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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ομιλία του Δήμαρχου Έγκωμης Δρα Πέτρου Στυλιανού
στο Ετήσιο Μνημόσυνο των

300

πεσόντων Κυθρέας στην ίοuρκϊκή

Εισβολή, στην εκκλησία του Αποστόλου Αντρέα στο Πλατύ

13.9.1992
Τιμούμε σr'ψερα, σεβαστό ιερατείο, κύ

λύτιμn εμπειρία, να εξόξουμε ανόλογα πορί

ριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι Οργανώ

σματα, τόσο για τn βιολογικn όσο και για τn

σεων και κομμότων, τιμnμένοι αξιωματικοί, τnν

εθνολογικn

ιερrΊ μνr'ψn των αδικοχαμένων αδελφών, που

αυτές τnς ανατολικnς μεσογειακnςλίμνnς.

πέσαναπότοφόσγανοτου βόρβαρου Ασιότn
επιδρομέα, «από το χρέος μn κινούντες», προ
ασπιστές κι αμύντορες τnς πανίερnς, πανό

χραντnς γενέθλιας γnς τnς Κυθρέας. Κι

n

σκέψn σφιχτοαγκαλιόζει και σφιχτοδένει τις
αλnσμόνnτες ώρες κι εποχές που ζnσανε στn
μοσχομύριστn

γn

μας εκατοντόδες γενιές

προγονικές στnν Κυθρέα και στα γειτονικό
χωριό τnς, στεφανωμένες με τους λεμοναν
θούς και τα γιασεμιό, ξανανιώνοντας από μου
σικές και φέρμελες φερμένες από aύρες με

θυστικές απ'

τις λυγαριές και τις ιτιές που

επιστέφανε τα βουνό, τα ραϊδιό, και τα στεφό
νιαμας.

Ήρθαν

παρουσία

μας

στις

εσχατιές

Δυο, βασικό πορίσματα θα πρέπει να
εξαχθούν από τnν αναδίφπσπ του πρόσφατου
ιστορικού παρελθόντος. Το πρώτο πόρισμα,
που θα πρέπει να εξαχθεί είναι

n υπογρόμμισn

τnς ανόγκnς τnς ενότnτας, που οπωσδnποτε

ελλείπει

από

τnν

ιστορικn

Έθνους. Παρόλλnλα

-

διαδρομrΊ

τώρα που

n

του

χρονικn

απόστασn επιτρέπει νnφαλιότερες κι αντικει

μενικότnτες προσατενίσεις

-

επισnμαίνεται

n

παρέκλισn από τις νόμιμες δπμοκρατικές δια

δικασίες. Θα πρέπει οπωσδr'ιποτε να αναζnτn
θεί

n

έριδα, το νίκος του Ηρόκλειτου κι

n

<ψr'ινις>> του Ομr'ιρου. Έχω κι όλλοτες τονίσει
πως σε κανένα όλλο λαό π γραμματεία του δεν

όμως οι χρόνοι δίσεχτοι κι οι

αρχίζει με τn <ψr'ινιν>> και τπ έριδα. Μα όσες

μnνες οργισμένοι από τις δικές μας αβελτn

φορές κι αν διαβόζουμε

ρίες και τα λόθn τ' ανεπίτρεπτα κι

ομnρικούς στίχους με τπν «Ουλομένnν μnνιν,

n

πατρίδα

ρnμόχτnκε και σκλαβώθnκε.
Γι' αυτό, μέσα στn σnμερινn δραματικn
κυπριακn πραγματικότnτα ο κυπριακός λαός
καλείται να δομnσει και να ορθοτομr'ισει τnν
πορεία του σε βασικές μορφές τnς εθνικrΊς

που προϊόπτει κακό μύρια>> στnν πατρίδα, εξα
κολουθούμε να παραμένουμε αμετακίνnτοι
στο φοβερό τούτο εθνικό μειονέκτnμα, που
μας κατατρύχει, εδώ και τρεις χιλιόδες τώρα
χρόνια.

Με τnν ενότnτα σπμαδεύονται οι κορυ

και τnς πολιτιστικnς ζωrΊς του.

