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Εκδηλώσεις της Αντιπροσωπείας του Δήμου Νέας Σμύρνης 

Αντιπροσωπεία του Δήμου Νέας Σμύρ

νης, της Αθήνας, κατόπιν προσκλήσεως 

του Σωματείου μας έφθασε στην Κύπρο και 

έδωσε σειρό εκδηλώσεων στην Πύλη Αμμο
χώστου στη Λευκωσία από 1-4 Μαρτίου 
1986. 

Την αντιπρσοωπεια αποτελούσαν οι κ. κ. 

Χαράλαμπος Πεχλιβανίδης, Δήμαρχος 

Νέας Σμύρνης, Νίκος Καρδαρός, Αντιδή
μαρχος Ν. Σμύρνης, Γιόννης Μαγκριώτης, 

Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Σμύρνης, Παντε
λής Σερέφογλου, Πρόεδρος Εστίας Ν. 
Σμύρνης. Καλλιόπη Κολιοπούλου-Γρίβα, 

Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Σμύρνης και Μ. 
ΙVΙι:;γαΛο~ονομος. 

Το πρόγραμμα περιελόμβανε: 

Σόββατο 1 Μαρτίου 1986, ώρα 7.30μ.μ. 
Χαιρετισμός από τον κ. Χριστόδουλο 
Πέτσα, Πρόεδρο του Σωματείου <<Ελεύ

θερη Κυθρέα». Εισαγωγική ομιλία από τον 
κ. Χαράλαμπο Πεχλιβανίδη, Δήμαρχο Νέας 

Σμύρνης. Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφιών: 
''Η ιστορία του Ελληνισμού δια μέσου των 
αιώνωνι) από τον κ. Λέλλο Δημητριάδη, 

Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Λευκω

σίας. 

8.15' μ. μ.: Ομιλία με θέμα «Ο Ελληνισμός, 
Ελλαδικός και Κυπριακός, στόχοι του 
Τούρκικου επεκτατισμού•> aπό τον κ. 

Γιάννη Μαγκριώτη, Δημοτικό Σύμβουλο 
του Δήμου Ν. Σμύρνης. 

Κυριακή 2 Μαρτίου 1986: Επίσκεψη του 
κοινού στην έκθεση από 10-1μ.μ. και 4-
7μ.μ. 

Δευτέρα 3 Μαρτίου 1986 7.45 μ.μ.: Εισα
γωγική ομιλία από τον κ. Παντελή Σερέφο

γλου, Πρόεδρο της Εστίας Ν. Σμύρνης. 
Ομιλία από την κ. Καλλιόπη Κολιοπούλου

Γρίβα, Δημοτικό Σόμβουλο του Δήμου Ν. 
Σμύρης με θέμα: <<Σμύρνη, Νέα Σμύρνη». 

Κάθε απόγευμα προβαλλόταν σε βίτεο η 
ταινία <<Κωνσταντινούπολη χθες και σήμε

ΡΦ• σε επιμέλεια Πλάτωνα Μάξιμου, κεί

μενα-αφήγηση Μπόσε και Μουσική Νότη 
Μαυρουδή. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτii 

και την Τρίτη 4 Μαρτίου 1986. Πριν από τις 

εκδηλώσεις και συγκεκριμένα την 

28.2.1986 δόθηκε δημοσιογραφική διά
σκεψη τύπου από το αμφιθέατρο του Γρα

φείου Τύπου και Πληροφοριών. 

Σ' αυτή μ(λησε ο Πρόεδρος του Σωμα

τείου κ. Χριστόδουλος Πέτσας κι αναφέρ

θηκε στα μέσα που μετήλθαν οι Τούρκοι για 

εκδίωξη και εξόντωση του Χριστιανικού 

πληθυσμού της Μικρασίας παραλληλίσας 

τούτα με τα ίδια που χρησιμοποίησαν 

πρόσφατα και στην Κύπρο μας με την 

εισβολή στην Κύπρο το 197 4. Τόνισε ιδιαί
τερα τη γενοκτον.ία που ενήργησαν οι 

Τούρκοι στη Σμ~ρνη με αποκορύφωμα το 
κόψιμο της από Ίο Τούρκικο στοιχείο, τη 
γενοκτονία που αρνούνται τελείως οι 
τούpκοι. Προς ενίσχυση τούτων ανέφερε 
ντοκουμέντα από το βιβλίο «Η Κατάρα της 

Ασίας>) του Γεωργίου Χόρτον που διετέλε~ 

σε στη Σμύρνη Γενικός Πρόξενος των Ηνω

μένων Πολιτειών επί σειpόν ετών. 
Στη διόσκεψη τούτη του τύπου ο κ. Ν(κος 

Καρδαρός, Αντιδήμαρχος Ν. Σμύρνης ανέ

λυσε λεπτομερώς το σκοπό των πιο πόνω 

εκδηλώσεων για πλήρη διαφώτιση του 

Κυπριακού Λαού πόνω στα τραγικό γεγο~ 

νότα της καταστροφής της Σμύρνης για ν' 
αρυσθε[ διδόγματα και ν' αποφευχθεί στο 

μέλλον παρόμοια εθνική συμφορά και 

ιδιαίτερα στην Κύπρο που μεγάλο τμήμα 

της βρίσκεται σήμερα υπό κατοχή. 

Έδωσε επίσης μια αδρομερή περιγραφή 
του Ελληνικού Πολιτισμού της Μικρασ[ας 

από την εποχή των Ιώνων μέχρι του 1922 
που εξοντώθηκε ολότελα το Ελληνικό 

στοιχειο. 

