
157 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πλήρη διακρίβωση της τύχης όλων των 

αγνοουμένων, τη διασφάλιση ανθρωπί

νων συνθηκών για τους εγκλωβισμένους 

και την εφαρμογή των αρχών του χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τις 

βασικές ελευθερίες. Τονίζεται, τέλος, η 

επιθυμία μας να ζήσουμε ειρηνικά με 

τους Τουρκοκυπρίους και εκφράζεται η 

βεβαιότητα ότι η ένταξη της Κύπρου 

στην Ενωμένη Ευρώπη θα διασφαλίσει 

για όλους τους νόμιμους κατοίκους του 

νησιού ειρήνη, ευημερία και πρόοδο. 

KEPYNEIA 

Κερύνεια μου αξέχαστη 

που είχες τόση χάριν 

και ήσουνα της Κύπρου μας 

του κόσμου το καμάρι. 

Τα σπίτια σου τα ξΟχικά 

που ήταν στις πλαγιές σου 

και θαύμαζαν χαρούμενοι 

τες τόσες ομορφιές σου. 

Πιο κάτω την εδρόσιζαν 

οι τόσοι ελαιώνες 

που είναι το στολίδι της επί τόσους αιώνες, 

κι εκείνη παραλία της με τα καθαρά νερά 

που δειχνε σαν καθρέφτης κτίρια στη σειρά 

ήταν για την Λευκωσία, η μοναδική χαρά 

Κι έβλεπες σ' όλον τον δρόμο αυτοκίνητα σειρά 

ν' άρχονται να δροσισθούν να γλυτώσουν την πυρά. 

Να φρεσκάρουν το κορμί τους 

νέοι γέροντες μητέρες και ακόμη τα μωρά. 

Ελένη Αναστασίου 
από τη Αμμόχωστο 
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Το αρχαίο φρούριο της πούταν κι εκπαιδευτήριο. 

κι έπαίζονταν οι τραγωδίες 

με εκλεκτόν ακροατήριο 

Εχρησίμευεν ακόμη των αστυνομικών σχολή 

και εβούιζε από νιάτα του φρουρίου η αυλή. 

Από το κάστρο φαίνεται ψηλά το αββαείον 

το έκτισαν καλόγηροι που λέγονται Ναίτες 

και τόχαν καταφύγιον της πίστης τους σημείον. 

Ήσαν πιστοί εις τον Θεό και θέλαν ησυχίαν 

αλλά η Κύπρος ήθελεν την ανεξαρτησίαν 

Απέναντι στα δυτικά είν' ένα άλλο κάστρο 

που φαίνεται από μακρυά σαν της aυγής το άστρο. 

Από εκεί εβλέπασι προς την Μικράν Ασίαν 

κι είχαν τις πολεμήστρες τους μόνον για προστασία. 

Επίσης εκεί κατέφευγαν οι άρχοντες του τόπου 

όταν στην Κύπρο έπιανε καμιά επιδημία 

για να συνεδριάζουσι με γλέντι και υγείαν. 

Άγιε Ιλαρίωνα προστάτη όλου του κόσμου 

υπομονή και φρόνησιν παρακαλώσε δός μου 

να έλθω εις τον τόπον σου μαζί με άλλους χριστιανούς 

και να σε ξανακτίσω να πέσω εις τα γόνατα και να σε προσκυνήσω 

γιατί μας καταξίωσες να πάμε εις τον τόπον μας 

και τότε με ευχαρίστησιν 

αν είναι θέλημα Θεού ας ξεψυχήσω. 




