
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

διεθνών οργανισμιi:ιν, καταπατεί κατάφωρα 

τα ανθριίJηινα δικαιώματα και τις στοιχειώ

δεις αρχές με απώτερη επιδίωξη τον τουρ

t<ικό επεκτατισμό για κατάληψη και τουρ

κοηοiηση όλης της Κίιπροu μας. 

Μα τα χώματα τούτα από την αυγή της 

Ιστορίας τους ήσαν και είναι Ελληνικά και. 

Αρμενικό. Το αηοδεικνΙJει ο αψεuδέστατος 

μάρτυρας η αρχαιολογικη σκαπάνη με τα 

πολι!τιμα ευρήματα που ξεσκέπασε. Δεν 

μπορεί να οικειοποιηθεί ο Τοί;ρκος 

κατακτητής. Τα διεκδικούμε εuείς οι πρόσ

φυγει; Έλληνες και Αρμένηδες, οι νόμιμοι 

Ι'\λΙ ρο\ιόμοι εκείνων που με ιδριiηα ><:ω αίμα 
Ία Ωπi:κτησαν και κc:~μι(ι δύναμη, μα καμιά 

δε\ ~ ιορεί να τι, κάμει δικά της. Ο αγr.ίJνας 

θα ,;ι;νc:χιστi:ι αμείωτος μέχρις ότου τα 

ΣυναδέλΦfοση 

Τ' ακρίβό μου μιισηκό 
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σ' όλοuς τc.ί>ρα θα το rιω. 

Δώσrε, φίλοι. προσοχή 

υαύροι, κίτρινοι, λευκοι. 

Σαν γυρνιί> απ' το σχολείο 

μεσ' το σπίτι σαν κλειστώ 

έχω πάντα το βιβλίο 

σίJντροφο άδολο. ΙΨJ1ό. 

Το ανοίγω και με πάει 

σ' ένα κόσμο μαγικό. 

Το διαβάζω. με τραβάει 

σ' ένα όνειρο γλυκό. 

Νάμαι τώρα στην Ασία, 

και μετά στην Αφρική. 

Ταξιδεύω στην Ευρώπη 

μα και την Αμερική. 

Γνιίψισα άγνωστα μου μέρη 

τις ερήμους και τα έλη. 

θάλασσες ωκεανούς. 

FΞlδ' ανθριiJπους ζωντανούς. 

Που μ' αγάπη περισσή 

αγωνίζονται, μοχθούν 

τα καλά σ' όλη τη γη 

για να φέρουνε ζητοι)ν. 

Με αστούς θέλω να μοιάσω 

και τον κόσμο να μονοιάσω, 

για να ζουν όλοι στη γη 

με αγάπη και τιμή. 

ανακτήσουμε, ~1έχρις ότου περάσουν στην 

ελληνική ι<αι αρμενΙκή γενιά για να τα καλ

λιεργήσει και τα φροντίσει να καρπίσουν 

και θρέψουν τους δικαιούχους κληρονό

μους τουc. 

Συνεχίστε συναγωνιστές Αρμένηδες 

aσταμάτητα το δίκαιο αγιονα μας και σας 

Uιαβεβωώνοuμε πως θα είμαστε πάντοτε 

στο πλευρό σας μέχρις ότου φθάσει η 

ευλογημένη και πολυπόθητη μέρα της απε

λευθέρωσης για να γιορτάσουμε τη μεγάλη 

νίκη. τη ν[ιcn της ηθικής και του δικαίου. 

Ευχαριστώ! 

Χρ.Πέτσας 

Γεώργιος Π. Κοκής 



'ιi 

ΕΛΕΥΘΕΓη-ι ΚΥΘΡΕΑ. 

ι\ 'r«>ΥΣΩJ\ιΙΑΤΕ!()V <<FΛΕΥΘΕΡΗΚΥΘΡΕΑ» 

.c;;Η..:ΙΙψiα της συνεστίασης 28/5/87 

)~' I 

"Ψ'iντι:ηε από αωιοδο-, 

τ:ωc; θα στραφούμε 

ι ::<λπRωμέvουc: τόπους 

·; (ψΙ.ι:ιουμε την αξέχαστη 
(;;δε.λΦωμένοι και 

~π 2!,ψΡ'ν(ι)V KCH 

αλίιγι

ωυ αγιiJνα μας. Μη 

τους σκλαβωμέ

λδ. 

ελr;inσ κω ηεrωίθηση, ηως θα 

υη6θnτη εκείνη μέρα του 

δύναμη, δεν θα μπορέσει να μας τα 

στεοήσει ο(ιτε και ο Ασιάτης επιδρο

μέας θα μπορέσει να τα σφετερισθεί 

κω οικεiοποιηθεί. 

συστηματικά και 

λληvισμΟΙ'ι της r(ίπιpου μας και 

το,χ~ πανίερους 

τι?που::; μας από rouς οποίους η κατα

κτητικr') μανία του πειρατή εωβολέα 

μας έχει εκδιώξει ανελέητα. Διδά

σκετε ασταμάτητα τη νεώτερη γενιά

τέκνα κω εγγόνια - που γεννήθηκαν 
στην προσφυγιά t<αι δεν είδαν τον ήλιο 

της πανεύμορφης περιοχής μας και 

δεν γνιίφισαν το φυσικό και κοινώνικό 
της περιβάλλον, τις φυσικές της καλ

λονές και το ανθρώπινο δυναμικό των 

προοδευτικών και φιλησύχων κατοί

Ι"\ων της, Είναι ανθρώπινος νόμος, πως 

ένα πρόσωπο, ένα φυσικό και κοινω

νικό περιβάλλον για να τ' αγαπήσεις 

πρέπει να το γνωρίσεις, να σuνανα

στραφείς, να δημιουργήσεις μαζί του 

δεσμούc:, έτσι που να το συμπαθείς και 

να το νοσταλγείς. Αυτή την αγάπη λοι

πόν των προσφιλι.iJν μας τόπων έχουμε 

επιτακτικό καθήκον όλοι μας σαν 

πολιτεία, οικογένεια, σχολείο, εκκλη

σία να την εμπνεί;σοuμε στην τρυ

φερή μας γενιά για να μπορέσουμε να 

παραδι\>σοιψε σ' αυτή την σκυτό.λη 

του αγώνα για να συνεχίσει ανένδοτο 

τον αγώνα μέχρι την επιστροφή και τη 

δίκαίωοη. 
τόπων μας, Είναι 

'οι ψκοπατημένα μας 

και κόπους, με 

της προγονικής 

Ιωι καμμιά, μα καμμιά 

Καλλιεργείστε αkόμη στη διάδοχο 

γενιά τον πόθο για επάνοδο στις 

πατρογονικές μας εστίες, γιατί με την 

τακτοποίηση και εγκατάσταση των 

νέων ιδίως οικογενειών στην ελεύ

θερη πeριοχή, έχει ατονήσει αυτός ο 




