
τόσnς γλίσχρου συνδρομr'Ίς ετnσίας μεν τεσ

σάρων σελινιών, nμερnσίας δε τεσσάρων δn

ναρίων. 

Η βιβλιοιθr'Ίκn nμών είναι nτωχr'Ί, ίνα μn 

είnω κενr'Ί. Οι επιστr'Ίμονες και εκπαιδευτικοί 

ολίγοι, r'Ί μάλλον ουδείς, αλλά ευελπιστούμεν, 

ότι n γείτων πρωτεύουσα Λευκωσία, n περί
που ώραν απέχουσα ευμοφεί πολλών σπου

δαίων επιστnμόνων ανδρών ων τα γενναία αι

σθnματα και ο προς τα καλό έρως είναι 

πασίδnλος, θέλει εν αυταπαρνnσει σπεύσει 

προς αρωγnν και θεραπεία τnς ελλείψεως 

nμών. Θαρρείτε τοίνυν φίλοι κύριοι θαρρείτε 

"ταχ' αύριον έσετ όμεινον". Και ac;; πιστεύσω
μεν αυτοτόκτως το αξιοσύστατον λόγιον του 

γλυκυτότου Ιnσού, του ειπόντος όπου εισί 

δύο n τρεις συνnγμένοι εν τω εμώ πνεύματι 
καγώ ειμί εν μέσω αυτών". Προς ταύτα πόντο 

τα θεία και ανθρώπινα ας μn λnσμονώμεν 

και το τnς πείρας σοφόν λόγιον "Συν Αθnνό 

και χείρα κίνει" και το δnμώδες '"An Γιώργn 
βοnθα μου, κούνα και συ τον πόδα". 

Το προσωπικό του αναγvωστnρίου τού

του επιτροπnς σύγκειται εξ εννέα μελών nτοι 

του προέδρου Ι. Παυλίδου, του αvηπροέ

δρου Γ. Μlχαnλίδου, του Ταμίου, Χ. Αντωνιό

δου, του γραμματέως Μ. Χ"Βασιλείου, του 

επψελnτού Χ.Χ"Μιτσn και των συμβούλων 

Θ.Ι. Φραγκούς, Ν. Χ"Γεωργίου. ΜΑ Απαλί

δου ΚΟΙ I. Αντωνιάδου". 

Περισσότερα για ης δραστnριότnτες 

και το ρόλο που διεδραμόησε το αναγνω

στnριο αυτό στn ζωn τnς Κυθραίας μας είναι 

προς το παρόν άγνωστα. Ελπίζομε n ιστορι
κn έρευνα να μας δώσει και άλλα στοιχεία 

οπότε και θα επανέλθομεν 

Κωστnς Κοκκινόφτας 
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Η ΚΑΡΔΙΑ 

Έχω τρυφερn καρδιά 

μεσ' το στnθn μου βαθιά 

Ρυθμικό πόντο κτυπά 

τn ζωn μου λες μετρό. 

Δίνει δύναμn, αντοχι\ 

στο μικρό μου το κορμί. 

Έτσι κάνω τις δουλειές 

κι έχω μέσα μου χαρές. 

Δυναμώνει το μυαλό, 

πράγματα για με σωρό. 

να μαθαίνω στο σχολειό 

και τον κόσμο ν' αγαπώ. 

Η αγόπn μου αυτι'1 

αγκαλιόζ' όλn τn γn 

και ψnλά στον ουρανό 

τον Πανάγαθο Θεό. 

Που μου δίνει στnν καρδιά 

τnν αγγέλικn χορό, 

όταν κάνω το καλό 

μέσ' τnν πλόσn Του που ζω. 

Γεώργιος Κοκι'1ς 




