
ακόμα και τον πατριωτισμό των διαφωνού

ντων, Θα πρέπει να χρnσιμοποιnσουμε όλες 

μας τις εμπειρίες και τις νοnτικές και αναλυ

τικές ικανότnτές μας στnν επεξεργααrα των 

στοιχείων εκείνων τnς συζnτούμεvnς λύσης 

που θεωρούνται κρίσιμα για τn Βιωσιμότnτό 

τnς και τnν επιΒίωσι'Ί μας στο νnσί των πατέ

ρων μας. Πρέπει επιστnμονικό να αναλύουμε 

τις διεθνείς συγκυρίες. τους συσχετισμούς 

δυνάμεων στnν Ευρώπn και στnν περιοχn 

μας, ώστε ανόλογα να χειριζόμαστε τις πα

ρουσιαζόμενες προοπτικές. θετικές και αρ

vnτικές. και στον κατόλλnλο χρόνο. 

Το πλαίσιο για μια δίκαιn και Βιώσιμn 

λύσn του Κυπριακού προΒΜματος έχει γενι

κό διαγραφεί, νοουμένου ότι n Τουρκικι'Ί 

πλευρό θα εγκαταλείψει τnν αδιόλλακτn 

στόσn τnς. Οι Συμφωνίες Κορυφr'1ς, όσο οδυ

νnρές παραχωρr'Ίσεις κι αν έχουν γί\ΈΙ από 

δικnς μας πλευρός, αποτελούν ορόσnμο και 

αφετnρία για τnν εξεύρεσn δίκαιnς λύσπς. 

Τα ψnφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όσο κι 

αν δεν εφαρμόσrnκαν στnν περίπτωσn τnς 

Κύπρου, αποτελούν μια όλλn ορίζουσα και 

ασφαλιστικr'Ί δικf;.είδα για τn ζnτούμενn λύσn. 

Τέλος, n εμμονn σε ευρωπαϊκό προσανατολι
σμό τnς πολιτικnς μας αποτελεί υγιές στοι

χείο για έξοδο από τα υφιστόμενα και επα

πειλούμενα αδιέξοδα. Σε όλα αυτό δεν 

πρέπει ποτέ να ξεχνούμε πως σαν κυριότερο 

στnριγμό μας θα έχουμε πόντο τn Δnμοκρα

τικn Ελλόδα. 

Βέβαια δεν μπορεί κανένας να προβλέ

ψει τn στόσn τnς Τουρκίας. Η Τουρκία μέχρι 

τώρα έχει δώσει σαφn δείγματα συνέχισnς 

τnς επεκτατικι'Ίς και σωβινιστικrις τnς πολι"rι-· 

κnς. Και μέχρι να συνετιστεί n Touρr<fo και να 
μεταβόλει στόσn εμείς εξοπλισμένοι με όλες 

τις απαιτούμενες αγωνιστικές αρετές θα συ

νεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία και δικαί

ωσπ. Και ο αγώνας αυτός θα είναι ομόψu-
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χος. ενσυνείδnτος, καθολικός. από ένα λαό 

που θα ξέρει τι θέλει, έτοιμο να αγωνιστεί 

όσο χρόνο κι αν χρειασrεί και έτοιμο για υιο

θέτnσn μιας υγιούς, δίκαιnς και βιώσιμnς 

λύσnς. 

Τούτn τnν ώρα τnν ιερn ας σταθούμε 

πόνω από τους αμέτρnτους τόφους, πόνω 

από τα σπίτια μας τα ρnμαγμέvα, πόνω από 

τις προσωπικές μας αδυναμίες και ας απευ

θύνουμε στους νεκρούς μας τούτα τα λόγια: 

'Ή μεγαλοπρεπή Ιστορία μας, π εθνι

κή μας αξιοπρέπεια και π δική σας μαρτυ· 

ρική θυσία μας βαραίνουν σαν Νόμος Αρε· 

τής, και προδιαγράφουν mν πορεία μας. 

Σας υηοαχόμαατε, Αλησμόνητοι νεκροί μας, 

να αννεχίαουμε τον αγώνα μας ως τη νίκη, 

ως τη δικαίωση, ως την Ελευθερία. Τούτη n 
υπόσχεση ας αποτελεί για σας το πιο αλnθι· 

νό μνnμόσννο. 

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Η ΓΙΟΡJΗ 

Μπρος! Μεγάλοι και μικροί 

τnς πατρίδας τn γιορτn 

ας γιορτάσουμε με χόρn 

με τιμn και με καμάρι 

Κυματίζει στον ιστό 

το πανί το ιερό. 

Συμβολίζει τnν πατρ"ιδα 

γεννά όλους τnν ελπίδα 

Δυναμώνω απ' αυτό 

κι όρκο κάνω ιερό. 

«Θα σε υψώσουμε ξανά 

στα αδούλωτα χωριό» 

Γεώργιος Κοκnς 




