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λών τριών τέκνων του, μια αγωνία και καθη

σου. Το μόνο σου παράπονο είναι πως δεν

μερινή πάλη γιu μια κοινωνιΚrι τοποt::ιέτηση

σε πρόφθασε ο χρόνος στην αποκατά

των αγαπημένων του τέκνων.

σταση όλων σου των τέκνων.

Οι προσπάθειες σου αξέχαστε Ανδρέα,

Φεύγεις ακόμη με το πιο πικρό παρόπόνο

δεν απέβησαν μάταιες όλες καρποφόρη

στο στόμα πως δεν σ' αξίωσε ο Θεός να δεις

σαν και έφεραν το ποθητό τέρμα. Σήμερα

την όμορφη Κωμόπολη της Κυθρέας,- τη

όλα σου τα τέκνα χαίρουν αγάπης και εκτί

νύμφη τούτη που την προστατεύει δυνα

μησης όχι μονάχα στα στενό πλαίσια της

μικό ο αγέρωχος Πεντaδόκτυλος να στε

κοινότητας των Λυμπιών αλλά και στην

νόζει κότω από την μπότα του Τούρκου

γύρω

περιοχή.

Όλες

οι

αρετές

που

εισβολέα,

δεν κατόρθωσες να την δεις

κοσμούσαν το μεγαλόψυχο χαρακτήρα σου

λυτρωμένη και να χαρείς- την πρασινάδα

επέδρασαν και στα παιδιά σου και βαδίζουν

της τις ομορφιές και τα κάλλη της.

στα Ιχνη της τιμής και του καθήκοντος, της
ειλικρίνειας και της κοσμιότητας.
Φεύγεις, Ανδρέα, από τη ζωή την προσω
ρινή

και πρόσκαιρη

Κοιμήσου όμως ήσυχα τον αιώνιο σου
ύπνο και όταν aντηχήσουν στην κοιλόδα

και ανέρχεσαι στα

της τα νικητήρια όσματq θα φθόσουν κι

εκεί στα ουρόνια οι αντίλαλοι τουc για να

ουράνια με τη συνεlδηση σου ήσυχη πως

αναyγε!λΌυν το χαρμόσυνο τούτο γεγονός

εκτέλεσ~~ στο ακέραιο το καθήκον σου

τότε η ψυχή σου στο όκουσμα θα χαίρεται

σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς, σαν

και αγαλλιόται.

χριστιανός

απέναντι

των

συνανθρώπων

Αιωνlα σου η μνήμη.

Από τη δράση
του Σωματείου μας
Ομιλία στη συνεστiαση του Σωματείου
μας που έγινε στις

7.3.86

την ψυχή, την ενισχύουν και την ενδυνα

στο ξενοδοχεfο

μώνουν ν' αντέξει τους σκληρούς και χαλε

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» από τον Πρόεδρο του κ. Χρ.

πούς καιρούς που περνούμε στην προσφυ

Πέτσα.

γιό.

Αποκομμένοι από τα χωριό και τα σπίτια

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Με

ανέκφραστη

μέρους

του

χορό

σωματεlου

απευθύνω
μας

εκ

Ελεύθερη

Κυθρέα, θερμό και εγκάρδιο αγωνιστικό
χαιρετισμό

στην

αποψινή

μας

συγκέν

τρωση που aποτελεί μαζική προσέλευση
όχι μόνο των κατοίκων της περιώνυμης
Κωμόπολης μας, αλλά και όλης της περιο
χής που aρδεύεται από την πηγή του Κεφα
λοβρύσου.

