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ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

26.8.94 ώρα 6 μ.μ. 

Σεβαστά Μέλη του Προεδρείου 

Αγαπητοί φίλοι Απόδημοι, 

Από μέρους του Σωματείου 

«ΕλεύΘερη Κυθρέα» σας καλωσοριζω 

στην ιδιαίτερη πατρίδα σας Κύπρο και 

σας εύχομαι ευχάριστη παραμονή στη 

μαρτυρική μας Μεγαλόνησο. Εύχομαι 

προς τούτοις καλήν επιτυχία στο επικεί

μενο συνέδριο σα_ς και επιστρέφοντες 

στην ξένη χώρα, που έχετε επιλέξει δεύ

τερη σας πατρίδα, μεταφέρατε τους χαι

ρετισμούς και τις ευχαριστίες όλων μας 

για όσα εσείς και η εκεί ομογένεια πράτ

τετε για αίσια λύση του κυπριακού μας 

και την απαλλαγή της ταλαίπωρης Κύ

πρου μας από τον Ασιάτη επιδρομέα, 

που στρογγυλοκαθημένος στα πανίερα 

μας εδάφη εδώ και 20 χρόνια, δε θέλει 
να τα εγκαταλείψει για να επιστρέψουν 

σ' αυτό οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους. 

Με τη σύντομη αυτή εισαγωγική 

ομιλία μου επιτρέψετέ μου να αναπτύξω 

το κυρίως θέμα που είναι: Εγκατάλειψη 

των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

και συζήτηση επί της ουσίας του Κυπρια

κού που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη, βιώσι

μη και λειτουργήσιμη λύση. 

Όσοι τρόποι δοκιμάσθηκαν μέχρι 

τώρα, στα τελευταία 20 χρόνια για λύση 
του Κυπριακού έχουν αποτύχει, επειδή η 

τουρκική πλευρά ποτέ δε θέλησε να λύ-
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σει το Κurφιακό. Αυτό επιβεβαιώθηκε qπό 

το Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών με τη διαπί

στωσή του ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής 

βούλησης από μέρους της τουρκικής 

πλευράς για ν' αλλάξει το στάτους κβο 

στην Κίιπρο. Όμως στο διάστημα από της 

υποβολής της έκθεσης του Γ.Γ. και ιδιαί

τερα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου για τις εξαγωγές του ψευδο

κράτους, που στην ουσία αποτελεί νομική 

επιβεβαίωση του παράνομου ψευδοκρά

τους, κατέστη απόλυτα ξεκάθαρο ότι η 

τουρκική πλευρά θεωρεί ως μόνη λύση αυ

τή που δόθηκε με τα όπλα πριν 20 χρόνια. 
Και όχι μόνο αυτό. Στα τελικά σχέδια της 

τ ουρκίας περιλαμβάνεται η κατάληψη 

ολόκληρης της Κύπρου, όσον της δο

θεί η ευκαιρία. 

Η πιο πάνω διαπίστωση δεν είναι 

σχήμα λόγου, αλλά απορρέει από πολίι 

πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων επισήμων 

από τις οποίες διαφαίνονται τα άνομα 

σχέδια που τεκταίvονται κατά της Κύ

πρου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του νέου 

υπουργού Εξωτερικών Μοuμτaζ Σοϋζάλ 

ότι το ψευδοκράτος αποτελεί κόρην 

οφθαλμού για την Τ οuρκία. Η δήλωσή του 

τούτη δίδει νέα διάσταση γιατί ξεκόθαρα 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Τ ουρκια 

αποβλέπει μόνο σε λι.Jση που διατηρεί 

υπόσταση το ψευδοκράτος σε αντίθεση 
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με το ψήφισμα 939 για ένα ενιαίο κράτος 
με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρ

χία, μια ιθαγένεια. 

