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' Από τή δράση τού Σωματείου μας 
ό:πb το Σωματεiο ιι:'Ελείιθφη 

ση\v ~λησiα 'λγίοο Γεωργίου 

'Αγλαιιτζι&~ 29 Α(ιγι:Νστοο 

19"32 τ.Ό Ίhήσιο όλων -rίiw wεσδ\1-

ό:<rό τa τ οίιρ-

κικα εiσδολής Πφιοχf\ι:; Κvθρέ-

η:ΚΙ Προέδροο γιa -rrολιτισηκά 

θέμαrο ι<, Σ τuλια'V<!ίι, δ Δήμαρχοι; 

Κwρέαι:; j(, Ιάιiδας κ<:η'ΙΙ<Πάpχες 

Κ.vi3cρέαι; καi χωp~ιi>v τi)ς Περιοχfιι;, καθηγη

τές, δαακάΑΟ! ικαί 1ΤΑ{iοος κόσμοο ΠΟU τί-

μησαν μνήμη των ήρώων ·μας. 

ΆΟ Ύπα,;,pyοι; εΤτrε τ<w πιο κάτω 

λ&γο. 

τίiw ~ρτρια

Τ οορκικοv 'Αττίλα, '!fε

ά!πό τήν Κuθραία 

καΙ 

σθένος 

,~,."'"~'·"~r άντlσται::ιης l(αt αότο

Μt το μέτωπο ψηλά, ·με άναπτερω-

1'0 ήθιι<ό μαι; &γωvιαηκό-

·ηrη.:ι, ·μt κσθάρι'.χ η'Ί σννεί5ησή μας, ά!ποτ!

έλάχιστο φl;.ρο τψijς στοl:ις w:
·rί}ι:; Κvθρέας καΙ τr'JN πφιχώρω-J 

ιlηιΌcrχΟ::~μ~:θα δη Θα συvt':χiσα.>με έ.νω

μέν.gι wo ποτ! άλλοτε τav ό:γώνα μας γιa 
μιa δ~αιη κα1 wημη λύση σίομφω..-α μέ τΙς 

d:ηrwόσι::Η:: των Ήνω.μένωv Έ&.ιων γιa μιό: λύ

μιa Κύιr.ρο άνεξό:·ρ-

στοi:ις 

~6ιασμοl:ις τοΟ ΝτενκτΟ:ς καΙ 
v Αγ.κυρας, δΕν θα δε)(θοοιJ,ε 

τa τετελεσμένα η1ς Είσ&λής, άλλα σφu.pη

λc::τω\Ι"fες τiΊν ένότητα δXaJ -τοίί Κuτr.ριαι:οiί 

λαοΟ μi!: ό:yι,;'llισ-rfι στ1ς t.πάλξεις 

τον πpοοφvγιι<ό μας κόσμο, θα &-γωvιστοΥ.με: 

μέχρις δτ<ιu έ11'ιστρέψ0Ι.>V ολοι oi 'Πρόσφυγες 

στΙς παιτρογονιιc:ές τοος έστίες. Θα ό:γωιvι

στούμε ά'!f'Γ61'}"1"οι μt καρτερία, σύνεση καΙ 

μεθοδικότητα μέχρι τελικf! δικαίωση, μέ

χρι τι'!ν b:δίωξη τοΟ 'Αττίλα. Θα ά'yωοvιο"Ι'Οu~ 

με yιa μιa Κύπρο για μιά 

ποο όλοι oi πολίτες της, v-Ελληvες καi Το!Jρ
κοι, θα ζήσοι111 άδελφι.>μέvοι χωρlς μίση καΙ 

πάθη, χωρlς διακρίσεις, το συμφέ.ριw δ

λων τίiw κατοίκων τi)ι; Kύrr,ρov, 'Ελlλήνω-ν, 

τ OVpkωoY κ α! δλ<.w των ·"''""'"t'Y'"'I'I'<lW 

Ό άικ.ρογωvια'iοι; λίθος τfιι; τοο Κιι-

~"·'"""'"'' λαοο εΤ•ναι ιίτreράvω δλωv η συστρά
τιι:vση δλc..Jν των πατριωτικών 

δvνάμεωv σε Ε\10:. πα·ΙΙίσχuρο μέτωπο σΙΜ:.ρ

γασίας. w Ας διαφuλάξCΙΙ.>με σό:v κόρη όφθαλ

μοΟ αvτή τι'Jv τώv Δη·μα<.ρατι~<ων &ι

οάμεωv, καλ-ώντας κάθε τί•μιο σε 6-
'ΠΟΙαιιδή'ΠΌτε τrαράταξη καi crν άνήκει, vά ένι

