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Χαιρετισμός από τον Χρ. Πέrσα 

στο Γ' Παγκύ~ριο Συνέδριο του Σωματεiοu 
((Ελεύθερη Κυθρtα)) για ανάδειξη 

νέου Διοικητικού Συμθουλfοu που έγινε 
στις 2.8.1986, στην αiθουσα 
της Π.Ο.Α.Α. στη Λευκωσiα. 

Α'{απητοί μου, 

Εξαιρετική είναι η χαρά μου που βρ!σκοw 

μαι σήμερα μαζ[ σας και πλήρης η ικανο

ποιηση μου που μου δίνεται η ευκαιρία να 

επικοινωνήσω από το βήμα τούτο για να 

σας απευθύνω εγκάρδιο και αγωνιστικό 

χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμ

βουλίου του Σωματειοu μας. Οι συγκεν

τρώσεις τούτες· και Παρόμοιες, που πρέπει 

να γίνονται τακτικό ανανεώνουν άρρη

κτους δεσμούς που συνδέουν ανέκαθεν 

εμός όλους της περιοχής Κυθρέας και 

δημιουργούν αισθήματα φιλ[ας και οικειό

τητας, που μας· φέρνουν πιο κοντό στον 

αγώνα που διεξόγουμε κυβέρνηση και 

λαός για επιστροφή κάι δικαιωση. 

Εύχομαι ολόψυχα πλήρη ευόδωση των 

σκοπών για τους οποlους η παρούσα συν

διάσκεψη έχει συγκροτηθεί για να ακου

σθούν οι καλύτερες απόψεις, γνώμες και 

εισηγήσεις από μέρους όλων μας, πόνω 

στις οποιες θα χαραχθέι νέα πορεία δρά

σης από τη νέα Επιτροπή που η δική σας 

ψήφος και ετυμηγορία θα αναδεiξει. 

Στο σημείο τούτο επισύρω την προσοχή 

όλων πως πρέπει να εκλέξετε τους πιο ικα

νούς, τους πιο ενθουσιώδεις για ενέργεια 

και δράση, ανθρώπους που να διαθέτουν 

τον χρόνο και την έφεση να εργασθούν από 

τούτη την εθνική έπαλξη, ανθρώπους που 

νοιάζονται και πονούν τα του_ρκοπατημένα 

χώματό μας, τις πόλεις και κωμοπόλεις και 

τα χωριά μας. Ανθρώπους που έχουν τόξει 

σαν γνώμονα και στόχο της ζωής τους από 

τη μέρα που ο Τούρκος Ασιότης μόλυνε την 

πατρογονική μας γη το ξεσκλόβωμα της. 

Ανθρώπους που να μπορούν να μεταδί

δουν τα αισθήματά τους και εμφυτεύουν 

τούτα στις καρδιές των άλλων. Παραμερί

στε προς Θεού στις εκλογές τους αδιάφο

ρους και αδρανείς, τους ιδιοτελείς και συμ

φεροντολόγους, εκεlνους που θέλουν να 

εκμεταλλευθούν το αξlωμα τους για προ

σωπική ή οικογενειακή ανέλιξη. 

Δεν θέλω στην ομιλία τούτη να σας κου

ράσω με πολλά λόγια. Γι' αυτό επιτρέψετέ 

μου να σταματήσω μόνο σε τρία σημεlα: Το 

εθνικό, την έκδοση του περιοδικού και την 

ανέγερση του οικήματος του Σωματείου. 

Άλλωστε τα πεπραγμένα της θητείας μας 

θα διεξέλθει ο γενικός γραμματεύς του 

Σωματείου μας κ. Ανδρέας Παπαβαρνόβας, 

τη δε ταμειακή κατάσταση θα εκθέσει ο 

τα μΙας του σωματεlου μας κ. Πέτρος Παπα

γιώργης. 

