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Ομιλία του Υπουργού Παιδείας Καθηγητή Ανδρέq ΦιΜππου 
στ~ιrνημόσuνο πεσόντων και σφαγιασθέντων που οργάνωσε 

η Ελεύθερη Κυθρέα στο Πλατύ Κυριακή 18.9.88 ώρα 9π.μ. 

Ο μικρός λαός της Κυθρέας και της γύρω 

περιοχής, που ζει και αγωνίζεται στην 

προσφυγιά, μαζεύτηκε σήμερα σ' αυτό τον 

ιερό χώρο για να aποτίσει φόρο τιμης 

στους ηρωικούς νεκρούς του, που πότισαν 

με το αίμα τους τη γη που τους γέννησε. 

Για 14η συνεχή χρονιά τιμούμε σήμερα 

τα 300 τόσα παιδιά της Κuθρέας και περι
χώρων που πρόταξαν τα στήθη τους στα 

Τούρκικα τόνκς ή έπεσαν θύματα μιας 

aπάνθρωπης θηριωδίας. 

Ξαναζωντανεύει σήμερα η μνήμη και 

θεριεύει η ψυχή. Ξανάρχονται μπροστά 

μας οι θλιβερές εκείνες μέρες του καλο

καιριού του 1974, που γέννησαν το δίδυμο 
έγκλημα: το πραξικόπημα και την εισβολή. 

Γεγονότα που θα μείνουν ως μελανά 

σημεία όχι μόνο στην Ιστορία της Κύπρου 
αλλά και στην Ιστορία της Ανθρωπότητας. 

Ξαναζούμε νοερά σήμερα τη φρίκη του 

πολέμου, με τις σφαγές, τις λεηλασίες, 
τους βιασμοίJς, το και την προσ

φυγιά. 

Η Κυθρέα και τα γύρώ χωριά που χαίρον
ταν την ειρηνική αγροτιι<ή βρέθηκαν 

στο επίκεντρο αυτής της φοβερής συμφο

ράς. Γεροντες, γυναίκες και παιδιά έπεσαν 
Θύματα της Τουρκικής επεκτατικής πολιτι

κής και της πολεμικής μανίας. Τα παλληκά

ρια βάλθηκαν να ανακόψουν την πορεία 

του Τουρκικού σ-fρατού και να γλυτώσουν 
το χωριό τους, τα σπίτια και τις οικογένειες 

του. Ήταν όμως ένας άνισος αγιi>νας. Κι 
έπεσαν ηρωϊκά ποτίζοντας με το αίμα τους 

τα χώματα της Κuθραίας. 

Απε,υθuνόμαστε με σεβασμό και εκτί

μηση προς τους γονείς, τα αδέλφια και 

τους συγγενείς των ηρώων που τιμούμε 

σήμερα και των αγνοουμένων μας, και τους 
εκφράζουμε την απέραντη αγάπη και συμ

πάθεια μας. 

Η Κυθρέα, όπως και πόλεις 
και χωριά μας, έπεσε στα χέρια του κατα

κτητή. Δέκα χιλιάδες Κuθρειίηες πήραν με 

βαριά καρδιά το δρόμο της πικρής προσφυ

γιάς, αναζητώντας μια κάτω απ" τον 

ήλιο. 

Όμως. αν η Κυθρέα 
Κuθρεώτες έχουν 

λωσαv το πνεύμα και τη θέλησή 

σύνταξαν τις δυνάμεις τους και 

ται με ε:πικεφαλής το 

«Ελεύθερη Κuθρέαχ·, νί) 

μνήμη της κωμόπολης τους 

γήσοuν τον πόθο του γυρισμού. 

Αγαπητοί μου, 

Δεν μαζευτήκαμε σήμερα εοώ 
λόγια. Ίiρθαμε να πάρουμε και να uw•ιJ\)1>/Iλ~; 

μηνύματα. Να πάρουμε μηνύματα σε 
την οικουμένη, πως όσο η Κμθρέα, η 

νεια και ο Απόστολος Ανδρέας 

σκλαβωμένα και όσο η πατρίδα 

μένει μοιρασμένη στα δυο, C!λλο """''"'' ,,.,, 
θα αγωνιζόμαστε για τη 

επανένωσή της. 

Εμείς δεν ζητάμε τίπι.:ηε 

από αυτό που χαίρονται όλοι οι ~<'Νι&·ι.ι•;::ι~ιJςιι 

λαοί της γης. Αγωνιζόμαστε 

ιδανικό πανανθρώπινα: τη 

δικαιοσύνη, τη δημοκρατία κctι την 

Αγωνιζόμαστε να ξαναγυρίσουμε 
γη που μας ανήκει, στα σπίτια και 
περιουσίες μας, τα χωριά και τις 

μας. 

Είμαστε ένας λαός που αγαπσύμ.ε την 
ειρήνη και αγωνιζόμαστε γι' αuτη. ~;;~~.1\QιΙ:!iίΙ> 

να aφεθούμε μόνοι μας, όλοι οι κό:rQ\!tΟΙ 
της Κύπρου, να ζήσουμε εφηvικά ""'"''τη. 

χισμένα όπως και στο παρελθόν. Τα μtση 

και οι προκαταλήψεις μηορούν να iiJ'Kλ&ί~ 

φουν, φτάνει να φύγουν τα κ<.ηοχικό σι;ρα. 

τεύματα και οι έποικοι ηου λυμαίνοytαιtη 

γη και τις μας. Φτάνει νa σβ!l· . 
σouv οι πράσινες γραμμές και 

τομπλέγματα, να 

περπατήσουμε ως την Κυθρέα, να ι::ιcοιιιJ.α

σουμε σrο Κεφαλόβρυσο, να 

σουμε ως τον Πενταδάκτυλο και νςι 

σοuμε ως την Κερύνεια ~<αι τον "'''·'"'"'"'-"''υ 
Ανδρέα. 

Γι' αυτή τη λύση, nou θα διασφαλίζει 
μας κάτω από ζ!"Uv

δημοκρατiας κω 


