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ΤΑ KPATHTHPIA ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

«Μετό ενστόσεως ομολογείν τίμιον 

όνομα»= Με φρόνnμα γενναίο να ομολο

γοuμε τnν πίστn μας 

(Διαταγαί αποστόλων Ε' Vl) 

Υπόρχει σι'ψερα ένα κενό, προπό

ντων στn ζωn των νέων, ψυχικό κενό. Κενό 

από τnν απουσία αξιών, ιδανικών, υψnλών 

στόχων και μεγόλων προσανατολισμών. 

Κενό που το διακρίνουμε στn διαλυμένn οι

κογένεια και τnν απροσωποποιnμένn κοι

νωνία. Οι φορείς των θεσμών έχουν περι

πέσει σε ανυπολnψία. Το ατομικό 

συμφέρον κυριαρχεί οι νόμοι παραβιόζο

νται και n αξιοκρατία έχει καταλυθεί. Η 

πνευματικn μας nγεσία φαίνεται αλλο

τριωμένn, n δnμόσια διοίκnσn γραφειο

κρατείται ... 

Ο αμοραλισμός, ιδιαίτερα στον Ελ

λαδικό χώρο κατό τα τελευταία χρόνια, 

κερδίζει έδαφος, τα nθn εκπίπτουν, το 

χρnμα θεοποιείται, οι αξίες χλευόζονται. Ο 

Ελλαδικός Ελλπνισμός και ο Κυπριακός Ελ

λπνισμός έχουν χόσει από το οπτικό πεδίο 

τους τα ιδανικό του Γένους. Η ξεδιαντρο

πιό, π αποποινικοποίnσn τnς μοιχείας, τα 

εuκολα διαζuγια, οι διαρρnξεις, τα ναρκω

τικό είναι στnν nμερnσια διόταξn. Σnμερα 

στnν Ελλnνικn Κuπρο ντρεπόμαστε να 

αναφέρουμε τις πανίερες αξίες: Πατρίδα, 

θρπσκεία, Οικογένεια, Παιδεία, Αυτοθυσία, 

γιατί βρισκόμαστε στο χώρο τnς σnψnς, 

γιατί με αυτό τον «ΟΠλισμό» προετοιμό

ζουμε ερείπια. 

Αν ξεκίνnσα παρουσιόζοντας τn σn

μερινn κατόστασn, είναι γιατί θλίβομαι 

τόσο πολ(J συγκρίνοντας το σuγχρονο Κυ

πριακό Ελλπνισμό με τον Ελλnνισμό του 

1955-59. Έχω ζnσει το έπος τnς Αλβανίας 

ϊου Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη 

1940-1941 έντονα, αλλό πφισσότερο και 
από τn Βορειοnπειρωτικn εποποιία, τολμώ 

να πω, πως νιώθω περnφόνια για τn μικρn 

μου συμβολιl στn μοναδικn στον κόσμο 

ολόκλnρn επανόστασn των νέων, τn θρυλι

κn ΕΟΚΑ. Είχα τnν τιμn να βρίσκομαι στn 

θέσn του γυμνασιόρχn ενός ακριτικοu Γυ

μνασίου στn Μαραθόσα και από τn θέσn 

αυτn και σαν μέλος τnς ΕΟΚΑ να παρακο

λουθώ από πολu κοντό τn νεανικn ψυχn, 

που «ένιωθε για τπ Μόνα Ελλόδα στα 

σπλόχνα τnς χαλασμό». Τnν Ελλόδα τn συ

νταuτισαν τα παιδιό μας με τnν ελευθερία 

και όπως έγραψε ο υπέροχος εκείνος 

οπλαρχnγός ο Κυριόκος Μότσnς στους 

γονείς του τnν παραμονn τnς Πρωτοχρο

νιός του 1958: « ... από μικρό παιδιό φοu

ντωνε n φλόγα και θέριεψε και μας 

έσπρωξε σε κόποια ανεβόσματα και σε 

κόποιους δρόμους, που είμαστε αποφασι

σμένοι να τους περπατnσουμε ως το 

τέλος». 

