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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚθΕΣΗ ΣΤΟ Β' ΗΑΤΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ* 

Ε Ν Α Σ Β Ο Μ Ο Σ! 
ΤΗΣ ΑΕΥΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΊΙΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ! 

ΚΑΙ ΠΑΝD Σ' ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝ ΤΑ θΥΣΙΑ! 

Ψίλοι σWεδροι, 

Συyιφοιτούμε σήι.wρα το Β' Παryκύ'Π;ΟΙΟ 

Σuνέδριό μας ucττερα άπο 4 πεpί'ΠΟV χρ~ 

νια - ονyκειφιμέiνα 3 χρόνια καi 9 μήvεc 

~- ίίcττερα Crπo το μεγαλειωδες Α' Παγκίι

πpιο Σι.ινέδριο τοΟ σωματείου μας 'ΠοU σvy

φοτ,ήθηκε τίΊν Κuριακη 24.8.1975 στον ΚΙ

vηματογράψο «Μιμόζcη Λευκωσίας καΙ πού 

i'iτa:\1 το 'ΠΙο όριyανωμένο καi 'ΠΙΟ μαζικο 

σvvέδριο 'ΠοU σvγιφότησε ώς τότΕ 'Προσψi.J

γικο σωματεΊο τοίί νησιού μας. Το Σv·μδοίι

λιο τοϊι σt.~ματείσu «'Ελεύθερη Κuθρέα» ά

πεφάσισε νa mιyκαλΘσει το ση,μεριi\10 CJ\Νέ

δριο, το Β' Παγκίιπριο σvνέδριο τοϊι σωμα

·rείοv, ύστερα Crπo τΙς 'Πολιτικf:ς έξελί.ξεις 

-τσU διαγράφονται στον πολιτικο ~ρίζοvτα 

τσV vηιοίJ καΙ οί &τrοίΈς μπο,ρεl va σημαδί
ψοvν ο,j:)ιστικa καΙ άνεξίτηιλα τηv !στοριl(η 

μοίρα τοu vησιοίί μας. 

'Έτσι Θεωρήσαμε καθij,κο μας va ά'Πω
t'>UΙΙΙθοΟμε προς τοuς καποίκοvς τijς ΠEpiO· 

χiΊς καΙ Va τοuς καλέσοUΙμΕ σε παyκίmριο 

σι.ινΘδιριο yιa va μελετηθοΟν ο! πολιτ'!κές έ

ξελίξεις QΙt τρέχουσες Καl 1/a λη;φθοϊιν 0ί Cx• 
vαyκα'iες άποψ·ά:σεις. 'Ετcομένως θa κάνουμε 

Cχπλfι άναφσρa στΙς γεvι,κες δραστηpιότητε.ς 

τοv σωματείο'J στο .μεσοδι,άστη;μα ποu διά-

6-η;κε .μεταξu τοϊι Α' κα1 Β' Παγκυπρίcv 

σννεδρίοv, yι(χ νa δοuμε το πολ:ηκ6 θέμeιr_ 

ΠΕΤΡΟr :ΣΤr ΛΙΑΝΟΥ 

Ι. 6ΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

"'ΕΛΕ.ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡ~ 

Τ ο σι.~μα:τεΊο μας, ύcττ~pα ά-πΟ έvrατ ι

κi) έpωvα κα1 π.ρσΟλημαη~μό, άποφάσισε 

'Va προχωρήσει cττf)ν έκδοση τοίί τετpαμη

·ιιιαίοv περιοδικοϋ ΊΞλεύθφη Κuθρέα. Ή ΕΧ

δοση τοu πεpιοδικοϊι άρχισε άπο ΤΟ Γενά

ρη κιόλας τοίί 1978, κι' ήταν το 'Π.pωτο στο 

ε1'δe>ς τοv περιοδι,κο ποu έξ~δόθη Crπo τον 

προσφuγικο κόσμο τοϊι νησιοίJ μας. Κανένα 

* 'Η ε!σηyητι~η ~κθεση στά/τηκε: 

Βι6λιοθήκη Κογκρέσσοv ΗΠΑ, Έ.θvικt) 

Βιι6λιοβή,κ,η Έλλά5ας, ln;:;titutc Fran<;ais 
d' Athcncs, Γιάννη Κ. Χασιώτη, Σdlέ
ρuος Βι,6λιο9ήκη - Λεvκωσία, )(,pvσάv

t'η Ζιτσαία --- Θεσσαλονίκη, Χρijσ-το 

Λαμτηpι·νο Έφημ. ~ακεδcwία"' Θεσ

σα;λοιvίκrι, Ροίιλλα ΠCΙ"Παδημητ,pίοu 

Δι-ευθύντρια περιοδι,κοϊι 'Ελληνίδων Βο

•pείοv 'Ελλάδος -· Θεσσαλονίκη, Xpfjστo 
Χεψώvα περι·σδιικο «Σκιάθος», Σκιάθος, 

ΊΕλλaς, 'Ακαδημία 'Αθηvωv, Μ. Βοu5ούοη, 

'Ολλανδία, Β ι6λιοθή'Κ;η Bouλijς 'Ελλάδας, 

Γεννάδει'ο Βι6λιοθήκη, Deuιtsohe For-
sc!Ίυngs_gcmein.schaft, Ίστορικf) και 
Έθvολογικη 'Εταιρεία ΈΞλλάιδας, Τατιάvα 

Μιλιέξ, Κuριάικο Ντελόποuλο, Μιχάλη 

ΣταφιΜά. 
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άλλο σ~ματεϊο, οίίτε καΙ ιχιJηΊ ή ΠαγκιJπρια 

Έπιτροm'ι Προσφύγων δΕν τόλ-μησε vO: έκ

δόση πφιοδικό, πα;ρ(χ τΙς έπανειλιη,μέ~ς εi

σηγήσει<; τίς δποί'ες τοuς Lιποδάλιαμε στο 

Κενψικ0 Σ~μ6ούλιο τfις Παγκίιπιριας Έπ•

η:χmfις Προσφίιyωv. Το πόσο δόσκολο άλ

λό: καΙ πόσο σηιμαντικο εΤ'V<Χι το yεyr:Noς 

αUτό, καταφαί~αι από η'ιν προσπάθεια 

τιiν όποία κατα6άλλοvν 5χι μόνο στιιlv Κ•ί

πpσ aλλa καΙ στόv έλλαδιικό καΙ διεθW\ xCr 
po ά:νάλογες πφιοδικ;Ες έκiδόσεις, Διεξάγε

ται ειιας δραματικός ό:yώ.νας για ~πι6ίωση 

καi τελικa ή ε:~δοσ,η άvαστέλλεται. Καi C,.. 

μως το σt.>ματεϊο μας πpοχώρηcrε στι'ιν Εχ

δοση τοΟ περιοδικοΟ μΕ απσrέλεσμα μέσα 

στο 1978 va σχηιματισθεϊ ~ τόμος από 
3 αύτοτελιείς πεpιοδι<ΚΕς δκδόσεις πσU έξε· 

δόθη~α111 κανονικό: στό: τετράμrryvα ποu κα
Ο:;pίζοvται, μέ fιια τάμο κό:ιτοv 250 σελί

δωv -·- 256 yιa τfιv ώ<,ρί6εια - πσU κά

λl.φε Ιστορικές, ψvογιpαφικές, λιαοyραφι.κές, 

πολιτιστικέι; κα1 άλλες πτvχές κα:J ικφά-J-

ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

σεις τi\ς ζωι"ις τiiς περιοχ,iiς μας. 'Α».α ταv

τόιχpονα το περιοδικο 1'ΓΟ'!ροvσίασε καl τiΊ 

δpαστη~ιότητα, τfιν άyωνιστικτ'ι διά&ση καi 

τον τrαλμο των ξεpιζωμέ'Ι'ω'J, τ&w I Ο χιλιά

δων ξειριζωμένων κατσίκω" τiiς πεpιοχi\ς μας. 

Πόσο ίε,pός καl πόσο χρήσι1μο<; καΙ wόσο 

όpyανικa ατrαραίττrrος εΤναι δ θεσμός τfις 

6~δοοης τοΟ περιοδικοΟ εΤ>,ιαι στοιχείο τόσο 

έξόφθαλμο ποu το θεωρ&ι περιττό νό: τΟ ::ι

πογραμμίσω. w Αλλωστε οί χαιρετισμοί τοίί 

Προέlδιpοv τιϊς Δημοκρατίας κ. ΚvπριανοΟ, 

;oi) άρχιεπισ<κόποv Κίιπ.ροv Χρvισοστόμοv, 

τοΟ ά:ντι'Π1pοέ.δροv τfις 'Ελληνικiiς ιαιδερνή

m;ως κ. Παπα:κωvσταντίνοv, τοΟ προσδεvτii 

τijς 'Ελλάδας στfιν Κίιπ,ρο κ. Δούvτα καi 

τό: Βερμό: .μ:ηνύματα πσU τrήραμε αύθόρμητα 

άπό κιmpιακοuς καΙ έλλαδικοuς παpάyσιιτες 

μιλοw crnό μόνα τοuς γιΟ: τη χρησιμόττyτα 

τοΟ στόχοv μας. 'Αναφέ.ροuμε μερικά ό:ιτο 

τά μη.~ματα αύτά: τοΟ ύφυποψyοΟ έσω

τερι.κ<i>ν κ. Σ τέλιοu Κατσελλή, τοΟ προέδροv 

τi]ς 'Ελληvικ,ijς 'Εταιρείας κ. Λοιικάτου, τής 

Ό Πρόεδρος τοϋ σωιμαπείοu 'Ελεύθερη Κυθρέα κ. Σ τuλιανοCι καταΘέτει ττ'ιv όcθεση δράσης 

στο Β' Παyκίnrpιο Σννοοριο τοΟ Σωματείοv. 
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π.ροέδροv τσV Σ uν5έσμοv Φιλίας 'Ελλ.ας--

Κίmρος κ. Χpl)crάvθrtς Ζιτσαίας, τοί'ι διεv

θιιντij τοΟ περιοδικοU ΘρακικΟ: Xpcwικa Σ τέ

φι:wοv 'I ωσΜΙiδη, ·τοU έ.ρωvηΠj τοϋ Πανεπ'

