
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μια αίθουσα που ευγενώς προ

σφέρθnκε από το Δι'ψο Αγλαντζιός, απο

δείχθnκε πολύ μικρn για να χωρέσει τον 

όγκο των Κυθρεωτών που ρουφούσαν 

aχόρταγα κόθε στιγμn τnς ωραίας αυτnς 

εκδfιλωσnς, που nταν και όψογα οργανω

μένn. 

Η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

κ. Κλαίρn Αγγελίδου που απένειμε πλακέ

τες στους τιμώμενους n στενούς συγγε
νείς των αnοβιωσόντων, εξnρε τnν προ

σφορό τους στο θρυλικό αγώνα τnς 

ΕΟΚΑτου '55-'59 και στnν Ελλnνοχριστιανι
κn Παιδεία. 

«Η Κυβέρνnσn Κλnρίδn κι εγώ προ

σωπικό, θα είμαστε πολύ κοντό σε αυτούς 

που πρόσφεραν στnν Παιδεία του τόπου, 

αναγνωρίζοντας τnν προσφορό τους». 

Εκ μέρους των τιμωμένων σύντομο 

χαιρετισμό απnύθυνε ο κ. Αντρέας Καρα

γιώργnς, μέλος τnς Επιτροπnς Δnμόσιας 

Υπnρεσίας και πρώnν Γενικός Επιθεωρn

τnς Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, ο οποίος 

αποκόλεσε τnν Κυθρέα, δασκαλομόνα. 

λόγω των πολλών δασκόλων και γενικό εκ

παιδευτικών που ανέδειξε. 

Εκτός από τnν κ. Αγγελίδου, στnv εκ

δfιλωσn των Κυθρεωτών παρευρέθnκαν ο 

Διευθυντnς Δnμοτικnς Εκπαfδευσnς στο 

Υπουργείο Παιδείας, Νίκος Λεοντίου, ο 

πρόεδρος τn ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Κορέλλnς, 

ο πρόεδρος τnς ΠΟΕΔ Νίκος Παπαγρnγο

ρίου, ο πρόεδρος του ΡΙΚ Μόριος Ηλιό

δnς, ο δfιμαρχος Αγλανrζιός κ. Ανδρέας 

Πέτρου, ο πρώnν Υπουργός Εργασίας Ιό

κωβος Αριστείδου, ο πρώnν πρόεδρος 

τnς ΠΑΣΥΔΥ Νίκος Παπαναστασίου και εκ

πρόσωποι του Φορέα Γυναικών Ρεθύμνου, 

με τις οποίες αδελφοποιnθnκαν οι Γυναί

κες τnς Κυθρέας. 
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Το όλο πρόγραμμα τnς εκδfιλωσnς 

παρουσίασε με επιτυχία ο αντιπρόεδρος 

τnς «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ» Κλείτος Συμεω

νίδnς, επιθεωρnτnς Δnμοτικnς Εκπαίδευ

σnς στο Υπουργείο Παιδείας, για τα Επι

μορφωτικό Κέντρα. 

Παντοδύναμος 

Ο άνθρωπος είμαι ο παντοδύναμος 

στn στεριά ζυμώνω το μόχθο μου με 

τον έρωτα 

και καρπίζω τn ζωr\ 

από τα πελάγn με χαιρετούν 

οι γαλάζιες γαλέρες των ονείρων μου, 

στις συσκευές μου συνέλαβα 

τn φωνn του σύμπαντος 

και στο διάστnμα οι γροθιές μου 

χτυπούν με μανία τα στnθια των 

άστρων. 

Όνειρο, έρωτας, δnμιουργfα 

n τρισυπόστατn θεότn μου 
n πεμπτουσία τnς ζωnς μου, 
στα όσο ξέρω στnρfζω τnν ύπαρξn μου 

κι' απ' όσα δε ξέρω 

έφτιαξα τn φιλοσοφία μου. 

τίποτε δε με δειλιάζει εκτός 

από το θάνατο 

και λάτρεψα θεούς και τούτο να μου 

τον νικnσουν. 

Ο άνθρωπος είμαι ο Παντοδύναμος. 

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑίΔΗ 




