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Φοβάμαι 

rnς Άννας - Νόtιtιnς Γεωργίου 

Φοβάμαι να περάσω τις πύλες, 

μπν τάχατες και βρεθώ σε Αττίλες. 

Φοβάμαι να τους κοιτάξω στα μάτια, 

μπ κοι π καρδιά μου γενεί δυο κομμάτια. 

Φοβάμαι να σεργιανίσω στους δρόμους, 

μπ κοι δεν οvrέξω τπς ψυχnς μου τους πόνους, 

Φοβάμαι να διαβώ μονοπάτια, 

μπ και φυτρώσουν ξαφνικά τα αγκάθια, 

που σου γδέρνουν το δέρμα 

και αφnνουν το αίμα 

να χυθεί σε μιασμένους πια τόπους. 

Φοβόμαι ν' ανrικρύσω τους Τούρκους εποίκους, 

που θρονιάστπκαν άρδπν στους δικούς μας τους οίκους, 

Φοβάμαι να περπατιiσω στο βιος μου, 

να μαζέψω λουλούδια, ν· ακουστούν τα τραγούδια 

που τραγούδαγα κάποτε, 

ευτυχισμένπ σαν ιiμουν 

στπ μικριi τπν αυλιi μου. 

Φοβάμαι ν' αναπνεύσω ελεύθερα 

στπ σκλαβωμένπ πια γπ μου. 

Φοβάμαι να κοιταχτώ στον καθρέΦτπ, 

μιiπως και βρω τον εαυτό μου πια φταίχτπ 

για τα όσο γινnκανε Π και όσα θα γίνουν 

στο ταλαιπωρπμένο από χρόνια νπσί μου, 

Φοβόμαι, μπ δεν αvrέξω να περάσω τις πύλες. 

Από τπν ποιnrικΠ aufifioγιi «Mn και τα nάvra εάfiω;» 
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ANfiΚATOXIKH ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣfΙΚΗΣ 
ΣτΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ "ΜIΑΣ ΜΗΛΙΑΣ", 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 

Χαιρετισμός του δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά, 

Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας. 

Το πικρό εκείνο. όχαρο καλοκαίρι του 1974, ξαναζωντανεύει αυτές τις μέρες στις 
μνήμες μας καθώς n τραγωδία, 
λόγω· τnς προδοσίας και τnς 

βάρβαρης τουρκικής εισβολής, 

που έπληξε τότε το νησί μας, 

παραμένει μέχρι σήμερα μια 

ανοικτή και ανεπούλωτη πλη

γή. Ένα βαθύ τραύμα που 

συγκλονίζει τις ψυχές μας που 

μόνον τότε μπορεί να γιατρευ

τεί όταν σημάνει χαρμόσυνα n 
καμπάνα τnς Αγίας Μαρίνας, 

τnς οποίας τον Εσπερινό τελέ

σαμε απόψε, του Αγίου Γεωργί

ου. τnς Αγίας Άννας, του Αγίου 

Χαραλάμπους και των τόσων 

όλλων βουβών σήμερα εκκλησιών τnς Κυθρέας και τnς γύρω περιοχής. Αυτής τnς 

Κυθρέας του Βασιλείου των Αρχαίων Χύτρων, με τις βαθιές, πανάρχαιες ελληνικές 

ρίζες. 

· · Τι κι αν ο κεφαλόβρυσος έχει στερέψει και ακρωτηριασθεί ισnμ. έχει αλλοιωθεί τώρα 
εντελώς ο χώρος που ήταν άλλοτε καταπράσινος και στην προσπάθεια να γίνει εκμε

τάλλευση του για τουριστικούς σκοπούς, διοχετεύεται ανακυκλωμένα νερό στο 

τεράστιο αυλάκι που έχουν διανοίξει>. συνεχίζει να περιμένει τους νόμιμους κατοί

κους να επιστρέψουν για να αναβλύσει με κρυστάλλινο νερό και πάλιν, φέρνοντας 

τnν ελπίδα για αναγέννnαn του λαού μας μέσα από τnν τέφρα του. 

