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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Της Συρκανιάς η κόρη 1/88 

Σαν ξεπροβάλλει ο ήλιος 
απ' την κορφήν του πλατανιού 
και πλημμυρίζει της Συρκανlόc; 
την Πρόσινη κοιλόδα, · 
μια κόρη ξυπολητή και βυθισμένΙΊ 
μεσ' το νερό του ποταμού 
που φτόνει ως τα γόνατα της, 
απόνω στα γοργό και κρυσταλλένιο νερό 
απλώνει τα προικό της. 

Ξένοιαστη πλένει τα προικιό 
σαν ο αγέρας ανεμίζει τα μαλl.ά mς 
και το γοργό νερό της τραγαι.ιδε:Ι 
και καθρεπτίζει την ομορφΙά της. 
Ψηλώνει το φουστόνι της 
δυο γόμπες όμορφες αφήνει να φανούνε, 
γύρω τους παίζον τα νερό 
και τα γλυκοφιλούνε. 
Νόμουν κι' εγώ του ποταμού μια στόλο 
απόνω τους λιγόκι ν' ακουμπήσω 
ένα μου χόδι να της εχόριζα 
και με το χείλη μου να .τες φιλησω. 

Σάββα' Νικολάου 
από την Κuθρέa ιcαι τώp(ι imςtιn. Αμερικής 

Θέλω λεύτερο το χωριό μοu 3/86 

Χωριό μου ολοπρόσινο 
στο πόνο ζυμωμένο, 
όνειρα π' ανθοβόλtΊσαν 
μια παιδική στιγμή, 
Λόγγος μου aνθισμένος, 
Κεφολοβρύσου η πηγή 
π' aφήσανε γυμνό, 
κορούδες μου πανέμορφες 
της προδομένης ΥΙΊς. 

Χωριό μου, χωριουδόκι 
της σκλαβωμένης ΥΙΊς, 
θέλω να πιω απ' τη βρύση σου 
να γιατρεφτή η πληγή, 
ελεύθερο πόλι να σε δω 
να περπατός στ' αστέρια, 
ν' aπλώνεις τες ογκόλες 
στη λυτρωμέVtΊ γη, 
να στέκεσαι περήφανο 
μ' ολόνοικτα τα χέρια, 
της λεφτεριός το βάλσαμο 
προζύμι της πληγής. 

Σάββας Νικολάου 
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ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΥΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανάμεσα μας εκατοντάδες άτομα που 
έχουν κερδίσει συνολικά πάνω απο ~.000 κι όμως δεν το ξέρουν. 
Καιρός λοιπόν να ψάξετε τα λεφτά σας από τα αζήτητα. Η 
Υπηρεσία Αυτομάτου Ελέγχου Ομολογιών της ΛΑΊΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί τις ομολογίες σας και να: 

ί7Ι ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ 
I!L1 ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ. 

Γ.7Ι ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ 
I!L1 ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΛΗΞΟΥΝ. 

Γ.7Ι ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
i!L1 ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ. 

Κι όλα αυτά χάρις στα σύγχρονα μηχανογραφικό μας συστήματα που 
μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
είτε είστε πελάτης της ΛΑIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είτε όχι. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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W Μαζί πιο μπροστά 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία σας: 
Υπουργείο Ύγείας. 