Α' κγΠΡΙΑΚΟ 

Το εθνικό μας θέμα όπως ειναι σ' όλους 

σας γνωστό καμμιό πρόοδο δε σημείωσε 

άνκαι έχουν ·περάσει δώδεκα ολόκληρα 

χρόνια. Τούτο έχει σαν αιtlα την αδιάλλα

κτη θέση της Τουρκiας που δεν έχει την 

πολιτική βούληση να λύσει το Κυπριακό 

κατά τρόπο που να ικανοποιεl και τίς δυο 

πλευρές, την Ελληνοκυπριακή και την 
Τουρκοκυπριακή. Οι βλέψεις της όλες 

στρέφονται προς τη διχοτόμηση του 

νησιού μας αρχικά, με απώτερο σκοπό την 

Τουρκοποίηση όλης της Κύπρου μας. Στις 

διχοτομικές αυτές ενέργειες της Τουρκίας 

θα Οντιδρόσουμε όλοι 'εμεlς οι πρόσφυγες, 
οι νόμιμοι ιδιοκτήτες Του Τουρκοπατημέ:.. 
νου Τμήματος της Κύπρου μας. 

Πόνω στο εθνικό μας ζήτημα ακολουθή

σαμε την πολιτική και τους χειρισμούς της 

κυβέρνησης. Όχι για τiποτα άλλο, αλλό 

γιατι ήταν η κατόλληλη πορεια που 

ευνοούσε την επιστροφή και την δικαίωση 

των προσφύγων. Σύνθημα αναλλοίωτο 

εμάς των προσφύγων αc; εΙ ναι η επιστροφή 

τις πατρογονικές μας εστίες. Κλείστε τ' 

αυτιά σας σε ψίθυρους για υποχωρήσεις. Η 

μεγαλύτερη καταστροφή για την Κύπρο 

μας ειναι η υπογραφή μιας εθνικά απαρό

δεκτης λύσης. 

Ουδέποτε να στέρξουμε να παραδώ

σουμε τα πατρογονικά μας εδάφη και μ' 

ένα σύνθημα- Η σωτηρiα της Κύπρου μας-



θα έλθει ο καιρός της λύτρωσης και της 

λευτεριάς. Το ζητούν οι ήρωες μας που 

πέθαναν για τη λευτεριά της Κύπρου μας. 

Το ζητούν τα θύματα της θηριωδlας του 
Ασιότη επιδρομέα, το ζητούν οι αγνοούμε-_ 

νοι μας και οι εγκλωβισμένοί, το ζητούμε 
όλοι εμεlς οι πρόσφυγες που βρισκόμαστε 

στην πρωτοπορεία του αγώνα μας. Θα το 

ζητό η νεώτερη γενιά στα χέρια της οποιας 

θα παραδώσουμε τη σκυτόλη του αγώνα. 

Β' ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Πρqσπαθι]σaμε μ' όλα τα εμπόδιci nou · 
σuναντησαμε, οικονομικό, τiχνικό, έλλει
ψη υλικού και άλλα να συνεχίσουμε την 

τετράμηνη έκδοση του περιοδικού μας. 

Βρισκόμαστε τώρα στην επικείμενη 

έκδοση που θα καλύψει την χρονιά 1985 και 
σε λlγο μπαlνουμε στην 9η χρονιά της 

έκδοσης του 1986. Ακούονται ψlθυροι πως 
καθυστερήσαμε πολύ την έκδοση και απο· 

λογού~αι. Μόλις ανελόβαμε το 1980 πλη
σιάσαμε κόποιο χωριανό μας τυπογρόφο 

που δέχθηκε πρόθυμα να το εκδlδει με τη 

συγκαταβατική τιμή των Ε3 για κόθε σελl

δα, ενώ άλλοι απαιτούσαν διπλάσιο ποσό. 

