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Μέ ,θε'μα (0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ. ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ,ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΛΑΩΝ) έγινε στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης Τ ñ S AAPSO y.uà μεγάλη
συγκέντρωση με πρωτοβουλία της Ε.Γ.Ε την Κυριακή 12 Δεκέμβρη στον
Κινηματογράφο ΑΛΚΥΟΝΙΣ.
Παραβρέθηκαν καί γυναίκες εκπροσώπου άπό* διάφορες χώρες:
1.

Κα ΠΟΥΤΟΥΣ ΑΠΠΟΛΟΥΣ:

Γυναικαία Παναφρ ικανικη' 'Οργάνωση - ΑΛΓΕΡΙ

2.

Κα ΣΟΥΜΕΤΡΑ ΡΟΥΠΑΣΤΙΓΚΕ:

Γυναικαία 'Οργάνωση τοΰ Κο'μματος της
Ελευθερίας της ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

3.

ΑΝΤΕΛΑ ΚΟΠΠ:

Γερμανία

4.

Δις Τ. ΚΑΛΑΝΤΑΡΩΦ:

5.

ΣΑΝΤΡΑ ΛΟΟΥ:

Μέλος AAPSO - ΚΑΙΡΟ

'Εθνική "Ενωση κατά τοΰ ρατσισμού και της πολιτικής
καταπίεσης, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Η.Π.Α.

6.

ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΛΛΙΝΙ ΝΤΟΝΤΙ:

Κίνηση γιά Απελευθέρωση και Α ν ά 
πτυξη - ΜΙΛΑΝΟ - ΙΤΑΛΙΑ

7.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΥΣΣΑΡΙΛΗ:

8.

ΙΝΤΖΥ ΡΟΥΣΝΤΥ:

9.

ΜΠΑΧΙΑ ΚΑΡΑΜ:

10.

Διεθνείς Σχέσεις ΕΔΕΚ - ΚΥΠΡΟΣ

Γυναικείο Τμήμα AAPSO - ΚΑΙΡΟ
Υπεύθυνη Γυναικείου Τμήματος AAPSO - ΚΑΪΡΟ

'Η Γενική' Γραμματεύς τοΰ Γυναικείου Μετώπου Μετώπου της ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Το πρόγραμμα παρουσίασε η γνωστή ηθοποιο'ς ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ.
ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ;

Αυτές τίς μέρες λαβαίνει χώρα στην Άθηνα ενα

ΰστορυκό γεγονός - ή Διεθνής Συνδιάσκεψη του Όργανισμοο

Αλληλεγγύης

των ' Αφρό- Άσιατ ικων Λαών, που γιά πρώτη φορά γίνεται σέ Ελληνικό*
έδαφος.

Τά θέματα πού θά συζητηθούν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
./..
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-3τό Τμήμα γυναικών της διαρκούς Γραμματείας του ' Αφρό- Άσιατ ικοϋ
Όργανισμοο .
"Αν προ'κειται νά παρουσιάσω τον AAPS0 η καλύτερα το'ν 'Οργανισμό
'Αλληλοβοήθειας των ' Αφροασιατικών λαών σε κάποιον που δεν γνωρίζει
τίς δράστη ιότητές του πρέπει, νά διευκρινίσω ότι είναι μεγάλος 'Οργα
νισμός που έχει πολλές τοπικές Επιτροπές στη'υ Άσια καί 'Αφρική' όπως
καί σέ άλλα κράτη φιλικά που δέχονται τίς αρχές του.

"Οταν ó AAPSO

ιδρύθηκε το 1957, δλη η Άφρικη χαί το' μεγαλύτερο μέρος της Άσίας?|ταν κάτω άπό* το'ν ζυγό του 'Ιμπεριαλισμού καί ζοϋσε μιά ζωη σκλάβων,
αμάθειας, πείνας, στη πραγματικότητα δηλαδή ό λαο'ς ήταν στερημένος
άπό* κάθε κοινωνιχο , πνευματικό καύ οικονομικό δικαίωμα.
Τότε ακριβώς ιδρύθηκε καύ o AAPSO που είχε νά άντ ιμετωπίσει τίς
μεγάλες πλούσιες δυνάμεις, ενώ αυτός δεν είχε κανένα άλλο όπλο έκτο'ς
άπο' τη'ν άποφασιστηκότητα ενός επαναστατικού μαχητή.
Συγκέντρωση μέ συγκέντρωση καί χρόνο με χρόνο ή συνειδητοποίηση
τοϋ λαοϋ μεγάλωνε καί άρχισε νά καταλαβαίνει τη' πραγματικότητα.

Εί

χαν καταλάβει καλά τά δίκαια τους σαν πολίτες-έργάτες, αγρότες καί
?ίταν απόλυτα πεπεισμένοι ό'τι όσοδη'ποτε μεγάλη καί αν.ήταν ή θυσία,
τό τίμημα
Ό

γιά την ελευθερία τους άξιζε πολΰ περισσότερο.

εχθρός βρήκε δυσκολίες γιά την αντιμετώπιση της μάχης xctí τό

αποτέλεσμα ήταν ότι ή μία χώρα μετά την άλλη κέρδισε'την ανεξαρτησία
της.

Τώρα που ó AAPSO ετοιμάζεται τό 1977 νά γιορτάσει τά 20 χρόνια

άπό την ίδρυση του όλη ή Ασία καί Άφρικη μέ εξαίρεση την Ν. Α φ ρ ι 
κή, την Ναμίμπια καί την Ζιμπάμπουε, είναι ελεύθερη.
Κανένας δέν παραγνωρίζει τη μάχη πού έδωσε ό λαός τοϋ Βιετνάμ
καί τίς τρομακτικές απώλειες σέ ανθρώπους καί περιουσία. 'Αλλά τίπο
τε δεν μπόρεσε νά σταθεί στον δρόμο καί τά όνειρα πολλών" χρόνων έγι
ναν πραγματικότητα.
Τους χαιρετάμε όλους άνδρες καί γυναίκες.
"Οταν μιλάμε γιά γυναίκες δέν περιοριζόμαστε μόνο στη'ν μητέρα,
τη σύζυγο η αδελφή*.

