
Κυθρέα, 

αρχαία πολιτεία των Χύτρων, 

πατρίδα τnς Κυθέρειας θεός, 

ρίζα πατρικι'ι 

Η ευλογία των αγίων 

σκέπn σου. 

Πρόσινn κοιλόδα 

με πλατάνια λιόφυτα και καρπερό, 

πόπιες και θόμνους 

στις ποταμοσιές 

κι ένα σεντόνι ευωδιαστό 

που όλα σκεπόζει 

με αγόπn 

κορμιό και ψυχές 

αυτών που ι'φθανε και φύγαν 

ταξfδι αλαργινό μες τους αιώνες. 

Κι ο Κεφαλόβρυσος 

αθόνατο νερό, 

των μύλων γυριστnς aσίγαστος 

- μετράει το χρόνο. 
αρχαία μεγαλεία και στερνά, 

δόκρυα. χαρές και μνnμες 

και τnς ψυχnς 

τn δροσερn ανόπαυσn. 

Αίμα πολύχυμο 

- κυλόει στο σώμα σου 

για τnς καρδιός το φούντωμα 

και τnς φυλιlς 

διπλό ξανόνιωμα. 
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Κυθρέα, 

προικιό στολfζανε 

τον ξακουσμένο τόπο σου,. 

που φθόνnσαν aπανωτό εχθροf, 

Απανωθέ σου 

ο Πενταδάκτυλος 

σκυφτός 

τον πόνο σου 

και τn δικn μας θλίψn 

αφουγκράζεται 

στα παθιασμένα δόχτυλό του 

αν αντnχούν. 

Τώρα, 

κι αν μαύρα σύννεφα 

θολώσανε τις μέρες σου, 

μόνn απαντοχn μας: 

Φωςιλαρό, 

μια ξαστεριό στον ουρανό σου. 

Λένε πολλοί: 

Άλλος έχει το όνομα 

κι όλλος έχει τn χόρn 

Δώσε. Κυθρέα μου. ακριβn: 

Να 'χω τn χό ρn σου 

κι ας έχω τ' όνομά σου. 

Ιακ. Κυθρεώτnς 

Η κοινότrπα του Sunshine, Victoria τnς Αυστραλίας έδωσε πρόσφατα το ποσό των 
5,000 δολλαρίων Αυστραλίας, στο Κυπριακό Ταμείο Ερευνών για τn Μυικn Δυστρο
φία για τnν υποστι'φιξn ιατρικών ερευνnτικών προγραμμότων που διεξάγονται 

στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικnς Κύπρου. 

Το Κυπριακό Ταμείο Ερευνών για τn Μυικι'1 Δυστροφία, που είναι το κυβερνών 

σώμα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικnς Κύπρου θέλει να εκφράσει τις 

ευχαριστίες του για τnν ωραία αυτn χειρονομία τnς κοινότnτας του Sunshine. 
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Επιμνημόσυνος Λόγος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι· 

κών Ασφαλrαεων Δρα Ιόκωβου Αριατεfδου στοΜνημόαυνο 

των Κατοικων του Νέου Χωρίου Κυθρέας που σκοτώθηκαν ή 

δολοφονήθηκαν το 1974 ή πέθαναν στην Προαφυγιό 

Ακολουθώντας το δύσκολο δρόμο τnς 

πικρnς μνnμnς ανnφορίζουμε σnμερα προς 
τις μαύρες εκείνες μέρες του δίδυμου εγ

κλιlματος κατά τnς Κύπρου, του επάρατου 

πραξικοπnματος και τnς θnριώδους τουρκι

κnς εισβοΜς του-1974. Και αυνειδnτοποιού

με πως n μοίρα του Ελλnνισμού είναι να πλn
ρώνει με βαρύ τίμnμα τα λόθn του και τnν 

έλλειψn σωφροσύνnς και πραγματικnς φιλο

πατρίας. Και προσπαθούμε να σταθούμε με 

βαρύ προβλnματισμό μπροστά στnν ιστορία 

μας για να αντλιlσουμε διδάγματα και να 

πάρουμε το μnνυμα πως "n ιστορία, όταν 

δεν διδάσκει, επαναλαμβάνεται". 

Αποτέλεσμα εγκλnματικών λαθών και 

εθνικnς προδοσίας υπnρξε και n τουρκικn ει
σβοΜ στο νnσί μας, που το μοίρασε στα 

δυο. Με τεράστιες συνέπειες, οι οποίες μας 

ταλανίζουν ακόμα. .. Από τις πιο σοβαρές συ
νέπειες: το βίαιο ξερίζωμα χιλιάδων συμπα

τριωτών μας, το ξεκλιlρισμα οικογενειών, n 
λεnλασία των σπιτιών και ο βανδαλισμός των 

περιουσιών μας, n κατασπίλωσn τnς τιμnς 
μας ... Και προπάντων n αιχμαλωσία, ο αφανι
σμός και ο θάνατος ανθρώπων δικών μας. 

