
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ * 

Δι· έyγ,ράφοu του π.ρΟς τον Πρόεδρον 

τfjς Βοuλιijς κ. Γλαιικον Κ};ηρίδryν - κοι

νοπο:ηβέντος πρC>ς τΟν Π.ρόεδ,ρον τής Δημο

ιφατiαι:; 'Αρχιε'ττίσ'ιcοπον Μα~άριον ώς καi 

ΠpQς crncrvτα τα μέλη τοϊι ΈθvικσV Σuμ-

6οολίοv -- το Δ. Σ. τοΟ Σωματείοu ~·Ε

λεύθερη Κuθιpέα» ζητa νa ιvη,μερωθiJ διατ1 

το κατατεΒ€v t.νώπιον τi\ς άρμοδίας Κοινο-

6οuλεuτικfiς Έπιτροπijς νομοσχέδιον πεp1 

ι'ιποχρεωτικijς στ,ρατολοyίας δεν &χε, εiσέτι 

προωθηθi} πρΟς έ.πιψήφισίv του ύτrο τijς 6-
λομελιείας τσV Σώματος. 

"Οταν τονίζεται έν τι:;> έyγρά:φφ, .r1 

•ουpκι·κο:i διινό:μεις είσ6ολfjς άπειλσW κα

θrjμεpινώς μ€ πλήρη κατάληψιrv τι')ν vi)σov 

μας, οταν ό τουρκοκvπριαι<ος πληθvσμος 

καθJ')μερινως, μηδέ τ&Ν άvηιλίκωιv μαΘητων 

καί μοοητρι&ν έξαιροuμένων, έξατrλίζεται 

καΙ έ.ξασκήται είς -riJ·ν χρijσ!ν των οπλιων 

--- μολονότι έvισχvόμενος ό:ττο τι'}ν ό;μεσοv 

παροvσίΟJV 40 χιλιάδωv Τούρκων εiσ6ολέω,ι 

κc:i την άμεσοv σννδρομι')v ένος έκατσμμu

,p.!συ τοvρκικi>ν λoyx!Jv -·-- δταν είς τή:ν τουp

κc'><ρατσuμένηv περωχήν τΪ]ς πατρίδος μας 

παρατ,ηιρεϊται οιJσιαστικΟς στρατιωτικΟς 

ό,ργασμός, δταv τΟ: τοvρκικa σ1:pατιωτικa 

Φi!'Λά:κια C'Jισχόωνται καθηιμεριvC>ς, δτCΙ)ν 

σuδεμία μεyάλrι η μωφά ξέvη Δύναμις κα

·rcψ3ώΙΑιl νa πεισβ(j Va διασφCΙJλίσq τουλά

χιστον το ίmόλοιποv έλεύθερον κυτφιακον 

c5αφος aπ·ο τι'.cς διαφα;ι.vομέvας νέας έrm:

κτσπικ.aς τάσεις τσϊι τοuρκJκ.οv ΜΙ,vωταίι

rχ1v, σίαδι')ποτε όλΙyω.ρία διι'ι; ηΊv πάση 

θvσία και παvτi τ,ρ&ιrφ aμ.vντικι')ν Βωράκι

σιrν τσϊι κa:τcrmpo5oμέvou αότοv λαοίl, ίσα

δνναμε'i πρΟς ο&σιαστι~ι')v καΙ avεv opωrv 

παράiδοσιv προς τοv άδίσ<ακ-ι·αv ε:iσ6ολέα. 

ΕΙλικρινώς, avαφέρεται έv σuvc:χεlςr, ά

οrορ.σ{Ιιμεν διοπi ciκσλου&ίται ή τοιαύτη 

μοι,ρολατρι'i<iι') τακτικη καΙ πολιτικι') Ε:vαvτι 

έvΟς τόσον ζωτικοϊι καi φλέγοντος ζητήμα

τος, σχετιζομένου aμrοως καΙ αποφασΙστι-

κ &ς 

τι') ν 

τΟν 

μi: αότην 

έπιδίωσιr.τ 

τόπον. 

ΠΕΤΡΟΥ Σn'ΛΙΑΝΟΥ 

<αύτην την αUθ...tιταρξίαv καi 

τοίί έλληνισμοϊι είς αύτΟν 

ΆΗ πλή.ρης απραξία χαi αδιαφορία μας 

είς τιl·ν λijψιν στοιχειωιδωv μέτ<ρων ά:μίινηι; 

κατa των νέων έπεκτατικων κινήσεων των 

εiσ6ολέωv αποτελεί ούσιαστικην πρόκλη

σιν πρΟς τοlις εiσ{)ολε'ίς va π.ροελάσοιιv, 

άvηστάσεως μι') ούσης, διa νa σφαyιάσοvν 

f.V ψιJ)(,ρι:ί>, va θιJσοuν καi va έpημώσουv, ~

ψαpμόζσvτες τι')ν yνώpι:μον πρΟς αύτοος τα

κτικη;v καμένης yfjς καΙ άπο-rελ:ε'ί ή , ά-ιφα:: 
ξ:α μαc; αιlτι') avεπίτρεπτον πολιτικηv και 

έθνικι'J·v τα«ηκιlv εκ μ·έ-pοvς μας. 

Ώζ έκ <οCιτοv περαίvει τό Εyγραφον 

τΊrς «'Ελεύθερης i<:.ιMpOO:<;», παρccκα:λδσflε 

Είερμως οπως έξασκήσετε δλσv το όψηλον 

κvpoc; καΙ τήν έ.πφροήν σας τόσον πα:ρξχ 

τ&ι Ποοέδρφ δσσv καΙ παρa τοΙς λοιπο!ς 

μtλεσ;ν τfiς 'αρμοδίας Κσιvο6σvλεuτικf]ς 'Ε-
π:•τ,pοπής πρ·ος G:iιιεσοv 6rιψηφησιν τοΟ έv 

λόyφ Νσμοσ;χ·εδίσv. 

* 
Ύ·πο τ&ιν Δ.Σ. των Σωμσπείωv «Έ

λιΞ:ύθφη Κ vθρέ<Χ)'> καΙ «''Ελεύθφσ Μόpψοιt» 

απεστάλη την 25)2)76 f.yγραφος διαμα;:r 

τυ.ρία ΠpΟς τον έν Κύπρφ Ο:vrιπpόσωπον 

τοΟ Γενι.κοlι Γραμματέ<.χ; τοο Ο.Η.Ε, κ. 

ΠφΕ:ζ Ντε Γκοuεyι(χρ διά τσUς πpοσφάτοvς 

ίσχvρισψοος τσV τοvρκοκΙJ'Πρίοu ήyέτοu κ. 

ΝτεvκτΟ:ς m:.pi ύπάρξ~ως μεyάλοο άρι8μοϊι 

τσvρκοκυπ.pίωv ,μεταJ\ilαστων καΙ! έφισ'τ&ται 

ιΊ προσοχi] τοv καθ' οσσν Cχ:φορ& το!Jς 

πραyματικο!Jς σκοποuς των τοιούτων δηΛώ

σεων. 

