
ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
---------------------------------------------------------

ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Κ. ΜΑΤΣΗ
«’Άν θά 6γώ, θά δγώ πυροβολώντας»!
Μέ αύτά τά λόγια, Μακαριότατε Πρόεδρε, άπήντησεν είς τό ιταμόν πρό

σταγμα του δυνάστου νά παραδοθή μιά άπό τις πιο εύγενεΐς καί τις πιό τραγικές 
μορφές τοϋ Κυπριακού έπους, ό Κυριάκος Μάτσης. Μέ αύτά τά λόγια,^τιμημένοι 
γονείς, λόγια πού άποτελοΰν συνέχειαν καί έπανάληψιν τής πλέον άνδρικής ρήσεως 
που ήκούσθη ποτέ, του «μολών λαδέ» του Λεωνίδα, άπήντησεν ό θρυλικός υιός σας 
διά νά δείξη είς τούς ταπεινούς διώκτας του, πού άμείλικ ιοι καί άπειροι έζωναν 
τήν κρύπτην του. δτι ό ύπόγειος τάφος είς τόν όποιον έκρατείτο ^αιχμάλωτος, δέν 
ϊσχυσε νά λυγίση τό φρόνημα αύτοϋ, τό όποιον διετήρησεν έξ ίσου υψηλόν καί 
άκμαΐον δπως δταν χατεδίωκε τόν έχθρόν είς^μίαν ύπερτάτην προσπάθειαν συντρι
βής τώ; δεσμών τής δουλείας καί έπαναφοράς τής άποδιωγμένης έλεοθερίας είς 
τόχγήν των πατέρων του.
• Μέ αύτά τά λόγ;α, “Ελληνες καί Έλληνίδες, άρχίζομεν καί ημείς την ση

μερινήν μας προσφώνησιν, προνομιούχοι δτι έκλήθημεν νά έγκωμιάσωμεν άνθρω
πον, τού όποιου ή άπαστράπτουσα φυσιογνωμία φωτίζει τόν κυπριακόν όρίζοντα 
καί τού όποιου άντηχεΐ είς τούς κυπριακούς αιθέρας ή ύστάτη εύλογία: «Κι’ άν 
είναι νά πεθάνουμε γιά τήν 'Ελλάδα, θεία ή δάφνη. Μιά φορά κανείς πεθαίνει!»

Προνομιούχοι, ναι! ’Αλλά βαρύ τό προνόμιον! Βαρύ καί δυσβάστακτον 
διότι έκλήθημεν νά έγκωμιάσωμεν άνθρωπον δυσεγκωμίαστον, άνθρωπον ό όποιος 
διά των πράξεων αύτου, τάς όποιας έπεσφράγισεν ή ιστορική θυσία του, μετεπή- 
δησεν έκ τής'ζωής είς τήν άθανασίαν, έκ τής φθοράς είς τήν άφθαρσίαν, έκ των 
εγκοσμίων είς τά υπερκόσμια, ώς φωτεινή λαμπάς, φωτίζουσα καί καθοδηγούσα 
είς πράξεις γενναίας.

«Δοκεΐ δέ μοι δηλούν άνδρός αρετήν πρώτη τε μηνύουσα καί τελευταία, δε- 
δαιούσα ή νύν τώνδε καταστροφή». Είς ποιαν άλλην ,περίπτωσιν άν ρή είς αύτήν 
εύρίσκουν πλήρη τήν έπαλήθευσιν αύτών τά. λόγια αύτά τού Περικλή ; Καί ποιου 
αί πράξεις καί ό θάνατος δύνανται περισσότερον νά άποτελούν παράδειγμα άν- 
δο^ίας καί άνθρωπιάς; Πολλοί έπολέμησαν, πολλοί έδασανίσθησαν, πολλοί έθυ- 
ο^υθησαν ύπέρ των μεγάλων ιδανικών, ύπέρ τής έλευθερίας. Μεταξύ όμως τών 
πολλών τούτων ξεχωρίζουν φυσιογνωμίαι έκλεκταί, φυσιογνωμίαι άνθρώπων, οι 
όποιοι τόν άγώνα καί τήν θυσίαν δέν θεωρούν προσταγήν άνωθεν άλλά έσωτερι- 
κήν προσταγήν, προσταγήν τήν όποιαν άποζητά ή ψυχή των ή εύγενικά,πλασμένη,, 
ή προσηλωμένη είς τά ιδανικά ταύτα. ΔΓ αύτό καί δέν λιποτακτοΰν. Δι αύτό και 
δέν άποστρέφουν τό πρόσωπον άπό τού σταυρού τού μαρτυρίου, άλλα προχωρούν 
καρτερικά προς τήν θυσίαν, άνδρεΐοι καί γενναίοι, δέδαιοι δτι μέ τό τιμιον αΐμά 
των καθαγιάζουν καί άνυψώνουν το άνθρωπινον γένος είς την σφαίραν τού ιδανικού.

