
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ψαρής με τη σύζυγο του που έκαμαν αυτο

σrέγαση στο ίδιο οικόπεδο όπως έχουμε 
αναφέρει προηγουμένως. 

Ο αδελφ!Jς του Ττοφαρή Χριστόδουλος 

ηλικίας ?Ο χρόνων νυμφεύθηκε την Ελεγ

κού Λούκα Τσιρίπιλλοu από τη Βώνη το 

194!) και απέκτησαν 4 γιούδες. 

Ο μικρότερος αδελφός του Σταύρος ηλι
t<ίας 67 χρ()νων νυμφεύθηκε την Κυριακού 
Χριστοδοι)λου Βλάμη από τη Βώνη το 1951 
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και δεν έκαμαν παιδιά. 

Η μητέρα τους Ελένη Χριστοδούλου 

Κούρσαρου πέθανε το 1954 σε ηλικία 75 
χρόνων. 

Σημείωση: Τις πληροφορlες για την όλη 
μελέτη, μου τις έδωσε ο Ιδιος .ο Ττοφαρής 

που παρ·· όλη την προχωρημέiιη ηλικlα του, 
διατηρεl διαύγεια πνεύματος και μνήμης κι 
έχει γερή σωματική εμφάνιση. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

*** 
Εφημερίδα "ΤΟ ΜγΣτιΚΟ» Δεληγιώργη 55-59 Ομόνοια Μάρτιος-Απρlλιος 1987. 

Τουρκικό Πανεπιστήμιο στην κατεχόμενη Κύπρο μας. 

«Μάστιγα του διαβόλου 
ο Αττίλας» 

Θα «Βγάζει» ειδικούς προπαγανδιστές 

Ενεργοποιούν και τα πνευματικο-επε

κτατικό σχέδιά τους οι Τούρκοι, μέσω του 

Πανεπισrημiου, που ίδρυσαν στην τουρκο

κρατούμενη Κύπρο. 

Όπως πληροφορούμεθα, κατασκευό
ζουν προπαγανδιστές, οι οποίοι θα διακη
ρύσσουν όπου κι αν βρiσκονται, ότι εiναι 
επιστήμονες mυχιο·ύχοι του ... τουρκικο(· 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι πληροφορίες, που έχουμε, αναφέ

ρουν, ότι όσοι κατόφεραν να μελετήσουν 
από κοντό τον τρόπο που λειτουργεί το 
τουρκικό πανεπιστήμιο της κατεχόμενης 

Κύπρου (το οπίο προσωρινό και για ευνόη

τους λόγους οι Τούρκοι κρατόνε μυστικό); 

δηλιίΝουν ότι πρόκειται για ένα νέο ειδικό 
σχολείο, που θα ~~κατασκευόζει)) σω6ινι-

ατές και ισλαμιστές του Αττίλα. Και η 

καθιέρωσή του - χωρίς μόλιοτα την όμεση 
αντίδραση της ελληνικής πλευρός - θα 

μετατραπεί α' ένα από τα πιο δηλητηριώδη 
6έλη, που, ενώ· θα καλύπτεται κότω από τον 
αθώο τiτλο του πανεπιστημίου, θα είναι και 

το πιο επικίνδυνο για τον Ελληνισμό. 

ΔΕΝ γnAPXEI ΕΞΙΣΩΣΗ 
ΠΝΕΥΜΑ τΙΚΗ ΚΑΙΙΣτΟΡΙΚΗ 

Ακολουθώντας την τακτική του, οι ιιάξιοι 

απόγονοι του Αττlλαι), και σήμερα παρα

Βιάζουν συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα, διαπράττουν ωμότητες, δολοφονlες εν 

ψυχρώ, θιασμούς γυναικών όλων των ηλι
κιών, από 13 μέχρι 71 ετών, εμπρησμούς 
σχολεlων, εκκλησιών, ιεροσυλlες, και κάθε 
εlδους αγριότητες, καταστροφές και λεn-
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θλιβ&ρη aποκλειστική 
φωτι).,·ρaφlα, που δεΙχ· 

νει την τύχη των ιερών 

νaciN της κατεχόμενης 
Kίn\?ou, όπως τους t
xouv ιιιαταντήοtι οήμt· 
ρα οι •ό~ι οnόyονοι 
του Aniλo•, διοβι:βοι· 

Wνοvτας tτοι μι τις 
πράξεις τους τον αύy· 
χρονο κ6ομο, ότι ο Α τ· 
τlλac; δ&ν ήταν και δεν 
tlνcι οιΗ ΜΑΣΥΙΓλ ΤΟΥ 

θΕΟΥ•, αλλά •Η ΜΑ· 
ΠΙΓΑ ΤΟΥ AIABO. 
ΛΟΥ•. Η Εκκληοlο του 
1!μιοu Σταυρού Χρυοl
δας Κυθρtος στην κα
τι.);όμενη Κύπρο, λεη
λοητημtνη aπό τους 
Τούρκους ε~βολεiς. 
Διι.φΙνονται ιμφανως 
στηv φω:τοyροφla το 
κοποτραμμtνα μνήιιι· 

το, καθως και κατε· 
στραμμtνο καμπαναριό 

της tκκληοlος. 




