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ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΔΕΣ 
ΠΕΤΡΌΥ ΣτvΛΙΑΝΟΥ 

(Όμιλία στό μνημόσυνο πεσόντων καί σφαγιασθέντων 
Κυθρεωτων όnό τό τουρκικά στρατεύματα είσβολnς στόv 

'Ιερό ναό •Αγίου Γεωργίου 'Α.γλαντζιδς στίς 5 Όκτωβρίοu 
1980) 

ΙV\αζέψαμε τη σ11οδο καl την τέ:φρα 
τfjς 11υpίκαυστης γης ιμοας 
καl η)ν έ~ναΊΙοiθέσαμε 
στίς άκριt5ότερες ληκύιθιοuς 
της ψυχης μας. 

Συγκολλήσαμε τΟ: θρuμμα:τιομiνα μάρμαρq: 
τ' άμετρα τόρσα ·. 
τίς γελαστές μετω'Πες 
κι εύλα~ικa τΟ: στήσαμε 
στην κατα11pάσ~vη 11λατέα 
τfjς καρδι<Χς μας. 

Κρύfψαμε των 11pογόνων 
τη χιλιόχρονη nαρόJδοση 
καί τΟ: σοφa τΟ: pή1μα:τα 
ώς το έσώτατο ετναι μας. 

Μεταφυτέψια1με τlς κομμένες ρ~ζες 
ά11ο μια άγριομυρσινιa 
μιa χαρουπιά, μια έλιΟ: 
ε,να γιασεμί κι ενα άγιόκληιμα 
σrrη λεύτερη γης μας. 

Σiφραγ(σαμε των Ο:γιωv 
τΟ: ιμυρωμένα λείψανα 
στο 11ιο aχραvτο σκευοφυλάκιο 
τfjς συνείJδησής μας. 



Σ υντηρήσαμ::. την είκόνα 
άιτόνα μελανόμορφο μτrούκερο 
·μιό: οίνοχόη έλλη'vιστικi] 
ενα νεολιθικο τριπτήρα 
μιό: Ταναγραία προσευχόμεvη 
μιό: τερρακότα 
μιό: ~υζαντuνή πόpπη 
ενα ~έλος. 

ΦιλrΊσαμ,ε εόλαt5ικό: 
τή φορητη είκόνα σου 
ποu σώθηκε 
άιτ' η) φωτιό: καί το σί:δερο 
την άρπαΎή, τη <?>:::13ήλωση. 

Σ:φσυγγίσαμ.ε το δάκρυ 
π· άργσκύλησε πρόσφατα 
σιό: χαρακωμένα άπ' τι:Ύv πόνο μάyου·λα 

ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

•σι' άντίκρυσμα της σποiδοϋ των τοιχοyραφιων σοu 
ποu ~άρ~αρα ρημάχτηκαν. 

· Αφουryκρασιrή•καμε Πι ν οίμωyi] 
των άlδικοσφαΎμένων γερόντων σου 
-~αθ-ύριζωv, αίωνό13ιωΙV πλατοΝιων 
δsμένων όρycwικa με τη γης μας. 

Καl σοϋ διαμηνοϋμ1ε την ~ψεση : 
δΕ. Θό: γονατLσοuμε σκυφτο l 
τό: πόδια νό: q:,tλήσοιψε τοi} δυνατοϋ 
σό!ν το σκουλί.κι ποu πατεί μας 
κ ι σϋ'ΙΈ θό: συνταιριάξουιμε τίς ρίμες μας 
μΕ. τοϋ ποιψη την έπίκληση: 
«' Α1fοχαιρέτα την 
τryv 'ΑλJεξάνδρεια πού χάνεις:. 

ΓΙΑτΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙΣ! 
Γ Ι Α Τ I ΕΜ!Ε Ι Σ Δ Ε θΑ ΧΑΙΘΟΥΜ!Ε ! 