'Η λέξη γυναίκα στην πραγματικότητα καλύπτει τό

50% του πληθυσμού της γης. 'Η πολιτική δέν ήταν ποτέ ενα συνηθισμένο
θέμα συζητη'σεως μεταξύ γυναικών.
'Αλλά αν εξετάσουμε κάθε τομέα της ζωής σέ ενα άνπτυσσόμενο η
νέο, ανεξάρτητο κράτος θά βρούμε ότιτά κύρια μειονεκτηματα, η όπισθοδρόμικότητα, η έλλειψη επιτυχίας είναι τά αποτελέσματα τοΰ Ίμπερι./..
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αλισμού καί της άπο ιχ IO κρατ ίας. 'Η μόρφωση δεν η\αν χούνη yea όλους
τους πολίτες9 ?ίταν προνόμιο των αφεντάδων.

Δεν δΊνοταν ευκαιρία στον

φτωχό πολίτη να δει το' φως η να καταλάβει, την σημασία τών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

.
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,rH-çav γιά μέναμιά μεγάλη έμπειρία νά οργανώσω την πρώτη Άφροάσιατικη σύσκεψη γυναικών στο Καϊρο τό 1961. Λ · : "
ν

' OL, γυναίκες άντ ιπρόσωπο ι μίλησαν καλυμένα γιά τα με,ιον,εχτήματα
της ,£ωης χ,άτωτ <χπ:ό το ζυγό το\3 'Ιμπεριαλισμού.

Πολλές άπο .αυτές προ

τίμησαν μον© νά άκοΰνε, αρκετές επρεπενά χάνουν πολλά μίλια για νά
χ

βγοΐτνε κρυφά. άπο" την χωρά τούς καί νά έρθουν στο συνέδριρ. Μύα η δΰο
δ,έν τόλμησαν νάξαναεπιστρέψουνν

...
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To*ì972 στο 'Αφρο-άσιατικό γυναικείο συνέδριο στη Μογγολία κά
θε-γυνα-ΐχ^-"μίλησε Καί ?ίταν δύσκολο νά "itep io ρ ιστοϋνε στα 10. λεπτά.
Είχαν τό,σα πολλά νά πούνε γιά τους 'Ιμπεριαλιστές xa ί την καταπί εση
πού ασκούν στο-ύς •.φτωχούς πολ ίτε ς καί κυρίως στίς γυναίκες.

Κάθε ο

μιλήτρια είχε κάτι ·:νέο νά δώσει χαί. το' γενικό σύνθημα ίταν "νά πεθά
νουμε η νά ζήσουμε ελεύθερου".

Τό μερίδιο της γυναίκας

γιά ειρήνη

καί μιά καλύτερη ζωή είναι τόσο σπουδαίο όσο χαί του άντρα μέσα καί
εξ ω από το' σπίτι.
Το':,ξέρω ότι μιλάω στίς στρατευμένες γυναίκες πού παίρνουν μέρος
στο συνέδριο αυτό γι,ά νά βοηθήσουν τόν αγώνα ενάντια στίς αντιθέσεις
πού υπάρχουν στην Κύπρο - στο Λίβο,νο -- στην Παλαιστίνη.

Αυτά είναι,

γυά την ώρα δύο καυτά θέματα, αλλά αν όλου μαζί βοηθη'σουμε θά πετύ
χουμε τον σκοπό..μας.

Ξέρω ότι, είμαι, πλέον μεγάλη γυά νά προφτάσω νά

δω ενα κόσμο ειρηνικό χαί εύτυχισμένο, άλλα επιτρέψτε μου νά σδς ευ
χηθώ μιά μεγάλη ευτυχισμένη χαί πετυχημένη ζωη.

"Ας πραγματοποιηθούν

Όλα' τά όνειρα χαί οί ελπίδες σας.
Πρίν. φύγω άπό τό βήμα του ομιλητή,, θέλω νά ευχαριστήσω την Ε λ 
ληνική Κυβέρνηση χαί ό'λα τά 'Ελληνικά κόμματα· γιά την ασύγκριτα μεγά
λη φιλοξενία τους.

θέλω επίσης νά πω δυο λόγια ευχαριστίας σέ όλους

δσους πήραν μέρος στην προετοιμασία αύτη ς της πολύτιμης συνάντησης
τόσων εξαιρετικών προσωπικοτήτων.
Καλή τύχη χαί Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σέ όλους.
ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΑΗ: Καί τώρα σας διαβάζω ενα ποίημα του Δώρου Λαίζου
"ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΟΥ":
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'" "ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

TOY ΛΕΥΤΕΡΟΥ1'

θά ρίξω τά μαλλιά μου πίσω
θά φορέσω το* προ'σωπο ανάποδα
καί

θά Βγω στους δρόμους καί στίς πλατέες

με ντουφέκια, φωνές, μέ συνθήματα
νά ρεζιλέψω τους οπαδούς του συρματοπλέγματος,
νά βάλω φωτιά σιην Πρεσβεία του Θανάτου.
Θαρθουν

οί

γνωστικοί

νά μοΟ βάλουν τρικλοποδιά
γιατί τους διώχνω τους πελάτες άπο' τά μαγαζιά·
Θαρθοΰ-υ où f ' ε ¿ δ υ Μ o t α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί "
,V.á .μ ο υ - σ π άσ ο υ υ τ ά. π λ ε υ ρ ά

• •' ' •

γιατύ.βάζω όργη καί φωτιά στά παιδιά.
Θαρθουν οΰ κο'κκίνοι
νά μου κοκκινίσουν το μούτρο
γιατί, είμαι πιο' κο'κκινος άπ'αΰτοΰς."
θαρθουν οί λευκοί
νά μοΌ μαυρίσουν το' μάτι
γιατί* είμαι πιο' λευκό'ς άπ'αΰτους.
'.

Θαρθοϋυ οι φωτισμένοι
νά μου αλλάξουν τά φώτα

γιατί είμαι πιο'.φωτισμένος άπ'αύτους,
Θαρθοον
οι γελοίοι, οί σοβαροί',; οι ανατολικοί, οι δυτικοί,~
οι προτεστάντες, οί καθολικοί, οί δικοί, οί οχτροί,
-r .

οί διάολοι, ο ΐ θεοί,

••.,

τελοσπάντων δλοι, εκείνοι κι αυτοί· ,..

