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Λαμ.ποιάτικη Σ~~~α.~ν Dιιtσφ~ικού Σωματείου 

«Qι Χ\fτοοι» Κ~ία; 

Το προσφυγικό σωματείο με την επα

ναδραστηριοrιΟ[ηση του στην nροοφυ~ 

γιά το 1980, έταξε σαν βασικό σκοπό 
του εκτός των. άλλων και τη συμβολι'} 

του στη διατήρηση της μνήμης της 

Κυθραίας μέχρι την εrιιστροφή των 

μελών του και γενικά όλων των Κυθραι

ωτών. στις πατρογονικές τους εστίες. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού «Οι 

Χύτροι» διοργανώνουν διάφόρες &Μδη

λώσεις μtα από τις οποίες ~vαιηκα&ιs:

ρωμένη πλέον και επιτυχής Λαμπριάτι

κη Συνεστtαση, που γινεται κάθε χρόνο 

τη Δευτέρα της Λαμπρής, στο φιλόξε

νο Δασικό Σταθμό του Κόρνου. 

Με το που πλησιάζει η Λαμπρή, το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣωματεΕου 

μας τiθεται σε συναγερμό για τη μεγά· 

λη αυτή εκδήλωσή μας. Αρχίζcwν οι 

προετοιμασίες: αποστολή προσκλήσε

ων στους συγχωριανούς και φίλους της 

Κυθρα!ας, δημοσίευση aνοιχτής πρό

σκλησης σε όλους τους Κυθραιώτες 

και φ(λοuς στον ημερήσιο τύπο, καταρ

τισμός προγράμματος δράσης με κάθε 

λεπτομέρεια! 

Η μεγάλη μέρα φτάνει και μας βρίσκει 

να ανυπομονούμε (παρά την ύπαρξη 

υπαλλακτικής λύσης), αν ο καιρός θο 

Μιχfιλtιt; A'Vδptofl, Πpόεδpος Εωματεiοfl 

ειναι καλός ή αν θο βρέξει, πράγμα που 

δυστυχώς' «ι μας ΩναΎΚάσει να μετα

φ&ρθρύμε: σε επιλtγμ.ένο εκ των προτέ

ρων κλειοτό Χ~· 

Πρωί της Δευτέρας τηq Λαμπρής. 

"ΟλQ έτοψα για tll μεγόλη υπαίθρια 
εκδήλωση του Σωματείου μας. Καρέ

κλες, τραπέζια στρωμένα κάτω από τα 

πεύκα, ψuyεto~ ιγtννήτρια, συνεργείο 
ψηmμmος .1fης '-·• πατροπαράδοτης 

ι:ΙΙ)ύβίιQς, ε~ φχήστρας, μεγάφω

να, ΠΙστα χορού, και πάνω απ· όλα οι 

πινακiδες στα διάφορα σημεία του 

χώρου nου θuμ(ζουν Κυθραία .... 
ΚΕΦΜΟΒΡΥΙΟ, ·ΣΎΡΚΑΝΙΑ, ΧΑΡΔΑ· 
ΚΙΩτtΣΣΑ ΧΑτzΗΠΙΕΡΗΔΕΙ, ΠΜΤΑ~ 

NC)'t.6KIA, ΣΕΛΜι ΚΟΡΑΚΑΣ, ANEw 
ΦΑΝΗ, ΙΕ,:ΛΟΥΙ3ΑΡΤ Α ... 

Απ{).~ι.ι,φ(ςαρχίζουν να καταφθάνουν οι 

καλεσμένοι μας που δεν είναι άλλοι 

από τα μέλη μας, τους Κυθραιώτες, 

φίλους και γνωστούς που ανuπομο· 

νούν να ~ou\t και Πόλι τους συγχωρια

νούς, τbuς γείτονες, τους συγγενείς 

που έρχονται αtτό όλα τα μέρη της 

ελεύθερης. Κύπρου για να περάσουν 

μαζί μια αξέχαστη μέρα και να θυμη

θούν τα παλιά, να σεργιανίσουν νοερά 

στα στενό δρομάκια της αγαπημένης 





•••>ΕΦΦiόσοuν και 
rou 

τον ίσκιο 

τέλος της ·· · του με τι 

όλλο, με την ευχή «Η εm)μεvη σuνε· 

στiαση να γίνει στον Κεφαλόβροοο». 

Το 

π 

Α τσι:riωrιt,Μ:v -~ '" 
μην · .. · ... ί :ι:οχαρc~ιατ~για το 
«νιφόΉjης T(~lt1,~vo~ 

«Τ6 ι.ι~ Πf""ιltiiilJjιi/lii~f,.Poιι rtiι~ 

!L~ 
εν va1'0:1Πb~Ι» 

μέ-
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·~•~~ .. •ι σιγό 

~~'~,;σ: 
.·~1.~Υε~ ~ς .·I'!OU'f'ft~ooμε 
στ~·~ταnt)άat~~:mυ·rί~δό
ιmιλοu, την αγο~~Σμ« Κ~ίο ... 
Ε~ στη φετινή μας σύναξη σης 16 
Απριλίου, 2001, με μεγόλη σuγκ!νηση 

.. ο ~~·u~~·•ι.~ειρο-

,~:==~: 
~&W: νιοι :;ttar νt~ς· ,t~ την 
κ~ιο. •nou ~αCe με:•vό· 
.ληεnιτuχίο κιιrίρι.ακοιJς και Ε~οuς 
χ~ ; '•' 

-·~~U:tf(Qti~··Qθε~t«i~θα 
~&χtζει yιό·' .. ~\ft~ .-tιοτει, 
~~να χιορmσοt~·τηt~'Α~ 

. της Κύπρου .μοζ! με. τιτV λwa~cτou 
· Kuρiou, στην αγαπημένη γ~ ~ς~ .. · 


