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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΝΑ :ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗ 

Η ΊΌΤΡΙΗΑ ΔΙΕΘΝΩΣ 

Έν Λά,pν:ο:κι τίj 17. 1. 79 

Κίψιον Πέτ,ροv Σ;vλια:νοU, 

Πρό&δροο; τ•οu Σωματείου 

<<'Ελεύθερη Κιιθρέα», 

ΕΙς Λεuκωσίαv. 

Άyαπητε κίριε Πρόεδρε, 

Ζwμιεv εiς τitν περίοδον κατΟ: τη.ν &ποίαν 

1'0: άvθρώπιvα δικαιώματα εΤvαι πρ66λημ::ι: 

>ιcιu σuγκιvεl. Καi ΙSιωτέ,pως δται ό σε6α

σ:μΞ>ς f\ ή κα·ταπάrησις τw; δικαιω.μάτc.cv 

αίιτi.J.ι άφορΟ: πληθι>σμοuς, πο~· εiς τιΊ•ν χώ

ραν ε.iς την Οποίαν εuρίσκοvται, άπο7ελοί); 

τιitν μειονότητα. Ή μ,-rοpσUμεv νa λη·σμονή

οω;πν μfyrrως πώζ ημεΊς ε&ω ε!ς η)ν Κύ

προv ε{μεθα ΤΟ &uμα τi\ς πανού.ρ<'(ΟJ έκεί

νη<; τ<.;χ)παyi/Ξρας, ποι'.ι διεστρέ6λωσε τiΊv 

.< uπριακ;lv πραyματ ικότητα, έιψεταλλεuο

,JΕVCJ wρισμ,έvας πράξεις άνεuθ\.ιvωv, δσον 

-<::Χ] ummτωv προσι:.:)πωv, διa να ομιλi} έπi 

,;:;όν ια, δ: α τοuς «καίίμέvους τ οvρκοκuτηρi

:;U'ζ)), τοUς <<πούαp Τέpκς»; 

Τ a &σα διf';πραξαν κ.ατa τρόπον ό.ρyανω

'J>fΝD·ι καΙ σχεδιακτ.μένοv τΟ: Τοu,pκικΟ: στρα

τε~ματα εiς η']v Κύπ,:χ>v εΤνα; φρικιαστικ•:'ι. 

Τ6:το.J φρ:κ α::JΤικ.ά και φανερά, ωστ.:: νό: έ-

πισημαvθοu, κα.; Ο:πο κλιμό:κιον τr1, Έ.τr:

τρ·CΥ!·ι-.1ς '/ν . .C.ρv... .. •rπ:r .. ν,),ι Δικα:~μάτ~J τοu 

ΣUΙμδοιJλiοu τής Είφώπης, όσον και iiv ~iς 

:i;·ι σcι,<Ξχειαν σ! i]yέται τσΟ Σvμδοu~iου 

αlιr·;;Cι ά:πεφό:σ:σαν vO: κα•αχωvιάσονν ca 
πορiσιματα της Έ.πιτροπής τω-ν, διa vO: F.
ξJπη.~εΊή::>οcJJ ίιπόιπτοvς πολιτικΟ:ς σκοπιμ!J-" 

τητας. 

TQpα τrλ;ι:)ΟΦΟpοίιμεθα δrι αί Άpχαί 

ε.iς τι'jv Το:Jρκίαv άνεκάλuψα·ν μίαv vέαv μέ

Θο5ον διώξεως .,ων όλίyωv 'Ελλήνων ποLι c-
πέμε:vαv έκεl. Mf. κ·άmοιαz; νέας διεuθεη'J

σεις, οίισιαστ:κa v::>,μψοrrr-οιε.Τται ή ά.pπαy?j 

Έλληvικων τrε.;:>ιοvσιωv εiς ηΊ.v Κ(.)!Ιfσταντ•

vούπολιv, διa vO: έξαvαγκασθοw οί 6λίyΓJ: 

'Έλ\ιrvες ΠGU άπέμειναν έκε! va φίιyοuv. 

Καi δι,εοωτώμεθα. Μ1~πω-ς η συιμπερ:φο

p;); αίηι'J της Τοvρκ'ας, aν στσιχειοf!εrιfθ~ι 

μi: συyκεκ,:;ψέ•vας άποδείξεις, δf.v ήμπορΞt 

v:'x καταyγελθή &rrov τr.ρέπει διεθν(;.)ς; Γνω

ρiζομεν πόσον παιχίιδεpμοι είιιαι οί Τοί:ιοκοι 

ήy~τες, άλλa εiς το κάτω- κάτω δεv εΤvαι 

όpffiν νa .μιέvωμεν κα1 ήιμε'1ς ά'rrαθεί'ς έvώ

πιον τοιοι:Πωv έyκ.λη.μάτω·ν, πο\.ι σ;ρέφσντα: 

έvαντίοv 6μοεθvων μας. 

Φιλικώτατα, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΎΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 

Π.ρόεδρσς ΕΠ.ΕΚΑ 