Επίσης η πρc'>σφατη δήλωmΊ του 

Τούρκου βουλευΠ1 Αίβάζ Γκολvτεμίρ, ο 

οποίος πρόκειται να διοριστεί υφυπουρ

γός αρμόδιος για το Κυπριακό είναι εν

δεικτική των σκέψεων που επικρατούν 

όσον αφορά το είδος της λύσης που θέ

λει η Άγκυρα. Πολύ ξεκάθαρα και aπρο

σχημάτιστα δήλωσε: «Αν μου αvατεθει 

το υπουργείο θα καταλάβω την Κίιπρο ... 
Ένα χαστούκι στην Ελλάδα από το Σοϋ

ζόλ και ένα από μένα, πήραμε την Κύπρο 

και λύεται το πρόβλημα». 

Πέραν των επισήμων τούτων δηλώ

σεων της Ά γκuρας έχουμε κι εκεινη του 

Ντενκτάς με την οποία κάμνει ξεκάθαρο 

ότι δε δέχεται λύση που δε θα προνοεί 

για 2 χωριστά με ξεχωριστή κυ

ριαρχία και ιθαγένεια, ακριβώς σε πλήρη 

0\!ίίθεση προς το τελευταίο ψήφισμα του 

Συμβουλίου 

Υπάρχουν ακόμη και οι 

εκκλήσεις του προς την Τουρκία για εν

σωμάτωση των κατεχομένων εδαφών, οι 

του ότι η Τουρκία πρέπει να δεί

ξει 1η γροθιά της, η απειλή του ότι θα 

εγκαταλείψει το διάλογο εάν προκαταβο

λικά η δική μας πλευρά δε δά>σει αναγνώ

ριση στο ψευδοκράτος δεν αφήνει άλλα 

περιθώρια από την αναθεώρηση της δι-

κής μας στο Κυπριακό. 

Η δική μας πλειφά πριν παρακαθfΙ

σει σε συνομιλίες που αρχίζουν πολύ σύ

ντομα να αξιώσει τα ακόλουθα: 
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1 . Να δεχθεί η τουρκική πλευρά τις 
αρχές που περιλαμβάνει το ψήφισμα 939 
του Σ.Α. ενιαίο κράτος, μια κυριαρχία, μια 

προσωπικότητα, μια ιθαγένεια. 

2. Να εγκαταλειφθοιJν τα μέτρα οι
κοδόμησης εμπιστοσίJVης ως επικίνδυνα, 

ατελέσφορα, χρονοβόρα, με οικονομικές 

επιβαρύνσεις πέραν των δυνατοτήτων 

της Κύπρου. 

3. Να συζητηθούν θέματα ουσίας 
του Κυπριακού, όπως το εδαφικό, το 

προσφυγικό, η αποχώρηση των τουρκι

κών στρατευμάτων και όλων των εποί

κων. 

4. Διεθνείς αποτελεσματικές εγ· 

γυήσεις που να εγγυώνται την ανεξαρτη

σία, κυριαρχία σ' όλη την επικράτεια της 

Κύπρου και την ακεραιότητα της Κυπρια

κής Δημοκρατίας. 

5, Επιστροφή ολόκληρης της πό-
τωv Βαpωσίων και εγκατάσταση των 

Ε/Κ κατοίκων υπό συνθήκες πλήρους 

ασφάλειας όπως προνοεί το ψrΊφισμα 

540 του Σ.Α. 

6. Να δεχθεί η τουρκική πλευρά την 
εγκατάσταση όλων των προσφύγων στις 

πατρογονικές τους εστίες. 

Το τελευταίο ψήφισμα του ΣΑ υπ.' 

αρ. 939 προωθεί κάποιες νέες διαδικα-
που θα εrτιτρέψοuv την επανατοπο

θέτηση του θέματος στη σωστή του βά·· 

ση και Θα μας δοθει η ευκαιρία να σκε

φθούμε κάποιες άλλες παραμέτρους στο 

Κυπριακό όπως η αποστρατικοποίηση και 

η ένταξη της Κύπρου στην Εuρωπαίκή 

ι 
ι 



Ένωση. 

