
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τές στnν ελλnνικr'Ί γλώσσα, διότι οι μαθnτές 

τους γνώριζαν, μόνο, ελλnνικr'Ί γλώσσα. Η μn

τρικr'Ί, καθnμεριvn τους γλώσσα, nτav n ελλn
νικr'Ί, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, από 

το 1571, παρά τον επιφανειακό εξισλαμισμό, 
των τραγικών αυτών ανθρώπων. 

- Οι ''τουρκοκύπριοι" των Κοκκίνων και 

Αλεύκας διαβεβαίωναν: "Εμείς δεν ξέρουμε 

Τούρκικα, Ελλnνικά μιλούμε. Θέλουμε να μας 

στείλετε δάσκαλο, για να τα μιλούμε και να τα 

γράφουμε σωστά·~ 

- Οι ''τουρκοκύπριοι" τnς Λιθράγκω

μnς, εδέρνονταν για να μnν μιλούν Ελλnνικά. 

Οι Γαλnνοπορνίτες εξυλοκοπr'Ίθnκαν από τnν 

τ.Μ.τ. στα 1963-64, με τnν παρουσία μάλιστα 
του Ντενκτάς και εξαναγκάσθnκαννα μάθουν 

τnνΤουρκικr'Ί γλώσσα. Τα ίδια έπαθαν και άλλοι 

''τουρκοκύπριοι" σε διάφορα ''τουρκοχώρια" 

τnςΠάφου. 

Από τnν παραπάνω ανάλυσn είναι ξεκά

θαρο ότι, n Τουρκία, είχε αντιλnφθεί καθ' υπό
δειξn τnς Αγγλίας, πολλά χρόνια πριν από τnν 

τούρκικn εισβολr'Ί, τnν σnμασία τnς γλώσσας, 
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για τnν καλλιέργεια στους "τουρκοκυπρίους" 

Τουρκικών ιδεών και τnν εμπέδωσn σε αυτούς 

Τούρκικnς σuvεfδnσnς. Έτσι προκειμένου va 
πετύχει τα επεκτατικά τnς σχέδια, σε βάρος 

τnς Κύπρου, επεδίωξε με κάθε μέσο να απο

δεσμεύσει τους ''τουρκοκύπριους' από τnν Ελ

λnνικr'Ί γλώσσα και να τους εξαναγκάσει να 

μάθουντnνΤουρκικr'Ί. ΟΤούρκικοςτύπος, δεν 

έπαυε να τονίζει συνεχώς, ότι αποτελούσε, 

πρώτιστο καθr'Ίκον τnς Τουρκίας, να μάθει τα 

παιδιά τnς στnν Κύπρο, τnν μnτρικr'Ί τους 

γλώσσα, για να αποκτnσουν εθνικr'Ί ψυχr'Ί! Τα 

διχοτομικά σχέδια τnς Άγκυρας σε βάρος τnς 

Κύπρου, προέβλεπαν, όχι μόνο, τον εξανα

γκασμό των ''τουρκοκυπρίων" να μάθουν τnν 

τουρκικr'Ί γλώσσα, αλλά τnν βίαιn μετακίνnσn 

των ''τουρκοκυπρίων" σε αμιγr'Ί τουρκικά 

χωριά, ΠΝ πρόκλnσn διακοινοτικών ταραχών 

και τnν δnμιουργία ''τουρκοκυπριακών" θυλά

κων, με αποκορύφωμα τnν Τούρκικn Εισβολr'Ί 

και κατοχr'Ί του 40% του Κυπριακού εδάφους 
καιτελικr'Ί κατάλnξn, το σnμερινό δράμα, τnς 

μαρτυρικr'Ίς Μεγαλονnσου. 

ΤΑ ΝΙΑ ΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΧΟΡJΑΣΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ 

Τα Νιότα δεν τα χόρτασα δεν θέλω να πεθόνω. 

π Κύπρος να ελευθερωθεί είν ο πόθος μου κι ας πόω 

θέλω να δω τ' αδέλφια μου κι όλους τους συγγενείς μου 

να πόμε εις τους τόπους μας και να χαρεί π ψυχn μου. 

Θέλω να δω τ' αδέλφια μου πούναι ξενπτεμένα 

που π προσφυγιά μας χώρισε και ζουν μακριά απ' μένα. 

Πρώτα θέλω να επισκεφθώ το όμορφο Βαρώσι 

που 'ζπσα χρόνια πολλά μέσα σε τούντπν πόλι 

πίκρες χαρές αφnσαμε τπν αγαπούμε όλοι. 

Να μπω μέσα στο σπίτι μου να δω τα βnματα μου 

εκεί όπου ανάγιωσα και τα μικρό πα ι διό μου. 

Μαζί όλοι οι συγγενείς εκεί για να βρεθούμε 

κάτω που τις κλπματαριές να φόμε και να πιούμε. 

Βαρώσι μου πανέμορφο πόλις του Ευαγόρα 

που nσουν aνθοστόλιστο με τα πολλά περβόλια 

και σκόρπιζες τις μυρωδιές παντού σ' όλους τους τόπους 

κι nσουν αξιογόππτο απ' όλους τους ανθρώπους. 

Βαρώσι μου πανέμορφο και μοσχομυρισμένο 

με τους aνθούς πορτοκαλιός nσουνα σκεπασμένο. 

Βαρώσι aνθοστόλιστο το ωραίο σου λιμάνι 

που δεν έχει εδώ κοντά άλλο για να σου μοιάζει. 

Δεύτερπ μου επίσκεψπ στο Άγιον Ηλία 

εκεί όπου γεννnθπκα και π ε' ρασα τα παιδικά μου χρόνιι 

Στπν εκκλπσιό μας για να μπω μπροστά να γονατίσω 

τον Άγιον Ηλία μας για να τον προσκυνnσω. 

Και τρίτο να επισκεφτώ τπν όμορφπ Κοντά ρο 

ππγαίναμε περπατπτές να πάρουμε το τάμα 

Στπν Παναγιά τπν Δέσποινα να ανάψω μια λαμπάδα 

να προσκυνnσω να τπς πω για το δικό μας δράμα. 

Ελένπ Αναστασίου 