σχιίσει καΙ tνότητα 'I'OO 
λαοΟ μας ένάντια στΟν Τοορκικο Άπίiλα καΙ 

τά σ<.-.διrvιστικα σχέδια τfις w Αyi<uρας κο: Ι 

των πρακτόρων της. Mt μι:wα6ικό .Ύvώμ;:wο: 
,.η σωτη.ρiα αότοίί τοο τόποu κάθε τί•μιος τrα

τριώτης, ό:Ιvαλαμδάν0'111'ας τiς τεράστιες εύ-· 

wνε:ς τοο, i!.χει έ'ιηται:τικο vά llπo· 

μέτωπο '11'00 -προ

σφέιχι τη γιΟ: 6ιώσψη καΙ μόllι,μη 

λύσrι χω.ρJς νά &:π<ιμvιrολε'1 τα δίκαι& μας, 

)(t.!piς ~δαφικα σuν&ήμητα, }(".-)ρ\ς πατ,ρι&·· 

καπηλεία, χωρίς όνέφικη1 διθvpαμδικfι ρητο

ρική, καi ΟViΟΠΙΚί.ς f:,ξό4ΧΤεις, ΠW έ-yκυ·μο

\IΟW θαvάσψο..ις κηιδί>νοος καΙ μοιραΊα θά 

δδηyήσονν ro λαο μας σέ νέες περιπέτειες 
καΙ τραγωδίες. "Οσο δvvαμώνει το 

ιφαιικο Μέτωπο ΟV\/ε.ργασiας τόσο τrε.ρισσό

τεpο έvισχιΊ:ε·ται ή Κ.ραη'<ή μας Οντότητα, καΙ 

διασφαλίζεται 6 ό:γώνας τfιι; Κ....6έρvηοης για 

ιυό: δί..:αιη λύση. Α~rrός εi·vαι ό δρόμος της 

&λλαγf\ς καΙ τi]ς δικαίV>:Υης, τfις σιινι:-ιf\ς πο-

λιηκi\ι; yιό: τfι σι.πη.pία τής μας. 

• Ο ταν το 48% ση)v ΆΕ'λλάδα τό δι-

καίωμα έφι:tJpμοΎi'ις τοΟ ΣοσιαλιστU<οiJ wολι

η:vμc::τος Ιiτσι καΙ το 54~% μεγαλύτε

ρο δικαίωμα νιΊι έφαρμόσει στr\v Κύπρο τό 

Δημα<pαηκο πολίτωμα, σόμφωνc: μέ τΟ 

Σ(Ψταγμα τfις ΚιΛφιακfiς 

Mf: κί'ιpιο στόχο το σuμψέρο όλόκλη.ροο 

·roO Κιητριακw λαού, έvισχόοντες στο 6ιε

ΙΜ\ χC:.ρο την ένότητα τοίί Κvτr.ριοκοϋ Κρά

τσ;;ς, θa ό:)'ωvΙστοiJμε yιa τι) διεθναποίηση 



τοiί ΚΙJΠριαι<οv μέ τη ονμτrα

ράσταση δλόι<λ!}ΡW τού 'Ελληνικοί) λο:οο καi 

τijς Έλληvικr1ς Κ~tρvησης, τi\ς Κιιδέρνησης 
τίjς άλλα-yής( τfις Κοοέρνησης ;οΟ 'Ανδρέα 

Γk:rrtαν6pέoo, τrou ι::rτέκεται σήμερα &ρμος 
συμτrq.ρασ;~ς Wτ0ν ά'yώνα ·μας yια μια 

δίκαιη λ{ιqη. Kupιo αmης τi\ς 
dιv\'Jδικi]ς μας τrορεiας wpoς η1 δικαίωση εtναι 

ή Έλλ46α rijς άvτίστασης, ή Έλλάδ<Χ τrού 
84 άνοίξι;:ι το ψm<ελλο τί\ς τrρο&σίας, ή 'Ελ
λ615ο: -πού ονμτrα,ρα1άι;:rσεται καΙ άyωνίζε-rαι 
μι:ι:ζί μας ΎΙά τiJ διε.θvοποίηση τοΟ Κιmρια
κοΟ καi τrροq-.φvγή μας στα 'Ηνωμένα 
~Ε:θνη χωρiς τοΟτο να σημα!.νει η'!ν καταy-
y~;λlο; των σvνομιλιων. 

