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Φίλοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες,
Γιορτάζουμε σήμερα την πεντηκοστή ένατη επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου κράτους και θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη όλους εκείνους
που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 16 Αυγούστου 1960, μετά το τέλος του ένδοξου
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών
Ζυρίχης–Λονδίνου. Το νεοσύστατο κυπριακό κράτος, με πρώτο Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ και Αντιπρόεδρο τον
Τουρκοκύπριο Φαζίλ Κιουτσούκ, ξεκινάει μια περίοδο ανάκαμψης, δημιουργίας και
προόδου, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μέλος του ΟΗΕ, του Κινήματος Αδεσμεύτων και
άλλων διεθνών οργανισμών.
Δυστυχώς όμως, πολύ σύντομα, διαταράσσεται η ειρηνική και εξελικτική πορεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιτίας των δικοινοτικών ταραχών του 1963-64, τις οποίες
ακολούθησαν οι εμφύλιες διαμάχες, το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη και
παράνομη τουρκική εισβολή του 1974. Η Τουρκία, επιβάλλοντας τα διχοτομικά της
σχέδια εναντίον του νησιού μας, ακρωτηρίασε την εδαφική μας ακεραιότητα,
προκάλεσε την καταστροφή, το πένθος και την οδύνη στον λαό μας, βάζοντας τη χώρα
μας σε περιπέτειες και διαρκή διπλωματικό αγώνα για την ανατροπή των τετελεσμένων
και την αποτροπή της διχοτόμησης.
Σαράντα πέντε χρόνια μετά, η Τουρκία εξακολουθεί να περιφρονεί αρχές, Ψηφίσματα
και Αποφάσεις της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιμένει στη στρατιωτική
κατοχή μιας ευρωπαϊκής χώρας με όλα τα συνακόλουθα τραγικά αποτελέσματα που
αποτελούν την καθημερινή δραματική υπόμνηση του εθνικού προβλήματος και μας
υποδεικνύουν το μέγα χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
Αγαπητά μου παιδιά,
Στη γενέθλια επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτίνουμε φόρο τιμής σε όσους
έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του τόπου μας και τους υποσχόμαστε ότι θα
συνεχίσουμε τον αγώνα μας για βιώσιμη και ειρηνική λύση, η οποία θα απαλλάσσει
την πατρίδα μας από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και των κατοχικών
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στρατευμάτων. Η γενιά σας θα πρέπει να αξιωθεί να ζήσει σε μια πατρίδα ειρηνική,
επανενωμένη όπου όλοι οι κάτοικοί της θα εργάζονται για την πρόοδο και την
ανάπτυξή της.
Με αυτό το όραμα, η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητά της για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτύχει μια βιώσιμη λύση, η οποία θα βασίζεται
στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
θα διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια του λαού μας, το μέλλον των παιδιών μας και
των επόμενων γενεών.
Εύχομαι, με την ευκαιρία της σημερινής επετείου, να πορευτούμε όλοι μαζί με
υπευθυνότητα, σφυρηλατώντας μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα της ομόνοιας και της
ενότητας, με απώτερο στόχο τη δικαίωση του αγώνα μας και του ιστορικού μας
παρελθόντος. Η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή, αλλά εθνική
επιταγή.
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