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για το μέλλον. Η 

nρόαΦατn συμφωνία στην παρουσία του Β.Γ.Γρ. του ΟΗΕ κ. Γκαμπάρι δίδει κάποιες 

ελπίδες αλλά δεν διαφοροποιεί δυστυχώς ποσώς τnν κατάσταση σε μια περίοδο 

έξαρσης τnς τουρκικnς αλαζονείας και προκλητικότητας. Η έναρξη ενταξιακών δια-
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πραγματεύσεων τnς Τουρκίας με τnν Ε. Ε. δεν έΦερε δυστυχώς ακόμn τnν αnοσκο

πούμενn «εξnμέρωσn του θnρίου». Πολύ φοβόμαστε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σκο

πό κυρίως έχουν τn «διευκόλυνσn» τnς Τουρκίας στο ξεπέρασμα των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει στις σχέσεις τnς με τnν Ε.Ε .. Μακάρι να μnν είναι έτσι τα πράγματα, και 
νΌνοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμn και λειτουργική λύσn του προβλήματός μας το 

συντομότερο. 

Η Ευρωπαϊκή πορεία τnς Τουρκίας, υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσε να απο

τελέσει θετικό παράγοντα υποβοήθnσnς λύσnς του Κυπριακού και εξομάλυνσnς των 

Ελλnνοτουρκικών σχέσεων. Όμως κάτι τέτοιο προϋποθέτει τον από μέρους τnς 

Τουρκίας σεβασμό του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου. Η ουνεχιζόμενn άρνn

σn εφαρμογής τnς Τελωνειακής Ένωσnς Τουρκίας-Ε.Ε. με μn αναγνώρισn τnς 

κυπριακής Δnμοκρατίας, n απαγόρευσn προσγειώσεων κυπριακών αεροπλάνων σε 
τουρκικά αεροδρόμια και εισόδου κυπριακών πλοίων σε τουρκικά λιμάνια, συνιστούν 

πράξεις αυτοακύρωσnς και αυτοαναίρεσnς των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών τnς Τουρ

κίας. Η Τουρκία συμπεριφέρεται ωσάν και n Ευρωπαϊκή Ένωσn θα προσχωρήσει σΌυ
τήν κι όχι το αντίθετο. Αυτή n συμπεριφορά θα πρέπει να προβλnματίσει σοβαρά 
όλους τους Ευρωπαίους. 

Για μία ακόμα φορά επαναβεβαιώνουμε τn σταθερή μας προσήλωσn σε ειρnνική, 

βιώσιμn και λειτουργική λύσn του Κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό. 

Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνουμε ότι το Όχι του Κυπριακού Ελλnνισμού στο 

Δnμοψήφισμα τnς 24nς Απριλίου δεν nταν Όχι στn λύσn, αλλά σε άδικες και ετερο

βαρείς πρόνοιες αυτού του προταθέντος Σχεδίου. ο λαός μας δε ζnτά τίποτε περισ

σότερο αλλά δε δέχεται ούτε τίποτε λιγότερο απ' ό,τι δικαιούνται και απολαμβάνουν 

όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Κι αυτό το διεκδικούμε για όλους τους Κυπρίους, 

Ε/Κ, τ /Κ, Αρμένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους! Δεν θέλουμε απλώς αλλαγή τίτλων και 

ετικετών στα Σχέδια Λύσnς αλλά διευθετήσεις τέτοιες που να εδράζονται σε αρχές 

και που θΌντέχουν στο χρόνο. Η Κύπρος δεν αντέχει άλλες περιπέτειες και ούτε 

πρέπει να τις έχει ως ισότιμο πλέον Ευρωπαϊκό κράτος. 

Με τnν ευκαιρία τnς σnμερινής εκδι1λωσnς τιμής, υπό το βλέμμα τnς εορτάζουσας 

Αγίας Μαρίνας τnς Κυθρέας μας, αναμετρούμε τις δυνάμεις μας και συναισθανόμα

στε τις ευθύνες για το μέλλον τnς πατρίδας μας. 

