
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Ηρίν πολλa 

δλ:έητανε κανtνα Έγyλέ:ζe> 

ιr}v Κvθpέα, vό: 

η7v -ι·ρε/,},6, 

. να έιrιο'Ι\Jέ'Wrεται 

όμι;ψφιές τιl'ζ, 

μ.εrό: v(X -n~ixιp.oιsrιi -tO 

ΚιJπ:ριQι;~ . 

Καi ή Κιιθpέα εχει πολί\Cι καi <ρΙ6~:ια Ι;]Ι#«ι κόc'Η 
δμο.pφ,α aξιοθέατα. Πp(Jro κο::ι καΜτερο 

~Τ<Ψ.ιι το Κεφα:J...δδ,puσσ 11α1 είιναι ή μεγα-

.f,ύτφη πηy:η Κίιπpι;;ιv. Πόση ε1ΙΙΙα·ι ή ρ:α 

εόχαJρίcπηοη καί η χαpiΧ να cn:έκεcrαι 1(0\1. )'11Jc 

-ιΟ: O'TftiY κα! ·vO: δλέηεις ...0:: τρέ:χει τiJ 

πεvτακό:θa:ρο vspo, δ:pe>σφο crr' αόλάiκι τσu 

..:α! να θαμμάζεις σ' ένα μέτρο 

πειrτακόθαρα 6ότοαλα. Πόσο 

L'\Ιας να κάθεται το ΚαιλΟ!Καί.pι Ιδίως κάτω 

άιrο την GΙKιCt τών yιf;pll<{i)!V wλατcwιώv Π01J 

ά.τrλώνοuι~ γύρω τα κλαδιά τως σο;.ν πε· 

/\ώρια χέιρια γ·ιγόJντι;rν. Νό: πίνεις, v& εα. 

αιfτό το δροσφΟ vερό, ποu 6γαl

e~ει όπrό τα 6άθη σew ό:"Ιrο μια μεγάλη πα. 

γαιιέρα. 

t:1ivo;,ι τα αlίιλάκια 70; Κ'τl~ ΠοU κvιλδ: O"ClN 

φiδι το νι:ρb καi τηγαίc,ιει νa ποτίσf.Ι τa 

·τΜά'yια καη::rιτ:pάcηνης ~<·αi 

ξεψυχήcιη. .κάτω σi: 5 μlλια μσJΙφιά, στο 

Ί11λ00σ-ια 

$(α1 λαα:cwι;ιcα. 

'iA'Πi:;p(ll\l"!'''', Ιμι:γό::/>,η καλλιέ;pyεια, ,rO·· 

λόχρς.)μη ~ο το 6αθι) -πpάσιii'Ο τ&w ~μο .. 
~δ,ρ.ωy καi τ&!ν καλαμι&Υ, το τ~ράJΙ· 

·~ο crrαικeτi τώv έ'λαιώνωv πσu εΤvαι d:πt. 

ρσι1τn1. 'Από wηγw το Παλαl"uθpη. 

'Αλλα · μήτrως δiv τοι~ριστικο 

ι\Ίν5;αφέ;pοv ..α 1r&νε -ra 
!1JIO' .vα :IΞ'rrι~v 
μόλοιις πoiJ άλωροποιοΟσαv το οττάpΙ yιa 

όλη:v η\ν Κύπριw; ΝιΟ: δοΟ>J τf:ς δαγtνη; 

(λάι<κοιις)' τα 6ε;:ι.κιά, (πετρόκ:ησ'fα αόλ6. 

κ ια) φτερωτiς, τiς μvλότrεrpε:ς 1'f\ς 

ά!Ρi)(Ο:ίας έως τf)v ε!σ6ολi'Ί 6ωμη:χαι.ιίας τf\ς 

Κ ιJiθiρέ::ας. 

Na oow ·ra μαιΟ: καΙ διτrλά 

ένν:χ η δvό μοviλάρια) ποίι κόιθwται να 

ξι:ΙGovpαQ"rciN ό:φοο yόpιζαv τόσΟ>Υ καιρΟ 

τΕς Μεσο;ριες vά κ~αλοίιν τΟ σιτ('φι κα1 

·r(x 1ilν 

δp6μοι 

rrολλά 

καi viJ: 
·πολλοl ~ovy~ι;. 

δuσ11<ολiες 

κιvά CtrrO 

μi: 

σια. Έ:κ;ι;Ί ε~:αμ,ε 'to 
τα: ξ;ίJλιvα καi 

Q!)(ολεlα κ1(Ι\ νό: πάν, 

κ ό:η; OU\! va 
κοupαiσ"'ί·ο{jι,ι. Ό 

Κφήνεια ~<αi ο! 

μέ;:ιοt, rι Χο:!λει:.κα 
v~o: ~:ι κιtm::ΙΊΡiσ

Ι«'!θ1<;·μα. 

Qσe 

TQ'ΠC ΊΙά 

ξι,.-

"Εη:η 

-,:εiλευταία .~ο τοιιριση+:ό 

ι,;;lwrpo Ji Χ~ ι«ι:1 ή Κι,~ έχασε · κά-
. τι τιοu &ξιζε τrληρέσταπι:. 