Τις άνω εκδηλώσεις τίμησαν με την 

παρουσία τους η κυρία Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μιμή Κυπρια

νού, ο πρέσβης της Ελλόδας κ. Ε. Στοφο

ρόπουλος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λέλ

t-ος Δημητριάδης, οι Δήμαρχοι των κατει

λημμένων Πόλεων και Κωμοπόλεων κ.κ. 

Γεώργιος Τσίμον Δήμαρχος Κερύνειας, 

Αντης Παντελίδtjς, Δήμαρχος Μόρφου, 

Σάββας Φωτίου, Δήμαρχος Ακανθούς, Σόβ

βας Χριστίδης Δήμαρχος Κυθρέας. Όλα τα 

μέλη της Επιτροπής του Σωματείου ΕΛΕΥ-



ΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ, πολύς προσφυγικός 
κόσμος περιοχής Κυθρέας, αρκετός 

κόσμος της πρωτεύουσας και διόφορα 

σχολεία της Λευκωσίας και των προαστίων 
επισκέφθηκαν την έκθεση φωτογραφιών. 

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Ν. Σμύρνης, 

στα πλα(σια του χρόνου των εκδηλώσεων 
έκαμε εθιμοτυrιικές επσκέψεις στον Πρόε

δρο της Δημοκρατίας κ. Σπύρο Κυπριανού, 
στον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο, στον 
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Πρόεδρο τnς Βουλi)ς κ. Βόσο Λυσσαρίδη, 

στον Πρέσβη της Ελλόδας κ. Σ. Στοφορό
πουλο, στο Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Λ. Δημη

τριόδη. 

Επισκέφθηκε επίσης τα φυλακισμένα 
μνήματα, τον Τύμβο Μοκεδον!τισσας, τον 

προσφυγικό οικισμό Λατσιών και στις 2 
Μαρτίου 1986 έκαμε εκδρομή στο μονα
στήρι του Κύκκοu. 

Προσφώνηση του προέδρου του Σωμα

τείου «Ελεύθερη Κυθρέα» κ. Χριστόδου
λου Πέτσα. 

Αδέλφια φιλοξενούμενα, υψηλοί προσ
κεκλημένοι, κύριε Δήμαρχε Λευκωσίας, 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε 
και Αντιδήμαρχε Νέας Σμύρνης. 

Από μέρους του Σωματείου μας «Ελεύ
θερη Κυθρέα» χαιρετίζω την όφιξη διακε

κριμένων ξένων μας στην Κύπρο την 

αέρινη κατό τον ποιητή. Τα αδέλφια μας 
που φιλοξενούμε απόψε, έχουν τις ρίζες 

τους στη Σμύρνη, την μητρόπολη του 
Ελληνισμού της Μικραοίας. Τη Σμύρνη που 

γέννησε μεγόλους όνδρες που διόπρεψαν 

στο Ελληνικό και Παγκόσμιο στερέωμα. Τη 
Σμύρνη που ανόmυξε πολιτισμό όφθαστο 

σ' όλους τους τομείς πνευματικούς, πολιτι
στικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικους. 

Ο πολιτισμός τούτος των νεωτέρων 
Ελλήνων της Μικρασίας αποτελεί συνέχεια 

των αρχαίων προγόνων των, των κατοfκων 

της ίωνίας πο• κατοpθωσαν ν' αναδείξουν 
ό,τι ύψηλό και ωραίο μπορούσε ν' αναδείξει 

το αρχαίο Ελληνικό πνείιμα και ό,τι τερπνό 
και έξοχο μπορούσε να δημιουργήσει το 

επιδέξιο Ελληνικό χέρι. 

Μα το δραστήριο και προοδευτικό Ελλη

νικό στοιχε!ο που μεταφυτεύθηκε στην 
Ηπειρωτική Ελλόδα δημιούργησε μια νέα 
Σμύρνη στην αγκαλιό της μητρόπολης του 

Ελληνισμού, το κλεινό της Παλλόδας 

Άστυ, μια Νέα Σμύρνη, αντόξια σε πρόοδο 

και ανέλιξη μ' εκείνη της Σμύρνης, που 

έσφυζε σ' όλους τους τομείς πριν τη βρει η 
μεγόλη εθνική συμφορό. Συνεβαλε αξιό

λογα έτσι όχι μόνο στον εξωρα'ίσμό και 
ευπρεπισμό της Νέας Αθήνας αλλό και 

στον πολιτιστικό και πνευματικό της τομέα. 

Οι εκδηλώσεις που θα μας δώσουν τ' 

αδέλφια στην πρωτεύουσα της Κύπρου 

μας, που παρόμοιες έχουν κόμει και στην 

Αμερική, σκοπό έχουν να μας διδόξουν τα 
ιστορικό γεγqνότα όπως έγιναν για να μπο·· 

ρέσουμε με τη βαθιό τους μελέτη να βγό

λουμε ορθό συμπερόσματα χρήσιμα στο 

μέλλον για αποψυγή παρόμοιας συμφορός 
στον Ελληνισμό. 

Εύχομαι οι εκδηλώσεις αυτές του Δήμου 

Νέας Σμύρνης να σημειώσουν πλήρη επι

τυχία και τα συμπερόσματό τους ν' αναχαι~ 

τfσουν τον Τούρκικο επεκτατισμό στο 

Αιγα!ο Και την τουρκοποίηση της Κύπρου 

μας. 

τέλος, η συνεργασία του Σωματείου μας 
με το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης και 

το σύλλογο «Εστία Νέας Σμύρνης)) θ' ανα

πτύξει σχέσεις και δεσμούς που θα συμβό
λουν τα μέγιστα στη διαφώτιση του εθνι

κού μας θέματος για επιστροφή και δικαlω

οη, γιατί όλοι τους είναι ομοιοπαθέστατοι 

και νοιώθουν και εξωτερικεύουν τον προσ· 

φυγικό μας πόθο. 

Ευχαριστώ 




