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ΚΥΠΡΟΣ 

Νησί ίίίκpό, νησί γλυκό, νησί τuραγνισμένο 

Ποιος το γνωρίζει τούτο το νnσί; Ποιος τn γνωρίζει, άραγε, τnν 'Έναλίαν'', τn θασσοφίλnτn 

Κύπρο; 

"Ένα χρυσοπράσινο φύλλο, ριγμένο στο πέλαγο", είναι το νnσί τnς Αφροδίτnς, μ' ένα λαό 

δουλευτόρn, που τnν αγόπn του για τnν πατρίδα, τnν έκανε μεράκι, φιλότιμο και προκοπι'Υ τnν 

Έκανε ντέρτι, καnμό αβάσταχτο, αλλά και τραγούδι. 

Ένας τραυματισμένος χώρος του Ελλnνισμού είναι το νnσί τnς Αφροδίτnς, όπου n ζωn κι 
ο θάνατος δίνουν τα χέρια. Είναι το νnσί που τα παιδιά δεν μαθαίνουν τnν ιστορία από τα βι

βλία, αλλά τn γρόφουν τα ίδια. Είναι το νnσί των nρώων και ο θεματοφύλακας τnς Ελλnνικnς λε

βεντιάς. 

Αδούλωτες ψυχές οι Έλλnνες τnς Κύπρου, πέρασαν από πολλούς κατακτnτές, αλλά δεν 

αλλοτριώθnκαv. Διαφύλαξαν ως κόρnν οφθαλμού τn γλώσσα - ο Όμnρος ζωντανεύει στnν κα
θnμερινn ομιλία τους- και n καρδιά τους δεν έπαψε ποτέ να χτυπά Ελλnνικά. 

Άνθρωποι φιλόξενοι κατοικούν το βασανισμένο αυτό τόπο, άνθρωποι που δεν ντρέπονται 

να δείχνουν τnν αγόπn για τn γn τους με κάθε τρόπο, άνθρωποι που σκέφτονται και εκφράζο

νται εθνικό, άνθρωποι που ενσαρκώνουν τον πατριωτισμό, τnν λευτεριά τον αγώνα, αλλά και τnν 

πίστn, ότι σύντομα θα κάνει ξαστεριά και ότι n Λευτεριά όπου και νάνοι θ' ανατείλει. Είναι οι ίδιοι 
άνθρωποι, που σε κάθε στιγμr\ σε κάθε τους κουβέντα, σε κάθε τους ενέργεια, δείχνουν να θυ

μούνται τnν ιστορία τους και τα λόγια των nρώων τους. 

Στnν Κύπρο, n θάλασσα, το βουνό, n χορό, το κέφι, n ζωντάνια, n ελπίδα, n ομορφιά, ο 
Πλιος, αλλά και το ελλnνικό τραγούδι, οι λεβέντικοι χοροί, n μουσικn και n διαλεκτικn λαλιά, φω
νάζουν Ελλάδα. Ελλnνικότnτα χωρίς τnν Κύπρο δε γίνεται, ούτε και Κύπρος χωρίς Ελλάδα. Το πο

λύπαθο νnσί τnς Αφροδίτnς - ελλnνικό από καταβοΜς δεν έσκυψε το κεφάλι σε κανένα κτύπn
μα τnς μοίρας και ελπίζει και περιμένει ότι σύντομα "θα βρει τα σκαλοπάτια, που παν στn 

λευτεριά". 

Κώστας Ζ. Γιαννός 
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Ομιλία 
του Υπουργού Παιδείας κ. Χριστόφορου Χριστοφίδη στο 
ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της περιοχής Κυθρέας 
κατά την Τουρκική εισβολή που οργανώνει το Σωματείο 

"Ελεύθερη Κυθρέα" 
Στην εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα Πλατύ Αγλαντζιάς Κυριακή 15.9.91 

Τελώντας σr'ψερα το μνnμόσυνο των 

θυμότων τnς εισβολιlς τnς περιοχnς Κυθρέ

ας, εκπλnρώνουμε όχι μόνο ένα θρnσκευτι

κό, αλλό κι ένα εθνικό και nθικό χρέος. Τιμού

με τα παλικόρια μας που έπεσαν για τnν 

Ελευθερία, τnν Ανεξαρτnσία και τnν εδαφικn 
ακεραιότnτα τnς πατρίδας μας. Τιμούμε τα 

όξια τέκνα μας πουεπιτέλεσαν το δικό τους 

χρέος κι έπραξαν στο ακέραιο το καθr'Ίκον 

τους προς τnν πατρίδα και προς όλους 

εμός. Τιμούμε επίσnς τους όμαχους αθώους 

πολίτες που σκοτώθnκαν n εκτελέστnκαν εν 
ψυχρώ από τον Τούρκο επιδρομέα. 

