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Όταν ύστερα στα πολλά χρόνια ο καπε

τάνιος άκουσε τον σταυρικό θάνατο του 
αναφέρονται πολλά θαύματα του Αγίου. Γι' 

αυτό πριν από την τουρκική εισβολή πλή-
Αποστόλου Ανδρέα λυπήθηκε 

Κι' έκαμε τάμα να περάση από το μέρος 

εκείνο που πήρε τον Άγιο, να κτίση εκεί 
ένα εκκλησάκι που να βάλη μέσα την 

εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, δείχνοντας 
έτσι τον σεβασμό και την αγάπη του. 

σuνέpρεαν απ' όλη την Κύπρο μεταξύ 

των οποίων και Τουρκοκύπριοι για να προσ

κυνήσουν την εικόνα του Αγίου, να βαφτί

σουν τα νεογέννητα τους (ίσως το όνομα 

Ανδρέας στην Κύπρο να είναι το πιο συνη

θισμένο) και να προσφέρουν τα τάματα και 

τα δώρα τους. Υπάρχουν αρκετές Κυπρια

κές παραδόσεις κοι άσματα που αναφέρον

ται στον Απόστολο Ανδρέα που λόγω του 

περιορισμένου χώρου του περιοδικού δεν 

μπορούμε να δημοσιεύσωμε. Θα το 

κάμουμε σε μια άλλη ευκαιρία. Οι καμπάνες 

του Αποστόλου Ανδρέα που πάντα κτυ

ποι)σαν μόνες τους όταν θαuματουργοίJσε 

ο Άγως, σημαίνουν και τώρα στο ακρογιάλι 

κω μας καλούν, έστω κι αν δεν μπορούμε 

να πάμε εκεί. 

Πέρασαν χρόνια για να μπορέση ο καπε-· 

τάνιος να εκτελέση την του, 

ύστερα από ένα ζωηρό όνειρο. Έκτισε το 

εκκλησάκι πάνω στην πηγη (υπάρχει ως τα 
σήμερα). 

Οι περισσότεροι καπετόνιοι που περ
νούσαν απ' εκεί ήξεραν την ιστορία της 

εκκλησούλας και σταματούσαν να προσκυ

νήσουν και να προσφέρουν τα δώρα τους. 
Ύστερα από πολλά χρόνια κτίστηκε ο και
νούριος ναός και τα κελλιά γύρω. Έκτοτε 

Στο δρόμο της ξενητειάς 

Το όνειρο που 

με πόνο και ελπίδα, 

χάθηκε μες' τον 

της ξενητιό.ς την μοίρα. 

Το πότιζα με δάκρυα 

και πόνο νύκτα 

μα όλο και μ· εξέφεuγε 

σαν μια πνοή αέρα. 

τ ο όνειρο που 

με πόνο και ελπίδα, 

και βάφτισα με της 

καρδιάς το αίμα, 

επvίγει, επvίγει μεσ' τον δρόμο 

της το ρεί;μα. 

Σαν του αγριολουλοιJδου τον ανθό 

που κλείει ν(Jκτα μόνο, 

και το δικό μου όνειρο 

το βρήκε νόμος, 

και ε πνίγει. ε πνίγει 

μεσ' τον δρόμο. 

Σάθθαι:; Νικολάου από την Κuθρέα και 
τώρα σης Η.Π.Α. 
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ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 
Ανοfξτε tνα λογαριασμό στη ΛΑiΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και tχετε τα πιο κάτω 

ξεχωριστά πλεονεκτήματα που [16νο i'J AUTOBANK προσφtρει; 
χωpiςκαμιά χρtωσή σας, 24 ώρες το 24ωpα, απλά, ypήyαpα και με ασφάλεια. 
Εκτός από την ανάληψη μετρητών, τις καταθέσεις, τις οδηγίες για ετοιμασία 

καταστάσεων λογαριασμού και έκδοση ΒιΒλιαρίου επιταγών 
και πληροφορίες για το υπόλοιπο rης κάρτας, 

η AUTOBANK ξεχωρfζει yιατf εfναι η. μ6νη κάρτα με την oriΌiα: 
• Μπορείτε να ιςpνετε πληρωμές λογαριασμών ΑΗΚ, ΑΤΚ, κλπ., 

και μεταφορές χρημάτων. 

• Πληροφορείστε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας 
και όχι μόνο της κάρτας σας. 

• Μπορείτε να αποσύρε'rεμέχρι:€400 την r;μέρα. 
• Μπορείτε να συνδέσετε και λογαριασμό Ταμιευτηρiου, 

που προσφέρει ψηλότερο τόκο φrό αυtό του Τρεχούμενου. 

• Συνδυάζοντας την με την κάρτα VISA, μποpείτ~ με μια μόνο κάρτα να 
χρησιμοποιείτε τις μηχανές ΑUΤΟSΑΝΚ,κqι να ψfll»νίζετε χωρίς μετρητά 

από χιΛιάδες κατqι;πήρατα. 
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@AUTOBANK 
ΤραπεζιΗές Συναλλαγές Μέρα Ηαι Νύκια 

από rη ΛΑ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 



• 
πρωτο 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάπνισμα βλάπτει σοβaρά την υγεία σας: 
Υπουργείο Υγείας. 