Στο εθνικό αγώνα, ειδικότερα ο κυπρια
κός λαός έχει κλnρονομ nσει τn γνωστn τραγω
δία, που δnμιούργnσε στο λαό μας ο Ιούλnς

του

1974.
Μέσα στn δίνn, μέσα από τnν όμπτωτn

και τnν παλίρροια των πολιτικοστρατιωτικών

γεγονότων, θα πρέπει, αφού αντΜσουμε πο-

τους αθόνατους

φώσεις κι οι αναστόσεις στnν ιστορικn πορεία
του έθνους. Με τους μnδι κούς, με τnνεθνεγερ
σία του

1921.

21,

με τις εξόρσεις του

με '"ν όθλο του

1940,

1912

ως το

με τn μόχn τnς

Κρr'ιτnς, με τtt θρυλικn αντίστασn στn γερμανι

κrΊ κατοχr\ τnν εποnοιϊa του
Κύπρο.

1955-59

στnν
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Αντίθετα με τις έριδες- που οριοθετού

πρου

στα

1571, τnς
1715,

ΚριΊτnς στα

1669,

του

νται μετό τις κορυφώσεις κι εξόρσεις- δεν επα

Ναύπλιου στα

κολουθούν απλώς εθνικές συμφορές, μα υπο

ποιας αuτοδύναμnς παρουσίας πνευματικnς,

θnκεύονται κι αυτιΊ

μιας και πολιτικό ιΊμασταν nδn εξαρτnμένοι

n

ιδια

n

υπόστασn του

έθνους και τίθεται στnν πλόστιγγα

n ίδια n βιο

λογικιΊ του παρουσία. Έτσι οι aτέλειωτοι εμφύ
λιοι πόλεμοι, που ακολουθούν τους μnδικούς
πολέμους δεν οδnγούν μόνο στn φοβερότερn
αποψίλωσn που γνώρισε το

έθνος μα ανα

στέλλουν τις προοπτικές- που διαγρόφονται
εξαίρετες-να εξελιχθεί

n ΑθιΊνα

σε παγκόσμιο

κέντρο πολιτικιΊς και πνευματικιΊς ακτινοβο
λίας, όπως θα εξελιχθεί αιώνες ολόκλnρους
μετό

n Ρώμn δυτικότερα. Έτσι n οικουμενικότn

τα του ελλnνικού κόσμου, με τις ευεργετικότα
τες επιπτώσεις του και τις χιλιόμορφες πολιτι
στικές

και

πνευματικές

εκφόνσεις

του,

θόβεται ίσως οριστικό και μόνιμα.

από τn γαλnνότατn βενετικιΊ δnμοκρατία.
Μα οι διχοστασίες δε θα οδnγιΊσουν
απλώς σε επίπεδα και διαστόσεις νανισμού

-

σε σύγκρισn με τον αρχικό γιγαντισμό τnς- τn
συνέχισn

τnς ελλnνικιΊς επανόστασnς του

1821, μα

θα θέσουν σε δοκιμασία φοβεριΊ τnν

ίδια τnναυθυπαρξία του έθνους μετο συγκλο
νιστικό σχέδιο του ΙμπραιΊμ για δnμογραφικιΊ

αλλοίωσn, που

θόσβnνε για πόντο 'ίσως τnν

παρουσία του έθνους από το βαλκανικό χώρο
και το κεντρικό αιγαιακό νnσιωτικό συγκρότn
μα. Μα

n

έρις, ουλομένn δε θα σταθεί ίσα με

εδώ. Τους πολέμους του

1917, του 1918, και

Μα κι όταν στnν έξαρσn και στnν κορύ

τελευταίας εστίας κό

1912,

του

1913,

του

το ανεπανόλnπτο στn νεό

τερn ιστορία του έθνους οριζόντιο και κόθετο

φωσn του Αλεξανδρινού κόσμου επέρχεται ο

μαζί όνοιγμα του νεοελλnνικού κόσμου, που

θόνατος του ίδιου του δnμιουργού του, οι φο

επιχειρεί ο Βενιζέλος, θα ανακόψει το μίσος κι

βεροί κι ασύλλnπτοι σε δυναμισμό και πείσμα.

