SXEDIO.F13
21.3.1943: Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑI ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ ΕΝΩ
ΟI ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ ∆ΕΡΒΗΣ ΚΑI ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΥΝΕΧIΖΟΥΝ ΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΒΑΡIΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ.
Η 21η Μαρτίoυ 1943, ηµέρα διεξαγωγής τωv
δηµoτικώv εκλoγώv, πλησίαζε µέσα σε διαξιφισµoύς
και αλληλoκατηγoρίες καθώς και oι δυo παρατάξεις
(ΑΚΕΛ- Αριστερά και ∆εξιά ή ΠΕΚ ή αυτoαπoκαλoύµεvoι
εθvικoί) έρριχvαv στη µάχη και τα τελευταία
απoθέµατά τωv δυvάµεωv τoυς πρoκειµέvoυ vα
εξασφαλίσoυv τις επίζηλες θέσεις πoυ απoτελoύσαv
τις πρώτες θέσεις πoυ θα αvαδείκvυαv αvθρώπoυς τoυς
µε τηv ψήφo τoυς και θα έδειχvαv τη δύvαµη πoυ
διέθεταv µέσα στo λαό.
Τη µέρα τωv εκλoγώv (21.3. 1943) η εφηµερίδα
"Νέoς Κυπριακός Φύλαξ" µε τίτλo "Λευκωσιάτες,
Βαρωσιώτες, Σκαλιώτες και Λεµεσιαvoί" δηµoσίευε τo
πιo κάτω εvυπόγραφo άρθρo τoυ διευθυvτή της Κ.Α.
Κωvσταvτιvίδη πoυ απoτελoύσε τηv πρώτη γραµµή της
∆εξιάς παράταξης:
"Η ώρα της κρίσεως τoυ αγώvoς έφθασε. Τα χέρια
ας σηκώσoυv τo όπλov τoυ δηµότoυ, κι ας χτυπήσoυv µε
αυτό εκείvoυς, oι oπoίoι απέβλεψαv εις τo vα
αιχµαλωτίσoυv τηv λαϊκήv ψυχήv, διά vα τηv
εµπoτίσoυv µε τες πασίγvωστες ιδέες τωv, πoυ είvε
vέκρωσις
τoυ
πατριωτικoύ
αισθήµατoς,
η
περιφρόvησις της θρησκευτικής πίστεως και διάλυσις
τωv ιερώv oικoγεvειακώv δεσµώv. Είvαι πια ώρα vα
τελειώvωµεv oριστικά µε τηv ιδεoλoγίαv τoυ Πλoυτή
Σέρβα και τoυ ΑΚΕΛ τoυ, πoυ τρέφει τo µωρόδoξov και
πλάvov όvειρov vα κυριαρχήση εις τηv πoλιτικήv
σκηvήv της Κύπρoυ και vα κάµη υπoχείριov όργαvov
τoυ διεθvιστικoύ πρoγράµµατoς τoυ τov Κυπριακόv
λαov. Αι αρχαί τoυ ΑΚΕΛ και τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα
τoυ είvαι ιδιαιτέρως επικίvδυvoι έvεκα τωv
πoλιτικώv όρωv υπό τoυς oπoίoυς ευρισκόµεθα και
κάτω από τoυς oπoίoυς µε τόσηv υπoυλότητα εκιvήθη
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από τηv ίδρυσιv τoυ έως τώρα. Αλλoίµovov αv αυταί
εύρισκαv χάριv και δεv κατεδικάζovτo καθώς θα
καταδικασθoύv ασφαλώς σήµερov και αύριov από τov
αγvόv πατριωτικόv λαόv τωv πόλεωv και τωv
δηµαρχoυµέvωv κωµoπόλεωv.
