Μήνσμα ηοσ Υποσργού Παιδείας και Πολιηιζμού, κ. Ανδρέα Δημηηρίοσ
για ηην Ημέρα Μνήμης Ηρώων Μαθηηών
Αγαπηηοί εκπαιδεσηικοί, ζποσδαζηές και ζποσδάζηριες, μαθηηές και μαθήηριες,
Η 13ε Μαξηίνπ έρεη νξηζηεί σο Ηκέξα Μλήκεο εξώσλ καζεηώλ ηεο παηξίδαο καο. Η απόδνζε ηηκήο
ζηα καζεηηθά ληάηα ηνπ ηόπνπ καο, πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ κηα ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηνπο
πνιύρξνλνπο θαη πνιύκνξθνπο αγώλεο ηνπ ιανύ καο γηα ειεπζεξία θαη δηθαηνζύλε, είλαη κηα
επηβαιιόκελε ππνρξέσζε, γη’ απηό αμίδεη λα ηηκνύκε ηε κλήκε θαη ηε ζπζία ηνπο.
Η καζεηηώζα λενιαία, ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, ηαύηηζε ηα βήκαηά ηεο κε απηά ηνπ ιανύ θαη ηνπ
ηόπνπ καο. Τα αγσληζηηθά θαιέζκαηα ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο καο, επηθύιαμαλ ζηνπο
καζεηέο θαη καζήηξηεο καο ξόινπο δύζθνινπο θαη αλεθνξηθνύο. Δθηόο απ’ ηα καζήκαηα θαη ην ζρνιείν
ηα καζεηηθά ληάηα έδσζαλ ην δηθό ηνπο παξόλ ζηνπο αγώλεο γηα ειεπζεξία, αλεμαξηεζία, δεκνθξαηία
θαη πξόνδν. Έθεξαλ ζε πέξαο επάμηα ξόινπο πξσηαγσληζηηθνύο θαη θάλεθαλ αληάμηνη ζηηο
αγσληζηηθέο παξαθαηαζήθεο ηνπ ιανύ καο.
Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ζηάζεθαλ κπξνζηάξεδεο ζηνλ αληηαπνηθηαθό αγώλα ηνπ ιάνπ καο. Τα ρξόληα
ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηνπ 1955-59 καζεηέο όξζσζαλ ην αλάζηεκά ηνπο απέλαληη ζηνλ
Άγγιν απνηθηνθξάηε. Με θαζεκεξηλέο δηαδειώζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηνπο Άγγινπο
θαηαθηεηέο, έγξαςαλ ρξπζέο ζειίδεο δόμαο θαη εξσηζκνύ, πνπ απνηεινύλ πξόηππν γηα όινπο εκάο
ηνπο κεγαγελέζηεξνπο. Ηξσηθέο κνξθέο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ καο αγώλα, όπσο ν Δπαγόξαο
Παιιεθαξίδεο, ν Πεηξάθεο Γηάιινπξνο, ν Πεηξάθεο Κππξηαλνύ, ν Λνπθάο Λνπθά, ν Γεώξγηνο Μηραήι,
ν Φξύζαλζνο Μπισλάο, ν Αληξέαο Παξαζθεπάο, ν Τάθεο Σνθνθιένπο θαη ν κηθξόο καζεηήο
Γεκεηξάθεο Γεκεηξηάδεο, θαζαγίαζαλ κε ηελ εξσηθή ηνπο ζπζία ηνλ απειεπζεξσηηθό καο αγώλα.
