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στον Άη Γιώργη της Βώνηςκαι στο Έξω 
Μετόχι, στον Άγιο Χαράλαμπο στο Νιόχω
ριο, στον Άη Γιάννη το Θεολόγο στη Μια 
Μηλιά. 

πανήγυρη των πανηγύρεων τα μεγόλα 
κυπριακό ελευθερία. 

Ευχαριστώ 

Μέχρις ότου κτυπήσουν οι γλυκόλαλες 
καμπόνες σ' όλο το Τουρκοπατημένο 
τμήμα της Κύπρου μας για να γιορτά
σουμε την εορτή των εορτών και την 

Παρακαλώ να μη διασπάσει κανένας τη 
γραμμή, γιατι uπόρχοον νάρκες στη νεκρή 
ζώνη. 

Κuθρέα 

Πώς η καρδιά να μην πονέσει 

η ψυχή να μη ματώσει 

σαν ο νους το χωριό θuμηθεi, 

καταπράσινο, ευωδιές yεμdro. 

Κυθρέα μυριολούλοι;δη, 

σrα γιασεμιά πνιyμtvη. 

Τ ο yάρyαρό σου το νερό 

κρατάς σαν πρώτα καθαρό, 

ή μήπως και η Ρήya.ινα, 

που το βουνό ορίζει, 

αφήνει πια το δάκρυ της 

πικρό, καυτό να τρέχει, 

κατηφορίζει το βουνό 

και στην πηγή σου φτάνει 

και σου θολώνει τσ νερό! 

Πώς το μπορείς, τ' ανέχεσαι, 

τ' αγαπημένα σου παιδιά, 

π' αvτρώθηκαν στην πράσινη ποδιά σου, 

σκόρπιο να βλέπεις μακρυά σου; 

Θύμηση! 

Ναί! Θύμηση του νου βάσανο, 

μα της καρδιάς ελπiδa γλυκειά, 

μεθοδικά τρέψεις το νου, 

έτσι που να χαρίσει 

σε νεύρα, μπράτσο διjναμη 

για Λευτεριά v' αγωvισrούvε. 

Γεώργιος Κοκής 
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Χαιρετισμός του Προέδρου 

της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων 

κ. Χρίστου Αρτεμiοu 

Εκλεκτοί 

Συγχωριανοί μου, Συναγωνιστές και 

Συναγωνίστριες, 

Οι aντικατοχικές είναι μισ από 

τις μορφές αντίστασης του λαού μας ενά

ντια στην και την Τ οuρκική 

Όλες οι μορφές μερικές 

από τις δεν έχουν ακόμη 

θεί και δεν χρησιμοποιήθηκαν, στοχεί;οuν 

σε ειδικούς στόχους: όπως για 

δειγμα, στην ενδυνάμωση του αγωνιστι

κού φρονι']ματος, στην αναθέρμανση των 

σχέσεων και των δεσμών που ισχυαν προ 

του ξεριζωμού από την αγαπημένη Κωμό

πολη και τα rτεριχωρό της. Ειδικά σήμερα 

οφείλουμε να νοιώσουμε ξανά Τζιρκώτες, 

Νιοχωριτες, Τρaχωνιτες, Πaλαικuθριτες, 

Αλλά πάνω από τους 
η συντήρηση 

και πρό-

3.000 ετιi.iv 
από την που το ελληνικό το 

μπόλι στην Κύπρο ο Τει)ιφος και 

καν οι Χύτροι. Άρα η 

μνήμης είναι προς τους 

νους, τους γονιούς και τους αδελφούς 

που κρύβει στα σπλόχνα της φυλακτό 
αιώνιο η Κuθραιώτικη γη. Και οι μορφές 

του αγώνα, οι μέθοδοι στρατηγικής και 

αλλό ο αγώνας αιιτός καθεαu

τός-αuτή η διοδικασια aποσκο

πει στον ένα και μοναδικό στόχο, στην 

απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών 

από το Βάρβαρο Τούρκο κατακτητή, στην 

επιστροφή όλων των προσφύγων στα 

σπιηa τους και στην περιοuσια τους τα 

χωριό και τις πόλεις τους, στη σωτηρία 

της μαρτυρικής μας πατρίδας, στη φuσικr; 

και εθνική επιβιωση του Κυπριακού Ελλη

νισμοu και δεν είναι υπερβολή να πω, στη 

φυσική, εθνική, πολιτωτική, επιβίωση ολό-

του στο σι:ινολι) 

του. 