* 'Όπως πpοκύπτ·ει άπο τiς άνακοιwώσεις 

τοv σωματείσv. 
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Τ 0: Δ. Σ τώv δυΟ π,ροσφvγικών Σ<>.>

μ.ατείων, τονίζοvν ε!ς το έyyραφόν των, '1"11-

στεύονν εlλι,ιφι~ δτι ό κ. Ντενκτdς διa 

-riJ.I δηλώσεων τοv αίιτών έπιδιώια.ι έv ri] 
τr.ράξει: 

α) Ν Ο: δι,καΙ·Ολοyήση, τον yενόμενον πο

λι'rικώς καi ήθικι;)ς άιν~rr,pεπτοv t
πο:κισμ.οv τής vήσοv δι·Ο: χιλιάδων Λσζών 

καi i'ιλλων Τ ορκων ικ τfίς Ήrιrει.ρωτικήι; 

Τουρκίας. 

καi β) ά:φ' έτέ,pοv vό: δικαιολογήσΙJ έκ τών 

προτέρων σαφώς διαιψαιΙVομένην πpόθεσιv 

αλλσJyίiς τijς δημογραφικijς σUΙΙθέσεως τσU 

πληθυσμοu τfις vήσοv διa τής έγκαταστά

σε:·}ζ κσ:i έποι·κισμοΟ έκατοντάδωv χιλιά

δων Τ ούρκωv έκ Τ οορκίας με ά'πώτερον &ν

τικε~μενικοv σκοπΟν η'ιv πλή.ρη τοορχοποίη

σιv τής Νήσου ώς σ......ιέδη καi προσφάτως 

ε.iς τiιν περίπτωσιν τij1ς Συρια!djς 'Αλεξσιν

C•:-tττσc, τών έλληvικώ1 νήσω" "l.μδpoJ καΙ 

τ ε.νόSοο κ.λ.'Π. 

'Ev όψει των Cινωτέ;ρω, τονίζεται έν 

τι\J έyγ.ράφι+ι, τa Δ. Σ. τώv δύο Σωιμ,ατε.ίων 

ώς και αi &Jκάδες χιλιάδες τώv π.pοσφύγωv 

τaς Οποίας έκτηροσωrπσVv cκατσrγ-yεΛλι::ιυν 

δι' ίιμών πρΟς τΟν ΟΗΕ και Κα'rαδικάζοvv 

f.VΤί.Ψ(.~cς τ0:ς C...Ύι.;ι-ϊ~;ω δηλ~)·Ο'εις, ώς πpο:, ,r·>

vιζοόσας τον τελικοv έξαllδpαποδισμΟν τoii 

έλληvικσU στοι·χείοv τής νήσ~. 

Τ έλος, τΌ: Δ. Σ . τών δvο Σωμαη:ίωv 

ίmD6ό:λλοvν οπως ό Διεθvi1ς ΌpγαvισμΟς 

μ.ελετfισι:ι μετa τfις δεοίισης π.ροσσχiις καί 

σο6αρότητος το φλέγον θέ;μα τοίl έποικι

ομσU καi άναλάlδΙJ τaς έv π,ροκεψέvι+J διΕ

θvεί'ς αίιτοίι εόθύνa:ς. 

* 
Ύπο τώv Δ. Σ. των Σωματείων c:'Ε

λεί.θερη Κuθρέα» καi «'Ελεύθερο.. Μόριφα.rι, 

ύmJ6λήθη η'ιν 6)3)79 (ιv όψει τiϊ<; έπικει

μέΜrγ:; σwεδpίας τοΩ Έθν:κοϊι Σvμιδοvλίοu), 

προς τοv Π.ρόε~ροv τfις Κvπpιαιcfις Δημο

κpσ'Ι'ίας 'Αpχιεπίσχοπσv Μακάριον ίιπ~ 

μ'ΙΙΙΙ}μα ~ κοιvοποι.ηθεν πρΟς άττα:vτα τa 

μέλη τοίι Έθνι.κ:οο Σ'-1J.ΙΙ6οολίοu - διa τσU 

ό'Π:::>ί ου ύποδάlλλοvν iΥττω·ς αί ί•πσ6ληθησό

.με~~~αι κιιτrpιακαi τφ:πάσεις τr.pος τrι~ 
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τουρικιια'\ν -ι&>.wρCιν έδpόζωνται έτri τών ό.

ιcολοV&w ό.ρχών: 

1) ΎποδcΜΙJ1 τrροτάσεωιι βάσει τών •Αρ

χώv καΙ τώv πε,ρί Κύπρου ψηφισμάτων 

τώv 'Ηνωμένω.ι 'Εθνών καΙ τοu Συμιδοvλίοο 

'Ασψαλείας. 

2) Ύrιrο6σΜ; προτάσο:ων στηριζομέΥωΙΙ 

έπi τής φvσι~ής καταστάσ·εως τής Κύ

π-ρ,ου ιω:ί οίιχi κατοχικ.ftς, vομιΙμοποιοίισης 

τa τετελεσμένα κατοχικa yεyov&rα. 

3) 'qμ;μονι') έπΙ τfις • Αρχ·ί)ς τσU άδε-

σμ.είιτου, w;:ιιάpχ:οu, Cινεξαρτήτοv κvτr,ρια-

κ.οίι κράτοuς. 

4) Οόχi θvματοποίησις καi τrαράδοσ ι ς 

εiς ,.η, Cmίιθμενοv τοvρκικi\ιν δοvλι-μίαv καΙ 

έμιμονι') εfς τη., έπάvοδον δλωιι τών προσφύ

γων tJiς τaς έστίας τωv. 

<~Πιστεύομav», π~ίvει το fyypαφov 

τών δίιο ΔιοιιGφικώv Σuμ6οvλίc.w, δτι τv-

xov άνα.γνώpισις τής κα>τοχι•ιcfiς πpαyμιrη

κότητος eα ~μ6άλΙJ είς ττ'ιν ά.-ιταρχfιv &η
,μοvpγίας σειράς τετελεσμi~ γεyol/&r,,:J,., 

ιfπο τών ε!σ6&.ιέωv μΕ Crπώτεpον άιτατέ

λεσμα ττΊν κατό;λ,ηψιν δλοκλήροv τής Κίr 

π;ροv καi τιlrv έξυττηρέτησιv οίίτω τών τοup

κικώv έπεκτ=ιιcώv σχεδίων κα1 τί::r.ι γενι.κω

τέ.ρων στόχων τσV i·μπεpιαλ•σμσV ε·Ις τ?!ν 

'Ανατολι,κηv ΜΕ.σόyειοv. 

* 
Πολυμελi]ς άιvτιrrr.ροσωrπεία τσV Δ.Σ. τού 

Σωματείοv cΈΞλείιθεpη Κuθρέα» συ111)Υ'11\9η 
τiΊv 20)3)76 μετι'χ τοίι Προέδρου τής Βου

Μiς κ. rλαύκοv Κληpίδιη καi b..ημερώθη ίιπ' 

αύτο\ί έπi τώv προσφάτων πολιτιιcώv έξε

λ\Jξεωlι 

''Ε:ν ,.ι;, μεταξu το Δ. Σ. τ σΟ Σω-

ματείοv έοοάλεσε δλοvς άινε~ξαφέτως τσUς 

έκτD'Πισ6έντες τής πφιοχf1ς Κvθραίας ~1ς 

οίονδήιτrΟ'rε μέρας τijς νήσου ιcα1 έι'χv t:ύp.ί

σκωντα• \ICx ίmοδά.λουν πρός τa y.ραqιεϊα 

τής Έ'Πιτ,ροπfις ( Κατσiwη 4, διαμ. 31, 
Τηλ. 43089 ΛεU1Ι<ωσία) τaς διwθύνσειι; 

