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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ομιλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Κυριάκου Κούσιου, εκ μέρους της Κυβέρνησης, στην Αντικατοχική 

εκδήλωση του Δήμου Κυθρέας 
 

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2022, 7:10 μμ., Ιερός Ναός Αγίου Πολυδώρου 
 

Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά η πρόσκληση του 

Δημάρχου Κυθρέας κ. Πέτρου Καρεκλά, των Μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου και της Συντονιστικής Επιτροπής Ευρύτερης Περιοχής 

Κύθρέας να παραστώ και να χαιρετίσω, εκ μέρους της Κυβέρνησης, την 

αποψινή Αντικατοχική εκδήλωση, που διοργανώνεται, με την ευκαιρία 

του εορτασμού και του εσπερινού της προστάτιδάς σας Αγίας Μαρίνας.  

Επιθυμώ εξαρχής να μεταφέρω του χαιρετισμούς του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη καθώς και τα θερμά του 

συγχαρητήρια για την πολυσχιδή δράση του Δήμου Κυθρέας, ειδικότερα 

με εκδηλώσεις όπως η αποψινή, που διαφωτίζουν και διατηρούν ισχυρή 

τη μνήμη, την πίστη και τη θέληση για απελευθέρωση και δικαίωση του 

πολύπαθου νησιού μας.  

Παράλληλα, θα ήθελα να απευθύνω εγκάρδιο καλωσόρισμα στον 

αδελφοποιημένο με την Κυθρέα Δήμο του Αιγάλεω, που εκπροσωπείται 

στην εκδήλωση από τον έντιμο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Γκίγκα, τον πρώην 

Δήμαρχο, κύριο Δημήτρη Μπίρπα, τον Αντιδήμαρχο, κύριο Χρίστο 

Αρβανίτη και τους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννη Δημομελέτη και 

Παναγιώτα Μερκουράκη.  
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Η εδώ παρουσία σας, πέρα από το γεγονός ότι επιβεβαιώνει τις στενές 

σχέσεις και την αδελφική σας αγάπη με τον προσφυγικό κόσμο της 

Κυθρέας, αποκτά ένα ευρύτερο συμβολικό χαρακτήρα, στον οποίο  

αντικατοπτρίζονται οι διαχρονικοί ισχυροί δεσμοί της Μεγαλονήσου με 

τον μητροπολιτικό ελληνισμό.  

Κυρίες και κύριοι,  

Η χρονική συγκυρία του εσπερινού της μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνας, 

η μνήμη της οποίας, προ του 1974, εορτάζετο με τιμή και μεγάλη 

πανήγυρη στην ομώνυμη ενορία της κατεχόμενης Κυθρέας, σε 

συνδυασμό με την αποψινή αντικατοχική εκδήλωση συντηρεί για τους 

εκτοπισμένους της ευρύτερης περιοχής Κυθρέας, και όχι μόνο, πολύτιμες 

μακρινές αλλά όχι ξεχασμένες αναμνήσεις.  

Η ηρωοτόκος γη της Κυθρέας, διέθετε, στη μακρά και πλούσια ιστορία 

της, σπουδαίους ανθρώπους, τίμιους και εργατικούς με βαθιά 

αισθήματα φιλοπατρίας, οι οποίοι έδωσαν έμπρακτα το παρόν τους σε 

κάθε μεγάλο αγώνα τους έθνους, υπερασπιζόμενοι αξίες του πολιτισμού 

μας, διαχρονικές και πανανθρώπινες.  

Από τα ένδοξα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821 μέχρι τους 

Βαλκανικούς πολέμους και τη Μικρασιατική εκστρατεία, οι κάτοικοι της 

Κυθρέας είχαν τη δική τους σημαντική συμβολή και καταγραφή στην 

ελληνική ιστορία. Εξίσου σημαντική ήταν η αθρόα συμμετοχή τους στον 

Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α ενώ βαρύ τίμημα πλήρωσαν 

με πεσόντες και αγνοούμενους κατά τη διάρκεια των τραγικών 

γεγονότων της τουρκικής εισβολής του 1974.  
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Φίλες και φίλοι,  

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες κυριαρχούν οι μνήμες του πικρού εκείνου 

καλοκαιριού. Μνήμες τραγικές, μνήμες καταστροφής και λεηλασίας 

πατρογονικών εστιών και σπουδαίων μνημείων ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Μνήμες χιλιάδων νεκρών, αγνοουμένων και 

προσφύγων, ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους και οι 

οποίοι έζησαν την ωμή βία του τούρκου κατακτητή, που δεν δίστασε να 

την εκδηλώσει ακόμα και σε ηλικιωμένους και ανυπεράσπιστα 

γυναικόπαιδα.  

