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τελευταία φορά στην Κυθρέα μας, εκεί που 
γεννήθηκα και μεγάλωσα και ας πεθάνω". 

· Ομως η πονεμένη καρδιά της γιαγιάς Ευρυ
κούς δεν άντεξε στον πόνο και τα βάσανα. Ο 

Πανάγαθος θεός θέλησε να πό.ρει κοντό_ του 
την αθώα ψυχή της. · Ετσι στις 12 του Δε
κέμβρη 1982, η ώρα 9.00 περίπου το πρω·ί άφη
νε την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι του 

πόνου, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

Η θλιβερή είδηση του θανάτου της, βύθισε 

σε ανείπωτη θλίψη και βαρύ πένθος τους συγ
γενείς, τους φίλους και γνωστούς της, γιατί 
στο μακρύ διάβα της ζωής της άφησε πίσω της 

aξέχαστες αναμνήσεις. 

Τάφηκε την ίδια μέρα στο νέο κοιμητήριο 
Λευκωσίας δίπλα στον τάφο του γυιού της 
Στέλιου. "Αν κάποτε πεθάνω" έλεγε στην κό
ρη της Ελένη «θέλω να με θάψετε δίπλα στον 
τάφο του γιού μου Στέλιου", τόσο πολύ τον 

αγαπούσε. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέσθηκε 
η ώρα 3.00 το απόγευμα στην Εκκλησία Αγίου 
Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. 

Η γιαγιά Ευρυκού έφυγε χωρίς να πραγμα

τοποιηθεί και η τελευταία της επιθυμία. Να 
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επιστρέψει ξανά στην όμορφη γενέτειρα της, 

την Κυθρέα και να ταφεί στα σκλαβωμένα Ιερά 
χώματα που έζησε και μεγάλωσε και που τόσο 
αγάπησε. 

Αξέχαστη γιαγιά Ευρυκού σού δίνουμε την 

υπόσχεση πως η απραγματοποίητη επιθυμία 

σου θα εκπληρωθεί και τα οστά σου θα τα 

μεταφέρουμε μαζί με τα οστά του γυιού σου, 
σαν η λευτεριά θα χαράξει και πάλι στην σκλα
βωμένη κωμόπολη μας Κυθρέα και θα τα θά

ψουμε στους τάφους των γονιών σου. 

Παράλληλα σού δίνουμε την υπόσχεση πως 

όσο και ενός ξεριζωμένου Κυθρεώτη η καρδιά 

θα χτυπά στα στήθεια, η πάλη κι' ο αγώνας για 

την ελευτεριά και την λύτρωση της Κυθρέας 

και της Κύπρου ολόκληρης δεν πρόκειται να 

σιγήσει. 

Αιωνία σου η μνήμη αείμνηστη γιαγιά 
Ευρυδίκη. 

Στην μνήμη σου αφιερώνω και το παρακάτω 

ποίημα μου, που φέρει τον τίτλο «ΠΟΤΤΕ ΕΘ

ΘΑ ΞΙΧΑΣΟγΜΕΝ" γιατί ποτέ δεν ξεχνούμε 

και ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την όμορφη μας 
κωμόπολη Κυθρέα. 

ΠΟΠΕ ΕΘΘΑ ΞΙΧΑΣΟΥΜΕΝ 

· Ωσπου στα στήθκια μας φακκά 
δουλεύκει η καρκιά μας, 
Εμείς εννά παλεύκουμεν 

να πάμεν στα χωρκά μας. 

Η πάλη τζι' ο αγώνας μας 

εν πρόκειται να σβήσουν, 

όσος τζιαιρός τζι' αν χρειαστεί 
τζιαι γρόνια να τζιυλήσουν. 

Ποττέ έθθα ξιχάσουμεν 
τες ρίζες, την Τζιυρκάν μας. 

τουςτάφουςτωνπροπάππωνμας 
τα μάλια τα δικά μας. 

Γιατί μεσ' τζιείν τα χώματα 

οι ήρωες σου θαφτή καν, 
Τζιυρκά μου όμορφον χωρκόν 
για σέναv σκοτωθήκαν. 

Αδέρκια να πασκίσουμε ν 
ούλλοι ν' αγωνιστούμεν, 
την όμορφην μας την Τζιυρκάν 

λεύτερην να την δούμεν. 

