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ΚΥΘΡΙ!Α 

ή 6ασfλισσα τι;ς Μεσαρι(Jς 

Νε~ ~θλαριστά, ψηλα Π1λατάνια 
νίναντf!b τ' άλοιyά~ιαστο" κα~οt; 
την Π(!'άισινη τινάζσuν Jmρηφάν~:>ια 
κάτω άπ' το ν~λάζιο τ' ο~ανσ\5. 

Μια φύση έξωτικi) και πανωιραία 
λόφοι κ~ματ.ι,στοi σ' 'ίδιο ~μο 
κι ·άνάιμ8σα ν' άπλώνειται ή Κι:6ρέα 
οον κό01μημα τi'j~ Κmρου διαλεκτό. 

'Απόσπασμα ι:Χπο το ποίημα «Κ~ 

της Χρuσ~ης Ζιτσαία. 

Κτισμένη στά πόδια τοΟ Γέρο Πwrα. 

δάκιτυιλοιι, Ειχει μιa παΥάιpχαια Ιστοιpία. Ό 

Κεφαλόδρι.ισος, ή μεγάλη 6,ρuσαμάvα 'ΠΌV 

τ.pοφοδοτοίισε Ιμε νερο τήv Gφχαία Σαλ01μί

να, '!'ράδηξε παλλσVς όπr' -rO: παλιό: )C,όνια. 

'Εδω &Gμασε ΤΟ βασίλειο των Χιίτ,pωnι. Έ. 

δω έζησε καΙ δ μεγάλος άγιος τfjς Κίι-ιr.ροο 

δ ~ Αιγ·ιος Δημηrφιαvός. Μιά άξιόλοyη όιρχαι

Ολογοο) -πφιΟΟ<ι!l thω, δτrοιι βρέθηκαν πολλό: 

άιρχ!α:ί'α. 

Ό Κ~ος ~αμε yvωση'ι τi')v 

Κυθρέα:, qχ, μόvο στij.v Κύπ;ρο, αλλά καl 

στΟ έξωτφικό. 9 ΗταJV ή ζωη τοίi τόποv. 

Πότιζε 'Ι'ΕρόJστιες έκτάσε·ις λεμ011οδέ.ντ,ρωv, 

έλαιοδέντρωv, λα)(ΟIIVΙΚων, οχι ,μόvο τfiς Ku. 
aριέιας, άλλα κα1 των yύριω χωριων. Πόσες 

χιλιά6ες ~ρώτrων ξεδιψΟί}σαν όιπο τΟν Κε

φαιλόδpvσιο! ~Ο λη ή Μεσαφία fπιιvε τό 

καθόpιο, χ~ικό νepό τοv. ΤpιαJVταδυό 

ιvΘpόμuλοι δοόλωαv vύχτα--;μtρα ιvά άλέ

σοuν τό σιrrόιρι όλης τi\ς Κιίτηρου, Κα1 'ΠΟιΟς 

δf::v Εζφε στιΎΙμες f)pεμίας κο:J γαλήνης ώ

τω άm> τοιJς 01Ιωvό&ι<>uς mλόJτaii'OVς στη 

μεγάλη π~ ία τiiς τrιηyf\ς! 'ΑΛλοίμΟ\IΟ δ-

to-U·~ 
ΚΛ:ΕΙΤΟΤ .'STMEONIΔII 

μως. Ή w.ριοδοσi.α .καi τό ~ -rrορa
μόνο.ια>.ι, Και τώρiχ; 

Ίtιείν τά·νt>Φ ~·w ~' 
άϊσrονά ~~~ 
να πιάιτιν. Φι;. τα ·~α 
κaλa νά τ/ι ~. 

Στα μ~τα πqt 6ι~ν 
τ'ά~ϊατα~(Ji(Ι'\1 
που 'μ8ίναν τ~wί θ~οοιv 
στ' ~ τα δtMtt (JIO'I). 

'~μα .&π-ο·το ποίημα cΤζι.φκιΧ:. 

Σιτtλιοο Πετάση 

Ή κωμόποιλη της Κυθρι€ας ξε:χίιvεπαι :X
"i'r'o τοVς ~ς·'1'011 ~ κα1 

ψτάνει μέιχρι κόπω ~ τrεδιάδΟI, σt μιΟ: 
άπόΟ'ταση πίιρc:w τC>v τpιίi:ιν μιλίων. Πολίι 

<'φο:ιοκαπι:>ιι<.J111iινη, μt η~ -rr~ Ο"Πt

τώGια χωιμέwχ στά bλ~ 'Π'φΙΑ56Λιια:. 

