
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δπογραφή τής συμφωνίας 
τής Γενεύης τ^Βί θέτει τέρμα στήν περαιτέρω αίματοχυσία καί έπιτρέπει στόν u .·'* 

κυπριακό λαό νά βγει μέσα Από τήν τραγική καί κρίσιμη κατάσταση στήν δποία 

βρέθηκε.

Παρά τίς παραχωρήσεις πού δποχρεώθηκε νά κάμει δ ‘Ελληνική πλευρά καί τήν 

Ασάφεια πού δπάρχει Αναφορικά μέ τό θέμα τής Αποχώρησης δλων τών ξένων στρατευ

μάτων Από τό κυπριακό έδαφος, στίς δοσμένες κρίσιμες συνθήκες γιά τόν κυπριακό 

λαό, ή συμφωνία τής Γενεύης Αποτελεί τό πρΕτο βήμα πρός έφαρμογήν τοϋ ψηφίσμα— 

τος τοϋ Συμβουλίου ’Ασφαλείας τής 20ης *Ιουλίου»

Τό Αμέσως δπόμενο βήμα θά πρέπει νά εϊναι ή έπάνοδος τοϋ τόπου στήν Συνταγή ·. 

ματική τάξη καί ή είρηνική λύση τοϋ κυπριακοϋ κατά τρόπον πού νά διασφαλίζει τήν 

Ανεξαρτησία, κυριαρχία καί έδαφτκή Ακεραιότητα τής Κόπρου. Γιά τήν λύση τοϋ 

κυπριακοί δ κυρίαρχος κυπριακός λαός θά πρέπει νά ?χει Αποφασιστικό λόγο,

‘Η έρρωμένη Αντίσταση τοϋ κυπριακοί λαοϋ μαζί μέ τήν διεθνή συμπαράσταση L 

καί Αλληλεγγύη έμπδθι σε τούς έχθρούς τής Κύπρου Από τοϋ νά τήν διαμελίσουν 

καί νά τήν καταστρέφουν,

*Η Κύπρος μπορεί καί πρέπει νά παραμείνει Ανεξάρτητη, κυρίαρχη, έδαφικά ► 

Ακέραιη, Αδέσμευτη καί δημοκρατική.

Τό ΑΚΕΛ Απευθύνει θερμή έκκληση πρός δλόκληρο τόν κυπριακό λαό, "Ελληνες 

καί Τούρκους, νά σ’·νς♦-.στοϋν γιά τήν πιστή έφαρμογή τής Απόφασης τοϋ Συμβουλίου 

* Ασφαλείας καί τήν δημιουργία συνθηκών έπιτυχίας τής νέας διάσκεψης^ πού θά 

πραγματοποιηθεί στίς 8 Αδγούστου μέ τήν συμμετοχή Αντιπροσώπων τής Κόπρου.

Τό τελευταίο δεκαπενθήμερο έδημιούργησε πολλά θύματα καί προβλήματα. "Ο,τΐ 

χρειάζεται, δ,τι Αποτελεί ί/πέρτατο πατριωτικό καθήκον αύτή τήν στιγμή, είναι 

νά μονιάσουμε δλοι καί νά συγκεντρώσουμε τήν προσοχή μας στήν έπούλωση τών ·· 

πληγήν, στήν Απο:<τ.τάσταση τΕυ προσφύγων, τήν εΙρηνική λύση τοϋ κυπριακού καί 

τήν έπάνοδο στήν συνταγματική τάξη καί δμαλότητα.

/ / · / /
τό Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ ΑΚΕΛ
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