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ΝΟΣΤΑΛΓΙΛ 

Σε λί-vο θα φύν·ει ... θα φ~yε·ι μtα μ8~α 
Στο πc{lJριατη.ριητήrρΗJ ψrrσάιει κιά:π:•ωf; ό άέραs 

το δά--ιι.ρ-υ .με κόπο ό στρατιώτη~ βαστάει 
τi'ι χαι:ριό τοι· στο 6άθοf; σα·ν τΩ κοuτάζει. 

Σκοτάδι άπ.λώνεται :π:αντοi5, ήσuχία, 
ή νί:-.κτα ϋασιλεύει μα :π:οϋ ήρειμία! 
Στήν ώ.ραία κωμόποiλη τα φώτα <'tνά6ουν 
παλιεs άν:α.μν1l'σεις ... ui: σκέψει~; σε 6ιίλλουΙV. 

ΊΙ Κυθρέα στο βάθοf; σού λέει κ.ρ.ατή,σοu, 

.κου·ρά-vιο ·στριατιώτη καi δλα ιθα σ()ή,σοuν· 
μi τούτο το θάiρρο!; με μια ήλιακτίιδα 
tΊ fiπνος σε πα~ρνει ιμt ~άποι·α έλπtδα. 

* 

ΙΈΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΕΤ ΑΣΗΣ 

"Εφοοιροs 'Α."ξιωματι.κί}ς 

Ν οέiμ6.ρ·ωs 79. 

ΊΌ\' φfλου ράγιισf· ή καριδια στον πόνο δεν ά·ντέ:χει 
t] οψη του είναι θλι6ε·ρή, πικ1QΟ τiι διί.κ{η; 't'ρ•έχει. 
ι'Lπ' τiΊ ΣΟΠΑΖ ά.πέναντι .στα τού.ρκικ•α κοuτάζ·ει 
ft\'απαλ(δντας το παλιά, κ.λιαίει κι άνασ't'ενάζει. 

Η•i>ς φ!Jλε να μΊ1ν κλάψεις. να μην πυιλυδακρ·6σεις; 
Να μην ρ·α-vίσεις στην ΚfΧJριδιά, στον πόνο να μην λι:-vί·ση.;: 
"Λπf~,>αντι ·σαν στέ·κεται οριθιο το χαιριό σοη. 
δ τ6πός ποi: μεΎά.λωσες μα καi το πατρικ6 σα-r:; 

Δi!Jστε τα χέιριω (tδέλφω μο'\J τον δ,ρ.χο αύτίι να δώσου~. 
καΙ f•.ύθiJς τα χέ.~_μα σ't'όν Θα) fίληι μας iiς τα ύψώσο'Ιψ~ .. 
κ υ{~ρ.έα κ(tνε ύπαμονi] καl θ(ι oe λευτερώ·σου:με 
τiι'\' λη:τεριfι Κ'Ut τη'\' χαρfι Π•ά.λι Oa σοi5 τη διί>σουιμ~~-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΙΕΤΑΣΗΣ 

'Έrrεδρος 'Α ξ ιωμ~ατι~·οs 

Νοέ!μ6ριος 79. 



Ει\ιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΓΥΡΙΣΜΟΣ 

Της; 'Αφροδίτης; Νησl 
στην καριδιά ιμο~.' ·μe πό(}ο ~ρuμέ.νο, 
Με άγάπη για σένια μεγάiλ η 
έ.λεύθερο ΎLα να σε δώ 
να ξανάλιθιιο ΠQΟI<J11!'ένω. 

"'Άν και Ύ~α λίγο να ξ·ανάλθω να ζfι·σω 
Στους; ά\<,θ[Ι(Jιμένους {}10'1) Κ•άlμπου.ς;, στα ώριfiϊα σοιυ δρη 

Στ' άΚΙQΟΎuάλω σου τ' aσπιρα -τα μσJΎrευμένα., 
που με πόνο τα 6ιλιέπαι •στα ξένα. 