Με την τουρκική εισβολή, τον Ιούλιο του 1974, ο Αττίλας επιτέθηκε με 

μανία, διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου. Προηγήθηκε η ασύλληπτη 

προδοσία με το χουντικό πραξικόπημα, που έδωσε στην Τουρκία την 

πρόφαση που επιζητούσε για να εισβάλει και να εκπληρώσει τα 

διχοτομικά της σχέδια.   

Νέα παλληκάρια, κληρωτοί στρατιώτες και έφεδροι, πολλοί εκ των 

οποίων οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, κλήθηκαν στη γενική 

επιστράτευση μαζί με Ελλαδίτες αδελφούς, που αποτελούσαν τη δύναμη 

της ΕΛΔΥΚ και έδωσαν με θάρρος και γενναιότητα επικές μάχες για να 

διαφυλάξουν τα ιερά χώματα της πατρίδας αλλά και το ιδεώδες της 

ελευθερίας.  

Σχεδόν μισός αιώνα έχει παρέλθει από τότε και οι πληγές εξακολουθούν 

να είναι ανοικτές, οι εκκλησίες μας βουβές και αλειτούργητες, ο 

δημογραφικός χαρακτήρας του τόπου μας συνεχίζει να υπόκειται 

αλλοίωση, βασικά ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται, ενώ οι 

απώλειες και οι θυσίες των παλληκαριών μας παραμένουν αδικαίωτες.  
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Η Κύπρος, 48 χρόνια μετά, εξακολουθεί να υφίσταται τις οδυνηρές 

συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974. Με τους τόπους μας να 

παραμένουν σκλαβωμένοι και το κατοχικό  καθεστώς να προωθεί 

μεθοδευμένα τις διεργασίες της διχοτόμησης, οφείλουμε να 

ενσκήψουμε με βαθύ προβληματισμό τόσο στο ιστορικό μας παρελθόν 

όσο και στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Οι δύσκολες συγκυρίες και οι προκλήσεις που καλούμαστε σήμερα να 

αντιμετωπίσουμε είναι ιδιαίτερα μεγάλες με μία νέα ανθρωπιστική και 

οικονομική κρίση να βρίσκονται σε εξέλιξη - συνέπεια μίας πρωτοφανούς 

πανδημίας καθώς και των συνεχιζόμενων μεγάλων μεταναστευτικών 

ροών. Επιπρόσθετα, μετά από τις 24 Φεβρουαρίου, δυστυχώς 

καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ενός φρικτού πολέμου σε ευρωπαϊκό 

έδαφος, που εξελίσσεται μπροστά στις οθόνες μας, αφήνοντας πίσω του 

ανυπολόγιστες καταστροφές, ανθρώπινες απώλειες, πρόσφυγες και 

βέβαια ανείπωτο πόνο, φόβο, αγωνία και ανασφάλεια.  

Η Κύπρος από την πρώτη στιγμή, ως χώρα που βίωσε και εξακολουθεί να 

βιώνει τέτοια θλιβερά γεγονότα, αντέδρασε με ενσυναίσθηση, 

καταδικάζοντας την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία παραβιάζει 

ξεκάθαρα το Διεθνές Δίκαιο, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και 

την υποστήριξή της στον ουκρανικό λαό.  

Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε ως ισότιμο μέλος 

καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση μιας συμφωνίας 

κατάπαυσης του πυρός, που θα τερματίσει την αιματοχυσία και θα 

ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Η αξιοποίηση 

της διπλωματικής οδού και ο τερματισμός κάθε επιθετικής ενέργειας 

αποτελεί τη μόνη εφικτή λύση για την αποκατάσταση της σταθερότητας 
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και της ασφάλειας. Και αυτό το αναγνωρίζει όλος ο πολιτικός πολιτισμός 

της ανθρωπότητας και ιδιαιτέρως η Ευρώπη, η οποία επιδιώκει ενωμένη 

να διαφυλάξει την ειρήνη απέναντι στις νέες προκλήσεις και εκφάνσεις 

της βαρβαρότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιούνται και οι δικές μας αντιδράσεις που 

αποσκοπούν πρωτίστως στην υπεράσπιση της κρατικής μας κυριαρχίας. 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ανάπτυξη από μέρους 

