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έπρεπε να μας την ε[χαν διδάξει. 

Ας δώσουμε αδέλφια με την aντικατοχική 
μας πορειa αποφασιστικά το μήνυμα: 

Κύπρου, aντιμαχόμενος με οργή το όδικο 
ζητώνταςε δικαiωση. τ ο δίκαιο θα νικήσει. 

ο Γολγοθά~ μας θα τελειώσει. 

- πως άρρηκτα ενωμένος και συναδελ
φωμένος ο Λαός μας δ!νει τη Μάχη της ΚΑΛΗ ΑΝΑΙΤ ΑΙΗ ΑΔΕλΦΙΑ 

Η ΡΚΑ 

Μια ρκά που στο κρεβάτι της 

ήταν σαράντα γρόνους 

τσιέ τάχαρον κορμάτσιην της 

έλuωνεν που τους πόνους, 

τσιάν της εδίας έπινεν, 
τσιαν της εμπούκας έτρωεν, 

προχτές που το κρεβάτι της 

σηκώθηκε τσιε_βούραν 

τσι' εκράτεν το βαστάριν της 

τσιέ γ(ιριζεν σγιά σβούρα. 

Οι χωρκανοί συλλόβροτοι, βουρούν Ύta να την δούσιν 
τσιε τες εικόνες του Χριστού μαζlν τους κουβολούσιν, 
πέφτουν χαμαl γονατιστοί για να προσeυ.χηθούσιν, 
τσι' αφού αυτή απόκαμεν, εστάθη να μιλήση, 

"τσι' απού μουλλήση", είπεν τους, •την γλώσσαν να ροuφήση." 
ΕΞlδα καράφκια νάρκουνται με μαύρ9 τα πανιά, 

να ζώνουνε την Τσιύπρον μας τοφ.να ξspνούν φωθιι,ιά 
εκάψαν την Τσιερύνειαν μας, τσι& πόλι:ις, τmε χωρκά, 

εκάψασιν την Λάπηθον, κάψαν τον Καpαβά. 
ΕΞlδα το yιαίμα σιονωτό, να τρέσιη αγιάν ποτάμι, 
κοτσιήνισεν η θάλασσα τσι' εγ(νη Οyιάν nαντσιάρι. 
Τσιέ πάνω οτούτον το κακόν, σε τοόνrομαπιu:λtό, 

εlδα μιαν κόρη νάρκεται με τ• άρμρ το ypouaQc 
τσιε να βουπά μεσ' την φωθκιά σ'γtάν τ' άρκον το θερκόν 
τσι' είδα τα πλοία, στην φωθκιάν να ιφούζουν, ένα, ένα 
τσι' έπαψεν πια εις την στερκάν να καννουρά το γιαίμα." 

Τούτα ελάλησεν η ρκα τσιε 'πέφτει πα' στο χώμα 
τσιε γίνηκεν το χρώμα της σγιάν του τσιερκού το χρώμα 

Οι χωρκανοl την κλάψανε, στον τάφον την επήραν 
τζαι χώμα ούλοι με σεφάν στο σώμα της εσύραν 

Ανδρtα Παναylδη 
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Χαιρετισμός του Προέδρου Κυπριανού 

Ο Πρόεδρος Κυπριανού αφού σuνεχά

ρει τους διοργανωτές της εκδήλωσης, 
αναφέρθηκε στην σημασία των αντικατοχι

κών εκδηλώσεων του λαού μας και είπε 

ανάμεσα σε άλλα: 

"Ενόσω εκκρεμεί το Εθνικό μας θέμα θα 

πρέπει να υπενθυμίζουμε στην διεθνή κοι
νότητα ορισμένες αποφάσε•ς μας. Ιδιαί

τερα σήμερα που εφαρμόζεται από ορισμέ

νους τόσο απροκάλυπτο η πολιτική των 

δύο μέτρων και δύο ιπαθμών, θα πρέπει 

συστηματικά να υποδεικνύουμε προς κάθε 

κατεύθυνση ότι ο Κυπριακός λαός δεν πρό

κειται να απεμπολήσει τα δ[καια και δικαιώ
ματά του. Θα πρέπει να υπεvθυμί~οuμε με 
πειστικότητα ότι είμαστε αποφασισμένοι 

να παραδώσουμε στις ιωτοπιvές γενιές μια 

Κύπρο ελεύθερη και ευχι
σμένη". Και συνέχισε ο Πρόεδρος Κυπρια

νού: 

"Μαζευτήκαμε σήμερα, για να διαμαρτυ

ρηθούμε έντονα γισ.τί ακόμα, μετά από 

δεκοέξη ολόκληρα χρόνια, δεν έχει διακρι
βωθεί η τύχη των αγνοουμένων μας. 

Μαζευτήκαμε εδώ, για να διαμαρτυρη

θούμε εναντ!ον της Τουρκίας και ενοντίον 
εκείνων που με την στάση τους εvθapu

νouv την αδιαλλαξία και τα επεκτατικά της 

σχέδια. Έφτασαν δυστυχώς κάποιοι σε 
σημείο να πιέζουν εμάς αντί -ιην Τουρκία. 

Μας πιέζουν να μην συζητήσουμε το 

f<υπριακό στην Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμέ'νων Εθνών, για να μην ενοχλή
σουμε τηνΤοupκίαfl. 

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Κuπριανο(ι 

τόνισε και τα ακόλουθα: "Ο Κυπριακός 
Ελληνισμός θα συνεχίσει να αγωνίζεται για 

μια σωστή λύση τpυ Κuπριακau. Και μια από 
τις βασικώτερες προϋποθέσεις για σωστή 

λίJση του Κuπριακοό είναι η επιστροφή 
όλων των προσφύγων στις πατρογονικές 

τους εστίες. Η επιστροφή όλων των προ
σφύ'VJJ,Ιv δεν αποτελεί μόνο απαράγραπτο 

δικαίωμα και βασική ελευθερία. Στην περ!
πτωση της Κύπρου η επιστροφή όλων των 
προσφόγων αποτελεί εθνική επιταγή προ
κειμένου να μην επιτρέψουμε την οριστική 
μετσβολή του δημογροφικοu χαpακτήρο 
της Κόπρου. Η εηιστροφή όλων των προ

σφύγων και η αποχώρηση όλων των τοuρ
κικcl''ν και των εποίκων αη:ο
τελοίlν απcφαιτητες για μια 

σωστή λUση που να εξασφαλίζει την επι· 
βlωση του Κυπριακού Ελληνισμοu στα μαρ
τυρικό. μας χώμΙ:ιτα. Αυτό είναι το 
της σημερινής εκδήλωσης, 

Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν θα συγκατα
τεθεί ποτέ σε οποιαδηποτε λύση του 
Κurιριακού που δεν θα εξασφαλίζει και δεν 
θα κατοχυρώνει στην πpόξη την επι
στροφή όλων των προσφύγων στις πατρο
γονικές τους εστιες, καθώς και τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια σωστή 

και εθνικά ποραδεκτή λύση". 