: jν
•.:••->-••·.•,'.

που παίρνουν τη ζωή σάν καπρέτσιο της στιγμής.
Μά έγώ θά ξαναρίξω τά μαλλιά μου πίσω
θά ξαναφορέσω το ματωμένο προ'σωπο, ανάποδα
και

θά βγω στους δρόμους καί στίς πλατέες

μέ ντουφέκια, φωνές, μέ συνθήματα
νά διεκδικήσω:

Ψωμί καί Ελευθερία.
.,/ . .

-6ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ:

Ή

επομένη όμ ιληρίριά μας είναι ή Νίκη Κατσαοΰνη

Χριστοδουλίδη, μιά γυναίκα άπό την Κΰπρο.

Ξεσηκώνει τη Διεθνή Κοινή

Γνώμη μιλώντας δποτε της δίνεται;ή ευκαιρία καί περιγράφει τη'ν μοίρα της Κύπρου.
ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗ: s ti
Συναγωνιστές,
Παρ'δλο ποΰ to θέμα "της συνάντησης αύτης είναι ή συμβολή της γυ
ναίκας στον άγωνα γιά την απελευθέρωση του λάου,: δεν θά ήθελα να εν
τρυφήσω ναρκισσιστικά στο δτ'ι έχουμε κάμει έμεϊς ou γυναίκες της Κύ
πρου γιά τόν τόπο μας μα να' πω γιά νο'ν τεράστιο αγώνα ολόκληρου του
Κυπριακοί) λαοΰ γιά επιβίωση καί πρόοδο ποΰ είναι αδιαφοροποίητος βιο
λογικά καί έχει σάν υπόβαθρο την ευρύτερη, πολιτικοποίηση του ΛαικοΟ
συνόλου.

Αυτό ποΰ μετρά και θαυμάζεται σ'δλες τις άγωυίστριες σάν

τη Λαίλα, σάν την Φλέμινγκ, ποΰ πολέμησαν γιά τον τόπο τους καί τά
ιδανικά τους δέν είναι ή θηλυκή συμμέτοχη' τους στον αγώνα, μά ή σωστή'
πολιτική, ενσυνείδητη τους τοποθέτηση απέναντι στα ιστορικά προβλή
ματα τοΰ τόπου και του χρόνου ποΰ ζησαυ.
'Η πολιτικοποίηση της Κύπριας γυναίκας συμπίπτει τέλεια με κείνη
τοΟ άντρα καί συναπαντιέται σ'δλες τις ιστορικές στιγμές του τόπου
μας.

Ά π ό τό 1938 όταν η Κΰπρος ήταν ακόμα αποικία της Μεγάλης Βρετ-

τανίας ονομαστές απεργίες δπως εκείνη του κλωστοϋφαντουργείου της
Αμμοχώστου οργανώθηκαν παράνοια καί κράτησαν γιά τρεις ολόκληρους
μήνες με κΰριο συντελεστή τίς εργάτριες ποΰ καταδιώχθηκαν, απειλήθηκαν
καί φυλακίστηκαν γιά τη δραστηριότητα τους..

'Η Αγγλική Κυβέρνηση

είχε ιδιαίτερη ευαισθησία σέ τέτοια λαίκά συνδικαλιστικά κινήματα ποΰ
αφύπνισαν πολιτικά ενα καταπιεσμένο λαό καί τά καταπολέμησε βίαια
αφήνοντας κατά μέρος τη'ν αγγλική της λεπτότητα.
Κατά τον II ' Παγκόσμ ιο Πόλεμο δταν οι Κΰπρ.ιοι εθελοντικά κατατάγησαν γιά νά πολεμη'σουυ το'ν φασισμό., ήσαν οι μ_ανάδες μας ποΰ κατέβηκαν
σε αιματηρές διαδηλώσεις γιά νά επαναπατριστούν οι στρατιώτες καί νά
μη χρησιμοποιηθούν σάν στρατιωτική δΰναμη.σέ άλλες αποικίες.
Στον έθνικοαπελ ευθερωτ ι κ ó άγωνα ένάντ ια- στη'ν· Άγγλ ικη κυριαρχία
ή γυναίκα πολέμησε τό ιδιο'.μέ τον άντρα, φυλακίστηκε, βασανίστηκε.
Σΰγκαιρα δμως έσπαγε καί τους κο ινωνικοΰς παρεμποδισμοΰς ποΰ ιστορικά
την θέλανε παράκοιτη καί μητέρα καί οτπαίτησε το' μερτικό της σέ Πανε
πιστημιακή μόρφωση uoCC /τη' συμμε'τοχη· της στον. ο ¿κονομ ι,κό καί πολιτικά
./,.
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Ου γυναίκες•·'VTTÍ'V -Κύπρο ά π ο τ ε λ ο ϋ ν :

to 55% τοΰ γεωργυκοΰ έργατυκοΰ

δυναμυκοϋ

το' 30% ·τοϋ έργατυκοΰ δυναμυκοΰ στη βι,ομηχανύα
το' 25% του έργατύκοϋ δυναμϋκου στο -έμπο'ρ bä
;

: !

το" 35% του έρ γ\χτ'ύ κ ου δυναμικού στ ύ ς ύ π ο λ ο οπές ύπηρ εσύες .
Το πραξηκοπυμα τοΰ 1974 ένάντυα στο'ν Πρόεδρο της Κυπρυακης Δη
μοκρατίας

Ά ρ χ . Μα κάρυο καθ* η τουρκυκη εί,σβολη πού επακολούθησε θά

μποροοσε νά η\αν το' τέλος ένο'ς νεαροΟ καυ φολοπρο'οδου κράτους.
με κάμει, τυς πίκρες

"Εχου

δυαπυστώσευςμας γυά τά'ξένα συμφέροντα στην

Άνα-

τολυκη Μεσο'γευο πού άπαοτοΰν τους Πάλα οστύνυους ξ ερ υζωμένους 9 τους
Κύπρυους Τουρκοκρατούμενους,, τους Λιβανέζους δι,αμελ υσμένους .
εμπραχτη γνώση τοΰ τούρκ ι,κου έπεχτατυσμοΰ του Συονυσμοΰ, του
,κάν,υκου ' Ιμπερ ιαλ ι,σμοΰ .

