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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ * 

ΣΕ. σεμ:νiι ηΞλ:ετ-η ποu έλαοε χώιpα στiς 

3.3 77 στο ο'ίικημα τi]ς Π.Ο.Α.Α. στiι Λr:.u

κωσία τa συστεγαζόμειvα σωιματεlα καΙ όρ

γανώσr:.ις «'Ελr:.~ρη Κuθ,ρέα», Συ:ντσvιιστι-

κi) ΈπιτpοπiΊ Κιmριακοίι Άγωwχ; καΙ Παγ-

κύ.πιpια 'Επιτροπi'ι Έγικλωιοισ,μένων καθi:>ς 

~καΙ ή Σ υντακηκ,η ΈπιτιpοπiΊ τοίι Πφισδι

κοίι «ΚιιτφιακΔς Λόγος» τίμησαν τi):v έλλη

νίδα λογία κα Χρuσάvθη Ζιτσαία, Πρόεδρο 

τοίι Συνcέσ:μοu Φιλία:ς «Έλλc'χς - Κύπρος» 

καθ'wς και τον Σu"5εσμο τοί:ι οττσίοu π,ρο-:

σταται. 

ΤiΊν :κ. Ζιτ::>αία προσφώνησΕ ο -πρόεδρος τώv 

Σ ωματείω; κ. Σ τuλιανοίι ο όπΟιος έπ-έδωσε 

ΠlpΟς τi)v κ. Ζιτσαίαν τιμητιικ(χ διπλώματα 

κα) μετάλλια ~-- τόσο γιc'χ τiΊ·v ίδια o:Jo καΙ 
γιc'χ το Σύνδεσμο ~- κα) aναΙΚ'οίνωσε aπό

φαση τi]ς Σι.χvτοvιστικi]ς 'Επιτ:pσττης τοίι 

ΠφιοδικσV «Κvπριακος Λόγος» vc':ι άνακη

ρύξει avτεπιστ:έλλσν μέλος τής έκδοτικi]ς έ.

πιτροπής τοίι ττεριαδι:κοίι τiΊ,ν κ. Ζιτσαία. 

Άικσλούθ:ως μίλησε ή κι;:pία Ζιτσσία, 

ιi όποία συγκινημένη εύχcφίστησε θφμc'χ 

τc'χ Δ.Σ. τwν Σωματείων γιΟ: τΙς τιμητικΕ:ς 

αuτες έκδηλώσεις κι aνεφθέ.ρθηικ-ε άναλυτι

κa στο ίστορικο τής 'ίδρuο·η,ς τοίι Συνδέ

σ;μου και διέγραψε ΤΟUς μελλοvτικοuς στό

χους τοv. Μεταξu τw.ι ττροι:πχwν δραστη

ριcτήτων τοίί Σwδέστμοu εΤvαι η διοpγά;vω

ση κατc< τον τr,ροσεχi] Μάϊο Σεμιναρίου aλ

ληλεγγύ·ις πρΟς τi'ιν Κ Cπρσ ( 5ιαρκε:ας 2-3 
ήμε::-ί:Jv) ττcv βa σJγιφ:Υτηθ-ο:Ι στiι Θωσχ

λ::>-vίκη κα; θι:Ί- έπαναληψθεl καΙ σ' αλλες 

πόλεις τής 'Ελλάδας, οπως στiιν Καδάλ

λα καΙ στiι·v Κ·αμοτη,vή, ή διοργάνωση ρεσι

τc'χλ άπο το,ν δι·άσηιμ'Ο Κύτr,ριο πιανίστα Κ. 

Κατσαρή, ή διοργάvωιστη παραστάσεω"' ύ

τrιp τι'jς Κύπροv aπο χορω5ιακc'χ συγικροτή

ματα έπαρχιώv (δπως το περίφη.μσ σιηκ.ρό

Τ1μα Τ pικκάλωιv), η πpοκήpJ:ξη πανελληνίου 

διαγωνισψοCι διηyή:ματος μΕ: θέμα άπο η'Jv 

Ι<ύπ,pο κ.Ο:. 

ΠΕΤΡΟΥ ΣτvΛΙΑΝΟΥ 

Ύ-πο τι'j:ς Γραμματείας τσίι Σωμ,ατείοv 

«'Ελεύθφη Κuθiρέα» άπεστάλη στΙς 5.4.77 
προς τον Πιρ6εδρσν τή,ς Κυπριακi]ς Δηιμο

κφατίας 'Αχιεπίσκοπσv Μακάριαv τηιλεγρά

φημα διό: τσίι οποίου ιJκφ,ράζεται ή εuχi) 

καΙ τwν 15.000 π,ρσσφίηων Κυθpέας κα1 

-πε;:Ηοχijς ύπi:p ταχείας άνα:p.pώcτεως έπ' cΧ

γαθ4> τrΊς πατρίδα<;. 

Το Δ.Σ. "!'Οίι Σωψατείου «'Ελεύθ~pη 

Κuθρέα» άναφφόμενο στΙς 6.4.77 σΕ: πρόσ

φατο σχόλιο τοίι τουρικικσίι ,ραδιοσταθμοu 

«Φωviι τiiς Κύπρου» σχετικc'χ μi: το κυτφια

κο καΙ εi5ικώτερα στr'ιν παρατήρ"σηι του 

Οτ ι «·δΕ.ν μτωροuν νc':ι έπιστ,pαφσί:ιν τrεριοχf:ζ 

ποv άτcακτή-βηκαν μΕ: άγώvα καΙ θυσίες», 

παρατηρεl πως δ:ν ύπάρχοuν θίιματα στ)ς 

κατεχόμενες πεpι:οχi:ς τi]ς γi]ς μας, τ(χ ΘV

ματα αuτcχ δcν προέρχαvται άπο τiΊν πλευ

ρά των έπιδροιμέων, μό: aπο τrΊν πλω.Jά 

τω; i:λληνοκυπρίων κατοίκων τσίι νησισu. 

Ma καΙ δ:ν θεωρήσομε πwς οί έ-πιδρο

μεfς, Ε.χουv άριθμο θυ;μ-άτων δπως κι' ο 

Χίτλερ, &λλωσπ, εfχε, τοUτο σf. καμμι(χ ά

π:>λύτι:,:-~ π-ε:Jίπτωση δi:v δηιμιου.pιγεl γιc'χ 

τσuς έπιδρσμεlς ήβι-κa η νqμικ-c'χ έρίσματα 

γιά τi)v προσά;:πηση τή,ς γi].ς μας. 

Τό Δι-ο·ι:κr,τιικο Συ,μιδούλιο τσίi Σωμα

τείου «'Ελεύθερη Κυθρέα» διa τηλεγ,ραψil

ματός του η']·ν 7.4.77 τrρος τον έν Κύπp<,J 

Π,pέσ'6uν τij-ς Γαλλίας κ. 'Οιλι6ιf: τον παι,::ια

καλεl νc'χ διαδιδάσr;ι προ-ς τον συιμΉα:τρ-ιώ

την του Βοuλευτηv κ. ΒιδιΕ.v τήv Ε.κφ;ασιν 

τ~··; ε::.ρμ:::τάτc..:.; είιχα.::·ιστ:CJ; CJ:::; κα: τ l,~ 

* "Ο πως πρσκύrττει ά:πο τΙς άνακοιillώσεις 

τοίι σωματείου. 
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6α6uτά:rη,, εlιγνωμοσύνης του, διa τaς aό~ 

κνΟ'J-:; πρ::σπσC.ε\ας τάς 6πο:α-; κατα5(~\ \ ~~ 

,n;:;ος τηpοώιlησι·ν aνθpωοτιστικων ΗΕΙμ&τωv, 

Cιφορώντων τι'Jv Κίmρον, wς καi διa τaς 

π.pοσψ·άτους ένεργείας του προς διάσωσιν 

-τής σuιλοUΙμένης aπο τa τοv:ρκΙΙ:<Cr στρατεύ

ματα εiσοαλής Ο:,ρχαωλαγικής καi πολιτι

σηκfiς κληρσνο,μι&ς τfjς νήσου. 

ΈΊr' είοκαιρία το Δ.Σ. τοCι ΣωμαπiοJ 

κατήγγειλα προς τον Γ άλλον Πρέσ6uν δτι 

οΙ Τούρκοι εiσοσλεlς σuλούv συστη.ματι.κώς 

,.η,v πλοuσιωτά:rη,ν νεκ,ρού-πολιν τών Χύτρωv, 

:κειμέvην ό:νατολικώς τής Κοορέας. Το Δ.Σ. 

τοϊι Σωματεία; πα;χχκαλεΊ διa τσύ <ηλε

γραφή:ματος θερμ&ς τον κ. Όλι6ιι': νa ιΎη

μερώσr1 άρμο5ίως TOJ κ. Βι6ιέν, π;:>οκειμ,:

να; νά θέση έvwπισν •fiς Οu.;έσκο καi άλλων 

άρμοδ'ων όργανισ.μών το διαπραττόμε:·~v 

ύπτο τών Θiσο~έων ό:>'οσιούργη:ι..α καi έπι

, ύχσυν οίίτως τη•ν διασφάλισιν τών aρχαιο

λο.yικων βησαuρών τοϊι τόπου, μ:έχρις ό.πο~ 

χωρήσεως τW.v εiσοσλέων ι'κ •il·ς vήσου μας. 

Ύπο τού Σωματείου «'Ελεύθερη Κυ

f:ιpέα» άπεστάλη την 12.4.77 π,pος δλοvζ 

τοuς Ε:ν Κύπρι:,J Πρέσβεις το ό:κόλοuΟ'οv ϊγ

γραφον: 

«ΊΕπειδη έπαvειλη•μμ·ένως 6 τουρ.κοκύ

η'ριος ι']yέτ.ης κ. Ντενκτ(χς έπικαλείται ,σ, 

iσχu,ριcημον δτι οί τοvρκσ>κύπ.ριοι «ίΙΊτέ.φε

ρ<Χ'\1» κατά .α Ε.τη 1963-~ 197 4 πα ρΟ: •C:ι-; 

έλλη:νοκuπρίων, γεγοοος το όποίΌν έπικα

λε'iται διa va διιΚαιολογήσl:J τι'χς μεθ'άδους 

fiVOiΚτOVίaς τaς όποίας έψή,ρμοσα\1 τa 

τοtJρκικ-0: στ,ρατεuματα t:iσδαλής, είς δ.ά

ρος τού έλληνοκUΙΠpιακού πληθ~σμο.ίJ, και 

δια νa ίιποστηρί,ξη το «άνασφαλες» των 

τουρκοκuπpί-ων, το Διοιικητιικον Σ u:μ,οούλιον 

τσV ΣQματείου «·Ελεvθφη Κuθρέω> έπιeυ

μεί "ι:Ί: ύπσοάλ.η προς τηv Ύιμετέρα\1 Έ

ξοχότητα τΟ: άκόλουθα: 

1 ) Καi μόνον κατa την διάρκειαν τώ; 

ι'.τwν 1963---197 4 -- χω,::>i.ς va aνατ,ρέξ;-J

μι:ν εiς τi']ν Ταυ:ρκοκ;:>ατία·;, δτε οί έλληι;ο-

κύπριοι εΤχον έκατόμ6ας &9ώων Ηυμά:rω·; 

(περιλαμοανομέvων ίιφέωv, άρχιφέι..w καΙ 
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ά,:::ι,χιεπισκόπων), οUτε κατ(χ "f,ην δι·ά.,:;ης;~Jα·v 

τού έπΊ τί,·~ 'Αγγλακρατίας ό:πελωθφωτι

κού όγώvος 1955-1959, δτε καi πάλιν οί 

έλληwοκύrmριοι εΤχον ouχi μό•νον σιηοκ.ριτι.κώς 

άλλΟ: καi άπολύτως πσλv πιφισσότερα θύ

ματα Ο::πΟ δτι οί το:J .. :>κσκύ·π.ριοι, οί όπΌίοι 

καθοδη:yούμεvσι ίιπο τής σωοινιστι:κfiς ήγε

οίας τωv, i::γιναv όργανα τή,ς Άποικιcκ,ρα

τίας κα; τών μvστικ,ών ι'ηrηιρεσιών της, κα

τασφάζοντες ι:'rθώοuς έ:λληvοκι.ιcmpίαuς καi 

πλι)ττοντες πισώπλατα τοv Ο:πι:λειιθερc.~τι

κοv ό:γώvα των --- οί έλληνο:κύπ,ριοι ν.εκμο\ 

ιJκ τών διmκοινοτικών σuγ.κ.ρούσεων, πpcσu

πολσyιζομi.νων καi τώ·; θιψ.άτωv έκ τwν ι:'r

v·6:vδσων βομ6α;:δισμώv ταv άμάχοu Ίrλη-

Εtuσμσϋ τiΊς τ ηλλuρίας ύπΟ τfiς τοuρκι:κijς 

a·φοπσρίας κατa το θέρος τού 1964, είναι 

aπεi.:χuς περισσότεροι τι:i!v τοιιpκοκυrrρίων. 

2) ΕΤναι oi έλληvοκίιπρι·σι ποu ίnτέφεραν 

κατό: την διάρκειαν τών έτών aίrrwν καi όχι 

οί τσuιpκοκίmριοι οί οπο~οι έ&ημιούρyηισωι 

«γικέττσ» εiς όλοκλήρου-ς περιοχό:ς τijς νιj

σοv, i'νώ ό.ντιθέτως οί τοv,ρκοκύπpωι εΤ:χον 

οι.~αίωμα ι':λεuθέ.ρας ι':πικοιvωνίας κα) έργα

οίας εiς &λας τaς ττεpιοχ•άς της. 

3) Ε1ναι σί τουρκοκύπριοι, οΙ οποίο' ήρ

χισαv πρώτοι σuvωιμοηκώς καi κ,ρvφίως 

Wζ QΠ'Ι':Jt<άλι}ψεν εi ζ ό:νίιποπ-rον χpόVDν καi tl 
σύλληψις τού τουρκικοί} πλοίου «Ντενίζ..,, τό 

όπσίΌν κατό.'φσprτ:J:ν μετ,έφε,pεv Οπλα -- έξ',)

πλιζόμενοι, Ε:νώ εΙς Ίτλείστας aλλσ.ς mεσι

πτ:i>σεις δτrλα καi ι:'rξιωιματικσ1 διεπεpαιtΌ

Είησαν κρυφίως τ·ην νfjσov μας <:iς μίαν προ

φα'J~i πcσσπάθειάν τω; vO: ό5.ηγήσΟV·; ε,',.~ 

π·:χ'>κiλη.σιv Ι.:πεισοδίων, τa όποΊα θ:Ο: ίΞδιδοv 

τό πρόσχημα εiς την Τοuρικ:ίαJv νa έΊτέμΌn. 

4) ΕJ:ναι οΙ τοuρκοκύπ:ριοι καi όχι οΙ 

ελληνοκύπριοι oi όποίοι είι,ρέβη-σαν, μαa 

την έκ;:;ηξιν τών επεισοδίων τοίJ 1963, πά
·~οπλοι, ένώ οΙ έλληνοκίnrριοι εύρέθησαν άο

πλοι μΞ: μοναδικόιv των έξοπλισ.μον τά κv

\Ι~γετικCχ τιω•ν Οrτrλα. 

5) Ε!~αι ο κ. Ντεvκτό:.ς καi ή σuμ.μορία 

-τ:Ju ιcαi όχι οί έλλψDκύπρωι, οί όποiο: ί

δολσφόvουν ι':ν ψ:.ιχριiJ τοuς π,ροοδ·εuτικοuς 

συ;,~Sικαλιστ:Χς ---- μέλη, τijς ΠΕΟ, ταUς 

τφσΩ-5-<:uτιικοlις δικηγόρους Χικμh κα] ΓιΚι

ο:.ιρκ·aν καί τοί:ι~ Κ ο:6:Χζσγλου - Μισιασύληv, 
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εtc; μ:a.ν λυσσώδη προσπάθειάtv των να ά

ποικόψοuν τοuς προαιωνίοuς δεσμούς φιλίας 

καΙ έπικοι•vω,νίας τώv δύο σuνο~·κωv στο'

χε!ι.Jι~-'. 

