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ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΗΣΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ 

(Όμιλlα στό Μνημόσυνο τοϋ nρωα Σπύρου Χατζnγιακουμn 

στή.ν ·Ανία Βαρβάρα, 11 Όκτωβρ(ου, 1980) 

ΠΕΤΡΟΥ ΣτΥΛΙΑΝΟV 

Σ ι.ψπολί -rες, 

ΤιμοGι-u~ σή1μερα Π] μνήμη ενος aξιου πατριώτη της Κυθρέας -
του ηρωα και μάρτυρα μαζl Στr6ρου Χατζηγιακοι.ψη - ποu πόοψερε 
τον έαυτό του όλοπρ6θuμ:α θι.J>σία αύταναyκαστιικη στο ~ωμο της λεu
τι= ριaς και τσG χρέους. 

"'Ηταν καt τότες τα χρόνια δίσεχτα κι οί μftνες όργισμένοι. Ή 
οιρατσκρατεία έτrέ~αλε στον Ο::νuπόταχτο λαό μας τον ώμο ν6μο της 
ζούγκλας. Το ψ0~1ερο σκοτάδι της άποικισκρατίας aτrλωνε τα μαγνά
δια του καi κατακaλυτrτε τα πά'vτα. 

Κ ι ηταν πολuς ό όδι.ψμος 

κι ή καταφρόνια πλήΘ~α 

•κι ηταν τα πάθια c'Χμετρα 

καl ποταμος το δάκρυ. 

Μέσα σιΞ κεί:νες τlς ωρες - τlς φο~cψες μα και τις ίστορικες μα·· 
ι,ι μια χοuψτα γενναίων άψηφοοσε το θάνατο κι ά:ντρο:καλοΟσε ηΊ 
μοίρα του κι οπλιζ·ε το λαό μας μ' ό:τrαντοχη κι έλπί'δα. Κι οσο δ ξένοr,:; 
<:tvτιχτιΥrτοGcε crn'ι μάνητά του γιΟ: τα πλήγματα π' c'Χμετρα κι άπ' δλοG
θε δεχόταν άσ(γαστα, τόσο καl πιο θpιαμ:~εuτική κι έπι~λητικη γινόταν 
ή πορεία του. Κι άνάτρεπε τα κάστρα της σκλα~ιaς καl της δουλείας, 
στήνοντας τlς Βά~λες καl τα Δίκωμα, τοuς Μαχαιράδες καl τοuς Καρ
~οuνάδες, τa Μερσινάκια, τα Λιο-πέτρια, τα Σπήλια. 

Γράφτηκαν τότες μιΞ της καpδιaς το πύρωμα οί διαδοχικε.ς έπσ 
ποιΊεc, στlς κεντρuκε.ς φυλακΕ:ς με τ' c'Χτρεμο χέρι των Καραολήδωtv καί 
των Παλληκαρίδηδων, των Πατάτσων καl τω'v Ζάκων, των ΜιχαΥ]λ καi 
των Παναγίiδf]Ιδων, ποu πύκνωσαν την χορεία τοG i]ρωικοG πανθέου της 
κυτrριακης λευτεριaς, ποu σψράγισαν με την προσωπικil θυσία τους ot 
Μάτσηlδ•ες κι οί Δράκοι, οί Αύξε<ντίσυ κι οί Πετράκηδες, οί Σαμάρες 
κι οί Κάρυοι. 

Μέσα στο ΓολγοΘά του ό λαός μας άνά:δειξε μορφιΞς i]θικε.ς ΚΙ 
Ο:yωνιστικές, ΠΟU λίγο Εχουν νeχ ζηλέψουν aπ' τlς r'ιρωιικιΞς παpουσίε-::; 
τσu Ο:yώνα τσu κοσιέ'Vα. Δίπλα σε μι<'χ Μαντω και μι<'χ Μπουμπουλίνα, 
aναιηΊδησε μι<'χ Λουκία Παπαγεωργίου, πλάι σ' ενα Παπαφλέσα ανα
δείχθηκε ό ήρωικος παπ<'χς τ&v χωριων τσG κυτrριακοu 'Ολύμπου, πού 
κρατώντας το V'!:ΟL'ψέκι στ' άπάτητα διάσελα Κα[ τlς aψηλιΞς Κοpψες 
των βουνων μας, προσυτrόyραψε με το αίμα του, τη GΠΟ1Ιι1δή του καl ΤΟ 
δάκρυ, ηΊν d;μετάθετή του ~σύληση yι<'χ ηΊ λεuτ·ερι<'χ της γης μας. 
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Δίπλα στlς ήρω·ίκες μορφες τοΟ γέ.νους, στέκει κι ό. τιμώμενος 
cη)•μ:ερα Υjρωας της χιλιάκρυ6ης σκλα~ωμένης κωμόπολης της Κυθρέας, 
ΣπΟρος Χατζηyιακουιμής. Γεν.νημένος να ζει λ!εύτερος καl περrιφο:vος 
στtς άετοφωλιιΞς τοΟ Πε'vιcdδάχτυλου, χαλύGδωσε φρόνημα άλύyιστο 
καt Υjθος άταλάντεu:το. Ό λεύτερος άγέρας των (3ουνω.ν μας --- μuρω 
μένΌς άπο σκϊ•vα •Κι άγριοκλή~ματα, τtς φτέρες καl τlς wερογλιες- δια
μόρφωσε το Σπύρο σε άλύyι:στο προλάτη της λευτεριδ:ς καl τοD χρέους. 

