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Κύριε 'ΥφυποΌρνέ, ι'ιyαπητοί. μου Κυθρείί)τεg και Κ-ι.-θρεώησσεg
και λοιποι συνδαιτημόνεg,
Έξαιρεηκη είναι ή χαρ·ά μου ι'ιπόψε που συναθροισθήκαμε στην πσ
ροϋσα μαg tκδήλωση νια να τιμήσο1.ϊμε τον τέωg Π.ρόεδρο τοϋ Σωματείου
μa.s κ. Πέτ,ρο Στυλιανοϋ που ύπfίQs·ε ό έμπνευστηg τfίg ίδρύσεώg του και
ή ψι,χη τfiι:; δράσεώg του σ' δλο το διάστημα τfίg προεδρίαg του.

Το Διοικητικο Συμβούλιο τfίg Έλεύθε.ρηg Κυθeέαg στην πρώτη το"
σuν:εδρfα μετα που ό κ. Στυλιανοϋ ι'ινέλα,6ε καθήκοντα 'Υφυπουρνοϋ 'Εσω
τερικών, όμόφωνα είΧ'ε ι'ιν·ακηρύξει τοϋτον έπ(τιμο Ηρόοο,ρο με την άπώ
τερη σκέψη να διορj!ανώσει την παροϋσα συνεστίαση προg τιμή του νια
τίg πολύτιμει:; ύπηeεσίεg που π·ρ6σφε.ρε στο Σωματείο μαι:;.
Θα έστένευα δμωg πολυ τa δρια τfίg δ,ρά:σηι:; τοϋ κ. Στυλιανοϋ dν
πεαιοριζόμου\'α ι'ιποκλειστικα στη δράση του στο Σωματείο .μαg, νιατi σ'ό
η) άποτελεί ενα έπι μέρουg τομέα άνάμεσα στουg τόσουι:; liλλουs που κα
ταπιάστηκε και έλαμψε πραyματο~α σαν άστέρι πρώτου μεγέθουι:; στ·ο Κυ
π.ριακiι στερέωμα έχων πάντοτε ώι:; ννώμονα το ΎΒ"'ιΚΟ συμφέ(!ο και άπέ
χω,, όλότελα ά.ι"tiι ιδιοτέλεια και αύτοπρο6ολή.
Άπο ποϋ ,,' aρχίσω ν' ι'ιπαριΗ1-\ώ ττ)ν πολtπλευρη δράση και τi':ι έπι
τεύΎματά του: Άπο τον έΟνικο τομέα που φοιτητt)ι:; άκόμη έΎκατέλειψ?
σπουδει:; και μελέτει:; και ένώΗηκε στιι:; φάλαi'i'εs τfίι:; Ε.Ο.:ΚΑ. κατα τον
tπικο\' ι'ιγώνα τοϋ 55- 59 με μο,,αδικο σκοπο την άπελευθέρωση τfίι:; Κύ
πρου μαg άπο τ·ο'\' ι'ιποικιακο ζυ'Ί'ό.
Άπο τη Ο~ση κατόπι σαν 6ουλιευτη που ·r) eτυμηνορ(α καΙ t) ψήφος
τοϋ λαοϋ τον κράτησαν στο ύψηλο τούτο άξίωμα yια δέκα συνεχη χ.ρόνια
και σ' δλ2ι:; τιι:; συ\•εδριάσειg τfίι:; Βουλfίι; liφσ6α και θαρ,ρ·αλέα, καθαρα
και 'ξάστερα ύπεστήρ.~ξε ά.τrο το 6fiμα τηι:; τα δίκαια του Κυπριακού Λαοϋ.

Άπο τfιν κατοπ·ινη ι'ινάμειξή το" .στιι;; Συ·ντεχνίες που κατώρθωσε νΓι
γίνει άξιωματοϋχοg τfίς; Σ.Ε.Κ. και ϋστερα Lδρυτης και ήνέτηι:; liλληι:; άνε
sάeτητης; συντεχ'\•[αg Όποστηρuζων μανιακa πάντα τα συνδικαλιστικα δ(
καια τώ\' ~{!i'αTiiH', τiίη• ΤΡχνιτ@\•. τ{.)ν '\'f'(Ορνών Καt ()λων τίί)ν aλλιον έργα
ζομένων.

