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ΕΑΙΕΥΘΕΡΗ .ΚΥΘΡΕ.Α

·Έγγραφον άρ. Μ"'ι~:Π
ΣΟΜΑΤΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ
Πεvr&ης

His Excellenoy
the Ambassadαr
Mr. Ctawfoιrd

50,

Τηλ.:

26301

Δ~η

ΙJiJQQβ~A, .~.3,1~6
σf tbe

U .S.A. 1n

Oypn:ιs

Nicosia
Υour ExceJ1enσy,

take tιhe honOUI!' to . bcinιg. .to yoo.r
facts in the hartds of αur Orιgaιnιimtioo ''ElEιteri
Ι bιeireby

case

σf

a

missinιg

Amer.ioan citizen

thaιt

of Kyti

.
·.~·

.
l"tmm

whose wife VatihooιJ:a Kyriaoou Sophoo1eous and \ι!{, ~ι~ ~~
fr~ !(ythιr~ a:re a1so missing since the second ~~ ά[:~. ~~~- .~~~
a~st our ιslaιnd.
.·
. ι ' ' • . /, ,, \. • ,,··
~. .
.Accorαιnιg to writιten testiιmony ίn the· .haιnιds 1 pf..φι- ~ .~ ·.~~
αιentiooώ tlhιr~ encl,~ved rφmained in their .hαo:~e; .ΙJ-~· ·~~··
e&. ·
the 15ili.o.r.tιbe 16th Aupt 1974 at aιbout 8.15 a~•.. a$1!\H;
w.as seer by other enc1ιaιveκl to stop outside tιbe ~ ~ ~.. . .
. . .·
a moment Vathoo.Iιas vas .seen cαmi111g OUJt of tιhe hοαιe boιldi.og a wh1ιte 'clotιh
and waι1king tσw·a:rds the ca:r. AιlmoSJt .immediaιtdy ιbeιr h~~~~· out of
the house holding his Amerioa.n passport. It seems t:baιt tihe ccιιuιple having
men.tion.ed their Ameri.oaιn natiooaιtity had asked the Turks to 8ι1'II'8Dge for tbeiτ
transfer i.n. an Amer.iιcan ca:r. This, one caιn reιfer from a statement maιde by
one of the 'f.urks who 1ooked aιt his waωh and said: "What>,s the time nσw?
It's 8.15. Tomorτσw at the same time an Americ.an oar wi11. be ba'e to take

you".

.

"

And in fιa.ct at th~ same time the next d~JX <\.,!arse. ~ pri~ c~
aιmved and tιook .an three αf them, ,bιJt w.bo haNσltt ~tiιowιn any sφι m
spite of the many efforts ·by tbeir rda.tiιves to ·tιraιc:\'φιιlihae;! ι
The Bxeoutive Comm.iιttee of our Association submits to yow ExceJleuoy
.

aιwaιrm aιppeal f0ιr your oodertakinιg ·to ίnιvestiιgaιfro tωι :c;M' s8o η boliιrve
that tbese three unfαrιtιuιnιaιte fellow cίtize.ns of ours bawe fa.Uen viά.ims of deception on behaιlf οιf the 'f,UJ.idsh forees of invasioo., ~~ ~ _...
tendinιg to be Americoo. o.flficials .have driven them asway to an uob:ιOWD de&tination, and as a reSΙU1t they reman tiill today m1ss.inιg pet~ ιwd' ih«e are
grave feΙΙJrS conceming tιheiir 1ίves.
··· ·
··

C.C.: 1) Mr Perez De ()ue.Bar
2) The Pres.ident of Inιternational Reιd Qross ,~a.
3) Direotoτ Division of Human Ri8hts ~- Goιιova.
4) The President of In·teιmaιtional Commission αf Juιrists Gerι.eva.
5) 'The Pιreside.nt of Europeιaιn Cαmmission Olf Huιιna.n R.iιght.s Cωncil
of Europe, Strasburg.
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ΣΟΜΑ. ΤΕ Ι ΟΝ ΕΛΕΎΘ,ΕΡΙ-i K'V'Θf1~1't.
Πεντέ:ληι;; 50, Τηλ.: 26301 ·Δr~~~·

Ιlρος τήν Α.:Ε.
mfιv Κt:'1Π@'ο

·

Η~-σ6-ι."ν των ΗΙΙΑ

Λεt»ι(ιmtα

'Βsοχ.ώ-taτε. κύQιι:J Ηι;ι':ισf}υ,
Διε-ριμηνε6οντσ.ς τα ι'ψόφο)να αίσΟ'ή;ματ:α
ποiϊ ουμΠL"ttΌ'ι?V ιί.~όλττα μs τig
()J...o\1 το\5
\>(ι διαδι;6άσετε πρ{;g τijv Κ'ι,t)ιSρ-vηση τ·ijg χ;ιf)ρα<,; σας;

