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11.5.1977 
Προ~ το Δ.Σ. 

το\5 ΣυνΜαμοιυ <<Φι:λί~ Έλλf.t.~ Κί:"<Πiρος>> 

θεσσα.Ιvονί:κη 

Άξ. Κ\)ριοι, 

Το Δ.Σ. τού Σ·ωματείοο <<Έλιεύθεριη ΚυΙθρ,έια>> σε π,ρό<σφα.τη ·συν•εδρί·α 
του άποφάσωε όμόφων•α νfι σa~ fιπονείιμει το τ·vμητικο ιμετάλλιο του Σω
ματείου (μΕ ώρ·. 10) ·σε ένιδειιξη τιιμη~ νιιa τι~ πολυισχιδε~ χ,αι πολότφε:; 
Όπηρ,ε.σίε~ σα~ στη ιμιαu•τυιl!ικ:i] Κύπ~ο ΙJΙ(]ο(;. 

ΓΙ!a το Δ.Σ. τοΌ Σαιματεuιm 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ' 

Πρό·ειδρο~ 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΓενΙΑΚο~; Γ.ραΙΙJΙματ:έα{;; 

'Έγγραφο άρ. 48 
ΣQΜΑΤΕ I Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Π.ε:ντέlληs 50, Τηλ.: 26301 Δ·ασούπολη Λευκωσία 

Κuρίαν 

Χ~υ·σάνιθην Ζιτσα~αν 

Π~όεδρον Συνιδέισμου 

«Φι.Jλία·s Έλλfι~ Κύ~ο~>> 
Θε.σσαλονίκ:ην 

Άν•απη.τη κα Ζιτ·σαί·α, 

11.5.1977 

Το Διοι,κητικ·ο ΣυιΙJΙ6ούλιο τού Σωιματ•είου <<'Ελεύθερη Κυθ(!ιέα» ·σέ πρόσ
φατη σ1Jνεδρία του· άποφάσuσε όμόιφωνα νit σa~ fιπονεvμει το τιμητικο rμε
τάλλιο τ:ού Σιωμ•ατείου (·με ~ρ. 13) ·ειίs ένδ•ειξη τφη~ γιfι τiς; πολυσχuδείς; 
κιαi πολύτιμες; ύπηριε;σ(ες σας; στη μα(!τυιι•ικfι Κ6πiρο μ~. 

Γιfι το Δ.Σ. τού Σαιμιατείου 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ' 

Πρόε>διρος 

ΚΩΣΤ ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΎ' 

Γενικ·ο~ 1\!«μματέας 
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"Εγγρaφο άρ. 49 
ΣQΜΑ ΤΕ I Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΗεντιSJλη~ 50. Τηλ.: 26.'301 Δ·αισούπολη Λευ1)(;(001(α 

Chaiτn1an Gcncral 
Assernbly 
Un.ited Naιions Organization 
Ν. Yσrk. 

ΤΗΛ ΕΓΡΑΦΗΜΑ 

4.11.78 

Frce Kythrcn Association ΓcpΓcsenting 15 thσuS>and Cypι-iot refιιιgecς clis
ρlnccιl by tbc tuτkish occuρa:tion foτces warmly u,ppc.aJs to )'Οιι to cxcercisc 
ιtu6ng t.he discussion of Cypωs issuc by Gencral assembly you.r inflυence fω 

inιmcdiate ν,ritJΊ.dnι:wal of tu.Γkish foΓccs of inva.sion iΊ:om Cyprus <111cl ·thc retιιrιι 

of tl1e rcfυ·gccs to ~!1eir hoη1es. 

PETROS SlΎLJANOU 
Presidenιt. 

"Εγγραφο όρ. 50 
ΣQΜΑΤΕ I Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ιι~~ντ~ης 50. Τηλ.: 26301 Δfrοοι'mολη Λε~ωσ.ία. 

Κον Παναyιώτη Χρ. Σέριγη 

Μ nρφο)τικi'J Λ ει τουρ"γ'Ο 

'Υπο1.~ρyείο Παιδε(α\; 

Λε.υκωσί.α. 

'Λι,α.:τητi: κ. Σι'.ρyη. 