Αυτn τn φλόγα είχαμε και οι πολιτικοί 

κρατοuμενοι των Άγγλων σ' όλα τα κρατn

τnρια και ιδιαίτερα των Πλατρών, του Πο

λεμίου και του Μόμμαρι, όπου είχα τnν 

uψιστn τιμn να προσφέρω τις μικρές μου 

υπnρεσίες στο μεγόλο αγώνα. 

Στn σnμερινn συγκέντρωσn, που γί

νεται στnν Κοκκινοτριμιθιό θα θυμnθο(Jμε 

οι πολιτικοί κρατοuμενοι των Άγγλων τις 

ανεπανόλnπτες εκείνες μέρες τnς λεβε

ντομόνας ΕΟΚΑ, τον αξέχαστο αρχnγό 

μας Γεώργιο Γρίβα-Διγενn και θα ανανεώ

σουμε τnν πίστn μας, τnν πίστn των παι-
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διών μας στο αγωνιστικό εκείνο πνεύμα 

nou έδωσ~ περιεχόμενο στn ζωn μας. 

Με συγκίνnσn τn Μέρα αυτn θυμού

μαστε τους συγκρατούμενούς μας, αυ

τούς με τους οποίους οραματιστnκαμε 

μια Κύπρο Ελλnνικn στο φως του Χριστού 

λουσμένn. Εκεί στους τοπους τnς δοκιμα

σίας τολμnσαμε να aντικρίσουμε τους 

nρωες και μόρτυρες τnς Ελλnνικnς Ιστο

ρίας μας χωρίς ντροπn, γιατί αποφασίσα

με να πεθόνουμε για τα ιδανικό μας. Γνω

ρίζαμε, ότι τnν όγια θρnσκεία μας 

θεμελίωσαν «ΟΙ απόστολοι, οι ιδιώτες και 

αγροίκοι και αμαθείς και αγρόμματοι και 

πένnτες και ευτελείς και αφανείς>> αυτοί 

«τους σοφούς και δυνατούς και τους τυ

ρόννους και τους επί πλούτω και δόξn κο

μπόζοντας ούτω κατnγωνίσαντο>> κατό 

τον Άγιο Ιωόννn τον Χρυσόστομο. Δnλaδrl 

οι αγρόμματοι ψαρόδες τnς Παλαιστίνnς 

αντιμετώπισαν και κατnσχυναν φιλοσό

φους και δεινούς ρnτορες, αυτοί οι περι

φρονnμένοι μπόρεσαν να επιβλnθούν 

στους σοφούς και τους ισχυρούς. Με 

όλλα λόγια μ ι α φούχτα διωκομένων χρι

στιανών και στα μεταγενέστερα χρόνια οι 

όνθρωποι τnς αγόπnς ανότρεψαν το 

αμαρτωλό κατεστnμένο τnς αμαρτωλότn

τας και τnς αναλγnσίας. Και στnν περίπτω

σn τn δικn μας τότε, τnρουμένων των ανα

λογιών, μια φούχτα αγωνιστών, 

διωκομένων από τnν Αγγλικn Αποικιακn 

Διοίκnσn, αγωνίστnκε, όχι με λόγια για να 

αποκτnσει n Κύπρος τnν Ελλnνικn ελευθε
ρία και το Έθνος των Ελλnνων τnν πίστn 

του στn μεγόλn αποσοτολrl του. 

