
eflevθeρn 

ιιvθρeα 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜ. ΕΛΕ ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΧΡΟΝΙΑ 32-33 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 95-96 

ΑΨΙΕΡΩΜΑ 

:: '....I_.J ~, 

·.:_-. ... \ 
Σωuς 13 σφαχu{π.ες και. σωuς 18 άμαχους υι.ς περwχfις Κυθpέας1 r:ους 
δοj/οφοvτιθέvτ.ες εv ψυχρώ ro 19741 που σfψερα αvαπαύοvτ.αι. εv εφfιvn ... 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 2 

Τωv αΒαvώ:ωv ω κρασί 

ω 'βpεre σεις ΙWL πίvαε 

ζωfι YUL σας ο θάvω:ος 
κι αΒάvω:οι θα μείvαε. 

Ευαγόρας Πajljlnκapilιnι; 



3 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Κυθρέα, n γελόεσσα σε κρανίου τόπο τώρα 

ιιΜέσ' τους αθθούς οf/ογρονίς 
εν n Τζιυρκά γεμάτn 
αιύβκει τζι' ο Πεvrαδάκrυf/ος 
που πάνω τζιαι Φιflά τnν». 

του Πέτρου Στυλιανού 

Έτσι ακριβώς τραγούδπσε τπ γελόεσσα γπ τπς Κυθρέας ο λαμπρός μας ποιπτής 

Μιχάλπς πασιαρδής στο πρώτο-πρώτο κιόλας ποίπμα τής μακράς και γόνιμπς 

ποιπτικής του παραγωγής. 

κι ένας άλλος ποιπτής που στεκόταν μπροστά από το θαύμα τπς ππγής του 

κεφαλόβρυσου, κάπως έτσι τπ διαζωγράΦιζε: 

Οι καταρράχτες 

σαν άflογα φρουμάζουν ξεκαπίστρωτα 
ατίθασα, ορθόχαιτα φαριά 

οι νεροσυρμές 

σουρίζουνε σον σμέρνες 
που σέρνουνε 
τραγούδι βακχικό 

κι επιθαflάμιο. 

Κιοιδροσοστάf/ες 

διαμάντια και αμέθυστοι 
ρουμπίνια και μαργαριτάρια 

ζαφείρια κι aχάτες. 

Σήμερα, τριάντα πέντε χρόνια μετά τπν τουρκική εισβολή, π Κυθρέα κι π περιο· 
χή τπς αναξέουν - μ· αφορμή και τις εν ψυχρώ εκτελέσεις άλλων τριών παιδιών 

τους στο Τζιάος, του Αντώνπ Κορέλλπ από τπν Κυθρέα, του Πανίκου Νικολάου 
από το Έξω Μετόχι και του Γιαννάκπ Παπαγιάννπ από το Νέο χωριό Κυθρέας, που 

βρέθπκαν μ' άλλους δύο στο ππγάδι του Τζιάους, που αποκαλύΦθπκαν τις μέρες 

τούτες- τις πλπγές τους και προσμετρούν: 

Βώνπ: 19 φονευθέντες και 24 αγνοούμενοι, Έξω Μετόχι: 3 φονευθέντες και 20 
αγνοούμενοι, Μια Μπλιά: 6 φονευθέντες και 22 αγνοούμενοι, Κυθρέα: 20 
φονευθέντες και 60 αγνοούμενοι, Νέο Χωρίο Κυθρέας: 37 φονευθέντες και 44 
αγνοούμενοι, Τραχώνι Κυθρέας: 12 φονευθέντες και 20 αγνοούμενοι, Παλαίκυ
Θρο <με το γνωστό δράμα των νεκρών ανπλίκων και βρεφών στπν οικία Σουπ
πουρήJ: 21 φονευθέντες και13 αγνοούμενοι. 
Σύνολο φονευθέντων: 118, και αγνοουμένων: 203. 
Ολικός αριθμός απωλειών: 321. 

Σε κρανίου τόπο τώρα π πιο πριν γελόεσσα ... 




