
Oμιλία Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή εκ μέρους
του εξοχότατου Προέδρου της Δημοκρατίας κου Νίκου Αναστασιάδη
στην αντικατοχική εκδήλωση και στον εσπερινό της Αγίας Μαρίνας
του Δήμου Κυθρέας

Ιερός Ναός Αγίου Πολυδώρου, Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, 7:30 μ.μ.

Με κατάνυξη και συγκίνηση τελεί σήμερα ο Δήμος Κυθρέας και ο Επίσκοπος
Χύτρων στον ακριτικό ναό του Αγίου Πολυδώρου τον εσπερινό της Αγίας Μαρί-
νας, τη μνήμη της οποίας τιμά μία από τις εκκλησίες της κατεχόμενης Κυθρέας.
Ταυτόχρονα, λαός και πολιτεία διαδηλώνουμε τη διαμαρτυρία μας για την κα-
τοχή και βεβήλωση της όμορφης κωμόπολης και όλων των εδαφών μας από τα
τουρκικά στρατεύματα για 40 ακριβώς χρόνια.

Ιδιαίτερη είναι η χαρά μας για την παρουσία στην εκδήλωση του κου Χρήστου
Καρδαρά, Δημάρχου του Αιγάλεω. Η διδυμοποίηση της κατεχόμενης Κυθρέας
εδώ και μερικά χρόνια με τον ιστορικό αυτό Δήμο της Αθήνας έχει, πέραν των
άλλων, και συμβολική σημασία και αναδεικνύει την ενότητα του Ελληνισμού
και τους κοινούς τους αγώνες. Στη γη του Αιγάλεω εγκαταστάθηκαν το 1922
χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι ενσωματώθηκαν με
τους ντόπιους και εμβολίασαν με την ενεργητικότητα και τον πολιτισμό τους την
τοπική κοινωνία, ενώ ανεξίτηλη στη μνήμη έχει μείνει και η συμβολή τους ενα-
ντίον της γερμανικής κατοχής είκοσι χρόνια μετά.

Βουβή και αλειτούργητη θα παραμείνει και φέτος η εκκλησία της Αγίας Μα-
ρίνας στην αγαπημένη κωμόπολη της Κυθρέας, που άλλοτε έσφυζε από ζωή,
πνιγμένη μέσα στο πράσινο και στα δροσερά νερά του Κεφαλόβρυσου. Τα ατέ-
λειωτα περιβόλια της, οι πλούσιοι νερόμυλοι, οι έξι εκκλησίες και ενορίες της,
τα δημοτικά σχολεία και το γυμνάσιο, συνδυασμένα με τις φυσικές ομορφιές
και την επιβλητική παρουσία του βουνού του Πενταδακτύλου, συνέθεταν ένα
μοναδικό περιβάλλον, που γοήτευε ντόπιους και περαστικούς.

Η σημερινή θλιβερή όψη της Κυθρέας αποτελεί απτή απόδειξη της καταστρο-
φής που έφερε στον τόπο μας η τουρκική εισβολή του 1974, η προσφυγιά και η
κατοχή. Με το πέρασμα των χρόνων τα τετελεσμένα έχουν παγιωθεί σε ένα απα-
ράδεκτο και επικίνδυνο status quo, που συντηρεί και διαιωνίζει την παρουσία
των κατοχικών στρατευμάτων, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και βασικών ελευθεριών, τη μεταφορά εποίκων από την Τουρκία, την κατα-
στροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομίας, την αναβάθμιση
του ψευδοκράτους.

Ατενίζοντας από μακριά απόψε την Κυθρέα, το Νέο Χωριό, τη Βώνη, το Τρα-
χώνι, το Παλαίκυθρο, το Έξω Μετόχι και τη Μια Μηλιά, δεν μπορούμε παρά να
νιώσουμε την ιστορική ευθύνη για δικαίωση του αγώνα που διεξάγουμε. Έχουμε
χρέος να διαφυλάξουμε την ιστορική μας ταυτότητα, την ελληνική μας γλώσσα
και παιδεία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας. Στόχος μας είναι η απελευ-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 77



θέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, σε συνθήκες ειρήνης, δημοκρατίας,
πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η συνέ-
χιση, μέσω των συνομιλιών, των προσπαθειών επίλυσης του κυπριακού προβλή-
ματος, με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τρόπο που να διαφαλίζεται η ειρήνη
και η ευημερία όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού.

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή εκδήλωση του Δήμου Κυθρέας και της Επιτροπής Ευρύτερης Πε-
ριοχής Κυθρέας δεν είναι παρά άλλη μια απόδειξη της αποφασιστικότητας τού
κυπριακού ελληνισμού για επιβίωση στη γη των πατέρων του, στην οποία μετρά
τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας και πολιτισμού. Η συντήρηση
στη μνήμη μας της ιστορίας, της θρησκευτικής παράδοσης και της ζωής των κα-
τεχομένων χωριών μας - και η μύηση σε αυτήν των παιδιών και των εγγονιών
μας που δεν την έζησαν - συνιστά επιτακτική ανάγκη και οφειλή.

Ευχή, προσδοκία, αλλά και αμετάθετος στόχος, τα συρματοπλέγματα της κα-
τοχής να εκλείψουν σύντομα από την πατρίδα μας, και ο εσπερινός της Αγίας
Μαρίνας να γίνει του χρόνου στον Ναό της, σε μια Κυθρέα ελεύθερη, ανανεω-
μένη και ειρηνική.

78 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ




