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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ* 

Ή δ>νο.μ.έιλεια τΟ'J Δ . Σ. τοv Σω,ματείαι 

«'~pη> Κvθρέα>) ~iισσ: τr)ν 9 .δ. 
75 εΙς οοακτον σvνεQρία,ν διακη,ρύrτει τά 

άκόλοuθ<χ: 

1 ) ΘιΧ ό;yωνισ&εί' μεθοδι·~ δά.σει κατα

σ-τιχΑ.Ύτα; προyρό:μμ.οιτος διό νά ~:π.ι<rτρέ

ψοVν δλοι οΙ τr.ρόσφuγες <Jiς τaς έ<rτίας των 

&πΌ σvο.Α3ηκσς άσφαλeίας. 

2) 'Η όλομiλεια τοίί Σvμ.6οιΜίοv θό: ά

yων.ισθη κατά -r.ρόπον σvο-τηματι.κον ι<α! έι

τοiτικi>v οVτως .ώστε ιvΟ: c:'ι;ιrοτ:ρέψη τvχόν 

νέσι-ι θviματο11'Qί.φιν τi)ς καθα,pως έλλ.ψικής 

αίrri)ς πεpι ΟI)(ι)ς μέ τ(χς '!Ι'α\Ια!Ρ?<αίας - τός 

άiρχαιοτέ.ρας ίσως - Ιστορικός .ρίζας σiJ . 

τής τής νήσοv. 

3) Ή δλ~μέλεια τοϋ Δ.Σ ,. άπε.φό;σισεν 

δπως σιι;γκαλέ.ση λίαν . προοεχC>ς εiς -rδ<τrc,ν 

καΙ χρόνοι,ι τΟν bττο'tον θό: έξαyγείλιt έντος 

των ήμφ&ν Παγκίrτφιον ΣΙ.J!ΙΙΘδpιον των 15. 

000 έλλη1101<vmpίων έκτcm'ισθi.ντων τής 1fε

ptoχi1<;. 

4) Θα άiγωνισΒή δι ' δλων των δvνάiμεών 

,.ης διό: 1rαροχ.ι')v ο!κιονομιι<iις Cmτοζημιώσεως 

ιι:αl άλλων ώ~ημό:τωι 1r;pός τ :>uς σνγyε

νείς ιςα! έξα.pτω,μένοvς τών ιJπ;ep 1fεvtαι<ο

σίων ~μάτων καί r)ρωομαρτίi.~ τής μα:->

τv,οι~<.f1ς τιφιοχ.i)ς. 

Εiς εόρiίαv σύσκεψ ιν στΙς 13.8.75 κοι

ΥΟτικώι.ι 1rα;pαγ&ντων τής mφιοχ,i\ς Κvθpέας 

ΙCCΙΙ1 hι μίχτω άiγωιιιο-τικότητος Κα.! πίσ.τεω-~ 

ε!ς ΤΟ αrτημα πε.ρi έπaστροφ(iς όλων τών 

1r.pοσφύ<yων εΙς · τό:ς έuτίας των ο1 t'Ι(Π'ρό

σωποι τώι.ι 15.000 bφ!i~Αμ.ένωv π.ροσφVyω-~ 

τi1ς ΠΙΕριοιχής Κι.ιβρiας εθεσΟIΥ τaς 6άσεις 

ΠΕΤΡΟΎ ΣΤΥ ΛΙΑ.t~Ο l" 

μ(Χ<ι(ι_:>Οχ,pονίοο ό;yώνος δι • έπά-vοδον ε!ς τά-; 

έ·στίας των. 

'Ως πρώτον δftμα π,ρΟς τ-r,ιν κατει:θvνσιv 

αVτi)ν ΟΟε.σσ:v τr)v διtμιOU'.pyίCDv τσU σωμα

-rείοv « '·~ρη Κvθ,ρέα> έτcl νομικιίi<; δά

σεως. Π,pος τσUτο θα &ποδλ.η&οϋv tντος 

τώι.ι !)μερών πρΟς τCχς άpμοδίας άpχό:ς 1fά>ι

τα τα Ο')(ετ.ι κa lyγpCDφa. 

Ή ύπαρξις τσU σωματείοv οί σκQΠ"Ji 

τσU 01foίou μι:.-ταξu άιλ)..,ω.ι π;povooUν τi}ν ά

Ι'Θ'Πιφύλσ!κιτον κσ1 τιlν διό: τcαντΟς μέσοv έ· 

νίσ:χvt" ιν τού άyωνος τοϋ Kvτrρι<XI<OV λαοΟ 

διό: τήν άποτίναξιv τσU Τοvφ•< ικοο ίμγΌv 

καΙ τη.v άσφαλη έ.πι<rτροψη.ν όiλων τώι.ι τηpο

σφvyων είς τaς έ<Πiας των &πο σv.νθήl<ίςtς 

έλει.&ρίας, άσφαλείας κ.α; έθvικi)ς άξιο

πpεm;ίας - θεωρείται ως τφματ ι ζομένrι 

μόνο.ν &μα τΌ έ~.,.,λ'Ιψώσ·ε.ι των σ1<cm'Qv τw. 

Ή m:;ριοvσία τοv δε tv τοιοiιτη- 'Πφ•1f'τώ

σει θα διατεθη διό φιλαν&pι.nτικοUς σκο-

1fούς, τοuς Οποίοuς β(χ άιπ-οφασίση 1'\ Γενι

κη Σ~ις, ή όποία θό: Ε:χ•rτ καΙ τtΊv 

τελεuταlσ:v 11'αVηYI.J'P'Ι KitY σuνεδρ!αν της έν 

KvθpέQ. 

Το ΔιοικφικΟν Σvμ6οUλιοv τοι1 Σω.μα

τείοv «'Ελεύθερη Κvθpέα:. ~φάσισεν κα

τά .τη., σvvεδipίαν τοu τi\ς 14ης ΑίτyοVστοv 

75 δ1'ι'ως π;ροδf.ι dς τι'ιν δ1ο.ρyά.νωισιν τόίι 

,..ρώτοu όμα5ικοίι t-ι.ησίοv έθvικσU μνημοσV

ΥΟ'J εiς μyή1μην τ<j.ι έκχ:χτοντάδων ήρω:ϊκC>ς 

m:σόντωιv κα; σΦCΙJΥιασθέvτων ίιτrό τών 

Τ ovpκωv είσ6ολέων, 1\ιχοομαpτvpωv Κυθρέ.cr~ 

καi τrφι~ής. 