έριδα, που δε θα αναστείλει απλώς το εκπλn

n

μα και σε αιμότινες σπονδές, πόλεμοι των επι

κτικό ανανεωτικό κείνο

γόντων του μεγόλου στρατnλότn, οδnγοQν μ'

συρρικνώσει το έθνος με τn μικρασιατικιΊ κα

ακρίβεια μαθnματικιΊ στn ρωμαϊκιΊ υποδού

ταστροφιΊ του

λωσn και μόνο, που θα κρατιΊσει αιώνες.

ίδια τnν ύπαρξιΊ του κι ιδιαίτερα στο Θρακικό

Το θλιβερό και ανεπίτρεπτο τούτο σnμό
δι του ολέθρου και τnς συμφορός θα αναφα
νεί και σ' όλλες ώρες κρίσιμες και αποφασιστι
κότατεςτου έθνους. Θα αναφανεί τότες που

n

22

φτερούγισμα, μα θα

και θα θέσει σε κίνδυνο τnν

και Μακεδονικό περίγυρο.
Μα που στα μ ατό αλιΊθεια.

n τομιΊ για το

μεγόλο τούτο πόθος τnς φυλιΊς; Δυστυχώς

μας σnμαδεύει και μας παρακολουθεί ως τα

βασιλεύουσα θα αντιπαλαίει απελπισμένα με

τώρα. Το έπος του

τις πανστρατιές του Μωόμεθ, που όχι μονόχα

το θρύλο τnς αντίστασnς θα διαδεχθεί ο φο

θα εγκαταλειφθεί απ' όλους τους όπου γnς
Έλλnνες

-

μόνn εξαίρεσn κι εδώ τnν nρωϊκιΊ

40-41, τn

μόχn τnς ΚριΊτnς,

βερός, εμφύλιος, που θα στοιχίσει στο έθνος
εκατόμβες, ασύγκριτα πιο τραγικές και πολλα

παρουσία τnς ΚριΊτnς-μα και μέσα στnν ίδια

πλόσιες απ' όσες μαζί και οι δυο αναμετρn

τnν Πόλn ο διχaq:ιός σε ενωτικούς και aνθε

σεις του με τους Ιταλούς, αρχικό και τους Γερ

νωτικούς, θα οδnγιΊσει στnν επίσπευσn του

μανούς μεταγενέστερα.

δραματικού τπς τέλους, με τις γνωστές τραγι
κές του απολιΊξεις: Στnν κατόλnψn του δεσπο
τότου του Μυστρό και τnς αυτοκρατορίας

τnς Τραπεζούντας σε λίγους μιΊνες μέσα,
στnν κατόλnψn τnς Ρόδου στα

1522,

τnς Κύ-

Το έπος του

1955-59

θα το διαδεχθεί

n

φοβεριΊ αδελφοκτόνα διαπόλn, που θα ανοί
ξει διόπλατα τις πόρτες στn μεγαλύτερn

,

πι

στεύω, εθνικιΊ συρρίκνωσn του νεότερου ελλn-
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νισμού με τnν κατόλnψn τnς Κύπρου.
Το δεύτερο πόρισμα, που θα πρέπει να
εξαχθεί, είναι

n

ανόγκn τnς συνεχούς κι αδιό

λειπτnς αγωνιστικnς πορεfας, αν θέλουμε να
συντnρnθούμε στις πανόρχαιες τούτες παρα
δοσιακές ρίζες, που τις πρωτόριξαν οι Αχαιοί

και οι Ίωνες στους γελαστούς τούτους για
λούς.

Αν σε κ όθε σπιθαμn τnς γnς μας
ένα σύγχρονο Ρούπελ
μια Νυμφαία, ένα Ιστίμπεπ

και μια Κιλκόγια
δε σnκώσουμε,
Αν στου ποιnτn τους στίχους

δεν πιστέψουμε
πως καλότυχοι 'ναι
όσοι ταχτnκαν

Πόντο επίκαιροι, για τούτο, οι στίχοι του

τις Θερμοπύλες να φυλόνε

ποιnτn καθορίζουν το αγωνιστικό μας στίγμα:

έστω κι αν ξέρουνε

Αν στις ίδιες μας δυνόμεις δεν πιστέψουμε

θα διαβούνε,

πως τελικό οι Μ rlδor

αν σαν τον Ανταίο δεν πιaστούμε
απ' τnν ίδια του τn γnς για να σωθούμε
Αν του Κυναίγειρου τnνέφεσn
για λευτεριό δεν έχουμε.

