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Οι δυο μου λατρείες 

Σ' αJτή τη ξένη τη ζωή 

σ' όλα αυτά τα χρόνια, 
μεσ' τους χειμώνες 

κι' άνοιξες 

βροχές και καταιγίδες 

κω με Βουνά και χιόνια, 

δυο λατρείες φ κέρωσαν 

βαθιά στα φυλλοκάρδια. 

Γεννιlτρα μάνα μου η μια 

ζωή κι' αναπνοή η άλλη, 

ποτέ μου δεν ξεχώρισα 

τες δυο αγαπημένες, 

γιατί κι' οι δυο μ' ανύψωσαν 

στα φωτεινά τ' αστέρια 

εις τους γαλάζιους ουρανούς 

σε πέλαγα ωθέρια. 

Να τες χωρίσω δεν μποριΟ 

τες δυο αγαπημένες, 

γιατί εiν' κι' οι δυο σφιχτά 

μέσ' την καρδιά δεμένες. 

Πνοvτω σαν το σίδερο 

που το κτυπούν στ' αμόνι 

_ και τες λατρείες μου τες δυο 
η μια καρδιά ενώνει. 

· Η μια ποτέ δεν ζι)λεψε 
της αλληνής 

γιατί ο Θεός τες έδωσε 

περίσσια τόσα κάλλη 

που γονατίζω Και φιλώ 
και των δυονιΟν το χώμα. 

Στη ζήση που μ' απόμεινε 

κι' ακόμη· δεν την είδα 

ούτε την μια θ' απαρνηθώ 

πούχει σταυρό στον <ίψο, 

ούτε την αστερόεσσα 

πούχω κι' αυτήν πατρίδα. 

Απλό το καρδιοκτύπι μοu 

διπλές οι δυο λατρείες 

στο δρόμο μου συντρόφισσες 

μες τη ζω ι) μου μόνες. 

Μπορεί να σ6ύσαν όνε φα 

στοιβάζονται τα χρόνια, 

μπορεί να μ' έλλειψαν χαρές 

αγάπες καρδιοκτύπια, 

μα δυο λατρείες κράτησα 

π' ανθούν χεψό)Vες κι' άνοιξες 

μέσ' τες Βροχές και χιόνια. 

Σάββας Νικολάου 

Μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτεfες 
Αμερικής. 



His Eχce!lency 
Mr Perez de Cυeίίar 
U.N. Secretary- General 
NewYork. 

Your Excellency, 

Nicosia 14/8/86 

The υρrooted, by the Tυrkish inνasion 
troops, inhabitants of Kythrea and neighbo
uring communities in Nicosia district, Cyprus, 
haνing today, Thυrsday Aυgυst 14, 1986 orga
nised aπ antioccupation protest march from E
leftheria Square to the Ledra Palace chec
kpoint in Nicosia, having !istened to brief spee
ches by representatives of the Free Kythrea 
Association and addresses by representatives 
of other refugee assόciations of Cyprus, follo
wing an aH night vigil on the occasion of the 
12th anniversary of the barbarous Turkish i
nvasion which caused our country thousands 
of dead and the occupation of 40% of our Ιand, 
have unanimously deliberated as follows: 

1. We ask your sincere and honourable 
suppori of our inalienable right to return to our 
ancestral homes under conditions of safety 
and the safeguarding of the principles of free 
settίement, moνement and right to hold ρro
ρer1y. 

2. We demand, in accordance with U.N. Ge
nera/ Assembly and Security Councit resol
utions, the immediate withdrawal of Τ urkish 
occupation troops and colonists f!om ourland. 

' 3. We declare our immoνable will to fight wi
th aH our strength for the liberatίon of our c6-
υntry from the Tυrkish yoke. 

On behaίf of the meeting 
Δρ. Πεtρος Στυλιανού, Χρ. Πέτσας 

«Αδούλωτη Κερύνεια•• 

Α. Φρυδάς Γ. Γ. Ελ. Μοpφου 

Γ. Λουκό Ελεύθερος Μαραθόβουνος 

Σάββας Σαββίδης, Πρόεδρος Σωματείου 
«Ενιαία Καρπασία» 

Γιάννης Παπαδόπουλος, Ελεύθερη Καρπα
σία. 
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Λευκωσία 7 Ιουλίου 1986 

Γενικό Γραμματέα 

Ο.Η.Ε., 

κ. Πέρεζ Ντε Κουεγιάρ, 

Νέα Υόρκη. 