ΕΙς το μνημ~ τοCι Οποίοv δ τό-
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τrος ι<αi ιΊ ήμε.pομηνία τΘλέσεώς θό: έξαγ

ΎiιV~ ~ντΟς των ή;μ.ερ&v - θa πραrκλη

θοϋv &πως τrο;,οαο·τ:>), ή π-c..λ ιτικiΊ ήγεσία 

τoii τό<τrοv, αi στρατιωτ:~<αi άρχαi καΙ άλ

λοι παράγ.ονrες. 

Τi)ν 19.8.75 το Δ.Σ. τοv Σωμαιτείοv 

Ο:ΙΙΕΙ«>ί"'-'>σεν δη με έvτ<:#τ ι κ Ον ρι,<θμον σvκ

χίζονται α1 έργασίαι διa τirv σVγΜ-ησιν τoii 

Α' Π«)Ι'κVτφίσJ Σι.ιvεδρίοv Έκ.,-οττι.σθrέvτ~ι 

Κvθpέας καΙ Πφιοχ,ijς, το δrrrolov οννεκά

~σεw διa -ηηv πpοσεχή Κvpι ακ,τ)ν (24.8.75) 

καί' ώρσ.ν I Ο π. μ , είς το κινημοιτοθέατρον 

~ψ.όζα:. το Σωμι:m:Ίσν «' Ελείιθε.-ρη Κv

θρέα:.. 

'Υ'ΠΟ· τoii Σv.μ6οvλίοv ,.00 Σι.ψατείοu i 
-irεστάλιη:σαν ημητικαi π.ροσκλήσ·εις 'Π'ρ0ς 

·ταιι ΠpόΟΟρον τijς Δryμσκpατίας, τηρΟς ά

παντα τα μ:ΘΑ.η τ·οϋ Ύ1t>α.1ργικοϋ καΙ 'Ε.θvι

κσV Σvμ6wλί.οv, τον Πρέσδuν τijς 'Ελλά

δος, τrρΟς την Κ.<Ε. τijς Π .Ε. ΠροσφVγωv, 

πp(>ς οοαι<τα ;(χ μέλη τij; Βοvλi\ς , . ώς K<Xi 

'Π'pΟς ~κπpοσώποvς κομ~μάτωv, Σωματείω~ 

καΙ Όfl'(αvώσει;r.ι. 

Το Δ.Σ . τoii Σωματt:ίοv έκetλεσοεv πόmα 

τCχ μέλη τoii Έθνικ.οΟ Σvμ:δοvλίοv vCι χαι 

ρετίσονν το Σννέδρισv, έζήτι;σεν δε 'Π'Q1Ρά 

των 6ιrοyγQ.ματικ&v και τrολιτικ&v ό.pyα
~ της νή.σοv να ά;τrοστείλοw χαιρε

τισμΟν -τφΟς 110 ΣΙ\J\Ι'έδρι<>ν, προκειμέινοv ού

τος v<X έvσωματωθη εΙς τα έκδοθησόμεv:ι 

τηp<rt<'τικa τoii Σvνεδρlοο. 

l'ό Δ. Σ. ·τσV Σ<4ματείοv «'fΞλεύθοF,ρη Κιι

θpέα1> άνακοίνωσιε τr'ιν 21.8.75 nι;nς τοvς 

θ<rτοττισθέvτας Κvθpέ.ας καΙ -τtφίοχfiς τΟ:ι; 
άχολοόθοVς διεuθ'ετήσεις υ σχέισε:ι .. με τiΊν 

~εταφο,ιΧιν των tκτοττισθέΙΠων π-εριοχij'ς Κ ι.
θρέας· eiς 'το σvyκ~μεvοv τη, 'πfροσεχ ίj 

ΚUΙριακτ)ν Παγ~<ύιτ,ριον Σvνέ:&.ριΟv ε.ίς το Κ! 
Ι'Ι}~ΤοθΨ.τρσv ~ι:μόζ~;ρ. , 

Το ΣΙ.Ιμι\οUλιον θα δισ:Wση λεωφορεΊα 

mpOς δωpεό.ν μεταψΟ!;>δ;ν ΟΟΟ'Π'ισeέ.νrων εiς 

τό οuνΘ&ριοv ώς άχόλούθως: 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ. ΚΥθΡΕΑ 

ΠpοσφvγικΟς Καταuλισιμός Ψημολόφο; 

8.30 ·rτ,μ ., Σννε;:>yατ ιι<:ον Π . Δwτ&.~ός 9 
rr,μ., Ά'0'1'Ι.Ινομι κά; Σ ταθι,J.Ος Π . Δεvτεράς 

9 . !Ο 1τ. μ., ΘΟ I Κάτω Λαχ.ατάιμ.ιας 9.15 π. μ, 

Προσφvyικ~ i<α1•::ι.vλισμbς Κοκιciνω'; 9.20 
π.μ . Γ\pοσφvyικος Καταvλ:σ,μ.~ς Σταv,ροίJ 

Στ.ρ:;.S-:.λοv 9.30 rr,μ., Σv,ι.zρyσr:.κ?>ν Β. 

Πόλο:v 9 π.ιμ., Άστvνομικ.ός Σ ταθ,μΟς Κα

ϊμαχλίοv (111ρώψ Λ. ΚαψΕΙΚΟ'Π'τεiον) 9.15 

τr.:μ., 'Εκκ:λ1pία Παλλοvpιωτίσσης 9.20 
1τ :μ. , Πφίτττερον ΟΧΙ 9.30 τr .. μ ., Σuvεp

yι::rτ ι κόv Καϊ:μακλί.οv (ό;ρ, 2, Κα·φεv . ΚΟ1<1)) 

9 π.:μ ., Πε.ντ®pQμος Καϊμακ:λίοv 9. J Ο 
π .. μ . , Δημοτι·κη Άyορa Παλλ:κ.φ.ωτίσσης 

9.20 'Υf ~μ., Άy.αρ{χ 'Ay. Άντωvίοv 9. 30 
π .• μ. Πάνω Λεiικα.pα (Γuιμνό:σιοv Λεvκάρων) 
9 ;τ,μ, 

'Εξ &λλου &ντk1τρο~ία τοί/ Σ~μα

'l'είΌV ιμε έτrι κεφαλijς τον Π.Ρόεδsκw τοίι 

Σωματείοu κ. Πtr.pov Σ τvλ ι (X'IIoii · έτrεσκέφθη 
έκτοπ:σθέvτας εΙς Κακ·οττετ.ρι<W, Πιλάτ:ρας, 

Πεδοvλάv, ',Αψίαvτοv, Κ οκκ ιν<>!1ΡΙ'μ.:θ.rάν, 

Σ τρόδ.ολα.ι, ΚαταvλισμΟν Λεvκ.αρί.,..,. κa ι 

Λάρνακα δποv δ:ο:ψ>ένΟV!V έκτ01τισθέ:π-;ς 

κ.αi 0'\JΙ/εζήτησεν ι.ίετ' αίιτ&v θέματα: σχετι

ζόμενα ~ 'το σuyfbpιov τfjς 'Π'ροm:χ_<:>Ος Κ v
ριακής . 

