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Ομιλία του Υπουργού ΕσωτερΙκών κ. Χρ. Χριστοδούλου 

Η πρόσκλησή σας να παραστώ στη 

σημερινή εκδήλωση και να τελέσω τα 

εγκαίνια του Οικήματος «ΧvτΡΙΩΝ 

ΓΗ», στην παλιά Λευκωσία,, που θα 

στεγάσει προσωρινά τα τρία προσφυ

γικά Σωματεία σας, με τιμά ιδια,ίτερα. 

Είναι με πολλή ικανοποίηση που δια

πιστώνω ότι, ανκαι έχουν περάσει 27 
σχεδόν χρόνια στην προσφυγιά, οι 

μαρτυρικοι κάτοικοι της περιοχής 

Κυθρέας διατηρούν άρρηκτους 

δεσμούς μεταξύ τους και καταβάλ

λουν συνεχώς άοκνες προσπάθειες 

για την περαιτέρω σφυρηλάτηση της 

ομοψυχίας και τη διατήρηση και ενί

σχυση της ενότητας και σι)μπνοίάς 

τους. 

Η όλη δράση και προσφορά των 

Κυθρεωτών στην καθολική aντικατο

χική προσπάθεια του λαού μας και τη 

μη αποδοχή των τετελεσμένων της 

βάρβαρης Τουρκικής εισβολής είναι 

αξιοσημείωτη και αξιέπαινη. Παρά το 

διασκορπισμό, τις δυσχέρειες και τις 

ταλαιπωρίες τους, οι κάτοικοι της 

περιοχής της Κυθρέας βρίσκουν 

πάντα τον τρόπο να, συναντούνται και 

να δίνουν ζωντανά το παρόν τους σε 

aντικατοχικές πορείες και εκδηλώ

σεις, προάγοντας την πρωταρχικι), 

κοινή μας επιδίωξη για διατήρηση 

άσβεστης της φλόγας της λύτρωσης 

και της επιστροφής. 

Για την προώθηση του θεμελιακού 

αυτού σκοπού κα,ι την επίτευξη του 

ύψιστου αυτού στόχου, Qημανηκός 

είναι ο ρόλος των Σωματείων σας. 

Είμαι βέβαιος ότι, με την προσωρινή 

στέγα,σή τους στο νέο τους Οίκημα, 

τα Σωματεία σας θα είναι σε θέση να 

διαδραματίσουν πληρέστερα το ρόλο 

τους και να ανταrιοκρiθούν επαρκέ
στερα στην υπέρτατη αποστολή 

τους. Είμαι βέβαιος ότι τα Σωματεία 

σας θα είναι τώρα σε θέση να κατα~ 

στο(JV ακόμη πιο αποτελεσματικές 

εστίες σφυρηλάτησης του αγωνιστι-



κού φρονήματος, που τροφοδοτεί 

την αντοχή και χαλκεύει την πίστη 

και την αποφασιστικότητα του λαού 

μας για συνέχιση του δύσκολου 

αγιbνα μας για εθνική επιβίωση και 

λευτεριά. 

Αναμφίβολα, χωρίς τις δικές σας 

συστηματικές και επίμονες προσπό· 

θειες δε θα ήt<.A,v δυνciτό να υλοποιη

εtεiτο έργο της .προqωρινής στέγa· 

σfις σας,πομ σήμερcι εγκqινtόζοuμε. 

Εκφρόζω ·την ~uαρέσκεια. και.· την 

εκ-ri#J1afj μο~ι γω .. · . μόχεtο ~qι το 
ζτιλο. σάς κaι·σας διαβεβαιώνω ·ότι -ι-ο 

Υπουργείο Eau.>.ftρικώv και η Κuβέρ
νηση γενικότερcι,.·eα συνεχίσουν να 

σας παpέχουv, όnως κα.ι σ' αυτή τη 

περίπτωση; κάθε δυνατή οικονομική 

κttιηθική βοήθεχα κι;Jι στήριξη. 

θκQ(Η επτά χρόνια έχουν περάσει 

αιiό τους θλιβερούς μήνες Ιούλ\0 και 

ΑιJγοuστο της κτηνώδοuς τουρκικής 

εισβολής, ποu αμαύρωσε τη μικρή 

μας ηaτρι~α. και ακρωτηρίασε το 

πολυβασανισμένο νησί μας. Ήταν 

τότε που ο λαός μας δοκίμασε τα 

μύρια πόθη του· και υπέστη τα φρικτά 

μαρτuριά του. 

