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σκοπός και όχι απλό μέσο. Κι έχουμε την 
πεποίθηση την οποία εκφράσαμε και στο 
παρελθόν πως οι πολιτιστικοί και επιmη

μονικοί φορείς κι οργανώσεις του τόπου 
θα πρέπει να χωρίσουν στη σύγκληση διε
θνών επιστημονικών συνεδρίων, με mό
χο τη διερεύνηση από ένα ευρύτερο πο

λιτιστικό φάσμα κι ένα αντικειμενικότερο 
επιστημονικό spectrum- που και θα δώσει 
απάντηση σε επιστημονικά ερωτηματικά 
και θα προσδώσει ευρύτερο επιστημονι
κό κύρος και επιστημονική πληρότητα 

στα πολιτιστικά πνευματικά και επιστημο

νικά πράγματα της κατεχόμενης 

Σωμοτειο "Ελευθερη Κυθρεο» 

Λ ε υκωσίο 30 1 Ο 1984 

Εξοχωτοτο 

κ Σπυρο Κυπριανου 

Λευκωσιο 

Εξοχωτοτε 

Το Σωμcπειο «Ελευθερη Κυθρεο» με 

την επικειμενη ονομ;Jρnση σcις γιcι τη Νεο 

Υορκη σος ευχετοι κcιλο ταξίδι και ευοδωση 

του αγώνα που θα διεtογετcιι με τιc; επικει

μενεc; εκ του συνεγγuc Συνομιλιεc; γιο ου

vολικη λυοη του Εθνικου μcις θεμοτος 

Πορcικολω στη διοπρογμοτευοη σοc; 
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πατρίδας-με εξειδικευμένα θέματα που 
αφορούν την ιστορική, πολιτική και πολι
τιστική σύνθεση της κατεχόμενης γης 

μας. 

·ισα με την ευλογημένη στιγμή της 
απελευθέρωσης., κι ίσα με την επίτευξη 

του στόχου, έστω, τούτου που διαγράψα
με, καθώς και παράλληλα με την καταξίω
ση του, εκδηλώσεις και ενέργειες σαν αυ
τή του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα, 
είναι πολλαπλά επωφελείς και για τούτο 
επαινετέες. 

σημειωσετε τιc; πιο κοτω θεοειc; που οποτε

λουν πογιο και αμετάθετο στοχο των μελών 

του Σωμοτειου μοc; και κοθολικο οιτημο ολο

κληρου του προσφυγικού κόσμου 

1 Επιστροφή ολων των προσφυγων 

στο σπίτια και τιc; περιουσιες τους 

ονομεσο σε συνθηκες οσφόλειοc; 

2 Αποχωρηση των τοuρκικων κατοχι

κών στρουτευμοτων της εισβολης 

3 Αποχωρηση ολων των κουβολητων 

εποικων της Τουρκίας 

4 Διεθνειc; εγγυησεις 

5 Ενιοιο Κυπριακό κροτοc 

ΟΠρόεδροc; 

Χρ Πετοαc: 

τ--------------------------------------------------------------------

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 1984. 

Σωματε[ο "Έλεύθερη Κυθραία", 
τ. κ. 4620, 
Λευκωσία. 

Έπηρα τό τηλεγράφημά σας της 3Οης ΌκτωβρCου 
καί μέ προσοχή έσημείωσα δσα μοϋ διαβιβά(ετε. 

Σaς εύχαριστω θερμά γιά τή συμπαράστασή σας καί 
άπευθύνω nρός δλους σας τούς χαιρετισμούς μου. 

(Σπύρος Κυnριανοϋ) 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
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ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Προσφώνηση από Χρ. Πέτσα 
στους εκπροσώπους του τύπου 