ΠΩΡΓΟΣ Στ. ΠΕτΑΣΗΣ 
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ΕλλΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒλΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕλλΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΤΗλ. 3602 - 456 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

'Αθfjναι, . .f.. :-.. . /./..-:-..... 19.1'.& 

Σas θvμί~οvμε δτι σύμφωνα με το νόμο 880/1943 oi ovyypαφείs, oi έκδότεs καi ο\ τυποyράφοι 

ε!ναι σvvυπεUθvνοι yιa η1ν vποχρεωτικη κατάθεση στην Έθνικη Βιβλιοθήκη δvο aντιτVπων τwν δη-

μοσιωμάτων τovs (βιβλίων, έφημερίδων, περιοδικwν, aνατVπων, χαρτwν, εΙκόνων μοvσικwν σvνθέ-

σεων κα\ άλλων παντοειδwν έντVπων) μέσα σέ ενα μήνα το πολv Cιπο την εκδοσή τovs. 

Σas παρακαλοCίμε θερμa νa φροντίσετε νa μas στείλετε δvο avτίτvπα TWV δημοσιεvμάτων σαs. 
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π~6ς Γεν ικ6 rρα:μματ{α: ΟΗΕ, 

κ. Πlρεζ Ντ{ Γκουεyιάρ, 

Νέα 'Υ6ρκη. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σωματεϊο " Έλεύtερη Κυiρ{α" πού Ε:κπροσωπεϊ χιλιάδες 
έκτοπισμένους άπ6 τή βάρ~α:ρη Τουρκική είσβολή •τήν πατρCδα μας 
Κύπρο διαμαρτύρεται Ε:ντονα ένάντια στήν αύeαC·ρετη καC άνήtικη 
lνέρyεια τοΌ Τουρκοκυπρ(ου ~y{τη κ. Ντενκτάς νά διανείμει τCς 
περιουσίες μας σέ Το~ρκους Ε:ποικους άπ6 τήν ~πειρwτική Τουρκία. 

Οί έν{ρyειες αύτ{ς οχι μ6νο δέν συμ,~λλ~υv Θτήν έπίλυση 
τοu ~υπριακοΌ Προ~λήμα:τος μά άντίlι1ετα bδηyοuν στήν πάρα πέρα 

έμπλοκή τcυ καί σ{ ν{ες καί 'επικίνδυνες περιπ{τειες. 

23/12/82 

United Nations SecrLtar~-General 

Mr. Perez de Cuellar 

New York. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ" 

(ο XpJε_Jf~ 
' 

Jf. :!UJLL~(' 
1 >' Ι" 

The Association 11ELE"•'THERI ΚΥΤΗRΕΑ", representing 

thousands of people displaced by the barbarous Turkish 

invasion of our country Cyprus, strongly protests against 

the arbitrary and immoral act of the Turkish Cypriot leader, 

Mro Denktash, to distribute our ρroperties to the Turkish 

settlers from Anatol1a. 

These acts not only do not contribute to the solution 

of the Cyprus problem but, on the contrary, lead to further 

complications ~ηd to new and dangerous adventures. 

Association "ELEFτH1:RI ΚΥΤΗRΕΑ" 

23.12.82 

President 
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Σωματείο "Ελεύθερη Κυθρέα" 
Οδός Πεντέλης Νο 50, 
Δασούπολη, Τηλ. 26301 

Λευκωσία 

Εξοχότατον 
Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Λευκωσία. 

Εξοχότατε, 
Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα" ευκαιρία 

Ονομαστικής σας γιορτής εύχεται χρόνια 

πολλά. 

