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κό νησί μας βρίσκεται κάτω από Τουρκική κατοχή. 
Στενάζει κάτω από την μπότα του Τουρκικού στρα-
τού. Τα λέω και τα επαναλαμβάνω αυτά, σε κάθε 
ευκαιρία που μου δίνεται. Γιατί η Τουρκία είναι 
αυτή που εισέβαλε στην Κύπρο και εξακολουθεί 
να κατέχει παράνομα, μεγάλο τμήμα της πατρίδος 
μας. Είναι αυτή που αψηφά όλα τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι αυτή που αψηφά και 
δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου. Είναι αυτή που κουβάλησε στην Κύπρο 
200 χιλιάδες έποικους. Είναι αυτή που δεν επι-
τρέπει να γίνουν ανασκαφές στις ούτω καλούμενες 
για αυτούς , στρατιωτικές περιοχές. Ανασκαφές 
που θα μπορούσαν να ρίξουν φως, για την τύχη 
των αγνοουμένων και να απαλύνουν τον πόνο 
των συγγενών τους. Βρισκόμαστε στο 2016 και οι 
συνομιλίες για λύση του Κυπριακού συνεχίζονται. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι σημερινές συνθήκες, είναι 
οι καλύτερες που υπάρχουν και που θα βοηθήσουν 
σε μια δίκαιη λύση του προβλήματος. Μια λύση 
που θα είναι για όλους τους κατοίκους της Κύπρου. 
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριος 
Νίκος Αναστασιάδης και ο ηγέτης των Τουρκο-
κύπριων, συνεχώς δηλώνουν και εμπράκτως δεί-
χνουν ότι θα εργαστούν για μία δίκαιη λύση. Φυσι-
κά όλοι γνωρίζουμε ότι το μπαλάκι βρίσκεται στην 
Άγκυρα και ευχόμαστε ότι μετά από 42 χρόνια, 
το συμφέρον όλων είναι να επιτευχθεί μια δίκαιη 
λύση. Μια λύση που θα επαναφέρει την πολυπό-
θητη για όλους μας Ειρήνη στην Κύπρο μας. Προ-
σωπικά έχω ζήσει τα γεγονότα του Ιουλίου 1974, 
πραξικόπημα και εισβολή από πρώτο χέρι, μια και 
υπηρετούσα στην Εθνική Φρουρά και οι αναμνή-
σεις αυτές είναι αδύνατον να ξεχαστούν. Δεν μπο-
ρώ να ξεχάσω, το πρωί της 20ης Ιουλίου, όταν το 
ηρωικό τάγμα που υπηρετούσα, το 286 μηχανοκί-
νητο τάγμα πεζικού, κατευθυνόταν στην Κερύνεια. 
Μόλις πλησιάσαμε τον Κοντεμένο, δεχτήκαμε αε-
ροπορική επιδρομή από τους Τούρκους, όπου με 
λύσσα μας βομβάρδιζαν από παντού, σκοτώνοντας 
τον Διοικητή μας Γεώργιο Μπούτο και 12 στρατι-
ώτες. Δεν μπορώ να ξεχάσω την 15η Αυγούστου , 
όπου δεχθήκαμε την μεγάλη επίθεση των Τούρκων 
στον Άγιο Ερμόλαο Σκυλλούρας. Απολογισμός 42 
αξιωματικοί και οπλίτες αγνοούμενοι. Για την αν-
δρεία του 286 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού, 
έχει ανεγερθεί μεγάλο μνημείο στην λεωφόρο Στα-
σινού στη Λευκωσία. Εύχομαι σύντομα να έχου-
με μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και τα Τουρκικά 
στρατεύματα με τους έποικους να φύγουν από την 
Κύπρο. Οι δε πρόσφυγες να γυρίσουν στα σπίτια 
τους και η τύχη των αγνοουμένων να εξακριβωθεί. 
Όλοι ευχώμεθα, να είναι η τελευταία φορά, που 
κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές και του χρόνου τον 
Ιούλιο, να μας ξανάρθετε για να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί την επανένωση της πατρίδος μας. 

«Κάνε κουράγιο Κύπρος μου
Εσύ και τα παιδιά σου
Και θα’ρθει μέρα σύντομη
Να βρεις την Λευτεριά σου» 


