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Κυριακή μετά τή Θεία Λειτουργία τό καθιε
ρωμένο έτήσιο μνημόσυνο τών πεσόντων καί
σφαγιασθέντων

Κυθρέας

καί

περιχώρων

τήν ίίJρα τής πρώτης ροής τους. Είναι τόσο
κοντά μας τά γεγονότα πού μός όγγίζουν μέ
τήν όδύνη τους, είναι τόσο κοντά μας οί χω
ρο ι τnυς πού μδ.ς ψηλαφούν μέ τόν πόνο
τους. Σ' αuτούς τούς χώρους δ.φησαν τήν
τελευταία πνοή τους οί μνημονευόμενοι σή
μερα νεκροί. Καί μετακινεϊται τώρα καί αύριο

στήν Τούρκικη είσβολή.

·Ο tντιμος ·Υπουργός ·Εσωτερικών κ. Χι

καί πάντα ή περιοχή τής Κυθρέας κι' tρχεται

στόδουλος Βενιαμίν είπε τόν πιό κάτω έπι

δίπλα μας καί μέσα μας, γιά νά τής λέμε συν

έχεια πώς δέν τήν ξεχνούμε καί νά μδ.ς λέει

μνημόσυνο λόγο:

άκούραστα πώς μδ.ς περιμένει. Φέρνει κοντά
·Η μνημόνευση των νεκρων των έθνικων

μας δσους κοιμούνται στά χώματά της καί

άγώνων άποτελει γιά τούς έπιζωντες ηθικήν

ύποχρέωση κι' έπιτακτικό καθήκον. Είναι

τούς aνασταίνει μέ τήν aνάμνησή της. Μδ.ς
θυμίζει τό χρέος μας σ' αύτούς πού eφυγαν,

άπόδειξη τιμής κι' εκφραση εύγνωμοσύνης

τό χρέος μας σ' αύτούς πού μένουν καί πού

σ' έκείνους πού θυσιάστηκαν ύπερασπιζόμε

θά 'ρθουν. Τό ίστορικό χρέος μας στή γή μας,

νοι τήν πατρική γη. Είναι η έλάχιστη προσφο
ρά πού μπορούμε νά κάνουμε, σ' άνταπόδο

χρέος μας. Καί χρέος μας είναι η δικαίωση

πού σημερα πατούν καί κουρσεύουν οί ξένοι
καί πού μέσα της είναι θαμμένοι οί πικροί
aδελφοί μας. Αύτοί πού μνημονεύουμε σή
μερα καί πού μδ.ς φωνάζουν συνέχεια.
Τελούμε τό σημερινό μνημόσυνο κάτω

τού σκοπού τής θυσίας τους. ·Η ύποχρέωση

aπό τραγικές γιά τόν τόπο μας συνθήκες.

μας στούς ijρωες καί μάρτυρές μας δέν τε

Θυμόμαστε τούς νεκρούς ijρωες καί μάρτυ

λειώνει μέ μιά σύντομη άναπόληση τής μορ

ρές μας, έχοντας aπέναντί μας ενα δακρυ
σμένο Πενταδaχτυλο νά μδ.ς κυττάζει στά

ση τής δικής τους θυσίας. Χωρίς, δμως, μέ
τήν προσφορά μας αύτή νά ξοφλούμε τό

φής τους καί μέ μιά νοερη άναπαράσταση

τού θανάτου τους. Τό πιό σωστό, τό rιιό καλό

μάτια καί ζώντας μέσα μας τήν άπέραντη

μνημόσυνό τους, ό πιό δίκαιος τρόπος νά
τούς τιμούμε, είναι η συντήρηση καί οίκειο

όδύνη τού παρόντος καί τήν άγων ία τού μέλ

ποίηση τού πνεύματος καί των ίδεων πού

στιγμές πού περνούμε. Ξέρουμε πώς τούς

λοντος. Νοιώθουμε πώς ίστορικές είναι οί

τούς ώδήγησαν στό θάνατο.

ί<Jμους μας βαραίνει ενα τεράστιο ίστορικό

Χωρίς μνήμη δέν ζούν οί λαοί καί τά εθνη.
Χωρίς ijρωες καί μάρτυρες δέν ύπάρχει
'Ιστορία. ·Υπάρχει μόνο κάποιο παρελθόν.

