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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σσμπατριώτισσες και σσμπατριώτες,
Σαο κεηαθέξνπκε ηηο πην ζεξκέο επρέο καο, γηα θνπξάγην θαη δύλακε λα
αληαπεμέιζνπκε ζηηο πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, ειπίδνληαο
όηη νδεύνπκε πξνο ην ηέινο ηεο νηθνπκεληθήο απηήο πεξηπέηεηαο.
Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαη θέηνο, δελ επηηξέπνπλ ενξηαζκνύο γηα ηελ εζληθή καο
επέηεην ηνπ επηθνύ αγώλα ηεο ΕΟΚΑ 1955-59. Έρνπκε όκσο ηζηνξηθό θαη εζληθό ρξένο, λα
θέξλνπκε ζηε κλήκε καο θαη λα ηηκνύκε ηηο ζπζίεο ησλ πξνγόλσλ καο, πνπ είραλ σο ζηόρν
ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κύπξνπ από ηνλ αγγιηθό δπγό θαη ηελ έλσζε κε ηελ κεηέξα
Ειιάδα.
Ο Γξεγόξεο Απμεληίνπ, ν Κπξηάθνο Μάηζεο, ν Επαγόξαο Παιιεθαξίδεο θαη όινη καο νη
ήξσεο, καο δηδάζθνπλ όηη ε Ειεπζεξία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ είλαη νύηε
απηνλόεηα, νύηε δεδνκέλα. Απαηηνύλ δηαξθή εγξήγνξζε, αγώλεο θαη ζπζίεο πνπ κπνξεί λα
θηάζνπλ αθόκε θαη ζηε ζπζία ηνπ πην πνιύηηκνπ αγαζνύ, ηεο ίδηαο καο ηεο δσήο.
Η ηδηαίηεξε καο παηξίδα Κύπξνο γηα 46 ζρεδόλ ρξόληα, πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
βάξβαξεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηεο 20εο Θνπιίνπ 1974, ηελ θαηνρή, ηνλ παξάλνκν
επνηθηζκό, ηελ πξνζθπγηά, ηελ ζύιεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ηνπο ζπλερείο
εθβηαζκνύο θαη απεηιέο ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο Τνπξθίαο, πνπ έρεη κεηαηξέςεη θαη ηνπο
ηνπξθνθύπξηνπο ζε ζύκαηα θαη ππνρείξηα ησλ επνίθσλ.
Ο Εξληνγάλ θαη ην ηζιακνθαζηζηηθό θαζεζηώο ηνπ, εμαθνινπζνύλ λα πνξεύνληαη ζηνλ
επηθίλδπλν δξόκν ησλ θαληαζηώζεώλ ηνπο γηα ηελ αλαβίσζε ηεο νζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο, πνπ πξσηαξρηθά θαηαπηέδεη ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία θαη απαμηώλεη ην θξάηνο
δηθαίνπ ζηελ ίδηα ηελ Τνπξθία.
Οη δηεθδηθήζεηο ηεο Τνπξθίαο, ζηξέθνληαη πιένλ ελαληίνλ νιόθιεξνπ ηνπ ειιεληθνύ εζληθνύ
ρώξνπ θαη εθθξάδνληαη κε έκπξαθηεο, επηθίλδπλεο θαη πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο. Με ηηο
αιιεπάιιειεο εηζβνιέο ζηελ ΑΟΖ ηεο Κύπξνπ κε εξεπλεηηθά θαη πνιεκηθά πινία, κε ηηο
ζπλερείο παξαβηάζεηο ηνπ ειιεληθνύ ελαέξηνπ θαη ζαιάζζηνπ ρώξνπ, κε ηελ λνκηθά
αλππόζηαηε ζπκθσλία κε ηε Ληβύε, κε ηηο δεκνζηεύζεηο ραξηώλ πνπ εμαθαλίδνπλ ηελ
Κξήηε θαη ην Καζηειόξηδν, ηηο ζπλερείο δειώζεηο γηα ηε ιεγόκελε «γαιάδηα παηξίδα» θαη
ηελ πεξηθξόλεζε ησλ ζπλόξσλ πνπ νξηνζεηήζεθαλ κε ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο.
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Η όπνηα ιύζε πνπ εμπθαίλνπλ νη ίδηνη γλσζηνί απνηθηνθξάηεο, πνπ ζήκεξα ζπληαπηίδνληαη
κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Τνπξθίαο, είλαη απνιύησο αληίζεηε κε ηελ ππεξήθαλε, γελλαία θαη
αμηνπξεπή ζηάζε ησλ αγσληζηώλ ηεο ΕΟΚΑ. Είλαη όκσο θαη απνιύησο πξνβιεπηόο ν
αθαληζκόο ηνπ Ειιεληζκνύ ηεο Κύπξνπ κε ηέηνηαο κνξθήο ιύζε.
Καινύκαζηε ζήκεξα λα απαληήζνπκε, αλ είλαη λνεηό λα ζπδεηνύκε ιύζε ηνπ Κππξηαθνύ
ζηελ βάζε δύν θξαηώλ ή ζπγθεθαιπκκέλεο ζπλνκνζπνλδίαο, όπσο ήηαλ ην ζρέδην Αλάλ,
πνπ απέξξηςε ην 76% ηνπ Κππξηαθνύ ιανύ.
Με ηελ πνιύηηκε παξαθαηαζήθε ηεο ζπζίαο ησλ εξώσλ καο θαη εκπλεπζκέλνη από ην
παηξησηηθό θξόλεκα θαη ηελ αξεηή ησλ αγσληζηώλ καο, Ειιάδα, Κύπξνο θαη ν Ειιεληζκόο
ηεο Δηαζπνξάο ελσκέλνη, έρνπκε ζήκεξα ην ρξένο λα απαιιάμνπκε ηελ Κύπξν καο από
ηελ ηνπξθηθή θαηνρή θαη λα ζπλερίζνπκε λα αγσληδόκαζηε γηα κηα δίθαηε θαη βηώζηκε ιύζε,
ρσξίο ζηξαηό θαηνρήο, επνίθνπο, εγγπεηηθά θαη επεκβαηηθά δηθαηώκαηα.
Εκπλεπζκέλνη από ηα ηδαληθά θαη ην πλεύκα ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο ΕΟΚΑ
55-59, επηδηώθνπκε θαη κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ιύζε δίθαηε θαη βηώζηκε, γηα όινπο ηνπο
λόκηκνπο θαηνίθνπο ηεο Κύπξνπ, πνπ ζα εληζρύεη θαη δελ ζα θαηαιύεη ην ηζηνξηθό
επίηεπγκα ηνπ αγώλα, ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία, πνπ απνηειεί ηζόηηκν αλεμάξηεην θξάηνο
κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
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