τωv, σvμΙ6άλλοvτες ούrω εΙς τιlv tπι'ΠJΧ.ίαν 

τής προσεχοΟς Παyικυτrρίοv Σvιιδιασκέψεως 

τοtι Σωμαrε.Ιcιv. 
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Ό Πρέσβης -των Ήvωμένων Πολι-

-τειωv Άμ,ερικfiς έν Κύπρcμ κ. ΟύίλλιQΙμ 

κ.ρωψορντ ό.'παΙΙΠωv -rι'ιr.ι 2)5)76 π,pος τον 

Πιρόεiδρον το·Cι Σωιμα-rείοιι «'Ελεuθ1εpη Κu

θ~ κ. Πέτρο·ν Σ -rυλι.ανοίl είς yεvο,μένην 

ί.πτο τοίl Σωιματεί.οιι σχετιιΚJίΊ,ν Ε·ι<!κλη1σιιν πρός 
ά.~ιεύ,pεσιν τοCι έκ Κuθρέας uπο των Τ οίιp

χωιν έξαφανισθέ·vτος άιu:,ρι,κα.μο(ι &πηκόαι 

Κυριά1κοιι Σοφοκλέους, τfi·ς συζύγου τοιι Βα
θοίιλ\α-ς καi τοCι ά.Sε,λφοι} της Ί·α:κώ5ου Μυ·μ
μή')"ΚΙ:-t, ό.vαψέρει τa άJκόλοuθtι: 

«Θό: fjθιελα v.a είιχαριστήσω εσαι; καi 

-το Σωματείον 'Ελεύθερη Κv6ρέα yιa τι'ιν 

πρόσφατοv ΕΠΙ•στολήν σας σχετικ.ως μέ τον 

Κον ΚUΙρίάκον Σοψο,κλέους, ΆμερικανΟν Πο

λίτην, καi ,μέλη τfiς ο•!.κοyε·νείας τοv ποv εΤ

Ι.'αΙ όηιινοούμΕν·Ο•Ι ;μ1ετa ΤΟ ό.'τrοτέλεσμα των 

έχθ,ροιττ;ρaξιων τον Αϋyουστον 1974. 

»'Η τύχη τ·ο•ϋ Κοιι Κυριάκοv Σοφοκλέ.

οvς κα:i των Ι!ι,λλ,ω•ν άyvοοuμένων 'Αμερικα~~~ 

Πολιτωv εΤναι θέμα σοοορfiς άνησu~ίας διa 

την Πιpεσ6είαν. Ή Θξαφάrvι·σις τοϋ Kov Σο
φο,κλέοvς μδ:ς έ~στcmοι.ή.βη το mpι:Jτov το 

φθιvόrπωοροΥ τοϋ 1974, καi tζφήσα.με άiπό 

τiς Του;ρκοκu'Π'ριaκΕ.ς apιχi;ς σε πλεiστες πε

ρι'!Μ"ώσεις, ο.ιa έpευvήσουv δ·ιΟ: ηΊν άvεύρεσιv 

τοv. ·ιΕγι.vα·ν έπίσης παραστάσεις είς το 

Τ<.ιιρκι~ο Ύπο•υpγεϊον Έ,ξωτερικωv εΙς τιlν 

• Αγ~<υρα. Δυ·στυχως, καμιιία πληροφορία 

σχετικως μ' αύτΟν δΘν .μδ:ς έδόθη μ~ρι σή

μερον. 

J>OI προσπάθειΘς .μαι; uπερ των ά-

yvοοvμέιvωο.ι πολλ.τών ,μ αχ; θά συιν.εj)( ισ&W 

ι<αi συμιμ,εριζόμεθσ τίς tλrrrίδες των οlκοyε

~ιών καi φίλων τωιν ότι το θέμα της τύχης 

των :μ'Π'οpεί έν τέλει νά έπι•λuθfι». 

'Ως fjδη κατη,yytλθη ίtπο τοίι Σωμα;.. 

τείου δ Κ1.1>ριάκος Σοφοκλέους ίtπο τιΊv Ιδιό

τητά τοιι ώς Άμε,ρ:ικαΙΙοv ίtπηκόοu έζήτησε 

παιρΟ: τών εiσ6σλiωy α{ιτ0ΙΙ(ί'ΙΙ!1')1'011 τiiς • Α.με
ρικανι'Ι<fiς Π.pεσ16είας διό: νά μ,εταφερθί] εΙς 

τΟ:ς έλεuιθέρας περιοχaς έι< τfjς κατοικίας 

τοο είς Κιιθρέαν. ΟΙ Τοϋ.ρκοι είσδολείς 

π,ροeφα:σίοθησαv δτι άπeδ:έχθησαιν τό άιτη. 

μα τοϋ ΣΟΨΟ•κλέους, άποστείλ·crντες τfιν έ

πομeνην μεγάλον Ιδιωτικον αVτοκίvητον το 

όποϊον πα~ρουσίασαιν ώς 'Αμερι!ΚC11\Ιιι<:όv, οΙ 

δt έπιιδαίΙΙοvτες τοότοv παροuσιάσθησαν 

ΕΛΕΥΘΕιΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ως ιiκπριόοσωποι τfjς 'ΑιμεριΙΙ<ανι!Κfjς Πρ.;:

σ~6.είας. Άπο Πjς ί.δίας qμ.ως ήμ,έ.ρας τόσον 

τ::>•u ί·δίοu οσοv K·Oii τfl.c; σuζvyο'υ τοv καθως 

καΙ τοCι άiδιε:λφο•ϋ τη:ς τΟ: 'ίχv:η έ~ηιφα.vίσθiη

σα'v, όιττ~θΙέντες κατά τον ώς aνω yκαγ•ΚΟ'ΤΕ

pι:κ.οv τ,ράrrον ίtπο τ&.ν είσδολέω.... 

* 
Άnτει5 ί,ωσεr.ι τi]v Ι 7) 9) 7 6 εΙς ήλικ ίαv 

95 έτων κα:i έ'κηδεU&η τi-ιν έπομέΙΜJΙV έ·κ τοu 

Ν·έοv Κοψητηpίου Λεv,κω.σίας ό τέως S<. 
Κuθlpέας ίατρος Δρ. Γεώργιος Κvριακοίί, 

διατελέσας έπi I Οετίαv ( 1953-1963) Δή

μαρχος Kuθipέaς. 

Ό μεταστaς wijp~ειv έξαίpετος καλ

λιτέ;χ.vιης, φιλοτεχνήσας δiιάψορά τέιμπλιη έκ

κλησι.ών ·εiς Λευrκωσίαιν, Κ·uθρέ.αν κάi α.λ
λαχ·ο•ϋ, Θξαίρετον δείγμα τών Οποίω... εΤ11αι 

το τΘμπλος τfjς Ί ερ&ς Mol\lfiς Μαχαι.ρδ: δια 

το &τro'lov διά:σημο·ι δι~εΊς καi 'Ελλαδiται 

τε<χνοκ.ρΊτaι καi 6vζαr.rτιvολόyοι - ώς δ 

κ.αΙΒηyητης Σωrτηρί·οu, ή Άθηvδ: Ταρσούλη, 

ιu:ti Ο:λλο·ι - 8ξεφράσθησαv με λίαν κολα

κι.:vrτικ.ά έγ1<ωιμια. 

'Η Κ'ηβiία τοv έτελέσθη τό Σάδδατοv 

( 18)9)76) κα:i ώραιν δωδε.κάτην μεσημ6ρι

νιlv έ:κ τοϋ Νέου Κο·ι,μηrτηρίοιι Λwκωσίaς. 