Ό Πρόεδιρος τού Σ~ματεiου «'θ.ιε.v&ε

.ρη Κ v6ρέ.Φ κ. Πέτρος Στuλιανοί/ Ο'UIΥ11ντή

θη την 22.8.75 μετCχ τοο Προέδρου της 

Bouλijς « . ΓλαVκw Κλφί.δη μετa . τοί/ ·~ 

'Π'ofov σvvεζήτψεν τΌ θΘμα το(ί · έξαφαvι

σθέvτος τrενη:χετοίις άνηλί;οο'u Χρισ-τάκη Γε

ωιpyίοv έκ Παλα ικίιβpοu ό &rroioς G>:; yvω

στοv τραuματtσθεiς όπο των τοvρΚ\ω\1 με

τεφέρ8η εiς Τοuρκικοv ΝοΟ'οκομ~Ίο.ν διeχ τrε

,ραιτέ;>ω άτ1'e>eεραιτ·είαv &:λλ' cκτ<Υτε τα 'i
χvη τοv έξηφαvίσθησαv. 

Ό κ. Κλφίδης .άνέ.φφεv ττρ;?ς ;Ον κ. 

~-wλι CΧ'-'00 ότ ι hττοεκοινώvησεv , έτr1 τQίι ~μ~
τος ·μετ.Q: .. τoii 1<. Ντενκτ<Χς καi δτι θα ,έ!fα
w;ιψέρη τό C'Mov θέJμα εΙς .. πpοσεχij ~ετ· '.αv
τοϋ σvvάιντ'Ι}σιν. 

το Δ. Σ. τοu ΣC4ματείοv θa ~~ 

···π.ρΟς τόν 'Y1τovpyσi Κοf\ιt.wικώv 'Υ~· 
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σιώlι .. της Τcuρ'Κίας, καθ' όσον ώς ττ.ιστ·εύει 

δ Γεωpγίόu τ:pοJΙJμα-rισ&1ς .μετ>εφέ,ρ&.] δι ' ά
η:ο&,ιχχτrείς)!ν εi-ς νcσcκ"Cιμεl.:)ν τ.ής Τω.::-χ!ας, 

bπόι&εv καl έσημε:ώθ.1 η έξαφό.ν:σ ς τ ;v 

Ti> Σyμ:6οvλ ιω τού Σωμαrεφu, έξ άλ

λου, θα ά:τl'οσ;εί·λη ττpΟς όλας ;ιΧς ήιμφη

σiας τοuρκι'Κ(ις έφη,μερΗJ.ας τής Άyκu;:ας 
καi :ii :; Κ:.>νο·7α.ν7ινο-.;'!1iλ::ως •ο 1στο;>ι

κ6ν -r .)ς έξ::χφeJ·;ίσ.ε·:vς τού Γ•ειωρyίου, ως κ'J'i 

φωτοypαφίας τοv διό: •U?<όν έ1ησήμανσίν 

•ov Ur,+O τ ούρκωv ττολι:rων. 

Το Σ~μ.ατε'Ιον «'Ελεύθερη Kuθ-.pέ.<n άνα

κοί'ΙΙ(,.>σε την 26.8 .75 ττρός τούς yοy.εϊς κα1 

λ.ο ιοrοvς σv_yγιεvέις των ίιτ6 των Tov,pκr..'V 

εiσ6οJ\ιέων σφαιγιααθέι.rτωv φ] , πεσόντων ή

ρωο<μCΥ,>τvρωv Κuθpέας καΙ Πεpιοχfίς δτ ι 

τιΊv οφοσεzχ.η KupΙα:κijv (3 1 .8.75) f1ά τuε

αθή όμαδ·ι~ον έ.θvι'Ι<ον μνη-μόσvνοv εΙς ;ov 1-
ερόv νCXIOv ΕΟΟγγε.λισορία:; ΠCΩλλοu,ριωτ·ίσ

σης . 

Ε.Ις ;ο μ.νη:μόΟ'!.ι'\Λο.V, ~α'τό: το δποiΟ'Υ θCι 

όμW,.ήσ'η δ Ύιιτοιψyός Σvγοω ι vω-ν ιων καΙ 

~Eρ.yQv κ. Γεώργ ιο-ς Τομ1τάζος, ττpο~κλι\

θησαv &πως τrαpασ;οί)ιy α! πολιτικα1 κι;,:] 

στρατιω<rικα] ~ρχαi ,.ης νήσοv. 

,τcΊ 'κ .Σ. ,.οϋ Σω.μcrτείοv ιι:'Ελdιθε:,κj Κv
θρέα:. έκάλιε-σε όλοuς τΌvς κατοίκw.ς τf\ς 

Πεpι ο.χιiiς Κ vθρέας δ'!τω.ς πCJρασ'Ι'ΟW. 

Το . ΙωμaιτείΌν ιι:'Ελείιθφη Κι;θρέω τi}ν 

27.8.75 vαρακό.-λεσε δλ.οvς άyεξα~;pέτc.χ; 

τούς σvyyt11'ε'l!; τίl:Jv Ccy·voα.ιμ.έyc.w, ώς κι:χ I 

τωv τt<εσόlm.w καΙ qφο:-yιασθέιντt.:v ύrrO τC>ι 

τοvρκων ε!q6σλέωv , •κ.qτοlκω~ \,(ΙJθ#ας καί 

-ττε;pιοιχf\ς όπως έ'Πικοινωνήσονν άμέσως με .. 
τό: τοΟ Σι.ιμ6,οvλίοu τοΟ Σ;,ωμα>τείcv (Κσ
τσώr4ι 4 , .διαμ , 31, Τηλ . . :43089 .ΛεvΚLr 

σία), ττ.pοικειψέvοv ,yq . παpάα,>tοuv :ιτ€SJ.αιτέ
ρc..) στο ι:χεlα κ:αl .λετr.το<-ιφεί~ς δι<Χ μ•ία~ . .έ
κάστ.rιv -ττ~ρί'Ι1"'ΓCο)(7ιv. 

