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Χαιρετισμός κ. Κοκόση 

Συμβούλου της Πρεσβεfας της Ελλ\\δος Ο"rην Κύπρο 

Είναι αβόστακτη η κατοχή και αφόρητη η 
σκέψη πως στα σπίτια που είδες το πρώτο 
φως, τη γη όπου περπότησες, εχόρηκες και 
ευτύχησες, σήμερα ξένο πόδι καταπατει. 

Είναι πρώτιστό μας καθήκον να σκύψουμε 
πόνω στο τερόστιο τούτο πρόβλημα, το προ
σφυγικό, που είναι πρόβλημα όλων μας και να 
το αντψετωπίσουμε με την πρέπουσα σοβα
ρότητα και αίσθημα δικαίου. Όταν ολόκληρη η 
Ευρώπη, όταν ο κόσμος όλος ευαγγελίζεται 
την ακ:bλυτη απόλαυση βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμότων, δεν είναι δυνατο, δεν είναι επι
τρεπτό να διαιωνίζεται η παρακώλυση των 
προσφύγων από το να επιστρέψουν στις 
πατρογονικές τους εστίες, να ξαναλειτουρ
γήσουν τις Εκκλησίες τους και να ξαναγυρί
σουν στα χώματό τους. 

Απόδειξη τη<; ατaλόντευτης και σθεναρής 
στόσεως των Κυθραιω.τών προοφ(ιγων για 
επιστροφή · Ότauς tόποιις τους είναι το 
καθόριο μήνυμα της σημερινής eκδηλώ

σεως. Μtινuμα, που em&δόμβνοαtauςιδώ 
εκπροσώπους 'tων Ηνωμένων Εθνών, eλπι
ζουμε ότι θα φθόσει στα ώτα όσων δισκη
ρύσσονν ότι ενδισφέρονtαι yιc τούτο το 
Νησι. κσι. Ί'ίόντως, με τοσtη την εuκcιρίο ας 
τονισθet ξ•όθfιtρο, στου<; Κυθραιώτες πρό
σφυγες, · στουf: πρόοφυγιις · όΛου ταυ 
Νησιού, στους Κuπρtοuς αδελφούς ότι 
έχετε την αμέριστη οuμπαράσταση της 

Ελλόδος, ποv oe σuνεργασια με την 
Κυπριακtι Κuβtρνηση, μοχθεt για μια δtκαιη 
και μόνιμη λύση. 

Τ ου γυρισμού η μέρα 

Τ ου Άλεδρου κόρη 
Κυθρέα παινεμένη 
Σ' αγαπώ. 
Στα σπλάχνα σου κρύβεις 
προγόνων μου λεlψανα. 
Σε προσκυνώ. 
Μνημεlα της Τέχνης 
~εδlπλωσες τόσα/ 
Σε θαυμάζω 
Των παιδιών σου το μόχθο 
αrτλόχερ' αμείβεις 
Σ' ευλογώ. 
Ο Άγιος που σε σκέπει 
τα παιδιά του φροντlζει. 
Τον τιμώ. 
Τους διωγμένους θα φέρει 
σψά σου και πάλι. 
Το πιστεύω. 
Ανοιχτη την αγκάλη σου νdχεις, 
δροσερή νάνοι σαν πρώτα. 
Νακαρτερεl. 
Το θαύμα ~ανά θε να γlνει. 
Το νερό σου θα πιούμε 
Θα το δεις. 

τ ου γυρισμού τη μέρα • 
το κύλισμα του χρόνου θα φέρει. 
Το νοιώθω. 
Δροσόλουστη κόρη, 
Του Χύτρου εγγόνι, 
Ευλογημένη Κυθρέα 
κοντά σου θαρθώ. 

Γιώργιοc; Κοκήc; 
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Ομιλία του εκπροσώπου του .ΔΗΣΧ 

κ. Μανώλη Χριστοφίδη 

Αδέλφια μας της ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ, της 
ΒΩΝΗΣ, του ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ και του 

ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Αδέλφια μας από το ΤΡΑ

ΧΩΝΙ και το ΕΞΩ METOXI. 