Τέτοιες συγκεντρώσεις όπως η παρούσα
είναι απαραίτητες για τον προσφυγικό μας
κόσμο, γιατί ανανεώνουν παλιές σχέσεις
και

ακατόλυτους

δεσμούς

και

γεννούν

αισθήματα φιλίας και οικειότητας που μας
συνέδεαν όταν ήμαστε στ' αγαπημένα μας
χωριό, στα σπίτια και τις περιουσίες μας. Η
διασκέδαση, το γλέντι, η μουσική, το τρα
γούδι κι ο χορός τέρπουν και τροφοδοτούν

μας, στερημένοι της φιλήσυχης ζωής της
αγροτιός, θλιμμένοι από τα δεινό και τα
ερείπια που επεσώρευσε στο τρισευτυχι
σμένο μας νησl η βάρβαρη εισβολή του
Αττίλα, στενοχωρημένοι από τη νοσταλγία
των αγαπημένων μας τόπων, στην καταθλι
πτική λοιπόν τούτη ζωή που βρlσκεται ο
προσφυγικός μας

κόσμος πρέπει να το

ρlχνει κομμότι έξω για να μη μαρανθεl και
καταβληθεl, γιατl τότε η ζωή του υποσκό
πτεται ανεπανόρθωτα και ο θόνατος επέρ
χεται βιαστικός και γρήγορος.
Είναι λοιπόν, απαραίτητες οι ευγενικές

τούτες εκδηλώσεις για ν' απολαύσουμε

επωφελώς την επlγεια μας ζωή σε τρόπο
που

να

μπορέσουμε να

εκπληρώσουμε

τους διόφορους σκοπούς της, οικογενεια

κούς, κοινωνικούς, εθνικούς, θρησκευτι
κούς και όταν επέλθει το μοιραίο να εγκα-
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ταλείψουμε την πρόσκαιρη ζωή με ήσυχη

Πόσιμο νερό στην Κωμόπολη και τα γειτο~

rη συνείδηση πως εκπληρώσαμε στο ακέ

νικό της χωριό. Μεταφορά ποσlμου νερού
στα χωριά της Ανατολικής Μεσαορίας.

οαιο το χρέος μας.

Μα πιο επιτακτικός σκοπός της ζωής
προβόλλει το εθνικό μας θέμα, η λύση του

Διάφορα όλλα που δεν αναφέρονται στο
σύντομο τούτο σχεδιάγραμμα.

Κυπριακού μας προβλήματος και ιδιαίτερα

Άξια επα!νου είναι η προσπάθεια του

η πτυχή εκείνη για επιστροφή και δικαfωση
και η ανάκτηση γεvιt<ό των καταπατημένων

Ρ.Ι.Κ που καταβόλλει με ειδικές ομιλίες, με
προβολή φωτογραφιών στο πρόγραμμα -

εδαφών μας από τον Τούρκο εισβολέα. Μα

Δεν ξεχνώ- της τηλεόρασης.

η λύση τούτη όηως δείχνουν οι καιροf δεν

Αλλό η προσπάθεια αυτή δεν είναι ολο
κληρωμένη για να διατηρήσουν τη μνήμη
των κατεχομένων σε έκταση και βάθος για
να κρατήσουν άσβεστο τον πόθο γιο ανό~
κτηση, επιστροφή, και δικαίωση. Άλλωστε
τα λόγια είναι έπεα πτερόεντα ενώ τα γρα
πτά μένουν και κληροδοτούνται σ' όλες τις

φαfνεται να προγματοποιηθεl στο σύντομο

προσεχές μέλλον γιατί η Τουρκία παραμέ
νει αδιάλλακτη και επιμένει στις ακραfες
θέσεις της που για μας είναι εντελώς απα

ρόδεκτες και εκτός συζητήσεως γιατί δεν
μπορούμε να δεχθούμε και υπογρόψουμε
διχοτομική λύση που υποβοηθε( τα κατα

κτητικό σχέδια των Τούρκων και ολοκλη
ρώνει την κυριαρχ(α σ' όλη την επικράτεια
της Κύπρου μας. Μια μπαλωματική λύση
σίγουρα θα έχει σε τελευταlα ανάλυση την
Τουρκοποίηση της Κύπρου μας και την

εκδίωξη του Ελληνικού στοιχείου πρόγμα
που aπεύχομαι να πραγματοποιηθε{.