Συνειδnτοποιούμε πως όσο συνεχίζεται n τουρκική κατοχή δεν υπάρχει άλλος δρό
μος από το συνετό μεν αλλά αποφασιστικό αγώνα διεκδίκnσnς των δικαίων μας. 

Μπορεί να είμαστε μικρός λαός αλλά είμαστε ένας λαός με ιστορική μνnμn, με γνώ

σn των καταβολών μας και που πιστεύει στις αρχές τnς ελευθερίας, τnς δικαιοσύνnς 

και τnς ειρήνnς. Η ιστορία μας, μια ιστορία αγώνων και θυσιών υπέρ ελευθερίας, μας 
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υπαγορεύει την αξιοπρέπεια και την περηφάνια που δεν πρέπει να συγκρούεται κατ· 

ανάγκη και με την επίδειξη σύνεσης στα βι'iματα που κάνουμε για να επιτύχουμε την 

επανένωση της πατρίδας και του λαού της. 

Σ' αυτι'i την προσπάθεια. παραμένει σnμαντικι'i παράμετρος η διατr'ίρnσn της αμυντι

κι'iς ικανότητας των Ενόπλων μας Δυνάμεων σε ικανοποιητικό επίπεδο και ας μην μας 

ξεγελούν και παρασύρουν δηλώσεις περί του αντιθέτου. Χωρίς αξιόπιστη δύναμη 

αποτροπnς θα είμαστε έρμαιο στις διαθέσεις εκείνων που θέλουν να κλείσουν το 

κυπριακό όπως-όπως. Θέλουμε μια ειρnνικn λύση αλλά και δεν υποκύnτουμε σε 

εκβιασμούς των ισχυρών και ιδιαίτερα της κατοχικnς δύναμης. 

Η γενιά μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ιστορίας. Καλούμαστε να αναμετρηθού

με μαζί της και να αναλόβουμε τις ευθύνες για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας 

μας. Όλοι μαζί ας αγωνιστούμε για τη σωτηρία της Κύπρου για ένα καλύτερο μέλλον 

για τις γενιές που θα έλθουν και που τους αξίζει να μην ξαναζr'iσουν τις ίδιες αγω

νίες και πόνο. αλλά ειρηνικά σε μια ελεύθερη, δημοκρατικn και επανενωμένη Ευρω

παϊκn πατρίδα. 

Κλείνοντας, απευθύνω θερμό καλωσόρισμα στ· αδέλφια μας από την Ελλάδα, που 

και φέτος βρίσκονται μαζί μας σ' αυτό το μετερίζι διεκδίκησης των δικαίων του λαού 

μας. Η πίστη μας στο δίκαιο ας μη μας εγκαταλείψει ποτέ! 

Σας ευχαριστώ για την προσοχιi σας. 

χαιρετισμός του κ. Δημιiτρη Καλογερόπουλου, Δημάρχου Αιγάλεω 

Κύπριοι Έλληνες Αδελφοί μας, Αδέλφια μας από την κατεχόμενη Κυθρέα, 

ο λαός του Αιγάλεω σι'iμερα εδώ στο οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς aποτίει φόρο 

τιμnς και αναγνώρισης σε όσους έπεσαν υπέρ της Δημοκρατίας και Ανεξαρτησίας της 

Κύπρου. Τριανταδύο χρόνια μετά κανείς δεν ξεχνά τη μαύρη επέτειο του πραξικοπn

ματος και της τούρκικης εισβολr'ίς, οι συνέπειες των οποίων εξακολουθούν να βασα

νίζουν τον κυπριακό Λαό. 

Καθίσταται επιτακτικn ανάγκη ενόψει των κρισίμων στιγμών που έρχονται για το μέλ

λον τπς Κύπρου να υπάρχει συσπείρωση, ομοψυχία και ενότητα από όλους . 