Αντοοφελισμό

Αν σε κόθε τnς πατρίδας βουνό και διόσελο
χωσιό aντρίκια

στον κατακτnτn δε στnσουμε.
Αν κι οι παππούδες

από αυτοσκοπό

και τ' αγγόνια 'κόμα τα μελίχλωρα

δεν αποβόλουμε τnς ζωnς σου,

στο καμίνι

A'v δεν είμαστε έτοιμοι
ό,τι με μόχτο πυργώσαμε

κόθε στιγμr'ι κόθε λεπτό,
ολομεμιός να χόσουμε

αν n ανόγκn το καλεί

τnς λευτεριός

δε σφυρnλατnθούνε
όδικα θεν' απαντέχουμε
στο μουρόγιο τα καρό βια
με τον Κίμωνα
για να ξαναφανούν ...

Αν αντόμα με τον ποιnτri,
με τ' αθόνατο κρασf

Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,

του εικοσιένα
δε μεθύσουμε

Αντοψωμίκαιτονερό

Έχουμε κατό καιρούς καr

κατό καr

ρούς υπογραμμfσει τnν ανόγκn τnς αγωνr

σντον Μπραγαδίνο

στικότnτας. Γιατί όλλα πια δεν μας απομεί

ΚΟ! σαν το Γ εώργrο Καραϊσκόκn

ναν περιθώρια για βιολογrκn παρουσfα μας

ισόνομα στους σύντροφους δε μοιρόσουμε.
Αν κόθε σπίτι σε κόστρο

αν κ όθε δέντρο, ξερολιθιό
και ταπεινό παλιούρι

σεταμπούρr
δεν μετατρέψουμε

στις εσχατιές αυτές τnς ανατολικnς Μεσό
γειας λεκόνπς. Μόνο λειτουργώντας αγωνι
στικό θα μπορέσουμε ν' ακροχαρόξουμε το

φως, να αντιστnλώσουμε τον rlλιο στούτο το
φοβερό σκοτόδι που μας πνίγει. Και εfναι με
γόλο και φοβερό το σκοτόδr που μας ζώνει.

Έχουμε να αντιπαλαίψουμε με μια Τ/Κ nγε
σία σωβινιστικn, πραγματικό αδίσταχτn. Που

έχει τόξει τnν οριστικn και πΜρn κατόλnψn
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τnς Κύπρου. Κι

είναι πόγιος και μόνιμος ο

τουρκικός επεκτατισμός. ΚΙ όσοι τον αγνο

ούν είτε τον υποημοΟν και τον υποβαθμί
ζουν, διαπρόπουν λόθος ιστορικό θανόσι

μο. Κόποτε, στα

-

1275, λίγοι Τούρκοι

φυγόδες

ούτε, κατό τους ιστορικούς, τρακόσιες οι

κογένειες, κόπου ένα ψυχομέτρι από χίλιους

πεντακόσιους

n τριες χιλιόδες αν σε

κόθε οι

σn του

40% τnς

Κύπρου, με τn μαξιμαλλιστι

κn προσπόθεια αλλαγnς του δnμογραφικού
χόρτn τnς Κύπρου, τις επιθετικές αιχμές στο

Αιγαίο και στn θρόκn και τnν επιχειρούμενn
με δικn μας, aτυχώς, συναίνεσn

- επαναφο

ρό του ρυθμιστικού ρόλου και ως ενδιαφε

ρόμενου μέρους τnς Τουρκίας στο σπαρσ
σόμενο Βαλκανικό χώρο.

κογένεια δώσουμε και δέκα ακόμα εξαρτώ
μενους- από το περσικό Χοραμσιόρ, κατα

Αντίθετα εμείς ερίζουμε για τον κότινο

διωγμένοι απ' τους Μογγόλους, φτόναν στα

τnς εξουσίας, είτε βολευόμαστε σαν τους

βυζαντινό Αγγελόκωμα.

