
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Προγραμμάτιζε για το μέλλον η Χωρι

τική Αρχή να καλύψει όλους τους δρό
μους της Βώνης με όοφολ το με πρωταρ
χική θέση το δρόμο Βώνης-Κυθρέας για 
να διευκολυνθεί η επικοινωνία, ιδίως το 
χειμώνα που λάσπωνε και γινόταν αδιάβα
τος από τους μαθητές που φοιτούσαν 
στο Γυμνάσιο Κυθρέας. Δυστυχώς όλα 
ανέκοψε η εισβολή του Απίλα στο νησί 
μας. 

Ο Λούκας σήμερα βρίσκεται στην προ

σφυγιά για 17 σχεδόν χρόνια. Παρ' όλη 
όμως την προχωρημένη του ηλικία διατη

ρεί ακμαίες σωματικές και πνευματικές 
δυνάμεις και η έφεση για εργασία δεν τον 

εγκατέλειψε. Διατηρεί εργαστήριο επί
πλων και δίπλα έκθεση επίπλων για 
πώληση στην Οδό Αισχύλου 70, Λευκω
σία. Συμβάλλει με την εργασία του όχι 

μόνο στην οικονομία της οικογένειας του 
αλλά γενικότερα στην οικονομία της 
Κύπρου μας. 

Η Βώνη μ' όλα τα χωριά και τις πόλεις 
του κατειλημμένου τμήματος βρίσκονται 
στην κατοχή του Αττίλα. Δημοσιογρόφος 
που επισκέφθηκε τα τουρκοπατημέvcι μας 
μέρη ότcιν ζήτησε να το μεταφέρουν στη 
Βι.ί.>νη οι Τούρκοι aρνήθηκαν, γιατί όλη η 
περιοχή της Κuθρέας είναι στρατιωτικός 
κόμβος. Τ ο πιο λυπηρό ν είναι το μήνυμα 
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που πήραμε πρόσφατα πως στέρεψε ο 

Κεφαλόβρuσος, και ''>λη η ηρασιvόδα 
φθίνει και ξηραίνεται. Δεν μπορεί να στε
ρέψει η πη-γή, γιατί τροφοδοτείται τα 
ασβεστολιθικό πετρώματα του Πενταδό
κτuλt>u aπό τη βροχή καt απ' αυτή ακόμη 
τη δρόσο και τη νοτιό. Φαίνεται σ' άλλες 
περιοχές το διοχέτευσαν και καλλtερ
γούv φJJτό ·ναρκωτικών που είναι πολύ 
προσοδοφόρα και εγκατέλειψαν τα 
δένδρα μας στην τύχη τqυς, Προσφιλές 
τούτο έργον των Τούρκων, να ενσπεί
ρουν στη νεολαία τον αργό θάνατο. 

Ό,τι διαβολικό και καταστροφικό 
ται σήμερα από τους Τ οuρκους, ουδέ
ποτε θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε για 
την πλήρη απελευθέρωση των σκλαβωμέ
νων τόπων μας. Θα αγωνισθούμε για το 
ξεσκλό.βωμα των εκκλησιών και των κοι
μητηρίων μας, μέχρις ότου ο Κεφαλόβρu
σος Πάρει τη φυσική του πορεία και απο
καταστήσει την πρασινό.δα και ομορφιά 
όλης της περιοχής. Μέχρις ότου λάμψει 
ο ήλιος της δικαιοσύνης κι ο θλιμμένος 
Πενταδάιαuλος ξεπλuθε! από το μίασμα 
του αrι:οψόnaιοu κατακτητή, Μέχρις 
ότου επιστρέψουν όλοι οι 
στα σπίτια και τις περιουσίες τους και 
αρχίσει η ειρηνική και ευτuχισμtνη 
που περνούσαμε πριν τον Ισuλιο του 
1974. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Εδώ σε τούτο το κομμάτι της γης 

η στεριά ταπεινώνεται 

μπρος τη θάλασσα. 

Από τ' aπόσκια κατεβαίνει του βοuνοίι 

με γατίσια νωχέλεια 

στην ποδιά να κουλουριαστεί της θάλασσας. 

Πουθενά μια έπαρση βρόχου 

πουθενά ένα βουναλάκι υπεροψίας 

κάτι τέλος πάντων απ' όπου 

η στεριά να κοιτάζει τη θόλασσα 

αφ υψηλού. 
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