Θυμόμαι στα Κρατnτnρια Πολεμίου, 

όταν κόποτε κλrlθnκε ο αριθμός μου 2792 
(γιατί οι κατακτnτές κατόργnσαν τα ... ονό
ματα), για να παραλόβει ένα δέμα βιβλίων 

ρωτnθnκε από τους Άγγλους στρατιώτες; 
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«Πώς μπορείτε να μελετότε μέσα στα κρα

τnτι'φια;>> Στnν aπόvrnσn μου περιέγραψα 

τnν οργόνωσn τnς ζωnς μας καθnμερινό, 

δnλaδrl ότι ξεκινούσαμε κόθε πρωί με λει

τουργία στnν εκκλnσία - παρόγκα του 

Αγίου Ελευθερίου · ακολούθως μετό το 
πρόγευμα οι νέοι των 13-19 ετών παρακο
λουθούσαν μαθnματα στις 6 γυμνασιακές 
τόξεις του Γυμνασίου των κρατnτnρίων 

από τις 8.30-1 μ.μ., ενώ οι υπόλοιποι κρα

τούμενοι ασχολούνταν με τn ξυλουργικn, 

ζωγραφικn κλπ. Κατόπιν, μετό το γεύμα 

και μια σχετικn ανόπαυσn, είχαμε κύκλους 

Αγίας Γραφnς και οι νέεοι μετό τους κύ

κλους αυτούς είχαν ποδοσφαιρικές συνα

ντnσιες με επιστέγασμα τον Εσπερινό και 

τον Εθνικό Ύμνο. 

Έμειναν κατόπλnκτοι οι δnμιοι και 

ασφαλώς πείσθnκαν, ότι ο στόχος τnς 

ίδρυσnς κρατnτnρίων απέτυχε, γιατί οι 

κρατούμενοι οργόνωσαν τn ζωn τους 

βαλλόμενοι και κακουχούμενοι, ώστε να 

διατnρούν ακμαιότατο το αγωνιστικό 

πνεύμα και τnν πίστn τους στnν Ελλnνικn 

Κυπριακn Ελευθερία. 

Και ας μn νομισθεί, ότι το πιο πόνω 

πρόγραμμα των κρατnτnρίων διεξαγόταν 

χωρίς ενοχλr'Ίσεις και ξυλοδαρμούς. Φτό

νει να αναφέρω, ότι στο κρατnτnριο Πολε

μίου τρεις συναγωνιστές πέθαναν από τα 

βασανιστnρια. 

Για μας τους κρατούμενους των Άγ

γλων ίσχυαν τα λόγια του Ρ. Killing: «Οι 

αρχές είναι αρχές και ποτίζουν τους δρό

μους με ρυόκια απλό αίμω> «αναμνnσιες>> 

και τα λόγια του Martin Luther King: «Αν 
ένας όνθρωπος δεν ανακαλύψει κότι, για 

το οποίο θα όξιζε να πεθόνει, δεν είναι 

ικανός να ζnσει>>. 

Από ομιλία του στο Ντιτρόιτ 1963. 



Και εμέις οι κρατούμενοι αγωνιστές 

τnς ΕΟΚΑ δεν ανακαλύψαμε απλό αυτό το 

κάτι, για το οποίο θα άξιζε να πεθάνουμε, 

αλλά το ζούσαμε από τnν παιδικn nλικία 

και περιμέναμε εκείνο που θα μας οδn

γούσε στnν πραγματοποίnσn του. Και 

αυτός nταν ο θρυλικός αρχnγός ο Γρίβας 

Διγενnς, για τον οποίο ο αείμνnστος Πρω

θυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου είπε 

στn Βουλι'1 των Ελλnνων (1959). Η ιστορία 
κάποτε θα γράψει, ότι στnν Κύπρο ένας 

άνδρας νίκnσε μια αυτοκρατορία. Και 

αυ'τος nταν ο μυθικός Διγενι'1ς». 

Γι' αυτό είναι μεγόλn ντροπn για τον 

Κυπριακό Ελλnνισμό το γεγονός, ότι ένας 

αρχnγός κόμματος που βρίσκεται στn 

βουλι'1μας τnν 1n Ιουλίου 1988 σε ομιλία 
του σε νέους του κόμματος του χαρακτn

ρισε τους αγωνιστές τnς ΕΟΚΑ 1955-59 
«μασκοφόρους φασίστες του Γρίβα.)) 

