
ΕΛΕΥΟrΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 121 

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Πυρσός λευτεριάς 

Πάμε κι όλος στα εντεκα χρόνια που η 

όμορφη κεχριμπαρένια Κόρη του Κεφαλό

βρυσου βρίσκεται βαριά πατημένη απ· τη 

σκληρή μπότα ενός αδίστακτου επιδρομέα 
Παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρονια. 

δεν το· χει ακόμα συνειδητοποιήσει πως ει

ναι έρμαιο στα χέρια ενός ανελέητου κατα

κτητή Δεν μπορεί να το πιστέψει Μα έλα 

όμως που είναι μια πραγματικότητaιι Και την 

παίρνει πικρό παράπονο για την τοση αδικία 

στη ζωή Κι αναλογίζεται και σκέφτεται σε τι 

μπορεί να έφταιξε και της ήρθε ένα τόσο 

μεγάλο κακό. Γιατί αυτή η απονιά στον κό

σμο: Γιατί δεν βρέθηκε ενας να πει ένα κα
λό λόγο yι αυτή Της έδιωξαν τα παιδια της 

που ήταν η ευτυχία και η χαρά της " Ηρθαν 
t άγρια και διώξαν τα ήμερα>> Και θλίβεται 

και πονά και ραγίζεται η καρδιά της γιατί δεν 

ξέρει τι να ·χουν γίνει τ· αγαπημενα της 

παιδιά Τώρα βλέπει άγρια πρόσωπα με παρα
ξενεc: φορεσιές κι άλλη γλώσσα να μιλούν. 

Και δεν αντέχει πια. Τα μάτια της γίνον

ται ποταμοί και ζεσταίνουν το κρύο και δρο

σερό νερό του Κεφαλόβρυσου. Κι ο Κεφαλό

βρυσος αναστενάζει βλέποντας γύρω του 

πασάδες να μιλούν και μπέηδες να τριγυρ

νούν και την όμορφη κεχριμπαρένια του Κό
ρη να σφαδάζει κατ· aπ· τη μπότα του κα

τακτητή Γι· αυτό στενάζει. Και σαν στενά

ζει σκεφτεται κι όλος Σκέφτεται κι αναπο

λεί χρονια περασμένα γεμάτα χαρές και με
γαλεία Αντηχούν ακόμα στ· αυτιά του τα 

τραγουδια απ· τους νερόμυλους που αιώ

νες τους γύριζε και έπαιρνε σφρίγος και 

ζωή ο τόπος Νιώθει κι ακούει ακόμα το 
θρόισμα των φύλλων απ· τις ψηλόκορμες 
μαυροματούσες κι αιωνόβιες ελιές Νιώθει 
περήφανος και καμαρώνει τις χρυσοφορεμέ
νες πορτοκαλιές και λεμονιές που αφειδώ

λευτα τις πότιζε με το υγρό του χρυσάφι 
βγαλμένο απ· τα σπλάχνα του γέρο Πεντα

δάκτυλου. του Αφέντη της Περιοχης Και 

αναπολεί και χαίρεται με τις τόσο ευχάρι

στες αναμνήσεις Η ολόδροση Κόρη του 

Κεφαλόβρυσου η κεχριμπαρένια Κυθρέα. 

λουσμένη στο πράσινο γέμιζε από χαρές και 

τραγούδια των παιδιών της που σμίγονταν 

με τα κελαδήματα των πουλιών που χαρού

μενα και ζευγαρωμένα εnαιζαν στις πυκνές 
φυλλωσιές και χαιρόντουσαν το μυρωμένο 

αερα αΠ τους aνθούς της λεμονιάς και της 

πορτοκαλιάς Ολ · η πλάση μοσχοβολούσε 
κι ο Κεφαλόβρυσος χαιροταν βλέποντας τα 
παιδιά του τόσο τρισευτυχισμενα. 

Μα τώρα: Τι γίνεται τώρα. Μεγάλο το 
κακό. Εχουν κι όλος περάσει έντεκα ολό
κληρα χρόνια και πάμε στα δωδεκα κι η μυ
ρωμενη aπ· τους λεμονανθούς Κυθρέα 

πνίγεται κατ· απ· τη βαριά και αποπνικτική 
ατμόσφαιρα του κατακτητή Χάθηκε κάθε 

χαμογελο της. εσβησε ο ήλιος της χαράς 

και τώρα μένει με τη θλίψη σκοτεινή και 
σκυθρωπιασμένη. Τα σπιτακια της κλαίνε τα 

παιδιά τους Οι δρόμοι στενάζουν aπ· τη 
σκληρή μπότα του βάρβαρου εισβολέα. Τα 
σπίτια της αφωνα και θλιμμένα Οι εκκλησί
ες χωρίς θυμίαμα και τα καμπαναριά βουβά 
Τα δεντρα της μαραθήκανε και τα λούλουδα 
στους κήπους της σταμάτησαν το μύρο να 
σκορπούνε 

Μεγάλοτοκακόπουβρήκετοντόπο.Η 

μοφα λες και φθόνησε και σήκωσε φουρτού

να Μια φουρτούνα πρωτόγνωρη Κι ηρθε τό

σο απρόσμενα κι· αναπάντεχα Ο Κεφαλό

βρυσος ε θόλωσε κι ο Πενταδάκτυλος βογγά 

κι αναστενάζει. Και σαν αναστενάζει αΠ την 

ανάσα του πετάγονται φωτιές για το τόσο 

μεγάλο κι αναπάντεχο κακό Υψωνει το με

γάλο και στιβαρό του χέρι και με τη βροντε

ρη φωνη του διαμαρτύρεωι Διαμαρτύρεται 
για το γελασιό Δε θ· άφηνε ν· ανεβεί 

εχθρος στη ράχη του Δεν είναι νεαρός τώ

ρα σαν πριν Κι ακόμα. νεαρός όταν ήτα\ 

ορθώθηκε μπροστά στο Διγενή Ακρίτα. Μα 

σαν νεαρός κι ευπλαστος σημαδεύτηκε 

Απόκτησε όμως εμπειριες. Τώρα είναι με

στωμένος και ώριμος Τ ον ξεγελασαν όμως 

Μα ποιοι: Οι φίλοι του οι δικοί τουιι Και τον 
παιρνει πικρό παράπονο Και θυμάται μια 