6) Πρόι6λ:ημα aσφαλείας ύτ<ά;ρχει έv Κύ

πρι.J. 'Ν-λa τοuτο δεν άφορΟ: ττ)v τσυpκο-

κυπpιακilν πλευράν, η όπσία διασφαλίζεταΙ 

ιχπΌ •il'v yειτνυάζουσον τr·αρσυσiαν 40.000. 

000 -rού,ρικωv. Π,ρό:6ληιμα, άντιθέτω.ι:;, -:τpο-

,;QJi,εί δια τouc; έλληνοκuπpίους ή yιvωστi] 

τσ,J;._Ίο:<tκη έπεκτατικ·fι πολιτιχή, η δτrοία έ:ιΚ

,_. ::; cc\λ::υD:μένη -ro προδοτικο.v πραξιικάπ!]:μα 

τού J 97 4, κατ:έλα6εν το 40% τi\:ς yi'jς μαc;. 

. σων δi: ληιφΟiJ ύπ' δψιtv ή yνωση'ι έξω•τω

τικi1. ·οολιτικi] τi]ς Τοuρκiας εic; 6άρος Ο:λ

λωι-; έθ>νο-rήτωοι καi μειονοτή-rωv, ώς Κοuρ

δω·.-.. Άρμενiωv, 'Ελλήνων, Σύρων κ.ό:., -rό

τε εuκόλωc; ο καθiεiς δύναται va άν-rιλη,φθi] 

π;οiα Κοινότης έ·v Κύπ,ρc,> uφ:iσταται το·Υ κiV'

διJ'ΙΙα.ι 6ιολοyικ.οu καi έθvολογικοv έξαφαν·ι

σμσU τηις. 

7} Καi μιόνον -ro παράδειγμα τωv νήσω"' 
··ι μ6ου και Τε,.έδου, -rων όποίωrιι oi έλλη·νι

·l<σi ·πiληθιυσιμο\ ύπε.~:.'3οτ.Ιcχv τΟ 70 i<αί 75?fι 

ανησ-τσίχως --·- -ro δ!]ιμογpαφι:κ6·, Statιιs 

Ονσ -rC:."'I όπτηίων κατωχυρσuτο διό: δ":Ηvί;',ν 

σ·.J,,υ6.:ϊ'σ Ξωv καi ~~ J τοι:Ι:J'ις ,_)~(): Til'~ 

6ια:α~, έyκαταστάσεως έκεL Τούρχωι~.-· κατσ

c; κωο καi άλλων έποίκων, σχεδον έξε-rοuρ

Υ σ·Sησ::.Γ.J, καιαμc,:πυ.::ιεί' Οτι εTifαt (1 έλλ:·:"· 

vorωτrpιaκi] πλευρΟ: ή οποία άνι1 πδ:σαv 

σ~ ιγμfιν κι,.,δuνεύει άπο •il·v yνωστi]v τoup-

"'"'·'i\'' έ-rrεκτατικi'ιv πολιτική·ν, τραγική., έμ
~~ε.l·)~ο:ν τιϊς ό:rοίας δεν έχουν μόνον οΙ ώς 

άν;,:, μ'Ιfημσνευθ-έlντες λααί, άλλΟ: καΙ δλσι ά

νεξαι .. :r.tτωι:; οί λασ! τωv Βαλικανlων καi τ~lς 

Ν-cnιανστολικi\·ς Εύρώπτη·ς, καθfilς καί crλεi

σπJΙ λαυi τi]ς Άφ,ρικi]ς καΙ τi\:c; Άσίω;. 

Ό,τι έν συμπεράσματι έπαμένως έκ 

τού παρόντος τφοκύπ-rει, έξοχώπrτε κ. 

ΠρέσGυ, εί-ναι ή άνάγκη διασφαλίσεως σuιv

θηικ.Δv έπι6ιώσεως -rou aτυχαuς έλλιηVΙ'Κ'Ο!J 

λαοίι έJκ τi]ς ύποW.ου καi έπ·εκτατικi)ς πολι

ΎΙ!()i)ς -ri\ς 'Αyκί>ρας, ή δwοία Vτrσιφιτικωζ 

ψφοιμένr1• καi έν όιvόματι δi'jθ~;;v τi]ς <tδια

σφαλίσeως» τi]ς τοu,pιcοκvπριακijς μει()ΙΙΙό

τη-rος τοϊι 17,8% - ή όπσία ώς iστορικ&ς 

πpακίτπτει οχι μόν()Ι\Ι ούδόλω:r~ έκινδίιvευσε, 
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άλλΟ: aνηθtτω~ έππίΘετο 

καi 5ημκ.uρyοuσα «γκέττο» 

κατασφ·άζοuσα. 

κατέλα6ε -ro 
40~; καi έπωφrθαιλμιδ: 

60~Ό τijς yij.ς μαc;'!> 

και τΟ ύπόλσι-ττσv 

Το Δ.Σ. τοιl Σω:..ιατ~iοc; οτο:.ραάλε·υ:v 

T:)'Jc Π,Jiσδεις /:ι. δια6ι6&.σουv το ί:yypr..xφov 

Π,JΟς τac; Κυ6ερν.ήσεις των. 

Το Kεv-rpι"'ov Συμβούλιον τοίι Σω!μα

τεiου «'Ελεύθφr1 Κυθ.::cέα» aπέστειλε τi]v 

19.4_77 προς τον Ύπουρyον 'Εξωτερικών'-· 
Ί ωάv.νη-; Χριστοφίδψ το &κό-λοuθοv -rηλε

γράφηιμα: 

,,κεν-rμι·κοv Συμοο\;λιον -rou Σωματείου 

,,'Ελεύθε,e>η Κuθ:1έα» άτrαιπΊ οπως ~ 

Κυπrpιακιl Κu6έ;Jcvησις έy~ί,ρη εiς Σuμ-

6ούλιοιv Ει.φώΠ!]Ιζ έ:τrιτακτιrκως το θέμα 

των -rουρκικ&ιv ώμ·οτήτων καi έπιμείνη 

όπως ή Τ ουprκία Ε:κ6λιηθ:i\ έκ -ri]ς Εύρω

πο:ϊκi'Ι<; οίκογεvείaς». 

---*-
Ύπο -rσίι Δωι,<ητιιcοϊι Σ υ1μ6ουλίου τοu 

Σωιμα-rείοu «'Ελεύθερη, Κυθρέα» aπεστάλη 

η')v 29.4.77 προς τον έν Kιlτnpc,> Π,ρέσ6υν 

-rωv Ήνωμένωιv Πολιτει&.ι 'Αμερικfις το ά

κόλοu8σv τηλεγράφημα: 

<:Παραικαλω δπω.-.; δια6ι6άσετε έξ; 

vό:ματος των 15 χιλιά!δ-ω·ν έκτοπισθέvτων 

περιοχής Κuθρέας τa αΙσθήματα τfις 6α

θείαc; άπογοηrrεύσεως ύπο τi]ς οποίας δ:ια

κατέχοvται οοτοι έξ άφοpμής τω., προσφά

-rωv δηλ,ώσεωv -rιlς Α.Ε. τοΟ Προέδρου των 

ΗΠΑ κ. Κάρτερ τrερi έ§οπλισμοϋ -ri\c; Tou:p

κlαc;. 

»'Ο κUΠ1pιακ.Ος λαός, έξο.χώτατε κύριε 

Πρέσ6υ·, ό:Ι'έiμειvεν παρΟ: -rou vέου Προέδρου 

τiΊς χώρας O'aJ<; συιvέιrτειαν οχι :μόνον πρός 

τac; π,ρσεiκλογικ.άς τοv διΟJκηρύξεις, άλλά 

κα1 προς τaς στσιχει·ωδεστέρας έvιvοίας τi\ς 

ήθικ·ιlc; καΙ τfiς έλεuθερίας. 

»Ό δο:λοψόνος καi Θύτης, έξοχώτατε 

κύριε Πρέσ6v, ώς π,e>οσφυω~ παρετη.ρ;1βr~, 

δΕ:ν έπrιτρέπεται II'Cx δπiλίζεται διa va δια-
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πpάξη καi νέους φόvοv~, άλλ' aντιθέτ~ v:~ 

ό:φσπ~iζεται. 

:&Ό κuπ,ριακος λαός, ιΌξοχώταπ κύριε 

Π:-_-{σδυ <i7rαιτε1 πpωτοv ν6 άποσupθιοιJ..- ο1 

εισ6ο-λεlς eκ τi]ς ,ήσου, ώς σο:ψ•wς περί το.J

του )ιαλα;μδά·vοuν αl aποφάσεις καi τά 1TE

pi Κύπροv ψηφίσματα τοu ΟΗΕ ~ άδω

φο,ρωv έάν, μετc'χ η'Jν έπίλυσιν τοu δρά;μ<:::

τός τοu ή Τουρκία έξοπλισθή». 

Έξ &λλοu 6 Ύπσupγος Έξωτφικώv 

•Κ 'I ωάννης Χρισταφίδη•ς aπαvτών Εγγρά

φως εiς σχετικον τηλεγράφηιμα τοίι Δισικη

ηκοίι ΣuμGσυλίσu τοv Σωματείuιι έν σχt

σει μΕ το θέμα τijς Κυπριακής π,ροσφuyίις 

εiς το Σuμοούλιον τής Εί>ρώπης διc'χ τάς 

ύπο τής Του;Jκiας παραβιάσεις των άνθpω

πίvων δικαιωμάτων είς Κύπρσv άvαφέηει 

οτι .:το i5λov θέμα τής προσφυγής τταρα

κολοu€'εlται στενως καi άδιαλείπτως ύπο 

τή.ς Κ·vπριακής Κυδερνήσεως, σύδε1ς δε καi 

ούS€ν δύναται νa άνακόψη την Ίrορείαν τοο 

θέματος, ώς αϋτη διαγρ6cφεται έντος των 

πλαισίων τής σχετικής 

Συμ6οvλίοιι Εύρώπης καΙ 

λιχθiij». 

---*-

διαδικασίας τοίι 

C:Jς !jδη έχει εξc-

Το Διοικητιικον Σ u:μ6ούιλιοv τοG Σ 

ματεί.οu «Έλεύθε;:;η Κυθρέω> άπέστειλεν 

την 30.4.77 προς τον έκπρcσωπον τής Κι

-πρια:κijς Κυ.γερνήσεως είς τό:ς διακοινοτι

κa·ς συνομιλίας κ. Τ άσον Παπα5όποJλον 

τηλεyράφryμα μΕ το όποίσv έκφ,:>·άζεται •! 

ό.μόθιιμη aπαίτηση των 15 χιλιάδων τipOJ

ψ•uyων Κυθ:ρέας κα: τijς περιοχi'jς νa c'χπο

συ,ρθσGν πάραυτα, έν δψει τijς τοuρκικiΊς α

διαλλαξίας, oi προτάσεις μας γιa ΤΟ Ε·· 

δαφικό. 

Έξ Ο:λλου το Κεvτρικον 

του Σωματείου συvέρχεται η'Jv προσεχij 

,'6)οιμάδα σ' i::KTOJKT:-j σύσκΕψη yιa νa μ~

λετήσΕΙ τΙς πρόσφατε:; πολιτικέc; έ§ελiξει:;. 

'/Ί.ντιτ;·:Jοσ~mε!c: τ:ιU Διοικητικού Σu;J

(<.νλ' :::J τοίJ Σ ωμ.ατείου «'Ελεuθ:ερη Κυθρέα1> 

συναντήιtJηκε τι'Jv 24.5.77 στο ~εvοδσχεΊο 

243 

Τσω;rτσιλ.λ -με τό: μfλη τοϊι Δ. Σ. τοίl Σuv

δi.σ.μοv Φιλίας Έ.λλc'χς- Κύπρος. 

Ι< ατ::l τi:l σJvάvτ:-ιιση σ'Jζη:τ/1 Θηκαv e~:

ματα πού άι;>ο.ρ:>(ιν τομεί'ς κοινω•vι~i'i·ς .,γyο

νο'α'=: τσί.ί Σc.::~1ατε~cυ καΊ i:)ιαiτειρα των έχ

τοπισ:μ{vω~ παιδ!~J, τijς τrε;:>ιοχi'jς. Έτ; :σ:;:ς 

aποφc:σiστΓ)Κε ή έv.ηιμέρωση τοίι Σuνδ>[σμcυ 

!κα; ή σ,;::ττηματικi; άποστολiΊ διαφωτιστικοί:ι 

uλικοί:ι &πΟ την Κύπρο γιό: το Σύν5εσμο. 

'Η άcιιτιπροσωπεiα τοu Σωματ"iου 

<,Έ\ι.:Jθε::;η ΚυθpέαJ> Ε.πέδωσε προς τiζ ά

ξιωματ::;Cιχους τ::Ju Σvl-'δέσμοu κ,upίες Μcφ·ι

v6.κ:1 καΙ Θεοφuλάκτοv τιμ.η.τικο μετ<'rλλιο 

τ:>u ΣόJματείου «'Ελεύθερη Κυθρέα» γιCι: η) 

ΣC•ν5εσμο Φιλίας. 

--*-
Μ~ i'.yγραφό του προς τον Π.ρέσ6υ 

τ~;:; Δσv\ας στΓιv Κύπρο στΙς 20.5.77 το 

ΔιοικητικΌ Σuμ6ούλιο τοϊι Σ ωματείcv <<'Ε·· 

λεύθιωη κ vθρέωJ έκφ:ράζει τa αίσβή,ματα 

i':ησνης διαμαρτυρίας των 15 χιλιάδων 

~.~κτοrττισμ,ένωv μ·ε;λC:ιν του γιΟ: τΟ yεyovO;:, 

-rως πλσία μΙ: ηΊ σryμαiα τή.ς Δανίας Ίψο

οεyγίζcv,v τc'χ λιμάνια τοv Ι'ησιοίί μας, ποj 

C.;=>:σ~<σvται κ~άτω άπό την κατσχtl τών τουι:

><Ι'Κc;); cπ:JατευμcΙτωr" είσ6σιλ.i'jc;. 

Ί\ν(c\::>γΕς ηΘJκλ κc:i VC<f-C!'ΚCr α·.ι::·:~:τρ::.

~ΤΞ~ ε_-v-έ_-:_,γcι::ς, τοv:ζετc:ι στΟ έ:γy;JαΦοκ ~σΙ) 

ι\,;η>y::;CJ στη ληστ,:)t:<iΊ Cμποιpία καi τfΊιv· κα

τσλ.ήοτ·ε:..ι·ση τWv π·ρ:;ϊόvτωv τού μδχθοu κα! 

πC iδρώτα τωι έλλη;νοκυ'rrρίων Π'ροσφίιγων, 

ε.1vαι 6έ6αιο πwς ή Δc:<νι:κη Κυ6έρνηιση 

με τiμ άντικz.ι μενικότητα καί το α'iσθrιμο 

τής αιΊστη.ρijς προσήλωσης τrρος τiς Δυ:.

θι,~ίς ι)θικες c'φχΕ;c, πσu ηΊ διακρίνει 6\ι 

μόνο θό: άποτpέ.ψει μελλοντικά, .μa θi λ:-

6ει καΙ μέτρα ένεργότερα yιa τη σωτη,ρiα 

τοlί τpαyι:κοv τούτου τόποJ Οιπο τη.ν Παv

τοvpανισηι"Ί έπεκτατικη οοvλψία τω,. 

σ7"pcrrσκ.pατώv της ,.. Αγ~κυρας. 

