
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

λής». Βρισκόμαστε εν όψει μιας νέας εκ

στρατείας για την αναγνώριση του παρό-· 

νοι.iου τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. 
Αυτοί οι κίνδυνοι δεν πρέπει να υποτιμούν

ται. 

Επιβάλλονται οι λελογισμένοι συλλογι

κοί χειρισμοί από μέρους της κυπριακής η

γεσίας που θ' αποκρούσουν τους επαπει

λούμενους κινδύνους, θα βγάλουν το κυ

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. 

Για το ΑΚΕΛ και την Αριστερά είναι από

λυτα σαφές πως δεν νοείται λύση του κυ-
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πριακού χωρίς την αποχώρηση των κατοχι

κών στρατευμαtων. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για δίκαιη 

λύση επιβάλλεται να ενταθούν οι προσπά

θειες για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης 

για το κυπριακό. Είμαστε πεπεισμένοι πως 

μω τέτοια διάσκεψη θα δημιουργήσει τες 

καλίiτερες δυνατές προϋποθέσεις για δί

καιη και βιώσιμη λι:ιση και για την εξασφάλι

ση των κατάλληλων εγγυήσεων για την a
ποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων 

και για την επιτυχή εφαρμογή της λύσης 

που θα εξευρεθεί. 

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

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

σιοδοξίας και πίστης σ' ένα καλιίτερο αύριο 

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 

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

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

τια σrη γραμμή Αττίλα. 

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. 

Ν Βία, η τρομcκρσriα. ο κr;τοχικ,:ις στρα

τός και οι έποικοι δεν θα μπορέσοu·ιι Ι/r, 

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 

δε1ι υπάρχει άλλη διέξοδος για το λαό μας, 

από τον ασrαμάrητο ay611ιa για ανεύρεση 

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

σrροφή. 

Τα χωριά κ ω τα σπίτια μας η ιοτορ{α κ ω η 

τταράδοση είναι ζυμωμένα με τη γη μας που 

μας καλεί καθημερινά vι.:ι μείγουμε πιστοί 

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-

:<όμα υιτεραοπιστές των π:αvανθρώπινων α

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

οτηιων εκατομμύρια άνθρωπ:οι. 

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

Βινιστής Ντεvιωλ; ούπ; η εγκΛηματική Α γ

κυρα θα ε:πιζrjσουν 

εφ(Jσογ εμείς σιιιιεχίζουμε τον 

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

Το κραηδω της γκυραι:; και του Ντεν

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

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

()( ιριγμιΑ οκούyοvται εuκρινώι:. 

ωι6 ,,, υττεc•:.'ΙΙ'π οχθη. τουρκικός 

και οι έποικοι δεfχ;•ο.c.Ψ όλο και πιο 
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έντονα τις προθέσεις τους που δεν είναι 

άλλες από τη διαιώνιση κι επέκταση της 

κατοχής και την εξουδετέρωση Ελληνοκυ

πρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων. 

Τα χάσματα που έχουν δημιουργηθεί στα 

κατεχο{ιενα κοινωνικά και πολιτικά διανοί

γουν νέες προοπτικές για εξελίξεις όπου ο 

λαός θα παίζει πιο θυσιαστικό ρόλο. 
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Θα πρέπει ο λαός μας να Βρεθεί κινητιο

ποιημένος και στρατευμένος στον αγώνα 

για τη λεφτεριά, μέσα σε συνθήκες κοινω

νικής δικαιοσύνης και παλλαϊκής άμυνας. 

Η πορεία προς τη Μια Μηλιά είναι πορεία 

για αγώνα, για στρατευμένη κοινωνία γω 

άμυνα, για ενότητα για Πανελλήνια κινητο

ποίηση για λεφτεριά κι' επιστροφή. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» ΣΤΗΝ Β' ΑΝτΙΚΑ

ΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΚΥ-

ΘΡΕΑΣ 2/11/1986 
Χριστόδουλος Πέτσας 

δήλωση, πως ο προσφυγικός κόσμος του 

διαμερίσματος Κυθρέας, μ' όλο τον υπό

λοιπο προσφυγικό κόσμο του κατειλημμέ

νου τμήματος της Κύπρου μας και μ' ολό

κληρο τον κυπριακό λαό, ουδέποτε θα υπο

στείλουμε το λάβαρο του δίκαιου αγώνα 

μας, μέχρις ότου εξασφαλιστεί το ποθού

μενο τέρμα, μέχρις ότου και ο τελευταίος 

πρόσφυγας στραφεί και ριζώσει στα πα τ ρο-

Εξοχότατε, Μακαριότατε, κ. πρέσβυ της 

Ελλάδας, κ. υπουργοί, βουλευτές, κ. αρχη

γέ της αστυνομίας και λοιποί υψηλοί προσ

κεκλημένοι, 

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνί

στριες, 

'Ε να πηγαίο πάθος και μια ενδόμυχη επι

θυμία, μια ακράτητη νοσταλγία στις κατε

χόμενες πόλεις και τα τουρκοπατημένα 

χωριά μας, μας έσπρωξε να οδηγηθούμε 

σήμερα στη μεγαλόπρεπη τούτη εκκλησιά 

της Ευαγγελίστριας της Παλλουριώτισσας. 

Ναι, ήλθαμε στον περικαλλή τούτο ναό να 

παρακολουθήσουμε τη θεία μυσταγωγία 
κ:::ιι να ενώσουμε τις δεήσεις μας στον Ύψι
στο να ευδοκήσει να δοθεί τέρμα στην τρα

γικότερη πτυχή του κυπριακού δράματος 

με τη διακρίβωση της τύχης των αγνοου

μένων μας, των οποίων τα προσφιλή πρό

σωπα, γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, ζουν εδά> 
και 12 χρόνια το άγχος και την αγωνία, την 
άγνοια και την απόγνωση τι νάγιναν άραγε 

τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα χέρια των 

νεότουρκων της Ανατολίας. Να ευδοκήσει 
ακόμη ο Πανάγαθος την πολυπόθητη επι

στροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις 

περιουσίες τους, που νοσταλγικά ατενί

ζουναπότηνπροσφυγ~. 

Μα ο περικαλλής τούτος ναός της Μεγα

λόχαρης, ύστερα από το ιερό χρέος που ε

κτελέσαμε, θα γίνει σε λίγο η αφετηρία της 

Β' αντικατοχικής πορείας προς την ευάν

δρη περιοχή Κυθρέας, όπως έχουμε διακη

ρύξει στον εγχώριο τύπο και στα μέσα μαζι

κής επικοινωνίας. 

Να δείξουμε με τούτη την ειρηνική δια-

γονικά του χώματα. 

Να δείξουμε σε κυβερνήσεις και λαούς, 

σε κράτη και χώρες πως τα χώματά μας που 

καταπατεί ο Ασιάτης επιδρομέας είναι ιερά 

και άγια, είναι εθνικά εδάφη και σαν τέτοια 

ουδέποτε παραδίδονται σε αλλοπίστους 

και αλλοεθνείς, αλλά κληροδοτούνται σ' 

αυτούς που οι προπάτορές τους τα έχουν 

ζυμώσει με ιδρώτα και αίμα, με κόπους και 

μόχθους ασυγκριτους. 

Να δείξουμε σ' όλη την οικουμένη, σ' όλα 

τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη, και προ

παντός στους φίλους κι εταίρους μας, που 

καμώνονται, πως ενδιαφέρονται για μια δί

καιη ρύθμιση και τακτοποίηση του κυπρια

κού προβλήματος, πως ουδέποτε θα υfl.ο

κύψουμε σε νόθους κι απαράδεκτους λύ

οι;ις, λύσεις που οδηγούν σε εθνική αυτο

κτονία, λύσεις που εγκυμονούν κινδύνους 

και οδηγούν σε καταστροφικές περιπέ

τειες, λύσεις που aπαλλοτριώνουν τα δι

καιώματά μας και aπεμπολούν τα δίκαια 

μας, λύσεις που μεταβιβάζουν την πολιτι

στική, θρησκευτική και ιδιόκτητη κληρονο

μιά μας σε ξένους και αλλόθρησκους ιδιο

κτήτες. 

Λύσεις που υποβοηθούν τα καταχθόνια 
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