
πρεσβεfαι κατnρτfσθnσαν, μια του ΑΚΕΛ διό 

να υποστnρίξει τnν ανεξαρτnσfαν και μια τnς 

Εθvαρχίας διό να uποστnρfξει τnv έvωσιv και 

να μεταφέρει τος δέλτους του Δnμοψnφί

σματος. Η πρεσβεία τnς Εθναρχfας με επικε

φαλr'Ίς τον αείμνnστον Μnτροπολίτnν Κυρn

νείας Κυπριανό, περιnλθεν το εξωτερικόν 

διαφωτίζουσα και ενnμερώνουσα τnν διεθνn 

κοινnν γνώμnν, κοινοβούλια και κυβερνnσεις. 
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Τώρα από το συντριπτικόν εκείνο ενωτι

κόν Δnμοψnφισμα εφθόσαμεν εις τυς .::nό

ρατοuς συμφωνίας Ζυρίχnς-Λονδίνου, εις 

μιαν κολοβnν και τραγελαφικnν ανεξαρτn

σίαν, αυτό είναι όλλο θέμα. Περί τούτου 

εγράφnσαν όρθρο από δnμοσιογρόφους, 

πολιτικούς, συνταγματολόγους, πολιτικούς 

επιστnμονας, ων ουκ έστιν αριθμός. 

Η ΕΝΩΣΗ συνείδηση του Έθνους 

Στον αξέχαστο αγωνιστn τnς Ενώσεως 

Μnτροπολfτn Κυρnνείας ΚΥΠΡΙΑΝΟ. 

'Ή ελλnνικότnτα τnς Κύπρου είναι κατό 

τn γνώμn μου αναμφισβnτnτn. Κόθε ένας 

ανnκει στn φυΜ που αισθόνεται με πάθος, 

πως ανnκει. Κανένας δε θα αρνnθεί πως ο 

Κύπριος ομιλεί, σκέφτεται και αισθόνεται σαν 

Έλλnνας". (Sir Ronald Storrs 'Όrientations") 

Ο πιο πόνω Άγγλος κυβερνnτnς που 

έζnσε τα Οκτωβριανό του 1931, σωστό διαπί
στωσε πως και οι Έλλnνες Κύπριοι, που απο

τελούσαν και αποτελούν το 80% του συνολι
κού πλnθυσμού τnς Κύπρου προέβαλλαν 

πόντο ανό τους αιώνες το εθνικό εγώ τους 

με το οποίο διαδr'Ίλωναν τnν εμμονn τους να 

παραμένουν Έλλnνες και να ενωθούν με το 

ελλnνικό κράτος, όπως αυτό δnμιουργnθnκε 

από το αίμα nρώων και μαρτύρων του 1821. 

Το Ελλnνικό Έθνος, που το εκπροσωπεί 

n Μnτέρα Ελλόδα nταν, είναι και θα είναι το 
ψυχικό κέντρο, από το οποίο εκπορεύονται 

και στο οποίο επιστρέφουν όλες οι ψυχικές 

μας ενέργειες, οι αντιλr'Ίψεις, οι σκέψεις και 

Του ΚΑ Γιαλλουρίδn 

οι ευγενικοί πόθοι. 

Αυτn n συνείδnσn του Έθνους nταν, 
είναι και θα είναι, σε πείσμα όλων των εχ

θρών του εσωτερικών και εξωτερικών, συ

ναρθρωμένn με τn συνείδnσn τnς ιστορίας, 

με τn συνείδnσn μιας κοινnς καταγωγnς, 

μιας κοινnς παρουσίας και ενός κοινού μέλ

λοντος, ενός κοινού nθους ζωnς και μιας 

κοινnς πολιτιστικnς προσφορός μέσα στον 

κόσμο" (Κ. Τσιρόπουλος). 

Με βόσn αυτn τn συνείδnσn 215,108 
Έλλnνες Κύπριοι δnλαδr'Ί τα 97% του Κυπρια
κού Ελλnνισμού θέσαμε, στις 15 Ιανουαρίου 
του 1950, τnν υπογραφn μας για τnν Ένωσn 
τnς Κύπρου με τn Μnτέρα Ελλάδα. Όλες οι 

πολιτικές δυνόμεις του νnσιού μας με επικε

φαλr'Ίς τnν Εθναρχούσα Εκκλnσία παρότρυ

ναν τον Κυπριακό Ελλnνισμό να ψnφίσει τnν 

Ένωσn με τnν Ελλόδα σαν μοναδικn λύσn 

του εθνικού προβλr'Ίματός του. 

Χαρακτnριστικό είναι το πιο κότω από

σπασμα από έκκλnσn του ΑΚΕΛ για τnν 

ένωσn. 
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'Έλλnνικέ Λαέ, 

Στις 15 του Γενόρn καλείσαι να ψnφί
σεις τnv ΕΝΩΣΗ. Mnv ακούσΕίς τους λίγους 
εκείνους που προσπαθούν n θα προσπαθr'ι
σουν να σε πείσουν να μnν ενδιαφερθείς. 

Όλοι αυτοί είναι εθχροί του λαού, εχθροί τnς 

Κύπρου". Και καταλr'ιγει n προτροπr'ι του 

ΑΚΕΛ. "Εμπρός όλοι ενωμένοι, δεξιοί και αρι

στεροί, όνδρες και γυναίκες για το δnμοψr'ι

φισμα. 

Η Κεντρικr'ι Επιτροπn του ΑΚΕΛ Γενό-

ρnς 1950". 

Για να καταλr'ιξει n πιο πόνω προτροπn 
στn διαπίστωσn του Γενικού Γραμματέα του 

στις 10.10.1988: "Κανένας Κύπριος πατριώ
τnς δε θέλει σnμερα τnν Ένωσπ". 

Εφnμ. "Σnμερινιl" 21.9.1989 

Και εγώ συμπλnρώνω: Κανένας Κύ

πριος πατριώτnς μπορεf να απαρνnθεί το 

Έθνος του, το Ελλnνικό Έθνος του. Αν υπόρ-

χει βέβαια τέτοιος δεν μπορεf να είναι πα

τριώτnς, αλλό αρνnσίπατρις. 

Tc ΕΝΩτΙΚΟ ιδεώδες είναι εκείνο που 

οδr'ιγnσε τον Ελλαδικό Ελλnνισμό στn δn

μιουργία του σnμερινού ελλnνικού κρότους. 

Και n Κύπρος διατnρr'ιθnκε ως τόπος ελλnνι
κός, ως προέκτασn τnς Ελλόδας στο Νότο, 

πολύ πριν από τnν εποχr'ι του Ευαγόρα μέχρι 

σnμερα. Πολλοί εχθροί τnς Κύπρου προσπό

θπσαν κατό τn διόρκεια τnς αγγλικnς κατο-

χr'ις (1878-1960) να σπόσουν τους ψυχικούς 
δεσμούς του νnσιού μας με τn Μnτέρα Ελλό

δα, αλλό ... εις μάτnν εκοπίασαν! 

Αυτό που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν 

κατά τn διάρκεια τnς ξένnς κατοχnς, το επι

χειρούν με αυοτnματικό τρόπο οι νεοκύπριοι 

και οι οπαδοί τους. Προς τούτο εκμεταλλε(Jο-
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νται τnν πτώσn των αξιών στον ελλαδικό και 

τον κυπριακό χώρο. Το φαινόμενο τnς nθικr'ις 

κρίσnς όρχισε μετό τον Β' Παγκόσμιο Πόλε

μο στις ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα στον 

ελλαδικό χώρο μετό το 1967 με τn χούντα και 
το 1974 με τnν ασυδοσία τnς Δnμοκρατίας. 
Δόθnκε ελευθερία στο λαό, αλλό δε δόθnκε 

και κότι σαν αντίρροπο να τnν κρατόει. Μετό 

δε από το 1981 είτε από φτnνr'ι δnμαγωγία 

προς το σοσιαλισμό, είτε από ένα εσκεμμένο 

πρόγραμμα κατόπτωσnς του ελλnνικού 

λαού. Οι πολιτικές μετριότnτες δεν υπολογί

ζουν τnν Ελλόδα, μια Ελλόδα που ζει στnν αι

ωνιότnτα. Διεκδικnσεις, δικαιώματα. καλοπέ

ρασn, αναίδεια, αναισθπσία. αυτολατρεία, 

ασυνειδnσία. εξαπότnσn και aυτοθαυμα

σμός. Καμιό υποχρέωσn. 

Και όμως οι υποχρεώσεις ως συνείδn

σrJ ευθύνnς στο σύνολο είναι το πραγματικό 

γυμνόσιο τnς γνr'ισιας πολιτικnς συνείδn

σnς.Τnρουμένων των αναλογιών και στον κυ

πριακό χώρο ύστερα από τις διχοτομικές 

συνθr'ικες τnς Ζυρίχnς - Λονδίνου, n υλιστικr'ι 
νοοτροπία ψαλίδισε τα φτερά τnς πίστnς 

τnς ελπίδας, τnς νέας γενιός και τnν όφnσε 

έρμαιο στα ορμnτικό ρεύματα τnς απελπι

σίας, τnς απόγνωσnς, των ναρκωτικών, του 

μαρασμού. 

Η ΝΕΑ γενιό των ετω'ν 1964-1967 aτένι
σε με χαρά το ιδανικό τnς Ένωσnς να γίνεται 

πραγματικότnτα με τnν ''σύμπλευσn" τnς Κυ

πριακnς Πολιτείας και τnς Μnτέρας Ελλό

δας. γπr'ιρχε εδώ μια Ελλnνικr'ι Μεραρχία εγ

γύnσn τnς Ένωσnς, αυτr'ις τnς Ένωσnς που 

ψr'ιφισε σαν σnμερα πριν σαρόντα χρόνια ο 

Κυπριακός Ελλnνισμός στο σύνολό του. Οι 

ΗΠΑ μέσω του Ντιν Άντερσον υπέβαλαν σχέ

διο που πρόβλεπε τnν Ένωαn του νnσιού με 

τn Μnτέρα Ελλόδα και τnν nαραχώρnσn 

βάσnς στnv Καρπασία στnν Τουρκία που δε 



θα υπερέβαινε τα 4,5% τnς συνολικrΊς έκτα
σης τnς Κύπρου. Ο υπέροχος εκείνος Πρω

θυπουργός ο αείμνnστος ίεώργιος Παπαν

δρέου, δέχτnκε το σχέδιο αυτό και το 

απορρίψαμε εμείς! Τα επακολουθrΊσαντα γε

γονότα είναι γνωστό. Καταλύθnκε n Δnμο
κρατία στnν Ελλάδα, rΊλθε n χούντα και βρι

σκόμαστε στο 1974 στα ερείπια ... 

ΣrΊμερα μιλούμε για δικοινοτικrΊ ομο

σπονδία αφού παραχωρrΊσαμε τα 20% του 
νnσιού στους Τούρκους με τις Συμφωνίες Κο

ρυφrΊς Μακαρίου-Ντενκτάς το 1977. Η συνέ
χεια είναι γνωστr\ ΚαΙ ακούονται ακόμα 

φωνές που απαρνιούνται τnν ελλnνικrΊ κατα

γωγrΊ μας, υπάρχουν ευτυχώς λίγοι, που aσε

βούν στn ίαλανόλευκn Σnμαία του Έθνους 

με τnν ... ελπίδα, ότι θα ξεχαστεί το ενωτικό 
ιεδώδες των ΕλλrΊνων τnς Κύπρου. γιατί γνω

ρίζουν ότι, "πεθαίνει, ξεχνιέται. ό,τι αποσιω

πάται" ("ΘνrΊσκει σιγαθέν - κατά τον Πίνδα

ρο). 

Όσοι αποπροσανατολίζουν τον Κυ

πριακό Ελλπνισμό από τις εθνικές του παρα

δόσεις και τον απομακρύνουν από τις πνευ

ματικές του αξίες εγκλrιμοτούv κατά τπς 

ΕλλnνικrΊς Κύπρου, τnς Μnτέρας Ελλόδας 

και ολόκλnρου του Ελλnνισμού. 

