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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ TOY"tOMATEJOY 
', Ί ,-':;;;_ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ* 

η\v ε.ιι; η) έv 

ι\ει}κωσίq: οΙ~ι!Ίiμα σίισ:κε~ 

ψις €κrrοiιδωη~<~, κα:i 

πα;:χ:χγ&vτωi~~ της Κι-~;:αίαι; καi τω, 

·π§,ρι{, κοοι<Υrfrτωv μξ: <Υτόχον τόv <r..ιντονι·· 

σ,μόv τ&w δ;ραστηρΗr.ήτωiΙΙ -τC.W δ:.p. 

μοδi~>.'!ν παjpι())γό\Ιrων 

έλλη<Ι.Ι·!ΚΙ')ς 

κα1 τt)lr 

θικήv, οiκ<:wομι:κi]ιν 

τώv fJfφιζωθlέντωv 

κ.ωv τrrις. 

οΙ 

διάσωσt'>' -τ!)ς 

C.φ' !'-

Τ~\1 
σ-u~δ.piov, εiς θΟ: 

μετ6;σχοw δλοι · ο! 

κάτοικοι e>l έ:Ι!διαφερόμ&οι δι&: τi\ιι σωrtο;-
ρiαlf 

εwαι 

'Η 

Ή 

Κι,'6ρέας 

5) 197.5 · . .!,~.,,. .. ~~-·~~--

* 

111",[)ΙΟ)(fjς, 

ε\ ς 

π~J;pιαχf\ς . 

της 24) 
,.ης ·ε 

* 
'Ev τ~ π~αι-σ:r~ l'W ~i~~ 

ίmό .ι:'Ε. 

κοί/ 

n-:ε[α 

λιcηιοΟ, l<i:λ. 

Κ ελεwέισι·rj·' · ι<.α'i 

* 
•Υι~U 1'CV 

θρέα. 

&πο 
Σι.:ιματεiοu 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

28)5)75 μετά τ&.ν ~κ τ-ών ~ τοΟ 
Σψδοvλίοu κ.κ. Γλ !<.λη::\3>',, Β. ~....;.. 
ρίδη καΙ Τ. Ε~{•'~<:: 

Ή cilντι:ιφοσωπεία ίι:τrέ6αλε.ν πρός τι:Χ 

μέλη τοϋ Σvμ6οvλίοv πολuοi!λιδοv καΙ τεκ

μηp~ω~μέιyον ίι:τrάμV<τJμα, το &ποίον &ιrτεται 

όλων των '!r1"VΧωv καΙ των αΙτημάτων (έν 

σvvαpτήσει Π•Ρ<'>ς το yΘVtκώTq>CW πολιτικο~ 

θέμα τfις νήσοο) των 1 ο ,000 έκrοτησθέντωv 
κατοί~. τiΊς περιΟJCiiς. · 

ΚαΙ κατα τιΧς τρεiς σvναντήσεις έnη

~αΙΙΙ μ<JΙ<.ραl άνταtλιλαyαi όcπόψεων, 

αϊτwες ιίπηιρξαν λίαν χρή<ημοι, διαφωτ•. 

στιικ.αi 1«11ί ώφέλιΙμοι, δι' ά:μιφοτέ1ρας τάς 

πλεupιάς, 

Ή Έπιτ.pοιτiiι ά:vαι<οlνωσε.v δτι θα έ

πιδΙώξη όπως ~ καΙ μετΟ: των 

λοι'ΙΙWν -μελ~ τοi) Σvμ&vλίοv κ.«. Ε. Πα

Π<Χt~οο ις,αi Τ. ΠcrπαδwούλQΙ,ι. 

*· 
Δια Ι<JowoiJ έyy·pάφοιι των - ά:ποστcχ-

λέντος τι\ν 6) 8) 7 5 ίι:τrό τοiί Γf:ροέιδρου τωιιι 

κ. Πέτ.ροv Σ τυλιαινοiί - ή flα;yκίίπριος 

Έπιτιρσml Έyκ~ισμένων και Το Σωμα

τεiΟ!II c'~ Κ~pέα~ ά!πευθuνομwοι.J 

1'f'.ρ0ς 'fόv n~ τοο Δι~ ·~ 
ΣrrαιφοΟ, τΟν /1ρόε5ιρον τf\ς Δι-εt\ιοΟς 'Ε

''Ιt'Ι'tροτιιi\ς Ναμικων, τΟν Π,ρόεδ,ρον τής Έ

τrι~ '~M.>v Διικ.αιωμάτtιw τού 

ΟΗΕ; τόν .. Π~ τής '&ιtι~ 'ΑιΨ
θpωπίiVων Διll(αιωμόπ'ωιι τοiί ΣuιμiSοvλίοv 

τi\ς ΕQρώπης, τόv r ΘΥΙΚΟ Γ ραμιματέα τοi) 

ΟΗΕ καi τόν Πρόεδpον τοiί Σuιμ6οvλ!οv 

'Ασψαλείας, φέροvν είς το φως της δημο

σιότηττος το 'I!'Ολύμφον δρά!μα τijς έκ Πα

λαιικύθpοv ΜΙ.Αροφόpας rεωpyίοο, της δ. 

ποίας TOOO!II δ σόζιιyος δσοv καi το τrεν
ταετrtς τέΜΙιοιν ιφα-τοίιvται ίπrό των τ ούο. 

κωιι ιι!ο&ιΛέων. 

61ς έwπόyιραφοv κατόθεσι111 'Π(ρ0ς 

-riW Π.Ε.Ε. ή Μψοιψόρα Γεωpyίοv (ή ό
ποία τώρα άΑρίσκε-rο:ι εΙς τόv ιαχταvλιισιμΟν 

Αεuκαρίτη el.ς ι\όpνακα) Θ ή &ποία κα. 

τό&σlς όιmνJστά:λιη κα1 bJ ψω'rΟ'tUΠία καΙ 
w μεταφρ6\σει τηρΟς . τούς Π.ροiδρους των 

