
184 ΕΛΕΥΘΕΡΗ :ΚΥθΡΕΑ 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ τtΜΗΣΕ ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗ Σ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΕΠιτΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΣΕ ΣΕΜΝΗ -r ελετ.τ) ατίς 23.11.1978 
τro;J έyι•..ε σ-τιi)v αίθοvσα Μ"Παpοτσίvι στi) 

Ξε•-σδο.χειακ>Ί Σχολfι τfις Λεv:κ-ωσία-ς <ο 

Σωμο:τείΌ «'Ελεύ~ιφ.η Κ.vθi:>έ<Χ» -ri μησε δvο 

έξαίρετοvς φίλοvς τ<1ς Κίmpοιι τοuι; Τζι:>

ζεφ Μπάτ-τεv, Πρόεδρο τfiς Βελy:κ.fΊς Έ-π;

τpσπ-ής Ά.λληλιι:yyvης n-poς τ·rιv Κίιπρο- καi 

τΟν κ. Γιάvνrr Γιαννερίδη , ίιαι:ύfuιvο έλλαδι

tcώv ικαi κu-τrριm<ωv ίnrοθ-έσεωv τί\ς Παγκό

σμιας Σvvομοοπcwδiας 'Εργασίας, ποu ι-ιέ 

τiι•v είλ.χαιpiα τilς Δι•~~»οίις Διά;σ.κεψη~ 'Α\

λτ,λεyyvrγ.; -πιρ&ς ττ1v Κύιη;., δ.p' σκo·.rrav στο 

"'ησί ·μας, 

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟr 

Γ:ι:'χ τσVς δι01Κεκpιμέ.vοvς φίλοvς τίlς Κύ

π,:;οcιJ δ Ύφvποι>.pγος Έσωτε;ρικώv κ. Στ.:

λ ·ος Καrσ!Jλλής άπέστειλε χα ιρετιο-.μ0 - ό 

κ. 'YφU"rrO\I?YOς έ-ιφ&:.ει-το v(x έπιδώσυ 

τrp::xr<.."Π':'ι<a τΟ: διπλώμα-τα C::λλ.ά τοϋτο κα

,.t:;,'r η άιSt.τ:-α:τ ::J λ~yω έ·κ-τακτης σιr10v"-ρίας 

τοCι Ύιποοpιγι·ΚJΟV Σv1ιλ6οvλίοv - ττοv διά-
6σ!σε δ Γενικ-6ς Γ-pαμιματέας τοu Σωμαπεi
ο:.J .κ. Κωσ<ό:κης Κu,ριάχω. 

Σ -ο χαφε-τ:•σμό τοu ό κ. Κα-τσιελλής ά

νζΧ~·.Ε ~t::t ; 

«.Είμα ι 6αθειa ov)'κ t\-lη•;Jέvoς yιατl 

μ :)u 5i ::Έ-ται ή εύ:<αφ:α, t.κ μέpοvς -rou 

'Ο Πρόεδρος τοv σω.μο:τεfοv «.ΈΞλεv9εpη Κuθ:;:;έ-α:. κ. Π{'τ~Ος ΣτuλΙανο-0 Π'pοσφωvεί τι:>Vς 
φίλοvς τής Κύπροv κ.κ. Γιαvvφίδη. καΙ ΜπΧττεv. Στη φ:,τογpαφία διαιφίvοvται έττίσης 

(&πΌ ·rα &ριστφiΧ) oi κ.κ. Γιαννφίδης, Μττάττεν κα1 Σuμεωvίδης. 
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Ό Γ Γ.ραμ·μα1'έας τού σωματείοι.ι «'Ελείιeερη Κ υ<θ.ρ..i:αι κ. Κωστάκης Κuριά!<οv δια<Ιάζ• ι 

τό χαιρετισμό τοίί ίιψυτrοvρyοiί Έσωτερικiiιν κ. Στέλι0v Κατσελλη. 

f1pοέδρ<:>v :τής ΚV'Π'ριαχijς Δημοφα

τίας και τής Κ:v6φvήσεως, να Ο:πο:vεl

μω τιμητι~Ο: διπλώματα το\) Σ ωματεί

Ο\/ 'ΕλεVθερ.η. Κυθρέα, τοΟ bπο'ιοv Ι'ι 

'<1\.Μ:,χ.ης καΙ ι<αριπο1Jόρος S.;χχσ'τ.t]tpιC

τητα ε1ιvαι σ-Ε δλοvς yιιωσ'τή, 1τρδς τ'iιv 

ΙΚατεύθ\Νση τijς δικαιώσεως των άyώ

vt.)V τοίi μαρτuρι<Κοίί λαοίi μας και τής 

έ'Π'ΙΟ'1"·ΡΟ4>i\ς όλ(;)V των Πρ<:JσφUγωv στa 

σ'Π'ίτια -rouς, 1~Ρ<'>ς διακ~κ·ρ ~μέvοvς φi· 

λοvς τijς Κίιιπραι: τΟν κύpιοv Τζόζzφ 

Mrrrό.'fεv, Πρόεδ,ρο τ•ιiς ΒελιyιΙΙ<ijς •Επt· 

τροτrί'Jς Άλληλ.ι:γyιJης προς :r!ιν Κ ύnτο·ο 

καi τόν κύριο Γιάvvη Γιαννειpίδη μέλος 

τiiς 6ελy ιι<:ijς 'ΕπττροπίΊς 'Ν>λrγ..ε.γyύ

rις y ι<'χ ,.ήν Κύ<rτρο . 

• Η τφοσφοιp::Χ καi των δvο τ ι μωμέ

vωv έξα! pετω:v φίλων τij.ς Κίιιπροv :μ&ς 

<rtJΎκινεi 6αθύτατα γιατί εΤνα ι πολv

σχ ιδής καi πολύπτvχη. 

Άκούpccστος φίλος τfjς KU<τrρov ό 

κ. Μπά-τεν χω;>iς vό: ι:.-τrολοyίζει κό

~!10vς κα1 π.ρ~ικες θvσ!ες κατα-

6ά>.λει σv,;"Χεiς π:pο•σπ•άθtι ες γιΟ: νtχ 

tνηομε,pώσει τιlν j(ΟtJΙΙΙτl yνώμιη τfiς χώ

ρας τοv •κο:Θως καί τ.ΟV πολιτικό κό

Ο",μο καi η1v Κ u6έρνη1σrτ τοίl Bελyiuu 

πάνω <tτο όΜ:ίπωτο δρcφα τσU κu

π.ρια.κciι λσοCι καΙ va διατηρήσει πάν

τα έ.π!.Ι<αι.ρ.::ι τ:) ΚΙ/mΡ'ι·αιςο π.ρό6λημα, 

«αΘ~ς καΙ va έχ&ηλώνε-ται σ-τ-αflερe) rι 

&.λληλεγyύιη ·roC. &-.λιy ικοίi λαοί/ γι Ο: 

ται κu>ιφιαι<ο λαό. 

·Ο κ Μιπό:τεv 'Π'ροή5ρεvσε τής ,..οΙ

της 'ΠCJ'fq(>ό•O'μ ι ας σνΥδ ι άσι<εψης ό?λλη
λιεγγύης yιά η)ν Κύπ.,ο·::> 'Π'()!) σvγοορο

-rfιΟryι<<. το 1977 σrrl ς Β.ρv.§Θiλες. 

Στ'!) σννεχf) προ-σπάθειά ·rov γιa 

νiο')(VΟ'η τοCι άγώνα μας 6pίΟΊ<εται κα: 
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πάλιν μαζί μας ,ι;JW CΠιοΟ'•'}j.ΙΟς έ;ςπpό

σωπt"Ο'ς τής παγκόtφ ιας σvvσιμοσποv

δίας έpyασίας καi τijς 6μΟ<FΓrονδ(ας 

χρισ-τ:ανι·κCw σvι.,.5 ιι<.άτ-t.:ν Βελγίου. 

Έξάλλου ό κ. Για .κιφίδη.ς, έκ:τθς 

άτrr.Ο τήν iδιό~ητ-α τοu σόιv μέλος τf\c; 

6ελγι.σι)ς Έπιτ,ροιtτf\ς Crλληλεγy\ιης γΚι 

η)v Κ\ιπ,ρο t1vαι και &πΈ~-..ος το\i 

,μήιμοπο; έλλφικώv καΙ ιωπρ:ακών ιJ.. 

ποθοο'εων τιϊς ~όισμ:ας οννο-μο

στre<ιδ!ας tργασίας, ή δλη δε δρσσ,.rι

ριότ•ητά: τοv εΤνα ι καλa )'1Vω(1τή στ-c'w 

ιωrφιαι<(> λαό. 

Για άλλη μ,α φοpα σvyχαi,:Jω τόσο 

'{ι) σωμαrrείΌ yιa τήν 'Πpayματικη ε

θνι;α) σ'τάοη τοv, τfιv άγωr"στικό.τητα 

ι<ιαi την δλη δραστηριότητα τοv κα~

θι:κ; 'ΚΟ!t τοος &.ο lκλε1<.τοοι; φίλους 

ιμας. Καi ε.ίίχ>οιμαι όπως με τήν έπι

σ-τροφή O"''a σ"Πίτια μ~ μ'Π'Ορέσοιψε νά 

ΕλιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

&::ιξCι'-!μΕ τήν άγάπ.η μας ξο:νCι ψ·ιλο

ξ!':Vώw·r.ας τwς στ' ά:-γαrπημένα λεότ.:

p<:ι. πΊa χώματα ,μο:9. 

ΕΞΑΛΛ Ο Υ ,·οος cv.~ τ ιιμώμεvοος φίλους 

τi)ς Κύπ.;:ο.,; τr>ρΟσφώ,ιrσε δ Γl,ρόεδρος τοv 

Σ ωμα~<είοv ικ. Πέτρος Σ 1'Vλιαν00 'ΠΙ0iΊ ~

φερε: 

«Φiλοι καi ~ωvιισ-rές, 

τό Σωματείο μας τψδ: Ο!π6ψε .
μέσα στά πλαίσια TQv π.pο<Ο!Π'αθειωv 

το :.ι y ι.(χ ό'Πόη ση έλάχ ισ-rοι.ι φόpου τ ι· 

μ.ijς σi διωα:χ-;:ι.μέιvες 1ψdσωοπιιώιτφες 

'ΠοV μοχ.θοϋν γιa ,..) σω'11Ι'fΡία τijς Κύ

π.,οοv - ·ro διακιϊ~<ρι.μέvο 6έλγο δικη

γόp:J κ. Τζιόζεφ /Wrrά:ττ~, Π.ρόεδμο 

τiiς 6ε;λyι.κ!)ς έ<ητ:ρΟ"Π'ijς άλλ~ 

-ιι{p(χ; -rι)ν Κίιτφο καi τόν ~<. Γιάννη 

Γ ιαwεpίδη, ~ έλλ.αf>ικCΝ ocαi 

ιcιhφιωcώv ύrr~ τiiς Παrιι<όσμιας 

ΣννομΟΟ'Ποvδίας 'Εργασίας . 

Ό κ. Γιάννης Γιο:ννερί!&ης άπαντά σuy~ι<ιvημένος καΙ δια6ε~αιώνει, ότrωc:; θα κάμει κα1 δ 

κ . Mrr<h-rεv ά<μέσως μετά, πc~ τ'ι 6<1λyικi} έτrι'τροmΊ ά>λλ')λεyγίίrις πρός τηv ΚVτr,ρο οχι 

μονάχα δtν θό: Φιασ-τείλει , μά θα έντείνει κα:i θό: σ\10'τημ<Χ1'σrrοιήσει τή δράση -rrt; γιΟ: 

μιά Mvrε.pη Κ•:Πφο. 
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Οί κ.κ. Για.wερίδ·ης καΙ M·rrάc·rεν πα'Ραλσμ.Όάνοντες τά τψητικa διτrλώμ<rrα τοΟ σωμα

τείου κατa τ•iΊ διάρ!Κεια τfi<; τΕJι\ετ-!1ς ποu γίνηκε στi']v α.ϊθcvσα Μπα,ρατσίνι τfjς Ξενοδο

χ~:ιακi·,ς Σχολi]ς Διακpivοvτω έπί<>-ης καΙ μ.6\η ·ισ,J Δ.Σ. •ou σωματείου καθως καΙ μέλη 

τοv_ 

Ό κ. ΜπάrπΝ, χωρiς vα φεισθεϊ 

κόπαυς καi πpοσωπικες θι..iσίες, δόθη

κε δλόψιιχα στον ιiγώvα τοΟ λαοΟ μας. 

) Α.φσlι σ'Πούδασε ~:pγαζ.ό,ιμ>εvος ό έξο ;_ 

ρετοc; αίπΟς Βέλy,σr; nα;ριωτης, σ'"rά.

Θ:rrκε &π'ι:ι τlι; π.οωτες σ·~Jτγμ€ς τi·j:~ κυ

π~pιακiγ: -rpαyωδfας, σ~τσ F:·rλευρc) '7~)ς 

Κύπρου 

και 'Ίi ύπιη,ρεσ:ι:(' ~;;·ο 

τ•σϋ χεψαζδμενοu λαοσ μσ<: Ενη.μ·:. 

ρωσΊΞ, καΙ Εξακσλοιuθη ·r 1ψ.;.~.χ ::-. Ιtηιμf.•:)~~J"~ ·;:: ϊ 

τη 6ε.λy:·κ·i1 κ·ο!νη γvι::.);.ιηj -~-r;v π·οί\χπκi1 

r';yΘσtα 1{('() τr\ν Κ ν5=έ.μ.νηιση το,_~ Β-ε\

y:ou yιά τ•2> δl•καιο τοv c.Xyώvα μας. 

Μέ 'Γ'!Jrιι Ιθι•Sτητα τοΟ π,:.•οέ.δρου η]ς 

&ελγ ι~<i:'; έ·rητ.ροπιfις Ο,λλ,ηλ.εyy6η<; προς 

την Kuπpo ό Μπάττεν π,ροή5ρ<ΑJσε -ή;:, 

Γ' Παγκόσμιας Σu,vδιόJσ~ιης aλλη

λεγyύτχ; ποος τitν Κύπρο, πσU συγ

κpο-τ~.θηκf. στα 197Ί στιr; Βρuξf:λλε·~, 

f\.ια Ο"Ι'{ΚλΟ'-•ϊ>ΟΤι:κΟ σ r·αθiμι.) σ-rf1 διεΒνιi 

~τrα·_;.;x;ci:r.:;~;:'zr "Γ.α -τΊ'i ο-ω·τη,::"J'iα τής KιJ

··:;·~{H . .r ;.·;-:·γrJVOr; 'ΤΟ!) Π"(>ΟΟθέ:rε;, cΧκ.όυα 

Ξξ·Υλ .. λ:ιι; δ Γι6νν:γ; Γιαvνεp.i·δης~ 11:::: 

τiη.ι ·1·~; ~-ηr\1: ·;ου ~~ν ύ·•r:ει:iθt..wαυ το.;'_} 

t>."\ηvlx{)ν κ-σi κυ.τrρια%(~ J~ 

·τ:tlς τrαyκ·(ιr~.τμ ια.ς Συvoψo

Έ-Ξ,p-y<.:ri-:riα-. c~vέπτυξε έξσ:ιρ.ε-

1 :r!(:?1 ~:;μα\; ; rrμt6 ~~η:Ί.,; .. ~ υ·τΟv ζαΟορισμΟ 

-rrtr~ f.'ν rονα ψtλΟ:(·υη··ρκ~.Ί!<·rΊς δραστηριό

τητας ποu τ] Πα;yκόομια ΣvνομΟ<J'ΠΟV

δία 'Εργασία.; 6->"Οm-τ{iσσει. Ό Γιαv

νε.ρίδ-ηc άpθροyραφε'i ε1vαι Δ1εu--
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θvwι)ς καΙ iδιοιcτήτψ; Πι:; έλλt}Υικijς 

έφημερίδας dlιpωτοπ~ος> τοu Βε:λy ί

<W - Θδώ 1<0:i χρόνια τώpα καi ίδι 
σίτεpα ά-πο το(ι 197 4 καΙ tfΚ:>, πpο-

6ά1λλοντας τΟν ά.yι::wα -rou κυπριακού 

λαοiί σ-rή 6ελγιι<η '!11Ρ'..π.εί.ι~vσα. Μf;σ:ι. 

