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Με ανεπούλωτες ακόμα τις πληγές 

στο πολυβασανισμένο και σπαραγμέ

νο κορμί της Κύπρου, με τους ξερρι

ζωμένους μας να βρίσκονται μακριά 

από τους τόπους του μόχθου και του 

ιδρώτα τους, με τις πονεμένες μάνες 

να περιμένουν μ' ανοιχτές τις πληγω

μένες καρδιές αυτούς που λείπουν, 

με τις εκκλησίες μας κλειστές και 

συλημένες, συγκεντρωθήκαμε σήμε

ρα και πάλι στο οδόφραγμα της Μιας 

Μηλιάς, στη γιορτή της Αγίας 

Μαρίνας, ιερό σύμβολο που μας 

συνάπτει με την ομορφιά της κατεχό

μενης κωμόπολης της Κυθρέας και 

των γύρω χωριών μας. 

Η μνήμη σήμερα μας μεταφέρει στην 

καταπράσινη Κυθρέα και τη γύρω 

περιοχή, που γνώρισε στη διαδρομή 

της Ιστορίας τις δύο τουρκικές κατα

κτήσεις και λεηλασίες των ιερών και 

των οσίων της. Το 1571 με την κατά
κτηση της Κύπρου από τους 

Οθωμανούς ο βυζαντινός ναός της 

Αγίας Αικατερίνης στο Παλαίκυθρο 

βεβηλώθηκε από τους Τούρκους 

εισβολείς. Στις 25 Απριλίου 1825 
Έλληνες Κύπριοι Αγωνιστές έστειλαν 

στην επαναστατική Κυβέρνηση της 

Ελλάδας την επιστολή: «Ημείς εχά

σαμεν μαζί με την πατρίδα και τας 

οικίας μας. Είδομεν τους συγγενείς 

μας εσφαγμένους και ενταύθα απ' 

αρχάς του ιερού Αγώνος αγωνιζόμε

νοι τρέφομεν τας ελπίδας ν' ανακτή

σωμεν την πατρίδα ελευθέραν». Στις 

20 Ιουλίου του 1974, η Τουρκία επα
νέρχεται στην Κύπρο για δεύτερη 

φορά και οι κάτοικοι της μαρτυριακής 

Κυθρέας και της γύρω περιοχής 

χάνουν ξανά μαζί με την πατρίδα και 

τα σπίτια τους. Κι είδαν ξανά τους 

συγγενείς τους εσφαγμένους και 

αγωνίζονται μέχρι σήμερα για την 

επιστροφή και για τα στοιχειώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία για 

άλλους λαούς είναι δεδομένα και 

κατοχυρωμένα. 

Μνημονεύουμε σήμερα όλους εκεί

νους που έπεσαν μαχόμενοι ή σφα

γιάστηκαν ή αγνοείται η τύχη τους. 

Στις 14Αυγούστου 1974, στη β' φάση 
της τουρκικής εισβολής, αφού έσπα

σε το ηρωϊκό μέτωπο των μαχητών 

μας της γραμμής Μιας Μηλιάς, οι 
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περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής 

Κυθρέας κατέφυγαν νοτιότερα. Οι 

Τούρκοι εισβολείς όρμησαν πυροβο

λώντας τον άμαχο πληθυσμό και σκό

τωσαν αδιάκριτα. Η Κυθρέα θρήνησε 

20 θύματα της τουρκικής βαρβαρότη
τας και αναζητεί ακόμα 61 αγνοούμε
νους. Στο Παλαίκυθρο τα θύματα 

ανήλθαν στους 20 και οι αγνοούμενοι 
στους 14. Στο Νέο Χωριό καταμε
τρούντια 36 θύματα και 45 αγνοούμε
νοι. Γενικά σε όλη την περιοχή της 

Κυθρέαςτα θύματα της τουρκικής 

θηριωδίας είναι 120 και πέραν των 
220 οι αγνοούμενοι. 
Ταπεινωθήκαμε το 197 4 ως ελληνι
σμός της Κύπρου, ξερριζωθήκαμε 

από πατρογονικές εστίες με Ιστορία 

χιλιετιών, θρηνούμε νεκρούς και ανα

ζητούμε προσφιλείς αγνοούμενους. 

Εχθρικός στρατός κρατεί τα εδάφη 

μας και των προγόνων τους τάφους. 

Τη στιγμή αυτή που τιμούμε τους 

νεκρούς μας νιώθουμε ταυτόχρονα 

την πληγή της Μεγαλόχαρης Αγίας 

Μαρίνας, προστάτιδας της Κυθρέας 

σαν κραυγή πόνου. Ο λαμπρός ναός 

της πολιούχου της κωμόπολης μεγα

λώνυμης Αγίας γινόταν παγκύπριο 

προσκυνητάρι κάθε χρόνο στις 17 
Ιουλίου. Οι Κυθρεώτες και οι κάτοικοι 

των γύρω κοινοτήτων έζησαν τη 

φρίκη της εισβολής, όπως την κατα

γράφει ο Γεώργιος ~ηπιάδης για τους 

Έλληνες χριστιανούς που έζήσαν τη 
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φρίκη της τρομοκρατίας κατά την 9η 

Ιουλίου 1821: (<Πανικός και φόβος 

τους Χριστιανούς εκράτει και οι ναοί 

του Υψίστου καταπατήθησαν, εσυλή

θησαν, τα ιερά των ναών εχλευάσθη

σαν, πάσα αιδώς εν ενι λόγω εξέλει

ψε, πας σπινθήρ ελέους εσβέσθη εν 

ταις ημέραις εκείναις της οδύνης και 

των στεναγμών καθ' ας οι Χριστιανοί 

εν δάκρυσι και πικρίαις έτρωγον τον 

άρτον των και aπέλπιδες εδιώκοντο 

εκ των εστιών και οικιών των». 

