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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ 

Μην επιτρέψετε την πλαστογράφηση της Ιστορίας. 

Εμείς αυτοπροσδιορίζουμε το ρόλο και τα καθήκοντά μας 

rou δρα Βάσου Λυαααρίδn 

Η αληθινή ιστορία γράφεται από τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, που χωρίς 

προβολείς και ακροατήρια δαμάζουν το χρόνο και το θάνατο 

Δεκαετίες μετά τnν προδοσία η τραγωδία παραμένει μετέωρη. Τα κατοχικά δεδομέ

να παραμένουν αναλλοίωτα ι'i γίνονται ακόμα πιο καταθλιπτικά. Στην Αίπεια ο τάφος 

του Μούακου χορταριασμένος απαιτεί αναστι'iλωσn. ο πενταδάκτυλος σαρκάζει όταν 

τον καλούμε ν' αποτινάξει το ζυγό. Δεν έχει χέρια ο περι'iφανος βράχος. Εμείς θα 

πρέπει να του δανείσουμε ψυχι'i και αίμα. Ο Αυξεντίου αναρωτιέται αν ακούεται ακά

ματο μόλων λοβέ κι ο Μάτοnς και μεταθανατίως πληγώνεται Θανάσιμα από τn σκλα

βιά. τα καθι'iκοντα τnς ανατροπιiς των κατοχικών δεδομένων γίνονται πιο έντονα και 

το βάρος τnς λύτρωσης πέφτει στους δικούς σας ώμους. Γιατί το έχουμε ιiδn μετα

τρέψει σε βίωμα ότι όσο πιο πολλά έχει προσφέρει ο αγωνιστιiς τόσο το χρέος του 

διογκώνεται. Γι' αυτό διαφυλάξετε τον τίτλο του αγωνιστή με θρnσκευτικιi ευλάβεια 

αλλά και χωρίς αλαζονεία. Σεις γράψατε την πραγματικιi ιστορία που κάποιοι προ

σπαθούν να πλαστογραφιiσουν για να συγκαλύψουν ενοχές ή απουσίες. 

Άπειρος αριθμός διεκδικεί τον τίτλο του αγωνιστιi έκ των υστέρων. Καλωσορίστε 

τους ως καλοδεχούμενους χειροκροτητές, όχι ως αρχιτέκτονες. Μην επιτρέψετε 

πλαστογράφηση τnς ιστορίας. Γιατί αν λαοί χωρίς μνήμη κινδυνεύουν, λαοί με πλα

στογραφημένη ιστορία κινδυνεύουν περισσότερο. Πρέπει να παραδώσουμε στις νεό

τερες γενιές τnν ολιiθεια. Για ένοχους και συνένοχους. Αγωνιστές και συναγωνιστές. 

Πρέπει να προασπίσουμε τις πολιτικοηθικές αξίες. Δεν απαιτούμε προσωπικι'i δικαίω· 

σn. ο αγωνιστιiς δεν αγωνίζεται για ατομικιi προβολιi ιi συμφέροντα. Όμως απαι

τούμε δικαίωση των αγώνων και πολιτικιi που να εναρμονίζεται με το πνεύμα της 

θυσίας των πεσόντων αλλά και των παρόντων αγωνιστών. το είπα πολλές φορές. Η 

ολnθινιi ιστορία γράφεται από τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, που χωρίς προ

βολείς και ακροατιiρια δαμάζουν το χρόνο και το Θάνατο, περιθωριοποιούν τους 

σοφούς τnς ρεαλιστικιiς πολυθρόνας, ανατρέπουν αριθμητικά δεδομένα και τροχιο

δρομούν εξελίξεις. 

Οι ηρωικές πράξεις καθορίζονται ως γραφικές από γραφικούς οπαδούς ενός άρρω-
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στου ρεαλισμού που αν επικρατούσε θα οδπγούοε σε στασιμότητα και αναχρονισμό 

ή σε εξανδραποδισμό και εθελοδουλία. 

Εμείς αυτοπροσδιορίζουμε το ρόλο μας και τα καθήκοντά μας. Με τις πατρογονικές 

εστίες υπό δήμευση και νεοαυτοκράταρες να μας προσφέρουν τα υπολείμματα ή 

aργύρια για ανταλλαγή, με τάφους νεκρών συγγενών και ηρώων συλημένους και 

εξευτελισμένους με τις εκκλησιές ορφανές να μετατρέπονται σε στάβλους, με τους 

αγνοούμενους όμηρους που κρατούν όμηρους την ιστορία και τη συνείδηση μας, με 

τους ξένους να μας εκβιάζουν να προσυπογράψουμε διαγραφή ανθρωπίνων δικαιω· 

μάτων και νά αποδεχθούμε μια κnδεμονευόμενn συνομοσπονδία, με διεθνείς Φαρι
σαίους να επιχειρούν διοικητική διχοτόμηση με τα πρόοχnμα δήθεν της άρσης της 

απομόνωσης των τουρκοκυπρίων, τα καθι'ικοντα μας καθίστανται εξόφθαλμα και επι

τακτικά. ο λαός μας απέρριψε τα σχέδιο Ανάν που ισοδυναμούσε με κατάλυση της 

Κυπριακι'ις Δημοκρατίας και μετατροπή μας σε νεο-πολυαποικία. και τώρα προσπα

θούν να το αναβιώσουν με ψευδεπίγραφες ταπέλες. 

