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Αξιότιμοι κύριοι, 

Βρίσκομαι στην ευχόρίοτη θέση να σας 
ανακοινώσω πως βρίσκεται ανόμεσά μας 

μέλος της αντιπροσωπεlας του Δήμου 

Νέας Σμύρvης ο κ. Νlκος Καρδαρι\ς, αντι
δήμαρχος του Δήμου Νέας Σμύρνης, για 

σκοπούς ενημέρωσης και κατατόπισης επί 

των εκδηλώσεων που πρόκειται να λάβουν 

χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης Αμμο. 

χώστου από 1-4/3/86. 

Ευχαριστώ τους εκλεκτούς ξένους μας 

που ανταποκρ(θηκαν στην πρόσκληση του 

Σωματεlου μας, παραμέρισαν κάθε άλλο 

καθήκον και ασχολ{α και κατέ6ηκαν στο 

πολυστένακτο νησί μας να οργανώσουν τις 

εκδηλώσεις που θ' αρχ!σουν αύριο στην 

Πύλη Αμμοχώστου. 

Ευχαριστώ ακόμη-όλους εσάς που αντι~ 

προσωπεύετε τον εγχώριο τύπο και το 

Ρ.Ι.Κ. για την ανταπόκριση που δε[ξατε 

στην παράκλησή μας. Οι εκδηλώσεις τού

τες σχετίζονται με την καταστροφή της 

Σμύρνης που'ταν η μητρόπολη του ελληνι

σμού της Μικρασlας, της ωραlας και ζηλευ

τής Σμύρνης που'ταν το καμάρι και το καύ

χημα του Ελληνισμού γιατl γέννησε μεγά

λους άντρες που διάπρεψαν και η φήμη 

τους βγήκε από τα στενά πλαίσια της 

χώρας τους με δι~θνή ακτινοβολlα. 

Το δαιμόνιο ελληνικό πνεύμα που βρέ
θηκε στη Σμύρνη βρήκε έδαφσς πρόσψορο 

και γόνιμο για πρόοδο και qνάπτυξη, για 

όνοδο και ανέλιξη. Ανέπτυξε πολιτισμό 
άφθαστο σ' όλους τους τομείς, πνευμqτιω 

κούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, θρηω 

σκευτικούς. Φαίνεται πως πέραν από την 

εργατικότητα και δράση, πέραν από την 

ευφυία και ευστροφία πν~ύματος, την 

πρόοδό του οφείλει και στις εξαlσιες φυσι~ 

κές ομορφιές που έχει η εύφορη πεδιάδα 

Χριστόδουλος Πέτσας 

του Μαίανδρου ποταμού, 

Μα η μανlα των Τούρκων για κατάκτηση 
και επεκτατισμό ζήλεψε την ευτυχΙα του 

Έλληνα Μι κρασιά τη και συνέλαβε την ιδέα 
της εκδlωξης και καταστροφής και της 

τελείας εξόντωσης του ελληνικοι'ι στοιω 

χε ίου για τΙ το θεωρούσε . φραγμό στην 
πρόοδο και την ανέλιξή του. Δεν έκαμε την 
απλή σκέψη πως τη ζωή τοu και την ύπαρξή 
του στην Τουρκlα τη χρωστούσε στην 

εργατικότητα και δραστηριότητα του 

σύνοικου Έλληνα, 

Ο Αμερικανός Hoιton που εχρημότισε 

πρόξενος της Αμερικής για δυο πp,ριόJ)ομς 

στη Σμύρνη, 1911-1917 και 1919·1922 και 
στο βιβλό του .. Reρoιt on Tυrkey .. παρα6άλ
λει τους Έλληνες με εργατικές μέλιqσες 

και τους Τούρκοuς με κηφήνες. Διερωτά
ται δε μετό τη γενοκτονlα και την εκδίωξη 

των Ελλήνων ποιος θα καλλιεργήσει τη γη, 
ποιος θα διεξάγει τις εμπορικές και βιομη

χςινικές επιχειρήσεις κ,ςιι ποιος θα ενδια

φερθεl για την Ιδρμση κοινωνικών ιδρμμό
των, σχολείων, νοσοκομείων, πτωχοtςο .. 
μείων, ορφανοτροφείων και άλλων παρόω 
μοιων κοινωφελών ιδρυμάτων. Οι Τούρκοι 

αναφέρει είναι ανέλπιστο ι<;αθυστερημέ

νοι, γιατί για 500 χρόνια κατοικ:οUν το πιο 
ευνο'ίκό και το πιο πλούσιο μέpgς της tπι

φόνειας της γης και ποτέ δεν μπόρεσαν να 
κάμουν μια ραπτομηχανή, ένα άροτρο ή μιq 
ξ:Κκοrηστική μηχανή, ούτε μια καρφίτσα, 

pύτε ένα σπίρτο. 