στό: πλαίσια τώv δ.ρασr.η.?:.ο~ήτω-ν rov 
y:ά η1ν KvnΊJX> ό Για~pi.δης άν<r

'Π'1'ύσiσ>ει εv-r·OVI)I δpο:στηpιόrηιrα νεταξίι 

τοο ποληικοv κδσμοv τ<Ο(ί Βελyίοv · ιa 

τη, κvrr.p :αις.τΊ &π6θε.::r•η. Σ ημ<r,l'1<t<i} έξ-· 

ά~v- ήτσ;,ι ή 6οή:θε:α τοCι Γ :ο:ννερίδη 

σ-rο έργο τijς Παyκ(ιτφιας ΈιrrιrrpoτrAς 

Έyκλωδιοιμένων, ή όποία με εlcrfryη

ση μοv, τοο άπ".έvε•με ημητικο δίιπλω

μα καΙ τbμητ ικο •μετάλλιο yιό: δσα 

πολλα π.pΟσ>ψερε στΙς πολύττwχες δρα

ctτηpιbτητές της. 

Φίλοι καΙ ()'\)\Ι(Χ)'ωνισ-rές, οΙ έξαLρε

τοι φίλοι ποίι τιμοvμε ά:πόψε είiμαατε 

σiywpoι <Πως θά σvvε.χlσοvν τf:# ό:

yώvα τοvς ,μέχρι η'lv τελιικi} κσrίσχv-

0'1'\ τοίί δ ίκαιοv άιyώvα μας, ποίι δέν 

νοείiτα ι χωpiς -rι1ν έ.1τισ~pοψη ~v ά-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νεξαίpeτα τώv τι;ροσφVyωv σ-r<χ σπ'Ιτια 

τοιις. Τ&rες πισ-rεύοι,ψε πQς σi μιa 

λιείιτφη Ιδ:αίτφ!); τrσιτ.pί&r - μέ λε-.J.. 
01ε.pες δλες τiς σή•μιερα σι<λαδωμένες ι

διαίτερες ποmpί&ς τiίς yι)ς .μας ·
θαχοΙ..ψε -n]ιv τ ιμη νά φιλοξεW/σοvμε 

σrο σ-τrί'Ι"ια ,μας καi σn'χ γραφεία μας 

τοCις &Χ> μας αίιτοος έ,ξαί.ρετοvς φ;

λοιις. 

- .ΑJ..λη μ ιa φσ.ρά σάς εύχαρ:σrτοομ~ 

θε;pμά>. 

Ο Ι ΔΥΟ λαμητ.ροi φίλ<>ι τiiς Kί.ms>σv ,μι\ 

σrJΥΙ<'ίνrρη άιποδ~6ηκαv τά διιτrλώμαιτα τrο<ι 

το Σωμσ:τεϊο τοuς όmi.νειμε κι έ,ρμήyωσαν 

τηΙΥ 1"ΙΙiΜ'\ ποίι τovc; έyιl'lε. σCι.v έ1τι6pάδωση 

τw ά:yώνα (}λ(Χ) τοϋ 1τpοοδωτι~οV ωyι

κοιJ λαοίί yιc'r σω-rηρiα τfις Κί.mρα.ι καi 

δήλω:rον 1τω:; ή 6ελyι1<11) Έττιτροτιη 'Αλλη

λεγγύης yιά η'Ιν Κtίπtρο θά σvστηματι>

τrοιήιπι ιαχ1 θα μεθο&:όσει τΟν άyι::wα της 

y ι& τ:ήv ιαι.rί·σχvιση τC:Ν δικαίων τοΟ ιω

τrpιαΙΚοV λαοΟ. 
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f'ΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗ~tΟΣΙΩt~ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Α1ΙΟΝΟ1ΙlΗ :f•ΙΜΙΓ.ΓΙΙ<.:ΩΝ ΔΙΙL\ΩΛΙJ\:J:ΩΝ Σ'.ΓΟΥΣ κ .• κ. JOSEFH 13ΑΤ 1Ι'1;Η 

ΚΛΙ ΓΙΑΝ!\Η ΓΙΛΙΗΕΡΙΔΕ ~.'ΠΣ ΒΙΛΓΕΤΣ FΠI'.ΓPOill-!Σ ΑΑΛ1i/illΓΓΥΗΣ 

...ill'._O_Σ_ :r:JlJ'Ui,Y]IP..Q...... 

Τ6 Σωματε 'ι:' ο 'Ελε15iJ-tρη Κυ·&ρ{α τ {μη σε χ·Μς .• σ{ 

εtδ.ική τελετή,στό ξενοδοχε'\:ο σΙΛΟΞΕΝΙΑ,.στή ΛευκωσCα 

-c6ν κ. Jo...<Jo.ph Batten • Πρ6εδpο χf]ς Βελγικi'jς 'ΕπLτροπfiι;

'1Ιλληλεγγ15ης_πρ6ς τ1~ν Κι5προ rωC τόν Η· ΓLdννη Γι.αννr:ρ(όη 

μfλος τf]ς tδ~αςΈπιτροπf]ς. 

Στο15ς ιt.;ι. Be.tten κα ( Γιανvερ(Ι\η άπQνc.μή·&ψ:rιν τ LμητLκlί 

ό ~π:w.Jμι:η·α γ ιd' η~ ν προσφορ6 τους στ6ν δγ~να γ ιcf 6 ο:ια fωση 

τfίς Κ15πρου. 

Σ{ χαι.ρεηομ6 τιJυ, 1τού διcιβccCψιε 6πό 1:6ν l'ενι.κ6 

Γpαμματ{α τοϋ Σωματέ(ου Έλcύσε(Jη Κυ{}ρ{α κ. κ. Κυρι1κου, 

δ 'Ύφυπ9υpγ6ς 'Εσωτερι.κι'3ν 1i• Σ. Κrιτσcλλής,.Jφςϋ.~υνεχ6;·η 
·ί;ό'Σι·ιματεί'ο"'Ελεύ{}ι;ρη Κυ-3-ρέα" γt.ά τή σννεχή κc:C καρποψ6ρα 

δρασ"·cηρ ~6τητά του πρός τήν ιιc-τεύ:Jυvcη τfiς r: t.κι.ι.;,ιGσ;.;ως. τί;:Jν 
4r6νων τoiJ Κυπρ~α;ωiJ λ:ωϋ, έc:fi(:ιε ··~ήν πολύπτυχη ϊφοσφορc{ 

τw>ι δυ6 'Ημωμ{νων φCλων της ΚύΊC;:;συ y.α( μεταξύ ι~λλων 

&νt'c,?ερε:-

" 'Ακο'Ι5ραστοι; φ{λοr; τ-ί]ς_:κΌπρου Ω κ. Be.ttenχωg(ς 

vc! !3πολογ(σει κ6πους 1ωC προσωπt.<t6ς :}·JσCες >tcτ·.:•βάλλε• 

συvέχε~ς τφοσπά'&εLες γι.&' νά ~νη:ιι:pώσει μ'·ήν Ή.ο<.νή γνt5μη 

τfiς χώρας ,του γ,α_{}ώι; 11.0: C τ6ν 1tολιτ LΑό ;ιόομο 'ια C τ-ή ν 
Κυβιfρνηcrη τοϋ Βελγ (c;υ πcνυ cτ6 άνε C·.τωτο δράμα τοϋ Ιωπ;ηακοv 

λαοϋ κα' νa 6ια-!ηρ·,~σει πιίν-tc: ~π(καιρο τό Κυπριακό πρό[Jλημα.ΙΙ 

ετπε:-

"'ο Κ• ΓLαννερ(δης 1 έκτός dπό τ~ν tδt.6τητf του 

ώς μ{λ-.'-ι;:ζτi'ίι; ΒελγLΗfiς Έπt.τροπijς 'λλλη:).εγγύης.πρός τήν 

Κύπρο, ε!ναι, <ια{ ι\τιεtlvυv:Jς l'μ1~μ~,ιτός 'Ελληνt.r,ι'3ν Κ[(( JCυπρt.~;ϊ<C.1ν 

ΎΠοvέσF:c·,;ν τfίς Παγ1ιόσμ~ας. Συv::ψοσπ:;ν,~(υς 'Εργcισζc:ς, ή 

δέ δλη δραστηριό·τητ5 ·cου ετνcι > )\αλJ γνωστή στ•5ν Κυ1ιp~σ1t6 

λc6." 

••• /2 



190 ΕλΕΥΘΕιΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Κα~αλ~yοντα~ ό κ. Κα τσελλής ε!πε:-

"r •ά dλλη μ~:f φορ& συvχcο (ρω τόσο τό ΣιJμ~ τε!ο y •:! 

τήν πραyμcττικ~ l;&y ~ ~,~ στιfση '\0:)\J , τ~ν ι\yων•σ-οχότητr: w.α C τήν 

δλη 6ρcιοτηρ ~6τη10a τ:>υ δσc χι~C τούς δυ6 <'χλεχτούς φ(λους 

μας χα C εδχομσ• d';cι·ις,μl τήν tττ•στροφή Ο'tά cπ Cτ•α μος , μπο

ρέσοuμε νά δε (ξουμε η~ν dyι!πη μα~ ξ-:: ν ::! ι:ι ~ λοΙ;ενώντa ς τ ους 

στ ' dyσπημ{να λεότε pι1 -.τ~1 χι.5μο;:'ta μας . :ι 

τήν προσψοrι! τών >ι . ;: .Bc.tton ~<c( rι..1νvε ρ C6η έξiϊρι: 

tπCοηι; ό Πρόεδρος τ -:> u Σωμr. τε ζοu Έλεύ{}ε ρη Κυvρέ'J κ . ΓΙέτrος 

Στυλι.ανο ίί ό δπ::>~r- c; με τ .. ι :·, ύ δλλων , ε1πε :-

11 Ό κ . ne. tten , χuρ(ς νό φε . c:ηε ί' . >ι6=ν χ-:ι { -rιρoι:Jlι.I1H 1ll';;v 

.:\uo ι.ώv ,pό&ηχε όλ6<1>U;(σ στ όν rt --ώvα τοϋ λcοiί μ:.: ς: xc C στd'~κε 

dπ6 τ (ς π,:>Wτε<:: ο -: ι.y μlς τηc Κυπρ•αχήι;; ΤραyωδCας σ-.6 πλε\ιρό, 
τijς ΚΊ5πμου . Έξάλλου , ό 1ι . Γ •ιι vvερ (όηc; dvαπτύ::ισε~ Ι!ν.τονη 

δραστηρι6η'1 -ο(t · με τα :; ύ τ οϋ "ολ •τ•': ι:>u κ1ι .ηοv τοG ΒελyCου 

Ύ ιά ηtν Κυπρ •α !!ή Ύ1τό<tε ση . " 

οι >< • Χ • Be.ttcn ".ι:t C t' ιοννεο{Ι3rμ; ,&φοiί cόχαρ Cσ-τησc: 'iι 

γ ~a τήν τ ι μ ή πι:> ι! ·, ούς €γ ι ν ε ~ι·: C τ ή φ ι λ ι:> ··.εν 'α nού τ ο1.1ς 

παραοχέvη >ιε ,/!όωc<c~ν η1 ό•.Q βε βα (ωση 1tώς &ιί vvveχCσovν νά 

l pγ(rζοvτ~ι :· ι6 τή ι\-π: ~ :/ε Ο'η της :~nρι;~υ . 

ο ι ''··"· BAt t on Κ': C Γ ~;.;ννερCΙ\ης .. r,ρCσκοv1:<;:V στήν 
Κ6πpο ι~ς ούνε c r;οι ο-.ή Διε{}vή Σvνδιιι<Ιλ•στ •κfί Δ •tfvχεΦη 

' Αλληλέγyύηι: πρόι; ·, ήν Κ6προ . 

Το έ-πίΟΊ)μο δελτίο το() Γ pΟJΦεί<ΥJ Δημοσίων Πληροφοριώv ((φ 8 j 2A. I I .78) "Ποίι άναφt

ρεrαι στήν τελετi) τοίι σQματοίοv ~<Ελ>Jίι6ερη KuOpiα, lt'pOς τιμi)ν των κ.κ . Μ,.ό:ττεν κα ' 

Γιαwερίδ'η, 
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Φωvή άnό τήv Κύπρο 
Μιά tνδιαφέροuσα έκδοση. Ή πνευ
ματική κίνηση στό ~ασανισμένο 
νησί. Σειρά άπό δραστηριότητες 

Μι.rιι·ιιί dπό ,ά n'ιιοdιΗιl., 
ιι:οtί ΗV~λοφι!Ι.gονr trrή'l' Κ Vngo, 
~~ Ιwφ~ά.ζοw μόιtιο Υό'Ι' πα.λ.~ 
μό tιtV t''JO'ιcii, τήιι l.oyιnιx"''" 
κ~ !φC"11'1'J HιJi lniδQttΠ'J 1'ώ'Jιl Kv· 
ιιιtιί.ωΥ, τίς κa..U.ιτιχ,ιχές 1'14 .. -
.ι.,.ιώα•ις n-,j μ•rαJ..όtt'tf10· Δ.i• 
.ι,.α.ι. ,ι.ιΟ,ιο αiiτιί. noV δ.,μιουt" 
γοιί),. ntf• ιιwivnτ τοΟ d.,.αy,ιώ~ 
.~, μ&ό εώιόttα. rιά tή11' lξiλι
fη ~<ιαi τή" lξa~i'l τijς nΥε11· 
μα.ι:ιt<tής tci.'i''ηflflf n~ laaσ.f'4• 
ctsιi"o "V'IO"L 