στημίοu Θεσσαλονί·κης 'Αθανάσιοv Καιραθα

vάση, τοΟ Μητροπολίτη Νικαίας Χ.ρvσοστ(>

μοιι, της σνyγραφέως Λίνας Κάσ&rγλη καi 

πολλCΥν άλλωοι ποU δξν ύπάρχει λάyος v6: 
τοUς άvαφέροvμε_ 'Εξάλλου ιφιτιl<tς καλ<:ς 

τσV Π1ΕριοδικσV μας είχαμ·ε ό:πο Κυτφίους 

καi '.Ελλαδίτες σvγγ,ραφείς όιττο τοlις όποίους 

Ο;ξιολοyότερη εΤναι ή κριτι.ι<;η παροvσίααη 

τοίΊ πφιοδικcΟ μας ό:πο το διάσημο κριτι-

1<0 κα) λογοτέχ\Ιη τijς μεγάλης ήμφήσιας 

έφημερίδας τijς Θεσσαλονίκης <c.Μακrοονίω 

Χ.ρij.στο Λαμ;φιvο πσV έξuμινεΊ με Ο:λλεπάλ

λο/4 δίστηλα σχόλιό: του στη σημαιvτικfι 

κα1 σοδαριΊ αύτη έφημερίδα τiiς έλλη<~~ικ,nς 

συμπιρωιτεύοvσας ,.η δpάση -τοίΊ σωμα-τε:ίοv 

μας άλλα καi τfι χ.ρη<ημότητα κα1 τftv Ιε

ρότη-τα -- χρησιμοποιω -τitv ίδια τι) λέξη 

-τού συγγραφέα - ·rfi.ς D<δοσής μας. 

Titv έ\κδοση τοΟ πφιο5ικο0 μας άχσ

λούθησε wα χρόνο CGρyότερα καi ή άivάλσ

yη έ)ι<;δοση τiiς 'Αδούλω-της Κερίιvειας μιά 

έκδοση ΠοU Ο:κολοuθεΊ σε πολλά σημεΊα της 

τι'ι δική μας τήv Εκδοση: στο σχ.ij>μα, στή 

σuχ....&τηιτα κα] /3ασι•κa σ-το πφιξl)(όμεvο. 

ΜΕ. τήv εύκαφία θέλω v(x ύπογραμμί

σω τήv άJνό;γκη, ()πω,~ ολοι οί κιhοιι<;Οι τίjς 

περιοιχ.ί]ς οΙ δποίοι εΤναι σε θέση vό: σuγ· 

γpάψουv εί-τ·ε μιΟ: Ε;ρε\J!\Ι(Χ, είτε μιa .μελέτη, 

είτε ΕΥα χρονικό, είτε καi μιa ό:πλη ά.vάμΜη

ση, οο ποίη,μα άκόμα, θa είί.ρονν άvοι.κ-τές 

καi φιλόξενες -τ1ς σ-τί]λες τοίΊ πφι.ο5ι•κού γιΟ: 

καταχώρηση τίlς συνεργασίας τΟtJς αύτfις. 

Κάvο.ιιμε Εκκληση θεpμιή έπίσης σ' όσους 

διαθέτοuv φωτοy,ραφί·ες τijς πε.ριοχi'jς να μδ:ς 

τίς παραδώσοuν γιΟ: λίγες Εσ-τω ώpες, π.ρο

ι<;ειμένοιι vO: γίνουν ;a ά.ναγκα'ϊα κλισε καΙ 

va τοUς έπιστ,ραφοΟv ά.μ·έσως με-τΟ: χω.ρiς va 
ι'ιποσ'τούv κο.1μφ0: φvσικη η τεχνικ.fι φθορά. 

Πόσο πο•λύτι·μο θεωροίΊμε το ύλικb αύ-τό, το 

~ειαιcό, το φωταyραφ•:κο κα] άλλο, ποίι 

βρίσκεται στΟ: χέρια των κσπο•ίκ~ -τής ττε

piΟ)(ί]ς, τ0 θεωιρα)με περιττο Va ΤΟ ιJπο

γραμ;μίσοuμε και vO: 1'0 έξάρουμε δεδομέvοιι 
πώς εΤναι τούτο έ~μο γιΟ: δλους τοίις 

κατοίκοvς μας, rιa μάς ιώθε φωτ·ογραφία, 

άκόμα καi φωτογραφία πσV ά:πεικσvίζει 'Ιψό

σωτrα, εΤοιαι !ερη καi πολύημη, δεδομένοv 

πως δένει καi σννδέει τη μvή•μ•η τCΥν ι«Χ1'Οi

κων ,μέ -την πcιτ,ρογσvική -τοvς περιοχ.ή, σνν

τι}pεί το πνε\)μα τής έvότητας μαζί μέ τΙς 

πατpσγοvικές μας ρίζες. Άπο-τελοΟν oi φωι

τογραφ·i·ες αLιτές, έπαvαλαμδ·άνω, mινέχιση 

τijς παράiδοσ,ης καi έ!ι'ότητας μέ τt'!ν πα

τρογοvικι) πε.ριοχή. Mta άλλη π,ροσπάθεια 

πσV ττρέπει νΟ: κατα6ληθεί εΤ:vαι η ώpίιτεpr) 

διάδοση τοΟ ΠΘριοδικοu· καΙ όφείλω ό:πο 

τού δήμα-τσς αύτοu να έξάρω το έ,.&ιαφέ,ρο 

ττοι) Εχει ά.vατrτvχθεί καi Εχει έκδηλωθεΊ άπο 

τοίις κα-τοίκους τilς πε.ριοχfις .μας. σι σνν

δρομηιτες τοίί περιοδικού ό:v6ρχοvται i\δη σε 

άρκε-τf:ς έκαοοιvτό1δες ---- δ ττρcJτος κατάλο

γος δηtμοσιεύθηκε στο πρ<Jrο κ.ιόλας τείίχος 

το\) περιοδικοί) - εvω γιa το νέο χρόvο 

τηρογραμ·μα1'·ίζοuμε ,.η δημ.οσίευση δλι.w των 

vέωv σuνδρομηrr&ιν τού ΠΘριοδικοu ποiι fχow 

έγγ.ραφε.ί μετΟ: άπτο τΟν π,ρ<Jτο τόμο, μετά 

ό:πο το 1978 καi θ.:Χ καταΙχωρίζΟ'Uiμε brί

σ·ης τΟ: όνόματα δσωv &ναvεώιvοw τiς ΟΊJV

δpομές TOLIς ΟΤΟ ΠΕρΙοδικό. Mi. Tft\1 εύι<αιpία 

όφείλω va πω πως -το περιοδι'Ι<ο άτrοστέλλε

ται σε δειc:άδες 6ι>6λιοθηκες τοΟ έfωτερικοu, 

πά.ρα πολλά έττιστημσvικa iδριJματα κα1 άο

χισε Ι]δη vO: δημιουργεί τή δικ.ή τοv πpocirJ· 

πική παράδοση. Χαίρομαι Ιδιαί-τερα για-τΙ 

το πειρι.οδ~ικο αύτο άπτό τό ττρωτο κιόλας ι

τος τιijς έκδοοής τοv μπό,pεσε καΙ έ.κ'Ι'ψήθr;

κε, μπόρεσε κα1 ά.νό:τn-u.ξε ,.η δική τοv -τα

μ·ειακή κατάσταση l(αi δ άριθiμός τωv CΠJΙ'Ι'

δρομητ&ν τοιι fφθασε - Ciν δεν ξεττέpασε 

κι(.,\ας - τοιJς συνδρομrηιτΕς τοu <ι:ΚΙJ\1'1ριακοu 

Λόγου» ένΟς πε.ριοδ.ικοσ ττοι) Ε:χω τftν τvμή 

vO: π,ρdίσταμαι καi πσU ά:πο fvδεκα ήδη 
χρόvια σwεχίζει άδιάλειτττα ,.η,., έκδοσή τσu. 

~Ε-τσι εΤοιαι σvyκι'Ι'ητικό vO: 6λέτrει καvέvας 

τοuς ξεριζω·μέ.νοvς σuμττολί-τες νa άivταττο

κρίνονται στ.ήv fι<;κλησή μας αιιτη κα] νά 

προστταθσW vO: διwρύνουν -τον κύκλο τοο 

άnιαγvωσηκού κοιvοΟ το.ίJ πειριοδικοΟ μας. 

Mi. Tftν εύκαι,ρία ΚάινΟvμε eκκληι:τη 

στοiις σιιμnτολί'τες vO: διεvρύvοuιν ά.κόμα ττα:

pσmάvω Οχι μόνο ·μεταξύ -των κατοίκων τijς 

ΠΕριοχijς - ποίι σ' αύτοίις δασικά εΤναι 

πσU &ττειιθι.ίvεrαι τό περιοδι'Ι<ο - μΟ: καΙ 

σ;οος κατοίκους τώv άλλων έλεύθεpωv 1'1'[

pιoχ<iw τοο νησιοίι μας, €-rσι τrοο να γίνοιΝ 
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ι<;ι' αύτοi κοινωrvοi τοίί έθvικα:tτrελευ&ρωπ

κοίί, τοίJ πολιτικοίί καi πνευμαηκοίJ χαρα

κrrήρα καΙ τοο περιεχομέν-οο τοίί Ο:yώνα μας 

άς: ένος καi γιΟ: να yίνοοv παράλληλα σv-

vεpγoi στΟν άyώνα μας καi οΙ συμπαρα

στάτες μας στο δρό:;μα μας καi στfιν προσ

πάθεiά μας ,yQ: έπιστ,ρέψσιιμε στiς πατοο-

yοvικές έστίες. 