Μέ τό: σuvαισθήματα τοGτα νό: πλη,ιψυρ(ζοuν τlς καρδιές μας, 
Σε<~ασμι6τατε, πήραμε το Πuκρο στρατί τfjς προσφογι6:ς σί ξεριζωμένοι 
δέκα χι:λιaδ·ες 'Έλλψες της Κυθρέας και τσϋ Παλαίκοθρου, τής Βώ
νης καt τοΟ Νέου ΧωριοΟ, το.Ο ΤpαχωινιοΟ καl της Χρυσίδας, τοu Ξωμε
τοχιc.Ο καl της ΜιΟ:ς ΜηλιΟ:ς., τοQ ΜαραθΜοuνου καl τής Άγκαστίνας, 
άνυψώσαμε σό:ν τοuς ΑίνεΊες τοu·ς ~ωμοuς και τlς έστίες •μας και μιό: 
Ξtκόνα έκατόχρονη τ' 'Άη Γιώργη καt της ΠαναγιΟ:ς της Χαρδακιώ
ησσας. Κι άκόμα σό:ν τοuς Παργηrνοuς-μό: σε συΙνθ•fjκες άlφάνταστα φο
$ερότερ:::.ς-άρπάξαμιε τ' άγιασμένα λείψανα ένος πανάγιου προγόνου, 
rrou ~συρε τό: κουρασμένα έ κατοχρονίτικα ~~ή1ματά του ίσαμε τη ιμακρυνή 
Βαγδάτη, ryιό: νό: σώσει, σαν aλλος σύγχρονος Μεσσίας, τον ά:νθ'ρωπο άπ' 
Π]ν σκλα~ιό: καl τον ολεθρο.Οί ά1δελφΞς καl οί ·μανό:Jδες στήσανε μοιρο-
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λόι δακρΜρεχτο κι όδυνηρο πολu πιο ~αθu κι ά:π' της Ραχη.λ τον καττετο 
καί το γόο, ποu ξεπέρασε τό: σύνορα της Ραμa ~κι άπλώθηκε στον κό
σμο δλο. 

Πενθήσαμε τοuς ά:δικοαψαyμένοuς Ο:!δελ:ψοuς καi '!τατεράδ·ες, ποu 
μόνοι κράτησαν τοG χ;ρέους τη σημαία, με τη ~αιθιό: aνησυχία χαραγ
μένη στα πρόσωπα, τον πόνο ν' αόλακώνει τα κάτισχνα μάγουλα καl 
νό: χαρακώνει τiς ψυχές τους. Τοuς π:αρακαλουθούσαμ'ε νοερό: - καί 
με τοι>ς άπαλότερους άκόμα ρυθιμοuς της καρδιaς μας - 'ί!διες φύτρες 
χίλιόχραvες νό: ριζσΘ~ψελειώνουν καl νό: σψιχτοδένουν ψυχες και γfΊς 
σ' ί:'να άξεδιάλυτο σύνολο. Τοuς ξεκρίναμε άπόμακρα, ομοιους με άο
χα"ίκό: άγάλματα τοuς σε~άσμιους γερόντους της Κυθρέας, δμοισυς με 
τοuς Σuγκλητικοuς της 'Αμμόχωστος νό: σπέρνουν ,με τη στερνη αίμά
τινη ρανίδα τους τiς λουρί:δες της γης ·μας. Μοιάζανε, οπως άπο μα
κρυό: τοuς ξαγναντεύαμε,-με προτομες που λαξεύτηκαν ά:πο λιθοξόους 
περίτεχνους σε ~ράχους άπορρωyες και θεόσκληρους, στlς πανύψηλες 
Ο:σδεστολιθικες κορφ:Ξς τοG Πενταδάχτυλου, άγά/ψατα, σάμπως, ά:κρu)
τηριι:χσμένα νό: χαμογελοGν σav πως το θέλει ό ποιητl']ς σ' ε,ια παράξε· 
vo κύκλο σιωπης. 

Το σωματεϊο 'ΕλεύΘερη ΚυΘρέα - ποu π:ρωτοπορεϊ. μ' έκδηλώ· 
σεις πολύιμορφες και πολύπτυχες - σίll συντήρηση της ίστορικης μνι'J
μης τc-;)v κατεχομένων θδαφων μας, γιό: ί:'χτη κατό: συνέχθα χρονιa 
τψcχ τη μνήμη των ήρωικων καl μαρτυρικων μαζi συμπατριωτωv μας, 
'ΠΟU άπο το χρέος καl •·1 γης τους μrΊ κινοίJ,ντες, πέσαν στο ~ωμο της 
τψηc καl τοΟ καθήκοντος ά:πο το φάσyανο τοG ξένου εtσGολέα. Καl τη 
μvfi,μη τους θc'χ τιμα καl Θc'χ λαμπρύνει κάθε χρονιό: ό λαός μας καl Θc'χ 
καταξιc.Οvει τη σπονδη καl τη Θυσία τους οσα χρόνια κι a:v Π1Ξpάσοι;ν 
καl κάτω άτcο δποιεσδήποτε συνθΥjκυ; κι av κληθεί: ν' Ο::vτιπαλαίσυ. 
t\αl θό: τιμa καl Θc'χ γεραίρει την ίστορική :μν11]μη δ λαός μας, οχι μόνο 
yιατl άποτελεΊ τοGτο στοιχειώδη Ι:κφραση εόθύνης aπέναντι στο δυσ
Θεώρητο ϋψος της δικflς τους θυσίας, μc'χ καί γιατί ή sννοια της αύτα
ναγκαCJcικης θυσίας, της προφορaς καl τοG χρέους, τωu σημάδεψε την 
ϋστατη τροχιό: της ζω,ης τους, άποτελεΊ πρότυπο γιc'χ μίμηση γιc'χ τlς 
γενι:Ξς ποu θά 'ρτουν. Τψι7>1VΤΕς τοuς όοξιωματιοuς και τοuς άπλοι)ς 
όπλίτες μας ποι) ~άψανε κατακόκκινους τοι)ς πυρωμένους κάμπους της 
Μεό,·φιaς καl της Μιaς Μηλιaς, τa κορ'ψο~ούνια καl τΟ:: διάσελα τοG 
Πενταδάχτυλου καl τοuς ώραίους μας έφ1Ί~ους, ποu ή θεομηνία τοG 
'Αττίλα άποτέφρωσε στΟ: καμίνια τσG Παλαίκuθρου, έκφράζουμε πα
ράλληλα την όρyη καί τό μϊσος στην είσ6οΜ1 και τη1v κατοχη της γης 
μας άπο τοuς 6άρ~αρους έπιiδρομεϊς τοϋ 'Λττίλα. 

