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Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας
στην αντικατοχική εκδήλωση και στον εσπερινό
της Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κυθρέας 16/07/2015
Αισθάνομαι βαρύ το καθήκον να
απευθύνομαι σε ανθρώπους που συμπληρώνουν 41 χρόνια μακριά από την
αγαπημένη τους γη, μακριά από την
αγαπημένη μας Κυθρέα. Είναι επίσης
και ένα καθήκον που με σεβασμό επιτελώ, γιατί θέλω –πατώντας γερά στη γηνα σας μεταφέρω τον αγώνα που δίνουμε, ώστε μέσα από την εφαρμογή του
ευρωπαϊκού κεκτημένου, του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και
των τεσσάρων βασικών ελευθεριών, να
διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα
του κάθε Κύπριου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την
πρόσκλησή σας σε αυτή την εκδήλωση
που ο Δήμος Κυθρέας διοργανώνει, σε
συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας.
Οι φετινές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δήμος Κυθρέας συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής που,
δυστυχώς, τα 41 εξ αυτών τα βιώνει στην προσφυγιά. Και θέλω να συγχαρώ,
αλλά και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τους αγώνες τόσο του Δήμου, όσο
και της ευρύτερης περιοχής Κυθρέας, για τη διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής.
Συνοδοιπόρος στον σκληρό αυτό αγώνα της Κυθρέας και όλων των κοινοτήτων της περιοχής ο Δήμος του Αιγάλεω και προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης
Μπίρμπας, τον οποίο με χαρά καλωσορίζω στην εκδήλωση του διδυμοποιημένου
Δήμου Κυθρέας. Η διδυμοποίηση της κατεχόμενης Κυθρέας, εδώ και μερικά
χρόνια, με τον ιστορικό αυτόν Δήμο της Ελλάδας έχει, πέραν των άλλων, και
συμβολική σημασία, γιατί αναδεικνύει την κοινή μοίρα του ελληνισμού και τους
κοινούς αγώνες. Η ιστορική μνήμη της προσφυγιάς ζει στη γη του Αιγάλεω,
καθώς χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία το 1922 βρήκαν φιλοξενία, θαλπωρή, ασφάλεια και στέγη. Τα ίδια ακριβώς φιλόξενα αισθήματα που
αγκάλιασαν και τις χιλιάδες προσφύγων της κυπριακής τραγωδίας.
Φίλε Δήμαρχε, δεχθείτε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου.
Οι Κυθρεώτες βιώνουν, για 41 τόσα χρόνια, τη δοκιμασία της προσφυγιάς.
Για 41 χρόνια, οι τραγικές συνέπειες της τουρκικής επιδρομής και της συνεχι-
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ζόμενης κατοχής παραμένουν αναλλοίωτες: Οι πρόσφυγες, οι αγνοούμενοι, οι
εγκλωβισμένοι, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών του κυπριακού λαού αποτελούν τα αδιάσειστα τεκμήρια της συνεχιζόμενης διεθνούς παρανομίας της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου.
Η Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην κωμόπολη της Κυθρέας που άλλοτε
έσφυζε από ζωή, παραμένει και φέτος βουβή και αλειτούργητη και οι Κυθρεώτες
υποχρεώνονται και φέτος να την τιμήσουν, εδώ, στον ακριτικό ναό του Αγίου
Πολυδώρου.
Όπως καλά γνωρίζετε, έχουμε εμπλακεί σε ένα νέο διάλογο προκειμένου να
επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας μας, προκειμένου να την απαλλάξουμε
από τα κατοχικά στρατεύματα, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες
ειρήνης και ιδιαίτερα προοπτικής για το μέλλον. Σαράντα ένα χρόνια είναι
πολλά. Τα τετελεσμένα δημιουργούν ή αλλοιώνουν τα συστατικά της λύσης που
θα μπορούσε να θεωρείται δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική και είναι προς αυτή
την κατεύθυνση που δίνουμε τη μάχη, για να αλλοιώσουμε ακριβώς τα τετελεσμένα που ο χρόνος δημιουργεί, μέσα από την αξίωση να επικρατήσει επιτέλους
και στην ευρωπαϊκή Κύπρο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διασφαλιστούν οι τέσσερις βασικές ελευθερίες.