Εκείνοι εκεί, περnφανοι για το έργο 

τους, πέρασαν στnν Αιωνιότnτα και στο Πόν

θεο των Ηρώων. Εμείς εδώ, θα τους έχουμε 

πόντο στις καρδιές μας, για να μας θυμί

ζουν πως n Ελευθερία κατακτόται με αίμα 
και θυσίες. Για να μας δείχνουν το δρόμο τnς 

αντίστασnς και του αγώνα για δικαίωσn,. Το 

αίμα που έχυσαν, δρόσισε τnν καμένn από 

τον Απίλα κυπριακn γπ, πότισε τις βαθιές 

ρίζες του μακραίωνα πολιτισμού μας κι έγινε 

ένα με τnν ιστορία, το θρύλο και τnν παρό

δοσn μας. Ανέβnκαν οι nρωές μας το δύσκο

λο δρόμο τnς αρετnς κι όφnσαν σε μας το 

παρόδειγμα και τnν ελπίδα. τέτοια παιδιό 

τρέφοντας μέσα στα σπλόχνα του ο κυπρια

κός λαός, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αι

σιοδοξία. 

Πολλοί οι νεκροί και αγνοούμενοι που 

όφnσε στο πέρασμα του ο βόρβορος εισβο

λέας. Τερόστιες οι καταστροφές που σκόρπι

σε n εκδικnτικn του μανία. Μεγόλο και το 

πλr'Ίγμα που δέκτnκε n περιοχn τnς Κυθρέας 
από τn θnριωδία του κατακτnτn. Ο λαός τnς 

Κυθρέας και των περιχώρωνεξακολουθεί να 

ζει, μαζί με όλες τις όλλες χιλιόδες των 

εκτοπισθέντων, το δρόμο τnς προσφυγιός. 

Εξακολουθεί να αναζnτεί, μαζί με τους όλ

λους συγγενείς των αγνοουμένων, τα αγαπn

μένα του πρόσωπα. Για 1 7 ολόκλnρα χρόνια 
ο κυπριακός λαός με πόνο ψυχnς βλέπει να 

παρατείνονται τα δεινό του. Με σπαραγμό 

παρακολουθεί τον όνομο και παρόνομο 

εποικισμό των κατεχομένων εδαφών του που 

αποσκοπεί στnν αλλοίωσn των δnμογραφι

κών δεδομένων τnς πατρίδας μας και τnν 

εξόλειψn τnς πολιτιστικnς φυσιογνωμίας των 

περιοχών που ελέγχουν τα στρατεύματα κα

τοχnς. 

Όμως ο προδομένος και αδικnμένος 

λαός μας δεν ξεχνό το όδικο πλιlγμα που δέ

χτnκε από το εγκλnματικό χέρι του Αττίλα, 

όπως δεν ξεχνό και το χουντικό πραξικόπnμα 

τnς 15nς Ιουλίου που έδωσε τnν αφορμn 

στnν Τουρκία για να εισβόλει στο νnσί μας 

και να καταλόβει με τn βια των όπλων το 3 7% 
του εδόφους μας. 

Όρθιοι αντιμετωπίζουμε τις δοκιμα

σίες μας και με επιμονrΊ διακnρύπουμε τn 

θέλπσn μας να παραμείνουμε στn γn των 
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προγόνων μας. Κρύβουμε ατα βόθn τnς 

ψυχr'Ίς μας αρετές που εδώ και τρισr'Ίμισυ χι

λιάδες χρόνια μας κρατούν αλ(ιγιστοuς 

μπροατό aτn θύελλλα των διαφόρων κατα

κτnτών. Παλεύουμε κι αντιατεκόμαατε, συ

ντnρούμε τn μνr'Ίμn μας κι ενισχύουμε τα θε

μέλια του αγώνα για φυσικn και εθνικr'1 

επιβίωσn. Η ιατορικr'Ί μας μνr'Ίμn και n εθνικr'Ί 
μας συνείδnσn δεν μας επιτρέπουν να aπο

κοπούμε από τις βαθιές μας ρίζες και τnν 

προαιώνια φύτρα μας. Δεν μπορούμε να ξε

χάσουμε τα σκλαβωμένα εδόφn μας. Δεν 

μπορούμε να παραγρόψουμε τnν Κυθρέα, 

γιατί είναι πόντο aτn μνr'Ίμn μας. Οι κάτοικοι 

mς περιοχnς είναι αναγκασμένοι να ζουν 

μακριά τnς, όμως ζουν κάθε ατιγμr'Ί τον 

παλμό τnς. Είναι σίγουροι πως τους περιμέ

νει με ανοικτές αγκάλες, για να τους χαρίσει 

και πόλι τα πολύτιμα δώρα τnς που τώρα τα 

νέμονται παράνομα οι άρπαγες εισβολείς. 

