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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 
 

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

κ. Πρόδρομου Γ. Προδρόμου 

για την 61η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Φίλοι εκπαιδευτικοί,  

αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, 

 

Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Γιορτάζουμε και 

τιμούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, που στέκεται όρθια παρ’ όλες τις επιθέσεις και τις 

επεκτατικές μεθοδεύσεις της Τουρκίας και άλλες αντιξοότητες που έχει 

αντιμετωπίσει. Η διάρκεια και η πρόοδος της Κυπριακής Δημορατίας είναι 

αποτέλεσμα της αφοσίωσης του λαού μας σε αρχές και αξίες. Ενώ το επίτευγμα της 

ένταξής της στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια -ορόσημο μέσα στην πορεία 61 

χρόνων- είναι καρπός σοφής στρατηγικής και μεθοδικής προετοιμασίας. Αντλούμε 

διδάγματα και έμπνευση από την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.     

 

Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου με ευγνωμοσύνη θυμόμαστε και τιμούμε 

όσους σε δύσκολους καιρούς αγωνίστηκαν ή και θυσιάστηκαν για να μπορούμε εμείς 

να ζούμε ελεύθερα, να σπουδάζουμε στα σχολεία και να σχεδιάζουμε το μέλλον μας 

μέσα στην Ευρώπη. Τους αγωνιστές του αντιαποικιακού αγώνα. Τους συμπατριώτες 

μας που αμύνθηκαν και πολέμησαν για την πατρίδα, δίνοντας και τη ζωή τους για 

την ελευθερία το 1974, αλλά και προηγουμένως, το 1963-64. Όπως και όσους 

αντιστάθηκαν στο προδοτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 1974.  

 

Απέναντι στις έξωθεν επιβουλές, τις περιπέτειες, κάποια λάθη και εκείνη ακόμα τη 

μοιραία εθνική προδοσία του Ιουλίου 1974, η Κυπριακή Δημοκρατία επέδειξε 

αντοχές στηριζόμενη στη συνοχή και τον πατριωτισμό του λαού της. Αξιώθηκε να 

γίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπέρασε και αυτό το φάσμα της 
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χρεοκοπίας το 2012-13 και ζητά την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών της 

μέσα από μία έντιμη και λειτουργική συμφωνία για μόνιμη ειρήνη στην Κύπρο.  

 

Γιορτάζοντας 61 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούμε να είμαστε περήφανοι 

για όσα έχουμε πετύχει. Δεν παραλείπουμε όμως να διδαχτούμε και από λάθη που 

έχουν γίνει. Η ιστορική γνώση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, αφού στις μέρες μας 

αντιμετωπίζουμε ακόμα και πρόσθετες επιβουλές από τον τουρκικό επεκτατισμό, με 

τις απόπειρες σφετερισμού και εποικισμού της Αμμοχώστου ή με επιθέσεις στα νερά 

της Κύπρου και στο Αιγαίο. Ενώ και στην ευρύτερη περιοχή η Τουρκία αναπτύσσει 

επικίνδυνα αποσταθεροποιητική δράση με πολεμοχαρείς παρεμβάσεις, από τη 

Συρία μέχρι και τη Λιβύη ή ακόμα στην περιοχή του Καυκάσου.  

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετώπισε και ξεπέρασε την οργανωμένη τουρκική 

προσπάθεια για να καταλύσει το κυπριακό κράτος το 1963 και την πρώτη απόπειρα 

τουρκικής εισβολής, όπως και τους φονικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς το 1964. 

Επεβίωσε του εγκληματικού χουντικού πραξικοπήματος τον Ιούλιο 1974 και άντεξε 

στη βαρβαρότητα της βάναυσης τουρκικής εισβολής που ακολούθησε. Η Κύπρος 

δεν λύγισε μπροστά στις αχαλίνωτες βιαιοπραγίες, την καταδιώξη των νοικοκυραίων 

από τους εισβολείς και την τεράστια καταστροφή. Παρά το βαρύ πένθος για τους 

νεκρούς του, τον διωγμό από τις πατρογονικές εστίες στην Κερύνεια, την 

Αμμόχωστο, τη Μόρφου, την Καρπασία, και την προσφυγιά, ο κυπριακός λαός 

συσπειρώθηκε, ανασυντάχθηκε και ενωμένος ανοικοδόμησε στα ερείπια που 

προκάλεσε η τουρκική επιδρομή. Ανέκαμψε κοινωνικά και οικονομικά και 

αντιστάθηκε σε όλες τις οργανωμένες τουρκικές επιβουλές που πήραν τη μορφή του 

εποικισμού στα κατεχόμενα, της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας τους και της 

παράνομης ανακήρυξης ενός κατοχικού ψευδοκράτους. Η χώρα μας δεν 

συμβιβάζεται με την κατοχή των εδαφών μας.  