ση τουι; νια συνέχιση της aπανό{)Ιεt:ισηb άποσrολης; ν•.••""'' ...
μέχ>Qις; δτου ..λυθεί: --- σύμφωνα μέ
a:ποφιiισ1;'ις; :κιαi
Ψ'ri~φιιι:J!tt.•αχα
οπ-.-.:
το κτπ-ριακο πρό6λ1liμα.

---

τα έyκ.λήματα, έξοχώtατε κύριε Hρ,{i;(}'~i), :)fOi': ή' 'f(jυ,~-κtα
και i:~ξακσ.λο-ι...ftε:ϊ ,,α διαπρaττει στην Κύπρο, ~έ'' :μrti:.I.Q-oc\5-ν να.

φοi.'ν εi.Sκολα lι;τ~Ί το ί.αό ;μας. Καί δ λαός; μα~ ζητa τ·ryν 'it)it~ση fι φιαι.&η
συ~·δ'ροrμη (SΜ:ι.ηι στον δραματικο ι'ιyώνα yua έπvβί<Ι)!ι1ιι1 :ιtnf1 διε1~~~~εrι. Ί'υχον
a(iση τού ~'μ:rοάριy-;(ο, έξοχ,ιοτατε κ6ριε Πρέσ6'Ι:'ι, •t:Rι; έν
ι~iJJG<ft·
τηtα ήθι:κ-ά. πολι:ηκα και στρατιαιτικια τot:g κυ'νι-κηtις;
t(; ··Κο;\ θα
καταφέρε-ι νέο π'ιισ<Ι')πλατο πλfiiψα σε fJάρο~ toιt"S t-ft1)..ίιίΠιJ)ρΟ'ι' J..@tι μ~.

··εV'νραφον άρ ..26
ΣΟΜΑ ΤΕ I ΟΝ ΕΛΕΥΘ·ΕΡΗ Κ:ΥΘΡΕΑ

50,

26301

ΕλΕΥΘΕΡΗ

τ(

ΚΥΘΡΕΑ

(~. δWφt)tJOL

νι.κή τη~ σ6ν<θι-;ση.

Οοδο

.ποίκων κ,αl.

~}·•·•rl'"''',.. αi?το 6ιrόγχο που

ΗΕ'fΡΟ'Σ :ΣrryΛΙΑΝΟΤ

Πι.!όεδ(;οg

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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·Q1 ·

ΣΟΜΑτΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ·ΚΥΘΡΕΑ
501 'rη.#•• : 26301 Αοοο·6πολ.η

Η{!Ος ()λιΛJς τoiJ~; Η~6εις
.πο·\:: ι>ίναι δι~;τιστε\'!-tένοι ση)ν
'l~ξοχό)ταtε Κ6ι,?tε ΙΙρέσ6,,,

Το Δ.Σ. του .Σύ)ματείου (<Ί~.λεvθερη Κ\.1ΙQ.Q~~αι> ~rtιιi'\'1Ψ.J.iM!..•t
"lfi1rητ·n σαι;; το Ο{?";Η"Ι τών 6ανδο.λΙJσμlίΊ\' .που
στην κοι'\•ό1:ητα τή~ι; ΚιJθρέαι; .
.Σ6μιtpύ.t\'α .με mοι1;εί.α ποi1 τi>
μαρτ~.ι.ιtfες; 'ξένων ((,π.οστολών

την κοινότητσ)

"'.,...,.,..,.,'1!""'"''

οί το'i5ρκοι ε"'τοι:Κ.οι

τη~ κισμόπολη~. Τάφοι ί~χα"ν

χρι,σηανικα και άλλα ·σ6μ6ολα έχσι'ι\'
προσ::ηί:θεια ,,α καταστρ{:.-ψοιιw ι'n:ι:δή:rι:(J'τε Ο"'l,ετlιζεται

λι:tιστικt) πιt·ράδοση τijs

Μέ,σα ·στ-:« Ι:δια ιGuψα.ιyw~" "''"'VIι''-''"'"

τάσοεται η όλ~~.η.ραιτικη σύλησιι τrjς; π:J..ot~ι:rώτft1rJΙfl;
Οησαύρι•στηg νεκροtSπ;ο.ληι;; τών Χύτ.ρι&ν που

<~;!1).~'&:. της κοιVΙότηται;. Σε λί;)'l:~ .ι~έ·ρ·εG
άποστεί/.οuμε και φωτονρ·αφικο ί'λικο

κροταφεϊίο τi'jς κοινοτη'!'Ιας.
"]'πο6άλλσuμε
σε/η-'.

