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Α YTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΜΑΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Γεννήθηκε το 1900 στην ενορία Αγίου
Ανδρονίκου Κυθρέας και φοίτησε στο Παρθε
ναγωγείο Αγίας Μαρίνας Κυθρέας. Δασκάλα
της ήταν η αείμνηστη Αθηνά Οικονομίδου.
Μετά την αποφοίτηση της από το Δημοτικό
Σχολείο ειδικεύθηκε στην κατασκευή γυναι
κείων καπέλλων στη Λευκωσία και ύστερα
ασχολήθηκε στην Κυθρέα μ' αυτά για πολλά
χρόνια.

Παντρεύτηκε με το Μιχάλη Ελευθερίου το

1927 και εγκατεστάθηκε στην περιοχή Σερα
γίου στην Κυθρέα. Απέκτησε τρεις κόρες και
δυο γιούδες: Την Ελένη, Κατίνα, · Ηβη,
Ανδρέα και Χριστάκη. ·Ο λα της τα τέκνα είναι
παντρεμένα με παιδιά.

Πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1984 και κηδεύ
τηκε την επομένη στο κοιμητήρι Αγίου Νικο

λάου Λεμεσού από την εκκλησία του Αποστό
λου Λουκά του Προσφυγικού Συνοικισμού
Αγίου Αθανασίου.

ψες παρελθό άσπιλο και αμόλυντο και ετίμη

Μετά την νεκρώσιμη ακολουθία ο κ. Χριστό
δουλος Πέτσας είπε τον πιο κάτω επικήδειο:

σες με το σεμνό και ενάρετο σου βίο την οικο

Πολύκλαυστη μητέρα,
· Ενας ακόμη γόνος της Ιστορικής οικογέ
νειας των Πιέραινων της Κυθρέας έχει φύγει
για πάντα από κοντά μας. Μια αθώα και αμνη
σίκακη ύπαρξη έχει εγκαταλείψει από χθες τα
γήινα, για να μεταφερθεί η αγγελική της ψυχή
στα ουράνια και περάσει στη μακάρια αιωνιό
τητα, όπου οι άγιοι και οι δίκαιοι αναπαύονται.

γένεια και τις παραδόσεις της.
Αναγιωμένη με αυστηρότητα σ' ένα τέτοιο
οικογενειακό περιβάλλο, απέβηκες ~γρυπνο_ς
φρουρός της ηθικής στην ανατροφη των τε
κνων σου, προσπαθούσα επίμονα να ενσταλά
ξεις στη ψυχή των τριών θυγατέρων σου και

των δυο σου γιούδων τα υψηλά ιδεώδη της
φυλής και τις άφθαστες αρετές της Χριστιανι

κής μας πίστης.
Στη νεανική σου ηλικία ήσουν μια αγγελική

Ο πρόπαππος της προκείμενης νεκρής, αεί
μνηστος Πιέρος, γεννήθηκε στην Κυθρέα και

μορφή στο σώμα και κινούσες τον θαυμασμό

σπούδασε στην περιώνυμη τότε Φαναριώτικη
Σχολή της Κων/πολης. Καταρτισμένος με άρ
τια μόρφωση επέστρεψε στη Κύπρο και ανέλα
βε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν δά

σου.

σκαλος στη γενέτειρα του, στο αναπτυγμένο
περιβάλλο της δροσόλουσrη<; Κυθρέας, μέσα
στον περασμένο αιώνα. Αυστηρός στις ηθικές

αξίες, έδωσε, αξιοθαύμαστη ανατροφή στα τέ
κνα του που διατηρήθηκε από γενιά σε γενιά,

σ' όλους τους aπογόνους του. ·Ολοι τους δια. κρίνονταν για τη σεμνότητα και αρετή. την
τιμιότητα και την ειλικρίνεια και τη βαθειά
τους προσήλωση στα θεία, που είχε καταντή
σει οικογενειακή παράδοση.

· Ελκουσα την καταγωγή, αείμνηστη Μαρί
τσα από οικογένεια υψηλών αρχών σ· όλο το
μακρύ στάδιο της επίγειας ζωής σου διέγρα-

και την περιέργεια όλων στο πέρασμα σου.
·Ολοι θαύμαζαν την ωραιότητα και καλλονή
Μα το

μεγαλόπρεπο

αυτό κορμί σου

έκρυβε παράλληλα μέσα του και μια ευγενικιά
και φιλεύσπλαχνη ψυχή, που φανέρωνε ποικι
λότροπα στους συνανθρώπους, τα φιλάνθρω
πα αισθήματα της.
Στο ποιητικό στάδιο της νεανικής σου στα

διοδρομίας, με τα τόσα σωματικά και ψυχικά
χαρίσματα, συνέδεσες τη τύχη με το λατρευτό
σου σύζυγο Μιχάλη, που βρισκόταν στην Αμε
ρική, όπου είχε μεταναστεύσει πριν αη? πολλά
χροvια. Πιστή σαν η Ομηρική Πηνελοπη του
Οδυσσέα, περίμενες με αξιοθαύμαστη υπομο
νή την επιστροφή του από τη μακρινή ήπειρο
του Νέου Κόσμου.
· Εκτοτε, μετά το γάμο σας και τη μόνιμη
εγκατάσταση σας στην αναπτυγμένη μας Κω-
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μόπολη, βαλθήκατε σε αδιάλειπτους κόπους

και

υπέρμετρους

μόχθους

στην ανατροφή

όλων σας των τέκνων και τοποθέτηση τους σε
πιο ψηλή κοινωνική θέση.
Τελικά φθάσετε στο τέρμα των σκοπών και

των επιδίώξεων σας. Αποκατεστημένα πια όλα
σας τα τέκνα, απολάμβαναν εξαιρετικής αγά
πης και ιδιαίτερης εκτίμησης, σ' όλα τα στρώ
ματα του κοινωνικού συνόλου. ·Η ταν τούτο η
αμοιβή των για όλες σας τις προσπάθειες.

Μα η οικογενειακή αυτή ευτυχία ήλθε να
επισκιασθεί στο πέρασμα του χρόνου από σο
βαρά περιστατικά, που εκλόνισαν την υγεία
της ευπροσήγορης και μειλίχιας Μαρίτσας.
που πάντα στο πρόσωπο της aνθούσε το γλυ
κό της χαμόγελο.
Στα 54 της χρόνια έχασε τον προσφιλή της
σύζυγο. που είχε πεθάνει στα ξένα και τον
σκέπασε το αφιλόξενο χώμα της ψυχρής
ξενητειάς.
Το δεύτερο της κτύπημα ήταν ο βίαιος εκτο
πισμός από τις ορδές του Αττίλα, για να οδη
γηθεί μαζί με όλα τα τέκνα και εγγόνια στη
μαύρη προσφυγιά και να εξανεμισθούν στα
πέρατα της ελεύθερης Κύπρου μας.
Η νοσταλγία αυτή των ιερών μας χωμάτων

βάλθηκε να σε οδηγήσει σε νέο κτύπημα και
να πάθεις εδώ και τρία χρόνια ημιπληγία, με
αποτέλεσμα να παραλύσουν τα κάτω άκρα και
να μείνεις κατάκοιτη στο στρώμα.
·Η ταν πραγματικά αβίωτη πια η ζωή σου. Στη
σκληρή αυτή δοκιμασία aντλούσες κουράγιο
και ελπίδα από την απέραντη αγάπη μας που

όλοι σε περιβάλαμε. Παράλληλα σε κρατούσε
στη ζωή και η δική μας ευτυχία, η ευτυχία των
τέκνων σου. Απ' αυτή έπαιρνες πίστη και θάρ
ρος και ωπλίζεσο με αγωνιστικότητα για ν'
aντιμετωπίζεις επαρκώς την οδυνηρή σου
κατάσταση.

Αγαπητή μου μητέρα, aφήνεις πίσω σου
αναμνήσεις άριστες και εντυπώσεις aξέχα
στες. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το σεμνό και
ενάρετο σου βίο. Θα είναι για μας φωτεινό
παράδειγμα στην υπόλοιπη ζωή μας. Παρα
λαμβάνοντες από τα άχραντα χέρια σου την
σκυτάλη της οικογειακής σου παράδοσης σου
δίνουμε το λόγο μας πως θα τη μεταφέρουμε
στα χέρια των διαδόχων μας για να συνεχί
σουν την πορεία των τετιμημένων Πιέραινων,
που διέγραψαν με τη ζωή τους aξιοζήλευτο
ιστορικό παρελθό.

κατέτρωγε διαρκώς σαν σαράκι το άτρωτο και

Αιωνία σου η μνήμη

λεβέντικο κορμί σου και επιδρούσε σοβαρά

πολύκλαυστη

στην υγεία σου. Τούτο το τέρτι και τούτο το

Μαρίτσα

μαράζι ήταν ο αβάσταχτος πόνος σου. που

ΓΙΟΣΗΦΗΣ ΑΝΤΩΝΑ ΤΖΗ ΚΟΡΕΛΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Κυθρέα στις

10.7.1910.

Ύστερα από την αποφοίτηση του από το
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας
ακολούθησε το γεωργικό επάγγελμα.
Νυμφεύθηκε την · Αννα Τοουλιά Ορφανού
από την Κυθρέα στις 5.2.1939 και απέκτησαν 5
παιδιά. Την Ελένη, Παναγιώτα, Χρυσταλλένη,
Μάρω και Αντωνάκη. ·Ο λες τις κόρες του τις
πάντρεψε και εγκαταστάθηκαν στην Κυθρέα,
το δε γιο νύμφευσε κι εγκαταστάθηκε στο Νέο
Χωριό Κυθρέας.

Πέθανε στις 17.1.1984 και τάφηκε στο Νέο
Κοιμητήρι Λευκωσίας από την εκκλησιά των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας ύστερα από τη
νεκρώσιμη ακολουΘία .~int; ιον πιο κάτω
επικήδειο.
Πολύκλαυστε Γιοσήφη,

·Ε να εκλεκτό τέκνο της Κωμόπολης μας έχει
φύγει από χθες για πάντα από κοντά μας, νια

70

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

να ταξιδεύσει η αγνή του ψυχή στη μακάρια
αιωνιότητα. · Ενας φιλήσυχος οικογενειάρ
χης, που απέλαβε εξαιρετικής εκτίμησης ανά
μεσα σ' όλο το κοινό όχι μονάχα της Κυθρέας,
αλλά κι όλης της πλησιόχωρης
περιοχής.

· Ενας άνθρωπος προικισμένος με σπάνιες και

Μα παράλληλα η προσήλωση του στη γεωρ
γία συνέτεινε ν· αναπτύξει σε ύψιστο βαθμό
τις φυσικές του αρετές, που έκρυβε η καλοκά
γαθη ψυχή του. Γιατί κατά το σοφώτατο Σω
κράτη η γεωργία μπορεί ν' αποβεί μέσο ηθικο
ποιήσεως των λαών, εξαιτίας της συχνής επα

πολλαπλές αρετές, που με τον ενάρετο του

φής που έχει με το Δημιουργό, που είναι κύ

βίο στάθηκε τύπος και υπογραμμός μεταξύ

ριος και εξουσιαστής των ευνο"ίκών συνθηκών
για την ευφορία της γεωργικής παραγωγής.

των συνανθρώπων του.

· Ενας άνθρωπος που

στη μακρά του σταδιοδρομία μετέτρεψε σε
ζωή και βίωμα ό,τι υψηλό και ωραίο έκρυβε στα
μύχια της ψυχής του.
Και τούτο το τέκνο είναι ο νεκρός που τρέ
ξαμε όλοι εμείς σήμερα να παρακολουθήσου
με τη νεκρώσιμη ακολουθία του, κάτω από
τους θόλους του σεπτού τούτου ναού και να
συνοδεύσουμε την εκφορά του μέχρι της τε
λευταίας του κατοικίας. Είναι ο Γιοσήφης του
Αντωνάτζη, που η αδυσώπητη μοίρα οδηγεί

σήμερα στο τάφο, ύστερα από οδυνηρά βάσα
να της aνίατης αρρώστειας, που τον κατέτρε
χε για

6 τώρα μήνες.
Γόνος εκλεκτών οικογενειών των προυχόν
των Κουρέλληδων και της Πατριαρχικής οικο
γένειας των Χ· · Αθανάσηδων, βάλθηκε σ' όλη
τη μακρά του ζωή να φανεί αντάξιο τέκνο των
οικογενειακών του παραδόσεων και να τις τι
μήσει με το σεμνό και παραδειγματικό του βίο,
παράλληλα δε να μεταδώσει σ· όλα του τα τέ
κνα την αληθινή χριστιανική ζωή, που είχε κλη
ρονομήσει από τους γεννήτορες του.
Μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό
Σχολείο, παρ' όλη τη δίψα που έτρεφε ανέκα
θεν η οικογένεια του στα γράμματα και τις
σπουδές, ακολούθησε χωρίς δισταγμό το
γεωργικό επάγγελμα, γιατί ο πατέρας του είχε
ανάγκη ένα βοηθό στη γεωργία εξαιτίας των
πολλών κτημάτων και καρποφόρων δένδρων,
που κατείχε σε διάφορες περιοχές της Κυ
θρέας και των διαφόρων εποχιακών καλλιερ
γειών, που aσχολείτο ολόγυρα του χρόνου.
Πραγματικά η εκλογή του ήταν εύστοχη και

πολύ επιτυχεμένη γιατί ο Γιοσήφης με την ερ
γατικότητα του, την κλίση του στα κτήματα και
την αγάπη του στη γεωργική παραγωγή, κα
τόρθωσε με τις ακατάβλητες προσπάθειες
του ν' αναδειχθεί πολύτιμος συνεργάτης και
παρήγορος βοηθός του πατέρα του. Κατόρθω
σε όχι μονάχα ν' απαλλάξει το βεβαρυμένο πια
πατέρα του από τις κοπιαστικές δουλειές της
γεωργίας και το σπουδαιότερο ν' αυξήσει τα
εισοδήματα του και να μπορέσουν έτσι ν' απο
κατασταθούν άριστα και τα εφτά του αδέλφια.
'Ισως εάν ο Γιοσήφης δεν ανελάμβανε τη
γεωργία, ο πατέρας του με τις δικές του δυνά
μεις μονάχα, να μη έφθανε στο τέρμα του σκο
πού και των επιδιώξεων του.

Αρκετά νέος, αείμνηστε Γιοσήφη, ένωσες
την τύχη με την προσφιλή σου σύζυγο · Αννα.
που στάθηκε πραγματικά σ' όλη σας τη ζωή όχι
μονάχα πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος, αλλά
και συνεργάτης και βοηθός στις γεωργικές

σας εργασίες, όσο καμμιά άλλη σ' ένα τόσο
κοπιαστικό επάγγελμα.
Νέο στάδιο ανοίγεται τώρα μπροστά σου ν
αποκαταστήσεις όπως έπρεπε τις 4 κόρες και
τον μονάκριβο σου γιο. Το φιλοπρόοδο, δρα

στήριο καl ενεργητικό σου πνεύμα δεν περιο
ρίστηκε στα κτήματα που οι γαιοκτήμονες γο
νείς σας είχαν παραχωρήσει.

Με κόπο aσύγκριτο και προσπάθειες ακατά
βλητες, με οικονομία και σύνεση, κατόρθωσες

να επεκτείνεις την ιδιοκτησία και στα γειτονι
κά χωριά Νιο Χωριό, Βώνη και Παλαίκυθρο.
Μεγάλες εκτάσεις γης μεταβλήθηκαν σε απέ
ραντα λιοχώρια σε σύντομο σχετικά χρονικό

διάστημα, δένδρα που φύτευσες με τα δικά
σου χέρια και τούτο χάρις στην επιμελημένη
καλλιέργεια που έκαμνες, γιατί είχες τηρήσει

πιστά το γνωμικό "Γελάστεις γης, γελάσου κι
εκείνη». Επιπόλαιη ξέβαθη καλλιέργεια, χωρίς
τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες θα

'χει σαν αποτέλεσμα φτωχική παραγωγή και
στερημένη σε ποσότητα και ποιότητα.
Τα προϊόντα σας ήταν ξώπρωτα και ήσουν
ένας από τους πρώτους μερακλήδες στην
παραγωγή. ·Ολοι πάντοτε έκαμναν αναφορά
στα προϊόντα των Αντωνάτζηδων Γιοσήφη και
Μιχάλη.
Με τα πλούσια εισοδήματα σου, πολύκλαυ
στε Γιοσήφη, μπόρεσες άνετα ν' αποκαταστή