~ ΝV..ωστε OCv πρόκειται νa ίιποστοί.ίν 

καμμιΟ: ούσιαστικη Ο:φαί-μαξη, δεδομένοv 

πως μΕ τη ] λίρα το χρόνο ΠοV καται}άλ

λΟΟV σav τίμημα συνδρομής στο πφιοδικ6, 

Θα σχηματίζου-ν ένα έτήσιο τόμο ό:τrο 200, 
300 καi 400 ίσως κό:τrοτε σελίδες, ποu στην 
τελειtrαία Ο:νάλυση ό:τrοτελεϊ ένα ούσιαστικο 

Cιnτόκτημα. Άπο κάθε λοιπΟν Cί:ποψη κι' ό:ν 

κρί\1()\}με το περιοδικό, σΟ:ν πφιοοικο πο:J 

σώζει καi σvvτηρεΊ τfιν παράδοση, σΟ:ν άγω... 

viιστικο 6ήμα. σaν περι-οδικο στο .όπΟιο 

πρΟΟάλλοντα:ι δλες οί θέσεις καi oi δραστη

ριότητες τοίί σωματείου και των κατοί-κων 

-rijς περιοχής στfι•v -προσφιιyιa - οπως •.Τ

uαι ή δράση τοίί διοιΙGητικοίί σvμδοuλίοv 

κα:i oi άλλες του έκφό:νσεις καΙ δρα:στηριό

ητrες - ό:τrοτελεΊ τοίίτο μιΟ: δαση μέσα 

στιlν πνεvματικ,η Σαχάρα ποι) κατακαλίιπτ.:ι 

σχεδΟν δλόκληρο τοv κυπρισκο χ&ιpο. 

2. ΕiΚΘΕΣΗ ΤΕΡΡΑΙΚΟΤΩΝ ΚΥΘΡΕΑΣ 

·vστερα άπο είσήyηση τοίί όμιλοUvτος 

τΟ διΟΙΙGητι!Gι) σ1Jμi6οίιλιο ΤΟΟ σωματείου 

διοργάνωσε στiς 28 'Ιανουαρίου 1977 στο 
ίδρυμα το{) Κuπριακοίί 'I στορικοίί Μοvσείοu 
καi 'Α,pχ:είου CΙ<Jθεση τερρακότων τijς περιc

χijς Κυθ;pέaς. Ή έκθεση τερρακότων πού f.
yιrvε --- καi παU 6ασικ0: προέρχοvταν Ο:πο 

τη σvλλογη τοίf δμιλοί'ιντος - άποτελείτο 

ό:πο 300 πφίπου έκθέματα τ~pιραικόrrωv 6α
σικ0: καi μποuκερο τiiς περιοχijς Κvθiρέας, 

γεγοvος ποu σχολιάστηκε πολu εόμενC,ς a-πο 

τiΊν πολιτι·στι-κ.η καi πνειιμαηκfι ήγεσία τσlι 

τ&ι!'οu. Στο σχ:ετιικο 6ιδλίο έπισκεπτων παV 

άνοίl)(θηκε καθως καi στι1 σχετικfι άρθρογρα

Φ'ία Ποι) ά:κσλοόθiησε έξεφράστηκαv ει'ιμεvέ

στατα σχόλια Ο:ττο πολλοuς πνευμαηκοuς 

καJ πολιτιστικοlις πα:pάγονrες. την fjκθεση 

πώ άrvοιξε δ προϊστάμwος τijς μορφωτικfΊς 

ύπηρεσίας τοίf ΎπQ\.1pγείου Παιδείας κ. 
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Πα:vαγιώτης Χρ. Σέργης πcφακολ:ούθησαν, 

όπως ά.vέ~ρα πιο μπροστά, πολλοi cΧνθρω

ποι των γ,ραμ.μάτω.ν καl των τεχνωv καθως 

καi §ένοι μορφωτικ-οί άιώλοuθοι, με.ρι-κοi ά

πο ταUς όποίοvς όπως γιΟ: παράδειrμα ό 

μορφωηκος λειτουρyοζ τfiς πpεσ6είαc; τf,ς 

Ροvμανίας, μδ:ς παρακάλεσαν νΟ: τη μετα

φέ.ρωμε καi στη ΡDΙJμανία γιΟ: έκθεση. 01 
φοοοι Ο.μως Ο:πο τη μΈ'"Ιαφορά, οί κί1111δυνοι 

μερι•Ι<Jijς έστω κα:ταστροφ·ijς i'j φθορδ:ς κατΟ: 

,.η μεταφο:p:Χ --- διJδομέιvου πως καi Ο:πο τfιv 

άπλη μετα:φορΟ: μέσα στην πόλ-η είχαμε ό

πώλει.ες απο πλευρ(Χς κιrταστροφijς καΙ 

θiρα:ίισματος των οάσεων των ;ερρακότων -
μδ:ς έκ01με ν:Χ μη δώσαJμ,ε συ'Ι'έχεια στην 

εόγΕJΙΙικfι κατ:Χ τ' Cι:λλσ. αύπΊ καi συγκινητι

κη πρόταση τijς πρεJσοείας τijς Ρουμανίας. 

Με την ει'ικαιρία τής eκθεσης Οπως π;ροανέ

~ρα οί προσκεκλημένοι εΤχαιν τiιv εύκαιρία 

vO: πcφακολοvθήσοvν τfιν πολιτιστική. μας 

παράδοση καΙ κληρD'ΙΙομιΟ: παU χάνεται μέ

σα στιlv άλι:σάχνη τ&ιν αίώvωv καi καλύπτει 

ίστσιpικiι διαδρομrι'ι πόJvω άπrο 5000 χρόνια 
κα:Ι πιστοποι-εΊ το γεγονΟς πως ή κωμό'ιτολ.ή 

μας ί.ιπηρξε ένα άπrο τΟ: δασικότφα av δχι 

το ΠΙΟ 6ασικο λίκνο τiΊς πολιτιστικfις καΙ 

τijς πνωματικijζ ζωijς σ' αίιτΟν τον τόπο. 

Δi:'ι ε1ναι τιιχαίο το yεγοvΟς πως σΕ έπιγpσ

φiς παU 6ρέθηκαν στfιν περιοχη τοίί Κεφα

λό6ρuσου παρουσιάζονται Σ τω'ίκοJ φιλόσο

φc>ι καΙ άλλοι φιλόσοφοι Κuθ,ρε&πες, γε-yr>

νος ΠΟU fσως σΕ κα:μμιa aλλιη. ΠΕJpί'Π'τωση 

ν(r μην άrτταvτδ:ται στο Vηισί μας. 

Μέ τιlν εύκαιρία τfίς έκθεσης ΗJρρακό

τωv το πφιοδικο «ΙΚvrτrριακος Λόγος"' έξέ

δωm: περιορισμένο άφιθμο άνCΙΙμv:η,στικωv 

μεταλλίων μi: τfιν ένδειξη τiiς έκθεσης καi 

μi: τι1ν παροιισίαση ένος μποuκφο στην 

πφώ,τη τοu δψη -- στfιrv έξωτερι-κ.ή --, γε
γονος ποu άπετΘλεσε άκό:μα μιΟ: έκφpαση 

πολιτισοικfι στiς πσλλΈ.ς πολιτιστικές έκδη

λώσεις καi προσπάθειες τrou το σωματείο 

μας Ο:νέλαΙοε, δεδο,μένοv μάλιστα: τσίί yεyο

vάτος οτι πολλΟ: άrττο τΟ: μετό:λλια αύτa t
στάληισα:ν τψητικa άrττο μέ,ρσυς τσu περι:>

δικοΟ σέ παλλΟ: μοvσειακa !δρίιμαια τοΟ Ε.

ξωτ«pικαU καi έχουν κσ:ταχωρισθεΊ στΙς 6ι

τρί~ες τονς Οπως πιστο!Π'οtσW σί έπιστο

λές ποu ~με σχετικa με τfιν προσπάθεια 
αύτή. 
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΙΚΗΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ 
-,-- 6ΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙ
ΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕλλΩΝ. 

Μέσα στΟ: πλαίσια των προσπαθειων 

y.α ηΊv πολιτι·στικη πρσ6ολη των έπιζώv

τωv κατοίκων τfjς Κυβpέας έστω κι' δ:ν αύ

το1 6pίσκοvται στi]ν έξοpία ά).λ(χ καΙ Οσwν 

εΤχαν τηροσφέpει καλλιτεχvικ(χ κατΟ: τ•i] διάρ

κεια τί]ς ζωίjς τοvς στf]v πφιοχή μας, το 

σωματεϊο μας όρyόvωσε στΟ: 1977 8κθεση 
ζωyραφικί]ς ΚυθρεωτcJν. Στην Ε.κθεση αύπ) 

το σωμοπεlο μας παροοσίασε έργα ξυλο

yλυτπτιΚΙl)ς του αει·μvήστοv δη,μάpχου καΙ 

yια:τpοϋ τftς κ~μόπολής μας Δ,ρα Γεωιpιyίου 

ΚuρΙαικοϊι ποιJ θαuμάσ-τηκαv Ιδιαίτε.ρα γιa 

η\ν κομψοτεχνία τους καΙ γιΟ: τi]ν Cπταρά

μι.ΛιΜJ σφραγίδα τίiς ώραιότητας μΕ: τiΊ~ι ό

π:οία σφράγισε το ξ\pyo του δ άείμνηστc.ς 

καλλιτέχνης ~~ ~ος κ<ΙΙί γιοπpΟς τfις 
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κωμόπσλής μας Δρ Κuριακοv. Μο:ζ1 μΕ: τά 

έργα τοu άεί·μ~~ηστοο ΚuριακοιJ έκιτέθη,κσ.ν 

i'c:ηα τi]ς Χ!ρυστάλλας Δημητρίου, τοο Γιάν

νη Κ ωιvσταντινίδη καί τοϊι ιΧείμ'ΙΙ'ηστΟ<.ι Κώ

στα 'Α6ρσαμίδη. Με τi]v ώκαtιρία τίiς έκθε

σης, πσV τΟ: έ~καΙίνια της Εκαμε και πάλι ό 

π.ροϊ·στάμενος τί]ς μο,ρφωπκ.ίjς ύττηρεσίας κ. 

