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μικρά εκκλησω ελειτοuργείτο μια φορά 

το χρόνον, 

Από την ενορία Αγίου Κασιανού τα 3/4 
περιήλθαν εις χείρας των Τούρκων το ίδιον 

συνέβη και με το παντοπωλείον το οποίον 

ήτο στην οδόν Ερμο(ι ιίφμησαv οι Τούρκοι 

μια ωραία πρωΊα με μαχαψια και βέρκες 

εναντίον των χρισηcι', ,,ν ηωληηi>ν οι οποίοι 

στο Γυμνάσιον και το σπίτι μου ήτο κρατη

μένον ένεκα του ενοικιοστασίου δεν μπο

ρούσα να το πάρω ;zι' έτσι fιταν τuχερόν να 

βρω σπίτι κάτω και να γνωρίσω και νι::ους 

ανθρώπους. Η εκκλησία του Αγίου Γεωρ

γίου f]TO κοντά μου και πήγαινα τα!'\ηκά. Οι 

κάτοικοι εκεί κάτω ήταν ευγενείς και φιλό·· 

ξr.νοι Πέρασα ωραία. 

έντρομοι γυναικοπάζαρσv 

για ένα ότου εκτίσθη νέα 

δημοτική αγορά αργόΊερον και επέστρε

ψαν εκει Στο της ενορίας Αγίου 

Κασσιανού υπήρχε ακόμη μια μικρή ει<κλη" 

σία του Αγίου Γεωργίου στην οποία υπήρχε 

τακτικός ιερέας και λειτουργούσε κάθε 

Κυριακή, Δυστυχώς είχε και αυτή την ιδίαν 

τύχην' μετά κόπου διέσωσαν την εικόνα 

του Αγίου και την μετέφεραν πάνω στην 

εκκλησία του Μαχαιρό στο μοναστήρι 

Έδωσα μια καλήν εικ<Jνα της παλαι(':ς 

ι\ευκωσίας νομίζω είναι όσα έγρα

ψα .. Την Λευκωσία τιi.Jρα την βλέπω σε 

μεγάλην οικονομικr1 ευρωστία_ ΕC1χομaι εις 

τον Θεόν να γίνει μια έντιμη Ίου 

Κυπριακού προβλήματος να πάνε όλοι οι 

πρόσφυγες πίσω στα σπίτια τους και να 

εξακριβωθεί και η τύχη 6λων των αγνοου

μένων μας. 

Κατά τύχη έζησα 2 χρόνια στις κάτω ενο
ρίες της Λευκωσίας. Έφερα τα παιδιά μοι1 

ΦΙΛΟΔΟΞ:ΙΑ 

Θέλω πολλά να πω 

Μελπομένη Χ"Γρηγορίοιι 

όμως δεν είναι το τι θα πω, που με παιδεύει 

είναι το τι θα παραλείψω 

να φτιάξω λόγο καίριο και πυκνό 

του σκουληκιού να μοιάσω 

που τόννους μασάει τα φύλλα της μουριάς 

να βγάvει ένα κιλ6 μετάξι 

να νη:ισει όχι τους γuμνοίJς 

να ντύσει τους ντυμένους. 

Τάκης Νικολαiδης 

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 

Τούτη η ηλιαχτίδα 

ποο διαπέρασε το μαύρο σύννεφο 

έφτασε γελαστή μαρμαρυγή χαράς 

στα βάθη της ψυχής μου. 

Ευγνωμονώ το μαΟ.:ιρο σύννεφο 

που σκέπασε τον ήλιο 

κι έδωσε τον τόνο της 

Όμως εlμ' ένα ανέμελο πουλί 
σταλμέvο για να ηηβίζω 

και θα τραγουδήσω την ηλιαχτίδα. 

Τάκης Νικολα'fδης 


