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ΤΟΥ ΝΟΣΤΟΥ Η ΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡQΣΙΣ 

Τα) • λλε&;>οv· κόρη 

Kvapέα παιvεμένη, 

Σ , ά;yarrτi). 

Σ τό: στr.λόιχ11α σοv κρύδεις 

προyόwοων μοv λείψανα. 

Σέ '111poσ!WVώ. 

Μνημεία της τέχνης 

~δίπιλωσες ;όσα! 

Σέ Εknιμάζω 

Τών =ιδιώv σου ;ο μόχθο 

&:rrv...(yχφ' diμε::ίδεις. 

Σ' εό).,qyω. 

'Ο άγιος ποu σε σκέπει 

τό: παιδιά σοv φ-ροντίζει. 

Tov ηιμώ. 

τ οVς δι ωιyμέ.vοvς θι'χ φέ,pι;ι 

σ ιιμά σοv καi 'Πάλι . 

Τό πισ'τεVω. 

'Ανοιχη'J τι'!ν ά;yκάλη σcv νδiχεις 

Δ.::Jοσ.φ,l νά:vαι σΌ:ν πρώτα. 
Na καιpτεpεΊ. 
Το θοr:Jμα ςανό: eε να yί.ΙΑΕ: ι 

Το ve?ό σου θό: π-ιού,με, 

Θα το δεiς. 

Tov vόσ'τοv τή μφα 

;ό κvλισμα τοC. χρόνου θά φέρη . 

το δλέπrω. 

Δρ:>σόλοιΛΥτη κόρη 

K~pέc 6λσyημένη. 

Σ • ά;yαπώ. 

Ε Σ ιΕ I Σ σ' έμ&ς 

Ζωήν Σας μδ:ς χα,ρiσσιτε 

Τ.Ο αΤμα τής καpδιδ:ς Σας 

Tijv ό:ρκοvτ ιάv σας . 

ιΕ. Μ € I Σ σf. Σ &ς 

τ α ψ;ωχιι<(χ τραγούδια ·μας 

Τό: ψκιόρα της καρδιaς μας 

Tιlv άι;«.οvτ ιάν μας . 

• Εσείς ττοο ρίψα·τε στi) yή 

Πις Λευτφιaς το στrόρο 

Στό: χρόνια τiΊς σ1Gλα:6ιaς 

'•Εσείς που δώσατε ζωηv 

Με •ο δικό Σας αtμα 
Σέ δένrρο Λεvτφιaς. 

'Ώ ΛwτφιCΙς φροuρο; 

Ξυττνδ:τε. Λά;μm:ει δλ' η γη 

Πα:ντοίΊ χα:pά, φ.ώς, ryλιος. 

Θάνατος Σας ζωή 

Σaν iσ'Ι<ιοι .μεγαλόσωμοι 

Με μιa δό!5α στο χέ,ρ, 

Βα5ίζετε μ'Π'ρΟ(Πά 

·Αθ&ι.ια;οι Νεοcρο ί ! 

ΣΤΕ.ι\1 ΟΣ ΣτγΛΙΑΝΙΔΗ Σ 

Γ. ΚΟΚΗ 'Ζ Κιιβρέα 

ΕΝΑΣ ΒQΜΟΣ ! Tfiς λεuτεριδς κα\ τiiς τιμfiς τfi<; 

πατρίδας. Καί πάνω σ· αύτόν οί πάντες και τά πάν

τα θυσία! 

ΣQΜΑΤΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
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ΚΥΘΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΔ 

Εiς ηΊν Κίrπ;ροv έ!<.'τός ι::tπο τοος σwοικι

σμ;:v:Jς m)ς Έρ;)μ.ης κα:ί τίjς Χοιpοκοι τίας 

"Π'Ο"~ ό;;Χγ=τα; εiς ;'}ν Νεολ;~ι~iιv έ-ποχι) ι, 

&mό!pxouv καΙ 'Π'Ολλα μνημεία ιro.i σ\ΝΟΙΙ<Ι

σμο1 τής Μ<Α<.rrιαϊκιi\ς l:ποχής. 

Ά'ΠΌ τοu I Se>v τr.Χ. αΙώνος ήpχovro ά

.,rο τη"' 'Ελλ.άδα εiς Κίrττ.pσι δι ' έμπ.ο;>;κοvς 

Ο'Κσττούς κα1 Τδp>~:>>' <\πτ'οικίας . •Ητο ποί.ύ 

Φ'».κο·ι ό 4V::τι κ·ός τrλού7 ο:; τή<; Κίrττ,pω, rά 

~η ικc:ί ό χσ.λκός νά έλκvσοw n'ιr~ -ποο

·σσ;,i]ν ·r.ii-; θαλασσι!\Λής κupιαψ,<fας τών Μv

ι<οηναίων. Αιl όπrο:κία ι av αi ιrσα:ν τιvκr.ιό·r=

.ρα, ιμε-τ·a ,.η.., Κ~ο3σι τC:rι Δωp:έωΨ. 