Ι1 ροσφtροuν κάtι τ6 καλύτι.ρο: 
"tό άyωνιο·τυι.6 'I:OIJ τr.vε.()μα καί την 
δραστηριότητα. των Κu"Πptων, '!roU 
οuνεχίζοσv τόν dγώνα !Υανtlον τοι1 
κατακτηηW ot κό;Θι tκδ~λωση της 
llωή"ς. d:πό τ~ν 'Ι'Wλtτιστικήv Ικφpν
ση μtχρι και τήν οvμ!ολή γιά τ~ν 
λύση των μιγό:λων 'Πpοι&λη.μό:των, 
'ΠΟ'j δrJ41ιοuργούνται μέ 'fήν τουρχι
ιι:.ή κατοχfι. •'Ένα άttό τά πιρισδ,Κάι 
aότά τιτλοφορείται. cΕλεόθ-ιρη Κu-
θ-ρtα:ι. και tκδίδr.τω κάθι. τptμηνο. 
Η 11:pώτη 't:W lκδοση ΚUΙ(λοφόρη:rι 
τό 1978, Κuθρtα atναι μιό κωμδ.
mλη τ~ς d'Πό τοUς Τοόρκοu-ς ~·1'e 
1.'f.χόμt.νης Κότι'ροu, wού .C:χε:ι au\!.• 

xii Ι!ίο ά'!'fό τά τr.ανό:ρχcχια "(ρόv•σ, 
ά-n:ό τ~ν vι-ολ.ιβικ~ν l'Πο1ζή• μ.χρι σfι.· 
μ•pα. Η ζω~ τής κωψmσλης αότής 
a(ναt C!Χ,t.δόν το:u-ησιμένη μ! τήν (ωή 
της J:(ύ'n'pou, σ• δλtς τ(ς tκδηλώ-σε:ις 
1(σ;( σ• δλις της -ttς wι.ριnέ"tειr.c. 
Πρδσψιl)'tς t<llpo: ο! Kullpι~•ς σuy 
'Ι':wtpώθηJ<αν Ι(ι:tί οι.ιv.ιχ{ζauν tόν ά· 
')'ώνσ τοvς γιά την ιλ:r.uοθe:ρ(ο: τfiς 
·yιν!'tΕιpό'ς τοuς. Kp:{ μιά 6:1t6 τίς 
έκδηλC.:1σeιt 'fljU<: cχύτίς atvaι .:Η F.p 
λf.όθ.e:ρη Κι)θρέα•, τ::οό άvτ\κατο11'~ 
τρίζει η')v δραστηριότητά τοuς Ι'.α( 
,.όν dyωνα 'fαJς, 

Ε-τσι μt τήν c:Ελιι.Uθερη Κuθρlα:ι
οt Κvθρι.ω-tr.ς σvνι.χ(ζοον τf!ν· ζωή 
"'tΌι.;r~ στ-ιΊν 'Προσφυγιά ~α( τf!ν nι:
ριγpάφουv t:λοζώντανη. Μιό: σι.ιρό: 
ό:ιτό δpαστηριbτητet δι.;;:φαίνεται στό 
-κό:Θι &:pΘpo 'f!:σό ι:ιυyκινεt κα{ 'Ιψ~ 
t<αλιt τόν &αιψιχσμό. λ'Ιtό τ-f!ν '!tpοσ..
'Π:α&ξια νά διαοωβοGν ,.ά δσtα κα( 
1:ό: tερά, δm:.:ις. I} tOO τιrτtιινοϋ λ.ι.ιιt
τη "Πα"Πα .. Κόσtα: Γlct'r."crναστασ(οu 'tt<lό 
δ:tcνωσt τά λ.ε(ψαν-.r τοϋ Αγ{οu Δη~ 
μητρι~ τfiς !{uθρ!ας -μι6: Ι!λλη 
σ"J)'Κ.tνt;'t!.κ~ fκψpo:σyt -roO παραδιl
γι,.ι.α'tος τοϋ Λ tνε.[α μ! τοός i.φlQ"(ι .. 
ους θεούι;. mv- μέ)(ρΙ τόν άyώ·,ια 
;-··ά νό: ~ανt.ί ~ έ"Π{kιυλη τουρκική 
ςrτάση σηΊv Κύπρο. rι• α&.!ό καί το• 
νiζι:tαι ιrrόν ΠfJόλογο: .-Τ6 -ιrεριοδt· 
'1.6 ιtv θδναι Κvα "'α&αpά tστορη:δ 
κ~ '"fολιηστι~ό ι.,τυτta. θdvαt 6 δι
(t"'ΙΙρί-.σΙ-ος ιο]ρυκαc,. τοG άσ[yαστΙ?U αt .. 
ττ]ματος "ro0 'ΠpσσφuyικοΟ ι<δσμου. 
.._.ά i"'ηστρέΨιι στά σπί-ccα τοv, δ~ 

1ο.(ι)t οι έπανt.ιλη.ι-ψlνες ό"Ι'(οφι-j:σεις 
κο:( τά φηφ{σματα τοϋ Σuμ~οuλ{οu 
ΛσφαλΣiας κα( τijς Γινικf'Jς Συv!
λauσης τοίι ΟΗΕ τό !-rιιτ&σοουν ... 'J. 

λ~pι{α, 6-τως eιι f:κδηλώσΣις τψ~ς 
ιι:;α( ttίστι.ως. yιά τόν Λγ!L) ΔfW.η~ 
'tριανό, ~ δημοσίr.vσΥΙ στοιχεlων γιά.: 
1ήv οtκονομι~οο.ή χαί lμτιορική κt\-η~ 
on τfις Κι..>θρέας Ι(αί τf]ς τι;ι:ριοχής 
-τ:ης Κα'tό: τό: na:λιό: χρόνια., eol tκ~ 
θtσι.ις τέχνης πού yί.ονται &κόμη 
1(σ:{ 01\μερα ά"Πό τούς Κuθpι&ιτι.ς 
"Πρόσφυγες, ~ διάσωση μέ. τf;v δη
μοοiι.uση :τοΟ λαοyραφικοϋ 1tλούτοο, 
δτrως τcαλαιωv ~θών κα( Ι.θί.μων. 
'Ποιήμσ:τα πού "Παροuσιάζων κατά 
τρότιο d:νάyλuφο την ιφιση των κ..,.. 
'Ι'tρ(ων yιά τ~ν Λοyοτι.χνιv.~ (Ι(•ρα-
ση, και τάο Ο"Πcιυδαιόttpο, ί:γyρα~ 
φα d1ι:δ U,v δpαστη.ριδτητα τοΟ σω-
ματιtοu «Ελιι~ρη l<uθρέαι, σ-rήν 
,-ι:pοσττόοθιlά 't'OU νό: d:"'fttλευθερωθοΟν 
τό Κ1Χ't"ιχ6μινα f:tttό -tcός Toόpkouς 
tδό:φη. 

Ολα <ά lyγρm~>e< αότά φιχνιρώ
\IΟUΥ τοός σκο'Ποός τοϋ κατcr.κτη-rf\ 
νά κριχττ)σει διά τής βiας_ τrι.ριο
χές πού δέν τσG ό:\.'1')κοvν μέ τήν 
"Πρόφαση tiiς 'Προστασ{ας τ~ν Toup
κoκt.:"Πn!(,)V '!tοό οΟτι θtλοvν. οιΊτιt 
dνέχοvται τήν '!tριχπασία αότr\. Ε· 
"Πίσης τcολλά άτtό tό: [yγραΦα κσ{ 
τ!ς d:Φηγ~cι.ις σ&riς d:ναφtρονται 
σ~ήν σuvεργασ(α κα( "tήv dρμονικ~ 
01.J!μ6!ωση 'τtοό δτtfiρχι: μιτιχξό των 
•Ελλη\'ΟΚt.mρ(ων ~α( . 'tών Τορκοχυ-
"Πρ(ων κα{ '!tοό τελικό: τ'Ι\ν διl.~ο
ψι:χν κιχt 'tήν 'Κ(tτέστρεψ.cιtιο· δ1ά τής 
!(ας ol Τ οΟοκcι. Υτcοyραμ.μίζησι σt 
f.vα ά:πό τά lγyραΦα α&tά, δτι ό 
ση.μερινός ~yt.της των Τοι..φκοκιrrφί. 
ων Ροούφ Ντtvκτάς σώθηιι;.ι d7tδ
@ιέΘι:χιο "Πνιγμό, δτrοι, σt f\λιl((α 1 !I 
χρόνων, κcλuμ"ΠΌϋm. στJ'ν 't"ριχ.ι...ψΙ~ 
cutvη θάλaοσα:, · d:'Πδ lνα Ρ.λληνf> 
κότφιο φ[λο 'tcv. Α.λλσ.. ο;ιάλι Κ..-yρα~ 
Φα 'Πpοτε{νουν στ-f!ν χΙv"Ποιαχτ'ι ιιu .. 
•ΙΜ.ρνnση tήv !ν(σχυση των μέτρων 
όμόνης χαί δλλα ά'ΠευθΙ)νοvται στ-f!.,· 
C'Πιτροτrή άνθι::ιωτrίvων δη:αιι:.)μό:τωv, 
cτό Στρι:rσf<>Οσ'γο, γtά νό' tητfι~ιιν 
τ~v lφαpμο·γή των σχετιχών ά'!fatά· 
ΟΙ!ων στ·~ν Κόr:ρeι. 

1-\cpιr-ά ά"Πό τά [yγραφσ. Π'~tό. d.:~ 
"ιtευttόνονται σά. ξtνοuς πpε.σ~ιιu-τάς 
σtήv K&n:po κα( έκφράζικ;ν tr.ovώ· 
τατ.eς δισομα.ρτυρlες γιά τδ "γιγονός. 
δτι 'Ιtλοία -rο:ιύ φέ.pοuν τίς οημu:fι.ς 
ηiιν κρατών -ιmύ άvτιτc.pοσω1τεύου't 
οΙ "Πρεσβευτές ι:.ι:1).·rο[ crrή\' Κότrρο, μ1:~ 
ταφέρουν τά δσα dρ~άζαιν ot ΤοΟrι· 
t<OL στά κu'!"ΙριαJ<ά lδάφη 1ro6 xcrτt· 
χovv. Κα{ elναι δλα ""tά fγγρσ:φα σ:ό. 
τό: μιά φωvfι ~ιαμαpτυρίσ:ς σ' δλο 
τόν τtολιtισΙJ:ένο ~όσμο. Ιδια{Ηρα 
yαρακτηρ\(r.:lχό f..fναι r:vα πr;:ιύ ά'ιτι:υ• 
θί1νr:ται σtόν "'Ρέ~ι) τf)ς Δανίας στή 
Λει . .ικι.)σία ~ι,.αί τονlζει: cΕκ μ!ρους 
των 1 !i.OOO Εκτο1τισθέvι:ων 611'6 tών 
τηuρχtκωv στρατωμάτωv είσ!ολiiς 
Ελληνοκυτφίων Κοθρέαc ιι;.α! ;ιεριο
χfΊς, οπαpα:καλ&:ι, δ-τtως διαι!ιι~άσιη: 

0'1(ως ό-n:ογρ<ηJ.μ!ζaται, δvό ~\ναι 
cl. ιrι:Οχοι τού "ΠtpΙ00t1\οϋ. 0 (νας t'.t~ 
ναι ιστοp4..,.-rολι τι ση κόζ κat~ 6 fs.λ

λος lθvικΘα1t"ελιεuθ.ιρωτιχόι; ,καί άτιο
Ο"Cόλή τοv ιtvr.rι ~ li.'ϊtfuooδot. των 1 !S. 
000 Κ υθρΩωτων "Ι"tρι;>σφόγωv στή., 
άyι:rrrημtνη τοuς Κ!Jθρtα. Κο:ί δλιχ 
σ:ύτά tκφρό:ζοντι:ι;ι μ.έ τό δλο, σφρi:• 
)""Ος Ι{α[ ζω\'τάνια wι.pιιχδμι~ ,:ι:οQ. 
'n.t.pΙ·a.Oo\(00. Ή το'f(tιι:t) ;τολιτιcηκ~ 

"Πρός τΊ'Ίν κuβέρνηαtν τfjς φtλης χώ
ρας σας, τά αtσθ!)ματα lvτ6\'Ciu δt· 
σμαρrορίας '-τ:ων διά τδ γεγονός. δ
τ~ nλοiα δπό τήν ση11σ[αν τi\ς yώ
ρας σας "Προοι.γγίζcιw τοός ίl'lt\\. 
των τοuρι<ικων στρατευμάτων ε.tσGο-

"?>.ης κατcχομί.νοιJς λψέναι; της ν~
σου μαt; ,α\JντελοΟντ~ τοιοu-rοτρQτrως 
εις τήv ότcοίο'ήοθη.σιν 'τοΟ ιρ)'ΌΙJ 't~ς 
λη-στρικf]ς · έμτrορ{ας · καf · "1ι;αταλ"Ι1'• 
οτε:ύσtως -{ν μισω 20~ αtω.·ι- ο;ώι.ι 
'Πpcϊόvτων τοΟ μ6χθοu κσ( τοΟ tδρl3--
τος τf11ν. Ελληνοχ.u'!tpίων προσφ~. 
yων .•. ». Χ. Λ. 
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'Αικάμα μι (χ ΦΟ!ρι(r. ό Χρi]ιcrτος 
ΛαμπtΡιv&ς vψώνει (:cτrό τiς στή
λες τi]ς έφημφίiδας <~Μακε&
vία» (Θεσσ·αλονίκης) yιι'ι: η'ιv 

πρa.δομένη Κ&τrρο. 
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Κuθρεώτικο διήγnμα 

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΑΗΣΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Htroλoyoς ΗΕ'ΓΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟ)' 

APXIZOYME άπο το σημφιvο τεΟχος 

,η δημοσίευση διη,γημάτων τσίi άεiμwηστου 

Δρα Άχιλλrο Κ. Αlμιλιαvίδη άπο η1v f'κ

δοοή τοv <~Παλιc'χ Κύτφος» (Βιδλιcrτrωλεϊο 

τfiς ·Εστίας) . ·Ο άείιμJΥηurrος 'Αχ ι!λλέας 

Αiμιλανίδης εΤχε -n'tv καταγωγή "ίΟιι άτrΟ ττ\~ 

Κι;Θiρέ.α: 6 τrαrrtρας του, όψeαλμίttηρος, 

ΚωvσταvτΊvος Αί<μι.λιαviδης γεννήθηκε στr'χ 

i 980 φη,ν έ.νe>ρία Άyίοο Άvδpοιvίκοv (στην 

Π1Ε:ΙpΙΟΧι1 -('η yvωστη σav Τοίψπα) τfiς Κυ

Εiρέας. Ό άείιμνηστος Α!μιλιανίδης σννήθιζε 

μΘχ,ρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο vό: έπιΟΊΚέ

πτεται ηΊν Κvβ:;>έα καί το&ς τrοJ.λοuς σvy .. 

γεw:!r; του σn],v πφωχi) τ•iΊς ΤσUμπας. 

Το διήγημα ποu δη,μ?σιείιουμο: σfιμεpα 

(<<τ,>_, ·παρεκ·:<λf1σι τσv Άpχάyyr'λO'J») οι>1-

σ:κεται crτiy; Τού:μπα κι rχσψαλc'::ι~ c'χπ0 r1ς 

Ετrισκέψε:ς Ί'Ο:ι.J σr-π1v κο!v6τη"'Γα 1"-αl ε:!δικό

τ,ε;pα -σ7~lV πε;pισιχη ίti'x 6:ντλησε τι'ι: όμοpψα 

ηv~ρα5ο~; ιακα cnοιχι::'iα :oV διηγi~ ~·.α-τος (:; 

aεf,μνησ-τος Λi;μιλιαvίδης, ποο μi: ττ'Jν πλοό

σια φαvτ<χο"'iα cου -ra έδεσ~ στο &π-έιΡJΧΟ 

αότο διήy.ημα, ποιJ πρ<:Jτο δημοσιεύουμε 

σfrμ"ρα. 

