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Εισαγωγική Ομιλlα του κ. Παντελή Σερέψο· 

γλου, Προέδρου της Εστlσς Νέας Σμύρνης, 

Λευκωσiα 3/3/86. Εliίτιμος κυρiα Προέ· 
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε 

Δήμαρχε της Νέας Σμύρης, κύριε Εκπρό

σωπε του κυρiου πρέσβη της Ελλάδας, 

κύριε πρόεδρε της «Ελεύθερης Κυθρέας», 

κυρίες και κύριοι, 

Θέλω να ευχαριστήσω και εσός και όλους 

όσοι συντέλεσαν, ώστε αυτή την ώρα να 

βρlσκομαι κοντά σας, μέσα σ' αυτή τη ζεστή 

πατριωτική ατμόσφαιρα, που μου θυμlζει 

τόσο πολύ την Εστiα της Νέας Σμύρνης, 

που έχω την τιμή και τη χαρά να εΙ μαι Πρόε· 
δρος της. 

Τα όμορφα συναισθήματα που νοιώθω 

τούτη την ώρα δεν εiναι τυχαlα. Οφεlλον

ται στη συνταύτιση της δραστηριότητας 

μας. Οι παράγοντες που τα έχουν δημιουρ

γήσει είναι κοινοί. Τόσο στο δικό σας Χώρο, 
όσο και της Εστiας Ν. Σμύρνης. 

Κοινή και η μοίρα όλων αυτών που, με τις 

ίδιες προσπάθειες, αγκαλιάζουν τα δυο 

Σωματεlα μας. 

Η Εστία Ν. Σμύρνης, από την ίδρυσή της 

στα 1930 έχει πρώτο και κύριο σκοπό να 
κρατήσει άσβεστη τη μνήμη όλων των αξέ· 
χαστων πατρίδων. Των πατρίδων που ο 

iδιος βάρβαρος εχθρός, καταπάτησε και 
κρατά σκλαβωμένες. 

Κι' ακόμη να μεταλαμπαδεύσει στις νεώ~ 

τερες γενιές την πiστη ότι κάποτε (όχι 

οπωσδήποτε) θα γiνει η επιστροφή σ' 

αυτές. Πέρασαν 64 χρόνια από το ξερρl
ζωμα των Μικρασιατών. Μα, όσα ακόμη κι 
αν περόσοuν, δεν θα σταματήσουμε τις 

προσπάθειές μας, για να αποδείξουμε πως 

οι πατρίδες εκείνες είναι δικές μας, πέρα
για πέρα Ελληνικές. 

Αδιάψευστοι μάρτυρες, τα μνημεiα που 

βρiσκονται στη γη των πατέρων μας και 
που, καμιό από τις ψεύτικες πaραι.Jσιόσεις 

για δικά τους, δεν μπορεί να αλλάξει την 

ιστορία τους. 

Η Εστlα Νέας Σμύρνης με πολλούς τρό
πους προσπαθεl πάντα να προβάλει, ό,τι θα 

συντελέσει στην εκπλήρωση αυτής της 
ιεράς αποστολής. Οι περισσότερες εκδη· 

λώσεις της έχουν αυτό το θέμα κι αυτό το 

σκοπό. 

Το iδιο το κτήριό της είναι ένα κομμάτι 

από τον Μικρασιότικο πολιτισμύ, με την 

όψη του Ιωνικού ρυθμού. (Βενέζης). 

Στις αiθουσές της βρι'ικαν θέση τα κει· 

μήλια, που με πολλούς κόπους και με κ(ν
δυνο της ζωης τους, διέσωσαν οι κατατρεγ

μένοι Μικρασιάτες τις φοβερές μέρες του 

ξερριζωμού τους. Η οικονομική ενiσχυση, 

για την πραγματοποίηση αυτού του έργου, 

από τους ίδιους τους Μικρασιάτες, δείχνει 
πόσος μεγάλος είναι ο πόθος για τις σκλα· 

βωμένες πατρiδες. 

Όλα αυτά, είναι δεiγματα της συγγέ

νειας με τους δικούς σας καϋμούς και 

πόθους και συνάμα εγγύηση ανάπτυξης 
μιας πραγματικής αδελφοσύνης μεταξύ 

μας. 

Όταν οι προσπάθειες συνταυτίζονται 

στον σκοπό, δίνουν δύναμη για συνέχεια. 

Και αυτό χρειάζεται σε όλους μας. Πρέπει 
να ενισχύω με τις ψυχικές μας δυνάμεις για 

να tφατηθεί η ελπίδα του ξαναγυρισμού 
στις αγαπημένες μας πατρlδες. 

Παντελής Σερέφογλου του Σεραφεlμ. 

Γεννήθηκε στην Αμισό του Πόντου το 1913 
από γονείς που κατάγονταν από την Και

σάρεια της Καππαδοκίας. Τον πατέρα του 

και το θείο του τους κατακρεούργησαν οι 

Τούρκοι στο δρόμο της εξορίας τους, το 
1920. Τα κόκκαλά τους παρέμειναν αθα· 
φτα. 

ο κ. Παντελής ήλθε στην Ελλάδα, το 
1923, με την ανταλλαγή πληθυσμών, 1 Ο 
χρονών προστάτης ορφανεμένης πενταμε· 

λούς οικογένειας. 

Κατάφερε να σπουδάσει δουλεύοντας 

παράλληλα εντατικό για να μπορέσει να 

συντηρήσει την πενταμελή του οικογένεια. 