·~ μ~σω .σ~~,tvi\<; . κα1 καταwκτικ,ης, ~

μρσφ_ί.ρας .. , ξτΕλl~η τt)Υ 31 .8.75 ιJ.πο τοο 
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Σ~μ.α:τείοu «'Ελ:εόθεpη Κυθpέα» είς τον 1-

ερΟι-; ναόν , Εtιωyy.ελιστpiας Παλλοupι-c.πίσ

ση; 1.~ Α ' έΗ.\-υιο·ν ~,θ.Ι' . κ~; μνl}μ.C•οννο·ν 

c;q-:ny:o.·;fΧv •ωι κο.l τ:εσ: r.ιτ-ων έκp:το;vτά&.)Μ 

tΊι:χ.JΟμα-ρ τύρων Κvθρέας ιcαί Πεpιοχnς. 

Είς τό μvrιμοοuνον ττο;ρέστηοαν Θκιπρό

σ~:m·ο: -.ων πολι"κ&t: και άο'lv::;·μ·ι<i''fι άr~ 

χ ων τ:Ί·~ >•ήcov, ό κ. Κ<)..' c.•μ :t η:; Ε·< ~-..:.pouς 

-τ-ής Π:,Χ.c·ιΙε:ας τi\ς 'Ελλά...cς, τ .) Έ:<τελε

στικQv ΣL!μ6ούλιον τοΟ Σωματείοv «'Ελεύ
&:.;:tr, Κv9ρέαι, ό Δrιμα-Ρ')(ος Κv6,ρέας, κ:αl 

έκ.α-ΟV'1'άiδ'ες' · σvyyε,;εl ; Yo:X:j τιμ.η-τσ!l τi'ις 

μνήμης των θο.~μάτω•ι. Ή έκt<ιλησία Εόαιγyε

λ:οστ!j\~ς 'Π01λλοv.:>iωτlσσης ήτο ίιπψιrλ(}pης 
i,ιι.V.ανηφο.ροuσων σ.i-~ύγων, μryτέ.ρωv i<.ai ά

εελ1>&.·ι των ίrrro c ω, .ει σοδολεων έχτελt

σθέντωv ώς κα1 τώlι ττεσό.Υτω>ι έθvοφρο&.Ρωv. 

Δάφνινοι στέlφανοι κα.τετέθ'ησαv ίrrrό τοΟ 

άρ,χi'}ΥοίΊ τής . άο'τννοι!J1ίας, ;οΟ Σωμqτείοv 

«'Ελ€ύ&.-pη Κvθρέα», τiΊς ΕΔΕΚ κ.ά. 

τ.ηv θvσ·ίαv των σφαγ :ασθέvτωιv κ.αi τr'

σύντων έξiΊ:ριε δι Ο: yλaφupaς. κα-Ι ένθοuσιώ

δης qμ.ι.λίας δ Ύ1ταψγΟς Σvyκο ι.νωv•ων καi 

"6pιy.ωv κ . Γοεtψy ι ος Τ οο:μπάζος. (Ή όμ,λία 

ΝΙJ ά:rrε'στάλη. είς τΟν -τίιιπο•ι ίιπο Γ.. Δ.Π . ) 

Τό ΊΞχ~εlλεσΗκ.όν Σuμ6ο.ιΜ:οv \OU Σω

ματε.!οu «'Ελείιθφη ΚuSρέα» κατa τf)ι.ι τα

κ:τιJ<'i\ν έδδοuαδιαίσv σ.ννεδ~ίαν τοι.; της 2. 
9. 7 5 J<<X'> ηρτ ;<ι θ η εiς σ~μα ώς ό:κολο<.ιθωι:: 

llitrρoς Σ ;ιJλΙΟJνοv, fl,ρόεδpος, Χpιc-rό

δοολος Πέτσας, Α' Άvηπρόεδρος, 'Αν&ρέ

ας Σ ιοκκορής, 13' 'Αντιτr;ρόέδ.ρος; ·.Κώσ;ας 

Κuριάκοv Γ. Γραμματ.εVς, 'Ανδρέας ·Ποmα

ι3α-;:-;.•ά&Χς, · Ό.r;γαv<.πικΟς ΓιρcομιματεWς, Γε

~ιος Ζένιο-ς, Γεvι.κος Ταμίας, καi - 'Αν

δρέας Καvικ'λίδrj'ς, Κώστας ΚελΘ'Πέσιψ;, Χα
ρό::λ<rtι<11"ο'ς Χ '· Μοιραiο-v, ΚλεΊτος Σ.,μtω

νίδης, Γεώργιος ·Κ ολiός, Χpϊ<:rτο-ς -ΚοWτοv

ρος, Σοοι\ας f.Ιάίιλοο, Πάναyιώτης 'Ι.ώάν-

νΌv ιωl Χpισ-r.άκής · Παίιλοv, Σύiμ.6οuλοΊ . • 

,. το ~~μ,6οίιλ)~Ι! ~· , έτrιληφ,θη .~~ι~~ 
θε<μάτc.w ·rό: . όποΊα σχετίζονται . με τοVς . ~

Κ'110'Πι~έvτας Της .·1'1'E1)!oXiJς, τaς ~- <1)(ετ !• 
~;>,.ς fu;.ο~εις τοι.ι .θα .τός ' κοινοπ~ι~'ι: , 
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Τό ΈΞχτελε·στ•κοv Σ1..1;ιf•ούλ1 οv 'IoV Σ~)

,μο:τεiσ,ι <'Ελε~ρη Κuθρέα» εόχαρίστησε 

'lijv 3.9.79 καΙ διό. 'IOu τύπιχι θερμώς τον 

μ"γαλοδιομήχαvοv κ. Γεώ;')γ ιοv Καλλήοv, '\

στις σvvεκrέφε;::εν 50 λi.;χ:χς &ττ&.::J έvισχv

σε<.;•:; τοu -ro:μεi <>'.J -rσU Σωιματεί·οv. 

