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).ηνό, για την άΨΟΥη ι<αι
τική
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ΑVΤΙKεψενΙKη κρι

θης Κύπρου

πιριοδlκοϋ

μας

'Ιδιαίτερα

μ ας.

Ή 'Εκδοτική

που Kά';μVΕΙ σε κάθε ίJ<δoσή τoU

'Eπ lτρcmή

με

τι'! ... ΕυκαιρΙα

αύτΤι tςαyyέλλει πώς ΟΙ σελίδες 'Του περιο

c· Eλε~ρη Κuθρέφ.

ίιττΟΥραμμίζovμε άπα την πιδ

δικού μας εΤναι άvoΙKτες για κάθε άνσΥνώ

π6:vω κρ ιτι κή 'TOU, πού κάμνει στο 120 ΤΕυ

Ο'τη και

χος που καλύπτει 'Την 1Tεpίdδo ΣεΠ1"εμδρ{ov

πάντα πρόθυμη νά φ ιλ οξενήσε ι στο 'Περιοδι 

-Δ[J(ι;μ6ρίou

χρονι&ς

κο τη ΣVΝεργασία 6"Ποιουδή'Ποτε, Που tνδια

πού άναΦΙΡΕI, πώς ΟΙ περισσότερες Ιρ

φέρεται για την εCιανδρη Κωμό'Πολη της Ku-

κα!

1981

της

τέταρτης

συνεργάτη και τονίζε ι

πώς εΤνα ι

Υασίες που δημoσΙEVOVΤOΙ σ' σύτό άνήκotN

θρέας, γιατ! π ιστε VΕ ι,

oVσ ιασ ΤΙKα σε ΔuΌ οΙκογένειες τώ... Κ.Κ. ΠΙ

πνευμα-τικη

τpou

με c!rπ' τΙς στηλες ΤOV, παράλληλα tπιτελoO

Στυλ ιανού καΙ

Στέλ ιου Πετάση.

Στη

τηδς

προσ'Πάθεια,

Που

πέρα c!rπo ηιν
'Π(Χρouσ ιά ζov

(7V\Iέχε ι α προτρέπει δλους τούς mι(υματΙKoVς

με πατριω-τικο χρέος, πov σvμδάλλΙ . τα ιμέ

mθρώπOVς της

γιcrτα στόν άγώνα πov διεξάγει

ΚυθρΙας νΙ άγκαλιάσouν 'Το

τrεριoδΙKO και με 'Την πνευματική τους
εργασία

να συμβάλουν

τόπου 'Του ς,

που

στην πρ060λή

ow-

Kυδέpvηση

κα ι Λαός για έΘVΙKη και ΦVσ Ι Kη έπ ι 6 ί ωσ η .

του

χωρις άμφι60λία άποτελεί

λΠΟ

Τ ΗΝ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

μορφη όγώνα για ηι σωτηρία ηϊι; πολύπα-

Κυθρέα
Κυθρέα, νερομάνα μου,
με τΙς νεροσυρμες καΙ τα περι<hόλια σου
τσυ Kεφαλ~ρυσoυ κυλουσες τό τραγοόδι
ως κάτω στόν κάμπο καΙ πιό πέρα
ως τα χωρια της Μεσαριας,
γλυκό κελάρυσι:ια άπό θρόλους κι' άπό μvίjμες,
του Χότρου, του πατέρα σου, ό πανάρχαιος μΟΟος,

της θρεφτης σου κόρης Σαλαμίνας ή Ιστορημένη δόξα
καΙ τοΟ χρυσσυ Δεσπότη σου, "Αη Δημητρανου,

του (hίου συναξάρι,
τοϋ Διγεvίj τ' άκριτικα κι' οΙ θρϋλοι,

της πενταλιας πάνω στόν Πενταδάχτυλο
καΙ της πελώριας άπό τή χέρα του
πλόΙί ριγμένης πέτρας,
τα παραμόθια σου με τΙς ξωθιές,

στό δρόμο για τους μόλους, νίιχτες Δωδεκάμερων.
Τώρα μέσ' τΙς νεροσυρμές σου πια κυλάει
μονάχα τό αΙμα κι' ή όδόνη των παιδιων σου
κι' . lfδε μανταιο σκοτεινό.
τό π ικροτ ράγουδο τοϋ θρήνου της Παναγ[ας
μοιρολογάει τόν καημό σου,
Κυθρέα, νερομάνα !-'ου
πικρό νεράντζι ή θυμησή σου
κι' ό πόνος σου άγκάθι λεμονιας,
ΤΑ'f'{ΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ' Ι'ΔΗΣ

