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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Ο Στtιβεν Ρόνσιμον περιγρόφει τα επα
κόλουθα του «Η πόλις Εόλω!•• ...

του. Οι εκκλnσίες τnς πόλnς και ο ναός τnς
Αγίας Σοφίας και τα μοναστtιρια ελεnλατι'Ίθn

ιιΟι μόχες κατό τόπους συνεχίστnκαν

,

tιταν όμως μόχες απελπισίας, μόχες διόσω

σnς και αξιοπρέπειας. Πολλοί Έλλnνες κατέ

καν και εμολύνθnσαν ενώ οι ιδιωτικές περιου
σίες έγιναν aντικείμενον αρπαγtις και λαφυ
ραγωγίας ... >>

φυγαν στnν Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρουν

Τα ίδια έκαναν και εδώ οι Τούρκοι το

ασφόλεια όμως οι Τοuρκοι ώρμnσαν έσπασαν

1974.

Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο

τnν Κεντρικtι Πuλn και ώρμnσαν μέσα στnν εκ

Τουρκικός επεκτατισμός και

κλnσία, όπους έσφαξαν τους Έλλnνες που

βαρότnτα Γιταν

Γι ταν εκεί χωρίς διόκρισn φύλου Γι nλικίας. Η λε

αυτό σαν Έλλnνες είναι ώρα

nλασία κρότnσε τρεις μέρες και τρεις νύκτες

Εθνικtι Στρατnγικtι.

n ίδια

n

τουρκικtι βαρ

παντο(ι και πόντοτε. Για
να χαρόξουμε:

όπως ο Μωόμεθ υποσχέθn στους στρατιώτες

Κυθρέα (δεν ξεχνώ)
Κυθρέα, νερομόνα μου
με τις νεροσυρμές και τα περβόλια σου
του Κεφαλόβρυσου κυλοuσες τα τραγο(ιδια
ως κότω στον κόμπο και πιο πέρα
ως τα χωριό τnς Μεσαριός

γλυκό κελόρυσμα
από μνtιμες κι από θρύλους.
Του Χuτρου του πατέρα σου
ο πανόρχαιος μύθος

τnς ομογόλακτnς σου Σαλαμίνας

n

ιστορnμένn δόξα

και του χρυσού Δεσπότn σου Άn Δnμnτριανο(ι

το θαυμαστό του βίου συναξόρι,
του Διγενtι τ' ακριτικό κι οι θρuλοι

τnς πενταλιός του πόνω στον Πενταδόκτυλο
και τnς πελώριας από τα χέρια του
πλόι σου ριγμένnς πέτρας,
τα παραμuθια σου με τις ξωθιές

μέd τις ποταμοδιόβασες
νuχτες των Δωδεκόμερων.
Τώρα μεσ' τις νεροσυρμές σοu πια κυλόει
μονόδα

n

οδuνn και το αίμα των παιδιών σου

και ιιγια δες μαντότο σκοτεινό»,

το πικροτρόγουδο του θρtινου τnς Παναγίας
που το κρατοuσες μέσ~ τον κόρφο φυλακτό
μοιρολογόει τον καnμό σου.
Κυθρέα, νερομόνα μου,
πικρό νερόντζι

n

θ(ιμnσtι σου

κι ο πόνος σου αγκόθι λεμονιός.

Τάκης Νικολαίδης