Είς αύτούς τούς έκλεκτούς άνήκει ό Κυριάκος Μάτσης! ’Ανδρείος καί, γεν
ναίος! Γενναίος, ναι! Διότι τόν άγώνα τής Κύπρου τόν άγκάλιασεν δχι γιατί τού 
τό ζήτησαν άλλοι, δχι γιατί’ τόν πρόσταζαν, άλλά γιατί ή ψυχή του δέν ήμπορούσε 
νά άνεχθή τήν άδικίαν καί τήν ταπείνωσιν, δέν ήμπορούσε νά άνεχθή τήν άπό άνθρω- 
πους άφαίρεσιν τού προνομίου πού κάμνει τόν άνθρωπον άνθρωπον, δέν ήμπορούσε 
νά άνεχθή τήν δουλείαν. "Οσοι τόν έγνώρισαν, δσοι είχαν ~τήν έξαιρετικήν τιμήν 
νά συνεργασθοΰν μαζί του, δέν ήμπορούν παρά νά ένθυμούνται μέ ιεραν συγκι- 
νησιν τις στιγμές έκεΐνες, πού τό θεριό τού Πενταδακτύλου, ξαπλωμένο σέ κάποια 
άμμουδιά, άθώο παιδί καί μετουσιωμένο, διάδαζε άπό τό άχώριστο τής ζωής του
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βίδλίο. τόν «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου», τούς πιο αγαπημένους του στίχους:

«’ΏI ψυχή παραδερμένη από τό κρίμα!

Καί μ ή έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί
νά κατρακυλίσης πιο βαθειά στοΰ κακοΰ τη σκάλα 
απ’ τ άνέβασμα ξανά πού σέ καλεΐ, 
θά αίσθανθής νά σοΰ φυτρώνουν, ώ χαρά, 
τά φτερά, τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα».

δέν Ανδρείος! Καί ό θρύλος διά την ανδρείαν του
κ ; i ρ , , ΦήΕ^αοισςεκεινων που τον έγνώρισαν. Την διαλαλοΰν οί κάμποι

, Λ οι τόποι από τούς οποίους έπέρασε έκδικητής καί
Δίκωικ^’ ΤΑ, S6l^XE" 0 ,^^^^λος, ή Λάπηθος, ό Καρώας. τό Κάρμι, τό 

^“^ow φίλοι και έχθροί. Ναι, καί αύτοί! Διότι αύτοί καλύτερον 
π«ντ°ς άλ_λου έγνώρισαν την ανδρείαν, έγνώρισαν τήν όρμήν του, έγνώρισαν τό 

Ψ·υΧ~ης ?U ’ Κ<α1 Γ’- έθ«ύμ«°«ν καί αυτοί, καί τόν έχέιρο^ρότησαν οί 
ευγενεις έ< αυτών, _δσοι τον άγωνα των Κυπρίων δέν τόν έβλεπαν ώς άγώνα κα- 
πένην? Κ>αΐ -λη-ως τρομοκρατών, άλλ’ ώς άγώνα ανθρώπων μαχο-
μενων κατα της δουλειάς, δια την κατάργησιν τής όποιας εΐχον βαπτισθή υέ αύ- τους εις κοινήν κολυμβήθραν αίματος εις δύο παγκοσμίους πολέμους Δ? αύτό καί 

τ“ς πρ^ΐς των γενναίων καί τών ανδρείων καί άπεκαλύπτοντο 
σιωπηλά προ του μεγαλείου της θυσίας τών έκλεκτών.