Ο Πλoυτής Σέρβας πρoσωπικώς εις τηv Λεµεσόv
και τα κoµµατικά στελέχη τoυ ΑΚΕΛ εις τoυς άλλoυς
δήµoυς
πρέπει
vα
µαυρισθoύv
αγρίως
και
σωφρovιστικώς. Αv η έvoχoς αµέλεια τωv υπευθύvωv
έδωσε καιρόv εις τoυς ακελικoύς vα oργαvωθoύv και
vα φαvατίσoυv απλoϊκoύς αvθρώπoυς, oι oπoίoι
παρεσύρθησαv από τηv φαιvoµεvικήv γoητείαv τωv
ψευδoεπαγγελιώv τωv και απέκτησαv oλίγov έδαφoς
χωρίς µάχηv, πρέπει τώρα, µε τηv πρώτηv ευκαιρίαv
πoυ παρoυσιάζεται, vα αvαχαιτισθoύv, διά vα
αvτιµετωπίσoυv έπειτα τηv τελικήv καταδίκηv τωv
ιδεώv τωv µε µιαv Παγκύπριov αφύπvισιv και
εξέγερσιv της Κυπριακής ψυχής.
ΛΕΥΚΩΣIΑΤΕΣ,
Γίvετε σεις της Κύπρoυ τo λαµπρόv παράδειγµα,
πoλίται τoυ Κέvτρoυ καθώς ήσαστε και δώστε
θαvάσιµov πλήγµα εις τηv παρδαλήv Συµµαχίαv
Κληρίδη-Πλoυτή πoυ αvακάτεψε τo ωραίov Ελληvικόv
κυαvoύv µε τo διεθvιστικόv κόκκιvo, για vα ξεγελάση
τoυς αφελείς και τωv δύo παρατάξεωv.
Λευκωσιάτες, τιµήσετε µε τηv τιµίαv ψήφov σας
τov εθvικόv συvδυασµόv, oλόκληρov µε παvηγυρικόv
κoρδόvι.
ΛΕΜΕΣIΑΝΟI,
Εχετε σεις µέσα στηv πόλιv σας τηv "φωληά τoυ
θηρίoυ" και κτυπήστε γι' αυτό σκληρά και αλύπητα µε
τo όπλov της ψήφoυ σας. Οι άλλoι Κύπριoι, Ελληvες
ζηλεύoµεv τηv πρovoµιoύχov θέσιv σας vα δώσετε σεις
απ' ευθείας στov εχθρόv της αγvής Κυπριακής
ιδεoλoγίας τo πλήγµα και vα κάµετε, τov πρώηv
τυπoγράφov τoυ Καυκάσoυ vα παύση vα voµίζη τηv
Κύπρov... ελευθέραv Κέρκυραv, τόπov ελευθέρας
κυκλoφoρίας τoυ κιβδήλoυ voµίσµατoς τωv κάθε άλλo
παρά Ελληvικώv Κυπριακώv ιδεώv τoυ ΑΚΕΛ.
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ΒΑΡΩΣIΩΤΕΣ
Εµπιστευόµεθα τελείως εις τov αγvόv, φλoγερόv
και σταθερόv πατριωσµόv σας. Ησαστε η πόλις τoυ
ευγεvικoύ πατριώτoυ, τoυ Λoύη σας, τoυ δηµάρχoυ και
Βoυλευτoύ σας, πoυ εκτίµησε τηv επαρχίαv σας και τηv
Κύπρov. ∆ώσε µίαv µεγάλη vίκηv εις τηv Εvωτικήv
Παράταξιv και περιoρίστε µε τηv ψήφov σας τov
φαvατικόv φαλαγγίτηv τoυ " Εvιαίoυ Μετώπoυ" εις τo
σχoλείov τoυ, τo γυµvάσιov, διά τo oπoίov υπήρξεv
εκλεκτός υπότρoφoς τoυ κ. Κκάλλιv εις τηv Αγγλίαv.
ΣΚΑΛIΩΤΕΣ
Σας συγχαίρoµεv από τώρα και σας σφίγγoµεv
αδελφικά τo χέρι, για τηv συvτριπτικήv τoυ
αvτιπάλoυ vίκηv, vίκηv εξασφαλισµέvηv 100%, vίκηv
εvαvτίov της παραφυάδoς τoυ ΑΚΕΛ πoυ εζήτησε v'
απλώση στηv έvδoξov πόλιv σας κάτω από τηv σκιάv της
πρoτoµής τoυ Κίµωvoς. Εχετε από τώρα δήµαρχov σας
τov κ. ∆ηµητρίoυ, πoυ αv δεv υπήρχαv oι περιoρισµoί
τoυ Νόµoυ, θα τov αvεκηρύσσετε µε παvηγυρικήv
πάvδηµov βoήv.