1s.:ι1979 

Εί,χα;ριστόJ θ~·~ρr'α yιa η)ν i:πuστολ-ή σας τij~ 6.3.1979 ·με την cΊποίη 
μοi' iι.νακοινιονεη την ε~~~ρι ση το\' πε.ιtιοδικοi' <<'Ελεύθερη 1\. ι:θ:ρ~αι> για τi,:. 

ΚΟLVΟτικf'.ς ()ιιfι:λιοθij,οκε~. θιa σi'ί~ ΠU{!•WΚα.λο-\:'Ο"α θερμ;a aν μ}>. ΠΑ JWOφt){!Oί:

CFαη: ΠόΟ'α fLVτf-τυοτα χρι>.ιά;ζr:,σθ:: '(t.a τi)ν οκά.λι~rψη τ(ί)ν aνα'(ΚΙJI'\' τ6JV fίιολιο

Οηκιi>ν. 

Διατεwίι μ' ολη μο·ι' n)ν έκτί,μηση 

ΙIΊ<'iΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΛΝΟΥ 

Ηρόεδρος. 
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'Έγγραφο άρ. 51 
ΣQΜΑΤΕ I Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντέiλης 50, Τηλ.: 26301 Δwσούπολη Λε1»tιοοία 

ΓεώQι?ιο Ίαιαννίδη 

σι1νομιλητη 

Πcο~'.δ·ριιχο :\'lέγαιρο 

Λ ειjκιοσία. 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

fi.fi.J 979 

Τοηρrι<οιχυοτ·ρωιχ.η Πh::'tc:ρa άνακ.οινώνει οτι οα ένωχυθεί rμΕ ΊΌi5ρκο διά

UΊJμη σηντα"Ι(Ιματολόγο κ.wθηγητη κ.ατa τη διάρκεια διακοινοτικών συνομι

λιών. 'Ανάλο')'η τακτικ·ij θα /.L"tΩ·QΟύσαιμε να άκΟiλουθ'ή,σοuμε κ.αl μεί~, πeοσ

καλο\5\"'tε\; διάσημο Κ(m:ρ.ιο, Έλλαδίτη fι ξένο συνταΎ!ματολό~ο για νι'ι ένι

σχύ()Ιει το διαπιρ.αΎ!ματευτιικό σa, Θριγο. 

Δ.Σ. Έλεύθερηg Κυ>Ορι&ας; κ.αi 

Κ. Ε. Π.Ο.Α.Α. 

'Έγγραφο όρ. 52 
ΣQΜΑΤΕ I Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 

Π·ε:ντέΜ.ης 50. Τηλ.: 26301 Δασοί-πολη Λευκωσία 

Μ wκ'αριώτατο 

'ΑeΧιε..τ~σ'Κοπο Κύπρου 

κ. Χ,ρuσό:στομο. 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

Σωμσ.τ~~iσ 'Ελεf•θε,ρη J{υΟρέfz ύ:ποι><iλλε.ι r'iσι'ιyιιση για mμεση άνάιλη

Ψιι πρ.οηο6οι;λίας (mi) μέjρ.ου~ έκκλ11'σ~ας; γι·ι'ι συΎκέντριωση, διαφίΊλαξη καί 

μο'Όσειακη έκθεση έκκλη·σΙJα•στικιί>ν άντικειμέ"VΙων, κιειμηλί.αιν και εtκόν<ιw 

ποi·, :t~ροέριχονται άatO κατεχόμενη Κύπιρο. St<ψ. Ά.πwρ·άlδεκτη ~αi πολυ επι

κίνδυνη ή ~ριι σή·μερα διιιJJφiλιwξη τών άντικεuμένων α-bτώv ά:πο ·μΡ,eσυς 

Ιδιωτών. 

26.6.1979 

ΠΕΤΡΟ~ ~ΤΤΛΙΑΝΟΥ 

Π@ό~ 
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··εννραφο άρ. 53 
ΣQΜΑΤΕ Ι Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντ&..ηι; 50, Τηλ.: 26301 ΔΗισούπολη Λευ~ωσιία 

'Εξοχότατε 

κύe·t:.; Πρι!-ισ6η Ε.Σ.Σ.Δ., 

Λευκ.αισία. 

