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Η ΠΟΡΕΙΑ των γυναικών της Κύπρου της 

19ης Μαρ1ίοu θα παραμείνει ορόσημο στην 
πρόσφατη ιστορία της Κύπρου σαν η απο

φασιστικότερη και μαχητικότερη εκδή

λωση της Κuπρίας γυναίκας για επι

στροφή στις πατρογονικές εστίες και 

δικαίωση. 

Η διοργάνωση, η 

τητα μας εξέπληξε και ξεγέλασε τους 

και τους 

Οι χιλιάδες των γυναικών που περίμεναν 

με ανυπομονησία και ενθουσιασμό στην 

Πλατεία το 

της Κυριακής στα λεωφορεία που περίμε-

ναν, κάθε με τις 

οημαιοuλες και κλαδιά τακτοποιο(ιν-

ται σrα 70 και πλέον λεωφορεία για το 

μεγάλο προορισμό τους. 

οορες έμειναν οι γυναίκες στην 
αφού μπήκαν (JTrjV Ι<Γ!ΥΠΙΤΗ"' 

εκκλησία όπου μόνο μια τοιχογραφία και 2-
3 στασίδια 

στην 

όσο και έξω στο χωριό όπου η μόνη κίνηση 

σπίτια! 

Η πορεία στα 

σε 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

λόφο ήτανε πολύ δύσκολη και επικίνδυνη 

επιχείρηση. Οι Αττίλες πήραν θέση στην 

κορυφή και τις πλαγιές και έτσι εμπόδιζμν 

τις γυναίκες ν' ανεβούν ως πάνω στην 

κορυφή. Οι Απίλες φανερά συγχυσμένοι 

μπροστά στην ηρωική rφοιmό.θεια των 

γuναικοον τις έσπρωχναν, τις κτυπούσαν, 

τιι~ τρQ.βοι)σαν από τα χέρια και τα π'όδια και 
τις εκτίvασαν σαν σακιά κάτω πΛιnvr.ηΗ,ν
τας πολλές και με σοβαρά 

άλλες! Οι με υπομονή και 

υπέφεραν τις και τις βάρβαρες χει-

ρονομίες, την ελληνική ανωτε-

και μιας ειρηνικής, 

αθοοας και καθόλα 

που ΟΙ διεθνείς και ντόΠιες M.Ajμ<oo~J<>'-: 
θα νότισαν! 

Μεγάλο στην επιτυχία της 

πορείας αυτής συνέτειναν και οι 

γυναίκες από ης μακρινές τους χώρες 

καθοος και οι δυο Τ/Κ που ήλθαν από την 

Απ' την ωραία εκδήλωση 

έλαμψαν με την απουσία τους οι rJ.o,ι;Λw;:;c 

μας · γυναίκες που σ' 
IΛ!I!<Jl·:ι<" ΤΟυς 

Η KQ\ 

του Τ /Κ ηγέτη με το συρφετό των γuναικωv 

και Αστυνομικών δεν πτόησε τις Ε/Κ 

γυναίκες που πρόθυμα προσέφερ-aν χέρι 
συναδέλφωσης σ' 

ση. 

Ηύρεν καλήν τέγνην 

Δικλά χαμοί, χαμογελά 

κλοοστου κλιλ>στοu ποδό 

τό γέλιον μεν μου το 

ηύρεν καλήν τέγνην τωρά 

σιόν σιόv στα κάρβουνα 

τζιείv' την καρκιάν μου να την ψήσει. 

Τάκη Νικολαίδη 


