ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

75
σκόλων

και

άλλων

σεβάσμιων

μορφών

γνωστών και άγνωστων προσώπων. Μπρο
στά στα βάσανα και δεινά που υπέφεραν οι
εγκλωβισμένοι

της

Βώνης

ωχριούv

και

αυτά τα στρατόπεδα των Ναζί του Β' Παψ
κοσμίου Πολέμου.
Μέρα όμως μνήμης και τιμής αλλά και

ΜΗΝΥΜΑ

με καμμιά ειρήνη

και υπομονετικό όλα τά βάσανα γvωστοl
και άγνωστοι ήρωες μας για να κερδίσουν
κληρονομιάς, την αρετή του αρχαίου Έλ
ληνα, τον ηρω'ίσμό και την αυτοθυσία του
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που πέθαναν με το χαμόγελο στα

χείλη προκειμένου να υπερασπίσουν την
προσφιλή τους πατρlδα Κύπρο.
Τι αν οι αιμοβόροι της Ανατολής έκαψαν
στα καμίνια των τοuβλοποιείων του Παλαι
κύθρου την στρατιάν εκείνην των αφανών
και επιφανών στρατιωτών που έπεσαν κατά

συγκυρία στα χέρια τους με την τιμημένη
στολή στρατιώτη. Τιμή και δόξα σ' αυτούς

Την

απελευθέρωση

ειρήνη. Τη λευτεριά μας θα την κατακτή

σύνθημα

μας

είναι:

Σκλαβωμένη

μας

Κύπρος ερχόμαστε.

Τα παράπανω διακήρυξε ο Πρόεδρος της
«ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ

ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ"

Γιαννάκης

Παπαδόπουλος στην aντικατοχική πορεία
που πραγματοποίησε στο Λήδpα Πάλας το

σωματείο «Ελεύθερη Κυθραία». Είπε συγ
κεκριμένα:

«Αδέλφια μας Κυθραιώτες και Κυθραιώ
τισσες,

Εκ

μέρους του

Καρπασία,

Στίγμα ανεξίτηλο παραμένουν για τους

κατεχόμενης

σουμε με τον δικό μας αγώνα. Βίωμα και

νησιού στο άκουσμα Ίτε παίδες ελευθε~
ρούται πατρίδα.

της

γης μας δεν την ανταλλόi:ισουμε με καμμιό

που έτρεξαν στο προσκλητήριο σάλπισμα
της πατρίδας από τα ακρότατα σημεία του

ΚΥΘΡΑΙΩΤΕΣ

Δεν ανταλλάσσουμε
τη λευτεριά μας

ένδοξου μεγαλείου. Υπεμειναν καρτερικά

τη μεγόλη τιμή και δόξα της προγονικής

ΣτΟΥΣ

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣτΕΣ

Σωματείου

Ελεύθερη

σας απευθύνω θερμό αγωνι~

στικό χαιρετισμό.

Τούρκους της Μικρασίας οι πρωτάκουστες

Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη

φρικαλεότητες και οι aφάνταστες ωμότηΜ

αυτών που δολοφόνησαν οι τούρκοι πριν
χρόνια και αυηίlν που πέθαναν στην

τες που διετ'φαξαν σε βάρος ανυπεράσπιΜ
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στων παιδιών, γυναικών και γερόντων και

προσφυγιά με ανεκπλήρωτο το όνειρο της

άλλων

επιστροφής και να θυμηθούμε τις σκλαβω

αθώων

υπάρξεων.

Έρχονται

και

τούτες οι νεώτερες θηριωδίες που διέπραΜ

μένες πατρίδες, τα συλημένα μας ιερά και

ξαν στην ΚύπΡο μας να προστεθούν στην

τα καταπατημένα μνήματα των προγόνων

ιστορία του Τούρκικου κράτους που γέμει

μας.

από παρόμοιες στο πέρασμα των αιώνων.

Τα γεγονότα τούτα της επετείου της

Δεν τιμούμε, όμως, τη μνήμη τους με

δάκρυα και μοιρολατρεία. Ούτε με μια μόνο

μνήμη

συνάντηση κάθε χρόνσ σε τούτη τη πλα

μας γεμίζουν πίστη και ελπίδα να συνεχί~

τεία που λέγεται Ελευθερίας, αλλά που

14ης Ιούλη

1974 που περνούν από τη

σου με απτόητοι τον τίμιο αγώνα μας μέχρις

κατάντησε νάνοι πλατεία θλιβερών επε

ότου ανατείλει η περιπόθητη μέρα της

τείων της σκλαβιάς μας. Φτάνουν πια οι

λύτρωσης και της λευτεριάς μέχρις ότου

ταπεινώσεις, οι εξευτελισμοί και τα παρα

φθόοουμε στην πανέμορφη Κυθρέα μας

κάλια.

