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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Χαιρετισμός στη Συνδιάσκεψη 

για το Αρμενικό Ζήτημα 

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωμα

τείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» στην Παγκό

σμια Συνδιάσκεψη για το Αρμενικό ζήτημα 

και τον τουρκικό επεκτατισμό που έγινε 

στα πλαίσια των Εκδηλώσεων της 3ης Διε

θνούc: Συνάντησης Αλληλεγγύης προς τον 

Αρμενικό Λαό στην Αθήνα στο ξενοδοχείο 

τΙΤΑΝΙΑ στις 19 και 20 ΜαΤου 1987. 

Υψηλοί πρσcκcκλημένοι 

Αξιότιμοι συναγωνιστές και 

συναγωνίστριες, 

Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

του προσφυγικού Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΥΘΡΕΑ» που βρίσκεται στη Λευκωσία 

Κύπρου, απευθύνω στην παρούσα Παγκό

σμια Συνδιάσκεψη για το Αρμενικό ζήτημα 

και τον τουρκικό επεκτατισμό θερμό αγω

νιστικό χαιρετισμό και εύχομαι πλήρη ευό

δωση των εργασιών της παρούσης συγκέν

τρωσης που γίνεται στα πλαίσια της 3ης 

Διεθνούς Συνάντησης Αλληλεγγύης προς 

τον Αρμενικό Λαό. 

Ακατάλυτοι δεσμοί μας συνδέουν εμάς 

τους Έλληνες με τους Αρμένηδες που 

χρονολογοι)vται από τα χρόνια της Βυζαν

τινής Αυτοκρατορίας αφού στον περίλαμ

προ θρόνο της ανέβηκαν Αρμένηδες aυτο

κράτορες και στην περίοδο τους γνι.ί:φισε 

άφθαστη ακμή και δόξα Πέραν τοίιτου μας 

ενώνουν οι θρησκευτικοί δεσμοί της ακα

τάλυτης Χριστιανικής πίστης. Γι' αυτό στη 

διάρκεια του 48ωρου που θα κρατήσει η 

Συνδιά.σκεψη σας διαβεβαιούμε πως θα 

βρισκόμαστε νοερά μαζί σας και αμέριστη 

θα' ναι η συμπαράστηση μας στο δίκαιο 

αγώνα σας για αποκατάσταση όλων των 

Αρμενίων στα πατρογονικά σας χώματα της 

ένδοξης Αρμενίας, που ανέπτυξε ισότιμο 

πολιτισμό στο περασμα των αιώνων μ' 

εκείνο της πανάρχαιας Ιωνίας και των νεω

τέρων Ελλήνων που κατοικούσαν την 

εύφορη περιοχή της πανείψορφης Σμύρ

νης. Φαίνεται πως ο αδίστακτος λαός των 

Νεοτοίιρκων ζήλεψε την ανάπτυξη των 

Ελλήνων και Αρμενίων που κατοικούσαν 

στη Μικρασία κ.αι ξέσπασε μανιακά στην 

εξόντωση και ανελέητη εκδίωξη από τη γη 

των πατέρων τους. 

Μα στη συνέχεια της Μικρασιαηκής 

καταστροφής και αφού πέρασαν 65 χρόνια 
οι σωβινιστές Νεότουρκοι της Άγκυρας 

που ορέγονται την επανίδρυση της Οθωμα

νικής Αυτοκρατορίας επεχείρησαν την 

εισβολή του Αττίλα στην πολυβασανισμένη 

Κύπρο μας τον Ιοί;λιο του 197 4 Αφοίι 

προηγήθηκε aνηλεής βομβαρδισμός από 

τα τουρκικά αεροπλάνα που σκορπούσαν 

τη φωτιά και το σίδερο σ' όλη την επικρά

τεια του νησιού, καίοντας και ερημώνοντας 

το ολοπράσινο νησί, σκοτώνοντας αδιά

κριτα τον κόσμο που έτρεχε να γλυτώσει 

από το ποτάμι της καταστροφής. Στη 

συνέχεια εισήλασαν οι ορδές του Αττίλα 

σκοτώνοντας εν ψυχρώ γυναίκες και παι
διά, γέροντες και γριές που βρίσκονταν 

άρρωστοι και αβοήθητοι στο κρεββάτι του 

πόνου. Σύντομος απολογισμός της «ειρη

νευτικής επιχείρησης, όπως την αποκά

λεσε ο πρωθυπουργός της εισβολrΊς ο 

σοσιαλιστής Ετζεβίτ 200 χιλιάδες Ελληνο .. 
κύπριοι να είναι πρόσφυγες στη δική τους 

πατρίδα 6 χιλ. να έχουν σκοτωθεί και 2 χιλ. 
Έλληνες και Ελληνοκύπριοι να είναι 

αγνοούμενοι εδώ και 13 χρόνια και να μη 
ξέρουν οι συγγενείς τους τι να ' γιναν τα 
προσφιλή τους πρόσωπα και το 38% του 
κυπριακού εδάφους να βρίσκεται υπό 

κατοχή. 

Στο διάστημα τούτο που πέρασε από την 

εισβολή κλιμάκωσε η Άγκυρα σειρά γεγο

νότων ανακήρυξε <<κράτος» το κατειλημ

μένο βόρειο τμήμα της Κύπρου μας, εγκα

τέστησε 45 χιλ. Τούρκους στρατιώτες και 
65 χιλ. εποίκους από την Ανατολία για 

αλλαγή του δημογραφικού πληθυσμού, 

σύλησε εκκλησίες και μοναστήρια και 

μετέτρεψε σε τζαμιά, φυγάδευσε στο εξω

τερικό την πολιτιστική μας κληρονομιά, 

εξαφάνισε κάθε στοιχείο ελληνικό, άλλαξε 

τοπωνύμια, ονόματα χωριών και πόλεων, 

πριφρονεί ψηφίσματα των Η.Ε. και αποφά

σεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλων 