'Εντάχθηκε στlς γραμμες τοΟ άπελευθερωτικοD κινήματος κι ά
νάλα13ε την τpοφ01δοσία των άvταpτuκω,ν ομάδων της 'J11Εριοχης, χωρίς 
κcψιa ταλάντωση 11 δισταyμο για το ιμεyάλο ρόλο. Κι οταν στi:]'V άνε
λικτ,κη φορα των γεγονότων, ό άποικισκρατικος στρατος τον σ.υvΔλα
e;,ε, ~ασαvίστηικε άπάνΗρωπα γιΟ: G:ψες πολλές. Στά:θηκε ομως στη φο-
6ερr1 δοκιμασία του ορθιος καl εύθυτaνi]ς κι άναδύθηκε έτσι ά:κόμα 
ΕΞ•vας aνθρωπος - καταξιώνοντας καl τιμώντας aπόλυτα την εwοια 
τοΟ άνθρώπου - κι έκαμε vα ξαναζήσουν στι'1 σκέψη μας οί κλασσικοt 
π ιό: τίχοι τοΟ Μενάvδρου: 

·Ως χαρίεν ε στ ι aνθρωπος 

οταν aνθρωιπος η. 

Οί στι)ψΕς ησαν για το ΣπΟ.ρο δpαματι>κες καl δύσκολες στlς G>ρες 
της aνισης κι άπελπισ;μέ.νης άναμέτρησής του .με το θά:νατο, ποu τον 
εeλεπε να φτάνει με την νομοτέλεια των φυσικω.ν γειγονότωv. Οί δυ
νάμεις του aρχισαν σιγΟ:- σιγa να τον έγκαταλείπουv. Ma στιyμη δ:Ξ 
λύγισε καl δεν άποιξεχάστηκε &π:ο το μεγάλο στόχο, πού είχ•ε τάξΕι 
τη ζωή του. Λεπτο με λεmο κονταροχτυπήθηκε με το θάνατο καl τον 
νίκησε. Σίγουρα στlς ώρες κ·εϊνες τlς δύσκολες τοΟ flρωα, οί στίχοι τοϋ 
ποιητη eα είχανε φτάσει ίσα με τlς πιο εόαίσΘητες χορδές του. 

Τό: πιστόλια ποt) σημαδεύουν 

δλόισια τα στήθια μας 

στ:ρέιφοvται πρώτιστα 

στη ψυχη της 'ίδιας της πατρίδας 

ποu σαρανταπληyιασμέvη άκόμα άντυμάχεται. 

ΤοΟτα τ' άwελπισμέvα ξαφρίαματα 

τσD θuιμοu καl της λύσσας τ' άvτιπάλου 

διαμη1vοGν μέσ' τfjς νύχτας άκόιμα το μούχρωμα: 

τ' ά:ντιλάρισμα μιας καινούργιας 

όλόψωτης μέρας. 

Κι οπως φυσικο έπόμεvο fιταν, ό χάρος :Ξη:ιιt9λήθηκε, μό: τελικό: δ θάνα
τος νικήιθηκε. Γιατl ό ΣπΟρος Χατζηγιακουιμης, κα-rανικώντας τη μοί
ρα τοΟ Θανάτου, κέρδισε την ίδια την ίστορικη άθανασία. Γίvηκε τι:ρό
τυτι:ο καρrrερίας καi θάρρους, ιbταντοχης κι ιΞλπίιδας γιό: τlς yεrvιες τiς 
μελλούμ•ι:Νες. 'Υψώθηκε ύπόΙδειγμα τοu χρέους στο σΚΟ'ΓtΟ καί στο μή
νιψα• της άyωvιστικfiς παρουσίας στη ζωη τοΟ άνθρώπου. Γιατl κα;λ6-
τυχοι είναι ~ σό:ν πως το θέλει δ ποιητi:]ς - οσοι «ά:πο το χρέος μη 
κ~νοΟντες»; τάχΘηκαν στη ζωrΊ τους νό: φρουροίJivε θερμο'Πύλες. Κι άκό-
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·μα πιο aξωι είναι δσοι - μόλο 1ΊΟύ ξέρουνε Ήώς -rελικό: οί Μήδοι eα 
~ouv, -- μέινοuν άσάλ:ευτοι στό: μετερίζια τοu χρέους, ύπ:οyράφοντες 
•μΕ τό αίμα τους σό:ν τ~v Λεωνίδα, την αίωνιόrτητα καl την ά:ψθαρσία 
110ύ έyκλεLει ή έ:vνοια τοϋ άνθ:pώ11ου καl ή ίστορικη ~αρύτητα της έΉι
τέλεσης τοϋ ήθικοu τοu χρέους. Κι δ Σ11ϋρος τό ξερε 11ώς τελικa οί fν\1Ί
δοι -- δ θάνατος - στο τέλος θό: δια~αLνανε. Καl στά'θηκε ά:λύyιστος. 
Ma αότό άκρι~ως στάθηκε κι ή δόξα του, ή καταξιωμένη διαχρονικά ... 

