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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

κότω από τnν Αγία Τρόπεζα. Ενεπίγραφn

ποιnτικό δεδομένα.

πλόκα μνnμονεύει το γεγονός καθώς και
τα ονόματα.
Ουρανόθεν πατρήν wν δοτ' Ελευθέριπν
Πέρασαν αρκετό χρόνια ύστερα από
αυτόν πι'φαν μέρος ενεργότατο πολλοί

Κύπριοι στέφθnκε από επιτυχία.

n

Ελευθερία φτερούγιζε πόνω

από τα κεφόλια των Ελλnνων τ<;>υ Μωριό,
τnς Ρούμελnς και των Νnσιών, όρχισαν να

παραχωρούνταικαι στnν Κύπρο από τους

κατακτnτές μερικό ψιχία ελευθερίας στn
διοίκnσn,

n

ανεξαρτnσίας

τn σφαγn κι ο Ελλnνικός αγώνας, που σ'

Κι ενώ

Το1930

Κύπρος με τnν ευκαιρία

τnς εκατονταετούς επετείου τnς Ελλnνικnς

που

έστω

καθαρώς κοινοτικό

έδωσανως τόσο τn δυνατότnτα στο λαό

V

αναπτύξn κόποια δραστnριότnτα και πρω

στον

περίβολο

των θυμότων με όλα τα διασωθέντα ονό
ματα

και

με ωραίο

και στοχαστικό επί

γραμμα του καθnγnτού του Ακαδnμαίκού
Σίμου Μενόρδου που έλεγε τα ακόλουθα:

n

Ω θύται αινό τυθέντες

δ' όλλοι

μόρτυρες ιροί/ουρανόθεν πότρn νυν δοτ'
ελευθερίnν Ι (Ο εσείς Επίσκοποι, που προ
σφερθnκατε λαμπρn θυσία/για τnν πατρί
δα σας και σεις όλλοι

μόρτυρες που/

είσθε ιεροί, δώσατέ τnς τώρα από τους
ουρανούς/τnν λευτεριό τnς.

τοβουλία. Μα ο αγροτικός κόσμος δυστυ
χούσε.

ανnγειρε

τnς Φανερωμένnς σεμνό μαυσωλείο όλων

Τον Κυπριανό, όσο και αν ο Κουτσούκ
τον θανότωσε, τον ανόστnσε από τnν ίδια

Ως τόσο όμως στο κεφόλαιο τnς

-

στιγμn

n αγόπn

του λαού του.

που

Κι από τn στιγμn του aπαγχονισμού

υπnρξε το πρώτο όνειρό του Κυπριανού

του πέρασε στnν αθανασία και θα βρίσκε

με τnν ίδρυσn το

ται στnν ψυχn τnς Κύπρου και του έθνους

μορφώσεως του Κυπριακού λαού

1812 τnς

πρώτnς Σχολιlς

του, απέναντι από τnν Αρχιεπισκοπn έχου

για πόντο.

με κατό τnν περίοδο αυτn σχετικώς ικανο-

Φθιvόπωρο
Το νοτισμένο βλέμμα του φθινοπώρου

στο κόθε του φιλί ριγώντας

κοίταξε πόνω από το φρόχτn μου

και σε μένα στο γέρμα του φθινοπώρου

κι αγκόλιασε τις τριανταφυλλιές μου.

στέλνουν παρnγορα μnνύματα

Κι εκείνες πως γελόστnκαν και φέτος!

καθώς ζω με τnν ψευδαίσθnσn

Θαρρώντας πως μιας όνοιξnς ξανόρθε

μιας όψιμnς όνοιξnς.

θαλπωρn

Εισπνέω, εισπνέω τα σπόραχνό μου

μέστωσαν πρόσινους χυμούς

να γεμίσω μ' ευωδιό

πέταξαν βλαστούς και στ' ακροβλόσταρό

και μ' ομορφιό τις κυψελίδες τnς ψυχnς

τους

μου.

μπουμπούκιασε ο aνθός τους

Καλώς nλθες αδελφέ τnς όνοιξnς.

Tn λεβεντιό

φθινόπωρο καλώς nλθες.

τους καμαρώνον:τας

ερωτοτροπούν λόγνα με τον ιlλιο

Τόκnς

Νικολαίδnς