~;::: :;~ ~μ"-ι""'-· ,σ~,·,ti· 
j.;(.;:\CΙV900ςc~t'Wii. 8ς ~« 
~~~~~ .. ,.. 
llσWx~Pι:w, .ψ;& ~-'·'~μσπισμιόν ~-;·1'ή.t• ~1.1!1/lάt"Q'IV .,.00. ι ."nlιfr«~ 

εrοϋς της~-

«Σ τΙς 15 AUY~ ' i\ι:&r/' όl' τόόρ. 
κοι τiiς licvpdαq. om!l πiτι ~· .hιόιι;tοw 
τα ροιλόytq~ < ~ 'f'ik· ~ .:. ·Αιιλλά 
ΟΟι .μ&ς b~ tnή.paιt μ«ς -~ .. τό 
σχολεiοω ι<.αΙ δστφα ~ μq;ς σ-rό σπί

τι μας. :tτJ~ .11 ~~ 2 ~()Ιζ(rιφιοι 
<m> σιτrιτ-. σ WN. ~ωσ~ ιοι yφο 
TCW 'Ηiλ1&~ '"'ftιt~> w '"ffιν. ""' A,. 
yιO!II 'Επί~ο καt 'br>.f}yωόb~J ~ ·yι_ 
oov, τόv f'tiifρtrv α-πc;· τό X\1'r!X.ό:pW. '"H(J'(I!II 
ι<ι οΙ δvό 6001<.οί. Έ:πλιyy~ έ1τίσrι<! ·1-& 
μιοκ;ρό μ011 rrό ~~z~δ ·~~.;'l'fl)\ι ~
"~'::ιίV μαζί mw cfς .,. ~lcw, ~~ an:b 
δeξί του 'ftδδ;t; λ.Ιγο irιi , ~ /ά:Ίf* ~ '(6,. 
νοπο. Το ~ tCΦΙ ._ ~ an:(> .~ 
λείο, δπΘLΙ ... 6~~ !&ξ~fdfOt. 

ΑQτο{ σόιι eMow 'l'lΦ .~ μt ~· <rtiι 

Ν. Χωpιο καΙ τΘίι ~· Ως ,φφτεti 60\1 .. 
9ειες. 

»Ύ~ μt ~ ,μi ~>'"Ιλλου<; 
tΙς ·-τa'Δ-ο: ~ό 1~ τ$;1~ 
μια πiλόlι«ι, 'fiiQI} ~ 1'f'ώς &· ~ 
ι1mν στr~. 'Ε~' ~ .ρ«' μου 
εf'1'1'01V νιΧ μ~ ~Θ;· ' yιO!"''t ι::Ι' ··&«· :~ 
το μωpό μου ICt ΥΜ\ _.,W e:lrαt μ(tφό, 

μoiJ τόvιqιαιv tειeti ό ~ς Ιφίφει &δ'ίίό
λα. 

»τ~ εt,.α άι; .Υ1~ . .,το μ~ ιuw 
καi aς κάv~ φi &ιρ,,μiWι,ι;;, T!}v ~·. i
κ>ξiΜ!'Ι ~ .. τη.,~ ~·Α~~ .Γι1.1".':' 
νοUλο.: μας ~. l«d., τiι; .~ ,μqQ .φ 

μ&ς. ,τηpα.ν Aiyo 1τιό .• ω τroi) 1\'ffff· '!ΙW
σωpινο ~- Eai ~ τ<!Ο 
ΚρWτάι<ιη ~ ~. ιrrb 'd,pJ, ~ί<\Ι&'fΦ 5-
μως πως τΟ .μr..φΟ ~~ yι~i ~ωyε. 
Στiς παρατηιρήσεις μου οτι το μωρό L 
Κlλαιγε ήλθε μιά ΥΟσΟΚόμα - δ γιατρός 
xειpooιpyotkl'ε τήν rι~ __:__ καl [
φτιαξε τiSJ 6~ . .,Οιμως W μωΡό έ!ΟΚ:>" 
λοvθοΟΟε νά ~.ει, ~α τδ y\ατ,pο 1roCι 
ήλθε «οντά τοv, ~ι,., ιςάτο) Φ1tό το 

σaιτόνι τit mi\lk τόΟ μωιιοiί ~μtιι:>, 

F 
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&ιτrο τη; σιwεχf) αtμορρσ;yία. Μόλις είδα 

το αίμα ·νόμισα το μωpό μα; πέ!rονεν, 

Θκιλεισα τό: μάτια σφιιι:ιτiΧ yιa .νΟ: μη διlι 

τ() μω,ρό μοv Vε!{pό, ΚΟ:\ σaν -rά ξα:\161\tοι

ξα εΤδα τόr,ι yια-rρΌν vό: ΤU1λίγει μ€ μιa 

γάζα το πόδι τοv κο:! νοσοκόμα να τoli 

6ό::ζει όξυy6~>ο ση) μύτη 

»'Ύσηφα ιiτrο tκε!Μ:ι: δ:λα μέ €6ο:λαv 

νΟ: ><C>ι•μηθ&! .μαζΊ μ[ τ!y.ι χι.~pιανή μου Για;~

νοολλα Λιασi], 

»Tt)v &λλη το πρωl σαν ι'iλ6ε 

6 γιατρός τον ποο 6ριο;κόταv τ6 

παιδί .μαι, ·πα) δf.ιv 1'0 έ5λεπα ϊrοuθενά. 

ΊΞκεϊνος έκαμε μιό: κίινησι καi κάτι μσί! 

ι:Τ1η: οτeχ Τ οίιρκι•κα ποv έσήμα:Με ΘεΟς 

ξέρει. 

»λλιa ΚuριακιΊ 6αήβησα την Για.ννοt.ολ. 

λα Λιασή να μεταψι:~ρθιη στο τοίΑpκcικο \10. 
ΟΟΚQμε(ον, ι<αJ crrro b:εt στήν 21 Aiιyώ

O'TO\J μάς μετέφεραν Ο'τ:ίΊν Βώναιv. ΤΟν άv. 

δ,ρα μοο &πο τιι'ιν τrρώτη ..VΧτα, μαζl με 

ίξι &λλως σvvέλαδαν ό:πο τi'fv έκ
κλφiα τής Bc:Jivης κα1 τοος tξαφόvησαν 

κα1 sκτοτε δέν ΠΟΟ 6:ρίσιι:ονrrαι. 

:.'Μιa μέ.ρα 6.ρι.σκόμαJV οη)v Κ•ιθpi,::χ 

(οό.ν να μεταφ€ρο~\Ι 
1'!ρόφιμα σ••::iις έγκiλωt\ισμένοvς στiι Βώνη) 
καΙ έν&> eκλαιyα yιa το παιδί μα;, οος 

&π·άiιιτJίΟΊΧ, πως ""''·λrtιινα 
αιΠΟς μοο 

δfj το μοv καi με 

τΙ έχω. Σav τοΟ 

yιa το παιδί 

πως 

δια:δεδσ iωσ·ε 

μου, 

νό: 

τα δια:δή:ματό: μου μέ_ 

σω τοο Σ τα~ροίi ση)v 

·ιτα;ρα τό yεyονος &τι 55ει•.ξι.Ί"ν σ€. πολλά 

κιλι•μάlκια: τt..Ο '6ρ'.Jθρο{ι Σταuροίί φωτ;:;.. 

Ύ~pαψία τοΟ τrαιδιοΟ μοv, τίποτε &.'ν πέηJ. 

χα. Κάπο'τε σi: μιό: τοο 'Ε:,pι·-

Ο"!ήν f\ιμoU!Il #:γ.. 

τοί} παιδισi! μοιι 

πε: 

σνζητοϋσα τ!)ν ι:mδ&ση 

·-·-MiΊv το παιδί σου ΤΟ π:'J_ 

p:.ι:!\Ι!ε οτιι'ιν ~ Αγι<ου:ρα: κ:ο:1 δτrωσδι1•π~>τε €>ά 

σοΟ 'το φέροοvε πίσω, μω<ά;ρι va Ι').ρίσκε
τα:ι καΙ σ'τ!)ν 'Αιμι:1pιΙGή. 

'Όμως πα:ρ(χ τa διαοίτ:ματά ι.ιοu η. 

ΕΑΕ.ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ποτε ~άμα δ(Jv πέτuκα. <Ο ~<:. 

Κληpιiδης, στον ό"Π·οΊον ό;vέ~ρα. 1ήν \,mό

θ:ε,σ•η, καΙ ζήτησα τήν Όοii&ιά τw, L'Π'ι_ 

κοtvώvησt ·μf. ϊΟν κ. καΙ τοi) ~ 

π<.σχέθη. cYi'; μιa δδο:μάδα το Cφγmι:. 

ρο>.~ θα μοο φi;pοι;ινε ~1·ίσω· το παιδί μου. 

Α&τΌ έ:yι111ε στiς 24 τW too 1975. 
Πέι;:.ο:σ<:υv ποiλλοi μ~'f:'ς ά:πο "Ιδτε καΙ 6ικ6-

μα τό χαμένο .μση τrαιδ; ι:'tπο δ .. 
σο·Jς μ:ιtΟ!ροΟv να 6~1σovv. Παpα· 

μτωpew, νό: (ΝώοΌuv τJ.; 

καi τοvς μαζί 

μου yιa 11ά 

μου. 

·ο 

έζήτησε 

των 

τι\v ι5ιμι::.σον 

·rov. 

το. πςι:ιδί 

! η.!Ιλιαινc-ii 
τ-Qι nj~ 

την 

