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Στ' όνειρό μου 
Στο όνεφο συχνά 
σαν άγγελο σε βλέπω 
να έρχεσαι σε μένα 
κι' U\'οίγω την αγκάλη 
μου πάλι με χαμόγελο 

σι'(ά, σιγά γυρνάς 
μέσ' τη ζωή την άλλη 
βαθιά μέσ' στο σκοτάδι. 

Δακρύζουνε τα μάτια μου 
λυγίζει το κουράγιο 

K(ll σκέπtοντ9ς εσένα 
κλείουν πάλι τα μάτια μου 
απόψε δακρυσμένα. 

Γράφει το χέρι στο χαρτί 
ότι ση>ν κόσμο νιώθ(Ο 
τιις ξενητιάs την μοναξιά 
του χωρισμού τρν πό\'Ο, 

Σόββα~ Νικ9λόου 
Μεταv\\ατης στις Ηνwμένε~ Πολιτείες 

Αμερική~ 

Χαιρετισμός α116 τον Πρόε~ρο του Σωμα· 

τεlου «Ελεuθεpη Κuθρέα» κ. χ ρ. Πέτqα στη 
συγκέντpφση ταυ Λήδpα Π(ιλα~ κατ(>τιιν 

ποpεlας και 9λονιίκτια~ καθιστικής εκδή· 
λωσης για κατιιδlκη της επrσκεψη~ του 

πρωeυπ9υpγού της Τουpκfας κ. Τοpγκοι)τ 
Οζόλ στα κατεχόμενα ηου οργόνωσε το Σο· 
σιαλιστικό Κόμμα Ε,Δ,ι;.κ. στις 2 Ιοuλlου 
1986. 

Α.γαπητο( συνaγων!στές κρι gυναγιι;ιν(.,. 
στριες, 

Από μέρους του Σφματεiου «Ελεύθι;pη 
Κυθρέα" απευθύνω εγκqpδιο και αγωνφτι· 

κό χαιρετισμό στην πqpούσα συγκέντρφση 

πα υ έχει φθόσει στο τεrχος τοΟτο της ντρσ· 

πής και του αίσχους, στο οδόφραγμα του 
Λήδρα Πόλας, που οι ορ~ές του Αηlλq έ· 
χουν διχοτομημένη την μαρτυρική μι:ις Με· 

γαλόνησο για να ζήσουν υποχρεωτικό οι 

δυο κοινότητες των Ελληνοκυπρlων και 

η"ν Τουρκοκυπρlων πΜϊ·rιΜϊ. )(wplς ΜΨ" 
μ ιό επι~QΙνωνια και σyνgιqλλqγη; χwρlς συ" 
ναναστρqφή ~αι διΡπρpγμότ~uση για να 

εκπληρφθεί η διακαής ~πιθυμlg ταυ εγκά" 
θετου Γ>jτενκτ(!ς που διετυμf!όνιζ~ προ 
τιολλού μ~ την έναρξη της Τούρκικης gγ" 

ταρσίας του 1963. 
Μα οι σημερινές μας εκδηλώσεις Πορεlα 

και ολονύκτια καθιστική εκδήλωση στρέ .. 



φονται ενόντια στην επiσκεψη του Τούρ
κου πρωθυπουργού κ. Τορκούτ Οζόλ που 

σήμερα έχει φθόσει στο κατειλημμένο 
Τμήμα της Κύπρου μας. Ήλθε να καμαρώ

σει τη ληστρική επιδρομή του Αττιλα που 

έχει εδώ και δώδεκα ακριβώς χρόνια σκορ

πiσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την 

ερήμωση και τον αφανισμό στην «Βόρειαιι 
Κύπρο μας, που όλλοτε έσφυζε από κίνηση 

και δραστηριότητα επιβλητικότητα και με

γαλπρέπεια, ένδοξον και ακμάζον παρλε

θόν, υψηλό ν επlπεδον πολιτισμού και ανό

πτυξης. Ηλθε να θαυμόσει τα επιτεύγματα 

και μεγάλα κατορθώματα της περιώνυμης 

ειρηνευτικής επιχεlρησης που ο πρωθυ

πουργός της εισβολής, ο σοσιαλιστής Ε

τζεβlτ διέταξε τον Αττιλα να εκτελέσει 

Καταγγέλλουμε με αγανόκτηση την πα
ρόνομη επlσκεψη του κ. Οζόλ σ' όλη την 

πολιτισμένη ανθρωπότητα γιοτ! εlναι προ
κλητική και θlγει τα αισθήματα των Ελλή

νων κατοlκωντης Κύπρου μας, προσβόλλει 

σε υπέρτατο βαθμό την εθνική μας αξιο

πρέπεια και πλήττει ανεπανόρθωτα το ε

θνικό μας γόητρο. Η πρόξη τούτη του 
Τούρκου πρωθυπουργού φανερώνει απρο

κάλυπτα τα επεκτατικά σχέδια των επισή

μων της Τουρκ!ας που επιβουλεύονται σε 

βόρος του ταλαlπωρου νησιού μας και που 

στοχεύουν να θέσουν σε ενέργεια είτε στο 
παρόν στόδιο, εlτε στο απώτερο μέλλον. Η 