Παναγιώτης Σέρyης στίς 1 0.2. 1978 παροv
σία τοu ίπrοοργοϊι Παιδείας καi πσλλων άλ

λων έιcπ-ροσώπων των τεχvωv και των γραμ

μάτων, το φιλοrτελιΚΟ τμίj,μα τοο κυπpιαΚΟU 

ταχυδροομείοο 8ξέδωσε είδι~ι'ι άναμνηστιια'! 

σqφαγίδα είς τi]ν όποία άναφερόταν ή έv

δει'§η γιΟ: τη διορyάνωση τi]ς έκθεσης αύτί]ς 

καθώς καί φωτογραφία ά1τΟ το έξαίιρετο 

yλυτrτb σi ξύλο τοίΊ άεί.μνηστου Κι.ψιαιrοϊι 

ποu παpίσταινε τι)ν ό:τrοτομι) τί]ς κ.εφαλίjς 

τοϊι • lωόwov τοο Προδρόμου. Προδολi'ι τί]ς 

έκθεσης αύτi'Jς έγινε καΙ άlπο τίjς πλa\ράς 

τοιJ περιοδικοϊι 'Ελεύθειρη Κuθρέα ποu ά-

Μιa άτrοψη τοΟ Β' Παγκ. Συvεδρίοv τοίl σω1ματείοu 'Ελεύθερη Κuθρέα, πο\ι συyκ,ροτfιθηκε 

τfιν Κ<.ι:ριακi'ι I 0.6.1979 στο οϊκη.μα τί]ς ΠΟΑΑ στη Λευκωσία. Στι)ν πρώτη σειιρΟ: όJιτΟ 

ό1pιστε,ρά: Παπδ:. Γεώργιος Στυ!λιοοιοΟ, Χρi]στος Κολοιος (έ.πι&ωpφι)ς Φιλολογικc'Jν μαθη-

μάτων Ύπ. Παιδείας) καί ό Δήμαρχος Κuθρέας κ. Σά66ας Χpηστίδης. 
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ψιiρωσε π.ολ.λtι; σελίδες τοv στιΊν π.ρο6ολιΊ 

ιro:i 0"'1l'ιv ό:ξιΟ'Π'Οίηση τοΟ &pyov τi]ς έ~βέ

σεως. , Το σωματεΊο με τfιν εύκαφία αύτη 

έξέ&tοοε 6 χιλιάδες άvαμνηστικοος φακέιλ

λοuς ,μΕ τiι σψpοryίδα τiιν άvαμvηστιικfι roιJ 

ταχuδρομείοv καΙ το σλόγκαν το είδικο ΠοU 

έξΟΟωσε το φιιλοτελικο ·τ;μi)μα τοίi ταχι.οδρο

μείοv, dqpκεrές έΙGατcwrά:δες ό:π.Ο τσUς δ

π.οίοvς π.αραμένοι;v ό:κόμα π.ρι)ς διάθεση 

στΟ: γ,ραφεlα τού σωματείου. wErroι μπ.οp.c:ί 

ό κα:θοος ό:τrο τσUς κmοίκΟιJς τilς τrεριο

χffς μας άλλΟ: καΙ ο! άλλοι ένδιαφερόμεΨJΙ 

νό: π.pσμηθεvτούv φτάΝει, va έμ6άσοvv ro 
πολiι μικρό τίιμημα yιa -τiιν aξία τού φα

κϋJvοο στο Δ.Σ. τού σωμι:rτείΟIJ καΙ π.οο θα 

τσUς στείιλει τσUς σχετικσUς φακέλλους. 

4. ΔΕΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ τJΜΗτι ΚΩΝ 
ΔΙΠiΛΩι'-1\ΑΤΩΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 

ΤΟΥ ΣΥλλQ.ΓΟΥ ΦΙΛIΑΣ ΕΛΛΑΣ 

ΚΥΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ MEiPIMNA 
ΠΟΝτJΩΝ κγ,p ΙΩΝ 

Το σωματείο μας έκτιιμώντας τfιv π.ο\.

λαπ.λij καi σιJvθετη τηροσπ.άθεια τi]v δπ.οία 

π.ρ0crωπ.ικa ή π.ρόεδρος τού σωματείοο τ:>U 
οul.'δέσμοο Φιλίας 'Ελιλό:ς__.Κίίπιρος κα Χpu

σάvθ>η Ζ.ιrτσαία καθως καi όλο το σωματείο 

έ1τιτr.λεί οτ(w ό:yώνα έπ.ι6ίωσης τοG λα:)ύ 

μας μέ έπ.ισκcέψεις π.ρΟ'σψuιγιικιW ·καταυ

λ:Ο1μωv, "'η διάθεση ό:~χικό: ιροvχισμού 

καi κατόπιν άλλων <χrπαραιτήτωv χρει

ωδων στοuς Κυπρίους ξερριζωμένοvς ό:δελ· 

φούς μας, κα:θως καi με τοuς φιλολογικοu, 

θια:yωνισμΟΟς, τσUς λογοτεχνικοος ποu πρ:r 

κηρύσσει με τf)ν προ6ολfι και τiι διαφώτιση 

τοΟ έλλη'yικού λαοu ό:rro τi]ς τηλεφάσεως, 
τοu .ραδιοφώvοο κα] τοCι τύπου καθως καi 

των ξένων τηρΘσ6εωv ποu εΤναι δισ:ττισπvμέ

ν;}ι στfιν ΊΞλλιάδα, Ο:.ποφάσισε νό: δεξιω

θεί τf)ν πρόεδρο κ.α:Θως κα1 τΟ: μέΜj τοΟ Δ. 

Σ. καi άλλα μέλη τοίi σvμ6.οvλίου τοο Σvv

δέ,σμου πσU μΕ τfιv εύκαιρία έκδ,ρομ.i]ς τrα

ρεvρί.σκσντCΧ111 στi]v Κίιτι;ρο. 

Το σωματεΊο μας μέσα σΕ. μιό: σvyκι

vrynκt'l τεiλετfι τίμ,ησε μ€. τfιv ά'τrcwομη τιμrr 

τικοu &rrλ.ώματος τόσο τfιv .πρόεδρο τοίΊ σuν

ΟΟσμοο Φιλίας ΈλλΟ:ς-Κίίπpος όσο κα1 το 

ίδιο το σωματεΊο καθως κα1 το σωματείο 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μέφμ..σ Ποντίων ΚuριC::.ν στΙς 17.11.1978. 
Σ τfιν τελετή, στiιν οποία παρω,ρέθησαν l'.
πως προανΘφeρα τΟ: μέλη τοο σωμσ:rείοο πού 

6ρίσκονrαν στfιv Κύτr.pο μi τfιν είικ.αιpία έ

πίσκέψεώς ΤΟ\Jς στο ~ιιησί μας, εfχε τftV εό

καιρία vO: παpαiστε'l κι' δ έξοχόrrσ:τος ίιτrοup

)"ος προεbρίας κ. Γεώpyιος ΊωCΙJWίδης δ ~ 

ποΊος έπέlδωσε αύτοπροσώπως τα διπλώμα

τα τού σωιμα:τείοv μέσα σε μιa θε.ρμη καi 

ζεστfι aτμόσφαιρα ή όποία κα'τt"Ι'σvγΙ<ίνηJε 

τσUς ΈλλσJ5Ίτες ό::δελψσVς έκδρομεlς. Τ α 

αί~μσ:rα αύτό: τfις σvyκίτησής τοvς διερ

μήνευσε ή διεuθ\Ν:τρια τοu περι.οδικοΟ Έλ

λη•νίδω,ι Βο;χίο.v 'ΕιλλόJδος Ρούλα Πσ:ττα:δη

μ.φρίοο η όποία άφιέρωσε εί.δικο τεΟχcχ; 

τοίi ττε.ριοδικού 'Ελλη.vίδωv Βqρείοο 'Ελλά

δος, στfιν έπίσκεψη αύτή τοίΊ Σωματείοv 

σηΊν Κύττ.ριο, μεγάλο μ~ρος ό:τrο το δποϊο 

έκφρό:ζει τιΊ οvyΙκίvη:ση ό:πΟ τfιν έπί·σ'!Qεψη 

τού σωματείοv μας. Με θερμές έπιιστοΜς 

τοvς ηχ μέλη τ&ν Δ. Σ. τιW σωματείων 

Πονrίων Κvρι&v καΙ τοίί σvνδέσμοv Φιλίας 

'5λλό:ς--ιΚ&mρος έκφράζοuν τfιv ό:γό:πη 

τους κα1 τfι•ν έκτίιμη,σή τους γιό: τfιv <χrπό

τιση αύnΊ τοu ψqpoo ημf\ς ΠpΟς το F,pyo 
τους. 

Το περιοδικό μας στfιν τρίτη του έκ

δοτη κάλvψε πολu πλατειa τi]v τελετfι rοJτιΊ 

καΙ δημοσίεvσε όλες ά\.οεξαί,ρε"'α τ1ς όμιλίες 

ποu εΤχαν γίνει 0:-ττο μέJροvς τfις προέδροv 

τού Σvvδέσμοv ΈλλΟ:ς~Κίίπρος κας Ζι

τσαίας, τfις τrι>ΟΟ&iροv τσu σωματείου Μέρι

μνα Ποντίωv Κ~ριιW κας Μqριvάκη, τοΟ ·~
πουpyοCι Προεδρίας κ. Γεωpyίου Ίωα,ννίδη 

καθως καΙ τοίί προέδρου τοu σωματείου. 