Εξοχώτατε, 

Η επιτροπή του Σωματεfου «Ελεύθερη 
Κυθρέα» διαμαρτύρεται κατά τον πιο έντο
νο τρόπο: 

Για την παράνομη και προκλητική επί

σκεψη του Πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. 

Τουργκούτ Οζάλ στο κατειλημμένο βόρειο 
τμήμα της Κύπρου μας. Για τις εμπρηστικές 

ομιλfες που έκαμε μπροστά σε συγκεντρώ
σεις Τουρκοκυπρfων κατά την τριήμερη 

παραμονή του στην -Κύπρο. Για το πόθος 
και τη χολή, το φανατισμό και τη μισαλλο

δοξία, τον aνθελληνισμό και την αλαζονι
κότητα που χαρακτηρίζουν τις ομιλίες του. 

Για το χαρακτηρισμό με τον οπο{ο απε
κάλεσε "Τ ούρι<ικη Επαρχία» το βόρειο 

τμήμα της Κύπρου μας. Για τις διχοτομικές 
και επεκτατικές του προθέσεις με τις ο

ποίες απεκάλυψε για κατάληψη και τουρ
κοποίηση όλης της Κύπρου μας. Για τη δή

λωση του πως η Τουρκοκυπριακή πλευρά 

δεν θ' aποδεχτεί νέο σχέδιο πλαισ!ου του 
Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. για λύση 
του Κυπριακού. 

Για τη δήλωση του που επιμένει στην ισο

τιμία των δυο κοινοτήτων δηλ. της μειοψη
φίας του 18% των Τουρκοκυπ_ρίων lillL τιΉ': 

πλειοψηφίας του 80%-των Ελλήνοκυπριων. 

Για το κλεlσιμο των συνόρων του ψευδο
κράτους από τον κ. Ντενκτάς μετά την ανα

χώρηση του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ο
ζάλ από την Κύπρο. 

Όλες οι πιο πάνω ενέργειες του κ. Τουρ

γκούτ Οζάλ κατά την παραμονή του στην 
Κύπρο δεν συνόδου ν με το πνεύμα που επι

κρατεί σήμερα και τις προσπάθειες που κα
ταβάλλονται από τον Οργανισμό Ηνωμέ
νων Εθνών και από το Συμβούλιο Ασφα

λείας για ειρηνική διευθέτηση του Κυπρια
κού και την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και 

λειτουργήσιμης λύσεως του Κυπριακού 
Προβλήματος. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Η ενέργεια του κ. Ντενκτάς να κλε(σει τα 
σUvopa του ψευδοκράτους πλήττει το κύ

ρος της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου 

που είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ιωι της 

οποίας η επικράτεια εκτείνεται σ' ολόκλη~ 

ρη την Κύπρο δηλ. και στο κατειλημμένο 

τμήμα της Κύπρου. 

Τ ο κλείσιμο των συνόρων του ψευδο

κράτους υποβαθμlζει την επιρpοfι του 

Ο.Η.Ε. γιατί παρεμποδίζει τα στρατεύματα 

της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο να 
εισέλθουν στα Τουρκοκρατούμενο εδάφη 

για επιτέλεση των καθηκόντων τους που 

τους έχει αναθέσει ο Ο.Η.Ε. 

Με την ελπίδα πως όλες τις πιο πάνω ε
νέργειες των κ.κ. Οζάλ και Ντενκτάς θα 

ευαρεστηθε[τε να ενσωματώσετε σε μνη

μόνιο που θα κυκλοφορήσει σ' όλα τα μέλη 

του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλ!ου Ασφαλεlας 

για ενημέρωση, σας ευχαριστούμεν εκ των 

προτέρων. 

Εξοχώτατο 

Με εξαιρετική ευχαρίστηση 

Χρ. Πέτσας 

Πρόεδρος του Σωματείου 

Λευκωσία 30.8.86 > 

Γενικό Γραμματέα Ο.Η.Ε. 

κ. Πέρεζ Ντε Κουεγιόρ 

Νέα Υόρκη. 