 

Με την ευκαιρία της επετείου των 61 χρόνων, έχοντας πλήρη ιστορική συνείδηση και 

αυτογνωσία, αντλούμε δύναμη από τον θαυμαστό αντιαποικιακό αγώνα του 

κυπριακού ελληνισμού και της ΕΟΚΑ, που οδήγησε στον τερματισμό της ξένης 

κατοχής, και ενατενίζουμε το μέλλον με πίστη. Με οδηγό μας την ιστορική 

κληρονομιά χιλιετιών και τις αρχές και αξίες του σύγχρονου κόσμου και της ενωμένης 

Ευρώπης.  
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Ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-59, που είχε ως στόχο την άσκηση του δικαιώματος 

της αυτοδιάθεσης και την ένωση με την Ελλάδα, δεν δικαιώθηκε πλήρως. Αλλά 

οδήγησε στον τερματισμό της βρετανικής αποικιακής κατοχής, μετά από 81 χρόνια, 

και έδωσε στην Κύπρο για πρώτη φορά την ανεξαρτησία της. Οι διαπραγματεύσεις 

που ακολούθησαν τον αγώνα κατέληξαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία 

δημιουργήθηκε επίσημα στις 16 Αυγούστου 1960. Ως πρώτος εκλελεγμένος 

Πρόεδρος, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ παρέλαβε την εξουσία από τον τελευταίο 

Κυβερνήτη, Χιού Φουτ. Κυμάτισε την ημέρα εκείνη για πρώτη φορά η κυπριακή 

σημαία στη θέση της αγγλικής. Ως επίσημη Ημέρα Ανεξαρτησίας ορίσθηκε όμως η 1η 

Οκτωβρίου.  

 

Σκηνές χαράς και αγαλλίασης διαδραματίσθηκαν τότε σε όλη την Κύπρο. Τιμώντας 

τους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία και την επιμονή του λαού μας σε αρχές 

και αξίες, ας επανασυνδεθούμε σήμερα με εκείνο το πνεύμα ενότητας και 

αισιοδοξίας, με τη θέληση για δημιουργία μέσα από την οποία ανέτειλε για την 

Κύπρο η δεκαετία του 1960.  

 

Εμείς ειδικότερα, στον χώρο της εκπαίδευσης, ας συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το 

πνεύμα και να κατακτούμε γνώσεις και δεξιότητες, που θα μας επιτρέψουν να 

σταθούμε αντάξιοι της Ιστορίας και της τρισχιλιετούς παράδοσής μας σε αυτό τον 

τόπο. Μέσα από την εκπαίδευση, κερδίζουμε την πνευματική καλλιέργεια που 

δικαιώνει τον άνθρωπο και δημιουργούμε την ολοκληρωμένη προσωπικότητα του 

καταρτισμένου σύγχρονου Κύπριου Ευρωπαίου πολίτη που εμπνέεται από τις 

οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του δικαίου. Ενώ ταυτόχρονα 

αποκομίζουμε γνώσεις, δεξιότητες και άλλα εφόδια που θα δώσουν δύναμη και 

αντοχές στην κοινωνία μας μέσα σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό κόσμο.    

 

Στα σχολεία μας αποκτούμε συνείδηση των καταβολών μας και καλλιεργούμε την 

ιστορική μνήμη, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε και την προοπτική του μέλλοντος για 

εσάς τους αυριανούς πολίτες, με όλα τα γνωσιολογικά εφόδια, την επιστημονική 

μέθοδο και τις εμπειρίες της σύγχρονης τεχνολογίας. Βασιζόμενοι στη δίψα για 

μάθηση και στον ενθουσιασμό των νέων μας, με την ευσυνειδησία και τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών μας, βλέπουμε μπροστά με αισιοδοξία και 

μπορούμε να στοχεύουμε ψηλά. Μέσα από την παιδεία, η προσωπικότητα και ο 



4 
 

χαρακτήρας των νέων μας θα είναι η καλύτερη εγγύηση για το αύριο ενός σύγχρονου 

δημοκρατικού κράτους, που θα εξασφαλίζει την ευημερία και τα δικαιώματα όλων 

των πολιτών του.  

 

Μαζί με τις προσωπικές ευχές μου για πρόοδο και επιτυχίες ξεχωριστά στον κάθένα 

και την καθεμιά από εσάς -μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και 

εκπαιδευτικούς μας, σε όλες τις βαθμίδες- ας ευχηθούμε σήμερα όλοι μαζί χρόνια 

πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία! 

 

Πρόδρομος Προδρόμου 

Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 

 