τ;ης κηδείας προέστη ό Χωρεπίσκο

πος Σαλαμϊνος ιc. Βα;ριναι:ϊας. 

* 
Έ,ν μέσιι> έl<δηλώσεωv είλιιφινοUς πέν

θους των κστοίκωΙΙΙ Π·ε.ριοχ.fi.ς Κυθρέας έyέ

vaτο το Σάi6·6στοv 18)9)7'6 ή κηιδΘία -
π,ρο'i·σταμένου τοϋ Θεοφιλεσττό:οιι Χωρεrπι

σ>κ.όιιτοu 1<. Βαριvά6α -- τοϋ έ'll'i 10ετίαν 

δια'τελέiσαvτος Δrμμάρχοv Κuθρξας, ίατροίί 

Δρα; Γεωpyίοv Κυριαοκοϋ. 

Τον ο.ιε1<ρον ό:τrεχαιρέτησαν 6 ιc. Μίκης 

'Αvα.στασιάιδ,ης ώς έκπρόσωr!Ι'ος τοv Παy

κvιrρίοv Ίατρικ.οϋ Συλλόyοιι καi ~κ μt.ροuς 

τοΟ Σωματείου «'Ελώθφη Κυθρέα> δ 'Πρό

εδρος κ01i 6 άvτιπρόει6.ρος τοϋ Σωμ<Χ'Υ!ίοιι 

κ.κ. Πέτ.ρος Στυλιανοί) καi Χριστόδοvλος 

Πέτσας. 
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Το Δ.Σ. τοΟ Σωματείοv «'<Ελεύθερη 

Κuθpέα» cΧ:ηηuθ+ύvβη. την 7.10.76 ηψος δλαc, 
τό:ς έ!κκ.Νησια.στικό:ς ~;rrιτροτrάς τf\ς vήσοu 

είς τό:ς &ιτο·ίσ.ς Uτrάprxo·uv ί:ργα (εlκο•νοστά

σια, θρόνοι κ .λ. π.) τοίΊ άει,μ.vήστοv καλλο

''έΧ·VΟU (ξu·λογλι/τrτοu) Δρος Γεωργίοv Κu

ριαΙκ.οu ο'Πωος έ'Πι•κοινωvήσοuν μετ' αίποίΊ 

(!Κατσώνη, 4, δια;μ. 31, Τηλ. 43089 ΛΣυ

κ.ωσία) το ταχύτερον, 'Πpο•κειμένοu va πε

ρι.ληφθο,ιJν ε:ίς το Uτro τοiί Σc.JΙμaτείοu έκ

δοθιησόμεvον Cmιαιμνη.στ ικον καλλιτεχ·νικο·Υ 

λεόκ.ωμα είς μvfυμηv τοίΊ έκλιπόvτος καλλι

τέχvοu. 

Ώσαίrτως παρεκλήθησα•v oi κάτοχοι 

οίωvδή'Ποrrε γλu'!Πwv έργων τοίΊ .μ. Κuρια-

κοίΊ δτrως έπικοιvωvήσοuν μετό: τοίΊ Δ. Σ 

τοΟ Σωματείου. 

* 
Με έ'Πι•στολή του, ήμ. 11 Όκτω6,ρίοv 

1976, προς το Σc.JΙματεlο «'ΕλεUθε.ρη Ku·· 
θρέα» ό προϊστάlμενος ταϋ άμφικανικοίJ 

Νσμ•ιΙσματικοίJ Μσuσείου κ. Μτrράντυ κοινα

ποίη.σε· λήψη τοv μιεταλλίοv τοοίΊ ΣQματείοιι 

πού, &πως εΤvαι γνωστό, έκδόθηκ.ε μi. τi'ιν 

εόκαιρία. τij.ς δεύτερης έπετείοv άηο τiς 

τοuορκι:κf:ς σφαγΕ:ς aμάχωv έλλη:vσκ.ιnτ.ρίων 

σ-nΊν πε.ρι•οχή. 

Ό κ. Μπράvτu τόνισε πως το μ.ετάλ-· 

λιο εΤ·IIΟ'ι έξαιοpέτσu τέχvη,ς καΙ έξέφρασε 

θεριμό: συγχαρητήρια γιό: τιΊν σ:χο.λαστικιΊ 

τφασοχιΊ μοi: τιΊv όποία το μετάλλιο κατ::χ

σκεvάστηκε. 

Στο μετα§) το Σωιματείσ άvακσινώvει 

Οτι ίrπcφχουν άκό:μα προς διάθεση γιΟ: •ο 
κοινο cvαμνηστι•κa μετάλλια άτrο τον ό:

ριθμοο τC.:ν 1 .000 μεταλλίων ποv έξεδόθη

σαv. σι έvοδιαψ·εpόιμενοι μποοpσί)ν Va tπι

κοινωvήσΟ'U>'J μf: το σωματείο γραπτwς η 

τηιλΘφωvικ&ς (2630 1) δποιαΙδήποrrε έρyάσι

μη ώρα γιό: νa τσi:ις άποσταλεΊ το μετάλ
λιο. 

* 
Το Σωιματεiο «'Ελεύθερη Κuβρέαι ά

νακοίvωσε στΙς 9) 12)76 δτι Cαιτεφάσισε va 

διοργανώσει στΙς cφχiς τοΟ Ίανσucφί(}J 
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1977 b<&σ~η μi τεpρακ.ότες, μ:ποVιιcερο, 

καi yλU'1Πό: ι:'ιπο άσβεστόλιθο τή.ς πφιοχf\ς 

Κuθiριέα:ς, βάσει τf\,ς σvλλιyγf'Ις τοv Π.ροέ.

διροv το(/ Σω•ματείοv κ. ΠέτροJ Στuλ:α.νοίJ. 

ΤιΊv έκ:θεσ.η παρακλήθη~κε va άνο·ίξει ό 

Ύ'Ποupγος Παιδείας Δρ. Σοφια:νό<;. 

Μέ τιΊv εύκαιρία τό Δ.Σ. τοv Σωιμα

•είοv προέ6η στιΊΙv Θκδο•ση τοv OOIJ'1"~ρov ά

·~αιμ•vη,στικσίΊ τοv· μεταλλί·οv ποv θ(χ πcφι

στάνει στιΊν πρ:yμετωπίδα τοv ενα όrrrό τ:Χ 

4 μελανόμ•ορψα μ:ποι)Ι<Jερο ποv θa 9κτεθο.ίJν 

στην Θκθεση. ΆvαιωίΙΙωσε έπίσης οτι eα 

έΙ<Ιδοθοw 1.000 καΙ πάλι•v μόvοv civαμ,ν,-r

στι·κa όρει•χάλικινα μετάλλια, προκ.ραrτήσει<; 

τίJv όποίωv μπο,ροοί}ν vσ. γί'Ι.'οvται στα γρα

φεΊα τσv Σωματείου. 

* 
'Λνπm!Χ}σω111εία τοv Δ. Σ. το.ίJ Σωμ>J~ 

τείου «~ΕλεUθερη Κvθρέα» άJττο τσiJ,ς κ.κ. 

Π Σ τvλιανοίΊ, Κ. Κu:ρι.άικσv, Κλ. ΣΙJΙμε.ω

νίδη, Γ ΖέJvιο καΙ Σ τ. Μαϊμάρη σwαvτήθη

κε τiιν 4) 1) 77 με τον Πρόεδρο ΠΊ,ς Βου

λij.ς κ. ΣπΟρο Κιnτ,ρ:αvοϊι. 