,,&

n)ν

δείτε Π(}'οσαmικα

Κ·;~οτ·ιιψΙ~tΟ Κl1l τήν ft(!'IO(I)

τiΊν (t'\"!Οεντι,κότητα

έ't;οχ@τατε.··
M.li•t",.'>'h μ.α~ σε

ηSποι. και

91
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ΣΟΜΑΤΕ I ΟΝ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΥ'ΘΡΕΑ
Ηεντ{wη~

50,

Τηλ:

26ii<H

Το
θΟ: το
εκδGση )tΟ'Ό τα δ1'0
θεσης, π.ροκ.εφ.~~νου ,,.α τijν

στο έξω,;ει;ιι.κό, π·ε.ριλα•!.λJ6ανομένων
f)ι'ι ό:ποστι:ιλεt καl σι1νοδεητικij rtJ"'"""''"''"
ματεί6w.
Ηαρ·ακαΜ) σημ.ειωστε
λlj {~πf'ι κάιθε
Πι>{!ιοχ1)
Καt Οί ά'\'VΟΟ15με\'ΟΙ, ό τ(/'ό.πο;; τοi) 11H""Il1rαι~
ι$(Ι)gΟ~: κάtκαν σ8 καμίνι_,α "/tff. \'a
κόμα -- ένω {) ύπο'j'ράφωιν fιταν
'Έ:rtΙ.1'{!'(1Πη 'ΑνΟρωπίνοηι
ρά,λληλα r1..πο τ·ην ι:~κ,6οση

Λόν~>> κ.α. έκΜσ.εων
την ευκαιρία σά~

ρ~>> t'tνα7ι~έ~-λε~ στι) _σrι·~ε.ρινή. τη-:;

'Vι.!'tl:\'f'O της οποια~ O«G α.1tσοτf-iλ/.ο1;Ι1ιε
κάλ1.'ψη των σχετικών έξόδιι:νν.

Δ<~ο(:~Qιλη

92

•· Εγγραφον

άρ.

'2?

Σ:ΟΜΑΤΕ! ΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡέΑ
26301

ΕΛΕΥΙ:.Μ:Ξ:ΡΗ

ΚΥΘΡΕΑ

'Έγγραφον όρ. 30
ΣΟΜΑ.ΤΕ I ΟΝ Ε:ΛΕ"!ΘΕ:ΡΗ .Κ!Υ'!ΒΡΕΑ
Ιlεντέλης 50, Τηλ.: 26:ro1

Το Γuναικείο Τμfιιμο. τού
λ~ι Ο'τi1ν
ΆΕξοχότητα .n.r'"'"·r•···· O'ια.vιoottm>to; t'W"r•r>"An.
κ η Δπόφ<ισ:η
κ(α.
Uα~.ι;ωc,α,f.t)ύμε διαι6ι;()ι'W1Ί5

δοοφοοtα~ και

"Εννραφον όρ.

3.1

ΣΟΜΑΤΕ I ΟΝ EΛEYΘEPH'Kt'ΘfJQ
ΙΙε.ντ8λtJιt;
Τηλ.: 26301 Δα~1).'λ/η
ΤΗΛ f~Π'ΡΑΦΙΙΜΑ

"Εγγραφον άρ.
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ΣΟΜΑΤΕ I ΟΝ Εl\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Ιi-~'''τPJ;;cηc

f>re:siden:t

fi0,

26~101

Hu1l11H1.
CσιιαcΗ

Commi.ttre

Genev·a
As~ociatiαns σΙ

f'ree

Mαr:pi1ou As&σciatiαn ~υώ
ι'Ι.erαιι:ηd 1rnmedia:te pu;bHewtίon

Rrec

Movement
Commi.ttee, ""'n,,.,,.,,,,..,inσ <ttt·rocit;ies · cornnιi'ttt~d Jιn
ιroops.

It i.s mora:lly
i:n

comn:ιited

unaxcφtab~e

and. iJιcoceveble to wri;te otf:
by Tu1'kis.h force.s.

cΙ·Jιn:ιes

Hl;:e. tl1osc

94
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ΣOM.AttiON ΕΛΕΥΘΕΡΗ~ ~~:

Πεντέlλη~ 50, Τηλ.: 26301 Auo~f{ r
ΤΗΛΕΙ'ΡΑΦΒΜΑ

Έsοχότατο κ. Γκοiλίντο Πrολ
'Α·ντιπuόσωπο Γενικοϋ Γ@'Οiμματέια Ο.Η.Ε.