'Η aπότιση ομως τοG ίστορικοG τούτου χρέους προς τοuς ήρωα
μάρτυρες c3Jδελ:φούς μας οχι μονάχα δεν ανακόπτει την προσπάθεια Ε
παναπροσέγγισης με τοuς τουρκοκυπρίους συιμ;πατρι&τες μας, μc'χ ι:Χν
τ~θετα σφυρηλατ.εϊ καl διευρύνει τοuς δεσμοuς της aγάπης καl :.ης 
ό::δελψικfΊς φιλίας, ποu σε καιροu~ς είρηνικοuς καl εύτυχισμένους ζη
σαμΕ. Γιατi παράλληλα γνωρίζουμε πci>c; κι οί '~διοι οί Τουρκοκύπριοι 
συμπάσχουν κάl συνuvπσφέρουν κάτω ά:πο το δουλικό χνωτο και το 
φασιστικό φάσyανο, που έτιέ®αλ!Ξ. σηΊ yης μας δ ίδιος aδίστακτος και 
κύνι·κοζ εί-σ6ολέας. 
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Και τα αίσθi)ματα τfjς φιλίας με τα δτωϊα -rοροσ.ερχόμαστε στtς 
ένδοκυπριακές δέν είναι άπλά φραστικα σχήματα. Ε(ναι aπόρροια f3ιω
μάτων Καi έμπειpιωv άδελ'ΦυΚ&')ν, οπως τα ζήσαμε στa χρόνια τfjς μέ
σης άyyλοκρατίας καl στά ryτρωταρχικα Gήματα τf]ς Κυπριακης Δη
μοκρατίας. Ό νέος yύρσς των συνομιλιων ξαναφέρνει στη σκέψη των 
πλατιων καl προοδευτικων μαζων τοΟ λαοΟ μας - έλληνοκυπριακωv 
καi τουρσκυπριακων- κοινοuς άyω;vες στα χρόνια της ά1τοικιοκρατίας 
yιά την κοινωνικη δικαιοσύνη καl δημοσιονομικη άνέλιξη μέσα στο 
ίδιο το νομοθ:εηκο συμ:f3ούλιο των άτrοuκιοκρατων, ποu κράτησαν πε
νήντα τόσα ~ρόνια. Καi στοu λαοΟ ξανάρχοtvται στη σκέψη κοινοl σκλη
ροl άντιψπεριαλιστικοl άyωνες στο σέρGικο καl μακε'δσνικο μέτωπο. 
Γιατί δ λαός μας συντηρεϊ άκόιμα σφαιρικα μέσα ση) μνήμη τοuς κοι
νούς άyωνες των yονιω:v κα αδελφω,ν μας στο Τομπροlιικ και στό Ρίμι
νι, στην Κρήτη καl στr) Λέρο. Με τ' ονομα της παγκόσμιας λευτερι<Χς 
και της είρήνης σιπείρανε μ' άσπρα κόΚΙκο::λα 'Ελληνοκύπριοι καl Τουρ
κσκί;πριοι πο::τριωτες τοuς φλογισμένους Gσρειοαφριικάνι,κους κάμπους 
καl με τ' οραμα της παγκόσμιας συναJδέλlφωσης εί1vαι ποu Gάψανε μi:. 
τό νεανικό τους αίμα έλληιvσκύπριοι ·καt τουρκοκύπρι:οι άδελφοί μας 
τlς άμμοσειρες της Μάρσα Ματρούχ καl τοΟ Σίτυ 'Ελ Μπαρράνι. MF. 
τ' Όραμα ένός εύτυχισμένου καινούργιου κόσμου- ·άπαλλαyμέ:vου άπό 
τό φασιστικό μίασμα ·Καl τη χτηινώtδη Gία - '1Ελλη_νες καl ΤοΟρκοι ά
δελφοί ιμας Gάψαvε κατακόκκινους τοuς λεμοιvανθους τοΟ Σαν Μαρίνο, 
της Παντελλαρίας καl τοΟ Μ.όντε Κασίνο. 