Και είναι μέσα από αυτή την προσπάθεια, από αυτή την πολιτική που θέλαμε
και θέλουμε και επιδιώκαμε και επιδιώκουμε την εμπλοκή της Ε.Ε. για να επιτύχουμε να διασφαλιστεί το δικαίωμα του κάθε Κύπριου πολίτη να επιλέγει τον
χώρο διαμονής του, να επιλέγει πού ο ίδιος αποφασίζει να κατοικήσει, να δώσουμε έτσι το δικαίωμα στους πρόσφυγες, έστω και κάτω από το καθεστώς που
υποχρεώθηκαν οι κατά καιρούς ηγέτες αυτού του τόπου να αποδεχθούν. Δηλαδή, κάτω από τη λειτουργία μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, έτσι
ώστε να μπορέσουμε –επιδιώκοντας ένα πραγματικά δημοκρατικό και ευρωπαϊκό κράτος- να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους ανεξαίρετα, Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους, να ξανασμίξουν. Αλλά το κυριότερο: επιτέλους να γίνουμε
αφέντες του τόπου και του εαυτού μας.
Θέλω να σας βεβαιώσω πως η επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ, βεβαίως, συμβολίζει αυτή την προσπάθεια που καταβάλλουμε. Όπως και η εδώ παρουσία του και οι εξαγγελίες που έγιναν όσον αφορά
στον διορισμό προσωπικότητας ή δικού του απεσταλμένου, ο οποίος θα παρακολουθεί τη συμβατότητα των όσων συζητούνται. Κατά πόσο, δηλαδή, αυτά που
επιδιώκουμε ως λύση ή στα επιμέρους είναι ή όχι συμβατά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αλλά και η δημιουργία μιας Επιτροπής που θα παρακολουθεί θέματα
που άπτονται της ευρύτερης πορείας μας, έτσι ώστε να εμπεδωθούν σε όλους οι
αρχές και οι αξίες της Ε.Ε., ή το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Ε.Ε.
Θέλω να πιστεύω –ιδιαίτερα μετά την εκλογή και του Μουσταφά Ακιντζί,
ενός, πρέπει να ομολογήσω, μετριοπαθούς πολιτικού, ο οποίος είχε και μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για επανένωση της πατρίδας μας για τη δημιουργία
ενός σύγχρονου κράτους- ότι έχουν δημιουργηθεί πραγματικά ελπίδες. Εάν βοηθηθεί και από τη φέρουσα το βάρος της ευθύνης, την Τουρκία, να εξευρεθεί επι-
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τέλους μια λύση που να τερματίζει την απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων που
σήμερα επικρατεί.
Θέλω να πιστεύω, την ίδια ώρα, ότι οι πολιτικές δυνάμεις θα δώσουμε τα
χέρια και θα συνειδητοποιήσουμε ότι οι Έλληνες κέρδιζαν όταν ήταν ενωμένοι.
Αντίθετα –και συμπίπτει η σημερινή εκδήλωση, όπως κάθε εκδήλωση καθεχρονική, με τις τραγικές μέρες του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής
εισβολής, και εκεί είναι που ακριβώς καταμαρτυρείται ότι όταν οι Έλληνες είναι
διχασμένοι οδηγούνται δυστυχώς στην καταστροφή- όταν είναι διχασμένοι διαπράττουν εγκληματικά λάθη. Και αυτά τα εγκληματικά λάθη πρέπει όλοι ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη να τα ανατρέψουμε, να τα διορθώσουμε και ενωμένοι
να προχωρήσουμε μπροστά, να σταθούμε όρθιοι, για να είμαστε, αν μη τι άλλο,
αντάξιοι των ηρώων της ελευθερίας, των ηρώων της δημοκρατίας, εκείνων που
έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι αλλά και να διεκδικούμε
την αξιοπρέπειά μας.
Εύχομαι ό,τι καλύτερο και σύντομα να είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε μια
λύση, η οποία θα τεθεί ενώπιον του λαού και θα γίνει αποδεκτή.

