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ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Μνημόσυνο πεσόντων Περιοχtις Κuθρtας 

που τελέσθηκε στην εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, 

Πλατύ Αγλαντζιάς την Κυριακή 16 Σεπτεμβρiοu 1990 

Ο και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων είπε τον πιο κάτω επιμνημό

συνο λόγο. 

Τούτη την ιερή και κάθε ώρα εμείς, 

όσοι επιβιώσαμε aπό το κακό, μνημονεύ
ουμε όλα τ' αδικοσκοτωμέvα αδέλφια μας. 

Όσους σκότωσαν "εν ψυχρώ" οι εισβο
ξεψύχησαv από τα βασανιστή-

ρια και τους και τις κακοu-

όσοuς έπεσαν στα πεδία της τιμής 
και 1ης δόξας aντιστεκόμενοι ηρω'ίκά 

στον εισβολέα· κι όσους άφησαν την 

τελευταία πνοή τους στην αιχμαλωσια· κι ωση. 

ακ6μα αυτούς που έφυγαν απ' αυτό τον 
κόσμο μέσα στον πόνο της προσφυγιάς 
μη αντέχοντας το βάρος του ξερριζωμού 
και της αδικιας. 

τι να πρωτοθuμηθεl 

τοπε! για τα πανέμορφα 
γέννησαν και τους τιμι.ί)μενοuς 

\1!(;,""'"''" μας. 
Για το Νέο και τη Βώνη και το 

και το Έξω Μετόχι και το Παλαίκu
μα και για σένα, γεννήτρα γη μου, 

καταπράσινη Κuθρέο. 

Σφαγιασμένα χωριό μας, που στενάζετε 

για δεκαέξι ολόκληρα χρόνια κάτω από 
την ανελέηση σκλαβιά! Χωριά 
μας, που σας εγκαταλειψαμε από αδήριτη 
ανάγκη και σας αφήσαμε μόνα και έρημα 
να μετράτε τις άραχλες μέρες της πιο 

απάνθρωπης δουλείας και να προσμένετε 
την επιστροφή των αγαπημένων ... 

τι να πρωτομνημοvεύσει κανείς από τα 

μαρτύριά σας; Τ ους βιασμούς γυναικών, 
τις συλλήψεις και εξοριες, τις στυγερές 
δολοφονιες άκακων aνθρώπων, φτωχών 

βιοπαλαιστών και αναπήρων, τον ξεκληρι

σμό ολόκληρων οικογενειών, τις κακο
ποιήσεις και εξευτελισμούς ιερέων και 

άλλων σννχωριανών μας; Αρκει μόνο να 

ξαναθυμηθούμε με φρίκη την τραγική 

τήσει στο πιο 
μνήμης και 
θυσία και οι 
θοvότοu 
συνεχή 
δοκούμε n:όντa την 

που θα π~::>οt:Αt;ι::>u~ιε 
σας για να τους με -ro uuι\IJU'"' 

του πένθους μας και τις δάφνες του θau· 
μασμοu μας. οι κάτοικοι της περ~α-
χής πέραν των 10,000 aτόμων, 
ζούσαμε ειρηνικό με τα ηεpβόλια και 'touς 
κήπους μας, τις ασχολίες και τα ζωντανά 
μας. Προκόβσμε με την καρπερή μας -γη, 
τα άφθονο νερό του Κεφαλόβρυσου: προ 
πάντων με τη φιλοπονία μας, τη νοικακu-



pοούνη και την τιμιότητά μας. Ειδυλλιακή 

κι όμορφη ήταν η ζωή μας ανάμεσα σ' ένα 
περιβάλλον τόσο πλούσια προικισμένο 
αriό τη φύση. 

Όμως το κακό για χρόνια υπέβοσκε. Η 

διχόνοια ανάμεσα στους κατοίκους του 
νησιού μας υπέσκαπτε τα θεμάλια της 

ευτυχίας μας. Τη θέση της σωφροσίJνης 
έπαιρνε μέρα με τη μέρα ο φανατισμός. 