Ελληνίδες, Έλληνες, 

Θα κρατηθούμε γερά στη γη των 

πατέρων μας με τη μνήμη των 

νεκρών που είναι φυτρωμένοι στους 

χλοερούς κήπους της Κυθρέας και 

των γύρω κατεχόμενων κοινοτήτων 

μας Μιας Μηλιάς, Νέου Χωρίου, 

Παλαικύθρου, Βώνης, Τραχωνίου, 

Έξω Μετοχίου και των αγνοουμένων 

μας. Πέρα από την αντοχή μας, την 

αγωνιστικότητά μας και την ψυχική 

μας δύναμη βρίσκεται πολύτιμος 

συμπαρασ-ι:άτης ο ελληνικός λαός, η 

ελληνική Κυβέρνηση και το Έθνος 

ολόκληρο. Βασικός όρος για την επι

βίωσή μας είναι η άρρηκτη ενότητά 

του εσωτερικού μας μετώπου. Γιατί ο 

Τούρκος θα φύγει. Η γη που κρατεί 

δεν είναι δική του. Ξωπίσω του στέ

κουν στρατοί ολόκληροι οι θείοι 

νεκροί μας, που είναι κατάσπαρτοι 

μέσα στην ιερή γη της πατρίδας μας, 

ενισχυτές της μνήμης μας. 



Ο κ.ίνδυνος καραδοκεί όχι μόνο μερι

κά μέτρα απ' εδώ που βρισκόμαστε 

τώρα αλλά καί μέσα μας. Η πικρή 

εμπειρία μας έχει πως η κατσ-

στρσψΙl ξεκινά σπ6 τα ρήγματα του 

εσωτερικού μας μετώπου και ολοκλη~ 

ρώνεται από την εξωτερική βαρβαρό

τητα. Οι δυνάμεις της φυλής μας 

ειvω πανισχuρες rzαι σuστρατεuμέ

νες στον κοινό αγιί>να για υπεράσπι

ση των εθνικιiJν δικαίων μας και για 

διασφάλιση της συνέχειας του ελλη

νισμού στις πανάρχαιες κοιτίδες του. 

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει αποφασι~ 

στικά τις προσπάθειές της για ευ6δω

ση του Αγώνα μας κι από κάθε διε

θνές βήμα θα διεκδικεί τα δίκαιά μας, 

επικαλούμενη τις και τα ψηφί-

σματα του ΟΗΕ και απαιτιίJντας την 

εφαρμογ1Ί τους στην Κύπρο. 

Ενισχυμένη η Κύπρος από την εφαρ

μογή του Δόγματος του Ενιαίου 

Αμυντικού Χώρου Κίιπροu-Ελλcιδας 

και την κινητοποίηση του απανταχοί1 

ελληνισμού, θα προωθεί μεθοδικά ης 

δυνάμεις της για εθνική δικαίωση και 

καταξίωση. Παράλληλα, θα συνεχίζει 

με σίJVεση και αξιοπρέπεια την 

πορεία για την πλήρη ένταξη της 

Κύπρου στην Εuρωπαικι"ι Ένωση, 

όπου τα σύνορα έχουν καταρρεύσει 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

θεσμικά κατοχυρωμένα. 

Στην προσπάθειά μας 'για έντιμο συμ

βιβασμό με την τουρκική πλευρά δεν 
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μπορούμε να ασφά

λειας ούτε μηοροίJμε να διαπραγμα

τευόμαστε, την ευκαιρία 

στην αδιάλλακτη τουρκική πλευρά να 

κωλυσιεργεί κω να την διε

θνή γνώμη με ψευδείς εντυπώ

σεις προόδου. Οι διεξαγόμενες 

την περίοδο συνομιλίες να 

καταδείξουν κατά πόσο η Άγκυρα και 

ο Ντενκτάς είναι έστω και κατ' ελάχι

στον έτοιμοι για τον έντιμο συμβιβα

σμό στα πλαίσια των αρχών του 

ΟΗΕ. Όλοι έχουμε φυσικά κCιθε λόγο 

να αμφιβάλλουμε. Οι μέχρι τώρα εξε

λίξεις, δυστυχώς, δε δημιουργούν 

ελπίδες για τη συνέχεια. 

Ο αγώνας μας δύσκολος και 

άνισος. Οι την κατοχή 

Ι<ύπρο 

και οι 

την πατρίδα 

μας αηαπούν να φανούμε αντάξιοί 

τους. Η θυσία τους για μας 

εθνικό η δε 

επενδιΊει σε μας τις 

πετύχουμε το νέο 

μας: Την της μαρτυρι-

κής των πατέρων μας και τη δημι-

ουργία για ι1παρ-

ξη και για ι)λους τους 

κατοίκους της και ένα ειρηνικό μέλ~ 

λοv. δεν vα 

με τη σημαία ενός τέτοιου Αγώνα!. 
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