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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

' Eξoχώτcπoν 

ΠρόεδροΥ KUnPIQKric; Δημοιφατίας 

Κ. Σπυρον Κυπριανοίι 

'EντoCιθα. 

Σωματείο «ΈλεV3ερη KUΘρέαι 

χρόν ι α πολλά Υιό την 6νομαστική 

τή. 

Λευκωσία, 12. 12.198 1. 

ευχετα ι 

Σας Υ Ι ΟΡ-

Ό Πρόεδρος τού Σωματεiou 

ΧΡ . ΠΕΤΣΑΣ 

'Εξοχώτατον 

Πρέ'σ6υν της . Ελλάδος 
1<. Xρ'iΌ-τoν Ζαχαράκη 

'EνταVΘΑ. 

'Εξοχώτστε., 

Ή ΈΠΙΤΡοπη τού σωματείου μας σάς πα

ρακαλεϊ θερμά vΆ κάμετε τίς KCΠάλληλες 

ένέργειες vΆ διεVΘετηθεί μιά όλ ιγόλεπτη ουν

άντηση άντΙΠΡοσωπείας της μέ τόν Έξοχώ

τατον ΠΡΩΘVπoupyό τής 'Ελλάδος Κ. 'Αν

δρέα Γ . Παπανδρέou μέ τόν έπ lκείμενο έρχο

μό -rOU στήν Κύπρο στίς όρχές Ί ανouαρίoυ 

1982. 
Μέ τη ... EVΧαφία αύτη παρακαλώ δεχθητε 

τίς άΠΕφες εύχαρ ι στίες μας Υιό δσα πράτ

τεrτε τΟσον roείς 000 καί ή ΈλληΥIΚτ) Κυ-

6έρνηση καί ΠΡοσωπl'Κα δ κ. ΠpΩΘVπoupyός 

Υιά τή διεθνή πΡ060λή, προώθηση καί λύση 

τοίί ΈθΥIΚOV μας ΠΡο6λήμστος. 

ΛεlJΚωσία, 22. 12.198 1. 
ΜΙ εξαίρετη ό<-r ίμηση 

ΧΡ. ΠΕΤΣΑΣ 

Πρόεδρος τού Σωματείou 

ΣΡΜΑΤΕ Ι Ο 
ΙΙΕΙ\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑιι 

Πεvτέλης 50, Δασουπολη, 

Λεvκωiσ·ία, Κύπιχ>ς. 

Έξοχώτατov 

ΠΡΩΘVΠOυργόν της 'Ελλάδος 

κ. 'Ανδρέα Γ. Παπανδρέou 

ΑΘΗΝΑΙ. 

Έξοχώτατε, 

ΠpoσΦUγΙKό Σωματείο ιι 'Ελεύθφη Ku· 
θρέω άπεuθVvει θερμα συγχαρητήρια ΆVάλη

ψη &ψηλών καθηκόΥτων, ευχόμενο Ύμετέρας 

ΠΡΩΘUΠOUργίας αίσια λύση Κυπριακού, άπο

κατάσταση άνθρωπίνων δικαιωμάτων, έπι· 

στΡοφή όλοι<λήρου Πρ<X1ΦUγΙKOύ κόσμou πα

τρογονικές έστίες. 

Λευκωσία, 26.10.1981. 
Ό Πρόεδρος 

ΧΡ . Π ΕΤΣΑΣ 

Σωματείο " . Ελεύθερη Κυθρέα" 
Πεντέλης 50, Δαοούπολη , Λευr;ωοία 

Λευκωσία 23 Δεκεμβρίου 1981 

. Εξοχώτατον Πρόεδρον 
Κυπριακής Δημοκρατlας 
κ.κ. Σπύρον Κυπριανού 

. Εξοχώτατε , 

Ό κ . Στέλιος Πετάσης , Άντισυνταγματάρ

χης - ( Π Ζ) της Έθνlκης Φρουρας - εχει έκδώ

σει πρόσφατα δυό έργα - . ο .. Αγιος Δημητρια- . 
ν6ς , . Επίσκοπος Κuθρέας - καί - Πού τήν καρ
κιά μου τήν ραϊσμένη -

