
152 

για μας το Κυπριακό. η δίκαιη λύση της Κυ

πριακής Τραγωδίας Η συμπαράταξη Ελλά

δας και Κύπρου και ολοκλήρου του Ελληνι

σμού είναι δεδομένη. ·Οχ ι δεν πρόκειται να 

στέρξουμε τις σειρήνες της υποχώρησης 

Οι υποχωρήσεις δεν φέρνουν την ειρήνη 
Αυτοί έφεραν τον Αττίλα στην Κύπρο και 
την απειλή στο Αιγαίο;,_ 

Σίγουρα με τα μέσα που διαθέτουμε 

της ηθικής και του δικαίου και με τη συμπα

ράταξη ολόκληρου τοι; Ελληνικού 1\αου ο 
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απελευθερωτικος μας αγωνας θα ευοδωθει 

και θα φθάσει η ευλογημενη εκεινη μερα 

που ο ανελέητος επιδρομεας θ αναγκα

σθεί ν αποσυρθεί από τα πατρογονικα μας 

χώματα και θα στραφουμε πισω στα σπίτια 
και τις περιουσίες μας για να φτιάξουμε και 

πάλι την ειρηνικη μας ζωή που θα φέρει τη 

γαλήνη και την ευτυχια την προοδο και την 

ευημερία στο μαρτυρικο μας νησί 

Σας ευχοριοτc~ 

ΠΡΩΤΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΗ{Ο Kkt\1 ΕΘΝΙΚΟ 
ΧΡΕΟΣ Η ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ r~~Σ ΜΑΣ 

Ομιλία του Συμβούλου του Προέ
δρου της Δηνοκρατίας για πολιτιστικά 

θέματα κ. Πέτρου Στυλιανού στη Δη

μοσιογραφική Διάσκεψη του Σωμα

τείου «Ελεύθερη Κuθρέα» στο Γρα

φείο Τύπου και Πληροφοριών στις 
27.6.84. 

Η της μνfιμης των κατεχομέ-
νων πατρίδων, κάτω από οποιαδήποτε 
μορφrι, ουvωτό ποληισιικό, μα και πμι!ηι

σrο πολιτικt':ι κι εθνικό καθrικοv. Σω πλα[
σια μέσα της αηοδεχηiς αυτi]ς θέσης εν
τάσσεται κι η πρωτοβουλία του σωμα
τείου «Ελεύθερη Κυθρέα,, να διοργαv;_ίJ

σει το πρώτο περιφερειακό φεστιβάλ 
στην Πύλη Αμμοχώστου σης :~ο louviou 
1ωι 1 iουλί.ου, που θα εγκαινιό.σει ο Πρόε
δρος τηc; Βουλrις και Προεδρεuων της 
Δημοκρατίας κ. Γει!.>ργιος Λαδάς. 

Στόχος μπς θα πρέrτε1. να είνω εξοΙΗ1-
λοuΘηηκά 6χι απλά η ouvτr;ρηc.ηl μα κι η 

επιστημονι.κή πολιτιστικrι και 
ακόμα καταξίωση της βαθuριζης ηνευμα 

τικής κω Γ!Ολιτιστικής παράδοσης τωv 
σκλαβωμένων εδαφιi.Jν μας. Γι.' αυτό, πέ

ρα από τη λαμπρι1 πρωτοβουλία πχ; 

Υπουργείου Παι.δείας για καθιέρωση της 
περσινής σχολικής χρονιάς 83-84 σαν 
έτους μνήμης των κατεχομένων, θα πρέ-

μεθοδεύσουμε τρότωι~<; για ευρύτερη 

και βαθuτερη καταξίωση της 

ιωι πνευματικής παραγωyi]ς των κατεχο

μένων πατρίδων. 

Να σκι~iψοuμε όχι απλά με ων οφειλό

μενο σεβασμ() πάνω στα θρω:ισματα και 

τα σπαράγματα, που ό.φησε στο διάβα της 

τούρκικη Ιωrοχικi] πλημμυρίδα, μα με 
ε:rηστημονική μεθοδολογία που Οόvαι 

διαρκής, συστηματική κι αδιάλειπτη, ηά
νω στην ανεπανόληrπη τούτη πολιησηκή 

nou μας όφηοαν οι προη~ 
γοuμεvες γενιές. Και vό.μασrι:: 
ιr.ως τ' αποτελέσματα και το κέρδος θaνω 

σσι:ι-γκρΙrα και. πολλαπλάσω πιο καλιΊ και 
Οετικά από οποιαδήποτε ε:κδαπά.νηση. 

Η εηωτημuvική ανατροφή μας με την 
πολιτιστική παράδοση της κατεχόμενης 

πατρίδας επιβάλλεται να συνειδητοποιή
σουμε πως θα πρέπει να καταστεί αuτ:ο-