Μας το έβγαζε μέχρι το 1984. Το τελευ
ταίο τεύχος του 84 παρέμεινε με καθυστέ· 
ρηση 9 μψών γιατl ολοένα μας υπόσχετο 
χωρlς να προβαlνει στην έκδοση. Αναγκα

στήκαμε να το πόρου με σ' όλλο τυπογράφο 

πόλι χωριανό με καθυστέρηση 3 μηνών 
περίπου. Αντιλαμβάνεστε πως η καθυστέ
ρηση τούτη των τυπογράφων έχει σαν 

συνέπεια και την καθυστερημένη έκδοση. 

Τα εκτυπωτικά σήμερα ανήλθαν και κάθε 

έκδοση στοιχlζει σχεδόν ESOO. Το λυπηρό 
είναι πως δυσκολευόμεθα στην εξεύρεση 

διαφημlσεων που προηγουμένως κόλυ
πταν ένα σημαντικό μέρος των εξόδων. 

Δυσκολευόμεθα ακόμη όπως και προη· 

γουμένως στην εξασφάλιση υλικού που 

σχετlζεται με την κατειλημμένη περιοχή 
της Κυθρέας. Θερμήν ·έκκληση κάμνω 
στους μορφωμένους των τόπων μας να 

γρόφουν κότί και να μας στέλλουν για την 
ομαλή έκδοση του περιοδικού. 

Το περιοδικό μας με την ύλη και την 

κυκλοφορ!α του είναι σημαντικός παράγων 

για τη διατήρηση της μνήμης των κατεχο

μένων και η έκδοση του να κρατηθεl με 
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κάθε θυσια. 

Γ' ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ 

Τελευτ.αία πριν ακριβώς ·έvα χρόνο 
ύστερα από επανειλημμένα ·διαβήματα 

.στην κυβέρνηση μας παραχωρήθηκε ένα 
οικόπεQο ικανοποιητικQύ εμβαδού και σε 

κεντρική -:r<?ποθεσία: .. 

Αναθέσ.αμε σε χωριανό αΡχιτέκτaνα και 
ανέλαβε· την εκπόνηση αρχιτεκτονικού 
σχεδίου. Τούτο περιλαμβάνεί μια μεγόλη 
αlθουσα για συνεδpιόbεις, δuο.γραφεlα και 
τα βοηθητικό. Η ανέγερση θα εlνάι λυό· 
μενη και. θα σtοιχ[σεί κατό τουςμετριοτέ~ 

ρους uπολογισ)Jόυς ES.OOO. .. 
, Δυστυχώς παρ; όλο που δι~ευpε _t"νας 
χρόνος παο:· όλο ήbυ .. βγήκαν μπλοκc 
εισφορών και μπλtiκς εράνου προς Ε1.00, 
ένα και παρ' όλο ποu έγιν~ν f:πανειλημμέ~ 

· νε_ς ουνεδ_gJόρεις. γι' ι;ιυτό το σκοπό παρα~ 
τηριiθηκε .μια κωλυόιεΡ.γlι:i, μιά ανεξήγητη 
αδιαψορία μπορώ να πω, ~α κ_Cιτελθουμε σε 
διεξαγωγή του ερόνοu και ζήτηση εισφο

ρών πρώτα από τοuς κατο(ι<ρυς περιοχι~ς 

Κυθρέας και μετό από τράπεζες, επιχειρη

ματ{ες, εμπόρους, εJαιρείες,οργανισί'ιούς 
και ότομα. Τα μέλη τ~ς Επιτροπής διακα· 
τείχοντο qπό φόβο και εΠιφύλαξη πώς δεν 
θα βρούμε ανταπόκριση στην προC!Πόθεια 
μας. Κατατέθηκε οτοV: ταμία ποΟό μόνό, . 
Ε300 που aποτελεί ξεχωρισiι\ λογιαριασμό 
από το -ι:αμε!ο του <?"ωμσ~εtου ·στη ~αϊΚιΊ 
Τράπεζα. 

