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Είναι πραγµατικά µε µεγάλη χαρά και τιµή που αποδέχθηκα την πρόσκληση του 

πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής καθηγητή Παναγιώτη Καλδή να 

παρευρίσκοµαι σήµερα στην εκδήλωση του πανεπιστηµίου για την 79η επέτειο του έπους 

του 1940, για να τιµήσουµε µαζί, µε διάθεση προβληµατισµού, αλλά και αισθήµατα εθνικής 

υπερηφάνειας την κορυφαία πράξη αντίστασης των Ελλήνων ενάντια στον φασισµό της 

Ιταλίας και της Γερµανίας, χώρες που καταστρατήγησαν κάθε έννοια δικαίου, µε στόχο την 

καθυπόταξη των λαών, για την εξυπηρέτηση των εδαφικών διεκδικήσεων και 

συµφερόντων τους. Παρόµοιες συµπεριφορές επαναλαµβάνονται δυστυχώς σήµερα από 

άλλους σε βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Γι’ αυτό και η ιστορική ανάµνηση 

δεν µπορεί να αδιαφορεί για τις σηµερινές πραγµατικότητες. 

Με τη σηµερινή ευκαιρία οφείλουµε να εξάρουµε όλους διαχρονικά τους αγώνες των 

Ελλήνων, που στη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν Θερµοπύλες, ποτέ από το χρέος µη 

κινούντες, κι όταν ακόµα προβλέπουν πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κι οι Μήδοι 

επιτέλους θα διαβούνε, όπως εύστοχα αναφέρει ο Αλεξανδρινός ποιητής. Με συναίσθηση 

του χρέους προς την πατρίδα, αλλά και της ευθύνης τους απέναντι στις παρούσες και 

µέλλουσες γενιές, χωρίς να λογαριάζουν τις δυσκολίες, οι Έλληνες ιστορικά  αγωνίζονται 
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µε την ψυχή τους, που δε γνωρίζει όρια και αναστολές, όταν πρόκειται να έρθει 

αντιµέτωπη µε τις φασιστικές νοοτροπίες των ισχυρών, που, για να πετύχουν τους ευτελείς 

στόχους τους, θέτουν ανάλγητα σε δεύτερη µοίρα την ανθρώπινη ύπαρξη.  Κι αυτό ας 

αποτελέσει απάντηση σε κάποιες σειρήνες ενός ψευδεπίγραφου λεγόµενου 

«ορθολογισµού», που, αντί του ορθού, του λογικού, του εθνικού και του αξιοπρεπούς, 

προτείνουν, υπό τον µανδύα του «ορθολογισµού», την εκλογίκευση της αποδοχής, της 

παράδοσης και του εξευτελισµού κρατών και λαών. 

Με την ιστορική ευθύνη λοιπόν που τους χαρακτηρίζει διαχρονικά, οι Έλληνες 

απάντησαν και στις 28 του Οκτώβρη του 1940, όταν ο ιταλικός φασισµός κτυπούσε την 

πόρτα της Ελλάδας ζητώντας γην και ύδωρ. Στη φασιστική απαίτηση του Μουσολίνι, 

αψηφώντας τις αριθµητικές αναλογίες, όρθωσαν το ΟΧΙ τους δυναµικό και νικηφόρο, που 

ανέκοψε τα κύµατα της βίας και της βαρβαρότητας, περιφρούρησε τα υψηλά ιδανικά της 

ελληνικής φυλής και καταξίωσε το ένδοξο παρελθόν και µεγαλείο της Ελλάδας.  

Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε την πρώτη νίκη των Συµµάχων, που 

κατέρριψε τον µύθο για το αήττητο των δυνάµεων του Άξονα και αναπτέρωσε το ηθικό των 

κατατροµαγµένων, από τη λαίλαπα του φασισµού και ναζισµού, λαών στη σκλαβωµένη 

Ευρώπη. Οι νίκες των Ελλήνων στο αλβανικό µέτωπο συνεπεία των οποίων προκλήθηκαν 

καθυστερήσεις στις πολεµικές επιχειρήσεις των δυνάµεων του Άξονα συνέβαλαν 

καθοριστικά στη νικηφόρα έκβαση της κοινής προσπάθειας των Συµµάχων ενάντια στον 

φασισµό.  

