
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μόρφου και οι συγχωριανοί μας υποψή

φιοι βουλευτές κ.κ. Θ. Σοφοκλέους και 

Α. Αντρονίκου. 

Τ ο πρόγραμμα περιλάμβανε καλω

σόρισμα και χαιρετισμό από την πρόε

δρο του Ομίκου κα Θεοδώρα Κναή και 

σόλο τραγούδι από την κυθρεώτισσα 

Πόπη Καραολιά που διαθέτει μια κρυ

στάλλινη φωνή. Την Πόπη συνόδευε με 

τη κιθάρα του ο Προκόπης Προκοπίου. 

Ακολούθησαν aπαγγελίες ποιημάτων 

τους από το Γ. Κοκή, την Ευούλλα Σιαη

λή, την Φωτεινή Πετρίδου και το γιατρό 

Τάκη Νικολο"fδη, που προκάλεσαν άμε

τρη συγκίνηση με την ευαισθησία της 

γραφής και της απαγγελίας τους. 

Σε όσες παρευρέθηκαν προσφέρ

θηκε δώρο, αναμηνστική κάρτα που είχε 

σαν θέμα την εικόνα της Παναγίας της 

Χαρδακιώτισσας και περιείχε σύντομα 

ιστορικά στοιχεία από το βιβλίο του Γ. 

74 

Πετάση ccH κωμόπολη της Κυθρέας». Η 
κάρτα εκδόθηκε με χορηγία της Ελληνι

κής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. 

Το καθαρό προ"ίόν από τις εισπρά

ξεις, θα διατεθεί όπως και κάθε προηγού

μενη χρονιά, για διοργάνωση της εκδρο

μής των ηλικιωμένων της περιοχής 

Κυθρέας που προγραμματίζεται να γίνει 

μέσα στο Μάϊο. 

Το Συμβούλιο του Ομίλου ευχαρι

στεί θερμά όλες όσες τίμησαν με την πα

ρουσία τους την εκδήλωση και συνέτει

ναν έτm στην επιτυχία της. Γίνεται δε 

ειδική μνεία στις κες Κυπρούλλα Σολω

μού από την Χαρδακιώτισσα, Σίτσα Αν

δρέου και Νίκη Μαλλούππα από το Σερά

γιο που ... είχαν την πρωτιά σε πωλήσεις 
εισιτηρίων, χωρίς να παραγνωρίζεται βέ

βαια η συμβολή όλων ταν άλλων γυναι

κών είτε στις πωλήσεις ειmτηρίων είτε 

στη διοργάνωση! 

Ας ξανάρθουν 

Ας ξανάρθουν κείν' τα χρόνια, 

κείν' τα χρόνια τα παλιά, 

που γεμίζανε τ' αλώνια 

π' αντριά και λεβεντιά 
που πετούσαν τα ντουφέκια 

τα μαχαίρια, τα σπαθιά 
και χωρίς καμιά κουβέντα 
δείχναν την παλικαριά. 
Αχ, που νάν' αυτά τα χρόνια, 

που νάν' αυτή η λεβεντιά; 

Πέσαν στα μαλλιά τους χιόνια, 
τους πλακώσαν γερατιά 
και με λύπη, στενοχώρια 
κλαίν' τη νέα την γενιά, 

κλαίνε όλ' αυτά τ' αγόρια 
που δεν δείχνουν λεβεντιά. Ανδρέας Ν. Παναγίδης 




