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Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη 
Χριστόφια, για τις επετείους ανακήρυξης του ψευδοκράτους, του 
Πολυτεχνείου και της θυσίας του Κυριάκου Μάτση κατά τη συνεδρία 
της ολομέλειας της Βουλής

14.11.02

Κύριοι συνάδελφοι,

Προτού μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις επετείους και 
που η αναφορά σε αυτές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι απαραίτητη. Πρόκειται για την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους, την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο ενάντια στη χούντα και 
τη θυσία του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στην αποικιοκρατία, 
Κυριάκου Μάτση.

Αύριο συμπληρώνονται 19 χρόνια από την ανακήρυξη του παράνομου κράτους του κ. Ντενκτάς. Η 
δημιουργία της λεγάμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στα εδάφη της πατρίδας μας 
που παράνομα κατέχει ο Αττίλας από το 1974, έγινε κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, 
γι’ αυτό και το παράνομο έκτρωμα δεν έχει αναγνωριστεί από καμιά χώρα, πλην της Τουρκίας. Τα 
ίδια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επίσης καταδικάσει αυτή την ενέργεια.

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί συνέχεια της εισβολής και της κατοχής του Αττίλα και 
κορύφωση της διχοτομικής πολιτικής που ακολουθεί η τουρκική πλευρά. Η διεθνής αναγνώριση και 
νομιμοποίησή του ψευδοκράτους, είναι ο βασικός στόχος αυτής της πολιτικής. Η ανακήρυξη του 
παράνομου εκτρώματος ανέκαθεν συνιστούσε και συνιστά σοβαρότατο κίνδυνο για την Κύπρο και το 
λαό της. Αυτή η διχοτομική ενέργεια στρέφεται ενάντια στο σύνολο του κυπριακού λαού, 
περιλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι απειλούνται με αφανισμό λόγω του μαζικού 
εποικισμού των κατεχομένων και της παρουσίας του τουρκικού κατοχικού στρατού.

Η αναφορά που γίνεται κάθε χρόνο σε αυτή τη θλιβερή επέτειο έχει σκοπό να υπενθυμίσει και να 
επαναβεβαιώσει την αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στην κατοχή, να μη δεχτούμε τα 
τετελεσμένα της βίας και της εισβολής, να αγωνιστούμε για μια δίκαιη, υπό τις περιστάσεις, και 
βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Η πλευρά μας αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια με καλή διάθεση για να πετύχουμε τη λύση του 
Κυπριακού. Επιθυμία μας ήταν και παραμένει με τη λύση να βρεθούμε με τους συμπατριώτες μας 
Τουρκοκύπριους κάτω από την ίδια στέγη μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, της οποίας ένα 
από τα γνωρίσματα θα είναι η ευρεία αυτονομία των Πολιτειών της.

Δυστυχώς, ο κ. Ντενκτάς και η Άγκυρα, όλα αυτά τα χρόνια, με απαιτήσεις και θέσεις παράλογες και 
αντίθετες προς τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, όχι μόνο δεν συνέβαλαν στη λύση του 
Κυπριακού, αλλά οδήγησαν τις όποιες προσπάθειες είχαν καταβληθεί για επίλυσή του, σε αδιέξοδο.

Η πλευρά μας πολλές φορές έχει εκφράσει τη θέλησή της και έχει αποδείξει τη διάθεσή της για την 
επίτευξη ενός έντιμου συμβιβασμού με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους ο οποίος θα 
απαλλάσσει την πατρίδα μας από την κατοχή και θα επανενώνει ειρηνικά την Κύπρο. Η πλευρά μας 
έχει από καιρό καθορίσει τις βασικές αρχές αυτού του συμβιβασμού, αρχές που έχουν υιοθετηθεί και 
ερμηνεύονται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
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Εργαζόμαστε για την επανένωση της πατρίδας μας στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Εργαζόμαστε για λύση που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, 
τη μία και μόνη κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, 
αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των κυπριών πολιτών.

