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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Η ΚΥΘΡΕΑ ΥΠΑΡΧΕΙ!
Καί ό Κεφαλ66ρuσος περιμένει
' Υπό της Α . Λουκο1δου

Ή ~Kvθρtα ιJττάΡXε ι . 'Υ'Tfάρχι ι
δ ι ές μα ς κ α .

στΙς καρ

Π"ι"υΥμένες κωμοπ όλ ει ς τ ης Κύπρου, τόσο σε

b<ti στο Βορρά καΙ μ άς 'Πι

ΠΝΕVμCΠΙKO κ α , πολlτισTlΚΟ Ιπίπεδο 000 κα!

σι. κοινωνικο περl6άλλο . ΕΤ ι.ια ι ή πρώτη άπό

ριμΜ ι.

Τά .~ I VΑ νερά τοΟ Kιφαλόδρuσou
τραγovδoW τΟ τραyoVδ ι της λειrrερ ιάς.

Γι '

α&το ποτέ δεν την ξεχvoVμε. Δέν ξεxvoϋ.με
το Νιο Χωρκό,
ΠαλαίKvθρo

κα Ι

την

Ό

χουν
τά

ρίζες

ΤδΡVOε δημαρχείο που
μ έ πρώτο δή

191 5,

μαρχο τον άείμνηστο Νικόλα Καττάμη .

ΟΙ πλουτοπαραγωγ ικοί της πόρο ι

(νερό,

Πεν

όσ'eεστoλιθΙKO: πετρώματα ) για άρδευση κ αΙ

Ιμείς

Kινryτήρ ι α διίνσ.μη τρά:6ηξαν νωρί ς την προσο

χή στΟν άνθρωπο κ α ι δτσν ΟΙ 'Αχαιοι μετά

ζοΟμ ε μΙ τηΥ έλπίδα του γυρισμ ΟΟ.
μ ν ημες ποτε δΕν σ6 ήν ovv

κωμοπόλει ς πα)

χρovoλoyείται άπδ το

Βώνη, το Τραχών ι , το

το "Έξω Μετόχι .

ταδάκτυλος μας τα ΘVμίζει δλα . ΚαΙ
ΟΙ

τις

000 ίιπάρ

6α6εlα στά σκλαδωμέvα χώμα

τον

Τ ρωϊκόν Πόλεμον Εφθασαν στήv Κύπρο

διάλεξαν το μ έρος λίγο άΥατολ lκ α της ση 
μερ ι νης Κιιθρέας και Tδpvσαν την άρχαία πό

μας.

λη τών Χύτρων πOV ίmιipξεν Ινα άπα ,.ά ι

2

6 ασίλε ι α της Κύπρου. ΟΙ xίrτΡO ι ατείνovταν
άπα η)ν περιοχη τού ΆΥ ίov

Δημητριαvoύ

κα, Ιφτανε μέχρ ι του ΤOUΡκlκoV--χωρ l OV Πέ
τρα τOV Διγενη, θώνη , 'Έξω Μετόχι και Πα
λαίKVΘΡO·

Στην ΙΠοχή τού Άγίου Δημητρισνοϋ

801,1

α Ιώνα ,μ .Χ. εγΙΥΕ: ή Άρa6IKη 6Τ1δρομη στην
01Τοία
τροι.

κατασ,.Ράφηκαν
ΟΙ

κάτοικο ι

b<

θεμελίων ΟΙ

όδηγήθ ηκαν

στην

Χύ

α Ιχμα 

λωσία στην ΒαΥδάτη με τον 'ΕπίσκΟ1Τό του ς
που δεν ι)θελε να άποχωριστεί άτrO
κατοίκovς.

τους

Μ ετα δταν ΙΠέστρεψCrν προτίμη

σαν ΆVΤI v' d:volκοδο μήσοw "ΤΙιν παλ ια 'Πόλη
οι Κυθριωτες γιά νά κρατήσovv

τις μ νι;

μ ες δσδεστες Τδρuσαν το Σωματείο .'Ελεύ
θερη Kυθρlαι. Μ ε τον κ. Χρ ι στόδα,ιλο Π έτσα,
Π ρόεδρο τΟΟ Σωματείου, είχαμε μ ι α σvνoμ ι 
λία για την άξέχαστ η Κυθρέα και τα περίχω
ρά 'Της και για το Σωματείο CΈλεVΘερη

Kv-

θρlα>.

Χίιτρων, vΆ κατοlκήσovv σΠιν σημερlVΗ

-rC:N

KUΘρέα.
Σ ,.ην άρχαία πόλη των Χίιτρων 6ρέθηκαν

πολλα ό:ρχαία πoU ηι ν πρώτη θέση κα,.έχεl
το

όρε ι χάλκιvo άγαλ μα τοο

Σεπτψίov Σε

δήρου πού στολίζει σήμερα το. άρχαιολογι
κό μας

μουσείο καΙ (Ιναι

άφθάστov τέχνης

καΙ ΆVεκτίμη,.OV άξ ίας .

