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Η μοiρο ·rης πατρfδος μας
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ

που

και όη ενώ βρισκόταν εκεί
ε καλούσαν

ι:ηιό τcι
για

να

τους προς cωτόν και
της Χούλου ο
υπακούσει
ίππου και

nacncΊ!

διΞ:θηκε

διά

στην

εν(iJπιον του
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ΕΛΙΞΥΘΙΞΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Ένας εθελοντής «Μοuλάρης» όnως aπο

ευτυχία και την ευδαιμονία ολόκληρου του

καλούνταν, μου διηγήθηκε πως οι βρετανι

λαού.

κές στρατιωτικές Αρχές είχαν στείλει

μοuλάρηδες στη Λεμεσό με καίκι το

10
1918,

'

Το καθεστώς Ντενκτάς το orroίo είνι:tι
κατάρα για τους Τ/Κ κρημvοβατε! και ανοt

φορτωμένους ψείρες, ρακένδυτους, αξύ

γει διαμάχες για το παρελθόν για το

ριστοιις και λερωμένους. Τους παρέλαβε ο

έχει να λογοδοτήσει για δολοφονίες, ιερο•

εκ Μόρφου Νικόλας Ιδαρούτης μαζί με τον

συλίες, λεηλασίες και aρπαγές όπως ι< α ι γιι:ι

εκ Λεμεσού

καταπίεση αντί ν' αvτι.κρίσει το μέλλΟν. Ο

φ!λον του φούρναρη τους

πήγαν σε κουρεία και σε

μπάνια, τους

φρόντισαν καθαρά ρούχα και τους έδωσαν

μέγας

πολαικός

της

ortolt:J

Αγγλίας OΙJ!vσtuν

φθεγμα το οποίο ζει και δε μαραίνεται μέ 'tύ

πάνε στα χωριά τους.

χρόνο. «Αν καθήσοuμε ν' ανοίξουμε f3ια~

Όταν υπερωρίμασε ο καιρός, όταν δηλ.
άνεμος

εσάρωνε

την

απεχθή

αποικιοκρατία από πολλά μέρη,

οι

Έλληνες aξιώσαμε για μια ακόμα φορά

όπωςμας αvαγνωρισθε[ το δικαίωμα aυτο
διαθέσεως πλην όμwς συναντήσαμε ωμή
άρνηση γιατ! στο

της Βρετανικής

Κυβέρνησης επικρατούσε το ίδιο πνεύμα

όπως και κατά τον 18ο αιώνα που εφαρμό
ζονταν σκληρά και απάνθρωπα μέσα προ

κl::ιμένοu να διατηρήσουν τις aποικίες. Τα
επακόλουθα του αηοφασιστικού ξεσηκω
μού μας και του γιγάντιου αγώνα μας είναι

γνωστά όnως είναι γνωστό και το ανο
σιούργημα της αποικ;ακτΊς Κυβέρνησης, να
ξεσηκώσει τους Τ/Κ οι οποίοι και σuνεργά

σθησαv σrενά με τις βρετανικές δυνάμεις
συντριβή του

της ΕΟΚΑ. Οι Τ/Κ

φάνηκαν ικανοί να κατανοήσουν ότι η

αrιοικιοκρατία απομuζοίισε την ικμάδα τι1ς

μar; και
πτuξη ·της

όπως

τροχοrιέδη στην ανό.τούτο έχει αποδειχθεί

μέσα σε λιγα χρόνια από το

1960

που στα

δικά μας χέρια ο ρυθμός ανάπτυξης σ'
όλους τους

σχεδόν εκατοντα

πλασιασrει Μόνο που οι Τ/Κ παρακινούμε
vοι αrιό τη ματαιόδοξη και σοβινιστική ηγε
σία τους ανήγειραν τείχος φρόσσοvτες την
της

για

την

'
!

Τσιόρτσιλ εξεφώνηοε κάποτε το εξής aπό

από ένα σελίνι προτού τους αφήσουν να

σφοδρός

i

μάχες για το χθες γρ\iyορα θα κι:ιtαλά8ουμε πως χάσαμε το αύριο». 'Ετσι θα
χόσει το «αύριο>• ο Νη:νκτaς με

to

'

δt:ιθινι

στικό πvεuμα n~u sμφορέlτιιι κιιι με τl'fV
επεκτατική μανία της Τσυρκίας την ι:ιnο!α
uιοθιηεί!

Πρώτη η Αγγλ(ά

υποχρέωση νQ 6οη·

θήσει αrιοφασιστικά για δίκαιη και βιώσιμη

λύση τοu προβλήματος yιC'I η)εις βαδικόuς
λόγους, ήτοι σαν εγγυήτρια δύναμη ttις
ανεξαρτησίας της Κύπρου ολόΚλ/1pηι;;, σa)>
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλέίaς
τις απόφάοεις του οrιοιου περιφρονεί η

Τουρκία και γιατί έχει ισχuροuς δεομοός με
τη νήσο έτσι που να είναι και rtpeις το 9ικό
της συμφέρον η επιιφάtηση της
Δίκαιη Μοη δε νοείται όταν αξιrονόV'ttΊΙι

υπερεξουσίες και

από rι ytα

τη μειονότητα ούτε μnορεί να είναι δίκαιη

και βιώσιμη όταν χιλιάδες "'""'"'"''"'"'
στερηθούν του δικαιώματος να
ψοuν στις πατρογονικές τους

οποίες

έχουν

καταλάβει

11tιραrικ.ό

τρόπο χιλιάδες έποι:κοι a!Ίό την

ανέντιμη προσπάθεια της οrιοίας είναι ν'
αλλοιώσεί το δημογραφικό χαρακτηρα 1·ης
αδιαφορούσα και για το

όργιο της ιεροσυλ!ας αrιό το
Ντενκτάς!

,