σημερινή παρουσlα του πρώτου τη τόξει ε

πlσημου της Τουρκlας σκοπό ακόμη έχει ν' 
ανοlξει το δρόμο για αναγνώριση της ούτω 

καλούμενης Τούρκικης Δημοκρατlας της 
<(Βόρειας>~ Κύπρου από όλλες χώρες ένα α

κόμη τετελεσμένο γεγονός κοντά στα τόσα 

άλλα με αποκορύφωμα την Τουρκοποlηση 

ολόκληρης της Κύπρου μας. 

Μα τα χώμάτα τούτα της κατειλημμένης 

Κύπρου μας από την αυγή της ιστορlας της 

ήταν Ελληνικά και Ελληνικά παραμένουν 

στο πέρασμα των αιώνων. Πολλούς aφέν

τες άλλαξε, δεν όλλαξε καρδιό .. , Θα περό
σουν κι αυτοί, όπως πέρασαν στο παρελθόν 

τόσοι και τόσοι κατακτητές και θα ξανόλ
θουν πόλι στα ελληνικό χέρια να φροντl

σοuν και τα καλλιεργήσουν για να καρπι

σουν και θρέψουν την ελληνική γενιό. Ναι, 
θα περόσουν πάλι σε μας τους πρόσφυγες, 

γιατί μας τα έχουν αφαιρέσει με τη φωτιό 
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και το σlδερο,με την αρπαγή και τη λεηλα

σία. 

Δυστυχώς πlσω από τις διχοτομικές ε
νέργειες και τα τετελεσμένα γεγονότα των 

Τούρκων κρύβονται οι ισχυροl της γης που 

με τη στάση που παlρνουν στο εθνικό μας 

πρόβλημα υποθόλπουν και ενθαρρύνουν 

τα επεκτατικό σχέδια της Τουρκfας που συ
στηματικό και κλιμακωτά εφαρμόζει σε βό

ρος του ελληνισμού της Κύπρου μας. Τού

το αποδεlχθηκε περίτρανα από το πρόσφα

το σχέδιο πλαισίου συμφωνίας για λύση 

του Κυπριακού που έδωσε ο Γενικός Γραμ

ματεύς του Ο.Η.Ε στις δυο πλευρές. Το ε

τεροβαρές τούτο έγγραφο με παρόδοξο 

τρόπο ενσωματώνει όλες τις τουρκικές 

θέσεις κι αγνοεl τελέιως τις θέσεις της Ελ

ληνοκυπριακής πλευράς που πειστικά και 

εξαντλητικά εισηγήθηκε σε πρόσφατες συ

ναντήσεις με το Γενικό Γραμματέα του 

Ο.Η.Ε. Στη συνέχεια αγνόησε ακόμη τις 
θέσεις μας στην επακολουθήσασα έκθεση 
του στο Συμβούλιο Ασφαλεlας και επέρρρι

ψε την ευθύνη του ναυαγίου του διαλόγου 

στη δική μας πλευρό, γιατί απορρίψαμε το 
εθνικά απαρόδεκτο σχέδιο πλαισlου συζή

τησης του Κυπριακού. 

Βγήκε έτσι με τις πιο πάνω ενέργειες του 

ο Γενικός Γραμματεύς από τα πλαlσια των 

όρων εντολής που πήρε από το Συμβούλιο 

Ασφαλεlας για να παρόσχει τις καλές του υ

πηρεσlες για προώθηση και λύση του Κυ

πριακού. Ενήργησε ακόμη αντίθετα προς 

τα εκάστοτε ψηφίσματα του Ο.Η.Ε και τις α
ποφόσεις του Συμβουλlου Ασφαλεlας για 

την Κύπρο και στις συμφωνlες κορυφής 

Μακαρίου-Ντενκτάς και Κυπριανού-Ντεν

κτός που συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν 

στην παρουσ(α του προκατόχου του Γενι

κού Γρaμματέα του Ο.Η.Ε κ. Κουρτ Βόλ

ντχάϊμ. Λυπηρό ν' αναφέρω πως οι πιο πόνω 
ενέργειες του κ. Κουεγιάρ πλήττουν το 

κύρος και υποβαθμfζου'' ανεπανόρθωτα 
την επιρροή του Ο.Η.Ε ιδιότητες που έπρε

πε ο aξιωματούχος να σκέπει και φυλάει ως 
κόρην οφθαλμού. 

Το χειρότερο ακόμη είναι που όλοι οι 

<<Φfλοι» μας μας είχαν συμβουλεύσει το α

παράδεκτο και απορριπτέο τούτο σχέδιο 

του κ. Κουεγιόρ, να μη το απορρίψουμε αλ-