Τη σύνεση αντικαθιστούσε η αλαζονεία, 
την αγάπη ανάμεσά μας αναπλήρωνε το 

αδελφικό μίσος. Τη λατρεία προς τη 
Πατρίδα παραμέριζε ο εγω·ίσμός και η 

της καταστροφής ,.. και το μεγάλο 
κακό δεν άργησε να ξεσπάσει Εκδηλώ
θηκε πρώτα το ξενοκίνητο, εγκληματικό 
και ηροδοτικό πραξικόπημα. Ακολούθησε 
η φοβερή και βάρβαρη εισβολή των ορδών 
του τοuρκ!κοίι Απίλα, που περίμενε 
χρόνια μια τέτοια εuκαιρ!α. 

Οι εισβολεlς έσπειραν παντού τον αφανι
σμό και το θάνατο. Προσπάθησαν να 

καταλύσουν το κρότος, μας ξεκλήρισαν, 
μας ξερpiζωσαν βίαια από τις προγονικές 
αγαπημένες εστίες. Και βρεθήκαμε στη 

και αδυσώπητη ανάγκη ν' αλλ(:ι,. 

ξοuμε τη μοιρα μας ν' aνταλλάξουμε τη 
ζωή πις ελευθερίας και της περηφάνειaς 
μ' εκείνη της προσφυγιάς και της ταπείνω

σης. Κοπαδιαστά, κυνηγημένοι από τον 
κατακτητή ακολουθήσαμε το σκληρό και 

δuσβατο δρόμο που δεν έχει ακόμα επι
στροφή ... 

Κι αφήσαμε πίσω μας τάφους των προ

γόνων μας και των παιδιών μας, τις μυρι

σμένες aυλές μας, τα δέντρα μας, τις 

εκκλησιές και τις πλaτεlες μας. Ό,τι ωραίο 

πλάσαμε κι αναστήσαμε με ιδρώτα και 

μόχθο πολύ. Ό,τι αγαπήσαμε κι ό,τι κλει

σαμε στα βάθη της ψυχής μας. Αφήσαμε 

πισω μας στη γη μας τα δάκρυα και τους 

στεναγμούς μας, τις προσδοκιες και τα 
όνειρό μας και αναζητήσαμε σωτηρια και 
ασφάλεια στις ελεύθερες περιοχές της 

Πατρίδας, πρόσφυγες στο δικό μας τόπο. 
Κι αφήσαμε πίσω μας πολλούς από σας, 

τιμημένοι νεκροι μας, άταφους κι αμοιρο-
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λόγητους, χωρίς την ευχή της Εκκλησ(ας 

να σας συνοδεύσει στο μοιφινό σας 
ταξίδι. .. 

Όμως! Μπορεί νο uπέταξαν οι βάρβαροι 
Ασιάτες τη γη μας και τις περιοuσιες. μας, 
μπορε! να aφάνισαν τα σώμaη:ι μας, 

μπορεί να κατtοκαψαν τοuς τάφους των 

δικών μας, μπορεί να βεβήλωσαν το ιερό 
μας ... Όμως τη ψιι~Λ μαι::; δεν κατόρθω
σαν να την uποτόξοuν. Παρέμεινε c.ιννπό
τοκτη, αγνή κι ελεΟθερη, tτοιμη να ξαvιφ
χίσει με πείσμα και με όποιες θυοiες 
νέοuς αγώνες. 

Αγαπητοί μοv, 

Αυτή τη φορά όμως ο αγώνας μας δεν 
έχει ηεριθιλ)ριd γιο λάθη και παραλείψεις. 
Τ α περιθώριο για · ονόvηψηαπό τις κακές 
έξεις και στάσεις του παρελθόντος στε
νεύουν. 

Έπρεπε ήδη να είμαστε πανέτοιμοι. Ο 
Απίλας βρ!σ~<εται t'Γίο ortiη μας. ΣtαΘs;ρο
ηοιεί και εvισχόει συνεχώς τη θέση του με 

χιλιάδες εηοί1(οuς σε βάρος και αuτωv 
των τ ουρκσκuπρ\ων για τη σιι.~τηρία δήθεν 
των οποίtιΝ την εισβολή. τ σ 
πράγματα είναι πολίι, πάρα πολύ σοβαρό. 
Κι έτσι rιptnεt να τα αντψ$τωπίζοομε. 