Τέλος, ευχόμαστε στους αδελφούς Κυθρεώτες σύντομη επάνοδο στα σπίτια τους σε 

μιά Ελεύθερη Κυθρέα. 

16.7.2006. 
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Ομιλία του Δημάρχου Κυθρέας κου Μιχαλάκn Σάββα 

Σέρνουμε και Φέτος τα βήματα μας στο χώρο αυτό που αποτελεί τα τελευταία χρό

νια ιερό προσκύνημα για τους κατοίκους της σκλαβωμένης κωμόπολιiς μας και της 

ευρύτερης περιοχιiς. Η ετήσια ρωγμιi του χρόνου επανέρχεται αμείλικτη. Ήρθε πάλι 

ο Ιούλης και κάθε χρόνο θα έρχεται για να ξυπνά μνιiμες και μνιiμες. ο συγκλονιστι

κός Ιούλπς του 74 αποτελεί συνέχεια ένα ασιiκωτο βάρος. Δεν υπάρχει τέτοιο προη
γούμενο σ' ολόκληρη την πολυαίωνη ιστορία της Κύπρου. Πέρασαν αρκετά χρόνια 

από τότε. Μα το 74 είναι εδώ απαρασάλευτο, όπως η κατοχιi εξακολουθεί να είναι 
εδώ. ο αδυσώπητος Ιούλης του 06 σηματοδοτεί την συμπλήρωση 32 χρόνων μετά 
το μεγάλο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπιiματος και της βάρβαρης τούρκικης 

εισβολής. ο λαός μας για τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια σιiκωσε ένα αβάστακτο 

σταυρό μαρτυρίου με υπομονιi, θάρρος και εγκαρτέρηση. Τριάντα δύο χρόνια μετά 

οι τραγικές συνέπειες της προδοσίας και του εγκλιiματος παραμένουν αναλλοίωτες. 

Οι πρόσφυγες, οι αγνοούμενοι, οι μαρτυρικοί εγκλωβισμένοι, η συνεχής παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του κυπριακού λαού 

ως αποτέλεσμα της τούρκικης επιδρομής και της συνεχιζόμενης κατοχιiς αποτελούν 

τα αμάχητα τεκμιiρια της συνεχούς διεθνούς παρανομίας σε βάρος της Κύπρου. Οι 

Τούρκοι επεκτατιστές έπαιξαν και με τον παράγοντα χρόνο σ' όλο αυτό το διάστημα, 

θέλοντας να στεριώσουν την κατοχιi και να γλυκοκοιτάξουν και προς την υπόλοιπη 

Κύπρο. 

ο Διlμος Κυθρέος και η Συντονιστικιi Επιτροπιi Ευρύτερης περιοχιiς Κυθρέας διοργα

νώνει για ένατn συνεχιi χρονιά τις aντικατοχικές εκδηλώσεις μνιiμπς και αγώνα που 

περιλαμβάνουν και τον εσπερινό τnς Αγίας Μαρίνας στο χώρο αυτό. 

Δυστυχώς οι δυνάμεις κατοχιiς συνεχίζουν να λεηλατούν και συστηματικά να κατα

στρέφουν τπν κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά στnν κατεχόμενη περιοχιi τnς 

Κύπρου και π θρησκευτική περιουσία εξακολουθεί να λεηλατείται με στόχο τnν 

αλλοίωση της θρησκευτικιiς και πολιτιστικιiς κληρονομιάς τnς Κύπρου. Τούτο κατα

μαρτυρείται απ' όλους με την επίσκεψη στnν γενέθλια γπ, μετά το άνοιγμα των οδο

φραγμάτων. Η επιδιόρθωση των ιερών χώρων αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων οργα

νισμών των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσnς για να ικανοποιηθεί το 

αίσθημα των κατοίκων της Κυθρέας και τnς Ευρύτερης περιοχιi που aνυπομονούν να 

ασκήσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθιiκοντα στους ιερούς χώρους τnς κατε