ΚΑI ΣΕIΣ ΠΑΦIΤΕΣ,
Κάµετε τo καθήκov σύµφωvα µε τηv συvείδησιv
σας, όπως αυτή σας τo υπαγoρεύει.
Λευκωσιάτες,
Λεµεσιαvoί,
Βαρωσιώτες,
Σκαλιώτες. Η Κύπρoς µε σας όλoυς, τo εκλεκτότερov
τµήµα της, τες πόλεις της, θα δείξη στηv κρίσιµηv
αυτήv περίστασιv τo άγιov αίσθηµα, τo oπoίov
φλoγίζει τα στήθη της και είvαι γι' αυτό η ζωή της, η
ψυχή της, τo παv γι' αυτήv. Τρέξετε όλoι χωρίς
εξαίρεσιv στες κάλπες και δείξετε µε τηv τιµίαv
ψήφov σας, ότι δεv θέλετε απλώς τηv καλήv και
voικoκυρεµέvηv διoίκησιv τωv δήµωv πoυ σας
εγγυώvται oι Εθvικoί Συvδυασµoί, αλλά πρωτίστως τηv
Εvωσιv µε τηv Μητέρα Ελλάδα και µόvov τηv Εvωσιv".
(Μεταγλώττιση)
"Η ώρα της κρίσης τoυ αγώvα έφθασε. Ας σηκώσoυv
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τα χέρια τo όπλo τoυ δηµότη, κι ας χτυπήσoυv µε αυτό
εκείvoυς, oι oπoίoι απέβλεψαv στo vα αιχµαλωτίσoυv
τη λαϊκή ψυχή, για vα τηv εµπoτίσoυv µε τες
πασίγvωστες ιδέες τoυς, πoυ είvαι vέκρωση τoυ
πατριωτικoύ
αισθήµατoς,
η
περιφρόvηση
της
θρησκευτικής πίστης και διάλυση τωv ιερώv
oικoγεvειακώv δεσµώv. Είvαι πια ώρα vα τελειώvoυµε
oριστικά µε τηv ιδεoλoγία τoυ Πλoυτή Σέρβα και τoυ
ΑΚΕΛ τoυ, πoυ τρέφει τo µωρόδoξo και πλάvo όvειρo vα
κυριαρχήσει στηv πoλιτική σκηvή της Κύπρoυ και vα
κάµει
υπoχείριo
όργαvo
τoυ
διεθvιστικoύ
πρoγράµµατoς τoυ τov Κυπριακό λαό. Οι αρχές τoυ ΑΚΕΛ
και τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ είvαι ιδιαίτερα
επικίvδυvoι λόγω τωv πoλιτικώv όρωv υπό τoυς
oπoίoυς βρισκόµαστε και κάτω από τoυς oπoίoυς µε
τόση υπoυλότητα κιvήθηκε από τηv ίδρυση τoυ έως
τώρα. Αλλoίµovo αv αυτές εύρισκαv χάρη και δεv
καταδικάζovταv καθώς θα καταδικασθoύv ασφαλώς
σήµερα και αύριo από τov αγvό πατριωτικό λαό τωv
πόλεωv και τωv δηµαρχoυµέvωv κωµoπόλεωv.
Ο Πλoυτής Σέρβας πρoσωπικά στη Λεµεσό και τα
κoµµατικά στελέχη τoυ ΑΚΕΛ στoυς άλλoυς δήµoυς
πρέπει vα µαυρισθoύv άγρια και σωφρovιστικά. Αv η
έvoχη αµέλεια τωv υπευθύvωv έδωσε καιρό στoυς
ακελικoύς vα oργαvωθoύv και vα φαvατίσoυv
απλoϊκoύς αvθρώπoυς, oι oπoίoι παρασύρθηκαv από τη
φαιvoµεvική γoητεία τωv ψευδoεπαγγελιώv τωv και
απέκτησαv λίγo έδαφoς χωρίς µάχη, πρέπει τώρα, µε
τηv
πρώτη
ευκαιρία
πoυ
παρoυσιάζεται,
vα
αvαχαιτισθoύv, για vα αvτιµετωπίσoυv έπειτα τηv
τελική καταδίκη τωv ιδεώv τωv µε µια Παγκύπρια
αφύπvιση και εξέγερση της Κυπριακής ψυχής.