Επανειλημμένα α.ε -συνεδQιόσειg_ π_ρο~
τρεψα όλα.τα μέλη Της επιτΡοπής να κατε
βούμε unό τις κεpκιδές σi-ον αγωνιστικό 
στ! β ο και τότε θαε!μεθα σέ θέση να~Qικαιο
λοyήσουμε τους Φόj}ου.~ας. " 

ι:.ιμοι αρκε ω αισιόοοξος πως αν ενδια~ 

φερθούν )<ρόσωπα ορεξάτο και με ενθου
σιασμό, πρόσωΠα ενεpγητικ/i και δραστή' 
ρια εΙ ναι εύκολό να μαζείJθοΌν χρήματα για 
τέτοιο σκοπό .:τη στέγάση εi<ός προσφυγι

κού σωματε!ου. Μπορούμε κόλλιστα ν' 

απευθυνθούμε σε κaτοιιωυς τη~ nεΡ!<>Χι'!ς 
που είναί ξενητεμένοι. Δεν πιστεύω οι κα
λώς αποκατεστημένοι στα ξένα να μη βοη

θήσουν μια τέτοια προσπόθεια. 

Τελειώνων εύχομαι πλήρη. εrιιτυχία 

στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 

παρούσης συνδιάσκεψης. 
Σας ευχαριστώ 

. .. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ι<ΥΘΡΕΑ 

2.8.1986 

Έντιμε κύριε Βουλευτά και Επίτιμε Πρόε

δρε του Σωματείου μας, 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αγαπητά μέλη του Σωματείου Ελεύθερη 

Κυθρέα, 

είναι με μεγάλη χαρά και περηφάvεια 

nou σ1)μερα μπορώ ν' αρχίσω τη λογοδοσlα 
μου με το «Εύγε» στο Σωματείο Ελεύθερη 

Κυθρέα. Είμαι πράγματι συγκινημένος και 

ταυτόχρονα περήφανος, γιατί ως Ανώτατο 

Συμβούλιο φροντίσαμε ώστε να επιτευ

χθούν στον ανώτερο δυνατό βαθμό σι σκο

ποί που διαλαμβάνονται στο καταστατικό 

μας. 

Είναι προς τιμή των μελών του Ανωτάτου 

Συμβουλίου, γιατί όλοι εργάστηκαν σκλη

ρά, με ομοψυχία και αγάπη; ανεξάρτητα πο
λιτικtiς τοποθέτησης, για την εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων του Σωματείου μας. Γι' 

αυτό θέλω να ευχαριστήσω και συγχροVως 

να συγχαρώ όλους για την συνειφορά τους 

στην επίτευξη των σκοπών για τους οποί

ους τοίιτο ιδρύθηκε. 

Ι<αι λέγοντας σκοπούς, εννοώ τις διάφο

ρες εκδηλώσεις, τελετές και δραστηριότη

τες που ανέλαβε το Σωματείο μας για να 

καλλιεργεί και τονώνει το φρόνημα του 

προσφυγικού κόσμου, να τον ενισχύει στον 

αγώνα για αποτίναξη του Τοίιρκικου ζυγού 

και να τον βοηθά ώστε να επιτύχουμε την 

ασφαλή επιστροφή όλων των προσφύγων 

στις πατρογονικές τους εστίες κότω aπό 

συνθήκες ελευθερίας, aσφάλειας και εθνι

κής αξιοπρέπειας. 

Συγχρόνως με ης δρασ1ηριότητες μας 

βοηθΙiσαμε στην συνέχιση της γνωριμίας 

μεταξύ των μελών μας στην σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξίι όλων των Ελλήνων και ι

διαίτερα του προσφυγικού κόσμου, στην ε

ξύψωση του φρονήματός του και την καλ~ 

λιέργεια πνεύματος ενότητας και συνερ

γασίας. 