ΉΕξοχότατε κύρ·ι;ε Ηρέσ6η, 

Λειmωσία, 21 ΑiJνούστου, 1979. 

Τα •συνε(?Ύαζόμενα nροσφυrγ~α σωμιατεϊ,α, Δημο.κιρατuκη 'ΟρΎάνωση 
Ιlροσφύν·ων Άμμοχώστου, 'Αδούλωτη ΚΘρΙύνεια, Έλιεύθ<ερο Μό~1φου κ:αl 'Ε
λεύθερη Κ υ:Ηρ.έα λαμGάνου:ν την τιμi) καl σας ύπο6ά,λ:λουιν το ύπόμνημα 
αi,το ,με την παρ·άκ<ληιση να το δια6ι6ά·σετε στον εξοχότατο πρόεδρο τfjς 
κ ι: 6έρνησή•ι; σαι;. 

1. τα τf,σσερlα συν·ε.ρrγαζόμενα Π•ροσψυrγικα σωΙματεϊ;α τής Κύ:ιιρου ύπο
{iά,λλουν την &μετάθετη aξίω,σή ΤΟ11'(; '\'ια έπ~στ:ροφij ολων aν.εξαίρετα τών 
πρ.οσψύrγ·ων στα σ;τίτια τους ΟΠ•ως, άλλωστε, σαΙφώς δια:λα.μ6άνουν γι' αυτο 
οί aποφά.σεις και τα ψηφί·σματα του Ο.Η.Ε. για τ1)ν Κύπlρ•Ο. Ό ΠΙροσψυrγι
j((')ς κόσμος του νησωi5 μας, έ"gοχότατε, κ. Πρέ·σ6η, δεν θfι δεχτεΊ: σε καμ
μι·u περίπt1(!ΗJη νfr. a1τεμπολή·σει ΤΟ ίΘρο κ.αι aναφαίρ,ετο τοmο δικαίω.μά 
του. 'Αντίθετα. κάτω Μ•ο όποuεσδήποτε συνΟfjκες κ·αι ~ροιϋποθέσεις θa 
ά-v·ωνίζετ·αι. κάθε •1f'έρα και Π'ιΟ μεθοδικ•a καl πιο σηστηματικα γιa τijν 
{::τ·ccνrνδο δλω·; ηϊw προσιιηSΎων στα σπί ηα τους. 

'Α~τrατwνται, 'Εξοχότατε κ .. Ηρέ:σr6η, οσοι π~στεύουν οτι 6 πόθος ·αil
-ro~ βι'r. ίηοτονίσει καi το α'ίτημα, οα παρ.α'\'ΙQ•αφεί. ΆντίJθ:ετα, οσα χρόνuα κι' 
(l:ν περά,σουν το α'ίτημα Ηα ό.να:πτ\i•σσεται και Θα φσ111Vτώνει. 

2. Σέ καμΙμια περίπτωση δeν οα δεχθοΌμif παροχη άποζημιώσΘω'\• με 
<ίντάλλαγμα την έκποίηση τών ίειρών και άπαρα6·tάστων δικ,αuωμ:άτων μ·ας 
για };πιστροφή μας στι~ πατcρογονικές μας θστίες. 

3. Ζητοομ~· την παρέμ6αση τfjς κυ•Μρνησή~,; σ.η~_; γιια την ανάληψη συrv
κεκ.ρψέν•ων και πρα~τικών •μέτρων για ύλοποίηση τών ά~οφάσε<ων ΚΙαi τών 
ψηφισιμάτων του Ο.Η.Ε. για την Κύπ,ρο. Συνκεκρuμένα ζητοiSμε την wμεση 
(LrrΟχώρη.ση των του.ρκικων στ,ρ.ατεΌμάτων εvσ6οΙλfjς (ιπ,() την Κύπ.ρο, την 

:τωραχt) τσf: δικαιώ.ματος:; έπιστ.ροφfjς ολων τών πρ~οσφiγ·ων •στα σπίτια τοιης 
κα\ τοϊ'J δι:χαιιJJματος έλει;,θ(>,ρ,ας έyκαταιστάισ,Ε•ως τών Κ:ατοί.κ.ων στ(>ν τόπο 

τοι~ς. 