Οι εκδηλώσεις που θα δώσει η αντιπρο

σωπεlα του Δήμου Νέας Σμύρνης στη Λευ

κωσlα, θα δεlξουν Π\ΙJς ο Τούρκος δεν έχει 

αλλάξει καθόλου από τον Τούρκο εκεινο 

που ακολούθησε τον Μωάμεθ τον κατα

κτητή να μπει στην Κωνσταντινούπολη το 



1453 ή το νεότουρκο που με φρικτά βασανι
στήρια οδήγησε τον Χριστιανικό πληθυσμό 
της Μικρασίας στον αργό θάνατο ή στην 

εκδlωξη και τον αφανισμό από τα μέρη της 

Σμύρνης. 

Έχοντας σαν αρχή το Κεμαλικό δόγμα 

«Η Τουρκlα μόνο για τους Τούρκους)> 

κατέληξαν στην τρομερή απόφαση να διώ

ξουν τους εργάτες της προόδου και της 

ανάπτυξης κi:ιι να με Ι νουν μόνο οι οκνηροl, 

ο καθυστερημένοι που βάσιζαν τη ζωή τους 

στο ραχάτι και την καλοπέραση, στη μοlρα 

και στο κισμέτι. 

Θα δεlξοuν aσυζήτητα τον Τούρκικο επε~ 

κτατισμό και τις σωβινιστικές προθέσεις 

τους που προσπαθούν με δόλια και απα

τηλό μέσα να παραπλανήσουν την κοινή 

γνώμη για να οποδεlξουν το εναντ!ο. Θα 

δεlξουν τη γενοκτονία που διαπράχθηκε 

στη Σμύρνη και στην επαρχία της που 

αρνούνται ολότελα οι Τούρκοι. 

Θα θέσουν οι εκδηλώσεις τούτες υπό 

κρlση την παγκόσμια κοινή γνώμη για να 
επιβεβαιώσουν τις πολεμοχαρεlς και αιμο

χαρεlς διαθέσεις τους που με δόλια μέσα 

προσπαθούν να πείσουν πως εΙ ναι ειρηνό

φιλοι και δεν έχουν κατακτητικές βλέψεις. 

Θα ξεσκεπάσουν στα όμματα όλων των 

λαών του κόσμου την καταστροφή και τον 
όλεθρο που έφεραν στην ευημερούσα 

Κύπρο μας τον Ιούλη του 1974, με την 
κατάληψη του 37% του κυπριακού εδά
φους με την εκδίωξη 200 χιλ. Ελληνοκυ
πρlων από τα σπίτια και τις περιουσlες 
τους, με τους 2000 αγνοούμενους Ελληνο
κύπριους που εδώ και 12 περίπου χρόνια 
γονιοί, αδελφοf και άλλοι συγγενείς των 

ζουν το δράμα της aπόγνωσης και του 
άγχους της κατάθλιψης και του μαρασμού, 

τι νόγιναν τα προσφιλή των πρόσωπα. Και 
τούτα όλα ο πρωθυπουργός της εισβολής 

Ετζεβίτ να τα χαρακτηρίζει αδίστακτα «ει

ρηνευτική επιχεlρηση". 
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Ορισμένως με το πιο πάνω πνεύμα θα 

γΙ νουν καλώς γνωστές οι θέσεις και διαθέ
σεις των Τούρκων και θα βοηθήσουν αξιό

λογα το δlκαιο αγώνα μας για επιστροφή 

και δικαlωση που διεξάγει Κυβέρνηση και 

Λαός της Κύπρου μας και χωρlς αμφιβολlα 

θα εκτεθεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη και 

θα αντιληφθούν Κυβερνήσεις και Λαοl της 
οικουμένης τις πολεμοχαρεlς διαθέσεις 

τους που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

και ειρήνη όχι μόνο στην εύθικτη περιοχή 

μας, αλλά και σ' όλη την Ευρώπη για να 
γενικευθέf _ο κίνδυνος σ' όλο τον κόσμο. 