χρέος. Λογοδοτούμε κάθε μέρα σ' αuτούς

Είναι, δμως, άπό μιά πληθωρική 'Ιστορία κι'

θυσίας τους καί όφείλουμε στούς δεύτε
ρους τήν παράδοση μιδ.ς Κύπρου ευτυχισμέ

άπό eνα ηρωϊκό παρελθόν πού άντλούνται τά
διδάγματα γιά τή βίωση τού παρόντος καί τή

πού εφυγαν καί σ' αύτούς πού θά 'ρθουν.
Χρωστούμε στούς πρώτους τή δικαίωση τής

νης κι' έλεύθερης. Δέν μπορούμε ν' aποφύ

δημιουργία ένός καλυτέρου μέλλοντος. Καί

γουμε τήν έκπλήρωση αuτής τής όφειλής,

εΊναι μέ τή μνήμη πού άνατρέχουμε στήν

δέν μποροCιμε ν· aποσείσουμε τίς ίστορικές

·Ιστορία καί διατρέχουμε τήν πολιτεία των

μας εuθύνες. Θά 'ναι έθνική αυτοκτονία δ.ν

δημιουργων της.

παραβλέψουμε τίς ύποχρεώσεις μας κι' δ.ν

Καί ή μνήμη μας άναχωρει τήν ωρα τούτη
σ'

ενα

τελευταiο

κεφάλαιο τής

μεγάλης

·Ιστορίας τού τόπου μας. Καί συγκεντρώνε

παρεκκλίνουμε άπ' τό δρόμο των έθνικων
έπιταγων μας.

· Εφτά

χρόνια ϋστερα' όπ' τόν πρόλογο

ται τή στιγμή αύτή σ' δλους έκείνους πού

τής

επεσαν καί σφαγιάστηκαν στήν περιοχή τής

παραμένει aκόμα ό έπίλογός της κι' aβέβαιο
τό τέρμα της. Είναι γνωστή καί πικρή πολύ

Κυθρέας άπό τόν βάρβαρο Τούρκο είσβο

μεγάλης

τραγωδίας

μας,

aγνωστος

στή μνήμη μας μιά τρα

ίστορία των έφτά χρόνων πού πέρασαν. Είναι

γική περίοδο καί ζωνταντεύουμε μέσα μας

άμείωτη ή όδύνη γιά τήν κατοχή των έδαφων

κι' άνάμεσά μας άγωνιστές καί μάρτυρες

μας, είναι ό πόνος γιά τούς νεκρούς, τούς

μιδ.ς δραματικής

Ιστορίας μας. Είναι όκόμα aνοιχτές οί πλη

άγνοουμένους καί τούς πρόσφυγές μας τό
ϊδιο μεγάλος σάν πρωτα. Κι' είναι ή aγωνία

γές, είναι άκόμα τά δάκρυα τόσο ζεστά, δσο

γιά τό αύριο συνέχεια εντονη καί διαρκως

λέα.

'

· Επαναφέρουμε

σελίδας της πρόσφατης
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βιβασμός η παραχώρηση ή άπελευθέρωση

παρατεινόμενη.
Μέσα σ' αυτή τήν όδυνηρή άτμόσφαιρα καί

των χωριων καί πατρογονικων μας έστιων;

τίς θλιβερές συνθηκες, άναζητούμε μιά λύ

Πρέπει νά ξέρουν οί θιασωτες κι' οί ύποστη

ση το Ο προβλήματός μας, κι' έπιδιώκουμε τό

ριχτές της θεωρίας των συμβιβασμων, πώς

τέλος τού μεγάλου δράματός μας.

δλα έχουν κάποιο όριο, πώς παντού ύπάρχει

· Αναζη

τούμε μιά λύση πού δέν θά 'ναι μακροπρόθε

μιά γραμμή κι' ένα σημείο, πού ή ύπέρβασή

σμα ή έθνική έξαφάνισή μας κι' έπιδιώκουμε

του παράγει τόν δλεθρο καί γεννά τήν κατα

ένα τέλος πού δέν θά 'ναι ή άρχή νέων δει

στροφή. Αυτό τό σημείο δέν θά τό ύπερβού

νων καί συμφορων. Δέν έχουμε πρός τό πα

με, αυτή τή γραμμή δέν θά τήν ξεπεράσουμε.