·Κ οι:.;>:ον, Τ(:ημασος καί Πάφος ι1'1Wι κα

θο:pώς Κυπ,pιαιια1 1rόλ<εις κCXJi κέντιpα eμ.,.ο

.p'ου καi 'Π'ολιτισ:μοΟ. 

Ό ijpc.xxς τσU Τ.ρ:.)ϊκσU 1ταλέμοv Τείικpος 

ό Ταλα:μώνιος fι<.τισε τi}v Σαλαμίνα κ.αi δ 

'Αι'(ct'Π"Ι)v:)5)ας τiΊν Νέσι Πάφον. '/ο;-;>γόιrε.ρα 

15.;Κιθr;σαv το Κούριον, ή Κφ.7~:α:, ή Λά

τπ(ijος, ο1 Γόλγο ι , oi Χύτροι καί 'Π'ολλαί 

&λλαι καΙ έ1'tε'<ράτησtε~~~ ,Ο 'Ελλ•ΊΙΙικόν m.ιε:U

μα καi ό έλληvικός -rrσλιτι·σμός. 

Ή Θκλσyη τf\ς θέσεως νi..ας πολ:rτείας 

i:"Π'pε111ε νό: έ,χει ~ριοψέvα πpοσόvτα: λιιμά

οrι , ~pδ. •με.ταλλε.IQ η καfitv γτί)ν. M:a τi

το:α· τ~ία ,..QI) ·σ\Jf'ιυ<έντfΥ..:Νi:. καλΥιν 

Ύiϊ<ι ~~<a1 vερ& εΤvαι τΟ σημιφιΟ>ι Παλαίκv

~~~. '&.εϊ ήτο ή bcJ60\λη τού σ:ryμερι.νοu 

KtJψ<Xλo6pWΌv τiiι; Κιιθρέαι; . Έt<εϊ Εκτιue<ν 

οΙ • Ελλ1"fΙΕς 6ιπο ~κο ι 'Ι1όλ ι ν ύττΌ τ.ίΊw έ,.ω

wμίαv Χύτρο.ι, t.ξ οο ιc:cri Παλαi4<1Jθpοv. 

"'ΕχτιααΙν τΕς κατοικί-ες -τοιις σΕ Cι:yovo ίί

ψ~μα ιcαι ,..ην 'Ι<αλfrι yf,~ τη.., ι«:Μλιφyοu

·σαν. Ή -mώιάtία μΕJyάλη, η καp.S.ιό: va ποu· 
με -τής Μrοαpιδ:ς. Σ:χrtμ<rl'iστ~ε άrro !ί

λry-ι πσV t<CΙJδο:λοΟσε 6 n'εδιαϊος δταv t
vλημ.μύριζ·ε. 

'Ινπό ~ Cφχικ.r)ν ~ δμως ql ~ 
τrοι σκ-όφε- σκόψε lφθιχσωι ~c; τΟ σημεί011 

'(r.OV 6ρ~ι 6 σημΕJρινΟς Κ~wσος 

1'#\c; Κ~αι;, 6 μεγαλ.ύτεροc; τι)ς Kύrr.;x>v. 

Ι . ΦΙΛΙΠΠΙΔΠ: 

·Εισι ή στενη κοιλάδα ,.ου άp&vει πλα

τα :•ι<: ι σ~yα- σιrya ιc.α] καλ&τr11ει ·ή άιpδwσις 

αVrη μ ιa άτrδ<Μ-αση 5-.6 μίλια. 

Πε.pίχω;.σ εi'ιαι ή :>Gρvσίδα, ή Βώl'η, ·ro 
Mπ~rικ i•:)f;:YJ, ή Έτrιχώ, τΟ "'Ε.ξω Μετόχ ι, τό 

Νέον Xωp:OIV, τΟ Τραιχώ'Ιι καi τό Παλcrί

ιοvθpον. Άτοό αίιτa ή Κuθρέ.σJ, ή Χpvσίδα., 

ή Βώvη καi το Τραχώνι ~ταν άμιγC>ς έλλη

vt1<ά. Το Μπέ1]'<ιοδου κα: ή ΊΕπιχώ ά:μ ι γi4ς 

τ<ΧJ;ρκ~κ:α ιroi '~'Ο Νέ011 Χωρίοv καΙ Παλαί

ιαιθ.::ο:Jι·ι .μ( μικpi:ς τοupκυκi:ς ,μειονότητες. 

Σ ήμερον σ' &.α αιiτά τα χωιpιa ι>τiά,:ι

