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14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,

Δώδεκα χρόνια, φέτος, από το μαύρο ε
κείνο καλοκαίρι του

1974,

που το προδοτι

1986

νεκρούς, που πιστοί στις υποθήκες και στα

ιδανικά του Ελληνισμού, πολέμησαν με η

κό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική ει

ρω·ίσμό απαράμιλλο για

σβολή οδήγησαν τον τόπο μας στη μεγα

την ελευθερία και την ακεραιότητα της πα

να διαφυλάξουν

λύτερη τραγωδία της μακραίωνης ιστορίας

τρίδας. Αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα

του. Δώδεκα χρόνια πικρής προσφυγιάς για

του βάρβαρου Τούρκου εισβολέα, στους α

δώδεκα χρόνια αγωνίας για την τύχη των α

δικοσκοτωμένους γέροντες, τις γυναίκες

γνοουμένων μας, δώδεκα χρόνια σκλαβιάς

και τα παιδιά που σφαγιάστηκαν από τον α

για τους ηρωϊκούς εγκλωβισμένους μας. Η

δίστακτο αιμοδιψή επιδρομέα.

ψυχή συγκλονίζεται από την ανάμνηση του
aποτρόπαιου τουρκικού εγκλήματος, από
τη θύμιση του τούρκικου Αττίλα, που σκλη
ρός και αδυσώπητος σκορπούσε το θάνατο
και την καταστροφή και ξερρίζωνε το ένα

τρίτο του πληθυσμού μας από την πατρική
του γη.

Ευλαβικοί προσκυνητές της ιερής μνή

μης τους, τιμούμε σήμερα τους

300

περί

που νεκρούς της περιοχής Κυθρέας. Μνη

μονεύουμε

τη

θυσία

ηρω·ίκών

αδελφών

μας, που έδωσαν τη ζωήτους για το ύψιστο
αγαθό της ελευθερίας. Τιμούμε τους ή

ρωες και μάρτυρες της Κυπριακής ελευθε

Πλήρωσε ο λαός μας βαρύ το τίμημα της

ρίας, που με το φρόνημα αδούλωτο και την

προδοσίας και της aπρόκλητης τουρκικής

ψυχή περήφανη και αγέρωχη, πρόταξαν τα

θηριωδίας. Δέκα περίπου χιλιάδες συμπα

στήθη τους στον βάρβαρο κατακτητη; για

τριώτες μας από την μοσχομύριστη γη της

να κρατήσουν ελεύθερη και αμόλυντ'l τη

Κυθρέας, διωγμένοι από τον αδίσταχτο ει

γη των πατέρων τους. Η αγάπη τους για την

σβολέα, πήραν το δρόμο της προσφυγιάς

πατρίδα και το πάθος τους για την ελευθε

μαζί με τις άλλες χιλιάδες των εκτοπισμέ-

ρία, τους καταξίωσαν στη συνείδηση του

Ι νων μας. Μα οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από

λαού μας, που νοιώθει περήφανος για την

την Κυθρέα και το Παλαίκυθρο, μέχρι το
Μαραθόβουνο και την Αγκαστίνα, δεν λύγι

σαν στο απρόσμενο κτύπημα. Δεν σκλαβώ
θηκαν το πνεύμα και η θέλησή τους, δεν

a-

πόκαμαν και δεν υποτα)(θηκαν. Ανασύντα
ξαν τις δυνάμεις τους και μαζί με τον υπό
λοιπο προσφυγικό κόσμο και ολόκληρο τον
Κυπριακό Ελληνισμό αγωνίζονται με όρθιο
το φρόνημα για τη δικαίωσπ και την επι

στροφή. Και με επικεφαλής το Σωματείο
<<Ελεύθερη Κυθρέα•• εργάζονται ακούρα
στα νια vαδιαη]οι'ωουν ζωντανή τη μνήμη

και να συντηρήσουν την πολυχιλιόχρονη
παράδοση.
Πρώτιστο καθήκον και ιερό χρέος απέ
ναντι στη σκλαβωμένη γη τους, θεωρούν

την απότιση φόρου τιμής στους ηρωϊκούς

ηρω·ίκή θυσία τους.

Ύψιστη τιμή τους πρέπει, γιατί στις δυ
νατές ψυχές τους φώλιασε η συνείδηση
του

καθήκοντος.

Ευλαβικά

κλίνουμε το

γόνυ στην ιερή τους μνήμη και τιμούμε τη
μεγάλη θυσία τους, μέσα από την οποία
προβάλλουν οι αξίες και τα υψηλά ιδανικά
που κράτησαν το έθνος ζωντανό και δη
μιουργικό.
Στρεφόμαστε με βαθιά εκτίμηση προς
τους γονείς, τ' αδέλφια και τους συγγενείς

των τιμωμένων ηρώων και τους εκφράζου
με την περηφάνεια μας και το γνήσιο θαυ
μασμό μας. Ας είναι παρηγοριά για όλους η

αγάπη και η συμπάθεια του λαού και της
πολιτείας που παντnτιvά τους συνοδεύει.
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Το σημερινό μνημόσυνο παίρνει τη μορ

ελεύθερο τμήμα της πατρίδας μας. Πέτυχε;

φή εθνικού προσκλητηρίου και ανανεώνει

το πρώτο με τη βία της στρατιωτικής υπε

τη συναίσθηση του ιστορικού μας χρέους

ΡΟπλίας του. Δr:.ν μπορεί να επιτυ)(ει το

και των ιστορικών μας υποχρεώσεων. Στις

δεύτερο . Δεν θα καθυποτάξει τις ψυχές

δύσκολες τούτες ώρες της εθνικής δοκι

μας και δεν θα λυγίσει το φρόνημά μας.