των δι' άivεόpεv·Ι\1 1'00 'Πε.vτα. 

* 

r εω~pγiα.ι -αι:1 

;α; εΙς ~~ μιyrέpα 

Ο:~tτ ι11'pι_'(.!:ωm>r.ία 

!ζ:,J$ρώ:~ 

τi]v π'p,.Mor.αv cτίiς 18 }8) 1975 
Βαι.ιλijς 

καJ 

'Η 

τ aς 

καΙ έ.&.ΨκΎ\ς 

·ο κ, Κ.λ·η,ρlδtJς διθ6.ε13αίωσ~eν τiiv σ,,._ 

τι-mpοσωτrεiσ~~ δτι 'E::Λiλη!IIO!(IJ. 

τό:ς εστίας των. 

ΎπΌ τfΊς 

Κα'Τa τδ;ς 0\JΥΟμΙ~(ας Ct. 
δλωιν τών π.~yω•v είς 

νέα συvά!Υτησις μ.ετα -τοD κ. Κληρίδη Ι«Χ~ 

τό: τας Σεm-re~ίου. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ό 
Ειeρι1 ΚuΘ,::>έa» κ. Πέτρcχ; Σ τuλιανοο σJ•ιφ

Τί]θη ,,η, 20)8)1975 μετa τοο Πpοϊσ':σ .. 
μέvοο -r·f\ς Άvθpωπιο<"ηκa 

θiiματα κ. μετa r·Jci 

όπ<Υί<Χ; -rσu &. 
Y'>'OOIJiμέvoυ π.ε.vταετσΩς χ;p.ιστ<:\κη Γ~ωι.ηί

οο Εκ Παλα.ι!ώt\pοο. 

δ Γ εωpγί συ 

τώv τ ο(ιρκωιv ε!σ6ολέωv 

15 Α&yΟΟσ>του 197 4 

τιc.πικον Νοσσκομεϊοι,r παpa το Δίκωμ011 

τηρΟς ά:πο9ερα-πε!αιv. '5vω qμι;χ; ό Γεωο

y(οο --~ ,οΟ 6ποίοο ση;μ<:ιωrrέC\1 κα1 ό τrα. 

.,ηρ G:πήχθη ίnro f:,vC) εό,ρίιJΙ!<ετο 

ι\:tκλ<~6:·οψέινοc; BώW!V καl ξSκrrαn: !1 
τόχη τοv ό:γ!Ι'οεiτο:ι -..... ι'ιιπεδm\λε-το ι\: .. 

π•ο&ραπείcw ί11rο Το(ιρικωιv ία:τρ6)ν είς Δί .. 
Ktillμo:ν, τa ίχyη TOV έξηψανίσθησι:w. 

Ό κ. Στvλιανοίi έ:rrf.δωcmv τnpΟς τον 

κ. Ματσ>l"rJΙ<άριηΙΥ έγγ,ρόJφοvς καταθέσεις 

Ίτιφl Ύ'i'\ς συ:λιλήψεως καΙ τοο ,..ραυμστισμοο 

τοο και άλλr.χ σ-τι::ηχεΊα έν σχwει μil; 

τηv τύχ!)ι ;oi) π'<1\Ι"rαετο0ς Χpιστό><ιη καl 

ύπ·Μα.!νΘv 

pa .,οCι κ. Ντι . .-\ΙΚ-τάς, 
'I OJIIO!lά;pιoν διε6:ι::,6α iωα•ε 

&η Θα άινε!\ά:μ5αΙΥε 

δοσιv τοΟ 

-rέ.pay τοο. 

'Ο κ. 

ρε1Ji11iiσει το ολον Θέιμα. 

* 
Το Σωμσ:τεϊοv 

<JJV€JKΙOfwωr:rw i}r ι ϊι1)Μ 

διεVΚΙρινiσε.ις πα

τον πα>pελθόντΙ?Ι: 

-ιΌν ~<. 

όπr6 .• 
τη, μη,-

Κuθρiα~ 

23)8)1975 
κ.α:i <ilpαv 1 Ο π .;μ. τι,ρα;-γ1μι:ιη Ο'!fΟιεί!ται εΙ ι; 

το .κι~rτμc:τοθ~crτ pov 

το Παyκύmριο" Πιροσ'φυγικ:&v 

-rι:iιv κdτ·οίκω'Ι' 

όττο'iσw qργαvιο{)ται 

«' ΕλεΟΟ,εprη 

rι<σ1 n~pιοχής, w 
δττο ·roO Σωιμ~Ιαu 

ι:<ξο..·; τη:ι &rrόψα:;ιν '1'ω\' να 

ε;ς έι::η:ας των. 

ό 

στος Β ώ<JJ<:.r;. 

TOU Σ υrνεδ-ρ! ΟιJ 

δέ ταJτο Π'λι::i'στ.σι· ~pόσ'fιmοι 

και όpγανc."Ιαει:.w' 

* 
1975 μετa 

Κ''ΙΙ~Jj.ΗΧ"fοθέα'ΥρtW 

'E'M!H::VΠt-

Το Σwξiδipιov το όττοlαv i)το 

σ-rcrταν 

τσrrισθέvr.ι.:ιν 

προσψίιγων ύτrο 

·w.w. 

δpιοv 

GV!'ίK)pi)O'I<I' τQi) Πβ'}-

"1'1\1! ι:η:iιcιτιπ:rι~· ;ι.v-· 

δuJ: va κο:το;. 

ο..,η δv~·ατι1 ι1 κα1 1) 
·-rfJLI~J'ις ολο~; 6ϊν~;.ξαι~τως τσu έν 

η;Q!λι,τ;ικοίl /!)w(:qμ!;!(σu μ<.~ς. . '0 κ .. 

vο{ί έζήτησεν 
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&ι' (;;ι ό:πόγωμα μόνον i;6δαμaδιαίως και 

τοu π.ρ:χrφυγικοο δvvαμικοί:i 

avαξισποιήτοιl' :i'.πi μfivας τώρα 

crvr ισκ•ήνωv' 
. Παραλλήλ<vς (ι κ. Στvλιαιν,.,Ο 

ά:?το μέροvς κtιδεpιιήσεc,)ς 

τΟ.· κα.θcψιο;μ6v τρ(}. έvιαίου καΙ ~Ο

σπάσmιr τα} έλλα5ικ.οίι και '1"0ίΙ κvιπ]:>Ια-

κ•οu χώρου. 'Αφο[ι δτι ή ι):. 

μu;>τ :κή .μας τfιν 

i·δία•;~ περίπου θέσιν μf: έικείνην εΙς τrνv 6-

π·οiα είι,ρiσκετσ κατό: τι)v ;τεpiοδο ,.,ης δι. 

πο:J 

ΤΓ~Ξ"JD\ 

Έν cη.ινeχεία άψοίΊ ίιπεyρόψ:μισεν τiΊν 

τακ<' ι<Κ,1]ν περί ίσης Cι:να.λ Ί·

ψ:ως 6α;ρ(:}; καΙ είι&..ιvώv, 1'] &ποία κ;ραιι. 

καrασcnρα;τηyεί'ται, έζήτησυν 

διεθνοίίς διαφωησ'1·ιιι:,ης 

τ&v διστηpαχθεισ&ν έv 

Κίιπ.ρω τουpκ•ικωv t~μοτή-""""''• τοviσαr:; δη 

iπ:δά!ΝΜ:ιαι ή ό;μεσ·ος καΙ πΌλιτι:κfι 

·n-οiησις τώ\1 ώμοτήτωv καΙ &χι 

στεp>.,;;,; 1'1 ίστοp:ιτ</J των 

σ~ι.v6αίvε, Ολαc; τό:ς . ·rrεpιϊτ"r'Φσεις 
τώμ xαμi::vv)IV ;τ<:ςφίδων. 

'Ev κατα:κif,εΊ'δι aφov 

<:h\Ι'άγκ ην σψ;;ριιλστfίσεως ·rιiiς 

1α,ξtl ·τ-σD λα·σΟ κα_ϊ 1'!'toJv~τtκo{J .κόσμου 11·-ρ:).,~ 

τf)ν έ!<'κλησιv διά -ιr<.φοχηil' ίιπο <Wv 

·roO λαού πλή 

,καΙ ί(nr π,pόε:

" Α:ρχιετr!σκιΥ!τοv 

·~?ιογ διa vO: νό: φέρη αi-

TrJM δpαμα'τι:κ,Q: δίισκαλοv κα1 

~n\v όποΙα Ο τοV 

Λε!)ΙΚωσίας ._ __ 

ματεuς Κ, Τ άJκης 

6 τοο Κέντρον 

μονικ.&:v 'Ερεvνων κ. Κώστας Κ~ρpης (t'\ .. 
\ΙΌ:'Ιf-εριεθεi ς τ!\~t 'Ελλrιv ικότφα τr ε. 

.pωxiiς 

υi~~ιιε,οα} , ό 

(:\ο.}λf;μτι"μ:; 

Δ κ. Μι

ΕΔΟΝ. 

,ην 

w.~p:vήσεω~ 

τb δiκ;:ι;ιcw 

Ο!γώvα τοu τr:,:)OOψ!lytκ.σiJ 1'0 ΔΕΚ, 
το Σο01ιαλιcrτικι)t; Κόiμ,μ,.χ ΓΟJλ.λ[~ ft !lA. 
Σ Υ Δ Υ, i1 Γewll!<i\ "Ι;vωqϊς Πόiλαι(!τwiων 

Φ::>ιτ.ητ&ν, ι1 ΠΕQ, 6 
vrις κ. Γtc"Ι3ρyιι:>ς ' 
,,'Α5σίιλσnη Κ~~ιια:ι>., 

τrι.·rP'O'rn'J 