Στα πλαίσια των όρων εντολής του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ έχει δώσει την περασμένη Δευτέρα, στις δύο 
πλευρές, πρόταση λύσης. Ο Γ.Γ. προτείνει να υπογράφει η θεμελιώδης συμφωνία πριν τη 12η 
Δεκεμβρίου, χρονικό διάστημα που από τα γεγονότα φαντάζει ανεδαφικό, αλλά και ως μέρος της όλης 
διαδικασίας μοιάζει με τελεσίγραφο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι πεποίθησή μας ότι το Εθνικό 
Συμβούλιο επιβάλλεται με νηφαλιότητα, ψυχραιμία και σοβαρότητα να συζητήσει το όλο θέμα και σε 
συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση να καθοριστεί η γραμμή πλεύσης, η πολιτική και η τακτική 
που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η έκφραση μαξιμαλιστικών και αυθαίρετων προσεγγίσεων που ωραιοποιούν σημαντικές θέσεις που 
υπάρχουν στο σχέδιο, ή έκφραση μηδενιστικών και απόλυτα αρνητικών προσεγγίσεων για τις 
διάφορες πτυχές και το σύνολο του σχεδίου, χωρίς μάλιστα αυτό να έχει μελετηθεί σοβαρά, μειώνουν 
τη διαπραγματευτική δυνατότητα του Προέδρου Κληρίδη. Οι ώρες είναι κρίσιμες για τη χώρα μας και, 
επαναλαμβάνω, χρειάζεται ψυχραιμία, σε βάθος ανάλυση και υπεράσπιση αρχών για δίκαιη και 
βιώσιμη λύση και ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δεύτερο γεγονός στο οποίο έχουμε καθήκον να αναφερθούμε είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973 στην Αθήνα. Η εξέγερση των φοιτητών, αλλά και του λαού της Αθήνας, υπήρξε 
το αποκορύφωμα του αντιχουντικού, αντιδικτατορικού αγώνα του ελληνικού λαού. Η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου, παρά την αιματηρή καταστολή της από τα τανκς της χούντας των συνταγματαρχών, 
σήμανε την αρχή του τέλους της λαομίσητης ξενοκίνητης δικτατορίας.

Δυστυχώς, όμως, παρά τη λαϊκή και διεθνή κατακραυγή η χούντα δεν κατέρρευσε τότε. Παρέμεινε 
στην εξουσία για να υλοποιήσει το πιο φοβερό της έγκλημα, την καταστροφή της Κύπρου. Αυτοί που 
αιματοκύλισαν τους φοιτητές στην Αθήνα, πρόδωσαν και αιματοκύλισαν και το δικό μας λαό. Τα 
παιδιά του Πολυτεχνείου αγωνιζόμενα για την ελευθερία και τη δημοκρατία ενάντια στη χούντα, 
αγωνίστηκαν και για την Κύπρο, για την αποτροπή του εγκλήματος σε βάρος της, γιατί όλοι 
κατανοούσαν και αντιλαμβάνονταν το παιγνίδι που οι δικτάτορες έπαιζαν στις πλάτες του λαού μας.

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Κυριάκου Μάτση. Ενός σεμνού ιδεολόγου αγωνιστή που έπεσε από τα 
βόλια των αποικιστών πριν από 44 χρόνια αγωνιζόμενος για την ελευθερία της Κύπρου. Ο Κυριάκος 
Μάτσης που αγωνίστηκε για την απαλλαγή της Κύπρου από τα αποικιακά δεσμά, διακρινόταν για τις 
βαθιά ανθρωπιστικές του ιδέες, για την αγάπη του προς την Κύπρο και το λαό της. Ο Κυριάκος 
Μάτσης αγωνιζόμενος για την Κύπρο, οραματίστηκε μια πατρίδα που να αγκαλιάζει με στοργή όλα 
της παιδιά, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ένα όραμα που παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα. 
Η θυσία του είναι πράξη που αξίζει κάθε εκτίμησης και σεβασμού και υπογραμμίζει το χρέος κάθε 
Κύπριου να αγωνιστεί για μια λεύτερη και ενωμένη Κύπρο απαλλαγμένη από την κατοχή και τη 
διαίρεση.

Στη μνήμη όλων όσων έπεσαν για την ελευθερία της χώρας μας, στη μνήμη των ηρώων του 
Πολυτεχνείου και του ήρωα Κυριάκου Μάτση σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή.
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