Ή άvη'ΠΙpΟσωπτείο:, aφoi) έξέφρασε τιΊ 

συμπαράστασή της προς τΟν κ. Κυrιτριαvοu 

στο δύσκολο ii:pryo του, ζήτησε νa έvη,μφω

ΟεΊ πάνω στΙς π,ρόσφοnες έξε:λίξεις τοίι κv

πριακσV. 

Κατa τιΊ συζήτηση ποv έπακολοίιθησε 

ό κ. ΚυτφιανοίΊ τόνισε 'ΠΙpος τιΊv άντι:προ

σωrπεία Οτι το 1977 θa ·εΤνσ:ι εrτος πολιτ•

κωv έξελίξεων κα] έξέψpασε τιΊ-v Π&'Ποίθη,

ση πως τελιικa τΟ δίκαt·Ο θα •Κα'1"ισχ\ισει 1"1l<; 

6ίας. 

* 
Το Δ. Σ. τσίΊ Σωματείοv «'Ελεύθερη 

Κuθpέα» άvακσί,ιωσ·ε στiς 8)1)77 δτι ό 

Προϊστάμε,.ος τfις Μο,ρφωτικ.ή.c; Ύτηρεσίας 

τοu Ύποuργείοv Παιδείας κ. Παναγιώτης 

Χρ. Σ.έ.ργη.ς θa τελέσει στ1ς 28 Ίανwα

ρίου 1977 ,.α έγκαίνια έκθέσεως τερραl<'ό

των, μιτrσίικερο καΙ yλU'1Πων μΕ: cΧ:σ6εστό

λιθο τοΟ Σωματεί<Jv «'ΕλεύθΘpη Κυθρέαιι. 

Με τη,~ εUκαιρία τijς b<θiέσεως το Δ, 
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Σ -τοu σωμα·τείοu Vτrενθίιμισε δτι Ε:χει 

ri5·η προβεί' ση'ι·ν ~ΚJδοση I .000 ά.ριθμ.ημέ

vων άναlμvησ-τικ&ν με-ταλλίωv (β' σει.ρδ:ς) 

π::ιu θό: διατfθενται κα-τΟ: η'ιν ήμέρα -τής 

έκθέσεως. τα ,με-τάλλια -- ποu ση'ιv πρό

σοψή -τους θra Ο:πεικοvίζοuv ένα Ο:πο τΟ: 

μελαvόμαρφα μπούκερο ποu θa έκ-τεθοϋν 

(]'τΟιχίζουν 3 λίρες το ένα. Προκpατή-

σεις μεταλλίων aρχισαv vO: yί·vοvται στΟ: 

ΓραφεΊα -τού Σωμα'τείοv. 

* 
Ύπ·ό -τοιl Δ. Σ. -τοu Σωματείου .r'Ε

λείιθερη Κuθρέαι> uπε;6ιλήθη τiιν 2 I ) 1 ) 77 

στον -:τ;;,όε;:'>pον -τής 'Επιτροπής Ά~ρωπ;νωv 

ΔιΙΙ<αιωι-.ά-τωv τού Σvμ6οvλίοv -τi]ς Eύpώ.

m'il; Θια<λησις Οτrως είσηyηθη προς -τi]v όλο

μέΜ.ιαν -τή.ς Σvιvελεύσεως τοu Σuμ6οuλί01> 

-τi]ς Εύρώ-mης Πιv άπο6ολi]ν -τfις Τ οvρκίας 

έκ τοΟ Σvμι6ουιλίοv. 

Έκ ιμόvης -τi]ς περιοχi]ις μας, συνεχί

ζει -το Ε:γγιραφον άριθμούσης 15.000 κα
τοίκων οί Τ αCψκοι ε10'6ολέις έφόvωσ::ιν 

έv ψ'JΙ)(ρφ 300 καΙ πλέον άμάiχοvς, τι:λεΊστοι 

-τωv όποίωv ι)σαν yέροντε;ς. 

«" Ε\11(1 ν·έον Μάϊ Λάη:1> όναφέpεται έν• 

σιΜ1χείq: τοl.ι έγγρά:φοv, έι:rrήθη είς μί7!11' 

<:u~μεροϊισαν ά.yροτικ·iιν πε;pιοιχ.fιv τr\ς 

υήσοv, -τiιν δπσίαν έλάμτφwε μι.(χ Lιπε;p-τρι

σχιλιετiις πολι-τιστικιΊ παράδοσις, άνάλοyον 

-τi\ς δποίας όλίyαι περιοχαi -τής yi]ς εiχοv

σι νά έπιδείξοvv. 

δολοφονία.<; ο) 

εiσ<lολε!ς εσvρα:v βιαίως ><0:1 8νε;κ:λώ6ισαν 

έιrrJ μijνας εiς -το Δηιματικοv Σχολεϊιw 

καΙ τi]ν έκ'κληισίαv τfi·c; Βώvης έ.κοπον>τάδες 

άμάχωιv ττά:σης ι1λικίας, -τοuς δποίου•ς 'J

πέ:6αλαν εΙς q>ρι•κ:ώδη 6ασαvιστήpια. Είς 

τό Πwρκατόρισv -τής Βώνη:ς, έ.ξοχώτα-τε κ. 

τrρόεδρε, κcrτε:ξη,ιπελίσθ'1 πλήρως η έννοια 

-τοu άινθρωrrrιστμοu καΙ κ,σπεσπιλώθrι κάβε 

e\!'ΙΟ\α t]Θ:κi]ς παρa ,.ων Το~ρκωv σ-τpα·

τιωιτψκ;&v έκ Τουρκία::;, περι~α!μ:6<tvαμ{~

vωιν κα1 άξΊω•μσπικων -της. 

«'~Εάν, έξοχώτα-τε κvp:ιε Πιρόεδρε, δεv 

έ:πε.νέ6αιvε έyκαίρ~)ς ό Διξ,θνης Έρuθρος 

Σ ταu,ρος 6:μφ:6άλλομεν έrnv τελιο:c~ς σ! ·~-

πεpε.ξα:κ;όσιοι έyκλωι6;σμένοι -τής πφιοχi]ς 

άΙ>εupί01κον-το, δοθέ-ντος δτι οί Τοi}ρκοι 

φροvpο] -τωv ηρχισαν άπο τάς Πf:ώτας νύ

κτας τσϊι έyκλω6ισμοCι -των -τό:ς όμαδιι<aς 

έ.κ-τελέσε:ς. 

«' ΑδελφαΙ καi θιηατέ.ρες μας, 6ια-

σθε'iσαι όμαδικ&>ς κα1 κ-τηνωδ&>ς ί.mο r&>Y 

εiσ6οJ.,έω·v, r\δvνήθησαv n'ιν τελευταίαν 

στιγ•μι'Jν (με-τΟ: -τετρά\μηνσv Ctτro -τοϋ έyκλcοJ>-

6ισ.μο0 τωv) ν.(χ Ctτrσ6άλouv -τσUς κα:pιrοιjς 

-τοΟ 6ιασμο0 είς -τά στ.ρα-τ:ω-τιικά νοσοκο

μεiα τC:Ν έν Κύπφc,:~ 6ρεπαvικc7w δάσεω~ 

καΙ είς iδι·ωηκaς κλινικάς. 