σεις όλα τα τέκνα σου, με κτήματα, σπίτια και
προικιά, όπως ήταν τ' όνειρο σου.
Μπόρεσες, όπως ο αείμνηστος Αντωνάτζης,
να παντρέψεις με τη σειρά τους όλα σου τα
τέκνα καt :::υτύχησες. όπως εκείνος ν' aπολαύ
σεις τα γλέντια των γάμων τους, καθήμενος
ανάμεσα

στους

συνδαιτυμόνες, πράος

και

γαλήνιος.
Λίγο προ της εισβολής πάντρεψες και τη
τελευταία σου κόρη αφού της έκτισες και

νούργιο σπίτι σ' αντικατάσταση του παλιού οι
κογενειακού, που είχες κληρονομήσει. Ξόδευ
σες την εποχή εκείνη ένα αρκετό υπολογίσιμο
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ποσό που λίγοι ανάμεσα στους χωριανούς μας
διέθεταν.

Εκεί που ήλθε η σειρά σου ν' aποτραβηχτείς
πια και να ησυχάσεις, ήλθε ο ανελέητος εκτο
πισμός του Αττίλα για να οδηγηθείς ύστερα

από πολλές περιπέτειες, που επανειλημμένα
κινδύνεψε και η ζωή σου, στην πικρή ζωή της
προσφυγιάς.
Μα κι εδώ δεν θεώρησες έντιμο και αξιοπρε
πές να ζεις σε βάρος του Κράτους, καρπούμε

νος το γλίσχρο δημόσιο βοήθημα που πρείχε
σ' όλους τους εκτοπισμένους.

Το πάθος που 'χες με τη γη και η αγάπη στα
δέντρα, σ' οδήγησαν να εξασφαλίσεις δου
λειά. περιποιούμενος τον κήπο εταιρείας, που
πληρώνεσουν πιο αξιόπρεπα από το ποσό του
προσφυγικού επιδόματος.

Ας είναι ελαφρό το χώμα, που θα σκεπάσει
το άχραντο κορμί σου και ας παραμείνει σ'
όλους εμάς το φωτεινό παράδειγμα του ειλι
κρινή και έντιμου οικονενειάρχη, του υπερή-
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φανου και φιλότιμου, του συγκρατημένου και

οικονόμου, του εργατικού και φιλοπρόοδου,
που θυσίασε τη ζωή του όχι μόνο για την προ
κοπή και ευτυχία των τέκνων του αλλά και
συνέβαλε αξιόλογα στην οικονομία του τόπου
μας.

Με τα λιτά τούτα λόγια θα 'θελα να πω ένα

αντίο σε σένα Γιοσήφη, που γεννήθηκες
άνθρωπος και πέθανες άνθρωπος. Θα "θελα
ακόμη να ευχηθώ από μέρους του Σωματείου
μας "Ελεύθερη Κυθρέα, ο Πανάγαθος Θεός
να δώσει υπομονή και κουράγιο στη προσφιλή
σου σύζυγο · Αννα, στις λατρευτές σου κόρες
και το μονάκριβο σου γιο, στα πεφιλημένα σου
αδέλφια, στα πολυαγάπητα εγγόνια και στους
λοιπούς συγγενείς και φίλους να δεχθούν τη
μεγάλη σου απώλεια σαν αίτημα του

· γψιστου

να σε καλέσει κοντά σου.

