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Προαιc;uνnμα στι\ν Kunρo 

Η ΚΥΘΡΕΑ 1ΙΜΑ ΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗ MEPIMNA ΠΟΝτtQΝ ΚΥΡΙΩΝ 

Τον m;ρασ<μένο Νιό6ρη τΟ σωμοcτεϊο τηι; 

θι;σΌαλον: κ.ης, Σύνδεσμος Φιιλίας «-ΕΛΛΑΣ 

~ΚΥι1ΡΟΣ:> 1τοv Ιδρ{ιθηκε .μετα τlιν είσδο

λη γ•ι(ι va ·6οηθήσ>.ι τi'tv Κύπρο, f:κσ;με τό 

κο:θιψ..J<μέvο έτήσι.ο 1'1'ρQΙσκίιν·ηJμα των ιμελc~ν 

H:J'J σ.rο νησί .μας. Εfναι 1<t αvro -rΌ ίδ;ο 

το 'Π',pοC1'1<ίινημα μια ι:Dκόμ.α έκψpασ:η τi:.Υ~ 1.1-

δε.\φιι<ών αί.σθημά-των ικαl δεσμών 1'1'00 τα 

μέλη τοu σωματε:!αιι τούτου νοιώθοιw προς 

τ!Ι)ν Κ ίrn~o. 

Πενήντα ι<u;>ίες ·1-ιέλη καΙ σ-rελέχ.η τοv 

σωματε.ίοu μi. έ:πι~f\ς η1ν άκοUpαστη 

λοyΟ'fέ.)(".tΙδα -πρόε.δρο τοίΊ σωματεί ov '<.<Χ 

Χp.tσό»δη. Ζιο-σαία, τ.iς άντ ι-τrροέδ;>οvς κε.; 

Α. Θεοφ()λό:κτοu καΙ Ν. Μαρινό:κη, ηΊ γεΝ . 

y,ραιμματέα κα Μ. Σ τεργιάδοv, .,η λογοτέ

χνιδα κα Ρ. ΠαπαJδ.,μητpίοu καi άλλες qyτά

vourJ "'οντά: μας γ ια .μιa 7ή,μερη παρα:μονιΊ . 

Γ·vώρψο ;<0 νησί μας για ;iς 1'1'ερισσότr.

.ρες &φοV 'Π'ολλες εΤναι οί φορi.ς ττού ξα

vά~ν κοv;ά μας .μετά 'f'11ν εί σ6ολή, εi rε 

γιa να πάpO'JV ·μέρος σ .... ι)v π·ορεία πρΟς 

τiyv 'Αμμόχωστο, είτε yιά va μετάσχοvν 

σri) .έκ;δήλωση τον Έ-rοvς τής yvvαίχας, 

εϊ-τε y,O: να παpαστοCrv στι1ν κηδεία -rou 
' Εθοvά.pχη Μακαρίου. Πάντα Ε.pχοΙmΧι :.ιέ 

&ώρα γιά τa πpοσφuγόπΌvλα μας. 

Κατά τi\ν 1rαpαμονή ;ους tτr~έφ&ηκαν 

πόJ.Μ μέρη. Πρώτα δμως -mροσ!(Wησαν τον 

τάφο τοv Μακαρίου στο Θρονί. Ποιλv άγα

ποiiο·ε ό Μακάριος το σωμα-π:ίο καΙ ττολu 

&κτ >μ.οVσι;. .τη δpάσ.Ι} του. Έ'Π'ε'Ο'«έφθ<ηκα-ν 

τά φv.λα«:ΙΟ!μένα μvή.μα-rα, τό Μοuσε'iο Μα

κcφίοv καΙ 'Αγώνος ·κΛιπ. Έιπισκiψεις E1QO:
)..aν στΟι.ι Π'ρ006u τής 'Ελλάδας , τον Ύ

ποιψyο Παιδείας, -rον 'ΑρχιεπiσκΟ'Π'ο. Έτrί

σης ·σε -mρσσφuγικοVς σννο:κισμοvι:; διένειμαιν 

δώρα σi 111pι>σΦ'...ιγόποολα.. 

ΚΛΕΙΤΟΥ ΣΥΜJι~ΩΝΙΔΗ 
Έκπαuδεuτικα6 

η~ σωμα-r·εlο .μας ή ΦΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥ

ΘΡΕΑ» yVQρίζ<."Vrαc; τiΊ δράση τοv σωμ::χ

πίοv σέ: δτι άφορ& τlι; τrροcτπάθειές ;ου 

να άμf>.λ&.ιει τΟν τrάvο ;W., Κ\ΙΠ';ρίων, vα 

διαψωτ ίσε.ι τό λαο τiΊ; Β . 'Ελλάδας για 

το Κ\J'π.ρ: ακό, vα όρyανώσει στΙς 17.11 .78 
έκ6ηλώσεις tπrf..p Πiς Κύτrpοvκλπ . , άtΠΌφά

σισε .\ΚΙ 1iιΜσε: σi. ε(δ:1Gi) τε.λεη1 το σωμα

τf.Ιο Ηr~<Sεσψ.ος Φ:λίας 4:ΕλλΑΣ-ΚΥ

fΊΙΡΟΣ :t. 

Ό Ύτroupyoς Προεδρίας κ. Ίωαw!δης 

εΤχε τηv «αλοσύvη vO: τιμήσει τ•ι'ιν έκδήιλ.ωση 

va h-ιδώσει τά διπλώμαrrα. καΙ <νa μιλήσΞι. 

lημειώ-Jοu.με δτι μαζi ιμέ: τΟ σω-μ<:r'Ι'ε'Ιοv 

αur.O οι.μ.ιΊ€:ηκε ·καΙ ή πpόεδ.ρος τσu κ. Ζι

τοο·αία κcf'vως καί τό προσφυγικό τrοντιακο 

σωμcrτείο «Μέ.ρ~μνα Ποντίων Κvρί~, ποίι 

τrολλi!. πρόσφερε yιά η\v άyωνιζό;μεvη Κύ

π,pο .:rnό τιΊv εtσδσλfι κα; μετά. 

Ό ικ . ΎπΟUiρyος σolw προσφώνησή τΌV 
avέφφ;: τα άκόλCΥvθα; 

«Mov δίνει iδιαίrrιεpη ημη ή τφόm<λησ-rι 

-rάι Διο:κητικοCι Σvμ~οuιλίοv τ-οί:ι Σωμαrτεί

οu <.:ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ:ι> vά ττσιpασιrω 

στ.ή σvyκέr.tτρ<ο>σ:η yιά va ά-πωεί;μω τα τι

.μιyrιι<:ό: διιπλώμttrο άπο μ>έροιις τής c:ΕΛΕΥ

ΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕιΑ.Σ:. σ'το ΣωμοπείΌ «'Ελ

λάς -- Κύπ·pος:. καΙ στή<ν flp6εδρό '1'011, 

yvωσ"Ν\ διαι<t:><•Ρ•·μέvη. σvyγ.ραψέα κα Χpv

σάν&η Ζιτσαία ώι; lιιτίσ>ης κ.al στΟ Σίιλλο

Υ<> «Μέ9ι•μ.νσ ΠΟ'V'τiωv Κvριι3.ι» yιa τfιν 
π.ροσφQρά τοvς σ-rov άγώνα τiiς KVπpov. 