Ύ'Π'ό τοϋ Π·ροίJδροu καί -roO Γ. Γpαμ.μ.α

-rέως -ιο-~ Σ<-.1ματεί'C'-.ι ~'Ελzίιθt,.:>η Κvθρέα;t 

κ,κ . ffiτp._"U Σ η.>λ:ο:;ιοv καΙ Kώ:rro KU<;J:C:

κou άτιτεσ-rάλη τήν 9 .9.75 w,:Ός τόν Πpό::

δρο·~ -ril<; Κvπpι·ακi]ς Δημοκρατίας 'Α.ρχιξ

τι ίσκΟ'ΠΟΥ Μαχάpιοv -ri'J'kypάφημα δια τοv 

ό'Π'Οί οv Vποοάλλε-ια ι ε!σή.y.ησ .ς δια Ο!;.ι.εσcv 

άναχώpησιν ε! ς ΗΠΑ π,:Ός έν:σχvσ :ν ; ov 
ό:yCwoς τWν όμοιyεvω-ι δ ι ά έπα'J.Ο1Κο:rαψ1-

~ισ ιv &πό τοίΊ Άμe;>ικαv•κοCι Ko-yκ,piσσov 

τοu vaμοσχεδ:'Οu περ.Ι παροχiϊς σφατιωτ•

κί'ις οοηβ;:ίας 1τ.ρΟς τήv Τ'Οιψ<ίαν. 

ΕίV..ικρινώς πσιτWσμε•ι, τοvίζεται έιv σv

v«χε .α το\i τη.λεy.?CΧΦή.μαrος, δτι ;.ιiw.c>v "ι 

πcφοvσία σας δίιvαται vό: ά:τrο-rΘλέση, άvα

σταλr :κον παiJάyovrα: εΙ:; τryι το···'Ρ•ωcήv 
προπαyάΥ.5αv lΤ ,ΟΟς έττα·..άληψιv τftι; 6οη

θε:ας καi θα σΙ-Ιμ5άλη άττοq>ασ :στι.κως εΙ ς 

τήν έvίσχvσιν τών ~~οψο:τ•κ:Wν ττροστrα

&ιω~ -r ών qμοyεvών διiι έ"Παvακο:ταψήφι.οιv 

τοίΊ νομοσχεδίου. 

ΎmΌ "'·oV Π,ριοέδ,ροιι ια:οi τού Γενικ~ίΊ 

Γ .pσ:1μματiως το-3 Σ.ω-μα-rείοv <'ΕλεWφη 

Kvθ;;i~ κ.κ. Πέτρου Στvλιαvο\i κα1 Κώστα 

Κ υpιόκοu ά:τrεστάλ.rr τ.ήν 9. 9 . 7 5 π.ρός -.Ο. ι 

f1.:X>ε;Sρov τϊ)ς 'Α:μφικα'ιικής Βοvλής τi:>ν 

'Αντιπροσώπων εΙς Οόάσιy><Τ~>ν τηλεypά

φημ.α διό. τοϋ όποίου ιίποιsάλλι:ται &pμ!>

τό:πι ΟΟ<λησις έκ μέιροU<; τσU Σwεδρί()U 

τώv 15.000 b<το-rrισθέντωv &πό τώv τοve>

ιοικC::w στpατεvμά-rων ε.ίσt>αλi\ς κο:τοί~ωv lτt

ρ: Qχijς Κuθρέας διά έπαν=ταψήψισ:<ν τού 

v~οσ.χεδίοv πφ1 τrcrpox·ίl<; άμφικαvικiϊς 

στ.ρατιωτι~ βοηθείας 'ΠΥ,)<)ς τήv Τοuρκί :χν 

μιέχ,ρις έξwαγκασμο\ί -ril<; Τοορκίας π;>Ος 

σvμ;μόpφωσιv π-ρΟς ;άς ά-mοφάσει.ς •άι Ό.ρ

yανισμοιJ 'Η.vωμένων Έθvωv . 

Ε.ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Α1 χιλιά:Sεc; τώ·ι έv Ψ'JΧ~ έξετ~.ι

τω/ καΙ ό;yοιο:JUμένων έλληνοκ\Jimρίων, αί 

διαχcσα ι χ ιλιά&ς έ1<rτοπ ισθltVτων Ι<Vπ.ρίωv 

ώς καi η στο: χε :ώSrι:; ενν.οια ήθικί]ς δι><α :

οσ\w.ης, τe<vίζεrαι έv σ"ν<:χεία -rού τηλε

y,;χrιφήιματος, έ.τπτάσσονν ά:vακomi]v πειpα•

< f.:;χ:> t..•~,z.ρ: .. ·α·ι:«,fις στ:ι:;α.· ι ω'f:χi)ς 6οηθείας 

πp&ς τοVς τοίιpι<.Ο<J<; θύτας. 

Τvιχον Ε.τταιοά;ληψις τi)ς 6οr1θείας ,.,..,ό<; 

τιlν Τουpκίοοι ~οcται 'Π'ξραιτέρω τσV 

'fηλεy.ραφiψατος καθ•στδ: 1 ήν άμe.ρικανικι)ν 

κvβοέΡ'>'η.σιΝ σv,ιι;mίι€f..ιι,οc.ν μετa τώv τoι>r

J<J:WJ .εlcτδο\έωv της 'Π'pωτοφανοVς κvιrρια

κi)ς τ.ΡΟJΥωδίας . 

ΕόελτrιστοίΊμεν, πε;;χχίw:ι το τη;\εy,ράφη

μα, δτι ό Άμερ:κσvιι«>ς διrwοκρατικΟς λαός 

θ:Χ ά:τrοτροέψη τοιαύτηv καταστροφ:κfιν τiε.ρ1 

Κ ιJn•;cu ά'πάι;ασ ιv. 

Το 'Εκ1-ελεστικοv ΣvμδοUλιοv τοu Σω

ματΘίοv «'Ελείιθ~pη Κuθρέ= έ~άλεσε διά 

τ::u τιίπο-.J η)ν 10.9.75 'l"όv τnροεδpε(ιο-ιτα 

•·i\<; κvπριακι)ς Βοuλiϊ<; τi:."V Άντ:τηροσώπωv 

l'(r μελετήση, έστω καΙ τώρα, θέμα ά:πο

στολijς κοιι>Ο6οuλευrιιcfiς έτrι,ρ<mίίς εiς Η

ΠΛ 11';>0ς έvίσχi!Ο'ΙV τοϋ Ο:yω-;ος των έκε'\ 

ό!μοyενώv δι' Θπανακαταψήφ.ισι·ν ύπΌ τii<; ά

μφι><ανικ:fjς δcvλι)ς το\) >VΟμ.οσχεδίοv π.ε,ο1 

m:χροχi}ς στ,ρατιωτικiϊ<; 6οηθtίας πpι)ς τt'tv 

Τοuρκίαν. 