'Από τfιν ένεeγο δράση του 1ια σύμπηξη όριvανώσεων άναξιοπαθούν
το:nι προσώπων που ή φύση τα ~χει σtΙερήσει της ι'ιρtιμέλειαι;; η eχουν νί-
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'Ντrο τη συνεστίαση που εyιvε στΙς 3.12.1980 στο κέντρο «Πα,ράσχου;' στi]ιv Άyλαvτ:ζια
πρΟς τιμi] τοΟ ΎφucττουρyοΟ κ. Πέcrρσv ΣτυλιανοΟ, τέως Πιροέδpοu τοΟ Σωματείcυ <<'Ελεί:·
θφη. ΚuΘρέα». Διακρίνονται acπo cφιστε,ριά: Γεώργιος Καλλr]ς, Πέτρος Στuλιαvcu,
Χριστόδουλος

Πέτσας

καΙ

aλλοι.

νει (r.νάπηρα άπο τον .πόλεμο η σε σο6αρι'ι δυσηιχ1Ίματα και 1Ί Θέση τιον
Π{!ΟΚαλεί σ' ολοη:; μας τ·ον οίκτο Χαl έγεί.cει αi.σθήματα συμπαθείας. 'Αγω
νίστηκε γι' αυτά ό κ. Στυλια,·ο\5 μέ χριστιανη:η έπιμονη και έγκαρτέρηση
και J<ρόσqερε άφι::ι;δώλει·τα κόπους και μόχθους μέχρις οτου πέτυχε γι' αύ
η'ι μιf.ι aξιοπρεπfί και aνΗριδπιvη δια6ίωση.
'Η δράση του πέρα aπό τον έθνικο, κοινωνικο και άνθρωπιστικο ·rο
μέα iπεξετάθηκε και στον πολιτιστικο π.ροσπαθών με συγγράμματα λογο
τεχνικά, μέ ~μελέτες καl aρΟρα και η'ιν !:δρυ-ση ΚυπριακοiJ Ίστορικσii ΜοΊ:
σείοι· καl 'Αρχείου νι'ι προιGάλιει τον άρχαιολαγι.κ(Ι
Οησα,;ρό.

και θρησκευτικό μας

Ύπηρ.ξε ίστο.ρικος λοΎοτέχνης; και ποιηηΊς και ή φήμη του έξi'jλθε
τiι στενα ορια τi'jς Κiπρου και έγινε πασίγνωστος Ύtα τα έπιτεύγματά
του στον πλατυ Έλληνικο χΟΊρο. Εvφημε~ κ.ριτικες και aρθρα yράφτηκ-αν
στον έκεί έyχώριο τύπο Ύιtt τα άξιόλογα έρΎα του.

Ό άκούραστοs αύτος κοινωνικο~ και έιΗνικ.ος; έ~yάτη~ που τό-σο
πλατειι'.t aπλωσε το χέρ.ι του για έργασ(α καl δράση, Ύέννημα και θ.ρέμμα
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τή~ Κt)Οeέα~, δεν i}ταν δ·υνατu νa μfιν άσχοληθεί και με τfιν γενέτειeά του
που βρίθει ιστορικού και άρχαιολογικοu πλούτου.

Ένωρtς π.ρο τfι~ είσ6ολ-i'ϊ~ ϊδρυ01ε Σύνδεσμον 'Ιστορικών Μελετών
ΚυUρέα~ καi. Ιlεριχό)ρων με ο·χοπο την συ/.λο-γη ίστορικου καί λαοyραφι
κοϋ ύλικου yιι'ι να άποκαλύψει τον άρχαιολογικο πλουτο της; περιοχής και
να κεvτ,αίσει έτσι το ένδtαψf{20 tiinι \;πr,υ{)\Sνων ')'ιa άρχαιολογικε~ άνασκα
ψε~ ά.πο εvδικε~ ά.ποστολεs που f:frΟαναν ά.πο την Εύ.ρώπη και την 'Αμε
(Ιική.