'Οκrω όλόt<ληρα ~ρίwια i::χoov περάσει ά
τriι '!r>ΡQδcηικό flρο:ξι«άπημα τfις Χοίιντας 

καΙ η1 6&:!)6αιτη ΤQΙ.ψ!(ικι'ι Ε!σδολή. Τό δρά
μα τίiιv ά'yνοwμ-ένων μας, πού 'ναι τrρ&.\το 

o-rQ Q'Ι<έψη μας καi σιrlι; τrροτεραιότητές μας, 
ίlξαι<ολ·οιιθεi -νά τrαρα.μiw:ι αλvτο μt τfι<~~ &-

δι~φ<τη Τ OVp!<Oti<ΙJΠ•Piαι<ijς ήγε;-
. 'Η Έπηροπή γιά τοος 

τr.ροσπάθειές της 

τrροοκροόοντας 

σ1ijv Τωριι:ικι'j άpvη"Ι'Iktl στάση yιa "Ι'ή διε
&yvοοο μένων 

1'0ς. 

η π.pόσφατη έπiσκε-

ψη roo 'Εργασίας 

tτrικεφαλίjς το 

yιa τοu 6ιαδικασηκοίΊ 0:-
~ 6ο'1)θr\σει τελι.κa τ'Ι'ιν d:μοιδαία 

τ&\1 διαδικασηκωv .μεθόδ'.w καΙ η) 

yεψόρωι:ι:η των διi'σ-τ<~μέvωv άπόψεωv, γιa 

μιa σε δάθοι; 

ε;ι;;.ακiΡΙ't'Qι:ΗJ τfr-; 'tV)(ης τCτι όγvα:ι;;μΘvω-,r. Πρέ-

σ· α:ιnό τι'J 'Πρόδλημα ι~αi 

•JΤΟ:pζ:f'\1!:1Υόμενη y;Q: ·rόσα ~Ια &γωνία των 

σv'ιγεν/::W τών «γ~μέvων ·va 00&1 μιa 

dνβρι;.;>'ΠΙιJ"Ι:Ί~fι στόχο τη δίκαιη, &.ι

καi όιμερό'λη'Π'11} διερεόvηση καΙ 
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έξακρίδωση τής τίιχης τώv dιγνοοvμένωv .μας. 

Ό Κvπριαιι:ος λαός ποu μt την άξιοθαύ

μαστη ζωτικότφ·ό: τοο έιτετέλεσε το θαίίμα 

τfjς άvαδη•μιοvργia:ς roo .μέσα ό:πο τήν έρή
μωση καΙ η\v καταστροφή, τrοiΊ προκάλεσε 

το προδοτικό πραξικόπημα κα1 ή ε!σδολή, 

δtv '!'Ι'Ιρόι<ειται πστtς να γίνει για δε(ιτφη 

φορa όλοι<αύrωμα μαζικfις κα! φοδερδτφης 

καταστροφης. Ή άνεύ&νη πα.τριδακαπη

λεία, η άρνηηκfι καΙ στείρα ιφιηκη ι::Τναι 

Π·ιχ:cξικσπημαrτικο όλίσθημα ΠΟU 

θαvάι:ημοος κι·νδίιvοος, γιατ1 διχοτομεΊ -rO 
λαό, καi διαστr& ηΊν έvότητα των δημακρα

τικ&w &ινάμεωv κα! τοCί Κ·ράϊοιις. ·ομως 

ή νίκη τής 22a:ς Αάyούσ-ιοο είναι 

λος τής θριαμδικής πορείας τοο ΚΙJΙ'Πριακοο 

λαοΟ πρός τήν τελιιοΊ viκη, τοΟ Φεδράρη τοο 

1983. Παp(χ τ!ς σuκοφαντίες κ<χi τη λυσσα

λέα άντ.ί!δpαση της άιφοιδεξι&ς καΙ των έχ .. 
θρ(::ιν τοϋ Κuιιφιακοϋ λαοο, οί δη.μακ.pατικi:ς 

δννάμεις θΟ: σΙJΙΙΕχίσονν σαν έντολοδόχος τf\ς 

άvα-;εωμένης λαϊκijς έτuμwιγορίας νά δδη

yοίΊν -ro λαό μας πρΟς μιa δίκωη καi βιώσι
μη λύση σίiμφωνα μέ τΙς οοτοφάσεις των Ήvω

