ενώ δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση να
δεχτούμε μια οποιαi'5ήποτε λύση, απλώς
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και

μόνο για να λύσουμε το πρόβλημα,

πρέπει ταυτόχρονα να μας ανησυχούν οι ε
ξελίξεις προς την κατεύθυνση της μονιμο-·
ποίησης των

«τετελεσμένων

της

εισβο

πριακού χωρίς την αποχώρηση των κατοχι
κών στρατευμαtων.

Στα πλαίσια των προσπαθειών για δίκαιη

λύση επιβάλλεται να ενταθούν οι προσπά

λής». Βρισκόμαστε εν όψει μιας νέας εκ

θειες για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης

στρατείας για την αναγνώριση του παρό-·

για το κυπριακό. Είμαστε πεπεισμένοι πως

νοι.iου τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους.

μω τέτοια διάσκεψη θα δημιουργήσει τες

Αυτοί οι κίνδυνοι δεν πρέπει να υποτιμούν

καλίiτερες δυνατές προϋποθέσεις για δί

ται.

καιη και βιώσιμη λι:ιση και για την εξασφάλι

Επιβάλλονται οι λελογισμένοι συλλογι

κοί χειρισμοί από μέρους της κυπριακής η

ση των κατάλληλων εγγυήσεων για την

a-

ποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων

γεσίας που θ' αποκρούσουν τους επαπει

και για την επιτυχή εφαρμογή της λύσης

λούμενους κινδύνους, θα βγάλουν το κυ

που θα εξευρεθεί.

πριακό από το αδιέξοδο και την αποτελμά
τωση και θ' ανοίξουν το δρόμο για νέες δια
πραγματεύσεις στα πλαίσια της πρωτοβου

λίας Κουεγιάρ, για δίκαιη και βιώσιμη λύση
του κυπριακού.

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες!
Σαc: μεταφέρω μήνυμα αισιοδοξίας για
την τελική νίκη, που απαραίτητα προϋπο
θέτει

την

ενότητα

και

τον

αγώνα

του

κυπριακού λαού, καθώς και τοuς συλλογι

Για το ΑΚΕΛ και την Αριστερά είναι από

λυτα σαφές πως δεν νοείται λύση του κυ-

κούς χειρισμούς της κυπριακής ηγεσίας.
ΖΗΤΩ Ο ΑΔΟΥ ΛΩΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑ ΟΣΙ

Χαιρετισμ6ς του Γ. Γ. του Σ. Κ. ΕΔΕΚ Βου
λευτή Τάκη Χατζηδημητρίου στην Πορεία

που οργάνωσε η Ελεύθερη Κυθραία.
Το Σ. Κ. ΕΔΕΚ χαιρετίζει μ' αισθήμαrα αι

τταράδοση είναι ζυμωμένα με τη γη μας που

σιοδοξίας και πίστης σ' ένα καλιίτερο αύριο

μας καλεί καθημερινά vι.:ι μείγουμε πιστοί

την εκδήλωση της Ελεύθερης Κuθραίας
Η πορεία προς τα κατεχόμενα προι' τα
οκλα6ωμέ\/α χωριά κι· ε&'ιφη μας είναι μια
έκφ,cοση

της

αδάμαστης

Θέλ'Ίσης

του

ο rις pίζες μας και τον πολιτισμό μας, υπε
ρασπιστές της εθνικΨ,'. και ανθρri;πινης α
ξιοπρέπειας μας.

EδdJ σ'

τη γωνιά της γης είμαστε α-

λαού μας •/ια :'J.uταμάτητο αγι.iιvα ενιΊΙ'ΊΗ<

:<όμα υιτεραοπιστές των π:αvανθρώπινων α

στην .~<;aTL)(ή ει.ι<']';.'ιΊ-:Λ στην δzαiρεσηy εγQy- . ,

~ιώ•.ι κι)ι τω1ι αρχών για τις οποίες θυσιά

τια σrη γραμμή Αττίλα.

οτηιων εκατομμύρια άνθρωπ:οι.

Η πορεία είν·αι μια απάντηση rψ,)ς τοv

Ντενκτάς και την Αγκuρυ

rcu

flλεποuιι τ.-.·

λύση του Κυπριαιωι) σιη 1ιιιμιμοποίηση της
κατοχής, σrη διαιι:i.ηιιση της γραμμής Αττί
λα.

Μας λι5γοιιν ότι δεν είναι αρκετά όλ ·αυτά
για

va

κερδίσουμε το δίκηο μας, τη λεφτε

ριά και την ανεξαρτησία της πατρίδα μας.
Όμως cfιια(πε 5έeαιοι ότι ούτε η κατοχή,
οι)τε ο τnυοκιι<6( :;πεκτατισμ6ς ούτε ο σω

Ν Βία, η τρομcκρσriα. ο κr;τοχικ,:ις στρα
τός και οι έποικοι δεν θα μπορέσοu·ιι Ι/r,

Βινιστής Ντεvιωλ; ούπ; η εγκΛηματική Α γ
κυρα θα ε:πιζrjσουν

κάμψουιι την αντίσωοη του λαο•. ί μας.
Μπορεί ο αγώναc

ν'ΙΊ είναι

δύο~cι:•λι·ις,

μπορεί γα c:ίναι μ.αιψ('i η διάρκεω του

εφ(Jσογ εμείς σιιιιεχίζουμε τον

ιι.γιΑJ~υ μος ι.:ι.:λά στο ,~φόμο της λεφτεριάς.
Το κραηδω της

γκυραι:; και του Ντεν

δε1ι υπάρχει άλλη διέξοδος για το λαό μας,

,,.-τάς tιεν θα F:πιθ:ιίJσει, θα καταρρεύσει και

από τον ασrαμάrητο ay611ιa για ανεύρεση

Ο α :ι.:αθεί μαζί με τον τουρκικό ,-::πεκτατισμ6.

των αγΙι'οουμι';γr,•.ι" για λεφπ:ριά και f~πι

σrροφή.
Τα χωριά κω τα σπίτια μας η ιοτορ{α κ ω η

()(
ωι6

ιριγμιΑ οκούyοvται

,,,

υττεc•:.'ΙΙ'π

οχθη.

εuκρινώι:.
τουρκικός

και οι έποικοι δεfχ;•ο.c.Ψ όλο και πιο