Ό Σw&εσ.μος «Φιλίας 'Ελλάς - Κίι
τφος» 1δpύθ1')Κε το Σετn-έμδpιο ..,.ο() 1976 
στι'ι Θεσσαλονίκη, και! άπο τ.ιΊv τr,pώ11η .μέ

ρα τnϊς Ιδpίισ-εως ;άχθηκε να ύπηρετήσει ~

&Jιικοός, κο:ι.ιω-.ιικσVς ικαl άvθ,pωπιστικοyς 
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σ'fόιχουο; ιμε brίκεvτ,ρο τΟν ~ώΙ><Χ τα) wr 
σιeιv ·μ>α:ς yιa έθv:.cij έ'Π'ι6.ίωση, 

Ή ,..;:-~.yωι5ία n):; Κύπpοο, ό έκ'Ιτη!'ισμΟς 

~<αi ή '~~'.:x>σ<Wy σπt}irrση, .. 6 δράμα τ&w 1-

Y'.ιoouμibιwv και τω-ι έyl<lλω6ισμέvων fχα;ν 

6αθl:>τατα συιyκλοvίοτι τiς ~Τκες τi)ς 

Θ.."Ο"σαλαviιο)(;, τι'ο\J ρίχτηκαν μt δλει; τους 

τ~:; mιωματ:dς κσ1 φvχίκtς &ιvάμεις σ' l
v::r eι;..νι:χ~ &:γώ-.α y ιό ,.η"' άπάμ6λΙJ'..ση τ.οV 

άνθρώπιvοv mSvou στην Κύπ;χ>, yιa 1rμ 

111ρ~ •καi σ&wαJρiι &ποσ-τήpιξη τΟV δΙ·· 

καfοv ιμας κα; . .μόχθησαν ·σκΛηpa καi μο

χθi::n}ι ~:'}μφ:vά y :,;i νa '11'9C<J'ψi.povv η) 

.6οή&.: :ά -rov; στο μαΙΡ7u.pο:κό ιμας !W]O'i. 

Mt i'ιi'ικεφαλi)ς τt\ν Πρόεδρό τοvς κα Ζ:

....σαία, ~ yιa 'τ'ΟVς σπ:·νοVς '!ή; &
σν.Wς .μt τι\ν Κύπ,ρο >t<αi -riι>~ ά'yάmη τ·ης 
yιa τ(νν Κvττριακ.ό λaiJ δόθηκαν όλόψJΧa 

σmν bατι:λήpωσ•η τ.i'j~ iεpfiς τοvς ό:ποστ')

λί'jς. 

Mσl;i -:ov:; κ ι ή ~ι.μvα Ποvτ1ωv Kv
p.C::ν» κα: &λλες yιι :α:·κεί'ες ό.ΡΎαvώσεις 

στι\ν 'Ελλάδα. 

'€1<φ;:«ο:.ιv μi. τΟ τταράδε:γ.μά τοvς τι\v 

εfλι~<>pι:vή, τι\v έμπραι<τη, ,.,, πrπαiα ό;yά
τr.η τ ijς Έλλά:Sας καί τοϋ Έλληνιι«:>V λαοu 

στΟν &:γώνα πσV ' διε.ξάy:)'.ψε yιa τirJ ό:π->

κατά'.:;•ταση τi)ς δ t και.οσ&ιης καΙ της D.w· 
θε:;ίας καi >τ-ών αι.θpωπίvωv δικαιωμ(rrωΥ 

το(ι λαοο μας . 

Έκφράζονν ό:κάμη ·Kai την ό;πόφαΌ'ή τοvς, 

'ΠΌv εΤVαι .καi ό:πόφc:rοη τής 'ιΕλλά&χς, va 
~μrπ<D,:Jα'σταθοCrι και vό: δοηθήσwι τΟ λαό 

μας >JCx &ιreρπηδήσει τic; σημφι!llές δοcκψα

dιε:; καi άντιξοότητες, να ύπεριιιι..:ήσeι ;ι; 

Φ5vvσ;μίιες τοv καi va. έπιδιώσει στa Ιερά 

χώματα τfίς '11'0'τ.ρίδας τΟ\1 11'ΌU τΟ: t<αθa-

y'α:ro.v -ro αΤ.μα καΙ ο1 θtισiες τών ήpώωιv 

κ<:ri μαιρτvpων τοv . 

Ό Ύ'Ποιψy0ς ΔικαιοσWης κ. Γεώpγιος Ίωαννίδηc; 'Π'ροσψωνεί' τη C7VΥ1<!έντpωση. 
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Ή ΔΙJμοο<pcrτιι<;ή 'Ελλάδα, ή ΚuδφΥηση, 

6 '!\"Ολιτιια)ς ιcόομοc; ιcαί 6 λαός της, 'Π<φα
κο.~; μt tνδcaφtpaν τ(>.; ά'yώ.ια μας, 

σv)οi"ΠCΙ;:ι:οανιαι στό δρό;μα κCΧ: στήιι τρa

yωSία μΦ; ι«:ιί μάς mιρiχοuν άνι:π~ 

fιθχή, 'ΠΟλιτιιω\ καi ίιλι~ δοι1θεια yιά ν:ι: 
ιzιτρρέχτοvικ νό: ~ξtλθοvι.ιc στίς ,φ;

σ-..,.εc; ώl)((; τής δοκψασίαc; μαι;. 

Είμαστι ώyνώμσνις yιά τή βοήθεια σiι

τη ι«:ιί μt τήν ώlιαφiα τf\ς Ο'τ)μφιvής έ.ιc

δηλώcτα.>ς 1't1P6c; '!'ι μJή • Ελλήvωιν ά:Sιιλφ(:>ν 

τσVς 'ΠtφCΧ'Καλοyμε δm.>ς ιμε-ταψφουy τά σ:ί
~~μαrα -r•i)<; ά:yόιττης ,μας καί τό μήννμα 

τη~ άyωνιο-τι~ότητα.ς ι<α1 ά-ιrοφασ ισ-rι.κδτ:t
τά~ ' .μας /Υrι θό: σΙΜχlσ<>Uμε τΟν εfρηνικ-:. 
κcι:i δίι<α.ο ό::yώνα μας μέ.χ,ρι τη διο<σίωση 

τfiς οΚ(mροv οιcσj 1ήν έφαρμοyή τ(j,ι ψηφι

σιμ.άτων ταV ΌριyανισΙμοii 'Ηι\ιωμ.tνω.ι 'Ε· 

~-

Ή cΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ:. άyωνίζr:το , 

yιά τά ω;:ιαία ιιαί εliytνl\ Ιδανικά -τής !λειr 

θερίας, δι«αιοσ\ινηc; ι«:ιl ~- Άyωνίζι:
ται yιά τήν έτnο-τρΟφή τώ.ι 1rpoσ.vrω~~ ο-τΙς 

mχτροyονιιdς τouc; i.σrίι.ς yιό τήι brιστρο

φή της στήν διwΡΜ καί -πράσινη yή τής 

Κvθρlας miι 6ρίοκι:ται οήμο'pα κάτω ά:n'ό 
.τη ιμ-πbτ-α τοU 'Αττίλα 

Γιά τΟν fδιο 01CΟ'Πό άyω~ιίζε·α· καj 6 
Πρδεδροc; τής Δ τwοιφcιπiας η' ή Κ..ι&ριι'}

ση Γιό: τ0ν ίδιο 01ι01τ'ό δ ι Sοvμε τή νάχη 

στά 'Ηνωμhια ·ε&ι. 