. Ο συγγραφέας έχει διαθέσει καί τό δύο του 
βιβλία νά πωληθουν μέσο του Σωματε ίου μας 

καί 6ρκέσθηκε νά πόρει άπό τήν πώλησή τους 
μόνο τό μισά γιό τήν κάλυψη τών έκτυπωτι-
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κών , τ6 όλλα μισά θό τ6 κρατήσουμε Υιό τήν 

ένίοχυση τού ταμείου τού Σωματείου μας καί 
είκονογράφηση τής είκόνας τού ' Αγίου 
ΔημητριανοU . 

· Η τιμή τού πρώτου βιβλίου είναι ί:1 καί τού 
δευτέρου 750 μιλς. 
Σάς όποστέλλσυμε 1 βιΒλίο τής πρώτης έκ

δοσης καΙ 1 τής δεύτερης έκδοσης Υ ιό ένημέ

ρωσή σας , μέ τήν έλπίδα πώς θό εύαρεστηθή 
τε νό παραγγείλετε όρκετό όντίτυπα . 

Δ ια τε λώ μέ έξοίρετη έκτΙμηση 

Χρ . Π έτσας 

nρόεδρος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

· Ο Κ . Στέλιος Πετόσης όπό τήν Κuθρέα, 
. Αντισυνταγματάρχης (Π Ζ) τής . Εθνlκης 
Φροuράς , έχει έκδώσει πρόσφατα δύο έργα 
του · . Ο 'Άγιος Δημητριανός . Επίσκοπος Ku
θρέας - καί - Πού τήν καρκιάν μου την 

ραϊσμένη . 

Τό πρώτο πραγματεύεται τήν βιογραφία τού 
. Αγίου πού στηρίζεται σΙ πειστικό κοί όδιόσε ι 

στα ντοκουμέντα καί τό δεύτερο όποτελεί δι

κή του ποίηση έμπνευσμένη όπό τ6 περιβάλλο 
της κατεχόμενης Κυθρέας μετό τήν τραγωδία 

τού μαρτυρικού μας νησιού πού έπέφερε ή 

βάναυση εΙσβολή τού ' Αττίλα . 
· Ο συγγραφέας καί ποιητής τών έργων αύ

τών αύθόρμητα καί όλοπρόθυμα μακρυά όπό 

ίδιοτέλεια καί κέρδος διέθεσε καί τΙς δύο του 

έκδόσεις νά πωληθούν μέσο τού Σωματείου 
μας .. Η τιμή τής πρώτης έκδοσης είναι t1 Υιό 
κόθε τεύχος. Άπό τό ποό6 τούτο ό συγγρα

φέας θό πάρε ι μόνο 500 μ ιλς Υιά νό καλύψει τό 

έκτυπωτικά , 250 μιλς θό περιέλθουν στά χέρια 
συσταθείσης ' Επ ιτροπής πού έχει άνσλόβε ι 

τήν όγlΟΥράφηση τής εΙκόνας τού ' Αγίου Δη 
μητριανού μέ τό όσημέν ιο στεφάνι στό κεφάλι 

δπως ήταν ή όρχαία είκόνα τού . Αγίου πού 
ήταν τοποθετημένη στήν έκκλησιό τής Χα ρ

δακιώτισσας στήν Κυθρέα καί τό ύπόλοιπα 250 
μιλς θά μείνουν aτό ταμείο τού Σωματείου 

μας . 

· Η τιμή τού δεύτερου βιβλίου είναι μόνο 750 
μιλς καί όπό τό ποσό αύτό ό ποιητής θό πόρε ι 

μόνο τό μισά γιό τήν κάλυψη τών έκτuπωτι
κών . τ6 όλλα δέ μισό θά μείνουν ατό Σωματείο 

μας . 