''ΕΎραψε μελέτε~ ~<~αι άρθρα γιa τfιν ΚυΟ.ρέα σε περιοδικα και ίδιαί
τερu στο λο-νοτεχνικ·ο .περιοδικό Κt:πριακο~ Λόγος που έξέιδιδε ό ίδιο~
'Εξέδωσε 6u6λίο για τον "'Αγιο Δημητριανό, 'Επίσκοπο Κt:Ηρέας;, 6ασισμέ
νο σε αύθεvτικες πηγες που άναγνω.ρuζονται .παγκόσμια άξιόπιστες. Με
το προ'ίον τη~ πωλήσιεώς τοt: είχε προγραμματισθεί να κτισθεί ξωκκλήσι
ση)\' όμώνυμη τοποθεσί·α 'Αη'!tολικα τfί~ Κ'Ι.1Ηρέα~ που άπλώνετο- ή παλιΟι
πόλη τών Χύτρων, που έρημώΟηκε στις 'Αρα6ικες έπιδρομές. Δυστυχώς ή
εtσ6ολiι άφfίκε το έργο άνεκπλή.ρωτο.
Ή δ.ράση του για τrι γενέτει.ρά. του συνεχίστηκε και μετ.α την είσ
ιJολη με τfιν ί!δρυση τής; ll. Ε. 'ΕΎλω,ϋισμένων μ8 σκο-πο να προστατεύσει
τοiJς; κατοίκου~ Κυθρέα~ καl περ·ιχώρων και γενικώτερα ολου~ που είχαν
εl'κλω6ισθεί στο Βορρa. 'Εξέδιδε στ(ι διάστημα αύτο ηΊ Μαύ,ρη Βίt/}λο καi
στινμάτιζιε σ' αυτη με τα ,ηελανώτερα χ-ρώματα τl~ ώμότητες; και 6ιαιο
πραγίες, Gιασμουs καί ταπεινώσει~,;; πο\1 διέπρατταν οί ΊΌΌρκοι .με θύματα
τοiJς; Έλληνοκυπρίοι:s που προτίμησαν να μη φύγουν άπο τfι σπίτια τους;.
Παροησίασε παραΙδείγματα Gάναυσηs και άνά,ρμοστηs συμπε.ριφορίΊs τών
Τοi.ρκων μ8 αύτόπτεs μάρτυρες; στlς; <'ιντιπροσωπείες του Συμ6οι:λίου της
Εv.ρώπηs ποi1 είχαν φθιiσει υη'jν Κ6rρο -~ια
έπιληφθοίi'\' κατα•ηελιών
-νιi'ι παράfiαση άνθρωπίνων δικαιωμάτων uπο τους Τού,ρκουs.

vu

Κατόπιν Ct.ι-το λίΎο χ.ρ6νο συνέλα,ΙJε τfιν ίδέα τfίs 'ίδρυσης τοϋ ΠροσψιJ
yι.κου μας; Σωματείο" <<. Ελεiθερη Κυθρ~~α>> για προάσπιση τfίs πε.ριοχijς
καi σε συνεργασία μ8 η)ν Η.Ε.Η. να ιίj'ωνισθεί για δικαίωση και έπι
στ.ροφiΊ.
Δεν πέρασιε πολυs καιρί'ιs μετα τ1Ίν uδρυση του Σωματείου μαι:; και
iίρj{ισε την ι?:κδοση του (η..;ιώνυμου περιοδικου με σκοπο την π.ρο6ολη των

τιίπων μας, τls φι;σικεs καλλονέs, τα ήθη και Εθιμα, το λαογ.ραφικο ύλι
χό, τον

άρχαιολονικο πλο\Jτη, τη

μιιi. Με την προ6ολiι {('ύτiΙ

Ορησκευτικη πολιτιστική

μαι:; κληροινο

i] νέη 'ι'ενια θiχ συνεχίσει άνένδοτον αγώνα για

(ιν,άκτηση τών έδαφών μας Κ>α\, θ(ι κ.ρατήσει aσ6εστο τον πόθο για έπι
σt[Ηιφi) στa σπίτια μας.

