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Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής κου Αλέξη Γαλανού στην 

πορεία των Κυθραιωτών, την Κυριακή 3.11.91, στις 9.00 π.μ. 

(Διαβόστnκε από το Σύμβουλο του Προέδρου κο Αντρέα Χειμωνίδn) 

Με ιδιαίτερn συγκίνnσn αλλό και αι

σθr'ψατα υπερnφόνειας για τις αγωνιστι

κές κινnτοποιnσεις των εκτοπισμένων Κυ

θραιωτών, σας απευθύνω θερμό 

χαιρετισμό. Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω 

πως εγώ προσωπικό όσο και το σύνολο 

των μελών τnς Βουλr'1ς των Αντιπροσώπων 

παρακολουθούμε με προσοχn τις αγωνι

στικές εκδnλώσεις σας και βρισκόμαστε 

μαζί σας στα ίδια χαρακώματα για ελευ

θερία και δικαίωσn τnς μαρτυρικnς μας 

πατρίδας.' 
Η ελευθερία τnς Κύπρου δεν είναι 

διαπραγματεύσιμn, αλλό n ελευθερία δε 
χαρίζεται. Κατακτιέται με αγώνες, με θυ

σίες, με συνεπn διεκδίκnσn των απαρό

γραπτων και αναφαίρετων δικαιωμότων 

μας. Προσβλέπουμε σε μια λύσn του εθνι

κού προβΜματος δίκαιn, διαρκn, δnμο

κρατικn και βιώσιμπ, γιατί μόνο με αυτό 

τον τρόπο θα μπορέσει να ζnσει το σύνο

λο του Κυπριακού Λαού, Ελλnνοκύπριοι 

και Τουρκοκύπριοι, σε συνθnκες φιλίας, 

ασφαλείας, συνεργασίας και ευnμερίας. 

Και οφείλουμε όλοι εδώ στnν Κύπρο να κα

ταστnσουμε σαφές προς όλες τις κατευ

θύνσεις ότι δεν ειμαστε διατεθειμένοι να 

δεχθούμε ολιγότερα από όσα θα εδέχοντο 

οι όλλοι λαοί, κι αυτό είναι το μόνο πουζn

τούμε, τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσό

τερο. 

Πρώτα πόνω από όλα n ελευθερία 
τnς πατρίδας, n επιστροφn στα κατεχόμε
να χωριό μας και τις πόλεις μας, n εθνικn 
μας αξιοπρέπεια και τιμn. Για τούτο απα

ραίτnτn προϋπόθεσn αποτελεί n ενότnτα 
λαού και nγεσίας πόνω σε μια σωστn αντι .. 

κατοχικn βόσn στόχων και σκοπών, με 

σωστn και σταθερn διεκδίκnσn. "Λαοί που 

έχουν τnν τόλμn και τπ δύναμn να αγωνί

ζονται εν ανόγκn να θυσιόζονται, οι λαοί 

αυτοί θα ζnσουν και ποτέ δε θα χαθούν'' 

έλεγε ο Εθνόρχnς Μακόριος, και ο λαός 

μας και τnν τόλμn έχει και τn δύναμn. 

Αυτό ακριβώς κόνουν πρόξn οι Κυ

θραιώτες και σ' ότι αφορό εμός, ανανεώ

νουμε τον όρκο πως δε θα ξαποστόσου

με, δε θα λυγίσουμε, δε θα πτοnθούμε, 

πριν επανενώσουμε τπν πατρίδα μας, 

πριν να διώξουμε τον Τούρκο εισβολέα και 

πριν παραδώσουμε στα παιδιό μας μια 

πατρίδα ΚΟπρο πραγματικό ελεύθερn, 
ανεξόρτnτn και κυρίαρχπ. 

OMONOIA 

Λατρεμένn μου Πατρίδα! 

Σαν εσέ άλλn δεν είδα 

Προχωρείς μέσα στο χρόνο 

Συντροφιά 'χεις τόσο πόνο! 

Του Απίλα n πλnγr'Ι 
είν για σένα φοβερι'ι 

Και ο πόνος σου, δικός μου. 

Όλα ρnμαξαν εντός μου. 

Φοβερό 'ναι το κακό! 

Μοιρασμένn είσαι στα δυό. 

Μα ελπίζω στο θεό, 

Αυτός θα φέρει λυτρωμό. 

Μυαλό, δύναμn, καρδιά 

θε να χαρίσει στα παιδιά. 

Να μονοιόσουμε όλοι πια 

ν' απαλλαγούμε απ' τα δεινό. 

Γεώργιος Κοκnς 




