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συναfνεσn μας για τnν δnμιουργfα δυο ου

γεγον6ς, διερωτούμαστε αν στ' αλr"ιθ~ι6, πα

σιαστικό συνομόσπονδων κρατών, για να

ραμένει όλλn ακτίνα κι αντnλόρισμα από

μας επιστρέψουν κόποια εδόφn μας κι αvό

φως- πέρα και έξω απ' τnv ενότnτα και τn συ

μεσα τους και τn γn τnς Κυθρέας, με τις οκτώ

στρότευσn- για να ψnλώσουμε τον r"ιλιο τnς

χιλιόδες χρόνια αδιόσπαστnς πολιτιστικnς κι

λευτεριός στα ματωμένα τούτα χώματα και

ιστορικnς προσφορός σ' αυτόν τον τόπο.

τn σκλαβωμένn γn των πατερόδων. που κρύ

Αλr"ιθεια, γιατί ζnτούν ανταλλόγματα
για επιστροφn τnς Κυθρέας στους νόμιμους

κατοίκους τnς; Ποιο ε,υρωπαϊκό δικαστnριο,
ποιό

στοιχειώδnς

ευρωπαϊκn

κοινωνικn

αρχn, ποιός ευρωπαrος φιλόσοφος και κοι

νωνιολόγος- από το Ρουσώ ως το Βολταfρο
και το Μοντεσκιέ

n τον

βει των προγόνων όγια λείψανα και τις ιερές
τις Μκυθες στnν Κερύνεια και στn Λόπnθο,
στnν Καρπασία και στnν Αμμόχωστο, στα
χωριό τnς Μεσαορίας και τα γελαστό μεσο
ρείνια τnς Κυθρέας, στn Μόρφου και στα
πλατώ και τα διόσελα του Πενταδόκτυλου.

Ντιτερό

- θα συμφω
n γπ των πατέ

χωριό και σε πόλεις, σε μικρούς και σε μεγό

ρων μας, πρέπει να δώσουμε εμείς, οι γnγε

λους, σε εργότες και σ' αγρότες, αστούς και

νούσε πως για να επιστραφεί

Ένα σύνθnμα που καταπέμπεται σε

ίδια

βιοπαλαιστές τnς πόλnς. Το σύνθnμα του

δικαιώματα στους σφαγείς και επr"ιλυδες του

λαμπρού Κυπριώτn αγωνιστn του aντιφασι

1890. που δυο φορές, στα 1571

στικού αγώνα Ροδίωνα Γεωργιόδn, τοσύνθn

νεfς

κι

aυτόχθονες

του

82%,

τα

και στα

1974,

μα των νεκρών τnς γnς μας, των νεκρών

μας κατέσφαξαν;

n ματοβαμμένn γn τnς
n ιστορικn και πολιτιστικn πα

Με ποια nθικn

Κυθρέας- που

ρόδοσn τπς ξεκινό από τnν αμφιλύκn τnς
νεολιθικnς εποχnς, στα

5800 π.χ. , π

κωμόπο

λn με τn μακρότερπ ιστορικn και πολιτιστικn
παρόδοσn όχι μόνο απ' όλους τους κυπρια
κούς μα και τους ευρωπαϊκούς Δnμους

-

αγωνιστών τnς λευτεριός.
Ένας βωμός!

τπς λευτεριός, μετnν ενότnτα του αγώνα,
και τnς τιμnς τπς πατρίδας,
Και πόνω σ' αυτόν
οι πόντες και τα πόντο

σ' αυταναγκαστικn κι αυτόβουλn θυσία!
Σ τούτο το κόλεσμα οι νεκροί που τιμούμε σn

πρέπει να δοθεί στους Τούρκους;
Μπρος σε τούτο το αδιαμφισβnτnτο

μερα μας απευθύνουν τn χιλιοτονισμένn έκ
κλnσn: Όσοι πιστοί, αδέλφια!

Τούτη η γη

Τούτn

n γn είναι δικn μας,

κοτσιόνι και κλnρονομιό,

των πατέρων, των γονιών μας.

σ' εμός βαρύ το τόμο κλείνει

είν'

να τnν κερδίσαμε ξανό.

n γn n πατρικn μας.
n δικn μας. των γονιών μας.
Με το αίμα τους ποτίσαν

το δεντρί τnς Λευτεριός
και μνnμεfα nρώων στnσαν
Σόλοι, Δfκωμο, Μαχαιρός,
Τούτn

n

γn σ' εμός αvnκει.
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