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 Αδέλφια Κύπριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η Επιτροπή μας, 

Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. και το Σωματείο μας ΣΑΚ, τιμώντας το ιστορικό ΟΧΙ, στις 24 του Απρίλη 

2004, του Κυπριακού Ελληνισμού, του σύγχρονου αυτού Δαβίδ, απέναντι στα σχέδια και τη 

βούληση του αμερικάνικου, αγγλικού, γερμανικού και τούρκικου Γολιάθ καθώς και την 

δέσμευση του αειμνήστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου, 

«ότι το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος που παραλάβαμε δεν θα το παραδώσουμε κοινότητα 

χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα», ενώνουμε και σήμερα τη φωνή 

και την ψυχή μας, με τη δική σας φωνή και ψυχή για να βροντοφωνάξουμε: Τέρμα στην 

πολιτική «της συμμόρφωσης προς τας υποδείξεις» των σύγχρονων Φαρισαίων υποκριτών, 

εταίρων και δήθεν συμμάχων, που συστοιχίζονται με τον τούρκικο ιμπεριαλισμό, που έχει ως 

αμετάθετο στόχο του την ολοκληρωτική άλωση της Μεγαλονήσου, κατά το πρότυπο της 

Αλεξανδρέτας. 

 Μετά το ηρωικό ΟΧΙ του 2004, Αθήνα και Λευκωσία, έπρεπε να είχαν 

επανατοποθετήσει το Κυπριακό στη μόνη σωστή του βάση. Ως πρόβλημα εισβολής, κατοχής 

και εποικισμού. Δεν το έκαναν τότε. Σήμερα που η Τουρκία εγκαταλείπει τη δική της πρόταση- 

απαίτηση, για ΔΔΟ , εμείς, Ελλάδα-Κύπρος, αντί να εκλιπαρούμε τη ΔΔΟ, στο τραπέζι της 

«άτυπης πενταμερούς», που αποτελεί όμως τυπική παγίδα, με αποκλειστικό στόχο τη διάλυση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη δική μας υπογραφή, επιβάλλεται να συμμορφωθούμε στην 

εντολή του ΟΧΙ, του 2004, και να αποφασίσουμε ότι συζητούμε μόνο στη βάση που επιβάλλει 

ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ,το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Για Κύπρο 

ενιαία, ελεύθερη και δημοκρατική, χωρίς «προστάτες και εγγυητές», χωρίς ξένους στρατούς 

και ξένες βάσεις, με απόλυτο σεβασμό και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων της 

νήσου. 

 Τιμή στο ΟΧΙ του 2004, το σχέδιο Ανάν και τις όποιες παραλαγές του. 

ΟΧΙ σε πενταμερείς που εξισώνουν το ψευδοκράτος του Αττίλα με το διεθνώς  

αναγνωρισμένο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ζήτω η Ενιαία, Ελεύθερη και Δημοκρατική Κύπρος.  

Ευάγγελος Κουρής, Νομικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. 

Γεώργιος Κουρούκλης, Νομικός, Πρόεδρος ΣΑΚ   

 

 

 


