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Ο ΜΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΧΡΙΣτΙΔΗ 

Ο μύλος της Ελιάς βρισκόταν στην 

πλατεία της Συρκανιάς ανάμεσα στους 

μύλους Αμπελιού και Μενεβύσου, πολύ 

κοντά στα καταστήματα του Σάββα Κα

λογήρου και το καφενείο του Χ" Βραχίμη 

που το είχε στην κατοχή του επί ενοικίω 

για σειρά χρόνια ο Δημήτρης Σταυράκη. 

Είχε κινητήρια δύναμη τη μισή ποσότητα 

νερού του Κεφαλοβρύσου Κυθρέας της 

δεξιάς αρτηρίας που έδιδε κίνηση στους 

τρεις τούτους μύλους και στη συνέχεια 

στους δυο άλλους της σειράς τον Πάνω 

και Κάτω Ρηάτικο. 

Ο Παύλος Χριστίδης τον είχε στη 

διαχείριση του μέχρι το τέλος του 1922 
χρονολογία του θανάτου του. Αρχικά 

μέχρι το 1917 λειτουργούσε σα συνηθι
σμένος νερόμυλος και ο Παύλος τον 

ενοικίαζε σε διάφορους μυλωνάδες της 

Συρκανιάς και άλεθε γομάρια σιτάρι γε

ωργών για προπαρασκευή ψωμιού για οι

κιακή κατανάλωση. Επαιρνε φορτώματα 

από τα πλησιόχωρα της Κυθρέας Χάρ

τζια, Άγιο Αμβρόσιο, Κλεπίνη, Κουστο

βέντη, Βουνό, Συγχαρρί, Δίκωμο, γιατί ο 

Παύλος καλός άνθρωπος που ήταν επέ-

λεγε τους ενοικιαστές του να είναι τίμιοι 

και εξυπηρετικοί στους πελάτες φροντί

ζοντας για το καλό όνομα του μίJλου 

του. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Τ ο 1917 έκτισε το δεύτερο όροφο 
του μύλου και έκαμε εγκατάσταση μηχα

νημάτων για πλύσιμο και καθάρισμα του 

σιταριού από ξένες ουσίες. Επίσης 

έκαμε εγκατάσταση μηχανημάτων για το 

χώρισμα του πιτύρου από το άλευρο και 

άλλα μηχανήματα για να παράγεται το 

σιμιγδάλι. Με τη νέα ανακαίνιση του 

μύλου ο Παύλος σταμάτησε το άλεσμα 

των γεωργικc.ί.Jν φορτωμάτων και έθεσε 

τα προ ιόντα του μύλου του άλευρο, πίτυ

ρο, σιμιγδάλι επί εμπορικής βάσεως. 

Σ' αυτή την εποχή έχει στην υπηρε

σία του κάρρα που μεταφέρουν το σιτάρι 

από τη Μεσαορία να αλεσθεί στομύλο 

και άλλα κάρρα που θα μεταφέρουν το 

άλευρο, το πίτυρο, το σιμιγδάλι για δια

νομή στους φούρνους στην πόλη για πα

ρασκευή ψωμιού. Άλλα θα διατεθούν για 

τους χωρικούς που κινούνται καθημερι

νά στην πόλι. Το σιμιγδάλι που θα χρησι

μοποιηθεί για τα υποκατάστατα του ψω

μιού σε υψηλότερο βαθμό για τους 

πλουσίους. Το πίτυρο που θα χρησιμο

ποιηθεί για την παραγωγή κρέατος. Το 

κριθάλευρο που θα θρέψει τους χοίρους 

για το κρέας και τα αλλαντικά τους, χοι

ρομέρια, λούντζες λουκάνικα και άλλα. 
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Εκτός από τα κάρρα και τους αγωγιάτες, 

ο Παύλος απασχολεί άλλους τέσσερις 

υπαλλήλους που εργάζονται καθημερι

νά στο μύλο και επιβλέπουν τη λειτουρ

γία των διαφόρων μηχανημάτων .. Ένας 
απ' αυτούς που λεγόταν Χρυσόστομος 

είχε αρκετές ικανότητες για τη λειτουρ

γικότητα του μύλου και είχε τη γενική ευ

θύνη. Ήταν πολύ επιδέξιος στο χάραγμα 

του μύλου και κάθε ανωμαλία του μύλου 

ή της φτερωτής περιέπιπτε αμέσως 

στην αντίληψη του. Καλούσε αμέσως 

τους άλλους και επιλαμβάνοντο άμεσα 

της ανωμαλίας και αποκαταστούσαν τη 

εύρυθμη λειτουργικότητα. Είχε ακόμη ο 

μαστρο Χρυσόστομος όπως τον αποκα

λούσαν οι συνεργάτες του την ικανότη

τα να επιβάλλεται σε πολύ ψηλό βαθμό 

που καταντούσε αυταρχικός. Γι' αυτό 

δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι οι συνερ

γάτες του και ζητούσαν αφορμή να τον 

απαλλαγούν. 

Μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη Παύ

λου ανέλαβε τη διαχείριση του μύλου η 

σίJζυγος του Παύλαινα μια δυναμική γυ

ναίκα που καταγόταν από το Δίκωμο, 

κόρη καλού γαιοκτήμονα με πλείστες γε

ωργικές γνώσεις. Μα και στη συζυγική 

της ζωr1 ενδιαφερόταν πολύ για τη λει
τουργία του μύλου για τις συναλλαγές 

της επιχείρησης, και ήταν γνώστης και 

της πιο μικρής λεπτομέρειας που είχε 

σχέση με την ποιότητα των σιτηρών και 

όλων γενικώς των γεωργικών προιό

ντων. 

Η επιχείρηση πήγαινε πολύ καλά 

χάρις στο έμπειρο προσωπικό και προ

παντός του υπεύθυνου της λειτουργίας 
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του μύλου, μάστρο Χρυσόστομου, για να 

τον ξεχωρίσουν από το Χρυσόστομο 

που ήταν ένας από τους τρεις συνεργά

τες του. Είχε ακόμη την άγρυπνη επίβλε

ψη της καθ' όλα άξιας χήρας Παύλαινας 

που ήλεγχε όλους και καθοδηγούσε 

τους πάντες να εργάζονται αποδοτικά 

και συντελούν ο καθένας απ' το πόστο 

του στην άνοδο και εξύψωση της επιχεί

ρησης. Άφηνε διαρκώς ικανοποιητικά 

κέρδη που αρκούσαν όχι μόνο για δια

τροφή της επταμελούς οικογένειας 

(χήρα, τέσσερις γυιούδες και δυο θυγα

τέρες) αλλά και να περισσεύσουν και 

εξοικονομηθούν χρήματα για μόρφωση 

και μελλοντική αποκατάσταση των ορ

φανών. 

Δυστυχώς όμως αυτή την ανοδική 

πορεία της επιχείρησης ήλθε ν' ανακό

ψει από το 1925 η εισαγωγή αυστραλια
νών αλεύρων που επηρέασαν γενικά 

όλους τους αλευρόμυλους της Κύπρου 

ιδιαίτερα τους πετρόμυλους της Κυθρέ

ας που δεν μπορούσαν να συναγωνι

σθοι)ν τα κατάλευκα άλευρα της Αυ

στραλίας, γιατί στο άλεσμα του σιταριού 

και στο διαχωρισμό του αλεύρου από το 

πίτυρο δεν ήταν δυνατό να ξεχωρίσει το 

πίτυρο ιδίως το πολύ λεπτό έμενε στο 

άλευρο, είναι αυτό που έδιδε την ωραία 

γεύση στο ψωμί αλλά έχανε στη λευκό

τητά του που εγίνονταν τα ψωμιά με aυ

στραλιανά άλευρα. 

Παρ' όλο το συναγωνισμό που 

έκαμε το αυστραλιανό αλεύρι, η επιχεί

ρηση κρατήθηκε και συνέχισε την πορεία 

της με τό ίδιο προσωπικό και με υπεύθυ

νο το Χρυσόστομο και με τους άλλους 



τέσσερεις που ζητούσαν να δημιουργή

σουν επεισόδια σε βάρος του έτσι που ν' 

