
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Κυθρέα 

Κυθρέα πάνω στα βουνά 

πάνω στους πέρα κάμπους 

κάτω απ' τον Πενταδά_κτυλο 

όλο φωτάκια λάμπουν. 

Τζείνος ο τζιεφαλόβρυσος 

πουν' με την μιαν ΚΑΜΑΡΑ 

θέλει τζιαι τζείνος λεύτερη 

την Κύπρο την αέρινη. 

Ωραίες είν' οι τερατσιές 

ωραία τα ποτάμια 

ωραίοι οι βοσκότοποι 

ωραία τα λαγγάδια. 

Λευκωσία. 
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ΟΝΕΙΡΟ 

Απαλό, ήσυχο βράδυ 

σα θα ρ θ εις με το σκοτάδι 

γλυκειά φέρε λησμονιά 

με του ύπνου τα φτερά. 

Τότε μόνο θα μπορέσω 

μεσ' τ' αγκάλια του σαν πέσω 

το χωριό μου να ξεχάσω 

και για λίγο να ησυχάσω. 

Βάρκα τ' όνειρο ας γενεί 

με κατάλευκο πανί 

να με πάει αγάλι-αγάλι 

στου σπιτιού μου την αγκάλη. 

Δεν πειράζει αν το πρωΊ 

τ' όνειρο διαλυθεί 

Φτάνει που έζησα ξανά 

στου χωριού μου τη δροσιά. 

κγΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑQγ ΚΟΛΙΟΣ 

Στ' Δημοτικό Σχολείο 

Αγίου Ανδρέα, 

Γεώργιος Π. Κοκής 
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Κρατήσου Μανόύλα 

Πόσες φορές σε σκλαβwσαv 

πόσες φορές την καρδιά σου πληγώσαν, 

και πριν τες πληγές σου γιατρέψεις 

ο εχθρός σου σε οδύνης σταυρό. 

Σε πληγώσαν, πληγώνουν 

την καρδιά σου και πάλι, 

μ' ένα βέβηλο χέρι, 

και σε κόβουν στα δυο 

μ' ένα ξένο μαχαίρι. 

Τωρά μόνη σου κλαίς 

μ' ένα θρήνο βουβό 

τα χαμένα παιδιά σου-." 
την χαμένη τους νιότη. 

Κρατήσου Μανούλα .. 
όπως κράτησες πρώτα,~ 
κι' ενωμένοι μας όλοι 

θ' αντείλει και πάλι 

της λευτεριάς σου ο ήλιος 

στο δικό σου βασίλειο. 

Μ'"ένα θρήνο βουβό 
τώρα μόνη σου κλαίς 

τα χαμένα παιδιά σου 

τη χαμένη τους νιότη. 

Σάββας Νικολάου 

από την Κυθρέα και τώρα 

στις Η.Π.Α. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι κ.κ. Σάββας Χριστίδης, δήμαρχος 

Κυθρέας και Χριστόδουλος Πέτσας, τέως 

διευθυντής του δημοτικού σχολείου 
Κυθρέας, εισέφεραν το ποσό των f:135 στο 
Υπουργείο Άμυνας με την παράκληση να 

χρησιμοποιηθεί τούτο για σκοπούς άμυνας 

της Κύπρου. Το ποσό τούτο αντιπροσω

πεύει τ,ους δεδουλευμένους τόκους από 

την τούρκικη εισβολή μέχρι σήμερα κεφα

λαίου f:125 που είχε κατατεθεί στην Τρά
πεζα Κύπρου από το σύνδεσμο <<ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ>> του οποίου οι τόκοι 
εδίδοντο κάθε χρόνο σαν βραβείο στο 
μαθητή της στ' τάξεως του Δημοτικού Σχο
λείου Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας που 
ήθελε παρουσιάσει την καλύτερη επίδοση 
σε ήθος και επιμέλεια. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

τέως Διευθυντής του Δημ. Σχολείου 
Αγίου Ανδρονίκου, Κυθρέας 

Λευκωσία 16.9.1987 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο Ττοφαρής Νικόλα από τη Βώνη. Εκτε

νής αναφορά γίνεται γι' αυτόν στο προη

γούμενο τεύχος του παρόντος περιοδικού 

υπ' αριθ. 28 σελ. 22-38 
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ΜΕ ΤΗΝ AUTOBANK ΣΤΟ XEPI 
ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ 

ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 
Ανοίξτε ένα λογαριασμό στη ΛΑϊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΛ και ~::ιι,ιcτε τα πιο κάτω 

ξεχωριστά πλεονεκτήματα που π AUI"OBAN,r;· ηρααφέpει, 
χωρίς καμιά χρέωσή σας, 24 ώρες το arιilri., yrιr)γσμσ •tιJΙ μ?c σιιφcιλεία. 

Εκτός από την ανάληψη μετρητιiJν, τrc; .~αταθέσι::ις, τις πδrιγic:ς για ετοιμασiα 
καταστάσεων λογαριασμού και έ.κδοση 6ιeλιa.ρiοιι .r~τr1ταγιίJv 

και πληροφορίες για το υπόλοιπο ι,ι]ρταc,, 

η AUTOBANK ξεχωρίζει για τι εiΙΙ(!!.!JJ!(}_VΙ]____ :ι-~ J!.f:}.f]j!_Oπoίa: 

• Μπορείτε να κάνετε πληρωμ.~ς Αογαριιω;.u\ι•· :\Γι Κ, ΑΤΚ, κλπ .. 
και μεταφορι':ς χρημάτων. 

• Πληροφορείστε το υπόλοιπο rου λογυμιοομοι) σας 
και όχι μόνο της κι'ιρτα( σος. 

• Μπορείτε να αrrοσ(ιρετε μέχρι Ε400 την η μι': ρο. 
• Μπορείτε να συνδi:σετε και λογαριασμό Ταμιευτηρίου, 

που προσφέρει ψηλότερο τόκο από αυτό του Τρεχοι)μεvου. 

• Συνδυάζοντας την μr: την κάρτα VISA, μπορείτε με μια μόνο κάρτα να 
χρησιμοποιείτε τις μηyανf:ς AUTOBANK και να ψωνίζετε χωρίς μετρητά 

απι) χιΛΙάδες καταστrΊμοτα. 

©AUTOBANK 
ΤραπεζιΗές Συναλλαγές Μέρα Ηαι ΝύΗrα 

από rη ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 



Το πρώτο τσιγάρο. 
Προειδοποίηση Υπουργείου Υγείας:Το κά.rcνισμα μπορεί να βλάψει την υγεία σας. 




