
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
---------

(Α' 6,ρα6.είο τοϋ πιρrώται1 Π'αΎκύ.πrρΙJ0ιι1 διαγωνιισμοi5 τfjς; 
Ψ:Δuεύθε:ρ,ης ΚυΟρ·έαs μ'νή,μη ΤWκη Μαυζούρrη) . 

1. Τ:ζυιρ,κri'ι τοrΌ τ'ρ,εξuμια6 νεροrii 
χωρκ·ον 't10i3 η αρrαδε;ί·σου, 

.πο~ο·s σου το παραλάλησεν 
Τοϋριt1ζιοι να σε πατήοου"V; 

2. Ηού '·σοτν τών ,μελισσών τ.ζυπί.ν 
τζιε τών Π'ου:λιών τζuτάστρα, 
.μοστ•όρι,σσα 'σου·ν τfί·ς έιληίiις 
-rζι' wφέντuσσα τfis σπάrστραιs. 

3. Άφέ:ντ~σσα τοrΌ Συrρκαλf~, 
του Μrα:ρrμαρrέτη, του Μαrρ,ριi), 

του Βούππου, 'tiOrU Κορ6>να, 
ποτίζου"' σοι1 -vωρα ηΊν yη,,; 

4. Τηrν Ύiίν τfιν ~ε,ρζ:ε6άττuσσιαν 
που Ύ'ένναrν κά,Οε π,ρ,fi:μαν, 
όξα ό Πεν'tlαrδάκτυλοs 
λούν\!ει σε ,με το κλΟιμαν; 

5. Τζυρ~'ά, στάθαυ πrερrήφανη 
είs τfιν κα'tlρ.απ<ατσιάν .σου 
τ~ιε έν ν' aλrλί!.ξοι:rν οί. τ;ιαιροl 
καρrτ{.:,ρ.α 'VU παιrδκιά σου. 

6. Μtσα στους πε;ι,ι,ϋολότοπους 
νi1 σσιοvοστσ~ν καπάλιν 
νa 9αν~~θιθCσουιν τi)ν έληaν 
εύλοημέ.νον μάλιν. 

7. Ν i'ι 6κοw στον ΚΟ't1σινόrΧiρeμ.μιον 
ν·ι! δο15·ν τ' άι,ιικο.τrε:ζο·6νια, 
V('ι δούσιν το\';ς κοιράrζι'\.·ους 
,,,fι φεύικουιν μιλι:οw11α. 

8. Νά 'ρτουν νrά '6ρουν την πέ,ρ:τικαν, 
ΤΟ ά,ρrκοφα1ρrαώνιν, 

τiτν σκ'fπ.λιφοiιηαν. nl'" φαισσοiw, 
το πετροσσιε:λι·όνιν. 

9. Tes χάi6,ρrικε-s να ζ~ξουοσι'\' 
τον τό."fον να τ.α'ϊσουν 
τ·ι.,υς; rμfλουs ν·ι'ι Ύυ:ρr[Ισοιι::,σιν 

ν~ρΟν νια τον ποτίσουν. 
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10. Τζι' δJΗύG ·η,σουν :μ8~ τi)ν Τζύπρον 
-σσaν το wστ:ρον τή~ Πωρνή~ 
.με τfιν δύvωμην ,μια~ οιiSλλην 
έ-vσι πάJλιε Εν νa i'L'\-1E:ιl~. 

ΚΩΤΣΙΟΣ ΙΙΑΛΙΟΚΟΥΒΕΝΤΑΣ = 
ΚΩΣΤΑΣ Γ. Π.ΑiΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

"Ανδρου 8, ΔασοιVπW..~ 
Τ. Τ. 103, Λευκιαισία. 

Παλιό: φωτογραφία άπό τό γάψο τοu Άντωvάiκ,η Παύλοv άπό τι'ιν Κυθ'ρέα μf: τη Μα

ρούλα Χατζφταύλου ό:πό τόν Άστρομεpίτη. 

Διακρίνονται στη φωrτογ,ραφ•ία καl ιmλοι ΚuθiρεC:πες. ΜεταξιΊ τους δ Χpiiστος Χpη

στίδης (δεξιό: τού ζιεύγοuς, 6ιομ,ήχανος ό:λεuροποιΊας) ποu άπάιχβηκ.ε 6:πο τοuς Τοίψκουr; 
καΙ ε7vαι άγvοού:μεvος, ή σύυιγός του μ. ~ Avvα Χ,ρηστίδοu· (σε πipC:rτ-o ττλάvο, δεξιό: τi]ς 

φωποιγραφ.ίας), 6 δάσκαλος Παναγιώτης Παπαγιώργης (ποu 6ασavίστηικ,ε άπάνθρωrττα στο 
γκέτο τi]ς Βώνης άπο τσUς Toopi<OU~ είσ6ολiίς γιΟ: τον Παπαγιώ,pγη δf:ς το διήcyημα: 

«Φωνή άπο το Πουρκατόριο τi]ς Βώνης» ό:πο τη συlλλογή: «Γfr .μου, ό5ύ.ιη·ς Γi]» τοϋ Π.έτpο'J' 
Στvrιαvοϋ), Χρηστά,κη•ς Έf.εuθφ'οu (:μΕ. μαuρα κοστού,μι) κ.ά. κάταικσι της Κuθ!ρέας. 

ΆpχείΌ Γ. Παvταζτ]. 