Ή

Ι ΣΤΟΡ Ι ,",

Kωμότroλη της KUΘρέας εΙχε ,. Ον φu_

σlκό τη ς πλούτο πoU νωρίς τηΥ ε.καμε

Ή Κvθρlα 6ρίσκεται στους πρόποδες της

να

προοδεΟΟε ι .

ΠεVΤαδακτύλOU και άπέχε ι περ !

Τέτοι ος πλoVτος ~ταν το νερό "(00 Κεφα

μίλ ι α άπο τη λε'-'<ωσία. ΕΤΥα ι φημ ι σ μ έ

λ06ρίισov πού με fνα άρδεUΤIKO σUστημα 'ΤΟ

νη για το Kεφαλ66ΡVσό της 'ΤΤ'Ο\.ι εΙΥαΙ ή μ ε

VΕρό μεταφε pό-rΑV και πότιζε δχι -μόνο τήν

KOΡVφης
τα

8

'ToV

γη της KUΘρέας άλλα κ α ι τα γύρω χωριό,

γαλύτερη πηγή σ' δλη την Κύπρο.

Ή έ"Υγίπη-τά της μΙ "(ήν πρωτεVouσα καΙ ΟΙ
ΦVΣΙKoI πλ ουτ οπαραγωγικοί της πόρο ι

ηιν

6< α μαν Υα έξελ ιχθεί σε ·μιά άττο τις π ι ο ΆVε-

Νιο Χωρκό, ΒώΥη , Τ ΡαχώΥΙ, Παλαίκιιθρο, "Ε

ξω Μετόχι και τα ΤOVΡ1< ικα χωριά Μπα. Κι ο
γιού καί Έτι-η χώ.
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ΑΣΧΟΛ Ι ΕΣ
ΚαλλιεΡΥοίισαν

tλιές,

πατάτες,

κρεμ,μίιδια,

ΙΚείνη

λόγω

τών προλήψεων

λαχανικά,

σησάμι, 6αμ

δάι< ι και άλλα. 'Υ.πη ρξε rnoχTI που τροφοδο-

Ή μ εγάλ η δίψα γιά μάθηση πoV Ιπι~ρα 
τοίισε σ τ α τελευταία χρόν ι α στήν Κύπρο ά
νάγ~ασε το
σε l

λίγα

'Υπouργείο

~μιγυμ νάσιo

Γυμνάσιο άφοίι

θαρωσίων.

περί τOUς

Παρόμο ιον τροφοδότηση Εκα μ νε καΙ
σε
έποχιοκά λαχανικά που τροφοδοτοϋσε μ Ι σύ
τα την περιοχι1 της ΛειΑ<οοίας και 'Τα χω

τά πλησιόχωρα.
λευταίαν

ρ ι α -της Άνστολlκης Μεσαορίας.

περίπou

ΟΙ

~α I

σ!

Γυ 

μαθητες άτfO την KUΘρέα ~αί

600

~άτol~o ι

τής

KVΘρέας

άπογραφην
σε

Πληθυσμός.

χρόνια πλήρες

2-3

τόύ

χιλ ι άδες

4

Ι

~ατά

την

τε

960

άνέρχονταν

άμιγης

Έλληνικός

Κατανέμονται ΟΙ κάτο ι κοι σε

tνoρίες πού παίρνουν

νητήρια δίιναμ η τΏv άλΕVρόμυλων πού 6λε

~aθεμιά άπο

τΟν

βαν τα άλεvρ ια, 'Της γύρω τrερloxης κα Ι TC)V

Άγία

(Συρκανιά),

σΙΤOτrαpαγωYΙKων

Μεσαορίας.

Xαpδα~ ι ώτισσα

Τροφοδοτούσαν με άλεύρ ι α ΟΙ μόλο ι της Κυ

ος 'Ανδρόνικος,

θρέας τις πόλεις ΛειΑ<ωσία, ι Αμ,μόχωστο κα ι

~oς,

'Άννα

τήν όvoμασία τouς

Πολιούχο

της

·Αγ ι ο:

η
Ι)

Παναγία

2)

(ΧαΡδακιώτlσσα), 3)

7

ι'ι

·Αγ ι 

5 ) Άγία Μαρίνα, 6) Θεοτό
7) Τίμ ι ος ΣταυΡδς ( Xρvσίδα).