4. Ιlαιρ•ακαλοvμε να έξαισκήσετε σαν κυ•Μρνηση τJιν bτι.ρ,ροft σας Ύια 
άμεση σύσταση έπιτροπfi·ς διΘριευνήiΟ•εως του δράJματος των 2000 Κυπρ[mν 
Δγνοοι;ιμ{:νων. Η{,ντε χρ,U.νια, έξοχότατε κ. ΠρέσΒη, μετα την 't'ρ<αyωδία ποο 

επ1ληξε την πατρ.ίδα ·μας, οί χιλιάJδες τών arvvοοι;ιμένω·ν τών συιμπατρ•ιωτών 
μας ά"Ι!Uιμέ.νου\ι και τll δtΚΙή σα~_; συιμπαρ•ι~σταση για την aντί.κρι;.ση τoiS 

διρά.ματός τους. 

Τι'ι προσφt:ΎLΚ>α σωματείία ζητοϋν απο τi}v το"r'ρκι,κi) κη6έρνηση και 
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ιΊ.JΊ() τΟν έδ& έκπ.ρό.σωπιί της, κ. Ντ•ενκτά·ς, να σε6αστεί τiιν συμφωνια nου 
·ί1:rτέ-)!ραψε με τον κ. Κ UJt,ρΙJανου τον :rnεjρασμένο Μάϊο. 

Εύχαριιστούντες σας θερι!1Jά, 

Δuατελοuμεν •με έξα~ρετη τuμή, 

ΜΙΧΑΗΛ λ'ΟΥ ΛΛΟΥΠΗΣ 
ΙΙΕΤΡΟΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΤ 
ΓΙΛΝΝΗΣ ΣΙΕΚΚΕΡ - ΣΑΒΒΑΣ 
Αl'~ΔΙ>ΕΑΣ ΦΡΥΔΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ 

'Έγγραφο άρ. 54 
ΣQΜΑΤΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντέλης 50, Τηλ.: 26301 Δασούπολη Λειmωσ(α 

f)r Fide} Castro 
Presfijent of ()rnba 
Habana. 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
5.9.1979 

Fωc KythΓea Γefugees asscciUion grccts t.hc sυn1imit cωufornen.cc of non 
nlligned coιιntries and fcols conΓidcnt that uhc canfcrncnce wil! undcrιakc pπιcti
cal Ηπd concrete n1c.asυres for t·hc i.mmcdiatc ινiύhdrawal of tbe tnrιkιish foΓc·;·, 
of inνasiσn fΓOm Cyprus and the compulsion of Turkey to compJy \νit1l ιιηο 
ΓCSolιιtioω~ Γefcrcing ιο Cyprus proh!cω. 

ΡΞΓRΟS STYLIANOU 
Presidcnt. 

'Έγγραφο άρ. 55 
ΣQΜΑΤΕ Ι Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντfjλης 50, Τηλ.: 26301 Λα.σούπολη Λευκωσία 

ΊΉΛΕΓΡ ΑΦΗΜΑ 

Σπύρο Κ UΠ·ριανοϋ 

Ηρ6εδρο 'Εθνι:κοϋ Σuμ6ουλίου. 

Κεντρικο Συμβούλιο Σωματι::ίοι' · Ι<;λεt{ί~)ρη Κι;Ορέ•α πι:z.ρ.ακαιλεϊ ν(~ μ;'
ταφέρετε .στ(ι Έθνικο Συμβούλιο α'ίτη.μ·α ~ρ.οσφυγικοϋ κόομ.οιυ περιοχής 

ΚυGρέαι; Ύια έμμονη στi)ν άπόφαση Ύια λήψη κυιρωτιικ.ων μέτριων κατit τfίι; 
Τουρκίας, σαν μόνης δuαδιικασίας που άπομέν.ει για έξαν·αΎ'Κ•ασμό της για 
(mοχώρη·ση ά:πο κα't'ειόμενα κι1πρΙJακa tδάφη stop. Έπ~σης; ζητa έ/-ΙJμονi) 
στi.ς άποφάισει:ς τοϋ ΟΗΕ καi σηΊ συμφωνfα Κι1~ρ-ιανου - Ντενκτάς. 

