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Ο Πενταδάκτυλος, η έκφραση της δύνα

μης της ιστορίας και των παραδόσεων μας, 

σκυθρωπός μας ατενίζει, γιατί ατενίζει μια 

κοινωνία aποχαυνωμένη, με πρότυπα που 

υπονομεύουν το αγωνιστικό φρόνημα και 

την πορεία προς τη δικαίωση. 

Σίγουρα το καθήκον μας δεν εκπληρώνε

ται με απλές φραστικές αναφορές στις 

χαμένες πατρίδες. 

Σίγουρα δεν θα εξασφαλίσουμε τη λευ

τεριά με επικλήσεις προς τον κατακτητή, 

με συνεχή προσαρμογή προς τις απαιτή

σεις του, με ευχόλογα και με ευσεβοποθι

σμούς και με προώθηση καταναλωτικών 

προτύπων και αξιών. 

Η τύχη μας βρίσκεται πρώτα στα δικά μας 

χέρια. Δεν θα υπάρχουν μαγικές λύσεις και 

από μηχανής θεοί. Όμως υπάρχουν όλες οι 

προϋποθέσεις που αν σωστά αξιοποιη

θούν, θ' ανοίξουν το δρόμο προς τη δικαίω

σή. 

Η ίδια η Τουρκία γνωρίζει ότι η συνυπο

γραφή μας είναι το ουσιαστικό στοιχείο για 

μονιμοποίηση και νομιμοποίηση των δεδο

μένων που δημιούργησε η εισβολή. Γι' 

αυτό προωθεί μια στρατηγική που στοχεύει 

στο να οδηγήσει σταδιακά προς αυτό το 

τέρμα. 

Ομοσπονδία πρώτα. Διζωνική αργότερα. 

Τώρα διt;κδικεί πολιτική ισοτιμία πλειοψη

φίας και μειοψηφίας, κατοχυρωμένες 

πλειοψηφίες, επεμβατικά δικαιώματα σε 

συνδυασμό με στρατιωτική παρουσία. 

Δηλαδή απαιτεί νομιμοποίηση της διχοτό

μησης και δικαίωμα κηδεμονίας πάνω σ' 

ολόκληρο τον Κυπριακό χώρο. 

Προσπαθεί να οδηγήσει τη διεθνή κοινι'1 

γνώμη σε εθισμό προς το έγκλημα και να 

μετατρέψει τις παράλογες αξιώσεις σε 

δήθεν αναγκαιότητα ρεαλιστικι'Jς αντίκρυ

σης του προβλι'ιματος. 

Δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε 

αυτή την εκτροπή. 

Πιστεύω ότι το σύνολο του λαού μας 

απορρίπτει κατοχικά κατάλοιπα και εποί

κους, δεν αποδέχεται επεμβρατικά 

δικαιώματα και εμμένει στη διασφάλιση 

των βασικών ελευθεριών που περιλαμβά

νουν το δικαίωμα όλων των προσφύγων για 

επάνοδο στις πατρογονικές τους εστίες. 

Αυτή είναι η βάση για συνένωση των 

δυνάμεων και συστράτευση όλων μας. Και 

η μέθοδος είναι η μόνιμη και ανοικτή 

καταγγελία της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή 

βήματα, η παρουσίαση του εγκλήματος, η 

απαίτηση για πιέσεις προς την Τουρκία για 

συμμόρφωση προς τις αποφάσεις και τα 

ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

Το μήνυμα μας πρέπει να είναι καθαρό. 

Δεν θα απεμπολήσουμε πατρίδες και 

δικαιώματα. 

Θα αγωνιζόμαστε όπως και όσο χρεια-· 

σθεί ως τη λευτεριά. 

Ο Πενταδάκτυλος μας αναμένει 

Η μαυροντυμένη Κυθρέα μας καρτερά. 

Δεν θα προδώσουμε αυτές τις προσδο-

κίες. 

Θ' αγωνισθούμε και θα δικαιωθούμε. 