•t'λι-υ5ρaν είκόιvα των σφαyωv -τής π<:

pιοχfiς άλλά καΙ παyκυττρίως σδ:ς έδώσα·

μεν, ι'ξοχώτα-τε κuρι·ε Πρόεδρε, μέ -τiιν -τα

κτικfιv 'Π'ρος ~μ&ς άπαστολιlv τi]-ς Μαύρης 

Β ίδλου, i\nc; έκδίδεται ίιτrο -τοu Προέδρου 

τσΟ Σωματείου κ. Πιέ:τροv Σ-τvλιανοG καi 

ijτι-ς, μ•έχρι τi]ς στιyμιfι.ς, aριθμεί 5 έ.κδό

G'ΕΙς, Άμφιι6άλλσμεν, i5:μως, Έξοχώτα-τε :c. 

Πρόεδρε, άν ·καi με-τά η'ιν σv,μπλήρωσιν -τού 

διακοσισσ'τοu 6ιι6λίου τfiς σειιρ&ς, όπως 

πρσyιpαμματίζομεv, θa δοθii] έπαικριδης ε!

κων των διctπρα:χθεισ&w uπο των τοvρκι~ 

κων σ'τρcι:τεv,μά-τωv εi<JΙ6ολής θηριωδι6':ιν 

κα1 ώμα-τή-των. 

« Τρέφομεν, ως έκ τούτου τιlv ττειrοi

θησι.v, έξοχώ-τcrτε κ. Πρό-εδρε;;, π<Jpαίii'Ει το 

έyyραφο-ν, «δτι ή Είιp~ατκη άμφικτιονίσ: 

των Έθvi:Jv δέν θa δι•σ-τάσι:~ νά έττιτελέση 

το στοιχειωδε;ς προς ,.η, καθημαγμέvην νi]

σον μας καθήκον τηις, έκ6άλλοvσα rfιν 

Τουιρκίαν έκ τi]ς σ!κσyενείας τCw τrολιτι-· 

σμ.έvω·ν χωρων καΙ ίπι:6·άλλοvτας πρΟς αύ

τiιν -τaς άιιιαιy.καία.ς κυρώσεις». 

* 
'Ενώπ:οv δεκάδων φιλοτέχνων καί άλ

λωv πνεv,μστιικC:Ν τrapαyόvrω,v ό Πιρσϊστά:

μ<.νος -τfίς Μορφωτυκί'\ις 'Υπηρεσίας τοϋ Ύ

πσuρ-γιείοv Παιδείας κ. Π.Ο1Vαyιώτηις Χρ. 

Σέρyης έyκαινίασε -το 6ρά:οv -τfiς Παιpα·· 

σ'Κωf]ς 28.1.1977 σ-τiς αίθοuαες τοu Κv

τφια,κοv Ί σ-τοpικοΟ Μσuσεfοv καί Άρχείοv 

ΘκΗεση, άρχαίωv ε&.ρη,μάτωv (-τερρακότων, 

μητοίικεpο καi γλυπτών Ο:πο άσ6ει:rr6λιθο 

6ρxαi•κilc;, κ:λασσικfi·ς κ;αl ι!:λλη<VιΟ'τιΙGiiς ττε-
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;χόδοv) πσ\ι όwάνωνε το Σωματείο «'Ε

λείιθεΙpιη Κ uθρέα1>. 

Τi]ν itκθtεσιη, στi]ο,ι οποίαν έκτίθεν-rαι 

250 περίπου c'tνrι:κείιμεvα, τί,μησαν μ.i: τi]v 

πσροvσία τοvς ο Διεuθυνrfις τοίi Προγράμ

ματος άνιmrτίιξεωc; τοΟ ΟΗΕ, ο Διεuθuνrτ)ς 

τοv ΓαλλιιωΟ Μορφωτικοίi Κέινrροv, ή Διω

θvντ.ρια τοΟ Κέντιpοv <.:Γ καlτε;ε., έκτr.ρόσωποι 

των Πρεσ6ιειων Ροuιμαο,ιίας, ΗΠΑ καi ΓεtJ

μανικής Λα'ίκijς Δημσιφσ:τίας, ό Πρόεδρος 

τοο ·ΆιΙΙωτά:τοv Δικαστηρίου κ. Τιpισ:νrαφuλ

λίδης, 'Επιιθεωρη,ταl Μέσης 'Εκπαιδεύσεως 

κ.ά 

Ή f!κθεση παρέμεινε άνοικτi] μέχρι 

τής 5 'Ιανοuσ:ρίοv (άπο 1 Ο π.μ. ---· 1 μ.μ. 
καί 3 μ.μ. - 5 ιμ.μ.). 

Ή εκθεση άφισε άριστες έvτυrτώσεις 

ποί:ι έξεφράσθησαο,ι καi στο 6:6λίο έπισκε

πτων ποί:ι άνσίχτηκε. Χ.cφακτηιριστικ&.ς έκ

π,ρόσωπσι όpισ.μέινων Πρεσ6ειων πρότειναν 

στον Πρόεδρο τοΟ Σωματείοv «Ε.Κ.» ~

Πέτρο Σ τu,λιανοΟ νa μεταφε;ρθεΊ ή έκθεση 

καί στΙς χ&.ρες τοuς, πρό'ταση ποu θa με

λετήσει σΕ: πριοσεχιϊ τοu συνεδρία το ΣUΙμ-

6ούλιο τοίi ΣωμαοείΟιJ. 

* 
Το Δ.Σ. τοϋ Σωματείου «'Ελεv&φη 

Κuθρέα» LrπιJ6αλε τiιν 18)2)77 δημοσία 

τi]ν είσήyησιν προς τaς άpμοδίας άρχο~ 

,α ι'ιπο6άλe>uο,ι π-ρος τi]ν Έπιτ.ροm'}ν 'Αν

θρωπίνων Δικαιωμάτων τοϋ Σu'μι6οuλίοιu 

τής Είιριώπης μέχρι τοιίJ προσεχοvς Malou 

r.ιέας καταyγελίας, θεμΕJλιωΙ-Ι'έvας έπi όλων 

των vέωv ώμοτήιτων τaς όποίας διιέπpαξcιv 

είς Κύττpον τa τοvρκιικ,(χ στρατεύματα είσ-

6ολij.ς ·καΙ α1 όπο'iαι διεπ,ράχθιησαv άπο 

τιijς άpχικfjς καταγΥJΕλίας των ώματήτωv 

είς τi]v Έπιcτροπi],ν μιέχpι σήμερον. 

Κάlθε φόνος, κά9ε ώμότης ή όποία έ

yιvεν καΙ έξακολουθεl νa γίνεται άπο τοuς 

εlσ6οιλιεϊς, ο1 όπο~οι ---- παρό: τa διεθι'f1 

ψηφίσματα κα] τό:ς διεθνεΊς άποφάσεις έξα

κολοuθοϋιv Vι(χ κατ~χοvν τa έδάψιηι μας 

πρέπει νό: καταyy.έλλετση κα1 νa yίw:·rαι 

Ο!μέσως διεθvως yvωστή. 

'Αιπο τελ.εl τ οUτ ο 

181 

UI'V ι'JθιΙ<;ηV των άδίκως καi έv ψιJ)(pfl> φο-

νειJiθέV1c.J'V ij 6ασαvισθέντωv σvμπσtτιριωτC:.v 

ά:λλa κοJ! τφάστιοv ήθικον δττλοΥ είς χεl

pας τοϋ προδQμένοu λασV μας 

* 
Με ύπιόμνημά του στ1ς 22)2)77 -π.pΟς δ-

λοuς τοuς Πρ.έσ6εις ποί:ι εf,vο:ι διαπιστευμέ

νοι στi]v Κύπρο το Δ.Σ. τοu Σωματείοv 

«'Ελεύθερη Κuθρέσ.» ίιπό6αλε τi]ν έκκληση 

νa δια6ι6άσοvν στ1ς Κυ6ε.ρνήσεις των χιΨ 

ρων τοuς τa αίσθήματα τf\ς δυσφορίας, τίΊς 

άποyοητ-είιεως ΚCΙJ] τιϊς ά:yαvακ.τήσεως, τΟ: 

όποΊα διΟJκατέχοvν τούς 15 χιλιιάiδες έκ.