Μα οί aποικιοκράτες δέν ά:ρκέστηκαν στη δολοφcΥνία έν ψυχρ.-p 
-- κάτω άΉό φσ€>ερα ~ασανιστήρια κι Ccνήκουστα- τοG fιρωα Σ11ύρου. 
Φοl?ού·μενοι την λαικη όρyη κι άyανάχτηση, έθαψαν χωρlς την άναy
καία νεκροψία, χωplς 1να 11αpaδώσουν τ' aψυχο σ<3μα τοίJ ηρωα στα χέ
ρια των δικων του, μά, άντlθετα, σφραγίζοντας το, σό:ν εκαμαν οί 
Πραιτωριανοl της Ρώμης τό σ&μα τοϋ θεανθρώπου, με κουστωδία ernό 
στρατό με παv011λία ~αριά. 

Σίyοuρα ή ψυχη τοϋ ηρωα Θα οίκτιρε τούς fuυχους ά:η:οικιοκρά
τες, πού στέκοντdv ά;νίσχυροι να νοιώσουν τα μηνύματα της άλλαyης 
κι τ' άχνορόδισμα τοG καινούργιου κόσιμου 11ού γενιότΟJV. 

Τόσο πολύ φο~οϋνται, Θα σκεφrτόταν, 

τη λατκη όρyη τrού φουντώνει και θερ~εύει 

11ού καl τό: νεκρα άκόμα 

τό: κορμιά μας σικιάζοvται· 

τ( τόιv ϋ11νο τους ταράζοLJιV Έφιάλ τες 

yιό: τοΟ,το τ' &δικο 

110ύ μηχανεύονται στη yης μας. 

