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τουρκοπατημένη Κύπρο μας να είστε βέ

βαιοι πως θα τις ανακτήσουμε και πάλι 

γιατί κερδήθηκαν με μόχθο ιδρώτα και αί

μα και από τους προγόνους και από μας 

τους τελευταίους νόμιμους ιδιοκτήτες. 

Έχουμε ισχυρό όπλο το δίκαιο. Το δίκαιο, 

αυτό να το διεκδικήσουμε μανιακά και επί

μονα. Μαζί όμως με το δίκαιο ν' αλλάξου
με στρατηγική πολιτικής στο Κυπριακό. 

Να το θέσουμε στη σωστή του βάση σα 

θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατο

χής. Τότε ν' αρχίσουμε μια σταυροφορία 

διαφώτισης σ' όλα τα διεθνή βήματα. Και 

στον Ο.Η.Ε και στο Συμβούλιο Ασφα

λείας και στο Συμβούλιο Ευρώπης και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική 

και σ' άλλα διεθνή βήματα. Να καταγγελ

θεί παράλληλα η τουρκική βουλιμία και η 

επεκτατική της πολιτική για κατάληψη 

ολόκληρης της Κύπρου. Να βρίσκεται 

διαρκώς η Τουρκία στο εδώλιο του κατη

γορουμένου για την παραβίαση των αν

θρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών 

ελευθεριών που κρατεί διηρημένη την Κύ

προ και δε 'θέλει να σεβασθεί τις παναν
θρώπινες αξίες ούτε ν' αναγνωρίσει το 

διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. 

Ωρισμtνως θα βρεθούν οι τίμιοι και ειλι

κρινείς εκείνοι άνθρωποι που θα μας απο

δώσουν το δίκαιο και θα μας . βοηθήσουν 
ν' aπελευθερώσουμε τα τουρκοπατημένα 

εδάφη μας. 

Σημαντικές πληροφορίες για τούτη 

τη μελέτη μου πήρα από τους συγχωρια

νούς μου κ.κ. Σοφοκλή Ακαθιώτη και Κώ

στα Αιμιλιανίδη στους οποίους εκφράζω 

ευχαριστίες. 

ΒΑΣΤ Α ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 

Εδώ που φτάσαμε σ' αυτά τ' ακίνητα νερά 
που άνεμος δεν τα ριπίζει 
σ' αυτά τα σάπια νερά 

που ήλιος δεν τα στραφταλίζει 
σ' αυτά τα μαύρα νερ'α 
που φως δεν τα ενδοσκοπεί 

δεν θα ενδώσουμε στον ύπνο 
με τη μαγεία της σιωπής 

και το καλειδοσκόπιο των ονείρων του 
να μας βαυκαλίσει. 
Θ' αγνοήσουμε τις σειρήνες 
που μας πλανοδρομούνε απ' αντίπερα 
μ,ε τη λυγεράδα στη φωνή 
και την ηδύτητα στον ήχο 
θα βάλουμε τιμόνι την απόφαση στο καράβι μας 

και σφιχτά δεμένοι στο κατάρτι του 

θα ξανοιχτούμε στ' άγριο πέλαγο 
τη ρότα Ψάχνοντας του μονόδρομου 
που θα μας βγάλει στην Ιθάκη. 

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑfΔΗ 