Κυρίες και κύριοι, 

Η αντίσταση στις σιδερόφρακτες στρατιές του Χίτλερ και του Μουσολίνι δεν ήταν 

βεβαίως καθόλου εύκολη. Οι Έλληνες στρατιώτες είχαν να αντιµετωπίσουν στα χιονισµένα 

βουνά της Πίνδου εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και κακουχίες απερίγραπτες. Αλλά και η 

γερµανική κατοχή υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, αφού συνοδεύτηκε από φρικαλεότητες, 

εγκλήµατα πολέµου και άλλες πράξεις βαρβαρότητας.  

Μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, της πολεµικής σύγκρουσης µε 

τους περισσότερους θανάτους στην ανθρώπινη ιστορία, η Ελλάδα µετρούσε τις 

µεγαλύτερες απώλειες, σε πληθυσµιακή αναλογία, από τις υπόλοιπες χώρες της 

Συµµαχίας. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν πως σε σύνολο εξήντα εκατοµµυρίων νεκρών 

υπολογίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του πολέµου και της κατοχής, έχασαν τη ζωή τους γύρω 

στους 750 000 Έλληνες, ποσοστό επί του πληθυσµού 10%.  

Φίλες και φίλοι, 
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Σε αυτό τον αντιφασιστικό αγώνα της Ελλάδας οι Κύπριοι µε ηρωισµό, πίστη και 

θυσία έδωσαν µαζικά το «παρών» τους, όπως πάντα έπρατταν, από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Σύµφωνα µε τις παραδόσεις, η Κύπρος προσεκλήθη να λάβει µέρος στην πρώτη 

µεγάλη ελληνική εκστρατεία εναντίον της Τροίας από τον ίδιο τον αρχιστράτηγο των 

Ελλήνων Αγαµέµνονα, στον οποίο ο βασιλιάς Κινύρας πρόσφερε ως συµβολικό δώρο 

έναν θώρακα, γεγονός που µαρτυρεί και ο Όµηρος στην Ιλιάδα.  Δεν είναι τυχαίο που 

σηµαντικές πόλεις της Κύπρου ιδρύθηκαν από Έλληνες που συµµετείχαν στον Τρωικό 

Πόλεµο, όπως η Σαλαµίνα από τον Τεύκρο, γιο του βασιλιά της Σαλαµίνας του Σαρωνικού 

Τελαµώνα, το Ιδάλιο από τον απόγονο του Τεύκρου Χαλκάνορα κ.ά. 

Στην προετοιµασία της ελληνικής επανάστασης, µετά από τέσσερις αιώνες 

σκλαβιάς, η Κύπρος συνέβαλε τόσο µε τη µύηση στη Φιλική Εταιρεία κληρικών και λαϊκών 

όσο και µε την οικονοµική συνεισφορά της. Γι’ αυτό εξάλλου πλήρωσε βαρύ φόρο αίµατος, 

µε τις σφαγές του καλοκαιριού του 1821, µε πρώτα θύµατα τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό 

και τους τρεις µητροπολίτες του νησιού και στη συνέχεια εκατοντάδες προύχοντες και 

λαϊκούς. Στην επαναστατηµένη Ελλάδα το 1821, σύµφωνα µε τα ελληνικά αρχεία, 

πολέµησαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη στεριά και στη θάλασσα πέραν των 550 

Κυπρίων νέων.  

Η συµµετοχή Κυπρίων εθελοντών στις επαναστατικές κινητοποιήσεις και στους 

ελληνικούς πολέµους συνεχίστηκε αµείωτη και µετά την επίτευξη της ελληνικής 

ανεξαρτησίας. Κύπριοι πήραν µέρος στις επαναστάσεις της Ηπείρου και της Θεσσαλίας 

του 1854 και του 1878, στις κρητικές επαναστάσεις του 1866-1869, του 1878 και του 1896-

1897, στις επιστρατεύσεις του 1880 και του 1886. Μετά την έλευση των Βρετανών, το 

1878, η εκδήλωση της κυπριακής συµπαράστασης προς την Ελλάδα γινόταν ευκολότερα, 

όχι όµως απρόσκοπτα.  

Στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 πήραν µέρος 1 000 Κύπριοι εθελοντές, ένας 

πολύ µεγάλος αριθµός για τη σύντοµη διάρκεια του πολέµου και για τις δυσκολίες στη 

θαλάσσια συγκοινωνία µε τον Πειραιά.  Οι περισσότεροι Κύπριοι εθελοντές υπηρέτησαν 

στο µόνο νικηφόρο τµήµα του ελληνικού στρατού, στην ταξιαρχία του συνταγµατάρχη 

Κωνσταντίνου Σµολένσκη, και πολέµησαν στη µάχη του Βελεστίνου. 

 Η Κύπρος έστειλε µικρό αριθµό Μακεδονοµάχων και στον Μακεδονικό Αγώνα του 

1904-1908, καθώς ο θάνατος του Παύλου Μελά στη Μακεδονία, τον Οκτώβριο του 1904, 

είχε προκαλέσει µεγάλη συγκίνηση και στο νησί. Πολύ µαζικότερη υπήρξε η συµµετοχή 

Κυπρίων στον ελληνικό στρατό στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων, όταν 



4 
 
στρατεύθηκαν περίπου 1 500-1 800 εθελοντές, στην πλειοψηφία τους αγρότες, αλλά και 

δάσκαλοι, φοιτητές και µαθητές. Ο αριθµός των Κυπρίων πεσόντων στους πολέµους του 

1912-1913, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, ανήλθε στους πενήντα πέντε. 

Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο 12 000 τουλάχιστον Κύπριοι εθελοντές 

κατετάγησαν στο «µακεδονικό εκστρατευτικό σώµα» του βρετανικού στρατού. Γύρω στους 

εξήντα από αυτούς σκοτώθηκαν ή απεβίωσαν από διάφορες ασθένειες και είναι θαµµένοι 

σε βρετανικά στρατιωτικά κοιµητήρια στη Μακεδονία. Εκτός από αυτούς, Κύπριοι 

κατατάχθηκαν και στον ελληνικό στρατό και πολέµησαν στο µακεδονικό µέτωπο. Μόνο 

στη φονική µάχη του Σκρα σκοτώθηκαν πέντε Κύπριοι  εθελοντές. Η Κύπρος έδωσε το 

παρών της και στη µικρασιατική εκστρατεία τόσο µε εθελοντές όσο και µε αρκετούς, πια, 

αξιωµατικούς.  

Τον Σεπτέµβριο του 1939, µε την κήρυξη του πολέµου από τη Μεγάλη Βρετανία 

εναντίον της ναζιστικής Γερµανίας, η Κύπρος εισήλθε άµεσα στον πόλεµο, ως βρετανική 

αποικία. Τον Οκτώβριο του 1939 στάλθηκαν οι πρώτοι Κύπριοι εθελοντές στρατιώτες του 

βρετανικού στρατού, διαφόρων ειδικοτήτων, στην Αίγυπτο και µερικούς µήνες αργότερα 

ήταν οι πρώτοι από βρετανική αποικία που έφτασαν στη Γαλλία, γεγονός που 

πανηγυρίστηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι Κύπριοι πολέµησαν σε διάφορα πολεµικά 

µέτωπα, σε όλο τον κόσµο: στη Γαλλία, στην Ελλάδα, σε διάφορες χώρες της Αφρικής, 

στη Μέση Ανατολή και στην Ιταλία. Ειδικά οι Kύπριοι ηµιονηγοί διακρίθηκαν στην 

εκκένωση της Δουγκέρκης, στη µάχη του Κερέν, στην Αβησσυνία, και στις φονικές µάχες 

του Κασίνο, στην Ιταλία. Ο συνολικός αριθµός τους υπολογίζεται σε 20 000 περίπου, 

ανάµεσά τους και 800 γυναίκες.  

