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Χαιρετισμός της κας Ελευθερfας Παπαδάκη 

Προέδρου Συντονιστικού Φορέα Γυναικείων Οργανώσεων 

Ρεθύμνης Κρήτης 

Μέχρι εκείνη τη Δευτέρα του Οκτώ

βρη, του 1993 που βρεθήκαμε στο 
αεροδρόμιο της Λάρνακας, προετοι

μασμένες συναισθηματικό για την 

αδελφοποίηση με την Κυθρέα η 

Κύπρος ήταν μόνο γνώση γεωγραφι

κή και ιστορική, αλλά και μια εμπει

ρία για κάποιες από μας της άριστης 

τουριστικής υποδομης του νησιοU! 

Ώσπου σας qvταμώσαμε: Από τα 

πρώτα λεπτό της υποδοχής η φιλικrΊ 

διάθεση, θυμάμαι, μας ξύπνησε πρω

τόγνωρα συναισθr'jματα. 

Δεν ηταν μόνο η ζεστασιά της ψυχής 

που μας άγγιξε, αλλά και κάτι 

ρατο στην αρχή που έγινε όμως 

συγκεκριμένο μέσα στο πούλμαν 

όταν άρχισαν οι μαρτυρίες για τους 

αγνοούμενους, τους νεκρούς και 

τους πρόσφυγες που ζουν με την 

ελπίδα της επιστροφής στα πάτρια 

εδάφη! 

Ο ενθουσιασμός που διακατείχε και 

τις δυο πλευρές ήταν μεγάλος και οι 

επαφές που έγιναν πολύ σημαντικές 

με τις Αρχές του νησιού Αρχιεπίσκο

πο Κύπρου, Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού καιθερμή φίλη του Ρεθι.J

μνου, Πρόεδρο της Βουλής, Έπαρχο 

Αμμοχώστοιι αντιδήμαρχο Λάρνα

κας, Δήμαρχο Κυθρέας, παράγοντες 

κοινοτήτων των εκτοπισμένων περιο

χών και πολλούς όλλους, 

Όλοι ανεξαφέtως ευλογούσαν το 

σκοπ6 της επισκεψης μας και μας 

έδιναν τα μηνύματά τους για τη δική 

μας κοινωνία. 

Η Κύηρος αγωνίζεται και περιμένει. 

Η δικαίωση δεν πρέηει να αργήσει. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ο δρόμος της επιστροφής των προ

σφύγων πρέπει να ανοίξει. 

Τα μηνύματα αυτά πήραν μεγαλύπ~ 

ρες διαστάσεις στη σκέψη μας όταν 

έγιναν Ι<αι τα προσκυνήματα στον 

Τύμβο, ?τα φuλακισμέναμνήμαη;ικαι 

στρ μνημείο τοu Αιοπετρίου qnqμ Qt 

μνήμεςτων ηρώων μαρτίι(Jωv,·μας 

θuμιζαν τις . δικές μας παρcικαταeή
κες,. 

Μοναδικη ήταν η σuγΚίVΊ'}σi) όταν 

δέσαμε και τα χέρ\α μας μι,; τα 

δικά σας στην αvθρωτηνη αλυσiδα 

που κάλuψε την aπόσταση 6.8 
χ~λ!τρωyΛεμε.σού -··Λευκωσiας,και 

όταν επιδώσαι.ιε· ψήφιqμα, διαμσρτυ

ρLας στο φuλaκιο του ΟΗΕ στην 

νεκρή ζώνη, 

Ποτέ δεν θα αθετήσουμε τις υποσχέ

σεις ποu δώσαμε λίγο πριν την αδελ

φοποίηση για ενεργό συμπαράσταση 

από την πλευρά μας για δικαίωση των 

αγώνων σας. 

Μετά την υπογραφή της αδελφοποί

ησης νιώθαμε πια και μεις σαν ένας 

σταθερός rφiκος στην αλυοίδα των 

προσπαθειών για επιστροφή! Αίσθη

μα που διατηρείται αναλοίωτο από 

τότε. 

Αυτό άλλωστε αποδεικνύουν και οι 

ενέργειες και εκδηλώσεις ποu ακο

λούθησαν αντίστοιχα στο Ρέθυμνο 
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με τη συμμετοχή. όλων των αρχών και 

της κοινωνίας μας, της τόσο εuαισθη· 

τοποιημένης σε ο,τιδήποτε αφορά το 

Κυπριακό ζήτημα. 

Σήμερα είμαστε εδώ πάλι για το 

ευχάριcτσ γεγονός των εγκαινίων 

του οικήματός σας με την επωνυμία 

«ΧUΊ·ρίων Γη» και ευγενική προσφο· 

ρά του υπουργού Εσωτερικών της 

Κύπρου κσυ Χριστοδούλου Χριστό· 

δουλο. 

Εύχομαι να μην αργήσει η πολυπόθη

τη εκείνη ημέρα που θα είμαστε ξανά 

εδώ από το Ρέθυμνο όλοι μαζί για 

την επιστροφή στην κατεχόμενη 

Κυθρέα που τόσο άδικα στερηθήκα· 

με για τόσα χρόνια μετά το ολέθριο 

πέρασμα του Αττίλα. 

Αυτό είναι το δcίψο του Συντονιστι

κού Γυναικείων Συλλόγου Ρεθύμνου 

για σας ης Κυθρεώησσες αδελφές 

μας. 

Είναι ένας πίνακας, ενός Ρεθύμνιου 

λαΊκού ζωγράφου που απεικονίζει 

ένα Βενετσιάνικο τμήμα της παλιάς 

μας πόλης. 

Είναι ένα μικρό δείγμα της τόσο 

μεγάλης αγάπης και των συναισθη

μάτων που τρέψουμε για σας κι ένα 

μικρό ευχαριστώ για την εξαίρετη 

φιλοξενία. 