'Η Έλληνοrκuπριακη πλωρα δίνει Ο:λλη μια φορά, μέσω τοu 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανοϋ τό χέρι της φιλίας 
καί της συνεργασίας στοuς ΤουρκοκύΉριους συμπατριωτες καί τοuς 
καλεί σε νέους κοινούς άyωινες κοινω1vικης, πολιτισηκης, πνευματικης, 
έπιστημονικης καl δημοσιονομικΥjς άνέλιξης της μικρης, άyαπημέvης. 
τούτης πατρίδας. 

Παράλληλα κι έπιπρόσθετα ά"Πό τό μή,νι;μα της άyάπης και τfJς 
φιλίας μας π·ρός τοuς Τουρκοκυrττρίσυς συ:μιπατριωτες, θέλουμε νά δια
μηνύσουμε σ' δλόκληρσ τcw κόσμο πως δεν πρόκειται οϋτε στιγμη ν' 
ό:πεμπολήσουιμε καl vά ξεγράψσυμιε πατρίΙδες. Θέλουιμε να καταστή
σοι;με σαφές πως τό δικα:ίωμα της έπιστροψης στην πατριικη yη μας 
οχι μονάχα ίε:ρο καl άναφαίρετο είναι, μα συνιστιa δίκαιο καταξιωμέ
νο ήθικά :καl νόμιμα &πο τlς έπανειληιμέ1vες άποφάσεις καl τα ψηφf
σματα της διεθνοΟς ά:μφικτυονίας. Ό ξένος είσGολέας ποlι καταπατa 
τη yη μας πρέ'Π.ει vά ·χει συ.νεuδη,τοποιήσει τό μεyάλο μήνυμα ποu πfj
ρε κάποτε άπ' τό yέρο τοΟ Μοριa, άκόιμα καl μιετό: τi].v ά:πελπισμένη 
~vαμέτρηση στα Τρίκορφα: ~σχι τα δέντρα να μaς κόψεις και τά 
σπί.ηα μας να κάψεις, μα πέτα πάνω σε πέτρα να μην άφήσεις, τη yη 
μας δέν πρόκηται vά τηνε πάρεις. Γιατl ή yης δέ.ν εχει κρvκέλια να τή 
μετακινήσεις! 

Φίλσι σuμπατριώrr:ες! 

Στόν άyώ1vα yια τη σωτηρ(α ηΊς πο::τρί6ας χρειάζ,εται ή στ~
τευση και τοΟ τελευταίου Κ&τrριου τrατριώτη. Καl ατό δραμ'ατιικο άyC::J-
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να έπι~ίωσης 'ΠΟU δ λα6ς μας διεξάγει, διΞν εχου:με άλλη έπιλογi) έχτος 
Cαιό η)ν όμοψuχία καl η) συστράτευση κάτω άτrό τή δοκψα:σιμένη κι 
Ο:ξια πολιτικη ήγιεσία ΤΥJ·ς 1τατρίδας. 

ΣυιvαιcΘοvόμενοι τωv καψων τήv κρισιμότητα aς σvvειδητοποιrΊ
σοuμε το μήνuιμα τούτων των στίχων 'ΠΟU γράφτηκαν στή μ!vήμη τοu 
άy·ινοούμενου 'ΠΟλεμιστfl, τοu ιΞξαφετικοG άνΘρώ'ΠΟU καί ψίλου tΌu CXv· 
τιουι-ταyιματάρχη Τάσου Μάρκου, λίγο 1τρlrv σ1τάσει τό μέτωπο στη 
Mrr;: Μηλιά: 

"Ν\λη πιά, σύvτ.ροψοι, 'Πατ<ρLδα δεν μaς άτrόμ..εινε, 
1ταρc'χ τοΟτα τα qερολιθαρα κι οί φτέρες 
ou't'ε ό:.λλο ~ημα 1τρός τα πίσω 
rδ!Ξν μπσροΟμ.ε nια να κάμουμε 
χωρίς να ~ρεθοGμε 
άνέστιοι κι ά1τάτριδες. 

Τό:. χώματα τοΟτα 'ΠΟύ μaς ξέμειναν 
'ΠοU κρύι~ουrνε στc'χ σ1τλάχνα τους 
των 'Πατεράδων τlς ίερες τlς λή κuθιες 
οίνοχόες κι άμφορεϊς 
καί τlς ~vαθηιματικιΞς τερ,ρακότες 
τα tδια τους τα μυρωμένα λείψανα 
άτrό τήν άμφιλύικη των αίώνων 
θa τα κρατήσουμε με τα δόντια 
καί με τα νύχια μ:ας άκόμα. 




