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<~~~ι:ιο t~•:; W!i ·ktντρο σuνά·
~ll ~~ν κατ~ ΚΘι ιδιαί·
~ν. yta ομαδικ~ δραστη
ριότητt~ nou θα πρόόφεραν
όχι

μόνο αναψυχή αλλά. και nνευματική

στaVJiγpιι. Χρuρούλλης Χριστοφή

καλλιέργεια μέσα από τις πολιτι·

κaί Γiδ~vης Παπαζαχαρίου.

στκές δρaστηριότητtς του.

α μαθητές εκtίνής της εΠοχής, που

Τρία χρό\(ια μετά. την ίδρυση του

ήταν απερίσπαστοι από

Σωματεiου, το

μαθήματα κ,αι με c.Λ\.ιχιu

1960 και αφού

προη·

~~~

νιι~ .~tnw~·κat,~
νι>·~ eι ολες ~~&νικtς ~tr
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συγχωριαypίι ~ι Κfif.L tώραλmι~~,~
δρίτη στην Αγγλία, Θεοφάνη Πέτρου
«Το Καφενείο».

.. yιά f.10.Ι<Rιά αη:ό r~ ~ τω,ν γονηών
τους.

Στο Χορεuτικ:όΊυγκρότημα χοt>εύουν

Αξ~ει ακόμα να aναφεp&εί η συμμε
τοχή του. στ()υς. Ενδοσωματειακούς

Αγ~νες ~τίβου

· στο γήRεδο του

~ωματείοu στον .Κεqφλ~ο που

τωρα. οι ΠΘνteλής' Χόπλόρος, Γιόλa

Botiroupή, Μαρtα Βουτουρή, Σόφη Κ

1<αλοVfίpου,

•Αν!pη κ ·Καλογtιροu,

19.5. 1003··ι.ιε

ι<ΙJριά.κοςΑγγtλου, ΣοΦια Aitt~~υ,

τη: μαζική συμμετοχή :rων νέων της

Δήμητρα Σοφοκ:λfι Γιqσίτη~,~Χριστια

κοιvότητας.

Σρφοκλή ηασίτη •. Ανδβέcις. κ Χ"Για

Η δρόση του Ιυvι(ροτήματcς συvεχί

κοuμή; Impoς κ. Χ"Για.κουμή, Αανα..

d'τηκε ιJ&Χρι κaι ·τον Αuγόuοτο 'tου
1'974, ottότavμt tηv βS!ρ~ρη ~ιοβο~

vιdm"Jq Μ.·Σαλaφόρftς, Σταuροuλλα

tγινο,ν με ιrrιtuxtα στις

λή οι . Κuθρεiliτεί:;-μέλη
του σκορrt(.
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Μ. Σαλαφόpfι, 'Ανtρεας κ. χαραλa

μπόυς, Δηlλ~t~ης Χόπλaρος κ~ί Χ~ι;.
στος ΧC.πλαρος ~ι;ιι παίζ~μv ο Παύ_/- •• -

Παρ·
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λος Χόπλαρος β~ολί και ο Σταύ-ρος
Χόnλcιρος λαοqτο.

Αtyεται ότr είναι ευλογημένος ο

γονηός που δίνει στο παιδ( τ()ti ~•ρι'ζtς

2ρQΟ ι..ιπό.τηδιεΟΟυνpη ενός (lnβ τα

γεpές» για να !Ο δtνοw με ro τόπο

n~τα pτελέχη. τqu, του οuγχιιφια

του και «δυνατά φτερό» για νρ n&τό-

νού ΠQντελή Κόl'tλ~. κα;rαξιωμέ

~ι Ο1Ό δικό tοu.κόσμο .•. Φαίyεται

nou το

ότι οι: συγχωριανοί μας των «πάνω

νου πλβον χοροδιδ4οκαλου,

'

.

--~~·'

""

·'

.

.

ανέ~ αφtλeκερδώς, .•

γειτονιών» -κατόφε}:)Ον να δώσουν

Η εnαvaδpόhτηpiοΠοtηση του Χορευ
τικού Συγκροτήj.ιaτος «Όι kότροι»

στα nαιδιά τους· αυτtς τις ρtζsς που

σκοnόv'έχει: να mιμβι~Λει :στη·δι(!ιτή

va στα χώματα της Κυθρtας γι' αυτό

ρηση της μνήμης της κατεχόμενης

Κιιθρtας και τη μεταλαμna&ευση της

φλόγας της tiitOτpoφής. στα νεαρό.

μέλη του που sMiι όλα παιδιά Κύθρε
ώtωv nou γεννftθηκαν στην προbφu-

τa Ιφάτοοv yερό &μtνα κ~ι ριζωJiέ;.

και τώρα εμείς. τα καμαρώνουμε να
qυνεχ(ζοu\f τα ήθη, τα ,έθιμα ι<Qι τις

~όσειςμας ..
Εύγε!