Φέρνουμε αΰμάσσουτα τά σημάδοα

"Έχουμε
Άμερυ-

εσκεμμένης

γενοκτονίας καύ ξέρουμε τους ξένους που κάθονται, στα σπύτυά μας κυ
αφήνουν τά περι,βο'λυα μας νά ξεραθοΟν.

Ξέρουμε πόσους επουκους μετα

φέρουν γυά ν'άλλάξουν την πληθϋσμ υακη*-σύσταση τοΰ το'που μας καύ νά
δημιουργήσουν DE FACTO καταστάσεις.

• h. I

Ξέρουμε εμείς où Κύπρυου άκο'μα πώς ó Τούρκυκος Στρατο'ς δέν εδυωξε μόνο "Ελληνες άπο τά σπυτυα τους μ~ά καυ τους¿Τουρκοκύπρtous συμπατρυωτες μας που με τη ßta και! το'ν έκφοβυσμο' τους κουβάλησαν 'στο' βορρά.
Ξέρουμε άκομα πώς ρ ΰ βυασμ^ο ό_ δέν είχαν μο'νο στόχο τύς

Έλληνοκύ-

πρυες εγκλωβυσμένες μά καυ τυς Τουρ κ ο κ-ύπρ u ες .
Γυ'αΰτο κυ ό αγώνας μας δεν είναυ αγώνας μο'νο γυά τους
της Κύπρου μά καυ τους Τουρκοκύπρυους 9

"Ελληνες

τους Ά ρ μ έ ν η δ ε ς δλους τους

Κύπρυους πού αγαπούν τον το'πο τους.
'θ αγώνας μας άκο'μα δ εν . δυνατά,υ νά_ άναλυθη ξέχωρα άπο το'ν άγωνα
δλων των λαών της

Άνατολυκης Μεσογείου,, τους

'Ελλαδυτες, τους Παλαυ-

στυυυους, τους Λυβανέζους, πού μάχονταυ γυά νά απαλλάξουν την πατρύδα
τους άπο τίς

ξένεε έπυδράσευς καυ τά συμφέροντα.

'Η ολοκλήρωση τούτη τοΰ αγώνα δμως άπαυτευ την παρουσυα της Τουρ
κάλας

Άγωνυστρυας

πού πρέπευ νά άρνηθη την συμμέτοχη καυ τη συνένοχη

της σ ' ενα βρώμυκο πόλεμο πού τελυκά θά καθυποτάξη τους λαούς μας στυ'ς

./. .

-8ντοπυες καύ τύς ξένες άντ υδραστ υκές δυνάμευς.
'Η αλληλεγγύη των άγωνυστρυων όλου του κόσμου γυά την ύπο'θεση
τοΟ Κυπρυακοϋ λαοΰ ύπηρξε εμπραχτηί

Στην.. Μεγάλ.η Πόρευα ένάντυα στην

Τουρκυκτί • Κατοχή .πού όργανώθηκ,ε στύς 2.0 τ ο ϋ , Ά π ρ ύ λ η το' 1975 στην Κΰπρο
πήραν μέρος δλες où Εύρωπαυκές, où Σοσυαλοστυκές, οι Ά ρ α β υ κ έ ε χωρεε
οπωε καύ où χώρες της Νότυας

'Αμερυκης, τηε Ά φ ρ υ κ η ε κυ ó Καναδάς.

Γυ'αΰτό α ύσθανο'μαστ ε ευγνωμοσύνη κ Ç ' άντλ οϋμε δύναμη γ υατ Ú :
"θ άγώναε στην. Κΰπρο συνεχύζεταυ πάνω σ'ολα τά έπύπεδα,, ajeó*
αντρεε καύ γυναίκες ποΰ άντ υτάχθηκαν' στο* πααξυκοπημα, που πολέμησαν
τους εί,σ.βαλ.ε.ϊς s ποΰ συμβάλλουν στο' να κρατηθη ή ούκονομυ'α, να δουλεΰη
ή Παυδεύα 9 να δυατηρηθη ψηλά το' άγωνυστυκο
Κΰπρυα άγωυύστρυα

πνεύμα τοΰ'λαοΰ μαε.

*Η

είναι, παρούσα σ.'δ.λα τοΰτα τα πολυεδρυκά μέτωπα.

Κάνω έκκληση σήμερα προς δλες τύς συυαγωνύστρ υεε ποΰ

βρύσκονταυ

•εδώ νά έντεύνουν την άλληλεγγΰη μεταξΰ τουε καύ προς την Κΰπρο μέ
μέτρα πρακτυκά.
Ό

χρο'νοε ποΰ μπαύνευ πρέπευ νά μας βρη ετουμες.

OÙ Κΰπρυου 9 où πάλα L O T ÚV υο u, où Αυ,βανέζου δέν εχο.υν σκοπό* νά κατα
θέσουν τά δπλα.

:... . .

Ζήτω ó άντ.υ-υμπερ υαλ υστυ κο'ς αγώνας των λαών μας.

J

;••.·..·•.

Ζήτω ή ,λευτερυά5 ή Δήμο κρατ ta, ή κουνωνυκη Δυκαυοσΰνη γ.υά όλους
:/

τοΰε λαο ΰ ε του κόσμο υ .
ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΑΗ:

Στη συνέχευα θα δοΰμε μυά ταυνύα μυκρου μηκουε

γυά την Κΰπρο μέ τύτλο:
ΦΙΛΜ:

_":•;, ν

'Η Κΰπροε μέσα από τά μάτ uà τών παυδυών".

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

'ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΑΗ:

Άπο'-ενα

Έθνυκο' Απελευθερωτικό Κίνημα ποΰ πο

λεμάει το καταπυεστυκο καθεστώε τηε.Νοτυαε

Ά φ ρ υ κ η ε μδε έρχεται, το*

ερώτημα ποΰ άπασχολεΰ κατά καυροΰε δλους όσους πολεμάνε γυά απελευθέ
ρωση, μέσα ά.π'το' πούημα έυος νέου άπ'την Ναμύμπυα ποΰ εχευ γυά τύτλο:
"ΩΣ ΠΟΤΕ . ΣΥΝΤΡΟΦΕ"..
Κάθε μέρα μέ ρωτάς ως πο'τε;
'Ως πο'τε θά συνεχύσουμε την πόρευα;
'Ως πο'τε θά κρατησευ ή μάχη;
Καύ ως πο'τε θά μένουμε σκλάβου;
./..