κύπ:,ι:.1'ι α,; 

καi 

κα't 

'Υπο το() 

φiσ.ματι,;t 

κpο:τiας 

6πoic~ 

"τφος 

ρους 

κιtrτριc~κοv ~ια:1 

qn1v ολωv 

Δ!i!<<XIwV" 

τα Σι:<ΙΙμ,α'tξ;\α 

ΣW'Η)!Vι(!'τικ.J\ Έ. 

ΠΟΕΔ, τ9 Παy

) 

πρΟς 

r<i> 
rC'YJ 

ΤΟ δ

ποίον ό::κσ~cιίιΘ:.ωc:, [.ξέ:λεξεv 15 μεJ.Κι Kw. 
..Ε;nη·γp.οπή, 



Το Δ. Σ. τοV Σωμοπείου «'&ώθφη 

Κυ&Ρέα» όΜ:ι<οίινωσε τη,., 24)10)75 ότι τά 

γραφεία τοV Σωματείου .μ.ειτεφέρθησαv 

π.ρός κ.αλvτφι:w t.ξυπηρf;τησιν τw aarοπι

σeέντων της 1Πjpιοχiις εΙς τiιν Λεωφόροv 

ΣτασWαv άιρ. 23 Λιευ.<ωσία. 

* 
Ή Ιlίχyιαhrριος 'ΕιπΨφοιΠiι '6γιαλωδι. 

σ.μέιιιων ιίπόδdλε τήν 1) 11 )75 καΙ δημο

σίως το έρώτημα πρΟς τοv τοvρκοκlίπριοv 

ήyέπψ κ. Ραούφ Ν>re\ΟΚ.τ<Χς δια"Ι'ί Καθυστε. 

,ρέι' ή ~ις τοi) 6ετοUc; )ψιστά
κη Γeωρyίου έκ Παλαικύθpοv, δ ό'!!'Ο'iος 

τραuματιο&iς !«Χ7ό; τη"' διapκ;ειαr.ι τil<; β· 
elaδaλfk μετεφέρθη ειlς το τοvρκιιιι~Ον vo_ 
σοιΚοιμείοv Λwκωσίας πρΟς vοοηλεία:v. 

. Ή fl.EιE €χει ίιπ' Οψιν της ττ)ν δια

~ώσ1\v τη"' ότrοίφι ~ δ κ. Nrrεv. 
κτας 'ιηρ(sς τ{w Π.~ραv της ΒQW.ής κ. 

ΚλφWιφ &η θΟ: tψ,pόνηζεν &α τlfιν άm:

~ρωιτι.v τοi) YξiCXpoV Γ εωpy ίου καΙ ,Υ1 

όmΌδοσίιν του elς τη.., μητέιpα τοv (ώς ΥΥω

στδv δ 1'IQ'I1\p τοιι ~ Υίικτωρ ι>τrό 
τοψκωv δτΜοφόρωv ιWώ ήτο έγικιλω&ισμi

νος. είς τήν έιι«λιησίαιν Βώy,ης καί &κτοτε 

τa Τχrvη τοο έg!'ΙΦ<Wfοβησαv). 

Ή fl<EiE καλεί τΟν "tΌUρΚοκόπ:ριαι ή. 

ήγέnην .να δώση: άμi.σως μ,ιav ~. 
~ καΙ σuyιαιcρημέ.w} όrπ<Wrησι.v εΙς το 
~ δρδ)μα ττΙ1ς οt~οyεινείας 1'00 μ.
ιφεiι )ψιστόiκιη Γε~pyίου κα\ δηλοί, ότι θeχ 
Ο'tJΥε)(ίση τηρΟς δλοvς τοος Διιθlιtiς Όρyα. 

νισμοος 1«361 πρΟς 11'άσΌιν ~ιv rος 

~ιάς της ·J.Ιiχρις &rου δ Χριστάiκης 
<hroδoθli} dς τοi1ς οΙκείους του. 

* 
το Σωματείον c'·Sλεuθφη Κ~α» εiς 

dJvαΚ:οί:vωi&ίν TOIJ 1tΓιv 3) 11 )75 ~ήτηισε \>Cx 
έπιοcοινωiιή,σει., diμiσως μετa τσtί tφέως 

Χ<:φδακιωτίσσης k~ρέας αfδεσιιμωτάτου 
Παtιτακώστα Πα'Παναστασίου. Παρεκλήθrι 
ούτος ·lkx έίπ-ικοιr,ιωνήσει διό: τσiί Τηλ.: 
43089 Λεu«.χtία. 

-
Το Σ;ω~.υ~,«~.Κγiρέσ:> 

eroιi\IO'τfOίηqε .. 'f!9ν 4}ti, 1~7~, ·.~ : ~<; 
-ι:ο\ις ~~Χ tζ<!jOiji«~~.!ς .~~f.ς 
Κυθρέας, ,;τι :;n\~ι\ ~,1.~ N~ι>iov 
θα yίνη ~ιιri!.,.~l'f'~~ τ~ ·~y. 
.Δημητpια~ εΙς τ(w, ~. νοόν. '/'.y\W Δη
μητ.ρίοο '~ huκωo-ictς ιn;, ,.με. 
τεψφeησαν καi τa λt:ίψα~~σ τoiJ 'Ayk;ί; ··.:.__ 
τηρΟς π~fιν- Wό • ~. 

,. ,' .{,_7~ '·),· 'v?.Ύ:'' _:"'~' - .... :t<o:?'-, 

'Εiξ,.~1~~~- • ~~Jw 
άνεκοί~ δτ1 11\v Τer6ριην 5 ~~J 
καΙ ώραιν 4.30 μ.;μ, θα τ~ eiς τbV 
σiιτ(n llri&. Μτε~ W:r τ~ ~ \"ιyicu 
Δήμryiρι~; : ' ·· • Α 

το Δ.Jt.,:·,~ctJ, I~tφv «'~ 

κ~ ~. • διά .~ Wτroιr: την 
7} 11 )75 OMι·,!ίQ•ii~ τw Σ~ 6-. 
πως οuμιμerάσχοw .μαζικώς εΙς rος &φrg~ 

ΎQniουμiΝας b<ιδηλώςτεις τηρός iιποστήρις!ν 

τiiς Ktι'Π'pιQitijς ~ εΙς τeχ 'Ηνωμέ-
να ·Εθνη. . 

Το Α~Σ. ~ i~~ . έ~ατο 
τίjς ώκαφ~ νlί ~!οη ~ 'Ι'lιν ~
cpWrι~ .~ ιιαt. να ·&ι~ 
-π;ρ()ς ~ τ~ ~ς . /7ti . ~ '"&:. 
yωvισθη ~\.ι«ι:ι:~.~α~ ~~~ς 
και τοi) τeλω:τοίου . Ιιξ :id:ω . ·μιiλ.Wν τοu' ~· 
έπιστ~· ~ • '~ Ji· τ 
tστίαc;~.~~ Φwτ~Ιν ·~~ 
elο6ολtωιν ικ τής ~ς ~. • Λ C ' 

Το Σt.:ιμ«:rεiογ «'~ Κ~,t
κάJλεΟΊΕ -mlιv 22) 12}75 κα:Ι 8!(k :rαί ~ 

&λοος &ινεgαιρέτως τοος έκτοπισθΘνrας ι«Χ! 

τrε:ρισιχ.ijς δτrως ~ εΙς τήν 0\1)'1tέv

-rpωσιv ή διτrοιία Q'UJ\ItJΚ\Aή.βη ύπΟ τού Σω. 

μα;τείΟIJ, hιι ~tα <tw Δ.Σ. τ()v Σω

μα"rείων «'~ρο ~~ «'~ 
ΚepίΝει(]ϊb καt. Σ~~ς··'"~ 
Κα;pτrασί~ς ιiς το Δι~ Θiατ ... hιι. 
κωσίας ,... l\"ιρίτην 22')'1'2)75 ιφ1 • 

8 μ.μ. 
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Τ a Διοικ.ητικό: Σuμιδούλιια τωv Σωμα

τείων cΊΞιλεVιθε:ρη Κuθρέα» καΙ «'Εταιρείας 

'I ~ριικ.ω, ΜεΜ.τω., Κuθρέας:. εΙς κοιιιrι'ιν 

σύαι<εψi'ΙΙ τωv η)ν 31) 12)75 ~ισ<Χ\\1 ο. 
'Ι'Γως τηροι6οϋν ά'πΟ I<'OΙilloU εΙς τή,y &ιφyάlνω

σιν έ.κθέσtω~; τειριραι<ότωιι έκ τ:ίlς m:pιοιχi\ς 

Κuθρέας. 

Ό σκσιrΟς της Θκθέσεως εt\!CIIι ή ιiιτο. 

y.ρό1μιμι0iις τ:ής 'Πεντακισχιλιετώς ΙστορικίΊς 

καΙ 1Ι'ολιτιστικ.ής 'Π0Ιρα6όστεως της 'Πεpιο-

χfις. 

Τό Δ.Σ. τοο Σωματείοv άιιeκ.οίνωσεv 

&τι τΜήρεις λεπtrοιμέρeιαι 11'εpi τfις έικθέσε

ως - elς τη.ν όιrοίσιν δσοι Ιδιώταιι ι<α.'τiί?<0111 

άnιιτtiΟ'τ'Οιιχα έικθέιμ.οtτα fwδίι\ΙCΧΙτο ΘόΝ έιτιθι.ι

μοϋν, να 01UI1Jiμtτ6iσχ0011 άm:vθuvόιμενοι μέ. 

)Cpι τίίς lΟ,ης Ίαvοοαρίοv 76 Θίς τa y.οα

