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Η Ευρώπη και η Κύπρος 

Ο ευρωπαϊκός χώρας είναι ένας ευρύς 

χώρος .μέσα στον οποfο οι αρχές τnς ελευθε

ρfας, τnς δnμοκρατίας, των ανθρωπίνων δι

καιωμάτων και των πολιτιστικών αξιών εfναι 

κυρfαρχες. Όλοι οι λαοί τnς Ευρώπnς ζουν 

σ' ένα κόσμο ειρnνn~ ασφόλειας, ανοικτών 

συνόρων, αvrαγωνισμοu αλλό συγχρόνως 

και οικονομικnς ανόπτuξnς και κοινωνικnς δι

καιοσuνnς. 

Η Ευρώππ εfναι για μας τους Kunρfouς 

n ελπίδα του μέλλοvrος. Μέσα σ' ouτn θα 
μπορέσουμε να επιτύχουμε τnν κατοχύρωσn 

των ανθρωπίνων δικαιωμότωv και των βασι

κών που κατόφωρα ποροι!::$Ιc](c>
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εποίκων. 
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Δεν μnοροίιμε να δεχτούμε τπν αλ

λοίωαn τnς φυσιογνωμίας του κυπριακού 

κρότους με την nολπογρόφnσn που προ

σnαθεlνα 

πornσn τnς c:πο 

και το συνεταιρισμό σrο νότο. 

Δε δεχόμαστε τον εκβιασμό τnς υnο

ταγnς στα κατοχικό δεδομένα. Γι' αυτό και 

στρεφόμαστε προς τnν ΕυρωπαϊκrΊ Οικονομι

κn Κοινότnτα. Ζnτούμε να γfνει n Κύπρος μας 
πΛrv'~"- μέλος για να μπορέσουμε v' ανακτfι

σουμε τα όγια χώματό μας. Να μπορέσουν 

και οι Κερυνειώτες και οι Βαρωσιώτες και γε

νικό όλα τα θύματα του τουρκικού εγκλnμα-
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τος να επιστρέψουν σra σπίτια και τις πε

ριοuσrες τους και να ζnσouv στn γn των πα

τέρων τους ανόμεσα σε συνθnκες πλnρους 

ασφάλειας και ειρnνnς. 

Κοινός και αδιάλειπτος πρέπει να εiναι 

ο αγώνας Κύπρου και Ελλόδας γιο nροώθtΊ

σn τnς ένταξnς τnς Κύπρου στnv ΕΟΚ και τnν 

παραυσfα τnς στα ευρωπαϊκά όργανα Μψε

ως αποφόσεων. Τότε θα μπορέσουμε να 

επαvενώσοι;με τnν Κύπρο μας σε μια ενιαία 

και αδιαfρετn χώρα. Με φιλικούς ευρωπαϊ

κούς nαρόγοvrες με αδιάσειστα εnιχειpr1μa

τα στο δfκαιο του αγώνα μας θα πετύχουμε 

αnοχιόρnσn των τουρκικών στρατευμότιvv 

και όλων των εποίκων που αποτελούν σοβα

ρό εμπόδιο στnν εξεuρεσn δiκαιnς και βιώσι

μnς λύσnς στο κυπριακό μας πρόβλnμα. 

Αυτn n προσπάθΕΙα, 
που 

ΠΙΟ έντονος, ΠΙΟ μαχnτικός, ΠΙΟ 

πείσουμε τnν Κοινότnτα και όλες τις 

που τnv αποτελούν nως είναι vrρonn για το 

φιλελεύθερο ευρωπαϊκό πνεύμα που κuριαρ-

χεΙ σnμερα στnν που θέλει να γiνει 

μέλος τnς Κοιvότnτας να καταπατεf τα αν

θρώπινα δικαιώματα σε μια μικρn χώρα τnς 

Ευρώπr1ς, την Κύπρο που έχει ης δυνα

τότrπες οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές 

να μπει στον ευρωπαϊκό χώρο και να τον η

μnσει με τnν παροuσfα π1ς. 

Με σωστό προγραμματισμό, με συσ-· 

νrοvισμό ενεργειών Κuβερνnσεων, Κοιvοβοu

λiων, διπλωματικών υnnρεσιών και πολιτικών 

κομμότωv, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο 

μας. Αρκεf να κινnθούμε σε πανεΘνικό επίπε-
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