Και τίθεται επιτακτικό το πως επι-

ειδικοί 

των συναινετικών που ενώνουν 
τον Κυπριακό λαό. Και για να uπόρχοuν 

rταρονομαστές 

σύνολα και από 

οφείλουν να "''"''"'""''·'"''"' 

οι καινοί 

και από 

μας - στην πατρίδα μας να 

φτιάξουμε πλουραλιστική και δημοκρατική 

το οιιωνο

μικό θαuμα, να 

την nou έχουμε. πάνω 

από όλα την ιφοηκή μας οντότητα. 
κaμε ενiσχuσης των θεσμών ηοι; 

προογοuν την ενότητα, τα Εθνικό 

βαύλιο. Και ποιος το δικaί

ωιla στην κρισιμη τούτη Φρα ττοu περνά η 

πατρ!δα μας οπουδήποτε ψηλά κaι αν βpf
aκεται, οrτοιονδήποτε αξίωμα και αν κατέ
χει; · ιδιαίτερο όταν μερικών ο Ιστορικός 

''""'"''"''-'''"'."'""· ειvαι να 
να διαταράσσουν τις ισορροrτlες 

ενότητάς με αχρεlαστα κηρύγματα; και 

γιατί η προτροπή να aπευθύνεται μόνο 



στους πρόσφυγες μήπως το κυπριακό δεν 

εινaι πρόβλημα ολόκληρου του Κυπριακού 

λαού; Θα πουν πως έχουμε πλουραλι

στική, δημοκρaηκή κοινων!a, και ξaνό το 
ερώτημα, μήπως ομόδες ή ότομa έχουν 
το δικa!ωμa να χρησιμοποιούν εύηχα συν
θήματα, για να βρυκολaκιόσουν τα σενά

ρια της διάσπασης του Κυπριακού λαού; 

Θέλουν να ξεχνάνε μερικο! πως αλυσόδε

σαν τον ελληνικό λαό δικτάτορες έχο
ντας σαν σύνθημα το 'Έλλός Ελλήνων 
Χριστιανών". Δημιούργησαν στην Κύπρο 

κρ!ση θρησκευτική χόριν της διαφύλαξης 
των aξιών της χριστιανικής π!στης, 

έκαμαν το πραξικόπημα εν ονόματι του 

ιερού στόχου της ένωσης. Ενώ ενσυνεί
δητα στην Ελλόδa και στην Κύπρο οι 
εγκέφαλοι εξυπηρετούσαν ξένα σuμφέρο
ντa. Μιλούν ακόμη μερικοι για aφέλεια και 
aφροσύνη μήπως εινaι όρaγε κότι χειρό

τερο; Γιοτ! όλα aυτό τα σενόριa ιδιaιτερa 
τώρα; Ιδού ο προβληματισμός. Εmτέλους 
aς συνειδητοποιήσουμε πως η aσπ!δa και 
το δόρυ του Κυπριακού λαού ε!νaι η ενό
τητα του κι aς την διαφυλάξουμε σαν 
κόρη οφθαλμού. 

Σuνaγωνιστές, συνaγωνιστριες, 

Η Κύπρος σήμερα εινaι εμπλεγμένη στην 
κρ!ση του Κόλπου. Νόμιμες και παράνο

μες βόσεις, κατοχικό και παντός ε!δους 
στρατεύματα που εδρεύουν στο νησι βρ!
σκοντaι · σε εγρήγορση και στοχεύουν 

κάποιον όλλο τυχοδιώκτη εισβολέα και 
κατακτητή, το Σaτόμ Χουσείν που κατά
κτησε το Κουβέ'ίτ. Άγνωστος ακόμη ο επ!
λογος της κρίσης του Κόλπου και κατ' 

επέκταση άγνωστη και η τύχη της Κύπρου 
τtου aποτελε! κaτό ειρωνικό τρόπο 
έπαλξη διαφύλαξης της ακεραιότητας του 

Κουβέ'ίτ, και εκδίωξης του κατακτητή aπό 

το ξένο έδαφος. 