μέvων Έθvωv καi τiς σuμφωνίες 

Ή Κυιτριαι:η Κv6έρvηση χρησιμοποίηο·ε 

δλα τa ένδικα μέσα μέ τ)ς προο·φuyέ::; της 

στο ΣυμδοvλΙΟ Εόρώτης τiι; σι?vε

χιζόμενι:ς παρα6ιάσε;ς των ,Χ.;θρωrιτίνωv δι

καιωμάτων ίiπό τfiς Τοvρι<ίας. Ή οημε.ρινi\ 

Χοόvτα τσu ΣτρατηγοΟ ΆΕ6ρtν ·μΕ τΟ: κατο

χικό: στρσ:τεόματα καΙ τοος έτrοίκοος Ίης 

&ποστηρlζει άπp;,.">Κό:λυπτα: 'fO καθεστt:Jς 

Ντεw:τΟ:ς στήν τής περιουσίας τώv 

τι.ροσφύγω:ι .μας. ·Ετσι πρόσφατα :'! παρά·· 

vομη Τ οο.ρκοκ.υπριακ!) μi: 

μδvο μιδ:ς ψήφου το ώτω κaλοv-

μενο ικαχέδιο διανομι'jς καί ητλοπcίησηι; 'Ελ· 

λην-οι<υτrριακών στοος Tov·ιJΚQI<tJ-

πpίooς». va σημειωθεΊ οτι ή 

ιι:iα έπεκuρωσε τό πρωτο άρβpο τοu Πρώ

του Πρι;.:πακόλλοv τc';w Άνθpωrrίvω-ιι Δικαιω

μάτων τοCί Συ,μ6οολiοο τiΊι:; ποi:ι έγ

ιφίθηι<ε στΙς 18 Mcrlov, 1954. Το άρθρο αό
το '1:0 Wαψαίpετο δΙ.Κα.ίωμα άκι
ΙΙήΤΟU !!διακτησίας. ή Τοο.ρι<ία τοΟ 

Έδ.ρtν καi •i nαρdιvομη Διο!κησrJ τοΟ Ντεv
κ-raς τrαραδιάζοvται:; τ1ς πρόνοι·ες τf\ι:; τρίτης 

παρa:γράφοο η'1ι:; Σu·μψωνίας Μαι<α.ρlοο

N-re~τaς καΙ τi}ς Σίιμδασης 'Ανθρωπίνων 



ΔΙΙΙ<J:Χιωμά-r;;.w τr~ρi Άτομικfjς Ίδιοκτησiας;, 

tπι66:λλει στοος Τουρκοκuπ,ρίοος τf!ν Vφαρ

ρας. 

τr.εpιοοσίας των 'ry'pοζJψίιγ;;.w μας, 

δ διάλογος." Ή Κuπpι<ΧΙΙ<fι Kv

πp(x; τα πολιτικό: 

ιι:αi νομικ&.ν μέτρrλ>ν κα

για η'! νέα αιίη'Ι πρ&ληση 

τijς δασικής ό1ρχi'Jς τrερ1 &

Στα έv&.ιιι:ννόμεvα μέ

θά σννεργαστε'1 ά'Πό κοινοί/ 

"t:Jiλ.:Jιi'>o:c καi ολι;>v τών Εόρωτrσϊ-

τιΊv ά'Ποκάλuψη καΙ ό:πο-

σχεδ.f;;>ν τfJς w Α γκυ-

τiς ιhrοφάσειι; τοu 

κσί τ&.v Ήvωμένωv 

παράλληλα μf: τfι λήψη οίωvδήπο·τε 

π<Jλιηκ&.ν μέτρων δι:εθvοποίησης 

τw Κυτrpι<ΧΙΙ<οu κσί πpοσφυyης στά Ήνωμέ-

'Η μσvαδι-

εξάιrrληση 

6ιώσψη ικσ! δiΙ<σιη 

διάλογος &ν σπρεi το 

ηi 

ε'!r•αι rΊ 

ΟΟΙ1Υr\σει το λαό 

Ή ό.λλοπρόσαλ

καJ των 

γιά άyωrν.:.ς εΤvαι ά
καi θα 

τrφι'!rέτειες καΙ ·rρσγωδlες. 

