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Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 

Πρόσφυγες της Κυθρέας, 

Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Γ.Γ. 

της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ σ. Δημήτρη Χριστόφια 

και τη διαβεβαίωση του πως το ΑΚΕΛ θα 

συνεχίσει με συνέπεια και ανυποχώρητα 

τον αγώνα του για τη δίκαιη λύση του 

Κυπριακού προβλήματος. 

Μια λύση που να κατοχυρώνει την ανε

ξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της 

Κύπρου, την αποστρατικοποίηση και απο

χώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και 

εποίκων, tην ελεύθερη διακίνηση και εγκα

τάσταση, την κατοχύρωση του δικαιώμα

τος της επιστροφής όλων των προσφύγων 

στις εστίες και περιουσίες τους. 

Συγχαίρω ειλικρινά τους οργανωτές της 

αγωνιστικής αυτής εκδήλωσης. Είναι υπέρ

τατο καθήκον όλων η οργάνωση τέτοιων 

και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων οι 

οποίες συντηρούν τις μνήμες και χαλυ

βδώνουν την αγωνιστική διάθεση, στοιχείο 

ατΊaραίτητα για την ευόδωση του αγώνα 
μας. 

Είναι πολύ σημαντικό από την εκδήλωσr• 

αυτή ν' απευθυνθεί μήνυμα προς τον 

σκληρά δοκιμαζόμενο λαό μας ότι όσο η 

επιδρομή και κατοχή συνεχίζεται ενάντια 

στη μικρή μας πατρίδα, θα συνεχίζεται κλι

μακούμενος και ο αγώνας μας για δικαίω

ση. 

Απευθύνουμεκαιπροςτουςδημοκρατ~ 

κούς ανθρώπους του κόσμου το μήνυμα 

μας, τη δραματική έκκληση μας να συνεχί

σουν την συμπαράσταση τους στον αγώνα 

μας για τα πανανθρώπινα ιδανικά της ελευ

θερίας. 

Δημοκρατικοί άνθρωποι όλης της γης!! 

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την 

συμπαράσταση σας. Σας βεβαιούμε ότι 

εμείς σαν λαός ούτε aπειλήσαμε ποτέ, μα 

και ούτε είμαστε σε θέση ν' aπειλήσουμε 

την ανεξαρτησία κανενός άλλου λαού. 

Ωστόσο μια γειτονική χώρα, η Τουρκία, 

συνεχίζει για 16ο χρόνο την επιδρομή της 

κατά της Κύπρου και την κατοχή του 37% 
των εδαφών της. 

Φίλοι λαοί της μεγάλης Σοβιετικής Ενω

σης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και 

σας ευγνωμονούμε για την ειλικρινή και 

ανιδιοτελή συμπαράσταση σας. Υπό την 

προεδρία του Μ. Γκορπατσιόφ είχαμε και 

έχουμε την πιο αποφασιστική συμπαρά

σταση από μέρους σας. Σας παρακαλούμε 

θερμά. Συνεχίστε να ασκείτε το τεράστιο 

κύρος σας προς την κατεύθυνση της 

δικαίωσης της Κύπρου. 

Μήνυμα απευθύνουμε και προς τον 

Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρωθυπουργό 

της Βρεττανίας. 

Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ, 

Κυρία Πρωθυπουργός της Μ. Βρεττανίας, 

Πριν μισό, σχεδόν, αιώνα, όταν οι ορδές 

των Χίτλερ-Μουσολίνι και των μιλιταρι

στών της Ιαπωνίας ρίχνονταν στον κατα

κτητικό τους πόλεμο για το ξαναμοίρασμα 

του κόσμου ο Πρόεδρος Ρούσβελ και ο 

τότε Βρεττανός Πρωθυπουργός κ. Τσιώρ

τσιλ συναντόνταν στον Ατλαντικό και 

απηύθυναν προς τους λαούς όλης της γης: 

Όλοι μας για ι η συντριβή των δυνάμεων 

του άξονα με έπαθλο να θριαμβεύσει για 

όλους τους λαούς η ελευθερία και τ' 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ο μικρός αριθμητικά, λαός μας ανταπο

κρίθηκε με αξιόλογη σπονδή αίματος στην 

πιο πάνω έκκληση. 

Πο6 είναι όμως αυτά που υποσχεθήκατε; 
Γιατί αδιαφορείτε απέναντι στο δράμα της 

Κύπρου που συνεχίζεται; 

Πριν 15 χρόνια συνήλθε η Συνδιάσκεψη 
του Ελσίνκι. Η «Τελική Πράξη» αυτής της 

σύναξης καλούσε όλους, όλα τα κράτη να 

σέβουνται τ' ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

καταστατικές αρχές του ΟΗΕ. 

Κάλεσε όλους να αποφεύγουν την χρήση 

ή την απειλή χρήσης βίας ενάντια σε άλλα 

κράτη σαν μέσον επίλυσης διαφορών. 