χε ι διασωληνωμένον κα;τ' oTκQv πόσι,μον .vε

po κα! αύλό:κ ια δ ι' Ο:pδωσιν . Βέδαια τό 

"'!:?.'> τοv Κεφαλο&;>ίίdοv ήκρωτ·ηριάσθη ,.ιε

γάλως όταν oi • Αγ-γ(Μ>: ,με κά:λuψι., τσU 

στ.pατοu κατα τον ά.π&λεu&.ρωτιοcΟν ά<yώνα 

SS- 59 πi)ρ.αv ά.pκmi}v τrοσό,.φα 5ι' iί

δ;:J<εvσι•ΙΙ Ι 4 χωp ίωv τής Μεσα:J,ρ [ας, ίδίως 

διό: vά ιίιχα.pιστ.ήσονν π.αλλά Τοv,ρικοχώ;:>ια. 

· Α'ΠΟ -τήv Kιιθptcr ,μέο<ρι -το Λεuκό1110ικοv &
πάpχQvν έΙΙ'JΙό: άμι<y"ij το ιαίίτα:. Μπέηκιοδοu, 

Έτrι.χώ, Πέτρα τσU Διγε'Ιfi\, ΚουρΟΟ Μονσ:

σ'tήρι, Τζιάδ.ος, Καλλιοοκια, Κορ\οόl(.ιτπος, 

Kν~}50ipa κcrJ Ψιλλ(rτο. Σ' αίπά 1τ1ρbrει v.'.ι 

πpοσθέσΟ'.ιμε καi τιΊv Μόpα 'Π'ΟU εf'I'Ο:ι νο

τίως ;Q(i Έξω Μετοχιο[ι. Π.ρ1ν διασωλnvι.>

θf\ νιρό ι'.cπi> τΟν Κ.ι;φαλόδρvσον στ€ς 1r;r 

λvαμ.δ.pίες 'Π'ή,γαινε τό vι;pb μiχ;ρι τf)ν • Α
γκσστίvα γιό: τrότισ<ι-α σιταρι&v. 

Τό "Π'λούσιΟ\1 αύτΟ τrρcr.ιόμ ι ον .με τΟ ό

ποΊΟ!\/ Θτηροιι<ίσθη ή Κuθρέα μΕ. τrότισμα m:
ρι.δόλια ΙΙ<α1 χωρόφ:α ήτο άiρκ.ε1a ούσιώΚς 

δι(Χ ,η.ν 'ΠΟ.ρα:yωγi)ν Ιλα.χαvικών, φ.ρούιτ..ν 

ι<αJ t:λαι{]w καJ εfς μιι<.pό.ν κ.λί'μαΙ<α aΙ"!αpι-

ψ 

·ε~εϊνο δ,μω~ ,.ου f~εσε. την Κιιθρέαν εΙς 

'!1'Ολι) tπίζηλοy ι<α1 -πλεσ.ιε.<τικι)ν θtσιv, C:

πεpάνω δλ.ων τC:rv πόλΕ-ων τής Κίrττpου ~ 

σαν οί άλεvρόιμ.uιλοι . '.Ε"Πε:ιδη ή άρχι) τής 

τηyijς ,,.ο ό;ρικiετ(χ ψ'fλa σΕ κάθε λίγην ό

τr&σ-τασιν δ<ποv ίmήp.χε iΙΙ<<Χ'ΥΙ) Vδοπ()'πτωσ ις 

Tδpuaw ~μυλο. 
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Ό mρώτος και καλύτφος -πήρε ΤΟ c
vομα μύλος τσV Κεφ.αλο6ρύσοu, Ε:πειδη τοJ 

γύριζε δλο το νερό· γύριζε δύο μuλόιπετρες, 

εvα γιΟ: σιτάρι κα1 έ:vα yιΟ: κριθά:ρι. Σε 

δι>C:ι ση;με!α χωριζόταν το νερό καΙ 1τά:λι 

έ'Ο·μιγε. 

'Όλοι οι ά:λωpδμuλοι i\σαv 32, κατ{χ

λογον ,,:ν όποiωv εχει ό Κ. Πέτρος Σ τu

λιαvοίl. Πfl.ρε λεπτο,μερεiς πλη.ρι)φοpiες για 

τιbν :καΘένα 6:1"Γ6 ~rΟν 6-είοv του 1τοU ilξερ;:.: 