Γνωρίζουν ότι ο λαός μας θα το απορρίψει. Και εκβιάζουν. Απαντούμε: 

Ξένε 
Όταν το βράδυ ο Ζέφυρος θα συνοδεύει του Αίαντα το παράφωνο γέλιο, 

όταν τα κιονόκρανα της Σαλαμίνας φοβισμένα 

θα διηγούνται ψεύτικες ιστορίες, 

όταν οι μαινάδες θα ξεσχίζουν τα ανύπαρκτα ιμάτια, 
όταν τα χορικά των αιώνων θα κλειδώνονται σε μια χορδι'ι του κακόφωνου μουεζίνη, 

όταν τα πετρωμένα ψάρια διαλέγουν τον βράχο αντί το προδομένο κύμα, 

μην το ξεχνάς αθέλnτα, πιστέ υπnρέτη μιας άρρωστης πλαστογραφίας, 

πως περπατάς στ αχνάρια του Ζήνωνα. 

Στην άκρn του Δαυλού, ξεμπαρκάρουν 

τριήρεις φορτωμένες οργή και ρυτίδες. 

Η δαγκάνα του γαρνιρισμένου αστακού, 

μι'ιτρα του aσίγαστου μίσους για κουρσάρους, 

για προσκυνnμένους, 

για αμνι'ιμονες σουλατσαδόρους μιας μακρινι'ις αιώνιας πολιτείας. 

Ξένε ι'ι φύγε ι'ι θυμι'ισου. 

θα περιοριστώ τώρα στα άμεσα. Στόχος των μεγάλων προστατών τnς Τουρκίας ι'ιταν 
και είναι η αναστολι'ι της υλοποίησης των υποχρεώσεών τnς που με ωμότητα και 

προκλητικότητα ακόμα και μέσα στις αίθουσες των Ευρωπαϊκών σωμάτων, δηλώνει 

κυνικά ότι δεν θα αναγνωρίσει τnν Κυπριακι'ι Δnμοκρατία και δεν θα υλοποιι'ισει το 

πρωτόκολλο τελωνειακι'ις ένωσnς αναφορικά με τnν Κύπρο. 

Η Ευρώπn προειδοποιεί αλλά τουλάχιστον μέχρι σι'ιμερα αδρανεί. Είναι γεγονός ότι 
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Ευρωπαίοι αξιωματούχοι γίνονται ολοένα και πιο αυοτnροί. Όμως πολλά θα εξαρτη

θούν από τn δικri μας στάση. Αν εκφράζουμε ικανοποίηση για επαναλαμβανόμενες 

προειδοποίnσεις οι οποίες με ιταμότητα αγνοούνται από τπν Τουρκία, τότε θα επα

ναλαμβάνονται οι προειδοnοιriσεις, θα πέφτουν στο κενό και τελικά θα αδρανοποι

ηθούν, θάπρεnε riδn να απαιτriσουμε χρονοδιάγραμμα. 

Αλλά και τώρα θα πρέπει να καταστriσουμε σαφές ότι δεν θα μετατραπούμε σε 
παθητικούς θεατές καταστρατriγnσπς των δικαιωμάτων μας. Ναι Θα αναστείλουμε 

τnν ευρωπαίκri πορεία τnς Τουρκίας και στnν ίδια εναπόκειται να τnν επαναρχίσει 

συμμορφούμενη προς υποχρεώσεις που είναι ταυτόσημες για κάθε υποψriφια για 

ένταξη χώρα. Γνωρίζω από τις πολύ συχνές επισκέψεις μου και συγκεντρώσεις στο 

μητροπολιτικό χώρο ότι ο ελληνικός λαός συμπαραστέκεται μαζί μας. 

Καμιά ελλnνικri κυβέρνnσn δεν έχει δυνατότητα aποστασίας απΌυτό το καθιiκον 

που καθιέρωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά τnν επίσκεψri του στnν Κύπρο και τπν 
εξαγγελία τnς συμπαράταξης. Συμπαράταξη και όχι συμπαράσταση. Γιατί συμπαρά

σταση προσφέρεται από ξένους.'Ομαιμοι και ομοεθνείς πορεύονται από κοινού σε 

συμπαράταξη, θα εμμείνουμε χωρίς κανένα δισταγμό ri ολιγωρία σε λύσn που θα 
οδηγεί σε ενότητα του χώρου και του κράτους, διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων 

των πολιτών, τερματισμό τnς κατοχriς και κηδεμονικών δικαιωμάτων σε μια λύσn 

εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτnμένο. και μια τέτοια λύσπ είναι πλriρως προς 

όΦελος των Τουρκοκυπρίων γιατί θα τους απαλλάξει από τnν ασΦυκτικn κnδεμονία 

τnς Τουρκίας, n οποία τους καθιστά πολίτες με δοτri nγεσία χωρίς ουσιαστικό ρόλο 
για το μέλλον τους. Τώρα παρατηρείται κάποια κινnτικότnτα. 