Άλλωστε η επιστολή Κληρίδη, 

όπως ανέφερε πολύ πρόσφατα ο Ανα

πληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

Σπύρος Αρότης, που προτίθεται να απο

στείλει προς το Γ.Γ. του ΟΗΕ. θα μπο

ρούμε να μιλούμε για προοπτικές επανα

τοποθέτησης του Κυπριακού. 

Η δική μας πλευρά ενώ θα επιδει

κνύει την καλή της θέληση για συνεργα

σία με το Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. θα πρέπει πα

ράλληλα να έχει στη διάθεσή της εναλ

λακτικές πορείες και τρόπους αντίδρα

σης στα τουρκικά επεκτατικά σχέδια. Αν 

στις διαβουλεύσεις που πρόκειται να γί

νουν η τουρκική πλευρά δειξει πραγματι

κή διάθεση για λύση του Κυπριακού έχει 

καλώς. Αν όμως επιβεβαιωθούν οι φόβοι 

για συνέχιση της ίδιας πολιτικής, η δική 

μας πλευρά δεν πρέπει να βρεθεί χωρίς 

άλλες επιλογές. 

Μπροστά στα αδιέξοδα που διαφαι

νονται είναι ακατανόητη η επιμονή μερι.

κών κομμάτων και εδώ και στην Ελλάδα 

να μην αντιλαμβάνονται την αναγκαιότη

τα μιας αποτελεσματικής πανεθνικής πο

λιτικής για αντιμετώπιση των τουρκικ<i>ν 

σχεδίων. Μήπως θα πρέπει να δουν τα 

τουρκικά σχέδια να υλοποιούνται για να 

δεχθούν ότι πρέπει να αποφασισθούν οι 

αποτελεσματικοί τρόποι αντίδρασης και 

ματαίωσης. Τότε όμως θα τρέχουμε πίσω 

από τα γεγονότα αντi. να τα προλαμβά~ 
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νουμε. 

Ας μην ξεχνούμε όλοι μας στο δίι

σκολο αγώνα που διεξάγει η Κύπρος μας 

χρειάζεται ενότητα όλων των πολιτικιίΝ 

και εθνικών δυνάμεων του τόπου και του 

λαού, ενότητα και συλλογικότητα στην 

κοινή πορεία για την εθνική μας σωτηρία 

και επιβίωση. Μακρυά από τα πάθη και τα 

μίση του παρελθόντος, μακρυά από τις 

διενέξεις και τις κομματικές αντιθέσεις, 

όλους μας, όλο το λαό πρέπει να μας 

ενώνουν η αγάπη προς την πατρίδα και η 

θέληση και η επιθυμία να σωθεί η Κύπρος 

και να επιβιώσει εθνικά. 

Ας μη μας διαφεύγει όλους πως οι 

Έλληνες ενωμένοι εμεγαλούργησαν και 

διηρημένοι οδηγήθηκαν στο μαρασμό και 

την καταστροφή. 

Μόλις χθες ανέγνωσα στον ΤίJπο 

ότι ο Ραούφ Ντενκτάς με την πολιτική 

του διαθήκη προτρέπει να μην υπογρα

φεί σι1μφωνία που: δεν προνοεί την ούτω 

καλούμενη κυριαρχία των Τ ουρκοκu

πρίων. Επιμένει σε υπογραφή συμφωνίας 

που Θα θέσουν το ψευδοκράτος υπό τον 

απόλυτο έλεγχο της Άγκυρας. Έτσι τορ

πιλλίζει κάθε προσπάθεια που καταβάλ

λεται για επανέναρξη του διαλόγου. 

Επομένως τα Ηνωμένα Έθνη πρέ

πει ν' αναζητήσουν πραγματικά uπαλλα

κτικούς τρόπους 'για να προωθήσουν λύ

ση του Κυπριακού Προβλήματος. 

Σας ευχαριστώ 