Το σοδαρόv trομα τοVτο, ώς πιστεύει το 

ΊΕ!κ-reλεστιχ:Οι~ Σvμδοίιλιον τσV Σωιματτείοv, 

t\i Ε"Jει π.pό m:ιλλοίJ va εΤχε 1τpοδληματίση 
η'\ν παλιτι.κi)ν ήyεσίαν τόσ'Ον .,.η.ς KVτrpoυ 

όσον καi τiϊς 'Ελλάδος, οόχi μόνον λόyψ 

τfic; έyvωσμέ.WJς 'Π'.ροQtσε:ως τC:ι-ι Κ ίσσιyκφ 

- Φcψvτ νΟ: έπαvαφέ.ροvv τό vομοσχέδιον 

1τρΟς έπαvαψήφισιv, ό:λλ.Cr. τοvλάχιστοv με

τα τ.r)ν y~lσαv έκτεταμένην δι"Πλ.Qμα

τικ-τlν άvrΕ:Π'ίθεσιv, τήιι δ-ποίαν έττ1 τοΟ θέ
μiσ:τος ή τουρκικiι κuιliιpvησις ά:Ιιέτrτvξ,ι.ν 

είς ΗΠΑ. 

Το ΔιοικητικΌv Σι.ψ,δούλιC>V τοο Σωμα

τείω «'6λι:.ι:6φη Κuθpέα~ ό:ναιωίνωό'ε π)v 
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16.9.75 δ-η το ΣωματείΌv ό:νεyνωρiσSη 

κα:J έπισήμως VπΌ τοD Γ<:ν:κοD ΔιwΘυ,ιτοQ 

τ~··c; Ύτ1α.ι.~··ι·ε'·::ιυ Έσωτε,ρ:κώι κ. ΆΙVαστα

σ ·C-', tccε: τοu πε,;::Ι σ&ψα~είωv vόμοu. 

Το Σι.::ιματεlον «'Ελειlθε.ρη Κ~α;;> κσι

νοτrοi.η-σ;ε τiιv 21.9.75 δτι ή τα:κτ:κfι έ6Sο

μaSια:σ σvvε'5ρ[σ τοΟ 'Εκτελεστικού Σvμ-

6-οvλίο.v τij.ς 22.9.75 ό:νσι6ά.λλεται, διa "'Cx 
δvvη/:loVν τa μέλη τοΟ Σtιμδοvλίοu vό: πα

ραστσuν εΙς τος δισ.ριyαvοvμi.νας τiιν Δευ

τέpα (22.9.75) έκδηλώσεις τής Παγκuπρi

ο;y Έπιτραπής ΆγνοοUΙμέι.ιω". 

Έπ' είικαι1;::iα το Έκτελεστ:κογ Σvμ6ού

λιοv τοu Σ~μ.ατεiοv καλεΊ και τaς 15.000 
τώv i:κ"τοrτrισθέντωγ τής περιοχής δπως πα

ραστοUν εiς δλας τ aς έκδηλώσεις τής έτrι

τpσΠ'ής καΙ Ε:νισχύσαιη τον δρα.ματικο 6:
yώvα π1ρος άνείιρεσ:ν τών Ccy'\foovμένωv 

σUΙμπτατριωcτών μας. 

--*--
Ό Πpδεδ;χχ; τοQ Σωματείου «'Ελεύθερη 

Κυ$,pέα» κ. Πέτρος Σ τuλιανοίί συvηvτήθη 

τfιν 1.1 1 .75 μετcχ του κ. Βία Λει6αδά, 

Συ:μ6οί.ολου ΑkJλετώv Οtιωνομικής Δραο·τn

ρωποι.ή<Πως Προσφύγν~·.ι καΙ αvνεζήτησε 

μετ' αUτοϋ θέμα-τα ό:φσρών•α τηv οiκσΨ;

μικi)ιι δραστηριοποίησιν τοΟ yιηα:κεiσυ δv

να:μικοί) 15.000 έκτοπισθέντc.w Κvθρέας 

κα:; Περιοχ'Ίς. 

Ε1Sικώ•τερl)ν ονν<:ζητήθη η ά<ξωπσiησιc 

τοu yuναικείοv δυναμικοί! μας ε!ς το θέμα 

τής ύφα"Ιτικής καΙ των κεντημάτω.ν. 

Ό κ. Λειδαδάς τrα,ρwχε τrw δια6ε6αi

ωσιν 5τι ι±πο τfιν πλwρά.ι τοv Θα τr<φό;

σαη πάσαν δυvα:τfιν 6οήθειαν ττρΟς ίmοδοή

θησιν ,-ω, προσπαθειών τού Σω>μαπείου 

π;:ιο·ς 11'tν έν λόγω κατεύ&..ιvσιν. 

Το Συμδούλιον 1oD Σωμιχτείοv θα Uτrc-

6άλη άφ' ένΟς &Ψηος τώι ήμερWν καΙ έy

ypάφους ό:πόψεις mρΟς το Σuμδο\ιλιον Με

λετών Ο!ιωvομικf\ς Δραστηριοποιήσεως έ-
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πι τοD ζωτικοv τοίrτοu θέματος καΙ θό: έ

vrιμει>cώ.ση aψ' tτiJρov διa .. tας ό:νακοιvώ

σεώς TDV ΤΟUς έκτοπισθέV'τας τής ΠΕρt.Οχής, 

Έπλέσθη η'ιν 7.11.75 εΙς τον ΊερΟν 

Ναο'Ι! Ayίou Δημητρίου 'Ακροπόλεως Λεv 

κc.:σίας ή πpώτη πανιγyu;:;ικfι δσξολοyία "χ

πο τώv π,ρο·σφά:των γ.εyονδτC>W Π'ρ0ς τιμfιν 

τσΩ Άyίοu Δ:j.μηrτιριανσί) Κι->θ,ο<έαι;. 