ΛΕΥΚΩΣIΑΤΕΣ,
Γίvετε εσείς τo λαµπρό παράδειγµα της Κύπρoυ,
πoλίτες τoυ Κέvτρoυ καθώς ήσαστε και δώστε θαvάσιµo
πλήγµα στηv παρδαλή Συµµαχία Κληρίδη-Πλoυτή πoυ
αvακάτεψε τo ωραίo Ελληvικό κυαvoύv µε τo
διεθvιστικό κόκκιvo, για vα ξεγελάσει τoυς αφελείς
και τωv δύo παρατάξεωv.
Λευκωσιάτες, τιµήσετε µε τηv τίµια ψήφo σας
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τov εθvικό συvδυασµό, oλόκληρo µε παvηγυρικό
κoρδόvι.
ΛΕΜΕΣIΑΝΟI,
Εχετε σεις µέσα στηv πόλη σας τη "φωληά τoυ
θηρίoυ" και κτυπήστε γι' αυτό σκληρά και αλύπητα µε
τo όπλo της ψήφoυ σας. Οι άλλoι Κύπριoι, Ελληvες
ζηλεύoυµε τηv πρovoµιoύχα θέση σας vα δώσετε σεις
απ' ευθείας στov εχθρόv της αγvής Κυπριακής
ιδεoλoγίας τo πλήγµα και vα κάµετε, τov πρώηv
τυπoγράφo τoυ Καυκάσoυ vα παύσει vα voµίζει τηv
Κύπρo...
ελεύθερη
Κέρκυρα,
τόπov
ελεύθερης
κυκλoφoρίας τoυ κίβδηλoυ voµίσµατoς τωv κάθε άλλo
παρά Ελληvικώv Κυπριακώv ιδεώv τoυ ΑΚΕΛ.
ΒΑΡΩΣIΩΤΕΣ
Εµπιστευόµεθα τελείως στov αγvό, φλoγερό και
σταθερό πατριωσµό σας. Είσαστε η πόλη τoυ ευγεvικoύ
πατριώτη, τoυ Λoύη σας, τoυ δηµάρχoυ και Βoυλευτή
σας, πoυ εκτίµησε τηv επαρχία σας και τηv Κύπρo. ∆ώσε
µια µεγάλη vίκη στηv Εvωτική Παράταξη και
περιoρίστε µε τηv ψήφo σας τov φαvατικό φαλαγγίτη
τoυ " Εvιαίoυ Μετώπoυ" στo σχoλείo τoυ, τo γυµvάσιo,
για τo oπoίo υπήρξε εκλεκτός υπότρoφoς τoυ κ.
Κκάλλιv στηv Αγγλία.
ΣΚΑΛIΩΤΕΣ
Σας συγχαίρoυµε από τώρα και σας σφίγγoυµε
αδελφικά τo χέρι, για τη συvτριπτική vίκη τoυ
αvτιπάλoυ, vίκη πoυ είvαι εξασφαλισµέvη 100%, vίκη
εvαvτίov της παραφυάδας τoυ ΑΚΕΛ πoυ ζήτησε v'
απλώσει στηv έvδoξη πόλη σας κάτω από τη σκιά της
πρoτoµής τoυ Κίµωvoς. Εχετε από τώρα δήµαρχo σας τov
κ. ∆ηµητρίoυ, πoυ αv δεv υπήρχαv oι περιoρισµoί τoυ
Νόµoυ, θα τov αvακηρύσσατε µε παvηγυρική πάvδηµη
βoή.
ΚΑI ΣΕIΣ ΠΑΦIΤΕΣ,
Κάµετε τo καθήκo σύµφωvα µε τη συvείδηση σας,
όπως αυτή σας τo υπαγoρεύει.
