Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου για την 1η Οκτωβρίου, επέτειο
της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
μαθητές και μαθήτριες, σπουδαστές και σπουδάστριες
H 1η Οκτωβρίου αφιερώνεται στην ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία γιορτάζει φέτος τα 48
χρόνια από την ίδρυσή της. Η επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε το
ιστορικό αυτό γεγονός, που θεωρείται η πιο σημαντική και καθοριστική εξέλιξη στη σύγχρονη κυπριακή
Ιστορία. Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε ανεξάρτητο κράτος, με βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, στις 16
Αυγούστου του 1960, ως αποτέλεσμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59 εναντίον των
Άγγλων και της καθολικής απαίτησης του λαού για ελευθερία. Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
ήταν ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ενώ στη διοίκηση του κράτους μετείχαν Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι.
Έκτοτε η Κύπρος, βαθμιαία, πήρε τη θέση της στον κόσμο, εδραιώθηκε στη συνείδηση των πολιτών της και της
ανθρωπότητας ως ανεξάρτητο κράτος και προσέφερε ευημερία, παιδεία και πολιτισμό στους πολίτες της. Από
τον πρώτο χρόνο της ανεξαρτησίας της έγινε μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της
Ευρώπης, του Κινήματος των Αδεσμεύτων και άλλων διεθνών οργανισμών, θέτοντας το δικό της λιθαράκι στις
προσπάθειες για τη διεθνή ειρήνη, τη συνεργασία και την πρόοδο των λαών.
Είχε όμως πολλές περιπέτειες. Η λειτουργία και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπονομεύτηκαν από
πολλούς, μέσα και έξω από την Κύπρο. Η πορεία της σημαδεύτηκε από διακοινοτικές ταραχές, εγκληματικές
ενέργειες παράνομων οργανώσεων και ξένες παρεμβάσεις, που στόχευαν στην κατάλυση της κυπριακής
ανεξαρτησίας. Αποκορύφωμα ήταν το πραξικόπημα εναντίον της νόμιμης Κυβέρνησης και του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την Ελληνική Χούντα και την ΕΟΚΑ Β΄ στις 15
Ιουλίου 1974. Η ενέργεια αυτή κατέληξε στην τραγωδία του 1974, με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας και την
παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους μας από τον τουρκικό στρατό που ακόμη συνεχίζεται. Έκτοτε, με
διαλείμματα, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαρκούς διαπραγμάτευσης για μια λύση που θα επανενώνει την
Κύπρο και θα είναι αποδεχτή από όλους τους κατοίκους της.
Σήμερα, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, αφού οι συνθήκες για την επίτευξη του στόχου αυτού με την
είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόσφατη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι πιο
κατάλληλες από ποτέ. Ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ο καθένας
ξεχωριστά και όλοι μαζί τις συνθήκες που θα υποχρεώσουν την Τουρκία να αποσυρθεί από την Κύπρο, ώστε
όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι, να πορευτούν
προς το μέλλον παράγοντας ευημερία και πολιτισμό, σε συνθήκες ειρήνης, αμοιβαίου σεβασμού και
συνεργασίας.
Εμείς έχουμε χρέος, παίρνοντας από τον ελληνικό μας πολιτισμό τις πιο λαμπρές του δημιουργίες, που είναι η
δημοκρατία, η γνώση και η ευποιία, να δείξουμε το δρόμο σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου, στην Ευρώπη και
στον κόσμο όλο, ότι οι αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως διαμορφώθηκαν κατά τις μεγάλες στιγμές του
Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, πρέπει επιτέλους να ισχύσουν και στην Κύπρο.
Με την κατεχόμενη πατρίδα στην καρδιά και το νου μας, τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της
μοιρασμένης Κύπρου ως εθνικό μας στόχο και με τη βούλησή μας ισχυρή για να πετύχουμε το στόχο μας, σας
καλώ να δώσετε όλοι το σφρίγος και τη δύναμή σας, ώστε γρήγορα όλη η Κύπρος να ανήκει σε όλους τους
Κυπρίους. Αυτή η ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρος, απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και
συρματοπλέγματα διαχωρισμού, είναι το μέλλον μας.
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