ΠαρCc το y.ε.yονος πως ytc'r τόν 6:είμνηατο 
Αiμιλισ.νίδη σvyγράφε•τσι όπr0 φίλο συv~;.ι~ 

γά:τry είδικο σrιμείω,μα, τrou θa μεταδοθεΊ ά

τrο το Ρ. Ι.Κ καi βa δημοσιcυθεl στον «Κιι

τrρι!(ΧΙ(ό Λόγο», έιντσίιτοις παρα€-έτοvμε σί11· 

τομο 6ιοypαφι1<0 σημείωομά του, &rrως δη

μοσt~{rηrκε στΟν κuτηρια.κΟ iύrro τ1-ς μέρzς 

τoiJ θαν{"CΊΟυ TOV; 

'Εyε\'Vήθn το 1903 ~'\ Ινευκωσία ι) τφω·· 

-r-ότσΚ.()~ viOς ~roV ίατροΟ Κωνσ-ταϊ\J'ίίvοu ΑΙ

μιλω:viδη. Μετa (Χ'ΓΓΟ ι'Χριστες σποvδες στο 

π<χrΥχίm•pιο Γu,μνά:σιι> Q"Π,OV' 6υχε τοv a,orι 
σι;στd?Θντος Σεδ•ε~ρείου 8ρα6εiσυ καΙ στο 

flα'ΙΛΕ:"rηστή μ !Ο Άθη,νών &τrου π~pε το τrτυ

χίο Π\ς ro>OμH<fiς, έγκαπστ61Jη στ-i'jv Λcυκω-

ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ 

'Ο αeιμνηστο.,; 'Αχιιλλέα{; Αίμιλια
νί.δης. 

σω: δποv διικτyyοψοCισε Cσrro τό 1923, QVVE

χισri)ς τοίl δικ.ηιyσρι.κσV ypα,φείοu τοCι θείοι.> 

τοv 'Αχιλλέα Κvριαι<:ίδη. Στi),v "ΠΕρίοδο <J

π6 1"0 1923----30, έτrεδόθη σε μεταπτυχια

κές C)Π"01JOCς σε ΕίιρωπαΊκό: Παvεπισ-τήμια:, 

παί,pvσvτας μf. άριστα τοv τίτλο τοΟ διδά

κτορα •ov Δικαίοv το 1928 κα1 3 ίrrrοη.'JIΟ

ψίες στι'ιν Ί~καδ'ημία Διεθνοvς Δικαίοv τijς 

Χάγης, παpακολούΟησε δΕ: μαθήιματα σηΊv 

Γενείιη, σ-rο Παρίσι, τη Χαϊδελδέργη κcrJ το 

Λονδί•ιο. 

Ή έθvι:<.τl διρδ:σις τοu Αi,μιιλιttνίδη ήταιι 

πλι>υcrι·ωτάτη. Σξχv Γpαμματ·εuς τίj~ Έθινι

κijς 'Οργανώσεως KIJrπ:ρov διεδραμά:τιο-ε ή

yετ:Οζο ρόλο σr1l"' Ε:ξέγεpοση τοΟ 1931 κα1 

yt' aίrr,) τον λόγα έικ:rοπίσeηκε yιa 3 χρό-
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νια στόι.ι • Α γιο Ν ικολάο Πάφοv καί Κu

θρέα. ΣτΟν άντt<Χ'ΠΟΙΚΙΟ:ΚΟ άyώΥα μl;χ4)ι το 

1959 ή δράσις τοv ~ταν τrλοuσlα καί δtv 

τrφιορίΟ'!"ηη<ι: μόlιο σε μαχιττιιcΕς άρθροιyρα

φίι.ς ι«χί σέ &πφά<rπιση των διωκωμέ.νων 

ά:πΟ ταΧ; • Ayyλovς άyι.wιστrών. Mi. μσJ)('t

τικότητα άλλΟ: κχ:χ1 άνωτqχΥΓ.ητα τφοσtφε

ρε τrολλά στΟν Έθνικ ο 'Ay~ σαν Έ

~Α'J(ικΟς Σίιμ6οvλος ο«χί σΦ εlδικΟς διε

θνολόγος σ{ιμ&υλος τής 'Ε.Εiντ:φχlας . 

ΣΟ:ν δικ.Ι'fΥδ.ρος διοφίθη τrάντοτε yιά τήv 

μαχφιιώ.τηιτο: άlλλa ΙΚα.i τ&.. άvθρωιττισμι) 

τοv, ιJπ.η.ρέτ.ηp1ε &ε πιστΟ: τόσο τι'ιv •μαχο

μένη δι!(,Ι'fΥΟpία, δσο καί τήν '110\μικι'ι έτrι

στήιμη, ση'}ν bποία τφοσέφε.ρε σημαντικο 

άριθ,ι.ιΟ 1110μικώ..ι μελετων. Διετέλεσε Πpόε

δpος τοο Δικηyο,ρικ.ΟΟ Σvμδοvλlοv ι«χi έκ

τηpοσώmησε τbν νομικ<) ~μQ> ,.ης Κίιτφοv 

σέ 'Π'Ολλά διεθ\ιη ΣVΙΙέδpια καi Σε<μινάρια. 

ΣΟ:ν λοyστέχvης τι$/ήθηκε tδιαlτφσ yιa 

mν σvyγ.ραφική 't'O\I δpαστ"JΡιότητα μt 

6,pαδεία καί t'Π'!Χίνοvς ιάπrt) η'ιν '6λλάδα 

καί ,.ην Γαλλία καί έκ:τφοσώτrησε τι'ιν Κ:J

τφο σε "Π'Ολλα λοyοτε.)(Vικa σvvέδρια. Μό

λις ττλαιταiως τι~ ιμt το δρα6είο 

c'€.νry1ccφ • ΑΜtν Ι1όο γιΟ: τι'ι σv.μδσλή τοv 

~ Γαλλική Ποίηση. ΣόΝ 1στοριΙΚ0ς εΤχε 

τι'ιν ίια:ινστrοίησrη vO: δη τηv yρα;μμένη στά 
Γαλλικa cΊστορ!σ τ'iς KVτrP<JV> vO: έl<'τVιτ{,.. 

vεται ά:πΟ "ό Σιίlιδοομο Γαλλικών Παv=ι

στημίι.)v σε 3 μ~ρι σήμερα D<δόσεις. 

ΣΠιv κοιΥωνική ζωf) τής KVτrρov δ Λt

μιλιφιίδης ιμετέσχε !5ντονα διατελάrας σάν 

• ι&ρvτιιώ Μϋνος καi Μιέλος Σvμ6οvλείGW 

τΜεlcrτων m;εvμα:rικων Ίδ$κλμά1·ων σΟ:ν τr)v 

«"ΕταιιρtίCΧΙ .ΚΙJm'ριακων ΣwO' ... Sώv:., .. κuτrρι::ι
ιci) Έται.ριεία Νο:μικώι Μέλr:r~ ι<.&. 

Δι~ όmιπrιστιέλλον Μέλος τijς ·Α. 

κ.αi>ημίας Πpο.6ηrγγlας, ·μέλος τοο Διεθvοίις 

Σu..()έ01μοv Δι!<n'ίοv, Μέλος τοίι '6λληνικο::. 

ΣUΥδέισμοv Διεθ\100ς καi ΣΙJΙΙ111')ρryrικοίι Δι

καlοv, Μkλος τής '.Εvώσεως Σι.ιyyραψέων 

τriς Γαλλίας καi Μέλος τΜείστ(ο)'ΙΙ ά'λλ:.:Ν 

Διεeνωv 'ΟρyσΝώσεωιι, 

ΆττΟ τη Γαλλικη Κυδψ.rηση mφαση

μοφορήθηκε δiς κα1 άνεκηρVχθη Ί'!t"1!'ότr!ς 

τοίι Έθ\ι1κοίι Τ &y·ματο.; τής 'Αξίας τής 
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Γαλλίας καί Ίτrτrότ<ης τοίι Τάγματος των 

Γρσ.μμ~ «:αJ τώv ΤξΧΥώΥ τής Γαλλία,:;. 

Ό έ1<λι'Π'ών άφήνει σύζυyrΝ τirι XMr,v 
Αlμιλιανίδοv, θυγατέρα τοίi άείμvηστοv δι

ΚΙ'}γόροv Γ εωρryίοv Κ.ρηνα:ίοv, καί δVο τέ,. 

κνα έκ -rώι όπoi c.."V ό vlός τοv, όμοίι μετU 

ToV ά&λφο\ί του έ>cλrτrόντος Αlμιλίοv Αlμι

λιανίδη, τιΌ:ρΟ'ίμέyονν σvνεχιστα.J τοV δικrt

γοpικοίι τωv yραφείοv. 

ΕΡΓΑ τοr 

Νομικά: 

I) Πφ1 των Β.ρεττανιιWnι Σvλοδι~ίωv 

1926. 

2) Ό μετι:χιτrολφ ικός όιν&pωιτrισμός και "ι 

κοι'ΙΙ'(,JΙJία τώv 'Ε.θιιώ..ι - 1928. 

3) Ή κρατικη κηδe.μονία κai ή Προστασί.λ 

-roo Άτόμοv - 1929. 

4) Διομολογήσεις καί Ιlpοt.ιόμια των Άλ

λοδσπώv έv ΚVτrρι.> - 1937. 

5) Το ζήτημα τής Ίθα'yενεία:ς τών Kvττpi

(.)'11- 1939. 

6) Ή έξέλιξις τοV δικαίου τών μιιcτων yά,.. 

.μωv έν KVτrw - 1939 

7) Ή Συνθήκη Εiρή\ιης της 7ης Ιε.'!Πεμ-

6ρiΟ<ι> 1450 - 1940. 

8) Α case of Cαllectίνe Statelcssn.;ss 
Thc Cyιpr:us in Egy!Pt - 1951. 

9) The HcJlerιic Laws ·Of Cy:p!1Us anιl 
the Hexab1bios - 1951 . 

Ι ο) J nterτaciaJ and f.nterrrclίgίous La.w~ 
ίn Cyprus - 1.959. 

11 ) The Zuricl1 and ιLonιdσn Agree
ments - 1966. 

12) Unted Satίons Forcc.s Function 
- 1966. 

13) Ή tξέλιξις τiiς ΑVτοδιοικήσεως (.., 

Κίιτφι.> - 1967. 

14 ) Τό Ίδιω-τικ.ον Διε&ιές Δiκαιοv έv Κ~ 

τιp(ι) - 1974 
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15) Labour Laιw in Cyprus - 1978. 
καί πλείστες Οσεις Νοιμ ίκ.Ες Μ<λέrες σ€. Κι>
τηριαι<i.ι καi Ξένα: Νqμ :ικό: Περιοδικά. 

Αογοτeχνικά: 

1) !lαλι·ά ιΚUπ,ρος - 1933 :μέ τηpόλο.yο 

Γρηγορίου ΞαιcmΌόλόv καi σε Γαλλιιοl 

Μετάφιpαση το 1965. 

2) Χ1ρΟΟ>ιλα - 1 9 3 7 μέ 111ρόλοyο τοV Ά

καδημαϊκοiί Φήλιας ι\ιοιπltσΙ<οιιε καi σε 

γdλλι·1<1iι μετάφραση τΌ 19 38. 

3) Ή Γεφμ01νία σι)μειρα - 1962. 

4) 'Η Σuμφωvία τοv Λvrpωμοϊι ( t 960) 

κα;ί σέ Γαλλ ικcη μετάφραση το 1966 . 

'Ιστορικά: 

1 ) Ή Ελλψιικ&rης τ•ιϊς Κύπ.ροv - 1944. 

2) HeJleιnic Cyprus - 1946. 

3) Ή Φ;:><Χ)"κοκρο:τία έv Κιίτrp<+J (1938) 
ιι.ιετό:qψοασι ς. 

4) Hί~toire de Chypre - 1952, 
με '6λληνι•κι1 μετάφραση 1966. 

5) Ά'1"l"όr!l'ε~ραι 'Αφελλην«rμοίi ,ης Κ ιί'ΠJpοv 

- 1967. 

ΤΟ ΠΑΡ.ΕΚΚΛΗΣΙ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Σ<Χv έφτασε σ-rο Κ.εφαλόδρvσο, σταμά

,ησειv ή σuνοδιΟ: μf: -ηι)v χτvτrτιJ.Ιlένη. 

'Ακούμ-πησαν χάμω το στρωσίδι άπό 

χλc..'Ιρ(χ κlλσiδι(χ μέ τ•Γrι ό;ρχόvrισσα π<Χv...> 

111λαγιασtιώv.η κ ι IΣτρ<Sξαv Υ<Χ φέ,ροvv δ,ροσε

,ρΟ νΘρο ό-ιτ• τΥιν τr'Y)"'\, νά π.λύνοοv τ1 ς λα-

6ωμc:σηές της. Άσάλwτη σάν π~μιένη, μ[ 

σ<j>αλι0'11Cχ τα μάτια ήταν ξa:πλωμfΜη rι 'Α

κυλίνα, ~ νιόΠ(ΧΙV1'·ρη: ά,ριχόιvτισσα. Μισάνοι

χτα καΙ μαpαμέιvα τΟ: χε~λι α: της σα νCι 

τάγγι,ξεν δ Χό;ρος κα; 4)0ι}φηξε τη δροσιά 

τοvς. 'Οiλόχλωμα: τό: .μάγοvλά της σό:v τρι

αvτάφvλλα: ό-ιτο τό ξφοδό.ρι μαραΙμ:έvα. 

Κοvpέ.λια ,ματωμένα: yένηκαν τΟ: τιιλιοvμι•στ:) 

της .ροίΑχα τ' Ο:σημοχέιντητα τrα) τ&φε,ρειv ά-
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Π'Ο -:ή Βevετιό: δ καλός της. '/λiιτ' το χέρι 

κι ά;τr' το γό ... ατο ΤΟ αtμια δbv Ετrοψε νά 

τpέiχη 

Κ ι ό CXv1"pας της, δ <'iριχσvτας Φρατ.rτζέ

mκος, ,με χα,μηλωμ.iiνο το ικ.εφάλι π;ijιyε ια:ri 

στ~ηκ;εν άπτάνωθέ της. ~66γαλε τό ψ11Εiρω

τ.Q .κ-aιπέλλο τοv καi την κοίταζε δί,χως vά 

μιλα, τpcrοώvτας άδιώ<Ο"Πα· τό ξανθό τοv 

yέ.νι. Ή σv~ρ(χ ή άλόγιαστη τοίί σψΟ:λη

σε τό σrόμα, Μήνας δθv τr;bpo:σv.ι ό;πο τη 

μέιρα ποV 11'α'ΙΠ•ρε\ιτηκαν. Κ ι ήτc:σv κι ο1 δvό 

τοuς τΌσο .με\rvσ<μέvο ι άπιό q;χ.πα, ποο μαiί
ρη O'l(fψrr στο μvαλό τοvς &ε χωpα/σε. Τό

σο ηταv χαρούμενος δ άρχοvτ>ας σή,με,ρα τό 

111pωί τηpίν φ.ύιγοvv ό:π' το κάστρο τιlς Κε

ρήvειας yιa το Παλαίrκ\Jθρο ποu τα)ς εΤ

χαν ικαλι;σμέvοvς, πΟΟ οσκ-όρπισε φλοvpιό: 

σ.'rο<>ς &τrη~ς καi )(<άιρισε δvο πουyγιa 

σrο μοvαστή,::>ι τΟ qψάγκιrκο καί, γιa τή.:; 

'ΑοοΙΜWας το χατίρι, &:λλο b.ια στ~ Ρω

μι&,ν m)ν έκκλη::τιά. Γ ιa .,..η γυναίκα TOV τι)'ΙΙ 

(ι;γαπr\'fμέlιη, έτρεξεν δ ίδιος τ' άλογο να φέ

ρηι «:C( μπ,pοσ:τά της γονάτισε, στο τrΌδ ι 

τw Κι: πατήση γιa ν' Ο:νε6i} στη σ&λα. 

