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με το σχόλιο "Κύπριοι

Πρόσφυγες

Κυθρέα". Γι., αυτό συνιστάται στους αναγνώ-

n

φέρνουν στο φως συνταρακτικό στοιχεία τnς

στες,

Προδοσίας", που δnμοσιεύτnκε στο τεύχος

σχολίων, για καλύτερn

29-30

νοιας: "Οι Τουρκοκύπριοι έχουν... Ελλnνικn κα

σελ.

103-104 του

περιοδικού 'Έλεύθερn

ταυτόχρονn ανάγνωσn και των δυο

καταvόnσn τnς έν-

ταγωγn".

Η ΡΗΝΙΩ
-

"Ποιό νόν' αυτn που περπατεί με λεβεντιά και χόρn,

που κατεβαίνει τnν πλαγιά με το σταμνί στnν πλότn;

-

Είν'

n

Ρnνιώ

n λεβέντισσα

του χωριού καμάρι

που έρχεται απ' του γονιού τnν μακρυνι'Ί τnν στόνn

σγιόν τον αγέρα περπατεί, σγιόν το πουλλί πετάει
σγιόν το ζαρκάδι ταρατσιό με χόρn δρασκελάει.
Κορού στα δεκατέσσερα πολέμnσαν τους Άγγλους
και πάνω εις τα κοσιδυό τους Τούρκους τους βορβό ρους.
Πολλοί γαμπροί τnv ζι'Ίτnσαν από γενιά με πλούτn
μα τnν καρδιά τnς έδωσεν από καιρόν ετούτn

στον Γιόννον τον λεβεντονιό, που λείπει εις τα ξένα,
τον περιμένει να φανεί εις το χωριό μια μέρα.

Δώδεκα γρόνους ξενnθκιό, τον περιμένει νόρθει
και στο ξωκλι'Ίσι του χωριού γι' αυτόν κερί ανάφτει
λένε πως δεν τnν ξέχασε κι ότι συχνό τnς γράφει
και με λαχτάρα καρτερεί εις το χωριό να φτάσει".
Ο ξένος τούτα όκουσεν κι από χορό δακρύζει
και με μαντι'Ίλι μεταξωτό το δόκρυ του σκουπίζει
"Ρnνιώ", φωνάζει δυνατό,
'Ρnνιώ αγαπnμένn", είμαι ο Γιάννος, γύρισα χαριτωμένn
Σγιόν το ζαρκάδι έτρεξε, στα χέρια του τnν πιάνει

και δάκρυα έχυσαν κι οι δυο από χαρά μεγόλn

γιόρτασε όλο το χωριό και στι'Ίθnκαν τραπέζια,
ποίξαν λαγούτο και βιολιά, χορέψαv τα κοπέλια.

Ανδρέας Παναγίδnς
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ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΡΩΤΗ

ΕΝτοΛΗ

"Εγώ ειμf Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σοι Θεοf έτεροι πΜν εμού".
Μια εfναι

n

Παναγfα και ένας ο Θεός

και ένας είναι ο Υιός τους ο αναστnθείς Χριστός,
Πέστε το μεγαλοφώνως ευσεβεfς Χριστιανοf
να το μόθουν, να τ' ακούσουν και οι όπιστοι λαοί.
Δεν θα λείψουνε οι μόχες ούτε οι καταστροφές,
μέχρις ότου βαπτισθούνε όλοι κι όλες οι φυλές,

μέσα εις τnν κολυμβnθρα του μονογενούς Υιού,
τnς Παρθένου Παναγίας και του δυνατού Θεού.

ΔΕΥΊΕΡΗ ΕΝΤΟΛΗ

'Όύ ποιnσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα 'εν τω ουρανώ όνω και
όσα εν τn

yn

κότω και όσα εν τοις ύδασιν υποκότω τnς γnς ου προσκυνnσεις αυτοίς ουδέ

μn λατρεύσεις αυτοfς"

Εfδωλα να μn λατρεύεις, ούτε να τα προσκυνείς,
όσα βλέπεις και δεν βλέπεις εν τn

yn

και ουρανοίς,

Κύριος ειν ο Θεός μας ισχυρός και δυνατός
όσοι τον μισούν τους λέγει επf λέξει και ρnτώς

Αμαρτίες των γονέων στα πα ι διό τους θα δοθούν,
κλnρονομικώς θα πόνε και θα αvrαnοδοθούν.

Τα παιδιό μας θα τις βρούνε, θα παθαίνουν συμφορ'ας
τα παιδιό μας έως τρfτnς και τετόρτnς γενεός.
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ΤΡΠΗ ΕΝΤΟΛΗ

'Όύ λrΊψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω"
Άνθρωπε μnν ορκίζεσαι κάθε ώρα και λεπτό
στnν Ανόστασn, στα θεία, στο θεό και στο Χριστό.
Κάθε φορά φορτώνονται και μιό αμαρτία
αυτοί που λεν μα το Χριστό και μα τnν Παναγία
Μnν ορκιζόσαστε λοιπόν πιστοί Χριστιανοί,

διότι αμαρτόνετε άθελα και πολύ.