Καί' τοΰ Κυριάκου Μάτση τήν άνδρείαν δέν ήτο δυνατόν παρά νά τήν έκτι- 
μησουν οι έχθροί του και νά τήν θαυμάσουν. Τήν έξετίμησεν ό φοβερός Ρόμπινσον 
την έθαυμασεν ο διαβολικός Περέιρα. Ό άνακριτής Μακάουαρντ εις μίαν σωζομέ- 
"ν vco στόν έ ι ο A Α । ιτ γύr * * * μετά τήν διάσωσίν του κατά τόγνωστόν έπεισόδιον του Καραβα, δια νά τόν συγχαρή, άφίνει νά διαφανή τό μέ- 
™ηδΑ έΚΓμησ1ωΜ τ?)ν όποίαν τόν περιέβαλλε. «Δέν σοΰ λέωνά? σταθης 
προδότης, γράφει ό Μακαουαρντ, γιατί ξεύρω πώς δέν θά τό κάμης ποτέ». Καί 
συνεχίζει; «Σέ ξευρω σαν ΐδεολόγον, ξεύρω δτι άγωνάζεσαι δΓ έν ιδανικόν Πρέ
πει να νιωσετε όμως, δτι τό ιδανικόν τούτο μπορείτε νά τό κερδίσετε καί χωρίς

0 δχι, ό Μάτσης ήτο ίδεολόγος. 'Άγγλος δμως
αυτός, δέν ήτο εις θέσιν να νιωση τα αισθήματα τοΰ κυπριακού λαοΰ, τών όποιων 
φορείς και έρμηνευται ήσαν οι άκατάβλητοι μαχηταί τής ΕΟΚΑ, καί τών όποιων 
την διαχειρισιν ειχον έμπιστευθη εις ύπεράξια τέκνα τής πατρίδος, τήν μέν πολε
μικήν εις τόν Αρχηγόν Διγένην,_ τήν δέ πολιτικήν εις τόν Εθνάρχην Μακάριον. 
Ηξευρεν όμως δτι τόν άγωνα της Κυπρου δέν τόν έβλεπεν ώς μέσον άφανισυοΰ 

ψυχών, ως ευκαιρίαν σκοτωμού, άλλ’ ώς ιστορικήν ύποχρέωσιν νά εύρη λαός πο
λιτισμένος, λαός μέ μακρας παραδόσεις, λαός άξιος μεταξύ τών άξ'ων νά εύρη 
την θεσιν του άνάμεσα εις τούς άλλους έλευθέρους λαούς, ένώνων τήν τύχην του 
με την τύχην τού έθνους, τό όποιον είναι δΓ αύτόν μητέρα καί τροφός 'Ήξευρεν 
οτι δΓ αύτά ήγωνίζετο καί δτι καμμία δύναμις δέν θά ήτο δυνατόν νά τόν κάμη 
να προδώση αυτό πού άπετέλει δΓ αύτόν βίωμα καί ζωήν, τήν πίστιν του, τά ιδα
νικά του, τόν ίδιον δηλαδή τόν έαυτόν του.