· Η . Επιτροπή τού Σωματείου μας εύχaρι
στεί θερμό τόν κ. Στ. Πετάση γιό τήν γενναιο-
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δωρία του καί τού εϋχεται κάθε οίκογενειακή 
εύτυχίαν καί νό συνεχίσει'μέ τόν 'ίδια πατριωτι
κό ζήλο τό συγγραφικό του έργο καί μέ τήν 
πο ιητική φλέβα πού εlναι προικισμένος νά 
όποβεί ό νέος βάρδος τής Κύπρου μας. Νό 
εΙνα ι δέ βέβαιος πώς ή προβολή τών Τουρκο 

κρατημένων τόπων μας θά συμβάλει όξιόλογα 
στόν δΙκαιό μας όγώνα καί θό κρατήσει όνόμε
σα στόν προσφυγικό μας κόσμο όσβεστο τόν 
πόθο Υιό έπιστροφή καί δικαίωση . 
Συστήνουμε καί τό 2 του βιβλία νό τό προμη

θευτεί κάθε ένας Ιδίως οΙ πρόσφυγες Κυθρέας 
καί περιχώρων, γιατ! όποτελεί τούτο ήθικήν 
ίκανοποίηση τού συγγραφέα καί τόν ένθαρρύ 
νει aτό συγγραφικό του έργο. 
Μπορεί δποιος θέλει νό προμηθευτεί τ6 βι

βλία ν ' όποταθεί στήν διεύθυνση Πεντέλης 50, 
Δασούπολη Τηλ. 26301 καΙ χωρίς καθυστέρη
ση θό τού στέλλονται τό βιβλία ταχυδρομικώς 
όφού έμβάσει τό όνόλογο όντίTlμο . 

Λ ε υ κωα la 
23.12.81 

. Από τ ή Γραμματε ία τού ΣωματεΙου 

Τρίτη Συνεστίαση τού Σωματείου " ' Ελεύθε

ρη Κυθρέα» πού έγινε στίς 17.12.1981 , μέρα 
Πέμmη ωρα 8 μ . μ . στό ξενοδοχείο 
.. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ... 

' Η συνεστίαση τελούσε ύπό τήν αίγίδα τού 
έντΙμου Πρόεδρου τής Βουλής τών ' Αντιπρο

σώπων κ. Γεωργίου Λαδά καΙ σ ' αύτή παρεκό

θησε καί ό 'Έντιμος Ύφυπουργός 'Εσωτερι

κών κ , Πέτρος Στυλιανού . 
Πaρεκόθησαν σ ' αύτή περίπου 300 Cιτoμα τ6 

πλείστα όπό τήν Κυθρέα καί τό περίχωρα καί 

αλλοι έκτιμητές καΙ φίλοι του σωματεlου. 
Ό Πρόεδρος τού σωματείου κ . Χριστόδου 

λος Πέτσας όπηύθυνε στήν συγκέντρωση τόν 

πιό κάτω χαιρετισμό, πού κατασυγκίνησε 

πραγματικά, γιατί συνέτεινε νό μεταφερθού

με νοερά στό αγια χώματα τής Κωμόπολης κaί 

τών γειτονικών μας χωριών. 

~ EνTlμε Κύρ ι ε Πρόεδρε τής Βουλής , 4 Εντ ι με 

. Υφυπουργέ, όξιόTlμοι κυρίες καί κύριοι. 

' Εκ μέρους τού σωμοτείου μας χαιρετίζω 
τήν όποψινή μας συγκέντρωση καΙ σάς εύχορι
aτώ δλους γιό τήν αύθόρμητη προσέλευσή 

σας . ίδιαιτέρως εύχαριστώ τόν Πρόεδρο τής 

Βουλής κ. Λαδά κοί τόν . Υφυπουργό ' Εσωτε-
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ρικών Κ . ΣτυλιανΟύ πού δέχθηκαν τήν πρόσ
κλησή μας καί τούς εχοuμε όνόμεσά μας . 