Λευκωσία 

12.12.82 

Ο Πρόεδρος 

Χρ. Πέτσας 

~ 
ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

\, \ \ I "' I \-

r f "'-ι '""' a.ι..' f' ~ """ 

t' ~ liι u~J.~~ 

-..~'if~~\ι. 
σ.,...f~Γ', κ.;:ι 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
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ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚQΝ ΜΕΛΕΤQΝ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

'Iωά\NiVQ 2_ 5 -~~-'δ '2. 
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We have received with thanks "1:).~ ~ \' · \'\' \" 2 ;i t ;i '3 

Wir haben mit Dank erhalten 

UNIVERSITErSBIBLIOTEKEr 
ΤΗΕ UNIVERSITY LIBRARY 

UPPSALA, SWEDEN 

The Librarian gratefully acknowledges the receipt of 

ς ι e..ι~Afrι€r{., t;-t-~ 

1~1rι) :/( 
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UUI 78 2 71 δΟΟΟ 
WIKSTROMS UP~SALA 7 θ 2 1 7 
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Φωτοτυπία συνδρομητών της έκδοσης ακο- Το βιβλίο βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του κ. 
λουθεί του οσίου πατρός ημών Νεοφύτου του Ανδρέα Δημητριάδη από την Κυθρέο και τώρα 
εγκλείστου του 1893, με κατάλογο συνδρομη- στη Λευκωσία. 
τών από το διαμέρισμα Κυθρέας σελ. 46, 47. 
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Ίε?a Λlσνi'; Μ::ιχυ.ψχ 5 στσδο·)λου 1ΙαναΓ7J· 
Εχκλ-r1 σί-:ι ΛιΟροΞοντα. I Ε1tχλτ,ΙJία άγ. ΙΈωργiοu z. Γοuρρι. 

~-~~σδ~ρο~ λ,' Μιι.:ι.r,λ χ~ Ιlολιtι.χόν. ». ύ.γ. Κuπρι.ανcu, χ. Μέ-ιιχον 
ι χ κ/. r,--,ια "Γι h σι μ ι, σι; ηις Θεοτοχau δια τοu 1\:iά){α}t~U ιερcψ~οναy_οu. 
Ί.ω;:iον Ιlέ(cι » Άγlας Ε\ρ·hντ,ς Φαρμαχιi 2 
Ί )(χ λ. ~ (:)ε()";C·ΚΟζ Ί..· 'Ι,.rιμολόψου. )) lΈρ(Jλάχr.οu δι-Ι του \ιΧ--:ζη-. 
'.\ναγνωΊ-:+ιρ:cν 'fi ~'Λγcίπ·r, τοU·ΠλΎ]· παπ~z.ptr7τοψδ?οu Φώτf]. 

σ!ονσ zωρ. llspα. /Ιαπαvιχολ:ι.ς·Μιχελλ(] άγ.'Ετιιψάνιο~. 
\' ί\lιχαί,ι. \" Ίωάννοu χωρ. πιiνω Ί~χχλησί~ 'Αρχαγγ~λοτJ χ Τρψιθιi. 

Λ ~χ α ~σ 11.1α. 

\<:χχλ·ι;σία :.'τ,~ Hso,όxo•J κάτω Λ α-
χa'tάfJ1Gt διa 'tou llαπα.χuριαχι;ιu. 

~ι.::χχλτ,σία του χωρίου Τσέρ·ΙJ . 1/απσζaχαοίcι::; 'lώιi\I•IO'J 2 
!ιχκλ·,jσία άy. l"ιοωπiοu Χ· ι\ιχζανl.Χ. ·~χχλησ(α 

1

(η. 'ι\νΟ,JΟνίJΟU οιιi τοu χ 
Ηαr.cψ.ιχα·f,λ Χαρσι,ά;ι.ποuς λρισ-:cιδοίιλcu Άντωνιάδοu. 

:l·ι;μ.. ;Ό ';τοιχ. ϊ.· αψοίνει χωρiον ιJaπ:ιχaράλcψπο; έχ :\<-ου χωρίου. 
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11 » '.\Ύίοu lΈωpΎίο:J Ί\θα'λάσ ~ lι.•-:-f<pa~ Λεul(ώνιιtον. 
σ11ς Οιr.ι τc-f> άσχ'Ιjτο\1 fρ11γορίο•J. » Άρχαγγέλοι; ~Ιιχ αΥ,λ χ.tlupγii 
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ι'\αολαcς Ίι.•'J.'I'IGIJ jW>O'J Ιlpαστlόν )) )) Δs?i'νεια; 
Ί:aί.·,'Jίa. Y..Ιύfi~u ι\Ιολο~·,·:a.; cιa το'• )) fi'>?ωσiιι)'Ι. 

