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ΚΥΠΡΟΣ 

Νησί ίίίκpό, νησί γλυκό, νησί τuραγνισμένο 

Ποιος το γνωρίζει τούτο το νnσί; Ποιος τn γνωρίζει, άραγε, τnν 'Έναλίαν'', τn θασσοφίλnτn 

Κύπρο; 

"Ένα χρυσοπράσινο φύλλο, ριγμένο στο πέλαγο", είναι το νnσί τnς Αφροδίτnς, μ' ένα λαό 

δουλευτόρn, που τnν αγόπn του για τnν πατρίδα, τnν έκανε μεράκι, φιλότιμο και προκοπι'Υ τnν 

Έκανε ντέρτι, καnμό αβάσταχτο, αλλά και τραγούδι. 

Ένας τραυματισμένος χώρος του Ελλnνισμού είναι το νnσί τnς Αφροδίτnς, όπου n ζωn κι 
ο θάνατος δίνουν τα χέρια. Είναι το νnσί που τα παιδιά δεν μαθαίνουν τnν ιστορία από τα βι

βλία, αλλά τn γρόφουν τα ίδια. Είναι το νnσί των nρώων και ο θεματοφύλακας τnς Ελλnνικnς λε

βεντιάς. 

Αδούλωτες ψυχές οι Έλλnνες τnς Κύπρου, πέρασαν από πολλούς κατακτnτές, αλλά δεν 

αλλοτριώθnκαv. Διαφύλαξαν ως κόρnν οφθαλμού τn γλώσσα - ο Όμnρος ζωντανεύει στnν κα
θnμερινn ομιλία τους- και n καρδιά τους δεν έπαψε ποτέ να χτυπά Ελλnνικά. 

Άνθρωποι φιλόξενοι κατοικούν το βασανισμένο αυτό τόπο, άνθρωποι που δεν ντρέπονται 

να δείχνουν τnν αγόπn για τn γn τους με κάθε τρόπο, άνθρωποι που σκέφτονται και εκφράζο

νται εθνικό, άνθρωποι που ενσαρκώνουν τον πατριωτισμό, τnν λευτεριά τον αγώνα, αλλά και τnν 

πίστn, ότι σύντομα θα κάνει ξαστεριά και ότι n Λευτεριά όπου και νάνοι θ' ανατείλει. Είναι οι ίδιοι 
άνθρωποι, που σε κάθε στιγμr\ σε κάθε τους κουβέντα, σε κάθε τους ενέργεια, δείχνουν να θυ

μούνται τnν ιστορία τους και τα λόγια των nρώων τους. 

Στnν Κύπρο, n θάλασσα, το βουνό, n χορό, το κέφι, n ζωντάνια, n ελπίδα, n ομορφιά, ο 
Πλιος, αλλά και το ελλnνικό τραγούδι, οι λεβέντικοι χοροί, n μουσικn και n διαλεκτικn λαλιά, φω
νάζουν Ελλάδα. Ελλnνικότnτα χωρίς τnν Κύπρο δε γίνεται, ούτε και Κύπρος χωρίς Ελλάδα. Το πο

λύπαθο νnσί τnς Αφροδίτnς - ελλnνικό από καταβοΜς δεν έσκυψε το κεφάλι σε κανένα κτύπn
μα τnς μοίρας και ελπίζει και περιμένει ότι σύντομα "θα βρει τα σκαλοπάτια, που παν στn 

λευτεριά". 
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