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ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αποτελεί, γυα μένα τυμή η πρόσκληση του Κλαδυκού Συμβουλίου 
Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσυκών Πόρων καυ 
Περυβάλλοντος, να τελέσω τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα 
της ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση σ'αυτό εδώ to χώρο.

Ο Κυριάκος Μάτσης αποτελεί μια από τις πιο Θρυλικές μορφές μου 
επικού απελευθερωτικού αγώνα του Ελληνισμού της Κύπρου το 
1955-59. 0 Μάτσης υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα του αγώνα και η 
συμβολή του σ'αυτόν υπήρξε πολύτιμη και πολύπλευρη. Αναδείχθηκε 
ως πρωταγωνιστής, γιατί διέθετε σπάνια γνωρίσματα ως άνθρωπος, ως 
ηγέτης και ως αγωνιστής. Στο πρόσωπό του συνδυάστηκαν αρμονικά 
ου αρετές της φιλοπατρίας, της φιλανθρωπίας, του ανώτερου ήθους, 
με to πνεύμα της υπέρτατης θυσίας για την πατρίδα. Η όλη δράση 
του στη διάρκεια της σύντομης ζωής του υπήρξε παραδειγματική 
πραγμάτωση κοινωνικών και πατριωτικών αρετών.

Η ιδέα και η απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου των υπαλλήλων του 
Τμήματος Γεωργίας για την ανέγερση της προτομής του Κυριάκου 
Μάτση στον περίβολο του Υπουργείου αυτού αποτελεί ωραία 
πραγματικά πρωτοβουλία. Η μορφή του Κυριάκου Μάτση σε αυτό τον 
περίβολο θα υπενθυμίζει, σε όλους και. θα συμβολίζει, τη μεγάλη του 
αγάπη προς τη γη και το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου. Η μεγάλη 
του έγνοια να βοηθήσει, τους γεωργούς, τη μεγάλη μάζα του 
κυπριακού πληθυσμού, τον έσπρωξε να γίνει γεωπόνος και η μεγάλη 
του επιθυμία για απελευθέρωση της γενέθλιας γης μας, τον οδήγησε 
στην υπέρτατη θυσία.
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Σήμερα, τέσσερες σχεδόν δεκαετίες από τότε, ο Κυπρεακός 
Ελληνεσμός αντλεί δεδάγματα καε μηνύματα γεα να μπορέσει, να 
αντέξεε στη δύσκολη πορεία του καε να στέκεταε όρθεος στες 
επάλξεες του αγώνα γεα σωτηρία καε δεκαίωση.

Τον αγώνα αυτό το συνεχίζουμε ασταμάτητα καε με ένταση γεα μεα 
Κύπρο απαλλαγμένη από τον τουρκεκό στρατό καε τους έποεκους, 
χωρίς μονομερή επεμβατεκά δεκαεώματα που η Τουρκία εσχυρίζεταε 
ότε έχεε, χωρίς τα τείχη της δεαίρεσης της χώρας καε του λαού, 
χωρίς πρόσφυγες, χωρίς αγνοούμενους, χωρίς εγκλωβεσμενους, με 
κατοχυρωμένα έμπρακτα τα ανθρώπενα δεκαεώματα καε τες βασεκές 
ελευθερίες όλων των πολετών.

Η δεακρίβωση της τύχης των αγνοοουμένων μας καε η ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναε στόχοε παράλληλοε που 
προωθούνταε ανεξάρτητα από την πορεία λύσης του εθνεκού μας 
προβλήματος.

Γνωρίζουμε, βέβαεα, τες δυσκολίες που υπάρχουν λογω της τουρκεκής 
αδεαλλαξίας, οε οποίες, δυστυχώς, τροφοδοτούνταε από την τακτεκή 
που μέχρε σήμερα προτεμούν να ακολουθούν κάποεα ξένα κράτη τα 
οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν την επερροή τους πάνω στην 
τουρκεκή πλευρά. Καε με την ευκαερία αυτή θα ήθελα να επαναλαβω 
ότε μόνο αν το Συμβούλεο Ασφαλείας υεοθετήσεε άλλους 
υπαλλακτεκούς τρόπους προσέγγεσης του Κυπρεακού θα μπορούσε να 
ανοίξεε ο δρόμος γεα τη λύση του Κυπρεακού. Δεν θα παψουμε να 
αγωνεζόμαστε γεα να πείσουμε γεα την ορθότητα αυτής της θέσης 
μας.

Τελεεώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότε παρά τες δυσκολίες που 
συναντούμε, θα συνεχεσουμε να αγωνεζόμαστε γεα τη σωτηρεα καε τη 
δεκαίωση της Κύπρου με την αεσεοδοξία ότε θα ανατεελουν καλύτερες 
μέρες. 0 ήλεος της δεκαεοσύνης θα ανατείλεε κάποτε πάνω από αυτό 
το πολύπαθο νησί.
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