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Slloίrzoη 

MHNYi\IAN ΠΟΎ' ΤΗΝ ΓΗΝ Ι\101" 

( Ση1 Χρvσταλλcu, στον Άvτρέα καΙ στi] Μιλίτσα Στυλλij ΌpΦαvοu καi τον 

'Αντρέα Σ ταuρή Ό ρφανcu καi τη γυναίκα τcu άπο τi]ν Καμάρα τής Κvθρtας 

που δολοφόνησε έv ψlJ)(pι!J ό του.:>κι.κός κστοχικος στρατός). 

Είδα στι'Jν i5πνον .μου έ.ψες 
ΠΟ)~ ημυυν μες τες χλωeασιες 
τε~ λειμονιες τζuαιl τες uθκιες 
ΠOiJ ζ(J)V'VO\J\' ΤΟ χωρκόν .μου. 

Τζι' i}τουν σκοντα στα δειλιινα 
τζι' ί-'ι6καιννεν ;ιτ.οiJ τijν π·οτα~μι.αν 
ποi: μες την ομορψην i.Ηκιαν 
'ναν χιλά:μαν -ννιδιρuμ6ν μου. 

* ** 

"Ητιη~ν το κλάμαν του Ου1.;πιοiJ 

τούτου τοί': χλι6ιεροiS πουλι:οiS 
σyιιΊν τijν φωνην καλοϋ θεοΊ: -

τζι' ι'ψfL ('\') εψεν τον νοϋν μου, 
ν~ατ' ι':tΟθύμισι:;ν μαυ παλιες 
όμορφες τζωi ρι:ψα'\·τικες 
στιγμι"ς; 'π.(ι τζιείνες τες :ιταλιες 

τ' u"ξf (χ) αστοι· χωfκου μο1.•. 

* 
** 

"Ελ' ί~μως πόψf' τ(ι Ηουπiν 
πι:ί1ν' ~~τζ~ε:λάδαν σ-νιι!ν πο1.;.λί.ν! 
l\1 α με. άθιρωπινijν φωνijν 
έ.κρυψJtμίλησ};ν μου: 

- ΤεiSχιρο μας;. κwλοσώ.ρι·σf·ς;! 

θαμμάζω πώς τζιαι μ .. τrόρ·ε.σες 
τζι' &ς πέρα ι:ο•δε εφτασες 
φίλε μου, άκ.ρu6έ μου. 

* ** 

"Ελα να δ:είς τα μνήμ·ατα 
τα aδιΚ•α τα κ.ρί1ματα 
τ' ά•μ}:τριητα τα θύματα 
τοϋ τούρτζικου 'Αττίλα! 
'Έλα το σπίτιν σοι; να δε:ϊίς; 
τζιεί που -νεν'\rήιθεις μιαν ι'.t6κήν, 
π.ρ\.ν φtη.ς; πάλ' :Εναν πρω~ν, 
που γρόνια σ' έ.;()α'ί:λαν. 
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'Έλα να δείς τής Γρησταλλο15ς 
τής Μηλιτσοi5ς του Όρφανου 
τ' 'Αν'Τρ'έ'α τζιαl τής Σ~ολοπποi5ς 
τiΊν τόπον πόν Ηιψ1μένοι. 
Γιητ' έ!μειναν στον τό•τrον τους 
στο Ύ'ρΘοι;; τζιαi ~στο πόστον τους 
Τζι' έστάθψ(ΙUν στον πόντον τους 
ι'iξωι τζι' ά\>τρειωμένοι. 

* ** 

·f~uοηΟήσαν τοϋ στρατοί': 
τοiJς παίδκιοt;;, νa φε1)κατωτο1Υν, 

που κόψαν εσσω του χωρκου 
ονται;; πλακiδσην Τοiρτζιοι· 
τζι' ι'-·δ(δισαν .:τ::Ι/ωtτη τζιαl ζ(ι}1)ν 
τa μάλια τ<J'\Cις τζιζαl τι)ν ψυσ'ι1)ν 
ΎLU τής π'ατρίδας την τιμi)ν 
κα1θrος ~φείiκαν ούλλοι . 

.. 
** 

Τζι' {ίμα στραιφεί,ς π~ιχ.Ιv~' ποτζιεί 

που εν ή λεύτε{,ιη i1 ΥiΊ 
τζιεί που ή Τζιύπρου σκ,rπpτιτζιi) 

δίννει :τrληιyeς άκqμα, 
Π'έτους νa μιOVOl!UOtι(HV 
TU μίση va τα φfjσουσι'V 
ι'LΟ ΘέλοtΙ(J1L ν νια φτ(:σουσιν 

στο πατρικό\• τους χ((JΙ~ω"Ι'. 