τέλος με τη γνωριμlα μας θα δημιουργη
θούν σχέσεις και δεσμοl με τ' αδέλφια μας 

της Νέας Σμύρνης που θα υποβοηθήσουν 
αφάνταστα το εθνικό μας θέμα. Εlμαστε 

βέβαιοι πως θα μας παράσχουν αμέριστη 
βοήθεια στ)] διαφώτιση πάνω στο δlκαιο και 
την ηθική που χαρακτηρίζουν το εθνικό 

μας θέμα. Πέραν του εθνικού προβλήμα

τος, έχω τη γνώμη πως θα αναπτύξουμε 

αξιόλογο συνεργασlα και δρόση προς αμοι

βαlο όφελος. 

Εfμαστε ομοιοπαθέστατοι και θύμα του 

ίδιου αδίστακτου κατακτητή και νοιώθουν 

πιο ζεστό Και πιο βαθειό τον πόνο του 

Κυπριακού λαού από οποιοδήποτε άλλο 
αδερφό μας ή ξένο και συμπαραστάτη μας, 

και είναι σε θέση να εξωτερικεύσουν ατό~ 

φια και Q!<έραια τα δικό μας αισθήματα και 

με τρόπς> πέιστικό και έντονο, έτσι που θα 
βοηθήσουν το δικό μας Κυπριακό πρό
βλημα σε υπέρτατο βαθμό. 

Εύχομαι ολόψυχα καλήν επιτυχlα σ' όλες 
τις εκδηλώσεις τους στη Λευκωσία και 

πλήρη i:υόδωση των προσπαθειών που 
καταβάλλουν αδιάλειπτα για επανάκτηση 
των πρΟγονικών μας εδαφών, -τόσο στο 
Μιkρασιό.τικό χώρο, όσο Και στον Κυπρια~ 
κό. 

~ ... 
Ευχαριστώ 

, .. 
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Μεγάλο ενδιαφέρον 
για τις εκδη/ιώσεις 

του Δήμου Ν. Σμύρνης 
Με μεγόλο ενδιαφέρον συνεχίζονται 

στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία οι 
εκδηλώσεις του σωματειου Ελεύθερη 
Κυθρέα και του Δήμου Νέας Σμύρνης με 
την έκθεση φωτογραφιών με θέμα (<Η ιστο

ρία του Ελληνισμού της Μ. Ασίας μέσα από 
τους αιώνες», Χθες επισκέφθηκαν ~ην 
έκθεση πάνω aπό 300 άτομα. Η έκθεση που 
είναι ανοικτή από 10-1 και 4-7 κάθε μέρα θα 
είναι ανοικτή και αύριο Τ ρlτη. 

Σήμερα στις 7.30μ.μ. θα οργανωθούν 
ειδικές εκδηλώσεις με ομιλητές τον Πρόε

δρο του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα κ. 

Πέτσα, τον Πρόεδρο του προσφυγικού 
σωματείου «Εστία, Ν. Σμύρνης κ. Παντελή 

Σερέφογλου και κύρια ομιλήτρια τη λογο
τέχνιδα Καλλιόπη Κολιοπούλου - Γρίβα με 

θέμα: «Σμύρνη-Νέα Σμύρνη», πούvαι ανα

δρομή στο προσφυγικό πρόβλημα. 

Κάθε απόγευμα προβάλλεται σε βίντεο η 

ταινία «Κωνσταντινούπολη- χθες και σήμε
ρα)> σε επιμέ~εια Πλάτωνα Μάξιμου, κει

μενα - αφήγηση Μποστ και μουσικη ι<Jότη 
Μαυρουδή. 

Εφημερiδα ιcΦιλελεύθεροςι~, Δευτέρα 3 
Μαρτίου 1986. 

Απόψε η εκδήλωση 
για τους πρόσφυγες 
Κ~προυκαιΕλλόδας 
ΣτΗΝ ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΠΟΥ 
Μεγάλη επιτυχί_α σημειώνουν οι εκδrι-: 

λώσεις που οργανώνουν από κοινού το σω

ματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» και ο Δήμος 

Νέας Σμύρνης στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Δήμου Λευκωσίας στην Πύλη Αμμοχώστου. 

Χτες επισκέφτηκαν την έκθεση εκατοντά

δες άτομα και δεκάδες άλλα παρακολού

θησαν τις διάφορες άλλες εκδηλώσεις. 

Σήμερα θα γίνει στις 7.30 το βράδυ η 
εκδήλωση για τους πρόσφυγες κατό την 
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οποία η κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης κα 

Καλλιόπη Κολιοπούλου-Γρίβα θα μιλήσει 

με θέμα τη μικρασιατική Σμύρνη, τη Νέα 

Σμύρνη και τους πρόσφυγες της Κύπρου. 