τα δήματά μαι; λοιπόν, 

σοοτρα-rεύοντας δλοος τώς 

Π{},λ\τες, ΤΟΟς τίμtΟ'.Jζ 

!vα ·ιrαν!οχιιρ<ι Δημαιρ<:Π:ΙΙ<Ο Μέη;,:)ΠΟ, τrοο 

ένισχ(ιει ά'Ποφασισηκ.ά η'ιν Κu6έρνηση 

Κuπ,ριανο{Ι στο σωσ·rό 

μο, τfi<; δικαίωσης, της 
·rov Άτ-τiλα ι.:α 1 τΙ\ ς έ;wιστ•pοψής των .,.,,..,.,.,.ι..-.. 
γ~ν στΙς π·wrpογσvι«έι; τοοι; έστίες. Ή έ-

τι'i.w Kopuψijς εΤvαι ό 

yvώμovaς καl στόχος τf!ς Κοοέρνησης. Πρω

ταρχuι;ο ρόλο ση'jν έ'Πι-τvχία τοu ό;-yώvα 

.μας έχει 1) ικσi brέκτο:ση τijι; σuν

ερy<;ισ!ας 'Ελλ ηναι:vτrp ίων ικαl Τ οο,ρκόl<uπρί

ων. 
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Πρι!:πει va ΙΚΟ:τε'.Jθίιvοuμε όλες τΙς έvέργειές 
μας yιά τήν έξάλειψη δ'Ποιωνδήτrοτε έμτrοδi
ωv η προι<ατολήψεων στfι σu,μφιλίωση 'Ελλη

νοκιrnρίωv-Τ οuρκcκυ,τρίωv. Είναι δ μόνοι; 
τρόπος τ<iw σωδινισηκωv ικό

κλων τοG Ντενκτας καΙ τfjς ~ Αyκvpσς. s Ας 

σι;vτρίψοvμε το τοο Άτ·-
τiλα, μt τή δημιοοpγία συvθΥJΙ<.&.ν tτrαψης 

τ &.ν καΙ Τ οο.ρκαιuτrρiωv 0'1./!μ

πσ:τριι.tτώι<J σ' δλοοι; -rοί:ις γιά σ\J\1'0(

δέλφωση, φιλία καΙ ό.λληλαισ:τι:wόηση. 'Άι:; 
·ιτροωθήσοομfL τά σχέδια. τijv ί6ρvση 

Ιlαvεπιστημiοο σέ μια πανεπιστη.μιοοπολη 

δποv οί νέοι έπιστή.μονες τωr.ι δοο r<οιvοτή

τωv σvvαδελψr.Α)μέwι θά διαλόσοv\1 τa σύννε

φα τi'Jς κο:χuποψίας, τοϋ μίσοος καί τrροκα

τάληψης κσi θα φηάξοvν τό νέο εiρηνικό κό

σμο τού vησιοο τi\ς Άφpοδiτης. Στην tπί-

αύτ&νν τώv στόχων καλοί'ιvται να σuμ

δάλουv μέ μεθοδικότητα yιά τι'!v έπιτvχfι 

προσέγγιση τωv OvO ι<ΟΙVιΥrήτωv μΕ την κα
τάλληλη διαφώτιση δλες oi έπιστημονικtς 

καi έπαγγελματικές όργανώσειι;. Μδ\ιο μt 

τιΊ·v κα9ολική, όρyαvωμέvη δισψωτιστιιι:!) b<
στ,ρατεiα κα1 κινητοποίηση δλωv τώv όργα

νώσεωv θά διαλvθοi)ν τό ή μισαλλοδο

ξία καΙ το μίσος. Ή 

έφαρμογrι τοΟ Κpάτοvς δικαiοο 

τt>.--γμστικi') 

καi 

σ-ι1Ί·ν κοινότητα καi 

ΊΟίιν τ1ς συνθήκες έπαν<:mrροσέγγισης ~~:α! 

aχ:rφάλειας ά:νό:μισα στJι; δοο ιωινό.τn,ttc 

Σ το πανέμορφο έλληνικο τής 'Αφρο-

οi πρσ:ξικοπημαrrlες ii.φε;ραv μοvaδιι.:iι 

καταστροφη μέ το φοδερό έγκλη

μα της προδοσίας εΙς 6ό:ρος τοο λαοο μαι;. 

0ί)5έποτε στij μαι<pαiωvα Ι.στορiα μας ι"πrέ

στη δ Κv·πριαι<ος λαος ·j.Ha τοοο φοδερή κα

ταστροφή. Σήμερα ο! πpοοότει; τοο Κuπρια

κοCι λαοD θέλοον να αότοαποκσ,λοWΙ'αι ο! 

