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Εικόνες και λείψανα Αγίου στην Πορεία 

Στην Γ Αντικατοχική πορεία προς τη 

Μια-Μηλιά και την περιοχή Κuθρέας είχαν 

εκτεθεί για προσκύνημα στην εκκλησία της 

Παναγίας Παλουριώτισσας η εικόνα της 

Παναγίας της Χαρδακιώτισσας Κυθρέας τ :1 

λείψανα και η εικόνα του Αγίου Δημητρια

νού, επισκόπου Κυθρέας και στη συνέχεια 

συνόδευσαν τη διαδρομή της πορείας. Την 

εικόνα της Παναγίας Χαρδακιώτισσας είχε 

μεταφέρει στις ελεύθερες περιοχές ο 

Πρόεδρος της εκκλησιαστικής Επιτροπής 

κ. Μιχαήλ Κυριάκου φεύγοντας για την 

προσφυγιά συναπεκόμισε μαζί του, πριν 

ακόμη εισβάλουν οι Τούρκοι στη β' εισβολή 

στην Κυθρέα. 

Με ι::ντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκό

που Μακαρίου του Γ η εικόνα έκτοτε βρί

σκεται στη διαφύλαξη του Μιχαήλ Κυριά

κου και είναι επιφορτισμένος για τη μετα

φορά της στην εκκλησία του Μετοχίου 

Κύκκου Αγίου Προκοπίου σ' όλες τις Θεο

μητορικές Εορτές. 

Σ' όλο ro χρονικό διάστημα από την 
εισβολή μέχρι σήμερα οι εισφορές από τα 

προσκυνήματα στο σπίτι έχουν φθάσει τις 

f:2,700 (δύο χιλιάδες επατακόσιες λίρες) 
ποσό που είναι κατατεθειμένο στην Τρά-

ι~ι...,J Κύπρου σuv !:100 (εκατόν λιρες) ποu 
έγινε σαν εισφορά για την άμυνα της 

Κύπρου συν 1::1 Ο (δέκα λίρες) που έγινε σαν 
εισφορά σε λιμοκτονούντες δηλαδή ολικό ν 

ποσό εισφορών 1::2.810 (δυο χιλιάδες οκτα
κόσιες δέκα λίρες) όπως μας έχει διαβε

βαιώσει ο κ. Μιχαήλ Κυριάκου. 

Τα λείψανα του Αγίου Δημητριανού. επι

σκόπου Κυθρέας, έχει μεταφέρει στις 

ελεύθερες περιοχές ο αιδεσιμότατος 

ιερέας ΠαπακιiJστας Παπαναστασίου. φεύ

γοντας για την προσφυγιά σuναπεκόμισε 

μαζί του. 

Κατά το έτος 1978 ο Πρόεδρος του Σωμα
τείου «Ελεύθερη Κυθρέα" κ. Πέτρος Στυ

λιανού ύστερα από ειδική τελετή που έγινε 

στην εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελί

στριας, ανάμεσα σε πυκνό εκκλησίασμα 

παρασημοφόρησε τους κ. Μιχαήλ Κυριά

κου για τη μεταφορά της εικόνας της Πανα

γίας Χαρδακιώτισσας και τον ιερέα Παπα

κώστα Παπαναστασίου για τη μεταφορά 

των λειψάνων. 

Την εικόνα του Αγίου Δημητριανού, επι

σκόπου Κυθρέας έχει ζωγραφίσει με έξοδα 

του ο Συνταγματάρχης του Κυπριακού 

Στρατού κ. Στυλιανός Πετάσης. 

ΔΗΜΟΚΡΑ1ΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Ο Ελληνισμός της Κύπρου που επε

βίωσε στα μαρτυρικά αυτά χώματα παρά

λες τις κακουχίες και τις κατακτήσεις από 

ποικιλώνυμους κατακτητές, απειλείται 

σήμερα για πρώτη φορά με αφανισμό. Και 

δεν αποτελεί σχήμα λόγου αλλά μια πραγ

ματικότητα που θα πρέπει να συνειδητο

ποιήσουμε όλοι είτε είμαστε, είτε δεν είμα

στε πρόσφυγες>>. Τα πιο πάνω τόνισε ο 

Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος 

Σπύρος Κυπριανού σε χαιρετισμό του στην 

διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης του 

Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα». Και συνέ

χισε: 

«Το δικαίωμα επιστροφής όλων των 

προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες 

είναι αναφαίρετο, αναπαλλοτροίωτο και 

είναι αδιανόητο να γίνεται έστω λόγος για 

την διαπραγμάτευση ή περιορισμό του με 

οποιοδι']ττοτε τρόπο. Το δικαίωμα και οι 

βασικές ελευθερίες και η κατοχύρωση και 

εφαρμογή τους στην πράξη βρίσκονται σε 

άμεση σχέση και επηρεάζουν την επιβίωση 

του Κυπριακού Ελληνισμού. 

Η καταστροφiΙ της πολιτιστικής μας κλη

ρονομιάς και ο εποικισμός των κατεχομέ

νων από τις ορδές του Αττίλα δεν αφήνουν 

καμιά αμφιβολία και δεν επιτρέπουν ψευ

δαισθήσεις για τις πραγματικές προθέσεις 

της Άγκυρας. Για να πετύχουμε όμως στο 

στόχο για μια Κύπρο χωρίς τουρκικά στρα

τεύματα και εποίκους μέσα στην οποία θα 

εφαρμόζονται στην πράξη τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες επι-