Αδέλφια μας της ΤΖΥΡΚΑΣ: της ΑΠΑΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ του ΑΠΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, της 

ΣΥΡΚΑΝΙΑΣ, της ΑΠΑΣ ΑΝΝΑΣ, της 

ΧΑΡΔΑΚΙΩτιΣΣΑΣ, του ΑΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑ

ΜΠΟΥ. 

- Με την αξέχαστη περιοχή της 

Κυθρέας μπροστά στα μάτια μας 

"Περιοχή του τρεξιμιού νερού 

χωρκόν του Παραδε!σου 

Θεέ μου !ντα πεθύμησα 

τζην της Τζυρκός τα μέρη 

του Παλαικύθρου το νερό 

του Τραχωνιού τ' αέριν. 

- Με Λατρεια για την Ελευθερια και τη 

Δικαιοσύνη. 

-Με σεβασμό στη θυσια των ηρώων των 

aπελευθερωτικών μας αγώνων. 

- Με συνα!σθηση της ντροπής που 

έχουμε Πατρ!δα σκλαβωμένη στο Τούρκο 

και με συνα!σθηση του χρέους πως αυτή 

τη ντροπή πρέπει να τη ξεπλύνουμε. 

- Με πιστη στην Εθνική μας ταυτότητα 

και στα αθάνατα ιδανικό του Έλληνα. 

- Με μ!σος για την αδικια που γ!νεται 
στο μαρτυρικό Λαό μας και με αταλά

ντευτη π!στη στο δ!καιο του αγώνα μας. 

- Με αγάπη για τη κατεχόμενη γη μας 

και για κάθε κόκκο χώματος της Πατρ!δας 

μας. 

- Με την Εθνική ΜΝΗΜΗ καθοδηγητή 

μας. 

-"Mt πiστη q:ro Θεό και στην Ελλ&δα. 

Μαζ~.~α' οvτό.τοv ιερό χώρο 
κ~. στη .t'ρcψμή του Arttfλ~ ~ νο δια
δηΛΦσοuμι αποφασιστικά μe την aφηνική 
ανnκοτοχrκή μαqηορεl.α. 

-·ότι γvωρiζοuμι"'το τiμημο της Λ~Uτε
ριάς κΦ· βα το ξοφΑήσοιιμe ατο .ακέραιο 
όσοι αγώνις καt·$0ες θυσlι'ς • ον χpeta
σθoOv. '' 

-ότι &:ν ξεχνοάμe τη ΠPQVC)VLΚή γη 
-ότι &:ν ξe.γράφοι,ιμc ΠCΙ'lfJZtς 
- ότι δεν δεχόμαστe τα τeτcλεσμtνα 

- ~τι θα σβήσουμε και από το χάρτη και 
από'tή'γη μας τη ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΤτιΛΑ. 

Θα δωοοιιμe αδέλφια με την aντικατοχική 
μας πορεl.α το μήνυμα στους μεγάλους 
της Γης 

- nωt:; ιιrtάρχει και στην Κύπρο Εισβολέας 

- nως uπ(1ρχει και στην Κύπρο Κατοχή 

-πως ιιrtάρχουν και στην Κύπρο ΑνατοΛι-
τες Κοuβαλητοι 

-· ~ uiτόρχουν και για την Κύπρο όχι 
δέκα αλλάkκάδ.ες και εκατοντάδες ψηφι
σμQ.1'0 του ΟΗΕ που ζητούν Δικαιοσύνη 
για το Λαό μας για τους Πρόσφυγες και 
για τους αγνοούμενους μας. 

Δεν μtt~OOV να υπάρχουν δύο μέτρα και 
δύο σταθμά στην εφαρμογή των Αρχών 
του )(όρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Μόνο ~ μια Πανεθνική Πολιτική του 
Έθνους των Ελλήνων μπορούμε να 
κατC)Ρ.yήqοuμε τη Γραμμή του Απ!λα που 
μας &'rμιοUργησε η μακρόχρονη Πανε
θνική.Πολι~ Του Τούρκικου Έθνους. 

Τ οοα χpόνtQ Κυπριακό, αυτή την αλήθεια 

F 