Κάθε

Λάpvaκα ,

lδρίι 

τό

μπορούσε να συγκεντρώσει

λη την KVΘρέα χρησι.μοποιότα ... κα ι σαν κ ι 

της

να

μνάσιο Κυθρέας πού στι)ν άρχή λε l ΤOύργησt

χές της ΛεlΛ<ωσίας, Λεμεσου, Λάρνσιc:ας και

Τό νερό παράλληλα μέ την άρδευσ η σ' δ

Π αιδείας

χρόνια πρό της ε Ισ6ολής

τοΟσε μΙ κονσερ6σποιημένες tλ , ες τις τrεριo

χωρ ι ών

~ταν

τελ ε ίω ς άνVπαρκτα.

λεμOVόδεVΔρα και

άλλα Kαpτroφόρα δένδρα, lπίσης
δσπρ ι α,

tτJOxr1

ΤΩΝ KATOIKΩN

ένορία

χωρίζετα ι

jJE

την

κοιλάδα

Ή δ ι ομ ηχανία "00 άλεύΡOV 'Τ11ς Κυθρέας
ξlπεσι. μ~ την εΙσαγωyfι ν καΙ έΎκστάσταση
στις πόλεις και ο-τΟ: χωριά άρχικά των άλευ

της πoV στενεύε ι πoλι'J πριν άρχίσει ~ έπό

ρομύλων και μετά "ων σνYXΡOVων

τέσσερεις την πεδιVΗ

άλευρο

Έ~τός άπό τό νερό εΤχε τα άσ6εστολιθl
δαι<τ υλou, πoV

0\ ΤΡείς πρω,.ες lνoρίες άπο

τελούν την όρε l"" Κυθρέα, ΟΙ δε ίmόλOlπες
KUΘρέα.

Μεγάλην άνάΠϊυξ η πηρε ~

ΠOιείΩV μ~ ~ύλIVΔρα.

~ά πετρώματα

μενη ~oιλάδα.

της ό ροσεφάς

τoV

Πεvτα

~εKlνoϋv άπό τον ·Αγιον

' 1-

τα περίχωρα

KUΘρέα

με την κατασκευη

τού

καΙ
νέου

δρόμou Λευκωσίας

Μηλιά ς

- ΒαΡωσίων
μ έσο
Μιά
- Μ εσαορίας. Κατα μ ι'jκoς τού δρόμου

λαρΙωνα καΙ φθάνονν μ έχρ ι τον Γιαηλάν. ΕΤ

~τίστηKαν άρκετά σπίτια πoV θα έφθανε έπο

ναι

χή που ι'ι

KUΘρέα με τά ττερίχω ρά τ η ς θά

ένώνονταν

με την πρωτεύουσα έάν δε πα

αύτά που τρoφoδoτoUΝ τΙς άστείρευτες

πηγές KUΘρέας, Καρο.(\ά καΙ Λαπήθ οο,

xow

Έ

τήν Ιδιότη τα να άπορροψ<>v... TflV πολ

λην

δροχι\ καΙ νά

Ti!v

κα!

σχηματίζονται

fτσ ι ίm6γειες άστείρευ

μεταφέΡOUν υπόγεια

ρι;'μ6άλλετο ι'ι Βιομηχανική περιοχή ΜιΔ Μη

λιάς που άπαΥόρευε σε ώρlσμένη άπόσταση
&ΠΙ α ύτή την ΆVέyερσ η σπιτιών.

Σπουδαία σvvετέλεσε στον έξωραϊσμό τής

ττς δε~αμενtς.

ΟΙ ( ό..τoι~ol της KVΘρέας άσxoλoVιιτaν

t-

KUΘρέας καΙ ό νέος δρόμος πoV Εγινε λίγο

",:σης μ ε τΙς τέχνες ~αί ~υρίως aTi!v οΙκοδο

πρ ίν άπα την ε Ισ6ολη Λεl.Λ<ωσίας

μι~ην 6ιομηχανίαν, στα γράμ,ματα, στις έτη 

.:ι.ς

μέσο

Κεφαλ06ρύσou,

- Κυρηνεί

'Υπήρχαν άρχ ι τε

κ'Τονlκα σχέδ ι α άξ ι οπο ι ήσεeς τΟΟ δρόμου αύ

στημες καΙ στό Ιμπόρ ιο .

t-

τοο πΡός τό Φvλλέρ ι, τΌv Kεφαλόδρvσo, την

πάνδρωνε πολλΕς ~υδερνητι~ες και rsιωτlκ~ς

Χαλεύκαν και τήν Κερ(ινεια. Δvdτυxως παρε
νε6λήθηκε ~ εΙσδ ολ η ~ I έμε ιναν δλα άπρay

Ή
θέσεις.