καλCχ yιατi εΤ'χε τljv περ,1έρyειαν νΟ: τοlις 

γυpίση δλοuς. 

Σ τ&, κό.'Θε μvλον ήpyάζοvτσ cυό μvλv

vά&χ 'Ο !Εvα::; πήγαινε i:'ξω ci-πa το χω

Ρ'ό νο: 'Παρσ:λά6η πελάτες (άπαλέτεc;) Π~ν.'1 

ηpχσιντο νr:Χ λ~:.:::rouv μ.έ τ(χ yαϊδού.;:,ια cτov:::> 

φ·σp:rωμkvα. ~ο Ολλος διηύθυνε ιiγν δοuλειάν. 

Κ Ο:·νό·νιζι: Ο.ν(Ί λόγως τfiς ταΟ v~-:

poίJ νά oyαivη ψιλό ·ro ό:λει:φι η χον-τ,οcι. 

'Υπt1ρχε κα! ~Ξυας δυΟ σΕ όλο τΟ χω.ριΟ 

ποιJ <<χάρα.:JΟ'α',?>> τ(.ς δηλο:Sr) 

τσU~ ~:1-::αvαν ΕCvτια με. σtδερ-<~V\0 ~-ογαλ·-:i·-~~ 

xitv .μέ ϊα γσΥδο(;ρια ϋσΊf:)α με ό,μά'ξϊα. 

Ό τrαπ1τοίις μου {παιρvε μi- yαϊδσύ:p!α &

λεχlρι ·στiyJ ΛεμεσΟ'/ καΙ 6-λλο; 6έ6α:α. _i> 

ι<οιJ·J·ά(ονrα··; ).-:,...:.r1 f:κεlvοι κα\ τά ζι:2tα -rovς 

στόv σ·ταθμόv τής Σκαρ!vοu &που ε.Τχz:: ξ:;. 

v{v""r:r. καΙ (}·ταύλουc yιcX i<:r ζ&)(r 

Βι::6α1α μ8 ~~δ: ι.Χμάξ1α ΎΙVόταv τrολλ;1 

Ο:συλε-ια καi μάλι-στα <<τΟ: δΙπλΟ:-..> δηλαδη •J.E 
δ{,.Ο -μοΟλεc;. Oi ~<1·::r)pα-τ(?1 δι:ς πf}yc:ι~.ιαv σ'Υα 

χωpia τijς Μεσ-αpΙάς, άy(φαζαν το ·σπό:pr, 

-τ--e) .κοσ-κίνιζαν οί yυ;.ι'(χίχες Ί"συ:,~ καΙ -τΌ l
ϊτ:λε,ν(ΧV1 i·-rσ; ζοCισα') τrολ>,Ε:~ οiκοy~~νειες. 

'"Λv ζοCπ:rιχν 4Ω 50 καΙ 40~ 

50 ο\κοyέ·νε.ιεc; κκερα·τζ)Ίδf.ς ~Ξτσι ήιαv έ

V·ας καλ{)ς π6·ρος ζωi1ς ;τοV τrροσετίθετο κcc! 

με 'TG ό:yρ<Ύrη{ά τους ε!αοδήματ~ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 

ll.p\ν 40 ---50 χρόνια fι δοvλειδ: τ&v ά· 

λ.<υρομuλωv ό:ρχ•·σε να λιyοσπίιη yιατi είς 

δ.\α,_~ τ·:'χζ ·π·ό·λειι~ καΙ τα ό:y:ροτ<ι.κΟ: κέvτ;χχ 

iX;JXίU~r·; ,vQ ίδp-ύ-ωvται μη,χαr.ιοκlvητοι άλεt.J'

ρ6•μuί\οι. Σ ιγa- σ'ιγa οί -rτε;ρισσ&τε.pοι χά

λα::rα.v κα; εΊναι ζήτ.1μα δ:v πρι.'> :η1ς εiσ6ο

λίl>; λειτσu;>γσuο α:v 2---3 

Ό 6,λωp6,μυλσς τοu Κ.εφαλο:οpύσσιJ • c_ 

λευ;αiως r]yo;Jά:σljη o:rrό το&; άδελφοc}(; 

Χ:;ησriSη, -rov έκα\'α\1 ;ωλι'Ιf5,pόμcιλοv ποι'; 

λει·-;οvιρyοUαι: .μΈ: η,λ~εκτ;:η·σμδν. Ε1χσ.~· τρία 

