
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΣΤΕΡΕΨΕ Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ (*) 

Συλλογισμένος φαίνεται ό ''Oλυμ1tος οτό Τρόοδος ... 

'A1tQ τό θρόνο του ψηλά άντί1tερα άγναντεύει . 
κ ι ό "όνος "ού 'χει στην καρδ ιά, τον τρώει καΙ τον "αιδεύει. 
-'Άραγε - "ικροσκέφτεται - αραγε νά 'ναι άλήθεια 
τοϋτα "ου μουρμουρίζουνε κρυφά,κρυφά στά κλώνια 
καΙ σιγΟ1tικροτραγουδουν τρεμάμενα τ' άη'δόνια; 

Άλήθεια νά 'ναι, τάχατες, οσα "ικρά μαθαίνω, 
"έρα ά1t' τόν Πενταδάκτυλο, τον Τουρκο1tατημένο; 
Πως, τάχα, στείρε.ι" ή "ηγή, "ου τ6σα χρόνια τώρα 
γαργάριζε άσταμάτητη καΙ "ότιζε τη χώρα; 

Ρωτάει τό μαυρο σύννεφο "ου φτάνει άλαφιασμένο 
μ' άντΙς νά . δώσει ά1tάντηoη, δακρύζει ά1tελ1tισμένο .. . 
Ρωτάει τον αγριο το Ι!>οριά, μά μήτε κεϊνος ξέρει ... . 
- Δεν κατεl3αίνω - λέει - έγώ, στά σκλαl3ωμένα μέρη .. . 

Δεν αντεξεν ό "Ολυμ1tος ... 'Ορθώνεται, άνταριάζει, 
κάνει την "ίκρα του φωνή καΙ (hροντερά φωνάζει : 
- "' Ε, γέρο Πενταδάκτυλε άθάνατε ά1t' τά χρόνια 
l3ουνό, "ού δε σε λύγισα" άγριοκαίρια αίώνια .... 
Τί εχεις καί δε δίνεις "ιά, γλυκο νερό στή γη σου, 
τή γη τή Κυθρεώτι κη νά "ιουν καί νά Kap1tlaOUV 
οί λεμονιες κι οί άγράμ1tελες καΙ νά μοσκοl!>ολήσουν; 

Γιατί "ατέρα, άρνήθηκες το αΤμα στά "αιδιά σου 
κι άφήνεις νά "εθαίνουνε τά δέντρα στην "οδιά σου; 

Κι ό γέρο Πενταδάκτυλος, Ι!>ραχνος καΙ στεγνωμένος 
"ερήφανος, άΥέρωχος μά ΙΟαρυγκομισμένος, 
φωνή Ι!>αριά, φωνή "ικρή . μαζεύΈι καΙ l!>ρυJ\.ιΧται: 
- τη γη μου, γέρο ''Oλυμ1tε , δεν τη ν "ατουν οί γιοί μου, 
Σαρακηνοί την κούρσεψαν κι ό Διγ",ής κοιμαται .. . 
κι οΙ Άκρίτες "ίνουν καί γλεντουν , γιά .. . νά ξεχνουν το χρέος .... 

Χρόνους καί χρόνους εκλαψα τη γης τι) σκλαl!>ωμένη 
l3ρύση τά δάκρυα γίνανε, την "ότιζαν ν' άντέξει, 
μ' αλλο νά κλάψω δεν μ1tορω, δάκρυ αλλο δε μου μένει 
γι' αυτο κι ή κεφαλι'ιl3ρυση, "άει "ιά νά στερέψει ... 

(.) Δημοσιογραφικές πληροφορίε ς όπά τη κατεχό μ ενη Κ υθΡία, λένΕ πως ,.ά \/Ερ(χ τού 
'ι στορικOV Kεφσλό6ΡUΣou πάνε νά στφέψovv, λές κ ι ό Πεvτoδάκιτυλoς άρνεi-τα ι ....a δώ-
σει τά \Ιερά του στους κατο)(τη-τές τou. ' 
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Κ ι δσο τη γη μου, 'Όλυμπε , θά την πατουν οί ξένοι , 
ετσι θά μένε ι , ε ρημη , στεϊρα καί ξεραμένη ... . 

Ή μόνη έλπίδα μένε ι π ιά, του Λυτρωμου ή ωρα, 
καί τη ς χαρας τά δάκρυα ... στή λυτρωμένη χώρα. 

'Εξοχότατο \JφuΠOVργό Έσωτερ ιιςών 
κ . Πέ-τρο Σ-τυλ ιανού. 
'Εξοχότατε, 

Α ΝΤΡ ΕΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤ Ι Ν Ι ΔΗ Σ 
Μόρφου 

τώρα Κ ρήτης 2, 
Πάνω Λακατάμ ια. 

Δέ μπορώ κάθε φορά πού γράφω κάτ ι Υι ό -τ ή ν KVΘρέα vΆ μη σάς φέ~ στο νού μου. 
Ή K~ρέα. το Σ ωματείο Έλι:~εpη KVΘpia κα ; σείς ΠΡοσωΠlκα γ ίναΤΕ Υιό μένα ή άφε
Τllρία μ ιας κάποιας προσφοράς στiι ΛΟΥΟϊ(:χνία τού 6ασαν ισμένου μας ", ό;τou, μ Ι: 'Τη 6Ρά-
6εvση τoU ποιήματός μου « Γί νε , ης Κύπρου δρύοη'8 πρίν δυο χρόνια στόν πρώτο σας ποιη
τικό διαγωνισμ ό. Θυμάμαι πού Ε"δωσα τότε μ ιά υιτόσχεση γ ια περαι τέρω πραιφορό: . Σάς 
πληροφορώ μ έ 60θειά συγκ ίνησ η πως το Δεκ έ μ6ρη πOV μας πέρασε ή ποιητ ι κή μov συλ
λογή το « Βιβλίο της Μυρτώς. 6ρα6εύτηΚΕ σ'τόν Πανελλήνιο Δ ι αγωνισμό τ ης r UvaI I<Eiac; Λο
Υοτεχνικης Συv-ιpoφ ι άς, μ έ τον Επαινό της. ( ΕΙvo ι άνέ-κδοτ η). 

Ευχαριστώ γι ' αύτό .,.όσο tσάς προσωπικά 000 κα ί τό Σωμαιciο ίό όη-οίΌ ίσι ε έ,,
πρoσωπooocrτε οάν Πρόεδρος γιcrτί γί VOϊε καίά KάίfOΙO ίρόπο άφσρμη νά Υνωρ!σω ίόν 
έ ο.Vίό μοu κα! ίί ς ΔUΝQίστηϊές μov. 

Μέ. την άπεριόριοτη έκτίμησή μου 
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝ Σ ΤΑΝΤ Ι ΝΙ ΔΗ Σ 
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