
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

απέ.δειξεν ότι διατηρεί άσβεστα τα ζιi1ηυρα 

της εθνικrις συνειδήσεως. Από αvτόv λοι

πόν τον απόδημοv Ελληvισμόν, ζητώ και 

πάλινναcπαθή βοηθός και συμπαραστάτης 

~i:i~:;έις' tή\tιipοσηόθειαν της εθνικ1Ίς μας 
ολοκλΥ]ρώcεως. 
Απευθύνομαι προς Υμάς τον άξιον θρη

σκευτικόν ιcαι εθνικόν ηγέτη ν του εν Αμε

ρική.ΕΙ\ληνι<:η,lού και σας παρακαλώ και ως 
:t;J\li.J,ν ξτpαηώτης και ως υπεύθυνος της 
Rυt!εpyήοεως να ηρόσφέρητε εις τον 
άρ~c,1μενσν υπέρ του Κυπριακού αγιίJVα το 
αν(ιμφίqβήτητον κύρος Σας, την προσω
πική Σας δύναμιν, την πανθολογοuμένην 
σ,οφ[ά Σciς και όλας τα πολυτίμους δυνατό
τητάς tας οποίας η Υμετέρα Ιερότης δια

θέτει. 

. ~ναμένω ΠQρ' ημών,όπως όχι μόνον εvη
μiρώσητε το Υμf.:τερον ποίμνιον επί της 
αvaγκαιότητοi:; και του δικαίου του αγώ
V()ς, qλλά ακόμη όπως κιν1;σητε όλους 
τους εν Αμερική αδελφοίJς, άτομα, οργα

νώ~ις, κοινότητας, εις την ταχείαν έvaρ
ξlv .και επιτυχή διεξaγωγήν εκστρατείας 
μ~ταξ!:ι των Αμερικανών φίλων μας υπέρ 
-iης ]Ξyωσεως της Κύπρου με την μητέρα 
Πατρίδα. 

-ι: α μέσci και τον τρόπον του αγώνος θα 
κdθορί<Jri~ε Υμείς, διότι ουδείς έτερος 
πλην Υμών γνωρίζει κάλλιον την Αμερικανι
κήν ψυχολογία ν καί τας ·συμπαρομαρτού
.σας puvθήκας. Οuχ ήττον Θα παράσχω τας 

δεtι;>ΟσςΑς οδηγίας προς την εν Οuασιγκτώνι 
Β)lp$ά6είαν και τας αυτόθι λοιπάς Ελληνι
.κ~ς ιίπrιρεσίας, όπως συνεργασθώσι μεθ' 
Υμών :και συμπαραστατήσουν την Υμετέ
ραν Ιέρότητq εις την αναληφθησομένη 
εeνικ~ προσπάθειαν. 
Αναμένω τας εν προκειμένω απόψεις Σας 

και ,απεκδξ:.χόμενος τας εuχάς της Υμών 

.Jεβότη:τος .διατελώ 

'Ολως Υμέτερος 

Αλέξανδρος 
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Η ελπίδα 

Προς την Αυτού Ιερότητα 

Τον Αρχιεηίσκοπον Αμερικής Βορ&iου και 

Νοτίου 

Κύριον Κύριον Μιχαήλ». 

Σήμερα μάλιστα που ο Κυπριακός Ελλη

νισμός περνά μια από τις πιο δύσκολες και 

κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του ο Ελλη
νισμός της Αμερικής με επί κεφαλής τον 

σημερινόν Αρχιεπi.σκοπο Αμερικής κ. 

Ιάκωβο συνεχίζει να αγωνιά κο ι να αyι»νiζε
ται για τον αδελφό του που κτυπήθηκε 

πρόσφατα με την τούρκικη εισ6ολή. Το 

πανίσχυρο ελληνικό λόμπu Βρίσκεται σε 
συνεχή επαγρύπνηση και διαφωτίζει ανά

λογα την Αμερικανική κοινή γνώμη για την 

αδικία που γίνεται στην Κύπρο. θα κλείσω 

το σύντομο αυτό σημείωμα με τοuς λόγους 

του Αμερικής Ιάκωβου: «η δραιι;rιηρισ

ποίηση του Ελληνισμού της Αμερικής γύρω 
από την Κυπριακή τραγωδία ωφείλετο σε 

πατριωτική έξαρση, και στην .βαθύτερη 

συνειδητοποίηση ενός μεγάλου χpέcιυς. 
Επρόκειτο για μια παναμερικανικής ακτί
νας κινητοποίηση του Ελληνισμού, γιςι ν' 

αποδειχθεί για μια ακόμα φορά τι μπορεί να 

επιτελεσθεί, όταν οξύνεται το πατριωτικό 

αίσθημα και χρέος .... η ομογένεtα, με τη 
έννοια άνθρωποι που κατάγονται από το 
ίδιο Γένος, όπως ονομαζόταν επί Τουρκο

κρατίας το Έθνος είναι μια θρησκεuτική 

και εθνική παρουσία της Ελλάδος στο 
Δυτικό Ημισφαίριο aνυπολόγιστης αξίας, 

όπως ωρισμένως συμβαίνει παντοu, όπου 

ανθεί και καρποφορεί ο Ελληνισμός ....... 

Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαiνει. 

θεμελιωμένη στα της 

ζει υπάρχει υπομένει καρτερεί. 

Ως τη στερνi'J μας τη nνοή 

ζη προσμένει δε μας 