Σ'Π'nό!κια: .χ~ ιτι:τt. ~ινα 11'Ε1Ρ!δ:S
λ.ια. Σπι"r~ ~~ μ! τοUς εUω
διαστσVς ιC.η'ΠΌUΙ; μ! τpιονrαιψιιλιές, yιασε

μ,ιό: καί ·/!ιιΛλσ. ~ια. 

ΟΙ ,ε:τς· χι~ς ιώ:rοιtωι τής Κυ-

βρέας, ~~~ ~ι, μοχf)οί'ισαν 
yιό: τήιv ~ τοU ~· τως. "Ολοι. μο.ι>
ψωιμέ.vοι, ~~ες, ~μέΑιοι μετα:
ξό τwς. Kl()jt .~ot. Κά& Κι.φια:κ.i\ 
γφάτες ot ιε1 ~ηιι:rίι:ς πού λεrroopyo()
σOIIV, 'Η 'AyfO: Μαρ., ό ·~Υ,ιος 'Αιιι5ρόνι
Κ10<;, ό "Αlyιος Γ~pyι:σι;, ή ~ιώτισσα, 
ή 'Αιyία "lwva, Ί\ ;xjρuqiiSα, . ~ τώρα 
6οι.ι5ές. ~ ~~ οΙ ~ίες, δbι 
κτuποCw οΙ ~~. . 

ι 
t r 
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Σ τα τρία Δημοτικό: σχοιΜ:.iα τίΊς Κ u
θpέ;ας, τα πtι!Ιδιa Θπαqριvαν τiς -mpcJτες βά

σεις για τη ζωή. Το ι.ιφφωτικο trrίm.δo 

τrom ψηλό. ΚαΙ το δ:λοικαiίΥΟΟΡΥtΟ Γυμνά

σιο Κυθρέnς στολίδι γιΟ: δλη η1v τrepιοχή. 

Τιήιv ~ καΙ τΟ: εθι,μα οwτr:--

ροϊισαν οί Κu6pεωtες. 

τη vόχτα της 'Α~ασης ol «Λαιι.ι

τηρσ:τζιi.ς:. φαίοvονταν όnro τη Αωκωσία. ης 

σήιιcωιπς οΙ φι.Μς καΙ τό: τρι:χyού5ια τής 

νεολσ!ίας σ'riς «σά.οσες:. · άlνrηχο\Jσοιv στΙς 

π'λ<ΧJΎ'ιt<; τώι λόφων. 

Και ξαφιιιι<ΚJό: ή καλημέρα ιφε:μάσιτηκ.ε 

στα χείλη :μα<; σαν '1'Ι'έιτιpς:ι. q Εrιια ιcό.!ιτοιο κα

λοiκαίιpι .κό:τrοιο 'lοόλιο, τα μuρωμiΝα δέν

τρα σκόιpπ;ισε το μαί'.,ρG φόσημα τού ~α

pov Άττίiλα. τη .χιλιόιχ;ρονη ζωi) hΡΙΧόιταΙΙΙ νa 

σ6ι}σ1ει ή "ΠρΟδοσία καΙ ή βία. Tιr\v Κυθρέα 
τη, άέρwη, θcΧ μόλιΝε ή $ριησ'Ι<iεία τW τσε

ιcοορι9iJ ι<αl τοΟ J.101)(αιριο0. 

, Μόισται<τος . δ καημός. n ιιφiι ή m:θu-
μιά . 

πωs να ~·Λ:~ιή ~ '· 
ή ψuχη vfA, ,,.,. ~·~ ... ; . 
οον ό νffc !ό ·:ι~ ~'η!θeί! 
'Ο~ χ~, ε\Χοιδ~ νeιμ.Ci'ro! 
Ktιθgfu, ·:μ~ο~,- τιασε-

μtιc\ '""~· 

θύμηση! ~Α1! &όμησιιη, τοt wii 
·~W 

μiιτi'ίs~..aι~ , 
Έσυ yλWιtεtι/ι ~ «. ,... 
έτσι ποο J\'14 ~ι . .οβ ~ 
και ~~wα δ~η 
νw Λευτ.:ti, it' '~~. · 
·~ ι~ιdη,.Ο 'ΠΟίημα: «Κ .... 

r~ κοιaη. 

''Εrιια.τό ~~ .•• ΔΕΝ ~Ω. 
Πστε δΕιν ·ea:· ot ~ ·κ· ;~. 
Δl,, ξθ)(wίψε τα ~ ·~ '}ί<Χς', 
τοος τάφοvς. τt'.'Ιν ~~ ~μα<; καijΓ\Μw ,φο-
yόιχ..w μας, · · i• ' 'ι '•' · ; 

.. cτrά στι'ιθεια, ι\ πάλη κι ό άγώνας , yι6 τι\ ~ριq· 

κal τι\ λότρωσn δέν πρόκειται w σινι\σει. 
4·,;· 