"Ομως σου έλεγα πάντα.
"Ας τραβήξουμε μ it pos Σΰντροφε ," - >'
;·~· ΓΥ.

μέχρυε δτου εκπληρώσουμε την Α π ο σ τ ό λ η
π ου* ó λαός

μας έμπυστεΰτηκε,,- \ κ . ;

κ u - ci ε γυρύσουμε π Ú σ ω όταν ο λα τελειώσουν..,.-,.
Σου έλεγα άκο'μα δτυ e δρο'μοεείναυ μακρύ*s.
Ε G ν α u δΰσκολοε κ α C χρειάζεται

ύπομόνη.

Μδε χρευάζεταυ έπυμονη καύ θάρρος '"'
καύ ή θέληση να ελευθερωθούμε
καύ ν 'άντυσταθοΰμε στύς κακουχύες.
Σου τω πα -οτν

?ίρθε ή, νύκη γυά

την Ά λ γ ε ρ ύ α

τύς π Ρ ο άλ λτΘ ς •••.;· \•

•IÌ/TV

".·
«....,

Καύ γυά το' ήρωϋκο Βυετνάμ. έχθέε.
••Γ··

Σήμερα ?Ί ρθ e ή νύκη γυα το* Γ κ ύν εϋ-Μπυσσάουν .
Καύ αΰρυο θάρθη και

ή δυκη',μας σευρά.

Συντρόφου, δεν 'ε ίνα υ εύκο-λοε. ό δρο'μοε τηε Νύκης,
γυ'αύτο' πρέπευ να εξακολουθήσουμε τη μάχη.
Καύ πρέπευ να θυμώμαστε τύ περυμένευ ό λαός άπό έμας:
Νά ευμαστε αΰσυο'δοξου καυ σταθερού γυά τη'ν άντυσταση.
"Αν κ α ύ π ά λ υ με ρωτησευς ως πότε,

.,. ·•

το'τε θα σου απαντήσω δτυ;
"Ολα έξαρτώνταυ άπ'τύε δυκεε μαε προσπάθευ-εε5
Κυ δτυ πρέπευ.ακόμα νά κερδ'ύσουμε την άλληλεγγΰη
"Ολου του Κόσμου. ,
Ε μ ε ί ς où "Ελληνες καύ

'Ελληνύδεε ευμαστε αλληλέγγυου με δλους

αύτοΰε τοΰε άγωνεε 3 γυατύ καύ ή δυκη' μαε μακροχρόνυα πείρα μδς εχευ
δυδάξευ δτυ είναυ απόλυτη ανάγκη νά κρατάμε ψηλά τη φλόγα της έπανάστασης ένάντυα σέ κάθε εκμετάλλευση των λαών καύ με α&τό το πνεύμα
αλληλεγγύης σδς παρουσυάζω τη'ν έπο'μενη όμυλητρυά μας, ποΰ θά μποροϋσε νά αναρωτηθεί "'Ως ποτέ, Συντρόφου" καύ γυά απάντηση θά μποροϋσε
νά πεί:' ' '"Νά θυμώμαστε πρέπευ τύ. περυμένευ ό' λαοε άπο' εμάς*,.
Νά ευμαστε αΰσυο'δοξου καύ σταθερού γυά τη'ν άντυσταση".
Καυ τώρα μυά γυναύκα από το : ' Απελ.ευθερωτ υκό Κύνημα της Παλαυστύνης
ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑ:

Θεωρώ μεγάλη μοΰ τυμη τη* δυνατότητα

μοϋ δύνεταυ σήμερα νά έπυκο υνωνη'σω μαζύ σας.

ποΰ

Μέ την εϋκαυρύα αύτη

-10θέλω νά σας μεταφέρω τον άγωνυστ ι,κο' χα"ΐ^ρετυσμό.. των Παλαι,στ ι,νίων
γυναι,κών καί τίς ευχές τους γυο* την έ.πι,τύχt'a · της Συνδ υασκεψης Α λ λ η 
λεγγύης ποΰ γίνεται, στην 'Αθηνά.
Εζναυ πολΰ φυσι,κό τα προβλήματα ι~\ς Παλαυστόνης καί της Κύπρου
νά ταυτίζονται,.

Εμείς où Πάλα U O T L V U O b πυστεΰουμε πώς στη'ν πραγματι

κότητα πρόκευται, γυά ευα «au μόνο πρόβλημα.

Το πρόβλημα της δυκαι,ο-

σύνης γ^α όλό τόν κόσμο καί του ' ' Αγώνα" έυάντι,α στη'ν ' Ιμπερ ι,αλι,στοκή
προσπάθει,α καταπίεσης, των 'Εθνών;.· ' Είναι, πολΰ σημαντι,κό νά συνεχυστοϋν
οό άγονες μας Hau νά αναπτύξουμε τήν άλληλεγγ'ΰη.. των λαών μας.
' Αδ ε λφ tα 5

Í-ÜÍ-Í

' Η MUNTAHA HOURANI, 16 χρονών σκοτώθηκε από 'Ισραήλυνό τανκ στο
JENIN στο Κίνημα του Νοέμβρη του 74.
Στίς 16 τοϋ Μάη .. του . 1975 η LINA NABULSI ήταν αρχηγός της εξέγερσης
στο NABLUS.

QÍ ' Ισραήλ ι,υο t στρατιώτες την κυνη'γησαν καί της φύτεψαν

δυο σφαίρες στο λαι,μό μέσα στο σπίτι, των φύλων της που ζη'τησε καταφΰγυο.

'Η LINA δολοφονήθηκε "εν ψυχρώ".

Μά ούτε τέτοι,ου είδους περυ-

στατυκά οΰτε où βαρβαρότητες τοο έχθροϋ φοβίζουν τον λαό μας.

