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Κυθρέα μου πανέμορφη 

Κυθρέα αγαπημένη μου 

ποιος είναι που σε σκλόβωσε 

και είσαι λυπημένη; 

Ήσουν καμόρι της περιοχής, 

επότιζες και στόλιζες τα πόντο, 

από τον Πενταδόκτυλο, το Σερόγιο 

τη Χρυσlδα, το Τσιφλικούδι, το 

Νιόχωρκο, τη Βώνη, το Μπέη Κιογιού 

Τραχώνι, Παλαlκυθρο, 

Έξω Μετόχι, Αγκαστίνα 

ως τη Μεσαορία, εξόπλωσες 

τις ρίζες και τους κλώνους σου 

να μείνουνε ενθύμιο σ' όλη την Ιστορία. 

Γιορτή του Σταυρού 

Φωτεινή Μ. Πετρfδου 

από την Κυθρtσ 

Του Σταυρού ξημερώνει γιορτόσιμη μέρα και πόλι 

Ζεστές τις aχτίνες ρlχν' ο ήλιος στης γης την αγκόλη. 

Να ζεστόνει του πρόσφυγα θέλει τον πόνο, μα που! 

Σ' αυτόν ξέσπασε του Αττίλα η μανlα, πιότερο απ' αλλού. 

Μες τις πόλεις τον βλέπεις, πονεμένο να σέρνει το βήμα. 

Το χωριό του θυi,ιόται και κλαίει ... της αυλής το κλήμα ... 
Του σπιτιού του τη χύτρα γιομότη στοχόζεται τώρα 

μα και τούτη χυμένη, πουθενό δεν υπόρχει, καλή ώρα. 

Της Χρυσlδας βουβή η καμπόνα, πολλό χρόνια τώρα 'ναι 

Ο γλυκός της σκοπός δεν ακούγεται στου χωριού μας τις 

στόνες. 
Πότε ευλαβικό θ' απλωθούνε και πόλι τα χέρια 

να κτυπήσουν ξανό τις καμπόνες, ν' αναφτούν τ' αγιοκέρια! 

Γεώργιος Κοκήc; 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ τΗΝ ΑΝέΓΕΡΣΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ccΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» 

Από μεταφορά πρ1ιηγ. ειpφορών 
1. Μιχαλάκης Σάββα 
2. Γιαννιώτισσα 

3. Γιώργος Ζtνιος 
4. Πtτρος Παπαγεώργης 
5. Χρ!στος Λογγίνος 
β. Ανδρtας Παπαβαρνάβας 

ε245.20 
ε 10 
ε 15.sσσ 
ε 10 
ε 20 
ε 10 
ε 10 

315.70 



ΜΕ ΤΗΝ AUTOBANK ΣΤΟ XEPI 
ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑίΚΗ 

ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 
Avofξ'it: iνα ilογαpιι:ιιαμ6 οτη ΙΙΑfΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και 

ξεχωριστά πλεοvειι:rήμαrα που μόνο η 
;κωplι; καμιά ;ιιρtωσή σας, 24 ώρες ro 24ωpο, αιτΑά, ""''""r'"'"' 

1111 Μrωpεlτε να κάνετε nr.r;ιpwμξ;ς 
/(Q( I$'CTι'itf)i1ΓJf:•Ι' VΠ.rH f<Π ω υ 

• Πληρι:;φοpεlσrε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας 
και όχι μόνο της σας. 

• Μπορεlτε να μέχρι ΝΟΟ την 

ιι Μπορείτε va σuνδtσετε και ι\οyαριcισμ6 
rιοι.ι rφοσφtpει τόκο από αuτό του 

ιιi Συvδυdζοντaς την με 
χρησψοποιε(τε ης "'"'n'""t" 

©AU 
Τραπεζιnέι; Συναλλαyέι; Μέρα και Νuκια 

από rη ΛΑ11<Η ΤΡΑΠΕΖΑ 



()Σ (J }~ :. ά;-τ·.• σ;;_ια 

ρ 