Τά ήξευρεν δλα αύτά, πώς όχι; Δέν ήξευρε τό έπεισόδιον μέ τόν Χάρντιγκ· 
«Γνωρίζω καλώς δτι είσαι ό μόνος άνθρωπος, πού μπορείς νά μοΰ παραδώσης τόν 
Διγενήν., 'Έχω έτοιμον άεροπλάνον νά σέ μεταφέρη δπου θέλεις, άν τό κάμης 
Καί θά έχης ώς άντάλλαγμα πεντακόσιες χιλιάδες λίρες». Καί εις αύτήν τήν ιτα
μήν πρόκλησιν τού φρακοφόρου Στρατάρχου ό υιός τοΰ Χριστοφή άπό τό Παλαιχώρι 
ένιωσε νά άνεβαίνη καταθλιπτικό τό αίμα εις τήν κεφαλήν του. “Ολη ή ίστορίοι 
τής φυλής μέ τάς παραδόσεις καί τάς εύγενεϊς έπιδιώξεις σάν άστραπή πέρασε 
άπό τά μάτια τής ψυχής του. Ό Λεωνίδας, ό Παλαιολόγος, ό Σαμουήλ, ό Γρηγό- 
ριος, ό Διάκος. Καί κοντά σ’ αύτούς ό ’Εφιάλτης, ό Πήλιος-Γούσης! Τί αίσχος!
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Τί ταπείνωσις! Ό άρχηγός ενός κράτους μεγάλου καί υπερήφανου — όπως του
λάχιστον διισχυρίζεται — ένός κράτους μέ ιστορικας παραδόσεις, τον όποιον 
έστειλεν ή πατρίς του διά νά έπιδάλη την ήθικην και το δίκαιον, να θέλη μέ τα 
ευτελέστερα μέσα, μέ την φθαρτήν ύλην, νά μεταδάλη τον άνθρωπον εις κτήνος 
τόν λάτρην της έλευθερίας είς δεσμώτην, τον ηρώα εις λιποτάκτην τον γενναιον 
εις προδότην! Καί ένώπιον τοΰ αίσιους τούτου που αποτελεί προσβολήν και υβριν 
κατά παντός θείου καί άνθρωπίνου νόμου, ώρθώθη ύπερηφανος δια να ραπίσρ τόν 
ύδριστήν μέ τό πιό έλληνικόν ράπισμα, «ου περί χρημάτων τον άγωνα ποιουμεθα 
αλλά περί άρετής». Καί σάν πυρωμένο κεντρί έκέ'πρισε τό ράπισμα τήν ψυχήν του 
Χάρντιγκ, πού πληγωμένος — άλλά καί ντροπιασμένος και ταπεινωμένος άπο 
αύτόν ιού νόμιζε σκουλήκι - διέτασσε τόν Μπερέϊρα νά μη τον ένοχληση κάνεις! 
Ναί αύτό διέτασσε ό Χάρντιγκ τόν πιστόν του άκολουθον! Γιατί είναι στιγμ- , 
πού’ ή ψυχή τοΰ άνθρώπου, όσον αιμοφόρος καί σκληρός κι άν ε_ΐναι αυτός, λυ
γίζει μπροστά εις τό μεγαλεΐον καί τήν άκτ ινοδολίαν της ψυχής των δυνατών και 
των εύγενών αύτών πού τάσσουν μοναδικό'' σκοπόν της ζωής τήν έξυπηρέτησιν 
των ιδανικών, τόν έξαγνισμόν του άνθρώπου άπό τα πάθη και την λυτρωσιν 
άπό τά δεσμά πάσης μορφής, έσωτερικά καί έξωτερικά. Και άι^ξλειάσφαλως 
τόν εύγενέστερον έξαγνισμόν και τήν μεγαλυτεραν λυτρωσιν ή άπόφασις να θυ- 
σιάσης τόν έαυτόν σου ύπέρ αύτοΰ τό όποιον έπεδαλον εις τας συνειδήσεις και 
εις τούς λαούς οί αιώνες ώς κανόνας ήθικής καί δικαίου, ως άρχας και ως ιδέας

ΔΓ αύτάς τάς άρχάς καί δι’ αύτάς τάς ιδέας ή θυσία τοΰ Κυριάκου Μάτση. 
Μόνον δσοι μέ τόν φακόν αύτόν άντικρύζουν τά πράγματα είναι εις θεσιν να την 
έρμηνεύσουν, είναι εις θέσιν νά συλλάδουν τό νόημα της ακατανίκητου δυνάμεως, 
ή όποια ώς μαγνήτης πελώριος τόν εϊλυσεν έκ τής ζωής προς τα υπερκόσμια, εις 
τήν αθανασίαν. Ή έννοια τής έλευθερίας δέν ήτο διά τόν Μάτσην παρα τό όραμα 
μιας ιδέας καταλυτικής τών δεσμών πού έξευτελίζουν τον οινθρωπον, το όραμα 
θεάς έτσι δπως τήν έπλασεν ή φαντασία τοΰ ποιητοΰ τρομερήν εις την κοψιν του 
σπαθιού της καί έτσι δπως τήν έπέδαλαν εις τάς συνειδήσεις των ανθρώπων αι 
πράξεις τών προγόνων μας.