Εξοχώτατε, 

Το προσφυγικό Σωματείο «Ελεύθερη Κu

θρέα» διαμαρτύρεται κατά τον πιο έντονο 

τρόπο για την πρόσφατη aποσχιστική ενέρ
γεια της Τουρκίας και του πληρεξουσίου 

της στην Κύπρο κ. Ντενκτός να σχηματί

σουν την ούτω καλούμενη Η Κυβέρνηση Συ

νασπισμού>ι στην κατεχόμενη «Βόρεια» 

Κύπρο με συμμετοχι) των εποίκων 11ου πα
ρόνομα βρίσκονται στην Κύπρο. 

Η ενέργεια τους τούτη πλ1"ιττει το κύρος 
της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου της 

οποίας η εrιιιφότεια εκτείνεται σ' όλη της 

την έκταση. Πορόλληλα υποβαθμίζει τους 
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Τουρκοκυπρίους σαν δεύτερους πολίτες 

της Δημοκρατίας και των οποίων η αντί

δραση είναι εμφανής. 

Πέραν από τα πιο. πόνω η ενέργεια τούτη 
απέδειξε πέραν πόσης αμφιβολίας πως η 

Τουρκfα συνεχίζουσα τα επεκτατικά της 

σχέδια σε βάρος της Κύπρου σε σύντομο 

χρονικό διάστημα στο μέλλο θα προσαρ

τήσει την κατεχόμενη Κύπρο και θα κηρίJ· 

ξει τούτη αναπόσπαστη επορχίu της. 

Γι' αυτό θερμ<ί1ς παρακαλούμε, Εξοχιίηα

τε, να παρέμβητε προσωπικό και να ενερ

γήσετε προς κάθε κατεύθuνοη του Διε

θνούς Οργανισμού ν' αποτραπεί η νέα επε

κτατική πολιτική της Τουρκίας που είναι ό

κρως αντίθετη προς τις αποφάσεις του 

Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Αναμένοντες αποτελεσματικές ενέρ

γειες εκ μέρους σας για να τεθεί πια φραγ

μός στον Τούρκικο επεκτατισμό, σας ευ χα~ 

ριστούμεν εκ των προτέρων. 

Με εξαιρετική εκτίμηση 

Γενικός Γραμματέας Πρόεδρος 

Π. Στυλιανού Χρ. Πέτσας 

Από το Συντακτική Επιτροπή 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙi 

1 Ανακοινιί1νεται πως τα σχεδιaγρόμματα 
όλων των ενοριών Κuθpέας, με τους 
κυριώτεροuς δρόμους και δημόσια και 
ιδιω~τι_κq κτ[ρια που πεpιλαu.f3όνονται cπο 
τέλος του προηγούμενου τεύχους του 

περιοδικού υπ' αρ. 24 σχεδιάσθηκαν από 
τον χωριανό μας κ. Κ<~σταν Αψιλιανίδη του 
οποίου το όνομα δεν αναφέρθηκε στο σχε~ 
τικό τεύχος. 

2 Η συνέχεια του θέματος - Η Κατόρα της 

Ασίας ή Η Μόστιγα της Ασίας που αρχίσαμε 

στο προηγούμενο τεύχος αρ. 24 του περιο
δικού μας θα δημc ιεuθεί • ο επόμενο 

τεύχος αρι. 27. 



; 



ΡΗΟ 
VIDEO 
HARIS 

PAVLAKIS 
COLOUR LABORA TORY 

• High quιιlitγ dtινtιloping ιιnd printing 
of photogrιιphs - AND FREE FILMI 

e Photogrιιphing - vidtιo recording of weddings. 
tιngιιgtιments. birthdιιγ prartitιs etc .. 

Φ Video tepe ιιnd mιιchlntι rentιιls 
(VHS ιιnd ΒΕΤΑΜΑΧ) from ιι grtιιιt collection 
of quιιlitγ films. 

24 Arch. Makarios Ave. · 
Tel: 54303 Larnaca 
16 Ζ. Kitieos Street 
τ.,ι: 52623 Lernaca 





ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

("Ετος ίδρύσεως 1.942) 

Κεντρικό Γραφεία: ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 80 ΤΗΛ. 23101 -24771 
Γραφείον 'Ακροπόλεως: ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 83 ΤΗΛ. 21460 
ΥΠΟ ι ΜΑ ΛΕΩΦ. ΣτΡΟΒΟΛΟΥ :- ΛΕΩΦ. ΣτΡΟΒΟΛΟΥ (πλησίον 
ύπεραγορδς ΔΗΜΟΥ) ΤΗΛ. 27291 

- Εlναι ή Συνεργατικη ή όποΙα προσφ~ρει τΙς καλύτερες διευκο
λύνσεις δσο μιό μεγόλη Τρόπεζα. 