φεϊα τώv Σωμισπείων Κατσώιιη 4, διαιμ. 

31, Τηλ. 43089 Λευκωσία ~ θcΧ yνω. 

στοιτrοι,.,&W έαιτός δeιωιπιινθr,μέ:ρσv διό: τοο 

τ\Ιποv. 

* 
'ο ·~ος ι\eυικωσίας κ. Πcφαιλί

κης άτταlνιτw τήv 26} 1 ) 7 6 εΙς &γyιραψοιν 

τιώ Π.ροΘφοv τW ΣωμίΟΠείοv «ΊΕιλεύ&ρη 

Κuθραία:. κ. Πέφου ΣrτuιλiOJIIOii hιι σχέσει 

μέ τήΛι «.<Χt"ε'δάψισι.ν τώv έτοι~μαpιρό:τrων οΙ_ 

κι.ώv eίς τcΧς ό'Ποίας διαιμWσuν τιιρόσφυyες 

τΟν διαδsδαι·ο'i &τι ~0166Jλλεται '!Ι'άσα 

15uv<rrtl. 1t1Ριοοrτrάθεια &ια τη"' ~ισiιιμοvσιν 
των έτοιιμοpρόiπων οΙκιών είτε διαμέιlιοvv 

tντός ο:ότωv τφόσφυγες eίτε οχι·.> 

ΊΕ'Πi τοί) !δίαι θέiματος έξ C'JfJWJυ δ 

νΕ'Παιριχος Λεμεσού κ. ΦΟί&ς Ζαιχαριά6ης 

έ1Μ.ηpοφόpησε τόnι κ. Σ τuίλιαvοίί &τι ή 'Ε-
11Ό1ΡΧΙt>α\ΚiίΊ Διοίικησις ι\ειμεσΌΙ) fχει ι-ι,,~
φιθη, τοΟ θέιμαrτος. 

* 
Τό Δ.Σ. τοCι Σωμο:τ.εία.ι cΊ~οη 

Κ~ριέα:. εΙς dιaνακοίνωσίi\1 τοv τήy 27) 1) 

76 ~ρθlη elς δήλωσιy το0 τοuρκ.ΟIΚuπpί
οv ήyέτοv κ. ΝrrΘΙΙΙ<Ι'Ι'άς, καθ' ijιv τΟ τι:ροσφυ_ 
yii<Ov '!Ι'.ρόβλιημα ~ καΙ 'fi\01Ρ<Χ'Γήρησε τa 
άκόλοιιθα: 

l) CH ~101,.(~~ καΙ 

μιi'ι) οό5iιτtι'πε βα. ~~ .·~~ 
διό: va ,.~ .,.τcίς έ:οιriαι; :ι'{iιljl! ·c--' 

ώς αλλ~ Ω,ρ} ·~clv ~ ~ 
τα ψηφί,σι~ dl!l .• ό'~ τfόν . •t-t
vωμivωv ·~.,_,.. ~ε €τη .qi. Qιιιι 

χειασθη va 6JyωνισθοW ΙΦΙI 'IIC1c άποφέρουιν. 

2) 'Ο τ~~ος ήytτηι; λιησlμοvεί 

Τσως δτι οΙ ~ς ιtόποιιrοι τών 'I"'UJPPΦ

κ:pατou~,.~ 'tlliiι.~ ~· ιειι
~ '111\. ~~ -r«<; t,oτl. 
ας των .~lΡιι.ειναι !)tro τlίι; 
τοvρκ.m<ής ~ • . • μεινοι · !Χ-
"Π'ιwθρώ1rως .~ ,.., ~ τqϋ 

τοuι~κΙΙΚοV ~9ii, ~· Δ .• t. ~. ,~.ttl-: 
0\J ~.lιtY~ ;;:τΟιν, ~~· •:}'•c 
yέτ1]111' '~Α.~: Δ~~~ Δ .. ~ 
στ.pα'Ι"ός ·~· ·~ τό:ς ~ :ifι1ιι 
έλλ.η!\1101Μφ{ων κ«τόlκ.ων πφιΟ!J(ik Κ~, 

Βώ\Λης l«d 'Sιi'I'Cif'6ιδal',;'''-''lσ~' ~01'11 
απδ το•· ~· τοΟ ~ ιι.ιιιΙΙΜς 

- ε!ι; 1'&ς ίΩ'!'ί>ας ~· ~ ~···~ 
εΙς τιΧ ~ ~· Ύ;ι8rτο 'l'f\ς ~. 
της Β~ cι:α:Ι 14k · f\'6Jn;ιv, ·'1'1k ' 6ιιΙοtα 
μετ~, ώc;'!~ -~ 
έl<1t!pόσr..m'Of• τών ~ Ίllνώιι, · dς 
σ(ιιyιχιρονα ψίνt Η~~ί 

3) Διαιτί ό ~! ~ δilv.~ 
slς τοιJ(; τοuρικ.QΙQJΙ'ΙΙ'ρ!οι.ις Οuμπολίτο:ι; .:._ 

οίτιΙΙΙε.ς 6••' ~~ :k τΟΝ έστι
ωv των, lιπό τfk<·~ισd\1; ~tdk 
~ •• ~ .• d.!me~· .ιι8ς 
~l··~~··"'O'r~ 

εΙς Λεμ.&Οlw ~···~ δtα ,φ·~ 
ρωσί'~~» των·~~. ~'έm~ 
ειlς τaς έοτίας f(!!ll#i ΔιeότΙ ~ 

ότιΌ ~ ΊΙ&f ~ ~!!"ι'Οφ
κοκύτηριοιι ~ νά ~ dι; 
τήιv έστfι:χιν τοv; 

4) Διατι1 SW ~ εΙς "ΦΙ)ς tλλrt" 
VΟΚΙ.ΧΠ'pίοvς ~OI'I'IIι~ς vcX ~IN 
είς τιQς tQΠίας τfιΟ\t: Ot ~ς Θκτcιτrι
σθΘντες .~ ·~~ '11'~ τοUς 
διμώικα)ς τόlqιοοvι;, '1'01)ς trrrolouι; $ιοιξΟΝ τι\ 
τουρΙ<Ιιι<q ;r6ι\.ιιcς ~~ . t\ τcupιςlιfdι ~~. 
έτrιβΙJιμοW Ψ.% ~ .. ~ως wo οw
θηκας άιτφι;:Με;ίαι; ε{ι; "''C\ς ιοτf;αιι; T(!!lll, 

t«ΙΙJ 5) ·~αιι ό κ. ~ς &<. νο-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

.μ;ί4η δη ή κσrοχrι, αi σφιιryαι καi οΙ 6ια

σ~μσ\ τοο δίSοον vο•μ·ικό: δtκαι~ματα hτi 

1'!f\ς κaτεχαμέιvης yi}ς τijς πατ.ρίδος μο:.ς 

Kcwέ:vo: άιιιa 1'Ι'ιv όφήλιοv .δίκαιον, κσ.λΙJ:χ; 

Υ•Ι'(.ο.)ιρίζει, δεν όΜαγ1·~ωρίζει ούrε γ>ιοΟρι; 

οίίτε &κ; vτε φάκ-το γsyονότα ποi:ι τrι,'Οi'j•λ

θον άπό σφαγaς καi ξενti<i]'" 

Κα! ό wτηpιακός λαός καi ~:τrJγΙVωσηι τών 

"Π'pα)!Ιj.!ά:τω-ν C')(tΛ κ;c;J κ.pίσιv διαθέτει. 

* 
Το Δ.Σ τcii Σ~ιw:τείοv «'<Ελεόθεpr] 

Κ;;θpαία~ m::φατήρη,σε ''ri!·v 29} 1 )76 Ο'~"' 

έσχά:τως f'j:pχH:rε.;ι ν·&. γί;ιεται χρij-

σις όπό τ·οΟ τvτrοο, οργανώσεων καi &.r6. 
μων τών οpων καi Νότιος Κ{;. 

Ί!1pο<;. 

Το Δ. Σvμ&vλ;ιον τοο Σωμcχτεiοu 

11'Ι•CΙ"t"εόει δτι oi δροι ε!•1101ι aιη.ι,χε!ς καΙ έ. 

ξU"!Π)pετ•ΟΟν έv τ~uταίq: ιWαλύσει τΟ: τοοp

κι!<Ο: σχέδια. Δ.ιά τοί/1·ο είσ.rJΥCιτaιι ότrωc, 

6 δρ::>ς Βόρειος K&rrpoς &νrrικατασταθij 

δι' &λληc; φ:ρά:σεως δη:λc.πιικ,ής τής τοορκι

ιι;fις κατΟ!)(;ή.ς ώς π.χ. τοορι<Ο!Κpατοόμε~~α Ι<u

·τηριαiΚό: ~η καΙ b δρος Νότιος Κύπρος 

δι' ό;λ,λης φράσεως πz. 

ριοχαi 

* 
Τό Δ. Σ. τοv Σωματείοu «'•ΕιλεΟΟφrι 

κ~ιθ'pέα» &πε~μισε τi]rιt 30) 1 )76 8-
τοvς θi<f1'0'11:tσt1έντας κ ιιθiρέας κα,) πε ~ 

ριοχijς δτ, η τελεu'Ι"αία ήμέρα ίιπο&λιής αl

τήσsω.v διό: ό'πόκτησιν οίκι&ιv έιv ·c ~ 

1τ'λαισiιμ τ&ι.; άvεγεφο·μέι\/Ιωv οικιατικωv μο

~-όJδωy ίιπο τf\ς Κυδφw1·σεως 'Αιpαιδίπ
πο•Jν, ~ρΘ\Ιαρος, Σωτή:ρcw, Λισrrέιτρι•v, Όρ. 

.μιήιδειCΙΙV, ΤσαΙΚΙΙ<ίστ,ραv, Πά\/Ιω Λαiκατάμ·ια:v, 

('Αwθοόπολιιf!Ι), Λατσιa (σwοικισμο~), 