'Έχει πιό γίνε ι θεσμός Υιό τ6 σωματείο νό 
όργaνώνε ι μέσα σΙ τούτο τ6 μήνα τόν Δε

κέμβρη τήν έτήσιa αύτή συνεστίαση πού σκο

πό εχε ι νό συγκεντρωθούμε ολοι έμείς οΙ Ku
θρεώτες, ο ί κάτοικοι τών περιχώρων Κuθρέας 

φίλοι κaί έκτιμητές μας Υιό νό πούμε τό δ ικό 
μας , νό θυμηθούμε τούς τόπους μας τό χωριό 

μας τίς συνοικίες μας καί νό ζήσουμε έστω καί 
νοσταλγικό πώς Βρ ισκόμαστε στά σπίτια κοί 

τίς περιουσίες μας πού τόσον έχουμε έπιθυ

μήσει όφού πέρασαν σχεδόν όκτώ χρόνια όπά 
τήν άποφρόδα έκείνη μέρα πού ό . Αττίλας 
πατώντας τό ίερά μας χώματα μάς έξανόγκασε 
νό τό έγΚQταλείψοuμε. 

. Η προσέγγισή μας στό χώρο τούτο μάς 
όνaνεώνεl δεσμούς συγγενικούς καΙ φιλικούς 
πού μάς ένώνουν έμάς τούς Κυθρεώτες .. Απ ' 

τούς δεσμούς αύτούς όντλούμε πίστη καί 

θάρρος γιά νά συνεχίσουμε όνένδοτο τόν 
όγώνα μέχρι τής πλήρους δ ικαίωσης , μέχρι 

τής όλότελης έφαρμογής τών όνθρωπίνων δι

καιωμάτων Υιό όλους τούς κατοίκους τής τα
λαίπωρης Κύπρου μας. 

Κατό τίς ώρες αύτές όφήνουμε τή σκέψη καί 
τή θύμησή μας νά πετόξει στίς κατάκλειστες 

έκκλησίες μας πού tμειναν βουβές καί όλει
τούργητες έπί τόσα χρόν'ια , γιατί ό όλλόφυλος 
έπιδρομέας δέν όναγνωρ ίζε ι τήν Ιερότητα τού 
χώρου .. Αναπολούμε κατά τήν έπίσημη αύτή 
ωρα τό σπlτια μας , τό περιβόλια μας τούς τό

πους δουλειάς μας. ΕΙναι ή πράξη μας αύτή 

τιμητικό όφιέρωμα σ ' όλόκληρο τό λαό τής 
Κύπρου μας. Είνα ι ύπόσχεση , όρκος καί έπα

ναβεβαίωση τής άκλόνητης πίστης μας, ότι ή 

κατοχύρωση τού δικαιώματος τής έ πιστροφής 

τού πρόσφυγα , τού κάθε πρόαφυγα , στό τόπο 
πού γεννήθηκε καΙ tζησε ε ίναι άναφαίρετο καί 

μέ τίποτε δέν άνταλλάσσεται ~ Oxι! Δέν ξε
χνούμε! Δέν ύπόρχουν χαμένες πατρίδες , εύ

θυγραμμΙσε ις συνόρων, τετελεσμένα γεγονό
τα! 'Υπάρχει μιό πατρίδα γιά όλους τούς Κυ

πρίους " Ελληνες κα ί Τούρκους , πού έχουν δι
καιώματα καΙ ύποχρεώσε ις . . Ανθρώπινα δι

κα ιώματα Υιό όλους , δπως καί δικαίωμα έλεύ

θερης δ ιακίνησης, έγκατάστασης καί 
Ιδιοκτησίας . 