στήν Κ~ο
Λ·εuχωσtα
~:rt-,),·,_

,~

~~~

Σφ6σύλια '~~ Κ~αs, ΠΟΑΑ. ~~ ~"~'-* '~iib

Κ-ι"ΙΠ;ρ.~.ακοϋ ΆΎ'ώνα, παuακ.αλοΌν να δια6ιι6άσετε στο Γevtxλ Γ~ματέ-4;

τοϋ ΟΗΕ άπc~ίτηση ,κιmριιακοϋ λαοϋ '!11a έπί.λ1.1;,ιτη .κ..~ι~'\?
ώτοφΟΟε~ και ψηφι01ματα ι)ννανι01μο". ΣΨΟJΙΆ' 'ΕΙ~
δeκτο και άνήιθ~ στο τέλος; τοϋ ·2Οοϋ σιώ~· ·•' έ!lft

. μ.s
Uifά·
σ'V' f.Π'ί:

δροιιείς;, οί σφα'\'ωιJΙτΒS κι οί θύτ~ και μάλιιστα σε ~ έ~ eίφινι.κοϋ
και μικuοϋ λαοϋ δπωs είναι ό λ~Ος; τfίs Κ'
• ΣΤΟΠ. Κ~ς; ~

. _, 1\τ&'t.t~ά.πθ παν~αι-·
·· ''·'

δ8ν θα δεχθεί .λύqειs; που τον Άόδ1ποϋν στήν
ε~ ~στορ.ιus το" ~ες;.
~'

·~ ~

'Έγγραφο άρ.
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VΦΥΠDΥΡΓDΣ

nPDEAPIAΣ ΚVΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

Αθηναι,\8 ΜαρτCοu

1976

f\ ·'\- '< \ \'\ \
Κύριον

Κυpιdκον Δαμπρίαν
Κατσώνη

4,

διαμ.31

,Δευκωσίαν

I

Άγαπητέ έΕάδελ~ε,

"Ελαβα τό ύπόμνημα τοϋ Συλλόγου "·'Ελεύθερη Ku~tα"
χαι ένημερώθηκα έπί τοΟ θέμλτοςποό σaς άπασχολ~f·
τό ύπόμνημα διεβιβάσθη έν συνεχεία στό Ύπou~st~·

·:εςωτερικων, τό όποϊο λόγω άρμοδιότητος, είμαι βέβαιι;ς. δ;ι &« ·έ,fετάοt\
διεξοδικώτερα δλα τά στοιχεϊα τιού περιλαμβάνονται σ αυτο.

'Mt ii'fi:\~η

I

Γilαιalfl:ι~
---n#~~'q.ς
!

ί

F

_' ..

6ΛΙΕΥΘΕ;ΡΗ ΚΥΘΡSΑ

"'Εγγροφο άρ.
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ΤΗΕ

UNITED STATES OF AMERICA

Nicosia, Cyprus
March 2, 1977

;.,ι

Mr. Petros Stylianou
President
Free Kythrea Association
Nicosia, Cy!,)rus
Dear Mr. Stylianou:
Ι have been instructed to acknowledge, on behalf
of Mr. Clark Clifford, your kind :t.eleg:ram of welcome
to him on the occasion of his recent visit to Cyprus.
Your interest and thoughtfulness and that of the
Free Kythrea Association were very much appreciated.

im

Υ·ΊΟΥ?Γ •ΙΟ ΠΡΙΔΗ!'i

Υ.Π.~93/68/3Γ

Y'!F"''''~'Tl!
..ιgσο'''>'Ί'ΙΚ,, ' •. AEYJCΩ';)I't:
'
.

· ΛΙ;ιότιμQ. .ΙΟΟρt.ο· · • · · · • · · • · · · · ·
μ~~Ρ9.~ν~~~ΥΡV.....
~pρ~~9P9.~UYJ~~J~~fi' ΈπLτροπqς)
~~ρ~ρρ~~9μ.J~Υβ$Ρ8 ΚΥθΡΕΑ
Κι.μwvος 10,
ΕΎWιΙμη
{

Μέ εύχcφCστηι:;rη σ6ς πληροφορω δη τ~ 114ttlιP4Milf

\

ι.ιt τCτΛο

•• ••• .,. ••• • •• ••• •• ••• .'ISAETUPB .ΠθΡΕ!":. •., ... .,..,. ••. •• • • • t

• \. •• •,. .,. -

~γΙφCδηκε όπό τήv tτιιτροπή έγvφίc,εως Βιβ/,tων 'ft-6 τtς !{CJ.~να-rι.κι!ι;
Ει βλιο{}ψιε ς.

Μέ τιμf},

(Π.Χρ.Σέργης)
JΑορφωτι κός Λε ιτοuργός

I

~