Κι η περιοχή της Κuθρέας, η όμορφη 

αvτή ηεpιοχή με '!ομς ήσuχοuς και 

ηερήφανους κατοίκους κ:φ τη Θεία 

φυσική ομςφφιά, με τον κεφαλόβρu~ 

σο και tους αnέραντους ελαtώνες 

της, να πρωταγωνιστεί στην. προσφο~ 
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ρά αίματος και θυσίας, πόνου και 

οδύνης. Και να δοκιμόζει, να βιώνει 

και να υφίσταται το ασύλληπτο 

δράμα και την ανείπωτη τραγωδία 

της. Συγκλονίζεται κάθε ανθρώπινη 

ψυχή και ραγίζει κι η πιο σκληρήκαρ· 

διά μπροστά στο φοβερό απολογισμό 

σε νεκρούς, αγνοούμενους κι εκτοηι

σμένομς της μαρτυρικής αυτής 

περιοχής. 

Είκοσι εητa χρόνια από τη βάρβαρη 

τουρκική εισβολή και η κυπριακή τρα

γωδiΡ. σuν;εχίζεται Ψηφίσματα των 

Ηνωμένων Εθνών, καταδικαστικές 

gποφάο:εις .. διεtlνών οργανισμών και 
εnί&ιξη κάθε δυνατής καλής θέλη

σης από μέρους της δική μας πλευ

ράς δεν στάθηκαν ικανά να κάμψουν 

τηντοuρκική αδιαλλαξία και αδιστα

κτικότητα~ 

Η Τουρκία συμπεριφέρθηκε και εξα

κολοuθεί. να συμπεριφέρεται με 

σημαία της τον αλαζονικό επεκτατι

σμό 1'\<:tt λάβαρό της το δίκαιο του 

ιόχuρότερου. Της παρέχουν αυτή την 

πολυτέλεια η έλλειψη αποτελεσματι

κών .πιέσεων από μέρους των ισχuρο

τέρων και η ανοχή που επιδεικνύουν 

έVcι:Υτί. της. 

. έχουμε επανειλημμένα κατα
στήσει ξεκάθαρη τη θέση μας. Δεν 

πρόκειται να φαλκιδεύσοuμε τα 

δίκqιά μας, να αηαλλοτριώσοvμε τα 

αναφαίρετα δικαιώματά μας, να 
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ακρωτηριάσουμε την πατρίδα μας και 

να υπονομεύσουμε την επιβίωση των 

παιδιών μας στη γη των προγόνων 

μας. 

Κάτω από τις aντίξοες συνθήκες που 

δiεpχόμαστε και τα δυσχερη προβλή~ 

ματ α που αντιμετωπίζουμε, θα παρα

μείνουμε ενωμένοι και 

άρρηκτα δεμένοι με τις 

προαιώνιες ρίζες μας. 

Σε στενή συνεργασία 

με την Ελλάδα, η οποία 

αποτελεί το πιο αοψα

λtς και αξιόπιστο στή

ριγμά μας, θα .. συνεχί
σουμε την αθόρυβη, 

αλλά ουσιασηκή ενi

σχυση της άμυνάς μας 

και την ευθεία πορεία 

μας προς την Ενωμένη 

Ευρώπη. Και το εθνικό 

συμφέρον, όπως το 

καθορίζει η συνείδηση 

της ιστορικής ευθύνης 

μας, θα συνεχiσει να 

αποτελεί την ηρωταξία 

της ζωής και την πυξίδα 

της καθημερινής 

συμπεριφοράς μας. 

Με αυτά τα αισθήματα 

και τις προσδοκίες, τις 

σκέψεις και τους προ

βληματισμούς, καταλή

γω, τελωντας τα εγκαί-
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νια του προσωρινού Οικήματος των 

Προσφvγικών Σωματε!ων Ελεύθερη 

Κυθρέα, Θ.Ο.Ι. Παλαικύθροu και Ομί

λοι;Γυναικών Κυθρέ.ας και το παραδί

δω στα μέλη και τους φίλους τους, 

ευχόμενος κάθε επιτυχία στQuς κοι

νούς στόχους καt επιδιώξεις μας. 