Ανθρώπων που ζούσαν ειρnνικό και σεμνό 

και τίμια, ανθρώπων που πάσκιζαν με τον 

ιδρώτα τους ν' αναστnσουν τα δεντρό τους, 

να θρέψουν τα ζώα τους, να ζnσουν τn 

μικρn ζωn τους. Ανθρώπων που το πιο 

ωραίο τους όνειρο nταν να μεγαλώσουν τα 

παιδιά τους, να τα μορφώσουν, να τα κά

μουν "ανθρώπους". Και nρθε ΤΟ κοφτερό 

δρεπάνι του θανάτου, να κόψει άδικα το 

νnμα τnς ζωnς τους. Μοναδικό τους φταίξι-

μο n σφοδρn επιθυμία να δουν δικαιωμένο 
τον αγώνα του νnσιού τους, και το πόθος 

τους να απολαύσουν ελεύθερn τn γn των 

προγόνων τους και να ζnσουν ειρnνικό τn 

ζωn τους, με αξιοπρέπεια, με ακέραιn τnν 

εθνικn τους ταυτότnτα. 

Αυτούς τους νεκρούς τιμούμε σnμερα 

κάτω από τους ιερούς θόλους του Ναού του 

Αγίου Γεωργίου, αποθέτοντας στο κενοτάφιο 

τους τα μυρσίνια του πένθους μας και τις 

δάφνες του θαυμασμού μας και, αντλώντας 

δύναμn από τn θυσία τους, ανανεώνουμε 

τnν αμετόκλnτn απόφασn μας να αγωνι

στούμε έως εσχάτων για να δικαιώσουμε τον 

αγώνα μας, και να κάνουμε τnν Κύπρο μας 

και πόλι κρότος ενιαίο, ανεξόρτnτο και ελεύ

θερο, χωρίς ξένους στρατούς και εποίκους. 

Μια πατρίδα ακέραιn, όπου κάθε πολίτnς θα 

απολαμβάνει όλων των ατομικών και ανθρω

πίνων δικαιωμάτων και θα μπορεί να ζει 

ασφαΜς στο δικό του σnίτι, διαφεντευτnς 

τnς γnς και τnς περιουσίας του. 

Οι θυσίες των αδελφών μας μας προ

σφέρουν δικαιώματα, αλλά και μας βαραί

νουν με το χρέος να αγωνιστούμε τον αγώνα 

τον καλό για να γκρεμίσουμε τα απαράδεκτα 

και αναχρονιστικό τείχn τnς διαίρεσnς και 

του πολέμου και να μεταπλόσουμε τις σκέ

ψεις και τους οραματισμούς μας σε πόλλου

σα πραγματικότnτα και ζωn. 

Τούτn τnν ιερn ώρα, ώρα δοκιμασίας 

και ελπίδας για τον τόπο μας, εμείς που επι

βιώσαμε από τn συμφορά, μνnμονεύουμε τα 

αδικοσκοτωμένα αδέλφια μας: Όσους δολο-



φονnθnκαν εν ψυχρώ, όσους ξεψύχnσαν 

από τους εξευτελισμούς και τn μανία του Ατ

τίλα, όσους αποχαιρέτnσαν τn ζωn από τnν 

κόλασn τnς αιχμαλωσίας, όσους έφυγαν 

από τον κόσμο τούτο μέσα στον πόνο και το 

θρnνο τnς προσφυγιός, ανnμποροι ν' ανε

χτούν το βόρος τnς αδικίας και τον πόνο του 

ξεριζωμού. Μα πενθούμε κι εκείνους που 

έπεσαν στα μαρμαρένια αλώνια τnς τιμnς 

aντιστεκόμενοι nρωίκό στον επιδρομέα. 

Ποιος λnσμονεί το λεβεντονιό Κώστα 

Λαμπρία, γέννnμα και ανόστnμα τnς Κοινό

τnτας Νέου Χωρίου Κυθρέας, που έπεσε στο 

μετερίζι του χρέους υπερασπίζοντας τnν Πα

τρίδα, μαζί και τnν τιμn και τnν αξιοπρέπεια 

του ανθρώπου, στnν πανίερn και πανέμορφn 

γn τnς Αμμοχώστου; Και απ' τrι μ\'nμn ποιου 

μπορεί να σβnσει n φρίκn που προκόλεσε n 
τραγικn περίπτωσn του όμοιρου βρέφους 

Μαρίας Κεσμέ που ξέφυγε από τα χέρια τnς 

βίας και του θανότου του Απίλα για να το 

βρουν οι γείτονες τnν επομένn να γλείφει 

ατο αίμα στο στnθος τnς όγριας δολοφονn

μένnς μόνος του; 