'Απο ά'Ί'ν'ο πόΟο λατ·Qf~ίαs τι!J,ν κατειλη.μμένων τόπων μ·αs σ' δλο το
<'Ιιάστημα τfίs ΗQοεδρίας του 6 κ. Στυλιανου δεν παρέλειπε ποτ8 εύκαιρία
που νι'ι μrι καταγγέλλει ύπε.ρ,βασίες και αvθαιρεσίεs παρανομίιεs και άρπα
γέs, 6ε6ηλώ,σειs και συλ1ιuεις άπο τους Τούρκουs με άποστολi)ν τηλεγ.ρα

φημάτων διαμαρτυρία·s σε άρχηyους; Κt:·οερνήσεων, 6ουλευτέs, ύπου.ρ'\'ού;;,
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άρχηyουι;; κομμάτων καt διεθνών όρyανώσεων καi. σε aλλει;; έξέχοuσεg ΠQΟ
σωπικότητεg ύποστηρίζων τiΊ δίκαιο τοi3 άΎώνα μαι;;.
Ό Π~όεδροι;; τfιι;; Δημοκρατίας κ. ΣπiJ,ροι;; Κυπριανού χ.ατa τον πρ·ό-σ
φατο άνασχηματισμο του 'ΥπουρΎικοi3 Συμι6ουλίου έκτιμώνται;; τη μόρφω
ση, την δραστηριότητα και την κοινωνικη :τροσφορa του κ. Στυλιανού,
άνέθεσιε σ' αilτον καθήκοντα Ύφυπουρyοi3 'Εσωτερικών, θέση που Π·ρ·αΎ
ματ.ί(c< fkρμο,ζε έπάξια σ' αύτον ')'tατl άπ' αiπη οα έξυπηρετήσει ΤΟ\' ταλαι
πωρημf:νο και θλtμμένο πρόσψυ'i"α.
Στην έκλο')'ή του πραγματικa ό κ. Ηρόεδροι;; 6ρfικε τον κατάλληλο
άνθρωπο ση)ν κατάλληλη θέση. 'Η όλιγόμηνη δραστηριότητά του άπο το
ύψηλΟ αύτο ύπο'ύρ')'ημα ά."tέδειξε περίτρανα την άλήθεια αύτη yιατι ό κ.
'Υφυ:τουργi'ιι;; άπi') η)ν π~ώτη μέρα τfιs άναλ1ΊΨεωι;; των καθηκόντων του δεν
πα.ραλείπει ο15τε στιyμη που νa μ1) έπιλαμι6άνεται πολλαπλών προσφυνι
κών προβλημάτων και νa μiJ παρέχει έν~'ρΎa και άμεσα την ύποστή,ριξή
του στο·ν άναξιοπαθοi3ντα πρόσφυyα.

Na

εύχηθοiJμιε πffiι;; το είλικρινει;; αilτο ένιδιαφέρο του κ. 'Τφυπουργuυ

οα συνεχισθεί άμείωτο στο μέλλον και ό άyώναι;; μαι;; για δικ.αίωση και
έπιστ.ροφη Oa 6ρεί την α.'ίσια λύση του. Νι'ι του εύχηθοϊ;με άκόμη μακρό
τητα 1iμερών καi κάΟε οίκο-γενειακην εύτυχίαν για το καλο δληι;; τijι;; τα

λαίπωρηι;; Κύπ,ρου μαι;;. 'Λπο δε την ψηλή του θέση να συνεχίοει το ~~νδια
φέρο καi την προσφορά του στο Σω.ματείο μαι;; καi ')'ενικώτερα στην εύαν
δρο κωμόπολ{J μ·αι;; Κι:Ορέα, τu πολ{τιμο αvτrJ στολί>δι τfιι;; Κύπ.ρου μας.
Κύπ·ριε Ύφυποrιρ"(έ, δεχΟfιτε &.πο μέρο11ς του 1iiuματεί01.1 μας το άνα
μνηστικο τοuτο δίίΊ,ρο, δείyμα άναyνώρισης τii}·\' πολύτιμιυν ·ύπηρεσιών που
πρόοφερες σ' αiοτό. στη,, y<-:νέ.τειρά σοι~ και yενι~-tcί>τ·Ρ,ρα στη"' ταλα(πιορη
Κύπψ1 μαg.