Π~ 'Πως ή διεθvής ιcοινc.wία 'Πρέ

,-ει ινά όντιμετω'Πiστι τΙς είιθVνες τΙ')!; yι:ι 

δ;τι Ε.χει γίνει ο-Π\v Κιί1rρο, νό: άνrιιcρVσει 
τ0 τηρδ.δλη.μα 1"i\ς Κvπφοv στΙς όpetς τοv 
δισ:ο-τάσΙΕΙις σό:v 11φ66λη,μα t,-ιδρομi;ς κσ:l 

ιcctτΟ)(ιΓjς, καΙ ιμα~< pc1w όrrrO κό&ε: 'ΙΙ"0λ ιη κ ή 
01(0'Π~μόττyrα καΙ ονμφi.ροv ινά t.ρyα~ί 

yιά τηw έτrά:Ιιοδο ττϊc; tl.ρήvης στr'\v αlμcnό
δρο<τη Κ Ιίmρο καί τήv άττοι<ατάο-ταση της 

άw:ξα:ρτησlαf; ιcai έδαφικ.fις ·μαι; ά:κtpαιό-τ~ 

τα ς 

Εϊ;μα:στι: lva μικρό vησl μi μιά ~ 
ση ιcαl Ιο-rορlα αltM.:ιv. Πα:ρΦSοση ά:yώii(.'Υι 

yιό ~ ~ία καΙ Ιστορία tllόc; 'Π'Ολιτι

σμbιοv λσ:οiJ miι wO'ft δl.ν lκαμψε τόΥ σiJ.. 

χbια ατό-~ ιcατc:ncτηtή 

ΕΑΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕλ 

Τόο.ι άy&.,.α αVτό θά τόv σιηtχiσοvμε ό

σv5:'prοτε όύσχολη καi 011:ληpι\ c ι όv ti\IICJι 

ή τrο.~.α uας. 

Όσοι λαοί -τταρcιμέ.vοvν δ~ιc>« στic; ιτρ -
κuμ;ες καi θιίελλες -τώlι καιρών, δοοι λσι-Α 

-rr.στεVovv στό δ:ιιαιο τοv όryώνα τοuς, ό

σο.ι λαοί διotJttovv μ...ήμη Ιστοp κή, δέ:ι χά-

νDVτα.ι . 

ΚαΙ ό ~ μCΧ(; διαθtτει καΙ μνήμη lσ-rc. 

.pηcή ιcαj ττα:ρά:5οοl). Διαθέ.τιιι ττp.ΥΠαvτός 

τήι τriσrη. Κι έτrι,ςεφαλής -τσV λαοv μας CΙI 

έιcΤC:>ΠΨΟ'~ τrιστtVΟ\!ν Ι<αi ό:yωνίζον-rαι . 

Όρθι.σι όιvημετωπiζοvν τήν τρα:yωδlα ιcαi 

μέ , ιέyχσ,pτέιpηση όn:v:ζοι.ιι τοό μΘλλον. Mt 
Ctξιαmpέm-εια. ζοi'Ν τlι; "Π-αιρο(ισtς άΥ11Φ>~τr,, 

.<τες ~ ιμέ Θλ'Πiδα ά:vαμMIJ.v τι)ν l'>ρα -τr'ις 

όπιστ.ροφi\ε;. 

οΕίvαι bιας ά'yώνας πσU τrρLmι .-ά tvώ
Υει τ&ι λαό ;μας, Μς όιyώ.ιας 'ΠΟίι τ11ptττι . 

νά τσποθετι:fται τrάvω άπό μ~, i
διοτiλειες oι<tj 'Π,ροοι.mιt<iς διαφορiς. 

Ένας λαός 'ΠοU ά:yωνίζt'ται y ιά -π., t 
πι6ίωσή τοv θέ-τει ~ τόΥ tαvτδ του 
στη δκJ&ση αVτοίι τοV ό::yώlια κ.αί ~

τcrι πρό τοU ~<ινδίΝοu τής κcncιστ90Φf\-; 
Π~π)ς δέν ι>ποσκάτrτιιι τά θqι.Ι>.ια -ιής 
ιφατι«ίjς τοο όντότητας ιιai &ν ιιαρκοθετι'ϊ 

-Μς κρίσ~ς καi ά:τr~<rnκi.c; t)ριις τΙς ι 
τιάλξειc; τοV ά:yώνα τοu. Γί\Ι(;ται δημιοupyός 

καi οiχοδόμος καΙ άyωνισ-τής . 'λ-yωο;ιο-rης 

κ<ti οitφδόμοc; 'Π~ νό: ιlvαι 6 λοόc; μας. 
Καί ένωμέ.νος κ<:11J άφοοιιωμiνος στΟν ιcοι•ό 
άrο{ώ.ια -τής ~ικi\ς σωτηρίας άς 6σ:δiοι:ι 1"ό 

δ6σκ.ολο δρόμο του ,μέ άιτ'οφαοισrιώτιητα 

καΙ σWεση. 

Μέ. αότiς τίς Oll<tψtις άττ'tvθlλνω &εi~μά 
Ο'V'Ι')(CΙ'p!ηιτήρια τrρός τοvς •τιιμωμέ.νοvς σή•μ€

= κα Χοοσόιvθrι Ζιτοα(α, τό Σwδ.εισμο 
~Φ;λίας 'Ελλάδας - Κ\ιτrρο\1) κα; τό Σι:.
μα:τείο 4ΜέΡ>μvα Γ\οντiωv Κvριωv) καΙ tκ
φpάζω τi)v έκ-rίιμηοή μοv ι<aί τ6 χa\Ρ(τισμό 
τη. ά:yάττης μου -πρΟς τι)v «ΕΑΕΥΘΕΡΗ 

ΚΥΘΡΕΑ:. yιά τό άξ·όλοyο f.ρyo 'ΠοU έ-πι 
-πeλεί καi τούς ά:yώοιες της yιά τfοrι Vναιθε
ρία τής τrστρίδαc; μας μt τΙς tyκόφδιις ~ 
χiς μου yιa σύνrομη tτrάvoS:) στiι; -ιτστρο

yσv:ι<i.ς. dτίς ζαrτiς, crτic; δ~ τouc; t 
σ-r.~?. 



.. ΣτΗ. οwt.χεια μίλησε 6 ΠιΡ?ΟΟ-Α τοv 
Σ ω,_ια::έ'.:-.J ~ΕΛεΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ.Α~ κ. 
Π<έ.τ•ρος . Σ τviλι~νοi) τt?V εJ'Π'~ ro άι<όλοvθα. 

