
63 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΠΟΙΗΣΗ 

Ν ιό Χωριό, Χωριό μου Αγαπημένο ... 

Στεφάνι στο κεφάλι ο Πενταδάκτυλος 

στα πόδια τα λιοχώρια καταπράσινο χαλί! 

Το αγαπημένο μου χωριό! 

Η αιωνόβια βαλανιά αγέρωχη στο τρίστρατο να στέκει 

το εκκλησάκι του Προδρόμου να σκέπει, 

κι οι πράσινες κορφές από ψnλά να χαιρετάνε 

τ' Απ Χαράλαμπου το τρίβαθρο ψnλό καμπαναριό. 

Νέο Χωριό, χωριό αγαπημένο 

από τους ξένους πατημένο 

στες στράτες που μεγάλωσα γυρνώ, 

τα βήματα ολόισια με φέρνουν 

το σπίτι που γεννήθηκα να δω! 

Βλέπω το γνώριμο ξωπόρτι 

διαβαίνω τn μακρόστενη αυλή 

νοερά μπροστά μου ζωντανεύει 

n φοβερή, απαίσια σκnνή. 

οκτώ ψυχές παλεύουν με το χάρο, 

ακούω κλάματα, φωνές σπαρακτικές 

κι όλα θα χαθούν, θα σβύσουν 

όταν το θάνατο σκορπίσουν 

οι δολοΦονικές οπλοριnές. 

Φρικτό το θέαμα, Θεέ μου! 

Τα πάντα γύρω έχουν σβύσει, 

οκτώ κορμιά στο αίμα τους να πλέουν χωρίς βοήθεια καμιά 

κάποιος το χέρι του ν· απλώσει 

τα βουρκωμένα απ' τον τρόμο μάτια τους να κλείσει. 

του Σάββα Φεflflά 
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και ξαΦνικά στα νεκρικό θανάσιμα τοπία 

ένα βρεφόκλαμα ταράζει τπ νεκρικιi, μακάβρια σιγαλιά 

κι ένα βρεφάκι στα αίματα λουσμένα κλαίει, σπαρταράει 

τα χέρια απλώνει, ψnλαΦάει 

τnς σκατωμένnς μάνας ταυ τnν άψυχn αγκαλιά. 

Απίστευτα μα αλnθινό πέρα ως πέρα 

τα γεγονός που ακολουθεί! 

Σαν από μnχανιiς Θεός κάποια γυναίκα 

χέρι βαιiθειας να δώσει και τα βρεφάκι να σωθεί! 

Γλυκειά μου μάνα, αδέλφια μου, ανιiψια μου αγαπnμένα, 

αιώνια n μνιiμπ σας να μένει! 
γπέρτατn n θυσία σας, τα χρέος σας ασιiκωτα, βαρύ 
δικαίωσn n πατρίδα περιμένει 
κι εκπλιiρωσn ταυ χρέους καρτερεί! 

Η νέα γενιά να πάρει τn σκυτάλn 

και στόχο αμετάθετα να βάλει 

με ενότnτα και σύνεσn αδnγό 

στnν ξεναπατπμένn μας τn γn να φέρει 

απ' άκρn σ' άκρπ λυτρωμό! 

Τους άγρια σφαγιασθέντες συγγενείς και χωριανούς μας μνnμανεύω 

και τn γραφιi μου ταύτn στnν υπέρτατn θυσία τους αφιέρωμα προσφέρω! 

Νέα Χωρία Κυθρέας 

Δεκέμβριος 2007 




