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Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού Δρα Πέτρου Καρεκλά στην Εκδήλωση της 

Σχολικής Εφορείας Κυθρέας για τη βράβευση των άριστων 

αποφοίτων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κυθρέας 

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρα 7.30μ.μ. 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου Αγίου Δομετίου 

Με ιδιαίτερn συγκίνnσn, όπως πάντοτε 

που εκδnλώσεις αφορούν τnν Κυθρέα 

και τα γύρω χωριά τπς, βρίσκομαι μαζί 

σας, στnν εορταστικn αυτn εκδr'iλωσn 

που διοργανώνεται για να τιμnθούν οι 

άριστοι απόφοιτοι Λυκείων, Γυμνασίων 

και Τεχνικών Σχολών, που κατάγονται 

από τnν Εκπαιδευτικn Περιφέρεια 

Κυθρέαc;. 

Συγχαίρω θερμά τn Σχολικn Εφορεία 

Κυθρέας για τn διοργάνωσn αυτnς τnc; 

σεμνnς εκδrlλωσnς, n οποία έχει πια 

καθιερωθεί και περιλαμβάνεται ανάμε

σα στις πιο σnμαντικέc; δραστnριότnτες 

που διοργανώνουν στnν προσφυγιά τα 

οργανωμένα σύνολα τnc; κατεχόμενnc; 

Κυθρέαc;. 

Η εκδrlλωσn αυτn, με τnν οποία τιμού

νται τα παιδιά και οι νέοι μας για τnν 

εργατικότnτα, τnν ευσυνειδnσία και 

τnν αφοσίωσn που επιδεικνύουν στις 

σπουδές τους, πέρα από το γεγονός 

ότι είναι μια δίκαιn και επιβαλλόμενn 

αναγνώρισn των επιτυχιών τους, υπn

ρετεί ταυτόχρονα και το στόχο του 

συνεχιζόμενου αντικατοχικού μας 

αγώνα και τnc; διατnρnσnς τnc; μνr'iμnc; 

τnc; κατεχόμενnς γnc; μας. Γιατί μέσα 

από εκδnλώσεις, όπως n σnμερινn, 

στέλνουμε παντού το μnνυμα ότι δια

τnρούμε άρρnκτουc; τους συνεκτικούς 

δεσμούς μας με τn γενέθλια γn, ανn

κουμε οργανικά και αναπόσπαστα στις 

πατρογονικές μας ρίζες, που εδώ και 

τριάντα χρόνια στενάζουν κάτω από 

τnν μπότα του τουρκικού Αττίλα, αγω

νιζόμαστε και προσμένουμε καρτερικά 

τnν ώρα τnc; λύτρωσnς και τπς επι

στροφnς. 

Για τριάντα χρόνια τώρα, μακριά από 

τnν αγαπnμένn μας Κυθρέα, το Νέο 

Χωρίο, το Τραχώνι, το Παλαίκυθρο, το 

Έξω Μετόχι, τπ Βώνn αλλά και όλn τnν 

κατεχόμενn πατρογονικrΊ μας γn, με 

πίκρα στnν ψυχn και με ανείπωτn οργn 

για τn συνεχιζόμενn αδικία σε βάρος 

τnc; μαρτυρικrΊς μας πατρίδας, τιμούμε 

σnμερα τα παιδιά μας που δίνουν 

καθnμερινά τον αγώνα τον καλό τnc; 

μάθnσnς και τnc; προκοπnς με τnν ελπί-



δα τnς επιστροφιiς να μεγαλώνει και 

να θεριεύει κάθε μέρα στις ψυχές μας. 

Ιδιαίτερα σι'iμερα, με τnν ένταξιi μας 

στnν Ευρωπαϊκιi Ένωσn έχουμε το 

δικαίωμα να απαιτούμε και να προσμέ

νουμε μια καλύτερn τύχn για τον τόπο 

μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. 

Απαιτούμε από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών και τnν Ευρωπαϊκιi 

Ένωσn να εφαρμόσουν και στnν περί

πτωσn τnς Κύπρου τις βασικές αρχές 

δικαίου που ισχύουν σε όλο τον κόσμο 

και πολύ περισσότερο στις άλλες 24 
χώρες τnς μεγάλnς ευρωπαϊκιiς οικο

γένειας. 

Θέλουμε τnν ειριiνn. τnν επανένωσn 

του νnσιού μας αλλά και τn διασφάλι

σn των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαι

ωμάτων μας. 

Για να μπορέσουμε να ζιiσουμε σε μια 

πραγματικά ελεύθερn πατρίδα, απαλ

λαγμένn από κατοχικά στρατεύματα, 

εγγυιiσεις και έποικους, χωρίς συρμα

τοπλέγματα μίσους και διαχωρισμού. 

Θέλουμε να διακριβωθεί n τύχn των 
αγνοουμένων μας, να λιiξει το δράμα 

των εγκλωβισμένων και να τερματιστεί 

ο τριαντάχρονος εκτοπισμός μας από 

τις πατρογονικές μας εστίες. 

Για να ξαναγυρίσουμε στnν πανέμορφn 

Κυθρέα μας και σε όλα τα κατεχόμενα 

χωριά και τις πόλεις μας, με ασφάλεια 

και ειριiνn. και να ζιiσουμε ειρnνικά με 

τους συμπατριώτες μας 
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Τουρκοκύπριους σε μια επανενωμένn 

ευρωπαϊκιi Κύπρο, που δεν επιτρέπεται 

και δεν μπορεί να αποτελεί τnν εξαίρε

σn του κανόνα όσον αφορά τnν εφαρ

μογιi των στοιχειωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τn 

σnμερινιi εκδιiλωσn και εκφράζω τα 

θερμά μου συγχαρnτι'iρια σε όλους 

τους άριστους αποφοίτους του διαμε

ρίσματος Κυθρέας που τιμούμε σιiμε

ρα. Σας εύχομαι ταυτόχρονα. αγαπnτά 

μας παιδιά, κάθε επιτυχία στις περαιτέ

ρω σπουδές και ενασχολιiσεις σας. 

Με τις επιτυχίες σας τιμάτε τους εαυ

τούς σας, τις οικογένειές σας και πάνω 

από όλα τnν κατεχόμενn γενέθλια γn, 

που είναι εκεί και μας καρτερεί να γυρί

σουμε. Τέλος, συγχαίρω για άλλn μια 

φορά τους διοργανωτές τnς σnμερινιiς 

εκδιiλωσnς και ιδιαίτερα το σεβαστό 

μου δάσκαλο Πρόεδρο τnς Σχολικιiς 

Εφορείας Γεώργιο Κοκιi. και εύχομαι 

ολόψυχα αυτn να είναι n τελευταία 
φορά που τιμούμε τα παιδιά μας στnν 

προσφυγιά, μακριά από τα αγαπnμένα 

πατρογονικά μας χώματα. 

Δρ Πέrρος Καρεκflάς 

Γ.Δ. Υπουργείου Παιδείας και 

ποπιrισμού 




