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ΜΙΑ ΙΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 'ΤΡΑΠΕΖΑ!
Πciι·ω στα ιιιο rφά θεμέ.Ιια και με τιι δικιί σαc
unrιστιjριξη δημιrιυργήσαμε μια σιiyχροι•η,
καθαρά κυιιριακιz Τράπεζα.
Με βάση το ι'μιιειρο κιn άρτια καταριιομi~·ο

προσωπικό μας, δημιnvργιίσaμε για σας t'vα εvριi

ψάσμα ι•nηpεσιWι• και σχεδίωΙ'

nov

li'αλιinτovv τφ•

κάθε σας ανάγκη.
Με τη φ.\ική εξvnηpiτιzση noιr μας

διακρίνε-ι μεγαλώνnvμε σιιΙ•Ε}U:ς,
κτ(ζοvrας

iva

Κο:\•ό όραμα με ο'.\rιvς εσάς.'

Ελληνική Τράπεζα. Δ.ύναμιί μας, εσεiς!

ελεύθερη κυθρέα
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Ετήσια συνδρομή:

t3.00

σεντ. Τιμή τεύχους

t1.50

σεντ

Δια το εξωτερικό: εs.οο σεντ
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Ακόμα μια φωτογραφία του Αχιλλέα Αργυρίδη με τα παιδιά της Εης και Στης τάξης
του Αρρενογωγείου Κυθραίας, αργότερα Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρονίκου.
Πι τε φοιτούσαν αyόρω όλων των ενοριών Κυθραίας. Διακρίνοντω οι δάσκαλοι
Γιάννης Δημητριάδης, Σταύρος Κιιπραγόρας και Γεώργιος Κορέλλης, μπροστά στην είσοδο
ωu σχολείου ενώ κάτω από την ημερομηνία 17 με φόντο την πόρτα ο ΚdJστας Ζαμπακίδης,
δεξιά του ο Ανδρέας Παπαδόπουλος και δεξιά του ο Γαi.ψγιος Κακής- και σι τρεις αργότερα
δάσκαλοι Στην πρ(iπη σειρά αριστερά στέκεται ο νυν αγνοούμενος Κουλούμας
και δεΕιά στην άκρη ο Λούκας Παπα/ωάννσu.

24 Φεβροuαρίοιι 1.947. Από τη
στο χωριό. Γλέντι στη Χρuσίδα την Καθαρή Δευτέρα.
Το γλέντι γίνηκε στην πλατεiα
στα σπίτια του Αντρέα Πίττα και Α Θανάση Ταλιαδώρου.
Λιακρίνονrαι οι δάσκαλοι Χρίστοι: ΓσιγdJΙΙης (άκρη αριστερά) υποφαινόμενος Γεώργιος Κακής
κr:ιι Avτpt:aς Παπαβαρvάβας Τα μι';λη των οικογενειώΙι Αθανάση Ταλιαδώρου, Χατζηλούκα
Ταλιαδώρου, Κώστα Σοφοκλέους, Αντρέα Πίττα, Ανδρέα Τσικκά, Κυριάκου Χατζηγιάγκου,
ο Ι/UV βουλωτής Θάσος Σοφοκλέους και δήμαρχος Έγκωμης Πέτρος Στυλιανού.
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ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Μια κραυγή και μια παράκληση
Α.Μ.Δημητριάδης

Τις τελευταίες λίγες μέρες σκέφτο

σα χρήματα για τον αφανισμόν της ζωής

πού μας οδηγούν οι

από τον πλανήτη μας και δεν του λέγουν

μεγάλοι άνδρες και πολιτικοί που διευθύ

να τα ξοδεύει για την σωτηρία του πλανή

νουν σήμερα την τύχη της aνθρωπότη

τη μας. Γιατί κλείουν τα αυτιά τους και δεν

μαι και συλλογίζομαι

θέλουν να ακούσουν τη

τας.

Σκέφτομαι και συλλογίζομαι γιατί αυ
τοί οι άνθρωποι αντί να προσπαθοίJV να

λύσουν τα προβλήματα της πείνας και του
υποσιτισμού που μαστίζουν τις πιο πολ
λές χώρες της Ασίας, της Αμερικής και

φωνή και την

aπελπισίαν των χωρών του Ειρηνικού, της
Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ια
πωνίας και των άλλων γειτονικών χωρών
και νησιών που υποφέρουν

από αυτή την

τραγωδία.

της Λατινικής Αμερικής, σκέφτονται πως

Είναι δυνατό οι ισχυροί της γης να

να προβληθούν περισσότερο και πως να

μη καταλαμβαίνουν ότι αυτές οι δοκιμές

φέρουν το τέλος του κόσμου. Γιατί άραγε

υποθάλπουν τους εξοπλισμούς με τα ίδια

αυτοί οι άνθρωποι αντί να κάμνουν ότι

και χειρότερα όπλα και υπάρχει ένας μεγά

μπορούν για να λύσουν τα πολιτικά και οι

λος κίνδυνος να οδηγήσουν

κονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει

πότητα στο χείλος της καταστροφής και

σήμερα η ανθρωπότητα προτιμούν να δια

του τέλους της.

τηρούν την ένταση μεταξύ των εθνών.

την ανθρω

Είναι δυνατό να μη καταλαμβαίνουν

Τέλος του 20ου αιώνος και βλέπου

ότι ένα τόσο μεγάλο κακό είναι αρκετό για

με τον Γάλλον Πρόεδρον Ζάκ Σιράκ και

να γίνη η αιτία να ακολουθήσουν περισσό

τους συνεργάτες του να κάμνουν πυρηνι

τερα και χειρότερα κακά

κές δοκιμές στον Ειρηνικόν. Μήπως για
να βοηθήσουν τον Γάλλον Πρόεδρο για
να γίνει ένας καινούργιος

Ναπολέων ή

στον πλανήτη

μας.

Σκέφτομαι και συλλογίζομαι μα γιατί
να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στον πλα

ένας καινούργιος Βίσμαρκ. Γιατί δεν τον

νήτη μας που να θέλουν να υποτάξουν

σταματούν και του επιτρέπουν να κάμει

την γη, να κυριεύσουν τους ωκεανούς, να

αυτό το τρομερό έγκλημα στον πλανήτη

νικήσουν τους

μας. Γιατί του επιτρέπουν να ξοδεύει τό-

τι; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπα-

πάντες για να κερδίσουν