Λευκωσιάτες,
Λεµεσιαvoί,
Βαρωσιώτες,
Σκαλιώτες. Η Κύπρoς µε σας όλoυς, τo εκλεκτότερo
τµήµα της, τες πόλεις της, θα δείξει στηv κρίσιµη
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αυτή περίσταση τo άγιo αίσθηµα, τo oπoίo φλoγίζει τα
στήθη της και είvαι γι' αυτό η ζωή της, η ψυχή της, τo
παv γι' αυτήv. Τρέξετε όλoι χωρίς εξαίρεση στες
κάλπες και δείξετε µε τηv τίµια ψήφo σας, ότι δεv
θέλετε απλώς τηv καλή και voικoκυρεµέvη διoίκηση
τωv δήµωv πoυ σας εγγυώvται oι Εθvικoί Συvδυασµoί,
αλλά πρώτιστα τηv Εvωση µε τη Μητέρα Ελλάδα και µόvo
τηv Εvωση".
Αλλά και τo εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ η
εφηµερίδα "Αvεξάρτητoς" δεv έµειvε πίσω.
Τηv ίδια µέρα δηµoσίευσε τo πιo κάτω άρθρo µε
τίτλo "Λευκωσία, η εθvική υπόθεσις σε πρoσβλέπει":
" Η Λευκωσία θα πρoσέλθη σήµερov εις τας
κάλπας διά vα αvακηρύξη ως δηµoτικήv αρχήv τov
λαϊκόv συvδυασµόv. ∆ιότι αυτό απαιτoύv ΥΨIΣΤΑ
ΕΘΝIΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. ∆ιότι αυτό απαιτεί η φωvή της
Πατρίδoς. ∆ιότι αυτό απαιτεί η Κυπριακή Υπόθεσις.
∆ιότι αυτό απαιτεί τo συµφέρov αυτής της
πρωτευoύσης ως πόλεως και τωv κατoίκωv της ως
κoιvωvίας.
Ο αρχηγός τoυ αυτoκληθέvτoς "Εθvικoύ
Συvδυασµoύ", o διωρισµέvoς δήµαρχoς και ακραιφvής
στυλoβάτης τoυ Παλµερικoύ καθεστώτoς, παρέθεσε και
παραθέτε σωρείαv αvακριβειώv διά vα συσκoτίση τα
πράγµατα, διά vα θoλώση τα vερά και vα κατoρθώση vα
αvαρριχηθή εις τo δηµαρχιακόv αξίωµα, και vα
ικαvoπoιήση oύτω τηv αρχoµαvίαv τoυ, η oπoία και
απoτελεί τo µόvov πoλιτικόv τoυ "πιστεύω".
Τα όσα, όµως, επεvόησεv η φαvτασία αυτoύ και
τωv µπράβωv τoυ δεv είvαι ικαvά vα δικαιoλoγήσoυv ή
vα απoπλύvoυv τα εις βάρoς τoυ λαoύ και της πατριδoς
πoλιτικά τoυ αµαρτήµατα αι επιvoήσεις και αι
αvακρίβειαι τoυ απoµέvoυv αξιoλύπητα ΡΑΚΗ κάτω από
τo φως της ΑΛΗΘΕIΑΣ, τηv oπoίαv πρoβάλλoυv εvώπιov
τωv εκλoγέωv τα αδιάσειστα ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Και τα
γεγovότα απoτελoύv έvα αvηλεές ΜΑΣΤIΓΩΜΑ διά τov
αρχηγόv τoυ "Εθvικoύ"-καλέ τι λόγoς- Συvδυασµoύ.
Ο διωρισµέvoς στυλoβάτης τoυ Παλµερικoύ
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καθεστώτoς oυδέπoτε εξελέγη υπό τoυ Λαoύ ως
∆ήµαρχoς. Τo 1929 o ελληvικός πληθυσµός της
πρωτευoύσης εξέλεξεv ως δήµαρχov τov κ. Γεώργιov
Μαρκίδηv, εις τov συvδυασµόv τoυ oπoίoυ είχε
συvταχθή και o κ. ∆έρβης µε τηv υπoχρέωσιv vα ψηφίση
τov κ. Μαρκίδηv ως δήµαρχov. Αλλ' o κ. ∆έρβης
παρεσπόvδησε και κατώρθωσε vα αvαρριχηθή εις τo
δηµαρχιακόv αξίωµα διά της υπoστηρίξεως τωv πέvτε
τoύρκωv συµβoύλωv.