ρόν τήν πραχτική δύναμη νά έπιβάλουμεμιά

Συμβιβαζόμαστε γιά τήν έξεύρεση μιάς μόνι

τέτοια λύση, δέν έχουμε τίς πραχτικές δυνα

μης καί βιώσιμης λύσης τού προβλήματός

τότητες νά καθορίσουμε χρονικά καί ποιοτι

μας. Δέν θά συμβιβαστούμε δμως ποτέ μέ τή

κά αυτό τό τέλος. 'Έχουμε, δμως, τίς ήθικές

βαθμιαία άνατίναξη τού κράτους μας καί τό

δυνάμεις ν' άρνηθούμε τό σφαγιασμό των

σταδιακό άφανισμό τού λαού μας.

δικαίων μας καί τήν ύποθήκευση τού μέλλον

Συνομιλούμε, έδω καί χρόνια γιά νά βρού

τός μας. "Εχουμε τή δυνατότητα ν' άπορρί

με μιά λύση. Καί οί συνομιλίες άποδείχτηκαν

ψουμε τίς διευθετήσεις έκείνες πού θά έγ

ώς τώρα iiκαρπες καί στείρες. ·Αλλ' ή γονι

γυούνται τήν καταστροφή τού τόπου μας καί

μότητα κι' ή ευκαρπία των συνομιλιών έξαρ

θά προλειαίνουν τό δρόμο ένός τελικού όλέ
θρου. Δέν μπορούμε σέ μιά μέρα ν' άνατρέ

τάται άπ' τήν καλή θέληση των συνομιλούν
των νά πετύχουν αυτό πού θεωρητικά καί

ψουμε τά δεδομένα. Οϋτε, δμως, τά τετελε

φαινομενικά έπιδιώκουν.

σμένα θ' άποδεχτούμε στήν όλότητά τους

λίες έμφιλοχωρούν ύστεροβουλίες καί έπι

"Αν στίς συνομι

οϋτε τήν καταδίκη της Κύπρου θά προσυπο

βουλές, iiν ή άδιαλλαξία έναλλάσσεται μέ

γράψουμε ποτέ. 'Όσο άδύνατοι κι' iiν εΊμα

τήν παραλογία καί ή iiρνηση διαδέχεται τήν

στε, δσο κι' iiν οί συνθηκες καί ό χρόνος μάς

άποφυγή μιάς θετικης στάσης, τότε ό διάλο

πιέζουν, δσο άσφυχτικά κι' iiν μάς περιβάλ

γος καταντά παρωδία, χωρίς έλπίδα άφίξεως

λουν οί κίνδυνοι, δέν εΊμαστε διατεθειμένοι

σ' ένα σύντομο καί αΊσιο τέρμα. Είναι γνωστή

νά υπογράψουμε μιά λύση έμβαλωματική καί
πρόχειρη, δέν θά ·μαστε ποτέ έτοιμοι ν' άπα

ή έποικοδομητική στάση μας στίς διακοινοτι

δεχτούμε τόν όλοκληρωτικό θρίαμβρο της

θυμία μας νά βρούμε μιά λύση τού προβλή

άδικίας, σέ βάρος τού λαού μας καί τού τό

ματός μας μέ τό διάλογο καί τή συζήτηση.

κές συνομιλίες. 'Όπως γνωστή είναι κι ή έπι

που μας. Τουναντίον έχουμε καί τήν άπόφα

Κανένας δέν μπορεί νά μδ.ς κατηγορήση γιά

ση καί τήν άποφασιστικότητα νά σταθούμε

άδιαλλαξία, κανένας δέν μπορεί νά μάς άπο

άκλόνητοι μπροστά σ' όλους τούς κινδύνους

δώση άρνητικότητα. Στήν iiλλη πλευρά iiς

καί σ' δλες τίς έπιβουλές καί νά παλαίψουμε

άναζητηθούν τά α'ίτια της στειρότητας των

γιά τόν τόπο μας καί γιά τά δίκαιά μας.

συνομιλιων.

Μάς λένε δτι πρέπει σύντομα νά λυθεί τό

Οί προτάσεις πού τελευταία ύπέβαλε ή

δτι έπείγει νά

Τουρκική πλευρά δέν στοιχειοθετούν, δυσ

βρούμε μιά διευθέτηση. Συμφωνούμε στήν

τυχως, βάση γιά ουσιαστικές καί έποικοδο

πρόβλημά

μας.