. ---ι~ ... 
Τό Διοικητικο Σuμ6ούλιD τοv Σωμrι:-

τείοu «'Ελεύθερη Κυθ.~·έω> ση\·; ποcσ:-τ"r-

θεΙ<χ τσu va σuμrrrληρώσει 
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μελι;,v τοu, κάλ!εσε στic; 24.5.77 Oλouc; άvc

ξα:ιρέτv.J1ς ταU.ς κατοίιΙ<ΧJUις Κvθρέας Χρuσί

δος, Νέου Χωρίου, Έξω Μετοχ!οv, Τραχ~>

""υ. Βώc;η,ς καΙ Παλαικύβροu vcx ά:τοστ:i

λουν πρΌς τΟ: yραφεlα τοu Σωματείοu 

(Κσ-ι·σώνη 4, διαμ. 31, Τηλ: 43089 Λευ

κωσ~α) τΙς τCJ,χον άλλαyΕ.ς στiς διευθuνσειι:, 

Ί"O'Lflς. 

-*~·-

Το Διοικ,ητικο Σuμ6ούiλιο τοu Σω·μα

πiαJ «Έλεύθiφη Κuθ:pέα» ά-;τέστειλΕ ηΊv 

26.5.77 τrρΌς τον έv Κuπρφ "Υτrατσν Άρ

μοστ?ιv τοu 'Ηνωμέ.νοu Βασιλείου Έ.yy::;a

φov διαμαρτυ,ρίας μΕ. το δποίΌv έκψράζαv

τcι τa α:ΙσΒήματα τr]c; 6αθ!είας άπσγοηrrεύ

σr.ω.:; καΙ ηΊς έντόνου δυσαρεσκείας άπο τΟ: 

οποία σ! 15 χιλιόδες έκτοπισψένσι ·rίΊ·ς πε

ριοχι1ς διακατέχονται γιΟ: ηΊν τrρόσφατη 

ι:π·.'-,αση 6ρεττανικοu έφετείοu νa έπιτρέψf.ι 

η1 .Sιφήφιση κυπpισ:κων προϊόντων τ~)v· τουρ

rωκpατοιψένω•v περισχi:ιν τr]c; πα:τρ(δας μας 

ε.i,; ·Ηνωμένο Βασίλειο. 

«Το ά·νήθικον γεyον?χ;» τσνiζετα:ι εic; 

'τι\ :~>.·γ σαφοv τ~ ς λ.ηστρι:οlς κατοχflc; τf]ι.; π·::> 

p~o::-; !<"Χς μ·:rr; δύνασθ:: καλύτερον vcί συ

v::.Ι~)':γrοποιήσ~τε Εαv μ&:ς άπαντήσετε ει~ τΟ 

cπ·-':.'.'.σvθον ~,ρώτη:μα: πως θ'a ήσβά,νει:rθο 

6λέ:·:r-:·j\.rτες ά:πΟ τώv στηλC>v τοί) κυπpια~..;οϋ 

τΙJJ!'υ,ι διαφιημιζόιμενα 6ρετταvικa προϊόyτ.χ 

τi\r; Ν.οτίοv 'Αγγλίας π.χ., έav αuτη. τελι

κω κατελαψ6άvετο ύ1το των Ναζl; 

Ύπο τοu Πρσέδρου τσu Διοικηηκοu 

!:ιψSοuλίοu τοu Σωμ·ατείου «'Ελεύθερη Κυ

θμι'α» κ. Πέτρου Σ τuλιαvοΟ άτrεστάλη τi'ιν 

6.6.77 προς τον Πρόεδρσν τί']ς Κοιvαπσλι

ηοοκfiς Διασκέψεως τό ό:κόλοuθοv τηλεγρά

φημα: 

..:Έκ μέρους των 15.000 έκτσrrτισθέ,v

των κατοίκων Κυθρέας κai περιαχfiς ίιπο 

τiJv τουρκικωv στρατωμάτων εlσ6ολr]ς πα

pαι:αλοuμΕJV θερrμ&ις οπω·ς εiσηγηθfiτε ηΊv 

λijψιν π,ρακτικωv μέτρωv έναντίοοJ των είσ

βολέr..w ε!ς τρόπσν ώστε νa έξαvαγκασθοϋv 
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ν•a άΠΟ'ΧωιρήσΟΙΝ έκ των έδaψωv τfjς Πα

τρίδος μας. 

«Πιστ.εύοψ;ν ώσαύτως δτι ΘΟ: Κ•ατα6ό

λητε κάθε τηροσπάθειαv ώστε ·Va άπσ6ληΘ~ 

η Τουρκία έκ τr].c; Εόρωπαϊκr]ς Κοι·νωvίαr:;, 

έv όψει τwν έγ:κλημ.άτων τa ό'!fο'lα διέπραξεv 

κ.αi έξακολοuθιεΊ ·va διαπ,ράττη έν Kύrτrp(oJ 

καl ά:λλαχοΟ καΙ ε!ς αL.ιcriΊν ταύτη'ΙΙ τι']v έπι

κράτει,άν τωl\1. 

»'Εκ μόvη·ς ΊCφιοχ·ίΊc; μας 300 άμαχcι 

ι':δολοφονήθησα;'ι έν φuχρcί), δε~ά&ς άπή

χθησαν καΙ ή τύχη των άναεΊται καi δεικάδες 

γuναικων έ6ιάσθ'ησα.v εs"ω ήσαν έyκλωι6ι

σμέναι καΙ ύπο την φρούιΡησιν Τούρκων &
ξιωιματικων». 

--~*-

Το Δ.Σ. τοίί Σωματείου «'Ελεύθερη 

Κuθ.ρέα» άνεκσίνωσε στΙς 13.6.77 δτι σέ 

έπανειληΙμμι~ες συν.εδρίες του .μελέτ.ησε τό 

θέμα τi]ς κινηcrατrσιήσεως τοΟ πpοσφuγικοΟ 

δυvCΧΙμικοΟ γιΟ: έπάναδο τcilv προσφύγων 

στΟ: σπίηα τους, καΙ κατέληξε στ1ς άκό

λοvθες άποφάσεις: 

I. Θεωρεl το θέμα των λαϊκων ΚΙ·νητσ

-rωi\'jσεων σΟ:v τοv πρWτο yι(χ τιΊν wρα μο

χλό r]θι.κr]ς καΙ 'Πσλιτικr]ς πιέσεως προς τlς 

ξέυες Κυ·6ειp:ν1~σεις πάιvω· στΟ ήθ'ιΙκώτα:το καt 

άμετάθετο α'ίτηιμα τοu wροσψU\)'ικοu μας 

κόσμ·συ, yιa έπάvοδο στις πατpογο>Ιικές του 

έστί.ες. Οί ξένες Κυ6ερ•νή;αεις εΤναι καιρός 

va πε-ράσουν ά:πο το στάδιο τ·ίΊς πολύ·τψης, 

άλλi θεωρηrτικi]ς ύπσστηρίξεώς τους στο 

δ,ρδ:μα τοϋ λαοu μας ΙΚαl va 6οηΗήσοu•ν Ε• 

vspya καΙ Ε:μπρακτα στaν εξαvα')'κασμό 

τώv ε\σ6ολέ~cιν κα; έπσίκω, για άμεση ό:

π::Jχώρηση'. 

2. 'Η λαϊκiΊ έγpήyο~ση, η κινητοποίr,· 

ση κα1 συμrμετο~ιΊ σε έκδηλώσεις τοϋ άμε

τάιθετσυ στόχου έπιστροψr]ς των προσφίι

yωr,ι στΟ: ατrίτια 't'ouς τι;pοέχει κάθε αλλης 

προσπάθειας. 

3. Τό Σωματεlο καλεΊ τοuς κατσίκοuς 

τί']ς τrφισχί']ς νάναι έτοιμοι γιΟ: vO: συιμμε

τά:σχοuν σε μορφέ.ς λαίκr]ς κιν,ητοτrοιήσεως 

ποv το Δ. Σ. θa έξαγγείλει μέσω• τοΟ τύ-
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που η ,με έπαφΘς σε τόπουc; διrnμοv-i]ς. Γι' 

σύJό κc:λci ολους άvεξαί-ρετα τοuς κατοί

Ι<'J'LJς Κυθρέας καΙ περιΟ')(i]•ς va δηλώοουrv 

στ:Χ γρσφεlα τσί) Σωματείου (Κατσών:η 4, 
διαμ. 31, Τηλ: 43089 Λευκωσία) τΙς τυ

ΧΟ>' vέες δι·ωβύvσεις τους γΗ'χ vό: έ.πιτuγ

χά:vεται ΙΕτσι Ο:μεση έ-παφ;l καΙ δραστc1ριο
πσίησή τους. 

--*--
Κατa το τελεσΗεv τι']ν Κυριακι']v 20.6. 

77 είς Κούρδαλι τωv ήρώων Άv5ρiα Πα

τσαλίδη, ΚcJστα Άναξαyό·ρα, Παναγιώτη 

Γεωο•γιόJδη καi ΆλέJκου Κωνσταντί-vου, ω 

μίλ,ησεν ό κ. Πέτρος Σ τυλιανοu, ό όποΙος 

έξήρεν το vόηrμα τf]ς θ.:σίας των πεσόvτω-\ 

άγωΙ;ισ·τωv. Ό όμιλητι']ς έτόνιιπν δτι «r] άv

τι-κι:ιμεcvική, 'l aδ·έικαστη, ή δι-αχρονική, ή ά:

Lιιασύνδετη έπιταyf1, π::ιU καταπέμπεται 

άπο ηΊ θυσία των 4 ήρω-ο•μαρτύρων που 

τιμσίΑμε σή.μερα, π;;οστάζει ενοτητα, ό-μό

νοια, σ.Jμπσια κάτω άπο τιl·ν άξια ήγεσία 

τοίl Προέ5.ρου Μαικαρίω γιa τιΊ σωτηp-ία 

•iΊς πcατρίδας, για τιl·v i':π-ι6ίωση τοu έλλη

ΙΙΙσ;ωv στΙς άκριτι.κες αuτες Εσχατιές του 

i:λληvικοu Νότου. Ποτε άλλο-τε το πρόσταγ

μα: γιΟ: έvότητα δέν εΊχε τόσο ε[ιρ•), τόσο 

aνΊίΚΕψ!ΕοVΝGό, μa κα] τόσο δ.pα:ματικο Π~

ριιχόμενο, δ σο στοuτες τΙς πικρές, τiς :Sί

φ•.χτες τiς ~ψες ποu ό λαόι; μας ά-νημ-ετω

τrίζει. Γιατί ποτί':ς στο παρελ.θον άλλοτε ο1 

ι<lνδυνοι οιολοyι.κοί} tςοστpακισμσu τοu έλ

ληνισμοu στι'] yf] έτούτη - μέ τιlv ύπερτρι

σχιλετή έλληνικ.ι'] πνωματική, έπιστη:μσvικη 

κα; ποrλιτισ-ηκη παρουσία στ' άγια Ετο{ίτα 

χώματα - δέν uπf]pξαv τ6σ:1 &μεσσι. Μό

νοι τότες, μοvά:χα Ε:vωμένοι, συvειδητοποι

σίί<vτες τοuς ά:μεσου:ς κινδύνους, σuσπει_οω

μιέ.vοι κα1 συστρατ.ωμέ·vσι, 6:6: μπο-ρέσουμε 

' να ξαγναντέψσυιμε, πέρα στο 6άθισς τοu :-,_ 
ρίζοvτα, v·O: ύπσφώσκ·ουv στι]ς avατολf]ς 

ηΊν άλισά;χvη κα1 στflς μα,ρμαρuyflς το ρό

δισμα, μΘρες κι' ώρες ι':λπί5ας .... » 

__ * ___ _ 
Το Διοι:κητικον Συ:μ6ούλιον τοv Σω

ματείου 'Ελεύθερη ΚuΘρέα κιάλιεσε στ1ς 

14.7.77 όλες τ1ς χιλιάδες των έκτοπισμ.:-

vων Κυθ:ρέας καi τ-~ς περωχiiς νΟ: παpω

pεθοuv όμαδι-κ-0: στα συλλαλητήρια καΙ τiς 

έκδηλώσεις τrou Θα λάJ6οuν χώ:pαv στΙς 15 
καΙ στΙς 20 'I ου.λίοv μέ τι'].ν εύ-καιρία τr,ς 

Ο:πο.φράδας έπετείοv τσu πpοδοτικοu Πρα

ξικοπή•ματσς Ο:φ' ένοc; κα1 τiiς οάJpδαρης 

τ οvpκικής είσ6ολflς στr] χώρα μας άφ' έτ~

ροιι. 

Το Δ.Σ. τοCι Σω:ματείοv πιστεύει ά:

ιφάδαΙΠα πώς δ λαός μας, σu~ειδ:ψrΟ'Ποιώv

τας τι):v άςία των κι~~ητοπο·ιήσεωv τοu προσ

φυγι-κσu δυcvαμικοί!, θΟ: πυκνώσει ηΊ λαϊκfι 

πανστρατιa ποu θά κατακλύσει τοί:ις τό

πους τ~ιι συγκεντρC:Jσ.::.ωιν, άξιώvτας άμεπη 

άπσχC:.χ)ηση .• ω-~ λr;σο•ρικων στρατευμάτω.; 

εiσ6ολ~·c; καΙ των έποίκω~v καt τrlv Ο:μι:σr, 

:Ξτrάνο5ο των προσφύγων στα σπίτια τους 

κάτω Ο:πο συvθ']κ~ς άσφαλ,είαc;. 

Το Σω1ματεΊσν «ΈλεGθεpη. Κυθ;:;i:ω> 0:
vα.κο-ίcvωσε στΙς 11.8.77 οτι τό τρίτο ετ,Ί

σιο μvηιμόσuvο των σφαyιασβέvτωv ΚυΗρέας 

καi περισχiiς άπο τοuς τ ούρκοuς είσ6ολεi'ς 

θά λά6ι:ι χώ;Jα η'Ιν προσεχii Κuριακrι ( 14. 
8.77) στον lεp•o Ναο Παvαyίαc, Παλλcυ

ρtωτ:σσηιc; καi τrροσιΚαλσCινται σt συγγιενεϊ.::;, 

οί φiλοι καΙ ol ΕκτιμητΕ,c; της :rpoσφ.::~._c:&r; 

τωv θυμάτω:v ' " ν::χ παρσστοι:ν. 

--*-
τη.., ά-φατη λύπη καi των 15.000 πρ~σ

φύyων Ι<vθpέας καΙ περωχfiς γιΟ: το'J άδό

κητο χαμο τοCι Έθνάpχη Μακαρίου έξέψρα

σε σ1ς 12.8.77 μΕ: ταυτόση-μα τηλεγ.pαφή

ματά του τόσο -προς τον πρσ.ε5ρεύοντα κ. 

Κυπριαvσu δσο κα1 π._οος τον τοτrοτηρητη 

τοΟ 'Λrχιεπισ.κστrικοCι θρόνου κ. Χρυσό

στοΙμο τό Δ.. Σ- τοu ΣωΙματείου «'Ελεύθερη 

Κuθρέα», τrou συνf]ιλθε γι' αύ·το σf: Ε:κτακτη 

συcvεδρία του. 

Το Δ.Σ. τοv Σωματείο:J «Έλεύθφη 

Κvθρέα» &νακοίνωσε στ1ς 12.8.77 οτι διοp-

γανώ-νει .καi φέτος το τρίτο έτήσισ δμα5ικο 
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μJ"'Jιμι\σvνο τωv σψαyιασθέντW•Υ ό:ΠΟ τοι'Jς 

τσuρκους εiσ6ολεlς 300 6:μάχω; ΚυΟρα':ας 

καΙ περιοχfiς την Κυριακ·η 14.8.1977 στΓ,ν 

'Ιερό Ναο Πωια-γίας Παλλου,:>ιωτίσση:;, ~lι

Guς μετά τη θεία λειτουριyία. 

Ι<λήθηκαy ολοι οσοι ημοίίν ,η μνήμη 

ι-::υς ·vό παpασιοίιν. 

Έ"Ί'ψ.νη.μ:':σ.;νc: λό-γο eα έ;cφω·Λ\σc:ι ό 

'Α ... rrιπ·~όιεr5ρος τσU 

δcυλος Πέτσας. 