μεγάλα αίηοκίvητα cτou κοu6α.λο0σαΙν τό 

σι·τS:ρι χα{ ·μετέ.φεραν ,-ό <-~λείι?ι οέ πολ•λa 

·κέντ;χχ, Οί Το,:Jρκοι 6ρij,χαν στΙς <J:πσθ'ίjχ;::; 

ά,pκετcΧ άλ.εύp.ια ~<:α! καλοπέραc._τ,::;;/ αp-κ,ετ~ 

κα-:;::-6. 

'Ε να (~·στε1 ~.J ;rou μάς ε..Τ'Πε ό ά:Ε:ί1μνηh· 

στο~ δά·c.->-.αλό,~ μας Παr,rΟ: Μιλτι{χδης: Kα

nιyσ:.'uu; πσιδ:ά .μου ιiδί:κ·ως ·rouς j.ΙΙJλωvδ:

δ-εc, Π(Jς εΤvα: κλέψτε<;, δηλιαδτ'ι πως Θκιλε·

φταν UλΕ6[}::ι c!η·Ο τούς' χωpιικ.ο(Jς. ΑίιτQ 'δέ\) 
είναι σω<J1Τ6" ΟΙ μι.}1\f.Δ!V~5ε:.ς .εfναι π.οΥόψιJ!){~Jι 

και )ω·,τσ.ίiγτω τΟ: ζωα ποu -τΟ: οοpuφόpτω

·,αν σi χ(,ψtκ·::>i κο:) τσVς <χλάφρωvαν λίγο το 

γαμ6:ρι. 

Ξέχασα ,;α Ο:ναφέρω πως cνας }!VλΟς Q'TCx 

-τελευταία χp6vια άλεθε άλας, άλλος yύ

ψ::>•ι καΙ r) (:φάπ.p,κα» §εκόκκιζε 6αμ6Gι.κι. 

·Ό·λες σί οiκογένειεc, -τi'\ς Κvθρέας σχεδοJ 

εΤχc-v -τ·Οv φοCφναν τοvς κσ!t ζύιμωναι σ"rΟ 

σ-π·t r 1 ~ι συς .. Μ~έ·σα στιήv π·ροιί~κα τής .νύψ1~ς 

i)ταν ή γούρνα καΙ το γουρvί. Μόνw Ε.vας 

ψw-μδ:ς ζσϊ<σε στην Κι>θρf:α μΕ. λίγη δου

λειά. Στό: πλεuτα'Ια χρόνια: δ,μvχ; πολλCι: 

ψωιμιΟ: ,μΟ:ς f..pχόνται~ ά.πό τrι·ν Λωκωσία με. 

τc( αύrοκ'.νητα 'Όλοι ο1 μπΟJκκά!λη3ες πσ,·

pάγγε.λαν σωuς σιωφέ.ρηδες <;,ρισ.μένοv Q:. 

ριΟιμΟν ψc..;,μ:ι'";)v ό:ναλό:yω·ς τωv- πεΑ.ατ&ν ποίι 

Γ-ιό τα q.nyrc"r κα1 τΕς φλαοιJvες δσοι δ€.ν 

εΤχα\1 φοι)ρνσυς ΊΊ·ίjyαι'e!Ό'>v σε κανέΥσ yείτσ

ν:κ:ό. 
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λrι~ικι'J · _y-;;v.\·tά: +~ ;:{). ~. :~1Jιl{oλuptι<ι~ 
'fQU ξ!συασμι:ι. · C1t~ .:'γιά τούς-. ·ημω~ 
<Σς- 'καl -~ς~ς μι.~ρ_τ.uΡ~ει;;·χ.α.ί.-;~.ψyκι\!'ι-. 
i;-ιΧός λί;ριρ-ι.ιός ·.'t1)ς..'~Xii'~' '-'ΥΙ,ά ·'(ον' 
.τό':'Ιο 1\qι >t.OIY; <).νθ-~-rιο:,ις: t.lVi;r-• ιό. 
·'tραyQuq('.'tq,)•t:ό: ~Vιχιiiλ".r;~·τc:li~ :;~οέ. 
μιά {_;~ιστολη '<οίJ' ·Σu;.·f?έο-μ~~-·,~ιλι4 
5:t; .ΙΞ:λλάς ··:·Κ:Uιψ".:>ς'.:-rωό-,:')'Ράψr.ι.; 