χόμενης γπς τους. Επίσης δεν πρέπει να διαφεύγει τnς προσοχής μας ο συνεχιiς και 

έντονος οικοδομικός οργασμός στα κατεχόμενα πάνω στις περιουσίες των ελληνο

κυπρίων που σταδιακά θα δυσχεραίνουν το έργο τnς εξεύρεσης δίκαιης λύσης του 

κυπριακού πρσβλιiμστος. 
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Αναφορικά με το Σχέδιο Ανάν είναι γνωστή η ετυμηγορία του λαού να καθορίσει το 

μέλλον του. Οι προσδοκίες και επιδιώξεις του λαού μας, ανεξάρτητα από τα απατε

λέσματα του δημοψηφίσματος παραμένουν σταθερές. το οχι στο Δημοψήφισμα δεν 

ι'\ταν ασφαλώς όχι λύση του κυπριακού προβλήματος, όπως ψευδώς κακόπιστοι τρί

τοι ισχυρίστηκαν. ο λαός ενδιαφέρεται για λύσn το συντομότερο δυνατό. Μια λύσn 

που να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Λύσn χωρίς τnν καταθλιπτική κηδεμονία της 

Τουρκίας. Λύσn δημοκρατική που να στηρίζεται στο Διεθνές και το Ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Δυστυχώς όμως αντί n Τουρκία και n Τουρκοκυπριακή ηγεσία να ανταποκριθούν θετι
κό στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού, προβάλλουν τις παράνομες και 

δόλιες αξιώσεις τους για αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Ζnτούν θρασύτατα όρσn 

τnς δήθεν απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και νομιμοποίηση των παράνομων λιμα

νιών και αεροδρομίων στα κατεχόμενα. Αποδεικνύεται ότι n προτεραιότητά τους δεν 
είναι n λύση αλλά n νομιμοποίηση των κατοχικών δεδομένων. 

οι αρχές, το δίκαιο και n νομική τάξη τnς Ε. Ε. δεν επιτρέπουν στρατιωτική παρουσία 
και παράνομη κατοχή στnν Κύπρο από ένα ξένο προς τnν Ευρώπη κράτος που παρα

βιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τnν κυριαρχία ενός άλλου κράτους μέλους τnς 

ΕΕ. το κράτος τnς Τουρκίας δεν μπορεί να είναι νια χρόνια ο ατιμώρητος και αλαζο

νικός καταπατητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να διεκδικεί θέσn 

στnν Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ε.Ε. οφείλει να επιβάλει στnν Τουρκία τις όσες έχει 

αναλάβει υποχρεώσεις συμμόρφωσης, προς δίκαι π και πολιτισμένη συμπεριφορά και 

ότι και n ίδια n Ευρωπαϊκή κοινότητα έχει υποχρέωση να προασπίσει τις αρχές πάνω 
στις οποίες στηρίζεται n ύπαρξή τnς υποδεικνύοντας και απαιτώντας από την Τουρ
κία τnν εφαρμογή τους και νια τnν Κύπρο. 

Εν κατακλείδι επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χαραχθεί μια νέα διεκδικητική πολιτική 

τώρα που n Κύπρος ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης και ότι τώρα που n 
Τουρκία επιδιώκει την ένταξr'i τnς στην Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόσει και να απο

δείξει ότι αποδέχεται τις αρχές δικαίου, τις αρχές τnς διεθνούς και ευρωπαϊκής νομι

μότητας έμπρακτα με τnν αποδοχή δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού προβλnματος 

που δημιούργησε n ίδια με τnν εισβολιi και κατοχι'\ του 1974. Η επιδρομικι'\ Τουρκία 
μπορεί να πέτυχε πολλά με τnν ανοχι'\ των ισχυρών τnς γnς, αλλά απέτυχε στn νομι