Αψευδής και πικρός µάρτυρας της κυπριακής συµβολής στον Δεύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο είναι ο κατάλογος των 374 Κυπρίων πεσόντων του βρετανικού στρατού. Οι τάφοι 

τους βρίσκονται σε 71 κοιµητήρια 24 χωρών του κόσµου, ακόµη και στην Ινδία, στην Κίνα 

και στη Σιγκαπούρη. Στην Ελλάδα βρίσκονται οι τάφοι 100 Κυπρίων, σχεδόν όλοι στο 

συµµαχικό στρατιωτικό κοιµητήριο του Παλαιού Φαλήρου και µερικοί στη Σούδα, στην 

Κρήτη. 

 Εκτός από αυτούς, Κύπριοι, στην πλειοψηφία τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό και πολέµησαν κατά το 1940-1941, αλλά και 

στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, και στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όπως και στους 

προηγούµενους πολέµους, έγιναν παγκύπριοι έρανοι υπέρ της Ελλάδας, µε τους 

Κυπρίους και τις Κυπρίες, σε κλίµα µεγάλης συγκίνησης, να προσφέρουν χρήµατα, 
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χρυσαφικά, τρόφιµα και ό,τι µπορούσε ο καθένας. Οι πρώτοι έρανοι υπέρ της Ελλάδας 

στην Κύπρο έγιναν τον Αύγουστο του 1940, αµέσως µετά τον τορπιλισµό της «Έλλης» 

στην Τήνο, και συνεχίστηκαν στη διάρκεια της γερµανικής κατοχής, αλλά και µετά την 

απελευθέρωση, για τον επισιτισµό της χώρας. Οι µετριότεροι υπολογισµοί για το σύνολο 

των κυπριακών εράνων υπέρ της Ελλάδας στη διάρκεια του πολέµου κυµαίνονται στις 300 

- 350 χιλιάδες λίρες. Ανάµεσα στις προσφορές σε είδος ξεχωρίζουν 15 000 περίπου 

δακτυλίδια αρραβώνος (βέρες), γυναικών και ανδρών, και άλλα 30 000 χρυσά κοσµήµατα: 

τα άγια των αγίων της κυπριακής ψυχής. 	

Η κυπριακή συµµετοχή στον αγώνα κατά του φασισµού για την επικράτηση των 

ιδανικών της ελευθερίας και της δηµοκρατίας δηµιούργησε και στην Κύπρο την αίσθηση ότι 

θα παραχωρούνταν η αυτοδιάθεση στους Κυπρίους και η ένωσή τους µε την Ελλάδα. 

Ανάλογη εντύπωση για τη βρετανική «ανταπόδοση» επικράτησε και στον ελληνικό λαό, 

πιστό σύµµαχο της Μεγάλης Βρετανίας στον πόλεµο. Όµως οι ελπίδες αυτές έµελλε να 

διαψευσθούν. Και όχι µόνον αυτό, αλλά ο Εµφύλιος Πόλεµος και η αδελφοσφαγή που 

ακολούθησε, από το 1946 έως το 1949, πέρα από όλες τις άλλες αρνητικές συνέπειες, που 

δίχασαν τη νεοελληνική κοινωνία για δεκαετίες, επηρέασε και το Κυπριακό. Οι 

µεταπολεµικές ελληνικές κυβερνήσεις, εξαρτηµένες οικονοµικά και στρατιωτικά από τη 

Βρετανία και από το 1947 από τις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν αδύνατο να διεκδικήσουν µε 

αποφασιστικότητα την παραχώρηση της Κύπρου από το Λονδίνο. Ακολούθησε το 

πραξικόπηµα της χούντας στην Ελλάδα το 1967, που κατέλυσε τη δηµοκρατία, µε 

αποτέλεσµα µια εφταετία κατά την οποία κυριάρχησαν η κατάργηση στοιχειωδών 

ελευθεριών, οι φυλακίσεις, οι εξορίες, τα βασανιστήρια, αλλά και ο πνευµατικός 

µεσαίωνας. Αποκορύφωµα των πράξεων του δικτατορικού καθεστώτος η θυµατοποίηση 

της Κύπρου τον µαύρο Ιούλη του 1974. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η εκτενής αναφορά µου στη συµµετοχή των Κυπρίων στους αγώνες του έθνους και 