'(Κιi~~ Χ~όνq; .. -.μι:.τ~ ·ηl~J~ρuλιΙ,Ji. 
1t'&ρ;::io: -~ψός; tfι~.:.;Λμt.t,όΧ~οι:.~ ~σ6 
t'τό.{}ηκt .. ~.γ.ψμή. ~~ ιδr.uυ .. ~ϊ,.δ._,_Σ·~~~ 
k•}μ.q.:;'. .μ~ς.~. ~χαχie \ι:.gθ!~p~σ!.ι ':.'i Δ 
"tαξtα' ···~κύVjWiχ_:":'~ήν, •'"K_i:ι~fPo 
'-"σ ς. -Μ~ά __ 'όμό:qα: ··.ά-nό.-•,•15. μέλη; . .$.~ 

~~:J~; .. ~'"E;.~t'~;_7~~9~~~~f~2: 
~~λη1:1η "Q ... 
9VP'r~c.<,. . .' .. ό ·-tP~tttίά :ι/τ~~ 
·«rrησ~ ή,~c.~ψ~~~.ή>.tlqS-of~!:~.:.~τtό 1t;;' 
OJ.μφvp~;; ... :t?(ιι;·:,:.~ιιφq_~~ ·, ~q~ .: :·X~U:;; 
\ΑWΙΟi.~ς. -;ι:όνW~;.,,.\ ... 
. r~~Γ:Ψ~ ~Ή6 :ι:ό. ·~,ο-.:~~. θ~ 
Ζ:τt'iΙ\σf:·~··μ!?rtό:θος: :\Ιό: -1\",λη.ρόψ<ιρηθ"~ 
~·. άvaγ\~P"tn~· Πις. ιrrιι:•iQλi'(ι;. ιt\.':1' 
~ '~>η,~φtν:} ι;..tκό'Jα n9ό ~PXi'.<tu:ι b:'-·~) 
-r-6w1 • άJiJ: .. ά~ ~;xl ·α~σιοδcξΙα. Ί Εfναι 
tό:n: ()..1.,;.~: :.-rονεμένό. ρt•it't.φ1"&ζ .'άλΧ.{Χ 
ναt c.;::.v,.t'_<φραόη :(αλ(ΙΘ~ινης-,e~λη~ 
~ς ~yι~."'f-JΊν· l.rrι~C.ωoη:·.Mιvt~·::1--.α., 
'Ι" ι'-. ;ι-λ.tιΙ·;rι;,ι:; ::·~· _" t:r:ισt:t1τ"\ ~jς ,.&;<ο · _,,·ιν 
.ι; ... "tσ~η 1:1:fι~: ι.-.._Jftζ·:ot. :κό.θ(: .toιJέu .. 

~;~Ξ·;:t~i~Δ:~~F~~,~~~~: 
μέ <ι·ά •<n::r.ρΜμένa; .n:•.t: ~με.οα·~ · ·~0-
<μ·,·. εt[.;;ι.ι:.f. .τό~ rφωω- χρι)~η .:!';,• 
:ρι.."()·ι.:.δ(α,. "ttc; αιι-'".tί?':'ς:·q~-<rvtς, ~~r
r...-τtr.ιήσ.ει-ς, .. την (;·,:.ελ~Ψ_[c;,:.':':ν 6.Qλω: 
ζω1l; μέ\'Οt1με f;r1)ι:ι:μe.οι:. Εκτός Ω.·;;ό 
~δ &rωλεΙμματα 'άκbμη .· Οfι. ·μα'φ~4 
-.<c(Jς κ:.χ-<:~λσ~ο,Jς, δλα f.χσυv <~"'lό
.kο:τ(ιmι:.Cεi ·,κ.-:cί ή.,;'ίψ71σr;6G;;:ι~ _(;-,J. 
~·ξ;r~ζε:τ_ο:ι~ .. - p:~eς(_Ι<~ .... Qί· . Ψι;{~c~~-!)·t l. 
~ro6 κο:λe>ιινται νά· Υ.u-ι.ο-•~1':ιιιvV. Q'\(t 

~f;~~σ~~~~ιab~.~~- ~~~ ;~ t§~~l~d~: 
,-,.:Λ_rt~ !.TJ:.!) Ί\~υι.;ω(.·'.(k ·•· ι}-.•(ι6υμ,σC:·v" 
:ο;;αt ";;ό;' υ;tί_ηrχ· 'fτο.<) &tjιY!OC(II-, ι<~;\ μΖ 
μ,ι:;rτ). i~r·.r-'t'JιU bέ;,ovnn ,--:ς ~~ραlf..ς 
".t-'!:ι;, ν.tις t:-;.. ά:Ίο; ... ηiσξιc:;;: Λλλά. 
-tαvι;_(ς · ·Cέ•J ~ r,:!~ι;:ω' :troύ :νά μ1'j\-' .... π~-· 
