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Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Χαμπιαούρη,
για την Επέτειο της 1ης Οκτωβρίου
Φίλοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες,
Με περηφάνια τιμούμε σήμερα την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 1η
Οκτωβρίου είναι μια μέρα ιστορική για εμάς, εφόσον γιορτάζουμε την επέτειο της 16ης
Αυγούστου 1960. Με βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, η Κύπρος γίνεται
ανεξάρτητο κράτος, με πρώτο πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ και
αντιπρόεδρο τον Φαζίλ Κιουτσούκ.
Η ανεξαρτησία της Κύπρου ήταν αποτέλεσμα του ένδοξου απελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ το 1955-59 εναντίον των Άγγλων κατακτητών και της απαίτησης του λαού
για ελευθερία. Στη νεογέννητη Κυπριακή Δημοκρατία κλήθηκαν να συνυπάρξουν και
να ζήσουν ειρηνικά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι και μαζί να συμβάλουν στην
πρόοδο, την ειρήνη και την ευημερία, σ’ ένα κράτος το οποίο από την αρχή έγινε μέλος
του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών.
Δυστυχώς όμως, η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη. Πρώτα οι δικοινοτικές
συγκρούσεις του 1963-64 και έπειτα το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 έφεραν
την καταστροφή. Η Τουρκία βρίσκει την αφορμή να εισβάλει στην Κύπρο, σκορπώντας
τον όλεθρο και καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της πατρίδας μας. Θάνατος,
προσφυγιά, αγνοούμενοι, ερήμωση και καταστροφή είναι μερικές μόνο από τις
τραγικές συνέπειες που ο λαός μας εξακολουθεί να βιώνει ακόμα και σήμερα.
Όμως, παρά την τραγική αυτή εξέλιξη, ο λαός της Κύπρου δεν έχασε το κουράγιο και
την αγωνιστικότητά του. Κατάφερε να ανακάμψει και να προοδεύσει τόσο, ώστε η
Κύπρος κατόρθωσε να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία έκτοτε δεν
ήταν εύκολη, αλλά παρά τις δυσκολίες που ακολούθησαν, την οικονομική κρίση και τις
συνεχείς προκλήσεις στο Κυπριακό, η χώρα μας βρίσκεται και πάλι σε ανοδική πορεία
και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά.

Αγαπητά μου παιδιά,
Αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την
ελευθερία, τη γέννηση και την εδραίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο λαός της
Κύπρου θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην τουρκική κατοχή, επιδιώκοντας μια
λειτουργική λύση. Η κυβέρνηση εργάζεται αποφασιστικά και καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,
προκειμένου να επιτύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας πρόβλημα, η
οποία θα εδράζεται στις Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες και θα διασφαλίζει την ιστορική
συνέχεια του λαού μας, το μέλλον σας και των επόμενων γενεών, σε συνθήκες ειρήνης,
ασφάλειας, ευημερίας και προόδου.
Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου, εύχομαι να πράττει πάντα ο καθένας το
καθήκον του με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, για έναν κόσμο ισότητας, δικαιοσύνης
και ευημερίας. Με αυτό το όραμα, η νέα και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση που
διαμορφώνουμε σήμερα, θα δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια στις νέες γενιές,
καλλιεργώντας

ενεργούς

και

δημοκρατικούς

πολίτες,

με

αίσθημα

ευθύνης,

αλληλεγγύης και αγωνιστικότητας, ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει
τη σταθερή της πορεία και να επιτύχει τους στόχους της.
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