KUΘρέα με

0\

τους

μορ φωμένους

μεγαλο6ιομ ήχανο\

και

τη ς

"Ε μποροι

Καλλης, Λovκης Λοιw:αfδ η ς, Kαtτάμης, ~σ
τ6:γΟΥταl

άπο την

Κιιθρέα.

τα Τουριστικά κέντρα

ΣΧΟΛΕ ΙΑ
Σχολεϊα Δημoτι~ά σ-π)ν
ΥοΟσαν άπό τήν έπoχr1 της

ι.ιατοποί ητσ .

XαλειAcα
KUΘρέα λε ιτουρ
Τouρκοκρατίας

κα ι ,μάλι σ;α της μεικτης φοίτ η σης πoV στην

χεία

έάν

lδρVoντo

γιά διαμονή

θα

KξφαλδδΡVΣo καΙ

κέντρα

καί

ξενοδο

πρoσείλKVΑν 'Πολλούς

Λευκωσ ιάτες έξα ιτί ας της έ"yγίnητας τους μΙ
τήν πρωτεVovσαν γιατί ι'ι

άπόσ ταση θά:

Ι-
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συντομεύετο τόσον

1'1'00

ή καθημ εριν ή τouς μ ε

Δυστυχώς 'Το προδοτικό πραξ ι κόπημα κα Ι
ή

δάρ6αρη

ε[~oλή

των

Τούρκων

τα,

για

την

v·

κοι

vΆ πληpoφoρηθoV.., για .,ήν τVxη

έξωΡαϊσμο

Kστέφεvγαν

ά

δνε ι ρο: άπραΥματοποίη 

tττέκταση

τους.

της

στο ύπαιθρο,

0\

ταλαrπωρο l

ξερριζωμένο\

σΙ άττόμερα δάση,

σέ κοίτες

ποταμω..ι, ο' άΥροκτήματα καΙ σ' άλλα πρό

KατάΦUτ η ς καΙ όλόδΡοσης περιοχης της Κυ 

χε ι ρα καταλύματα Υό: KρυφθoVv μέχρις

θρέας άλλα καΙ Υά ξεριζώσουν τον Έλλην l 

περόσε l

το

κακό, Μά

δτou

1'1'016<; μπορούσε νά

κό τους πληθvO"μO πov Δριθμοίίσι τότε πλέον

μαντείισε ι πως το κακό θα στέριωνε μόνιμα

τών

νομοταγών

στούς

χαρακ τη ·

σηκό,

κα Ι

Ι

5

χιλ

κατοίκων

πολιτών

φιλησuχων πολ ι τών

πού

τούς

τόπovς

μ ας κα} δέν θα ."ταv τrερα

ριζε fι Ιργατικότητα .με μ οναδικό τους δνει 

ΣΩΜΑΤΕ ΙΟ

.ρο τό μέλλο της ό:ιτοκαταστάσεως των πα ι 
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διών τους,
Ξε ρριζωμέvol κα ί καταδιωγμένοl άπό

•

&λλovς άyνoouμένovς που μέχρι

στο Tr<r

λvσ-rέναKΤO νησί μας ιV.θαν δχι μονάχα
φήσovν tλπίδες καΙ

λώτovς καΙ

σήμερα δέν κατώρθωσαν ΟΙ οΙκογένε ι ές τους

τάδοση θά KcrταντOOOε άπλας περίπατος.

φωηά καί τό σίδερο που

την

Ή ά6εδαlότητα κα} Γι σύγχυση

κράττησε

σκορπούσαν τά

ινα

χρόνο καί

Τουρκικά άεροττλάνα κατά τήν άποφράδα έ

ται

όλότελα τtlV

κεί νη μ έρα στΙς

τρέχον

Ι τνλιανοίι μέ λίγους άλλους KUΘρεωτες συλ

14

Aίryoύστoυ

1974

ΟΙ

Τούρκοι

έπιμονα άΡνοίίν

Ιπιστροφή.

Ό

κ.

Πέτρος

μέ όλους τoUς κοτοίκοος τού Βορρά γιά vΆ

λαμ6άνοον τήν Ιδέα της ίδρvσης τ ού Σωμα

Kαϊαλήξovν ατό δρόμο τής πρoσΦVγlάς ά

τείου

φήνοντες ξωπίσω τοος προσφιλή

'Τοος πρό

τrolήθηκε μ ε τη συγκρότηση του πρώτov ΠσΥ

σω-πα άλλα σκστωμένα άπό τίς δόμδες να

κύπρ ι ου Σvvεδρ ί οu KVΘρεωτων καί των ΙCστOί

πάλμ

ρες

πού

έττpoμήθεvσσν

aτόν Τ οϋρκο

ΟΙ

εΙσδολέα,

Νατ οϊκές

χώ

δλλovς αlχμα-

cΈλεΟΟερη KVΘpέω πOV

κων της

περ ι οχης

Κ υθρέας στίς

προ.γματο

24.8,1975

στό κινηματοθέατρο «MIMOZ~ σηι ΛεUΚω-
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ττρoσφvyΙKO κόσμο καΙ γενικώτερα με

σΙα.