5. ΒΠΙΔΟΣΗ τΙΜΗτΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ 

ΒΠΙΤΡΟιΠΗΣ ΑλλΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Το σωμσπεΊο μας λίγες μi.ρες cψy&ff.

pα 1μέσα σΕ. μιό: συyκι•νηιτικt'l καΙ θφμη τ~

λιεrιΊ έπέδωσε ημηrτικ.Ο: διτrλώμσ:rα στα μέ

Μj τi]ς 6ελγικf\ς έπι'1"pοπf\ς άλληιλεΎ'(ύης 

πρΟς τfιν Κύπρο κ.κ. Γιανν.ερίδη κα] Μτrόπc:ν 

ΠοU 6ρίΌ'Κονταν στο νηι:τί μας με τfιv tύ

καιρία διεξαyωιyfις των έ.pyασιων τi]ς πο:y

κόσμ ιας σννόδοv άλληλεyγίιης προς ηΊν Κ ύ-
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προ. ΣΕ θεpμη τελετiι πα) Εγινε στi) ξι:ivο

δοχε~ακ.η σχολf] στfι·ν ο:ίθοvσα Μπσροτσίνι 

παpοοσίο: μελ&v τοο Διοι-κητικοv μας Συμ-

6οvλί-οu, τών τιμωμέvω·, καΙ ό:ρκ·ετ&v προσκ~

κλημένωv με την είικα ι.ρία τσU σuινεδ,ρίοu στfι 

Λωκωσία, το σωματεΊο μας έπέδωσε. τ ι·μη· 

τικα διτrλώ,μcπα μέσφ τοο π,ροέδοpοu τc;ύ 

σωματείου, ένω ό Γενικος Γρ:χ:μ:ματέας -τοίl 

σωματείου σvνάδελφος Κωστάι<ης Κψιώcοu 

διά6ασε τiιν όμιλία τfιν δτrοία προγραμμά

τιζε. vO: τοuς ά-rrεuθίινει μi: τiιv είικαφία τij<, 

έπίδοσης των διπλωμάτων έκ μέ.pοuς τοιϋ 

σωμα-τείου ό ύφvποοpyΟς έσωτ~pιt«iιιι κ. 

Κατσελλiις' καΙ ό όποΙος λόγω σwεδρίac 
έκτακ:τψ; τοίΊ ύποι.ψγικοίΊ σuμ6οuλίοu δt.ν 

κατέστη δvνατο να πqpαστεl. 

ΓιΟ: η'Jν τελετι'J 

ό:pκε.-τΟ: καλΟ: σχόλια έκ μέρους πολλ&v Π"α

,ρσ:yόvτωv, οΙ όποΙοι γvωρίζονν τη·v προο·φο

ρ(χ στον άγώνο: ,.ω, κ.κ. Γιαννφίδη καi 

Μπό:τεv. Τόσο γιΟ: τι'Jν τελε-τι'J αίιτiι καθως 

καi γιΟ: άλλες έκ.δηλώσεις, δπως γιΟ: τi]v 

έκθεση -τφρακότων, τΟ Ραδιοφωνικο ,. Ιδρv

μα Κύ-προν fδωσε άpκ.ετι'ι πφο6ολή_ Με τi]v 

εuκα~pία τi]ς Θκθεσης -τερρακόΠ"ωv, σuγι<εκρι

μέvα μίλησε άτrο το ίδρυμα δ Πιρόε&ρος ιού 

σωματείου εvω στι'ιν πφίτrτωση -τfiς έπίδσ

σης ,-ων -τιrμ·ηηκ.&v διττλωμό-τωv -το Ρ. Ι. Κ. 

με-τέδωσε. είιρύ-τατη πφίληφrι τi]ς όμιλίω: 

τοu ύφυττοv.ργοίΊ Ξσv....vrε,ρικων κ. Στέλιcu Κσ:

-τσελλij, -τi\ς δ·μιλίας τοίΊ Π'ροέδοροu τού σω

μαπ:ίοv κα1 ά-rrοσπάσμ<tτα ά-rrO τiς ι'rπαν

τήσε.ιc; -τriw ημωμέ%W §ένωv Βέλγων ε.πισή 

μων. 

6. ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙ:ΚΩΝ 

ΠΕΡ I ΟΧΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Το Δ.Σ. τοίί σωματείου .μας πρ~,η-ο

τίιτrησε σ' άκόμα ένα τομέα. 'Αποφάσι-σε 

va τιμa, συγκεκριμένα μετa τr'ιv π:ρώτη Κ'J

pιακη με.τι'χ ,.η φο6φf] σφαγη ποο έπακ.ο

λοίιθησ<: σ-την κ'οιvότηπά μας -- μετa ,-η 

δείιτφη φάση -τi]ς -τοιιρκικi]·ς ε!σ6ολfjς ·--
τοος 300 πφίποu \>ιJΚpΟΟς άγωνιισ-τ(ς καJ 

μάpτuρες τf\ς πε;ριοχf\ς μας_ ΝΕτσι -το σ~.r 

ματεlο .μας διοριyάvωσε μέχρι σήμ.ε.ρα 4 ό

μαδικι'χ μvημόσuvα στη, έ"'κλησία -τf\ς Παvα-
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γίας -τfίς Πα:λλοvριώτισσας. Στα 1975 μΕ 

όμιVΙ.η-τη -τοv ύποvpyΌ Γεωργίας κ. Γεώργιο 

Τομπάζο, στα 197 6 μΕ δ μ ιλη-τfι -τΟν π:ρόε

δρ::> -τοίΊ σωμαιτείου, στα 1977 με δμιλητfι 

τον aντπτ,ρόε5.ρο -τοίΊ σωματείου κ. Χρι,στό

δοvλο Πέτσα, καi στΟ: 1978 μΕ ομιλητη -ι/:ιι 

ύ'Φu71"οv,ργο iΌοωΙτε.pικωv κ. Σ τέλι ο Κατσελλή. 

Σrrό: όμαδικa αίιτa μνημόσvvα έξαίρεrται ή 

θι.ισία ,-ων κσ:rοiκωv τijς πφιοχf\ς μας, δiδε

ται ει'ικαι,ρία στοiJς σνγγε.vε.Ις καi έκτιμητcς 

'f{j( μνήμ1ης ΤΟVς Va ΠCIJPCtcτfOV\1 καi δένΕΙ 

6Jκόμα πιο πολiι ή μνήμη καi η ψυ')(tκι'ι έv<J

τητα τ&v κατο-ίκων μεταξίι τοvς, μ€ άττο

Ίiλυσμα -,η ου-ν-τήρηση τω-~ δε.σμ&v μ€ ,η 

yfι μσς. 

Mi. τη, εuκαι.pία αόη) ·ro σωμαπiο μας 
σ· f:vα ά-rrO τa μΜημόσuνα. αίι-τa -τίμησε μ(, 

Βίδικa τιμφικι'χ μεrάλλια -τΟ: όποία έξέJδωσε 

Πι μνή,μη δσωv έπε.τέλιεσαv Cιλτροuίσηκ.lς 

"'ai ήρωϊκές πράξεις. Έτσι σιιγΚε!ΚΙΡΙΙμένα 

τί;μησε. ,.η μvή.μη τfjς οί-κογέvειας 'Ανδρέα 

Στvλλi) Ό:ρψαvοίί, 4 ό:rro τΟ: μέλη τi]ς 6-

τrοίας ό παιτέρας, •'ι μητέρα καi ή ιιa 

&ττο ,. iς δvο θιιγατέρες, έvω ένα CiΛλο μfλος 

~ης, 15ΙΚΙς έθνοφpοΙ.ΙpΟς εΤ'ΙΙαι άκόμα άγvοοίί-

μ;vος ---- οίισιασηκ.Ο: σφαγιάστηκαν ο<i)ν 

1ψοοπάθειά τοvς να σώσουν Κυτφίοvr, έθv<>-

φpσu.ραL•ς ποu εΤχαv άποκο:πεl στiJν π·φιοχιΊ 

μας Sίvοvτάς τοvς πολπ~κες ένδvμασίες γι-\ 

νυ μπορέσουγ νa τίς μσαλλάξα.w μi. ,η 

στρατιω<τικη στολίΊ καi 11a σωθοw. Πcφάλ
ληλα το σVJΙμαΠ"ε'iο μας τίμ,ηκτε έπ' εύκαιpία 

τοο Β' μ"11μοσύvοu το 1976 ιιΊ'ΙΙ άλτ.ροvϊστι

κi] Ε\tί:ορyεια: τοίΊ ίερέα τής Χαρδακιώησσας 

-τijς Κv6ρέας Παπακώστα Παπαvαστα:σίοu 

iJ όποΊος δρμ.ηισε μέσα σ' έκείνη: τr'ι θVελλα 

καί τiιv κα-ταστιΡΟψη ΠΌu rnκοpποίίσε στr'jν ε.Ι

,ρηνικ.ή μας κωμόπ·σ:>νη η τσupκι,κiι &εροπορία 

και a,pπαξε -τΟ: όστa τοίί Αγ·ίοv Δη,μιηrrρ•α

νοϋ μ.i: αποτέλεσμα vα τΟ: πεοισώσει καΙ 

va ·ιό. φέρει στiς έλ<εύθφες περι:οχές. Τρίτο 

1ιιμητικο μπάλλιο έπί:σης <'ηrένε.ΙΙμε τό σω-

μστεϊο μας στον Μιχαfιλ Κυρ:ό.πωu, ό όποία; 

ΟΕ μιa παράλληλη έv~pγειά τοv μέ τον i<:

ρέα τι'jς Χα.ριδακιώτισσας μ-τrό:pεσ'ε καΙ π~

ριcσωσε ,-ηy εΙκόνα τοί/ 'Αγίου Δημφ,ριαvοϊ' 

με-rαψέ.pοvτάς την σ'τ'tς Ελεύθερες Π'Ε:ριοχέ.ς. 

Έξάλλοu τ·ο σωματε.ϊο μας τί1μησε έΠ'ίσnc; 

τι'Jv Π~Ε: ά-rro το Νέο ΧωριΌ Κuθρέας η ό-
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ποία εσωσε ηΊv μιιφή Χ.ρvστάλλα ΡωτcιU, 

11'()1) 6,pυσκ,C,..rαv γιa δυο η τρilς μΘρες μόνη 

καΙ άπ.ροστά:τωτ,η πάνω στο vεκ.pο κορμi 

τijς μάnιας της δταv οί Τοο.ρκοι σφαγεΊς κα

τέσφαξαv σ~ Ενα όμαδiιΚΟ πογ,κρόμ -πάνω ό:πΟ 

1 Ο κατοίκους σ' ένα σπίτι στο όποΙο εΊχαν 

κα:ταφ{ιγει. τ ο σωιματε'ϊο μας θό: έ:ζακολοι;

Εh1σει va έπιcrελεl τα έτήισια αύτa μvηιμόσυ
να τ&ιv σφαγιασθέντων τijς πφιοχής κα1 ζη

τιJ: Ο."'Π' δλοvς ό:νεξαίρετα τοuς κaτοίκοuις νά: 
παρεuιpί'σκοvται σ' αύτa yιa να σuvτη;pε'Ιται 

6πως ε'ίπα r] μνήμη των c.'tδικσχα.μέvωιy κα1 

σφayιασθέvτr,)v αύτ&ιν έκατοvτάδων άδελφων 

μας άπο ·rό: τοuρκικa στρα:τεuμσιτα είσ6ο

λi\ς, μa κι ~ άπαίτηση τi]ς έπιστ,ροφiiς σηΊ 

γη μας. 