Έκκληισί·α, Πιροσευ~ή, και Ηρη:σκιεί·α, 
Έλευθερί·α για σέν.α νηrσί ·μου, 
Στη.ς ψυχής ιμου -τα 6άθη γρ•α:μJμένα 
Να ξαν·άλθαι να ζήισω μe σένrα. 
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ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΑι\ΟΓ 

* Διαλεκτική ποίηση 

ΣΤΗΝ ΙΙΛΝΑΓΙΑ ΧΑΡΔΑΚΙΩΤΙΣΣΛ 

Ί'ζιυιQQ(ιά μαη έ·σσυ που ~λαμπιες; μέισα στi]ιν όμορικ.ιάν 
άρστάξ·αν σε ot lbτιιστοι ποi5ιρταν που την Τουιριτζι;άv. 
Έκιά,'ψf!Ι1Jt\' τα ΟΙ:πί'θκια σηΙ:, τα 1!'άλια, τa σπα·ρτά σου 
άτί·μασαν τες; ομορ.φες, σικ.οτώσαν τα π·αιιθκιά σου. 
Τους ·<J1ΚΟrtωμους; που εκαιμαν τζιαl άλλες; άμαιρτίες 
θα μιείνουιν άσυnώ.ριητες;, ί'iς; κάιμνουν τζιαl νηιστείεf; 
τες; έκκληισιες Ύ'Ειρiμμ.ωrσιαν τζαl σταύλαης; έιμετα't1ρ·έψα·ν, 
Είκιόνες; έν ι1Jφί.κιαισιν. τα τάiματα τα έκιλέψαν. 
Τους; το(χουις Κιαταστρέψασιν με τες; τοιχογρ'Ι"ιφίες; 
με πόrρες; εν άφίκασιν μήτε άγιο..,ιριwφίες;. 
'Ώ ΙΙαναγ~α Χαρδακιώτuσσα ιμε το κ·α~ιπ·αν<αιρι·ό σοιυ 
τζιαl τζιείνrον το έπή,ρασιν που ήταν το σήιμηντόν σου. 
την α..,ια είκόν·α U01c εσωαεν ό κύριος Μι:χάιλης; 
που ούλλιου,ς; το έ.σκέφτηκε·ν γιατl ήταν τζιαι .μουικτάρηι;; 
-fίτοην τζuαί δ έπu't'ροστοrς; μέlσα ιε:ίς; την έκκληrσί·αν 
11ζ·αl ΕΊΊσι τον t!:θ:κιάλεξες για τούτην την θυ·σίαν 
άς έν κaλα που τΟν Θειον τοuτος; τζαl οί δικοί τοv 
γuα το κrαλον που εκαμ.ε·ν που -fίτουν που την 6ιmλή σου 
οΌλλα τα i:γε.()ήιμ·ωrσαν οί 6άιρr6aροι ot Το~ρrrζοι 
-rζιυ.ρ·α τζαi δώrσε τους; φωθκ·uα να ξυιλιφτοuσιν οΌλλοι 
'Ώ Παν:α'ν'ί·α Δέ,σποινα που είισαι ποδα μαζί ,μα~ 
~άΙJ'ε -rζαl σοu το Ηαu11'α σοη ιμε τοUτην την εύ11ζιήν 1μας 
να πiiμε εLς; τα ·σπί:θκια μ·αι;:; πuσ.ω εί~ το χωρΟ<ό IJ'US 
αιΟν -τόπο που Ύεννη.θήκmμε μέσα σ11ο σπιτι.κό μαs; 
να έ;(}ιρουιμε τΟVς; χωρκravΟV•ς; οΌλλοι ξιανα έναι1μέVΟt 
Τ~αl. να ΠE'Q'V'OIUIJ'FN mδελιφι.κ·ά, φίιλοι άνrmημένοι. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΕΤΑΣΗΣ 
'Έφεδeοs 'Αξιωιματωώs 

Ν ~μ6ρ.ιοs 79. 