16.10.79 
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"'Εγγραφο όρ. 56 
ΣQΜΑΤΕ I Ο Ε/\;ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ιΙεvτέλης Γ>Ο, Τηλ.: 2fi:JOI Δα,σο.:πολη Λευκωσία 

ΤΗΛΕΙ'ΡΑΦΗΜΑ 

Γκα.λίντο Ηωλ 
'Α\:τιπρό.σ<ιmο Γενικού Γραιμιματι.',α ΟΗΕ 
Λευκ(ο'σ~α. 

17.10.79 

Σ~ωματείο ΈληΥθερη ΚυJθρ,ι;,α καταγγέλλει στήν έξοχότητά σαι,; λη
στρικ8s ται~ρΧιχέ~ι,; έ.'!fι.Ηf,σεις σέ οάρ·ος; τti>.,· έv...ιλωfι~σμένιr}ν Μ·αρωνιτών συμ
πα1'ρι<οτιiΊν μας. 

Μετι'ι τιΊ δι:αρπ·αyη τfj'ς γης, τι!>ν οiκιι:ίιν καi τfίι,; π~ριου,σ~αs τοϋ 40% 
τοϋ λαοϋ μας άπο τοiJς Τοι)ρικ'Οι;'ς εiσ6ολείς, ή καιμπάνα χτυαti'ί τώeα γιa 
τους τρ~αγικοiJ~ς έγκλω6ισμέναυ~ συιμ:."tα't'ριώτες μας. 

Ζητοϋμ,ε ά:Jτ,ο το Γενικο liρα]t!ματέα τού ΟΗΕ νι'ι fuτ,αιτήi(Jiει ι'iμεση 
Wτηχώρηση τό>ν τουeικικών στρατευμάτων είσ6ολfί13 ά:Jτ,() την π~ατf}ίδα Ιμι«<,;. 

Κ.Σ. Σιοματείιn.ϊ Έ/vεύθε>ρη Κυ:θρi<ι 

'Έγγραφο όρ. 57 
ΣQΜΑ ΤΕΙ Ο Εl\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντέ>λη~;; 50, Τηλ.: 26:301 ΔασούποΙλη Λεtίκαισία 

(iener.al SecΊrotari'a t 
W orld Council σf Churohe~ 
Ι 50, Routc dc Ferncy 
Ρ. Ο.Βοχ 66 
12 Ι 1 Geneva 20 

Honou.rab]e Sirs, 

I .12.1979 

On berha\,f orf the Coιnrιnittoc of thc Frcc Kyth.rea Aass~iciation Ι aιm for
\Vardjng to you hereby ,a r-cccnt pl1otogΓaph σf the ohυroh of Chardakiotissa 
Ki1Ιhrea. ~η t:he te;rritory occιιpied by thc Turki~h fσrces of inιvasion, whereby it 
is evidcnced th:at the Tu:rkish i.rιvad~σrs !1,ave taken away the cros,s and 1ilιe beJl 
frorn the steeple. 

The. Committce of ou!' Assocίιatiσn iιs a.skinιg youι· Coιrmnittce to excrcise 
all iιs inflιιcnce for the i:mιmedί.Mc withdrawal of the Tυrιkish fσrces of inι~asion 
fτom Cyprus and also for the sending of a ~aot findinιg cσmmittec to Cyρrns on 
bch~aJf of Unesco and thc Wαrld Coυ:ncil of Ohnreihes fαι finding out and 
invest1gatinιg aιbont the damages dooe to our arahΙaeJogical oultural and religious 
mαnnΠΊents and institution.s in fihe TnrkiSih ocouρicd paτt of our Motιherland. 

