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τακτnτών. Μόλιστα είχαν σκλόβους τους Ε/Κ 

ιδιοκτr'πες που τα καλλιεργούσαν προς όφε

λος των αφεντόδων τους τα εξαγόρασαν 

όμως με τnv πόροδο του χρόνου και πέρα

σαν όλα πόλι στους νόμιμους ιδιοκτnτες 

τους Ε/Κ χωρίς να μείνει ούτε μια πατιό έδα

φος σε Τούρκους ούτε Τούρκος κότοικος. Και 

σnμερα πόλι n ιστορία θα επαναλnφθεί. 

Όσο και να θέλετε να τα κρατnσετε στα ελ

λnνικό χέρια θα καταλrΊξουν. 

Ενωμένος ο προσφυγικός κόσμος θα 

αγωνίζεται να διεκδικεί ό,τι του ανnκει και σί

γουρα θα φθόσει n περιπόθnτn μέρα τnς 
λευτεριός και τnς δικαίωσnς. 

Καλό ταξίδι Αυξέντη 

Όντας n μαύρn μόνα μου, μικρό παιδί ακόμα 
στnν εκκλnσία αβόφτιστο, κι αμύρωτο με πnρε, 

έσκυψε και γονότισε μπρος στnν Χρυσn σου Εικόνα 

μ' έσφιξε στnν αγκόλn τnς, εδόκρυσε και είπε. 

Γρnγόρn μου, μικρό παιδί. μεγόλn μου αγόπn, 

Γρnγόρn μου, βλαστόρι μου, μικρό μου παλλnκόρι, 

κοίτα τον κόσμο γύρω σου, τον κύρn σου. εμένα, 

δες τα πουλιό, δεν κελαδούν. τα λουλούδια μαραίνουν 

χρόνια και χρόνια στnν σκλαβιό είν; αλυσοδεμένα 

και καρτερούν με υπομονn, τnν Λευτεριό προσμένουν. 

Γ ρnγόρn μου, βλαστόρι μου, πότε θα μεγαλώσεις 

τα όρματό σου να ζωστείς, αντόρτικο να στnσεις 

να ρίξεις βόλια και φωθκιό και τον εχθρό να διώξεις 

και Λευτεριό στnν Κύπρο μας και σ' όλους να χαρίσεις. 

Ω. Παναγία μου Δέσποινα, ευλόγα το παιδί μου 

κι ανόφτουν σπίθα φλογiΞρr'Ι μέσ' τnν καρδιό, στα στnθn, 

ν' ακούσει εμέ τnν μόνα του. ν' ακούσει τnν φωνn μου, 

θρnσκεία, Κύπρο, Ελλόδα στο είναι του να κλείσει>>. 

Με τέτοια με .μεγόλωνε n καψερn μου μόνα 
δυνόμωσα ι.: ι' ανδρώθnκα με το δικό τnς γόλα, 

φλόγα τα λόγια ανόψανε. σαν τnν φωθκιό φουντώνει, 

μαζί μ' εμένα n φωθκιό κι' εκείνn μεγαλώνει. 
Όπως ποθούσε n μόνα μου. n Παναγιό μ' αξιώνει 
ζώστnκα τ' Άγια όρματα και τπν ευκn τnς πnρα, 

και τώρα μονόχος στnν σπnλιό, π στρατιό με ζώνει. 

με το τουφέκι πολεμώ, τnν Παναγιό οδnγnτρα, 

τον όρκο μου δεν τον πατώ, τ' όπλο δεν παραδίνω, 

Έλλnνας είμαι και ποτέ τnν Κύπρο δεν προδίνω. 

Μόνα, τα λόγια σου βαθειό, μέσ' τnν καρδιό μου μένουν 

και το κορμί μου κι' αν χαθεί. εκείνα δεν πεθαίνουν, 

μα θα σκορπίσουνε παντού, στους κόμπους. στα βουνό, 

να θρέψουν στα στnθεια παλλnκαριών δίψαν για Λευτεριό. 

«Καλό ταξίδι Αυξεντn, εκεί ψnλό που πόεις 

τnν Κύπρο. τnν Ελλόδα μας, ποτέ σου μnν ξεχνόεις 

μέσ' τις καρδιές μας πόντο θα ζεις. θόσαι λαμπρό αστέρι 

Του Μαχαιρό Σταυραετέ, τnς Κύπρου περιστέρι». 

Ανδρέας Παναyίδης 