ΜτΟς -ιτοο όϊττ' την περηφάνια τοv μήτε 

τCχ φρίιδια τοv κινοVσε ~ ο1 δια6άτ'ες ε

mαιβαν ιμ111ρ00"1'ά τοv μέ 6γαλμ.έινα τα 

σκΟ'νψιa καί μe σΜας τrcφό;σ'tεκαv ~ y.'): 
τηpοσπφό:ση. 

Καί, σσιv ξεκίΙΙΙησαν, δεν άφησε τούς κα

δαλλάlpη&ς ποu γιό: σvvοδιΟ: τσV έδωκεv ό 

ό;ρχοντας τfις Κφήν'ειας σιμά τους vό:κλcv

θοVν. Μπ.ροστα τοuς εΤπε νά π&νε, yισ:ri I) 

ίδιος i\,ξ.ειρε τΟ: ι\l •Ο"ΧJιτrάτια καλ{Jτερ' Ο:π' 

αίιτοίις. ~~w είj(αvε μ~λιa τό: λοίιλαιδα τοu 

κάiμ-ιτΟιJ καΙ τ-οiί δouvoίi τ' <Χ-γριο6όταvα, θε 

νa τΟιv καλωσόριζρ:v όπr' τΙς φο,pες πο\ι πέ

ρασε. Καί, γψίζον'Ι'ας στiιν 'Ακvλίvα, τiiς 

εΤιrnε μΕ: κ.αμό;ρι : 

-·Ας μείνΟU<με μσvό(χοι μας ο! δvό μας, 

μέ την ιάτyόπτη μας καi τη χαρά μας. Σό:ν 

εΤ•μ' t:yω στό τrλάϊ σοv, ~ θαιι' ή 

σv.ιοδιά. Σ:το δρόμο μ.οv και.οένα:ς δev τολ

μά νά δγή, yισ:ri τό· ξέροw όλοι πόσο 

ιωφτφό εΤνα ι τΌ σπαθί .μοv καΙ πως για 

το χαπί,ρι σοv εΤμ• άξιος μέ δέκα ν• Ο:vα

μεφηθώ. 'Εσ\ι οδέv εΤσαι ~ τ1ς &λλες. Ε1-

σαι τf\ς κcφ.Sιάς .μΟ\J ή κvpά. 
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σι δuό τοvς πλάϊ-'11Μ:ϊ yιa την ά;γά"ττ., 

τοvς· ιμιλοVσαv και y ιa τi\ς ΆκιΜίΙΙCΧς τΙ.:; 

φορεσιές τις δενετσ:άvι κες m00 τις (φχό,ι.. 

τισ'Ο'ες θ'α θά1μιπωναν τίς άλλες. Κ ι άχόμα 

yι(χ τούς φίλαις ΠοU θ'ά τοUς .καριτε.ροVσ~v 

στό Παλιαίιωθ,pο, τ:ίς γιο,:ηtς πού θ&5ιvα.ν 

ytά X~P'll τ·οvς καί τa κwήyια Π·οU θ'(χ ί:
κανcrν με yεp(nc ια γUΙμ-vαΟ"μέιvα σα στον πσ

λιο και:ρό. 

Κι όντας Π'ΙCχ το~ κάμπον Ο:φησαν yιa 

το μοVΟ'Π'άτι τοΟ δοοι>οv, 1\J'Πipoσ-r(x ή 'ΑJ<.v

λίιvα κι δ Φρα;ντζέσκα; πίσω άvέ6α ι.ναιι γ ιΟ: 

ώρα πολλi} άνάμεσα σt 'Π'.είl.κα καί χαpοο

πι·ές, τ·iς ·ΚΟUΙμ<ΧΙp:ές και τiς φαuκομ·ηλιt~ 

τJς άνθισι.μένες κα:J τa θv.μ(φια. ΠοU .μοσκο

οολοUσαιι. Μονό:χοι τοvς μi: σννοδιό: τi\ι; 

ά;γρι~μιέλισσας τό 6ούισμσ: η το καιλάϊ5ι

σ μα; τrοvλι·οΟ. 

Σό:ν !φτα;σαν κοvρασμέvοι σ-riιν κορφ{), 

'Ιl'έζεψ01ν . κ ι t5κατσαv κάτω άπrο δvα πεiλ'<ο 

,..α ξΟJΠΟστάσQVV, σα γύρισαν τα μά-πα 

ΤΟVς κα-τα το Νο-τιά, θάιμπωσαν ά'Π'Ό τήv 

όμοpφιa 'Π'Οu άντίιφ.vσαν. Κάτω άτr' το 

δοννΟ ά!πλων&τ>αιv λοvΟ"μένος στο φώς δ 

κάμπrος ό ά"Πέ.pαντος της Μεσαpιiiς. Στa 

πόδια τοΟ .δαινοϋ ή Κuθipέα μ( τiς μιΙ<Ιpές 

της έι<;ι&.ησιές καί τα όλάστηρα σmί-τια της 

'!'11Υι·Υfμeνα μέσα σέ δενψοθάλαΟ"σα ά'Π'ο μοv

ρ.ές και λεμΟI\/ιές. Πιό πέρα τΟ Παλαίκvθ;;ο 

μέ τον rτrαλιό τοv π\ιiριyο κα·i -yV.pω τ' &λ

λ<Χi τa χωριά, τό ~Εξω Μετόχι, ή Μιa Μη

λιά, ή Βώνl), σημ.ό15ια πφασινόμαυ,ρα μέσ' 

στό JG-pvσάφι τω-ι Κ>άμ.τrων. '/'νπ' τηw άλλη 

τή .μεριά, στην άιφη riρα τοίί δρό:μο<J -τού 

φιδωτ.ΟΟ, ή Λευκωσία μέ τά κάστρα τη.ς C.
λόyvρα καi τt)ν 'A.yιa Σ.οφιa στή μ/:σ.η, μέ 

τά ψ')λa κα;μιrrανcφιά ποιJ φό!νταζαν δΜ

χιpuΟ"α κό:τω άnτ' το χάδι -τοv i\λιοv. 

Κοί>rςιζαw ά;μίλryτοι κι ο1 δυο και δ€ χόφ

ταιιvε tή .ματ ιά τοvς, ώς ποu ή 'Α.κ>Vλί'ιlα γέ.ρ

'VQ\1'11(Χς σ-rοΟ Φpαντζέσκου τήν άyκαλιa έ

σφάληοοε τα μό:τ ια, μέσα τους κρατώι.ιτας 

π]ν _ όμοJJΦιά ποu ώς τώρα κοίταζε . Κ ι δ 

Φραvτζέσικοc; νeχ καταλά6η δt .μτrοροϋcrε 

γι= Ι οΙ τόιrrοι Ο:λλα:ξαιv έτσι σήμφα. Τ ό

Ο"ες ψο-,Χς τroU ~ ΠΟ'fέ του δεν τούς 

εfδε τόσο όμοpφοvς. Κοίταζε καί δε χόρ

'>'αιιvεν, ώς πού, ναν'Οiλρ:σ.μwος κι δ ίδιος 

(rn· τών τrείιο<ωv τή δοξαριa τη σιyσ:vή, 

σψάλησ.ε τa μάτια . 

ΣΟt.ι ξύπΛΙοr,σαν, η καρδιά τους δt δασ-rοιί-
σε να φύιyοvν ά'Π'' έΚJεΊ. Μiι. ή κ~ ήταν 

άκόμα .μαιφυό: κι άς φα"ινότσιν κάτω ά:τr' 

τα πόδια: -τcvς. κ ι (rn• έκεί ι)τ(Χ!ΙΙ άλλος 

τΟσος δρόιμος yιa ·wX φάσοοv στό ΠW.Οί

κuθρο. Σ ηκώθηκQΙΥ άνόpεχτα και 'Πii\ραν το 

μσvοιπάτι τiiς κ<rτ>ηφο,ριiiς 'Π'άvω ά:τr' τό 

Κοκκl\Vόyιφε.μο. Μπ;ροστά η 'Αιcυλίr.ια 'Π'άλι 

κι ό Φ;:χwrζέσκος πίσω. Μα νό. ξε:κινήσαιν 

δεν πpοψ"Ιάσσ:ιν κι άl<,οvσαv άπrΟ ττόΙvω τοι.ις 

δwα-;10 φτφούyισμα κι εvα κράξιμΟ< '111C11ρά

ξε.νο Π'ΟVλιών. Τ ,ρεiς μεγάλοι ywες Π'ετοι)

σαν χσιμηif-,ά κι ~όl.οτιc:w ίσα κατά Π'ά\ιω 

ΤΟ•Jς. •οσQ πλησίςιζαν χαμήλωyσ:ν και τrιΟ 

πολύ, τόσο ποίι, σC»ι Ε.φταΟ"αν τrώιω όm' ;cr 
~·α τοος, νό,μιζε.ς πώς, αν άπλωνες τό 

χέρι , θδ:τrιανες τΟ: φτφά τοv<;. Ίiρομ<ΧΙγΙμέι.ιη 

ή Άκvλίνα; έσκυψε κι ~ιασε τοϋ. &λό

γου της τό λαιιμό, μΟ: τrξ;ρασαv οΙ γ~ς 

γρήγορα πά>.ιω όπr' τeχ κ<εφάλια. τοvς αι 

χάθ!]!καv σε μια σ-rι.yμ;ή τrίσω ά-π'' τα τr.είl

κα καί -τic; χαϊpοΙJ'Πιές. 

-Μη φοδiiσαι! Οί yύrrες δΕ.ν τrεφό:ζοu

vε Μpώτrοuς. Κά:τrΟ<ι<> ψηφήμ ι θ'α μvpίσ-rιr

καν καΙ τό yupώovv. 

Γ v.ρισ>ε δ Φpιc:wτζiισκος Ι'ά τi)ς '!11ί\, μa 

τήv ίδια τι) σ-rιγμη 6λέnτει άξαφνα τfις Ά

κvλίινας -τ' άλοιγ·ο γpή.γορα τό λαιμό τοv 

νά η.νάζη, vά ψηλώv.rι το ικεφάλι -r10IJ κι είι

!Κις σ-rex πισινά τοu- πόδια να σηκώνεται, 

Q"cX vά ζφΟΟσε άπrό πάνω ·rου τήν καβσλ

λάριΟ"σα νa τrετ~η,. Καί, τή σ-τιγμή, καi 

τό yκ-pε.μο v' άιp.χιvάη fvα τ,ι::kξι·μο O"Cc μα

νιαιτμbιο. Άrrr' το ξάφι.ι ιασμά τοv δ Φpσι.ι

τζέσ.κοc; δε μrrrόρεΟ"ε ,μ ι λ ιά νά δyά!Λιη &:πό 

τό σrι~μα τοv. Μά yρή:yορα: ξαναί.φε τη 

φωνή τοv κα:ί φώναξε δvνατa στήν Άκvλί

vα: 

-Κ,ραιrήσοv γερά! Βάσ'rο σφιχτCι -τά 

χαλινό!pια! Μη φο6ασαι κι εψτασα ! 

Φ τέ-pΙΙΙισε τ' δ:λογό τοv 'Πίσω της είιθUς 

vά -τ,ρέξη, μ' αιhό ΟΟν ικ.οόνησε. Π.ρώτη ΦΟ

.ρ(χ π<:>u ....Ον άφέντη -rou δ~ν άκοvε. Το χτύ
'Ι'Ι'ησιε. τό-τε με πεί:σ·μα στΟ: 'Π'λεvpά πολλές 

φορές, ""ά, ώς νά τό καταφέρη να κιvrιθf.ι, 
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τij(; 'Α1Wλίνας τ' (iNj.yo iστριψε· κι<Μ.ας τf]ν 

καμ;τn) καi χά.θηκ.ε, Γρή,yQΡ« το ιαινήγησr., 

μά, τηροtrοΟ νά φτό:ση στη σφοφή, άκοvσε 

ξαφνικό: ι<Q:τι ~αρU να τrέφτη μέσα στο 

Ύ1<!Ρ'1μΟ καi ' πέφι:ς να Κατ!ρ(Χ!«Jλοw μαζί 

τοv . . ·Πέτ:ρες πο>λλές, κα:1 τ·ής 'Ακυλίνας τ.ή 

~ 'τη., -nραμαγ.μέ.vη να λέη.:, 

~wαyιά μοv! 

-,.-' Αιωλίfvα! η σcύ στά,θηκ~; Φτάνω ! 
Ow εΤσαι; 

· Μ' Ccπόκριση κqμια δεν ήρθε, Μονάχα 

τf;w . ·Π'Ε1'ρώ-~ το καΥΙpακύλισ;μα άκ:όμα άκ~v
όταν m:x) σi; λίγο στοψάτηαι: ΚΙ άτrλώ

θηκε ' ~ά τής μ4κχς ή γαλήvrr. 

' Σ όΝ Θqγrασε στη στροφή, εΤδε ·μέ τράιιο 
πως. ή 'Ακl.fλίvα δέ φα ινόταν πουθεΜά. Ξε• 

κα5αJλλίκεψ<Ν εόθUς Κ Ι tΟΚVψξ 'Π'όΝω ό:π' ΤΟ 

yκ:'pεμb, μ.(χ πάλι δtv εΤδε. τίποτε. "Εφεξε 

πΌΜ..J.- κάτω φωνάζοντας σάν τpελλός : 

· ~'Αιιwλίvα, ποίί εΤσαι; Έπαθες τίπCΥτε; 

Mf] φοι6άσαι! ΝΕ.ρχομαι! 

Μ~ τα λόγια τοv πάλι ό:πόιφιση δεν εΤ

χσΝ, Κατέ6ηι<!ε πιό κάτω, μά το fδιο πάλι, 

καi μ.&vο σα γονάτισε ττΌ:\Ιω> άπ' τό Ύ'<!Ρε

μό, μτrόιρεσε W. δη τι\v 'Ακvλί•να m:σμf..,η 

κάτω &νάμεσα στiς -πiτ.ρες καi τοος δά

τοv:;; ιματc.:ιμένη, στΌ τφόσω-πο, στα χέρια, 

μ' ~Q) τα ομοpψα μαλλιά, τΟ: ροVχα 

ξεσκισμl.ι.ια καi τ' 5λοyο πιό κάτω, πt><J 

6αριαn:ομqχc0στ .λαδωμ-έιvο. Χλ<:>,μιαστ στη 

σπyιμή. Κ,ρύος Τδρωτας τοΟ fβpε;ξε το .μέ

τωπσ. τα μ·ηλίγyια τοv χτvποVσαν δvvα

τά, Νqμιζες πως Ι'jτανε νCχ πεταχ>τοUν. Θό

λωσαν τά μάτια τοv καi σκο'Ι'!:ίvιασQJ\1. 