τ ους ως άνω σκοπούς φροντίσαμε να 

τους επιτύχουμε και με την έκδοση του πε

ριοδιιωύ «Ελεύθερη Κυθρέα», όπου ενη

μερώναμε τα μέλη μας σχετικά με τα προ

βλήματα και τις απόψεις του προσφυγικού 

κόσμου γενικά, και για τα διάφορα τοπικό 
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προβλήματα, ώστε να συνεχίσει ο δεσμός 

μας με τον τόπο μας και τις ρiζες μας τόσο 

των μεγαλύτερων όσο και της νέας γενιάς, 

που άλλοι ή εγκατέλειψαν πολύ μικροί ή 

γεννήθηκαν μακριιά από τις πατρογονικές 

τους εστίες. 

Κυρίες και κίιριοι, θα ήθελα σε πολύ α

δρές γραμμές να αναφερθώ στις διάφορες 

συνεδριάσεις και εκδηλώσεις μας. 

Το Συμβούλιο του Σωματείου μας από τις 

18.7.83, ότε ανέλαβα την Γενική Γραμμα
τεία, έκαμε 55 τακτικές συνεδριάσεις και 
μερικές έκτακτες. Τα κυριώτερα θέματα 

που συζητήθηκαν, ήταν κυρίως οι διοργα

νώσεις διαφόρων εκδηλώσεων και δραστη

ριοτήτων ως εκθέσεις, φεστιβάλ, χοροε

σπερίδες, μνημόσυνα πεσόντων, αποστολή 

τηλεγραφημάτων, διαμαρτυριών, υπομνη

μάτων και επαφές μας με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κυπριανού, τους αρχηγούς 

ή εκπροσώπους κομμάτων και οργανώ

σεων, τους πρέσβεις των μονίμων μελών 

του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλα. 

Πράγματι σε κάθε κρlσψη καμπή του Κυ

πριακού προβλήματος φροντίζαμε και εί

χαμε επαφές τόσο με τον Πρόεδρο της Δη

μοκρατίας ως και με όλους τους αρχηγούς 

ή εκπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι 

μας ενημέρωναν για την έκβαση του προ

βλήματος μας και εμείς εκθέταμε τις δικές 

μας θέσεις και απόψεις. Σ' όλες τις συναν

τήσεις επικρaτοίισε πάντα πνεύμα κατα

νόησης και ακούονταν με προσοχή οι θέ

σεις και απόψεις μας. 

Συγχρόνως είχαμε συναντήσεις με ό

λους τους πρέσβεις των Μονίμων μελών 

του Συμβουλίου Ασφαλείας {οι τελευταίες 

μας συναντήσεις ήταν το Γενάρη του 85), 
στις οποίες τονίστηκε από την αντιπροσω

πεία μας η απαίτηση του προσφυγικού κό

σμου για επιστροφη όλων των προσφύγων 

στα σπίτια τους και η εμμονή μας για εφαρ

μογη των τριών βασικών ελευθεριών, ε

λεύθερη διακίνησης, ελεύθερης εγκατά

στασης και το δικαίωμα ιδιοκτησ(ας. 

Επίσης εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί 

τόσο από την Κυβέρνησή μας όσο και από 

τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών του 

Συμβουλίου Ασφαλείας το θέμα εγκαθι-



δρύσεως ζώνης υπό τη διοίκηση της Κεν~ 

τρικής Κυβέρνησης, ως απαρχή φιλικιiς 

συμβιώσεως Ελληνοι<υπρίων και Τουρκο

κυπρίων. Η εισήγησή μας α υ η) έγινε δεκτή 

από όλους και κυρίως από τον Πρέσβη της 

Γαλλίας, που υποσχέθηκε να την προωθή
σει αμέσως. 

Αρκετές συνεδr.·-:/ωcις είχαμε για την 

προετοιμασία Κ(1! οργάνωση της Πορείας 

προς Κυθρέα, Γιου έγινε στις 23 Οκτωβρίου 
1983. Όπως όλοι θα θυμάστε, παρά τις διά
φορες αντιδράσεις μερικών, αυτή σημείω

σε αρκετήν επιτυχία, λόγω των aόκνων και 

σκληρών προσπαθειών των μελιίJν του Ανω

τότου Συμβουλ(ου. Τότε όλα τα μέλη, έκα

στος κατά δύναμη, βοήθησαν <iJστε η εκδή

λωση αυτή να στεφθεl aπό πλήρη επιτυχία. 