Μιλοίιμε γι' αυτή τούτη την tπιβl.ωσή μας, 
την επιβίωση τοu Ελληνι.σμού στο νησί 
aυτό. 

Ο αγώνας μας nρέn:ει να ανένδο-

τος, συνεχής και σταθερός, με βάση τις 
αποφάσεις ποu συλλογικό λαμβάνονται 
στο Εθνικό Συμβούλιο. Θα ηρtηει, πρό
σθετα, να μέρος μιας πnv~ι·!·vι•tnt' 

πολ}τικής. 

Μετά anό 16 χρόνια, το σκηνικό παραμέ
νει δυστυχώς τσ tδιο. Πaροuσιόζοντaι 
κάποιες ελπtδε:ς, κάποια ανσ(γματα που 
δημιουργούν κάποια αισιοδοξία, που στη 
σuνέχeια τις διaδtχονται η απογοήτευση 
και η προσφυγή σε επικρίσεις και οξεtες 
συζητήσεις μεταξύ μc:ι.ς. 

Πρόσφοτa δημιουργήθηκο.ν νέες κατα
στάσεις και νέες τάσεις στο διεθνές προ
σκήνιο. Και διερωτάται, με το δίκιο του, ο 
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λαός μας πώς εινaι δυνατό, στο τέλος 

του εικοστού αιώνα που σημαδεύεται με 

γεγονότα κοσμο"ίστορικά, τώρα που τα 
τε!χη της διa{ρεσης πέφτουν και ο κόσμος 
πορεύεται προς την ενότητα, πώς εινaι 
δυνατό να υψώνονται ακόμα στην Κύπρο 

μας τε!χη μ!σους, διa{ρεσης και πολέμου; 
Πώς εινaι δυνατό η διεθνής κοινότητα να 
ανέχεται την ημικaτοχή του νησιού μας 

aπό τις δυνάμεις της εισβολής, τη στιγμή 
κατά την οποιa έχει κινητοποιηθε! τόσο 

έντονα στην περlπτωση μιας άλλης πιο 
πρόσφατης εισβολής; 

Όλα μαρτυρούν πως εινaι aπαράδεκτη 
και αναχρονιστική η aδικιa που τaλaιπωρε! 
την πaτρ!δa μας. Όλα οδηγούν και πάλι 
σε μια aπογοήτευση λόγω της στάσης 
ορισμένων δυνάμεων που χρησιμοποιούν 
δυο μέτρα και δυο σταθμό, ακόμα και σε 
θέματα βασικών aξιών και aρχών. 

Την πρώτη aυτή πικριa και aπογοήτευση 

διαδέχεται η ελπίδα και η π!στη πως τα 
τείχη που μοιράζουν το νησ! μας στα δυο 

θα γκρεμιστούν και ολόλαμπρος θα ανα
τείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και της 

ελευθερίας σ' ολόκληρο το νησ! aπ' άκρη 
σ' άκρη ... 

Κι' όμως ε!νaι aπό το δικό μας αγώνα, τη 

δική μας ετοιμότητα, τη συνετή και 
συνεπή εργασία μας σ' όλους τους τομε!ς 
και ιδιaιτερa στο εθνικό μας θέμα, που θα 
εξaρτηθε!, σε μεγάλο βαθμό, η δικαίωσή 
μας. 

Οι πρόσφατες διεθνεις συγκυρ!ες aπαι

τούν aπό εμάς να συνειδητοποιούμε 

καθημερινά το χρέος μας, χρέος προς 

τους εαυτούς μας, προς τους νεκρούς 

μας και προς τα παιδιά μας και να αγωνι
ζόμαστε με π!στη, με αισιοδοξία, με ενό
τητα, με πάθος, με ευψυχία. 