Σ~ματείου κ. Χρισ-τό-

τω·ι~ ιώv Εκατ:ι:.ιτ::ΧιS·c....'ιι,ι σφαγια:σθέντω'; ά;τό 

τοuς τ:χ1;κους είσ6ολεl:; κατοίκων Κυθρέας 

καΙ πεοιοχi)ς, διορyανώθψε η'ι.\1 Κυρια~ij 

14.8.77 στοv iεpo ναο Παναγίας τi)ς Παλ

.λcυρΙώτισσσc; τΟ τρίτο έτήσιο όμαδικΟ μνη-

μόσJ1VΙJ ποU δισ_:ιιyάνωσε τΟ Σωματε\~ 
>,..-« c-

λεύθερη Κ:..ιθρέα». 

'Επιμvιηιμόουνο λόγο :Ξ.ξεψώνηι:π ό Ά"

τιτ:·;:χ)ε5;..<>ς τ~Ο Σ ωιματε·ίο:..ι κ. Χριστδ:δουλος 

Πέτσας, ό 6ποlος άνάμεσα στ~ άλλα τ6νιcε 

τι\; 6:.μιετά•κκλητη άπόφαση τοίl πρσσφυ-γι

κοσ δυ·;αμικοίl μας νcr άyωνιστεΊ, δσος χρό

νe>ς καi li'; χρειασθεΊ καΙ δσο δύσκολος καΙ 

άν&ντι:ς εϊναι ό δρόμος, στη•ν πορεία πσύ 

{)δηyεΊ στην λύτρωση. Θά πρσσπαθ,,Ίσι:ομε, 

ύπογ.ράiμμισε, να δημιουρyήσ:Jυ-μ.ε Ι'να <:cυ

σαγΕc; έσ~τε~ικΟ μέτωπο στΟ ό;ποlο νΟ: ξε

σπάζcον δλr:ς ο.ί θύελλc.ς καl καταιγίδες τώv 

τ.ετελεσμένων yεyοvότ~ν καΙ δλα τΟ: σατ,r-

νt:Ι<Cχ σχέδια τής Ν Αyκυρας καΙ τού Νπv-

~.τδ~ς μ,Ε τΟ: όποΊα δια.'Jκως μδ:ς άπ-ειλο0VJ> 

><α; κατάlληξε: 

συσπει pωμ{νοι yύpoJ 

aπο ,η σryμεριν>Ί μαr; ήyεσία, ή όποία εχει 

:'ξαy-γείλει δτι eα ακολουΘήσει πιστι'χ τΊ 

y:οαμμ:Ί Μ:sκα-=,:ω, aς διεξάγοι;με τον μα

κρσχρδνιο όγώνα μας μέχρι τi)ς πλήρους 

δι•καιώσε.ώς μας. Ή ένότης καΙ ή όμόνοω 

στον κοινό μας άyώvα εΊναι το καλ&τε·Jο 

μνη,μόσvνο των πpοσφιλων νεκρων τijς Κv

θpέας κσ1 των πεσιχώ.:Jων καΙ ή πιο πολύ

τιμη κλη,ροvσμιι'χ ποu θa κλrρσSοτήσοuuε 

στοuς chrσyόνovς μας». 

__ * __ _ 
Πσλυ,μελ:lς aντι·προσωπεiα τσίl Δ. Υ 

τοίί Σω!ματεί·οv «'ΕλεύΘερη Κ vθ,')έα» πραy-

ΕΛΕΥΘΕf>Η ΚΥΘΡΕΛ 

μα-·σπ.σίr;σε στΙς 24.8.77 το πρωί· φιλοφρυ

νη:τικ.η έπίCJ'Κ·εψη στον Πανερώτατο ΜητρJ

πολiτη Πάψ>συ κα1 Τοποτη.ρητη τοίί Άpχ!<:

πιc;κοπι.κοu Θρόνσυ κ. Χρυσόστομο. 

Ί-1 ciντιπροσωπεία έξΞ.φρασε προς τοc 

Πα'Vιε:ώτατc την όμό-βu,μη ουμπαρiστασ~ 

τr::; στο δυσχερές fρyo του καΙ uπογ::•ά:u

μισε τι1v ι±πόλυτη πεποίθησή τη,ς δτι μΕ 

ττ)v aρ.:αyfi έ;·ότητα λασίl - Κυ6ερv>1σε:..χ; 

καi Έχκλησίας θa έπιτω·χβο.Ον oi Εσνικοα 

ττελ[υι')ε,:)ωτικcl στόχοι του κυπ~ιακο:J λαοί! 

Ό Παvιερώτατος έSειξε έvδιαψέρο γι;, 

πσο6λήιματα τi)ς περισχfiς καΙ t:ξέ.φρασε τή 

6ε6αιότψα δτι μόνο μΕ: τ1 λijψη όρyc;.νωμi. 

vω:v καl π;.:χχκτικ:ωv μιέτρωιν ή ΤΟ'Jpκιχ.η \( .~·· 

6έ~νηση Θa ΠΊειθαναyκασ6εΊ νa ουμμοpφω

θεl προς τΙς aπσφάσεις καΙ ψηψίΟ'ματα ύ

πΕ:p τijς Κύπρσυ τοCι Ο.Η.Ε. Σa.ι τέτοιn: 

μσρe>•Ί μέτρc-:ο-.ι ο Παvι-ερώτατος είσηιyήτψ:Ε 

η1v apvηση των ό,~γα:νι,.ψ.ένωυv έργατωu και 

στΙς J Διεθ~ιεiς Συ·νδικαλιστικi:ς Ό·μοσ;τσc

οiες {Δ.Σ.Ε.Ε.Σ., Π.Σ.Ο., Π.Σ.Ε.), νc'.c :,_ 
φ.:JρTC:)V:JUV τσυρκικ6 π·ροϊόντα στι:Χ λι:μάν~,_J. 

τωJ χωι,:::--ι~Jv τ':υς. ΤοΟτο, έτόιvισε, ΕκτΟς ι:Χπό 

το avαvτippητo ηθικό πλ+jιy1μα ποu ή Του•>

κ:α κάθ.ε ψΟΩ•Cχ Θα δέχεται, e.α σιιμ6ό.i\cι 

στiιv πά~;α π>έρα πiεση σηlv :κλσνιζδμ:-vη 

τ:J:Jρκικr) οfκονο•μ[α καΙ Θα έξαναγκά.ισ.ε! τη· .. 
Ί :JU',~>ΚιKrJ πi\εup(r νa σ»μμοpψωθΕ.ί προς TrJ-, 

r18ικi) καΙ τΟ δ{καιο. 

Τέλος, ό Πανιεpώτ.ατος, 

πcΟ- τi}v ό:ντιπp-οσc..;.πεία δτι είχε είσηy'l

θεϊ πpός TOJ έκλοπόντα 'Εθνάρχη Μοκάρ;c, 

τη σύσταση εi5ικi)ς Έπιτpοπijς, ή οπο:ο. 

Ίcάνω σi: έπιστημσνικ;Ί κα1 όρyανωμένη Ε/ι

ση να εiσ·~.yεlται ση)ν Έκτελεστικ:') Έξηυ

σία τΟ·.ι προyραμματισμ.Ο καΙ την έ1Jαρ;.Ι'J

yή πpα><τι:κών μέτρων πάνω στην τουp><:κrΊ 

πλ.ευ·;:χΧ, μf:χpιc; δτου ή τελευταία σuμ!μο,>

φωθο:Ί π;:>οr; τiς διεθν.εΊς άπαφάσειr; yιex τ"Jο 

Κύπρο. 

--* 
Τό Δ. Σ. τσV Σωμ·ατείου -r.'Ελεύθφη 

Κιi!;:>έα:ο α,c.f>εοι{ψενο στ1ς 17.9.77 σi: πα

::χ'η;:;αψσ τσU ψηφίσματα~ τοu Σvμ6αυ\:χ, 
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Ασφαλείας, ποu διαλQΙμ6άνει πwς <{Sf;v έ

χυ πειαSει' οτι γίνεται έποικισμος στι'Jν 

'Α:μμ:&χωστο» παpατη;χ! δτι έποικισμο•; 

Ο:'iιαμ,φισ6ήτητα δέν γί,.εται μονάχα σηiv 

'Λμμ(,χωστο, c'ιλλά, 66σει γ;:απτwν καi ι1-

διαψεύστωιν ττληρσφοριWν -- τόσο άπο μΞ.

ρους 8κΘέσεων τwv 'Η.νωμ:ινων ΈΘνwν οσο 

καΙ άττο μαρτυρίες τουρκσκυτφίω.., --- έπ·οι

κισμος συντελ6ται σuστηματικα καi σε άλ

λες τΟυ;J:χ•c;κpατούιμΕVΕ<; περιαχΕς τr]ς πατp:

Cα<; μας: στι'ιν Κυθρrο, στι'Jν Κερίιν<_ια, στ~ 

Λ::Χπηθ.ο, στοu Μόρφου, στη.., Καρπασία καi 

aλλοu. Έπcψένως ο ΟΗΕ if.χει τεράστιc_ς 

ι']:;ικi;;ς ει>Θ>ύνες να δεi το πρό6λ:ηιμα σ' δλη 

: Ov ηΊν εύ;JUτητα και η'Jv i'κταση, &χι μονά

χα σα γενι·κώτερο παγκύπρ:ιο πρόβλημα, 

μ;): σaν iiνα ΠελώριΟ καt Τ<Jραστίωv ήθΙΙΚW,Ι 

διαστάσεων πρ66λη•μα τάξεως καi δικαιc

σίινης. 

Γ ε.ννaται ομως άκόμη ένα πρό6λημα 

έξ !σου μεγάιλων διαστ-άσεων --- μf; τον 

iδω Νοιμκο Σύμ6συvω τσu Γενικοί) Γραμ

ματέα τοu ΟΗΕ κ. Γκοιpζιέ, ό όποΙος κα

Μ.i,αι νc'χ άπαντήσει στο ά·μείΟ\.ικτο έpώτη,

μα, &v έν.ημ.έp,ωσε έπα:ιφι6ως καi if.γκαιρα 

-rό·ι Γ ενι.κο Γραμ-ματέα τοί} ΟΗΕ πάνω στiς 

δc<ά5ες Θκθέσεις ποLι γράφτηκαν άπο μέ

rχ>uς άπσστολwν καi κλιμακίω•ι τοu ΟΗΕ 

στiς κατεχόμενες πεpισχf:ς τοu vησιοϊι πάνω 

στο καuτο θέ:μα τοϋ έποι·κιαμού. Ό Πρό<:

δ;:;σς τf\ς Δημοκρατίας ίtχει έπι6ε6λημένα 

καθf\κο va καλέσει τον κ. Γίκο;;>ζιέ προκει

μ.ένσv νa τοu ζψη,θ:οίίν στι'ιν πpοικειμένη πε

eιίπτωση oi σχετι-κες έπεξη:γήσεις. 

Τ.έλσς, το Δ. Σ. τ σu Σ c,ψατεί ου διακη

ρύσσεΙ/ πρΟς J<άΗε κατεύθυνση πώς, κάτω 

aπο οποιεσδήποτε συνθf\κΕς, δεν Θα δεχθεΊ 

τa τετελεσμένα γεγονότα ποu η ε!σ6ολι'J έ

δημισύ<;:ηιησε κα1 θ' άγωνισθεl μi;; 60\α τa 

:μέσα γιΟ: τι'ιv έπι6ολι'J των aποφάσεων τοϊι 

ΟΗΕ γιc'χ τιlv Κύπρ-σ --- ποu προvοοuν, ά

νά:μεσα στα άιλλα, καi τι'J·v άσφαλi) έττι

στpσφι'J των προσφύγω:ν στa σπίτια τους -

καΙ για τηιv κατίσχυση: τiΊς στοιχειωαοuς 

ήθ:ικijς τάξης στο μαιρτuριικό vη,σί μας. 

Το Δ.Σ. τοu ΣωματείοJ «'Ελείιθφη 

Κυθρέα> ό:ναφερόμενο στΙς 22. 1 0.77 σέ 

πρόσφ-αι-ες δηλώσεις τοv τσύρκου Πρωθu

πσυριyοίJ κ. Ντψι-ρ.έλ, &τι στι]-ν ΚιΥττ:ρα έ

πικρατεl ή:ρεψ.ία, παρατηpε! ότι ή «ήρεμία> 

Π'ΟU έπι6λfjθηκε στο \'ησ\ άπο τι'Jv παρου

σία 40.000 τουρικικων στρατε:;ιμ·άτων καΙ 

έικατονrάiiων άpιμ,άτω.., μ,άχ.η<;, μΕ τι'J yειτσ

νικι'ι τουρκικιl aεpaποpία i:-rσιμη νa 6ομ-

6σp5ίσει καi νc'χ καταστρέψει ξανc'χ ξεvο5ο

χεία, νοσηλευτικα ίδρ:Οματα καi va κατα.κά

ψει τa δάση τf\ς γί']ς μας, εiναι ή ήρεμiα ά

vc'r.λoyη μ' Θκ.είνη ποu i:πικσατεί στc'χ κοιμη~ 

τ:]:ρια καi τσLις τάφους. 

Γιa άνάλογ<η, άλλωστε, -r.i1paμία» καυ

χwvται ολα τc'χ Οττου γf\ς κστακτητικa καi 

φασιστικα καθεστωτα, μέχρις οτου i] έθνι

κσmτελεJθφωτικ+ι λαϊκι'ι έξέγερση τά avα

τρ•έψει κα) τa έκβΕΙμελιώσει. 

"Αν όμως ό "'· Σουλεϊμαν Ντεμιρeλ εί

ναι τόσο iικανΌς στι'ιν ()μττέδωση» τi].ς εlρή · 
vηc; καΙ τijς τάξης στiς ξένες χωρες ·--- ό

πως εΤναι ή καταπληγωμένη· c';ι:πο τiς τουρ

κικές θιηιpιω5ίες μικρη κα1 άπροστάτωτη 

Κύcπ·ρος -- γιατί δi:ν προσπσθιεl νa έφα,ρ

μόσει τιlν τακτική του αuτι'ι καi στι'ι φοδερa 

δ~·κ ιμαζόιμενη άπο άγριες άvτεκκλίσεις κι' 

εσωτερικές διενέξεις δική τοu πατρίδα; 

* 
Με κοινο Ε'γγιpαφό τους, ποlι άπέΟΤξ!

λαv στiς 24.10.77 τa Σωματεlα «'Ελεύθε

ρη KvΘ.J·έCX» καi «Γi:>λιτικ>1 Έπιτ,C>Όπι'ι Κυ

πριακοί) Άγώ·να» προς τον Πρόεδριο τf\ς 

Δη,μΟiΚJpατίας κ. Σπuρο Κυπρια.νοίί &ττο6άλ

λεται ή εiσή·γη,ση γιc'χ &μ,εση• Π'Ροώθιη,ση τί']ς 

σύστασης είδικi]ς 'Επι11ριαττfjς άπο ίκαvοuς 

ά"'ώτεροuς παράγοvτες τf\:ς Κuπριακfjς Δη

μοκρατίας, των όποίων άπσκλειστικος σκο

πΌς κα; μέρι:μνα θa εΤναι η Uπo-6•olλit σuγκε

κρψέ\•ων, ττρα:κτι-κωv καi τεικμηριιωψέ.νων ε!

σηιγήσεω'Ιf γιΟ: τit.ν έφαρψ·οιγι'J σειρaς κuρω

τικ·ων μ,έτρων έναντίον τf\ς Τουρκίας, μέ

χρις δτοu ή έτrι5ροιμικit αύτη χώρα: έξα~αγ

κασθεί' να συμ:μοιpφωθεl ττρος τiς άποφάσεις 

κα1 τa ψη,ιψ-ίσψατα τοϋ ΟΗΕ γιΟ: τitν Κύπρο. 