'Εξ οχδτα'τε κ . Ύ 'I1'0I.Ip'Yi, 

Έι'cψε κ . Δf1,μ·αρχ.:, 

·~το) . τrι;χχ:κεκλr;μένο ι, 
Mi.. α.:σθήι;J(!'τα tξ:ιι·pετιι<ιi)ς σvyκίΜησης τό 

Δ._Σ._ , τ,οϋ Σωμ.ατείαι 4:'6λεύeερη . Κυθρέω> 

&<~ιώ~ται ό:πόψε ro ·μιέλη τού Σw5έσ1μου 
Φι.{-ίας 'Ελ:λiις Κύτηρ<ις, ποu .μοοα στά 

"Π'λσίσιι:χ. τ.ii ς. σΜετη:; •καi 1roλλO'Jm\ijς δiΧΧ
στηριqτητα<; 'ΠΙ0iι άνέ11'11.Jξαv y ιά ,0 καλ:ι 

τ<i\ς Κίnφ:χι δ.ρi(mσν ται άκόμα μ•ιa φο;Χχ 

άνό;μεσά ·μας., σκορ-ττώ-.πας :n'γ.ι ά:πτrντσχ!) 

καΙ τι)v Ρ.πίδα στ&οι κο.,Ι)'σsμένο, ττσλύπα9ο 
λαό . ιμας. -

Γi<ψάλλi-,λα το Σωματείο μας Ο:πστίσντ.αc, 

έλάχiσrο φόρο τιιμfις στοος σt<Οπσr;ε:ίς καi 
ττ,σι.:Πt?rαιες τW άχ:rίγα~σrοv δί'καιοv '1'00 

kι.οο μας στον έλε~ρο . έλλαδιικο χώι:χι. eα 

ό::τrο~~με: ~ λίγο μέ.οω τQV tξοχφ4;rοv 

'Y'rfOUpyoίι Προ~!W; κ; • . Γεω;ηί~ 'Ιωσnιvί
δη - 'I'ΓOU ικαιΙ δημόσια θειριμ<'Χ τόιv ε.ύχαρι

στώ ~κ ·μiιp::>-'<'~ -roV Σωματε:.οv γ:a n1v εV
y<εv:ιχη κι όλ<mι:όθi;ιμη aγταπ6ιφιση τqv .. v-=.ι 

1!Qρσκ7τεi ~αΙ vά ψιλfισει ~ Ο:ποψ,ι'Ι{ή_ .iJO:<:; 

σεμW) τελΕ'f11') - τιμrJτικ-a δ:πλώμα;α ,.στό 

«"Σw::,(,:τ>μο Φ:.λίας Έλ.λaς - Κύιrrpος>, σ;i}v 

Π.;:<οε.C.;;-6 τοv 'Κ. Χ.ρwάvθη Ζιτσαία καi . στ6 

Σ<.,;..ισ::.:.ί' ::: «Μ~?ιιμw Ποvτίωrι Kup~. 

Εfχα τi)ν ημι'! rνCι. ε!;οηyηθώ σάν n.pό~~ 
Ορ:>ς τ.iiς Παγ.;.ίχτφιGς 'Ε.111ιοφοοττης Έγ.i<~ω-
6ισ:μ:ένων όιi)'Χ ικά καί τοv Σωιματείο~ cΈ
λεύθεροη 'Κuθ;Χω (φyότεpα, ;;.,ν · ό:τrο-~οι~ή, 
τόσο π,ρ(χ; το' Σύνδsσμο οσ~ κα1 ττρΟς Ότηv 
Πρόεδ.ι)ό τ~ κ. Ζιτ.σαία, τι•μηηκο\j διττ~ώ
μ.ατο::; o<~i τιιμ!]'l'ιΙ<ΟΟ .μετα~ίοv b< ,llf;l)?vς 
της nαy.κύπριας 'Eτr'ι..;..poτrijς '6yκλωβιο:μέ
νι,;w, καθως καΙ τι,μη-:-ιl<!οi:ι μξ.~οιλλίοιJ ίκ μt-

Ή \αμιπ>ρi) διαvοοvμbvη Χρvσ~η Ζιτσαία μt Ο".ιy:κί.ν.ηση καΙ 'Π'αlλμb άττε.ι.r9Wει ξαιι'<'χ στcv 

Jψ'!'Ι'ρΙaκ,9 λι::ι.Ο ομήVUΙμα CrnavTOχή.~ Κι ' έλττίδος. 



·ΡWς το\/ Σωμο:rείου cΈ.λεύθεpη Kvθpicn . 

· Α-τrόψε -το Σωμcrπείο 1μας ό:τrοv€.μει έπιπρο

άeετα καi τΟ <τχετλι><:Ο ημητίκό δίπλωμα 

πο.:ι για λόγους -rεχνικ.οvς δf:v είχε κα1 α

>Ο'τιεί έφικ-:ή τΊ i.y:κσι;ρl') έπlδοσή τοιι. Π'<:χ>;>άλ

ληλα -το ΣωματεΊο ,μςrς τιμά μέ τιμ,η.τικό 

δί-τrλQμα rr>Ί Μέιριιμι.>α fl.ovτi<J'ι Κυριών, 11) 

~τ"Ρiι αύτα'ι κιδωτΌ τ·ώι Ποντίων άlδυ..ψωv 
μας :μέ -riιv έξαίpετη, -τι)v '111λοίισια κο:! yό

.,.~μη• δραστηpιότrrτα, πw άvαιrτιJσσει άπό 

,,ο 1923 - όταw έπαvι~ ξεpρ:ζωιμc

.,ο ό:πο τόv Πb.rτο, &που πρωτοσvστάβηκ.: 

Ο'1Ό: 1904 iμl σ-τόχο τη οvγκράτ ιση τοV έ λ · 

ληvισμΌV σ-τiς τr<:wάρχαιε.ς τrαpαδοσιακό: 

έλληνικtς έι<τάσrεις τοίι έlλληvικ.ότα-τοv 

Πόvτοv - οταv ξερpιζωμέvο, έπαvαλαu-

6-όοlιω, Cι;ποΟ τr) λαίλαπα τής μικpοασια-r ι-

1«11ς ..:α-τασ-τροφfjς, 6ι>iiιc:ε στή φιλόξενη πό

λη -τής Θεσσα:λοvίκης η1 δε.Vrερ.η πατρίδα. 

κ ι ό.ττrό τή Ι.ιι'.\μφr} τοΟ ΘΘpμαϊi<ΟV άπ' τa 

1974 καi δώθε - δταv .μι<Χ άλλη έξiσοu 

πr"p!) κι 6Sw11P'11 .σvμφορΟ: 5πληξε τΟν έλ
ληνιΟ'μό -:i)ς νήσου άrπΌ τΟιv 1διο 'Πόvτα α1-

:μοδιψij Κι ό:5ίσΤΟIΚ'l'Ο διώκτη τοο έ>λλ!f•ΙΙσμοv 

·&ιr· τό 13ο κ ι ολας αlώ><σ. μέ.χ.pι σήιμ.φα 

- άτrλωσ'ε τά φτφCι τfiς στ.ο;ηi)ς καi τi\ς 

·άγά:rης -rου σ-τη χε :ιμαζ6μινη μι•κρή, π~<.;>!) 

~ιώτ ι~η τrατρίcα. 