’Έτσι είδε τήν έννοιαν τής έλευθερίας, έτσι τήν άντίκρυσεν εις τήν^ ζωήν_και 
εις τόν ύπόγειον τάφον του, ώραίαν, όλοφωτεινήν, τρομερήν! Αύτή τον ωδηγουσεν 
εις πράξεις γενναίας, αύτή τόν ώδηγοΰσεν σταθερως και άποφασιστικως εις τον 
θάνατον. Εις αύτήν προσέδλεπε, άδιάφορος διά τό αποτέλεσμα. Ναι, αδιάφορος. 
Διότι ό Μάτσης έπίστευσεν εις τό πνεΰμα τοΰ άγώνος, εις το δίκαιον αυτου,. κα! 
δι’ αύτό τό πνεΰμα ήγωνίζετο, δι’ αύτό έπεσε! ’Έτσι ή θυσία του αποκτα νόημα 
καί περιεχόμενον, τό ίδιον περιεχόμενον καί τό ίδιον νόημα που έχει η σταυρική 
θυσία τοΰ θεανθρώπου, ό θάνατος τοΰ Σωκράτη, τό μαρτυριον του Διάκου Θυσιαι 
παράλληλοι, άπορρέουσαι άπό τήν πίστιν εις ό,τι άποτελει διωμα του άνθρώπου. 
τήν πίστιν είς τά ιδανικά. ,

Πρός αύτά τά ίδια ιδανικά μας καλεΐ σήμερον ό Κυριάκος Ματσης. Το 
καλλιμάρμαρον τοΰτο μνημεΐον, τό όποιον άνήγειρεν ή ευγνωμοσύνη των θαυμα
στών του έργου του, καί έπί τοΰ όποιου έχει τοποθετηθη χάλκινη η μορφή του, 
ας μή παραμείνη μνημεΐον κενόν. ”Ας άποδή σύμδολον ένωτικον των προσπαθειών 
όλων μας, δπως φανώμεν αντάξιοι συνεχισταί πράξεων υπέροχων αι οποιαι έξε_ 
κίνησαν τήν Ιην ’Απριλίου 1955 καί έτελείωσαν δι’ αυτόν την 19ην Νοεμβρίου 1958 
διά θυσίας άπαραμίλλου είς αϊγλην καί μεγαλεΐον. Κάτω απο το 5°υ έ
στεγάζεται ό ίερώτερος τάφος, ό_ τάφος που έχει συμφιλιώσει τον 
τήν ιδέαν, ό τάφος τοΰ έξαγνισμου ό τάφος της λυτρωσεως. Είς αυτόν to 
δαπτιζώμεθα, άπό αύτόν θά άντλουμεν φρόνημα και πίστιν έπ αυτου θα στηρι 
ζωμεν έλπίδας, δτι τό έργον τό άτελείωτον θα συμπληρωθη, ότι το όνειρον θα 
όλοκληρωθή, δτι αί προσδοκίαι θά έπαληθεύσουν.

Άλλά διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου, διά τήν όλοκλήρωσιν τοΰ όνειρου, 
διά τήν έπαλήθευσιν τών προσδοκιών, χρειάζεται έργασία. Εργασία θετική, Εργα
σία έθνική ! Καί είναι άσφαλώς θετική καί έθνική έργασια να πάρωμεν αυτό που 
έκερδίσαμεν, έστω καί μικρόν, νά τό κατεργασθωμεν μέ δυναμιν και με σοφίαν,
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αδιαίρετοι καί αδιάσπαστοι εις κοινήν προσπάθειαν, διά νά κτίσωμεν επ’ αύτοΰ 
^>τ?„^ΛνπΟΑεσε>ς' έκεινα9 πού θά μας έπιτρέψουν αύτήν τήν συμπλήρωσιν καί
- ή,α ή - οκλήρωσιν. Εις αυτήν τήν κοινήν προσπάθειαν, τήν συνένωσιν δλων 

V£K“V δυνάμεων, μας καλεΐ ή ήρωϊκή μορφή τοΰ Κυριάκου Μάτση, τήν 
οποίαν έντος όλιγου θα άποκαλύψη ό συνδετικός δεσμός των έθνικών τούτων δυ-

TOV κατ® τΠν στιγμήν ταύτην προσβλέπομεν ούχί μόνον ως
εις Μακαριωτατον Πρόεδρον άλλά καί ώς εις ’Εθνάρχην Μακάριον.
>ρ·, < ^α^ς, τοθ νεκρού ήρωος καί οί άλλοι άδελφοί καί συγγενείς.