αναγκασθεί να αποχωρήσει ο αυταρχι

κός προίστάμενος. Η αφορμή δόθηκε με 

το μικρό τότε Σάββα γυιο της Παύλαινας 

που συνήθιζε στις ελεύθερες του ώρες 

να βρίσκεται στο μύλο και να παρακολου

θεί με περιέργεια τη λειτουργία των δια

φόρων εξαρτημάτων του μύλου. Ο Σάβ

βας με προτροπή του εργάτη Χρυσό

στομου σε κάποια στιγμή ξεκίνησε το 

δημμένο μύλο, δουλειά που έπρεπε να 

κάμει ο ίδιος ο εργάτης. Με το αδέξιο ξε

κίνημα του μύλου που έκαμε ο μικρός 

Σάββας ο μύλος ξεκίνησε απότομα και 

το αυτί του πολύπειρου μάστρο Χρυσό

στομου πήρε την ανωμαλία της λειτου 

ργίας του μύλου και άρχισε να φωνάζει 

εναντία του Χρυσοστομή. Προς στιγμή 

όμως είδε το Σάββα φοβισμένο να γλι

στράει πίσω από τον πάγκο και βεβαιώ

θηκε πως αυτός έκαμε το ξεκίνημα του 

μύλου. Γι' αυτό περιέλαβε στην οργή του 

και τους δυο. Τον πρώτο υπαίτιο της 

ανωμαλίας του μύλου και το δεύτερο δη

μιουργό της ανωμαλίας. 

Ο μάστρο Χρυσόστομος αποπέμ

πτοντας το Σάββα πήρε μια ύβρη απ' 

αυτό που την είχε ξεστομίσει καθ' υπό

δειξη του Χρυσοστομή ζητώντας την 

άμεση αποπομπή του, γιατί στην ηλικία 

του ο Σάββας δε μπορούσε να διανοηθεί 

και εκστομίσει τέτοια ύβρη. Στην όλη 

διαμάχη των τριών είχε φθάσει και η Παύ

λαινα που την είχε καλέσει ένας εργά

της να έλθει στο μύλο και τη θέλει ο μά

στρο Χρυσόστομος. Η μητέρα του 

Σάββα με ήρεμο τρόπο προσπάθησε να 

καθησυχάσει το μάστρο Χρύσόστομο: 
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Γιορτές Χριστουγέννων, άνθρω

πος με σύζυγο και παιδιά, να μείνει χωρίς 

δουλειά, που θα βρει χρήματα να θρέψει 

την οικογένειά του, χειμώνα καιρό». Ο 

μάστρο Χρυσόστομος όμως ήταν ανέν

δοτος, 

Ζητούσε επίμονα την άμεση απο

χώρησή του, γιατί εξαιτίας του θίγηκε η 

αξιοπρέπειά του στα όμματα τόσων προ

σώπων. Τελικά απεχώρησε ο ίδιος από 

την υπηρεσία προσθέτοντας: «Αφού δε 

φεύγει αυτός, φ εύγω εγώ". 

Μετά την αποχώρηση του μάστρο 

Χρυσόστομου από το μύλο οι εργάτες 

εργάζονταν εντατικά και συμπλήρωναν 

κάθε εργασία και υπευθυνότητα που είχε 

στο μύλο αυτός για ν' αποδείξουν πως 

δενδη~ουργήθηκεκανένακενόκαιπως 

η δουλειά και η λειτουργικότητα του 

μύλου μπορούσε κάλλιστα να γίνει χωρίς 

την παρουσία του. Τ ους έφθανε μόνο 

που τους έλειψε η αυταρχικότητά του. 

Η μόνη δουλειά που έκαμνε ο ίδιος 

και δε μπορούσαν να την κάνουν οι 

υπάρχοντες εργάτες ήταν το συχνό χά

ραγμα της μυλόπετρας. Υπήρχαν όμως 

τεχνίτες που με μαεστρία έκαμναν αυτή 

τη δουλειά. Μια φορά την εβδομάδα 

ένας απ' αυτούς έκαμνε το χάραμα με 

αμοιβή όμως 50% ψηλότερη από ένα με
ροκάματο συνηθισμένου εργάτη. Ουδε

μία σχεδόν χρηματική επιβάρυνση κόστι

σε στην επιχείρηση η απουσία του 

μάστρο Χρυσόστομου. 

Πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε 

αργότερα με τον οδηγό του κάρρου. 

Βρήκε εργασία κάπου αλλοι) με ψηλότε-
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ρο μεροκάματο και την προτίμησε. Δύ

σκολη όμως η αντικατάστασή του από τη 

Συρκανιά. Το όρεινό του τόπου απέτρε

πε τους εργάτες να συντηρούν κάρρα. 

Μόνο στις κάτω ενορίες όλες οι μεταφο

ρές στην εποχή που μιλούμε εγίνονταν 

με τα κάρρα. Οι δυο μεγαλύτεροι αδελ

φοί, του Σάββα Χρίστος και Γεώργιος αν

δρωμένοι πια μετά το θάνατο του πατέ

ρα τους έδειξαν περισσότερο 

ενδιαφέρο να εξεύρουν. 