- Γίνονται δεκτeς παντός εiδους καταθ~σεις, δψεω~ ταμιευτηρίου 
έπl προθεσμία, μe τό καλύτερα έπιτόκια καΙ μe τους πλrον ευνοϊ
κούς δρους. 

Έξετόζει εύνοίκό αΙτήσεις πρός παροχι'Ιν χρηματικών διευκο
λύνσεων. 

ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙτΙΚΑΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ 

ΣτΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑτΙΚΗΝ ΠΙΠΩτΙΚΗΝ ΕτΑΙΡΕΙΑΝ 

ΠΡΟΒΟΛΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕτΗΣΙΝ 



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΑ 

- ΧΑΛΛΟΥΜΙ - ΓΙΑΟΥΡτl 

- ΚΕΦΑΛΟΤVΡΙ - COΠAGE CHEESE 

- ΦΕΠΑ 
- ΑΝΑΡΗ 

- SOUR CREAM 
- sovτvpo 

- ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ - ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΤΑ ΚΑΛΥJΙΞΡΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΣffiΣ 

~· 

~ .... Ιο\Ν1\ΌU@ Ω Erd NICOSIA Tel. 74025 

liMASSOl Tel 70851 



ΚΟΛΟΚΟΣ 8ι ΚΟΥΛΕΝΤΡΟΣ 

Constractions Co. Ltd. 

ΤΗΛ. 48830 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚτΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΟΓΙΑτΙΣΜΑΤΩΝ 

ΑΜΕΣΟΣ ΙΞΞΥΠΗΡΕτΗΣΗ 



ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΒΟΥΡΟΣ ΛΤΔ. 

'Αντιπρόσωποι Παγκοσμίου Φήμης ΦaρμaκευτιΙ<U>ν ΣΙ<ευaσμότων, 
χημικων κai ζυγών όl<ριβείaς των οίκων 

MERCK - Darmstadt, W. Germany 

UPJOHN - Kalamazoo, U.S.A. 

COOPER - Greece 

.SOLCO - Switzerland 

SARTORIUS- Gottigen, W. Germany 

5 Α & Β. 'Οδός Πάργας 

Τηλ. 64193 • 75121 

Ρ.Ο.ΒΟΧ 2002 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 



εμπιστεuφθείτε του 
την uγεiα της οικογένειας σας 



@ ΣΥfΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΙ'ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Αρχ. Μακαρίου Γ 39, Τ.Κ. 2032. Λευκωσία - Κύπρος. Τηλ: (02)450000, τέλεξ. 2494 

εκπαιδευτικο 
και πολιτιστικο κεντρο 
Το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί μια ακόμα έκφανση 
της πολυδιάστατης πολιτικής κοινωΙJικής υπευθυνότητας της Λαϊκής 
Τράπεζας. 
Το Κέντρο αντανακλά τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της Τράπεζας για το 
προσωπικό της, το μεγάλο αριθμό μετόχων, πελατών, φίλων και του 
κοινού γενικότερα στον τομέα της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής 
ανάπτυξης . 

Το Κέντρο , που άρχισε τη λειτουργία του την Άνοιξη του 1983. έχει δυο 
κύριες επιδιώξεις : 

- την επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών 
του προσωπικού όλων των βαθμίδων αλλά και τη συστηματική 
ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα γt).νικού ενδιαφέροντος , που είναι 
απαραίτητη για ένα ολοκληρωμένο τραπεζίτη. 

- την ευγενή φιf..οδΌξία να διοργανώνει διαλέξεις και συζητήσεις πάνω σε 
σημαντικό επίκαιρα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικά και 
συναφή θέματα καθώς επίσης καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις . 



••• 
Το πρώ1ο rσιyόρο. 

Το τσιγάρο που είναι πρώτο στην Κύπροο 
Προειδοποίηση Υnουργειου Υγείας : Το κοnνιομο μnορει να βλοψει την υγε ιο σος 