θα Ξενίσετε τιΊξ μορφήν τοΰ υίοΰ σας δχ< νεκράν άλλά ζωντανήν, 
, ίγ ανην και φωτεινήν, φωτιζουσαν τά βήματα ήμών εις έργα αρετής, εις έργα άν άξια της θυσίας του "Επαινος καί τιμή 'ίς σας, ΰτ, ζώσατε υιόν εις ίίω- 

ν α^ ευγνωμοσύνην και εις αίωνίαν ζωήν!
το? δόξα ίδικη οας, τό κλέος tot ίδικόν σας κλέος. Διότι σείς τοΰ 

^εσταλαξατε εις τα στηθη τήν πίστιν εις την θρησκείαν, τήν άφοσίωσιν εις τήν πα- 
ΐεΡ“ πίοΠν είς τά ^«νικά διά τά όποια^λοπροθυμα έδωσε την ζωήν του! Καί δι’ αυτό ακριβώς, διότι έσταλάξατε εις τήν 

ψυχήν του όλα αυτα; σας αγάπησε πιό πολύ άπό δ,τι παιδί άγάπησε γονείς σάς 
αγάπησε γιατί με τήν άγωχή πού τοΰ δώσατε τον έκάματε άξιον τής πατρίδας, 
αςιον στεφανώματος μέ τό άμάραντο στεφάνι των μαρτύρων και των νικητών.

Καί τήν αγάπη του τήν νιώσατε τόσες φορές στά γράμματα πού σας έστελ- 
λεν απο τους μοικρυνους κρυψώνας του, γράμματα πού μαρτυροΰν δλην τήν νο 
σταλγιαν του και^δλην τήν άνθρωπιάν του. «Σέ λίγες μέρες θά έχουμε τον και
νούργιο χρόνο, σας έγραφε παραμονές πρωτοχρονιάς τοΰ 1958. Τήν ώρα πού θά 
βαζε^λη> έ*ηα,σΤα κάρυνα θά τή βάζω καί έγώ καί θά ρωτώ γιά τήν αγάπη 
σας. Αλλα την άγαπη ρας.ξευρω πώς τήν έχω. Ξέρω πώς ή σκέψη Σας θάνε μαζύ 
μου και ^ρετε και σεις πολύ καλά πώς καί ή δική μου θά είναι μαζύ σας/τήν 
εληα λοιπόν θα τήν βάλουμε φέτος λιβανωτό στο θεό καί θά τόν παρακαλέσουμε μέ 
τον Νεο χρόνο νά χοτρισι^ και στό πολύπαθο νησί μας τή λύτρωση άπό τή σκλαβιά 
Δεν μπορεί παρα να μας άκούση ό καλός θεός τής Ελλάδας μας. θά ρίξη τό 
βλέμμα του στό δεινοπαθουντα λαό μας καί θά άνταμείψη τις θυσίες του».

, „ ’Αλλ* δέν ή^ορώ παρά νά άναφέρω καί μιά άλλη περικοπή άπό τήν άργήν 
αυτής της έπιστολης, γιατί εις το άπόσπασμα αύτό διαγράφονται όλοκάθαρα τά 
ιδανικα του, οί πόθοι του, αΐ προσδοκίαι του, δλη τέλος ή δύναμις τής όρμητικής 
του ψυχής. «Τώρα με τις γιορτές είναι φυσικό ό νοΟς μας νά γυρίζει σέ άγαπη' 
μένα πρόσωπα και ~πιό πολύ κοντά σέ Σάς. ’Αλήθεια πόσο πεθύμησα τήν γλυκιά 

