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                                    Ζήτω ο Κοινός μας Αγώνας  
 
Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα θερμό χαιρετισμό προς όλους τους 
πατριώτες Κύπριους.  
Σήμερα από αυτό εδώ το χώρο γράφουμε ξανά την κοινή μας ιστορία.  
Βγήκαμε σε αυτό το δρόμο για σπάσουμε τις προκαταλήψεις ετών που επικράτησαν σε 
αυτό το νησί. Είπαμε ότι το κλειδί της λύσης είναι η επιστροφή των Βαρωσίων, η 
μετατροπή του λιμανιού της Αμμοχώστου και της εντός των τειχών πόλης σε 
κληρονομιά της UNESCO. 
Μετά από 57 χρόνια ανοίξαμε ξανά σε όλους τους ανθρώπους της εκκλησία του Αγίου 
Εξορινού.  
Σε καμιά περίπτωση δεν παραιτηθήκαμε. Είπαμε ότι εάν θα επανενωθεί η Κύπρος αυτό 
θα γίνει μέσα από την Αμμόχωστο και τη Δερύνεια. Επιμείναμε ότι η ενοποίηση της 
Αμμοχώστου με τη Δερύνεια δεν θα είναι το αδιέξοδο σε αυτή την περιοχή. Και παρά τις 
καθυστερήσεις, τις δικαιολογίες του στρατού, τους πολιτικούς φόβους και τις φασιστικές 
φωνασκίες, τελικά καταφέραμε να επανενώσουμε την Αμμόχωστο με τη Δερύνεια. 
Διανοίξαμε ξανά μετά το 1974 τη λεωφόρο Αμμοχώστου. 
Η βούληση των φιλειρηνικών δυνάμεων αντιμετωπίστηκε με διάφορες προβοκατόρικες 
ενέργειες. Αποφάσισαν να ανοίξουν την παραλία του Αγίου Μέμνονα σε ένα ρατσιστικό 
πλαίσιο και για αυτό την μποϊκοτάραμε.  
Υπογραμμίσαμε ότι η πίστη μας στην επανένωση αυτής της χώρας είναι πάνω από όλα. 
Αξιολογήσαμε όλα μας τα βήματα όχι ως υποχωρήσεις, αλλά ως ευκαιρία για την 
οικοδόμηση του μέλλοντος αυτής της χώρας σε συνθήκες ειρήνης. 
Και το μεγαλύτερο βήμα σε αυτό τον αγώνα θα το κάνουμε με την αποφασιστική στάση 
του ΑΚΕΛ.  
Πριν μήνες ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να καταφέρουμε το εντελώς νέο στην 
πολιτική ιστορία αυτού του νησιού. Βγήκαμε στο δρόμο από την Καρπασία στην Πάφο, 
από την Κερύνεια στη Λεμεσό, σε ολόκληρο το νησί και χωρίς να αναγνωρίσουμε 
σύνορα για ένα κοινό στόχο. Στο μέλλον με την ομοσπονδιακή λύση, μαζί θα 
λαμβάναμε μέρος στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν από τώρα υποδείξαμε 
κοινούς υποψηφίους και από την πρώτη μέρα ταρακουνήσαμε το στάτους κβο σε αυτό 
το νησί. 



Επειδή γνωρίζουμε ότι η παρέλευση του χρόνου είναι εναντίον των Κυπρίων δεν 
περιμέναμε την περιεκτική λύση για να θέσουμε επί τάπητος την κοινή πολιτική μας 
βούληση. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να αποδείξουμε σε ολόκληρο τον κόσμο 
ότι οι Κύπριοι είναι υπέρ ενός κοινού μέλλοντος. 
Όλο αυτό το διάστημα δεχτήκαμε την επίθεση των φανατικών στοιχείων και των δύο 
πλευρών. Είδαμε πως με τον ίδιο τρόπο προσπάθησαν να μας επιτεθούν τα εθνικιστικά 
δεξιά στοιχεία. Όμως είναι με τον κοινό μας αγώνα που αντιμετωπίσαμε αυτές τις 
επιθέσεις. Για μια ακόμα φορά μάθαμε μέσα από την πρακτική μας εμπειρία ότι ο 
αποτελεσματικότερος αγώνας ενάντια στον εθνικιστικό φανατισμό είναι ο κοινός μας 
αγώνας. 
Μαζί θα αφαιρέσουμε ακόμα ένα τούβλο του στάτους κβο που δυστυχώς έγινε μέρος 
των κυττάρων πολλών και στις δύο πλευρές του νησιού. 
Απόψε εδώ στη Δερύνεια σε μια πονεμένη γεωγραφία που στο παρελθόν οι δύο 
κοινότητες συγκρούστηκαν, εμείς πραγματοποιούμε με ενθουσιασμό το κλείσιμο της 
κοινής μας προεκλογικής εκστρατείας. 
Από απόψε κιόλας σας ανακοινώνω το αποτέλεσμα της 26ης Μαϊου. 
Εμείς είμαστε οι νικητές. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων, έχουμε νικήσει γιατί 
κάναμε αυτό που δεν έγινε ποτέ στην κυπριακή ιστορία, νικήσαμε γιατί κάναμε εφικτή 
την συμμετοχή Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων σε κοινό ψηφοδέλτιο, νικήσαμε 
γιατί υλοποιήσαμε την κοινή ψηφοφορία. 
Εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας! 
Είμαστε υπέρ της ειρήνης! 
Στηρίζουμε την ομοσπονδία! 
Προσπαθήσαμε για τους ανθρώπους χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το χρώμα, την 
εθνικότητα, το φύλο. Χωρίς κανένα διαχωρισμό δουλέψαμε για την ανθρωπότητα, 
δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. 
Σε αυτές τις εκλογές θα νικήσει η Ειρήνη. 
Θα επικρατήσει η συνεργασία και η προσέγγιση. 
Θα νικήσει η Κύπρος. 
Ο εθνικισμός και ο σοβινισμός θα ηττηθούν. Χαμένες θα είναι οι διχαστικές πολιτικές. 
Ζήτω ο κοινός μας αγώνας! 
Ζήτω η ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρος. 
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