στο αμφιθέατρο Δημοσίων Πληροφοριών 

Αξιοτιμοι Κυριοι 

Αισθόνομαι την υποχρεωση να σας ευ

χαριστήσω. γιατί είχετε την ευγενικιά καλω

συνη ν· ανταποκριθείτε στην χθεσινη μας 

πρόσκληση. παραμερισετε κόθε αλλο καθη

κον και ήλθε τε στο χώρο τουτο για να συΖ:η

τησουμε την εκδηλωση που εχουμε οργα

νώσει σα Σωματειο «Ελευθερη Κυθρέα» για 

το Φεστιβόλ Περιοχης Κυθρεας 

Το Φεστιβαλ τουτο θα γινει στο Πολιτι

στικό Κέντρο της Πυλης Αμμοχωστc:υ στις 

30 6 84 και 1 7.84 και θα περιλαμβανει εκ
θεση φωτογραφιών που πάρθηκαν απ ολη 

την Περιοχή μας. έκθεση ζωγρω:ρικης με 

έργα Κυθρεωτών ζωγρόφων και αλλων ζω

γράφων που έχουν καταπιαστεί με τοπια της 

περιοχης μας Θα γινει ακόμα έκθεση βιβλι

ου με Κυθρεώτες συγγραφείς εκθεση κε-

ραμικών παραδοσιακης τεχνης Κυθρεωτη 

αγγειοπλαστη έκθεση κεντηματων ξυλο

γλυπτα και όλλα χειροτεχνήματα γκραβου

ρες της Κυθρέας και αλλα. Θα γινει ακομη 

αναπαρασταση Κυθρεώτικου γαμου με τοπι

κα έθιμα που εγίνοντο στη τριήμερη διαρ
κεια της διασκεδασης 

Την έναρξη του Φεστιβόλ θα κηρυξει ο 

Εξοχώτατος Προεδρεύων της Δημοκρατίας 

κ Γεώργιος Λαδας το Σόββατο 30 6 84 κaι 
ώρα 7μ μ 

Με την ατμόσφαιρα που θα επικρατησει 

στο χώρο των πιο πιiνω εκθεματων ο κοσμος 
της Περιοχής μας θα ζησει έστω κηι λιγες 

ώρες πως βρίσκεται νοσταλγικα στον τοπο 
του στη δικη του μέρη ποι1 γεννηθηκε και 

ανατραφηκε στη σχολειο που μορφωθηκε 

και ανδρώθηκε Ωρισμένως στις νοσταλγι
κες τουτες ωρες θα συγκινηθεί και θη γεν

νηθουν στη ψυχτΊ του ωσθηματα αγηπης και 
ενδιηφεροντος για τα πατρογονικα μας εδό

