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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Γ poόoa κόπρο Που θi::ι σκορπtζει σ· όλους 
·· χαρά και ευτυχlα. 

Αγαπητέ μου κ. Πέτόα, 

Συναποστέλλω τραπεζική επιταγή επί 

Barclaysγιa ποσό ί:6.- που αντιπροσωπεύει 

τη συνδρομή μου στο περιοδικό «Ελεύ

θερη Κυθρέα» για τα έτη 1986-1988, όπως η 
υπενθύμιση που βρήκα ανάμεσα στις σελl

δες του περιοδικού. Είμαι βέβαιος ότι με 

παρόμοιο τρόπο θα στάληκαν κι άλλες 

υπενθυμίσεις. 

Μεεκτ!μηση 

Χρ. Πέτσας, 

Πρόεδρος 

Λευκωσlα 24.6.89 
IΞιδικό Αντιπρόσωπο 
στην Κύπρο του Γενικού 

Γραμματέα του Ο.Η.Ε. 

Λευκωσια 

Λυπούμαι για την οποιαδήποτε ανωμαλία 

παρουσίασε η κgθυστέρηση μου ν' aνταπο

κριθώ στις υποχρεώσεις μου. 

Εξοχότάτε, 

Παρακαλούμε όπως ευαρεστηθήτε να 

διαβιβάσετε και συστήσετε ευμενώς το 

επισυνημμένο ψήφισμα του Σωματείου μας 

προς τον εξοχότατο Γενικό Γραμματέα του 

Ο.Η.Ε. κ. Κουεγιόρ. 

Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να σε 

συγχαρώ και να σ' ευχαριστήσω για τη 

χαρά, τη συγκίνηση και τη νοσταλγία που 

προκαλούν σε μένα - όπως είμαι βέβαιος 

και σε πολλούς άλλους -οι συνεργασίες σου 

στο περιοδικό για Πρόσωπα και πράγματα 
της Κυθρέας. Σου εύχομαι υγεlα και μακρο

ζωία για να συνεχίσης την πάρα πολύ 

σημαντική συμβολή σου στη διατήρηση 

άσβεστης της μνήμης για την Κυθρέα μας 

και τους ανθρώπους της. I 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτlμηση 

Χρ.Πέτσας 

Πρόεδρος 

Με όλη μου την εκτίμηση 

και αγάπη 

Στέλιος Γ. Συκαλλίδης 

Λευκωσία 14.6.89 

Στους Τρεις Ιερόρχες 
Στις τριάντα του Γενάρη, εlναι μέρα γιορτινή ι 
Η θρησκεία μας γιορτάζει, στη γιορτή της μας καλεί, . 
και· μαζί της τα σχολεία 

για τα Γράμματα τα Θεία. 

Ο Βασίλειος ο Μέγας ει ν προστάτης των φτωχών 
κι ο Γρηγόριος ο Θείος, οδηγός είναι σοφdιν. 
Η δική τους αρετή 

μας χαρίζει προκοπή. 

Ήταν ρήτορας μεγάλος Ιωάννης ο σοφός 
κι οδηγούσε αυτός τα πλήθη προς το άγιο το φώς. 
Ας γενεί του καθεν6ς μας 

ο προστάτης ο _Ψ9:f9ς μσς. 

Θα τιμήσουμε ιsαι πάλι, ιεράρχες τρεις σοφούς, 
που τους έχουμε για πάντα στη ζωή μας οδηγούς 
Για μας είναι οι τρεις φάροι 
στης ζωής μας το λιμάνι. 

Δίνουν νόημα κι οι τρεις τους στη δική μας τη ζωή 
και ελπίδα πως μια μέρα, θε να ρθει σ' αυτή τη γή, 
τ' άγιο φως π' αναζητούσαν 

και στην πλάτη το σκορπούσαν. 

Γεώργιος Κοκής 



ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ,Α vτΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Αυτή τη στιγμή υπάρχου~ ανάμεσα μας εκατοντάδες άτομα που 
έχουν κερδίσει συνολικά πάνω απο t200,000 κι όμως δεν το ξέρουν. 
Καιρός λοιπόν να ψάξετε τα λεφτά σας από τα α.ζήτητα. Η 
Υπηρεσία Αυτομάτου Ελέγχου Ομολογιών της ΛΑΙl<ΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί τις ομολογίες σας και να: 

Γ71 ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ 
I!CJ ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ. 

Γ7Ι ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ 
1!CJ ΟΤ ΑΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΛΗΞΟΥΝ. 

Γ71 ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
I!CJ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ. 

Κι όλα αυτά χάρις στα σύγχρονα μηχανογραφικά μας συστήματα που 
μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
είτε είστε πελάτης της ΛΑΊ'ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είτε όχι. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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Στο στυλ του σήμερα 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία σας: 
Υπουργείο Υγείας. 