Ο νόατος δε γνωρίζει συρματοπλέγματα, 

άρματα μόχnς και διαχωριστικές γραμμές. 

"l"n σκέψn του πρόσφυγα δοκίμασε να τnν 
αλλάξεις, δεν μπορείς". 

Η σκέψn πετά ατα ιερό του χώματα, 

σεριαvίζει ατ' αγαπnμένα του χωράφια, ορό

ζει ατο αγαπnμένο του σπιτικό και προσεύχε

ται ατnν έρnμn και βωβr'Ί εκκλπσία του χω

ριού του. Οι ρίζες τnς Κυθρέας είναι πολύ 

βαθιές για να τις φτάσει το αδύναμο σπαθί 

του Απίλα. Είναι ρίζες που απλώνονται 

ατους αιώνες και τρέφονται απ' τα προαιώ

νια πολιτιστικό στοιχεία του ένδοξου πολιτι-

σμού μας. Τι κι αν μολύνουν τα ιερό τnς χώ

ματα άνθρωποι ξένοι και επικαρπωτές του 

μόχθου και του ιδρώτα των κατοίκων τnς! 

Η καταπρόσινπ Κυθρέα με τα όμορφα 

χωριό γύρω τnς δεν αποτελεί παρελθόν για 

τους κατοίκους τnς. Τι κι αν στέρεψε ο Κεφα

λόβρυσος! Γ αποθέματα τnς ψυχnς των Κυ

θρεωτc6ν είναι ανεξόντλnτα και μ' αυτό θ' 
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αναατnσουν τ' αγαπnμένα τους περβόλια. 

Αυτr'Ί τnν ιερr'Ί ατιγμr'Ί που τιμούν τους r'Ίρωες 

τους διατρανώνουν ακόμα μια φορά τnν 

πίατn τους και τnν αποφασιατικότnτό τους 

να αγωνιστούν για επιστροφn aτn γn που 

τους γέννnσε και τους ανέθρεψε. 

Ξένους εκμεταλλευτές δεν ανέχεται 

ετούτn n γn. Καμιά δύναμn δεν μπορεί να με
ταβάλει τα δnμογραφικό δεδομένα τnς πε

ριοχnς Κυθρέας, γιατί αυτό χαρόκτnκαν απ' 

τους αιώνες και καθορίατnκαν απ' το αίμα 

και τον ιδρώτα των κατοίκων τnς. Οποιαδn

ποτε απόπειρα μεταβολnς τους αποτελεί 

παραχόραξn τnς ιστορίας και παραβίασn 

κάθε αρχnς δικαίου και νομιμότnτας. 

Σίγουρα με τn βόρβαρn εισβολrl του 

1974 επλr'Ίγn το αναφαίρετο δικαίωμα τnς 

Ελευθερίας μας. Τnν περnφόνεια μας όμως 

και τnν αξιοπρέπειά μας δεν μπορεί κανείς 

και με κανένα τρόπο να τnν πλr'Ίξει. Η ψυχr'Ί 

μας παραμένει όρθια, αγωνίζεται και προ

σμένει τnν ώρα τnς δικαίωσnς. Τα θύματα 

τnς τουρκικnς θnριωδίας, τn μνr'Ίμn των 

οποίων με ευλάβεια μνnμονεύουμε και σnμε

ρα, αναμένουν τnν ιερr'Ί ατιγμr'Ί τnς δικαίω

σnς. 

Η μνnμn, όταν λειτουργεί σωατό, είναι 

σωτr'Ίρια. Κινnτοποιεί δυνάμεις και δυναμώνει 

τn θέλnσn για αγώνα και δnμιουργία. Καθο

δnγεί προς τις σωατές ενέργειες και κατευ

θύνσεις. 

Σr'Ίμερα που βρισκόμαστε ατα πρόθυ

ρα του 21ου αιώνα, μικροί και αδύνατοι 

όπως εfμαατε, υποχρεωνόμαστε να απαιτού

με με όλn τn δύναμn τnς ψυχr'Ίς μας αυτό, 

ατο οποίο όλος ο πολιτισμένος κόσμος πι

στεύει και ατnρίζεται. Το διεθνές Δίκαιο. 

Απαιτούμε τnν εφαρμογr'Ί και ατον τόπο μας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών 

και διακnρύξεων του Οργανισμού των Ηνω-



και διακnρύξεων του Οργανισμού των Ηνω

μένων Εθνών. 

