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Η Τζερύνεια
πόλη και γη ελληνική,
στην Αχαιών Ακτή.
Θυμάμαι, μαρτυρώ και νοσταλγώ,
με πόνο στην ψυχή,
αλλά με πάθος στην καρδιά και το κορμί, 
Ελεύθερη να σε ιδώ... 

Το εκτοπισμένο τέκνο σου

Ιωάννης Σιεκέρσαββας

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στη γη της Κερύνειας, που μας γέννησε, μας έθρεψε, μας ανάγιωσε.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στους μακαριστούς γονείς μου, καθώς και σε όλους τους άλλους Κερυνειώτες γενεών

του 1974, ζώντες και νεκρούς, των οποίων η ζωή και τα όνειρα τινάχθηκαν στον αέρα στις 20 Ιουλίου,

1974.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στη σύζυγό μου, στα παιδιά και τα εγγόνια μου, σε όλους τους Κερυνειώτες, οι οποίοι

ακόμη ζουν τον εκτοπισμό και την προσφυγιά, ή γεννήθηκαν στην προσφυγιά και βιώνουν το δράμα

να βλέπουν την Κερύνεια μας να Τουρτζιέφκει και να Ισλαμοποιείται από τον κατακτητή, με τις ευλογίες

της «πολιτισμένης» ανθρωπότητας.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στην Ελληνικότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, που κινδυνεύουν να

διαγραφούν για πάντα.

Μέχρι «που νάρτει τζείν’ η ώρα», όπως έγραψε ο ποιητής, για να «ξαναφκεί η Τζερύνεια στο

φώς και στον αέρα» πρέπει εμείς που ζήσαμε στη γη της, να τη διαφυλάξουμε και να την κρα-

τήσουμε ζωντανή, στη μνήμη στο νου και την ψυχή των ανθρώπων της και των απογόνων τους.

Ι.Σ.