Μιa άλλη παρό:λληλη ττpοσπά&ια Π'οU 

μ·π'tψεϊ va γίvει εΤναι ή fκδοση έllός άvα

μ,,η;στικοίΊ λευκώματΟς με τήv είικαιρία τijς 

1-έ.λCΙσης έvός ΠΟλΙ'Υ"ΙΚΟu μrvημοσύvοu στο 

emoϊo eα περιέχονται σόντομ.α 6ιοιγ.ρα:φικa 

στοιχεΊα yιό: τον καθένα σφο;γιασΒέvτα. 

Φvσικά: μέχιpις έvΌς σημείου τοΟτο μ:πορεi 

νά γίνει καJ άτrό των στηλών τοϋ περιοδι· 

κο\Jι αν δέ.v θέiλοuμε vά: προχωρήσουμε -προς 

•"ιv κιeπεύθιwΌη τοu λευκώματος. "Ομως θα 

·τrρέ-ττει πιpω,-α vό: σuγ.κεvτpωθεi το ύλικό .. 

Ι Η ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΘΡΕΑΣ ΜΕ 

ΓΜΛΙΚΗ ΚΩΜΟΠΟΛΗ 

Μιά: άκόμα έξαιρετική ε!σήγησrι ποu 

ΕΎΙVΕ ά:πό μέ,pσvς του σωματείου μας καΙ 

ή όποία σχολιάστηκε είιμεvωc; ό:πο τόv τύ

ΊΗ>, !)ταν ή π,ροσπάΗεια η μ&λλοv ή πρόταση 

-,.η111 δποία uπ·έ.6αλε άντιπροσωrrrεiα τοΟ Δ. 

Σ τού σc.J.μα:τείοu μας στό Γάλλο τrpέσ6u 

" Όλι6ιέ &rαv σέ Τ'ελ!:ιιταiια έπαφiΊ τi'Ιν δ. 

ποία είχαμε μαζί τοv στήv γαλλι.:ή τφε-

σ6,εία κ.ι-:1 με τiΊv εuκαφία τi'1~ 

έπ\:Sο1σης -ιι;μ,η;τ:κοϋ διτrλC::η.ιατσι: στΟ 

Γάλλιο π,ρ6st'ηρσ "· Ζισι<ά;p Ντ' Έστα\ν, τήν 

π;pοσφσ.ρ(;ι ένος έξαiρετον χαραικ-ι ικοi} πσv 

παριστάνει τοv ~Α γιο Γε(Jp.γω τc;ι Ποτα•μlτη 

έκ. μέρους τi]ς ~ρvιστάλλας Δηιμrηη)\οιι στον 

κ. Όλι6ιέ κα1 τiιv ίnrαδολη τοG ύπομvήμα

·rΌς Π'οU -rrεριλάμιlανε τ1ς θέσεις μας και τiς 

c:brόψεις μας πάνω στη,ν έπίλυση τοu πολι

•ηκοΟ μας προ6Μματος --~ όπn6άλαμε καί 

~-ην εiσήγ1')1(Π! γιί':r. τή δι6vμcm·ο!ηση της KOJ-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ιΘrρέας με μιό: γαλλικιl κωμόπολη. Τι)ν πολι

τιστικ"ιl σημασία -ποu bιέχιει ή πρό:ςη αίιτή 

·τ"rl~v άντιλαμ6άνεται ό καθένας σας γιατi &ν 

κ·ι' άλλι::ι. -ττpοσφ·ιJγι.κΟ: π,ρ:J<Πα>'τος χωpιι(χ καi 

κω,μοπόλεiς ϊΟίί vησιοίί μας άποφασίσοw τή 

διδu>μοrττοίηισή τοvς μι'; μιά: ό:vτίστοιχη δυτι

ιχαειJΙpωrτταϊκη η άvα:τολι.κοευιpωπα'ίιυ'J πόλη 

η κωμό-πσλη, τόrrε άντιλαμ6άνεσθε πόσο πο

>f,ιηκa aλλά: καΙ Ψ'JΧΙ'κό: κο:i συvαισθηιματικa 

καi τrολιτιστικΟ: εΤvαι -ποu δέ!νσνται οΙ κά

τοι,κοι τών περι·οχωv των εύριωπαίκiiw αίιτ&ν 

πόλεων με τή σκλαι6ω~μένηι μας Βόρεια Κύ

προ, Με τήv 'ίδια εύκαιιρία π;ρέrπει νό: πω 

πι:Jς και άλλες κοι·vότηιτες τilς -ττεp:σχης μας, 

011"(..)ς ,;:Τναι το Παλαίκυθ>ρο, τό Νέο Χωριό, 

ή Βώνη καi άλλες μπορσiΝ νΟ: διδvμσ-ττοι.η

θlοίiν καi με γαλλικές, άγγλικές, έλ6ετιικές, 

έλληvικές καi άλλες κωμο-πόλιεις τής Εύρl..r 

-πης. Έξάλλου η δι~μοrπυίηση μιfu; ιrοιvό

τητας μπορεl νa άκσλοu6ήισει κα] ό:ντίστοι

χη ένέρyεια καi με άλλη είιpωrτταίκή ~

/ιΝ. άλλα λόιγια μιά: πόλιι μιά: κοινόιτητα, 

.μrιτο,pεϊ vό; διδuμοποιιηβεί μΕ. πολλες κσινόιτl)

τες τοu έξωrrεpικοU - μέ μι(χ έν πάση ιΤΕ

ριΠ'rrώσει σε κάΒε XQPO: - άιλλό: κα1 μέ 

'Ιi"ολλές είιρωrπαίκές ιrοινότηrτες. 'Εξακολοοθω 

rνa πιστεύω' πως rττρΟς τi]ιν κ.ατεύθwση αύτi1 

πρέπει va κιl'ηθεi ή Πιαrγκύπ.ρια Έπιcτροrιrί'\ 

Πιpοσφίίγωv, συνιστώντας σΕ: κάθΕ ·μιό: άπο 

τ1ς ξειριζω•μέvες καινότητες τοΟ ν~ησιοΟ διδυ

μcmοί,φη. μΕ: μιa άνατολική η διπική εύ

ρι.mαϊκή κοινότητα. ΣτΊ)ν τηροκειιμένη περί

πτωση ίnrά!pχει ή διδuμοποίηση τilς κοιvό

τητας τοϊι ' I δαλ[ισυ μi: γαλλικ.ή κωμόπολη 

μέ έξαί.ρ•ετα δπ~ως πλιηροφο,pηθ!'ίκαμε - (ί. 

στερα Crτro σχετική έπι•κοιινω~vία πσu είχαμε 

μέ έκπρσσώ-ττοuς τής κοινότητας τοu Δα

λιοu -·- μέχιpι τilς στιγψης άποτελέσματα. 

Π,ρος τήv κατεύθ>.J\/ση, αύτή τι:ροωθεΊται ~ 

ε!σήγ,ηισή μας δεδομένου πώς, &m,Jς μ&ς ά

πάντησε ό Γ άλV.ος πρέσ6υς, ύπο6λήθηκε !Χρ

μόδια ή σχεrική είσήγη,cτη -rοίι σωμα:τείοο 

μας. 

8" ΕΠ I ΣΚΕΨΕΙ Σ ΣιΕ ΞΕΝΟΥΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤιΕΣ 

Το σωματεlο μας μέσα στά -πλαίσια 

τ&ν 'ΠρΟ'σπαθει&w "1'0!1 yιά: έvη;μέpωση των 

ξένωv διπλωματιΙ<lΎΥ άποστολων πΌu 6ρί-
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'Αιtόμα Βια τμijiμα άιπΟ τΟΟς συνέ:δ,ρavς τού Β' ΠCΙ)'Ιιαιπρία.ι Συνώpiου τοfι σωματείου 
ΊΕiλεί&ρη Kι..epta. 

σlκοντ·αι στο νησί μας πάνω σττ)ν οόσία τοv 

~ριακοϋ Π1ρο6λήματος, ά:πέστ•ειλε μi)ιρι 

τής στι)'Ιμής δεκάδες έγγ,ραφα δσα κανένα 

Ctτrολύτως Ciλλ.ο προσφvγικ•ο σωματείο -
οίίτε ίσως κι' αόττ) ή Παy>Κύπ.ρια 'Επιτρσπfι 

Προσφύyωv - δεν ό:πέιστειλε σε fένες ι:rπο

στολtς. ΕΤvαι τούτο κάτι το όποίΌ πιστώ

νεται στiιν 'Π'ροσπάθεια τiι·ν όποία το σω>

ματεlο μας άνάλαδε,.ή ενημέρωση δηιλα:&η 

τώιι ξένων ι:rποστολώιι πάνω στiιν οόσία τοιJ 

κυπιpιmc:οϊ:ι τηροι6λήματος. ΕΤναι χα:ρακτηρ;

στιΙΙCό: όσα fστω καi έλάχιστα μέχρι τfjς 

στι-γμής fχοuν δημοσιwτεl στΌ περιοδικό 

μας όιτrο πλεvp(χς έrfράφων, Ύ'ΕΎΟΥΟς τό 

όποΙο πρόσεξαν πολλοi Έλλαδlτες κριτικο) 

&πως ό Χρήστος Λα:μτηρινός, οΙ όποΙοι δη

μοσίεuσcw εόμε~ιέστατα σχόλια yιό: τiι111 έ

ξει.δ~μένη αVτη 11ipοσπάθεια την όποία το 

σωμarrεlο μας έχει άναλό:δει. Έπαψες μΕ. 

