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Χαιρετισμός του Πρέσβη της Ελλάδος

κ. Βασίλη Παπαϊωάννου στο 100ό τεύχος

του περιοδικού «Ελεύθερη Κυθρέα»

Η λαμπρή ιστορία της Κύπρου μέσα στους αιώνες και η επιβίωσή της
από σκληρούς και βάρβαρους κατακτητές δεν αφήνει περιθώρια λήθης.
Αντίθετα, δημιουργεί δικαίως ένα βαρύ και σημαντικό χρέος: το χρέος
της διατήρησης της μνήμης και της ανάγκης για συνέχιση του αγώνα. Ο
αγώνας αυτός έχει πάρει πλέον άλλη μορφή. Δεν χρησιμοποιεί τη βία
αλλά ακολουθεί την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης με την
άλλη πλευρά, προκειμένου να βρεθεί μια οριστική, βιώσιμη και λειτουρ-
γική λύση του Kυπριακού προβλήματος. 

Οδηγό και πυξίδα του αγώνα μας αποτελούν η απόρριψη των τετελε-
σμένων της συνεχιζόμενης παράνομης τουρκικής κατοχής, ο σεβασμός της
διεθνούς νομιμότητας, όπως υπογραμμίζεται από τις σχετικές αποφάσεις
των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό και, βέβαια, οι αρχές και οι αξίες
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ο αγώνας για λύση του Κυπριακού δεν μπορεί
να έχει πολιτικό χρώμα. Πρέπει να υπερβεί τα λάθη της ιστορίας και να
ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλισθεί
σε όλους τους κατοίκους του νησιού μια ειρηνική και αρμονική συμβίωση,
που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα, οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία. Χρειάζεται ενό-
τητα και συλλογικότητα μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα για λύση.

Ο στόχος προβάλλει ιερός: η επανένωση του νησιού και η ειρηνική συ-
νύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις βασικές ανθρώπινες ελευθερίες σε μια επανενωμένη
Κύπρο, απαλλαγμένη από τα στρατεύματα κατοχής, με μία κυριαρχία,
μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα.

Η κατεχόμενη Κυθρέα στις παρυφές του Πενταδάκτυλου, τόπος ελλη-
νικός στο πέρασμα των αιώνων για σχεδόν 4.000 χρόνια, που δημιουργή-
θηκε όταν  Έλληνες μετανάστες με αρχηγό τον Χύτρο, εγγονό του Αθηναίου
Ακάμαντα, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, αποτελεί σύμβολο δύναμης και
πίστης στις αξίες της ελευθερίας. Ιδιαίτερα όμως για τους πρόσφυγες, η
Κυθρέα συμβολίζει έναν φάρο ελπίδας και προσμονής της δικαίωσης.

Ας αντλήσουμε δύναμη και αισιοδοξία από τα λόγια του ποιητή Οδυσ-
σέα Ελύτη και ελπίζουμε ότι το τέλος του δρόμου που οδηγεί σε μια ελεύ-
θερη και ενωμένη Κύπρο είναι κοντά: 



«Και κανείς κηπουρός δεν ευτύχησε σ’ άλλους καιρούς

Από τόσον χειμώνα και από τόσους βοριάδες, μ’ ακούς;

Να τινάξει το λουλούδι, μόνο εμείς, μ’ ακούς;

Μες στη μέση της θάλασσας

Από το μόνο θέλημα της αγάπης, μ’ ακούς;

Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί, μ’ ακούς;

Με σπηλιές και με κάβους κι ανθισμένους γκρεμούς

Όπου κάποτε οι φιγούρες των Αγίων βγάζουν δάκρυ αληθινό,

μ’ ακούς; 

Και περιμένουν οι άγγελοι με κεριά. 

(Οδ. Ελύτης, «Μονόγραμμα»)

Εύχομαι κάθε δύναμη και επιτυχία στη συνέχιση του αγώνα της
«Ελεύθερης Κυθρέας».

Βασίλης Παπαϊωάννου
Πρέσβης Ελλάδος
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