Και στnν ΑθrΊνα και τn Λευκωσία υπάρ

χει ένας αμοραλισμός σε σnμαντικrΊ μερίδα 

τnς νέας γενιάς, που ασφαλώς δεν ευθύνε

ται γι' αυτόν τον nθικό παχυδερμισμό. Ακόμα 

και n Κυβέρνnσn των ετών 1981-1989 στnν 
ΑθrΊνα φρόντισε στα αναγνωστικό του Δnμο

τικού και του ίυμνασίου να υποβαθμίσει τn 

σnμαία τnς εθνικrΊς και θρnσκευτικrΊς ταυτό

τnτας των Ελλnνων. Πού είναι n αγωνιστικrΊ 
διόθεσn, πού είναι ο παλμός, πού είναι ο 

αγνός ενθουσιασμός όπως τον έζnσε n γεν
vιό του το 1940, τnv 15n Ιανουαρίου 1950 και 
το 1955-1959; ΣrΊμερα "έχει εκείνο που πρέπει 
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να αποφύγουμε, δεν έχει εκείνο που πρέπει 

να ακολουθrΊσουμε" λέγει ο Κικέρων για τον 

ΠομnrΊιο. 

Μια από τις ομορφότερες nδονές, 

είναι n nδονrΊ τnς τιμιότnτος. Το να γίνεις 

rΊρωας είναι συμπτωματικό. Οφείλεται στnν 

έξαρσn τnς στιγμrΊς. Το να είσαι έντιμος είναι 

υπόθεσn αξιοποίnσnς τnς κάθε στιγμrΊς και 

για να το πετύχεις, οφείλεις τnν κάθε στιγμr'ι 

τnς ζωrΊς σου μέχρι τον τάφο να αγωνίζεσαι. 

Αυτό που είμαστε, μ ιλόει τόσο δυνατό, ώστε 

δεν μπορεί ν' ακουστεί αυτό που λέμε. 

Δε θα ξεχάσω ποτέ μου μια σκnνrΊ 

στον Πύργο τnς Τnλλυριός, κατά τις παρα

μονές του Δnμοψnφίσματος. Ήμουν καθn

γnτrΊς στο ίυμνάσιο Μόρφου και είχα μαζί με 

μια ομάδα συναδέλφων μου τnν ευθύνn 

αυτrΊς τnς περιοχrΊς. Μετά τnν ομιλία μου για 

τnν οποία παρακολούθnσαν όλοι ανεξαίρε

τα οι κάτοικοι, ένας λεβεντόγερος με αγκά

λιασε και μου είπε: "Παιδί μου, rΊταν ανόγκn 

να μας πεις για τnν Ένωσn με τnν Ελλάδα 

μας; 'Ηταν σαν να μας έλεγες, ότι, όταν μπαί

νουμε στπν εκκλnσία πρέπει να ανάβουμε 

κερί κα να προσκυνούμε: ης άγιες εικόνες!... 

Και n ΛαίκrΊ ΚυπριακrΊ Μούσα διαλαλεί: 

Είθεν να δώσει ο Θεός 

στn Μάνα μας να πάμε 

τζας τρώμε ρότσες του βουνού 

ο μ' εν έσιει να φάμεν 

ΣrΊμερα οφείλουμε να επανεύρουμε 

τους εαυτούς μας. Ηγεσία Εκκλnσία. πνευ~ 

ματικοί άνθρωποι, να αγωνιστούμε να επιβιώ

σουμε εθνικά. Και αυτrΊ n επιβίωσn π εθνικrΊ 
είναι και φυσικrΊ επιβίωσn. ΑυτrΊ προϋποθέτει 

τnν αναβόπτισrΊ μας μέσα στις πνευματικές 

αξίες του ελλnνισμού. ΕπικεφαλrΊς θα είναι 

οπωσδrΊποτε n νέα γενιά, θα είναι το χρυσό 
ελλnνικά νιάτα αυτές οι γενναίες και ανυπο-