Εiς την τε;λετι'tv τrαρέστησαν δεκά&ς κα

τοίκω•ν Κυθ>ρέας κα] τrεριο,χ.ij.ς οΤτινες μετa 

κατανύξεως τrαρηκολσύθησα:v τfι.ν δοξολο

yία:v καΙ μετ' έκδήλοu συγκινήσεως προαε

κύvησαv ,-,:): tf!pO λείψανα τοlι πσλιοίίχοcι 

άyiov (καΙ πρώην 'Επισκόπου) τής κωμ.~

πόλεως. 

'Ως γνωστοv ,α όστά τ•οίJ Άγ. Δημr,

τ,ριανοu διεφuλλ.άσσοντο εΙς τfιν έκκλησίαν 

Χcφ5ακιωτίσσηι; Κvθρi.ας, κ.ατa τrw διάρ

κειαν διμως τι;;ν aφοποριικω,., ι'πιδρομώv έ

ναvτίον τής κοινότητα;, ό ίιφει)ς Παπάκω

στας Παrπακωνστο;ντίνοu f.τpεξεν μi κίνδv

νοv τής ζωής τον τηρΟς η'ιν έι<κλησία:v, συ

νατrΕ!Κόμισεv τa όστά τοΟ Ayίov Δημη

τριcwοCι κα1 τοιουτοτρόπως τό: πφιέσωσε; 

Έξ άλ·λοu ετερ:Jς κάτοικος τής ΚΌιvόrr.;

τος Ε:κ τής αιJτftς ένσρiας, 6 Μιχαfι,λ ,(v" 
ριό:κου, μ€ κίvδv'Vον ώσαίιτως τi)ς ζωής του 

ίtσωσεν τfιν εί.κάvα τfις Παναγίας Χι:rρδα

κι·ωτίσσης. 

Το Δισικφικοv Σvμ.()οολιον τοv Σωιμα

τείου «'ΕλWθε.ρη Κvθορέα» κοινοποίησε ;η·; 

16.12.75 τrpΟς δλας τΟ:ς έvδιαφερομέvας 

έκτοπισθείσας Κυθρi.ας καΙ πεpιοχr1ς, αί

τινες ένδιαφ;έ,ρονται vα έ.ρyασθοίΝ εiς το\ι 

κJλό:δον ΚΕΥΤ\1μά:τωv, Οτt δύνανται Va πά

pOUiV πιρ<i:ιτες ίίλες άπο τΌ τμήμα οlκοτ::

χνίσς (Έπαρχιακa Γραφεία Μφίμνιγ;, 

Λόρδου Βύρωνος 14, Λεuκωσία). 

Το Σ111μδοίιλιοv τοίl Σωμσ:τείοv yvωστc

ποιεί ότι α! κεντήτριαι θΟ: 6ργασθοUν, βά

σει σχεδιίω·Υ, τa δτrοΊα θα τούς δοθοw LΠΤΟ 

τοίl τμήματος οΙκοτεχνίας. 
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Έv σχέ~ι με rος έvδιαψφομένας διό 

τηy ύφαvτι~ το Σuμ6οίιλιο:ν τοίl Σωμα

τείου θό: π.ροδi\ εlς σχετικ<J1v ένημ,έ,ρωσιv 

εύ&.Jς &μα τό Υ-mcuργικόv Σt.~μδοuλιw έ

n·;ληφθή -τοίl ολοv θΘματος, τό όπc'iov έκ

κpειμεί θv&πιόv τοv. 

' 0 Πpό.ε;δ<ρος τΟίJ Σωμ.ατ.είοv «'5λείιθφη 

Κιιθ,Ι)<έαι κ. Πέτρος Σ;uλ :ανοϋ έπεσκiφθ:r, 

την 27. ) ;2.75 -τ.a Πάν(.) Λεί>κα.ρα καi ο•J

vηιντήθη . μετό: τής χήρας καi Ctλλ<iYV μεΜ>•ι 

•iΊς έκ Κuθpέας ο!~ογ·εvείας Παvλά:nοv, ;f;ς 

δ-ποίας δ σίιζυyος t&λοφοvήθ'η κ-αι-ό: ;τ)v δι

ό;pκε:αv τιϊς είς , Βώνην ι<Ιpατήσεώς ται, t. 
νι;> τΟ έvvαε;iις -τέ~ιvόv της _ δ Γεώρ-γιος Παύ

λου Παa.ιλά-ττοv έ;άφη παίζων μετ' άλλοv 

ΟUVΟμηλίl(j()ΙJ TOU έξ 'Αιpγακίοu uπQ Ta J:;. 

ρεί'ΠΙΟ παλαι"c5:ς άκατο:Ο<ιή;οu οίκ1ας cίς Πά· 

νω Λεύκαρα καi ουνεζήτησεν μετ ' έκπρο

σQ-πων π,ιΧ)σφVyωοι θέ.ματα άφορωνοα τι1ν 

στtγασίv ;ων εiς ;ήv ι<ι:>ιιv&τητα. 

Ό Γ<ροψματεύς τiiς τaπικij,ς έπι'!Ιροπιiς 

mpoσφVyc.:ι-ι κ. Άνδιρέας Σά:66α έκ Βο;ρω

σί<iΥΙΙ άvέφερεν δτι είς ,.ην κοιvότrττα Λε!J

κqρωv διαμένcuν I .000 πεpί'Jrov (τροφοδο

τούμενοι κσi μ.)) τη>όσφvγες . Το δασικώ

τειpον -nιοό~'Ι]1μα ;ο 6-πο~-ον άντψετωπrίζοu~ 

εΤvαι ή άVό\γιαι) καπδαφίοσει~ς 55 π(ρίπ·JU 
Ετοιμο~ρό~ν κατοtκ'c7:>v , αί-τι v~ς έκ-τ ί σθη

σ'αiν π,ρΟ 70. πεp \ποv έτ()JΊ ~<'α( είναι έΎΧα

ταιλελε ~μιμένα ι &ιrο έτώv, ή ίίπcφξις τω-ι 6 
ποίω;~ έ.yκv.μοvεΊ θα>vασί.μοvς >< ι -vδίιvοuς διά 

;οίις τηοόσφuγσς ίδι α:τt,Dως, κσ! , &κόμη. πε

.ρισσό'7ειp-οv, διά ;a άvιίπcr.rτα άνήλ ικα τί:

κvα oC.J"/. 

