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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Χαιρετισμός του Προέδρου Κυπριανού στην aντικατοχική
εκδήλωση των Κυθρεωτών

Ο Πρόεδρος Κυπριανού σε σύντομο χαι

να ενταθούν θα μπορέσουμε τελικό να πεί

ρετισμό του κατό τπν σπμερινn αντικατοχικn

σουμε τπν διεθνn κοινότnτα όχι απλώς να

εκδrlλωσπ των Κυθρεωτών αφού συνεχόρει

ασχολείται με το Κυπριακό αλλό να ασχολεί

τουc; οργανωτές υπεγρόμμισε τπν αναγκαιό

ται σωστό για τπν προώθnσπ παραδεκτnς

τπτα

λύσπς στο εθνικό μας πρόβλπμα•.

για συνεχείς λαϊκές κινπτοποιnσεις μέ

χρις ότου δοθεί σωστn λύσπ στο Κυπριακό και
συνέχισε:

Όλοι

θέλουμε

λύσπ

του

Κυπριακού

ONEIPO

προβλrlματος. Αλλό π λύσπ πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζει τπν επιβίωσπ του

Απαλό, nσυχο βρόδυ

Κυπριακού Ελλπνισμού στα μαρτυρικό

σα θα ρθεις με το σκοτόδι

μας

χώματα και που να εξασφαλίζει τπν ελευθε

φέρε μου τπ λπσμονιό

ρία, τπν γαλrlνπ και τπν ειρnνπ στπν Κύπρο.

με του ύπνου τα φτερό.

Έχουμε υποχρέωσπ ιδιαίτερα αυτές τις στιγ
μές που διακυβεύεται το μέλλον του τόπου

Έτσι μόνο θα μπορέσω

μας να διακπρύξουμε προς κόθε κατεύθυν

μέσ' τα αγκόλια του σαν πέσω

σπ ότι για να υπόρξει αποδεκτn λύσπ του Κυ

το χωριό μου να ξεχόσω

πριακού υπόρχουν βασικές προϋποθέσεις.

και για λίγο να πσυχόσω.

Τέτοιες βασικές προϋποθέσεις είναι π απο
χώρπσπ όλων των τουρκικών στρατευμότων

Βόρκα τ' όνειρο λευκn

και όλων των εποίκων, π επιστροφn όλων των

ας με πόει πόλι εκεί,

προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες,

όπου π καρδιό ποθεί

π αποκατόστασπ κι ο σεβασμός όλων των

και ανθούν λεμονανθοί.

ανθρωπίνων δικαιωμότων και των βασικών
ελευθεριών.
Και επειδrl οι πορείες όπως π σπμερινn
βασικό γίνονται για να υπογραμμίσουν τον
πόθο για τπν επιστροφn στα σπίτια και τις
περιουσίες μας, θέλω να υπογραμμίσω ξανό

ότι το θέμα τπς επιστροφnς των προσφύγων
δεν αφορό μόνο όλους τους πρόσφυγες,
αφορό ολόκλπρο τον λαό μας. Και π επι
στροφn δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλό

Να π δροσόλουστπ ππγn!
Αναγαλιόζετ' π ψυχn!
Στπ βαθύσκιωτπ πλαγιό

κελαπδούνε τα πουλιό.
Να χαρώ τπ δροσιό
του χωριού τπ γλυκειό του
σα με σφίξει ξανό
στπ μαγεύτρ' αγκαλιό του.

και εθνικn αναγκαιότπτα αν πρόκειται αυτός
ο τόπος να σωθεί". Και κατέλπξε: "Εκφρόζω
τπν ευχn ότι με τους αγώνες μας που πρέπει

Γεώργιος Κοκnς