Στρό8ο-λοv (2), Στιρόι6ολοv (3), uAy Ά

fία<vάσισιν (ΑJεJμεο·<:>Ο) καΙ Λάipν;:ιiΚα -~-· λή. 

yιriι 11iΊν 3 1 η111 'I αννοuαρ!ω 197 6. 

Το Δ.Σ. τοΟ Σωματείου b<ά:λε<reν δι' 

α:ι:Ιτό όιλοtις τοος έ'1Ιδιαφε;ραμέ\100ς &τως 

τιnpό: τflJv ο•!.κείων 

ε!δι:κον itvτu'!roν, 16 όm::riO>V 

ι;τώ01οοv να το 'ΙtQραδώςrοον 
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η1.v ω!τi]ν η,μφσ.v το ά,p.μδδιοv -r;μrfjμα 

τοο Ύποορyέi<Ο>;J 'Εσω'"Ι'!φΙΚώv. 

* 
Το Δι.:ιuκηηκ.όν Σ.vμ6σόλ<αν το\J Σw. 

μαιτείw «':t'..λwθερη Κιιθpέα:;ι;. όπέιδο:λε τiΊv 

11 )2)76 πpor; όλι'Jvς τοuς έ.ν Κlin-p41 

n1ρr,..,;&:ς δια τοu f1po~poo :IOCίl τaΟ ι· 

Γ:pαμ:ματέως TOIJ Κ.Ι<. Πt'tιpOI/ 

καΙ Κωσ'"Ιόwη Κtιριόκω διο;μαμ

έ'Π'QΙκισJΙ.Ι.όν 

Τ®ρκων εlσt$ο--

τψίαv &ιό: τόν 

1ής vήσ•ον 

Μωv. 

11"~'> 

ιt~ταιι το 

οΙ Το.Ορκοι siσδολεiς με-τQΦ'έ. 

ροο~ έκ ·rijς 

μ~:ίωτσrv d:ριθμΟν 

pί'rroo 

έyκαθιστώντες 

τ OIJIPIΚIOJς, μt 1:
·ιrε~.οοiαιις ( 500) πs. 

,καlJ' έιώiστφ έδδοιμι:!ίJδα 

τα Κ'tΥJΙμαι1α η.μω,, 

yωιν. 

ε! ι; 

·rών 

ό;~:φ(pιt;rι;ι;ι ε!ς 

1"0 άποδ~ρ-.,ιy 

mρcφαν(;':.ς ε!ς τήv ~yi'jr,ι της ~ 

τού Κuιrrpιακοο w~oi) μt t:Wrιιwιιμι&:ΙΙ'Ι

ιc;όν σ!<:Οtιrον τηv ~<α'tάΛ:ηψΊν τής 

vήσοv μας. 

Ή ;<;~ηψις τής vή0101.1 μας, ~~ 

χ ίζει τ& fyyιpαφο;ι -rfiς .ι:Ε.ιΚ .» ίιπό τ~ν 

ΤοιJρκ.ωιν σννξ})(ίζι:.-rαt, σοοτηματικ6Χ; ΚJα.J <'i. 
διιαλεiΊΜ"'ως, !<αθ' έικ~'Ιl -ro 

<?t0\17(f.tQY δίδι::;ι 

μqχηrv έπιιr6·ιώσε;:.1':; 

'καΙ (NαVΙ"iov τ~ οf-

τινες κ~αβJ1iμt\ρ~ ~ΚΙριζ&!ινωv έκ Μ m:ιt

~ια~~αίωv έστ1ών ·rωv τοος Q!δξ1λφούι; μσ.ς 

δι•Cι: νCι &vτι,κσJτασrιήσοvΜ 

έκ Tc~pt<;.lαc,. 

Τό αχiδιοΥ 'Αtrτίiλα, iN 
.,.φ e,y~ •·Ιθε:rαι i\fiιrι εΙς έφα;pμ~.ν μi: 
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Ίl'Ολ.ιπm .μέσα elς ,ην σvyκ;ειφιιμιέ.νην αό

τr}ν πεpί'Π"'''{.JJσ·ιν. Ποία, έ'Π'αμιέyως, ή οι«mι. 

μότης χΦ 'το it'ικόιι 'Π'φιεχόμειν0111 -rων διια-:
κηρύξΘων 1\'!φ\ κατοχ~ τί]ς mφi 

τrλiήροvς άινιεlξqpτιησίας καΙ τi\.ς Θδαψιιά\ς όc. 

κ.φσ~ιόrtητος τιfις Kιmpιaιciiς Δημοκιρατίας 

οταν μεrτa μιav τριειτίαιν η '!fειVΙ"αετίαιν, ε

στω, ή Κύmρος δέ.v θα ανήa<ιη οόοlιαστικώς 
dς -rO.I Ίναbν της &λλ.' εΙς ,η, Τοψκίαιν, 

ψις κ.αi θα ~η ώς ~ κα1 εΙς τiιv m
~w ,ης 'λλεfι:mιδρέιrηχς, ~ν 'Π'CΧ11ρίδα 

μο;ς .. εiς τι)ν yeνιe<ωτέιpcι~ν έιτεiκ.τ<rrικir.ι πο
Μ11ιικήί\f της; 

·Τέλος ή 'Ε'Π'ιτρσrr!) ~i τΟΟς bι 
· Κύmιχ.) 1r,ρέο&ις ·&ιτως· όψώάοw φώι.ιφ. δια.: 

ι'iιilp'rUpίάς tαιΙ\ elσηyη&ίιν 1t!p(>ς την ιαιδip
νηlσιν η)(; χώιΧχς · τ'ώιν ,η~ λήψιν άιμέ:σων, 

ΟU'(I<iειφιιμέινων ι<:αi τrρω<:τ>ικών μέτ,ρων 1τ1ρδς 

δiμιEJOPII όJrrox~ι\\1 των εlσ6σιλέων ( στρα
τοί) ι<:αi brοίκωv) θ< τών eδαψών της κ:α

~μέι\ιης πατρi&χ; μας. 

* 
''('Π'ο των 'Π'.pοσιφυyιι<ών Σωματεlων 

«'·Ελdίθφη ΚυθΡέα:., . c·Ελέ:ύθφο ~ 
κα1 «' ΝχΧιλωτ.η Κε,ρόν.ε;ια:. 6:πeστάλη τη., 

17) 2) 76 1r.pc)ς τον ΓΕW<Οιν Γ ρσJJΙΙμαirέα κ. 

Κοό.pτ Β«λ.vτχιάiμ -r6 ι!οο5ιλουθοΥ τηλΘγρά

ψl)μ<i: 
,, 

φιqικφικa . ξυι~ια ι<:αi μθΙιη προ. 

Οψ\J)"ΙΙ<ων οωμαn:ίων c'EkV&,pη Κ~, 

cΈλaί&pον Μόρψοu> καΙ c:'Αδοόλωτη Κε

ρόνει~, 'Π'Οϊ~ 6πως ~ε εΙς 

όcριξαιμΘΙιας &αι<~οιινστιi<I<Χς ονιιομιιλ!ας α!

σθήματα Μόιvσυι ~ δια οw;

χιζόμfJ\1011 brοικισιμΟιν bπο 'hZw Τοόρκων κα. 
τεχα~ ιιωrφιαι<JΟίί ~ καΙ όποιyρα;μ

μίσεπε κατηγορηιμιατιl<ίfιiΥ όΙξίωσίν μας τrφl 

ό::μέισtσυ έφcφμ.οιyής ~ ψηφι01μόπων ισχt 

~ ΟΗΕ διa ~~ trrιστ.ροφιiιv 
τφοισφύyωnι elς τας έστfας των όιπ'ό σuιιθιί
ισχς ό::σφαλιείας:.. 

Το το/;ειΥ'ρά:φημα ύπογpάφοw οΙ Π.ρό

εδροι τώΙΙ Σωιματείωι~~ κ.κ. Πέτρος Στυιλια. 

ΙΚΙϋ, 'Μφmς Φipυδάς, καΙ 'λ\ιδρέας Σο
λέας. 

Το ~φ>PJIJ.IIl -ι:~ μα(ι~w ~1,.. 
0\μiPI) ~ .. ·~ ·~ irιrlt~ τών. τ~ 
ει!σδ~~ ~J,tξ~~' ~~,.~~ .~.ς 
όyuζο~0~ 1{iJ~~~ .. :r* ~~4~ 
Σωμα:τεiq. ~;~"·~' c'~ 
~.~1 :.S:~ ~.~ 1}ς:;~ 
Ο'I<IΕψίΙ\1 Ί'.fι\11' • ~~ ,ι~ο.2t7;() ~ 
Cιιpοnι 6.;u>,. ;ιι.~. ~ ~ or~ .:;** ηο~. 
'Η~ Wί·····~··~~k 

11Ι)ν έ'Ι'~ ΚΙ'ΙΛΙJ'f01'1'0ίηισw τό\ν ~ 
των Σ ωιμα:πίων δι«ι,,. ,. trrιWcw τώιι 

τuροσιφόyωιι,ο Θiς τCις ~ίας 1'ωl' wo σwθη. 
κας όα(]Ιψα!λείας, ώς κατηyοριηματικώς ιιτρ\ 

τοδτουι . ~· at>υ'Qιxet-1 ·~ 
σ~ς~~~~··' ··:.:: 

' \" '>JG ~"3 '"''.]:t) 

·ο ~t:ι·~~ ~~!Z.·<ilpQς ·~·'ft111 
~~~ 8tι krott~w·~ 
Ι>ά τrαi~'~.,·~ e.tr ~1\
μσrι'Ο) ~~ των ~ίων της 'YII'I'IJPEX'iας 