ξέlllες διιτt'λωμ.σιτικiς ό:ποστολiς έχοομε 

πρα-γματοποιήσει μ~ρι τijς στιγμής μt '1!0-

λιιμεJλεlς άντι"Ιrροσωτrεί'ες μας π,ρος τι)ν κα

τείJθι.ινση τijς πρεσ6είας τijς Μεγάλης Β.ρετ-

ταll!iας, της Γ σλλίας, τfiς Κ ού6αc;, τής Κ ί

νας, τής Σο6ιετικ,ής ΈΙΙ!ώσα.χ; καi σε άλ

λες τηρεσ6εΊες. 

9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΩΥΙ ΣΗ 

Το σω•μarrείΌ μας εστειJ..ε έκατοντάδες 

τηλ.ιJyραφήιματα, ύπομvήματα καi 8κθέσεις 

Π1p0ς το Γενικο Γ.ραμ•ματέα TOV ΟΗΕ, τήv 

Έπιτροπiι των 'Αιvθρωπίνω~~~ δικαιωμάτων 

τοο Σιιμlβουλίοu της Εόρώπης τOIII Διεθνη 

'Ει:χ,ιθρΟ Στα.ιιιρΟ καΙ τi] διεθνii 'επιτ,ρσπiι νο
·μι'Κώv, σε μιa δραμαηκη τr1ροσ"Πάθειά rης 

vό: ένημΘρώσει δλους αίιτοVς τοUς ξένους άv

τιπpοσώτrοuς, τiς ξέlllες έπιτροπές, πάνω 

στι'ιv άν!Θpωπιστικiι πιλεuρΟ; ποv περιέχει το 

κυrφιακο πρό6λημα. Άπο τiΊ δικ.ή •μας άλ

λωστε προσπάθεια, ό:πο τiΊv "Π'ροσπά&ια 

διασώσεως τώιι έ)"Κλωβι·σμέvωv σνμπατριω-

τώιι .μας στi1111 έκκλησία της Βώvης εiναι 

οuσιαστι,κa ποu π.ροbwψε ή Πα-γκίιmρια 'Ε

πι~ ΆΕy>Κλω6ισμ.ένων, ή όποία ύπο τiΊv 

π,ροε6ρία τοu όμιλοWτος, όϊyωvίστηκε yιό: 



5 πeρίrττοv χρόνια σννεχως κσ:i ά:διό:λει·πτα 

yιa τη., άπάμ{\λvvση της δvστυχίaς των 

τpα;yικωv aifrciw σvμcπατριωτωv μας, γιά η'] 

διι:/;Μι προ6ολ;Ί κ.αi καταγγελία τ&:w ωμοτή

-των ΠD'J διέπραξαν τΟ: τοvpκικ•Ο: στραrrεύμα

τα εlσ6ολJ1ς. ΣηΊν προσπάθεια διασώσεως 

-rωv έγκ,λωδισΊμέ"'ωv σιJμrπατριωτων μας στή 

Β ώι-11 όψιφώσαμε πάρα πολλες δννάμεις 

κα; <iναλά6αμε πολλοvς άyciιvες μf: άποτέ

λεσμα vO: έπιτύχοvμε ηΊv i:yκαι.ρη --- καΙ 

όλοι σας άντιλ~μδά1.<εστε τη σημασία τijc; 

λLξεως σε πφίπτωοη των ιφατοvμέvωv γv-

ναιΙGωv --- ά'τrελιεvθέpωσή τοος, χωplς ού

σιαστιι&ς και σημαντικές άπώλειες πλην 

τής όμαδικ.i\ς έκτελέσεως των 7 σvμm:χ

τpιωτωv μσc; ποv άπτήχθησαν καi έl'δεχο

μένως έ§ετελέcΠJησαv ά:τrο τά τοvpκικa 

στρατεύμσπα είσ6ολfiς, yεyονΟς ποu σwι-

6ηκε m ίς π,ρ&πες μέρες τσV έyκλω6ισμοιJ 

τοος, vΟιμως οί δμαδικiς έκτελέσεις θά i\
·rαν mrcίρ::.x; πcpισσότερες ι5:v δεν 1<11111')7()

ΠΟ!Οίιμασταν ί:yιαι:ιιpα π:ρ&ποι άπ' όλην τιiv 

Κίrnρο μέ τηλεyραφή.ματα καi έκι::λπ]σε:ς 

μαι; στο Δι:εθιΥ,η 'Epuθjpo Σ ταυρΟ καi στο 

Γενικο Γ~μμρπ~ τοί) Ο.Η,Ε. 1!-αi σ~ άλ

λους δι.εθνε'iς όριyανισμοuς yιά νά διφ~ 

σσvμε τοiJς έyκλω6ισjμiέiΥΟυς σ.ιJ•τοuς σulμ>

m;rφι(;)τες , μρ:ς, 

Μέσα 'στa πλαίσια τciw έπιτιιιχι<.W μσ:ς 

αότωv πρέιττει v0: πιστωθεΊ καl t'\ Π'ΡΟΟ"Πά

θε:ισ: ποο άναλά16αμε μετa η\ν ά-rrελευθi· 

ρ<.:ιση των άδελφ(;)v Λr.ασfi. οΙ δπο\Όι δταv 

~!'J'σσιv ~ό:τω άrιτό ά!σtίλλφrτες καΙ άδrα

νόφες -. · · μέ τi'ιν τtαρέiμ6αση · κά:τtοιοv θαύ
ματος θά fλεyε κανένας cnJI'Iθilκες εT

x(lJ\1 ζήσει κCtτω άπο έφιαλτΙιdς συrιιθίjκ;:ς 

ο-rό: χ~pια τωv Τοίιρικωιv τόσο ryτfι Βώνη 

οοο κα] στδιlιr · τοιιpκιΙCο τομέα της Λευκω

σίας καθώς · καΙ στο νοοοκσμε.Ιο τής Κε-

ι;iΙΥΕιας ' · ' 

Το ιrω-μο:τεΊο μας δtν m:;pιο,ρίστηκε 

μόvο στι]ιν έ~ημέ,pω-ση πάνω στΙς wμό-rηrrες 
1tw διέπρ~ξα:ι τΟ: , : τοupκι•κ·a στ,~ε.όμαπα 
ε!σ5ολi]ς &.λλα καί άντέιφοuΌ·ε · τrάρα πολ, 

φορές nx' -rοvρκικ·a έιτrιχειpήματα, ~~ς 
<οορι<ικές θέσεις καί όποκατέστη,σε σΕ ποJ\..
λές περιπτώσει:; προ παvτος τοuς πρώτΟΟς 
6 μή,νες ~;-t)ς τοuptκικfiς ε!σ6ολfiς όταν 

πολλά σ·,-6ι:χ·εϊσ "Τχαv παιpαΜιπ;ι τ1\v 

~ΥθΕΡΗ ΚΥθΡι;:Α 

έτriσημη -mλ.εupa στό θέμα αvτο. ΕΤνσ.ι 

έκσ:τοιντ:ι)iiες, εΤναι χιλιάδες μ&λλοΥ οΙ άvα-

κοιvώσεις ποu άτrοτελοίΝε το ύλικό πΟΟ 

5pfm<'1:τα: στα χ·ερ:α ϊοίι σωμcrτείοv και 

iixouιv κατατεθέι σε 1 ο τοιιλάχιστοv 6ιδλιο-

θf\ικες τοv έξωτφιιωίi, ΠοU crvvιστoVv ττ) 

δpά~ τσV σωματείοv καi ποο άποδει-

κvύοvv πως το σωματεΊο μ<ΧΙς έπιτέλε:σε 

στό διαφωτιστικό τΟιJλό:χιστο τQμέα, έργο 

ποιl καιιένα άrιτολύτως σωματεΊο δέv έχει 

Y•a έπιτελέσει στΟν τομέα τούτο. 

10. ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ 

Το σωματεΊο μας σvvέ15αλε ένε.ργiΧ 

καi έμτrpακτα σηΊ διάlδοση η1ς Μαύρης 

8ί:6λοv, τrw όποία δ όμιλωv έξέδωσε μα

ζ! μέ τfιv Παyκίrn:ρια ΊΕ1τιτροτnl Έγκλω6ι

σμένωv, τοv Κυιφιακο Λόγο καΙ σέ όρι

σμέινες πεpι'Π'τώσεις τι'ιν ΠΟΑΑ. ΚαΙ έτσι 

~ Μαύρη Β ί6λος Ε:yινε μt τό: έξι της τεύ

χη E>-a iστοί):κο ντοκουμέντο το δrτrοίο σrο 

διφεκές θa ι<αταiμqpτvιρεi καi θό: πpο6άλ

λει το δpaμα τοu λαοCι μας, όmο τιi σιJvεχιζό 

μΕΥη παρσvσίσ: τi:)v τοvιρκ,ιικων στιχχι:nιμq

τωιν είσ6ο;\fiς, ΠοV έπιδόeησαv σ' f:uα Οj)

ΥΙ:Ο σψoJ'fl":w καί διώξεων σέ 6άpος ToU a
ruχo-uς αύτοΟ λαοο. 

Έξάλλου το σωμα:τείΌ μdς συγκάλι;... 

σ<.' δη,μοσιαγpαψ>ιΙ<r'ι διάσ:κεψι) μΕ ·τi]v 'fi<δoaη 

τiiς έκτης Μαύρης Βί6.λοιJ σττ]ν όπο·ία· πσ:

ρ!:t1-τη μεγάλος ό:ιpιθμος δrμμοσιοιyιράφωv, τ-'% 

μέλη τοu Δ. Σ., δ πρέσ6υς τfiς Κοόδρ:ς 

σ-rτ]v Κίιπρο κ. Γκόλπε, οΙ σvyyενεΊς τfiς 

'Αvτροvλας Χριστοδούλοv άπο τiiv Tcώ

pov ή δrττοία δολοφονήθηκε ά:τrο τοUς Τούp

κοuς fY ψ!JχΙ,α{j) στι)v προσπάθειά ΤΙ'}ς Wx ά

ΠΟψ'JΥΕΙ το 6ιασμο ό:πο μέpΟllς τοιfς, K.a. 