ειδικότερα στον αγώνα εναντίον του φασισµού σκοπό έχει να υποµνήσει τους δεσµούς 

αίµατος ανάµεσα στις χώρες µας, τη διαχρονική ενότητα του έθνους, ιδιαίτερα σε στιγµές 

δύσκολες, αλλά και να στείλει το µήνυµα ότι αυτή θα είναι η στάση και συµπεριφορά µας 

έναντι των όποιων φασιστικών αντιλήψεων και επιδιώξεων προβάλλουν σήµερα ως η 

σοβαρότερη απειλή από οποιαδήποτε στιγµή µετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσµιου 

Πολέµου. Τα φασιστικά και ρατσιστικά κόµµατα που εµφανίζονται σήµερα σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης, ως αποτέλεσµα µεταξύ άλλων των αυξηµένων µεταναστευτικών 
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ροών προς τις ευρωπαϊκές χώρες, θέτουν σε κίνδυνο την ιδέα της Ενωµένης Ευρώπης, 

που γεννήθηκε µετά τη νίκη των συµµαχικών δυνάµεων ενάντια στην υπεροπλία των 

δυνάµεων του Άξονα, ως µέσο αποφυγής ενός νέου πολέµου και ως ασφαλής µέθοδος 

διαφύλαξης της ειρήνης, µε την αποµόνωση ακραίων µορφών εθνικισµού και τον σεβασµό 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων και ελευθεριών.  

Ακραία περίπτωση σύγχρονης µορφής φασιστικής συµπεριφοράς κράτους αποτελεί 

η Τουρκία, µε τις εντάσεις που προκαλεί σε καθηµερινή βάση αµφισβητώντας τα 

κυριαρχικά δικαιώµατα τόσο της Ελλάδας στο Αιγαίο όσο και της Κύπρου στην ανατολική 

Μεσόγειο. Μια χώρα που το 1974 εισέβαλε παράνοµα σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο 

κράτος µε τραγικές συνέπειες για τον ελληνισµό της Κύπρου. Το κυπριακό πρόβληµα ως 

αποτέλεσµα της τουρκικής εισβολής, µε τη βίαιη διαίρεση του νησιού, τη συνεχιζόµενη 

κατοχή, τη συστηµατική παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, το δράµα δεκάδων 

οικογενειών για τους ανθρώπους τους που αγνοούνται, τις χιλιάδες προσφύγων, τη 

λεηλασία του ελληνικού πολιτισµού, συνεχίζει να αποτελεί µια ανοικτή αιµάσσουσα πληγή 

για την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα.  

Σήµερα η Τουρκία, σε µια προσπάθεια να καταστεί περιφερειακή δύναµη στην 

περιοχή µας, για την εξυπηρέτηση των δικών της στόχων και συµφερόντων, 

καταστρατηγεί θρασύτατα το διεθνές δίκαιο εκτοξεύοντας καθηµερινά απειλές στο Αιγαίο, 

στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη βόρειο Αφρική. Η τουρκική 

προκλητικότητα και επιθετικότητα ολοένα και εντείνεται, µε τα τουρκικά πλοία και 

αεροσκάφη να προβαίνουν καθηµερινά σε παραβιάσεις στα χωρικά ύδατα και στον 

εναέριο εθνικό χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο τις χώρες µας. Ιδιαίτερα προκλητικές και 

επικίνδυνες είναι οι παράνοµες τουρκικές δραστηριότητες στην Αποκλειστική Οικονοµική 

Ζώνη της Κύπρου, στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνών σε σχέση µε τους ενεργειακούς 

πόρους, χωρίς κανένα σεβασµό των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας, µε στόχο την επιβολή νέων τετελεσµένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να εντείνουν τις πιέσεις 

τους και να προβούν άµεσα στη λήψη µέτρων, ώστε να τερµατιστεί η παράνοµη δράση της 

Τουρκίας, που δοκιµάζει τις αντοχές του ελληνισµού στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην 

Κύπρο. 