ο-ιειJ.ιt. ~~' μια' ιιέ.p!;(··e• dξι(~,θ1-_i '"'ό. 
l-rctσ-tpέψεl. o-τ'fl .,yω1.-·ι6:' 1-cιιι ]'(α1· δ'rι. 
(::ι(ι;. ι:;ραfα \'έη 01Ι('1.:Ι0; θά ffp(!ΙJι•'o' 

ΙJ{<""..ιi 6:\,'fJ.ρ~οι, ·. Vf.ξϊ._ , Ι.'t~σ)'lνε,ες, 
1i:Ι?~. (',Cι: ~ψ•ΙΙJCiEJ'/r''i0~).V, \'Q •Οί1lCΙΩ~Ι'~ . 
.. er· \υιΙ<-σ~Lv;;·.ό: H~v;. Η -'ζωή Μ:ι:r 
Gταμι~a. Πp<ιr:ί-ΨεΊ, .. , J., ' -. 
·,Ολο' σU)'r.:;η;σΙ1 ·καί' -r.:αλμό · ι?νι7ι 

·~~-;:(LΓ;~,;r~~~~· μ~:·vι;~~ν~f~r)~~α,γ ::,G 
!. c.c: tλ:(iιJ,\·σ~cx (t\'ημ.ϊσ.- Ομ•:.Jς 

ι.r.,_.,,., ~.'::>.i F.:ια 6vαι:Υ:-,η•.σ~ .. Ο' 
tσ~cψ;-<ΙΊ μc<r:r..ι r,:Λ ('(~ι; !'λ:ς::. 

. ~α·.:~(ι;,'; ;~~~-~~Χ~ r; ;~.~ ~,; 

'. :tΕΙν~ι ~~<_τ'ο~ός r.αJ t...άθι. Ελλη~ 
νης:_·;άξ!ζει-: .. νιJ. -1tpοσι<.u'"'1'Jσξι, δr.t.;ς 

)';·Q::i. ~- t.ό:ΦΟΟς ο-;;ό . .;:i.:ιrέpιτtυ νε.w 
"..:.ρό1"Q:Φέt'ο; 'tή_ς_ ΕΛΔtl J:(, δ;;:w άνα· 
':πάύ<:V-ι:"αt> Jtό..'-;rφδt6". &.'r.ό η~v Ελλσ
'~α 'r.P(ι.))<;cψicrt!lY,,,., ;ιιά η'ιν Κι.J. 
')ΓρΟ. ·ρ ι -πι?ηρόΙ · τcλψοι ε.ϊι~. άγ..,.ω· 
u-r(,:JV ~f1pr.rι;.ωτω:.ι. Δι'.ν στάΒηκι: ~~~·· 
νο;ιό ν~.~i'":c.:yνωpωτο:i fι Τα:uτότήτο. 
τ~.~ ,μCQά ~~:r"f1 "f.rω.α-r.α. rι .:ηές μο:
~rος t3Φr:νόU~ -~1:6:' 6λa:στάρtα ·ωvς χω4 

οίς .>'~ ·:rν~ψtζoyy ',!Ί"ος: .~plσJοω·,·τω ... 
;-:υ~ινf!tιι\'6·· Ίω.t ~. :ι:δ·~.:.' ;φοσκύνημά 

μας .. στ6. θρΟνί, σnlv ιι.··ηλό7::φη κΌ· 
ρυφ~ .. το9:· Τρόοό<)ς, δnov ά.νc:;ταCο.· 
7.?--_ι.~·yι?:.r. 11:ά:V'rr.t;··.~ ··ίθνά_pχης ·,· 1·1αι-.ά
ριυ.~ .•• ·, Σi·~. 1tο:λιr'~ d::pχίf::..ωΚtJ•r!'f ot 
ΙΙ.Up,(εc_:'·::rω~.:~)ιlο_V<χιΚt;ω~·· οωμα:,·;οίι.ηι 
ι~ιii;·,·~ι}έ~i}.ι.ν..:ττ·Ιv. Γlεργα:ιην~z μt '-τtς 
~ιφ{η9'..1} 200 .. 000 ύτωγpαφέι.; . ΚΙ)~ 
'flρ:(...W π-riοοφ\Ι)ιωv -;τ?ιΊ ζfiτοΟ.,.. d: ~ι.ι 
:tι'i;<)·iv~ψf..v:x :Eθvr) 'cή\' "έπfΌ"Ι:;:..bιρή 
..-?:J.<;; .. tι.τlς tσ!ι-.ι.; .:tr.κ.:ς, ,η M:.<:-pr.):Jη 
~<;~-~·~&π~: .tJ. Πrργr:μηvή qϋτr·,, 