Και τιθεντaι τα ερωτήματα: 

Υπάρχουν δυο ειδών εισβολές, δυο 
ειδών κατοχές, τα aνθρώπινα δικαιώματα 

και οι ελευθερ!ες aποτιμούντaι μόνο όταν 
θ!γοντaι συμφέροντα; Ποιος ο ρόλος των 
Η.Π.Α. έναντι στο Ιρόκ και στην Τουρκ!a, 
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που κaτtμι, την Κύπρο; Ποιος ο ρόλος 
της Αγγλίας ενάνtιa της Κ(ιπρου και της 
Τουρκ!aς και επιΊρέψετt μου aνaφέρου
μaι στ~ ηΥ';φς των χωρών τούτων και 
των όλλων χωρών ποu qνήκουν στη γενιό 
των μιλιταριστών και "tων νοσταλγών του 
ψυχρού πολέμου. Αναφέρομαι σ' όλους 
εκε!νους που δεν έχουν συλλάβε,ι τα 

μηνύματα τι:ι.·ς,; ~εεnnοοχί1ς, ποϋ ~η εΠι!φά
τηση της εφfjνης, και του ο~αcψ.οό των 
aνθρωτtlνων δικαιωμάτων και tωv 'Ι'tαWν
θρώπινων tδavικεbν ·της ε~u&ερtας, της 
δημοκριtt(ας και "r'ης δικaιοαόνης. · · 

Συνaγφ~~ς~ Σ~vwτριις, 
ο δρόμος που ΟΜολοΟθοόμε είναι aνηφο
ρικός και δόαιcaλος οφsίλουμa va διαφU
λόξουμε: Την ενότητά ιιος,, 'VO ενι<:JΧΙ)
σουμε το~;~q tsσμοάς που 'μας ενώνουν, 
ιδιa!τερa το εθνικό σwβούλιο .. .Νο, :&εθνο
ποιήσο~;~με το πρι)βλημά μας, • μe προ
σφυγή oτri. ΓενU9) Συνέλευση ό.Η.Ε. και 
στα Διάφορο 'Οργα.να της Ευρώπης - ya 
εκμετα~υτοίιμε τη ν&α τάξη πραγμάτων 
που δημιουργήθηκε, vα. ειq.ιεταλλεuτοόμε 
ιδιaιτερο τον ενισχυμένο ρόλο του Σι.ιμ
βουλίου ασφ.όλειας Και το ρόλο που αακει 
και συνέχφ θα .~νιαχuεται η Ευρώπη. Η 
Ευρώηη ΠQυ ξεκινά από το.ν ΑτΛαvnJ<ό και 
φθόνεi οτα ()ιιράλια. Ας στηρι)(θοόμε 
όμως πάνω από όλα στις, .~ μας 
aρετές. Είναι ο δρόμος της τ.ιμ'ής κqι -;ου 
χρέους ~Οι οπωσδήποτε να ε!στε βέιJaιοι 
πως ο δρόμοι; . της εnιοτροφής δεν eα 
aργήσει. Αν πcφ' ελπίδα\ l(~ouν οι 
δυνaτοι εμείς θα κάμουμε προοκληση 
στους νεκροuς της ιστορίας μας. 

"Για να βογγήξουν τα κόκκαλά των 
και τότε aς vrpanoίιν οι ζωντανοt 

aς ντροπούν οι'ζωvτανqj που υποχρέω
σαν 

τους νεκρούς να π&Θάνοu,ν δυο φορtς 
για την !δια λιuτεριά" 

Τ ο οφε!λοuμε στοuς ζωντσνούς και 
στους αγέννητους. 

Σας εuχαριστώ 


