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όλους για τnν αντιμετώπισn τnς προσφυ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ

γιός.
Βέβαια ευτυχώς υπόρχουν και στον

Είμ' ένα φτωχό παιδόκι

τόπο μας τέτοιοι όνθρωποι αλλό όμως

απ' αυτn τnν γειτονιό

είναι πολύ λίγοι, γι' αυτό πρέπει να γίνουν

ο μπαμπός μου έχει πεθόνει

περισσότεροι για το καλό του τόπου μας

κι έχω όρρωστn μαμό

και τnς ζωnς γενικό. Πρέπει το παρόδειγ
μα

των

Θεοδότου,

Λεβέντn,

Παπίχn,

Παρασ'κευαίδn,

Παπαδόκn,

Ιωόννου

και

Ο παπούς ξενοδουλεύει
που και που στους χωριανούς,

όλλων να το μιμnθούν πολύ περισσότεροι

δυο ψωμόκια να μας φέρn

Κύπριοι για να σταματnσει

και να πλnρώσει τους γιατρούς

n ζωn να

πιέζε

ται από τnν πίκρα, να θλίβεται από τις δυ
σκολίες, να καταπλακώνεται
ρώστιες

και

να

από τις aρ

τυφλώνεται

από

τnν

Η γιαγιόκα μου

n

καλιl

είναι όρρωστn κι αυτn

αβεβαιότnτα. Πρέπει το παρόδειγμα τnς

είναι πια πολύ γρnό

Τρόπεζας Κύπρου

και δεν έχει γιατριό

n

οποία εισέφερε το

ποσό των τριών εκατομμυρίων λιρών για
τnν Ίδρυσn Ογκολογικού Κέντρου να το
μιμnθούν και όλλα ιδρύματα και επιχειρn

Ξυπόλnτο και νnστικό
κόθε μέρα στο σχολειό,
μα διαβόζω και μανθαίνω

σεις.

Στόχος μας πρέπει να είναι

n

εξό

λειψn από τον τόπο μας κόθε πόνου και
δυστυχίας.

και στον δόσκαλο προσέχω
Παναγιό μου και χριστούλλn

γιατρέψτε μου τnν μnτερούλλα,

Στόχος μας πρέπει να είναι να κό

βοnθότε τον παππούλλn

μουμε τn ζωn υπερnφανn και γεμότn δύ

που τα κουβαλόει ούλλα

ναμn

που να αρπόζει

το σέβας όλων

Δώστε χρόνια στnν γιογιό

ακόμn και των εχθρών μας.
Αν

πρόγματι

υπόρχουν

Κύπριοι,

όπως γρόφουν οι εφnμερίδες, οι οποίοι

έχουν

κατατεθειμένα

εξωτερικού

περί

τα

σε τρόπεζες

2

του

δισεκατομμύρια

δολλόρια πρέπει επιτέλους αυτοί οι όν
θρωποι να δείξουν έμπρακτα τnν αγόπn
τους προς τnν πατρίδα μας.

που γλυκό με νανουρfζει
και στnν δικn τnς τnν ποδιό

πόντοτε με aποκοιμίζει
Παναγίτσα τnν ευκn σου
δόσμου Σε παρακαλώ
και στnν σκέπn τnν δικn σου

να γίνω ένα παιδί καλό
Α.Μ.Δnμnτριόδnς

Ανδρέας Παναγίδnς

.
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ΕΝΑ ΣΠΙΥΙ ΜΟΥΣΕΙΟ
Μια γνωριμrα με την σπάνια ιδιωτική συλλογή αρχαίων
χαίων αντικειμένων.
γπnρξε καιρός που

n αρχαία

κλnρο

νομιό τnς Κύπρου ξεπουλιόταν στο παζόρι.
Κι αν σnμερα έχει διασωθεί μεγόλο μέρος

απ' αυτό τ' αντικείμενα, που διόφοροι επιτn
δειοι έβγαζαν στο πα ζόρι τα χρωστούμε σε
μερικούς ιδιώτες, οι οποίοι διέσωσαν με

J

δικn τους πρωτοβουλία μεγόλο μέρος τnς.