Μάς

λένε

άνάγκη της συντομίας. Διαφωνούμε, δμως,

μητικές συνομιλίες. Πολύς θόρυβος καί πολ

μέ τήν ύποδούλωση τού περιεχομένου μιάς

λή

λύσεως στήν άπαίτηση τού χρόνου. Δέν μπο

των προτάσεων α υ των. Καί πολλές ύποσχέ

διαφήμιση προηγήθηκε της ύποβολης

ρεί, χάριν τού χρόνου, νά θυσιασθεί ή ουσία.

σεις δόθηκαν άπό τήν "Αγκυρα πώς οί προ

Δέν μπορούμε νά δεχτούμε ένα σίγουρο κα

τάσεις πού θά ύπέβαλλε θά 'ταν λογικές καί

κό, άπλως καί μόνο γιά ν' άποφύγουμε ένα

σοβαρές καί θά δημιουργούσαν τό κατάλλη

άβέβαιο χειρότερο. Μιλούν πολλοί γιά άμοι
βαίους συμβιβασμούς. Καί σχεδόν πάντα έν

πλανητικές άποδείχτηκαν στό τέλος οί ύπο

νοούν τούς συμβιβασμούς σάν ύποχρέωση

σχέσεις της καί στερημένες έποικοδομηη

της δικης μας πλευράς. ·Εμείς καί παραχω
ρήσεις κάναμε καί σέ συμβιβασμούς προχω

κού πνεύματος κρίνονται οί προτάσεις της.
·Αλλ' ή δική μας πλευρά δέν θ' άνατινάξη

ρήσαμε. Κι' ε'ίμαστε τό άδικημένο μέρος της
δλης ύπόθεσης. Ποιούς δμως, συμβιβα
σμούς έκανε ή άντίθετη πλευρά; Ποιές θετι
κές κι' έποικοδομητικές παραχωρήσεις έκα

λο κλίμα γιά παραγωγικές συνομιλίες. Παρα

μέ μιάν iiρνηση τό διάλογο. Στήν τράπεζα
των διαπραγματεύσεων θά καθορίσουμε τίς
θέσεις μας, θά τεκμηριώσουμε τίς άντιθέ
σεις μας καί θά έξαντλήσουμε κάθε περιθώ

νε; Καί π ο ιός άπ' τούς δυό έχει τήν ύποχρέω

ριο

ση νά προβεί σέ συμβιβασμούς; Κι' είναι συ μ-

συνομιλίες.

γιά

προσέγγιση

καί

ούσιαστικές
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'Η διάθεσή μας γιά διάλογο καί ή ύπομονή
μας γιά συζήτηση δέν σημαίνει πρόθεση γιά

σιστικότητα. Δέν ύπόρχουν σήμερα όνάμεσά
μας οϋτε κερκίδες γιά θεατές οϋτε καί θέ

άπεμπολισμό των δικαίων καί δικαιωμάτων

σεις γιά μοιρολάτρες. ·Υπάρχουν μονάχα οί

μας. Καί σφάλλει ή Τουρκία

av πιστεύη

πώς

6

έπάλξεις ένός άγώνα πού πρέπει, κι' έχουμε

χρόνος θά μάς κοuράση καί θά μάς άναγκά

τίς δυνατότητες νά κερδίσουμε γιά τήν πα

ση νά έγκαταλείψουμε τόν όγwνα. Τή ση

τρίδα μας καί τό μέλλον της. "Ας μήν έγκατα

μαία τοΟ όγώνα μας δέν θά ύποστείλουμε

λείψουμε ποτέ αύτές τίς έπάλξεις. "Ας μήν

ποτέ καί όπό τόν όγωνιστικό στίβο δέν θά

έξέλθουμε ποτέ όπ' τόν όγωνιστικό στίβο.

έξέλθουμε.

"Ετσι μάς θέλουν οί μνημονευόμενοι σήμε

·Αγωνιζόμαστε σήμερα γιά τήν έθνική καί

φυσική έπιβίωσή μας. ·Αγωνιζόμαστε γιά τήν

ρα νεκροί μας. ·Αγωνιστές γιά τήν σωτηρία
το Ο προδομένου τόπου μας.

άνεύρεση μιάς είρηνικης καί δίκαιης λύσης
τοΟ προβλήματός μας. Καί

6

όγώνας μας

άπαιτει φρόνημα ύψηλό καί dκαμπτη άποφα-

·Εκκλησία

'Ay.
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