Μέσα στα πλαίσια των δραματικών αλ

λαγών που γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο 

και τnς νέας σκέψnς που κυριαρχεί στο διε

θνές προσκnνιο, είναι καιρός να ανακτnσει 

και n Κύπρος τnν Ανεξαρτnσία τnς και τnν 
εδαφικn τnς ακεραιότnτα. Τα τείχn που ανn

γειραν οι Απίλες δεν μπορούν να κρατούν 

επ' άπειρον μοιρασμένn τnν πατρίδα μας. Το 

Διεθνές Δίκαιο πρέπει επιτέλους να επικρα

τnσει παντού χωρίς διακρίσεις και σκοπιμό

τnτες. 

Εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε 

ασταμότnτα για το δίκαιό μας. Ενισχύουμε 

συνεχώς τnν αγωνιστικότnτα και τnν αποφα

σιστικότnτα μας. Ελπίζουμε σ' Ένα καλίπερο 

μέλλον για ολόκλnρο τον πλnθυσμό τnς 

νnσου. Εργαζόμαστε σκλnρό για τn δn

μιουργία μιας ενωμένnς Κύπρου, όπου όλοι 

οι κάτοικοί τnς θα μπορούν να ζουν ειρnνικό 

και να επιδίδονται στις δnμιουργικές τους ερ

γασίες κάτω από συνθnκες ασφαλείας και 

ευnμερίας. 

Όπως είναι γνωστό, Βρισκόμαστε σn

μερα μπροστά σε εξελίξεις και διεργασίες 

που απαιτούν λεπτούς, προσεκτικούς και 

υπεύθυνους χειρισμούς. Η Κuβέρνnση, σε 

στενή σuνεργασία με το Εθνικό Σuμβούλιο 

και με τη σuμπαράσταση της ελληνικής κu· 

βέρνnσης, τοu ελληνικού πολιτικού κόσμοu 

και όλων των Ελλήνων, αγωνίζεται για την 

εξεύρεση μιας δίκαιης, έντιμnς και Βιώσιμnς 

λύσnς του προβλrlματος. Μιας λύσnς που 

θα διασφαλίζει τις Βασικές ελευθερίες όλων 

των πολιτών τnς Κύπρου. 

Προς τnν κατεύθυνσn αυτn n δικn μας 
πλευρό έχει rlδn κάνει ιστορικούς συμβιβα

σμούς με τnν αποδοχn τnς Ομοσπονδιακnς 

λύσnς. Εκείνο που χρειάζεται να γίνει τώρα 
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είναι να επιδείξει n άλλn πλευρό τnν πολιτικn 
Βούλnσn που χρειάζεται για να οδnγnθούμε 

προς μια δίκαιn λύσn. Πρέπει να αποφασίσει 

n Τουρκία να κινnθεί μέσα στα πλαίσια του 
Διεθνούς Δικαίου και τnς Διεθνούς Νομιμό

τnτας, για να μπορέσουν να καρποφορn

σουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται τε

λευταία από τα Ηνωμένα Έθνn και άλλους 

ενδιαφερομένους για επίτευξn προόδου. 

Εμείς πιστεύουμε στα Ηνωμένα Έθνn 

και στις αρχές πάνω στις οποίες στnρίζονται, 

πιστεύουμε στnν ειρnνn και στn δικαιοσύνn, 

πιστεύουμε στο διάλογο και τn συνεργασία. 

Όλες μας οι ενέργειες στnρίζονται σ' αυτές 

τις Βασικές αρχές οι οποίες, αν γίνουν σεβα

στές από όλους. πιστεύουμε ότι θα οδnγn

σουν προς δίκαιn λύσn, όχι μόνο το δικό μας 

πρόβλnμα αλλά και άλλα τοπικά και διεθνn 

προβλrlματα. 

Η κυβέρνnσn, έχοvrας πλrlρn συναί

σθnσn των ευθυνών τnς, προχωρεί αποφασι

στικά στις προσπάθειές τnς για εξεύρεσn 

μιας έντιμnς λύσnς. Σ' αυτές τις προσπά

Θειες κανείς δεν αποκλείεται από το να εκθέ

σει υπεύθυνα τις απόψεις του. Συλλογικn 

είναι n εuθύνn, συλλογικn και n προσπάθεια. 
Το Εθνικό Συμβούλιο και όλος ο πολιτικός κό

σμος τnς Κύπρου και τnς Ελλάδας έχουν να 

διαδραματίσουν ιστορικό ρόλο στις προσπά

θειες για λύσn. Ο Κuπριακός λαός ελπίζει σ' 

ένα καλύτερο μέλλο, γιατί το αξίζει και το 

δικαιούται. Γι' αuτό άλλωστε το καλύτερο 

μέλλον έπεσαν οι ήρωες ποu τιμούμέ σήμε· 

ρα. Η Μνήμη τοuς ας είναι αιώνια και η 

θuσία τοuς ας αποφέρει σύντομα τοuς ανε

μενόμενοuς καρπούς. 