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ΚΥΠf'Ιλκοy

λΓωΝοc

Ε.Π.Ε.Κ.Α.

_
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98
€ΘΝJΚΗ

ΠΑ. η>ιωΤΙΚΗ

ΚΥΠf'Ιλi<ΟΥ

6Νωcιc:

λΓillNO<:

-Ξ= Ε.Π.Ε.Κ.1\.
Τλ fi/>.NTλ .Δ!λ ΤΗΝ €λ.λ.>..λλ

ffi:?IfΦONHI 3, ΤΑΧ. 1<:!8. 34θ,
ΤηλtφιΙJνον
ι\ΑΡΝΙΙΞ

--

55054
ΚVΠΡΟΣ

Ε.ΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

.. 99
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ

Άρι.δ.Πρωτ.
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ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ

I<VΓIPO

Φ.9372-54/ΑΣ734

Λεuκωσtα,

1

ΠΡΟΣ

τό Σωμ.ατεϊ:ο "ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ",
Πεντέλης; 50,
Δασοόπολη Λεuκωσtα.-

"Ελαβα τήν άπό 7.3.1979 έπι.σt~λή.'i:{4C μ.€'c'tή\Ι:όΠΌtα
εCχατε τήν καλωσόνη νά μέ ένημερώσε# ·v~ά τις: 5ραρτη~6"'
τητες;;

τοΟ περι.οδι.κοΌ σας;;"ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ".

Εόχαριστως;; έσωκλειω έπι.ταyή πενήντα λι.ρων κόπρου

(Λ.Κ.50 .-) , ποό άποτελεϊ: μ.ι.κρή συμβ.ολ1\ τf\ι:: Πρε~εtας;; στό
άξι.όλοyο έκδοτι.κό σας; tρyo.-

\
ΕΥΝΗΜΜ.:

1

tπι.ταyή

Λ.κ.sο.-

~ J .~~.
Μ~ Δοόντας;; ~
.

•

Πρ σ(3ης;

ΑΣ/απ

'

,,
100
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

Λευκωσ~α,

7 "Αnρι.λlου 1919}

.Πρός:

·ιι ·Αδούλωτη

Κερύνει.α'',

" ·Ελεύθ-ερο

Μόρφου"

''·Ελεύθερη

Κυθ'ρέα''

"Δημοκρατι. κή

,
.....
,'-......

I

Όργάνωση Προσφύγων

·A~two't'Θυ'•

,·

Λευκωσίαν.

• Επf'iρα

τό

γράμμα σαι;

τf'jς:

l'fU:cM(φ:Π ιcαι. u.eι.t:

.e::6-

χαρι.στω θ-ερμό: γι.ά τήν ύποστήρι.~η κα' qu"-"'....λ"':'t~

σας: στόν κοι.νόν άγώνα γι.ά τήν έδνι.κη καr~uσ"Ί'κή 'έτiι.
βίωση

τοϋ

δέματα,

λαοϋ μας:.

Γνωρί~ετε καλά τίς: δέσεις μου yι.ά τά δι.άφορα
πού άναφέpετε στό γράμμα σαι;.
Μα.t:ί άγωνι.~ό

μαστε καί θά συνεχ'ίσουμε νά άγωνι.t:όμαστε γι.ά τό παρόν

καί

τό μέλλον τοϋ τόπου μας:.

Σέ ολόυς: οας: άπευδύ\1ω τό χ.αι.ρcτι.σ\,ι.6 lJ.QU·i
Μετά τι.μf\ς

I

F

~

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

"Εγγραφο όρ.
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Χ"

ΓΙΑΝΝΙΙ:

~~~~2!_:_~!~~~~
.ι
Εν Μενεου τη

1.

1111

ιr.ι.-

J

+
t

q.,
ιr

Γ

1F'

Σ:ΩΜJ.:rΕΙΟΝ
ΕΛΕΥθΕΡΗ ΠθΡΕΑ

Πεν.τελης

Τ. Κ.

50

4620

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

~~~~~~~~~-~~~~~~~~!Κtιpιο~,
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