
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Λαμπρατζιά, γιατί συναγωνιζόμαστε μέ τΙς όλ
λες ένορίες ποl6 θά παρουσίαζε την μεγαλύ
τερη φωτιά στήν αύλή τής {;κκληοιάς. Στην 
tξόρμησή μας μας τραβούσαν πιό πολύ τ6 συ
κaμιόδεντρα. γιατί μέ τ6 στερεό τους ξύλο 
άντεχαν στήν φωτιά καί ή ζημιά πούπροκαλού
σαμε ήταν πλέον όνώδυνη σχετικό μέ άλλα 
καρποφόρα δένδρα (έλιές , λεμονόδενδρα 

κλπ.) . Μέ φτυάρια τότε και τσάππες πού εϊχα

με προμηθευτεί όπό τό σπίτι πρίν ξεκινούσαμε 

άρχίζαμε τ6 καταστροφικό μας εργο καί σέ 
λίγες ώρες όποκομίζαμε τίς συκαμιές Υιό νά 
τίς κρύψουμε στήν αύλή τής έκκλησιας καί 
διαλάθουν της προσοχής τών ίδιοκτητών Υιό 
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νά χρησιμοποιηθουν λίγες μέρες όργότερο 
Υιό τόν προορισμό τους . 

Τήν όλλη μέρα πόσους θυμούς καί βρισιές 

άκούαμε όπό τούς Ιδιοκτήτες Υιό τήν έγKλη ~ 
ματική μας πράξη . Πόσες καταγγελίες μας 

στήνανε στούς δασκάλους μας, τούς έπιτρό~ 

πους της έκκλησιδς , τό μουχτάρη καί τόν 
άγροφύλακα καί πολλές φορές εφθαναν καί 

στήν άστυνομία γιό νό μός τιμωρήσουν δπως 
μός δξιζε . Στά κατοπινά χρόνια μέ τήν όχρή

στευση τής συκαμιός ή νεώτερη γενιά προχω

ρούσε στό θρησκευτικό μας εθιμο όνενόχλη

τη , χωρίς θυμούς καί βρισιές, χωρίς καταγγε
λίες καί κατακραυγές. 

Σημείωση : Τίς πληροφορίες γιό τήν έκτροφή 
τού μεταξοσκώληκα στήν Κυθρέα τίς txw πό
ρει όπό τούς κ. κ .. Ανδρέαν Παυλίδην όπό τόν 
"Αγιον . Ανδρόνικο καί κ. ' Αριστόδημο Μαλαό 

όπό τήν . Αγία Μαρίνα Κυθρέας . 

ΑΝΕΞΙΤΗΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ 

. Η ουγκίνηση μέ πόνο 
εΙς τήν όψη όντανακλό 

καί τό δόκρυ δλο τρέχει 

όπ' τό μάτια τά θολά . 

. Η καρδιά σφικτά κλεισμένη 
μέο ' τής θλίψης τόν καϋμό 
μέσ ' τά χείλη όναδίνει 

ένα βαθύ όναοτεναγμό . 

Κι ' όλα αύτά γιό μιό όδικία 

μιό της μοίρας όλλΟΥή 
στό γυρίσματα τού χρόνου 
μέσα σέ τούτη τή γή . 

Πού όγωνίζεται γιό δίκιο 

καί γιό όξέχαστες πατρίδες 
κι ' άνεξίτηλες σού μένουν 

μόνο οί κρυφές έλπίδες. 

ΓιΩΡΓΟΣ ΠΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΤΑΣΗΣ 
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