Ήξσεο καζεηέο έδσζαλ ηε δσή ηνπο ππεξαζπηδόκελνη ηε Γεκνθξαηία ηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν 19711974. Ο Κπξηάθνο Παπαιαδάξνπ δνινθνλήζεθε από κέιε ηεο παξάλνκεο νξγάλσζεο ΔΟΚΑ Β΄ ζηελ
Πάθν ηνλ Ινύιε ηνπ 1973 θαη ν Αλδξέαο Θενδνζίνπ έπεθηε από ηα αδειθνθηόλα ππξά ησλ
πξαμηθνπεκαηηώλ ζηηο 15 Ινπιίνπ 1974 ζηε Λάξλαθα. Τν Γελάξε ηνπ 1975 ν καζεηήο Παλίθνο
Γεκεηξίνπ μεςύρεζε θάησ απ’ ηηο εξπύζηξηεο ησλ αγγιηθώλ ηεζσξαθηζκέλσλ ζην Αθξσηήξη θαηά ηηο
δηαδειώζεηο ελάληηα ζηε κεηαθνξά Τνπξθνθππξηαθνύ πιεζπζκνύ από ηνπο Βξεηαλνύο ζην Βνξξά θαη
πνιινί άιινη ζπζηάζηεθαλ νξζώλνληαο ηα ζηήζε ζηνπο απέλαληη ζηνλ ηνπξθηθό Αηηίια.
Η λενιαία ηνπ ηόπνπ καο ζθπξειαηήζεθε κέζα απ’ ηνπο αγώλεο θαη ηηο ζπζίεο ζηα ηδαληθά ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Δπώλπκνη ήξσεο θη αλώλπκνη αγσληζηέο καζεηέο πεξπάηεζαλ ηνλ
αλεθνξηθό αιιά πεξήθαλν δξόκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ζπζίαο.
Αγαπηηοί μαθηηές και μαθήηριες, ζποσδαζηές και ζποσδάζηριες,
Σήκεξα δίλεηε ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα ηεο γλώζεο, ηεο κόξθσζεο θαη ηεο αξεηήο. Έλαλ εμίζνπ δύζθνιν
αγώλα πνπ ζαο εθνδηάδεη κε ηηο απαξαίηεηεο δπλάκεηο, ώζηε λα αληεπεμέιζεηε ζηηο δύζθνιεο θαη
αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο καο. Σήκεξα ε Κύπξνο καο ζαο ρξεηάδεηαη όζν πνηέ άιινηε, γηαηί
νη ζηηγκέο πνπ πεξλά είλαη δύζθνιεο. Αγλνήζηε ηηο θσλέο ηνπ εζληθηζκνύ θαη ζνβηληζκνύ, θιείζηε η’
απηηά ζηηο ζεηξήλεο ηεο απάζεηαο, ηεο αδηαθνξίαο, ησλ εκπόξσλ ηνπ ιεπθνύ ζαλάηνπ θαη ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο.
Αγσληζηείηε καδί κε νιόθιεξν ηνλ Κππξηαθό ιαό γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ επεκεξία. Δλώζηε ηηο δπλάκεηο
ζαο ζηνλ αγώλα γηα ηελ απαιιαγή από ηελ θαηνρή, γηα ηελ επαλέλσζε ηεο παηξίδαο καο θαη γηα
νηθνδόκεζε καδί κηαο Κύπξνπ εηξεληθήο θη επηπρηζκέλεο γηα όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Ο θαιύηεξνο
ηξόπνο γηα λα ηηκεζεί ε κλήκε ησλ εξώσλ καζεηώλ καο, νη νπνίνη κε ηε ζπζία ηνπο ράξαμαλ ηνλ δξόκν
ηεο πξνζθνξάο είλαη ε εμεύξεζε κηαο βηώζηκεο θαη ιεηηνπξγηθήο ιύζεο ηνπ θππξηαθνύ πξνβιήκαηνο.
Μηαο ιύζεο πνπ ζα ηεξκαηίδεη ηελ θαηνρή θαη ηα επεκβαηηθά δηθαηώκαηα θαη ζα δηαζθαιίδεη ηελ
απνρώξεζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ, ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ, ηε δηαθξίβσζε ηεο ηύρεο ησλ
αγλννπκέλσλ καο θαη ηελ θαηνρύξσζε ησλ βαζηθώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ γηα
όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ καο, ρσξίο θακηά δηάθξηζε.
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