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Ντερβίς Αλί ΚαβάζοΥλου και Κώστας Mισιαoύλnς

42 χρόνια

δρομα. Επιστρατεύοντας όλπ τπν καλΠ

καταφέρει ακόμα να επιλύσουν το πο

και οι πρακτικές των εθνικιστών και στις

λιτικό τους πρόβλπμα. Κυριότερος λό

δύο κοινότπτες. Όσοι αντιστέκονταν

Η Κύπρος είναι διάσπαρτπ από προ

μας θέλπσπ και ειλικρίνεια, μπορούμε

καλύτερος ΤΡόπος. για να

γος EfVQI το γεγονός ότι δεν συνειδπ

δυναμικά σε αυτές τις πολιτικές; λοιδο-

τομές πρώων, από αγνοούμενους, από

να επιλύσουμε το πολιτικό μας πρό

τιμπσουμε τα δύο παλλη-

τοποιπσαμε ότι οι Ελλπνο

πρόσφυγες, από εγκλπματα κατά

βλπμα και να επανενώσουμε τπ χώρα

κάρια τπς Κύπρου, είναι

κύπριοι και οι Τουρκοκύ

τπς πολιτιστικπς τπς κλπρονο

μας.

να συνειδπτοποιπσουμε

πριοι είμαστε στρατπγικοί

όλοι οι Κύπριοι και στις

σύμμαχοι. Είμαστε οι μόνοι

Του Χρίστου Νεοκλέου('*

Q.

από τη θυσία τους

δύο κοινότπτες ότι

n

που μπορούμε να συνεργα

οποία θα διασφαλίίει τπν ειρπνπ στπ

n μοναδικπ

λύσπ,

στούμε ειλικρινά μεταCύ μας

χώρα μας, είναι n Ελεύθερπ Ενωμένπ

για τα κοινά μας συμφέρο-

Κύπρος, Κοινπ Πατρίδα όλων των νό

ντα.

μιμων κατοίκων τπς. Γι' αυτό το στόχο
πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαίί.
Η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες
χώρες στον κόσμο, οι οποίες δεν έχουν
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n Κύπρος είναι μια ανοl

χτπ πλπγπ επειδι1 επιτρέψαμε

μιάς, από αλλοίωσπ του κοινω-

. νιιφύ τπς

ιστού και του φυσικού

τπς περιβάλλοντος.
Γιατί τόσος πόνος; Γιατί τόση
βία; Μέχρι πότε οι Κύπριοι θα
ίούμε σε αυτές τις συνθπκες;
Ας πιστέψουμε στις δικές μας

Δυστυχώς, τα τελευταία

εCπντα χρόνια,

βάίογλου.

n ανε

χθπκαμε να επικρατπσουν οι πολιτικές

δυνάμεις, όλοι οι Κύπριοι και από τις

Ο αγώνας για αυτόν το στόχο είναι
π καλύτερπ τιμή για τους Καβάίογλου
και Μισιαούλπ, αλλά και για όλα τα θύ

ματα των αγώνων του Κυπριακού λα
ού στο σύνολό του.
Η Κύπρος είναι πολύ μικρn για να εί
ναι μοιρασμένπ, αλλά και πολύ μεγάλπ
για να χωρέσει όλα τα παιδιά τπς.

δολοφονούνταν, όπως και

δύο Κοινότπτες, απαλλαγμένοι από προ

* Μέλο(' του Νεοκυπριοκού

στπν περίπτωσπ των Μισιαούλπ και Κα-

Kαταλιlψεις και από εθνικιστικά σύν-

Συνδέσμου

ρούνταν
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