Σ~.μ'Πα1pιώτισσες ΚΌ:ί σuμπι:rτ;ρι&nες, 

Δε θa ιμιλήσω yιά τΌ έ,;•yο 10) ΣuιJ.έ-

01μοu Φιιλlας yι•αri εΊναι γνωστό oi:. yεv.χές 

y.ρα;μ.μές στΟ λαό μας άφ' εκ.ς, &.-ω -ιαιιτ( .• 

)(;p:>'\.!(J! θα Χ•JΠιό:ζονταν σελίδες πολλές για 

va κιerλίιψοvv όλες τί ς πτυχες KI<XI > 1ς έκ· 

φ&ισεις -r&v δρασ-τl)pιοτήτωv τοu, ό;γικαλιά

ζσ.rιας καi •κα>λvτrτΟ"ιτας όλο τό δpόιμα καΙ 

το φάσμα τοϊι λσοv ·μας: ,μέ τΙ ~ έ.><3.ρ-οι;.ιε;; 

--'Πpοσ~iματα 0'1'iιν ΚVτφο, ιμέ τiς έwι

~ις σ'τΌVς 'Π'ροσ'ΦVy:•κοος <Καταvλ:σμο{ις 

.μας, ιμέ 'J1i)v 111pc>σφo.p:X -τrολίιμο.pφης 6ο~

θειας στοίις ξεpρι4t--ψ&ονς όiδελφοίις μας, 

J.ΙΕ τι'rι έιιιημέpωο-η διεθ>ιώv ό.ρ.yαvι01μωv πά

vω στό δράμα -τιί1ς Kιίmpov, με τΙς yιορrrα

σ"Ι'ικ.Ες έιc5ηλώσεις, μέ τiς φιλοξ~νίες τrα ι 

&ιων τηροσφίι>yω>; τ-ί\ς κ ιίmροu, μi: τrw τr.pο

κήρυξη λοyοτ~vικώv διαyωvισμων μΕ: θέ

ματα το δρά!μα -ri\ς ·Κύιr.ροv, σ-τάθηκε ; 
κατ' έξοχfιv φαpέας της Ccyωviας -τοv ""~ 

~ΕΥΘΕΡΗ _ ΚΥΘΡΕΑ --------------------
δαμέvοιι λαοu μας . σ' ολcικλη.ρο ,-Qv έλλα

δι1Gο ήπεφωτι<Κο καΙ vη:σ.ωτικο χωpο. 

Έξ:χλλω ή Χρvσό:vθη Ζ :ιmaία τόσο πο

λύ 1'()1JT .>:)'1 !)'<Ε μέ -π) vησί ιμα.ς ΤΟΟς όiyίlJ. 

νες >.,0:( ,.ηv ecyω- :σ: <roU ;()VοΙ;:Ναι<.W έλληνι

οtμοV, τrοο θεωρείται ό:ττο το λσD μας σαν 

&:!μi>ο_., πιΟ: όpyαv:.κ<Χ μέ τή ιμοi·ρα τοv καi 

δκλεκτό ·Κι ~ο .μέλος ιΠ\ς κvτφια· 
κiις .ι«>wων;ας. Μίλησε μ,Ε φf..Υ..η παλλδμε•ιη 

Όιπο πόvο yιa -τ!)ν ~γλιv><ε;αν χώραν Κύ

τrρ_."), μ~ ~τοmψος στη μεyαλε.ώδη 

πopc;iα yιΝΟ:ικC>v πρΟς την 'Αμμόχωστο, κι 

tδpuσε K<Xi π.ροώpείιει τοV Σvvδέlσ:μοu Φι

λίσς ΈλΜς Κύπρος ό:ττο τοV 1975 ποv ό 
ΣίJ...&Όiμος <Νμτrή,χ6η.κ-ε. Σ-τ;Cχ φγα της e~Κv

π>ριες Λοyστi'Υ('ιδες» ( 1972), cΨηφίδες τfις 

yλιικείας χώpα.ς Κ Vrr<PQV» ( 197 4), ιι:Γ ρόiμ

μα στα'ιv Κει::Wε:α» ( 197 4), <l:fl.opεia Γwαι

κώv πpός τi)ι 'Αιμμόχωσ-r~ ( 1975), q:"Ωρa 

της Κvτr,ρι:χ.ι:., κ.α. σ,α τrοιήιματά τ•ης, o-riς 

6r6λ>σ«.ιpιτ ιd<Jές της yιά 'J1i)v <ΙWΠpιώτ.ικ,η 1'1'\.\ΕV

ματ:«i) παρcryωyή, κο8ρεψ't'ίζεται ό πόνος 

:κ ή ό5ύv~ y~a την ~ σvμ.ψφα ποv 

τόσο άτφόσ.μεvα έπληξε τον πολιί.τrαθο τό· 

πο •κα:t ~ :μετ.οvσιώ-ι.εται .σε .μιa ά:yγi).ι

σα τi\ς Ccγάπης -τrov ιμε τη μελίχλωpη δρο

σΌ τfις ποι,rrτισd\ς της δ;ρvσομάνας έΥΟ:Πο

θέτε: δλον τftς 4«Χρδιάς τόv 1μερο κα:J τήv 

θεία τr.ειμ'Π"l'οοο-iα τοΟ λvτ;ρωιτικοϋ του 6άλ

c;-αμ:γ,; στiς ποvε;μ/Μες σvvειδή·σεις '110V λαοΟ 

μ.ο:<;, ϊ·5ια ό!γyέλ:σΌ'α τοV έλέοuς καi 'Μlς Ιι

γόπιης, ή ΊΞλοά, 'ΠΌΙJ 6γι)κε 6:π' τόv Πα

ρό:Sε:σο y.ιά vό: π.:φηιyοpήσει rψ άνθρώπι

= -rόv πόνο, χι · {ιλ;λeyrε πάλι ,μετατ;;έrrεται 

σ( στ;pxnw~ 'Π'ΥWματι1<11') λιόvτκπ:π;ι ΠΟU 

μ' όλες τiς δv\llό:μεις ι<<Χ1 τiς σ1>ειpιιιές f«Ιμ<Χ

δε~ τ<J<J KO;:'I}J •ΙOV καi -roV .voij .μπαίνει, 111pο

λάησσα πά!Ψ!'α, ~~~ τrαιισί'ρατιa τσV λαοΟ 

μα:; y:ό: λιωη;ριa κα:i δικαίωση. Σ τελεχω

'\lέvη άτr.Ο μι<Χ πλειάδα άπό έχλεχτ€.ς καί 

λαμτηρtς σuvφycnιδες, •μεριικές όmό τiς ό

-rr::iίες - χ<.ψ1ς vό: θέλω vα θίξω την τrpο

~::Χι δMiw τ{;ιοJ ~ - δεν .μποp(;> vά 

μήv έξcφω 6vαμαο-ruκά: '!1l'w ~Αν>ια Θωφu

λάκτου, Π.pόsδpο το\/ Σ ι: .. ψστείοv ~ριιμ.-.:χ 

π.οντίων ΚφιωΙΙ>, τι1)ιν Μαίρη Στφyιάfiοο, 

Γ.ρcημματέα τοV Σw&έ:σμοu ιι:Φιλιίας 'Ελλάς 

Κύιτpος>, 1'1) Νικολέτα Μαριvάκrt, 'Α.,.1ΨΠ',ρό

εδpακα1 τC:r.t δυό ημώμε-.ιω.ι ό:πόψε Σωμα:

-rεί·ωv καJ τη Ροίιλα Ποιτrαδημφρίοv, Διw-
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θίιvηpιια τοCι έκλεκτΌύ πepιοοικοCι ιι:Έλλη.vi

δωι Βορείου 'Ελλάδος», άπΌSείχvεται μέρα 

.μ€: τη μιέ.ρα πpωταμάχος τοίί δίκαιου το.J 

dryώνα ,μας. 

