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φn τα εδόφn μας στους Τούρκους και ξεγρό

σβευτικό σας έργο εκεί στις ζένες χώρες για

φουμε τn θρnσκευτικn και πολιτιστικn μας

μια Κύπρο ενιαία, αδέσμευτπ, κυρίαρχn, δnμο

κλnρονομιό. Πρέπει να αναφέρω εδώ πως

κρατικn, εδαφικό ακέραιn, αποστρατικοποιn

κάθε πόλις κάθε κωμόπολn, κάθε κοινότnτα

μένn, χωρίς ξένες επεμβάσεις.

είχε τn δικn τnς ιστορία τους θρύλους, τnν πα

Όσο αφορά τn θέσn εμάς των προσφύ

ρόδοσn τα nθn τα έθιμα τις δικές τους εκφρό

γων θα αγωνιζόμαστε μέχρις ότου φύγουν τα

σεις και λέξεις. Αυτό όλα αποτελούν και μαρ

τουρκικό στρατεύματα και οι έποικοι, με'χρις

τυρούν τnν ελλnνικότnτ9 των τόπων. Με τn

ότου επικρατnσει σ' όλn τnν Κύπρο

δικn μας άρα υπογραφn ξεγράφουμε τnν ελ

n

διεθνnς

νομιμότnτα, n επικρότnσn των ανθρωπίνων δι

λnνικότnτα τους και αναγνωρίζουμε τnντουρ

καιωμάτων, οι τρεις βασικές ελευθερίες διακί

κοποίnσn τους. Ποια θα είναι όμως n κλnρονο

νnσπς εγκατόστασnς ιδιοκτnσίας, μ' όλους

μιό που θα δώσουμε στους aπογόνους μας;

τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στα σπίτια,
και τις περιουσίες τους και με αποτελεσματι

Με τις ιδέες Γκόλι ο Ελλnνισμός τnς Κύ
πρου θα είναι υποχείριος των Τούρκων με

κές διεθνείς εγγυnσεις που ν' αποκλείουν κάθε

εξουσιαστn τnνΆγκυρα. Με αυτό τα δεδομένα

δικαίωμα μονομερούς επέμβασnς.

θα δnμιουργnθεί μια αφόρnτn κατόστασn για

Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και

τnν επιβίωσn του ελλnνισμού στn γn των πατέ

υπεράνω

ρων μας τnν οποία θα εγκαταλείψει για να γίνει

του

Ντενκτάς

και

τnς

Άγκυρας

υπάρχει ο δικαιοκρίτnς Θεός που αργεί αλλά

βορά τωνγιουρούκκnδωντnςΑνατολίας.

δεν λπσμονείνατοαποδώσει.

Συνεχίστε αδέλφια απόδπμοι το πρε-

Το άγαλμα της Ελευθερίας στη Ν. Υόρκη
Μια νύχτα στnν τnλεόρασn εδιατυμπόνιζαν
το όγαλμα τr.ς Ελευθερίας όπου διαφnμίζουν
αυτοί που το κερδίσανε με το δικό τους χέρι
το έχοw και το βλέπουνε εις τα δικό τους μέρn.
Δεκατρεις χώρες σμίξανε κι όλες αγωνιστnκαν

και κείνο που ποθούσανε αυτές το εκερδίσαν
αυτές που το εκέρδισαν εν οι Αμερικάνοι
έχουν τα και γιορτάζοντα και το κρατούν καμόρι
Άραγε τnν Κύπρο τnν Πατρίδα μας τnν έσβυσαν
που το δικό τους Χάρτn; και δεν τnν
υπεράσπισαν για ότι έχει πάθει;

60 χιλιάδες Τούρκικα

Στρατεύματα τnν

Κύπρο μας πατούσι τα ιερά και δίκαια

αυτοί καταπατούσι.
Εφέρασι τους έποικους για να τnν μοιραστούσι
δεν εσυγκινnθnκασι αυτοί για να
μιλnσουν για τnν δικαιοσύνn
μας να μας υπερασπίσουν

Στον Κόλπο τα πετρέλαια είχαν πολλιlν αξία
στnν Κύπρο δεν τους ένοιασε

n τόσn

αδικία.

Ελένη Αναστασίου από την Αμμόχωστο

