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Ομιλία Έντιμου Υπουργού Υγείας Δρα Π. Παπα

γεωργίου στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο θυμάτων 

της τούρκικης εισβολής περιοχής Κυθρέας που 

διοργανώνει το Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» 
στην εκκλησία Απ. Ανδρέας στο Πλατύ Αγλαντζιάς, 

Κυριακή 17.9.89, ώρα 8.30 π.μ. 

Τελούμεν σήμερα το μνημόσυνο των 

πεσόντων της περιοχής Κυθρέας στον 

αγώνα κατά των Τούρκων εισβολέων και 

στρέφουμε τη σκέψη προς όλους εκείνους 

που θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπίζοντας 
την ελευθερία και την εδαφική ακεραιό

τητα της Κύπρου μας. Η αγάπη και η ευγνω

μοσύνη μας είναι πολύ μεγάλη για να 

εκφραστεί με τα λίγα στεφάνια και λου

λούδια ποtι καταθέτουμε στους τάφους 

των. 

Αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής στην ιερή 

μνήμη τους και ανανεώνουμε τους όρκους 

στα ευγενή ιδεώδη για τα οποία εκείνοι 

θυσιάστηκαν και αντλούμε από το υπέροχο 

παράδειγμα τους τα ψηλά διδάγματα της 

aυτοθυσίας και του πρωϊσμού πάνω στα 

οποία στηρίζεται η ύπαρξη όλων των ελεύ

θερων λαών. 

Χιλιάδες είναι οι πεσόντες αγωνιστές 

κατά την τουρκική εισβολή και χιλιάδες τα 

αθώα θύματα τα οποία οι επιδρομείς δολο

φόνησαν εν ψυχρώ και ομαδικά. 

Αυτή την καταστροφική μανία του βάρ

βαρου εισβολέα, γνώρισαν και οι φιλήσυ

χοι, ειρηνικοί κάτοικοι της περιοχής 

Κυθρέας, που βρέθηκαν ξαφνικά περικυ

κλωμένοι στο χωριό τους. 

Επακολούθησε κάθε είδους θηριωδία, 

ξεριζωμός, καταστροφή, θάνατος. 

Σκότωσαν και βίασαν, για να κορέσουν τη 

δίψα τους για καταστροφή και κατάκτηση. 

Δεν φείσθηκαν των γερόντων και των 

παιδιών, των ασθενών και των aνήμπορων 

ανθρώπων. 

Και όσοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν 

οδηγήθηκαν καταναγκαστικά στην προσ

φυγιά, αριθμός δε κατοίκων, συνελήφθη

σαν και έκτοτε αγνοούνται και παρόλες τις 

προσπάθειες της Κυβέρνησης και άλλων 

διεθνών σωμάτων, δέν έχει ακόμη εξακρι

βωθεί η τύχη τους. 

Ο λαός της Κυθρέας γνώρισε στο μεγα
λείο της την Τούρκικη θηριωδία, η δε ανά

μνηση της αποτελεί επώδυνη εμπειρία και 

προκαλεί πόνο ψυχής. 

Δεκαπέντε τόσα χρόνια πέρασαν και 

ακόμα θρηνούμε τους νεκρούς μας και 

αγωνιούμε για τους αγνοούμενούς μας, 

ανησυχούμε για τους εγκλωβισμένους και 

λυπούμαστε για τα τόσα δεινά που προκά

λεσαν οι ορδές τους Αττίλα. 

Μέσα σε όλα αυτά τα δεινά, ενώ θα περί

μενε να δει κανείς την ψυχή να λυγίζει, 

αυτή στάθηκε όρθια, αλύγιστη, περήφανη, 

έτοιμη να αγωνιστεί με ότι της απέμεινε για 

την εθνική τιμή και αξιοπρέπεια. 

Ο Αγώνας μας είναι αγώνας εθνικής και 

φυσικής επιβίωσης, είναι αγώνας κατίσχυ

σης της ελευθερίας και του δικαίου. 

Γνωρίζουμε τη σκληρή πραγματικότητα 

που δημιουργεί η στρατιωτική παρουσία 

της Τουρκίας στην Κύπρο. Όμως θα αντι

μετωπίσουμε με θάρρος και εγκαρτέρηση, 

με υπομονή και πίστη οποιεσδήποτε κατα

στάσεις, δυσκολίες και aντιξοότητες. 

Επιδιώξαμε και επιδιώκουμε με ειρηνικά 

μέσα μια δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του 

προβλήματος μας γιατί πιστεύουμε στην 

ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων. 

Πιστεύουμε ότι μπορεί να εξευρεθεί μια· 

λύση που να ικανοποιεί όλους, μια λύση 

που να δίνει το δικαίωμα σ' όλους τους 

κατοίκους της Κύπρου να ζήσουν μέσα σε 

ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία. Η διεθνής 

ύφεση, οι διεθνείς συγκυρίες και γενικά το 

διεθνές κλίμα επιβάλλουν ειρηνική διευ

θέτηση. 

Είναι ακριβώς γι' αυτό που και ο Πρόε

δρος της Δημοκρατίας κατέβαλε υπεράν

θρωπες προσπάθειες μέσα στους τελευ

ταίους μήνες, για να επιτύχει λύση μέσω 