"Ομως, δπω<; τόνισε πpό·σψατα σ' ίπι

στολiς του στΌν κυrrpισκο τvπ·ο, 6 έξαί·;c•ε

rος φίλα; κα1 οvvφyάτη~ κα1 έκτψryτης 

τοCι E.ρyou ,,fμ:; κας Ζιτσαία:; Δp, Κωνστcw

τi'vος Γιαγοcοuλλής, οί έκδηλώσεις αιjτΕς ά

yάττης ι<.Ο::t στοpyf]ς πρΟς τiΊ Ζιτσαία δέν 

εΤναι ό:ρο<?ετiς. Γι· αVτο κι έπι6άλλεται, έ

ξοχό•τατε κ. Ύποu,:ιγt - δσο κι &ν τούτο 

πρ.οcτκ,~ι Ο"ττ) σεμνότητα τη<; τιιμώμ.ενη<; 

λοyοτiχνιδας κα] μεγάλη;; φίλης της Κύ

π,ροu - vO: •μεταψέ.pεrrε καΙ ,η δική ,μας ε.ί

σήγηση, τi']v •είσήγ•ιrση τοίl Σωματείου ιι:Έ

λείιθΕρη Kv8i~...α» π:ΟΟ σuvΕJνώνεται με τrμ 

εΙσήγηση τοv φίιλου κ. Γ ιαyκοuλλij yιό: ά

π6τιση φόροι.• τιιμά\ς πp(χ; τη Χpvσάνθη Ζι

τσαία ικαl έπίσ·ryμα ό:πο μέpοvς τάι Κpά

ΤΟ\Jς. Εfι.ιαι τ.οVτο έπι6Θβιλημοο, εσ-rω Ι>Cai 

169 

έλάχιστe>, χρέος τi)ς πολιτείας ποv στi)ν 

-τιΕλw>τα!α πρe>i:χταοή τοv Β6: τιμήσε: τφώ

ΤΙΙστα τΟ 'ίtι<) τΟ κpόπΟς. 

Φ:λοι προσiι<ει<λryμέvοι, 

Σac; ΕV!(ajJ'ιστοίί;με yιό: aλλη ·μιa φΌ<ρά 

καΙ σ&ς εόγvωμονοiλμε f\α:θειά. Σiiς δια6~:-

6αιοώ-,ι>ου!με, τέλος, ·πως θQ: άγιωνισ<τοt'r,.ιε 

va κ,ρατήσοι.ψε, μ' όσες ψυχικές, πvεvματι

ΚΕς κα:Ι σωματικtς w.ιάμε;;ις πιστωβηκαμε 

6ιολοyιιιά, λεύτερα τα ματω6αμέvα τοΟτα 

χώψατα ποv n'r καθαγίασαJV μi: αίμάτιvες 

σ-rrσ~S·Ε:ς αί Άχαιοl κι οί "Ιωνες άπΌ Π)ν 

CιJμφ1λUκη των αlώvωv κα1 τη ροδαvγη τi\ς 

ίσrορίαc;. Θ6: 'Πp<>=πίσοuμε 6ryμα μΕ 6ryμα 

τη., παvά;χpαντη, πολuαίωv.η, -τrολιτιστικ•1 

κι ίστορικi) παρακαταθήΚιη ποο μδ:ς κλη,ρο

δότησαv ο1 Τεί'ιιφοι κι οί Όιvήσιλλοι, ο1 Εό

αyόρες κι oi Στασίvοι, ο1 Εόκλοι κι σί 

Αύξεντίοο, οί Παλλιηκαρίδηδες κι οΙ Καρα

ολijδες, οί Μάτσηδες κt οί Δράκοι. 

Ή ~Αννα Θεοφvλό:κτοο Πρόεlδρος τσV Σωμαcτsίοv <~pι•μvα Ποντίων Κ!λpι&.ν» παpα!λαμ-

6ό.νει γιό: λvyαριασμο ToV σωματείοv των όδελφ&ν ΠΙοντίιω.ν το τψητικο δίπλωμα το.:Ί 

Σω.ματείου «'6λειlθερη tΚuθpέα:~>. 
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Θό: τrέφτουιμε κα·Ι θ.J; σ:ηικu:ι.ιόιμαιστε; θa 

ξαmέΦτοuμιε, μa θΟ: ξσΝασηκ.ωνόμασπ 
όρθο; πάνrrα:, άλίιγισ-τοι κα1 άταλάντωτυ 

σ·τ•Ξχ μετε,:Μ~ια ,ού aγώνα καΙ τfις πάλης, 

ΠοU μaς έταξε νa διαφεvο<έψ:ΧJΙμε ιΊ 6αρειό: 

ί·στcψ:κ::l μας μοίρα. /1/ιl το κ~.pι;..ι\ χ.λιοτρυ

·πιηιμόvο -και χ ι.λιοοοκrοvισ,μiινα απ· τις μύ

. ρι-ες .. O'UijJ>:JKJ:pEς κ.α1 τfίς aτη•ς τa χrη.ιπήιματα 

καi •iι~ . Κεpκό'Π'pρτας τ/ή,; π.ρ:>5ο•σ ία την ά

ναπό;νrrεJχη, πρόσlκαιρα λυγίζοντας ,μa χω-

• p.1ς να. y-οr.ιατίσοοιμε, εστω κι δ:ν rολες», κα

τα τ9rv, πσιιηrr1!J ((.μ&ς -τα~ειιvώ()·αv σί τατr~i

νωσει.;», θΟ: πρ<ι:χ~pοίιμε μmψοσ"τά, πάντα 

,μΠl'~ά, όσα (!μπόδια κι Oiv σvιιαπαvτά

~ι; ση:Χ καιωτρά;χ·αιλα 6οuνά μας. Μα άπΟ 

-το σκcmό και -r\J '<χρέ:Ός .μ,:'} :l<Ι•v::>·Cι, rεζ», Θ :ι 

ιrτεκόμαστε δλόρθοι 1 .πάντα στη ψvχη ιc:α\ 

:τη) I τrνεuμα, άδούλω-ω: ΚΙ άλίιyιστοι, λείι

-.ε,::.J:ι: κι ό:.:π;::~<)'σΙΚ~vη·τοι, ΚΙJ!Ι.ταίγεηρΩι σύy

χιροvοι, σΕ: μι(χ κωνσύργια τ.:::-αyι.κη .::πο

ποιiα». 

ΜΕ Ο·..ι<γκίνηση τόσο η κα Χρvσόιvθη Ζ, 

-r.σ-αία όσο καΙ ή κα u Avvα &Ο'ψUλάκτοu, 

ΠρόιεS.ρο-ς τοΟ Σωματεί-οv· «Μέiρι.μvα Ποvτίωr.ι 

Κ u :;.;.·!· :.'·έχ<η~α:; -rό: -τ ψr~ηκό: διπλώμctJτα, 

ίnτοyρσιμιμίζοvτα~ Ο:λλη μιό: φo:pa την ά.μ(Ι;

τό.6ε~·: βούληση τού έ:λλη,·ιι.κοG λαο·G ...α σv

μπαpαστα&:Ι . σ-τΟν άγώνα: ηΊς ΚύπΡου . 