Κάτι πήγε vά πή, μΟ: χάθηκαν τΟ; λirγια 

τοv τηρiΙΥ ά<π' τΟ ο-ιό μα τοv W. δ"(Ο(ιν. Ύ

οπφα καλα- καλό: τi yέvηκε δε ~μό-rrχν 

πιά. Mi'(r& πότε γύρισαν πίσω οΙ Ι<ίCΧδαλ

λό:pΦες ΚJαΙi -roUς 6.ρηκ.α.v μή'τ.ε πότε ττ\• 

'Ακvλί~ στο μ<WΟ'Πά-rι &v~ασαν ό:π' το 
γ.οpειμΟ ><XXi ττότι: στ.pωσίδι τής ~'Πλεξαιv ά-

11'0 · χλωι>Ο: ι<λαδιΟ: ι<αl πό!vω τήv έξΊχτrλω

ΙJ"(;Ν, . 

Καi τώρα όιττάνωθt της ς'ψίλητος σπ:κό

τα~ καJ την κοιτοVσε μέ. καpδιΟ: σφιγμένη. 
Μέσ' στΌ μvαλό τοv χfλιt:ς σ'κέψεις ΚΙ f. 

ΕλΕΥΘΕΡΗ ΚΥ.ΘΡΕΛ 

γιvοιες στ,ριΦ9<Υύ.ριζαv ι<αi ι<:<:J:μι<'χ δεν έΟ"τε

κε. Na κατa!λόJδη δε ιμ;πορόVσε πrώς τew 

6.ρί)ι<ιε τοίίτο τό μεγάλο το κω<ό. Τον δpfi
κοε τό "Πα.~ά'τrονο . Ποιό φταίσιμο μεyό:~- f
καvε κα1 τΟν τταίδεvεv έτ<σι ό Θεός ; Μτ\ 

οΎ~μερα κιόλας το πpωί στiς bοολησιtς δε 

χάρισε 't1ρία ποvyyια χ,ρvσόφι; 'Η συ.,.φο

ρα ή ά.vαπτό.νrΘχη ήταν τόci~ μεγό!λη, "Yioo 
κι !) ί.δι ος τi w m1 δεν fjξr.ρε. 

'Ανασήκωσε γιό: μιΟ: στιyμη τΟ: μάτια 

τ<>'J κι εΤδε γίφω του 'ΠΟλλοος χψιά'τ\:ς 

0'\JΥCΧ)ψένοvς, va στέκοiπαι Ι<c:X'i vCx iςoι'i'ά

ζ'Oi.JV μέ. 6yWoιμivα σά.v '11!άντα ,α 01<οσφιά 

τοvς. Mi:x σή•μ;ε.ρα -roV φόΜ)κrε τrWς, τΟν κοί

τσ{,αιv ό:λλιώτιι<_α. nως τΟ: μάτια τΟ\.Iς χα:.. 

μο-γε.λοVσαvε κακά. ΔΕν εtχαv -το φόοο μέ

σα τους σό:v τiς άλλες τiς φορές. Σα .ι&. 
χαι,pάντΌvσαν, θ'σiρpεί'ς, -y:ιό: τη δική τοv 

σ'L\μφο.pά. Σ!Κ.έψη IΟΟ)κη μιτrfiκε τότε ό:ξαφvα 

μέσα οτrΟ μvαλό τοv. Νόμισε '"'ως ~ε 
τοΟ κοι<οΟ τιΓtν άφο,ρμή, Κό:τrοιο μ<Χτι ι«Χκό, 

δικό τοvς μά:rι, 'r'l') χαρά TOV θε να φθtόνr; 
σε. Κό:τrοια κατό<ρα δική τους θΟ: τόν 6Ρfι
κε. Πάντα δε.ν 1\&.ε.λαν .vO: τΟν lδcW, . μήτε 

να τΟν όJκούσοvν, όσο κι aν στεχ.όιvταν 

μττpοστά τοv μέ. σέ6ας καιi χcφηλωμέν~ 

-ro Κ'Εψάλι . Ζητοοσε τσUς φάροvς κάθε χρό

νο ι«Χί, σΟ:v δbt r.1χ,QJ\I yQ: πληρώσοw, r·:X 
γεννήμα-τα τοuς έττα. ι;ρvε μέσ' ά1τό τ' άλώ

νια. 

'Pvrf.' τ<) θvμΟ τοΟ όΝέδΙJ<:t: το αΤμα στο 

ιαι;ρά:λι . Τοο ήρθε vα τιρέξη ικ.αταιmάνω -τίκις 

κα·1 .ν' άιpχίοη νό: χτuπ<άη άλ(ι,τητα δεξι:5:, 

ζερβά, οτrοιοv δpi) μτr,pοστ.ά τοv, δί;χως τ:'> 

y ιατΙ να 'Π'ιi . ·Κc;ί τότε ολοι τ00ς θ'ά Ενιω

θcw πως ή δύii(Χ'μη δέν fφvyiEJν άιτ' τα χέ

ρια τοίί Ο:pχαV'τα Φpαντζέ-σ!<οv. Σαν καί 

π.pωτα eε vCx τρέμανε σΟ:ν <'Χκοuαν τ' δνομά 
τοιι. Μοuρμοv,ριίζοV'τας μέσ' dπro τa δόντια 

τw 6:ρισιές, έσφι§ε κιόλας τiς y,ριοθιές τοv 

κι ήτcny έτοιμος να χυ<μή§η κατcr:πό1ιιω "ΙΌVς. 

Μα τiιv ίδια Ι<JE.iMI) .τη στιyμi) lινιωσε κά.-

11"()ιΟV πίσω τοv να ToV 1JP(X6a W χέρι . 

ΞαiφνιασμέJvος tμαζΙ κο:Ι θvμ.ωμένος, -yψισε 

v(x δη. τrοιΟς r)τcwε κεlvος ΠΌU τόλiμησεv 

&πά!'ιω -rov ν' άyγίξη, Μα σ0ιν άvrίιc,ρvσε 

μιΟ: πvντά)ς,ροιvrι παιδούλα φοι6ισμένη κι ά

μ ίλφη με ~ο 00 χ4>ι ά:π' οτο μαιιίκι ~α 
τΌν rτ,ρ.αβά κα:i με τ' ~ fvcx 'Π'CΥ!ήρι ά-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

σημέvιο vO: τοσ δi">''l γεμάτο μέ ροδ.όσrα

μα, στάθ~κ,ε μ' άνο:.χτο τό στόιμα. Μ:α 

μJ:~vα, πσ:Ξ>ς ξέρ€:, κά.ποια ποvόψι~χη &
.:;,c_:):j>J'j Ci: vJ. ·ι iΊς το5ωχε, στη λα6ωμέν.; 

u_),;::'.ι,-ιr:σ::α yιό; ιι,ι;(χ τ:) φέ~η·. '·Ο θ:Jιμός τοv 

χάθry<ε μi: μ ά~ κι &θελα ξέσφ:ξε τiς γpο

θ.ές το•J. Έ:.τκuψ<' καi τrι):Ε τΟ ποτ;1,p: ό.π' 

τ(, χ:έ;:.t τη:; καί, σαν ή παιδοU.λα πάvf'' ά

μiλητη έφευγε τρεχάλα Ο:π0 κοντά του, 0:
πόμει·vε ;rά:.\ι μf; τοv πόνο <Ου. Μαλάκω

σεν ''l καρδιά του καΙ τόν πιΓj;:c.cc το παρά-
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τε κι ό ιο ος πο.J τrα;ράσ-r<JκΕ Cι:πάvιuθi της, 

σrn·v -rά μ:κvά πσvλια ποu τa βρίσκει δ 

Χό]ρ:J~ miιvω σ·το κλαδi ·κι όJλαλα §εψu;χΟΟ

v•ε •Ο: φ-rιψά τους μισανοίγοντας. Δi:. μrrrό

ρεσε πιό-rε;:η vό: ΚΙpατη>βij, Έσκ:uψε σaJ 

τ,;:.ελ\ός έπάivω -rrκ καi -rΊ'!ν άyκάλιαuε. 'Έ

πιασε τa χέ,ρ:α της μέσ' στα δικά του κα) 

τά;τψιξΕ δΙJV•ατά, σα νaθελε ζω?j νa τής ξα

vαΞ:ώση. Κα1 τιΊ φ:λοί'ισε τ.pε.λλιά, 6:-rέ.λε:ω

--ται 6π·,·~·J rύχαtίι'Ε, στΟ: μάτια, στα μαλ

λιά, στa μάγουλα, στα χέιρ:α, ψι~ίζrJ,v-

οτο-;ο ξανά. Βού;ρκωσαν τa μάr .α ΤΟΙJ κ ι τα ς: 

i:1:<.):rε τa γόvατά του ν.Ξr λυyour,;, τa χέ-

p.ια TOU vα τρέμουν. ''Έvας σί'.εvαγμΟς το~ 

ξέ.φ;υγε:·ν 6,1τ' τΟ: στή:θ ·α. Tou i'iιρ8ε ν:Χ κλά

φ;-ι. Ν :J. πάη νΟ: κ:Χτση σέ •μ ,,j; πέτρα ό:π<.

μι:;ρα, νΟ: 6άλη μέσ' στα δvό του χέρια το 

κεφάλι καΙ •va κλάψη. πολu ως νΟ: ξαλα-· 

φ;:>ώση ή κσ,p5ιά του. Mi γίφω το;; ήταv 

τόσοι Civθpc.mo: ποu TOJ κοηοίJσΟΝ. τι Sέ 

vi':ι. έλεγαν σ.Cr θ:.J.;JOWCXi;> Ε,;αv <'iiρrχο•ιιτα vιχ 

Κ'λαί,η σaν γριΟ: μο:ρολcηήτρα; Ποιο σέοα~. 

ΠΟΙΟ φ66ο θi: va τσίί 6αστοuσαv πιά; Δ!ι.

γκ•ι.:•Π σφιχτ::Χ -ra χείλια του, τόσο ΠΩJ 

τΟ: μάτωσε, καΙ το κεφάλι σκίι6.οrντας, κα-

τ&π:.ε μέσα TOU TO"V .καϋμό τοv ΤΟ μεγάλο, 

πα) ι'jταιv cχπ' τa μάτια το:.; νΟ: 6γi], va 

ξ<Jxvθ~l σε κλάμα aτ•fλε:ωτο. Έμειvεv ετσ: 

yιό: μ.ιό: στιyμ~)ι μ,i ιπαi::::;.::ιντας ί),σ-τει,?α 

κα:·ι>ού.ργια cύ:vΌψη, τίναξε το κεφάλι ·rσv 

καί, ο:μίγοηας τΟ: φρύδια του, φώναξε 

στοu<; ,χι.:.pιό:τες TOV καστ&\.λά:ιισ va π&vc 

v:X TOU φέ,~ουv τoiJ xωp:oiJ ΓύρισΕ uστε,ρσ 

κσί, δ'-vοντας σ' ε~α aπ' τοuς δικούς του 

~α5αλλόφη5ες το δαχτv\.15ι τοu, τσίί ό;:>μ>'ι

v~ψ,, μi: τ· άλογο στη Λωκ:.Jσία vό: πάη 

σά σαiτα, στο Ο'τrfτι τοίl ΓιώΑvη τοί) ΓραΙ-· 

KoU, κα; ηΊv mpχewτισσα Εi,ρήvη, τilς Ά

κuλίvας n'J μάιννα, μαζί -rου νό: φέρη ση'Jv 

Κu8ρέια. Τ0 'τ1 στάθηκε va μηι τi'jς πi], 

δαο κι δ:v τοv ρc;rτοi)σε. 

Σό:v lSvJ<Κε τήν πpοσταγή, γονά-τισε πά

νω ά:πΌ τηv Άκυλί";α, το πρόσc.mό -rης ν:Χ 

ρavτίση μ•F.: ροS·όσταιμα, τa χέ1ρια της ν.χ 

πλί.wη. Ma i'jταJ τοu κάκοu πιά. ΣΟ:v άγ

γισ$; έπάνω της &ιατρίχιασε. Ή 'Ακυλίνα 

δiιν i'jταν πια TC>U κόmμου τούτου. ΆΠ!'ο ra 

μαιρα;μέr.ια χείλ :α της -ra δλόχλωμα i:βγαι

'νε στ.ο:λι.Cr- σ-rαλ:a τΌ αΤμα. Ξεψύχησεν 6:

ψ::J'ΚΧ, δίχως κανένας να ΤΟ κοπαλάt\rι μή-

--'Ακ•vλιvα, ξύτrvα Ι 

σου! Ό Φραντζέσκος ! 
Θμ' έyw κοντά 

MU. κείιvη δέν τοv άκοuε. κ I ό Φραντζέ

σκος, γΘ,::>νοντας <Ο κεφάλι του σηΊv ΚΟ\μΙ

σ.μένη. •rις καρδιά, 6::κούμπη.σε καi ξέV'Πα

σ•ε uστι:;ρα σέ κλάμα σα γυναίκα, σό: μωρΟ 

παιδί. 'Έτ;ρεχαv qρύ·ση τΟ: δάιχ.ρvά του κι 

i.:τrε:pταν πά.ιω στilς 'Ακι.,ολi·vας τΙς λαΌω-

μα·τιές Κι Εσμιγαy ΚΙ έyί'Κ>!Vταν ξ)yα μ€ ΤΟ 

αΤ:μα το δικό της. 

Ή cχρχάvησσα Ε.lρ,ήvη δiΝ άφr]<)<: τι'r; πι:

θcrιμένrι ><6,::η της σ-τιΊ Λευκωσία va τ·ιΊv πa

vε, ΚΙ 6:ς ιjξερε ΠWς έκιii θξ; 'V'ά T·tΊif i.'θσδαv 

μΕ: τάξη μεγάλη καi πομτrf'ι yιa χάρη rou 

a.οχοvτα Φρω'τζέiσ1κοv. ΜΖ. φο,p<::σιt:ς όλό

χ;:.:;σ.ες καΙ μέ σπαθιa στη μrοη -rovς ζω

αμένQι, oi Βε,"ε;σάvσι Θέ να m1yαι.vα.ι crrfiς 

'Ακυλίνας cι1.ν ταφή. 

Φοβότα•V'Ε. Μέσα στο>ι καu•μο της 6Jκ{,μα 

το 6.σ:iθ\) κα1 στο μαιpάζι της, μιa σκέψη 

π6:1πα τη βασάνιζε καχ:i) κι ι')ταv σ-rι:y1μ€ς 

πcu ξέχαvε γι' αύτiΊ και το χα;μο τfiς κό

ρης της. Μiσ' στο μυαλό -rrις τrάvτα κJ:

ποια λ6για ατρ:φσγu.ο,ι(αν. Μπ.ρΟς στα μά

τια της τa θολωμένα cmr' το κ:λάψι,μσ, &\σ 

καΙ γεpόιvτισσ:ες χω.ρι<Χτισσc:ς θω,ρο•)σε ·ν&. 

βγάζουν TCx μαντήλια: cΧΠ' i•O ΚΙ&ψάλι ΤΟ\.ιζ 

κα1 μέ τΟ: c·J6 τους χέ!ρια .vό: τιiΊv καταp:ωv

ται. 

Δεν π·έ!ρασαν ποίλλες μέΡ€ς ό:τrΟ -rότε π:J;; 

i)CJ€ε K<JCnά Τη.ζ lJvα Οε:λ:rνο fj ψU•.)(Οκόρη Γ'lς 

ή Μαλάiμω και τi]ς Ιστ{ψησε -ro τΙ εtδε κα: 
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τi άι<,οvσε, σαν πίσω· άπ' ro πσ.;>άθvρο κα
ο θ&ταv. 