Μια Κυριακή λοιπόν κατέβηκαν στα 

καφενεία των Κάτω Ενοριών της Κυθρέ

ας και με σύσταση γνωστών τους άρχι

σαν έρευνα. Με την κοινοποίηση του 

σκοπού τους στα καφενεία παρουσιά

σθηκε ο Δήμος του Κωνστάντινου που 

προθυμοποιήθηκε ν' αναλάβει εργασία 

από την επόμενη μέρα Δευτέρα. Ήταν 

τότε νέος 22 περίπου ετών. Δραστήριος 
και ενεργητικός και μπασμένος στην 

πλευρά τέτοιων επιχειρήσεων. 

Ο Δήμος του Κωνστάντινου σταθε

ρός στο λόγο του την επόμενη μέρα 

Δευτέρα ανέλαβε εργασία οδηγού του 

κάρρου με υπεύθυνη τη χήρα Παύλαινα. 

Σε λίγες μέρες υπηρεσίας απέδειξε πως 

μπορούσε να χειρισθεί ευρύτερες δοσο

ληψίες της επιχείρησης με γνώμονα την 

αναβάθμισή της. Ενωρίς αντελήφθηκε 

πως απολάμβανε της απόλυτης εμπι

στοσύνης των εργοδοτών του και άρχι

σε πρωτοβουλίες. Οι εμπορευόμενοι τα 

αλεύρια σιταριού και κριθαριού που είχαν 

δικοι:ις τους μύλους προτιμούσαν ν' αγο

ράζουν τα σιτηρά από τους παραγωγούς 

της Μεσαορίας τον καιρό των αλωνιών 

όχι μόνο γιο τις τρέχουσες ανάγκες του 
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καλοκαιρού, εποχή κατά την οποία η ζή

τηση ήταν σχετικά μειωμένη, αλλά και ν' 

αποθηκεύουν γιο τους επόμενους 

μήνες, εάν φυσικά τους επέτρεπαν οι οι

κονομικές τους δυνάμεις και παράλληλα 

και οι αποθηκευτικοί τους χώροι. Το σι

τάρι που θα κατέληγε στα χέρια των 

εμπόρων ή θα aποθήκευαν εύποροι γε

ωργοί, ήταν φυσικό επακόλουθο να 

εστοίχιζε πολύ περισσότερα, διότι 

εκτός από το κέρδος θα εβαρύνετο και 

με άλλα έξοδα. 

Τα σιτάρια στην Κύπρο, για την 

εποχή που μιλάμε, (δεκαετία του · 20) 
περιείχαν ένα ποσοστό ξένων ουσιών, 

όπως χώμα, πέτρες, ξένους σπόρους. 

Το βάρος των ακαθαρσιών αντιπροσω

πεύει ζημιά. Δημιουργεί επίσης προβλή

ματα στο καθάρισμα. Τ ο χώμα φεύγει εύ

κολα με το πλύσιμο, η πέτρα κάθεται 

στον πυθμένα της λεκάνης λόγω ειδικού 

βάρους. Υπάρχουν όμως σπόροι τους 

οποίους δε μπορούν να χωρίσουν τα κα

θαριστήριο είτε λόγω μεγέθους, είτε 

σχήματος. Ορισμένοι από τους σπό

ρους αυτούς, εάν το ποσοστό τους είναι 

ψηλό, μπορούν να επηρεάσουν το 

χρώμα του αλεύρου ή να προσδώσουν 

δυσάρεστη οσμή ή γεύση. 

Οι κόκκοι του σιταριού έπρεπε να 

είναι κόκκινοι και σκληροί για να είναι το 

βό.ρος τους κατά κοιλό (μέτρο χωρητικό

τητας πuυ μετρούσαν το σιτάρι, 2 
αμπούστες έκαμναν ένα κοιλό βάρους 

23-24 οκάδες) μεγαλύτερο κι έτσι καλύ
τερη η απόδοση κατά την αλευροποίη

ση. Μεγάλο ποσοστό ψάλιων κόκκων ή 

άσπρων τέτοιων ήταν ένδειξη υποδεέ-



στερης ποιότητας. Αυτά όλα έπρεπε να 

τα έχουν υπόψη οι άνθρωποι των αλευ

ρομύλων, όταν πήγαιναν ν' αγοράσουν 

σιτάρι. 