ΤΟ Συνέδριο ~ταy όγκωδέστα-το, Υιατ1πα
ρευρίθηκαν άνω τών

θρέας κα}

χιλίων

κατοίκων

Kv-

περιχώρων, πρωτοφσνες σΙ παλ

δλο

τόν Kvπρισκo Λαό, Υά σvνεXίσouμε άvlνδoτα
τΟν

άy&rvα

για bτιστΡOΦη

δλων

τών προ

σφύγων στα σπίτια καΙ τις περιουσίες τους,

άyΩVισTlK&τητα Υιά τη ν άqύΥ,φιτη

6νάμεσα σε σvVΘήκες άσφάλειας καΙ Υά μι'ι

άδικία πov μας εΤχε γίνει. ΤΙ ς έργό:σίες τOV

έVΔΏΣouμε ποτε στΙς άνίεΡες lνέργειες των

άνοιξε ό τότε Πρόεδρος της ΠαΥ

Τούρκων Υά Kρατήσovν τα πατρογονικά μα ς

μο καί

IVVoopiOV

κύπριας 'Επιτροπης ΠρoσφUγων Κ.
ρασκεuoιδης και

κατόπ ι

Φ.

Πα

Ιδάφη,

2.

μίλησε ό τότε Ύ

Ή ΣVΣφιγξη των σχέσεων &νάμεσα σ'

ΠOVΡΥος Ύγείας κ. "Χρίστος 8άκης καΙ άλ

δλους τούς

λοι

στOVς πρόσφvyες, " tξ:t:ψωση τOV άΥωο.ιιστι

έπίσημοι .

Σ τη συνέχεια ό κ. Πέτρός

Στυλιανού ΆVέλυσε διεξοδ ι κά

τους σ1<Ο1ΤΟΟς

·ελληνες καί

KoV μας φΡονήματος και " καλλιέργεια τoV

της Τδpuσης του Σωματείου καί κάλεσε Κιι

πνεύματος

δέpvηση και Λαό Υ' άναλά60vν τίς είιθVvες

καΙ άλληλOt<οτανόησης.

της tνότητας,

της

συνεργασίας

3. Ή Ικδοση διαφωτιστικoU δλικoV

τους στΙς τραγικές μέ ρες πού περνά ό τό

για

~ημέρωση τoV λαού σχετικα με τα πρ06λή

=ς.

Στο 'Τίλος του ΣVVΕδρίoυ b<λέγεται Διοι
κη-τικο Συμ6ούλ ι ο

άπό 33

μέλη και

άπ'

μστα, πOV άντψεϊωπίζει δ πρoσΦVγΙKOς κό

σμος και

Cw

κό Συ.μδoVλιO, σ' άντlκο'Τάσταοη 'ΤΙι<; προ-

Υων.

σωρινης Ιδρυτικης Έπιτρο-πης πού εΤχε άνα

λάδει

την προετοιμασία

τού

Γ1αyKU'TTpiOU

Σιιν<δρlov,

ΤΟ KεVΤΡΙKό

Συμ6oVλιo

το

ό:πoτlλεσαν

ΟΙ πιο κάτω:
Ι ,

πι,ρος

- Πρόιδρος, 2. Χρι
- 'Αντιπρόεδρος, 3. Κώ
στας Κυριάκου - Γενικός Γ.ραμμστείιι;, 4. Γε
ώργιος Ζένιος - Ταμίας, 5 . Γεώργιος Κολιός,
στόδουλος

'Ανδρέας

ΣτUΛιανoV

Πέτσας

Σ ι ,,"κορης,

ΆVΔρi;ας Κανικλiδης,

ΧρΊστος ΚοίΝτουρος, Χαράλαμπος Χ"

Μοι

ραΊος, Χριστάχης Παύλου, ΚλεΊτος Συμεωνί
δης, Σ~6ας ΠαιJλov, Άνδρέας ΠαπαδαΡVά
δας ,

Kώcrrας

Κελε;πέσιης , Παvαγιώτης

Ίω

άwov - Mιλη,
Το σημερινό

Κεντρικό

Συμ6οίιλιο

το ά

ποτυ.OVV ΟΙ π ιο κάτω:
Ι.