Μοναδικό κίνnτρο σ' αυτn τους τnν προ
σπόθεια δε φαίνεται να rΊταν τίποτε όλλο
παρό

n

συντnρnσn κυπριακού κρότους

-

κινδύνευε σε μεγόλο βαθμό να ξεπουλnθεί
στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας Δnμnτριόδnς
είναι ένας απ' αυτούς.
Σnμερα

ο

Δnμnτριόδnς

είναι

65

χρονών και είναι κότοχος μιας από τις με

γαλύτερες
Γύρω στα

1931

στnν περιοχn των

ιδιωτικές

συλλογές

αρχαίων

αντικειμένων που υπόρχουν στnν Κύπρο.

κατεχόμενων Χύτρων, οι Τούρκοι ανακόλυ

Η συλλογn

ψαν το όγαλμα του αυτοκρότορα τnς

aρχαίους αμφορείς και αγόλματα. Ολό

Ρώμnς
πρόγμα

Σεπτίμιου
που

Σεβnρου.

σκέφτnκαν

Το

nταν

πρώτο
πως

το

του δεν εξαντλείται μόνο σε

κλnρο το σπίτι όπου ζει είναι διακοσμnμέ
νο με aντίκες απ' όλα τα μέρn του κό

όγαλμα λόγω του τερόστιου όγκου του,

σμου. Το ίδιο αξιοσnμείωτο είναι και

πιθανόν να περιείχε θnσαuρό κι έτσι όρχι

συλλογn βιβλίων του Δnμnτριόδn που

n
n

σαν να το σπόζουν. Τnν καταστροφn του

ιστορικn τnς αξία είναι αναμφισβnτnτn.

αγόλματος

Στn συλλογn

απέτρεψε κόποιος αγροφύ

λακας που ονομαζόταν

Ανδρέας Αργυ

αυτn συγκαταλέγονται

βι

n

πιο

βλία τυπωμένα σε περγαμnνές, εν~J

ρού, ο οποίος με τn βοnθεια τnς Αστυνο

παλιό έκδοσn τnς συλλογnς χρονολογεί

μίας

ται από τον ενδέκατο αιώνα.

εμπόδισε

τους

καταστροφείς

να

ολοκλnρώσουν το όνομο έργο τους. Σn
μερα το όγαλμα αυτό κοσμεί το αρχαιο
λογικό μας μουσείο.
Η σκnνn τnς διόσωσnς του πολύτι

μου αγόλματος έμεινε από τότε βαθιό

Σύντομα

n

ανεκτίμnτnς αξίας αυτn

βιβλιοθnκn, θα αρχειοθετnθεί, για να κα

ταστεί έτσι πιο εύκολn

n

μελέτn τnς. Να

αναφέρουμε εδώ πως ολόκλnρn

n συλλο

γn του Δnμrιτριόδn είναι καταγραμμένn

εντυπωμε'νn στο μυαλό του Ανδρέα Δn

από το Τμnμα Αρχαιοτnτων και σ' αυτnν

μnτριόδn, ανεψιού του αγροφύλακα που

συμπεριλαμβόνονται ακόμα

όταν βρέθnκε το όγαλμα nταν μόνο έξι

γραφικnς, νομίσματα, παλιό χειρόγραφα

χρόνων. Από τότε ο Ανδρέας Δnμnτριό

και έγγραφα, όπως επίσnς φωτογραφίες

δnς, έζnσε τnν υπόλοιπ!'! του ζωn έχοντας

και γκραβούρες παλιών εποχών.

ένα πόθος:

Tn

συλλογn και διόσωσn αρ-

πίνακες ζω

Δεν υπόρχει γωνιό στο σπίτι του Αν-