* 
ΧΩΡΙΟ ΜΟ1~ 

Χωριο τών νε:ρf~μύλων 
καl των μ'rλωνιάιδω·ν. 
καi τω,, f-λ~ίδ"iι'~ 
Χω~μό μο-c δ:μορ~φο, 
~~αιρι τωμένο, 
μακριc~ά σου μέ\'(ι) 

και νοστη,λ-νι(i) 

ξανιa να μπω 
στlς εκκλησιές σου 
τlς ά:γιασμέvες, 
στ' άνη:φοράκια σου 
νιΊ περσr,ατήσιυ τa ΎQ'αφικά, 
va δροσιστώ 
στa Κρ'leσταλλένω σου 
και κρύ~α νε~ρά. 
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ΣΤΟΝ ΗΡΩΤΟΒΟΣιi(Οl'i ΤΟΙ' ΗΕΝΤΛΔΑΧΤ )'ΛΟ ~, 

(ΣτσVς Άρτέμηv <ou Μυλωva, Τάκη Χατζr;αντώvη, Λοίζο καΙ Νικόλα Kovτou, 

Γιά-Jvη Πάτσαλο, Ν:κο καΙ Σά16δα Παιμπό, Παvατ] Σαλαφόρη•, 'Αδάψ1 Κκοvή, 

Παuλο Χα:rζηyιακοvμiι Γα6pιηλ Κκοvvιά, Γα6ριηλ Βλόyκοv καi. &.λλου:, πρωτο-

6οσκοvς τijς Σι.ι'~καvιδ:ζ τijς Κvθpέας). 

'f~χτt~ σί'ιν i}ιμοι:ν μόνο~ μου 
'ι:σι'είιλοοεν ό πόνος ;μου 
'ττuμήιθ'ηrκα τον τόπον .μου 
Ε;μπορ•α ήσυχάσω. 

'Η·ρταν στ(ιv ηιfν οί τόποι μου 
ot π~ρασμέvοι γρόνοι μου 
οί φί.λοι τζ' οί γειτόνοι μο1), 

:mρωτο6οσκiι~ σαν i)μουν. 
'Ττυιμήιθ-ηκα της; Σt1ιρ~ανιa<;; 
γ~ιίνιια f.όξίαστα, παλιά, 
τότε>ς; ΠΟΟ ούλlλα τα 6ουνu 
6υσίλιειόν μου fίτουν . 

• 
*"' 

Εί'χfL σ''ιλιάες π.ρόι6ατα 
τζι' άπου τα 'ξημιε>ρώιματ·α 

με, τηι:; ~11κη~ ~· άιρώματα 
τσαι; πρι:χου να χαριάξει, 
έλάiμνιζα για τα 6ουνά, 
τα ορη τζια:l τα παριαρa 
με τα πλατάvω τα ψηΛιά 
δ ν{}λιιος πρlν χ:αράξε.ι . 

• ... 
Π άαιννεν ;τιριοτα 1) καιμαισ.ιέ, 
τζ·είν' ή τσοι:•ρού :μου ή κ.αφε 
τζιαi ταπισΟν lίλ.λιθς; πολλές;, 
άι.ιέτρ·ητον κ:ουπάιν. 
Ξιεrκίνουν που την Τερ,α11σιάν, 
iΣκο6rκα που τον ΚατσΟ't1(!ΙΚaν 
τζ' έφτα"~ τζ'vεί πον ό Βορκa·ς 
μe το σ'ιυ:λιλίν, τον Κάιν . 

• •• 
'Φόρουν ποtνειι; ρuζuμ.ιeς 
δu~μ,ένες; ιμe χοντQ8ς; τ.ριισ'ιeς; 
ν~α να 'ποφέιφκω τeι; κ.συιφ8ς 
τζιαi τa πι~ρ~α διρο.λύτζια. 
Γύριιζ·α τέ~ κακορατζι8ς; 
ούλλεις; τfi'S πιλιάσηι; χλωρ·α,σι •ες 
τζι' ά~όiμια τeι; ποτwμοσιέι; 
μe τa πυrκνά σκλινίτζ'ι;α. 
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Γροι:•σον ~ο-υδοιSνιν i>ιβαλα 
ΎΨατi τα σι'ίJ,ια &ρ-~~ξ·α, 

ΤΕ(; τρεί~ σι'ιλ~οοι; sφτασα -
τότες τi'j(_.: U';<cλι (δ) όνuς. 
τα ~σημι'·ρκα, i:~π~αζα, 
Ύλακον κ.ρασ'Ουιν επι.νν<ι, 
το πuθκι..α"λούιν έ."tαιιζα, 
μέσ' τijν πλαΟκιαν .λιαόναν . 

