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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Καλώς μάς ήλθΩτε ...
Αφι ερωμtνο στον ε ιρηνιστή Ρ.
Σιόντρο κα ι τα όλλα μ tλη τη ς Εκτελε
στι κής
Επιτροπής
Αλληλεyγύης
προς την Κύπρο.
Καλώς μας ήλθατε φίλοι της Κύπρου και της
ειρήν ης .
• Καλώς ήλθατε στη χώρα της φιλοξενίας. Σας
καλωσορίζει ένας μικρός λαός πονεμένος που

γεννήθηκε από το θυμό κάποιων μεγάλων δυ
νάμεων . · Ενας λαός που θέλει να παίρνει φως
κι ελπίδες από τις δικές σας ακτίνες.

• Καλώς ήλθατε στη χώρα που γέννησε το φι
λότιμο και που ξέρει να εκτιμά και να σέβεται
την ανθρωπιά των φίλων της των ξένων .
Σας μιλά ένας μικρός λαός που 'ναι φυλακι·

σμένος όμως που δε μοιάζει καθόλου με τα
εγκλωβισμένα πουλιά που μέχρι να απελευθε 

ρωθούν, δεν κελαϊδούν ή περιμένουν τον
αγpό θάνατο γιατί δε δέχονται τροφή . Εμείς

μιλάμε και θα συνεχίσουμε να βροντοφωνό
ζουμε για τα δίκαια μας .
Εμείς δε μοιάζουμε ούτε με τους Ηλιοπολί
τες που ελότρευαν τον · Ηλιο με το δάκτυλο
στο στόμα - δηλαδή τη σιωπή .
Εμείς λατρεύουμε την Ειρήνη με το στόμα
ανοικτό και φωνάζουμε και βροντοφωνόζουμε
με όλη τη δύναμη της ψυχής μας δ ι εκδικούν
τες τα δίκαια του λαού και του τόπου μας.

Φωνάζουμε για να έλθει η Ειρήνη και στο τόπο
μας και σ· όλη την οικουμένη .

• Καλώς ήλθατε φίλοι μας στη χώρα που πι
στεύει

στην

ειρήνη

και .καταρόται

τους

πολέμους.

Ξέρομε πως η οργή και η aνυπομονrισία σ·
ένα λαό ενεργούν κάποτε ειρηνικό . · Ομως

- ΚαλωC; ήλθατε φίλοι στην πατρίδα ενός λαού
που παρόλα τα δεινό του δεν έχασε ούτε την

υπόληψη ούτε τη ζωή του . Απευθυνόμαστε σε
σας φίλοι που μός νοιώθετε και ξέρετε όπως
και εμείς την φρίκη και τα κακό που φέρνουν
οι πολέμα ι. Νεκροί και αγνοούμενοι, ασθενείς
και πληγωμένοι , πατέρες και μητέρες που πε
θαίνουν πρόωρα από τη λύπη τους γιατί έχα
σαν τα παιδιά τους . κραυγές και θρήνοι από
γυναίκες και παιδιά που έχασαν τους προστά
τες, πρόσφυγες και τόσες άλλες συμφορές
κα ι δυστυχίες που γεννούν οι πολέμοι. Ακόμη
πιο πολύ aπό μας ξέρετε τα αίτια που φέρνουν
τους πολέμους . Ασυμφωνία μεταξύ λαών και
ανθρώπων , άδικες πλεονεξίες , ζηλοτυπίες

μεταξύ λαών και ανθρώπων που υποδαυλίζουν
εκδίκηση , εχθρότητα και μίση, μάταιες ιδέες

δόξης μεταξύ των aνθρώπων και τόσα άλλα
που εξάmουν την φλόγα των πολέμων . Μας
λένε οι σοφοί πως η Ειρήνη μοιάζει πιο πολύ με
όμορφα λουλούδια που aνοίγουν σε πολύ

όμορφες πεδιάδες και τα οποία κόmονται από
τα κοφτερό δρεπάνια των aφρόνων και βανδα

λιστών θεριστών.

· Ετσι ήταν κα ι η περίmωση της Κύπρου . Α υ·
τό τα όμορφα λουλούδια της Ειρήνης του τό
που μας τα έκοψαν κάποιοι πληρωμένοι άφρο
νες και το κοφτερό δρεπάνι του Απίλα.
Από σας τώρα ζητούμε να μας βοηθήσετε να

φυτέψουμε μαζί με τη σοφία σας άλλα πολλά
λουλούδια της Ειρήνης στο τόπο μας. Θέλου
με να φυτέψουμε με τη βοήθεια σας τέτοια
λουλούδια στη Κυθρέa . στη Μεσαορία . στο
Βαρώσι , την Καρπασία , την Κερύνεια . στου
Μόρφου . σ ' όλη την Κύπρο .
Συνεχίστε τον δρόμο σας φίλοι και οι κόποι
και αγώνες σας μαζί με τους δικούς μας θα
ν ι κήσουν κάποτε όλα τα εμπόδια και θα σας

τεί, αγρ ι εύει κα ι θέλε ι να πάρε ι πίσω αυτό που

θαυμάζουμε αιώνια . Και τότε η δόξα σας θα
είναι διπλή . Γιατί δεν είναι μόνο που θα κερδί
σετε την ευγνωμοσύνη του λαού μας αλλά θα
κερδίσετε και το θαυμασμό της Π αγκόσμιας
Ειρήνης. Συνεχίστε φίλοι τον δρόμο σας και
θα σας ευγνωμονούμε α ι ώνια.