{Κατσώινι) 8 ι\ει.ικωα#). 

'Ως tκ τοότουι ~ αΙ ~ 
tκτο1η.ςιθεi<:τqι .. ~~ .f!X ~~~ 
μετά ·της,,~~ Ύ~ · · 

τα ~·~o:·c~ 
Κ~, .ι:'~" ((ΊιιρΡfi'ΙΙΙΦ Θ ~ 
~ρο ~.~.ιφιVfι ~~~ 't'OIII; 

1rcir. ~·Ο'!'ά·~·"Ι'Ι\ς·ΠΟΜ 

στΙς 21)2)l976 ~ tό ~-· 
ι.a τού t~ισμαΟ;~:"τ~ 
τrepιοχων της.~.~ 1~ 8c ~ 
κίας κι:ri ~~· ~~ &imδipιi. 
σεως. 

I 
F 

\ 
! 



ται σvοττηματικfι Κ':vητοποίφη καl Cχιντ.ίδρα:~ 

ση τfk 'Ελλ!JΙQΚVΊψιακ.ής π~;ΧΧς κα1 !
διαίπ.pα τσV τφ.::?~φηΙΙ(Ι()(j κ.όσμοv, τrρός (5_ 

λξς τΙς κατε:Ί.Δλ\!Ο'εις, iδιαίrτφα δε τrρΟς το 
έξωτφιι<Ον Wαrrε va. τε.θη φραyιμΟς ειlς τη,v 

παλιηιcί'ιν ~ιΙ<ΙισμοΟ τi\ς Τοuρ~<ίας ή όποΙα 

δημιουpγε'i vEn. τετ~μένα ytf,yσv&rα. 

Αιιa τόιiι σκοπΟν αάrόιiι ό:πεψάσ.ισαιι 

..ην Οtιστσιση κοιlο'i\ς 'Εrπtιτpι:iιπ>iίς yιa · 'Ι"iιν 
διο.pyά\iωάπ τi\ς Κ.ΙΜ!JτΟ"ΠΟίησης τοίί 'Ι'fpοσφιJ>-
yιΙ<ού κόσιμοv με· O'I<O'Itiw τήν μιαταίωση 
τών έποιrκιΟ!τικώΥ σχεδίων τών έτrειcrατι-
στ(i;ιv τfk • Α~ς. . 

Ή Έ'Π'ι~ ~ ·brίσης πWς· θCι 

άι\ιαικοιινώση το 111ρόyιραlμιμα rκινητοrιτοι<ή~ωrJ 

διa τοΟ τύτrοv, 1'00 ,ραδι~ καΙ τής τη
λεαιράσεως. 
'~ ""'~ ., 

* 
Το Δ. Σ. τοΟ Σωματείοv c:ΊΕλεύθ'ερη 

κ~ Κό:τα .τι1ν σι.ιινeδρίαv του τη~ 22> 
2)76. a~Sτησε.ν καί τΟ:ς 111pooψ6:rovς 5η. 
λώσειις τό:ς yeνσμiινας έν&mιοιi fijς ΘΙδιι«ι; 
Κοι~ικης Έ1t1:11pιorπfk; :roO Β,ρε.ττα
ΙιΙΙΙ<W · Κοιwιβοψ.fου ί.ιτrο τοΟ Βιj)Ι!ιΠανοίί Ύ-

11Ό'Ι.ψ)'οV 'Εφιτφιl<ών κ. Κάιλαχαν ιφ\ ~

ξωσιοδ6rrιησειv τόιiι Πιρόειδιpον τού Σωμσπεί. 

ου κ. Πiπpοιν Σ τυλι~ Υ<% δια6ι6άση !y
y.pαφov εΙς τό lnτoiov όπι:Ji'y1ρΟ:μιμίζεται. ιτρΟς 

την AJE. τΟν ·Yιmrrov ΆρμιοrστiΊν τοίί 'Η. 
vωιμΘνοv Βασιιλείου tN Κύτrρω ή ό<Ιφρασις 

τijς &ι.θείας &πσγοητεόσεως κα1 λύ'πης, 11-
τις διακιατέl)(ει ~ τΟ: .μέλ,η τού Δ.Σ. 

τού Σ ωμιcιrrείοv έι<: τ'ών -yενοιμέιvων δηλώ. 

σεωv - ώς αδ<ται Θμφαvίζοvrαι τουλάχι
στον εΙς τΟν τύπον - καΙ τοίίτο δι~ι: 

1 ) 'Η δήλωσις τοΟ 'ΕξοιχωιrάτοJ 
Bopεiτ'CWov Ύτrοvρyοϋ ~ι ή Κύnτ.ρος στε. 

