
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

με και μία περίπτωσn-συγκεκριμένα τnν περί

πτωσn του Κουβέίτ που ο αδύνατος επρο

στατεύθει επιτέλους από τους ισχυρούς τnς 

γnς. Όμως n δικαιοσύνn n οποία είναι n βα
σίλισσα όλων των aρετών γιατί υπερτερεί και 

υπερέχει όλων των όλλων aρετών απαιτεί και 

προστόζει όπως το παρόδειγμα του Κουβέϊτ 

εφαρμοσθεί και στnν Κύπρο και τnν Παλαι

στίνn και αλλού, όπου υπόρχει αδικία. 

Τα σnμεία των καιρών μας επιτρέπουν 

να ελπίζουμε ότι n Ευρώπn και n Αμερικn και 
όλος ο πολιτισμένος κόσμος του πλανnτn 

μας θα προσέξουν τους ρομαντισμούς ωρι

σμένων χωρών κυρίως τnς Τουρκίας και θα 

βρουν τρόπους και μέσα να τους aπομονώ

σουν προτού είναι αργό. 

Είμεθα βέβαιοι ότι οι έξυπνοι πολιτικοί 

τnς Δύσnς και τnς ΑνατοΜς πρέπει να βλέ

πουν και να τους απασχολεί σοβαρό ο ρο

μαντισμός τnς Τουρκίας n οποία θέλει να ξα
ναζnσει στους παλιούς αιώνες του 

επεκτατισμού από τnν Κεντρικn Ασία μέχρι 

τα Βαλκόνια. Πρέπει να ξέρουν και το έμφυ-

Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ 

Διχοτομnσαμε τn ψυχn μας, το ένα μισό 

το υποθnκέψαμε στnν ανόμνnσn 

και τ' όλλο το κυβεύουμε κόθε μέρα 

στο χρnματιστnριο του χρόνου 

στιγμn-στιγμn μετρώντας τις ώρες 

και τις μέρες που aντιπαρέρχονται. 

Του κόκου νυχτοnμερα παστίζουμε 

ν' αποσπασθούμε από το χθες και το αύριο 

να προσκολλnθούμε σε κόποιο παρόν 

να πόρουμε πίσω τnν ψυχn μας. 
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το αυτού του λαού που λέγεται Τούρκικος ο 

οποίος ξέρει μόνο τον ευατόν του και ξέρει 

μόνο να αγαπό αυτό που δεν έχει και να 

θέλει να τα κόμn δικό του. 

Ας μιλούν για αναβόθμισn τnς Τουρ

κίας ωρισμένοι πολιτικοί τnς Δύσnς όμως 

εμείς οι απλοί όνθρωποι ξέρουμε ότι οι πολι

τικοί συνnθως όλλα λέγουν και όλλα εννοούν. 

Εμείς οι Κύπριοι που υποφέρουμε από τnν 

τούρκικn κατοχn τόσα χρόνια θέλουμε να ελ

πίζουμε ότι οι μεγόλοι πολιτικοί τnς Δύσnς 

διατnρούν τnν πονnρό περιέργεια που είχαν 

πόντοτε και που ξέρει να ανακαλύπτει και να 

μαντεύει τα πόντο και θα κόμουν αυτό που 

πρέπει να γίνει για να ατενίζει n ανθρωπότnς 
προς το μέλλον με αισιοδοξία. Πρέπει να ξέ

ρουν ότι n παλαιό εποχn των Σουλτόνων και 
των Πασόδων, των Μπέnδων και των Αγόδων 

ανnκει στο παρελθόν και δεν πρέπει να τους 

επιτραπεί να τnν επαναφέρουν υπό οποιαν

δr'1ποτε μορφn σε οιοδnποτε μέρος του κό

σμου. 

ΖΩΗ 

Μια σύναξn κεριών οι ύπαρξές μας 

από διόφορα μεγέθn, ψnλό, κοντό 

χοντρό, λιγνό κεριό, αλλό που τώρα 

ανόψανε, όλλα που πόνε να τελειώσουν 

κι όλλα στnν έξαρσn τnς φλόγας τους 

κι όλα όσο πόνε λυώνουν 

όλο μικραίνουν κι όλο χόνονται 

κι ένας καπνός απ' όλα ανεβαίνει 

θυμό μαι ως το μέγα θρόνο 

που Βούδας μ' αινιγματικό χαμόγελο 

κόθεται σταυροπόδι n όφθαρτn Ζωn. 
Άξιος κι ευλογnμένος όποιος έδωσε 

κομμότι από τn φλόγα του να φωτίσει 

τ' αλnθινό τnς πρόσωπο. 

Τάκης Νικολα'ίδης 




