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OXI ΣΤΟΝ ΑΤτΙΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ 

Επειδή 26 χρόνια προσφυγιάς και 

κατοχής της πατρίδας μας από τους 

Αττίλες είναι πολλά, επειδή οι 

Τούρκοι και ο r-.Jτενκτι'λς αντί να συνο

μιλούν προεrαείvοuν την κατοχrΊ και 

σε άλλα εδάφη μας, επειδή οι σοβινι

στικές τους απαιτήσεις χρόνο με το 

χρόνο αυξάνονται και δεν σέβονται 

ούτε τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε ης 

Διεθνές Συμβάσεις, ούτε τις αποφά

σεις του Ελσίνκι, ούτε λογαριάζουν 

διεθνή όργανα τάξης, αι<όμα και τους 

φίλους τους, οι οργανωμένες εκτοπι

σμένες γυναίκες όλης της Κύπρου, 

σε συνεργασία με την 

ΣυγγενάJν Αγνοουμένων, τα σωμα

τεία της Καρπασίας και όλων των 

άλλων κατεχομένων περιοχιί.Jν, αλλό 

και σωματεία και οργανισμούς όλης 

της Κύπρου, αποφασίσαμε να βρο

ντοφωvόξουμε σήμερα, παραμονtι 

της επόρατης εισβολής, όλοι μαζί, 

OXI στον ηγέτη, OXI στην 
Τουρκία και τον επεκτατισμό, OXI σ' 

αυτούς που μας ξεσπίτωσαν, που μας 

σκότωσαν τα παλψ<:όρια μας που μας 

άρπαξαν το βιος μας, που λεηλότη

σαν την πολιτιστική μας κληρονομιά, 

που προσπαθούν ν' αλλάξουν δημο

γραφικό την πατρίδα μας, αυτοι)ς 

Της Κλαfρης 

Προέδροιι ΚΕΓΥΚ 

που ερήμωσαν τα χωριά και τις 

πόλεις μας, αυτούς που δεν μας 

δίνουν πληροφορίες τους ayvo-
ούμενους μας, αιιτοι)ς που 

μπροστά στα της 

τυφλούσας πολιτισμένης aνθρωπό

τητας την εισβολή κι είχαν το θράσος 

να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να διακό

ψουν τις συνομιλίες yιa να γιορτά

σουν. OXI, σ' αυτούς που δήθεν 

θέλουν επαναπροσέyγιοη και αυτούς 

που κοροιδει)οuν, φυσικό και από την 

άλλη προεκτείνουν τις γραμμές τους 

και υψώνουν τις σημαίες τους στη 

νειφή ζcίJVη, εγκλωβίζοντας στον ο 

τον αι<ί.Μ::ι της αναζήτησης 

για 

άλλους σε γειτονικά χωριό, κάμvο-

ντα ς ισχ(ιος με άρματα, 

αεροπλόνα και τόyματα 

Οι γυναίκες της Κύπρου, που 

πρωτοστότησαν σε 

το λαό της 

να 

κατανοrΊσει ότι ο κατακτηηΊς είναι 

αδίστακτος και aσύδοτος και ν' απαι·· 

τήσει επιτέλους από τα να σεβα-

στούν τον εαυτό και τις 

ρύξεις τους, που έχει αδιάντροπα 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ι<:αταπατήσει η Τουρκία και ο 

Ντενκτάς. 

Να σαφές ο λαός ότι δεν δέχε

ται τα τετελεσμένα και ότι θα αγωνι

στεί για τα δίκαιά του. 

Καλούμε τα Η.Ε. να τολμήσουν ν' 

αντισταθούν στις επεκτατικές βλέ

ψεις του ισλαμισμού, προτού να είναι 

αργά γω όλους και όλως ιδιαίτερα 

για την Ευρώπη. 

Να δουν το δίκαιο ενός λαού του 

οποίου καταπατούνται κατάφωρα 

όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Να τιμήσουν για μια έστω φορά τις 

διακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιω

μάτων. Να κάμουν τα λόγια πράξη. 

Να ζητrJσουν από την Τουρκία ν' απο

σύρει τα στρατεύματα κατοχής και 

τους έποικους. 

Να πουν ότι: 

Αν η Τουρκία να θεωρείται 

ευρωηαικός λαός, οφείλει να μην 

καταπατά τα ανθρώπινα δικαιι~ματα 

άλλου λαού. 

Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να εντάξουν 

την Τουρκία στην Ευρωπαικ1Ί Ενωοη, 

γιατί δεν υποδεικνύουν ότι πρέ-

πει να πάψει vάναι κατακτηηΊς και 

f<αταπιεστής, να πάψει να λεηλατεί 

και να καταστρέφει την πολιτιστικrΊ 

μας κληρονομιά, που είναι f<αι 

τους, κοινή κληρονομιά της 

ΕuρcίJπης. 

Γιατί δέχονται τον εξευτελωμό και 

την ταπείνωση, τον δικό τους εξεuτε-
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λισμο, την δική τους ταπείνωση, όχι 

της δική μας. 

Εμείς βλέπουμε και δεν 

δεχόμαστε τα . Δεν 
δεχόμαστε την διαχωριστική γραμμή 

της ντροπής και του μίσους . 
Ζητούμε πίσω ό,τι μας ανήκει, τη γη 

μας, τις εκκλησιές και τα σχολεία 

μας. 

Ζητούμε την ελευθερία των κατεχο

μένων εδαψιiΝ μας. Οι γυναίκες της 

Κύπρου καλούμε όλους σε επαγρύ

πνηση. Ο εχθρός εντός των τει

χών μας. 

Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε για τις 

προθέσεις του. 

Να ξυπνήσουμε για να διεκδικήσουμε 

τα διf<ά μας, τα σπίτια μας, τα σχο

λεία τις τους χαμέ-

τις 

"'λ\.,,r,ιA.ΙJJC.'- στη Σαλαμίνα και άλλους 

βυζανηνής μας 

της 

σε αvηκαrοχική 

στις 19 Ιοuλiου 2000 