Sincerely yours 
PETROS S'ΓYLIANOU 

.P.resident 
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'Έγγραφο άρ. 58 
ΣQΜΑ. ΤΕ I Ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντ~λη~ 50. Τηλ.: 2(}301 ΔιΙJσο\mολη Λεuκωοία 

Το thc Committcc of Human H..~ght.s 

Unitcd Nntions Oτganization 
New York 

Honourablc Sirs, 

1.12.1979 

On bchalf of t11c Coωωittcc of ιhc FΓcc Kyfi!πca. Associa.tion I an1 for
waΓding ιο you hCieby a Γcccnt pllotαgr<ιρll uf t.hc cl1urch of Cl1ardakiotiss~1 
Kythrea, in tl1e tcnitory occupied by thc ΤιιΓkίsh forces of invasion, whercby it 
ίs cvidcnce.d that t·hc TυΓkish invaιlerc havc takon a\vay the oross and thc bcll 
JΉron1 the stoople. 

Thc Com.mittcc of οω Associωion is ask ίng youΓ (~onιmittec to excrcis.: 
<ΙJl its irιfluence for tl1c immcdiatc \Vithιl.rawaJ of tl1e Turki.s<h foι-ces of invasion 
from Cyprus and a1so fοΓ thc scnιling of a fiacl finιling coω:ιnittce to Cyρnιs on 
])ch,alf σf Unesco a:nd the World Coιιncil αf Cl1u11chcs for findin.g out and investi
gat.ίng aιbout th•e dn1111agcs donc to οιιΓ nro!Iaclo:gίcaJ cultuπιJ and rc]i,gious ιnonu
ments and institυtions in thc Tuτkish oocupicιl par-t of onr Mother]and. 

Stncerely youxs 
PETROS SΊΎιLΙΑΝΟU 

Presidoot 

'Έγργαφο όρ. 59 
ΣQMA.TEIO ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 

Ηε"τ§ληι: 50, Τηλ.: zι;;)OJ Δαιτοnπη.λη Λευκωσία 

DiτcctOΓ Gc-ncral 
Unesco 
7 P!.ace de Fontenoy 
75700 Paris 
FRANCE 

Honoιιn1:ble Sin;, 

l .12 .197') 

On bcha1f σJ' the Cωn111ittec of t.11C Frcc Kytihreιι Assoc.ia.ιion I ηηι !Όl'
waιxling to yσu l1ere,by a reccnι ρhσtogι-aρh οfι t·hc chιιroh σf Chιιn1akiotίs~a 
Kyt1ιre<ι, ίη thc tcaitoΓy σccuρicd by tihe τuΓlki!>h forccs of invαsion, \Yhen)by 
ίt ίs cvidcnccd tlιat thc Tυrkish invnclcι-s havc ιιιkcη n.way thc αoss ιιηd the 
bcll from thc stecple. 



236 51\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

Ίne c:oπunittee of οιιr Associ.ation is αskin.g youΓ Connnittee to exercisc 
all thc infiuence for the immcdiate withdra'νval of tιhe Tur:kίsh forccs of i.ιnινasion 
froU1 C)'ρτus and also for the scntling orf a fact finding comΠΊittee to Cypτus on 
behalf of Unesco and th'e \Vonl,d Council αf Churches for finding out and 
invι~st.i.gating about the daτna~gcs dοιπe to onr archaelσgi,cal cnltural and re1igiou.ς 
mon:υ.ments and irιsιitutίon.s iπ tJhe ·τurk.ish occupjed part αf our M,otherl~ad. 

Smcerely yours 
PETROS STYLIANOO 

Pτesident 

"Εγγραφο άρ. 60 
ΣQMATEI Ο Εl\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ηεντέλης 50, Τηλ .. : 26301 Δασο{"Ι."tηλη Λευκωσία 

Hu·man Rights Commίttee 
Council of Europe 
Gene,va 

HonouraMe Slrs, 

1.12.1979 

On behaJ,f of. the Conιπιittcc of !ihe l~ree Ky.ιJυea Assooiation Ι am for
waniing to you here•by a .rece.nt photσgΙ·apιh of. the ohnωch αf OharΔakiotisS<l 
KytJιrc~ι, in the te.rri·to.ry occtφi·ed by the Turkisιh forces of invasion, wihereby 
it i,s σviclenced that the Tu•ι-Jςi.sΙ1J inιv.ade1·s haνc takcn away the cros8 and t:hc 
bel! fronJ the stcepile. 