και ξαναφτιάξουμε τα καταστρεμμένα σπί

Οι νεκροί μας και η παράδοση μας απαι

τια μας, τις συλημένες εκκλησιές μας, τα

τούν από τον καθένα από μας αγώνα ανέν

ρημαγμένα

αρχίσουμε

δοτο, αγώνα πραγματικό για απελευθέ

αδελφικά και μονιασμένα την εφηνικι) μας

ρωση και επιστροφή. Στη θέση του πόνου

σχολεία

μας

και

ζωιl που περνούσαμε εμείς οι Ι<υθpεώτες

και της απελπισίας, να βάλει ο καθένας μας

πριν από την 14η Ιουλίου

την απόφαση και το θάρρος.

1974.

Ι<άθε μας πράξη, κόθε μας λόγος, πρέπει
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συνεχώς

να

διαλαλούν
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σε

φιλους

και

εχθρούς ότι δεν μπορεί να υπόρξει λύση
βιώσιμη χωρίς την επιστροφή μας. Δεν

ανταλλάσσουμε

την aπελευθέρωση της

κατεχόμενης γης μας με την ειρήνη, κι
αυτή προσωρινή. Ούτε μπορούμε να επι~
βιώσουμε χωρίς τιμή και αξιοπρέπεια.

Σ'

αυτούς

που

μας περιγελούν γιατί

P1ease let us know what other literature you
haνe

available.
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γίναμε κοινωνία του καταναλωτισμού, της

αδιαφορίας, του ενδοτισμού και της ηττοw
πόθειας, είναι καιρός να πούμε αυτό που

έχουμε βαθειά χαραγμένο στην καρδιά
μας. Αρκεί μια σπίθα για να φουντώσει η

Συγκροτήθηκε στις 2.8.1986 το Γ' Παγ

φωτιά του αγώνα. Κι αυτό τον αγώνα θα τον

κύπριο Συνέδριο των μελών του Σωματείου

κάνουμε εμείς οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωρι

((Ελεύθερη

στά και όλοι μαζί. Η πείρα

Π.Ο.Α.Α. στη Λευκωσία.

12 χρόνων μας

απέδειξε ότι τη Λευτεριά μόνοι μας θα την
κατακτήσουμε. Δε θα μας τη δωρίσει κανέ
νας.

Μήνυμα μας από αυτή τη συγκέντρωση

σύνθημα μας και βίωμα μας για το μέλλον,
ας γίνει το: Κυθραία, Μόρφου, Κερύνεια,
Αμμόχωστος, Καρπασία, ΕΡΧΟΜΑΣτΕ!

Κυθρέαι)

στο

ο(Ι<ημα

της

Στην αρχή του συνc:b~.,<συ :(,;Τ(Η\' συντό
μου εισηγητικής ομιλίας aπό τον κ. Κλεlτο
Συμεω'ιίδη, Αντιπρόεδρο του Σωματείου,
μίλησε ο Πρόεδρος του Σωματείου κ.Χρι

στόδουλος Πέτσας που αναφέρθηκε στο
σκοπό της συγκλήσεως του Συνεδρίου, στο
πολιτικό μας θέμα, στην έκδοση του Περιο

δικού ••Ελεύθερη Κυθρέα" και στις προσ
πόθειες που πρέπει να γίνουν για την ανέ
γερση οικήματος στο οικόπεδο που παρα
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χωρήθηκε από την κυβε(>νηση.
Το λόγο κατόπι πήρε ο Γενικός Γραμμα
τέας του Σωματεlου κ. Ανδρέας Παπαβαρ
νάβας που ανέπτυξε τις διάφορες δραστη

ριότητες που είχε οργανώσει το Σωματείο
από την ημέρα που ανέλαβε σαν Πρόεδρος
ο κ. Πέτρος ΣτtJλιανού και ποv διορlστnκε
ωιό τον Σεπτέμόpιο του
πουργός Εσωτερικών.

1980

σαν υφυ

Τελικά έγιναν εκλογές που αναδείχθηκε

Cyprυs.

πεντηκονταμελές σώμα το Ανώτατο Συμ
βούλιο κι απ' αυτό εκλέγηκε εικοσαμελές

Dear Sirs,

σιi)μα ηου αποτέλεσε την Κεντρική Γραμ

following publications were ordered
from you soiηe time ago but have notyet been
receiνed.l Sould be gratefυl if you sυpply tiΊeιη
τl1e

as soon as poss\ble or repor1 on tt1eir availability.
Υοιιrs faithfυlly,

ματεία του Σωματείου.

Ο ταμίας του Σωμq.τείου κ. Πέτpος_ Παπα
γιώργης εκαμε μια Λεπτομερή ανάλυση
των εσόδων και εξόδων σύμφωνα με την
έκθεση που έδωσε ο ελεγκτής κ. Λόκης
Στυλιανlδης με έσοδα Ε12.641 και έξοδα
Ε10.003 και παρέμεινε ποσό Ε2.638 σαν
αποθεματικό.

Πιο κάτω δημοσιεύονται οι ομιλίες και ο
ισολογισμός που έγιναν στο συνέδριο.
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