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Πέτσα που φιλοξένησε ρ'JΟ επιτραπέ· 

ζιο τu:ιερολ(>γιό του για το 2001 ο 

Δήt.iο~ Κuθρtας, εξέχουσα θέση 
κατέχει το έργο « ο κεφαλόβpυσός 
της Κύθρέας-. Το ημερολόγιο καθ 
όλα.άψογο, mιμελήθηt<t και τuπώθη~ 

κε αs 1000 nvrtroπa ·ι:::ιπό την εται~ 
p$tα,,δημοσίων ρ-χέQεων P.R. Peqρle 
tοιι σιιγκ.ροτήμ.ατος των εΊαιρειών 

Ne~nto GrόUR ot .Goπιpanies κα~· ·ήταν 
μtό .. nροσφοι)ά του Δ}lμου Κυθρέας 
για το 2001 πρός 'τους ~ημότες, 
σ~ρyάτες 1ι0ι φίλους του.· 

ο πίνακας προkόλeοt τη μνήμη 
όσφν είχαν την ευκαιρία να το ~uν 

από κQντά 1{01 αμ~σως μετά την 

κυκλοφορ(α και έf{0Cxm του ημερολσ.. 
γίου τtολλοί ήσαν εκείνοι nou eξέ~ 
φpασαν την πρόθεοtt . t~uς να τον 
αrtot<1'tμ)ouν. · Αυτό· το ενδιαφtρόν 

των συ'V)(ωριανών ήτι:;w το έναυσμα 

για τηνδημιοuργία ·της μεταξοτuπιaς 

ποu θQ.διατt~το μάλιστα σε.χαμηλή 

τιμή. viα ·να μnορtσει <ι:ο .έργο να α\(ή
κει · ιiε όσο Τ() δu\Ιατόν περισσότερα 
ότομα ποu·eα ήθελαν νci to έχουν 
στο σπιτι τους και ιδιαίτ&ρα σε 

Κυθρεώτες για τους οποίους ο Κεφα
λόβρυσος ήταν το σημιiο αναφο

ράς ... 

Πρόκειται για ελαιογραφία που 

έγινε τ~ Ί'Ελος του 2000· για,να αrtο
τtλέσει μέρος του ηpερολοyiου του 

Δftμοο .•. και . αneiκονίζει την nλcτεia 
τόυ ΚtφιiλόJJροοοu με τ~ μεγά· 
Λoilt:;' πλατάν~ της στην οκιtι··των 
οποίων ξeκοuρόζονταν οι διάφοροι 

επισκέπτες. Η καλλιτέχνις ·κατάφeρε 

να.αrιοδώσει. με .επιτυχία τοy.Κεφq·· 
λόβρυσο κοι' vα δώCτει τηy ζωvrό.νια 
κaιQροσιό τpυ roπtou με ένα δικό της 
τρόrt(), tiρ-ι' ποο νc ~Ιναι . μέρα. από 
τον πίνc:;ικα εuκολά αναγν<ιiρίσ1μn η 
πηγή σε όσους την επtσκέφθηκαν, 

τ~ς καλtς&*wες μέρες πρtν από την 

τοορκικη &ιΟβσλή. . 

Μέχρι και το 1914 δεν rφέπει να 
uπήρξι' ·μαθητής δημοτικοό σχσλείόυ 
ή Ύψναθίοο ή λυκείου nou να ·.tn\ν 
εΠιΟΚtφθηi(ε, στο • πρόypαμμα μtός 
ει<nαιδιtυtικής εκδρομής, τw Ktφd• 

λόβρυαο της ·~ueρως και ·va μήν 
δρΟΟtσε ·1'Q χφια τοu't11Ό myωμtvo 

νερό του, ή να μήν κόlιοι σttς· κορ!" 

κλες της πλαtείμς. ~οuνοντας .μου· 
σική από τζιούκ. μπόξ .••.. 

Το ~TQJ:U'(ρ.~YfJ rφpσφέ;9iηκε 
από τη ζωγράφο στο Δήμο. Κυ~ας 

για να κ~μεt lλ4ΚΡΑ. τrιν.·επm~ή 
στη γή μμς~ τα ['eqφεiα του 4\ημόfr 
χοu Κυθρέας. Τα δικ~ματα για.την 

εκτύπωση της μεrαξ<>Ί:unίαςπαραχω-



ρήθηκαν στον · Ομιλο Γυναικών 

Περιοχής Κυθρέας, και 70% περίπου 
από τις εισπράξεις θα διατεθεί για 

τον εξοπλισμό του οικήματος 

Χυτρίων Γή. 

Η μεταξοτυπία, διαστάσεων 52 Χ 
67 1k εκ. έγινε σε τετραχρωμία και 

κυκλοφόρησε σε 300 αριθμημένα 

αντίγραφα τα οποία διατίθενται 

στους κατοίκους της περιοχής 

Κυθρέας στην τιμή των 20 λιρών και 

στην τιμή των 30 λιρών σε όλους 

εκείνους που θα ήθελαν να έχουν 

ένα αντίγραφο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για 

το έργο καθώς και για το πώς μπο

ρούν να το αποκτήσονν μπορούν να 

πάρουν όσοι ενδtαφέρο\ιται από τα 

μέλη των Δοικηιικών Συμβουλίων 
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των τριών σt,ισrεγαζομένων σωματεί

ων, Ελεύθερη Κυθρέα (τηλ. 764000) 
· Ομιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας 
(τηλ. 427141, 09531715) και Θ.Ο.Ι. 

Παλαικuθρου (τηλ. 330901 ). 

Ηδη αρκετά άτομα έχουν ενδια

φερθεί για να αποκτήσουν αντίγρα:

φσ του έργ<>υ και έχουν διατεθεί 

μέχρι στιγμής περισσότερα από 100 
αντίτυπα.. Μεταξύ αυτι:iJν που ήδη 

απέκτησαν αντίγραφο συγκαταλέγο:

νται η Ιερά Αρχιεπιστοπή Κύπρι:>u, η 

Ιερά Μονή Κύκκου, Βουλευτές, η 

Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργεί

ου Ποιδείας, ο Δήμος Λευκωσίαςς, 

Προσφυγικά Σωματεία, ο ΠΑΟΚ 

Κυθρέας, ο Δήμος Αιγάλεω Αθηνών, 

Κυθρεiliτες που ζουν στην Αφρική και 

Αθήνα, Αυστραλία κ.ά. 

Με το χαμόγελο στα χείλη και την μεταξοτυπία στο χέρι .. 