• 
** 

Μα τώρα στην καταδ·ρομ.i]ν 
ζιώ μόνος •μέσ' τiιν ξένην yiiν, 
liνf!ρκοι; τζιαl κ-ακοκκεφλήι;, 
μέσ' τijν ΆΎιαν ΒιLρ•(){ιραν· 
~ " , ., ~ -
τμαι π·ε-ριμενω ν ΙLΚΟ1)στει 

~:.τσ-α~; ι'ωοεν μιαν σταλαμi]ν 
τiιν γυρω1μον ,,α ~ιαλαλεί 
τοϋ σή-μαντροt' ή Κ{.φπάνα. 

* 
Σ'rΗ \ΙΑΝΛ ΜΟΥ 

Άτίμητη μανοίΊλα μ·(J\' 

~·UL }JησαΌ~Ιε TOiJ κόσμ01: 
αι; ηταν να fρχόσο-ι1·να 
"§ανι'ι. στ(ι σπιτικό ~ω1.·,, 

'Γι']ν πόρτα μοι; να πάταγες 

τη σκάιλα ηΊν α\ιλ-i1 μου 
για νι'ι. νεμισΙ?ι μi:. χμρ{ι 
ίιλόκ,λη.ρ' 1Ί ~(Oll μοη. 

Na σ' i:~6λΣ'.πα ftα,•ούλα μοι: 
uς; ήτ-ανr '\'LU λίΎΟ 
ν' (iνθ[~ανε τα λούλαι:δη 
στο\1 ι:ίναι μοι· τi'ιν κη.~ο. 

Σ ηΊ ν <tΎκαλι r:: σοι~ να )(:<!)θtiι 
τίς πίκρι·ι; νιΊ ξηυf.,σω 

ΙΙΕΤΡΟΣ ΣΤΎ' ΛΙΑ ΝΟΤ 

τοiJι; καϋμοv;:; τοi•ι; ;πύ,,οι:·ι; μοΓ 
μεμιilι; ,,α τιri1ι; ξ::-~ράψω. 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΛΑΦΟΡΗ ΓΕΩ?ΓΙΛΔΟΥ 
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ΣΤΟr ΚΡ ΛΧΤΗ ΤΟΝ KPEιl\iMON 

ΕΙδα πωs f:,6κηκα έψ8s 
στοiS Πενταδ·άχτυ~οv κοριφ8s 
στεs τ~ύοτεs τοvι τεs 6•αθουιλλ8s 
πόν' ιμiσα •στεs άρκοσπηλι8s 
ν•a εύρο)' wρ:κον !μέλιν, 

* *• 

ΠΘρα στου Κ!ράχτη τον Κ·u·~μ:μόν, 
- 6αθ·6ρι.ζοζν τζιαι σκοτε-ινόν ·-:
ή•6ρ.α μέlλιν ιμυρωτικον 
μθσ' τι'w Κρι~μιμ,(ιν νιά Τιριέ•σι•eι. 

* ** 

'Ζώστηκια τότε>!(; στJιν τu•ισι •αν 
τζι' ε&κηrκ.α πcάνω ·στfιν mrτηλι·aν 
~ω,μένην ΠOtJ ιμιάν άντ(!Ο11ΙΚλιaν 
τ;ρυώνταs το ·μελ(σσιν. 

ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τζι;αi σκόρπl!σεν •στJιν άπλωσιaν 
στfιν πλάσην οiSλλην, •στον ντοvιν~ιάν, 
;Που του ιμελιιού τfιν μυ·ρ·ωδικιιάν, 
θρουιμπiν τζιαi 'Ι'ζιυ.πσρ·ίσσιν. 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥ ΛΙΛΝΟΙ" 

·Όσο κι ένός ξερριζωμέvοu ή καρδιά θb xτuna 

στά στήθεια, ή πάλη κι δ άγώvας γιά τή λευτεριά 

ιc:αι m λύτρωση δέ::v πρ~ειται vά σιγήσει. 

ΣΟΜΑτΕΙΟ ΕΙ\ΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 