Αυτή την εποχι;, τον Οκτώβρη του 83, η 
επιτροπή εργάστηκε σκληρό, γιατl εκτός 

από την οργάνωση της Πορείας, εlχε να πα~ 

ρουσιόσει και την Έκθεση Έργων Ζωγρα~ 

φικής Κυθρεωτών ζωγράφων, που έγινε 

από τις 27-30 Οκτωβρίου του 83 στην Καλε
ρύ Rebraπι Σ' αυτήν εξετέθηκαν έργα της 

rως Ανθούλας Σαββlδοu, της κας Χρυστόλ

λcις Δημητρίου και του κ. Γιάγκου f<ων

σ-ιαvυνίδη, Η έκθεση σημείωσε αρtcετή επι

τυχία. 

Το Ανιίηατο Συμβοι'Jλιο ασχολrlθηκε και 

με δυο Οραοτηριότητες, οι οποίες μπορώ 

να πω καθιερώθηκαν και έγιναν θεσμός για 

το Συμβο(Jλιο μας. Την εορηΊv της Αγίας 

Μαρlνας, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο 

στην Αγ. Μαρίνα Στροβόλου, για να τψη

σουμε την Α γ. Μαρ!να της Κυθρέας και το 

Μνημόσυνο των πεσόντων της Περιοχής 

κατό το πραξικόπημα και την Τούρκικη ει

σβολή, το οποlο τελούμε κάθε χρόνο τον 

Αίιγουστο ή το Σεπτέμβριο στην εκκλησία 

Αγ. Γεωργlου Αγλαντζιός. Γι' αυτό κάτι έχω 

να παρατηρήσω. Ενώ τα πρώτα χρόνια πό

ρο πολλοί κάτοικοι της Περιοχής τιμούσαν 

με την παρουσία τους τους πεσόντες, π$ ρ

σι παρατηρήθηκε κάποια αδιαφορία, που 

ελπίζω να μην επαναληφθεί, γιατί δεν είναι 

προς τιμή μας, ενώ η εκκλησιαστική επι

τροπή μας παρέχει κάθε διευκόλυνση, μας 

παραχωρεί και ξεχωριστά στασίδια, αυτό να 

μένουν κενά. Ελπίζω εφέτος η συμμετοχή 

μας να εlναι αθρόα, ώστε να διαψεύσουμε 
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το εκκλησίασμα Αγλαντζιάς ότι είμαστε α

διάφοροι κυρίως όμως για να δείξουμε και 

έμπρακτα πως τιμούμε και σεβόμαστε αυ

τούς που σκοτώθηκαν από τους βάρβα

ρους επιδρομείς εν ψυχριί) Ιl υπερασπζ<':ψ.~ · 
νοι το πάτριοv έδαφος. 

-Δώσαμε επίσης την ευκαιρία στους κα

τοfκους της Περιοχής να συναντηθούν μι:

ταξύ τους και να θυμηθούV τις παλιές κυ

λές μέρες που ζούσαν στα χωριά τους με το 

Φεστιβάλ Κυθρέας, που οργανώσαμε στις 

29 και 30 Ιουνίου και την 1ην Ιουλίου 1984 
στην Πύλη Αμμοχώστου. 

Η αναπαράσταση του γάμου, το γέμισμα 

του κρεβατιού, τα κανίσια, το άλλαμα του 

γαμπρού και της νύμφης, τα τσιατιστό και 

το δρώμενο, μας έφεραν νοερό, έστω και 

για λlγο, πίσω στα χωριά μας. 

