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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ
Καλέ μου Πεντοδάκτυλε

πρόσεχε την Κυθρέα

νο μη χαθούν το κάλλη της
που ήταν τόσο ωραίο .

Καλέ μου Πεντοδάκτυλε
με το πλατύ σου χέρι
Πρόσεχε την Κυθρέα μας
και το γειτονικά σου μέρη .
Καλέ μου Κεφαλόβρυσε
με το καλό νερό σου
επιθυμώ νο βρίσκομαι
πάντα εις το πλευρό σου.

Και συ . ω Πλάτανε ψηλέ ,
με τη πολλή σκιά σου

επιθυμώ να βρίσκομαι
που κάτω στη σκιά σου
Αγιά Μαρίνα της Τζυρκάς
στον κόσμο ξακουσμένη

βόλε κο ι συ το χέρι σου
κι ο κόσμος αναμένει

.

Ο · Αγιος Ανδρόν ικος
κι η Αγιά Μαρίνο

δέηση κάμνουν στο Θεό
να διώξουν τον Αττίλα .
Ακούσαμε του Αποτούρκ
του στήσαν ανδριάντα

ελπίζουμε ε ις το Θεό
να μη υπάρχει πάντα .
Κυθρέα μου αλησμόνητη

μ ε το καλό νερό σου
ο Τούρκος σε κατέκτησε
και τώρα είναι μπρος σου .

Δεν σε ξεχνώ Κυθρέα μου
τις τόσες πρασινάδες

και τώρα να σε χαίρονται
οιΤούρκοιοιΑγόδες

Ο Τούρκος σε κατέκτησε
δήθεν με το σπαθί του
πάσχει με μέσο δόλια

να σε κάμει δική του .
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Καλέ μου Πενταδάκτυλε
π ου 'σαι γεμάτος ζέστη

η πέτρα σου εν ξακουστή
για τον καλό aσβέστη .

Στους πρόποδες σου
βρίσκεται Κυθρέο σκλαβωμένη
που ' χασε τους κατοίκους της

και είναι λυπημένη .
Βλέπω σε που μακρυά
Κυθρέο και φωνάζω

πλήξες με παίρνουν στην καρδιά
και βαριά αναστενάζω.

Με το νερό σου το καλό
που έκανα τα λίζο
έτρωγαν οι πελάτες μου
και πράγματι μυρίζο ν.

Η γνήσια σουμάδα σου

που έστελλα στη Σκάλα
μόλις της έρρ ιχνες νερό
εγίνετουν σα γάλα.

· Οσο για τα σιρόπια σου
πουεμοσχοβολούσαν

έστελλα σ· όλα τα χωριά
μέχρι και τη Γιαλούσο .
ΑΡΙΣτΟΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΟΣ
ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ:

. Ολες τις πληροφορίες γιο τη ζωή

και τη δράση του μού τις έδωσ{: ο ίδ ιος , δείγμα

της ισχυρός του μνήμης και της διαύγειας
πνεύματος που διατηρεί μέχρι σήμερα .

