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53 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα

Διαφορετική η Κύπρος αν ζούσε ο Κυριάκος Μάτσης
Τρεις σημαντικές μαρτυρίες για την προσωπικότητα και το εκτόπισμα του ήρωα 
Κυριάκου Μάτση όπως καταγράφονται στο δίτομο έργο του Κλείτου Ιωαννίδη 
«Κυριάκος Μάτσης, ο οραματιστής». Η μαρτυρία του πρώην Κυβερνήτη της Κύπρου 
Sir John Harding, του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρίστου 
Σαρτζετακη και του συναγωνιστή ταυ ήρωα σπιν Κερύνεια και αργότερα τομεάρχη 
της ΕΟΚΑ στη Λάρνακα μ. Σωτηράκη Γιαννάκη.

Στρατάρχης Sir John Harding - Πρώην Κυβερνήτης Κύπρου

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πολεμικό Μουσείο στο Λονδίνο τρεις Κύπριοι, που 
παρευρίσκοντο στην εκδήλωση, οι Δώρος Άλαστος, Ανδρέας Καραγιώργης και Δρ. 
Όμηρος Χαπίπης είχαν ημίωρη συνομιλία με τον πρώην Κυβερνήτη, Στρατάρχη Sir 
John Harding (1970).

Διηγείται ο Ανδρέας Καραγιώργης στον Κλείτο Ιωαννίδη:

«... Όταν στη συνέχεια ρωτήσαμε τον Κυβερνήτη αν είχε κάποιο τον οποίο εκτιμούσε 
ιδιαίτερα στην Κύπρο, σκέφτηκε λίγο, τα μάτια του περιστρέφονταν πολύ γρήγορα, 
και λέει: «Ναι, ο Κυριάκος Μάτσης. Είχα πληροφορίες από την Υπηρεσία 
Πληροφοριών μας ότι ήταν ένας πολύ σκεπτόμενος, πολύ μορφωμένος, πολύ 
θετικός και φιλοσοφημένος άνθρωπος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές αποφάσισα 
να τον συναντήσω, όταν μου είπαν ότι είχε συλληφθείκαι εκρατείτο στα ανακριτήρια 
Ομορφίτας. (Γενάρης 1956)

Όταν αποφάσισα να τον συναντήσω, μου τον έφεραν, ήταν ταλαιπωρημένος. Εγώ 
καθόμουν. Του πρόσφερα καρέκλα να καθίσει, αλλά δεν κάθισε. Στάθηκε μπροστά 
μου, αναγκάστηκα και σηκώθηκα κι εγώ για να του δείξω ότι τον θεωρούσα ως έναν 
ίσο με μένα συνομιλητή. Οπότε έκατσε κι εκείνος. Του είπα ότι η Κύπρος άξιζε 
καλύτερη τύχη, ότι πρέπει να βρεθούν άνθρωποι που σκέπτονται και την αγαπούν 
για να δώσουν μια λύση. Του είπα ότι πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας για το καλό 
της Κύπρου κ.λ.π., και με τρόπο τον άφησα να καταλάβει ότι ο κακός δαίμονας της 
Κύπρου ήταν για μένα ο Διγενής και μερικοί γύρω από αυτόν που δημιούργησαν όλη 
αυτή την κατάσταση. Και στη συνέχεα του ζήτησα συνεργασία. Του υποσχέθηκα
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