τοπισθένrες τιϊις πειpι-οχ-ής ά:πο τη σuvεχι

ζόJ.Ι'ενη παρουσία των τουρκικων στ.ρατεv

μάτων είσδολιής στi]ν Κίιπρο. 

Τριάvτα καΙ πλέον μ,f\νες, τονίζεται 

στο έγyιpαψο, emo τiι 6άp!()α.pη τοvιpκι"'η 

εiσ6ολή, ή όπe>ία έγινε μέ το πρόσχη1μα 
τijς άποκατάστασηις τi']-ς σuινrαγμοπι:κής 

τάξης -· ή όποία άπεκαταστάlθη'ιcε πλή

ρως με τiιν έπι·στροφη το-ί) σuνrαyματικοu 

κ·αi νομίμοu Προέδρου τijς χώρας τοu 'Αρ

χιεπισκόπου Μακαρίου άπο δύe> κα1 πλέον 

χιpόv:σ: ----· κα1 ή όποία εfχ,εν σaν άποτέ.

λεσμα ηΊν π,ροσφuγαποίηση 200.000 σvμ

πατριωτων μας, τi]ν έν ψvχρφ σφαγ.i]ν πολ

λων χιλιάδων, τr1ν έξrnφάvιση. έκατονrάlδων 

Ο:λλων, τοUς 6ιαCJ!μοuς καΙ τl·ς άλλες ώμό

τη,τε<; σε 6άρος τοlι άτuχοuς τούτου λαοϊι, 

TCx τOUΙI:JK!I<Cx στpατεύ:ματα είσ()ολής έξακ,()-

λοι.-θ•οUΥ va καταδνναστ·εύοuν τον λαο κ.αi 

τον τό-πο. 

"Ολες σ1 χiψες τοίί κόσμου άναφέ-

ρ,;:ται στi],ν Ο'U'ΙΙΕ)(εια, άνlεξαψrήτως πσλιτι

κi\ις τοποθε.τήσεω,ς η κοιvωιvιικοu σuστήμο, 

τος έχσvv ταχιθεί' άναφαvδοv ένανrίον τίΊς 

παραuσίας τi:J.; είσ6ολέων καΙ άξίωσαν κα1 

άξιώνουν τi]ν άπομάκpιwση άττο το νησί 

μας των είσ6ολέων. Ή Κύπρος, π.pοστίθε.

ται στο εγγ.ραφσ, Ο:ποτελεί' ίσω-ς μοναδικο 

φαινόμ,εvο σ'Ι'?] σίιyχιpοvη. πολι-rικi]ν lστo

;Jicr κατa το όπ=>Ίο, έvω όλες οί χίiJi)ες συμ-

φωvσw κrn1 ύπερθεματίζοuv έπίσηις τi]rιι ό:-

vάyκ,η δια'τηpήσεως ηϊς άvεξαpτησίας καi 

·π"iς sδαψ!κijς τη,ς άκεραιό-'Ι'ηrτας άiκόμσ 

κα] τοίΊ άvsξαρ-t·ήτοu κα] όlδεσμείrrσu τί)ς 
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πολιηΙ<Jijς τηις 

ό:ντ~μειτωrττίζει 

στροφfις καΙ 

τοποθετήσεως -- έv τούτοις 

κί·ΙΙδυνο·v ό.λlοσχφοίlς 

έξα:φ0311ισμο0 της. 

κατ α-

Πpσ6αίνοιιμε γι' αύτο σε θε.ρμάτατη ΕΚ· 

κλη.ση, τελειώνει το fiyγpαψQ, ΙΑa uποδείξε

τε 'Π'ρος τi].v Κuιδέρνη,ση τή.ς χώρcι.ς σας την 

ώ.ιάγικηv ό:ναλι]ψεωc; συλλσγικ&v καί πρα

κτικωv 1!<-έ-ιιρωv γιΟ: πειθαvαyιιασμο των είσ-

5οιλέωv va ciπσχωρήσ.ουv τrάJρο:vτα ό:πο ro 
μαρτuρι•κο αuτο νησί. 

* 
Ύπο τοίl Δ.Σ. τοv Σωματείου <<'Ε

λεύθερη Κυθρέα» ό:τrεσ1'άλη στΙς 23)2)77 
τrρος ΤΟΥ κ. Κλί·φσιρντ το άκόλοuιθαv τηλε

Ύ'ράφιημα: 

«Σωματεϊοv «'Ελεύθερη Κυθρέα» ύπο-

δεχ·όμ·εvον Lιμετέ.ραv έξοχότητα εΙς Κίπr.ρο>ι, 

πιστεύει aΙ<Jpαδάvτως οτι 60: ά:γωιιισθΙί'Jτι:, δι' 

έπιστ.ροφηv δλωe; TWV τφοαφύγωv είς τac; 

έστίας τωv ύπο συvθήκας ό:01φαλε!ας, δι' &:-
μεσαv ό:Ιrσχώ,pιηι'Jtrν :~:κ Κ ύπp<Jι!J 

κ ικωv στ.ρα·rωμάτωv είσοολijς 

πειθαιvαγΙ<ασμοv τC:)v Τσύpικων 

προς συμμ,όρφωσίv τωv είς τάc 

πρου ό:ποφάσεις καΙ ψηιψίσματα 

γαιvισμοCι Ήνωμέvωv Έθνων. 

-rCJν TOVi'J

καi πρCι; 

εi•σοολ·έωv 

πε,::Ji Κύ

τοCι Όp-

»Τ.fλσς το Σt<Jiματεlον <rιστι:vει δτι έv 

συνεργασίςr μετc':ι τijς Σο6ι.ετικijς 'Ενώσεως 

δύνασθε νc':ι έπι-ληφΘijτε ό:μέσως τ&v ό:vΒρω

τrισηκώv τrρσ6λη;μ•άτων τώv σχετιζομένων 

μΕ τc':ι π.ροολήμο:τα ayvσσι.ψ,ένωv καί έγ

κl,ω6ισμιέvωV». 

* 
Το Δ.Σ. τοCι Σωματείου «'Ελεύθερη 

Κυeρέα1> διεκή.ρυξε στίς 24)2)77 μΕ 6:
φσρμη.v τa έπ' έσχάτως πολλατrλασιαζό-με

vα δημοσιεύματα τrερ\ ίιποδείξεcωv η κα:Ι / 
πιέ01εωιv διαφόρωv §έ:νων πrnρο:'γό·vτων προς 

το•v Πρ6εΙδρο.v τijς Δη,μσιφα:τίας Άρχι.επί

σκΟ'Π'αv Μακ·άριον νc':ι παραιτ·ηΘ~, εύθuς Ο:μα 

ι'Jξωρεθij λύσις το•ίl κΙυπιριακοu, δτι οόδεiς 

όπτολύτω•ς δικαιαCιται νa πα.ρsμι6ο:ίντt εΙς 

τι)ν ~λεuθ~pαv ε.κφρασιν τίίς 6οuiλήσεως τοlί 

λασlι μας. 