Για να μπορέσουμε να aντέξουμε πρέπει 

aπαραίτητα να aποκτήσει ο λαός μας όλα 
εκείνα τα ενεργετικά συναισθήματα και 

στάσεις που aπαιτούνται γιο ένα αγώνα 
επιβίωσης. Μαχητικότητα, κaρτεριa, υπο

μονή, επιμονή. Πρέπει, ταυτόχρονα, να 
φροντ!σουμε να aπαλειφθούν, όσο γ!νετaι 
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περισοότφο, τα aρνητu<ά οuνaισθήμaτο 
παι.ι. δημιοίιρ'tησε η eισβολ.fι •. η ήττα. η 
προσφuγι6. 

Και θέλω, στο σημείΟ auτό, να μοu eπι· 
τρ~ψετε να eπαν~ά~ και πάλι. κότι nou 
πρδιJφοτ(ι, σε όνδλργtj nερlότοοη, . uπο-
γ : Στον κόσμο ~ςtu ~ρ'ρtt~ 
παι.ι • χ~ νp .. Α(4~ •.. ειμ~ι 
βέβοι~ ·~ δ$ν •Οόμε .··ψ,~ · ~οΟμε 
στα τςφ.δ~ μας. '()~ Υtά ~ •. ~· την 
ισtορ(Ο και m μοtρα ~ ~α& νια~ ftat&)(ό· 
μενa ~ά μα<;. για τόlις πόθσfJς. ]taι τα. 
όνιφάμaς~ Δε.ν rφt~ιvo ~σ~.την 
τρa~ki του 7~.κι.η;τις·~~~.ς ~va 
φτόνeι. ότ' auτιά .των ΠC(~ν μας .c;raν 
μaκρtνή ηχ$, σαν tνa rtά~μ\)8&; a».:tι ~ 
φτtινει uaν ~citυcoτηra rt(tU vrι. δ~~ 
σκ• και ΎQ αwa'tiζ& κι.cμιίς .οι Κότοιι<οι 
τη(: :J<ueρtaς και ηνν ntρι1(~V tχσψι: 
τόαd riολλά να δU}νt\θούμe ·~ο · ποιδιό 
μας. .. . . 

τ d nλafoιo για δΣκctη Και ~ωόιμ,η λύση 
το'l.)(ψ;ριακού rφοβλtJμΒτος. t~ ήδη 
γενfl<ά δtaγpaφct. Οι !ψφωνt$ς Κορuφής 
- όΟό ια' av έ1(οuν Ύ(νeι Ο:f)uνηρέq rt~ 
ρήσεtς aΠό δικής μας ttλeupάς • οnοτε
λούν ο~όσημο και αφiτηρ[Q για c~'όη 
δiκ~λ~. Τα Ψ~ των Ηνωμt~ 
νων E8vciw, όσο κι' αν δι:ν cφαρμόcπηκαν 
στηV"twρtmωαη 'ltt<: Kmρou, αnοτΜΘύν 
μια . άλλη OJ'iζouaα και ασφ(ιλιοτική 
δικλdα yιa τη ~vη λόeη. Τlλόί;, τι 
εμμονή O'C !υρ~ι'κό rtρΟαQVΘτολιομό 
της nολιτικής μας aποτeλι:ί υγιtς στ~ 
για tξοδο από τα υφιστάμενα και εnαneι
λοόμενα αδι&ξοδα. Σ• όλα αι.ιτά. δeν 
πρέπει ποτέ να ξt)(VOUjJS πως σαν κιι:ριό· 
τερο στήριγμά μας eα·. txouμs. πάντα τη 
Δημοκρατική ΕΜΟδα.. . 

Αγαπητο! μου, 

Στα 1800, nου "του κόομοιι: τι πιο σωστή 
στιγμή σημαtνει" rι φωνή της ιστορίας μας 
φτάνι:ι πιο καθαρή. rnα εrnτακτιι<ή: 

τ ώρα που τι αντοχή μας ~ λaο(ι δοκιι;tά· 
ζετaι Οt<ληρά και το ιtάθος μας νtα δtΚaιη 
λύση του εθνικού μας θtματος συγιφού&
τaι με 'ΠC: δυνάμεις τηι; βtας και της αδι· 
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