tσ-tο~ι.κό·:ν<οκ<κ;μι:i\'1Ό, !!:·f!H •.:Jt ~plα 
<Ντ\γpάι,Ρ.·q .. ε~·α γιr'1. 1•6: φυλσ>-η::~. 
(\ltl' _)'((~ γί( ~F.ί στ6v ΟΗΕ κοί ~ι·-χ 
m:fιv:··κι•~{P,\;!jO'IJ ·τω\' Ηvω~~ν ... :ν 
Γlcλ.Ιτει~ν. · .. Κ ρrι:u)":) bι: _α!ο•J, ~~ε~ 
pfΙψ-α.""ι;άξ(ωΊJη· ·ινός .γe~vί/~tJ :.χι:r ... 
οΌ. ·y~ό άιτ?'<ο:ϊάσ1-α,.:>-η ι<α! ~λεJ&e~ 
::;Ί\0:-'"~' 

N~t..6.": ... ,.ά:"jίέ.λη 10:1 Σu~·(;,έ; .. ~o·J, 
fro6 ·.(γρί':ιψ?-ν 'tήv, 6λο . σU)'Ι< .• ~'1.-ση 
10,0.\ ·':'~·,μ()_'' !π-t01ο/';η,, άφ~\'Οi.<'.' c;ο:•
θ6ρμιyrα νι):. ξεχuθfl· ~~~qUσccι- fι 'f'W• 
.. ~~ ·-ι:fις' ψιJχf\~· ~al". ri)ς καρδιά; της 
), •>nnou.: · :'1-Ε Νι.· 1φ0~,ω..λε~ τΙ)'J yι;._ 
X"t ·~η;;: ~ 'j((nτροι:;. · Τ6: π(Λ'l:Ό: yt.:pω 
Ιψru:οuΊ("ΕλλόΛα, c~ ψ!Jχες τ(-;)~· αν
fiμ~η-ι.:ηι, .τδ-.,. μοι.χιF.lα μέ τά -πο\ίr-< 

1:ιμα .ε.ί:ρtrμp:-ιu: ό:rι:ό τ* tσn~ :-..<χ 
;.:μ(\ ι α t.'::; ._·ι;ά c-ι·iμε'ρα, fι _ γ.ι..(;Jυσ'"ι;, 
(.'ι -ιν.;.ρc_(ι,Χ"'f:ιc. t1 ()ρησ.::εία~ trj: -:ιό.\·~ 
,,_., !1οιό:;. μπορεί νίι άρνΙ·ιΟti. ·""fιν 
u;κ;:.·ω~\·f) ~μ,ην,κότητα ~ Γlι6 ~γ
Κίvητιχ(J 'bμιλιί )'~~- αίηι]ν ·τό !~ου~ 
π..! ο ·ωίι l.€tν1 κόί:J .ό:yι;;ι.vα ·noC; οη~ 
μr•-Λ;~η-ηvε t~ γvμ\•ασ,άρ'χης κ. Πσ:· 

--~~::;~:~~χ"~~"t6λ~~:~~ r:~~-~v·a:;.;~~~~.~>_ δ~:,;., 
tiι;; ;~~;)~~,1~~:~~~~~:~~-~;~;ο~~ά ά';~l~ 

Artό 1ή σ:<>,ΙV( τχ>~J ;:i)p:ι: 
τc.>ιι f;,ωΤκών :rαλλnκr:.ιο,ωv 

'~"· '!ω'ι .μοφί:ι: λeτιτι'}μi~·ι:.ι- · 
τα δto:ll-t.·X•;.(r, μ( ίε::.>ι) (r:λrJ 

ι'τξιι:;ς Κ6·-ιρΙ(•ς κ-χl τι!ι. 'ft<.τρ{δωσt 
\σ-·ωnΊα ... :ιι. 
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* ΣΕ:. πρόσφαπη €κδσση -τ·i']ς έφημ 

«Μακεδοvl α:>> θεΟ'σαλονίκη δ λαμ

προς λοyοτέχ>•η,ς σvνιφγάτης τi']ς i!:
φη,μεpίδας κ. Χp1)στος Λ<:Qμπρινός, μ>'. 

Ο:φοφψη ΕπΙστολτ') πσlι τού σ-rάληκε ('ι.

πο τΙ] Θεσσαλονίκη Ε.yραψε το π,ό 

μΕ: τον τίτλο «Πρσ.σκv

Κι)προ:ο, ποίι άvαφέρετσ. 

καΙ στο ΣωματεΊο μας !Π. ΣΤΥΛ.] 

ν η μα 

άp€ρο 

crηΊv 




