
μα. 

Αλήθεια πόσοι κόποι και μόχθοι 

χρειάστηκαν για να κερδηθούν όλες εκεί

νες οι περιουσίες της Κυθρέας, της γύ

ρω περιοχής και ολόκληρης της τουρκο

πατημένης Κύπρου μας. Μπροστά στον 

ίδρωτα και αίμα που χύθηκαν για την 

απόκτησή τους έρχονται οι Τούρκοι να 

τις αρπάξουν, να τις οικειοποιηθούν και

να τις κάμουν δικές τους. Και το πιο λυ

πηρό είναι να διατείνονται χωρίς αιδώ 

πως αυτές είναι τα δικαιώματα των Τουρ

κοκυπρίων. 

Ας έχουμε όμως κουράγιο και θα 

έρθουν και πάλι στους νόμιμους ιδιοκτή

τες τους Ας αντλούμε πίστη και δύναμη 

από την ιστορία. Πόσοι κατακτητές πέ

ρασαν από την Κύπρο δια μέσου των αι

ώνων. "Ολοι τους προσπάθησαν να τις 
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αρπάξουν και να τις οικειοποιηθούν. Πέ

ρασαν όμως και κατέληξαν και πάλι στα 

ελληνικά χέρια. Το ίδιο θα επαναληφθεί 

και σήμερα. Φτάνει να τις διεκδικήσουμε 

με πίστη και θάρρος και να συνειδητοποιή

σουμε ότι μπορούν να γίνουν πάλι δικά 

μας, γιατί είναι κληρονομιά και η κληρονο

μιά ουδέποτε απαλλοτριώνεται, αλλά με

ταβιβάζεται στους aπογόνους. Το δίκαιο 

είναι με το μέρος μας. Να το διεκδικήσου

με μανιακά και επίμονα και θα βρεθούν οι 

ειλικρινείς και φιλοδίκαιοι που θα μας το 

αποδώσουν. Υπεράνω τούτων υπάρχει 

και ο δικαιοκρίτης Θεός που αργεί αλλά 

δε λησμονεί να το αποδώσει. 

Σημ.: Τις πιο πάνω πληροφορίες για τη 
μελέτη μου αυτή μου τις έδωσε ο Λοϊζος Γεωρ

γίου από την Κυθρέα στον οποίο εκφράζω τις 

ευχαριστίες μου. 

ΑΓ ΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ 

Γλεντοόν μεσ\ ης ταβέρνες οι γλεντιέδες 

αράδα τα φαπέιια φορτωμένα 

λογής λογής πικάνηκοuς μεzέδες 

και τα σαγόνια να δοuλεόοuν ολοένα 

Κι αν τα παιδιά αλλοό θερίιει η πείνα 

στο διάολο ποιος νοιάιεται για κείνα 

του άλλοu κόσμοu δεν τοuς φώει το ντέρη 

και το φαί μονάχα έχοuνε σεκλέτι 

Κάποιος σηκώνεται αργά μερακλωμένοuς 

κι αράθuμα αρχίzει ένα σuρτάρι 

ενώ το όργανο βαράει ξαναμένος 

ο μποuzοuξιής με πάθος με μεράκι 

Auτof ας φων, ας πίνοuν, ας γλεντάνε 

κω η αν 01 άλλοι δεν έχοuν να φάνε. 

Καλέ ο Θεός τα πετεινά τοu ποu φροντίzει 

κι εκείνοuς ας κοηάzει να ταίzει. 

Στην πίστα κάποιος πέταξε ένα πιάτο 

κι έφτασε αuτό να γίνει αρχή 

πολύ v' αvάψοuvε τα αίματα κω κάτω 
να πέφτοuνε τα πιάτα τοuς βροχή. 

Τι κι αν αλλοό έξω απ\ το νησί μας 

πεθαίνοuνε απ\την πείνα 01 αδελφοί μας 

εσείς νόστε καλά κι οι απόντες 

μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες. 

Τάκn ΝικοΛαϊ'δn 