Στον τομέα τούτο ο Δήμος ήταν 

πολύ ενημερωμένος και όλα τα λάμβανε 

υπόψη. Προηγουμένως είχε δικό του 

κάρρο και με την ανάμιξη του στις αγο

ρές σιτηρών είχε μάθει αρκετά. Με την 

υπηρεσία του στην επιχείρηση διεύρυνε 

τον κύκλο των χωριών από τα οποία 

επρομηθεύετο το σιτάρι. Πολλές φορές 

πήγαινε πιο μακρυά για να πετύχει καλύ

τερη αγορά σιτηρών σε ποιότητα και σε 

ποσότητα για εναποθήκευση για τους 

επόμενους μήνες. Αυτές τις μεγάλες 

ποσότητες μετέφεραν γνωστοί του καρ

ραγωγείς επί πληρωμή, αγωγίου. Ο 

Δήμος οργάνωνε τις αγορές και μεταφο

ρές χωρίς καθυστέρηση. 

Η χήρα Παύλαινα ήταν πολύ ικανο

ποιημένη από τη δραστηριότητα του 

Δήμου για τις επιτυχημένες αγορές που 

έκαμνε που απέβλεπαν πάντοτε προς 

όφελος της επιχείρησης. Αλλά και όταν 

επρόκειτο να ξεκινήσει για αγορά σιτα

ριού από τα χωριά και ερχόταν στο σπίτι 

για παραλαβή των απαιτουμένων χρημά

των δεν παρέλιπε να του τονίζει πως 

εχρειάζετο μεγάλη προσοχή στην 

αγορά καλής ποιότητας σιτάρι, αδροί 

και σκληροί κόκκοι, ξένες ουσίες, πέ

τρες, ξένοι σπόροι κι' άλλα. 

Το πλείστο μέρος της αγοράς εγί

νετο από το Μαραθόβουνο και εθεωρεί

το πρώτης ποιότητας σε σύγκριση με το 

κριθάρι που ήταν όλως το αντίθετο. Εγί

νετο όμως αγορά και από άλλα χωριά 
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την Αγκαστίνα, τη Μουσουλίτα, το Τζιά

aς, τα Γέναγρα και λοιπά χωριά της Με

σαορίας. 

Οι νερόμυλοι της σειράς Αμπελιού, 

Ελιάς, Μενεβύσου, Πάνω και Κάτω Ρηά

τικος επηρεάσθηκαν πολύ μετά τη δια

σωλήνωση νερού από τον Κεφαλόβρυ

σο για ύδρευση Κυθρέας και Περιχώρων 

με δημόσια φουντάνα το έτος 1933-34 
γιατί εδέχονταν την κίνηση μιας μισής 

συμμαζεμένης ποσότητας νερού Κεφα

λοβρύσου και με την ελάττωση του 

νερού ο επηρεασμός στην κίνηση ήταν 

άμεσος. Γι' αυτό τέθηκε σε αδράνεια 

γιατί η ποσότητα του νερού δεν είχε τη 

δύναμη της κίνησης με ικανοποιητική 

απόδοση. 

Ο μύλος της Ελιάς επαναλειτούρ

γησε και πάλι επί εμπορικής βάσεως το 

1935-38 από τους αδελφούς Χρίστο και 
Γιώργο Χριστίδη. Διατηρούσαν πρατι'J

ριο των ηροιόντων του μύλου στη Λευ

κωσία στην οδό Αλκιβιάδη-Διονύσου 

ιωντά στο παλιό Δημοτικό Μέγαρο. Ο 

ένας έμενε στο μύλο και ο άλλος στο 

πρατήριο. Το 1939 οι αδελφοί αγόρασαν 
το μύλο της Τερατσιας και μετέφεραν 

την εκμετάλλευση της επιχείρησής τους 

στο νέο μύλο που ήταν πιο βολικός και ο 

μύλος της Ελιάς περιέπεσε σε αδρά

νεια. Σοβαρό μειονέκτημα του μύλου 

ήταν ο δρόμος που περνούσε δίπλα του 

ήταν στενός και ανώμαλος, αδιόρθωτος 

και σε κακά χάλια για χρόνια, aπροσπέ

λαστος απ6 οχrΊματα κάρρα ή αυτοκίνη

τα. Αργότερα επί δημαρχίας Καττάμη 

επιδιορθώθηκε και ανοίχθηκε οπ6τε 

έγινε πρόσθετη προσπάθεια επαναλει-
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τουργίας του μύλου το 1951, αλλά τελι
κά εγκαταλείφθηκε και ο μύλος παρέμει

νε άχρηστος. 