'Ωσαύτως έζήτησαv ότtως . εiς ώpισμένας 

κστοικ.ίας . τοπc&:τηθοϋιν πο,οτ.οπαpάθι.φα 

κeti εic; ά:λλαι; ~ριποώσεις Οπως m:rρασχε· 

θη φωτισμός. τα ίδια 11'ρο6λήμ<Χ'τα άνi:rrrυ

ξαν πιpός τόv κ . Σ;vλιαΥΟv ><αί άλλοι έκ

τ·οπισθ\Wτες: Μιχαi\λ Άγαθαyytλοv έξ Ά

φάvε ιας, Ν . Κάipιαν.rος έκ Νέ.οu Χωρίοv Κι:

~αχ;. κ: Κοομας ~κ Σvpκ.ανι&ς Κιιβρέας 

ιαιί Cί>λλο ι . 

Ό κ. Σ-τvλιανοv διά τηλε.yιΡ<ΧΦημάτωv 

τοv τήν 27. ι 2 . 7 5 ..,.ρΟς ;c)v Δή-μαρχ.οv Λό:.ρ-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

vαχος καi ;οιJς 3 6οvλε.ιιτός τί\ς τrόλεαις 

τούς παρει<άλεσεν vά έπιληφθοVν ;rώv έγε;ρ.

Ε'ιέvτων θεiμόιτωv. 

Το Δ.Σ . τοίl Σωματείοv «'Ελεύθφη Κυ

θρlα> παρεχ-ό:λ<:οεv .,,η; 28. ι 2.75 δι ' έγ

γιο-άφωv τοv όλους τοvς έπάιρχοuς .•iiς vή

OCYJ vCr έπτι~φθιοvν άμέοως διά των άρμο

δίων τε.χvικ:ωv τωv ίrιreρησιωv δλωι-1 ,.ων πε

ριπτώσεων έτοιμοpρόπωv ο!κιC:W εfς τάs ό

'Π'Οίας διαψ'έvοuv πpόσφvyες rrrpoo<ειμέvov vό: 

ό.πc~ovv vέα ~ματα, ώς τού έννεαε

τοVς Γε<.)pγίw Πα-,ιλάττοv ε!ς Πόνω Λεu

καpα καΙ τi\ς 82έτιδος Ροδοιiς Στίγκσ ές 
Άγiοv Θεοδι4ροv Λάρνακος. 

<Είναι πολλα( &κό'δες mχyκιrιτpίως, το

vίζεοαι είς τό εyypαφov, αl έτοψόρi)Ο'ΠΟι 

σiι<ίαι εiς ;ό:ς όποίας χα;έ.φυyαv πρόσφυ

γ-ες σvμπστ,ριC>ται μας κσj οΙ Οiμ·εcοι κiv

δvi'Oι έκ κσται,ορείισεως τούrωv ·- Ιδίως 

μετά τάς τηροαφάτοvς καταρρακ;ώ5ει; 

6pοχάχ; - εfvαι έξδψθαλιμοι. 

Είς ro πρΟς ;όv Έ.παριχον Λάpνακος έγ

γραφον •iΊς 'Ε'Π'ιτ,ρο-π.iiς ;οvίζεται ~μφαvτι

κως "' έπικί.ν&.ιvος κατάστασις, rγrις έδη
μιοupyήθη είς Πάνω ΛεU.κcφα. όχι μόνο~ 

διa τWς 1 .000 πφί'Ποv 'Π'ρόσφuγας τί);; 

κοινότητος, ι!iλλ.a κα:i διά ;οος iδίοvς '·τοvς 

κατοίκοvς τής κωμοπόλεως, έv όψει τωι 

cπενών δδώv της όφ' έvος κα:i •iΊς άλλη

λοuχ ί.ας τώv κτισμάτων ;ηις άφ' έ;'έροο, 

Τό Δ.Σ . ;ο(Ί Σωμοπείαι «Έλεuθε:;ρη Κ\•

θpέα:> διά €yγ:ράφοο τοv τrρός Ολοvς τοvς 

έν Κύmρω Πρέ<σ&:ις yνωσ-rοrrrοίησε τt'lv 28. 
ι 2 . 75 τό δράμα τής έχ Κuθ..Χας ο!«οyε

νε !ας Παvλαι Παvλάποιι τή-ς όποίας, ~;ς 

γνωστόν, ό σuζilft'(oς έκα:ΚJοποιήθη μi.χ,ρι θα

V<hov ίτποο των ;ούpκων εlσ6oλif.J<V κατά 

τηv διόρι<-~ι ο:v τiiς είς Βώνηv ιφατήσ~ώς 
τοv, Θvω το έvΙΙεα:ετές ·rέικvοv της δ Γεώρ

γιος ΠαVλοu Παvλάποu έτάφη πα:ίζωιι μετ' 

CiλλtJJJ σvvομηλίκοu -τοu έξ 'Αργακίοv ύπο 

τά έρείπια παιλα1&.; άκα:τοική-rοv οiκίας εi:; 

fl.άvω. Λ.εόκαρα . 
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ΤΟ Δ. Σ. τού ΣQματείσυ καλεΊ τοUς 2:·J 
Κί.rmρ(ι) Πpέσt\εις vO: έξασκήσουν δληv τηv 

έπφι:;.aήιv των δι' έ:ττάvο5οι &λων των :ττp•()

σψ•ίιγι,.y; ε!ς τc'χς έ:στίας τ"-W συμφώνως των 

:ττεpι K&τrpou σχετικC:ιv ψηφισμάτων ίι·"' 

cφ. 3212 και 3395 τοu ΟΗΕ διc'χ να l'r·
ττοq>Θ:Υχ&ώσιν εiς το μέλλον νέα θύμα:τα με

ταiξu τσU δεινC>ς δ.οκι.μασeέντος :ττ.pσσφυy•-

κΥΟ κόσμο:; τiiς νήσοu. 

E!v-a: c6:ανόητον, τονίζεται εΙς Το f.y
yραφα.ι, va &άπτωνται τa -τέκνα μας uπο 

τσvς σωροι)ς έpει:ττίω;ι ό:κατοική-τωv έ-τοι

μορρόπων κτ:σμάτω-.ι, έvώ αί οlκίαι μας να 

κατο:Ι<CοGνrαι ίrιrο ξένων και μάλιστα μι) 

Κuπpίων κ.α-τοίκων, έττοικιστώΜ τi]ς Ι'ήσοu 

μας. 




