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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Χαιρετισμός του προέδρου της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ βουλευτή
Γιαννάκη Κασοuλίδn στην πορεία προς την ελεύθερη

Κυθρέα την Κυριακή

Με ιδιαrτερn χαρά χαιρετίζω τnν σnμε

ρινn ειρnνικn εκδr'1λωσn

των Κυθρεωτών. Η

3

Νοεμβρίου

1991

όπως αυτές αποτυπώθπκαν στο περί "Κύ
πρου Ψnφισμα

n

716".

Μέσα σ' αυτό το ψnφι

συμβολικn αυτn πορεία σκοπόν έχει να στείλει

σμα φαίνεται

αποφασιστικότnτα του διε

το πολιτικό μnνυμα ότι οι Έλλnνες νόμιμοι κά

θνούς

τοικοι τnς Κυθρέας δεν ξεχνούν τn γn των

ενδιαφέρεται έντονα για μια σύντομn λύσn

παράγοντα

να

συνεχίσει

να

προγόνων τους, τn γn τnν ποτισμένn με το

του εθνικού

αίμα των nρώων τους, τn δικn τους γn. Δεν

βόσn αρχών και διευθετr'Ίσεων που μπορούν

αναγνωρίζουν τα τετελεσμένα που με τnν πα

να γίνουν αποδεκτές από τπ δικn μας πλευρό

ρανομία και τn βία προσπόθnσε να δnμιουρ

και να οδnγnσουν σε ένα έντιμο και αξιοπρε

γnσει ο Απίλας. Δεν ξεγρόφουν πατρίδες. Οι

πn συμβιβασμό.

Κυθρεώτες, όπως και όλοι οι πρόσφυγες, είναι
αποφασισμένοι να αγωνισθούν για επιστρο
φn και για διασφόλισn όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους του
νnσιού. Είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν
για απαλλαγn τnς Κύπρου από τα τουρκικό
κατοχικό

στρατεύματα

και

εποίκους,.

για

ασφάλεια, για μόvιμn ειρnνn. Είναι αποφασι
σμένοι να αγωνισθούν για τnν κατόργnσn των
διαιρετικών και διαχωριστικών γραμμών.

Εφε'τος το πολιτικό αυτό μnνυμα ακού
εται πιο καθαρό από τn διεθνn κοινότnτα,
γιατί οι αρχές του καταστατικού χόρτn του
ΟΗΕ και γενικότερα του διεθνούς δικαίου όρχι
σαν. επιτέλους, να λαμβάνονται στn διεθνn
πολιτικn πιο σοβαρό υπόψn απ' ό,τι στο πα
ρελθόν χωρίς βέβαια αυτό να σnμαίνει ότι

παίζουν τον πιο

καθοριστικό ρόλο στις διε

θνείς σχέσεις και στnν αντιμετώπισn διεθνών

Ο

μας προβλnματος πάνω στn

κυπριακός

ελλπνισμός

πριν από τnν επανέναρξπ τnς νέας πρωτο
βουλίας των Ηνωμένων Εθνών που είχε γίνει
αποδεκτn από το σύνολο τnς πολιτικnς nγε
σίας του τόπου μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο.
Μιας πρωτοβουλίας που αγωνιζόμαστε ώστε
να οδnγnσει στnν επίτευξn των στόχων που

ομόφωνα είχε αποφασίσει το Εθνικό Συμβού
λιο το Δεκέμβριο του

1989.

Η πορεία που έχουμε επιλέξει για τn δι
καίωσn των αγώνων μας είναι ειρnνικn.
Έχουμε εθνικό χρέος να συνεχίσουμε
αυτn τπν ειρnνικn πορεία γιατί δεν υπάρχει
όλλn που μπορεί να μας οδnγnσει στnν κατε
χόμενπ Κυθρέα, στnν κατεχόμενn Αμμόχωστο,
στnν κατεχόμενn Μόρφου, στnν κατεχόμενn

Κερύνεια.

και περιφερειακών προβλnμότων. Αυτό επιβε

Αυτn είναι

βαιώνεται συχνά στnν διεθνn πολιτικn πρακτι

πορεία τnς δικαίωσnς.

κn. Το είδαμε ακόμα και πρόσφατα μέσα στις
προθέσεις των υπερδυνάμεων ως μελών του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

βρίσκεται

τώρα στο τελευταίο στάδιο τnς αναμονnς

n

πορεία τnς επιστροφnς,

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι

n

n επόμε

νn πορεία προς τnν Κυθρέα να μnν είναι μόνο
συμβολικn αλλά πραγματικn.