παλιά παροιμία «Ποιος σου · βγαλε το μάτι 
σου: Ο δικός σου ., Και το σκέφτεται πολύ 
αυτό Το κακό έγινε Αναλογίζεται τώρα και 

διαλογίζεται Κάποτε άκουσε να μιλάμε για 
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ΑνθρώΙ:Ίινq Δικαιώμqτα .Α, ναι. ΑvΕJρώπινσ • nov υπομονη Σήμερα αυτούς. αυριο εμας 
ΔJκcίι~μο,τα', Κι είμαι;πε κqι ,στον ,Εψ<Qσrόv.. Καθόλου μη"σκιάζεσαι Κι έκανα κι εγώ τη 

. a,ι~va. Στογ αιώνα,τοy «ηολιτισ~ιού»<:Στον ·Όοuλειd μου Και μονο εγώ μπορουσα να το 
αιώvςυwγ qιαστημίκών πτησεwνκαι της κac , κάνω Μαζί'με το νερό μου πηρα βαθιά πο-

, τaκτηοης .άλλων ουρ~νώy. Μα, ξqφv.ικά oιcy-, • λι:J βαθιά :-σιηγη τις ρίζες αμέτρητων γενιών 
μρ!Cι να.QJ<~ψτετciι f\άτι άρπαξε η. σκέψη κι αλογάριαστων αιώνων. Εκεί που κανενας 

.. 'του .Μψσλογfί Μή.πwς ~~ω τα ανθρώπινα δε μπορεί va φθάσει για να τις ξεριζώσει 
δικaιώματα Που άκρυσε είναι για τους άλ-.: ·Μόνο εγώ μπορώ να πάw Και τις κραταω 
λου(; ουρqvούς: Κ,ι:qv,είναί tτσι:Τότε ,,,ι φυλαγμένες. Και το ξέρουν αυτό όλα τα 
Και οαν ΤΟ. σκέφτηqι ανέβaίνει τ,ο αjμα στ,Θ : .•παιδιά μας ·Την ώρα περιμένουμε την κο· 
κqφόλι,τοy Μα ο Κf:φaλόβρl!σσς τον nαρη- τάλληλη Και μ ένα πότισμά μου . 
γόρέί και TOV καθησυχάζει\. "''Ναι,: χρυσέ μας Κεφαλόβρυσε κι εσύ 

- Θάρρος, μη στtνοχwριέqαν ούτε ·κΟι · · ψηλόκορφέ μας Πενταδάκτυλε Δε ξεχνού· 
να. πqλ~σκοτίζεσαι ,για τ,· Ανθρ~πινα Δι και-< με τηv όμορφη κεχριπάρινή μας Κυθρέα 
ώμcη'6 ,Αiπά. τα παίρνει κανείς μpνος του, την πατpiκή μας γη τη ζυμωμένη με μό· 

., μετ δ 0ηαθi τqυ πουλξ:.με. Μήπως qul'qi που ..• χθοιΗ} ·κι ίδρωτες γενιών και γενιών. Οι ρ ι· 
τ6 καταπaτησαν κα1 μος ,τα πήρcψ μας ρώ- ζες μας εκεi'βρίσκονται. Κάνε όμwς υπομο· 
Ίηοαν :όχι: Ε λοιπ<?χ κι εμε\ς δε Θζl ρωτήc. ' · vi'y, αyαrτημέl!η μας Κυθρέα Κρατήσου αλυ· 
οqυμε καvένα Μψ~ φίλους μflτ& κι γιότη και περίμενε Και σαν έρθ. η ώρα κε-
.εχθpοuς. Φίλουςιι Τι λέω' Φίlι,ους.,ι Πόσους ρai:Jvorθa'yίvouμε. Τίποτα δε θα μπορεί να 
· δρόσισQ..μετ: αγνό κqι κρυο.yερό μQυ 1 Γάλ•. μας ανdκ'όψει. Και στο μεγάλο και ψηλό χέρι 
λαιl(;. · · Α,γyλους Αμερικανοuζ. Ρώοοοικ · τουι Πενταδbκτυλου θα στήσουμε τον Πυρ

, Γερμqyοuς. Κινέζους, Κόκκινρυς, Πράοι-.' σόν τηςΛευτtριάς που θα λάμψει απ άκρη 
'νουΉς ' Μα η φιλία .κι η qyάr:rη τους. ήταν •CJ ·: :άκτη rtανηγυρίζοντες τη λευτεριά σου 
όοην ~ρο ν τοuς κέρyαγα το κρυστάλλινο και σr~v Κεφαλόβρυσο σου με τ. αθάνατο νερό 

. δpοσάτο μαυγερό. '(στερα Να nάμε στα του. • 
'ενδε.κα χρονια και δεν άκουσα κανένα να με~ 
~υμnθεί Κολο λένε "το φίλο σου OJΙJ\i πε~Ά. 
ρ\σταση σου 110 τον καταλάβεις, κό-~'έ'λοι~·· 
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