ΓιΟ: παράδειγμα, άναφέρεταΊ στη συ

νέχεια, η ττροώθησrι, τi]ς είσήγηση,ς γιΟ: άp

vη:ση τών λι•μενφγατωv νά έκψορτοοvν 
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τΟV;JΙΚικά προϊόντα, ή μεθ-ό5εvσry των κα-

ταyyελιών αi:. Διεθνείς Όpyανισ,μσVς yιό: 

ώμότητες ποu τa τουρκικca στρατεύματα 

εiσ6Dλή-ς &ιέ'Πραξαv σ-τrιv Κύπρο καΙ κατ' 

i:ξακολώΘηση διαπρά-τ-τουν, η περαιτέρω έ

.,.φyοποίηση -των ομογενών -τής 'Αμερικής 

καΙ τών aλλωv χωρώ·J μi: συyκεκριμένοvι; 

καi σαφ-εΊς σ-τό>χσυς, εΤναι με>ρικa <'χπο τό: 

πολλa μέτρα, ποu η 'θπιτρο'Πη αύτiι μπο

ρεΊ vό: πψοωΘεl κατό: τpόπο πρακτικο καi 

σύντονο. 

«Χό:ριv τijς τάξη<;» τονίζεται τελικa 

στο έyγ,pαψΟ ({~Cx θ-έλαμΕ va σa.; άναφi:,::οσυ

με οτι η ά;:ιχικiι εΙσήγηση προij·λθε άπο 

μέ;:χχ.ις τσ:J Τοποτη•,::οητr] τσϋ 'Αρχιεπισκοπι

κοu Θρ6νοv ΜητρΟ'Πολίτη Πάφου κ. Χρuσο

στόμσ<) σi: ψ-ιλcοφρονη.τικiΊ σvvάvτη.ση ποο 

εΤχε μαζί του το Δ.Σ. τοv Σωμαπiοu ο:'Ε

λεύeφη Κuθρέα» σ-τiς 24.8. 1977~. 

-- * ---
Το Διοι-κητικο Σvμοούλιο τοu Σωμα

τείου «'Ελεύ8ερη Κυθρέα» (Τηλ. 43089) a
vα;κο-iνωσε στΙς 29.10.77 δτι έπιθυμεί v6: 
Ελθει σi: έrττικοινωνiα μi: η'J,_, οi!<'οyένεια τοίι 

Ο:είμv. λαϊκοίJ ποιητij Ni.cσu Μαvρίδη 6:-rrΌ 

η1 Νέα Σ πάρτη Άμ~οχώστοv. 

--*--
'Αντιπροσωπεία τcu Διοικητικοϋ L_ιψ-

6οvλίου τοίi Σωματεία.• «'Ελεύθερη Ι<u

G~έα~ άπο τοuς κ.κ. Πέτ;χ' Στυλιm>οv καi 

Χ;:!ισ-το ΛσyyΊνο σννοvτήθη;κε σ-τΙ,; 3.11.77 
μi: το Διοικητiι Συν-φyατικijς 'Αναπτύ

ξεως κ. 'Αvδρέα 'Αζiνα, άπο τον όποΊο ζ ή 

τησε νa πληpοφορηθεί' yιc'x τiΊv πορεία ταϋ 

ναμοσχε5ίου σχεηκa μi: τa eκτο-πισ;μι':.νσ 

Σuνε,cηατικa 'I δρύ-ματα. 

'Ο κ. 'Αζίνας έπληρσφόρησε τiΊν a·ι

τιπ.ροσωπεiα τσϋ Σωματείο-υ δτι το νσμο

σcχ•έ:δισ έχει ήδη ΟλCΙΚV.η-pωθε\, πρόκειται δ~ 

έντος των όλίγω'-' πp~σεχωv rψ•φ&iv va .τα-

ραπε.μφθiεί' έ<νώπrιον τοϋ Ύπο~ρyικσu Σvμ-

6ouλiov yιi'x ΕΥJΚpισή τοv, προκ.εψένοu ,(r 

Crποσταλε! ι':v&π-ισv τij-ς Βοvλi)ς των 'Αν-;- ι-

προσώπων yιa τελικiΊ Ε.γκριση 

φιση. 

ι':πιψή-

Μετ.cχξ•J τω·v τrροvσιων τσί:ι νο:>μοσχεδicυ 

ειvαι η ΠOiJ'D-XiΊ δι-καιώματος στο Διοικητ<] 

ΣV'-'Epyαn~ijς 'Αιναπτίι§εως καθορισ,μσu ηic; 

t.5 .. χχς τοϋ <! S;JΙίJματος, καθως καΙ προvο,ίας 

τό: θκτοπισιμιένα {lδp.ύiματα νΟ: πά;χ).υν πλή

ρη νομικi) uπόσταση. 

Μετό: ηΊv έπιψήφιση, τοu ,_,σμοσχε5i ::;υ 

<'χπο τiΊ ΒουλiΊ ~ ποu ό Διοι-κητiΊς Συνεp

yατικijς 'Αναπτύξεως θa ζητήσει 6:-πο το 

Ύπου-ρyικο Συ1μ6σύλιο 

σaν ι':πεί'yο ~ βJ: μπορέσει κάθε ι':κτοπι

σμέv::ι Σ uνε·ρyαηκο " I δρvμα νό: τφσ6έι σ-τ; r~ 

Ιο-τάλληΙλΕς διειJθετήσειr; γιa ΕVα.p-ξη ομα

λ[;)y έρyασιων περιλα:μ6ανομέvης κα1 τij~ 

παροχή.ς των τrισ-τι:.,ΥΓικ&Jν uπολσiπωv στοtις 

Ε:κτοπισμέ·vσuς δικαιούχους των. 

Το Δω-ικ,ψικο Σvμ6ολιο τοϋ Σωμα-

τείου «'Ελεύθερη Κυθρέα» άνακοίνωσε: στ'ς 

7.11.77 δτι τiΊν Τρίτη (8.11.1977) καΙ ω

pαν 8.30 μ.μ. (στiιv Ε:κΠ'ομπiΊ «Ή Κύπρc:.<; 

μας») θό μεταδο-θεί" όμιλία τοϋ Προ<:δ:>ου 

τοC; Σωματείου κ. Πέτρου Στυλιανοί:ι μ~ 

θέμα «Χύτρσι - • Αyιος Δr~μητριανος~ ,_.ε 

τιΊv εuκαιρ.iα τilς i:πετεiου τijς yιο-ρτiJ:; τc;~ 

όμώ·Μ,μοu άyίοu τijς κοινότφας. 

Το άπσλυτiκιο τ:>ϋ Άyίου 86: ψαλ·:i 

κατ<'χ τiΊv ί~ια [-κ-ταμ~ άπο χορωδία άπc

τελ::.:ιμεv71 α~τΟ τ:;οJς τ._:;::ί~ άSc:λψ;JUς Λ:Jγ

γ. v~:·.) 

Άπο τον llp6€.5po καΙ το Γενικο Γραμ

ματέα τσϋ Σωματεί-ου «Έλεύθε·pιη Κυθ;ρέω> 

κ.κ. Πέτpο Σ τvλιανσu και Κωσ-τάκη Κυ:Jιά

κσυ άπεστό1λει σ-τΙς 9.11.77 στον Πρεσ-

6.εuτiΊ τής Σο6ιετικij-ς 'Έv~Jση•ς στiΊ Λωχr,, .. 

σ' α το aκόiλουθο τηλsyράφημο:: 

«Το Διοι-κ.η,τι:κο 

ματείοu «'Ελεύ-θερη 

Συμβούλιο ταu Σc~

Κυθpέα» ~,κφpάζ,ει τ•ι 

σ J')αισ-8\]•ματα τijς έκτί.μησης καΙ εύyvωμο

σύvη•ς τών 15.000 έΚ"!'aπισθέντων Κvθ:->έας 

J(al πε:;:;ιοχ~ς γι:Χ: τrlv άvτικειμεvtιΚτl καΙ l
ποικοδσμητικiΊ σ-τάση ποu τή_οησε στ·a 'Η 
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'':.Υμέvα Έθvη ό Σοοιετικοr; 

στο Ι<υπ;Jιακο Π;::ό'ολημσ. 

'Εκπρόσωπο~ 

«(Η συVΕιπfις ο-rάση τη::, Σ ο6ι,εΊι~.;:'C: 

· Ειc.::σης στό Κυπριακό πρ66ληιμα i:κτιμ3:

ται 6;:χ:θύτατα ό:πΟ δλα τΟ: στ;χ:):ματσ. τcύ 

•-'.crττ:.~ιακοu λαοv». 

Με κοινο τηλε.γράφημά τους στΙς 11. 
1 ] .77 ---- ποu ύτrογρά.φεται απ σ τον Πρόε-

δρα τωv τ.ριών 'Οργανώσεων κ. Πέτ•pο Στυ-

λιανοί) ---· nρος τον Πρόεδpα τijς Τ ρiτ~ς 

Πολιτικijς Έπιτοπijς τijς Γενικijς Συκλcίι

σεως τοu ΟΗΕ ή ΠΟΑΑ, i1 Πολιτική 'Ε7Ιι

τpοπr'J Κu'Π'ριακοu 'Αγώνα καΙ το Σωματι:Ια 

(<'Ελ,εύθε.ρη Κυθ;Χω> ύοτσ6ι:Χ:λλcυν θφματά

τη Ε:κκληση va πpοω&ήσει έπανειλημμέv~c 

εiσηγτ1σεις γιa σύσταση ό:,μερόληrπτη:ς, άνε

ξάψτητη:ς έρευνη,τιχι]ς 'Εοτιτροοτijς ύπο τr'Jv 

αίγίδα τοu ΟΗΕ γιΟ: Trl διακpίοωση τijς 

τύχης τwv 2.000 Ε:λληνσκυ'Πρίων άγνοουμ€

νων aπο τΟ: τουρκικ.a στρατεύ•ματα εiσ6c,

λijc; στr'Jν Κύττpσ. 

Σ το τηλεyράφη.μα γίνεται είδικr'J ι:Xvα

ctcψO: στr'J συντριπτική, οπως χαρακτηρίζ[

ται, Ε:yγραφη .μαρτυρία τοu aντιπροσώπου 

τοu Γενικού Γραμματέα τοu ΟΗΕ στr'Jν Κύ

προ κ. Γκουεyιcφ στον κ. Στυλιανού γιa 

τΙς άνυτrέρΟ.λητες δυσχέ!ρειες ποu προ6άλ 

λει ή του.pιω~η πλευρό: στο κατ' έξοχr'J•; άv

θρωπιστικο τοUτο 111ρό6λημα. 

Το Δ.Σ. τοu Σωματείου 'Ελεύθε~.>cΙ 

Κuθρέα aνακοίνωσε στΙς 16.11.77 δτι μιa 

σuyκλσvιστικr'J είκόνα έκτuλiχθηκε μπ•ροστ·'ι 

στa μά-τια aντιπροσωcπείας τοu Δ. Σ. τοu 

Σ ωματείοu «'Ειλεύθφη Κυθρέα» άπΌ τοuς 

κ. κ. Πέ-φο Σ τuλιανοu καΙ Xp. Λογγ'iνο δ. 

ταν δια;πίστωσε τΙς τραγικΕ.ς σννθηκες δ~α-

6ιώσεως τοϊι έκτοπισψ.ένοJ σιΝrαξιούχω 

άπο τον .. Α γιο Γεώ.c>γιο ΚιJΙθρέας Χρίστι'-' 

Θεμιστοκλέους καΙ τfiς γυναίκας του ~Αν

vας: Το ζεί:ιyος τwv γερόντων συνταξιοiJ

χων, &πως διαπίστωσε ή άντι'Π'ροσωπεί'Χ 

τοί:ι Σc....ψατείοu, κατοικεΊ μέσα στο Νεκp:)-
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-ταΦείeι τής Παλλσυιpιώτισσας, μέσα σ' ένr;: 

κό:Θ'υy;:;ο κα\ aJθιειyινο δωμάτιο. 

ΤΟ Δ. Σ. τοCι Σω.ματείοv έκτΟς άπΟ τα. 

CΙΟ'Ο.ήιματα ποu Θκανε yι.α τrι στέγασή τους 

01' !c άρμόδιες vτrη.ριεσίες, awέστει.λε τηλ"

yρi.>;φημα προς τον Πρόεδρο τίjς Δηιμcκρα

τίας κ. Σπuρο Κυπριανού μΕ: το όπο'iΌ uπο-

6ά:λλει θερμότατη ι.Jκκληση τrpoc; το Ύποuσh 

yικο Σ ιψοcίιλιο γιΟ: σu,μπερίληιψη καΙ τC)ν 

ίπrε,ρηλίκωv στο σχέδιο στεγάσεως τών έκ

τcπrισθέντωv. 

"Οπως εtJαt yνωστο οί uπε.ρ~Ίλικες αιv 

συ ,C17r·Ξ~·ιλα:μ6άvονται στο Κ pατικο σχέδι:) 

σ-τεγάσεως το δΕ: θέμα τους θa έξετασ9.:Ί 

προσεχώς άπο το ΎποΙJΙργικο Σu.μ6ούλιο. 

Σ·rο τηλεγράφη.μα τοu Σωματι:.ίοu 

π•pοστίθεται έcπίσης πwς οί ύπε,ρήλικες πρέ

πι:ι νΟ: Θχουν προτεcρσιότητα ..... yιό: πλεί., 

στοι;ς α]νοήτοvς λόyοιχ; - στr'J στεγαστικr'J 

πολοτικiΊ τοu Κράτους. 

Τ ο Σ ωματείΌ «'Εfνεύβερη Κuθρέω κα

τα ,η συνεδρία του τijς 1 7. 1 1. 77 άποφ-:Χ

σισε τίΊΙΙ έκδοση, τετ,ρα,μηνιαίοv πΕριοδικού 

μt τον τίτλο c'ΕλεύθΕΙρη ΚuθρέΦ. 

Στόχοι τοCι ΠφιοδικοCι θάναι ι'\ δημο

σίωση έpε.uιvCw καΙ μελετι:iw γύρω άπό τr'ι·ι 

iστορία, aρχαιολογία, δημογραφία καi f
θvογpαφία τijς Κuβρέας καΙ τijς πεpωχ:')ς 

τ1ς καΘ~ος καΙ ή δημοσίευση στοιχείων άcπο 

·:ijv πολιτιστική, πvωματική, άθλητικiΊ καΙ 

~οιvωνικrΊ δραστηριότητα των έκτοπισμέvων 

κατοίκων καΙ σωματείων τfiς τrεριοχij<;. 

• Ο σοι eνδιαφέ,ρονrαι yιa σχπικr'J συ

vε::.γασία παpακαλοuνται ν:J: aπ·εuθύνωνται 

σ-τΟ: yραφεiα τοu Σωματείου: Κατσώ~η 4, 

διαμ 31, Τηλ. 43089 Λε~ωσία. 

---*·-~ 

'Λπαντώντας σΕ: πρόσφατο ί:γyρα.φο 

wou ίmέβ-αλε ή ΠολιτικίΊ Έπιτpσπr'J Κυ-

π,ριακοίι 'Αγώνα καΙ το 

θειρη Κ uθρέα», σχιετικό: 

δ'.Jό Όσγανώσεων γιΟ: 

ΣωματεΊο -ι:'ΕλειJ

μi: εΙσήγηση τr~ν 

άμεση προώ6ηση 
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πρό,.,ασης yι.Q: σύσταση εfδικfι·ς Έπιτpστrr~ς 

άπο ίκα;ιοuς παράγοντες τfις ΚυπιpιακίΊ:: 

Δηιμακιρατίας, ,.,ων όwοίωv άπcκ.λειστικος 

01κοπος κα1 μΘρψ~ βa ε1ναι ή ύποιοολiΊ 

σu'γ1κεκ·;>·ιιμιένων, π,ρaκτικ&>v κα] τεκιμηριωμέ

w.JΙV f,iσηγήσεων yι(χ έφαρμογιι'ι σειιρό:ς κυ

ρωτικ&>ν μέτpωJ Εναντίον τijς τ ουpκίας μ{-

χ,ριι; οταJ έξα;ιαγκασθεί va σ:uμμοpφωθ'εϊ 

στic, Cιιτrσψ()jσεις καi τc'χ ψηιφίσματα τοίί 

OHIE yι.c:X τiΊν Κύπρο, δ Πρόεδρος τfις Δη

μοκρατίας κ. Στruρος Κυmριαr.ιιοCι μ-': if.γγρα

φό του στ1ς 22.11.77 Π:ΡΟς τον Πρόεδρο 

·τci>ν δυο Σωματ.είων κ. Πιέτ·ρο Σ τvλιαvt>ίί 

γ;ιωστστrοιεl δτι «έσηιμειώθιηκαν οί είσηrγή

σεις των δcιο Σωματείωv κα1 θιά τl>χ:ouv 

σχετικής διερευνήσεως». 