ρειiται σvντάγιματος όmΌ τό 1963 ~ϊ 
εiς τό σvμτrέιρΟJΟ1μια δτι οδτος δεν όJναyνω

ρίζει τfιιv νομίμως δφιοtrαμέJνηιv κα1 δη1μο. 
ιφατ ι ιςώς έοολε:λe)'Ιμέvηv ΚIU"ΠJpιaκJiiν ΙαJΙ6tρνη_ 

σιν. 

Ώς καλιώς Ύ'\Ι(ι)ιρ\/,iει ή ΒρεττανιiΚιfι Κv
δφνησις, τοvίl;επαιι tN τω έγyράφω, τα yε. 
yονότα τοΟ 1963, ~ Κ'CΧ'Ι"όrπ-ιv t.ν-

2) Ψf·'~ι«fι ~ fV Κ .. fi
τo yνωστδ\i·&r~'βιi·~ ~ .tUd 
ειlς τa νήmιια, δταν ό:>~·· ~~-.. 
'Π'i;η'λεθν -rr~,llf~rι~~~ κα· 
τ~ τ4~·~,~-~ ~~ ~r 
τi4w ~,-~~~~* 
Ti·H~,~. 'Eci~t'~~O 
iϊσπi,yσμέv~jT~i'~~~ .. )ιfr• 
~η;~~.·~~~~ 
1ΙΙ'μι. Y.ι!JIIO!JJW ~ i:f~ τ~~,~~,. 
τΦοvιλίας δι' ~ ~'t~t ' 

3} Af~~- -~~-...,)· '~it 
. kΊ'Μ':': ' ' -:~~- " ' ς 

τr.ροεφασί~);,. ~Stι ~ ef( ·κιι~ 
τηpΟν. διa να ~~~~\:3W'1~ 8ί~i~ 
φθεiσαν 0"ΙJΙΙΙ1'αyματ1ιa)ν τάξιν tN α.ό'rή- δ

ταιι διμως .μετα τινας fι~ 1\ ~~ 
τικfι τά§ις i)PJ(ΙO"E'\1 !μ~ τa τουρ.. 

tGΙiΚCx ~ σ.)χ1 ,μδικw Siv ~ 
έις της ύτr' σiιτών καθημαχθείσης \Ιήσου 

μrας, αΛλ' άιντ.ιθέrος 11'~ ε!ς 6άθος 

καΙ s!ς ε{φος brrOς τοο κu:π.ριοιι:ού ~' 

'Π',ΡΟI<ICΧλέlσαιν'm τήν ~ ~ 
σuμψσιραι.. εΙς τήν νe~ 'I'I'!Ολvτικιήν !στο~ 
pfαν της τ~ αότ1;ς Wtσou. 'Η 6,ρ&;τ~ 
τανιιια'ι κ~ισις εfχε τοvλάχ.ιστοv ια:rτά 

τfιν δεurrέραν φάισιιν τflw Θmt?(i\1~ ά'πε. 
ριόrpιστοιν ~ρόνον δι~ .ν:ά &τοτρέφη τη.ν 

σψαΙ)Ι'Ι'ιΙΥ ΚrCXil τΟν ~ ει!ς τΟν lnτoiov 4-
&Jθιισιαν τΟν φιλτψεΙJΡΙΙ1ΙΙ'ΙΙCόν καΙ &θώοιι ιω~ 
τηρι<ΧΙ<Ιbv λαbν αl δiξειστοι όpδca1 τοΟ • Αττi~ 
λα. 

4) Ό 'rΕ~οχώτατος 'Υ1110Uρyός ·~ω
mριιl<'ών κ. Κ~αιν Ι~ρίσθη δτι t.G τών 
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200.000 1Ι'Ιρ0C11puι'(οιποιιηθέντων σt.Ιμιτιαrrριω

τ{)ιιι ·μας μόΙιον αl 12.000 τούτων διαδιοίΝ 
εΙς &ιvτίΦ<>φα" κιχ! τοίιτο δια να ύπεκφ(ίyι1 

τ.ijς άπαντήισεως διο:τί ή βρεiτ.τανι•κη ΚΙ.". 

δέρνιησrις ·~ τήν. ~ :rών 

τοψii<JΟΚu;πpίων εΙς τ(Χς τοuριωιφατ~ς 

1t'Sρι01)((1ς τιίΊ<; mxτpiδoc; .μαι;. 'Αλλi:ι. ιcxxi οδ· 

τω διιδόμενη ή 6rπάιντησις τσU tξοχωτάrrοv 

•'f'II"ΟψΥοϊι δf;ν σvιιό&ι τrοσώς τr,ρόc; τή.y &:. 
Mj&iαιv. Δι&r·ι τrέιραν τί'i.Ν 12.000 σκηvο

βιιώτωv έι<τοπισθWτωι ονμτrαrrριωτων μας, 

ίιπόιpιχοw "II'Oλλai &λλαι δειcάδες χιλιά&ς έξ 

α(ιτ{ίΗ δcχ6ιοiίντες ~τΟς ότroyεi<.w, f\ ήιμιιϋ. 
τrσyείωv και\ ~ &κατ~ καιi άvθι

ΙJ!ΥΘΙιηνώv ίιποστσ:rικi:w, έvrός κ:τφίωv μή 

~νrτων ιcxxi εΙς τc:ιmJι'Ιfάς κσiλύ. 

6ας τiι:ς 6-ιrοίσς οΙ ίδιοι άνήγειιραιν εΙς yi\·~, 

άnιήιοοuσαv dς ~. 

5) οι έι<.τοπιοθέντες ούτοι σuμnτατριι

ωται ,μα;ς, ~αιι tν ΟWΕ')(εία τ σΟ ty. 
γιpάJφοο, &ν ζητούν "ΙΙήιv ~ τοϋ 

ε16ΙΚw η;pοσφuιy·ΙΚού ταιμι:ίοv τοi> ΟΗΕ, 

ά!λλi:ι τfιΛι έτrάΙιοδοv dς τάς έοτίας τω.ι ό-

1110 σwθήκας ά:σφαιλε.ίας, ώς σιαφώc; «σi κα. 
τηyο~ τrερί τούτοu ΛιcΜοιμιδάvοuιν 

αl θπανε~ιμ.έιμαιι διαΙΚ.'Ι}ρ{ιξεις τσU ΟΗΕ. 

Τό α:ίτημσ -roVro, τονίζεται έν αtι'ΙΙΙε)(εία, 

δέv θcΧ ~ιιν οΙ tιcrοιιτιοθένrες Κ.J

τrριοιι και δΘν θά ~ dιyωνιζδιμιινοι 

δια τ'Ι)ν ~ ιtα.'tt~ίv τw}.'~ο:; 
6'τι τοίίτ<ο ~~ ·lt4:'!···~ 1\-0'1'01-
χeιωSεστίφti ~ ''!tφl ~ ιαχ)~>'Ι'Riι\ι
τ,κιijς voμb'r~."' αι κ~-..,.~
τες .:mQ,,. ifuupiκ:~ '~ e
σδολιίΊς ·5Ο·~· ~ιηοιμiαι~ο"'~ "''t• ,.,.. -~
·μα tτrι~ θfς· .. ,_~ ···ιι:n·~ 
τώνται ~- olkτ~ &:ιοι .• 1"'10'1'1ώοι.Ν 
tιτα~ •. hι: .. Ά. . .' . 
κα:Ι σ . //ι/ :..t:. '·~· •' ·· 

•• ~Λ •,ν,~ 
τov~.O"'r~~ 
τα το l:9Z2.. Διότι &ι' 
τοC& ~\ ~1ς -rQ "'~ •. 
θΟ:~η*'ί~~~ΘΟ~
ξU'Πηpετi\ • ό ~ -~ • ΙcmτΘJ
χθη. 

.Πtpός την ιcχχτ~v /Χ ~.,;,φ-οι 

1"'Ού ό:yώνος &α ~~~ d<; ~ ~ 
μας οόχi ·μόνον ~ jcX ~, άλΜ 
κιαi θcΧ ~ .αχ:ι θα W..~P 

'ΙΥ1pός ~ ~'~ ,~φις .τόv 4:frAνa, 
δσος; χΦ\!010 ιι.ΙΙΧI. 4ιν JιΡΙ!ι~ 111\\ ~4~ 
σ.η «αi .·~. θuιlrkς! · ~i ,., , ·~ ~ 
πι~ιν. .., .. , 

6) "Νιλ. δ ~~ ·~ ··~
-τrcιμριyδς 't!Οιπφ~··-''f~. ~ς 
τοv όρβtiις'Ι)m) τώt ~Ιt·~Qριkιιw'ά~ 

~-