Γυναί

κες, άντρες 3 παι,δι,ά εΰμαστε ό'λοι, μας αποφασισμένο ι, νά πληρώσουμε καί
με τή ζωη' μας ακόμα την ελευθερία μας.
Τά περ ι,στατυκά όμως πού σας ανάφερα δείχνουν μέχρι, ποΟ προχωρούν
où Σι,ωνυστοκές Λυνάμευς Κατοχής προκειμένου νά καταπνίξουν τον Παλαοστι,νι,ακό Απελευθερωτικό Αγώνα.

Δείχνουν ακόμα τήν απόφαση της Πα-

λαυστίνι,ας γυναίκας γι,ά ενεργό συμμετοχή στον αγώνα του λαοϋ της.
Είναι, αποδειγμένο 'ίστορυκό γεγονός πώς ò αγώνας ένάντι,α στόυ
' Ιμπερ ι,αλ υσμό καί τήν Εκμετάλλευση ελευθερώνει, την Δυυαμι,κή Ένέργει,α
της Μάζας.

'Η Γυναίκα δέν είναι, εξαίρεση αύτοΰ του Κανο'να.

'Η συμ

μετοχή της Γυναίκας στο'ν Κοι,νωνι,κό καί Έθνυκό μας Αγώνα αποδείχνει,
την σπουδαι,ότητά του καί του βαθμό της ώρυμο'τητας ποΰ έχει, φτάσει,....
'Η άγωνυστι,κή συμμετοχή της γυναίκας στίς Έπαναστατι,κές δραστη ροότητες της Πάλα ι,στίνης δείχνει, τό ξέκομμά της από τήν παράδοση της
Συντήρησης που τήν έμπόδι,ζε ως τά τώρα νά παίξη τον φυσοκό ενεργό της
ρόλο
"Ολα αυτά δέν σημαίνουν πώς ή Παλαι,στίνυα γυναίκα έχει, ξεχάσει, τό
σπίτι, τη ε καί τ ο'ν ρόλο της μέσα σ'αύτό.

Θεωρούμε δμως απόλυτα σημαυτυ-

κο' νά συνει,δητο πο ι,ήσουμ ε κοϋνωνυκά καί πολοτι,κά τίς μητέρες γυά νάχουμε έτσι, μύα γερή μελλοντική γενυά που θδναο υκανή ν'άναλάβη μι,ά Έλευ-

-11θερωμένη Χώρα καέ νά συνέχιση τον Αγώνα μας γ υ α* Παγκο'σμυα ΔοχαυοσιΪνη
«at Ειρήνη...,,.'...
OÙ μαθητρυες MUNTAHA καο" LINA δεν είναυ οϋτε où πρώτες ούτε où
τελευταίες που πέσανε στον Αγώνα έν.άντι,α σ'αύτο'ν που άρπαξε τη Γη
τους.

Μα οΰτε καθ" ó Αγώνας της Ιϊαλαυστόνι,ας Γυναίκας άρχισε μονάχα

στο' 1974-.

Ό

Αγώνας της αναπτύσσεται σταθερά' από τυς αρχές του Αύώ-

να μας ya ζ υ με την 'ϊμ-κερ οαλι.στ &κη συνωμοσία έναν τ ta στους λαοΰς της
Μέσης Ανατολής.

'Η ' Ιμπερ ιαλ μστ ι/κη αύτη Συνωμοσία προσπάθησε άπο τότε

νά ξερρυζώση το'ν ΙΓο'λ'αοστ tVuxK'ó Ααο' άπο τ ή Γη του xat νά βάλη στη θέση
του ενα ανακατωμένο πλήθος ξένων ανθρώπων που δεν τους ένωνε παρά μονο'χα μοά θρησκειία3 αποτέλεσμα vi δΐιμ ¡,ουργηθη ενα ρατσι,στίκό επεκτατικό
κράτος φυτεμένο άπό το'ν ' Ιμπερ taX ισ\ιό

στο" μέσο ¡roö Άραβυκοΰ Κο'σμου.

Στην άρχη τ, άντυδραση στη' Δύακη-ρυξη του BALFOUR καύ στη'ν ίδουση
τοΟ Σιωνιστικού Κράτους χαρακτηρίζονταν1 άπο ευρηνίκές με'θοδες που
eívat συνδεμένες μέ er" φΰστι τοΰ Λαοΰ μας.

Γένηκαν τότε δυαμαρτυρ υες,

διαδηλώσεις, εκκλήσεις στον Βρεττ ανά "Υπατο 'Αρμοστή «-at δ-^-αμ_αρ.τυριίε£
évávTta στά βασανι στη'ρ ta που γίνονταν ατούς άνδρες κο t στές γυναίκες
της Παλαι,στένης μέσα σχίς
απέτυχαν.
Ό

φυλακές»

Στους ìlaAatq Γ tv ιούς

"Ολες e t ευρην,κές προσπάθειες

5έν απόμενε παρά ό "Ενοπλος Αγώνας.

ρο'λος της γ .¡να ι κ α. ς .γ tá την απελευθέρωση αναπτύχθηκε παράλλη

λος κ oui ανάλογος μέ :ο είδος τοϋ αγώνα.
ολοένα επί- ετίκώτερος.

Στην άρχη' ευρηνίκός, υστέρα

Στά 1-921 σχηματίστηκε ή πρώτη "Ενωση Γυυαοκών

Παλαιστίνης καύ μι·ά 'Αντιπροσώπευα της στάλθηκε στο'ν "Αγγλο "Υπατο
Αρμοστή' μέ αίτημα e η ν α?·:ορωση της Διακήρυξης του BALFOUR.

'Η "Ενωση

αύτη οργάνωσε δϋαδηλώσεμς, φρόντισε τές ο υ>> ογε'υε ίες των θυμάτων καέ
των φυλακισμένων καέ άγο'ρασε κομμάτυα γης γtá νά μην ξεπουληθούν στους
Σtωυtστές αποίκους.
Στη Γενική 'Απεργόα τοϋ 1936 600 φοιτήτριες παρά τές χοΊ»ωνι*κεε
δυσκολίες ώργάνωσαυ ενα Συνέδριο στά 'Ιεροσόλυμα χαο αποφάσισαν τη
συνέχιση της άπεργυας μέχρις δτου υκανοποίηθοΰυ τά Παλαιστινιακά αι
τήματα.