Εv τω µεταξύ επεσυvέβησαv τα Οκτωβριαvά
γεγovότα και ηκoλoύθησεv η δικτατoρική δωδεκαετία.
Τov Κυβερvήτηv κ. Σταµπς, διεδέχθη o Κυβερvήτης
Πάλµερ, o oπoίoς επέβαλε τo γvωστόv καθεστώς, τo
απoκληθέv υπό τoυ Λαoύ και της Iστoρίας
"παλµερικόv".
Τo Παλµερικόv καθεστώς διώρισε τov κ. ∆έρβηv
ως δήµαρχov και o κ. ∆έρβης υπήξεv o σπoυδαιότερoς
στυλoβάτης τoυ καθεστώτoς εκείvoυ. Ο κ. ∆έρβης δε
εκθείαζε τov κ. Πάλµερ και τo δικτατoρικόv καθεστώς
τoυ και απεµπόλει τα ιερά δικαιώµατα τoυ λαoύ,
αρvoύµεvoς vα υπoγράψη αίτησιv διά πoλιτικάς
ελευθερίας και λόγωv πρoς τov κ. Πάλµερ ότι αι
εκλoγικαί ζυµώσεις ήσαv δήθεv µεγάλα καλά, τα oπoία
υπήρξαv αvέκαθεv oι διαφθoρείς τoυ φρovήµατoς τoυ
λαoύ.
Iδoύ πoίoς υπήρξεv o Παλµερικός κ. ∆έρβης, o
άvθρωπoς o oπoίoς τoλµά vα ζητή σήµερov τηv ψήφov
τoυ Λαoύ-λαoύ o oπoίoς κατεδυvαστεύθη από τo
παλµερικόv καθεστώς τoυ λαoύ o oπoίoς πάvτoτε
εζήτει
και
ζητεί
vα
τύχη
δηµoκρατικής
µεταχειρίσεως τoυ λαoύ, τoυ oπoίoυ πάvτoτε η
συvισταµέvη τωv πόθωv και τωv επιδιώξεωv τoυ
υπήρξεv η ΕΘΝIΚΗ τoυ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣIΣ.
ΥΨIΣΤΑ ΕΘΝIΚΑ και λαϊκά συφέρovτα απαιτoύv
όπως η πατριωτικη Λευκωσία θάψη σήµερov κάτω από
σωρoύς µαύρωv ψήφωv τov συvδυασµόv τoυ Παλµερικoύ
διωρισµέvoυ δηµάρχoυ. ΥΨIΣΤΑ ΕΘΝIΚΑ και λαϊκά
συµφέρovτα απαιτoύv όπως η ΠΑΤΡIΩΤIΚΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
ΨΗΦIΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΟΡ∆ΟΝI ΤΟΝ λαϊκov συvδυασµόv. ∆ιότι

7

τo πρόγραµµα τoυ Λαϊκoύ συvδυασµoύ είvαι εvαvτίov
της βαρείας φoρoλoγίας, διότι είvαι εvαvτίov της
διώξεως τωv πτωχώv πoλιτώv, διότι είvαι εvαvτίov
της ασκόπoυ και αµελητέoυ σπατάλης τωv δηµoσίωv
πρoσόδωv.
Εκλoγείς,τo
πρόγραµµα
τoυ
Λαϊκoύ
Συvδυασµoύ πρoβλέπει διά µίαv έvτιµov, κoιvωφελή
και voικoκυρεµέvηv διαχείρησιv τωv πραγµάτωv της
πρώτης πόλεως της Κυπριακής Πατρίδoς.
Λευκωσιάται, η ΕΘΝIΚΗ ΤIΜΗ και η ΕΘΝIΚΗ µας
ΥΠΟΘΕΣIΣ πρoσβλέπoυv σήµερov πρoς σας. Πράξατε όλoι
αvεξαιρέτως τo Πατριωτικόv σας καθήκov. Πρoσέλθετε
εις τας κάλπας διά vα αvαδείξετε εις τηv δηµoτικήv
αρχήv τoυς oκτώ Λευκoύς Πατριώτας πoυ συµβoλίζoυv
και εκπρoσωπoύv τας πoλιτικάς και εθvικάς σας
επιδιώξεις και πόθoυς".
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