μοποίηση τnς κατοχι'\ς και όχι μόνο. Παρά τn λυσσώδη αντίδραση των πατρώνων της, 

n Κύπρος εντάχθηκε στnν Ε.Ε. ενώ η Τουρκία βρίσκεται στον προθάλαμο προσδοκώ
ντας τnν ένταξι'\ τnς n οποία εξαρτάται πλέον και από την Κύπρο. Επιτέλους θα πρέ
πει να αντιληφθεί n Τουρκία ότι με μια σειρά γνωστών γεγονότων του πρόσφατου 
παρελθόντος έχασε το ειδικό της βάρος που τnν κατέστnσε σε όλn τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου το παραχαϊδεμένο και κακομαθημένο παιδί των ισχυρών τnς 

Δύσης.' 
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Στις δύσκολες στιγμές που περνά n πατρίδα μας και ειδικότερα τώρα με τnν κινnτι
κότnτα που παρατnρείται για προετοιμασία ενός νέου γύρου συνομιλιών για επίλυ

σn του πολιτικού μας προβλriματος, έχουμε δίπλα μας όπως πάντα μοναδικό στιi

ριγμα τnν Ελλάδα και τον απανταχού 

Ελλnνισμό. 

και αυτό ερμnνεύεται με τnν εδώ παρου

σία στnν αποψινιi μας εκδιiλωσn επταμε

λούς αντιπροσωπείας του διδυμοποιnθέ

ντα Διiμου του Αιγάλεω με επικεΦαλιiς το 

Διiμαρχο αδελφό Δnμιiτρn Καλογερόπου

λο, καθώς επίσnς και τους Δημοτικούς 

Συμβούλους Μαρία Βουγιουρδιi, Δέσποι

να τσαγδιi, Ιωάννn Δnμομελέτn, Διiμnτρα 

Σπnλιοπούλου, Ασπασία Αρετάκn και 

Ιωάννn Περράκn. Τους καλωσορίζουμε με 

απέραντn αγάπn και ερμnνεύουμε τnν εδώ παρουσία τους σαν ένα ακόμn έμπρακτο 

κρίκο στn συμπαράσταση και συμπαράταξη τnς Ελλάδας στο δίκαιο αγώνα που διε

ξάγουμε. Η αδελφοποίnσn, n Φιλία και συνεργασία μεταξύ του Δι'iμου Αιγάλεω και 
του δικού μας Διiμου πιστοποιιiθnκε με τον πιο εξαιρετικό τρόπο στn σnμαντικιi 

εκδιiλωσn που διοργάνωσε ο Διiμος Αιγάλεω στις 15.10.2005 με τn διαμόρφωση και 
ονομασία κεντρικιiς πλατείας του Διiμο σε «Πλατεία Κατεχόμενου Διiμου Κυθρέας 

και τnν κατασκευιi κεφαλόβρυσου σε ένδειξn θύμnσnς του κεφαλόβρυσου που βρί

σκεται στnν κατεχόμενη κωμόπολn μας. Από το βιiμα αυτό θα 'θελα να εκφράσω εκ 

νέου τnν ευγνωμοσύνη μας νια τnν υλοποίnσn του έργου αυτού. 

Κυρίες και κύριοι, 

Αυτιi τn στιγμιi n σκέψn όλων μας ταξιδεύει στnν κατεχόμενη γn μας. Τραυματικές 
συνεχίζουν να είναι οι εμπειρίες για τα ερείπια που αντικρίσετε και που άΦnσε στο 

πέρασμά τnς n ασιατικιi πλnμμυρίδα τον αξέχαστο θερμό Αύγουστο του '74. 

Με βουρκωμένα τα μάτια στρέφουμε συνεχώς το βλέμμα μας στο σκλαβωμένο 

πενταδάκτυλο που κι αυτός αναρωτιέται σαν νιώθει τα σπλάχνα του να ανασκάπτο

νται για χάρn του παράνομου έντονου οικοδομικού οργασμού πάνω στις περιουσίες 

μας στn γενέθλια γn ... Αναπολούμε όλοι τnν άγια εκείνn μέρα τnς μόνιμnς επιστρο
φιiς. 

Σας ευχαριστώ! 