Και ποιου n συνείδnσn δεν επαναστα
τεί και δε διαμαρτύρεται, όταν θυμόται τις 

όραχλες εκείνες μέρες του '74, που ο λυσσα
σμένος επιδρομέας ξέσπαγε κατό τnς ελεύ

θερnς γnς μας - καίοντας βεβnλώνοντας, 

δολοφονώντας, βιόζοντας, ακρωτnριόζο

ντας, διαμελίζοντας τα χωριό και τις πόλεις -
μας και σκορπώντας παντού τον όλεθρο, το 

θρnνο και το θόνατο; 

Πολλό μαρτύρια υπέστπ ο λαός μας! 

Όμως εμείς δεν λυγίσαμε. Σταθnκαμε ακλό

νnτοι στο χρέος μας. Και είμαστε αποφασι

σμένοι - εμπνεόμενοι από τn θυσία των νε

κρών μας που μας αντρειώνει το φρόνnμα -
να ριζοβολιlσουμε στις επόλξεις του αγώνα 

και τnς εθνικnς εuθύνnς και ν' αρνnθούμε τn 
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βία, τnν κατοχn, τnν υποδούλωσn, τn μοιρα

σμένn πατρίδα. " 'Άνθρωποι κατοικούν μες 
στο πνεύμα τnς ελευθερίας αμέτρnτοι", ψόλ

λει ο ποιnτnς, για να διεκδικούν και να παλεύ

ουν για τις πανανθρώπινες αξίες τnς ελε·Jθε

ρίας, τnς εθνικnς ταυτότnτας, του 

δικαιώματος επιστροφnς , χωρίς να κουρό
ζονται, χωρίς να aπελπίζονται, χωρίς να λιπο

ψυχούν ... 

Επαχθnς ο απολογισμός τnς εισβολιlς 

στο Νέο Χωριό. Πολύ βαρύ το τίμnμα που 

κατέβαλε n μαρτυρικn Κοινότnτα στον Απί
λα: 73 οι πεσόντες, οι σφαγιασθέντες, οι 

αγνοούμενοι αδελφοί μας. 

Όσοι γλύτωσαν απ' το μαύρο σύννεφο 

κυνnγnμένοι και χαροκαμένοι με τnν 'εκδίκn

σn τnς αδικίας μπροστό τους', πnραν το δύ

σβατο μονοπότι τnς προσφυγιός, τnς πιο 

σκλnρrΊς, τnς πιο πικρnς, γιατf είναι πρόσφυ

γες στn δικn τους πατρίδα. 

Κι όφnσαν πίσω τους 'τους τόφους των 

προγόνων τους και των παιδιών τους, τις μο

σκοβολnμένες αυλές, τα ζώα και τα δεντρό

τους, τnν εκκλnσία του Αγfου Χαραλόμπου ... 
Ό,τι ωραίο έπλασαν με μόχθο πολύ. Ό,τι 

αγόπnσαν κι έκλεισαν σω μύχια τnς ψυχnς 

τους, Πnραν το δρόμο τnς ακούσιας εξο

ρίας ποτίζοντας τn γn τους με τα δόκρυα 

και τους στεναγμούς, τις ελπίδες και τα όνει

ρό τους, και πλόνnτες στn δικn τους γn ανα

ζnτnσαν αλλού τα προς το ζnν. 

Τι κι αν οι βόρβοροι Ασιότες κατέκτn

σαν ένα μεγόλο μέρος τnς πατρίδας μας 

και το καταδυναστεύουν; Ποτέ δεν στόθnκαν 

ικανοί να βεβnλώσουν τnν ψυχn μας. Η ψυχn 

μας και το φρόνnμό μας παρέμειναν aνυπό

τακτα και ελεύθερα. Γι' αυτό είμαστε πόντο 

έτοιμοι για νέους αγώνες και νέες θυσίες, με 

πείσμα και δυναμισμό. Και ποτέ δεν λnσμο

νούμε πως "το ανώτατο αγαθό στον κόσμο 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

δεν είναι n ζωι'Ί παρά n Ελευθερία". 

Για τnν Ελευθερία θα πρέπει να είμα

στε έτοιμοι να προσφέρουμε τα πόνϊα. Και 

προπάντων τnν ομοψυχία μας : όλοι οι Έλλn
νες τnς Κύπρου και ολόκλnρος ο Ελλnνισμός 

σύσσωμος, ομόθυμος, θα πρέπει να στα

θούμε μπροσrό στn Μοίρα μας και να υπα

γορεύσουμε το νέο κεφάλαιο τnς Ιστορίας 

του νnσιού μας. Να θυσιάσουμε τις φιλοδο

ξίες και τους εγωισμούς, το μικροκομματι

σμό και τn δnμαγωγία. τn στείρα όρνnσn και 

τα πολιτικό πόθn, όπως ακριβώς θυσίασαν 

τα ολάνθιστα νιάτα τους στο βωμό τnς Πα

τρίδας οι nρωες όλων των εθνικών μας αγώ

νων. 