Ιίι:.ιπαχα,.αι α,.π,u; ,\'' Ίαχώt:σι' .!1 D άγ. \Ιέμ.νων. 
Μο···~ '.\χαψ'i~ σι:ι. τοίι ,1. Μον:ιχο:J >> >> άγ. i\ιιωλιιος. 

Ίακώ;,ο'J, » άΎ Zι'vvr,. 

•~•-Jρij'lε.<c.a. ~ » 1-ταηοu. 

'Η ίψ1 'Jc·,'i; άγ .. llαν-:ελε·rιJ.q·ιος 
M·Jp-:c.u 

'Εχ.κλτιqία «γ. 

διa τι:~ χ. 

γιώτοu. 
)l pttsτό~tιuλoc; 
οο.ιλd. 

Κuριι:ιuϊί χ. Κ~μ.π'ι; 
Χριστοδό·~λοu ιJo>ta 

Xrapo.λι:ψ.m~~c Me· 

;, » άy. ::.εργι.,;. 

11 :ο Ί·: 1 χι;>f·,,;. 

JJ >> Λψ.·ιίων, 

ι fJ.'[!o; Γεώpγιο; χ. 
ιιραατιόν, 

ι 11 poεp1J:ou 'Πλιόϊί 
χωpίbν Στuλλοu~. 

'Εχχλ'rj.,lιι Τpιχώμσu. 
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Το πιο πάνω προσκλητήρισγά_μου αναφέρε
ται στο γάμο του Ιωάννη Χριm-οφή που αλλιώ
τικα λέγετο και Πέντας και της Μαρίτσας Χρι
στοφή που ήταν αδελφή της Δεσποινούς (Πι
τσιλούς) που την νυμφεύθηκε ο Τοουλής του 
Γιωρκάτ~η. Το σπίτι του ζεύγους Γιωρκάτζη 
ήταν έξω από την Κυθρέα προς το δρόμο του 
Γυμνασίου που αργότερα το είχε αγοράσει ο 
Παναγιώτης Κανικλίδης. Το σπίτι του ζεύγους 
Πέντα ήταν στην ενορία Αγίου Γεωργίου 
Κυθρέας. 

.- ' 
'ι' .. ~ιιον 

Οί γuνιψ, 

Σημερινοί απόγονοι του ζεύγους Πέντσ 
(που αναφέρει το προσκλητήριο) είναι: 
1. Ανδρέας Πέντας, μηχανικός αυτοκινήτων 
στην Παλλουριώτισσα. 

2. Ελλού Κώστα Τενεκετζή, εργάτρια στο Λαί
κό Καφεκοπτείο στο Κα"ίμακλί. 
3. Ειρήνη Δημοσθένους που κο rοικεί στην 
Παλλουριώτισσα. 

4. Γεωργία που είναι παντρεμένη και κοτοικεί 
στο Στρόβολο 
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Η πιο πάνω επιστολή (αντίγραφο) απευθύνε
ται στον Κώστα και Γεώργιο που ήταν παιδιά 
του Παπαχριστόφορου Νικολάου (Παπατο
φαλλή) και της Ελένης Παπαχριστοφόρου. 

Γράφτηκε από τη μητέρα τους την παπαδιά 
που ήταν αγράμματη. Προφανώς άλλος θα την 
είχε γράψει και παρέλειψε στο αντίγραφο να 
βάλει την υπογραφή της. 

Η οικογένεια Παπατοφαλλή κατοικούσε 
στην Κυθρέα στην ενορία Αγίου Γεωργίου. Τα 
δυο της δε παιδιά που αναφέρονται στην επι
στολή είχαν ξενητευθεί από μικροί στην Αλε
ξάνδρεια. Εκτός από τους δυο αυτούς γιού
δες, είχε και το Χατζή του Παπατοφαλλή, πα
τέρα της δασκάλας Ελπινίκης Παπαδοπούλου. 
Ο Παπατοφαλής πέθανε στις 18.8.22, η δε πα
παδιά στις 19.4.31. 

Την επιστολή αυτή την βρήκε και μας την 

/ ' . 
7-J- '1- ρ Q(_A.- Θιλι' 

ιι Q ~Ot D,J vo-r_/ μ Ε 1r • 

ιiJ /~ (!) (Vf ~ .... 
1 

vQ 

παράδωσε ο κ. Ανδρέας Μ. Δημητριάδης από 
την Κυθρέα (γιος της Δεσποινούς Κολλίτση 
και του Μιχάλη Δημητριάδη) ανώτερος υπάλ- . 
ληλος της Εταιρείας Πετρελαιοειδών Β.Ρ. με 
το πιο κάτω περιστατικό τρόπο. 

Ο κ. Δημητριάδης στις 28.8.75 επισκέφθηκε 
τη Β υ ρητό και αγόρασε από ένα παλαιοπωλείο 
Βιβλίων ένα πολύ παλιό εκκλησιαστικό βιβλίο 
την «Παρακλητική» έκδοση 1850 για 21 Ο λιβα
νέζικες λίρες που αντιστοιχούν περίπου προς 
Ε40 Κυπριακές. Ανοίγοντας το βιβλίο αυτό ο κ. 

Δημητριάδης βρήκε διπλωμένη μέσα σ' αυτό 
την επιστολή. 

Ύστερα από έρευναν που κάμαμε η δασκά

λα Ελπινίκη Παπαδοπούλου μας εξακρίβωσε 
τα πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτή και τελι

κά πρόσθεσε: 

«Στο σπίτι μου στην Κυθρέα διατηρούσα 
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πολλά αρχαία εκκλησιαστικά βιβλία που εκλη
ρονόμησα από τους προγόνους μας που ήταν 
όλοι ιερωμένοι (παπάδες) μάλιστα μερικά 
γραμμένα σε μεμβράνα. Περίμενα τους σημε
ρινούς aπογόνους των θείων μου Κώστα και 
Γεώργιου να έλθουν από την Αίγυπτο να τους 
τα παραδώσω. Αλλοίμονο όμως! · Ηλθε το ανα
πάντεχο κακό της εισβολής και όλο μας το 
νοικοκυριό περιήλθε στην κυριότητα των 
Τούρκων. Ανάμεσα στα έπιπλα και σκεύη που 
άρπαζαν, συναπεκόμισαν και τα αρχαία μας 
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προγονικά κειμήλια, τα εκκλησιαστικά βιβλία 
των προγόνων μας παπάδων. Σίγουρα θα τα 
επούλησαν σε Λιβανέζους που κατέκλυσαν 
τότε την Κύπρο μας μετά την εισβολή, και αυ
τοί με τη σειρά τους τα μετέφεραν στη Βηρυτό 

για να βρει εκεί ο κ. Δημητριάδης την «Παρα
κλητική» και να την αγοράσει. 

ΧΡ.ΠΕτΣΑΣ 

29.4.1983 



μόνο3λιρες 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΠΞ - ΧΟΡΕΨΥΕ 

ΠΕΡΑΠΕ 
εύχόριστες βραδυές στην κλασσικfl 
καΙ κοσμοπολlτική μας ότμόσφαιρο 

ΑΠΟΛΑΥΠΕ 
τούς πλούσιους έκλεκτούς μεζέδες μnς 

ΙΊ τό Στtϊκ της έκλογής σος. 
μέ τήν δική μας προσφορό, 
οΙκονομικό μέ Ε3 τό δτομο. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ~~ 
BARONS 
ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 

ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΤΕ ,ΘΕΣΕΙΣ 

CLASSIC TAVEBN 
Άρεχθεtοu 2 

'Έγκωμη 

ΤΗΛ. 62628 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 



• • 
vrιssιono 
beαch hotel 

The Vrissiana Beach Hotel is situated right on the golden beaches of 
Protaras, Paralimni. Offers you all the first class amenities and service 
you expect from· four star hotels. 

We at the Vrissiana Beach Hotel pride ourselves on the pleasant and 
relaxing surroundings to give you a carefree stay. 

The Gardens of Babylon restauraht and Cape Greco Bar offers you the 
best in food and entertainment complete with 240 beds capacity. lt of
fers you all the fun and enjoyment for a real holiday. 

Come for a weekend, or come to enjoy your holidays. Υ ου will discover 
a new experience at the Vrissiana Beach Hotel. 

For reservations: 
Vrisiana Beach Hotel, 
Ρ.Ο.Βοχ 29, Paralimni. 