Σήμερα δ ίδιος λαός, άκόμα ό:yωνίζεται κι άντψάχεται μ' δσ~ς 
δυνάμεις εχει, ν' aντιστηρίξει της λευτεριaς μιό: ctπιθαμή τον ηλιο. Χτυ
Ήημένος 11ισώπλατα ό:πό Ήαρανο'ίκούς, Ήορει)•εται •με ύ11ομονη κι έγκαρ
τέρηc•η τον aνηφορικό δρόμο της λευrτεριcχς. Μέσα δμως άΉΟ την άyω
νιώδη μό: άyωνιστικη 11οpεία του, χρειά:ζεται νό: ξεδιπλώσει δλες του 
τlς άρετες έκ,εϊνες, 11ού θό: σφραγίσουν τή:ν άδαμιφισ~ήτητη ίστορικη 
Ήαpουσ'>ία του στό: ματωμένα τοGτα χώμαια. Κι aλλες δθν νοοϋνται 
ά:Ήό τlς άpετές, 11αρό: ή διμοψυχία, ή άλληλεyyύη κι ή άyά:πη ό:νάμεσr): 
μας. Movo αν συνειδηrrοτrσιήσου1με τlς άρχες αύτές, θό: μιτrορέσοuμε νά 
έπιιSιώσοι.ψε καt νά χαράξουμε όμαλη τrορεία πλεύσης. 'Έχουμε κι άλ
λες φοpες ύποryραμμ:ίσει την διασ11αστικη κι έριστικ1)_ τάση 110ύ ση· 
μειώνεται στοrv Έλληνικό κόσμο άπό το λυκαυyες του ίστορικοϋ τοG 
~ίου. Mt τήν μηνιν Ή·ρώτη λέξη, τσu 11pώτου ypα11τοΟ καl συyκλονιστι
κότερου lΞποuς της yρα1[1!ματείας μας -- της Ίλιάlδας - έμιφαtνιζόμαστε 
σrτό ίστορικο 11pοσκήνιο. Μιό: μήνις 110u Θά μ'ετασχηματισθ•εϊ σ' i::ρι6ες 
κι έθνικούς διχασμούς άτέρμονους, 110u Θ'ό: όδηγήσουΙV μέ· τήν σειρά τους 
σ' έ.11ικίvδυνες καθιζήσεις έθνικές, ϋστερα ά11ό κορυφώσεις κι έξάρσεtς. 
Πού κι αύτές, σί καθ·ιζήσεις, με τήν σειρά τους, μcχς μεταθέτουν σε ύπο
δουλώσεις έθvικές, πολυαίω~ες. '1Ετσι, τούς 11εpσικούς πολέμους θά 
διαδεχθοϋιv φρικτσt κι άτέρμονοι αδελφικοt σΉαραyμοί, με έκατοντά
δες χιλιάδες θόματα. Τήν i::ξαρση της Μα!κεδονικfjς δuναστ·είας και τοu 
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Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, θό: διαδεχθιεϊ δ γνωστδς σπαραγμός των έπι
γόνων, με chrοτέλεσμα τr']1v ύποiδούλωση στη ρωμα"ίκr'] αύτοκρατορία. 
Την έλληνικr'] aνσtξη τοΟ Βυζαντίου θό: διαδεχθεί: το ό:~uσσαλέο μί:σος 
των ένι:u;ικων κι ~χνθΕ<~ω;ικ~'v, πού θό: !.taς δiδηyr<ισει ~ιό: 190 τ,όσα χρ_?
νια σκλαt?ους, κατω απο την τουρκικη δυναστεια. Την εσραιωση της 
έπανάστασης στό: 1821 καl τό: 1822, θ' ακολουθήσουν δυο - οχι μονάχα 
!Ξνας - έμφύλιοι πόλεμοι, ποu θό: cΧτcσστραyyίΟΌυν καl τη στερνότερη 
οίκοναμικη και πολεμuκη δραστηριότητα τσΟ γένους, και ποu κινδύνε
ψαν νΟ: έξαcγανίσοuν μιό: γιό: πάντα τό lfθνος. την έπσποιία τοΟ 40, δια
δέχθηκε δ έμψύλιος σπαραγμός, ποu ό:φαίμαξε το lfθνος, και τοG άγC:)
να τοΟ 55-59 ό:κολούiθησαν τό: γνωστό: τραyιικό: γεγονότα, ποu Εφtpαν 
την τουρκικη κατάκτηση στη μισή μας πατρίδα. 

Γιό: νό: μπορέσουμε νό: έπιτύχουμε στο διάλογο, τον δποϊο aρχί
σαμε με τοuς Τούρκους συνούκσυς, χρειαζόμαστε την ένότητα καί τη 
σύμπνοια. Καl γιό: νό: εχουν άvτίκρυ.σιμα οί προτάσεις μας καl τό: φι
λικό: και αδελφικό: άvοίγματα ΠΙρος τούς Τούρκους συμπατριωτ:ες -
nou ή κυΜρvηση Κυ.πριαvοΟ θό: συστηιματοποιήσει και 80:: μεθοδεύσει 
-- χρειαζόμαστε σό:ν λαος την ένότητα καl την έθνιικη δμοφυχία. Μό
νον τό11ες, οί προτάσεις κι οί θέσεις μας θό: eμ-rοεριέχουν τό: οτοιχεϊα 
της πειστικότητας καl θό: χαρό:ξοuν τlς 1ψοΟτrοθέσεις γιό: την <bτοδοχη 
τους. 

Χωρις τf)tν ένότητα οχι μόνο οί δραματισμοl γιό: μιό: λεύτερη πα
τρίδα θό: έκλείψουν, μό: θό: τεθεί: τφόl(;ληιμα έθνικης και ~ιολογικfiς αό
θυπαρξίας μας στό aμιεσο μέλλον 

'Αντίθετα ένωμένοι θό: ιμεθοδεύσοιψε θέσεις, θό: ξεδιπλώσουμε. 
ύπολανθάνουσες και κρυι..uμένες άρετές, θό: όρθοτομήσοιψε την ό=γωνι
οτικη πορεία μας καl θό: ύπσβφελειώσουιμε τις όργαtν~κες δομές γι.ό: 
μιό: πατρtδα λεύτερη, κυρίαρχη, με το λαό της- 'Έλληνες, Τούρκους, 
Μαρωνίτες, Λατίνους κι Άρμενίους - προλάτες σ' εργα σφραγισμένα 
με την δωρεecv της 'Ελευθερίας, μιας άένναης δημοκρατικfjς άνελικτι
κης πορείας, μιας σταθερfjς ήθικης άvάτασης και μιας γνήσιας σοσια-· 
λιστικη-ς κοινωνιοκρατικης δοιμfjς. 

. . 'ΜοΙVάχα ετσι ή χαρό: και το γέλιο θό: ξανανθίσει στό: χείλη τC)V 
άvθρu.·:πων ... 