Γι αυτό χρέος έχουμε όλοι εμείς οι ηλι

κιωμένοι να γίνουμε δάσκαλοι στα παιδιά
και στ' εγγόνια μας για να γνωρίσουμε σ'
αυτά τους τόπους μας. Να διδάξουμε d
αυτό με κόθε λεπτομέρεια τους τόπους
μας σε τρόπο που να τους γνωρ!σουν σ'
όλες τους τις διαστάσεις: Σχεδιόγραμμα
και θέση του χωριού. Γειτονικά χωριό.
Δημόσια κτίρια, εκκλησία, σχολείο, δημαρ
χείο. Ιστορία του τόπου, θρύλοι και παρα

δόσεις. Ήθη και έθιμα. Γιορτασμός των
θρησκευτικών μας γιορτών, πανηγύρια.
Τοπωνύμια, βουνό, πεδιόδες, χείμαρροι,
δόση, μερρόδες, χαλίτικη γη, βρύσες,
πηγόδια. Ασχολίες των κατοίκων. Γεωργία.
Οι διόφορες καλλιέργειες που εγίνοντο
ολόγυρα·του χρόνου. Δένδρα που καλλιερ
γούνταν. Εποχιακές. καλλιέργειες. τέχνες
που ασχολο~νταν. Εθνικές επέτειοι. Σύλ
λογοι,
οργανώσεις.
Στελέχη τούτων.
Παπόδες, δασκόλοι που υπηρέτησαν στο
χωριό. Άνδρες που ανέπτυξαν εξαιρετική
δρόση. Πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφε
ραν για την ανόmυξη και τον εξωρaίσμό
του χωριού. Αρδευτικό σύστημα. Οι διόφο

pες νομές και περιοχές που αρδεύουν.

επερχόμενες γενιές.
Εισηγούμαι ακόμη πως το Υπουργείο
Παιδείας πρέπει ν' αναλόβει την συγγραφή
βιβλ!ων λεπτομερειακών για την κάθε κοι
νότητα. Έτσι θα μπορέσουν τα παιδιά και
τα εγγόνια μας να έχουν μια ολοκληρω
μένη εικόνα έτσι που να το γνωρ(σουν και
να τ' αγαπήσουν και να ενδιαφερθούν για

την ανάκτησή τους. Ο αγώνας που διεξό
γουμε σήμερα για επιστροφιj και δικαίωση
θα συνεχισθε! κι από τη νεώτερη γενιά
μέχρις ότου ευδοκήσει ο Πανόγαθος και

χαρίσει

στο

μαρτυρικό

μας

νησί

τη

λύτρωση και τη λευτεριό. Μέχρις ότου οι

νόμιμοι ιδιοκτήτες σπιτιών και περιοuοιών
αναλόβουν τη διαχείριση τους.

Ορισμένως

θα

φθάσει

μια

μέρα

το

ξεσκλόβωμα τούτο των Τουρκοπατημένων
εδαφών μας γιατί η ηθική και το δίκαιο όσο
και αν οι κατακτητές το καταπατούν και δεν

θέλουν να ξεκολλήσουν από το Βόρειο
Τμήμα της Κύπρου, θα υποχρεωθούν να το
κόμουν. Τα εδόφη που με τη δύναμη των

όπλων όρπαξαν είναι δικά μας. Κερδήθη
καν με-μόχθο και ιδρώτα με κόπο και α(μα

τόσο από τους προγόνους μας όσο και από
την νέ&τερη ΕΛΛηνική γενια. Θα θριαμ~
βεύσει μια μέρα το δfκαιο και θα επικρατή
σει γιατί στέκει από πόνω μας ο Δικαιοκρί
της που τα βλέπει όλα όσα γίνονται.
Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και εuχά~
ριστη κοινωνική βραδυό.
Ευχαριστώ