φη κι ετσι θη αγαπήσει ακόμη περισσοτερο 

κω θα τη νιωσει πιο πολυ δικα του 

Παραλληλα με τη γνωριμία των τόπων 

μης θη εκτυλιχθουν μπροστό του κω τη διη-

φορα εθιμα. κοινωνικα και θρησκευτικα που 

είχαν καθε ενα το σκοπο και τη σημασω κω 

πηντος την πνευματική καλλιεργεια που ηπε

βλεπε 

Ο λα τα πιο παν ω ε ρ γα τεχνης προιον

τα του πνευμητος ηθη κaι εθιμη και χοροι 

αποτελούν την πολιτιστικη μας κληρονομια 

κω έχουμε χρεος να τα επaναφερουμε 

στην επικαιρότητα να τcι διο rηρησουμε α 10 

φια γνησια και ακεραια να το καλλιεργη 

σου με οσο μπορουμε και να το μεταδωσοι ι

με στους νεους μας για να συνεχισουν νο 

Ζ:ουν και να μεταδιδονται απο γενια σε γενιο 

οπως τα ειχαν προπαπποι πcΊπποι κaι πατερο

δες και έφθασαν σε μας Υπαρχουν και πολ

λα αλλα που διατηρουντcιι στις μνημες των 

γεροντότερων Καθηκο μας εινω να τα Ζ:η

τησουμε απ αυτους νCl τα καταγραψοιψε 

και να τα παραδωσουμε: κιαυτcι στους διαδο

χους μας 

Ο ευδαιμονισμος και η κολοπε ρο ση ποι1 

περνουμε οημερα πορα την τρογωδισ nου 

επεσωρευσε η εισβολη των Τουρκων και 

παρσ τις κριοιμες στιγμες που πε:ρνα η Κυ

προς μας εξοιτιας της βουλιμιας κaι του 

επεκτατισμου των Τουρκων σιγουρα θα 

μεινουν ολα στπ λησμονιcι κοι θα ε:κλε:ιψοιιν 

ολοτελα από την καθημε ρινη μcιc, Ζ:ωη 

Εχουμε ολοι μας ιερο χρεος να διατη

ρησοιψε την πολιτιστικη ι.ιClς κληρονομια γι 

ατι aυτή σπουδαζει και με:λετο την κοταγω

γη μας την προοδο και τον πολιτισμό μας 

Δειχνει αναμφισβητητα την Ελληνικοτητα 

των τοπων μας που με τοοο παθος προσπα

θει ο Ασιατης επιδρομεας να αλλαξει το κό

θε τι και να το ντ(Jσει με τουρκικο ενδυμα 

για ν αποδείξει στη Διεθνη Κοινη Γνώμη 

πως οι τοποι τουτοι δεν ει ναι Ελληνικοι Πωc, 

δεν κατοικηθηκαν απο το Ελληνικο στοιχειο 

και επομενως δεν αναπτυχθηκε ο Ελληνι

κός Πολιτισμός 

Ποσο ομως απατότοι ο Τυραννος δυνα

στης Γιατι το καταμαρτυρουν οι αρχaιολο-
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γικοι μας χώροι Σαλαμίνα Αίπεια. Παλια και 

Νεα Παφος Κουριο Χυτροι Κερυνεια Λά

πηθος Οι αρχαιες εκκλησιες και τα μονα

στηρια εγκατασπαρμενα σ όλη την Κυπρο 

Φρουρια και ο αρχαιολογικός πλουτος που 

κοσμουν τα μουσειπ μας Δειχνουν όλα την 

Ελληνικοτητα της Ι<υπρου μας απο την επο

χη των Αχαι~Jν του Μ Αλεζανδρου των Πτο

λεμcιίων και των ΒιtΖ:πντινών 

Περα οπο τη μνημη οι εκδηλιοσF:ις ου

τες εyουν την εννοιπ της συνcιδελφωσης 

της ομοψυyιος κω της ενοτητος Της το

νωσηc ακοfιο τηc αγωvιοτικοτητας ιωι TC1tJ 

φρονημcπισμοιΙ 

Ολα τοιπο εινω τπ ιιποβοθρο που θπ 

στηριΕ:ουν τον ayωvcι μας για νο μπορF:οr::ι 

νcι οιpζοyθει ονενnοτCΙc μεyρι τπς π/ω,ης 

εnικροτησης του δικωου κοι της ηθικηc με

yρι της επικρατησπc:: των ονθρωπιvων δικω

ωμοτων για oλouc τοιιc κατοικους τnς Κυ

πρου μας Μεχρις οτου ο βπρβαροc: κcιτα

κπηης αrrοσυρθr:ι cιπο τα σττιτια κω τις ττε 

ρ:ουοιες μας εκει που ε:yει να ρισει εκει 

ποι1 μοχθηοον yε:νιr:r επι ψ: νιων γιο ν οπο

κτηθουν 
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Και τοτε ολοι μας θα γιορταοουμε τα 

Κυπριακα ελευθερια γιατί θα βασιλεψει η 

ε:ιρήνη κι η γαλήνη η προοδος και η ευημε

ρια 

Παραλληλα το Φεοτιβαλ εκτός απο με

ρο μνημης νοσταλγιας φρονηματισμου και 

αγωνιστικότητας θα είναι και μερα γλεντιου 

και διασκε:δασης τερψης και ψυχαγωγίας 

χορου και τραγουδιου προς πειομα του 

εχθρου πως παρ ολη την ουμφορα που 

σκορπιοε στο νηοι μας ακολουθούμε πιστc'ι 

την Αποστολικη ρηοη του κορυφωου των 

Αποοτολων Πούλου «Διωκομενοι λοιδσρου

μενσι κακσυyουμενσι παντα yαιρειΨ 

Τ ελικο με την εκδηλωση Μνημης Κο

τεyομενων μη ς δινεται η ε υκωριο ν σ διακη

ρυζουμε ποντου κω στο εσωτερικο κω στο 

εζωτερικο το παγιο ωτημο μας την επι

οτροφη ολων των προσφι1γων οτα σπιτια και 

τις nερισυοιεc μπc 

Σας ευχαριστώ 

27 6 gt, πρωι 
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Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» 
Λευκωσία 13.11.84 

Μακαριόπατε, 

Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» με την ευκαιρία 

της ονομαστικής Σας γιορτής εύχεται μακρότητα ημερόJν 

επ' αγαθώ εκκλησίας και πατρίδας. 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου 

Χρ. Πέτσας 

t ο ~rχιenιcκonoc κynroy 

XfYCOCTOMOC 
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