Th·e Comnιittee σf οιιι- A.ssocίation is ask,ing yσur Comn1ittcc to exercisc 
ιιΗ jts inιflucnce for the in11nedinte witιhdra,w.nl of th·e Ttukish forces αf .invasion 
fωrn Cyprus and also for t:Jω sending of a fact finding cσmΠΊittec to Cyprus 
αη beihalf of Unesco and thc Woι·lcl CouncH of C:hnrcbcs for finding out and 
invc,s.tigating about t:he d<an1a.ge.s dαnc to our arch~elogical culturaJ and religiou.s 
monnments aηd institutions in tιhc TαιkiSi11 occιφicd ρa.rt of οιιr Mothe.rland. 

SinΙcerely yonrs 
PE'ΓROS STYLIANOU 

Presίdent 
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Κυδρεώτικα πένδη 

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ* 

Θεοφιλέστατε 

Σε.6αστο 'Ιερατείο 

Φίλοι συ-πολίτες, 

Ή κωιμόπολή μας κι ί5ιαίτφα η μικpή 

κοι··ιότητα τijς Χρυσί5ας, ή κ·οινότ.ψα ποu τa 

μέλη της έvώe.ιει άπο τa παληότΕJρα τα χρό

νια μια άγάπη άδελφικiΊ - μια άγάπη 

ποu θι;μίζει τiΊv άγόmη των πρωrτο,χριστια

vικωv έτrοχών - κηδεύει σήμερα τίΊιν πpαγ

ματικa άλησμόvητη Χρυση. Παιrc'Χ 'Αντρέα 

Κ ω·;ι;σταντ ίe.ιοu. 

Xρuσij στα αίσθιή,ματα καΙ στίΊιν άγα

πη Ίl'OU ίΕδ~ιχvε γι{χ ολοuς άνεξαίρηα τοuς 

συιμπατριfuες της, στά:θιηκε ώς τΙς ΙΞ:σχατεc:, 

τΙς aκιροτελεύτιες στιγΙμιές της ή Χρυσf\ Πα

πα 'Αντρέα. Μια άvοι,χτ.η καρδιά, Θvας άν

Θρωrτrος γιαμδ:τος άλτροuισμο κι Ο:λληV..εγ

γύη., μιΟ: ψωΙΙΙίΊ κα] μια συ,νείδηση χρέους, 

aνΘρωπησμοίJ, μιcΧς συΙμπο;ρά.σταισης aδιά

λωπης στάΘΙηικε δλη ή ζω•ίΊ τijς Χρuσf\ς. 

. Ενος χρέους στον κάθε άνθρωπο, μΟ: ΠΙΟ 

ΠολU στον άνθρωιπο ΠοU 111άσχει, στον aν

EJ.;:κ,:;rrro ποu ύπαφέρει. Σaν π,ραγ,ματικίΊ τσ:J 

:Ξλέαυς aδελφη καΙ τοίι κοιινοG τοG χρέ-ους, 

εtηύχησε vα δεί' ολα άνεξαίιpετα τa παιδιά 

τη.ς δχι μσνάχα άπσκαταστηιμένα στίΊ ζωή, 

μa να διαδιραματίζουv έινφγο ρόλο στην 

ι':θνικίΊ κα1 τίΊv κοιvω•νικίΊ σκηνί'J τοu τόπου. 

Ξφ,σιζω.μέΝη άπο τa πατ,ρογονικά μας 

χώματα δέχτηκε στ1ς τόσες σωματικες κα

κουχίες κα1 τ1ς δοκιμασίες τrov στη ζωiΊ δο

κί:μασε, τrλή'Υιματα ψι.ι.χικa ποv τiΊ συγκλό

νισαν: εΤδε τη:v &μορψη Χρuσίδα μας νa με

τα6άλλεται σΕ: γf\ κα1 τόπο Κρανίου. ΕΤδε 

Ύ\'ωστούς, συγγενείς καΙ φίλους νΟ: σφά-

ζου•vται κάτω· άπο το 6άρ6αρο, αί μοστα

ΥΕς χέρι τοϋ έπιδιρομικοίί 'Αττίλα, ποv σav 

at.ηθινίΊ μ•άστιγα καΙ θεομηrvία πραy,ματικίΊ 

ι'νrοκυψε στίΊιν π-ολύπαθη: τούτη, yf\ μας. 