της Κυβέρνησης στρατηγικών συμμαχιών σε διάφορους τομείς, οι οποίοι 

αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η Κύπρος και το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα σταθερότητας στην κομβικής σημασίας περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

Η τουρκική αδιαλλαξία, ωστόσο, τα στρατεύματα κατοχής, ο συνεχής 

εποικισμός των κατεχομένων, καθιστούν τον κίνδυνο παγίωσης των 

τετελεσμένων στην πατρίδα μας ολοένα και πιο ορατό. Πρόσθετα, η 

εχθρική ρητορική, που εφαρμόζει απροκάλυπτα και μεθοδευμένα η 

Τουρκία απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, κλιμακώνει την τεταμένη 

ατμόσφαιρα και υπονομεύει συνεχώς κάθε σεβασμό στο ευρωπαϊκό 

κεκτημένο και στο Διεθνές Δίκαιο. 

Κυρίες και κύριοι,  

Επιθυμώ με την εδώ παρουσία μου να διαβεβαιώσω πως, η Κυβέρνηση 

δεν έπαψε στιγμή να εργάζεται εντατικά και με προσήλωση για δίκαιη 

και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος με στόχο τη δημιουργία 

ενός σύγχρονου και λειτουργικού κράτους, που θα εδράζεται στις 

ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.  
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Επιδίωξη μας παραμένει η συνομολόγηση των όρων αναφοράς, που 

σύμφωνα με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα επιτρέψει την 

στοχευμένη και ως εκ τούτου αποτελεσματική επανέναρξη της  

διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει με καλή θέληση την ετοιμότητα 

της ελληνοκυπριακής πλευράς να συνεχίσει τον διάλογο, από το σημείο 

που είχε τερματιστεί, ως αποτέλεσμα της άρνησης της Τουρκίας να 

αποδεχθεί στοιχειώδεις παραμέτρους, που έθεσε ο ίδιος ο Γενικός 

Γραμματέας σχετικά με την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος 

των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων, της μόνιμης 

παρουσίας κατοχικού στρατού αλλά και τον σεβασμό στην εφαρμογή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Ειδικότερα στις μέρες μας, η Κυβέρνηση καταβάλλει εντατικές 

προσπάθειες προς τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

τα αδιέξοδα και τους προκλητικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, που 

αξιώνει μεθοδικά τη δημιουργία δύο κρατών και που προχωρά με 

παράνομες επεμβάσεις στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. 

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, την ιδιότητά μας ως ισότιμο 

κράτος-μέλος της ΕΕ, τις στρατηγικές συνεργασίες και τις σχέσης καλής 

γειτονίας με όλους τους εταίρους μας καθώς και την ενεργό διεθνή 

διπλωματία, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε το κράτος μας, το οποίο στην 

ολότητά του μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στην περιοχή μας 

παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης, ευημερίας και προόδου. 
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Φίλες και φίλοι, 

Έχουμε υποχρέωση απέναντι στη νεότερη γενιά αλλά και ιερό καθήκον 

απέναντι σε όσους προέταξαν με αυταπάρνηση τη λεβεντιά της ψυχής 

και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Η επανένωση του τόπου μας και η 

επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού στη γη των προγόνων του, 

αποτελεί τη μεγαλύτερη οφειλή και το ανεκπλήρωτο χρέος μας προς 

την «όμορφη και παράξενη», κατά τον Ελύτη πατρίδα, στην οποία 

ταχθήκαμε να ζούμε και να υπηρετούμε.   

Καταληκτικά θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον 

Δήμο Κυθρέας και στην Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής 

Κυθρέας για την κοινή πρωτοβουλία της αποψινής διοργάνωσης και για 

τη μεταξύ τους συνεργασία. Θερμά συγχαίρω και τη Χορωδία του Δήμου 

Κυθρέας για τη συμμετοχή και τη συμβολή της στην επιτυχία της 

εκδήλωσης. Τέλος, συγχαίρω τους εκλεκτους προσκεκλημένους του 

Δήμου Αιγάλεω για την εδώ τιμητική παρουσία τους και βέβαια όλους 

τους Κυθρεώτες που παρίστανται απόψε, στέλνοντας το δικό τους ηχηρό 

μήνυμα για την επιμονή που τούς διακατέχει και το κουράγιο να 

συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι την επιστροφή στην γενέθλια γη και την 

δικαίωση του τόπου μας. 

Σας ευχαριστώ. 




