
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

βωμένοuς Έλληνες όπως και οι Τούρκοι, 

κάποτε και χειρότερα. 

Είναι αυτονόητο ότι για τους Καρ

ηασίτες είναι όλοι έποικοι και κατά συνέ

πεια απαράδεκτοι στην πατρίδα μας. Άλ

λο θέμα η συμπάθεια και η συμπαράστα

σή μας στον αγώνα του λαού του Κουρ

διστάν. 

Προσπάθησα να σας δώσω μια πε

ριληπτική και περιεκτική εικόνα για τη 

ζωή των Τ .κ και Τούρκων εποίκων στην 

Καρπασία. Το θέμα είναι ευρύτατο και 

οπωσδήποτε, αντικείμενο που χρήζει με

λέτης και προβληματισμού. Αυτό μόνο 

που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ο λα

ός της μαρτυρικής Καρπασίας ουδέποτε 

θα ανεχθεί την παραμονή και νομιμοποίη

ση του εποικισμού. Εποικισμός είναι και η 

παράνομη εγκατάσταση Τ /κ στα ελληνικά 
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χωριά της Καρπασίας. Με την Τ/κ μειονό

τητα επιθυμούμε να ζήσουμε μαζί, σεβόμε

νοι την εθνική, θρησκευτική και πολιτιστι

κή τους ταυτότητα. 

Τελειώνοντας, αναφέρω, από τα 41 
χωριά του διαμερ!σματος Καρπασίας, τα 

13 με αμιγή Τ/κ πληθυσμό, δείγμα της ελ
ληνικής και χριστιανικής καταγωγr1ς των 

Τ/κ. 

Άγιος Ανδρόνικος (Άγιος Ανδρονι

κούδιν), Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Ιάκωβος, 

Αuγολίδα, Γαλάτεια, Γαληνόπορνη, Καρό

βια, Κρίδια, Λειβάδια, Όβγορος, Περιβόλια 

του Τρικώμοu, Πλατανισσός. 

Όλοι μαζί, ενωμένοι και ομοvοού

ντες, στον αγώνα για Λευτεριά και Επι

στροφή. Τέρμα της Πορείας μας το Μονα

στήρι του Αποστόλου Ανδρέα». 

Κάλλιο νόμοuν στο χωρκό μοu 

Ωσπόσον εννά τυρανvωύμαι 

μέσ' την μαύρη ξενητιά, 

δίχως μάνα, δίχως τζιύρη, 

δίχως τ' αδέλφια 

και της Μάρως τα φιλιά. 

Κάλλιον νάμουν στο χωρκό μου 

στη δική τους αγκαλιά 

τζιαι ας έτρωα 

ψωμί κι ελιά. 

Κλάψε, κλάψε μοναχός μου 

κάμvω ένα ποταμό, 

για να πλύνω τον καημό μου 

τζιαι να βρίσκω νεπαμό. 

Όπως την ελιά την μαύρη 

έτσι εν' τζιαι η καρκιά μου, 

και θα ήτανε γραφτό μου 

τούτη ξενητιά η μαύρη 

vάν' πάντα καϋμός μου. 

Νάμουν ένα σιελιόvι 

μια μικρή πορτοκαλιά 

νάρτω πίσω στο χωρκό μου 

rζιαι να κτίσω μια 

τζιαι στης Μάρως την αγκάλη 

να χορτάσω τα φιλιά. 

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΙιΑΟΥ 

(από την Κυθpέα, και τώρα στην Αμερική) 
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