---*-
Το Δ.Σ. τοίί Σωματείου '-5\εύ&ρη, Κυ

θι:>έα άνακοίνωσε στiς 23.11.77 δτι άwοφά

σισε vό: διοpγCΙΙVώσει Είκθεση Είρyω·ν τέχwις 

τφοικιε,ιμιέvσv ν(χ τι,μιήσει δύο καλλιτέχνες 

τής ττ-εpιοιχή:ς: τον άείμνηιστο γιατρο καΙ 

Δήιμαρrχο τής κοιvόητας Δρα Γ!"ώ~γιο Κu··

pι·ακοu, ποlι δπως εΤναι γvωστο ύπfιpξε διά

σ~μος καλλιτέχνηις ξuλαyλυnττική·ς μετα

f;\; των Epyωv του, "'ΥΕpιλαψι6άνεται καi το 

γνωστο άνεnτοvό:Ιλιηιπτο είκονοστάσι τής Μο

viΊς Μα;χαι-ρ&, yιa το όπσlο έ§εφιpάσθηι<αν 

μi: έvθbυσιώSη σχόλια ή Άθηr.;ό: Ταρσούιl.η 

καi ό διό:σηιμος καθηrγητι'jς τfις Τέχνης στο 
Πα:vιι:rτιστήμιο 'Αθηvων Σωτηρίου καΙ 

τον λαϊκο ζωγιpάiφο 'I ωά•vvη Κωνσταντινίδη 

&πό τiΊv Άγία Μαρίνα Κυθpέας. 

Λεπτομέρειες yιa τι'ιv ίJκβεση• - ποlι γι 

σιJ.τό το σικοπό το Δ. Σ. τοΟ Σωματείου· ά
·ποφάσισε v·a ζητήσει τη σu-νδρομι'j τijς Mop
ct>ωcnκi\·ς 'Υπηρεσίας τα{} 'Υπουργείου• Πσι

δεfας θc'χ άναιχοινωθοΟ.ν στΙς πιροσ.εχε.ί'ς 
μiέ!pες. 

----*·. 
Το Δ. Σ. τ σΟ Σ ~ματείσυ «'Ελεύθερη 

Κ.υθΙρέα» καταδίικασε στiς I 5. 12.77 μέ α!· 

σθήιματα ά'Π'οτ.pοπα·ια.σ:μοϋ- το 6δελuιρό fγ

κλημα τί]ς άπαyωγfις το-Ο άνθι.ιποιλοχαycϋ 
των ΛΟΚ Άrχιλλi.α Kurπipιcr.ιov, yιov τοϋ 
Π:ροέδροv τί]ις Κuιτφιακής Δημοκρατίας. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ή κσ:,γικστερικiΊ aVτi) f.vέ,ργεια πλήτ

τει πισώπλατα τόv άγώνα τοίί ικu'Π;pιακοu 

πσu &ριχισε οUσιαστικτ] 

μ;J·,:::φi-1 5iε8'·J':ισς σ:_;·>ι-παράστασιης στΟ δpά1μ•.L 

τοu λαο·σ μας κι [vισχύ•ει άοιαμφισδήτη,τα 

τ i ς τ-ουιρκ ικΕς θέσεις. 

Μόιvη κεpδισ;μ.έ.νη στiΊν πpοΙΚειιμέ.vη rτ.:

ρίπτωση εΤvαι !1 το~ρκικι'ι πλευ·ρά, ποv eα 

θκμεταλD--εuθιεϊ το έ:γικληιμα, έvω διεθrv·&ις η 

θέση τί]ς Κίmρου θιa 

έκ των έ:ν5-cν π λij:-yιμα. 

Lιποστεί' καιvσvρyιο 

οι άπαγ'ωγ·εί'ς καλσΟνται Y'a σταθμί-

σουν τι'j.v έγκ:ληιμαηκτ] έvέργεια έvαnίον τής 

Κ ύτφου έστω καΙ τ•ι'ι δωδ&κατη στιγ'μιι'ι καi 

vc'x άπελεuβε.ρώσσυv τον 'Αχιλλέα Κυπρια

vοϋ. 

Mi: κοιvο τηιλ.ειγράιψ•η,μά τοuις στΙς 18. 
12.77 πιρος τον Πρό-εδρο τijς Κuιτφιαικής 

Δημακρστίας ·κ. Σπuρο Κυτηριανοv ο! Όn

yανώσ.<:ις: 'Ελεύθερη Κυθιριέα, Π.ΟΑΑ., Πο\ι

τιικi] 'θπιτοοπι'j Kucrr,pιακov 'Α.γώ•vα καΙ τό 

Κ υrτρω:χο Ί στορικο ΜαuσείΌ καi Άρχε! ο 

τον συγχαίρσυν βεpμa γιΟ: τι'ιv άπελεuθέ,pω 

ση· τοCι γιοίί του. 

τ αυτ6χρονα έκφpά:ζονται πρός τόν κ. 

Kυcr~:αv:>O βcι;:ψΟ: σvγχαpητήpια γιό: τiΊν ά

ξιοπεπij κα] περή,φανη στάση του σ' δλη· τiΊ 

δισιS.::>:ψiΊ τfΊς όδυνηpής δοκιμασfας του, 

στάση ποu τόv κατέστησε διεθ'Ιές σίr.μ.6·ολο 

καi πρότυπο ήθικο-0 χρέους. 

--*··-
Το Δ. Σ. το-Lι Σ ωματείοu ΆΕλείίθεpη 

ΚυθΙρέα άνακσίvωσε στΙς 26.1.78 ότι συνε-

χlζαvται μf: συστηιματιιΚ!ο ρuθμο οί προΘp

γασίιες γιΟ: τήv Ε!κΒεση λαϊκής ζωιyραφικί]ς 

καΙ ξυλσγιλuπτικιής ποu διοργανώ~ε.ι στίς 1 Ο 
Φει6ροuαιρί·ον καΙ ωpαv 7 μ.;μ. στο wα οίκ.η

μα ττlς Π.Ο.Α..Λ (όδός Πεντέλης, Trr.\. 
26301 Στρόι6ολος). 

Σ την fκθ:εση, ποv θό: έγ~καιvι.cJiσει ό 

πpοίστάlμεvας ττlς Μορφωrrιικfις 'Υπηρεσίας 

τοίl Ύτrοuιργε.ίσυ Παιδ.είας κ. Παvα.γιώτr,ς 

X;J. Ηιργης, θa έκτΕJθοVν ξνλόγλυnττα Ειpyα: 
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ιΊσίιλληmτης πχνικijς τού μ. Δ~α Γεωρyicω 

K~·ι,JIOXCU (5πr.:ς είναι ή aποτομη τής κε

φαλfjς τοΟ 'I ωάν.νοου τού Π·;:>::Jδ,:>όιμοου, ή θοJ

σ:::: τ:οu 'Ν:\ροα:'ψ κ.a.), πί.ιακες τού μ. Κι.'J-

στα ';\5pασμί5η, Ο:πΟ 

ci-·:p.ελ:>··:J::; τεχν·::τ.:<:ιπ:ας, 

στ&λλας Δηr;Jητ;:ι' ~ιι (μi: 

τr) Χα;.:δα.κιώτισοα 

π .·.ιο::κε~ τή.ς Χ ;JcΙ

i'.Jγo: ναί·6 έπiσης) 

καi τοlι 'lωιάννη Κω·•σταvτιvίδιη (με κεντpι

κο άξονα των έλαισγραφιώv του· τα έξωκλ~

σια, τΙ-ς Μσνi:ς καΙ τΙς Θκκληισίας τής ΚL

θ~έας). 

Τ ο Δ. Σ. τοlι Σωματείου aνα:κσι νώ•.ιει 

έ'Π'ίση.ς πως το φιλοτελιrκο τμήμα τσu τα

χιιSρ-οιμείου θa έ:κδοόσει κατa την ήμ~pα τή·ς 

έiκθεση•ς Εί5ιrκο σλόγκαν, ό:ναφεpάμε111ο σ' 

αότηw. Έξ άλλου πεpιωpισμένο άριβμο 

( 1250 yιa :κό:θε καλλιτέχνη ποu συ•μμετ:':

χει), φακέλλωrv πρώτης ή•μέρας κυκλοψορίας 

θ:J: έ:κ5όσει καΙ το ΣωματείΌ. Γιa κάθε μισ 

aπο τiς 4 σηρ€ς - μι.cΧ yιa κάθε καλλι

τέχνη --- θΟ: ύτrάρχει σi: γpαιμ,μικ.η παοά

στασ'i Ε:να χαρακτη•,::>ιστι:κο τους i:ργο. 

-*-
Το Δ.Σ. τοlι Σωματείου «ΊΕλεύθεοιl 

Κυθιρέα» άνακσί·ν•ωισε στiς 9.2.78 οτι την 

Παρασκωη 1 0.2. 78 καi ώρα 7 μ.,μ. ό Μορ

φωτικος Λειτουργος τοlι Ύτrουρy-είοu Παι

δείας κ. Παναγιώτης Χρ. Σέργηις θa άνοί

ςει στο vέο ο'ίκηιμα τής ΠΟΑΑ, (όδος Πεν

τέλης, Δα<:rούπολη, Τηλ. 26301) Θκθ'εση 

λαϊκής ζωγρσφ ω~ή,ς κ α i ξυλι>y λυ.πηκής κοιλ

λιτε;χνωv τής Κυβρέας καi περιοχής. 

Μεταξu τών tοΞJκά&ωv i:κβεμάτων πεpι

λαμ6ά!vονται κα:i τρ.ία έξαί~·ετα ξυλόγλυπτα 

τοlι μ. Δη.μάJρχοu τής Κ:Jινότητας Δρος Γ. 

Κυριακοu, ποu περισώθηικαν aπο την τσυp

κιrκη είσ6ολή, ποu εΤναι τa άκόλοu.θο:: 'Η 

aποτσμη τής ΚΕCψαλrής τοu Προδρόμου, άπο

καθ:ή:λωση,, καi ή θυσία τοu Ά6pαάμ. Έπ;

ση,ς θi:J: ~κτΘβοuν πίνακες μ.i: τοπία τί'jς Κ J~ 

θ;:J>έας ποu περισώθ'ψαν άπο .,.ηv εiσ6ολ:1. 

Εί·δικοi άναμνηστικοi φάκελλοι Θια δια

τίβεvται άπΌ το ΣωιματεΊο στο ταχuδ~.·

μείΌ τής πλατείας Έλωθ•ερίας η'Jν Πα:Jο-

01κεuη καi στο ο'ίκrηιμα τijς ί:κθεσης ( ο'ίκη,μα 
ΠΟΑΑ) 

---*-· 
Το Δ.Σ. τού Σωατεiσυ Έλεύθεpη Κ-}· 

θρ•έα άvccκοίνωσε στΙς 11. 12.78 οτι δοεκό:-
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δ•Ες aνθpωποι τώv τεχνώv .καJ τιJν yραιμμά

των παρέστησαν στην ~κθ'εση ξυλογλumτι

κ,ής καi λαϊκής ζωy.ρα:φ.ική.ς τής ΚυθΙρέας 

πού &νοιξε στi~ 1 0.2. 78 στο ο:ίκηιμα τι] ς 

ΠΟΑΑ ο Προιστά:μενος τής Μσρφωτικij·~ 'Υ

πη._::εσιας τοu Ύπ:::υ·;:ηείοv Παιδ<:.ίας κ. Πα

ναγιώτης Χρ. Σf.ρ.γηrς. 

Σ τa έγ·καίνια παρέστησαν έπiσr1ς ό 

Ύπου:pγος Παιδείας Δr:; Χρ. Σοφιαvός, ό 

Ε:πιτετ.;:οαμ·ivος τής Πολωνίας ·κ. Γλόλιτσε, ό 

Μ:JιpΦcvτικος Λειτουρyος τής '5λληrνι:<iiς 

π._πσβ.είας κ. Λοu·ί·ζοu, μέλη, τής Πορεσ6είας 

•iΊς Σσ6ιετικής 'Ενώσεως, ό 'Υπεύθυνος 

του 'Αμε;J•ι.κανι.κοu Κέντρου κ.&. 

Μιλώ·ντας έ.κ μέρους τοu Δ.Σ. τοv Σω

ματεiου 'Ε:λεύθtε.ρ.η Κυθrρέα ό κ. Πέτρος Στυ-

λιαvοu aν•έφφε πως είδικη πτέρυγα στο 

Κυπριακο 'Ιστaρικο ΜουσεΊο κα1 ΆpχείΌ 

θ6: aψιεφωιθεΊ στην πεpιοχη Κυθρέας, yιa τη 

δ~άσωση τοlι τrνεuΙματικοΟ καi πολιτιστικοu 

fipyoυ τ-fiς δτrοίας γί'Ι'εται σvστη•ματιοκη έp

γασiα άπο το Δ. Σ. τοlι Σωματείου Έλεύ· 

θφη. Κυθρέα μi: η'ι δηΙμ,ιοuρyία ταινιοθήκης, 

φο:•ογpαφιrκοlι aρχείου κ.λ.τr. Έπίσοη·~ άνέ-

φε:J·ε ΠWς δλα τa Ε,pγα κα.λλιτεχ\.'ωv τής 

περιοχής φωτογραφίζονται σε Ο"λάϊς γιΟ: 

δι&σωσή τους. Τέλος τόνισε πως θa έκδο

(::C·~, οειιp.Ο: Ο:πΟ λευκώ:ματα, ποU Θα καλύ~ 

ψ:Juv τiς ιωλλιτεχνικf:ς έττ ιτείιξεις (στη ζω

γ.ραφιχη καi ξυιλογλυrτττικη) τών άνθρώπωv 

τής τέ,χνr-;<; τtl:; πε.ρι~·χilς. 

Ό κ. Παναγιώτης Χ:>. 2..ιφγηκ:; σ'υ•γχC:

~η·<c •ο Σωματεl:ο Έλεύθ•zρη Κuθρέσ γιΟ: 

την ό:Sι.άλειπτη. προσπάΘειά του γιa σ•JV

•Ί:::·:ση. •ής μνήμη-ς τώ·; κατεχόμενων πα

οpίSωv καi aφού άvαφέ.ρθηκε διεξα5ικa στι1 

i':γο τw.ι καλλιτεχvων πσu συμμετέχοc.·· 

(τC)ν μ. Γεωργίου Κυρια.κοu μ. Κώστα Ά-

6e>ααμί5η, Χpuστάλλας Δryμητpίσυ καi 

Γ ιάγκου Κωιvσταντιviδη) τόνισε πω~ η ifκ

θεση• ύπσγραιμμ ίζ:ει μf: έ1μφαvrικο τρόrττο τη 

δημι::υργικiic; 

ηψ:::;ι(jς -τ?μ; περιοχη,ς. 

Ή iS:<Θωη ι'\ταν άνοιχτη καθημερινa 

(μέχρι τiς 17 Φε,6ροuαpίοv) άπο τΙς 8 π. , 

μ;έχ:Jι 5 μ.μ. 

