
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

σιών) αλλά και τους χορταριασμένους εξωτε

ρικούς τοίχους, να βιτεογpαφίσουν το συλnμέ

νο κοιμnτι'φιο (οι σταυροί είναι σπασμένοι και 

ριγμένοι στο έδαφος και αρκετοί τάφοι aνοιγ

μένοι), τα πλινθόκτιστα σπίτια χαλασμένα και 

να σχnματίσουμε έτσι μια εικόνα του χωριού 

μας σι'ψερα. 

Σώζεται επίσnς το ψnλό καμπαναριό με 

τn βροντερn καμπάνα, που βουβnτώρα και18 

χρόνια περιμένει τn μέρα που θα χτυπnσει 

γλυκό και χαρμόσυνα για να καλωσορίσει 

στnν εκκλnσία τnς Παναγίας τnς Γαλακτού

σας τα παιδιά τnς, που τα στερnθnκε για τόσα 

χρόνια και που αρκετό από αυτό δεν τn θυ

μούνται, γιατί αναγκόστnκαν νατnν εγκαταλεί

ψουν πολύ μικρό n γιατί n τύχn τους επεφύλα
ξε να γεννnθούν στnν προσφυγιά. 

Πόσοι όμως που τnν έζnσαν, τnν αγόπn

σαν, τnν ποθούσαν δε θα αξιωθούν να τnν ξα

ναδούν να λειτουργnθούν να δεnθούν σ' αυτn 

και να παραλέσουν και να ευχαριστnσουν τnν 

Παναγία τους για κάτι, γιατί ο καnμός και n 
πίκρα τnς προσφυγιάς τους έστειλαν πρόωρα 
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στον τάφο και σnμερα είναι θαμμένοι μακριά 

από τους τόφουςε των γονιών και των προγό

νων τους! 

Μα και πόσοι Παλαικυθρίτες, κάθε 

νύκτα στnν προσευχn τους προς τnν Παναγία 

δεν παρακαλούν, όπως ο προφnτnς Συμεών 

που ο Θεός τον αξίωσε να υποδεχθεί και να 

πιάσει στις αγκάλες του το Θείο Βρέφος στις 2 
του Φεβρόρn και να πει το «Νυν aπολύεις τον 

δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρnμα σου, εν ει

ρnνn · ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτnριον 
Σου ... » να πουν και αυτοί «Νυν aπολύεις τον 

δούλον σου, Δέσποτα, εν ειρnνn · ότι με αξίω
σες να ξαναπατnσω τα ιερά χώματα του χω

ριού μου, να ξαναλειτουργnθώ στnν εκκλnσία 

τnς Παναγίας τnς Γαλακτούσας, να ξανακα

τοικnσω στο σπίτι μου και να χαρώ τn ζεστασιά 

του, να περπατnσω τους στενούς και γνώρι

μους δρόμους του χωριού μου, να αναπνεύ

σω το μυρωδάτο του αέρα, να aπολαύσω το 

δροσερό λίβα τα δειλινό και τις νύχτες του κα

λοκαιριού και να ταφώ κοντά στους τάφους 

τωνγονιώνκαι προγόνων μου! 

------------------------
Στο γέρο Πλάτανο του Σεραγιού στην Κυθρέα 

Διαβαίνω στnν πλατεία του Σεραγιού 

κλειστό ειν' τα παράθυρα 

κι' οι πόρτες όλες των σπιτιών 

Τούρκοι μας έδιωξαν μια 

μέρα με τn δύναμn των όπλων. 

Κούφιωσε ο γέρο Πλάτανος 

μ' απλώσανε οι κλώνοι με τα πυκνό 

τα φύλλα τους. Κάτω απ' τn σκιά 

τους κάθονται και ξένοι και γειτόνοι. 

Κρατnσου γέρο πλάτανε και θαρθούμε πόλι 

κι οι καφετζnδες όλοι σύντομα θα κεράσουμε 

καφέ και λεμονάδες τον ερχομό μας 

'να γιορτάσουμε τριγύρω σου να ψόλλουμε 

μ' ανοικτές αγκάλες, ελεύθεροι να ζούμε όλοι πόλι. 

Φωτεινn Μ. Πετρίδου 