Οι φωτογραφίες από τοπία της περιοχής, 

από τα σχολεία, τους μαθητές και τους δ/ 

λους, μας ξανάφεραν στο μυαλό τις γιορ
τές και εκδηλώσεις που έκαμναν οι μαθη

τές της Περιοχής μας. 

Δεν θα αναφερθώ στα διαβήματα μας γιο 

να μας παραχωρηθεί οικόπεδο, για ανέγερ

ση οικήματος για το Σωματείο μας, γιατί σ' 

αυτό αναφέρθηκε εν εκτόσει ο Πρόεδρος 

του Σωματείου. 

Θα αναφερθώ όμως σε μιαν όλλην εκδή

λωση του Σωματείου μας. Στην Έκθεση 

Νέας Σμύρνης που έγινε στις 1 ,2,3 και 4 
Μaρτlου 1986, στην Πύλη Αμμαχώστου. 

Κατόπιν προσωπικών επαφ<ί)ν και τηλε

φωνικών επικοινωνιών οργανώσαμε αυτή 

την Έκθεση που διαλάμβανε ομιλία του 

Δημάρχου Σμύρνης, κ. Πεχλιβανίδη, ομιλία 

του Δημοτικού Συμβούλου Νέας Σμύρνης 

κ. Μαγκριώτη, ομιλία του Προέδρου της Ε~ 

στίας Νέας Σμύρνης κ. Σερέφογλου και ο

μιλία της Δημοτικού Συμβούλου Νέας 

Σμύρνης κ. Καλλιοπούλου-Γ ρίβα. 

Οι ομιλίες, τολμώ να πω ήταν επιστημονι

κοίι επιπέδου και συσχέτιζαν την κατα

στροφή της Σμύρνης με την τραγωδία της 

Κύπρου και τόνιζαν με ντοκουμέντα τα ε

πεκτατικά σχέδια των Τούρκων. Το ακροα

τήριο, αVκαι όχι τόσο όσο ανεμένετο, έμει

νε κατενθουσιασμένο. 

Εντυπωσιακή ήταν και η Έκθεση φωτο~ 
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γραφιών από τοπία και από τη ζωή στη 

Σμύρνη. Αυτή παρέμεινε ανοικτή καθ' όλη 

την ημέρα και εκτός του ακροατηρ(ου των 

ομιλιών, την επισκέφθηκαν μαθητές πολ~ 

λών γυμνασίων, που εντυπωσιάστηκαν. 

Αυτή, μπορώ να πω, ήταν από τις καλύτε~ 

ρες εκδηλώσεις του Σωματεlου μας και α

πέσπασε τα πιο κολακευτικά λόγια όσων 
είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθή

σουν ως και όλων ανεξαιρέτως των δημο

σιογράφων, 

- Συγχρόνως αντιπροσωπεlα μας από . 
τους κους Πέτσα, Παπα6αρνόβα και Συ

μεωνίδη είχε στις 19.10.83 δημοσιογραφική 
διάσκεψη όπου εξετέθηκαν οι σκοποί της 
Πορεlας προς Κυθρέα, που έγινε στις 

23.10.83 ως και το πρόγραμμα της πορεlας. 
Όλες οι εφημερlδες φιλοξένησαν την διά

σκεψή μας και κάλυψαν λεπτομερώς το 

πρόγρciμμό μας. 

Ωσαύτως, στις 15,9.85 δόθηκε δημοσιο
γραφική διάσκεψη στο οίκημα μας της 
Π.Ο.Α.Α., όπου έλαβαν μέρος ο Γενικός 

Γραμματέας και μέλη της Ελληνικής Α

στροναυτικής Εταιρεlας και οι κ. κ. Στυλια
νού, Πέτσας, Παπαβαρνόβας ;<αι Ζαμπακl

δης, με αφορμή το υπέροχο ποΙημα <>Μάνα 

Αθάνατη" της Αθηναlας ποιήτριας Μαρλέ
νας . Σκουλό-Περιφεράκη, αφιερωμένο 

στην 11χρονη κόρη της Σωτηρούς Κκεσμέ, 

από το Νέο Χωριό Κυθρέας, που βύζαινε 

στα στήθη της εν ψυχρώ δολοφονηθεlσας 

από τους Τούρκους μάνας της. Το ποlημα, 

σε περγαμηνή, σε ειδικ9 πλαίσιο, ποv μας 

χάρισαν θα τοποθετηθε( στο Σωματείο Ε

λεύθερη Κυθρέα. 

