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ασφάλεια της Κύπρου και τα ανθρώ- ευκαιρία για την επανένωση της 

πινα δικαιώματά μας με βάση το 

ευρωπαίκό κεκτημένο. 

Την 1 η του Μάη το 2004 η Κύπρος θα 

ενταχθεί στην Ευρώπη και θα έχουμε 

κάθε δικαίωμα για κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων μας. Οι συνομιλίες για 

την επίλυση του Κυπριακού μπορούν 

να συνεχιστούν και με την ένταξη 

μας στην Ευρώπη. 

Η Τουρκία για να φανεί διαλλακτική 

και να πάρει συγχωροχάρτι για την 

Ευρώπη δηλώνει ότι αποδέχεται το 

σχέδιο Ανάν ενώ στην πραγματικότη

τα θέλει λύση με βάση τα τετελεσμέ

να της κατοχής. Ξένοι και δικοί μας 

προπαγανδίζουν και πασκίζουν να 

πείσουν τον κυπριακό ελληνισμό πως 

το σχέδιο Ανάν είναι η τελευταία 

Έλα 

πατρίδας μας. Ο Avάv ετοιμάζει τα 

μαχαίρια του μια και τώρα έχει οδη

γήσει τα πράγματα εκεί που ήθελε. 

Εμείς με πίστη στο δίκαιο αγώνα μας 

θα τους πούμε ένα βροντερό όχι. Ο 

Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος 

αγωνίζεται για μια λύση που θα δια

σφαλίζει το ανθρώπινα δικαιώματα 

του λαού μας, για μια ενωμένη 

Κύπρο, μια λύση βιώσιμη, λειτουργι

κή και ευρωπαίκή. Αν συνεχιστεί η 

αδιαλλαξία των Τούρκων, τότε τα 

πολιτικά κόμματα και ο λαός μας θα 

πρέπει ομόφωνα να στηρίξουμε τον 

Πρόεδρο για να πε το ΟΧΙ στη διχο

τόμηση. 

Ο Γεώργιος Λουκά είναι μέλος της 

Κ.Ε. του ΔΗΚΟ. 

Ελευθερώνονται ψυχές μαζί με την Ανάστοη Χριστού 

ανέμελες κι ελεύθερες στους ουρανούς πετούν. 

Έχει πολλές καρδιές εδώ στη γη που άδολα παιδί μου σ' αγαπούνε, 

με πόθο και υπομονή προσμένουν να σε δούνε. 

Στο σπίτι σου το πατρικό κάποια καρδιά φλέγεται σαν καμίνι 

ειν' της μανούλας σου η καρδιά που μόνη κι έρημη έχει μείνει. 

Σαράντα μέρες είν' αυτές λεύτερες θα πετάς 

κι όπου θέλει η ψυχούλα σου, Τάκη μου να πας. 

Έλα και στο σπιτάκι μας, Τάκη μου μια βραδιά 

να σε θωρώ να σου μιλώ να γιατρευτεί η καρδιά. 

Ευγενούλα 