δuvάμειι; τίjς Ό αίηος τrομ 

mψώθηκε, έσφσyιάσ;ηκε, tξιφιζώθηι<έ όm6 

τiς πατρογονικές τοv έστίει; εχει καi μνήμη 

καΙ ιφιτή.ρια. Δtv πρόκειται ούτε va λrισμο
vήσει οvτε vό: ξεy4:λαστ.εί' &τη) τά vποο/,α 

ςnιvf#jματα τής αότοαιrσκαλούμενης 'λλλα-

γfjς τώv τr:pα•ξικοπηματιi.'Ιν. Ο! Vπαίηοι τής 

τ&νν vαωrv μας, της καταστpοφijς 

τής πολιησηκfις μας κληρονομιδ:ς, τfjς b<-
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~---------------------------------------------------------------------
ι!χτr<!ι η\ν Κ\Αρέα τοο δροσόλοοστοu 

Κεφο:λό6ΡΙJ(Ι'Οu καΙ 1"ών περιχώρων της, σή

μερα ~νται τοίι() όποστη.ρικτές τi\ς 'λλ

λαyi'jς. ~Ας "y"'lωpίζw'v όμως οΙ έφιό:λτες τf\ς 

Koowu δ-η ή αότοο τΟ<) λαοΟ 

εfναι iσχvΜ καΙ δτι δ.W ξεχν& τwς αδικο

vεκρο{ις, τij α>Jμψ<>ρό:, ττ'Jv =
~αt τi'μr π.ροοφυyιά, πw προκάλεσε 

1'0 φofi.~pό fγ.,;λημα τοΟ τrρα'ξικcmήματος ι<ai 
τi'tς τr~ίας. Αότοl ποu τa ονvωμοη

κό: ταιις σ)ζέ6ια βέλησαιιt Ο!κόμα να προκαλέ

σοι.ιν καi -ιή διχόνοια · άνάμεσα οτι)ν Πολι

η:ία ι<α1 1"i'ιv δi:ν μ-ποww σήμερα 

vo m;χριι::rτάνοuv τwς πατριιδτες τί}ς , Αλλα
γfΊς. 

Τελοϋμε σ!}με:ρα γ1ά όγδοη φορ& τό μνη

τ~ν πεσδvτι:.w «;αi σφαyιασθέ·.'τι:.w 6:
Ι)ρδές τοΟ 'Αττίλα. Άπ.οτίου-με έλά

χιστο φδpο τψfjς στους νε.κwuς ήρωές μας 

σψι,φηλατ~ς τijv δλόπλεvρη έvότητα τοΟ 

λαw μο;ς 'ΠΟΟ δδηγεi δικαίωση, καΙ σε 
μ;όι Κι':mρο t:ι..ειί&ρ11 άδέσμειrrη 
καΙ 6:ιτοο1',ρατ ιι<crnοιημέ\Ιf!. 

mιντ.οι~~~~:><,,u,., τΟ σα·ρώ<ι τi]ς διχόνοιας, 

μας έvωμένοι στόlι 
fθylt(i) Ε:fvαι Ιστορικό καθfιι<:ο 

αη 

ε:Τναι δ.στατος φό
μο:ι; η σι!Ιιι.11,,λι:'\·η•-

(11'0 ""'"''''""'"' ..,.,,. ιJrll'\!1~"'"''"1:<'1 πού ιττό 

""'''""~· ,,..,rνη•r αύτοίl το(} τό

στρατεvματα καi 

άγια χώματα τ&ιv ότrεpτ,ριακοσίων πεσδντων 

καΙ σφαγιασθέντων στο Βωμό τi'jς Έλεv&

ρlας. nαpα τα φοδε,ρά πλήγματα όμως της 

μαζιι<Υjς έξόντωσης καi της καταο·τροφijς, fι 

ήρc.κ;μάνα Κuβρέα παραμένει άλόyισr:η στ1ς 

έπάλξε·ις κα! μι!: τήv π.ρωτοπο.ριακJΊ δp-;iση 

της Κvβpέας χαλκεύει τήv τι·ανο

wλία της, .σφvρηλατεi τfιv !v&nγrά της καΙ 

Cryζο)ΙΙίζεται μέχpΙ τήν έτrά'ΙfΟΟο τl)ν "!!'wσΦό

γω-ι• στiς πα1"ρογοvι~<:έι; τοοι; έστίε.ς. Κα1 δέ 

Θα ό:pγήσει ~ άγια μέρα 'Π'οU ο! -π.ρόσψvyει; 

Θα &νεγεί.wvσι στΟν 'Πεντάμορφο Κεφαλό

δρvσο το Μεyο:λοπpε'Πές Καλλιμάρμαρο 

Μαvσωλεlο τ&ιv 'Ιίεο·όντι:.w καΙ sφαyιασθέν

των yιό: Va θv.μίζει κάθε δια6ά'τ11 'ΠΟΟ τrε,p

vδ;, καJ στ1ς l:πεpχόιμενει; γενεές, τον ήρωϊ

σμό, τijv αύτα'Πάpνηση καί 1"i'ιv ό:&όλωτη ό:"" 

τίστοση τ&ν ήρωϊκ&ν μα)(ητ{iw της ι!:,ιό:ΙΠια 

στή 6άριβαρη ε!σ6ολή. 