Πόσοι κόποι και πόσοι μόχθοι κατα

βλήθηκαν από τους προγόνους, πατέ

ρες, πάππους, προπάππους και από 

εμάς που ζήσαμε την τραγωδία της Κύ

πρου με την εισβολή του Αττίλα στην 

Κύπρο τον Ιούλιο του 197 4 για να κερδη
θούν όλες οι περιουσίες της Κυθρέας 

και όλων των τουρκοπατημένων τόπων 

μας. Γιατί δεν πρέπει να διαφεύγει την 

προσοχή μας τόσο επί της εποχής των 

Φράγκων και Ενετών όσο και επί τουρκο

κρατίας η Κύπρος ήταν χωρισμένη σε 

φέουδα και τσιφλίκια που ανήκαν στους 

aφέντες και ο κυπριακός ελληνισμός ερ

γαζόταν στα κτήματα δούλος με πενι

χρές απολαβές. Οι αφεντάδες ήλθαν και 

πέρασαν. Οι ακίνητες δε περιουσίες 

εξαγοράσθηκαν και πέρασαν και πάλι 

στα ελληνικά χέρια. 

Νερά, μύλοι, σπίτια, χωράφια, λια

χώρια, περβόλια, πεpοβολοχώραφα ξε

νοδοχεία, εργοστάσια, γεωργικές και 

κτηνοτροφικές μονάδες εκκλησίες, ξω

κλήσια, μοναστήρια, αρχαιολογικοί και 

θρησκευτικοί χώροι και άλλα, όλα βρί

σκονται για 23 τώρα χρόνια στην κατοχή 
των Τούρκων. 

Βάσιμες ελπίδες για την απελευθέ

ρωσή τους στηρίξαμε στον ΟΗΕ και το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, στις Μ. Δυνά

μεις, με προτεραιότητα την Αμερική και 

την Αγγλία και την Ευρωπαική Ένωση. 

Όλες απέβησαν φρούδες με κατάληξη 

σήμερα τις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες 

ανάμεσα στις δύο πλευρές και με προο-
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ρισμό τις απ' ευθείας συνομιλίες. 

Δυστυχώς όμως οι εκ του σύνεγ

γυς συνομιλίες δεν απέδωσαν, η τουρκι

κή πλευρά παραμένει στην αδιάλλακτη 

θέση της η δε παρεμβολή της Ευρωπαι

κής Ένωσης δεν ήταν η δυναμική εκείνη 

που έπρεπε να υποστηρίξει σθεναρώς 

το ευρωπαικό κεκτημένο της Κύπρου 

που ασφαλώς θα τροχιοδρομούσε μια 

λύση δίκαιη και βιώσιμη με την επανενω

ση της Κύπρου μας, με όλους τους πρό

σφυγες να επιστρέφουν στα σπίτια και 

τις περιουσίες τους και να ζήσουν όλοι 

σε μια Κύπρο ειρηνική ενιαία και ευημε

ρούσα. 

Κουράγιο όμως! Παρά την απαισιό

δοξη θέση που βρισκόμαστε δεν πρέπει 

ποτέ ν' aπελπιζόμαστε αλλά να έχουμε 

πάντοτε τη στερρά πεποίθηση ότι τούτη 

η γη των κατεχομένων είναι δικιά μας και 

αν σήμερα την κρατούν οι Τούρκοι με τη 

δύναμη των όπλων όμως μπορεί να γίνει 

και πάλι δικιά μας. Αρκεί να μείνουμε 

σταθεροί και ανυποχώρητοι στις θέσεις 

μας και ποτέ να μη υπογράψουμε λύση 

νόθα και απαράδεκτη, λύση που aπεμπο

λεί τα δίκαια και δικαιώματα μας, λύση 

που να μεταβιβάζουμε με την υπογραφή 

μας τα κληρονομικά μας δικαιώματα 

στους Τούρκους. 

Να περιμένουμε και θα έλθει η ευ

λογημένη εκείνη μέρα που θα ενταχθού

με στην Ευρωπαική Ένωση και θα γίνου

με πλήρες μέλος αυτής. Έχουμε όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα και κανένας δεν 

μπορεί να μας το αρνηθεί. Μην ακούτε 

τις σειρήνες μερικών πως χωρίς λύση 

του Κυπριακού δε θα μπορέσουμε να 