. Η παρούσα συνεστίαση txCI όκόμη νά δεί· 
ξε ι aτό Τούρκο έπιδρομέα , πώς παρ ' όλη τήν 

τραγωδία τού ξερριζωμου καί τής προσφυ· 
γ ιάς , πού tχουμε όδηγηθεί έμείς ο ϊ πρόσφυ

γες δέν txCl σταματήσε ι όνάμεσά μας ή χαρά , 
ή εύθυμία καί στό βάθη τής ψυχής μας κυριαρ

χεί όπόλυτη εύτυχία πού έκδηλώνετα ι ι;ατά 
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τόν πιό έμπρακτο τρόπο. - Ερχετα ι τό Χριστια· 
νικό όπόφθεγμα τού . Αποστόλου Παύλου νό 
βρει τήν πλήρη έφαρμογή τοΟ ... .. όδεινιζόμε

νοι κακουχούμενοι , όδικούμενο ι , πάντα 
χαίρειν ". 

Είναι καί τούτη ,'χριστιαν ι κή χαρά στίς δοκι
μασιες μας ένα ένισχυτικό καί ένθαρρυντικό 
όπλο ατό δίκαιο άγώνα πού διεξάγει ό προσ 
φυγικός κόσμος γιό δικαίωση καί έπιστροφή . 
.. Εχουμε πραγματικά μπροστά μας δύσκολο 
καί μεγάλο άγώνα, ή πιστη όμως καΙ ή ένότητά 

μας μπορουν νά φέρουν τήν δικαίωση καί τό 
στεφάνωμό του. 

ΟΙ πόρτες τών έκκλησ ιών τού . Αγίου 
' Ανδρονίκου τής ' Αγίας Μαρίνας τής Χαρδα· 
κ ιώτισσας τής . Αγίας -Αννας καί όλων τών 
δλλων έκκλησιών τών περιχώρων , οί καγκελ
λόπορτες τού Γυμνασίου καί τών δημοτικών 
Σχολε ίων Κυθρέας καί περιχώρων , θ ' άνοίξουν 

γιό νά δεχθούν τούς πιστούς καί ν ' άκουστούν 
τά κελαδισματα τών φωνών τής μαθητικής 
νεολαίας , μόνο αν ριχτούμε σέ μιά όμαδική 
προσπάθεια, δν βάλουμε κατά μέρος τ ίς ταξι

κές καί πολιτικές μας διαφορές, αν όφήσουμε 
τό προσωπικό έγώ καί συμφέρο καί δν περπα
τήσουμε ένωμένο ι πρός μιά γραμμή καί ενα 
σκοπό, τή σωτηρία τής Κύπρου μας . 
Σάς εύχαριστώ. 

Στή συνέχεια πήρε τόν λόγο ό Πρόεδρος 
τής Βουλής κ . Γ , Λαδάς πού άναφέρθηκε στίς 

έπαψές πού ε ίχε μέ έπισήμους κα ί όρχηγούς 
κομμάτων aτήν . Ελλην ική Πρωτεύουσα (γιατί 

μόλις είχε έ πιaτpέψει όπό τό ταξίδι) καί τόνισε 
τήν όμέριστη συμπαράσταση πού βρήκε παν
τού aτό . Εθνικό μας πρόβλημα. 

. Ιδιαίτερα ένδιέτριψε στίς " . Ι δέες .. τού Γε
νικού Γραμματέα Δρ. Βαλντχόϊμ καί τόνισε 
τήν όνόγκη τής όποδοχής aτό τραπέζι τών δια
πραγματεύσεων γιά νά δοθεί εύκαιρία στόν 

όντιπρόσωπόν μας στίς ένδοκυπριακές συνο
μιλίες νό έπεξηγήσει τό θετικό καί όρνητικό 

στοιχεία πού περιέχουν κα! όσα έκφεύγουν 

τούς δροuς έντολής τού Γεν ι κού Γραμματέα 
καί νά πε ισθείή άλλη πλευρό πώς δέν μπορού 

σαν νά όποτελέσουν βόση γιό περαιτέρω συ

ζήτηση γιά λύση τού Κυπριακού μας 
Πραβλήματος. 

