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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η Κύπρος
Ο Πρόεδρος Κλίντον θα κυβερνήσει την Αμερική για άλλη μια πενταετία.
Ως Δημοκρατικός που είναι παρουσιάζε

ται σαν αγωνιστής της ελευθερίας της
δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων. Για όλα αυτά, είπε ο πρόεδρος
των ΗΠΑ, παρακαλώ το Θεό να με βοη
θήσει και να ευλογεί την Αμερική.

ΙάκωΒος Ζωρζής

διεθνή κοινότητα. Ένα καθεστώς κατο
χής με στηρίγματα στρατό, εποίκους και
«Γκρίζους λύκους» αγριάνθρωπους της

Ανατολίας, θέλουμε να

στείλουμε το

εξής μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ:

Κύριε, Πρόεδρε, μείνετε, πιστός στις
αρχές σας, σε αυτά που υποσχεθήκατε

Γι' αυτό και εμείς οι Κύπριοι βλέπο

προεκλογικά, σταματάτε να βοηθάτε και

ντας την Τουρκία με τα όπλα που της

εξαναγκάστε την Τουρκία να συμμορφω

έδωσαν οι Αμερικάνοι σύμμαχοι και προ

θεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που απαι

στάτες της και που μαζί με τους Άγγλους

τούν

την ενεθάρρυναν να προχωρήσει στα

στρατού και των εποίκων, την διακρίβω

επεκτατικά σχέδια της από το

ση της τύχης των αγνοουμένων, την επι

μετά και από το
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να

1964 και
κατέχει το 37%

την

αποχώρηση

του

τουρκικού

στροφή των προσφύγων στα σπίτια τους

τα

και την ελευθερία διακίνησης, εγκατά

χωριά μας και τα σπίτια μας, στηρίζοντας

στασης και δικαιώματος περιουσίας σε

το κατοχικό καθεστώς του ψευδοκρά

όλο το νησί. Έτσι θα συμβάλετε και στην

τους με επικεφαλής το δολοφόνο Ντεν

εξύψωση των ΗΠΑ, ως Δημοκρατικής

του

κτάς

εδάφους

που

οι

μας,

να

κατακρατεί

πρόσφατες

δολοφονίες

Ισαάκ, Σολωμού και Κακουλλή εν ψυχρώ
και

ανάνδρως

εξεσκεπάσθηκαν

Χώρας, προστάτιδας της ελευθερίας και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

στην

Κόρη της Κύπρου εσύ μην Κλαις
Κόρη της Κύπρου κόρη εσύ μαντηλοφορεμένη,
πούχασες κύρη κι' αδελφό, πούχασες το παιδί σου,
π' άφησες σπίτι αρχοντικό, στην γη την κουρσεμένη,
εσέ που χέρια βρωμερά, χάδεψαν το κορμί σου
και ξέσχισαν τις σάρκες σου, σκυλιά φαρμακεμένα

και σκύψαν και σου ρούφηξαν το αχνιστό σου αίμα,
μην κλαις και μην οδύρεσαι και μην βαρειαστενάζεις,
διώξε τον πόνο, τον καημό, διώξε και το μαράζι
κι' όπλισε μ' ατσάλι την καρδιά, τα άρματα ν' aρπάξεις,

φωθκιά να σπείρει ς στον εχθρό, μολύβι σαν χαλάζι,
να εκδικηθείς τον θάνατο, το αίμα πούχεις χάσει
και τα χαμένα εδάφη σου, πίσω να ξαναπάρεις.
Κόρη της Κύπρου, εσύ μην κλαις και δάκρυα μην χύνεις,
ντουφέκια πάρε και σπαθιά κι' όρμα για την τιμή σου,
τους νεκρούς σου να εκδικηθείς το αίμα να ξεπλύνει ς
και πίσω πάλι να βρεθείς, στην γη την Πατρική σου.

Ανδρέας Παναγίδης

