
επίσnς μια άλλn αθλnτικn εκδnλωσn. Αγώνες 

μεταξύ των τριών συνομnλικων γυμνασίων, 

Κυθραίας, Λύσnς και Παραλιμνίου. Κατά το 

σχολικόν έτος 1973-1974 ελειτούργnσε και n 
Δ' τάξn με δυο τμnματα, το πρακτικόν και το 

εμπορικόν. Ο αριθμός των μαθnτών αυξnθn

κε εις τους 341. Οι συνθnκες nταν ομαλές 
και έγινε πολύ καΜ δουλειά. 

Σε κάποιο στάδιο ο γυμνασιόρχnς και 

n Σχολικn Εφορεία βρnκαν ότι nταν καιρός 
να γίνουν και τα εγκαίνια του σχολείου. Επι

σκέφθnκα τον τότε Υπουργόν κ. Α. Κούρον 

και τον παρακάλεσα να μας ορίσn κατάλλn

λn nμερομnνία. Προφανώς λόγω φόρτου 

από εκδnλώσεις παρομοίας φύσεως μου ζn

τnσε να το αναβάλουμε. Και με τα γεγονότα 

που ακολούθnσαν τα εγκαίνια δεν έγιναν. 

Με καλούς οιωνούς έλnξε και το σχολι

κό έτος 1973-1974. Ο Σύνδεσμος Γονέων με 
τnν Σχολικn Εφορεία εδεξιώθnσαν σε δείπνο 

99 ΕΛΕΥΘΕf-)Η ΚΥΘΡΕΑ 

το διδοκτιι<ό προσωπικό ας το Κέντρο Κεφα

λόβρυσου. Με τnν ικονοποίnσn για τ' αποτε

λέσματα που έφερε rι cυνεργοοίο και το εν

διαφέρον και τπν ε:λπ!δο C:>τι ο επόμενος 

xρ6voc; θα rηαν ακόμπ καλίπερος πέρασαν 

μερικές ώρες σε φιλlf(rl και εύθυμπ ατμό

σφαιρα. Κανένας δεν μάντεψε ότι τα σύννε

φα που συγκεντρώνονται θα έφερναν σε 

λίγες μέρες τnν λαίλαπα που σάρωσε τα 

πάντα. 

27 Αυγούστου 1974, κόr1ου στπν Λευ
κωσία. συνεδρίασε για τελευταία φορά ο κα-

θnγnτιι<όc; σύλλογος του Γυμνασίου Κυθροί

αc; και πΓ-ιρε αποφάσεις που επέβαλεν n 
κατάστασn που δnμrουργnθnκε. Να προα

χθούν σrπν επόμενn τάξn όλοι οι στάσιμοι 

και ανεξεταστέοι. Να γίνου επίσnς δεκτοί εις 

τnν Α' τάξn χωρίς εξετάσεις όλοι οι μαθnταί 

τnς περιοχnc; που θα προσέλθουν για εγγρσ

φn σε γυμνάσια των ελεύθερων περιοχc;Ν. 

Πενταδάκτυλος 

Πενταδάκτυλε, κουρσεμένε μου Πενωδάκτυλε 

μενεξελιά μου ζωγραφιά 

στn γαλανn σελίδα του ουρανού 

στις ράχες σου σεργιανίζουν 

όλοι οι αtώνες τnς Ιστορίας, 

ίσκοι βαθειοί κοιμούνται στις χαράδρες σου 

και στις γυμνές , κοφτές κορφές σου 

nλιοι λαμπροί πυρπολούν τα κάστρα σου. 

Πενταδάκτυλε, κουρσεμένε μου Πενταδάκτυλε 

n λιμνοθάλασσα είσαι τnς ομορφιάς 

που στα νερό τnς βούλιαξε 

n βάρκα τπς ψυχnς μου, 

πως να τnν τραβnξω στ' ακροπέ:λαγο 

να ξανοικτώ, να ταξιδέψω τ' όναρο 

που θα με πάει στο ιερό aραξοβόλι 

να ξεμπαρκάρω το χρυσό 

αιώνα τnς ιστορίας σου 

Ιlεντοδόκτuλε, κοrιμέ μου, 

κουρσεμένε μόυ Πεντοδάισυλε. 

Τάκnς f\Ιικολα'iδπς 