• Ενας 'Π'CtΠ'ό:ι:; ,με δvΟ ,χωριάτες 'IIC1pvoV
σα~ em' τι) δρόμο τ~uς, δντας ό fναις, δι ί
)('Ι'Οντας '1'1\ν τrόρτα τού στrιτιοϋ τοvς, yV
ρισε κ ι εf-πε στοίις άλλους δuό : 

-f1άνε. πιά χι Όί μεy:Χλοι μας ! Τά με

yαλι;lα -roVς φάvπχξα>ι χα; τοUς -πήραν τό 

μvαλό ! • Av clνoo νά χα.θι1 ή πΙ στη μας ..cαl 

να φpαyχiJιιοο.ιμε, eε .,&ναι άπ' αίποVς I Δέ 

θ&ιαι άm) μac; τοος ψτι..')(οος καi τούς χω.

ρ:ό:11εc; ! 

Τθτε δ παπάς, κοvvώvτας τ·ό κεφάλι τοv 

θλ~ΙΨένα, στάθηκε καί, σάν εδε yuρω τοu 

- τrώς ό δpδμος ήταν άδειος, μέ τά λόγια 

τοVτα τ' άποιφ\.: 

-Ή 1r~στη τοίί ΧpΙ<ΠοV ή d-ληθινη δέ 

χ«νεται ι Β ναι μεγάλος ό Θεός καί μάς ό

ρίζει δλοu~ καi όλα τcl θω_;,εl! Γ ιά δ, τι έ

καναν θΕ νά τό μεταν:ώσοvv! Σ· αίποιΧ, 
-πού μήτε ντροτrij καί μήτε σii\.ας f.xovv, ή 

δίκαιη κα-rόφα oc e· άpγήση 11"άνω τοvς νά 
,.οοη' 

"Ετσι τής μάvvας τι)ς δJμοι,ρης ήταν δι

τrλός ό κau;.ιός. Φοδ.ότανε μτ) τι1ν 'Αικιιλίνα 
στή Λnικωct!α σCχν Ε'ΠαΟΡ'~ οΙ Φpά:yl<c·, 

θά ζryτοϊχrαv drη δική τοv:; νά -rftι π&• ε 

b<χλησιά κοσ:ί vo:X τι1 θάψοvv στΟ δ ·..:δ τ:>Vι:; 

κοιμητή-;>ι. Έτσι & άπό:.ιενε καί ξαληpι

σμtνη κι ά)(αρη κι άτrδ τοίις χρΙστΙαιοi)ς 

κατcφαμάιη, μονάχη της ο-τον ι<δσμο. Μ' 

άξαφνα m'iPε μ ιό.>ι ό:πόφαση. "Ε6αλεν δλ 1 

της ·rηv τrοινr}Ριά καί, μucrnκa 'lf'CXIPΦ<αλώv

mc; το Θεό yιa vO: ,η 6οηθήση, f-φεξε 

κσl βρi!ι«: 1eό γα;μιπ>ρ.δ της . 

-Γ1ατi στι1 Λεvκωσία νa ττό.Ίμε νά θά

ψοvμε τι\ν Άκvλίr.ια; τοϋ εΤτrε μt δαιφvο μέ

να μάτια. ΠοιΟς θέ νά τιlv ξέρη κεΙ καΙ 

πο~ θΕ να τή &.ιμη{!ιη ; Μέσα σε μv,ΡΙΟ'.;ς 

τάφους πιότερο δΥα μνήμα. Καί, σάΛι κ ι 

Δμείς m::θάνσ~ε. Ολότελα θΕ νdι ξεχαστi\. 
Κανbιας δέ θό: πόη ο-το μmjμ.α της νά στα

θή, νά -mii fνα «Πός σχωρέσ' τry.ι:t καi τύ 

νιάτα της vdι θ.ιμ~ πού σ6ήσαvε, .,ηv ό
μ.qρψιά της χ-α) 1'i')ν κσλοσWη της. Πώς ΙΊ

ταv ή yvvαίιαχ έi'Ος 6pχοντο: ~ κα] Μ 
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γ=:C:ιι ή μσ.ιό:χρι6η, ή μοσχο&.ιγστέ.pα. 

ΔiJ>ι εΤνα1 πιο .!(αλά, Θ5ώ -πού ~λε 1σε τό: 
.μςτι()) T·:;r-_\ εωrτιέιρα MtX "!η, θ~ι-tέ, σέ 
μ;..,ημα μοιαχικό; Mt. σκαλι'Ο"τη μαpμό:!)Ι'Ιη 

-ταφ-<JΠετρα. Νάναι σ' ~α ψήλωμα. Νdι φαί

νεται &m-' tικεί ή Λαικωαία. Τ ρ~γVρω κι.ι

πσ.;:>ίσσια ..ά φvti:ψ:>.ιμ:ε κι ό τάφος νάναι 

κάτω άπο fναν τrλάτανο μ ' ί'C11<ιο δαθύ, τό.ι 

ίίτwο της νΟ: φvλάη άτr' τ 1ς διpοχές, άπ' τό 

λισmφι ΚΙ ~· τόιι δΜ;μ~. Δίπλα να χτί

σουμε &ια ~ήσι, στσV '/φχά:yyU..OV 

τη χό;pη τrσV Π'ii<Ρε την Ψ'JΧΟΟλα της Ι«JΙ'ιτά 

τοv ,.ηι., dιωδΙaσμένη. Νά t~οvντο:ι oi ·ω

ρι.άτες ΚΙ οΙ χωpιάτισσες νΟ: τrροσκι.ΝΟCιν κ: 

οΙ ξένοι οί τrεραστιιrοί νdι Ο'τiκοvνται v.:r 

66:ζοw τό στα1.1.~ τοvς . Πά.ντο: πάι.ιω άτrό 

τ&, ,-άψο τη:; lJνας -ττσπ-<Χς νά ~μιατίζη ... 

· ο άρχ<»ιτaς 4\pι:χντζtσκος μήτε νό: σκε

φτή, μήτε v' ~ δύΙιcψη δδν εΤχε. Τής 

r.Τπε να κάνη Ο,ΤΙ /)θελε, ΚΙ ή άρχόνησσσ 

Εlιpήvη σΦι τ' άκουσε, τής φάvηκι: σά v.:ι 

τής χάpισαν τΟν Γl<:φάδε:σο καί, δίχως ~ά 

περιμέ.νη άλ'1ν:> νά τι)ς πή, έφυγε νΟ: μψι}
ση νάpθοuν οί πCΙ!Π'όιδες κι δ άρχοντας στ~ 

μυαιλό τοv βό:λη ιίποφία. 

Σ αv στόλισαν ,ήν π,εθοιμάι.η, r\ ό:ρχόν

τι<:rσα Εί.ρήνη τrρόσταξε νΟ: πCφοuν μl το 

σ.οί.,pοvπ.ο τό λεiψσινο στ1bι έιc><iλησιό: τού 

Άyίcv 'Ιν...δροvίκοv. ·ολη τή vιJx-rα δίτrλ-:J 

στ.ήv τrεθαμέJνη ιcδpη της ~.ησε, γιατί 

φο6ότΌ.νε ό;πό η'Ι μιά στήv άλλη ώρα μι)v 

φθσ..ιν οΙ Φpάγ1ωι καί τΟ λε.ίψσνο σηκώ
σαη. Νιiχ σav άlpxj,ησOf ή τάξη στήν hc
κληο::rιά καΙ πρ1ν τΟ λιείψαvο οτ,cώσοvν. ; 

~~όντισσα Eί,pftvη λιrιτ~μησε. ΕΤδαν '<I 

€rrr.ofk1N yιa νΟ: τη ον.ιεφt,ροvv. 'Atrr' τσVς 
Βεvετ'Ο'ό:νοvς Κ>αi ,-ούς άρχονrες τούς λ

λοvς, κ~:; δέrι ι'ιpθε ο-τη λίmη τοϋ 

Φρcwτζέ.σlςοv νά τrσ:pαιτταθί'ι κα1 τοv 'ΠΌΙΡΙΓ 

yοpήση, έξόν άιrrΟ τοuς δvc) ξαδέρφους TO\J . 

Μά γiιμ1σεv ι'Ι b<!tλησιά ΚΙ ό αlJλ/:yyυρος ώς 
έξω ά-πό χωριάrες <πλήθος, ><.αί σ' όλο τό 

δρόμο ώι; τΟ.ι τbπο τi\ς ταφi\ς μt γιασεμιά 

καί ~ ροδόσταμα κοπέλες ράντιζαν το λεί. 

ψmιο. 

Ά-ιrΟ τή μφα κ.είm-ι ή ~ά.π1σσα Εlρή
vη μ~άχα μi τής κ.όρης της τή θVμ.ηση l
ζcχ')σε κ ι ήτΦΙ ό καQμδς τ.ης ό μεγάλος ν' 
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ciςιωθ.ϊ yCx ζJ]ση ως νa στολiση μΕ: ταφόηη'

τ;ρα ΤΟ •μ'yΙ?ιμα τη~ KQ1; VCx χτίση τΟ ΠQ'ΙJ•α

κλή•σ\. Δi:v 6:φησε μέρες •vO: π<Jράσου:v καi 

πήy:ε στο Δω'Πό<Τη. Σ Cx'v δλΩ. ToV ί.στόρη

σε, TC>U yίψεψε σιηχώpεση καi νa 6ρ.fj τον 

πΩ..,:ακά:λ;;ι:,iε -τής ·ταφ5ητετ.pας τ•a λόγια 

σ·τώ; δ:α6ασμ.s·.κ..::·; τiι C::αΒ:Ο: γραφή, 

Κ ι aταιv i5·λα τrtλειωσαv καi χ-τi·σ·τrικ.ε co 

παρεκκC'.ήJσι, μ' &γιες εiκ.όνες -το σ-τΟλισε, 

μ' ολόχρυσες ΚQ:VΤ•ijιλες KQ;t μ' Crοiηψέν:α μα

VΟU·J.λια. Πό::vω ά<π' τΟ μvή·μα τiiς κόρης -rης 

έμενε γιΟ: W.ρες κάθε μiφα y.ovα:τι<:rτij καi 

ηΊ ~rrvoOσiε. Διά6αζε καi ξαvα5ιά:6αζε ,·ή 

γ,_;χχψ~· Trl χαρα:γιμ<έvη πCJ.v:.i στο μ~ρ1μαρ:J, 

κάτω a'Π' τ•i) σκαλισμέινη vεκρD<Κεφαλ;ή καi 

τΟ: δΟΟ κόκκαλα τΟ: σ;α:ι.φωμένα, «θvγάτη,p 

Ίωάr~ν()V -τοu πe>τf. έττόσrτου τώ~ Λευκά.ρων:>, 

«Γιwος είιγε>vής;,, <dlε.ψιλημέ"η σύζυγ::;ς 

Φρα:yκίσικοv», κι ένιωθε μέσα στιl•v κα,ρ5:α 

της va στά.ζη μιΟ: πα-ρη:γοριά, σα μιa τοu 

i]λιου ό:)(τi'Ι~α •vCx Εσχιζε γιΟ: μιΟ: στιγμ.ή τΟ: 

σκοτά5ιa τi]ς ψυχi]ς της, καi -τόπ: σ-τt

ρευαν γιΟ: λiγο ol δ:ριJσες -τwv μα-τιώ·ι της. 

"5vας XJpόvoς εεv πέ,;:ασ< κι 1l ~ρχό·vτισ

σα Εi,ρr~>'η ·πι;Ίγ,ε τii·v άνά:παψrι vό: 6,ρi] καν

τΟ: ση\ν π:εf;\α:μένη κό,cc-:ι τψ;. 'Όσα είχε, 

σπίτια καΙ μεηρητa KQCt χτήματα, τa χάρι

σε σ 1ς έκκλryσιi:ς καi CJ'ΊoUς ιγrωχοος yι.J: 

τi]v ψυχ.ή τη,ς. Ta πιο π.ολλi:J. CJ'Ίo ττσ;pεκ

κλήοι τ' Άρχαγγ-έ.λο:.ι, γιά vO: κά;·~συν ro 
δ:κό της κο::! τi]ς ι~δpη; της μvl)μ.όσurJo καi 

κ-άθε μ-5;χχ νΟ: τΙς μ~Αrιμα,ιεύοv:v καί τ1ς δυό 

ση) λειτοι.>ρy[α κσ1 πάνω ά:~· τοuς τάφ-ους 

τιχfς ό παπaς vO: θcι,μιατiζη. 

ΜΟ: τrέι;χχσαv χιρδνια καi ττffiα,νε. κι ό πα

πΟ:ς ΠοU λειτουργούσε στο παpεκ:κ<λήσι. Ή 

Κ ύπ,::>ος Ο:λλα:ξtv ό:φ~v·r-ες. Τ ο Μι σοφέ.yyα,ρο 

Έ:5ιωξε το Λιοvτά:ρ: τ' "Αη Mά,;>1(;0ll. Mi τον 

καιιρ.ο i:CJ16,'1'·,~ι; άιγa- σ:ya ci'π' η) μvή.μη 

-τ6•i ώΑ€Jρώπ<>.-ν ή θ>&μηκiη τi]ς ΒΘνετιδ:ς καi 

τώ,ι άpχόvτωv της. Γρήγορα ξεχάστηκαν ή 

'Ακuλί·vα κι ή ά.pχό•vτισσσ Elpήwη κα1 !άζi 

τοιις τΟ παραικλήσι τ' 'ΑJ,σχαγγ:έ.λαJ 

Μ'έ τοο κα:ι:ροΟ το τrέρα:σ;μα το ποαρε«

κ~ήσι, ξεχασ;μένο ά:π' τοί!ς άrvθρώποος, /.-
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ρijμωνε μέρα μi: η) μέ.ρα. Αύλάσ<cωσα!V τοος 

τοίχΟ'Jζ TO:J οί 6-,pΥχΕς κι oi Ci:vε,μοι ΤΟΟ πfι

.ραν η'J 01κεπή. 01 τάφοι τής 'ΑκυλίJV>ας καΙ 

τής μά:vνας 11ης χορτά:ριασαν. Χώματα καΙ 

-τσοvκνίδες σ:κέττασαν τlς ταφόrπετρες r!ς 

μα;ριμο;ρένιες, Γιατί, σa μi; τΟ: χ,ρόνια μεyά

λωJε ή Κu:θ,ρέα κι έπλοvηζσ;ν- ci'Jτ' τοlις .Κ.

pόμvλους oi χωριανοί, Ε.χτιζα<ΙJ καινούργιε;; 

μ~γάλες έΚ!κ.λrpιf:ς κι &φη:vαν τ(ς πa:λιi:i; 

τ1ς οε,νετσάv:κες vO: γίνοuιι .ρημοκκλήσια. 

'Έτσι κα, ,μi: το ποψεΚiκλήσι τ' ·'Αpχσ,γγ'~" 

λου, Π.rJι_:Jα<ΙΙ τ:a KDViO'μ.aτα, τa ιμανουάλΙ;:ι;, 

τiς καvτijλες και στόλισcw τiς και.vοίφγιες 

έκ;ις.λη.σιi:ς κι Ο:φησαv τοlις τοίχοvς -rov να 

πέσουν. Π1ΊΙΡαv τίς πέτρ~ς του· yιa \.-10; χτί

σσ:Υv τa δικά του~ σττί'ηα. Κανέιvας πια 

sε,ν Το &cΛμό'ΠλΙV, Μωάχα ΚΙC!ιμιa γ,pιοvλα 

σ-ri} γειτονιά, πού τΟχε κai τούτ.η aιω\Jστο 

άπ' r•ouς γοvιο.Υς της, πήγαι"ε μέσ' στα 

χαλάσματα v· &ιάφη i:vσ καvη]λι. 