Xριστ6δovλoς ηι,σας

- Πρό,δρος,
2.
- 'Αντιπρόεδρος, 3. Γε
ώργ ιος ΖέΥιος - Γενικός Γραμματεύς, ... Πέ
τρος Παπαγιώργης - Ταμίας, 5. Πcπrαγιώ~
ΚλεΊτος

γιος

Συμεωνίδης

Ι τυλιανOV,

Κώστας

Κελεπέσιη ς,

Ί ά

εκθεση άπόψεων καί

Παπαδαρy~ας,

Πύι-ρος Μιχαήλ,

Ά~α

4 . Ή Εκδοση περιΟΟΙΚoV με λαογραφικό
πους,

ιiθη καί

Άνδρέας

Άδαμiδης,

Σά6-

-

Μέλη .
ΤΗΣ

ΙΔΡ ΥΣΗΣ

τηθεΊ ε-τσι ~εστoς ό πόθος γιά έπιστροφ.1
καΙ δικαlωση .

Να 'ΠροδληθOW διογραφlις δ ιαπρι1Τ&w πα
ραγόντων,

που

άνlτrτυξαν κοινωνική,

tθνΙKι'ι

κα! θpησκεVΤΙKι'ι δράση, vΆ γίνουν παράδειγ

μα πρΟς μίμηση καΙ vΆ μυήσow τoUς vέ.oυς

στά όψηλά Ιδεώδη της dθάνατης ΦUλης μας
και στίς άφθαστες άριτες της Χριστιανικης
μας πίστης .

5.

Ή δΙΟΡΥάνωση διαφόρων

Ικδηλώσ,ων

γι& ύποστήριξη τov δικαίου άγΏVα τoV

KuTTPIOJ<oV Έλληνισ,μοϋ, κσθως κα ι διοργάνω
ση mET&w και άλλων κο ι νωνικών b<:δηλώσε
ων γιά την

dνάπτυξη δεσμCw

ο Ικείου

σvyyενΙKoV περ ιδ άλλOVΤoς γιά τόνωση

και
ϊC:ιv

&ρρι'jκτων δεσμών, πού ΈVΏvovv τούς KUΘρε
I.mς.
ΠΡΟΒΛΗΜλΤΑ
Τό σωματεΊο
mρίπou

liv

και

~ρί.(Π)κε πρίν Aτrτα

XΡΌVια άντιμετωπίζει
μέ

πρωταρχικο

το

Φιλοξενείταl στο πολιτισΤΙΚΟ

ΣΩΜλΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ :

1. Συvτoνισμoς ~εpγειC:ιν με &λο

άξιοθέατα μέρη, για

σημερινες και κατοπινες γενιες και Υά κρα

δλήματα

ΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ

ΟΟψα,

να δι<:nηρηθεϊ ζωηρή ~ άνάμVΗΣη του<; σ~lς

Σσ.66iδou,

6ας Παύλov, ΧρΊστος ΠαναΥη , Γεώργιος Κο

π~

περιεχόμενο για τoUς άγαπημένους μας τό

κω6ος Μαζαράκης, ' Κώστας lαμΠOJ<ίδης, 'Αν
δρέας

πληΡοφορι

για τη ζωι) καί διαδίωση τών

αύτο άναδεικΥύεται ~(I(απεVTαμεHι; Κεντρι

λι/χ;

Ιδιαίτερα &νάμεσα

πολλα

προ

στεγαστικό.
κέντρο

της

Π.Ο . λ.λ. και δεν εχει στή διάθεσή του μιά

τδΥ

άποκλειστlκη αίθουσα στην όποίαν Υά σvνε-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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['ναι κοινά με το

Σωματείο

θρησκεία .

αρκετες

.c.

Διεθνεϊς Ιγγυήσεις.

προσπάθειες νά έξασφαλίσovμε fvα κομμάτι

5.

Έξασφ«λιση της έVΌτητας της Βόρει 

που

μας φιλοξενεί.

γης εΤτε

Καταδάλλouμε

χαλίτικης εΤτε

Ιδιωηκη, και στά

θηκε άΔΎV<rτη ~ έξεύρεσή της. ΠΑVΤoIί δρή
καμε την αρνηση.

'Ενώ

αν

έξασφαλιζδ-ταν

ας με τη Νότια Κύπρο μας καΙ άπσκλεισμός
κάθε διχστομικης λύσης.

6.

ι\ΟΟη τού

Κυπρι<ΧΚοο σύμφωνα με τα

γη μπορούσαμε iστω και μ' fνα μικρΟ λυό

ψηφίσματα των 'Ηνωμένων

μενο σπιτακι yQ στεγαστουμε,

Συμ60υλίov ι Ασφαλείας και

ΈθνiΊ:ιν, και τού
των συμφωνιων

KOΡUφης·
Σ τερoVμαστε

έ1τίπλωσης

εστω και

της

πιο άπαραίτητης. ΔΙν Ιχovμε την οΙκοvoμικη
ευχέρεια έπίσης vΆ εχovμε
μάς έξυπηρετεί και

ταφεύΥα.ιμε

μια γραφέα

άναγκαζόμαστε νά

πάντα σΙ.

