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Τ' ΑΜΜΑΘΚΙΑ ΣΟΥ 

Τζιεiνα τ' αμμάθκια α' εν καθρέφτης της σσσιάς 

τζιαι καθρεφτίζουν νύχτα ν μέραν την ψυσιήν σου 

αγάπες, λύπες, rrίκpες, ιτλήξες τζιαί χαρές 

σι)λλα τα πάντα κλιε(ς τα μέσ' το δει ν σου. 
Έτσι τζ' εγώ σου δεiξω 'τσας πως σ' αγαπώ 

τζιαι πως για σε ν καρκισχτυπώ, χαρώ σε, 

αστράφτει τζιείν' το δει ν σου τζι' σ φτωχός 

μεινίσι<;ω ξιστικάς τζιαι πελλετώ σε. 

Μέσα στ' αμμάθκια σου φανiσκεται 'να ν φως 

σαν ν' άφτει μια λαμπσύ π' αππεσσωθκιάν τους 

φεγγσλσσύν τζι' ούλλα τα πράματα γυρόν 

μαντές τζιαι παίρνουν φως που το δικά τους. 

Τζι' αν πάλε κάποτε π' εν να φσυτσυνιαστώ 

φιJει μου λόσς άσσιημσς τζιυρά μου 

σκσυρεύκει τζιείν' το δειν σου τζι' σ φτωχός 

ευτύς χάννω της ώρας τα νερά μου. 

Μέσα τ' αμμάθκια σου γεμώννσυσιν σσσιές 

σ6ήνν ·η λαμπσύ που φέγγει αππεσωθκιόν τους 

τζι' σύλλα ζσφφώνσυσιν τα πράματα γυρόν 

νέφος σαν να 'σσιασεν τον συρανόν τους. 

Τζεiνα τ' αμμάθκια σ' εν καθρέφτης της οσσιάς 

τζιαι καθρεφτfζσυν νύχτα ν μέραν την ψυσιήν σου 

αγάπες, λύπες, πίκρες, πλήξες τζιαι χαρές 

σύλλα τα πάντα κλιεfς τα μέσ' το δει ν σου. 

ΚΥΘΡΕΑ 

Στρατιωτικός κόμβος 

ολόκληρης της περιοχής 

η σημερινή Κuθρtα 

Γράφει η Φοlβια Σάββα 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τάκης Νικολαlδης 

Στρατιωτικό κόμΒο ολόκληρης της πε

ριοχής, έχουν μετατρέψει τη σημερινή 

κωμόπολη της Κυθρέας, οι Τούρκοι ει

σθολεlς. Η θέση της Κυθρέας, η οποία 

δεσπ6ζει ολόκληρης της γ(ιρω πεδιά

δας, αποτελεl και τον κύριο λόγο που οι 

Τούρκοι εια8ολεfς αποδίδουν uτην κοι· 

νότητα ιδιαlτερη στρατιωτική σημασlα, 

αλλά και εξηγεl το γεγονός ότι η κωμό

πολη κατοικεlται σήμερα ως επί το πλεf· 

στον από στρατιωτικούς. 

χουν γύρω από την σημερινή εικόνα που 

παρουσιάζει η Κυθμέα, δίδει στη σημε

ρινή συνέντευξη, ο Πρόεδρος του Σω

ματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» κ. Χριστο

δουλος Πέτσας. 

Αυτά, και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία 

όσον αφορά τις πληροφορίες που υπάρ-

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υ

πάρχουν, αναψtρει ο κ. Πέτσας, πολλά 

από τα παλιά QΠiτια της Κuθρtας yκρε

μiQτηκαν, ενώ ταuτόχρονά διαδίδεται 

ότι πολλές από τις καλλιέργειες και τα 

δένδρα της περιοχής παραμελήθηκαν. 

Στην είσοδο του χωριού κοντό στο Γυ

μνόσιο, «δεσπόζει» επίσης η προτομή 