Αστασια της νηστιας μας, έκεϊ στή τόσο γνώριμη γωνιά τοΰ σπιτιοΰ. Τοΰτες τις 
^ρες μέ τό τσουχτερά κρύο πόση χαρά μάς έδινε, καί πόσο μαζεμένοι γύρω της 
χαιρόμασταν την στοργή του σπιτιοΰ. "Ομως μιά άλλη στοργή γιά μιά άλλη γω 
νια, η στοργή γιά τό άνυπόφορο δεσμό πού κρατάει σκλάβο τό νησί μας μάς 
εσπρωξε σέ ενα δύσκολο δρόμο καί πήραμε τήν άπόφαση νά τόν άνεβοΰμε άψη 
ψωντας κάθε άντιξοότητα γιά νά πετύχουμε έκεΐνο, πού χρόνια τώρα όνειρεύεται 
κάθε άληθινός Κύπριος πατριώτης. Ναί. Σέ κείνη τή γωνιά πήραν τά πρώτα τους 
φτερά οί λογισμοί μας. Σέ κείνη τή γωνιά τις χειμωνιάτικες μέρες διαβάζαμε _ 
θυμάστε — γιά θρύλους τών άρχαίων πολεμάρχων πού δέν δύσταζαν νά άποδυθοΰν 
στούς πιό σκληρούς άγώνας γιά νά χαρίσουν τή λευτεριά στόν τόπο πού γεννή
θηκαν. ’Αλήθεια, δέν ύπάρχει πιό χειρότερη κατάπτωση γιά τόν άνθρωπο άπό 
αύτή πού τον έμποδίζει γιά λόγους συμφεροντολογικούς καί ύπολογιστικούς νά 
άποδυθή στόν πιό δμορφο άγώνα γιά τήν άπόκτηση τής ’Ελευθερίας του. ’Εμείς 
πρό πάντων, λαός μέ πολιτισμό καί μέ παράδοση Ιστορική βλέπαμε πάντα τήν 
άδικία πού γινόταν στόν τόπο μας. ’Από μικρά παιδιά φούντωνε μέσα μας ή φλόγα 
καί θερίεψε καί μάς έσπρωξε σέ κάποια άνεβάσματα καί σέ κάποιους δρόμους πού 
είμαστε άποφασισμένοι νά τούς περπατήσουμε ώς τό τέλος». Καί συνεχίζει: «Πι- 
στεύομεν δτι κάθε θυσία μας δέν πηγαίνει άδικα καί έσεϊς πρέπει νά εΐσθε ύπερή 
φανοί' γιά μάς. "Αν ό καλός θεός μάς έπιφυλάσσει τήν λαμπράν τύχην νά δώσω- 
μεν τήν ζωήν μας γιά τήν πατρίδα, τότε ή χαρά σας πρέπει νά είναι άπέραντη. Δέν
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ξέρω άν μπορεί νά όνειρευτή ένας άνθρωπος καλύτερη τύχη άπό αύτή. Καί δεν 
μπορώ νά σκεφθώ γονείς, πού νά είναι πιό περήφανοι, παρά γιά τά παιδιά τους, 
πού έπεσαν γιά τήν πατρίδα».

Μά είναι νά ζητοΰμεν υστέρα άπό τό γράμμα αύτό τήν άκένωτον πηγήν, έκ 
τής οποίας ήντλησεν ό Μάτσης δύναμιν Προμηθέως εις τήν άντιμετώπισιν τοΰ μαρ
τυρίου του; Είναι ή ίδια αστείρευτος πηγή έκ τής όποιας ήντλησαν οί πατέρες 
ήμών διά νά δημιουργήσουν έπη καί θρύλους ένώπιον των όποιων άποκαλύπτεται 
με σεβασμόν ή άνθρωπότης όλόκληρος! Είναι ή ϊδ'α βρύση άπό τήν όποιαν έπο- 
τίσθησαν γενεαί γενεών τών 'Ελλήνων μέ τό κρασί τής λεβεντιάς, γιά νά δημιουρ
γήσουν τήν Ελλάδα τών ήρώων καί τών μαρτύρων! Άπό τήν ίδιαν αύτήν πηγήν 
ήντλησε καί αυτός καί άπό τό κρασί ιής ίδια? βρύσης έποτίσθη διά νσ οημιουργήση 
τον θρύλον του Δικώμου καί νά κερδίση μέ αύτόν τήν άθανασίαν! Άπό τήν ίδιαν 
αυτήν πηγήν άς άντλοΰμεν καί' ήμεΐς πάντοτε διά νά γίνωμεν ναι ήμεΐς τής πατρί
δας άξυ3ΐ, τής πατρίδος, ή όποια έρειπωμένη καί αιματόβρεχτη, θέλει τά χέρια μας 
άξια καί πειθαρχημένα εις τήν φωνήν της, ώστε νά σταθοΰμεν συνεχισταί τοΰ λαμ
πρού μεγαλείου της. Τότε καί μόνον τότε θά δικαιούμεθα νά τιμώμεν τούς ύπεραξίους. 
Καί θά είναι τότε αί τιμαί μας εύπρόσδεκτοι άπό αύτούς, εύπρόσδεκτοι άπό τόν 
ήρωα πού τώρα τιμώμεν, άπό τόν Κυριάκον Μάτσην.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Γ. Σφήκα: 'Ο Κυριάκος Μάτσης
(σχέδιο).
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