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Τζέφφρu έγραψε στη "Νταιηλι Μαίλ»
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ελεύθερων περιοχών.
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Διαφημιστικά φυλλάδια
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αυτή να έχουν τις ευλογίες των Κυβερνή
σεων των χωρών τους.
Λάκης Αβρααμiδης

Κι αυτά τα ονόματα των ελευθέρων περιοχών έχουν μΕ
τατρέψει σε Τουρκικά οι Εισβολείς.