ΤΕτΑΡΤΗ ΕΝτοΛΗ

"ΜνrΊσθnτι τnν nμέρα των Σαββάτων αγιόζειν αυτrΊν. εξ nμέρας εργό και ποιrΊσεις

πόντο τα έργα σου, τn δε nμέρα τn εβδόμn, Σάββατο Κυρίω τω Θεώ σου".
Τnς ΚυριακrΊς καμμιό δουλειά, καμμία εργασία
δεν ευλογείται από το Θεό κι από τnν Παναγία
Καταραμένε, άνθρωπε, θύμα τnς αμαρτίας

ακόλουθε του Σατανά εχθρέ τnς Παναγίας
τα χρrΊματα τnς ΚυριακrΊς ποτέ δεν πιάνουν τόπο

κι ας τάχεις πάρει δίκαια με ίδρω και με κόπο.
Πρέπει λοιπόν τnν ΚυριακrΊ όλοι να τnν τιμούμε

να τρέχουμε στις εκκλnσιές και να τnν προσκυνούμε
δια να προοδεύουμε εμείς και τα παιδιά μας
και για να μnν διαφθαρrΊ

n νέα

γενεά μας.
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ΠEMffiH ΕΝτοΛΗ

"Πμα τον πατέρα σου και τπν μπτέρα σου ίνα εύ σοι γένπτε και ίνα μακροχρόνιος
γένπ επί τπς γπς".

Για τα παιδιά τους οι γονείς τα πόντο θυσιάζουν'

τα μεγαλώνουν με στοργr'Ί και σπλάχνα τα φωνάζουν.
Πρέπει λοιπόν και τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν
τnν πατρομnτρικr'Ί στοργn να τnν ανταποδώσουν.
Στους δυο πλέον γέροντες τα βλέμματα ας στρέψουν
που τόσα τρόβnξαν γι' αυτό για να τα αναθρέψουν.
Τι θα στοιχίσn στο παιδί να πn μια καλnμέρα,

τί γίνεσαι πατέρα μου πως τα περνάς μnτέρα;
να χαιρετάς και να ρωτάς, τίποτα δεν στοιχίζει
απεναντίας σε τιμά και σε εξευγενίζει,
και μάλλον τούτο αδελφοί, αντίς τnν καλnμέρα
πολλά παιδιά υβρίζουνε και μόνα και πατέρα.
Όποιος υβρίζει τους γονείς, και όποιος τους ξεχάσει
να είναι υπερβέβαιος ψωμί δεν θα χορτόσn.

ΕΚfΗ ΕΝΤΟΛΗ
'Όύ φονεύσεις"

Μnν θυμώσεις κι αφαιρέσεις τnν ζωn του αλλονού,
μάχαιραν και συ θα λόβnς είναι νόμος του Θεού.

Όποιος σκοτώσn όνθρωπον θα σκοτωθn μια μέρα
κι ας ξέφυγε κι ας γλύτωσε κι ας ζn και παραπέρα.
Και αν κανείς από αυτούς, έστω και να γλυτώσn
κάποιος στενός του συγγενr'Ίς, το αίμα θα πλnρώσn.
Για τούτο μnν θυμώνετε και πέφτετε σε λόθn.
υπομονn να κάνετε ότι και αν σας λόχn.
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ΕΒΔΟΜΗ ΕΝτοΛΗ

'Όύ μοιχεύσΕ!ς"

Η μοιχεfα στιγματfζει τους καρπούς τnς nθικnς

διαφθείρει κι aτιμάζει πρόσωπα λογnς-λογnς.
Είναι γάγγραινα μεγάλn, και αγιότρευτn πλnγn,
χιλιάδες μέρα νύκτα θύματα δnμιουργεf,

Υποσκάπτει και κλονίζει τ' αγαθό τnς αρετnς.
τα θεμέλια του Έθνους και το μέλλον τnς φυλΠς.

ΟΓ ΔΟΗ ΕΝτοΛΗ

"Ού κλέψεις"

Άνθρωπε πεπωρωμένε, τούτο πρέπει να σκεφθnς,

n

ζωn σου τελειώνει κι επομένως θα ταφnς,

μέσα σε νεκροταφείο και σε τόπο σκοτεινόν,
όσα νόχεις δεν γλυτώνεις είναι φυσικός κανών.
Που το βρnκες σύ γραμμένο, δίχως ίδρω να αρπάς
τα υπόρχοvτα των άλλων, όρπαγε που θα τα πός;
Μnπως έχεις διαθnκn να στα βάλουνε μαζί
με τ' αμαρτωλόν σου σώμα μέσα εις τnν μαύρn

yn;

Άνθρωπε δυστυχισμένε, aπατάσαι δυστυχώς
μέσα στον ψυχρό τον τάφο ούτε πίνεις ούτε τρως.
Ο νεκρός μέσα στον τόφο, πρnζεται, φουσκώνει, σπό
και τον τρώνε τα σκουλΠκια, λειώνει, χάνεται σκορπά.'
Μένει όμως

n

ψυχn του και φρουρείται διαρκώς,

δια να τnν ανακρίνn ο Αναστnθείς Χριστός.
Ο οποίος θα κατέβn μετό δόξnς και τιμnς,
στnν δευτέρα παρουσία, τρομερός επί τnς γnς.

