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Αυτό τα δυο μειρα και δυο σταθμά που

ΚΥΘf'ΕΑ
σχι)ει την εσι.•.ηερικι'] αντίδραση μέσα στη

τηρεί η Βρετανία αηέναντι στη δίκαιη υπό

Βρετανία ενάντια στην άδικη επίσημη πολι

θεση

μας,

Αγγλικό

αμαυριίΝοuν

πολιτισμό.

τον

αξιόλογο

τική έναντι στον Κυπριακό Ελληνισμό «αι

το

ελληνικό

την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτό,

έθνος θα πρέπει να το προβάλει έντονα

Και δεν

να λεχθεί με

στην παγκόσμια διακρατική πολιτική κονί

πως η Βρετανία μας εκδικε[ται για την

στρα. Μετά τη διάλυση της Αγγλικής Αυτο

πλη

κρατορίας από τα (.~,

του Τρίτου Κόσμου.
της

Αγγλικής

, ,.:,τοικιακά

κινήματα

rα:φιο ενδιαφέρον

επανάσταση του

προσφυγή

1955-5θ

στα όπλα είναι το

γιατi
βρετανι~ω

,.,ουδέποτε" στην απόφαση της συν-rριπη-

πολιτικής δεν

πλειοψηφlας

είναι πλέον η απόκτηση ή η εδραίωση διε

του

Κυπριακο(ι

Λαού,

εκφράστηκε στο Δημοψήφισμα

θνούς πολιτικής επιρpο1Ίς, αλλά. η προι\J

15.1.1950, που

θηση της Αγγλικής πολιτιστικής επιρροής

vική

στο

και έκταση.

«Κάποτε" ή "στο μέλλ:.ιν», η ηολπικJ'jηγε

Αυτό έχει κατά καιρούς αναλυθεί από τις

αυτο(ι του Λαού δε θα αποφάσιζε τη

μέγιστο δυνατό

βαθμό

στήλες του Αγγλικού Τύπου. Η βρεταvικrΊ
επίσημη

κραυγαλέα ασυνέπεια απέναντι

την προκάλεσε. ,Δ, ν η

ένοπλου αγιίΝα.
σύγκρουση

λοιπόν

στη δίκαιη υπόθεση μας. θα πρέπει να προ

αποκλειστική

βάλλεται διεθνώς, κάτι που ζημιώνει τη διε

πολιτικrΊ ηγεσία της

θνή Αγγλική πολιτιστική επιρροή, και εvι-

του
του
l'~!κou

Η στέρηση της μόνος
Η ξεvητιά μου στέρησε

τα μητρικά φιλιά σου
που έπινα και χόρταζα
μ<:σα στην αγκαλιά σου.

Σταλιά, σταλιά που έπινα
τα δροσερξι φιλιιJ. σου,
τα

σου

μ αγάπην με χορταίνουν
σε τραγουδούν τα κίψατα
σε γλυκοχαϊδεύουν.
Τα

χέρια σου

με πόνο με φορη.ίΙνοuv,

τη μέρα με πεθαίνουνε
τη νύκτα μ' ανασταίνουv.
Σαν σε φιλά το κ(ψα
θα
ελε(Jθερο να

τον ώμο σου που φέρει τον σταυρό
Σαν τραγουδώ το κύμα
εγώ θα καρτερώ
ελεύθερο να ξαναδώ

τον ιίψο σου
που φέρει τον σταυρό.
Σάββας

Νικολάου

τώρα σης Η.Π.Α.

από την

'55·.-60.