Ει\ΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Άρ

Χ ιεπ ίσκσπσς Μακάριος ό:ποτελεί' ---- καΙ δη 

ίιπο τάς παρούσας τραγ ικc'χς σι.nl'θή•κας τc':ις 

οποiας ο τότrος διέΡΙχετα: ---- στσιχεΊον ά-

vαντικατάστ·ο:τον καΙ ό:vαπόσπαστον 6χι 

μόνο EJiς τi]v όμα:ληv συvταγμαnΊ,ιαι')v καΙ 

nολιηκ.ηv έv γέv-ει έξέλι,ξι·v τοv τόπου·, άλ

λa καί δι' αύτηv ταίπη,v τi].v οιολοyιικi]ν έ. 

π:δίωσι•ν τού άτυχοΟς τούτου λαο·ί/. 

01 χαρακτηρισμοί περί δί'Jθεv ό:.διαλ

λάκτσυ ι<αί ό:·;ι:.ιτrοχ.ωpήτου τοί/ Π.ρoeδpu.u 

τής Δημοκρατίας 'Αρχιεπισκόπου ΜσΜ.α.-

ρίου, είναι το όλιγώτερσν cηυχεϊς έav μη 

και uτrmττοι. Διότι ιιαί είς ΤΟΥ aσηrμότεpο·ι 

aλλc':ι κα!λόπιστον παpcrrηιpητi]v τfjς ύδ.ρο

γείοv, κατέστη πασιφαvΕ.ς ---· κα1 δι) μ._'Οa 

την πρ6σ:φατοv συιvάντησι:v τοΟ Π.ρσέ5ροu 

Μακαρίου ιμετό: τοί/ κ. Ντεl'κτaς - ποΙοι 

άκ.pιηC.ως καλαπροαι.ρέτως καΙ καλιΥΠίστως 

τr.ροέιρχσvται είς η1·v τράπεζαν τωv δια

π.ρο:tγμcrrείισεων. 

Ή r']y•εσία τοu λαοu τούτου, ο οοοί'ος 

καιεπροιδόθηι, eσφαyιάσθiηι, έξηvτελίσθη 

ποικιλοτρότr-ω·ς καΙ τrολλα:χόθεv έτατrεινώ-

Θη,, προσijλΘε εiς τaς διαπραγματεύσεις μi: 

πvεlίμα vη,φαλ:ότηιοc;, ψυχραιμίας καi εύαι

σθιψτiας Ε~vαf\.ιτ ι τ<~ν δραιματι·κ&ν lσϊοιρι~~ωv 

καμ'Π'ώv τάς όποίας δ τάrrος διΘ~ι:.τα.ι. 

"Αλλοι, δίκηv αλήστο-υ μvή,μης δικτατό.ρων 

καΙ σφαγιαστών τijς Ο:νθρωrιτότητος, άπΘδει

ξο:ν διc':ι βέσεω•ς καΙ λόγωv μισαλλοδοξίαv, 

σ'ίη.::ην καί κοu.φότη,τα. 

Τέλος, το Δ.Σ. τσί'ι Σωματείοv «Έ

λε.ύ€<Ε ρ.η Κυθριέο:» έτηθιuμεϊ vό: δια:κ η.ρύξ ι:1 

διι ΕΟν οίαιδήrπατε πι~έσεις π:pέ1rει vά yί~-

vourv, αίιτσι ποέ.'Πiει vO: CχπευΘύvωvται πρΟς 

τοu-ς Θιύοας ι<αί ovxi π.ρος τa θύματα, προς 

τσ.Jς κατακτητaς Ι<α) οuχ) ΤΟUζ Cκpιζωθιέv

τας, προς τοuς VΕ!ήλυSας έπιδρομεϊς I<JO:t ou
xl προς τοuς αίπό.χ,θονας καί yη'(ενείζ 

κcrτοίκοu.ζ τοί/ τόπου. Όφ.είλουιv, δι·a νό: '(ί

νωμεv σαιφέστφσι, οί σ\.οιδήrποτε Ισχυ•ρο•1 

τijς γi'ις vά τrειθαl'αyκάσουιv τηv τ συιρκίαv 

νc':ι συιμ,μο.ρφωθΙ6 π1ρος τάς όπταφάσ>εις καi 

ψηιφίσ•ματα τοCι ΟΗΕ, ά:ττοσύριουσα πάραu

τα έκ τωv έδαφωv μας τc':ις κατακτητικΟ:ς 

τrιις δυvό1με.ις. Οί έτrιδρομε'ίς, σί καται<τη

ταί, σί ΘVται οίιδev ά:ττσλό"rως fιθι•κον έ

ρισμα Θχσυ·v, τrα;ραιτείνοvrες είς το W)Ο'ί μας 
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τrιv πα.ρσυσίαv τους. Οίίπ αί ίσχυροl δίι

WJJν'r αι V•Cx χιfJΙΙΊ<σ!'μΟΠΟ'ΙΟVV τσuς ορου·ς «"Πα

ραχωρήσεις» καΙ «χειροvσμίας καλflς θελή

σε:..J>ς:> οταv· <ivαιφ.έρv}VΤΟ!Ι είς τιΊv Τοt1ρκ·ίαv. 

Οuτε, άλλωστε, οί κοιvσl κλέιπται οϋτε σΙ 

σψετΘpιστα1 -riΊς ξέJvη,ς Ιδιοκτησία.ς έκχω

,ροίfv τΟ: κλαπέvτα. ΎποχρεσίΊvται, άΠλού

στατα, εΙς ά:1116δσσι·v τοu κλατnέvτος καi 

τοΟ βίq: σφετειpισιθέvτος. 

'Ελπίζομι~v. ώς :Ξκ τούτοv, εlλικ.ριvως 

δτι ό κ. Κλίφοpιντ θι'χ μεταφέpτ;ι τφος τοv 

Πρόεδρσv κ. Κάρτε,p τιΊv •κιρι:wyι)οι aLrτfι.v 

τι~v 15 χιλι-άJδωv έκτοπισθέντc,;w τf]ς πε.ριο

χflς μας. 
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Το Διοικητικο·v Σ•uμοσύιλισv τοΟ Σω

μαπείου ((Έλεύθειρη, Κυlβρέα~; έκάλεσε τιΊ'-' 

25) 2) 77 15λους τοuς έκτοπισθέvτας κατσί

κ.οιυις πε.ριιοχijς Κ.uθρέας οΙ &ποΊοι <ivτ•ιμε-

τωτrί.ζοuv οίασδτlποτε δuσχφείας δv σχέ-

σ.εt μΕ τΟ στεγασϊικΟν -- καΙ είδ~ΙΚώ'l'ε.ρα 

μi: το θlέμα τf]ς αίιτοστειyάσεως η καΙ τf]ς 

δαl'εισδοτ.ήσ.εω-ς δι' αr~έγ~ρσιv κατοικίας -

vc'x έπικσι·\Ι'ωιvοLιv μi: τΟιv Άvτιπρόεδιpο·v τσΟ 

Σωιμαπίου κ. Χριστόδουλοv Πέτσαν, Γρα

φεΊα Πayκvmpίou '·Επτιτρσπfις Π.ροσφύγωv 

(τηλ. 73106), Ήλiκτ,ρας 2, πάροδος Στα
σί.vου, avωθiεv &π-οκαταστήμαιτος Τρατrέζης 

Γiκ.ρίvτ λεϋς. 