Άφοίi ό α!μοοιψi'Jς 'Αττίλας δι!:.ι έπέη:ιεψε 

τή'ΙΙ ταφi'J τ&ιv ή,ρώωv μαι;, μΕ: τa μό:ηα τής 

ψvχf\ς μαι; ρα:ίνοομε σήμερα vf:Ι<ρολοό

λοοδα τοος τάφοος των μvημοvεuομr:νωv σή

μερα 'Πεσόντων κα1 mt..:n•ια•trtιι~ll'τ'ι.J\1 

μας. Το ίεpό χ<i!-μα τfjς 

περιχώρι:.w ι::Τναι δ τάφο<; 

Κα1 &πως λέει καΙ δ 

Κ vθ.pέας ικα1 τ&ιv 

τών μας. 

Κάλβος: 

άς σκι:ψπiσει τδ χ&μα τδ 

ποu σάς φςmζει:.. 

εf'llι'l'! λοιτrόν &νάλαφpο τό rrrotJ 
της, τά τοος σκ.ετrάζει. 
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ΦΟU» 

Χ!λλ Χοτέλ σαιι 

τού Ιωμσ:τείοο 

'ΠέΎσα πρΟς 

Σωμιστείοο «'Ελεύθερο Μόp-

23 Μαίοο 1982 στο 
μ>ήμ.ης τ.:i>ν κσ-rεχομι!.~ 

ι:ϊϊ:.)ματεiου 
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Περνοw &rrό τη μας στΙς σvyκι-

ΙΙητικeς ώρες τa άpχα'Ια μας 

τά δ:vάκτοpα των δασιλιάδι,w τijς ΑΤτrειαι;; 

καΙ τοv θε&τ.pοv των 

τrανάρ:ιι:αια μας 

(Γff! 'ΠΟ:ρ01.1σα μας oι:},.nCΙ!':>'\IOIJilό: 

μνήμη τ&iv ΚΟ'τΕ')ΙΟ!lένων 

χωρι<i>ν, κritμc-ιrόλεωv καi 

6:-ιεξίτηλη τή•J σφρα-

1fΙ(Ια της στ.'J, 1i(JQ- Κ.αl 1!JY ΚαρδΙa Qf\(,J\1 μας, 

τi\ς vιc>ώτερηι:; yεvιάς yι•'J. κpα-

·rήσει ~εστη τr'!v fjλπίοο καΙ όναλλο!ωτο 

δαφr1>v μς;ς 

t1t:% ς -rov.ώv-r"')I.J"iJ' 

κα1 τής δ~ΙΥ~αi(ιιΆJης. 

f.-

καΙ μάς μt θάρρος κα\ πίστη yιά 

νa ι:η .. ν~.χl<,'t()\)•με ι:'ινι';νδοη:J ·ιΟν aγri:Nα υp(:κ; 

τfjς έ'πιι<:ρότησης των 

τοί) δΗ<αiοο, μέχρι 

ι.κχς στα 

ξαvαρχ!-

η)!) πpoσφuιryo•n:J ,,·<,;ιμα,. 

f.Λ&[X~v'!? ι:τ..,,.;:ι:ι κafi' δ/,α ά

πρωτο-

τΟν 

κατάσταση τΟ'::ί σειn<.iί 

σηlv το(Ι Άγίοv Μάμαvη::ι, τοο 

wr..κ:κrτάτη τιί::f'Ι γενναίων '11:00 τολ· 

μη καί η τι·αλλ.η«αpιό. ,-ους έχει ξΕ:π:ερό.σει 

τrJ: ι.iwθρώ'rη•ια οι:ι έrγινε δόξα θρΟλος 1rι:V 

τa παράλοοε η 'I στοpία γ ιό: vά έξuμvήσει 

καΙ στε:φαvο::Όχπι '1'\?: &:rσαλένια παλληκάρια, 

ποο ·11·pό6α\a:v τό: {i:τρ<ΑΥr<.! κορμιά τοvς καΙ 

1 ιψ1κό μας Ι--"~1"' i. 