τα χρόνια κιλλοίlσωι γρήγορα καi στοι6ά

χτrικαιν· στa Π!Ε;_Ι)<Χσμέ>'α ΚΙ άπο ΤΟ Πα;pεκ~ 

κλήσι πιά τiτrοτε δΘιι ιhτόμειvε,v, έςbν απ·,:, 

χαλάσ·ματα γΕΙμάτα 6άτα;ς καi τ' δvομσ: 

yιa τό ψf1λωμα ποv Rταv μιά φο.ρ(Χ )<i-:

σμέvο, ποu τ,) i:λιογιy,; άκδμα Ψήλωμα τ' 

'Αρχαγγέλοv. Ma ή;pθε μ ιό: μΘρο: ποu &&<:
λα τό ξανafJ:u;μrJθrικαv σ1 χωοριαvοί. 'Έ;.,::Χ 

cειληιο ά χότζας ό:π' ;ο Νιο Χωριό, πο.J 

>)ρθε v' άλέση στi}•J Κuaρέα τΌ σιτάρ: του, 

wχτώθrικ•ε καi τζσιμi δf:. ιδ.ρi)κε νό: πi] τήv 

ττροσωχή του στΟιv 'Αλλάχ. ΗΕ'τσι μεγάλη 

η Ku€!,:Jia ποv yένηικε ι<α! μi: τόσες έκκλ1~ 

σιές, μήτΙΕ τεκ;κέ, μι]τε τζαμ1 δw εΤχε.. ΘU:. 
μώθ.ψε. ll λ:Jryijς aφε;.ιτάδες i'jταv ο\ ΤοίJ:ο

κοι τοCι vησιοίl, σΟ: μέ:σα στi]ς Kύτrpov '7ό 
πιό μεγάλο χωρ:ο τΟν 'ΑλλCι:χ κανένας δ~· 
/JοΠ'Ο,::>οvσε. va δοξάση; Σa γίψισε ό/Ιciίθε 

Τ()[} κι εf:S-ε κεί' κοντa το Ψίιλωψα τ' 'Αp

χαγyέλου, Ο:vέ6ηκ·ε πάνω, δ:τrλωσε τΟ χαλi 

τοv καi γονάτισε νΟ: ττή η\ν ττροσαιχή τQ\J. 

κ ι u·στε,_:>α σιaν κ<rτέ6:ηι<Ιε, wi]:γεν Ολόϊσα 

στοος τηροεστοuς τώv χριστιcwώv και τούς 

το εfητε κα$α,ρά, ΠWς ά'π' ,.η μέpο: κε;ί.νη 

ΤΟ ψήλωμα ήταν χτήμα του, γιΟ: να χτιστ~ 

τζαμί. 

Τ' Ο:κουσαν οΙ χ;ριστιcwοi κι 

χτη;καv, μa τίποτε δεν είmανε 
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του. • Ομως σό:ν ό:τrόμειnιαν μαvάχοι -τοvς 

καi κοί'fαξο:v τα ι6ι6λία τά 11'03λιά των έκ

'Ι<λησ,ιώ-ι κα; 6ρfiιcαν π.ως Κ'Εί <Πάvω μιά φο

.;χ): η·ταν χηcτμέν:} παpεκ.χλήσ:, άτr' το κα

Κiό τακ; iiταv ,.,; όϊρpωστήσονν. "Ε,ριριχvεv δ 

έ!νας το φιτα!ξι<μο στCιv fiΛλο κι όλο: μαζl 

<rrooς πιο τrαλιοος, ποu άψψαv τΟ πα;pεκ

κλήσι vα χαλάοη, να γενij ρημάδι, για vάι-r 

θοίΊιv σή,μφα~ ο1 Τ<>Qpοκοι να ,6 πιάσοvν. Σα 
μά:λω<Η:>Jν o«xl φώναξαν πολύ, Ι<.CΙ.τά:λα6αν 

σ'τό τέλος 1τώς μt τΙς ψωvες τίπο~ δι γι

..&ταν ΚΙ άτrοφάσισο.;ν Vcr τrfuιε o-n1 /νwt<{>1-

σία, σ-τό Δωπότη, το mφόmονό τοvς νi':ι 

<oV ποCιv κι έκείνος νά παραι«χλΟΟη -τό Β α,.. 

λη ,ά τ·οuς το δώσry πίσω. Σά θά ,.ο έ

παφκιν, θΕ vά ξαvό;χτιζο:v ε®ς το πο:pε.c

κλήσι, καvένας πια νιΧ μη μπcψi) νΟ: τοLις 
,.· άρτrάξry. 

Mix πέ,ρασε γρήγορα δ θv.μός τοvς. την 

&λλrr μ~ρια σκiφτ.ηκαιν άλλιώ.τικα. Βρέθηκε 

κdτrοιος πού τοuς εi111ε πως δf:ν ιiταw σω

στό γιό ε:να pη;μάδι -τοLις Τοvpιιοvς ν' ά

wιέΦοvν, γισ;τ; μπqροίΊσε Υά τούς γίνη κι 

άλλο μεγαλuτeρο κrο<ό. Θvμωσα:ν ο! άλλ:ι ι 

σάν άκα.ισα:ν 'fcX λόγια του, μζι στο τέλος 

Ολοι 0\.\ΙJ!φώνησαν μαζί τοv. Μη δeν εΤχαv 

ϊόσες άλλες έι<JΚ.λησιiς μεγάλες; Ποu 1ια 

-mήγαιναι~ τώ.pα ν0: ξ<ΜΧχ,.ίζοw ,ρryμοκκλή

σια ... 

Μά κι ol ΤοίΊρκο: δi.v πολη;wriστηι<σtJ 

γι' αύrό. Δf:.v §cr.ιαφά:νrJΚειν ό χότζας στό 

)((.ψΙό, μήτε κανένας ό:λλος wχ,.ώθηκ~ σΤΟ 

ω,εσ,μα ποτf:. κα.i -γψεψε σ'ΤΟ ψήλωμα: vά 

'!1fi την 111ροσεvχ.ή ....ου. Κ ι έτσι ,.σ πc:φεκ

ιςλήσι ξεχά:στηκε ξαva κι ό:m) τοVς χρ-ισ-τια

vοιJς κι όπrΟ τοvς ΤοιJ.ρκοvς. 

Χρ(wια πάλι π€ρασαν, καιιριc)ς πολuς καΙ 

τό Μrσοφέ;γγαρο έφvγεv ότιτ' το νησί. Tr}v 

Κvτηριο τώpι:χ Ο,ρι(ε 6ασί~~ο χ;ριστι'αν"κό, ή 

• hyγλία. Μι}. 'Πάλι καJvένας, ώς τι) μέιρα 

1τοU σ-πΊιν Κ\Jθρέα ήρθαν της Κv6Θριιησ1ς 

ο1 αvθρωm-οι τά χ'Υ!ή:μα-rα Υά YJpάψow στο:J 

κα&\ΛΟς τό άvομα . Oi έκκλησιές, ,.α σπίτια, 

τα χ(4pά:ψια, τα δέντρα, τά ..ε,ρά, δλα fπ;>~

-rτε να yραφτοίίν τΟ Κ!Ciθέvα στο vοuκοκVοη 

το διικό του. Σόv ι\ρθε ΚΙ ή σ'ειιρcΧ yιa τοιJ 

Άρχσ;yγ{fλοv το Ψήλωμα, το ζή-τrycταιν οΙ 

ΤΟV.ρκοι γιό: δικό τοvς, χτi]ιμα το(j τζαμιού, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

Φώvαξαν τrάλι οί χωρι οrvοί. ~Ηρθαv κι :οί 

τηροε:r.η:-1 κα>Ι φέρα:νε τα 6 .6λία τά παλιά 

,.ης έJι<κλησι<Χς, τrou ήτ,οr~ ypαμμέvο 1τQ;>εο<

Κ'λή.σι . Μ:Χ oi Τοi),ρκJο ι τού:; ά.ντ iΙΚΟψαν κ; 

ει\ιrw.ι<; πως Οcπο τότε ·ro παρa<.κλήσι χά

λασε κα; η) ψήλωμα το t<ήlρ'Jξ.ε ... ζαμi -τοCι 

Ν ι οLι Χω,ριο(j ό χό<rζας. ~ [;'σι yιCι 

ώ.,:>α πολλη ΚΙ a'J.iλo δi;v ήταν l"j yε;νη, Π<χ

pό: vα μπσW oi δίκη, γιά να κ;ριθη ποιοu 

fϊτανε. Μα ο,! Χ<4;>ιαJΥο; τrε,ι·σμάτ<-Χ!'ΟΝ yιά 

καλ:Χ τοότη -τη φορά. Δiv mφfμι:nια:v v.:X 
πάιιt σ-τά δυκ'αχ:rτήρια γ ιΟ: ,ya γενiΊ. δι><ό του,; 

το Ψή:λω.μα τ' 'Αpχαyγέλοv. Ό,τι ·ι<α; v<X 
Θνι:.γαιν ο1 Τοi:ιρκοι , θε να 'ο έκαναν δικ5 

τακ;. Άrrτο τι'ι:v iδ.α κ:όλο:ς μiρα 'Πήγαv 

ση') Λεuκ:ωσία, σ'ΙΌ Δεσπότη, va τοLις όρ

μηvέψ.'1 τi Ι>ά κά.<οvν. 

Σάν έγίφισαν η) δρό:δv ol τrροε.σ,.οί, μά

ζεψαν γuρω -τους τοLις χωριCΙJΙΙοuς ιω;; τοUι:; 

είποr.-ε πώς, μΟIIό!χα αv μπαροCισε ,.ο. πα

~~r)σι vα ξ~ιστiι τr,prdroo vcX yίνη 
&ίιcη, eε vcX γινόταν τό ψήλωμα δικό ;quς. 
ΘΕ: να .δασ'fοίΊσε ή δiΚ<η χιρόνια, θα ξόδιεvαv 

fνα ~ρΟ λεφτά καi ·κανΟΟς δi:ν ήξειμε 

1110100 σε vcX yιvόταιν χοτfιμα .με τό \Οδ·μο. 

ΚαΙ τό~ε yέW}Κ'ε. -το θα.ί.Ιμα. Σε ,.pείς μέρες 

·no πα:pεt<iκλήσ ι ξαrιtσ.χτίσ-τηκε! Άτrό η1ν :
δια κιόλας vίιχτα άiρχί'llησ<:w δουλειά, μι

κ,ροί, μεγάλοι. Πι.φό:tησα.v τ' CiJWJ: 'ΠΌίι εl

χανε να κάνουv. '1\φί'ικαιν μισοτfλει(,Πσ: τά 

σπί'τια: τους x:o:l κουβάλησαν σ,.ο ψήλω~μα 

τ>ά 'Ιt'λιθάiρια, ,.ις πέτρες, τόν ό:σ'6έcττη 'ltou 

άiγόιρασα:ν yιά τΙς δικές 'fOVς τές δουλειές, 

Κ Ι άpχί"ηοσαv ολη τη ...ύχ>τα VCx σtιά6ΟΟ<• 

yιά τCχ Βφέλια. ΣcΧν 00κ.ο:6αν, oi ά:ξίv~ς 

'fOtJ; έσ»<.όvτσψοΙΥ σέ πέτ.pct. Μέσ' στή vV
χro δε μιττόιρε= Υά δoVv καλά, Κ ι Εσπrχ

σ-αν σε δvΟ -nijς 'Αιwλί.vας τη σκαλισ-τή 

ταφόπετρα- Κι έκcrχ:ιw ι<·ΟμιμόJτια το μάρμα

ρ,:> τiΊς ά.pχόvτ ισσας Ε!ιρf}νης. Τήv ό:λλ1 

μ€;pι;χ 6Ρ'1κ.αv σκόρπια μέσ' o-ra χώμα-τα 

καΙ κ6ΙGΚαλα ιω:1 διιο J('ρVσ'ΟUς στUΙ.ΙΙροvc . 
τ ά μάζεψαν χωρ)ς w ξέ,ροuv ποtΟί) 1\τa:νε . 

Ξαrιt~ τό κόι<ιι<αλα σl'Q <ι<οιμryτήρι τοίΊ 
χω.ριιοο κα; τri}ραv τοLις σ-ταvροUς καi -τά 

κομ;μάτια τών ~ρων <ω:] τό: Cδαλα:ν 
y:ιό φVλα~η στ' Άγίοv Άvδp0i11ίι<ου τΟ Ιερό. 

Σ.Cχ χ-τίστηχε το ~ήσι, φέiρανε ε!

κ{wες κα4 ~ άπ' τΙς l'i>h<; όcκλl\-
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σιi.ς κα.Ι μανσ.κΧλια καΙ 'Π'Οiλιa crτασiδω 

καi τό λειτο(ψγησε -ιτα'!f'aς άtrr' την π:ρώη1 

κιόλας KupιCt!Κή, 'Έτσι oi ΤΟΟ,pκοι, σQv rό 

ώτί•ιφυσαν χτισ;μόι.ο, μi. τή σχε:nή 1'00 μ/: 

σταvpό, κorrό.'λαtic:w -ιτώς μάταια m)γαν οί 

ψc.:>'Jές τοvς κα1 μέ τiς δiΙΚες τίrιτοτε δε θά 

15κανσ.ν καi τό mχρ:Scτησ<ΙΙV. Μι1 δl:v εΤχαΥ 

τόσα @λα -τζ01μιa δικά τοvς. . . Σέ λίγες 

μέρες οί χωpιανο1 τό yράψα.νε crτ' δvομα 

wV Δεο-ιτότη Ka•J τΟ -ιτα;;:><..Ι«f<λή'Cτι καj τ ό 

ψήλωμα, δίχως νeχ τοος πή τίΠοτε καfν&ας . 
Πiιρασαν κι ό:πό τότε χ.ρόvια κι οι1 χΙΡ:

crτιανο!, τώρα τroU ξοοιαy.Θνηκ.ε δικi> -rouς τό 

11"CΧΙpξ)tαλήσι και δε Φ:>5όιντοvσσν νδ:ρθοvν ο! 

Το~pιωι νά τό -τr&,p::.υv, το ξiχασαν ξανά. 

Μσνάχα μιa φc.pα τΌ χρόνο, όlνήμε,ρα τοu 

'Α.αχαyγϋ.οu, πόει va τό λειτ()Ιψyήση ό 

παπ.άς. 11ς άλλες μέρες, καμιa φορά av 
τό θvμη&W, oi Ύιρι/:ς της yεrτοιvιάς mivε 

κι O:vά6ovv η)v .ι<αν1ήλ'<Χ. 

'Η μ. 'Ελενίτ<;α Στl)λλij Χατζη Κο>ν· 
σταντfj (Κούτσουe·ο-ι:) μ8 την κΟρη 
της Χρ-'-'στα/.Ιλοi5 Κ λ. Ν ικ-ολά.Qυ στη ν 
·α-όλη του σπι,;ιοϋ τους στην Καμά
Qα , (ένορία 'Νγίας Μ(Χ(!'ίνας) Κυθeέ-
ας. [ΦωτQγραφί-α Κλ. Σφ.οο>νί&η 1. 
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