Tel 031-21-216/7/8 

Telex 4077-CY vrissotel 



~ JAX DONUTS HOUSE • 
bόΜ~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ~ο un 

~Γωνία) Δημητρίοu και Κεννετu 2α- 2β τηλ: 38978 Παλοuριώτισσα - Λεuκωσία. 

'Εφθασαv εππέλοuς κω στηv Κύπρο απευθείας από τηv Αμερική τα JAX 
DONUTS με yvήσια ayvά υλικά, χωρίς συvτηριτικά και χρωστικές ουσίες. 
Προσφέροvται σε ποικιλεία 28 είδωv μαζί με τα μοvαδικά μας Toast, Hot 
dogs καιΤυρόπιτες. 

Παραyγελείες για λιαvική και χοvδpική πώληση. 

HELIOTROPE FLOWER SHOP 

SALONICA COURT ΝΟ 16 

Τηλ. 594 77 -· 73280 

ΛΕΜΕΣΟΣ 

Διακοσμήο•εις γάμων, άνθοδέσuες, 

καλαθάκια κ.λ.π. 

Πλούσια Συλλογή φυτών 



ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΕΙΙΑΙ· ΙNlmOJC.J~ 

ΘΕΧmΟ'ΟΟΣ ~1'E5MNOIY 

Δινενfi 9Αικρlτα 13, Λευκwοlσ 

τηλ. ;35 1ι26 

Η ΕΞΥΠΗΡΠΗΣΗ ΜΑΣ EINAI ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΠΗ 
Μτιογιάτισμα Καθαρό σav Κρύσταλλο μέ τές καλύτερες 
~αφές αuϊΟκινήτων καί μέ τόν ύ1tερμοντέρνον Φοϋρνον 

ΝΤΕΒΙΛΠΙΣΣ 

:. ΠΟΙΟΤΗΣ 
.•. ΤΑΧΥΤΗΣ 

:. ΕΓΓΥΗΣIΣ 

·ο σύγχρονος έξοτιλισμός μας και tι μακροχρόνιος 1tείρα μας 
εtναι έγγύησις γιά /fνα ταχύτερο, καλίrrεpο και διαρκέστερο 
μτιογιάτισμα 1tού θά κάνη τό αύτοκ[νητό σας νά φαlνεται καλύ-

τερο άιtό τό καινούργιο. 

ΝΕΟΝ ΒΑΦΕΙΟΝ AVTOKINHTΩN 
ΓΕΟΡΓΙ ΟΣ Μ. ΚΥΛΟΝΛΣ 

·~δbς Ζαttύνβου nορό rnv Ntaν "Ειιαtλnοkιν Παλλοuριωτlοισnc: 
'J'nA. 32488 



ΠΗΝ ΠΟΑΙ'Κ&ΙΌΙΚΙ& 

<<IWI~O>> 



TYPOKOMOI - ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΟΙ 

Οικοκυρές προτιμάτε το φυσικό άλας του τόπου μας 
. Το μαγειρικό μας είναι κάτασπρο. 
Το επιτραπέζιον δεν υγραίνεται, τρέχει σαν νερό. 

ΠΟΙΟΤΗΤ Α κm Ε:Ξ:ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Μ. Π. θεοδώρου & Σία ΛτΟ 
(Βιομηχανία · Αλατο~) 

Βιομηχανικη Περιοχη Λάρνακας 

Τακ. Κιp. 779. 
Τηλέφωνο 24168 

Λάρνακα 



·Η ποιότης έiναι Rothmans. Τό τσιγάρο είναι Royals. 
·Η γεύση που είναι νούμερο fνα στήν Κύπρο . 

Τό l~oyιJis προσφέρουν τόν τέλειο 
συνδυqσμο άnαλότnτας κai γεύqnς. 
"Ε να i:ζαίρε το τσιγάρο άπο τόν σίκο 
ιών Rorhmaπs. φτιαγμένο άnο το 
καλύτερα καnva ποι'.ι μπορεί κανείς 
νό άγοράσn. . 
Jϊ αύ ι ο όi διακριτικοί καπνιστές 
ιό έκαμαν τό πιό δημοφιλές 
ι σιγάρο στιiν Κύπρο. 

VIRGINIA FILTER CIGARETTES 

Προειδοποίηση'ΥrιουpγείουΎγείας: Τό κάπνισμα μπορεί νό βλάψει τήv ύγεlα σας. 