Τον τόιπο μας ποv άλλοτε χαρΕς τον δια

κινοvσαν, τώρα - ·μοίρα λΕ:ς κα] το:ν μά

τιασε 6άσκαινη. κι άποτρόπαι.η. - τόvε .μο

λύvοurιι §ένοιι, Κεί' ποv άλλοτες άνθοίισε τf\ς 

ζωής ή ελπίδα, κιεί ποu τa δvειρα κι σί στό

χοι καταξιώνοuνταν κι ή pοδαυ<yi) yιa μιa 

π·ραγματικ·η κα1 πολιτιστι·κίΊ ζωη άχνσp65ιζc: 

κι δλας στοuc; οuρανσύς μας, κεί ποu οί χω

ριαvο1 βλέπανε κι δλαc; τ' Ο;ττιαστο τοοτο 

τ' οραμα νa γί•vεται άλή:θεια, δ κεραΙJVος a
πρόσμενος μδ:ς σύντιριψε τ1ς οάσεις τοίί πε

ΤάΎ'ματος, μaς 6κοψε τα ψτε,pa τf\ς δ.pάση.ς. 

Το πλf\yιμα το ψυχικο για τη συφο:ρa η'ιv 

άπ:ρόοψεvη και την ά5ικία την άδιαινόητη, 

συγκλόl\lισ-ε καΙ τrΊ Χpuση ποu ίrπ;όκuψε τε

λικa στο μαφαΤο, το ϋστατο τοuτο χτύrτπ:

μα. ~Εγειρε κι ί:σ6ηρ-ε ό:παλά:, άθόρu6α εύ

yεvικΟ: κι ίlσυοcα, δτrωc; aπαράλλαχτα, άπα

λή, aβό,ρuι6η, εuΎ'ενικη κι ίlσυ,χη. στάΘηκε κι 

ή ποιρεία τf\,ς ζωf\ς τη.ς. ~Αν ΊΊΊpαγμαcrικ.<'χ ή 

μορψη καί το εΤδος τσίι θανάτου άντιστοιχε'ί 

κι άντικατοπτρίζει τίΊν έπίγεια άνθρώ·πιvη 

ζωή μα:ς, σίyοvιρα γι~ αύτΟ ό ΘεΟς τη~ ε

δωσε τΟ εUγενι:κΟ --~ μέσα στ, &γικάλια τCJν 

παι5ιwν της - το εi,ρηl\lικό, το δ.μο.ρφο τοϋ 

το τέλος. 

'Αξέχαστη Χρυσf\, 

Π:ρ1.v aπο λίγους μij•vεc; άπο τοϋτο ά

κρι6wς το χιiφιο δώσαμε μια ύπόισχεση πλ<'.i:ι 

στο σ.κrJVοC .. ψα τοίι άγωνιστf\ Παπα 'Αντρέα: 
Πwς σύ:vτομα Θα ξαe.ιαρθ'οίίψε κα1 00: σc'Χς 

πό,ρου:με ξανα νa άναπαuτf\τε δριστικC:ι: στή 

yf\ καΙ στη.ν Ο:γικαλιa τfiς Χρυσί5ας, ποLι 

τόσο άγαπήσατε καΙ τόσο πονέσατε. Θά 

'ση: μαζί μας σύvτ,ροφοι στι'ι χαρa και στη 

λύπη, στοu.ς άyωνες κα] τ!.ς aγωνί.ες μας, 

στα και•νούρ'Υια ριζοθ:έμελα τrov θa ό:ναπλά:

σο.uμιε. 

'Αλησμόνητη Χρυσf\. Αiώvια γι(χ δλους 

μας Ηά '"'αι ή διι:κή σοu ·μ·vήμη. 

• Έrπικήδειος ΊrOU θκφωνήθη:κε κατa τήv κη

δεία της --- προϊσταμένου τοϋ Μητρ•.>

πο:λίτη: Κε,ρίιiνειας κ. Χρuσοστόiμου -
ποu Εγι~>ε άπο το Νέ.ο Κοψψήριο Λευ

κωσίας τη:ν 30. 1.1977. 