Όμως για να κάνουμε πρόξn τnν επι

θυμία αυτι'Ί του νου, τnς ψυχnς και τnς καρ

διάς μας, θα πρέπει να προβλnματιστούμε 

και να αντλι'Ίσουμε από τα διδάγματα του 

παρελθόντος, από ης πράξεις και παραλεί

ψεις μας, από τις αδυναμίες και τα πόθn 

μας, που όχι μόνο δεν μας επέτρεψαν να 

πραγματώσουμε τους προαιώνιους πόθους 

του λαού μας, αλλά συνέβαλαν, σε μεγάλο 

βαθμό, στnν υλοποίnσn των επεκταηκών και 

σωβινιστικώv σχεδίων τnς Τουρκίας. 

Τα περιθώρια για πρόσθετα λόθn και 

παραλείψεις είναι πολύ μικρό n ανύπαρκτα. 
Ο Αττίλας κατέχει το 37% των εδαφών μας, 
σταθεροποιεί και ενισχύει τn θέσn του, εποί

κισε και συνεχίζει να εποικίζει τα κατεχόμενα 

με δεκάδες χιλιάδες εποίκους, σε σnμείο που 

οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριοι να απο

τελούν μειονότnτα, με κίνδυνο τn μονιμο

ποίnσn τnς κατοχικής διχοτόμnσnς του νn

σιού μας και τn de facto ένταξn των εδαφών 
αυτών στnν ΤουρκικrΊ επικράτεια. 

Τα πράγματα, συνεπώς, είναι πολύ, 

πόρο πολύ σοβαρό και έτσι πρέπει να τα 

αντιμετωπίζουμε. Μιλούμε, σε τελικn ανόλυ-
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σn, γι' αυτn τούτn τnν επιβίωοn μας, τnν επι·

βίωσn του Ελλnνισμού στο νnοί αυτό. 

Όμως φαίνεται ούτε το nαθnμστο μας 

μας γίνονται μαθnματα, ούτε οι διαφαινόμε

νοι κίνδυνοι φαίνεται να μας ανnσυχούν. 

Μετά από 17 χρόνια το σκnνικό στο δικό μας 
στρατόπεδο παραμένει, δυστυχώς, το ίδιο. 

Παρουσιάζονται κάποιες ελπίδες για λύσn 

του προβλι'Ίματός μας, κάποια ανοίγματα 

που δnμιουργούν αισιοδοξία, που στn συνέ

χεια τις διαδέχονται n απογοι'Ίτευσn και n 
προσφυγn σε επικρίσεις και οξεία αντιπαρό

θεσn μεταξύ μας. 

Η κατόσταοn αυτn οχι μόνο δεν μας 

οδnγεί πουθενά, αλλά και μας κουράζει σαν 

λαό και μας καθιστό ευάλωτους. 

Είναι πια καιρός να συνειδnτοποιnσου

με πως n δικαίωσn μας θα εξαρτnθεί, σε με
γάλο βαθμό, από τn δικrΊ μας στάσn, το δικό 

μας αγώνα, τn δικn μας ετοιμότnτα, τn συνε

τι'Ί και συνεπn εργασία μας σε όλους τους 

τομείς και ιδιαίτερα στο εθνικό μας θέμα. 

Ο αγώνας μας πρέπει να είναι ανένδο

τος, συνεχr'κ; και σταθερός;, με βάσn τις απο

φάσεις που συλλογικά λαμβάνονται στο Εθνι

κό Συμβούλιο και μέρος μιας πανεθνικnς 

πολιτικrις. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε 

πρέπει απαραίτnτα να αποκτι'Ίσει ο λαός 

μας όλα εκείνα τα ενεργnτικό συvαισθnματα 

και οτόσεις που απαιτούνται για ένα αγι~να 

επιβίωσnς: μαχnτικότnτα, καρτερία, υπομονn 

και επιμονn. Παρόλλnλα πρέπει να φροντί

ζουμε να εξαλειφθούν όσο γίνεται περισσό

τερο τα αρνnηκό συναιοθι'Ίματα που δn

μιούργnοε n ειοβολι'Ί, π nττα, π προσφυγιά. 
Πέραν τούτων, που έχουν να κάμουν με τnν 

εσωτερικn πολιτικn, οικονομικn και κοινωνικr'ι 

συμπεριφορά μας, και αντί να εξαντλούμε 

τnν ενεργnτικότnτό μας στο να χαρακτnρί

ζουμε ο ένας τον άλλο και να αμφισβπτούμε 