γι&: vά 

Άρ46ωv, 

στο μαρ·· 

Ή y<:μάπ: άι<.μήv καi εόιJμφ!α α&π'j ι<w-· 

μόπc,\η -roo 6ρ!σ«·ι:ται σή<μερα μ' (). 
λα το Ίμi)μα της KOrrι:JO<J μας ικtiτω 

(ιπΟ ·ri'1v μrrnSτα τc,V Τούρ«αJ εiσΌiJλέα. Πa

;:χ:ιυοιό:ζ<:ι -rr6λη φό:νη:ιcrμα, έρηι.Η.~μένιι ~<.αi 

Ύf(f~ζ τ1)(; &ξιζε. ν' 

•riς:~· Κ.l!rφου μας. 'ΊΞχcv.ι 

μοι δωμαvς καΙ b:rriει; κα! 

5· 

τηy #fόματα ~~α:! ~f0'1'fζ;,;nfόμtα Κα! $J:χοιΙΙV ντύσε~ ίδtω=· 
παι;.σv•:τ!αση η~<ι'κ καΙ διιμdσια κτίρια 

κ;), c~ ,~.-,;, .. ,,"'''" 

ιi\JΌ:γκάζοtrif vά πε.τάξει στi) 

qτό; \εp;\: έκιc:i'vq χώματα ~~<αi ;;(1 'Αδικα δμωι; ~<Ο'!1<•1:ζΟ'.n' καί άJφάι•rαστα 
ε;\pηvικa χρόνια τι-αJ η εοο\Ιδρη ματaΙ~)ΠΟ\'ΟW 

τt1ς 

ικα 1 τr\ς Νο
τοί) ό:γέρω.-

!Πχ Ί'Π!ριtλθοuν πάλι μ~α μέρα 

ttα! 

καΙ η% πότισε 

vας μας νό: tμ"ΙWifεται dorό σvλλοyικι1 'Πpο

(:Ι'Πόί)εια, δμόvcια ~<"α1 Μόνο tav 

i ,_ 



~· l«i ~με κ<mΧ μξροc; 'lfoλι

~c;' tΦl ~·d1; διαφορές, μδνο av οvμφι
);~ φt· ~με, tyιcαταλεlψσυμε 

tYωf~ ΗΙ'~ίες καt 'Ιf.ρ(m'αντόc; θέ
οwμc tιrrιρΦιω ..., -τό έθνικο οvμφέρο καΙ 
~Wpε ·jai μti κα·ρδιa καi μ' Μ aW
IItji« ~ ιcαt·'δμείωτο 6:yώva yιά τή 
~··.,ης I(~ μας, τδτε οοφαλώς θά 
.~ ςΠό ~ο τέρμα. 

•w · μ&pσ .,ης ~ροφήι; καl τής bravεy
κ<icιl:i:~~"-~ς ~ροryονικές μας Ιατίες 
~ ΊΩ ~ιηθεί. θ' 6.νοίξοuν 

~. ΛΆΟf'ΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ιοοι1τι Ma.&.INιQUE DE LλOGRAPHIE 

. . ~IΠQZ ΙΜ'Υ~ΕΩΙ 1000 
f'f'MIItA Ι MR AIAO'tOY 12 (RUE DιDOTOU) 

-
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τ6τε διάπλατα ot 'Π'όρτες 'fiiς Μητρόπο).ης 
Μόpφοu yιa va δε)(θεί WV Qε'Ιfτδ τf)i; 'Αρχιε
ρέα yιa να καΒηyιάοει τά Ιερά χώματα 'lfoU 

· μδλwαν οΙ άλλδφυλοι στη τrειρfοδο τ(Jιιι 6ιcτω 
)Φδνων τής κατοχi\ς τouc;. 

θά τελεσθοίίν σ' δλοuς -roύc; Υα'ΟI)ς τής 

KVιrρou μας δοξολογίες ιcαl W ciνcrnτμφθοϋν 
lίμνοι ιcα1 δεήσεις στόν •vψι<ττο yιά να 

yιορτάσοvμε την -περiλαμ'Π'ρη vJιcη, την &
'Ιfελεuθιρωαη τ(Jιιι <Jiύ,α&)μ!νων τ61ιωΥ μας. 

'Αθf\ναι .... Q.3..!.~.J.o.Yl.~ . .L.9 i.( 

. '7 Ε-6χcιρ ισοτοuμ.ε βερμ.6-τcιοτcι 
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ΤΑ·-· ίσr~ε σtfι βιβλιοθήκη μας .. γιά τά Μέλη, καΙ έnιφuλασσόμεθα 
νά τ~ ιc6νοι;με σχετικfι μνεlα ατό Δελτlο τί'jς Έταιρεlας «Λαογραφlαι. 
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