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ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕλ

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.
Φωτεινή Μ. Πετρfδου
από την Κυθρtσ

Γιορτή του Σταυρού
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
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β.

Μιχαλάκης Σάββα
Γιαννιώτισσα

Γιώργος Ζtνιος
Πtτρος Παπαγεώργης
Χρ!στος Λογγίνος
Ανδρtας Παπαβαρνάβας
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Τραπεζιnέι; Συναλλαyέι; Μέρα και Νuκια
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