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Η rpcrγικιj ΙΙD;/pα των nfχ>σφιίγων 

Η πρόσφατη εniΟ'κεψη mην Κόπρο 

'11'{ς' Peθtμftίrt~ης ~με 

εnικsφαλt;t';. την πρόεδ~ του ·C)υνtο

νιοτικοίι yuvaίkεtωv bυλλόγιον. κ. 

Eλtυkpiα ·flam::tδάι<η. vtα τα εγκαίνια 

του · Ούdfμaτος Ομiλου rι.ιναικ$ν 

Κuβρέος~ t~ και fltιλi crro nροσκtι
νιο το δρόμα των προαφύγωv; · 

Αναφtρει σχετικό η εκnρω'fJ>rtος της 
ΚΕΝ κ: 'Ευγενtα Ζαμπtτάκη nou' συμ-
μετeί~ε στην aπόστο~tι~ · · · 
~Η φιλcξενiQ των κ~ Qδελφf1)ν 

μας ήταν απερίγρι:;ιmη~.Ήρθον Θnό το 

αεροδρόμιο, μας πήραν, μας φιλοξέ· 

νησαν στ~~ια τnι~ ···μας ·γ··· Φάα.ν 
·;:~... ·~'"t . . • . 

σε πολλti~, •• τα ~δΆ 
της Ή• ·•• • ' ·:t~ 

δίτης, 

Όταν σε διώξουν απ9 τον· τόΠ9 σου 

και nας αt· μια άλλη χώρe έστω 

JlΘΚρινήi ·σιγά όιγά~ .·το ndlρvsις από· 

ψα()η, μαζεύεις τις δυvάμt~ σου, 

nρcιοαρμόζεσαι 

Μλό. t)t πρόοφυγες της Κύπρου, βλέ~ 
πουν Πίσω anό μια διαχωρισrtκft 

γραμμή τα πατf)οvοvικά τc;iuς και τQ 
μιa()(ρέγγαρο τους θυμiζει qτι δεν 

έχουν πια κανένα δικαίωμα Ότο βιός 
τοος.· 

Στο απίτι. που με φιλοξενοίιοαν, 

σuνεχiζει η .κ. Ζ()J.Ιπε.τάκη, απολάμβα

ν~ς ιuα.εmληκrt,Κή.θtα από τη βερά-

ντα. Αλλά η φίλη · Ιουλία - η όικοδέ
""~te&Ν:~ι\ια χαρεί τη 

" - ---;-;;: 

'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 δα τη δια-

δρομή, 45 χιλ το λεωφο-

pείο. ~r.άt , ...... ··', .·. ... . • βλέπει τα 
κατεχ~~ό:~~ το:~στtίτt του και κλαi-
ει με παράοονομέχρι το δειλινό που 



παίρνει το δρόμο της επιmpοφής; 

Αυτό επαναλαμβόνεται μήνες, χρό~ 

νια». 

Καταλάβαμε τον πόνο των προσφύ

γων και από την ομιλία ενός δασκά· 

λου της Κuθρέας, του ι( Πέτσα,' στα 

εγκαίνια του Οικήf.lατος; 

Είπε καταλήγQyτας ο Κυθ.ρεώτης 

Κάποτε ήταν συνηθισμένο γεγονός 

και στην πόλΊ'} μός η σuνάντfμ:Π1 μερι

κών κυριών σε φιλικό σπίτι για καφέ 

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

σε κυρfες μέλη των γυναικείων οργα

νώσεων στο φtλόξενο σmτι της ·και 

μεταξύ καφέ και γευστικών βουτημό

των έγινε μια αναφορά στην Κύπρο 

ι 

!ΑΕVΘΕΡΗ. bβΡ!Α 

πρόοφuγαc; .. 

«Η Γη και το βιός πάντα.κληρονομού

νται. Είναι αιώνια αρχή και δεν κατα~ 

πατιούνται». 

Έ:να μήνυμα που κaποτε· θα πptπεi να 

βρει αποδέκτες. 

Κεlμενο της ~ς Euysviaς ΖpμrιεrάΗη 

και στις γυναικες της · Κuθρέας που 

συνεχ[ζοuν τον αγώνα τους. Έ:τσι και 

ενημέρωση έγινε από · την αντ'ιπρο

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 

μετράει περισσότερο από την ανθρώ

πινη επαφή. Κι αυτή η διαπίστωση 

γiνεται συνήθως μετά από πρωτοβου

λίες όπως αυτή της κας Ζαμπετόκη. 