Άντιπ,ρcσω:πεία τ σΟ Δ. Σ. τ:JΟ 

-τε.'·.~·J Έ:ιλεύθ·εpη ΚuΘ;,:::έα Cc'ΠO ιο~)~~ 
,, 

κ.κ. 1''\ .• 



252 

Κυ-ριάκοu, Κλ Σιιμεωvίδη καΙ Γ. Κολο:ό 
σwαντή~ηκε στiς 16.2.78 με τον Θκπρόσω

πο τiΊς έλληvοκυπρια:κfiς πλευρΟ:ς στi<; δια

κοι·;οτικες συνομιλίες κ. Τ άσσ Πατrο:.5όπου · 
λο1 Ο όπο'iΌς Π'pΟέ'6ει σΕ. μακιpΟ: καi άvαλ:J'

τικfι ένηιμέρωσ·η· τfiς άντιπροσωπείας πώιc-1 

στ;ς τελευταΊες έ§ελίξεις τοίι κυπρισκοC· 

Ή άvτιπροσωrπεία ύπέ6αλε ξαν·ά -;-f; 

άμετάθετη άξίωση. τοίJ προσφυγικοv κ6-

σψου γιΟ: έτr•άνοδο δλωv τωv προσφύγω•} 

crτC:r σπίτια τους κάτω άπΟ συνθιflκLς άσψο> 

λεία•. 

Με έγγ.ραψό του τrρος τον Πρεσδω ,-η 

τ{.)'? Η.Π.Α. στι'] Λευκωσία, στΙς 22.2.78 το 
Δ. Σ. τοίι Σωματείου «'Ελεύβερη ΚυΘ.ρέο.? 

ζητa άπο τον Πρέσβu νc':ι: διαβιβάσει στιl•ι 

Κυ6έ.ρνηση. τfiς χώρας του τΟ: ομόφωνα αt

σθ'Γ;_υατα των χιλιάδων κατ-οί-κων τfi·ς περω

Χfiζ τrοlι άξισCιν άμετάθ-ετα τι'J συνέχιση τijι; 

aπο:γό-ρωσης άποστολfiς δπλων στi]ν Τουρ

κία μέχ-ρις δτου λυθεΊ -- σύμφωνα μέ ,;. __ 

aπΜ1ι~σεις καi ,α ψηφίσμα-τα τοίi ΟΗΕ 

"" κ'.Ιπpιακο τrρό-6ληιμα. 

τα έγκλi]:ματα, συνεχίζει η) ifyyραψ·), 

ή Τ ου.ρ:<ία διέπραξε καi έξακολουθεΊ •.-α 

Κύπ-ρο, δεν μτrοροϋν- νΔ 

τrα;χχyραφοϋν εuκολα άπο τον κυπριακι'J 

λαό. Καi ό κυτrριακος λαος ζητ&:, τονίζ~

το:ι στfι συνέχεια, τιlv άμεση η Εμμ.εση σ•J!Ι

δ.ρ::μ"; ολωv στον 6ραματικο άγώvα yιa ::0-

Τ'ΊΕ:ωση ποu διεξάγει. Τυχοv άρση τοG Έ.μ

τη5:;cγκο, τΕλειώνει ΤΟ Εγγραψο, (<ίJa έvισχlι

σ:: άδιαμΦισβήτητα fιθικά, πολι-ι ικa καi 

στρ--Jτιωτικδ: τοUς κυιvικοUς έτηδρομε~ς '<σ' 

Θ:cr καταφέρει νέο πισώπλατο πλf\yμα 'J't 
δι:i:pσς το{} ταλαίπω1p-ΟV λαοί) μας». 

--- * 
Με κοινο τηλεγράφημά τους στ1ς 25. 

2.78 πrος τοv Πρόεδρο τi]ς Δημοκρατίας κ. 

Σπύρο Κυrπιριαvοίί, το Σω,ματεΊο 'Ελεύθερη 

ΚυG·pέα κα1 ή Πο,λιτικiΊ 'Ε:πιτροm'Ί Κ-vrrρια

κοCι 'Αγώvα τοv σιηχαίρουν θερμa γιΟ: τiΊv 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ά:ξιοττρεττrfi καi περήφανη στάση πσU τήρ.-, 

σε στΟ: γεγονότα τfiς Λάρνακας. 

--*-
ι ιυ/\uμελij::; ά\.'1"ιπρσσωrττεία τής κιvη-

σεως γυναικι:i>ν περιοχrfiς Κυθρέας Ε:γινε δ~

κτι'J στΙς 4.4.78 άπο το:v Ύψυ·τrουργο Έσω..
τερικωv κ. Σ τέλια Κατσελλij. 

Ή άντιπ.ροσωπτεία, άφοu έξέφρασε 

πρΟς τον κ. Ύφuπουρcγο τiιv aπόλυτη συ·μ

παράσταση π,ρος το ίi.ργο τfiς vό.μιμ.ης Κu-

6έ.ρν•ιψης ιωi η1 βαθειι:Χ έκτίμησή της προ·, 

το i':ργο τοu Π.ροέδροv τfiς Κυrττριακfiς Δη

μοκρατίας κ. Σπύρου· Κυττριανοίl, καταδι

κσυε μέ άποτ.ροrπιασμο κι άγαvάκτηση 10 
~pγο τι:i>v συναμωτι:i>ν καi παρανόμων στι'ι;.ι 

προσπάθειά τους v-a &ποσκά.ψουv το κίίρος 

τοu Κράτους καΙ χαρακτήρισε τ1ς Πipάξε~ς 

τους σaν άδιαμφισ6ήτητσ Ερ')'Ο ξέvωv, κai 

μ·άλιστα έχθiρικων, ύπη,ρεσιων. 

'Η άvτιπροσωττεία έξεδήλωσε Ε.τrίσψ; 

τη δι-άθεσtΊ της ν,α άγωvισθ:εϊ μΕ: συνέπεια 

'fla τr)ν έμπ-έδωση. όμαλωv πολιτικωv συ-ν

Θηκωv, yιa άποτ,ροττiΊ χειροτέρων δavωv 

στον τόπο. Τέλος ή άντιπροσωrπεία έvημέ

ρωσε τον κ. Ύφυττσυργο γι-a τiιv τφόθεσι] 

της va άγωνισθεί" μαζικό: (με μαζικΕ:ς κινη

τmτοιήσεις) γι.CΧ νa ύπσγραμμισθεΊ κατa 

τμότϊ'Ο έμφαντικ.ό ή Εφεση τω.v ξεριζω·μέν~v 

κατοίκω-ν τοί} τό'Ι'!'ΟV• νeχ 

σπ\τια τους. 

έπιστρέψονν στα 

'Η άvτιτφοσωιπεία με τiΊv εόκαφίο: 

ζήτησε a:πο ΤΟΥ κ. ΚατσελλiΊ διευθέτηση 

συνάντησης με τον Πρόεδρσ κ. Κυπριανοίι. 

Ό κ. Κατσελλi]ς σ-vγχά.ρηκε τiΊν άv

τιπροσωτrεfα γιΟ: το άγωνιστικο τη.ς φρόνη

μα καΙ άvέλαοε va διαβιβάσει τΙς aπόψεις 

τη-ς στον κ. ΚυτrριαvοΟ. __ * ___ _ 
'Αντιπροσωπεία τοί} Δ.Σ. τοG Σ(.>μα

τεiου «'Ελεύθερη Κuθρέα» !Εγιvε στ1ς 11.4. 
78 το πρωΊ· δεκτfι άπο τον Πρόεδρο τfiς 

Κυτrριακijς Δηιμοκ.ρατίας κ. Σ πu.ρο Kuπp"X· 

vοίΊ. 'Η άvτιπροσωττεία άφοί} συ-γχάρηκc 

τοv κ. Κυττριαvοv γιι:Χ τiΊv έκλοcγή τοv, έ

ξέφρασε τιΊv άπόλ:.ιτη uποστή;:ιιξή της στο 

δύσιωλο Ε:ργο του. 

'Η a·v-τιτrροσωττεία ύπέβαλε στοv Πρό

εδρο ηΊν εiσήγιηση γιΟ: τη σύσταση είδικi)ς 
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Έπιτροπiiς ποu σκσπο Θα :Εχει η'J δημιουρ

γε,ία ό:γωvιστικοΟ πνεύματος μέσα στίς τά
ξεις τοlι κυπριακοί) λαοu. Σό:v μέσο κα\ δp

yαvo π,ρος τι'jv κατεύθυ·νση α&η1 εΙσηγήθη

κε η'Jv π•άρα πέρα ό:ξιοποίη,ση των μέσι.:v 

μαζι,κi]ς έπικοιvωνίας. ΕΙδικότερα έ1τισrΓ 

μάνΘηκε ο νωραλγικος ρόλος ποu Ιδιαίτερα 

μπσρεl va διαδραματίσει τόσο το Ραριο

φωvι.κο "lδpVΙμα Κύπρου·, δσο καΙ ή Τηλεό

ραση, ή δι"'ύθυνση τwv όποίωv βό: πρέπει 

νΟ: 6οηιθηβε! προκειμένου νό: ένδυναμ·ωθοG·; 

τα σχετικa π·ρογρόψ,ματα. 

Ό κ. Κυπριανού ό:'Πάvτησε πως το 

Θέμα τiΊc; έσωτερικi]ς διαφώτισης μελειδ:-

ται άπο το Ύπουργι:κ.ο ΣυΙμοούλιο. 

Ή ό:vτιτφοσω;πεία έθιξε έπίσης το 

θ:έμα τi\c; άμv~ικi]c; βωράκιση.ς, τi\ς δη-

μιου:ργίας τι;ροοπτικων ομοψυχίας καi σ•,

σιρατεύ.σεως δλσυ τσu λαοu στον άyώνα 

τόσο γιΟ: τι'J διασφάλιση τωv έλεύβερωv πε

ρωχCJv οσο καi γιό: άπελευβόρωση τCJv u
πο5οίι.λων. Ό κ. ΚuπριανοCι δια6ΕJ6αίωσε 

τrιν ό:vτιπροσω'Πεία οτι γίνιεται cφκετa κα

λι'ι cργασία στον τομέα τfις άμuντικi\ς θω

ράκισης, η οπαία δf:v πρόκειται vό: άνακο

πεl άλλΟ: άvτiθετα θa συvεχιοβεΊ. 

cχφσρa το 

τουρ:<Ι'κωv ~τ.~οτάσεω"ι, yιcX τ1ς όπο7ες ζi~τη

σ·ε f! ό:νηπροσωπεία ν·a ένη,μεpωθε!, δ Κ. 

Ι<υ17pιανοv άπάντησε οτι η τουρκικιΊ πλεu

ρa σε κανένα δ:1:v άπεικάλυψε -- οuτε στοu-, 

;i Αμερικανούς, οϋτε στοUς Γερμανούς, cϋτε. 

σε. οποιουσδήποτε άλλους -- το περιεχό

μενο τwv προτάσεών τους, τΙς δποΊες, δπως 

ό:νέφεραν 6Δ ύττοιΟ.άλσυv τι'ιv 1τpοσεχi] Π.έ:μ

τrτη στο Γεvικο Γραμματέα τοCι ΟΗΕ. 

Σ το θιέJμα τi]ς έσωτερικi\ς &σφάλειας 

ή άvτιπροσωm·εία έξεδήλωισε ΠΡΟς τοv Πpό

ι:δρο τt]ζ Δη)μοκρατίας τι'ιv Ο:μέ.ριστη συμ

παράστασή της σιι'j11 προσπάθ-ειά του γιΔ 

fμπ.έ5ωση σννθηκωv όμαλόcι-η~'Οζ στον τ6πο. 

'Η aντιπροσωπεία τόνισε στον κ. Κu·

πριανοlι πwς θεωρ.εl Ο'ποιαδήποτε άπόπειρα 

δηιμιουργiαι; άναταραχiiς καΙ χάους η ύπο .. 
σκάψεως τfiς ίtννοιας τοϋ κρ5:ισuς σΔν [·;{σ

ΎΕΙα ποu στρέφεται κατa τijς 'ίδιας τi]',; 

><cφ5ιδ:ς τrjς Κύπρσv καi ΠOLr τmήττ.ει πι-
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σi>πλατα το δpαματικο άyώνα έπι6ιώσεως 

ποu 6 λαός μας διεξάγει. 'Η άνηπ,~·οσο;

πεiα τ6νισε στον κ. Κυπριανοϋ πωζ συμ

τtα.;:::-iστcιται όλόψ~.χα τΟv άyu'Jvα καi ττlν 
π,:_..υσ::C-Θc:ιc: ποU στrΊv π;..>ο·<εtμ~νη ;τ.cρ:ττ;ο

ση i1 Κu·S±,)·νηση καΙ ό 'ί5ισς διιξάγει, Ό κ 

ΚυΙπριανοv ~ύχαpίστησε τι'jv Ο:ντιτφοσωπεία 

γι:~ τi],ν όλόψυχ,η αύτι'J συμπαpάσrασή τη,~ 

καi άvαικοιίrvωσε πWς 

δίδεται παράνομος 

τϊοσότη:τες. 

άρχισε ήδη Υ.ι'.ι πα;χ..ι 

όπλtσrμCΥ, σΕ. μc::.yάλες 

WIE. τιΊν εύκαιρία το Δ. Σ. τοίί Σωμα

τείου «'ΕλεύΘερη Κυθρέι::ο> κάνvει θερμi] έκ

κλη,ση προς δλ::ους τοuς κατόχοu~ παρ;άνο

μσv όηλισμσU vU: τΟv πα;::α5ώσοuν στΟ κρά~ 
ΤΟ';, μf.::τα σιa X,PO'VIKQ πλαίσια τijι; ταχτijς 

π,~οS:σ,μίας ποu ΕΧΕΙ έξ:χγyελθεl, Το Συμ-

6::J·C:,λιο τοlι Σωματεiο'' παρακαλεl ολους δ

σσυς σκσπεύQ1'JV ττlv π.:Jι6κληση. έοωrτε.pικiις 

άνωιμσλ:ας, v·:X: λά6:)UΙ·.ι ύπδψη TOU(~ τό εpδ:

μα -;τ~)v Εχει σuvτελεσΗεf στΟν τδ,Ίt ~) καi ν(; 

μιl θελ/1σουν να δ;:Ιμιουρ.yήσσ'J J καιvούο

yιο·"'ιc; ξειρ.pιζr_,)ιμένους καi νέα δεινά, ποU ό

:t~Δσ5ή·ποτε θcJ: ό,:JΙστιι<οrττ::-J'tήσ()UV T(i ψ:iσ!_tCX 

ποU έπικp.f~μμιεται στΟ; roτr·o γι~Χ χσ: .. ;~ν~--; 

τ:c(τρ(S,ες. 

ιVΙ~~: κ:;ι,,ό τηλεyp:S>~η1)'i τσυ:~ oτic, 21. 

-1- 78 στΟν ΠρόεS.pο τrl~c; Κuιπρισ;c.i::μ~ ι\ημrJ 

κ~ατ'ας κ. ΣπιJ.ρο Κυπρωvοϋ e>i cρyανι~

σι,.; 'Ελε,ύθεr;η Κυθ;J.έα, ΠΟΑΛ καΙ Πσλιτι-

. Ε··ιτιτ~;οϊιη Κ υ·ττριο-'<00 ~ Λ,yc.;.1νι.χ. 1 Ov συγ-

),'5:,,-::σuv θ:::,c:ι:λιΟ: γιΟ: τ!ς άξΙοτ<,:Jε;τ~Ίς, θαΡ',:Jα

χ;~:Ξ:(~ ~~c:l περ!jψα;.τ.::ς δηλώσεις του μ~: ι ic; ό

rrο7ει:; c.'ηr-έ.:J·)Ιψε τ\:.; άπαρά:S;::κϊεr.~ κα1 6λ~

θ.:·ιεc; yιcX τΟ μέλλα τιlc; ΚύrΊΥρJυ τοu~ρχικις 

ΤΟ Διοικη:τι:κΟ Σuιμ6οι),λι·.;, τΩ·V Σωμα

τείου <<'ΕλεύιΘιεη Ι<υθ,:;·5α:» κατό:γy~ειλ~: στ!ς 

2Ξ.4.78 .με έγγραφό τοιι σ· δλους τοuς 

"Π1 Ο,'Ξ:σ0εuτ.Ζς ποU εΤvαι 8ιαπιστεv,μένοι στr)v 

Κύιπιρο τΟ σuστr;ιματικΟ έποικtο~μό -:·ΓcV .) 