ξένα χέρια για

κ"Ι'υλΟΥράφηση καΙ πολυγράφηση

vΆ

'Αγωνιζόμαστε

VΠO δύσκολες

καΙ

εΤVΑΙ

άξιο

άπορΙας πως μπορούμε καΙ κρατιόμαστε σάν
σωματείο.

•Αvάμεσα στΙς τόσο δίισ1<ολες

σV'ίι'θήκες

της έπιδίωσής μας b<δίδouμε καί το 6μώΥυ
μο περιοδικό tπI τετραμηvιαίας δάσεως και ,

σε λίγο σvμπληρώνoυμε την τέταρτη χρονιά
του και θα μrπooμε στη πέμπτη .

WExEI

d:PΚETr) κυκλοφορία καΙ άποστέλλε

ται, σήμερα σε

χρόνο

500

110

με

τα

κατειλημμέιια

Τό Σωματείο Ιχει

μόνιμες έτήσιες ΙΚδη

λώσεις, το μVΗμόσl.NO πεσόντων

πράγματι

VΆ ιJπι6ιώσovμε

ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΕ Ι ΟΥ

00-

δταν πα

ΡOVσιαστεί τέτοια ΆVΆΓKη.

σιΜΠ,<ες

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

κα

στην Κυ

θρέα και τα περίχωρα στη Τούρκικη εΙσδο
λή ττΟΟ τελείται σVVΉΘΩς την τελευταία Κυ
ριακι) τoV λύΥοόστou κάθε χρόνο.

Σ ι αύτο

τrρoσκαλείται brίσημος ".ού λέγει

τόν έττι

μνημΌΣVΝO καΙ άξιωματούχος κληρικος που
τrρofσTaraI. "Εχε ι &κόμη καθΙΙΡωμένη την έ

τfto'ια σvvεστΙαση τroυ
ξιωματούχov της

τελείται τον μήνα
αΙγίδα ά
KVΔεΡV~σεως.

Έκτος τούτων

όργΑVΏΝΕι KΙVΗματOγραφι

ΔοιΕμδριο καΙ τίθεται

Ο'\Νδρομητες πού

χρό--

κΙς

ΤΟ ύλικο εΤναι

άπό

bτιoΙων {llισχίιεται το τα~είo τού Σωματείου

αόξΆVει.
μας

μέρη Ιδίως

d;πo την

μας.

'Παραστ&σεις

άπο

ιnro την

Συμμετέχει σέ

τΙς

εΙστiρ&ξε ι ς

τωll

l:κδη"ώσεις παyι<ιJnρι

KVΘρέα. Πιστεύουμε πως θά: συμβάλει d:ξιC>.

ες, brαρχι<χι<!ς καΙ άνΤΙΠΡοσωπεύεται σε σιι

λογα ση) μνήμη τiΊ:ιν κατεχομένων γιατι εΤVΑΙ

"Ιδρ ι α

το μόνο μέσο μέ. το όπσ1Ό μεταπηδά εστω

Πέρσι μέ άνακο!ιιωσή του το o'., ~l(rrEio προ

κα Ι

δεξιώσεις

και νOr.ρ<X ό άναγνώστης d:πo τη θλιμμένη

Ιτρε.πε

και περίλυπη ζωη της πρoσφvyιάς στούς τό

στην γιορτη της

πους πού

Ίovλiov πού

γεννήθηκε, dναyιώθηKε και εδρα

σε στο πέρασμα

τής ζωης τov μέχρι

την

προσφυγιά δπου d:ναyι<ασTIKO: δδηγήθηκε .
'Η θέση τoV
τού Kυπριcκoύ

ΖΕΤΑΙ

Ι.

Σωματείου μας με την λιJση
μας πρ06λήματος

ΣΤΗΡΙ

ΣΤΑ Π Ι Ο ΚΑΤΩ ΣΗΜΕ Ι Α:

'Αποχώρηση

μάτων άπα

την

Κύπρο μας.

άνάμεσα

σε

crιMΠjκες

μάτων

' Επικράτηση των
&,το

φυλή,

γίνετα ι

Σ ~ρόδoλo γιά vO: γιορτάσovμε μαζΙ
τήν πολ ι ούχον

γλώσσα

17

μεγάλο πανηγύρι στο

'ΑΥία Μαρίνα της

τovς

KVΘρίας

πoU εΤναι μιά άπο τΙ ς μεγαλύτερες Ινορ(ες

της. Ή άνακοlνωση εΙχε καλην άπήχηση καΙ
πλfιθoς: KVΘρι.ωτΩV 1ΤαΡευρέθησαν τόσο στον
γIΟρ'Της .

