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Μνήμες από τα κατεχόμενα του Ιουλίου του 1974 

Αμμόχωστος πανέμορφη το ωραίο σου λιμάνι 

που δεν έχει εδώ κοντά άλλο για να σου μοιάζει 

Βαρώσι μου πανέμορφο και μοσχομυρισμένο 

με τους aνθούς πορτοκκαλιάς ήσουνα σκεπασμένο 

Απ' όλα τα μέρη έρχονταν για να παραθερίσουν 

τα όμορφα τα κάλλη σου να τα περιχαρίσουv 

Τα όμορφα τα κτίρια και τα ξενοδοχεία 

ήτανε θειο ζωγραφιά κοντά στην παραλία 

Η θάλα,Jσα του Βαρωσιού τα ήσυχα νερά της 

ποτέ δεν θα ξεχάσουμε και μας τραΒούν κοντά της 

Αξιοθέατα πολλά η όμορφη Σαλαμίνα 

και οι ψηλές κολιί.Jνες της μόνες τους απομείναv 

Εκεί πολύ πολύ κοντά Απόστολος ΒαρνάΒας 

11 χρόνια αλειτούργητος χωρlς καμιά λαμπάδα. 
Είναι πολλές οι εκκλησι'ες να σας τις περιγράψω 

που μένουν αλειτούργητες κι από καρδιάς θα κλάψω 

Στα όμορφα καμπαναριά καμπάνες δεν κτυπούσι 

μόνον τ 'αθώα τα πουλιά θα τις μοιρολογούσι 

11 χρόνια πέρασα ν όλα τα καταστρέψαν 
και τες ωραίες ζωγραφιές όλες τις εκουρσέψαν 

Είναι σκληρή απώλεια που έγινε ν σ' αυτά τα χρονικά μας 

που δεν θα λrισμονήσουμε κι' εμείς και τα παιδιά μας 

Όλοι και με ομόνοια μαζί ν 'αγωνιστούμε δια να τα 

κερδίσουμε αυτά που πεθυμούμε. 

τα όμορφα τοπία μας ποτέ να μrι χαθούνε 

Το χώμα που περπάτrισα πολύ το νοσταλγώ 

Το χώμα που μ' ανάστησες Αμμόχωστος. 

Ελtνη Μ. Αναστασίου 

Πρόσφυγας από την Αμμόχωστο του 1974 

Ο πλάτανος της Χαpαής του Βούππου 
Θυμούμαι τζειν τον πλάτανο της Χαραής τον ίσκιο 

όπου τζι' αν πάω και σταθώ αλλού δεν τον ηυρ ί σκω 

Κεφαλο8ρυσου τα νερά που δ(πλα σου κυλούσαν 

εθαύμαζαν τους περαστούς την ώρα που περνούσαν 

τζιαι σταματούσαν για να δουν τ' όμορφο περιΒάλλον. 

Αλλού που επηγαfνασι δεν θα θωρούσαν άλλον 
στον τόπο που σε φύτεψαν ήταν κοντά στη δόμη 

τζιαι δίπλα σου διπλογιόφυρο που πέρναν σταυροδρόμι. 

Τζείνες οι αροδάφνες σου yύρω σου aνθισμένες 

ήταν ένα πανόραμα σαν νύμφες στολισμένες. 

Ήταν μαγνήτης που 'στεκεν με την δροσερή σκι α του 

τζιαι σταματούσε περαστούς να πάρουν τη δροσιά του. 

Κώστας Χα ρ. Αιμιλιανfδης 