Το 6·ιι6:λίο ε.Τχε σvyΊ<iλσvιστικι'ι άπήχηση 

στΟν κuπ,ριακο κα] ' στόιll ίπrδλοι'Πο Θιέύθερο 

έλλιη111ισμό. 

Δυο Θξάλλw ό:Πο. τeχ fξι τώχη τίiς 
ΜαUpης Β ί-6λοιJ, το πρώτο καi το δεύτερο, 

εΤwαί άφ,ιερQμένα σε σψ.αyει; τrou . δ!Ειπρα
ξαv τΟ: τοvpκικa στ1Ρατ·εύματα εiσ~ολι~ς 
στό Παλαίκuθpο. Το στίγμα δμως των 

QιμστήτωΙΙΙ ποίι διέ'Πιpα:ξαu τά τουpιcίκa 

στρccτ.είιματα εiσδολilς στι'ιν Κύrφο δέν έ

ξαντλιε!-ται μέ τ1ς έξι έικδόσειι; πού ExOU'-
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με fίδη έ1<eδόσει. Θ:'r έξαντλrιθεϊ δταv έ«

δοθοCιv άλλες 300 πεpί'Π'ΟU έκδόσεις ποu 
ΠJJογραμμσ:τ fζο1.1.μΕ vό: έκδόσοvμε άν μΟ:ς 

πα~ρασχ•εβ~i' () ~παιτοίιμεvοc; καιpά;, oi 6-
vαyκαl-ες τηpοίhτοθέσεις κά1 ή όγεία. Μέσα. 

ιττa -τrλαίσια τώv π,ρσσπαθειωv yιa ηΊv 

καταyγ~,ί,α 'fωv τοvρκικωv , . ~μοτήcτωv εΥναι 

καί το γεγοvΟς τής π~:φοuσίας τοΟ δμ ;
λοiΝτος ίπrο : τi!·v Ιδιότητά του σav πpοέ-

δ!Ρ9U τής Παγκύπριας Έπιτρσmιlς Έ γκλω-

6ισμέvων δ δ'Ποίος κλήθηκε &-τrό τiJ·v _κΙJ

π,:)ιακιΊ ΚΙU6έρ>'ηοη σόiv . 00ς άπο τοuς fξι, 

&ν δέv κάνω λάθος, έπώννμοvς μάρτυρες δ 

δ'Ποϊος κατ~εσε .μπ.pοστa ιττό κλιμάκιο 

τής 'Επιτρο-ττης Ά~ί-νω-v Δικαιωμάτων 

τοu Σuμ6b1Jλίιοu τijς Εύρώπης ποu κατξδη

κε ιτri}v Κύπρο γΙ<χ . νΟ: συγκεντρώσει στοι

χεία: άπδ τiς τουρκιικΕς ώμόητrες. "Οταv 

σε είκοσι. πεpίποο . μέρες δη.μο•σιεuθεί αίιτι'ι 

r1 κολοσσιαία i:κδσση -- καταπτέλτης σε 

6ά;ρος τής τ ο~~ίας μf. τiς αύθεvηκές μας 

μαρτuρίες,.· ·θα . άτrοτελέσει · · Wα άδιάψειιστο 

1ιτrορικο yεγσνΟς πού θa παραμείνει στίγ

μα άvεξί"tiryλο δι-εθνΕς σε 6ι:S,ρος τής τουρ.. 

κ:κής πλεv.~&ς, 

Σ;k; 30 Ίovvί.w δτπ,χ; y~ίζετε eα 

tκδοθε.'i ή έπίοημη Θκβεση ;ο{) σuμδ.οuλίου 

τής Εόρώπης μι1: τiς καταθέσεις καΙ το πε

pι•εχόμεvο των μαρτυριtw μας p--έ 6άρος τω11' 

τ.οvpκικωv ιτrρατευμ·άτω·ν εlσ6ολής. "Εvα 

μεγάλο μέρος άτrο τιΊv κατάθεση -τ σΟ δ μ:

λοUντ-ος --- δ δ'ΠοΊος έπαναλα,μ•6άνω κλή

θrιι<ε . μέ τiJΙΙ .. Ιδιδτψά τοv qqv π,ρσέδpοv 

τfiς Παγκύ!πριας Έπιτρστπ]ς ',!;:η<λωδισμέ-

V'...Jι\1 -- άvαφερόrrαv στΙς ώμότηrτες ποu 

διέτ:;pαξαν τι'χ τουρκικό: ιτrpατεί.ψατα ε!σ

οολi]ς σ-riΊ·v πφιοχή μας: Κατο:yγείλαμε 

τiς δολοφονίες σuγκaφιΙμέvα στήv Κυθiρέα 

1(0:1 στο Νέο Χωριό, ιτrι'J Βώvη,, στο ΗΕξω 

Μετδχι, τιlv πλΠ]·ροφορία τroi} Ε:χοvμε yι<i 

τιΊrοι άποτέφρωση· 30 Π'φίποο στρατι<οπώv 

ιττό Παλαίκuθiρο στΟ: ιαιμίvια τοv Π,αλαι

κ~οv, καταγγείλαμε μf. ένν,cπόγ,ραφη κα

τάθεσιη fflvoφρouιpou τή σφαγή έv ψuχρι\) ::'ι

-rro τοvρκικa τάvκς άλ.λwν 30 στpατιωτων 

ιττό Παλαίκvθpο πού πα,ραδόθηκαν στa 

τοο.ρκικι'χ crrρατείιματα καΙ πού εΤχ-ε διεθ\ιι1 

ά:πή,χηcrη καJ προκάλεσε δι·εθ·νfi συyκλο.vι

σμό, τή δολοψσνία 17 γuvαι-κοπαiδωv στi'ι: 

σπίιτιατοu Σοι.ιιτrου,ρi'j στο Παλα!κuθpο, Ί01J•; 

6:ασ;μοuς ποlι διέ1φαξαιv τα τοορκικΟ:. 

στρατεύματα είσ6ολής καi ά").λσ. σuγκλοvι

στικΡ; σ-τοιχεία καi γεγονότα ποιJ διαδpa

μαπίσθηκαv δυστuχως στi}v πφιοχή μας. 

'Ειτi-αναλαμδάvω δμc.)ς αλλη μιc; φορa 
πwς τΟ: στοιοιε'ία αύτι'χ πρέιπει νΟ: πρρβλrr 

θοUν ονο-τηματ ικά. Η I ciως το Μοvσέiο 'Α

γώνος, στο &τrο'ίο εΤχα τi].v εύκαφία π;)\v 

cmo λίγες μέρες va ά;rοσ'Πσ:σθω, άvαλά6ει 

πιό. σvσ'τήματικa π.ροδολi} αίπωv τώ-ι ώ

μοτήτω•v πάνω σε όργάνωμέΜη δάση., 

11 ΤΟ Π.ΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Σίιμφωvα μέ ;iς έvδεί·ξεις ποv_ έχου-· 

με τηροωθιε'ίται mχΘδιο λύσης πού πpανοεϊ 

τi]v έπιστροφή τής Άμμοχώστοο, Civ όχι 

καi το{) Μόρφου στΙς έλείιθιφες περι~ές 
τσV wισιοΟ μας. Τό σω.ματε'Ιο μας πίστεύει 
πως αν ή i.'Π'ισ"τροφii τωv πατρογοvιικωv αό-

. "' 11"" "' • ' "" " 
τωv aοαφωv μαι:; γιvεται χω1ρι<; οροuς, χωρ,ς 

δη.λαδi] τιΊv πολuθiρόλφη προ-σπάθεια Άμ

μοχωιτrοποίησtης τοϋ -τrροδλήιματός μας, t.
μiίς δεχόμαστε ά<:rμέvως κα1 χαι,pε-τίζουμε 

τi]v κί~ψ:τη. ~ Ο,μως, δπως ποΜές ~ 

crτo πσ.pελθαν διακηpίιξαμε, δεy θα &εχ-rου

με λύση ποο va στφεϊ ~ο άναφαίρετ~ δι~ 
καiω-μα έΠΙ'στpαφιf]ς δλωv ~εξαίρετα τ&Ν 

ιrροο-φύyωv στά σπίτια τοvς δπως σαφlΊς 

γιά το θέ,μα αότο διαλαμδάvοuν οΙ : έτrα
vειλημιμένες cmοφό!σεις 'κα1 τι'χ ψηφίσμ~::ι 

τ.οϊι Ο.Η.Ε 

Ήδη με τήν προκαrrα.ρκτικ.i] διαδικα

στικιl συμφc.wiα ποu έπιτεVχβηκε μεταt.ιJ 

Κuτηριαvσu -- Ντενκτό:ς καΙ ποιJ ~οτελ:::i 

&α 6ήιμα, μιΟ: σημm.ιτικi] καi συ-γκεκρι!μέ

νη συμφωνία, ποv πρέ"Π'Ει 1'\ έλλη~ικi] πλεu

pa y(x τι'Jν έ'Π'ιtκαλεί"ται 'Π'άντα, O'Cxv &δομc-

11'0, σw ένα ternιinrus .post quem, μετά 
κα1 όm·ο το όποΊα θ.Ο: πρέ"Π'ει νι'χ έκκιvοw 

οΙ μελλοντικές διαπραγματε.vτικΕ:ς βάσεις, 

διασφαλίζεται τό δικαίωμα τf\ς έπιστροφf1ς 
δλων τώv προσφύγων στό: σ-πίτια τοος, μιι'χ 

κα! στiΊ συμφωνία γίνΙΕ"rα:ι σαφi]ς άναφορa 

o.-r1v iσχv τi:),ι ά:rτοφάσεων τού Ο.Η.Ε. 

Ή κυrφιακή κuδlpιιηση, μέσω τοJ 

Πρ-οέδpοu της κ. Κuπρια:vw έ.πανειλημμέ-