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε

Γιοσήφη, αιωνία σου η μνήμη
αιωνία σου η μνήμη

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ

ΣΤΥ ΛΙΑ ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣ
ΜΟΥ ccΠΛΑΤΥ» ΑΓΛΑΝτzΙΑΣ 11.2.84
Αν επιστέγασμα και συγκομιδή της ζωής του
ανθρώπου από την προσωρινή περιδιάβαση
του στη γης, είν' η καλή ανάμνηση που αφήνει
πίσω του, ή το πνευματικό έργο κι ο μόχθος
που εγκαταλείπει, σίγουρα ο Χρίστος Αβραα

μίδης, ο ξεριζωμένος συμπατριώτης, που
"πλήρης ημερών" κηδεύουμε σήμερα. πέτυχε
αδιαμφισβήτητα στο στόχο της ζωής του. Γιατί
αφήνει πίσω του μνήμη αγαθή, σαν άνθρωπος
που βοήθησε το συνάνθρωπο του, όχι μονάχα
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, μα
πολλές φορές και πέρα απ' αυτά ακόμα.
Σε καμιά απολύτως περίπτωση ο Χρίστος
Αβρααμίδης δεν αρνήθηκε τη συμπαράσταση
και τη συνδρομή σε φίλο ή γνωστό, που χτυ
πούσε την πόρτα της καρδιάς του, εκζητώντας
τη συμπαράσταση και τη συνδρομή του.
Πέρα όμως και παράλληλα από την αδιάλει
πτη κοινωνική προσφορά του ο Χρίστος
Αβρααμίδης βοήθησε ποικιλότροπα στον απε
λευθερωτικό αγώνα του 1955-59. Με εχεμύ
θεια, συνέπεια, υπευθυνότητα και σοβαρότη-

τα, όπως άρμοζε στο ρόλο των αγωνιστών στα

δραματικά εκείνα τα χρόνια, ο Χρίi:πος Αβραα
μίδης πρζ)σφερε ό,τι του ήταν δυνατό να
προσφέρΕι σε καταζητούμενους αντάρτες της
περιοχής του Πενταδάχτυλου.
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Φίλοι συμπατριώτες,

Ο Μιχάλης Αβρααμίδης ζούσε μ' ένα όραμα:
να ξαναπερπατήσει λεύτερος στη χιλιομύρι
στη σκλαβωμένη τώρα, γη της Κυθρέας. Μα

πιο πολύ διψούσε να σεριανίσει στις περιοχές
της 'Αγιας, της Σουλτανούς, του Βούλκαρη
και της Γερόλαντας, που καταξίωσε με ιδρώτα,

μόχθο, αίμα και δάκρυ. Κι αν δεν πρόφταινε να
χαρεί τη λευτεριά, άφηνε στερνή παράκληση
του να μεταφερθούν τα λείψανα του στη ζε

στή αγκαλιά της Κυθρέας, σα θα 'λευτερωνό
ταν. «Θ ε να το νοιώσω τότες πιο αλαφρύ το

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

χώμα του Πενταδάχτυλου, έλεγε στο φίλο
ταγματάρχη Στ. Π. Και είναι τούτο, φίλοι συμ
πατριώτες, ένα χρέος που οφείλουμε σ' όσους
συμπολίτες έσβησαν με το παράπονο στα χεί
λια στο πικρό στρατί της προσφυγιάς.
Είναι για τούτους ακριβώς τους λόγους που
η κοινότητα της Κυθρέας κι ειδικότερα οι πά
νω ενορίες της, της Χαρκακιώτισσας και της
Συρκανιάς, ραίνουν σήμερα με τα μύρα της
αγάπης τους το σεπτό σου σκήνωμα, αγαπητέ
και αξέχαστε Χρίστο.
Αιωνία σου η μνήμη.
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Ιυστημα ΑΓΓΛΙΚΗΙ διδασκαλιας

·Η όπτικοακουστική διδασκαλία

MANDESON

δέν έιναι

άπλά μιά νέα μέθοδος δι.δάσκαλίας, ετιναι eνα σύστημα
I

πού συνδυάζει κσι άξιοποιεί δημιουργικά δλες τίς ώς
τώρα γνωστές μέθοδες διδασκαλίας. Δώστε τήν εύκαιρία

στούς κΌθηγητές μας καί έμδς νά σος έξηγήσουμε τό
σύστημα MANDESON καί έΊμαστε σίγουροι ότι θά τό

δεχθilτε. Και κατι ακομα. Θα μαθετεσιγουρα να
μιλατε σωστα Αγγλικα.
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Η φυσική eκλοyό yια έvα ελαφρό τσιγάρο.
προειδοποίηση Υπουργείου Υγείας: Το ιωπνισμα
μπορεί να βλάψει την υγεία σας
.
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