τουρ~ιΙ<i] Κυ.6έρν,ηση. έφα.ρμ6ζει α riς τουρ

κοκ,ρατούμενει:; πε.ριοχf:ς τf]ς πατρίδας μας 
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Ίrξιλαμ:5ανομένηις 

θpέας. 

καi τήc, 

'ο Ε:-:τcικισ:Jοc. αuτ6ς, -τσνiζπαι σ-το 

cyy.pαψo τσu Σωματείου, (πού τ~ιφη;:Jιώ'•'

ται μέ έκcrτcντό:5ες i:yyρσψ-Ξ;~ κσταθiσε:ζ 

τ:lς ΔιειθναJ.ς Ε'.:-:η:v,ευτικllς Δ.:....·vάμεως π~U 

6piσχετσι ση1v Ι< ύπpο), κστσ::.:ικνύει τrca:J 

u~~)χ::-ιτι::<Ε.c; καi ά,..ιέ·vτιμ:~ς είvαι c1 bιu·~:~,.Jύ· 

ξεις τ~ς το·.φκικιlς Κvι6έ_:;•;;ψ,·;ς πώς ι:cιθυ

μεl εiρη:νικο διακανονισμο τοϋ κuπp-ιακοΟ 

πpο6λήματσς. Γιατ\ 6 έποικισμος, προστίθε
τDι στο i'γyΧΧ'ψ:J, aπο5είχν-:ι κστi τ?-'ι-c:c 

καΙ πlις 

σκσποu·ς ποv τ;:;έφει έναντiσv τιlς μικ?ιlς ~αι 

ε:;·:-ι•;ικ:i]ς τα.,-,:<Sσς μας i1 iπιS.p::ψι-κi] αur'1 

Εyyι:αφα cΧvαψέ.~ετσι, σΕ τ! ό::λλο πα~~ στ,1v 

Ο:τrc:Jι.::;·6φ~1σ': όλc'.:·<λ~:ι'J·:;·J τ::;U v··-~σισ·J !lαc; ;-J
πc6λέπει ό σ;_;στηματι:-::0ς κα! cΧSιά.λειπϊοι 

έποιοκισμό-ς του μΕ: Τοίι.:·κΌυς άπο η'Jv Ί+;τει

ρJ..·,~·ιιχ;l TC'J:~ι:<iα;>> 

Ό έπσικισμος του νησιού, avα'jJ•zρ•f.T'J'Ι 

στ:-τ Ε γγ::--αt·σ τi~~~ Έ:λε.ύΗε::ι1•'=; Κ υΘ;:ιέαςι ύ> 

ποτεrλεl κ:·ν:υ·;:> μεyαλύτε.:Υ.Jι καl άτrΟ αύ-τΥ:.. 

τ~l·ι 'ΓSια τΊν τσJ.;::>'<ικη κατοχτΊ T:)U 40~b του 

'.'""σι(.<J μα~ yι6: τΟν άπλσύστατο λόιyο δτι 

clι~.i-cτcτε στιlν μακpa Ιστορικr1 διαδρομ1 

τη~ ή εi.'}r;··;ιιιο'J πατρίδα μας διέτρεξε άμε

σότεφο κivSυvo έθιvολσyι:κοϋ έξαφανισμοu 

της, yιατi οΙ διάψσροι κστ011<τητές δεv δια

ν::χ:ιίινταν v-α μεταοάλοJv τιlν έΗvολαyική 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

της σύν€εση. 

ΓιΟ: ν·Ο: π.:οσ~·ώσου·ιι μ~άiλιοτα v:α! \..'0-

μι·:<:l ·<ό.λ.}ιμ~ στiι·.ι άιr .... ϊΘ:.κ:--· ;1·.ΞC·J':.-o τ,;·J ,_. 

π~ιr<ίσμc:·ι ττ:::ιστ:βεται στΟ i:.γy;:ιαφοι φp6v~ 

τισαv wστε στΙς π-ρόσφατ""ς οJ·nαy.ματι

ΚΕζ προτάσεις τους v:'r περιέχε-ται π;:Jόνο:α 

πσ·χχιlς τ:::•u δικαιώματος τijς iθαy&ιειο.c; 

άπ6 μ.-Ξ .. :->::>Jς τωιι δυΟ «όμοσπόvSωv κ .. :Jατω.ι,. 

ΜΕ. τΟν τ~όrπο δμc..:ς αύrτΟ κα'λ:ι.·JμασϊιΞ: vrJ. 

κατοχJ:C:::σοuι:J·Ε καΙ νομοθπικi τiιν άvήθ.

κη καΙ ϋπ:JI'Jiλη τακτι·κτl ποU τόο:J ό κ. ~Ε

τ~.ε6Ιτ Cσο καΙ σΙ άλλΞ-:; τσJ·ρκικΕ.ς ΚυΙ6ερ

Υ.~σ·:ις σ.Jστ·-.~ματικ:(χ κt' ό:)ιάλειπτ::χ Εφα·> 

μC-ζο·J•ν στο νησί μας άπο τ:Ju 197 4. Καi 

το:κτικΊ τ::J ιτrοικισμ.-~c 

κ·:r.\ ή Ε.,μμσ.~·Ί στiΊv συνταγματική τ::χJ κατ:)

χv-::.:....:σ::ι K'JVtoprroπo!El κJ; τ~-.ι Ι){ ..ι-~, Εστ~) 

Ι<:"\~-:(. θε,\.·_.-:;;:_,~,:; π::2J 1l T:ιr.J"X<~-::x μπο,.:χ::ί ια 

έπικ::J:λ:.σS.:.ι .JTO κυπpια"<Ο π.:ό6λημα. 

Κσ·,i'έ:ναc: &λλc-..:; κiνδ:Jιvο~ι Ο::::ιαψέ.ρει τ..::

λιχΟ: τΟ Εyy,:αφ') 1 CE,; εΊναι ci:~JεσGτ::;:;<)::; σίi

τε εlvαι σιJσιαστικ.6τε.::::>~ cΧπΟ τcΧν κ:vSu'.:o 

τ?ις έθιv:λογικ-.::iς cΧλλ;:>ι!ω:σ;::; πσJ 1l Κύπp::ς 

Ειατ:=ιχΕΊ .με τΟ.,· Εποικισμό. Γι' αUτΟ ύ·τττΓ 

6άλλεται Θε~:μη πσ;χχκληση va έ~>ημε,ρώσουν 

σχεηκΟ: τΙς Κυιοερνήσεις τci>; χω;::ω-, τc-vς 

Π"ροκειμέv:::-υ va ληφοθb.ίJv έμπρσκτα καΙ σι.>y-

τού έ.ποικισμοίιι σJ·νηΙy::;_Jοίι" .. ·τε::; yιΞχ Ο:: .• ιεσ.1 
έκ:Sίωξη δλω; TW·; έποiκ::v.ν καi σc.ψ-6άλλ• .·;

τες i'τσι στ!] σωτηρία τij::; πατ,:r:Sα; μα~ 

aπο το Θανάσιμο αύτο 6pόyxo π:Jύ Tl'J πε

ρι-κλε'ει. 



Ο ΦIΛ(Λ(ΥθfΡΟ} 
Η Π I Ο E:NHMEPOt1ENH 

ΠΡΟ"Ι"ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ I ΔΑ 

* ΑΡ'ΙΊΟ ΔΙιΚΤrο ΑΝτΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕθΝΟΣ 

* ΣTNEPrUIA ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΔΙΕθΝΗ 
ΠΡΑΚ"Ι'ΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗ.ΣΕΩΝ 

* ΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣrΝΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΣrNEPrATON 

ΣΠ'ΚΡΟ'Ι'ΟrΝ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΦΟΡΕΑ ΠΑ ΤΟΝ ΣΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗ 

* ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΒΣ 
ΦΙΛΟΛΑ·Ι·ΚΗ ΑΡθΡΟrΡΑΦΙΑ 

* 
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

Στήν όπnρεσία 

των t8vadiν αuμφe:ρόντων 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ BIOMHXANIA 

ΑΝΔΡΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔ ΥΜΑ ΤΩΝ 

* Ηρο>τοπόρος είG π)ν ο~ονομ~fιν ι'r.νάπτυξιν τής ΚΜQΟυ κατι'z 

n)ν e~ &πι:rχήν. 

* ''Ορθι.α εις τ~ έπά.λ;εις τoii ι'r.'\'ώνο~ δι' οi.ΧΟ'\'Ομ~cην καi έ.'θνι

Κ'i)'\• btιδU&σιν μετa την ε\σ6ολfjν και την σομ~ν τi\ς Πι.!. 

τρίδας μQ\;. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ BiO~!A 

ANllP Ι KQN ΚΑ I ΠΑ l.l.\ I ΚΟΝ ΕΝΔ ΥΜΑ ΤΟΝ 

.JE 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΦΑJ\ΑΙΟΝ 

ΚΑ 1 Δ ΥΝΑΜ Ι Ν .Α.ΝΤ Ι Στ Α.ΣΕQΣ 

Κ.Α 1 ΑΝΑrΕΝΝΗΣΕΟΣ 



ΕΠΑJ\:Ξ;Η ΛΑ "J"KON ArONON 

* 
Ο ΥΠΕΥθΥΝΗ, θΑΡΡΑΛΕΑ 

Ο ΑΝΤΙΚ·ΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ο θΕΜΑΤΑ ΠΟΥ .ΜΟΝΟ •cTA ΝΕΑ~ι 

ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΑΓΙΊ80ΥΝ 

Ο ΕΡΕΥΝΕΣ. ΑΠΟΚΑΛ ΥΨΕΙΣ, 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚοτΗΤΕΣ 

* 

Η ΑΓQΝ Ι Στ I ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ Ι llA ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

* 
''Τ Α Ν Ε Α'' 

ΙCΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΟΚJ\ΗΡΗ Η ΑJ\ΗΘΕ I Α. 



ΣΥΝΕΡΓ ATIKH ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤ AIPEIA 

ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 21, 

ΤΗΛ. 3 1 1 Ο 1 

ΠΑΛΙ\ΟΥΡΙοτΙΣΣΑ 

* ΔΕΧΟΜΕθΑ ΚΑΤΑθΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΊΌΠ 
ΙΙΛΕΟΝ ΕΥΝΟ+ΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. 

* ΚΑΤΑθFJΙΉΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ EI•NAI ΟΙΟΣΔΗΠ<ΥrΕ. 

* ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΨΗΑΟΝ F101τοΚΙΟΝ. 

* ΑJ::ΦΑΛΗΣ Ί'ΟΠΟθΕΊΉΣΙ.Σ ΤΩΝ ΧΡΒΜΑ τοΝ ΣΑ~. 

* Α ΨΟΙΌΣ ESmHPWI'IDΠΣ 



I ΚΑ ΤΟ Ι ΚΟ Ι ΚΥΘΡΕΑΣ καΙ ΠΕΡ I ΟΧΗΣ, 
Ο ΓΝQΣτοΣ Σ. ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ 

ΤΑΞΙ.δ.ΙΟΤΙΚ:ΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΝΝΑΚΟΥ 
άnό τnν Κuθρέα 

aνοιξε ΤΟ lll κο ΤΟΥ ταξιδιωτικό γραφείο 

u 
Όδος Κατσώνη άρ. 2.Ζ Τnλ. 45589 

~ ..... 

ιι Γιά κάθε ταξιδιωτικό σας πρόβλημα 

ιι rιa είσιτι'ίρια, γιά τουριστικές έκδρομές 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΝΝΑΚΟΥ . 



ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ~ 
~YN(PrAJΙKH (TAIP(IA 

ΚDΦΑΛΑΛΟΝ 
ΕΠΙΠΛΑ 

* ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΡΥβΜΟΥ 

* 
Δι868ιιwοιa: 

Τ.Σ. 4718 

"ΠΙΙ\. I 004 9 









1ΑΕ ΗΑΡΡΥ ECONOMIZER 

ΤΟΥΟΤΑ STARLET 

DICKRAN OUZOUNIAN & CO. LTD 
(jf1IVM) DIGHENIS AVENUE. NICOSIA. fEL: 47647 

---------· 
LIMASSOL HL 711?1 ιiMAS~oOL TEL: 66456 L.ARNACA TEL 53338 
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~ΤλΗλrnτλ 
ΕΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 

ΑΝΑ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡ Ι ΟΝ 

/\Ηl1ΡΑΣ 1 t Ο 

ΛΕΥΚQΣΙΑ 

~-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΑ 

ΑΓΝΟΤΕΡΑ Υ/\ I ΚΑ 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

• 
ΤΗΛΕΦΟΝΟ 

6 4 1 9 8 

""MG&M ·& ' 



wg;;a @iWQfBMW 

Πδ.ΡΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΗΣ Ε/\1\ΑΔΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

* .ΖQΗΣ 
* ΠΥΡΟΣ 
* ΜΕΤΑ.ΦΟΡQΝ 

* ΠΡΟΣΟΠ Ι KQN ΑΤΥ'ΧΗΜΑΤΟΝ 

* ΕΡΓΑΤ Ι KQN ATYXHMATQN 

* ΕVΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤQΝ 

* ΑΣΤΙ ΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

* ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΦΥΣΕQΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΝΤΠΙΡΟΣΩΠΟΙ KYIJJ->OΙ 

κο ΛΙΜ.ΙΤΕΔ. 
JiLZiHΙII1'illllllitJalli e~~l41flr.f.ijΠ'~ 

ΛΚrΚΩΣΙΑ Λήδριας 170 ~·· Τηλ. 65115 (6 ~ραιμμe\;) 

ΛΕ.ΜΕΣΟΣ - 'Α~ίvητα ΖΑΚΟ -- Καη~αντ.αρ·ίαι; 36 
Τηλ. 051 - 63644 

ΛΑΡΝΛΚΑ - 'Αrκί:νητα ΖΜ\.0 - Εύανθuαιs Πιε.ρί.δου 26- ~28 
Ί'ηλ. 041- 52900 



Oi Γενικές · Ασφόλειες Κύπρου 
εlναι ή πρώτη καθαρό Κυπριακή 
· Ασφαλιστική ·Εταιρεία. 

Ιδρύθηκε τό 1951 
μεγαλύτερη Τράπεζα του τόπου 

μας, τήν Τρόπεζα Κύπρου. 

Σήμερα είναι ό μεγαλύτερος 

aσφαλιστικός όργανισμός τϊ;ς 
Κύπρου, μiΞ προσωπικό όρτια 
εκπαιδευμένο καί εχει όλες τiς δυνα
τότητες νό σδς προσφέρει τΙιν 
καλύτερη έξuπηρέτηση καί τούς κο· 
λύτεροuς όρους γιό όλους τούς 

τύπους όσφαλειών 

·Η σιγουριά καί ιi έμπιστοσύνrι 
ποίι χαρακτηρίζουν κάθε πράξη 
τους, έχουν φέρει τiς · Ασφάλειες 
Κύπρου στr)ν προνομιακή θέση νό 

έχουν σήμερα τόν μεγαλύτερο 
όριθμό · Κυπρίων όσφαλισμένων 

· Εμπιστευθijτε καί σεiς κάθε 
σας άσφαλιστικό πρόβλημα 

στή ... σίγουρη άσφάλεια. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 

... η πρώτη οσφόλειο 
η oiyoupn οσφόλειο 



7'1 Cyprus Rirways j{/ 
Mancl1estet- 8 

Bahrain • Jeddah • Beπgf1azi 

Dϋsselc.forf 

8 Loπclon 8Muπich 

8ΑrηΓnaπ 

Αtχι 

• 

• DulJai 

------------------------------------~ 

We turn a business trip into a pleasure. 





θ(JΗ} a.ιlli bι•wed f)rl ftiΙ!'\ tn~ιel)' Ι&laιι.ι ιte 
e_.:•ιnsιte •r<.MΙt8 ~nd unrque ta.sιe ,..,.,... 
m.a., ιt ftl8 R8tιoηal BP.er of Cγο.τιιοa 

MEWEO ΑΝΟ BOTTLEO ΒΥ 