Θέλουν νέα αναστολri για την Τουρκία 
Είχα προειδοποιriσει ότι οι προστάτες τnς Τουρκίας θα αναβιώσουν ψευδεπιγράφως 

σχέδια που απορρίΦθnκαν από το λαό και θα προβάλλουν με λογικοφάνεια. Ας 

λύσουμε τώρα το κυπριακό και n Τουρκία αυτομάτως θα υλοποιriσει τις ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις τnς. θα λένε να μnν πιέσουμε τnν Τουρκία, γιατί θα ανακοπεί μια δια

δικασία που ευρίσκεται εν εξελίξει 

Έτσι επιτυγχάνεται νέα αναστολri για τnν Τουρκία. Δεν πρόκειται για μόνιμο τερμα
τισμό τnς ευρωnαϊκnς πορείας τnς Τουρκίας γιατί μπορεί να τn συνεχίσει αν αποφα
σίσει να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις τnς, που είναι υποχρέωση για κάθε υπο
ΨriΦια χώρα. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο. ΑσΦαλώς επειγόμεθα για 
λύσn. Και κάθε διαδικασία που θα οδηγούσε προς αυτri τnν κατεύθυνσn θα riταν 
καλοδεχούμενn. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος μιας a ρriori καταδικασμένης διαδικασίας 
για δημιουργία μιας ψευδοκινnτικότnτας και έμμεσα χρονΟδιαγρόμματα ιτέλος του 

χρόνοω. Στόχος n απαλλαγri τnς Τουρκίας από τις ευθύνες τnς και κατά το δυνατό 
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μετακίνnσn τnς ευθύνnς στο Θύμα. Τnν Κύπρο. Λέγω καταδικασμένn γιατί δυστυχώς 
δεν υπάρχει καμιά ένδειξn διαφοροποίnσnς τnς στάσnς τnς Τουρκίας και τnς δοτnς 

τουρκοκυπριακnς nγεσίας. Φοβούμαι ότι κατολισθαίνουμε προς αυτιi τnν κατεύθυν
σn. ·ομως δεν πρέπει να υποκύψουμε. 

Καμιά διασύνδεσn των υποχρεώσεων τnς Τουρκίας με οποιεσδιiποτε εξελίξεις. Αν 

χρειαστεί πρέπει να αξιοποιnσουμε όλες τις δυνατότnτες που μας παρέχει n ιδιότn
τα ταυ μέλους τnς Ε. Ε. Ας μn μας απειλούν. Ας μας μετρriσουν καλύτερα. Ας μελε

τnσουν το φαινόμενο τού σχεδίου Ανάν, που n κοινωνία των πολιτών ανέτρεψε. 
Άλλωστε λαοί που είναι έτοιμοι να διεκδικnσουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους 
χωρίς υπολΟγισμό Θυσιών είναι ανίκnτοι. Κι εμείς δnλώνουμε ότι ούτε ο Θάνατος θα 
μας αποτρέψει. το μιiνυμα είναι απλό. Και το παραθέτω: 

Μού σούβλισαν τα μάτια με καυτές βελόνες 

Κι εγώ γελούσα. 
Πώς θα ορμιiνευαν το φως 

να πάψει να διαπερνά 

το σκλnροκόκαλο του λείψανου μου; 

Αυτά τα μάτια που 'ναι τώρα ορφανά 

είδαν καυτές αλιiθειες 

και ρούφnξαν σωστές αγάπες. 
Ύστερα μού καψαν τα χέρια. 

Πού να 'ξεραν πως κι έτσι αστιiριχτα 

κρατούν αδούλωτα καλάσνικωΦ 
και χαϊδεύουν γνώριμες μορφές 

μ'αγάπn και απαλοτρυφεράδα. 

Τώρα με σέρνουν χωρίς κεΦάλι, 

χωρίς τα χέρια στις γνώριμες 

τnς πολιτείας στράτες. 

Ξέρω πως αν ουρλιάξω θα χαθούν. 

Αυτοί έχουν πεθάνει πριν ακόμα γεννnθούν 

Κι εγώ Θα ζω όταν αυτοί 

με σέρνουν πεθαμένο. 

Εγώ θα καρφωθώ στn μέσn τnς πλατείας. 

Άδικα ο Άτλας κουβαλά στους ώμους τον πλανιiτn 

Εμείς, μικρέ μου ταπεινέ αδερφέ, 

θ 'αδράξουμε το σπλάχνο του, 

Κι από τn λάβα τnν καυτιi θα φτιάξουμε ζωri. 

Αυτn τnν μοίρα όρισαν οι θεοί για μας. 

Αυτri τn μοίρα όρισαν οι Θεοί για όλους τους 

αλnθινούς αγωνιστές. 