Αδυνατεί οποιοσδnποτε Έλλnνας Κύ

πριος να αντιλnφθεf αυτό το μίσος έναντι 

μιας επανόστασnς, όπως nταν αυτn του 

1955-59, που αγκάλιασε όλο ΣΧΕΔΟΝ τον 
Κυπριακό Ελλnνισμό. Και το περίεργο είναι, 

ότι άνθρωποι του κόμματος του αρχnγού 

αυτού τολμούν να καταθέτουν... στεφάνι 

στο κρnσφύγετο του Γρnγόρn π. Αυξε

ντίου, υπαρχnγού τnς ΕΟΚΑ!! 

Πιο επικίνδυνοι και από τους υβρι

στές των οσίων και ιερών του Ελλnνισμού 

είναι οι αδιάφοροι, οι καιροσκόποι, είναι οι 

χαμαιλέοντες, που, όπως είναι γνωστό 

είναι άχρωμοι, αναίσθnτοι στις μεταβολές 

του περιβάλλοντος τους, ευπροσόρμο

στοι, αλλάζουν χρωματισμό ανάλογα με 

τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. 

Οι σύγχρονοι καιροσκόποι, οι οποίοι 

ιφfζαν ουκ έχουσιν, οι προς καιρόν πιστεύ

ουσι και εν καιρώ πειρασμού αφίστανται» 
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(Λουκό Η' 13), στο χαρτοφύλακά τους 
κρατάνε το Ωσαννά και τnν σταύρωσιν για 

... παν ενδεχόμενον! 

Σnμερα ο Κυπριακός Ελλnνισμός 

τριάντα χρόνια από τn Μξn του μοναδι

κού, του aσύγκριτου αγώνα του για πραγ

ματικn ελευθερία, καλείται να στnριχτεf 

στις ιδεολογικές βολές εκείνου του αγώνα, 

για να επιβιώσει στn γn των προγόνων του. 

Ο Θουκυδίδnς στο διάλογο των Αθn

ναrων με τους Μnλινούς γράφει: «Κάθε συ

ζnτnσn για το σωστό και το δίκαιο δεν έχει 

νόnμα γιατί εξίσου γνωρίζουμε και οι δυο, 

ότι κσrό τn συζnτnσn των ανθρώπινων 

πραγμάτων, το επιχείρnμα του δικαίου 

aξίαν έχει, όπου ίσn δύναμn υπάρχει προς 

επιβολι'1ν αυτού, ότι ο ισχυρός επιβάλλει, 

ό,τι του επιτρέπει n δύναμn του και ο 

ασθενnς παραχωρεί, ό,τι επιβάλλει n αδυ
ναμία του». 

Και εμείς οπλισμένοι με το δίκαιο, το 

απέραντο δίκαιό μας και δυναμωμένοι 

από τα ιδανικό εκείνα, με τα οποία θαυμα

τούργnσαν οι αγωνιστές τπς ΕΟΚΑ θα 

πρέπει να δnμιουργnσουμε οι επτακόσιες 

χιλιάδες Έλλnνες τnς Κύπρου ένα πανίσχυ

ρο μέτωπο, για να ενώσουμε τnν Κύπρο 

μας από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τnν 

Πάφο. 

Να αντιλnφθούμε, ότι ο οιοσΜποτε 

. διάλογος με τον κατακτnτn τnς Βόρειας 
Κύπρου μας θα πρέπει να συνοδεύεται 

από τnν απόφασn μας να πεθάνουμε για 

τnν ελευθερία του Ελλnνικού νnσιού μας. 

Να αντιλnφθούν οι Ελλαδίτες πολιτι

κοί,ότι ο τουρκικός σοβινισμός, αν δε λυθεί 

το κυπριακό σύμφωνα με τους κανόνες 

του δικαίου και τnς nθικnς, θα αντιμετωπί

σουν θέματα νnσιών του Αιγαίου και τnς 

Δυτικnς Θρόκnς. Γιατί n τουρκικn χούντα 