Δηλώνουµε αποφασισµένοι, Κύπρος και Ελλάδα, όπως αγωνιστήκαµε ενάντια στον 

φασισµό κατά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, έτσι να αγωνιστούµε ενάντια και στις νέες 

µορφές φασισµού, όπως αυτές εκφράζονται στις µέρες µας και εις βάρος µας από την 
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Τουρκία. Στέλνουµε ισχυρό µήνυµα στη διεθνή κοινότητα πως τέτοιες συµπεριφορές 

διαταράσσουν την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή και ως εκ τούτου δεν πρέπει να 

επιτραπεί στην Τουρκία να συνεχίσει την αλαζονική και παράνοµη συµπεριφορά της. 

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουµε, µε προσήλωση και ατσάλινη αποφασιστικότητα, τον αγώνα 

µας, για να καµφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα, µέχρι να εξευρεθεί µια 

δίκαιη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, µια λύση που θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, 

στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και θα διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας µας, καθώς 

και τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. 

Ελληνίδες και Έλληνες, 

Σήµερα, που η ψυχή µας καταυγάζεται από το ανέσπερο φως του πνεύµατος της 

επετείου της 28ης Οκτωβρίου, οφείλουµε να ενεργοποιήσουµε την ιστορική µας µνήµη, για 

να αντλήσουµε τα ρωµαλέα διδάγµατα πατριωτισµού, πίστης και αγωνιστικότητας και να 

στρατεύσουµε τις δυνάµεις µας στην υπηρεσία της εθνικής και φυσικής µας επιβίωσης. Με 

την ιστορική γνώση του παρελθόντος επιβάλλεται να έχουµε σήµερα την ετοιµότητα, ώστε 

να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις απειλές που δεχόµαστε Κύπρος και Ελλάδα. Γιατί 

η διάθεση για πρόκληση εντάσεων και πολεµικών συρράξεων περιορίζεται µόνο όταν ο 

εχθρός αντιληφθεί ότι η επιθετικότητά του θα αντιµετωπιστεί µε αποφασιστικότητα και 

αποτελεσµατικότητα. Οι πολιτικές παραινέσεις και διπλωµατικές αβρότητες, αν και 

επιβεβληµένες για την εξασφάλιση συµµάχων και υποστηρικτών, δεν είναι ωστόσο 

αρκετές, για να ανακόψουν την επεκτατική βουλιµία του εχθρού.  

Κυρίες και κύριοι,  

Αποτίνουµε και φέτος µε αισθήµατα συγκίνησης και περηφάνιας τον οφειλόµενο 

φόρο τιµής στη µνήµη όλων όσοι αντιστάθηκαν σθεναρά στο τέρας του φασισµού, καθώς 

και όλων των θυµάτων του Δεύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, µε την ευχή το παράδειγµά 

τους να εµπνέει και να καθοδηγεί τις σηµερινές γενιές και κάθε δηµοκρατικό λαό που 

αγωνίζεται για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Μπροστά στην κορυφούµενη 

αναβίωση φασιστικών νοοτροπιών και επιδιώξεων σήµερα από χώρες της περιοχής µας 

και συγκεκριµένα από τη γειτονική µας Τουρκία, αντιτάσσουµε τη δέσµευσή µας και 

διατρανώνουµε την αποφασιστικότητά µας να αντιπαλέψουµε, µε όλες µας τις δυνάµεις, 

για να αναχαιτίσουµε κάθε εχθρική ενέργεια και επιβουλή που στρέφεται ενάντια στη 

Δηµοκρατία και στα κυριαρχικά δικαιώµατά µας. 
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Tελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση να 

εκφωνήσω τον πανηγυρικό για την ένδοξη επέτειο του ηρωικού έπους του ’40, στη 

σηµερινή εκδήλωση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, καθώς και για τη ζεστή φιλοξενία 

και αγάπη σας. Τις ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου εκφράζω, µε την ευκαιρία αυτή, 

και προς την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την αδιάλειπτη και συνεπή 

συµπαράστασή τους στον αγώνα του κυπριακού λαού.   
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