
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Βα·J Ριζν υc το συμβόλαιο :;ι,ciνο μπο

ροι!σc να εΕ,αοψαλίσει όλα τα κομμάτια των 

μωσαί~ιi)J ιηc; Κrι\'Οκοριάς ολλn οροτίμηι ,, 
μόνο τέσσερα, 

τιμή κόστους, λέει. Αν κερδίσουν οι Αμερι

κανοί, τότε οπωσδήποτε θα ορίσω ψηλό-· 

-:ερη τιμr'1"-

Άλλα δυο κομμάτια από τους αnοστ6-

λους που εικονίζονται στα ψηφιδωτό τηc; 

Κονοκαριάς, αγορc'!σrηκον από Κύπριους 

από τον Ντικμέν. 

Τα τέσσερα κομuάτια που κατέχcι είνι· 

όι;c; κυκλtκό πορτρέτο μέχρι το στήθος δυ·. 

αποστόλων το κεφάλι ενός αγγέλου και υ 

υ·νω μιοο :ωμμάτι φι,γούρος του Χριστο:. 

Τ CJ νέο κο υ μάτια που προσφέρcι σ Βαν Ριζ'-· 

::.ίvαι το κάτω μισό της φιγούρας του Χρι

ΨΟU και κυκλικό πορτρέτο του Αποστόλου 

.\.;δρc.:α 

Ο πως λέ<:ι u Βαν Ριζν. η αγάπη του για τη 
:,,)(αντιν"Ί τέχνη είναι τι)σο μεγάλη, που 

:\'·JJνιο ΨJ δει 'Xl δυο νέα κομμάτια που 

:υ -έχε, να <:νωθούν με τα άλλα τέσσερα ... 

·Αν Qι Κύπριοι κερδίσουν τη δικαστική 

ilJX' 1 τ; ·νδ;ονrπωλης, θα το προσφέρω 

1ι0 πι;;ληση στην Κυπριακή Κυβέρνηση. σε 

Έτσι, όλα εκτός από τρία ή τέσσερα κομ

μάτια του έργου των ψηφιδωτών, της Κανα

καριάς. εντοπίστηκαν. Ένα δεύτερο συμ

βόλαιο επιλογών μεταξύ του Βαν Ριζν και 

του Ντικμέν, που έγινε στη Χάγη τον περα

σμένο Μάρτιο, αναφέρει μεταξύ άλλων το 

κυκλικό κομμάτι με τον Απόστολο Ανδρέα, 

το κάτω μισό του Χριστού και -ro κομμάτι με 
τον Άγιο Θωμά. Ύο τελευταίο δεν εντοπί

στηκε ακόμη, ενώ τα δυο άλλα βρίσκονται 

στο χέριΓJ ιδιωτών στην Γαλλία και τη Γερ

μανία. 

Αμμόχωστος 

Κρύο το συρματόπλεγμα Αμμόχωu rος 

ορθώνεται ανάμεσα μας, 

σαν δίκοπο και κοφτερό μαχαίρι, 

έτοιμο να ξεσχiσει τη ζεστή σάρκα μας 

και το αχνιστό μας αiμα 

να ποτίσει το διψασμένο χώμα, 

την γη των πατεράδων μας. 

Λ{γα 6ήματα πιό πέρα 

κουρσεμένο από τον κατακτητή 

ορθώνεται με μισάνοιχτα μάτια 

και με ορθάνοιχτα στόμα 

το δικό μου το οπ{τι, 

το σπiτι που γεννήθηκα, 

το σπ{τι που έζησα και μεγάλωσα, 

το σπiτ: που έζησαν οι γονιοi μου 

το σπ{τι των προγόνων μου 

έτοιμο να με δεχτε{ στην κουρσεμένη του αγκάλη. 

Το κρύο συρματόπλεγμα Αμμόχωστος 

κι ο σιδερόφραχτος καταχτητής 

γiνανε κάστρα απάτητα, γiνανε τεiχη πέτρινα 

κι εγώ ο αδιjναμος, ο αβοήθητος 

μένω λiγα 6ήματα μακρυά σου, 

να σε κοιτώ, να κοιτώ το σπίτι μου, 

χωρiς να μπόρω να χυμήξω, 

να σπάσω τά κάστρα και το rεiχη 

και να δια6ώ τα φτιαχτά τούτα σιjνορα 

να μπω στην ματωμένη αγκαλιά σου 

γλυκειά μου Αμμc!χ:ωστος πολυβασανισμένη. 




