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και nας αt· μια άλλη χώρe έστω
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'Ortw;~ ~~·~υ t&ιξε απλά το

:··-~ ι,tμιΜμίνο πάνω στο

Jfou~·~:'f~:P@tηaε μe• tί καρδιά να

<fvα~~,φ;~τάζεtοiιrά τα σημά
'~Οtα ~:>~τη μεγάλη συμφο. 'ρά, ,::.'. Λ• c\','~cc'''''~
,~ επ~ςόΥι·t:wιςvtρος από τη
Λεuκωσια κάν
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Όταν σε διώξουν απ9 τον· τόΠ9 σου

ει με παράοονομέχρι το δειλινό που

ι
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παίρνει το δρόμο της επιmpοφής;
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Αυτό επαναλαμβόνεται μήνες, χρό~

«Η Γη και το βιός πάντα.κληρονομού

νια».

νται. Είναι αιώνια αρχή και δεν κατα~

Καταλάβαμε τον πόνο των προσφύ

πατιούνται».

γων και από την ομιλία ενός δασκά·

Έ:να μήνυμα που κaποτε· θα πptπεi να

λου της Κuθρέας, του ι( Πέτσα,' στα

εγκαίνια του Οικήf.lατος;
Είπε

βρει αποδέκτες.

καταλήγQyτας ο Κυθ.ρεώτης

Κεlμενο της ~ς Euysviaς ΖpμrιεrάΗη

Κάποτε ήταν συνηθισμένο γεγονός

και στις γυναικες της ·Κuθρέας που

και στην πόλΊ'} μός η σuνάντfμ:Π1 μερι

συνεχ[ζοuν τον αγώνα τους. Έ:τσι και

κών κυριών σε φιλικό σπίτι για καφέ

ενημέρωση έγινε από · την αντ'ιπρο

και λίγη κουβέντα. Κάτι ποο έχει γ{vει
πια σπάνιο στις γεμάτες από ένταση
μέρες μας.

Αλλά ποτέ δεν ειναι αργά για μια και

νούργια αρχή. την πρωtοβουλία πήρε
χθες η κ. Ευγενία Ζαμπετάκη μέλος

της ΧΕΝ. Με την αφορμή τοu πρό
σφατου ταξιδιού της Ρεθεμιώτικης
αντιπροσωπείας στη Λευι<ωσtα, ι<όλε

σωπεία για το προσκύνημα αυτό στο

μαρτυρικό vηpt ·με την ~uκαιρία πρό
σκλησης του αδελφού qωματεtοu της

Κuθρέας και βρέθηκε μια αφορμή να.
συζητήσοuν λίγό οι κυρίες μετοξv

τους. τιποτα δεν μεrράει περισσότε
ρο από την ανθρώπινη επαφή λίyο οι
κυρίες

μεταξύ

τους.

τίποτα

δεν

σε κυρfες μέλη των γυναικείων οργα

μετράει περισσότερο από την ανθρώ

νώσεων στο φtλόξενο σmτι της ·και

πινη επαφή. Κι αυτή η διαπίστωση

μεταξύ καφέ και γευστικών βουτημό

γiνεται συνήθως μετά από πρωτοβου

των έγινε μια αναφορά στην Κύπρο

λίες όπως αυτή της κας Ζαμπετόκη.