Εκείνο ΤΟ' χρόνο η FATIMA GHAZAL σκοτώθηκε στη'ν μάχη κοντά

στη'ν περιοχή ιτης LIDDA.
μάχη.

Τ

Ηταν η πρώτη γυυαέκα που λάβαυϋέ μέρος σε

' Απ'αύτη την περέοδο κ at μέχοί τά 1965 η συυμετοχη' της γυναέκας

άπο λο'γους κοινωνικούς καθ* πολιτικούς αλλά xúpta από την έξορΟ*α που
ακολούθησε το'ν πόλεμο τοΰ 1948 περιορίστηκε στο νά φέρνη φαγητό" στους
πολεμιστές, νά δι'υη τ ι'ς πρώτες βοήθειες.» νά κάνη -ην δασκάλα κ.λ.π.
Στά 1965 υδρΰθηκε η σημερινή 'Ομοσπονδιακή "Ενωση Γυναικών της Παλαί./. .
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-12στίνης πού δπως είναι γνωστό δεν περ ιορ ίζετα ι μονάχα στο'ν ρο'λο του
θεματοφύλακα της Ιΐαλα ιστ ιν ιακή ς Παράδοσης καί Κουλτούρας άλλα συμμετέ
χει ολοκληρωτικά στους πολιτικούς καί στρατιωτ ι κο υ ς αγώνες το'σο μέσα
στα κατεχο'μενα εδάφη δσο και εξω άπο' αυτά'»

Ό

στρατιωτ ικο'ς της ρο'λος

εκφράζεται σε πολλών ειδών δ ραστη ρ ιο'τητε ς9 δπως το' σχεδίασμα HL ή
συμμετοχή* σ ' έπ ιχε ιρησε ις ενάντια στο'ν έχθρο", ή παρα'νομη εισαγωγή δπλων
μέσα στα κατεχο'μενα έδάφη 3 ή στρατιωτική εκπαίδευση άλλων γυυαικώνκλπ.
Σαράντα χρο'νια μετά το' μαρτύριο της FATIMA GHAZAL, où γυναίκες
τοο TEL AL ZATAR συμμετείχαν ολοκληρωτικά στην αντίσταση των 52 ήμερων
ποΰ εσβυσε τον μύθο τοΰ τέλους του Παλαιστινιακοί) Αγώνα.
Σήμερα οι γυναίκες του TEL AL ZATAR είναι

ενα ζωντανό' σύμβολο

της Επανάστασης.
Παράλληλα όμως με δλα αυτά ή παλαιστίνια γυναίκα θεωρεί βασικό'
της καθήκον τη'ν προσπάθεια διαφύλαξης του Εθνικού χαρακτήρα του λαοΟ
καί δουλεύει μ'αύτο' το' σκοπό δημιουργώντας καί δουλεύοντας σ'έκπαιδευτικά κέντρα3 παιδικούς ^ταθμούς9 νηπιαγωγεία., σχολεία αναλφάβητων κλ
Οι γυναίκες όλου του-κόσμου έχουν υποφέρει απο την άνιση μεταχειρηση μέσα στίς . κοινωνίε ς πού ζούνε.

'Η Παλαιστίνια γυναίκα συμμερίζε

ται δχι μο'υο την πικρή τους εμπειρία αλλά είναι υποκείμενο καί της ει
δικής Εθνικής Καταπίεσης άπο' τη Σιωνιστική Αποικιοκρατία.

Είναι

λοιπό'ν φυσικό νά πιστεύη πιά απ ο'λυτά στην ιδέα της χειραφέτησης μέσα
άπο την Έθνικη' Απελευθέρωση.
'Η Αλληλεγγύη που εκφράζεται σήμερα προ'ς τους Κυπρίους, τους
Παλαιστίνιους καί Λιβανέζους είναι για μας πολύ σημαντική καί εκτιμάμε
άπο'λυτα τη'ν ευκαιρία πού μας δο'θηκε νά έκφράσο.υμε τις θέσεις μας καί
νά σδς πούμε δτι συμμεριζόμαστε το'υ Αγώνα δλων των Γυναικών γιά ενα
καλύτ ερο κο'σμο .
Έ κ μέρους τών Γυναικών της Παλαιστίνης θέλω νά εΰχαριστη'σω την
Πολιτιστική 'Οργανωτική Επιτροπή καί τίς Γυναικείες 'Οργανώσεις για
δλες τους τίς προσπάθειες καί νά τους ευχηθώ επιτυχία στους σκοπού της.
Σας παρακαλώ νά μου επιτρέψετε νά σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα.
"Αν καί θά προτιμούσα περισσο'τερο νά γιορτάζαμε αληθινά Χριστούγεννα
στον το'πο πού ξεκίνησαν.

στο'ν τόπο της Γέννησης

Παλαιστίνη
Σδς εύχαριστώ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ

στην
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Κα υ τώρα σ α ς δ ι α β ά ζ ω

το

Ψήφισμα.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ (1? Δεκέμβρη ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ) ύστερα
από* πρόσκληση τών Γυναικείων Σωματείων:
"Ενωση Γυναικών 'Ελλάδας
"Ενωση 'Ελληνίδων Νομικών
Κίνηση "'Η Γυναίκα στην Αντίσταση'

1

Γραφείο Γυναικείων Προβλημάτων
Κύνηση Δημοκρατικών Γυναικών ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πανελληνία "Ενωση Νοικοκυρών
Προοδευτική' "Ενωση Μητέρων 'Ελλάδας
Σύλλογος Γυναικών Περιστερίου Η ΜΗΤΕΡΑ
πού οργάνωσαν τη συγκέντρωση αύτη' στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης

Αλ

ληλεγγύης της AAPSO πΗο'ς τους λαούς της Κύπρου, της Παλαιστίνης καί
των Πατριωτικών Δυνάμεων τοΰ Λιβάνου γύα να τιμηθη ó ρο'λος της γυναί
κας στους άπελ ευθερωτ ικο ύς αγώνος των λαών.

