
ματα, κοσμήματα, λαμπάδες και ζώα για 

κουρπάνι πολλοί προσκυνούσαν την εικό

να του Αγίου και έλεγαν ότι είναι άνθρωπος 

του Θεού, αφού θεραπεύει και τους Οθω

μανούς. 

Το Μοναστήρι σήμερον είναι εγκλωβι

σμένο, κάτω από Τουρκική διοίκηση του 

βάρβαρου Αττίλα. Η εικόνα του Αποστόλου 

Ανδρέου και της Ελαιούσης μετεφέρθησαν 

στο Ριζοκάρπασο για μεγαλυτέραν ασφά

λεια εις ένα σκοτεινό δωμάτιο, και περιμέ

νουν να μεταφερθούν στην εκκλησία των 

όταν θα κτυπήσουν οι καμπάνες της εκκλη

σίας των και όλων των εκκλησιών της Κύ

πρου για ν' αναγγείλουν την ελευθερίαν 

της Κύπρου και της Μονής των για να εορ

τάσου μεν και δοξολογήσου μεν το άγγελμα 

της ελευθερίας και της Αναστάσεως. 

Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ό

λοι ότι η Κύπρος περνά σήμερα τις πιο δύ

σκολες μέρες στη μακραίωνη ιστορία της 

όσον ποτέ άλλοτε. Οφείλομεν όλοι ν' αγω

νισθούμεν ενωμένοι για μια Κύπρο αδιαίρε

το, ανεξάρτητο, για μια Καρπασία ελεύθε

ρη από τουρκικά στρατεύματα. Η Καρπασία 

είναι η χερσόνησος των Αγίων του Αγίου 

Συνεσίου, του Αγίου Φίλωνος, της Αγίας 

127 

Αφιέρωση 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Φωτεινής και του προστάτου της Καρπα
σίας Αποστόλου Ανδρέα του οποίου την 

μνήμη εορτάζομεν σήμερον μακρυά από το 
Μοναστήρι του μακρυά της εκκλησίας του 
και μακρυά της Καρπασίας. Η ζωή στην η

ρω"ίκή Καρπασία δεν έσβησε. Οι εγκλωβι
σμένοι μας έδωσαν σ' όλους μαθήματα πα
τριωτισμού και θυσίας. Η aντίστασις των 
είναι ηρω·ίκή γιατί ζουν μέσα σε aντίξοες 
συνθήκες. 

Οι πρόσφυγες της Καρπασίας περιμέ
νουν με αγωνίαν την ευλογημένην ημέρα 
που θα έλθει το χαρμόσυνο άγγελμα της Ε
λευθερίας της Μαρτυρικής Κύπρου, και 
της Καρπασίας για να εκπληρώσουν το μέ
γα τάμα των για να πορευθούν πεζοί στο 
Καρπάσι και να ενωθούν με τους εκεί εγ
κλωβισμένους για να εορτάσουν μαζί την ε
λευθερίαν της Κύπρου, της Καρπασίας και 
της Μονής Αποστόλου Ανδρέου με ολό
κληρο τον Κυπριακό λαό. Ας ενώσουμε ό
λοι με ευχάς και προσευχάς μας προς τον 
πανάγαθον Θεόν προς τον Απόστολον Αν
δρέαν του οποίου την μνήμη εορτάζουμε 
σήμερον ότι σύντομα θ' ανατείλει η ημέρα 
της ελευθερίας του σταυρωμένου νησιού 
μας. Αμήν. 

Κάθε δέντρο με καρπό 

σ' όλους είν' αγαπητό 

Οι άνθρωποι το ποθούνε 

τους καρπούς του αποζητούνε. 

Τέτοιο δέντρο καρπερό 

να γενώ κι εγώ ποθώ. 

Νάν' για μένανε καρποί 

ποιητική μια συλλογή. 

Να τη χαίρονται παιδιά, 

να γενούν ε γνωστικά 

Σαν τις μέλισσες να πιούν 

νέκταρ όπου κι αν το βρουν. 

Γεώργιος Κοκής 