μασίας δεν είναι αρκετό να επαναφέρουμε

Είμαστε εδώ ταγμένοι φρουροί και θεματο

στη μνήμη μας το παρελθόν. Κι η οφειλή

φύλακες στα χώματά μας, λίγοι έναντι πολ

μαςπροςτουςνεκρούςήρωεςδενξοφλε~

λών, αδύνατοι έναντι ισχυρών, αλλ' αυτό

τα ι και το καθήκον μας δεν τελειώνει με την

καθιερώθηκε να είναι η προαιώνια μοίρα

έξαρση

μας.

του νοήματος της θυσίας τους.

Χρειάζεται να αποδείξουμε με έργα πως έ
χουμε συνειδητοποιήσει το πνεύμα και το
νόημα της θυσίας τους.

Χρειάζεται αγώνας για να κερδηθεί η ε
λευθερία. Αγώνας με σύνεση και υπευθυ
νότητα, αλλά χωρίς ηττοπάθεια και χωρίς

Έχουμε υποχρέωση να συλλάβουμε το

μοιρολατρεία. Απαιτείται πειστική και πει

ηρωϊκό παράδειγμά τους, που το έδωσαν

σματική

με τον πιο χειροπιαστό αλλά και με τον πιο

χρειάζεται

δύσκολο τρόπο, και να το διαφυλάξουμε

σθένος και καρτερία, ενότητα και ενθου

σαν ιερή παρακαταθήκη. Καλούμαστε να

σιώδης συστράτευση λαού και ηγεσίας.

a-

ποθησαυρίσουμε το πολυσήμαντο και δια
χρονικό νόημα της θυσίας τους και να το
μετουσιώσουμε σε κανόνα και πράξη ζωής.

διεκδίκηση
πίστη

και

των

δικαίων

μας,

αποφασιστικότητα,

Με τη βοήθεια και τη συμπαραtαξη της

Ελλάδας, με την πολύτιμη συμπαράσταση
ολόκληρου του Ελληνισμού, και πάνω απ'

Όσο οι θυσίες των ηρώων μας παραμέ

όλα, με τη δική μας ομοψυχία και καθολική

νουν αδικαίωτες, κι όσο η αγωνία και ο α

συστράτευση στον κοινό αγώνα, θα προχω

γώνας του λαού μας για ένα καλύτερο μέλ

ρήσουμε στο δρόμο της λύτρωσης και της

λον παρατείνονται, τόσο παρατείνονται το

δικαίωσης. Θα ακολουθήσουμε την πορεία

χρέος και οι ευθύνες όλων μας. Το χρέος

των ιστορικών πεπρωμένων μας, με μόνη

να καταξιώσουμε τη μεγάλη θυσία τους και

σκέψη

οι ευθύνες μας να εκπληρώσουμε τα ορά

μέλλον του λαού και του τόπου μας.

ματα και τους οραματισμούς τους.

και μόνη

έγνοια

το ευτυχισμένο

Είμαστε μικρός λαός και ο δρόμος μας

Κρίσιμες είναι οι στιγμές που διέρχεται

προς τη δικαίωση είναι aνηφορικός κC'ι δύ

σήμερα ο Κυπριακός Ελληνισμός. Συνεχής

σκολος. Όμως μπορούμε να οδηγήσουμε

αγώνας και αγωνία είναι η ζωή του. Κρίνεται

aε αίσιο τέρμα τον αγώνα μας, γιατί έχουμε

τώρα το παρόν και το μέλλον του. Δοκιμά

το δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε πίστη σ'

ζεται η υπομονή και η αντοχή του, ο πα

αυτό τον αγώνα, κι έχουμε το θάρ-ρο(; και

τριωτισμός και η αποφασιστικότητά του. Ο

την αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε

Τούρκος εισβολέας πατά, για δώδεκα τώρα

τα δίκαια του λαού μας μέχρι την τελική

χρόνια, τα χώματά μας και απειλεί τον Κυ

νίκη. Ας δώσουμε όλοι τα χέρια, ας στα

πριακό ΕλληνισμC> μr- αφανισμό. Καταπατεί

θούμε

τα απαράγμr:;--, ra δ!κ~·ια και δικαιώματά μας

συσπειρωμένοι γύρω από την εκλελεγμένη

και περιφρονεί κάθz έννοια δικαίου και ηθι

ηγεσία μας μέχρι την απαλλαγή αυτού του

κής. Στόχος της ΤουρΙ<ίας είναι η διαιώνιση

τόπου

της κατοχής, η εδρQiωση των τετελεσμέ

Μέχρι να δούμε μια πραγματικά ελεύθερη

νων της εισβολής κqι η ολοκλήρωση των

Κυθρέα, μια ελεύθερη Μόρφου, Κερύνεια

κατακτητικών σχεδ14'ν της σε βάρος της

πατρίδας μας.

μονιασμένοι

από

τα

και

κατοχικά

αδιάσπαστοι,

στρατεύματα.

και Αμμόχωστο, να δούμε ελεύθερη απ'
άκρη σ' άκρη την τουρκοπατnιιένη γη μας.

Επέβαλε την καtοχή στο βόρειο τμήμα

Αυτή θάναι η καλύτερη ιτροσφορά και ο

της Κύπρου ο Τούρκος εισβολέας. Κι επι

μεγαλύτερός φόρος τιμής προς τους η

διώκει υποδούλωση του φρονήματος στο

ρωϊκούς νεκρούς μας που τιμούμε σήμερα.