Πιστεύουμε οτι το' πρό

βλημα των. λαών της Κύπρου, της Πάλα ιστ ίνη ς καυ τών Πατριωτικών Δυνά
μεων του Λιβάνου είναι, κοινό για κάθε λαο' πού τοΰ αμφισβητεί το παρο'ν
καί το' μέλλον του ò ' Ιμπερ ιαλ io μο'ς και εΐδικώτερα γιά τους λαούς της
Ανατολικής Μεσογείου.
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ
Την ανάγκη νά διαδηλώσουμε την αγωνιστική μας αλληλεγγύη προ'ς
τους Λαούς της Κύπρου3 της Παλαιστίνης και τις Πατριωτικές Δυνάμεις
τοΰ Λιβάνου πού αγωνίζονται γιά την ελευθερία τους καί τη'υ Έθνικη'
τους Ανεξαρτησία.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
Την αντίθεση μας στις ωμές επεμβάσεις καί τίς άλλες διεθνείς
μεθοδεύσεις πού αποσκοπούν στη διάλυση της ιστορικής προοπτικής γιά
σοσιαλιστική άλλαγη στους αραβικούς καί Μεσογειακούς Λαούς.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
'Υποστηρίζουμε το'ν αγώνα τοΰ Κυπριακού λαοΰ, γιά μιά ανεξάρτητη,
ενιαία, αδέσμευτη καί κυρίαρχη Κύπρο, το'ν δίκαιο αγώνα τοΰ Παλαιστινιακοΰ λαοΰ καί τών Πατριωτικών Δυνάμεων τοΰ Λιβάνου.
./. .
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ΖΗΤΑΜΕ
Την επιστροφή όλων τών προσφύγων Κυπρίων στα σπίτια τους συμφωνά
με την· ¿πόφαση του OHE.
Την εφαρμογή της αποφάσεως 3912 των "Ηνωμένων ' Εθνών γιά τη'ν Κύπρο
καυ πραγματοποίηση μιας Διεθνούς Συνδιάσκεψης με την εγγύηση των
'Ηνωμένων Εθνών γιά την επίλυση του Κυπριακού Ρέματος.
Την εδραίωση της συμμαχίας του Παλαιστινιακού Λάου καυ των Λιβανι
κών Πατριωτικών Δυνάμεων καί ματαίωση της ¿μπεριαλιστικης καί σιω
νιστικής συνωμοσίας εναντίον τους.
Την ολοκληρωτική καί χωρίς ορούς απομάκρυνση των 'Ισραηλινών Δυνά
μεων άπο δλες τίς κατεχόμενες Αραβικές περιοχές.
Την απελευθέρωση τών πολύτοκων κρατουμένων
Το' δικαίωμα τοΰ Πάλα ιστ ινιακοϋ λάου υά επιστρέψει στο'ν τόπο~ του
καί να ιδρύσει το" ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος
Την κατάπαυση τοΰ πυρο'ς καί τη'ν εδραίωση της ειρήνης στο' Λέβανο
καί
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Την απόφαση μας νά συνεχίσουμε τίς αγωνιστικές μας προσπάθειες
γιά την δικαίωση τών παραπάνω στόχων.
A0HNÄ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1976
Το. ψη'φισμα αυτό επιδίδεται, στον 'Οργανισμό'. 'Ηνωμένων Εθνών καί
στον 'Οργανισμό Αλληλεγγύης τών ' Αφρό- Ά σ ιατ ικών Λαών Α.Α.Ρ.S.O.
Το* προ'γραμμα έκλεισε με μουσική' άπο την Παλαιστίνη καί τη'ν Κΰπρο
καί 'Ελληνικά επαναστατικά τραγούδια.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στίς 15 Νοέμβρη έγινε το δεύτερο Σεμινάριο - Συζη'τηση στα γραφεία
μας μέ θέμα: Προγραμματισμός Γεννη'σεων ά πό . ' Ιατρ ικ.η ς καί Νομικής
πλευράς. 'Ομιλήτριες η"ταν ή Γυναικολόγος Μαρία Κυπριωτάκη - Περράκη
καί ή Δικηγόρος Λίλα Χριστοφορίδου, μέλη της Ε.Γ.Ε. Πολλά μέλη της
Ε.Γ.Ε παρακολουθήσαν την ομιλία καί επακολούθησε συζη'τηση.
'Η κα Περράκη μας μίλησε γιά τά μέσα προφύλαξης από ανεπιθύμητη
./. .

-15έγκυμοσύυη, τα άντυσυλλυπτοκά χάπυα καέ τίς τυχο'ν παρενέργευές τους 9
κ α ί τους

κουδυνους πού διατρέχει

η γυναίκα ά π ο' την άμβλωση.

Στον Γοονυκο Κώδι,κα ή άμβλωση θεωρεοταο έγκλημα κατά της Ζωης 3
Ιοως εξήγησε ή Δι,ς Χρ υστοφορ ίδου, καί προβλέπονται, πουνές γυά τη*ν
μητέρα καί εκείνους που την βοήθησαν.

'Η όμυλητροα έτο'νοσε Οτι πρέ

πει,, νά ληφθοΰνμέτρα ώστε νά μην καταφεύγουν
ση. Χρει,άζεταο δ υαπαι,δαγώγηση των νέων

ου γυναϋκες στην έκτρω

καέ κουνωνι,κη προστασία τοο

γόμου.
ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
"Ολα τα μέλη της Ε.Γ.Ε. παρακαλοϋνται, να έρθουν στο' κο'ψυμο της
Πίττας τη*ν Τετάρτη 12 Γενάρη 1977, στίς 7 μ.μ., στο' σπίτι, της Καλλοοπης Μπουρδάρα, Δερυγνΰ 31 (Τηλ. 8210-339)
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
Τη*ν Πεμτη 27 Γενάρη 1977s στίς 7-30 Μ.Μ θά γίνη στά γραφεία
τ?ίς Ε.Γ.Ε ή τακτι,κη μηνυαέα συνεδρίαση όλων των μελών,, βοά ενημέρω
ση καί συζήτηση πάνω στο' προ'γραμμα δουλευας γυά το' 1977.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλοϋνταt δλα τα μέλη νά τακτοποιήσουν τίς ταμευακές τους
ύποχρεώσει,ς γι,ά το' 1977.
απόγευμα 7 - 9

Τά γραφεία της Ε.Γ.Ε είναι, άνουχτά κάθε

Η.Μ«, γι,ά την ευσπραξη των συνδρομών.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

