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Νέα Πεντέλη, 12η Μαρτίου 2002. 

 
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης 

προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν :  
 

« Μὲ βαθυτάτην θλῖψιν ἐπληροφορήθην τὸν θάνατον τοῦ τέως 
Προέδρου τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας Σπύρου Κυπριανοῦ. 

 
      Ἔκλεισεν ἔτσι ὁ κύκλος τῆς ζωῆς µιᾶς προσωπικότητος, ἀπὸ τὶς 

σηµαντικώτερες εἰς τὸ πολιτικὸν στερέωµα τῆς Κύπρου. Ἡ ὁποία καὶ 
ἠναλώθη ἐπὶ πενῆντα περίπου χρόνια εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Κυπριακοῦ 
λαοῦ, τοῦ ἀδιατιµήτου αὐτοῦ τµήµατος τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Κυρίως ἀπὸ τῆς 
θέσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ ἀκολούθως τοῦ Προέδρου τῆς 
νεοπαγοῦς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας. 

 
Ὁ µεταστὰς ἠγωνίσθη σθεναρῶς ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ κυπριακοῦ 

λαοῦ. Καὶ µάλιστα ὑπὸ συνθῆκες ὄχι χαρωπές, µὲ δεσπόζουσα τὴν διεθνῆ 
ὑποκρισίαν καὶ αὐθαιρεσίαν καὶ µὲ ἐπικρατοῦντα πάντοτε ἄνοµα καὶ στυγνὰ 
συµφέροντα τῶν ἰσχυρῶν. Τὰ ὁποῖα καὶ ἀπενεργοποιοῦν συστηµατικῶς ὅλες 
τὶς ἀποφάσεις καὶ τὰ ψηφίσµατα τῶν ἁρµοδίων ὀργάνων τοῦ Ο.Η.Ε., ὅταν 
θίγωνται ἰδικοί των (τῶν ἰσχυρῶν) γεωστρατηγικοὶ ὑπολογισµοί. Ὅπως, 
εἰδικώτερον εἰς τὴν περίπτωσιν, ὅλες τὶς ἀποφάσεις καὶ τὰ ψηφίσµατα ποὺ 
κατεδίκασαν τὴν ἄνοµη τουρκικὴ εἰσβολή, κατάληψι καὶ κατοχὴ ἐπὶ 28 τώρα 
χρόνια τοῦ 37 % τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας, καὶ ποὺ ὑπέδειξαν 
τὴν ἄµεση ἐπιστροφὴ τῶν διακοσίων χιλιάδων προσφύγων εἰς τὶς ἑστίες τους 
τοῦ κατεχοµένου βορρᾶ, χωρὶς ποτὲ καὶ νὰ ἐφαρµοσθοῦν. 

 
Εἶχα τὸ προνόµιον ἐπανειληµµένων προσωπικῶν ἐπαφῶν καὶ 

συνεργασίας µετὰ τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ. Ἔτσι µὲ συγκίνησιν 
ἀναµιµνήσκοµαι τὴν ἀδιάλειπτη µέριµνα καὶ ἀγωνία του καὶ τὶς ἄοκνες 
προσπάθειές του ὑπὲρ λογικῆς καὶ βιωσίµου λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ, 
ἡνιοχούµενες πάντοτε ἀπὸ τὸν ἄδολον πατριωτισµόν του. 

 
Ὁ Κυπριακὸς λαὸς χάνει ἄξιον Ἡγέτη του, ὁ Ἑλληνισµὸς 

πολυτίµητον τέκνον του. Ἄς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶµα τῆς Κυπριακῆς γῆς, ποὺ 
θὰ τὸν σκεπάσῃ. 

Εἰς τὸν Κυπριακὸν λαὸν καὶ τοὺς οἰκείους τοῦ ἐκλιπόντος ἐκφράζω 
τὰ θερµότατα συλλυπητήριά µου ».- 
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Ἡ Ἰδιαιτέρα Γραµµατεύς, 
 
Κατερίνα Ε. Σαρτζετάκη 
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