είχε κι έχασε . Βοηθήστε μας φίλοι μας. Εσείς
που ανάψατε την φλόγα της ειρήνης σ ' όλη

ΚΛ Ε ΟΜΕ ΝΗΣ

εσείς οι φίλοι μας οι ειρηνιστές πρέπει να

κατaλαμβaίνετε πιο πολύ aπό μας πως όταν
ένας λαός χάνει την ελευθερία του επανaστα ·

την οικουμένη, βοηθήστε να ανάψει και να

σπινθηροβολήσει και στο δικό μας τόπο . Κάμε

γ , r.: Κάτι που θέλουμε να ξέρετε εσείς οι φί

τε ό,τι μπορεΤτε για να γίνει η ειρήνη πιο ορμη

λοι μας είναι πως εμείς οι χρονογράφοι όπως

τική όπως το χείμαρρο που παρασύρει τα πάν
τα και μικρό και μεγάλα πράγματα .

συμβαίνε ι κα ι στο δικό σας τόπο , δεν γράφου 
με ούτε μια λέξη αβασάνιστα.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΕΣΙΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κολοκοτρών η 1 Τηλ. 041-56046
Λάρνακα

Κοντά μας θα βρήτε όλα τα ε ίδη κρεάτων,
χο ιρινό , αρνί, βοδ ινό, κοτόπουλα, κουνέλ ια,
σιεφταλιές, παστουρ μάδ ες

· Αμ εσος

εξυπηρέτησις

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑ ΙΟΧΡΩΜΑτΙ ΣΤΩΝ

ΣΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Σταδίου
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Τηλ: 041-57692 Λάρνακα
Κοντά μας θα βρήτε είδη
οικοδομής, Βερνίκια, κόλλες
Ταχεία Εξυπηρέτησις

~----------------------------------------------==~

r

ΕΜΠΟΡΟΡΑΦΕ /ΟΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
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Θά βρείτε e πιπλα :

Σ ΚΑΛΙ ΣΤΑ- ΜΟΝΤΕΡΝΑ - ΤΟΡΝΕΦΤΑ - Κ ΛΑ ΣΣ ΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚ ΕΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΔΟ ΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ
ΣΩΤΟΣ
Στο περίπτερο ΣΩΤΟΣ θα βρείτε:

Δώρα για γάμους
Παιχνίδια
Λαχεία
-~-~-

-- Α ναλαμβάνομεν στοιχήματα ιπποδρόμου
και έχουμεν είδη βιβλιοπωλείου.

Το περίπτερον «ΣΩΤΟΣ» είναι ανοικτό
από τις 7 π.μ.-12 μ.μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

21

απέναντι από το πρακτορείον
«Πούλια και Κόνιαρη»
ΤΗλ.

57902

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΗΣ
ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΡ. 9,
ΤΗ Λ .

72405

ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ

Κοντό μας θό βρ ϊ;τε όλα τό έ'ιδη έπίπλων
Μοντ έρνα

Σκαλ ι στά
Κλcι σσ ικά
-Γρήγορη έξuπηρέτ η ση

L
ΣΤΕΓ ΝΟΚΑΘΑΡΙ ΣΤ ΗΡΙΟΝ ΕΞΠΡΕΣ
Ιπποκρά1 ους

49 -

Τηλ.

74740

Καθαρίζονται όλων των ε ιδών ρούχα ε πίσης
φλοκάτες και δερμάτινα
ΔΟΥΛΕ.ΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
τΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
Παράρτημα : Λεωφ. Μακαρίου 75Α

Τηλ . 49883
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑ Σ Η 44ΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ

Διευθυντής: ΝτΙΝΟ Σ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ιυστημα ΑΓΓΛΙΚΗΙ διδασκαλιας

.Η

όπτικοακουστική διδασκαλία

MANDESON

δέν ετιναι

άπλά μιά νέα μέθοδος δι.δασκαλίας , ετιναι eνα σύστημα
I

πού συνδυάζει κοι. άξιοποιεί δημιουργικά όλες τίς ώς
τώρα γνωστές μέθοδες διδασκαλίας . Δώστε τήν εύκαιpία
στούς καθηγητές μας καί έμδς νά σδς έξηγήσουμε τό
σύστημα

MANDESON

καί έ'ψαστε σίγουροι δτι θά τό

δεχθf\τε. Και κατι ακομα. Θα μαθετε σιγουρα να

μιλατε σωστα Αγγλικα.
_Σ!c~λι:_:rc_τ~ ~~κ~μ~ ~α~ ~α ~α_ς ~π..!σ!c~-ο~~ ~π~υ_κ~ι ~ν_β_eι~κ~σ~t- __ __ ___ χ
Ονοματεπwνuμον _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Δ/νσις κατοικιας
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Mandeson lnstitute
.Mc8taριou 104,4cκoρoqN)(;.Faίrway Court ,Τnλ.74186 Λιμισοc;, Τnλ.4β74Ο~..σιcι
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·Η ποιότης εlναι Rothmans. Τό τσιγάρο είναι Royals.
·Η γεύση πού · είναι νούμερο fνα στήν Κύπρο.
Τό l~oyιJis προσφέρουν τόν τέλειο
συyδυαομό άπαλότ nτας καί γεύq_nς.
"Ε να έζαίρε. 10 τσιγάρο άπό τόν οίκο
ιwν Rorhrnans. φτιαγμένο άπό το
καλύτερα καπνο πο!) μπορεί κανείς

νά άγοράοn.
Γι· αύ.τό oi διακριτικοί καπνιστές
ιό ϊκαμαν τό πιό δnμοφιλές
ι σιγάρο στήνi<ύπρο.

VIRGINIA FILTER CIGARETTES

Προειδοnοίηση'Υrιουργείου'Υγι;:ίος . Τό κάπνισμα μπορεί

va βλάψει

τήν ύγειa σος .