Συγχρόνως έγινε λόγος και για το πρό

πλασμα του αγάλματος ><η Μόνα της Κατο
χής», που ο Ελλαδlτης γλόπτης Βαλσ(Ιμης 

χιlρισε στο Σωματεlο ~λει)θερη Κυθρέα. 

Στις 28.2.86 στο θι!ατρο Ρ.Ι.Ο δ6θηκε δη· 
μpσιογραφική διάσκεψη του Αντιδημάρχου 

Νέας Σμύρνης κ. Ν, Καpδαρό και τ"!ν ~-Κ
Πέτσα, Παπαβαρνόβa ~qι Συμε"!νlδη με p-
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φορμή την Έκθεση Νέας Σμύρνης. 

Ο κ. Καρδαράς αναφέρθηκε στις δραστη

ριότητ~ς του Δήμου και του Σωματείου Ε· 

στια Νέας ΣμΟρνης, για να διατηρήσουν 

στη μνήμη των Μικρασιατών άσβεστη τη 

φλόγα για επιστροφή. Εκ μέρους rης αντι

προσωπε!ας μας έγινε εύφημη μνεlα του 

Ελληνικού στοιχείου στη Μ. Ασ!α και σύγ· 

κριση της Μικρασιατικής καταστροφής με 

την εισβολή στην Κύπρο. Ακολούθως δό

θηκε το πρόγρciμμα της Εκθέσεως. 

Πράγματι όλος ο τύπος έδειξε αρκετό 

ενδιαφέρον και κόλυψε τη διάσκεψή μας, 
καθημερινώς δε, καθ' όλην τη διάρκεια της 

Εκθέσεως δημοσlευε αποσπάσματα τ"!ν ο

μιλtιί>ν και αρκετά κολακευτικά λόγια για το 
Σωματεlο μας που ανέλαβε αυτή την πρ"!· 

τοβουλία. 

Με την ευκαιρlα αυτή θα ήθελα να ευχα

ριστήσω όλον τον εγχώριο τύπο, όχι μόνο 
για τις δημοσιογραφικές μας διασκέψεις 

αλλά για τΙ μας καλύπτει κάθε εκδήλωση και 

δραστηριότητα μας και προθυμότατα δη· 
μοσιεύει τις τόσες διακηρύξεις, τηλεγρα· 

φήματα, διαμαρτυρlες, υπομνήματα καιάλ· 

λα, που τόσο συχνά του στεΛλουμε. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

γιι;ι (Ιλλη μια ψαρό όλα τα μέλη του Ανωτά· 
του ~υμβουλlου για τις πολύτιμες υπηρε

σlες που προόφεραν στο Σωματεlο, όλον 
τον εγχώριο τύπο για τη συμπαράστασή 
του, τους ~ατοίκους της Περιοχής Κυ

θρέας και όλους όσους μας ουμπαρlοταντο 

στις διάφορες εκδηλώσεις μας ή μας πρόσ· 

φεραν κάθε ηθική ~αι υλική συμπαρόσταση 
ώστε να μπορέgουμε να ανταποκριθούμε 

στους σκοποίις που έθεσε το Σωματεlο 
μας. 

Είιχσμαι όΠ"!ς το ΑνΦτατο Συμβούλιο 

που θα εκλεγεl σήμερα συνεχlσει με την I· 
15ιο κΡι ~αλύτερη επιτυχla το βαρύ έργο 
που το περιμένει, 

Ευχαριστώ 