Σ-ri-ι σ•-'ι•έχεια πα:ραθέ:τοvμε ,.η,., ό:ττάντ')' 

ση η'Ίς κσ:ς Χ:::vσάνθης Ζιτσαίας, Π.ροtδpοu 

τοCι Σ 'J ι =•::::> μ<χ.ι «Φλας Έιλλaς-Κίrπρος.< . 

«Κίφιε Ύποιψyέ, 

κ. Δι'μμαΡ'Χε, κ. Πρόεδρε, 

c'ryαπψoi φ:λοι ·κα1 φί:λες. 

'5κ μέρους τοCι 

λaς-- - Κύπρ:Jς, <σu 

Ο'ΚΟΜ1"αι άπόψε έδώ 

Συνδi:σ,μοv Φι:λίας Έλ
όπσiοv 45 μέλ·η· δρί

σηΊν αίθοι.οσα, έ:κψpά-

ζω τ:Ί 6α€ύ1ατη συγκίνηση ποu κσ;τiχει δ

λο·Jς ,μας, τ1ς έγκά:ρSιες εύχαpιστiι:ς yιa 

τiιv <ιμητικη αuτη έκ.δήλωση πρΟς Το Σω-

Ή Νικ:.λiέτα Μα.ριvά:κ;η, 6:Cifτιπ.ρ:S.ε:5ΙΡος -ro.V σQμ.ατείο;,ι «Σίιv5εσ'μος Φιλίας 'ΕλλΟ:ς~ΚU--

1l1ρος) πα~μ6άνει όmο τον έξοχό-rα'Ί'ο ίιiτοφyο Προεδρίας το τιμητικό 'δί-mλωιμα yιex 
τΟ .c-.J':Ξcε:λφΟ σωιματεί·ο :~:: ΘεcJi:;αλαy'κ:ηc:. 
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μattio ~φ; καΙ τη θι:p}Μ'ι ι>ποδοχr'ι 11"Ού 

μάς έmφ.Αλάξtπc Mi. τr'ι~ υΑ<αιpiα αύτή, 

διι:ρμ,.,..α'ιοl.ψι άιιόμα, τό άΞrλφικa αiοθιi
..,ατα τijς Bopeiov ' Ελλάδας καi σάς μετα

φέρουμε το χα ρετιο-μό τηc; Ό tρχομc>, 

1-<r<; thώ - κι tl"<< ι\ τρίτη φοι;Χι ~οίι 

πρσyματοποιε.iται άτrό τήν t5puση το\ι Σuv

δέοομοv - άποτελι.ί ιίιλαδιtcό προCΙΚWημα, 

πρός τr,ι '11'0~ ήpωi-κr'ι 'Ι'Ι'<Πρίδα σcr.ς, 

τή c.~iα χώρα τijς Kίnrpou:. τη., c'Α

γία <lllico:., ά)J,ά κι ό:Υαδ6m'τιο-.μα σί καθά

ριες 'Ελλφιdς τηγiς . Ή ά>π'ό κοντα έtΓ · 

κοιiιωνία .μαζί οσ:ς, σwτελι:ί στη σ\ισφιξη 
τί::Ν δω•μ.C)v μας, σττ)ΙΙ κατατόπιση γύρω ά

ττδ θέματα ttov lιxόvv κοιllό γιά δλοv.; ιμαι; 
tv5ιaφtpov, κι άφc;ρο\.ιν τη μ&.λcwrι1<1r\ σu

νφγσσία μας. Όιμολογο\ιμε πω<; ~ οάς 

άντλοϋμι θάρρος καi δV.ιαμιη, Θαvμάζ'ΟVU1: 

τJς δραστηριότητές σας, τΙς σημαντικtς :t
πιτεύξιις, σ' δλοvς το\ις το~ίς, κι άπό δ

λοvς. 'λπΟ τό Κράτος, τά Σωμαtιϊα, rό 

ΊδρUματα, τό Σχολεία, τό (πομα_ Πρα

)1Ια"Ι"Ιώ κ.αθώς εtπι ό κ. 'YtτOUρyόc;, ι:Τ"<Ιι, 
το t.cφράζ~ι άτιόλ.ιnα, ό κνπριακόc; λοός 

ι;Wαι άyωνιΟ'Π)ς •<Xi οlιcοδόμος. Τό διαπι
στώl.τι ιcανt:ίς σt κdθΕ δ~α. τό σννειδητο

ttαιι:i oi κάί'τ b<Sήλωσ1. Γι' αίιτ~ -rτοτt εtν 
λύyισι: καΙ 1'I"''t'( δlν 1.χαιn. ~ ~ή τοu. 

~ ίιπφηφάνcια, αύτή τήv ξε
χc..ριστη σοτryμή, γιά τήν τfμι'ι πού yiνεται 

ai ~ άττδ τήv c'Ελι\ιθερη Κ\λ!ρέ.σ:. τ? 

Σωμαtεiο tτoV άyωνiζε.τα ι μ ' δλις τίς &.ι

νάμιις τοv, yιά τήν έλιvθερία καΙ τψ f
ttικ.ράπιση 'l'liς διι«ΧιοσιΝης. τ~ δVο πιχ.r 
τaρχ·ικά, '!ΙΙΙ'Υάλα ΙδανιΙCά, γιά Ι<~ τό-π'ο, 

τά όι.ιαφαίιρcια δικαιώματα κ-69t λαο\ι. Ή 

τιμή '11'()\ι ·μάς ylvεται, ό:ΥαδΜ/;Lι άπό τόv 

ψυ)(Ικ:ό ttλoVτo σας ιcι ~ τήν τταραδοσια
κή άρχοΙΙΙ'Ι'Ιά τοΟ τόtτοu. Σά. €κφραση τω. 
σuvαισθημάτωv αVτ{;)v ,..; &:χόμαστιt )ιt χα

ρά κι ~~ γιατ! τό όiξiζ'O\IV ο1 μuφές μας 
tτpοσιτάθειες . Τό αlσθbνόμαοτε ~ Ιφό 1:
δελφικό χρέος, νά mpoooθtoovμt κι tμεϊς, l
στω κ.ι δο.ιcι μικΡό λιθαράκι στΟν δiιcαιο ά
γ~ σαι;. ΨV')(ιιc.ά tiμαστε tτάντα κ0111τό 
οοο:ς. Μrά .,..,ιφη ~ιστική lπαλξη, bcεi 

στήν ττδλη τοiί Μvροδλήτη Δημητρίοv, ε'
\'ICXJ 6 Σu.&ο,.ιος 'Ελλάς-Κίnrρος . Δs::χό

jJιΧΧΜτ μt οvγl(ίvηση τό Τιμφικό Δitτλtο>

μα, \ιιrοσχόμαστι πώς θα τό τι.~ 3-
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~~ τοοj C'ξίζει, ιccri θά vλσττοιήcrοvμι μ: 
~- τή οvμ6ολιιcή τοu lwοια. 

Εψσστε 6έ6α'ο' πώς σ\rποuα θά γι~ 
τάσο:.!.:ιε τά ΕΛΕΥ€\ΕΡ Ι Α, tκεi ατή δρο 

οόιλοv:πη, 'Πα.Ιέμοpφj Κv9ρέα θά ,.ροχ~ο.~ 

90')με στό δύ<ntολο δρόμο μί wiοτη τιώi; 

θά νι.άισ'ΟIIμε. Κ ι tπτιδή άγαπητο; φίλο 

τuχαivει Ιο'ά γράψω στίχοuς, θά μ.οίι έ'ΠΙ 

τρέψετε w τελειώσω μ• f\la τcτράcrτιχο. 