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύ

νουν ο Πρόεδρος του σωματείου «Ελεύ

θερη Κυθρέα» κ. Χρ. Πέτσας και ο Πρόε
δρος της Εστίας Νέας Σμύρνης, του μεγα

λύτερου προσφυγικού σωματείου της Ελ

λdδας κ. Σερέφογλου. 

11 Σημειώνεται ότι η έκθεση θα είναι ανοι
κτή μέχρι αύριο. Είναι aνοικτή για το κοινό: 

10π.μ.-1 μ.μ. και 4μ.μ.-7μ.μ. 

Εφημερiδα «Ελευθεροτυπiα~ι, Δευτέρα 3 
Μαρτίου 1986. 

TPIHMEPO ΜΝΗΜΗΣ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Δεν γνωρίζω πόσοι από μας βρεθηκαν τις 

πρώτες τρεις μέρες του Μόρτη στην Πύλη 
Αμμοχώστου, όπου το Σωματείο «Ελεύ

θερη Κυθρέα», σε συνεργασία με το Δήμο 
Νέας Σμύρνης, οργόνωσαν συγκινητικές 

εκδηλώσεις για την καταστροφή της Σμύρ
νης. Πήγα εκεί και τα τρία απογεύματα

βρόδυα. Και κατασυγκινήθηκα. Από τις 
φωτογραφίες, τα προγρόμματα, τις εκδό

σεις. Πιο πολύ όμως από τους ανθρώπους, 
τους αδελφούς μας Έλληνες Μικρασιότες 

που βρίσκονταν ανάμεσα μας. 

Ιδιαίτερα με- συγκίνησε η ομιλία της κ. 

Καλλιόπης Γρίβα το βράδυ της 3ης Μαρ

τίου. Έβλεπα μπροστό μου όλα όσα έλεγε. 

Ζωντάνευε στη φαντασία μου την Ελληνική 

Σμύρνη μ' όλες του κόσμου τις ομορφιές 
στο λιμάνι και στις εκκλησιές, στα σπίτια 

και στις λέσχες, στα σχολεία και στ' αρχον

τικό. Πιο πολύ ακόμα άκουγα τα μιλήματα 

των ανθρώπων, τη χορό τους για την απε

λευθέρωση και την απέραντη θλίψη για τον 

ξερριζωμό. Και με τις φλόγες του λιμανιού 

της Σμύρνης όθελα μου και αβίαστα έρχον
ταν στο νου οι φωτιές τις δικής μας τραγω

δίας, της τουρκικής εισβολής του καταρα

μένου Ιούλη του · 74, σφιγγόταν η καρδιό 
και θόλωνε το μυαλό. Τόσες καταστροφές 
το Γένος των Ελλήνων και να μη θέλουμε 

να βόλου με μυαλό! 

Συγχρόνως είδα την ελπίδα να παραμέ-



ν ει ζωντανή, την απόφαση των Σμυρνιωτών 

για δημιουργία και ζωή και την αποφασιστι~ 

κότητα για τιθάσσευση των δυσκολιών, 

όλων των μεγάλων και των μικρών. Είναι 

καιρός να πάψουμε χαμένες να κλαίμε 

πατρίδες και να σμlξουμε όλος ο Ελληνι

σμός καρδιά και λογισμό για να βρούμε 

λύσεις εθνικά παραδεκτές. Με ευχολόγια 

και ζήτω-ζήτω δεν φέρνουμε ανάσταση 
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ούτε λύνουμε τα προβλήματα. Η Μικρασlα 

χάθηκε γιατί φταίξαν πολλοί. Για τους 

άλλους δεν μας νοιάζει εμείς Πόσο και πώς 
φταίξαμε; Ας γίνουμε και μια φορά Προμη

θεlς και ας μη μένουμε πάντα να κλαlμε 

μετά την καταστροφή. 

Εφημερίδα «Ο ΑΓΩΝ» Πέμπτη 13 Μαρτίου 
1986. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δρ. Λυσσαρίδης συναντήθηκε με πολυμελή αντιπροσωπεία του 
Δήμου Νέας Σμύρνης Αττικής που εκτελεί επίσκεψη στην Κύπρο. Ο δρ. Λυσσαρlδης διαθε
βαlωσε την αντιπροσωπεία ότι με τη σuναlσθηση όtι οι κίνδυνοι είναι κοινοί θα καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια για συνένωση του συνόλου στη βάση ενός κοινο(ι αντικατοχικοU παρα-

νομαστη: 