Στη συνέχεια ό κ . Λαδάς τόνισε τήν άμετά 
κλητη όπόφαaη τής Κυβερνήαεώς μας νό μή 

ύπογράψει καμμιά συμφωνία πού διχοτομ εί 
τήν Κύπρο μας καί δέν έξασφαλίζει τό άναφαί
ρετο δικαίωμα τής έπιaτρoφής δλων τών 
προσφύγων στίς πατρογονικές των έστίες καί 

δέν έγγυόται γενικά τήν άποκατόσταση τών 
όνθρωπίνων δικαιωμότων σ ' δλους τούς κατοί
κους τής Κύπρου μας. 
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Vetalia 
CJoιlllng ~ 1 3n ι lr:t '-' fιJrcr" LιιJ . 

Ή ε ίδ ι κότης μας Γυναικεία είδη έξαίρετης γρcψμης καί 

σχεδίων, 11Ού καθορίζουν πάντοτε τ11ν μόδα στό είδος 

τους. Ο ί ύπέροχες δη μιουργίες Γυνα ι κείων φορεμάτων 

διακοσμημένων μέ χειροποίητο κροσιέ Λα'ίκης τέχνης. 

VETALIA 
θά πη ποιότης καί άφάνταστα πλούσ ια προσφορά 

LARNACA INDUSTRIAL ESTATE 

LARNACA INDUSTRIAL ESTATE 
Ρ. Ο. Βοχ 436 
TEL. 566 15 

TELEX: 2954 CY 
I ,ARNACA - CYPRUS 



, 

PREMIXCO ΒΕΤΟΝ COMPANY UMITED 
ρ. ο. Βοχ 2450 - ΤΕΙ . 7344δ 

NICOSIA - CYPRUS 

ΠΡΟΜΗθΕΥΤΑI ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 



O;IJ SkccI Ι; υπ 
27 1/2 b"rrcl Suppli . d "iII, ' ρτccίοοl Υ honcd inIcrchangeable choke Iubes. 

PERAZZI 
ΠΕΡΑΤΣΙ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, Θ ' ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΝΑ ΠΕΡΑΤΣι. 
ΓΙΑ τι ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ ΚΑ τι ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ; 

'Εά" rιaipvEI, στά αοβαρά τό iίθλημα τής σκοποβολής η KUVIJ yiOU, τό ϊ6,0 θό aioedVEoal 
κα; Υιό τό όπλο σου. 'Εό" E ivaι 'τσ l μελέτα τό όπλο ΠΕΡΑ ΤΣΙ, ΤΡΑΠ, ΣΚΗΤ η μ06έλλα 
κυvηΥίοu 
l<άθε EVa ΠΕΡΑ ΤΣΙ, _ivaι EVa έξαιΡετικό δπλο αχε6lασθέ" Υιό τό" ξεχωριστό οκοπευτη ή 
κuvηΥό. 
Ή "VaPildVlDI] σχε6ίου, τέχνης, ποιότητας και καλής λειτουΡΥίας στό δπλα ΠΕΡΑΤΣΙ 
είχαv ociv άπστέλεομα EVQ άπ {οτευτο άΥωv/στικο ρεκ6ρ. Ι(aί τοΟτο φαίvΕΤαι dnd τίς δ/ε · 
evci, Επιτυχίες μέ σπλα ΠΕΡΑ ΤΣΙ πού τό καθ,στοΟ" άπλώς τό καλύτερα τοΟ κόσμου. 

Γ ι α περ ισσότερες πληροφορίες άποταθείτε στο 
Γενικο ' Αντιπρόσωπο της ΠΕΡΑΤΣΙ 

Ε.Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗ 

Τοσίτσα 6 - Τηλ 60050 Τ.κ. 1525 
Χρ. Καρύδη l1A Τηλ 66776 Τ.κ. 1525 

ΛΕΜΕΣΟΣ 



Ποlότητα-Γεύση':lκανοποίηση 

World proven quality 
Thats Craven;..x 

right around the world. 

Προειόοποίηση 'Υπουργείου 'Υγείας: Τό κόπν ιαμα μπορεί νό βλόψει 
τήν ύγεία σας. 