600

και

Πολλο!

την

έΠOμΈVην

μέρα

της

ΠΡοσ1<υνητες

Κυ

(με πρόσφορα )

aτή

εύλα(ςεις

χαρη της.

Κύ

' Ελπίζovμε &ΤΙ ~ περσιWι l:ιτιnιxIα τής
ΣVμμεΤOXης των Kι.eρεωτώY θά ΣVVΕXιστεί
κα Ι φnoς καΙ στα tπόμενα χρόνια καΙ νά γί

καί

\.'ε Ι πιά θtσμδι;.

άνθpωπίνΩV δικαιω

για δλους τούς κατοίκους της

πρου ανεξάρτητα

ΣVμμετάσXOl.N

d:σφό:

λειας.

3.

ποοσκσλεΙτα l .

'Αγίας Μαρίνας στις

θρεώτες fκαναν γιορτή

2. Έπιστροφ.) δλωv τC:ιv προσφύΥων στα
σwίτια τovς

τούς KστOίKouς Υά

έσπεριVΌ

των Τουι»<ικων στρατειι

δτΑV

\
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'Η Κυθρέα ύπάρχεl: 'Υπό τής Α, ΛOυKCΙΙδOυ (όνcιδημoσίευση όπό τήν
έ6δομαδιοία έφημερίδcι «ΒΗΜΑ» τής

29,3,1982),

Με την εόκαφία αι'ΥπΊ άπευθόνω μήνυμα χαρας και έλ
'Πίδας στον Προσψυγικο κοσμο Κυθρέας καΙ Περιχώρων, μή
νυμα καρτερίας καΙ άντοχης, μήνυμα αΙσιοδοξίας καΙ ό;Υω
νιστικ&τryτας μέχρι της έ'Πικράτησης τοΟ δικαίου καΙ της εύ
νο'(κης λυσεως τοΟ KU1IptaKOO μας 'Πρσliιλήματoς,
Περνα πραγματικά δίισκολες μέρες ό ΚU1IριαΚΟς Έλλη
νισμος καΙ κρίνεται το μέλλο της Έθνικης καΙ ψυσικης έ
'Πιliιίωσής του. ΟΙ ΤοΟρκοι 'Παρα τΙς επανειλημμένες έκδηλώ
σεις καλης θελήσεως της δικης μας πλΕUρας 'Παραμένουν α
καμmσ,καΙά&ιάλλακτσιπροσ'ΠαθσΟντεςνα κρατήσουνται
ερά μας έδάψη καΙ να α'Ποκόψουν το <!>άρειο Τμημα της Κύ
'Πρου μας άπο την ό'Πόλοι'Πη 1\6'Προ,
Κρατηθητε ένωμένοι ολοι γύρω αιιο την ήγεσία μας κα!
&.ς συνεχίσουμε άνένδοτο τον ό;Υώνα μέχρι της ε'Πικράτησης
τοΟ δικαίου. 'Όσον δύσκολος καΙ αν είναι ό αγώνας στο τέ
λος θα νικήσουμε, Δεν ειμαστε μόνοι σήμερα στον ανισο αύ
τον d!γώνα 'Που διεξάγουμε, 'Έχουμε την Kuliιέρνηση Πα'Παν
δρέου 'Που συμ'Παρατάσσεται στον δίκαιο ό;Υώνα μας. 'Έχου
μ>" τέτοιο ενθερμο ό'Πέρμαχο ΊΟΟ ό;Υώνα μας 'Που εταξε α'Πό
της πρώτης μέρας της ΠρωθU1l0υργίας Ίου 'Π(:'ς τό Κυπρια
κό είναι τό 'Πρωτο στην 'Προτεραιότητα των Έθνικων θεμά
των. 'Απ' αότό καΙ μόνο άντλοΟμε 'Πίστη καΙ θάρρος 'Πως
τό KU1IptaKQ έ'Πανατο'Ποθετήθηκε ΕπΙ Kαλωνliιάσεων καΙ τό
διεκδικει οχι μόνο δ 'Ελλαδικός κόσμος άλλα κα! δ ό:rrόδη
μος 'Ελληνισμός καΙ οΙ ψίλελεύθεροι λαο! δλου τοΟ κόσμου.
'Ενωμένοι καΙ άπτό'ητοι ας 'Προχωρήσουμε τόν ό;Υώνα
'ιά τη σωτηρία της Kότrρoυ μας μέχρι της τελικης νίκης.