Τοιίτος ό δρόμΟς .,.. &ρχισι: καi τοοj 

άγ~ ~ στρά'rοJ 

εΤναι μσιφός, ι:Τ\Ιαι τρσ;χuς ~· ςΤvαι 

γτ.μάτος 6&τα . 

nως -μk γvμΜά τά 'Π'έλματα τηρέττει .-ίχ 

τόν δια6σVμε 

το ξ~μι:. κιι.ιf)σαμιε κι όλόθροι προ.. 

χωροCΑμι: 

ΕΑΛΛΟΥ ή κσ • Αννα Θtοφuλάιc-τοv u 
~ ίδια σvyχWηιση ι:Τ'Ιι'Ε : 

'Αγαπητο4 i!CIIς φίλο., 

'Ειc μέρους τiiς Μερί'μvης Ποvτίω.ι Κuρι

ών σάς ώχαρtστώ Ύ1ά τή .,.~ '11'01) ιc6ιια:τe 

σπΌ Σωμαπiο μας. 

• Οπωc; οά1; tJ'fl'f. καi ό άγαπητός Ιlρός

~ τσV Σωματείαv c'Ε.λ.άιθφη Κvθρέφ 

κ_ Στuλ:αvοiί τό Σωμστεiο .-; tτρω'I'ΟίδρU. 

9ηΙ(ε στη, Tpam:ζ~α τοιi Πδvτοv ,..:, 

1904 με σκοπό οιά δοηθηση τά κορίτσιο 

ττσU εtχα.ν άvό:yκη φyαο-ίσς διδά<τχοντας τα 

τ!)ν τέχ"'! .καϊ δίii(Wfάς τα δ'ΟIIλειά καΙ 1'1'01-

ράλλrγ..α ..0: διατ'Ι')ρήσιη ζωvταvή '1'\J tθιιι..ιι'ι 
οuνείδηση διατηρώντας τά ~θη Κ'αi τά 1-
θι.μά •μας. 

Ή ,μεγάλη καπαιττpοφή τοCι 1922 .μάς 

§φίζωσε ό:πο τόν τόττο μας. Ή τρσyωSiο 

ι1ταν •με.γάιλη κσi 6 'Ι'Ι'δνος δαθVς, άλλά ή 

άvάyο<·η τής lιτrιιδiωοης μδ:ς fδωσε τή &:Να

μη νά '1φ:Ι')(ω;:Jήσωμε. Ή ΜέριμΙΙΙQ Ποντίων 

Κυριών έπmιιδρύοαι στη Θεσσσλονlοcη •ιό 

Ι 923, δίδει τροφιl καi ίργοσία οτ1ς χί\ρυ; 

ιια:Ι τa όρφανa ~<α1 οώζε.ι τΙς 'Ι'Ι'pοσφvyοποV

λις 1-~ας άττδ τΟν άφανισμό. 

Δέ-~ ήτσv &Να:τό., λοιτrόν τό Σωματιίο 

μας να μείνη άσvyχίvητο μτrρός στό δρό

μα τ<Υ.; Κύ!φου μας. 
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'ArrrO ,φ πρώτη dny:μi) σ-..ι~.-αοτθκ.ε
ται ήθ,.ιcά. καi ύλι;κa το . λαό τ<J1ς Κίrπρ:>ίι. 

Κα: τόν Nooμ6,p:c , oi) 1975 κ<Χνει -rQ τr.ροζr 
το ταξίδι-'ΠΙpοσ~W()μα στ~ α!:ματο&τ!μμένc 

τησί . μαι;. Ήτcw · bα. εύλα6ικό ψ,ιryμόσιινο 

Ο'το<Jς -rro.τt,pε.ς μας .'Π'()ι) π,ρi'V 50 χρόνια i.
ζησα·t τ-ι'Ιιν ίδια σvμ.φοpά. 

MmpQ<; στούς κ.α..w~ι.σιμαJς 1<01\ τΙς ΟΚΙJ

vές, ίσως yιά 111pώτη φο;:Χχ σvνε:δητστrοιή

σαμε τό δp&μα τώι y<N :ώv ιμα:; κσ:ί &:.θή

κσψε yιa -πόivτα μαζί σας. Σixv σννέιχεια 

τοi/ ταξιδιού μας αίποϋ ηταν ή φιλοξενία 

τω, 60 'Παtδι(;)y όοπ' τόν ιαι-ταvλ!σμό Βpυ

σο{...Νες ο-η'ιν Προσφυγοπούλα Πωιαιy ιa μας 

στiγ~ Π~ίςι; Σοvμ~ 'Π'οV μετq,φέραμε 

άτr' τηv .μαιφ:.νιl -rrατρίδα μας σ-rο Βέρμ:ο 

τiiς ,Vιακ,t&wίας. 

' κ~; δτοιιι ή ό:ycmrrή '}lας φiλη κ . f-.Λσ;pι
~: lριξ.ε τιlv ίδέα yιix την δημιοψyiα 

·'.:.· ; ... 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τόv Συ,ιοSέ,σμοv Φ:λiας ΕΛΛΑΣ~ΚΥΠΡΟΣ 

ή Μhpιμ<ια Πο.Πντίι..w Kvpt&.v 1:.5ωσε τΟ 'Πα

ρ&-~. 

Π·).\λι:Χ μέλη μας εΤιιιαt ίδpυη.κό: :μέλη τοu 

Σvν.:.έ01μοv Φιλiας ΕΛΛΑΣ--ιΚΥΠΡΟΣ, 

και 6:<τΟ.ς ά:πο ,μοο, O:).J..n. δVο. .μi.λl} τοv 

Δtοικητ:κοv Σιιμ6οvλiοο σνμ~οw κc;tl 

στό Δ. Σψ6οvλιο τοV Σι.ινSέο!μοv Φιλiα~ 

' Ελλό:ς~Κί.mtpος καi εtναι τώ,ρια άvάμεσά 

ο-ας οΙ «;,ψfες: Νlαί,ρη Σ n;pyιάlδou, Γ σι. 

Γ:;ο:r.μιμ.ο:ιτ είις τ ών δι}ο. Σωμα-τείων καΙ ή Ι<. 
Κ ίτ-σα Μισαηλίδοv, elδιιc;ή ΓiρcφματειJς καΙ 

των δUο. 

Φίλο: μας τελειώ>ισν.τας θάθελα vQ: σaς 

6-.<Όαιώσω δτι θάμαστε τrάντα Ι<0Υ'1'ά σας 

στΟ.ι δίκαιο &iy~ σας. 

Δεσ,μοi σό:v τοuς δικοVς μας δbι σ6V

IIOVV -πστb. 

Oi ά!5ε:λψές Σ<><!>ΟVλα, 'Αvνίτσα καi Μαi :>.') 

Σ<>ψοκλέσvς μi το Βείο τοvς Γ ιi1pyo Σ.οφ'ο· 

w..i::1'Jς σε φωτογ·pαφt-.00 στι'(Ιμιότvτrο τρα-

6:-ιy·μέvο στη Χα;JόSαχ.:ώτισσα τi\ς Κ\Jθpέο::; 

στα 1955. I. 




