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πώς και στον Άγιο Ανδρόνικο στην 

Κυθρέα και στο να.ό τούτο των Αγίων 

Αναργύρων των Άγιών Ομολογητών. 

Συχνά πυκνά παράκληση στον 

Πανάγαθο ήταν, να σε αξιώσει να 

πεθάνεις με το λογικό ακέραιο και σε 

πολύ βραχύ χρονικό διάστημα ασθέ

νειας κατά πρώτο λόγο για απαλλα

γή δικών σου δεινών και βασάνων και 

κατά δεύτερο λόγο απαλλαγή ταλαι

πωριών των παιδιών και των άλλων 
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συγγενών. Ο Πανάγαθος ενώτισε τη 

δέηση σου και σε απάλλαξε σε πολύ 

σύντομο χρονικ6 διάστημα 8 ημερών 
με σώας τις φρένες. Απευθύνω τα 

ειλικρινη μου συλλυπητήρια σ' όλη 

την οικογένεια και εύχομαι σ' .όλους 

την ουράνια παρηγορία. 

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του 

Σωμαείου "Ελεύθερη Κυθρέα". 

Αιωνία σου η μνήμη 

Αφιέρωμα στον αδελφό μου Γιώργο 

που πέθανε στις 4/2/99 στη Λεμεσό 

Ήρτεν ο χάρος τζι έκατσε 

που πάνω που το aρμάρι 

τζι' επήρε σε Γιωργάκη μου 

σαν δεν είχα χαπάρι. 

Ποσιαιρετώ σε Γιώρκο μου 

με θλίψιν τζαι οδύνη 

τζαί αφήνω σε μονάχο στον 

τάφον ... στην γαλήνην. 

Αδέλφιν μου που μού φυγες 

τζαί μ' άφησες μονάχη 

σε ποιούς να πω τους πόνους μου 

ώσπου να βκή η ψυχή μου. 

Ποιός μου το παραλάλησεν 

να πάρη το αδέλφι μου 

να βρίσκεται στο μνήμα 

και να μ' αφήσει μοναχή εις του 

λουτρού τα κρύα. 

Η μοίρα μου με έριψεν 

μέσα στην ξένη χώρα 

τζαί είχα εναν αδελφό τζαί μου 

τον πήρεν τώρα. 

Έ φυες τζαί με άφηκες μόνη 

στην ξένην χώρα να τρώγομαι 

να λέθομαι κάθε στιγμήν τζαί ώραν. 



Να μουν πουλί να πέτασσα 

να ήμουν σιελιδόνιν 

τζαί ν' άρχομαι να σ' έβρισκα 

να μου διαβούν οι πόνοι. 

Γιώργο μου πούσιες το όνομα 

Γιώργο μου πούσιες μέλι 

Γιώργο μου παύσουν το νερό 

που πίνουν οι αντζέλοι. 

Γιώργο μου Γιωργάκη μου 

έφυγες στους ουρανούς 

εκεί ψηλά τζει πάνω 

ετζεί που δεν μπορώ ναρτώ 

ως ότου ναποθάνω. 

Αδέλφι μου περήφανο και καλανα

γιωμένο 

φεύκεις μ' aφήνεις μάνα μου 

και μένα πικραμένο. 

Ήσουν καλός γλυκύτατος 

Ήσουν καλός τζ' ωραίος 

Και στον χάρον τον πικρόν 

Ε φάνηκες γενναίος. 

Γιώργο μου ομορφόπαιδο 

και της Τζυρκάς καμάρι 

όποια σε θώρε μάνα μου 

έθελε να σε πάρη. 

Την πλάκα σου την παγερή 
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ρόδα να την ραντίσω 

τζαί νάρτω εις το μνήμα σου 

να σε γλυκοφιλήσω. 

Ένει αέρας η ζωή 

Κοντά σου τζαι μεινίσκει 

Έρχεται ο πικρόχαρος 

δίπλα σου τζαί σε βρίσκει 

Ιουλία Αρτεμίου, 5/2/99 

Ημέρα κηδείας του αδελφού μου 

Γιώργου Παπαδόπουλλου. 



Η κάρτα που κινείς ... 
σύμφωνα με τη δύναμή σου! 

' 
Από σήpιpα οι συναί1ί1αytς σας γίνονται παιχνίδι, γιατί τώρα η Ααfκή Τράπεζα σας 
πpοσφέpιι τη Laikz CONN ECT. Την κάρτα που κινιiτι και ιiltγχιτι σύμφωνα με 
τα δικά σας χρήματα ι 

Με τη Laiki CONNECT αποφεύγπε την τοilαιπωp!α της μεταφορός μετρητών και επιταγών. Επίσης 
απaili!άcισωτε εντελώς από mστωτικό όpω και τόκ~ επειδή όλα; οι συνοilλαγές vaς χρεώνονται απευθε!ας στο 

λοyapιαqιό wy 

Η Laiki CON Ν ECT γiνεται δεκτή σ' όλα τα καrαc;τήματα, υπεραγορές, σταθμούς &νζ!νης και ai'ii\oύ, ενώ 
ωεlς αυτόματα συμμετέχετε στο σχέδω ~Ψωνiστε- ΚιρUfσtι" της Λαϊκής που vας δ( ν ει την εuκαφ!α να κφδ!σπι: αεροπορικό εωηήρω, 

δωμονι':ζ σε ξενοδοχείο. δωροεπιταγές και όi!ikι πλούCΙΙα δώρα. 

Επιπλέον. με ιηLαίkί CO Ν Ν ECT έχετε όμευη πρόσ&!vη σ' όλους τους λογαριασμούς σας, 24 ώρες το 24·ωρο, μέσω των Αυτόματων 
Τραπεζικών Μηχανών Autobank. 

Για πφισσότφες πληροφορίες αποταθεί τε σε οποωδήποrε καrόοτημα της Λαϊκής Τ ρό πιζας 

ή τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Καρτών στο 02·812952 ή στην Υπηρεσία Τηλιξuπηplτησης στο 080-21020. 
Επίσης. στο lnternet στη Οιείlθuνοη ΙVΙVΙV.cypruspopularbank.com 

χαράσσεr το δp6μ::; 