τραγικούς κατοίκους τnς Σύβαρnς

που

-

κλείναν τα μότια στα aρπακτικό πλοκόμια
Κι όμως μπόρεσαν, με τον εξισλαμι
σμό, το παιδομόζωμα, τnν πειρατεία, να κα

τακτnσουν ολόκλnρο το μικρασιατικό χώρο
κι αυτn τnν ίδια τnν πρωτεύουσα του βυζα

ντινού Κρότους, τnν Κωνσταντινούπολn σε
λιγότερο από δυο αιώνες μέσα. Από κεί θα
ξεχυθούν στο ασιατικό, τον aφρικανικό και
αφού διαπερόσουν το βαλκανικό

-

-

στον ευ

ρωπαίκό χώρο, καθυποτόσσοντός τον

και

θα χτυπnσουν τnν ίδια τnν καρδιό τnς Κεντρι
κnς Ευρώπnς. Κι αν από κόποι ες συμπτωμα
τικές ιστορικές συντεταγμένες οι χριστιανι

τnς Ρώμnς- λικνιζόμενοι ευδαιμονικό σε κό
ποι α εφnμερα υλικό αγαθό και σύνδρομα. Κι
αυτό δnμιουργεί aνισοσκέλεια. Γιατί όταν
όπως λέει και ο ποιnτnς εξασκούνται στnν
αντίπερα όχθn στn χρnσn αντιεροπορικών
πυραύλων,

κατακλύζουμε εμείς τα γοϋμπι μπαρς,
τυρβόζαμε περί πολλών
συζnτούμε περί περισσότερων

ενδιατρίβουμε

στα

περισπούδαστα,

συγ

γρόμματα
<<περί υδότων, ανέμων και τόπων».

κές δυνόμεις δεν σώζονται στα κόστρα τnς

n Ευρώπn μα κι ολόκε

Μα δε στεκόμαστε τώρα πιο ίσαμε

ρος ο κόσμος να βρισκόταν ακόμα και σnμε

εδώ μονόχα, Μα ερίζουμε και διιστόμεθα,

Βιέννnς ίσως όχι μόνο

ρα

κότω

από

το

τουρκικό

κατακτnτικό

προπnλακίζουμε κι εμπλεκόμαστε στο ίδιο
γρανότζι τnς καταστροφnς και του χόους,

πέλμα.

ενώ καραδοκό σαν πόντο, ο εχθρός κι απει

Στον αντίλογο πως οι Νεότουρκοι είναι,
τόχατες, διαφορετικοί από τους

λείτnν ίδια τn βιολογικn αυθυπαρξία μας ...

παλαιό

τουρκους, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τnν

Μα είναι καιρός να ανανnψουμε και να

εξόλειψn δια πυρός και σιδιΊρου τnς ελλnνι

συστρατευτούμε για να σωθεί

κnς και τnς αρμενικnς κοινότnτας από το Μι

τουρκικn πολιτικn nγεσία εμφανίζεται μέρα

n

πατρίδα. Η

δώθε από

με τn μέρα πιο κυνικn κι αδίσταχτn. Ήδn είναι

το Μουσταφό Κεμόλ Ποσό, τnν ακύρωσn

εμφανείς οι εκρnξεις κι οι εξόρσεις αυτές

των συνθnκών για τnν Κωνσταντινούπολn και

του τουρκικού σωβινιστικού πόθους που, αν

τα στενό τnς, τον εξισλαμισμό των ελλnνικών

συνεχιστούν, κινδυνεύουν να

νnσιών του Αιγαίοu, τnς Τενέδου και τnς Ίμ

κόθε γέφυρα και προοπτικn ειρnνικού διακα

κρασιατικό χώρο από το

1922 και

του

βρου, τnν προσόρτnσn (με τnν ψευδεπίγρα

νονισμού

φn δnμογραφικn αλλοτρίωσn) τnς Συριακnς

Μας ζnτούν οι Αγγλοαμερικόνοι και κόποιοι

Αλεξανδρέπας στnν Τουρκία, τnν κατόκτn-

όλλοι εταίροι

-

κυπριακού

ανατινόξουν

προβλιlματος.

και χτες ακόμα ο Λέτσκι

- τn

