
Με. τούς χαιρετισμούς 
τού Υπουργού Δικαιοσύνης·
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ΟΜΙΛΙΑ Τ-ϊ ΪΠ0ϊ£Γ!ίΙ ΔίωίΟΙΪΗΗΕ m ΔΙΚΒΜΟ» 
22·1Ί·1^/Ψ

μ£ο« άκδ τή· ζωντυνή «οράδοοε τοΰ Έθνους, «αράδοοε 
χρέους «αί δυοέας, «ρθι3άλΛεε τί φωτεενί \«υημο τοΰ

. ... ■■.:■■· '■ ι. ■'· " ·ύ '■^■-ί··Λ τη£;

Μεά έοέα φωτίςεε τί πέρασμα του μέσα στήν ίστορία. 
Αύτή πού στά&ηχε πάντα ή .νευματεπή «α£ ήδεηή δίνομε τοΟ 
ΈΛηνεομοΒ. θί Έλληνες «οβ τήν γέννηοαν, τήν Εθρεψαν «ν 
τήν άνάατηααν τήν χαραμτήρεσαν «λήοε του ,εου λ,Ι τής
·>ής, τήν άεοΗάλεβαν εύβαεμονέα «αέ ευψυχία, τήν «νβμοααν 

*BXftV©spC<x·

Μί αύτή πραγματοΒοεεϋταε ό άνθρωηευμδς ε έ 
συντηρείταε ή ίστορεχή εαράδοοδ ««4 δεατηρΛταε ζυντανή 
ή ψυχή «χί ή μήήμη τοΰ Έθνους μας, του μεγάλου Ονους 
τδν * ΕλΛ ήνων·

χίρνς σ’αΜν ή 'ΒΛληνεκή Κ·β*Ρ°£ τί βάδεοεν
5( λ« » I άνοναύεστεμή τί δρίμο έβ“·κ<^
«θή«οντος. Μέ άδοδυντο πνεύμα της τήν αλυγνοτη ψυχή 
της « .θεοποίησε τί θαδμα τού έ«ε»οΟ τετράχρονου 4.ωνος 
της wrf μί τί ^6 νεώτερο Ετος τής >υλής.
Ξί ίθίρμαν· μέ τήν ήρωΜ της άντίστασε τά ίλοναυτωματα 

χ )ζ τύς * /u\rjvVH^^ μσ.ς ψυχύς*

Γνατί μέσα στήν άτσάλινη wxC άλύγιστη ψυχή τδν , 
•ΓΛλήνψν 3p£o»«W ή μετ^δνη τής ^ς. ’»εΙ
Α μεγάλη «Cm τοΰ *BMU|M '' Ελευθερία «βί -τ- · «“«

τ . : ν

Λύτή ή μεγάλη κύστν στήν έλευ ύερέα δπλναε τδν ήρωα 
ΚυρεάΜ Μάτση νά άγν.ννοβή Μ τής «αρδεάς τί πδρυμα" «Λ νά 
Υράνη μέ τβ «<M“ του μβνΰ«ο6μη τής ύεέροχης δυοίας τ^υ, 
πού εΖναν ή ίυνπή, πνεύματά λ C *ννρεβνστνηή «αρουο£α τής 
κβηρου στδ χώρο τοΰ ’κλληντΛοδ «ολετεομοβ, «■< ίΜφρβοε ήνους 

αρετής του *?Μηννομού τής Κύπρου.

μικρά lu uoti -
Χριστούγεννα του

;ονεεο>ττ«ς άϊβυεοτής ·> £ ίδεολίγος μαχητής αίοοάυετα. 
τήν ή»ε»ή οημαοί» -“£ '^νεατυμδτητα άγ»ν«ζετα.
γεά τά μεγάλο άνίίΙαομα κοΰ τ5ν καλεδ· 
γράφε», οί γράμμα του «ρ4ς τούς γονείς του τά _ 
η 57 - ψούντωυε μέοα μας ή *“£ ®υρεεψ« Μαί μας ta«f«4e 
εί «άποεα άΜεμίαμα» «τί «< «άπονους δρόμους, «>« ήμαστε 
άεοφαυεομέυοε νά τούς «ερπατήοουμε ώς τό τ·^. ς.. .
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—π—

Ku.C βάδισε τό δρόμο τής Εθνικής παράδοσης ®ς τό 
τέλος μέ * Ληνική ήζιαπρέπεια λ?ί έγινε δ ίδιος Εθνική 
«Λρίδοσι, ίστορί., μνήμη ζωντανή, φως wx£ δημιουργία»

Τή φωτεινή μνήμη τού Εώεκτού αυτού τέκνου τής 
5πρου τιμούμε οήμερα μέ τδ Εθνικό μνημόσυνο πού τείνουν τά 

Εθνικόφρονχ σωματεία τού Δΐκώμου, οτή ψιλός©νη γή τού 
όποίου <5 Μάτσης έγραψε μέ τό αίμα του κ C τόν ήρωίΜ του 
θάνατο μι*ν από τές λαμπρότερες σελίδες τού άπβλευθερατικού 
μας άγονος, συνεχίζοντας τήν παράδοσι του Αίολόν Λαβέ" του 
Λεωνίδα κ ί τού Γρηγόρη λύζεντίου·

’Ιέ τή φλόγα τής Αγάπης πρός τήν ’Ελλάδα στή ψυχή 
του, μέ τήν ατσάλινη πίστι του στά ιδανικά τής Ψυλής, μέ τήν 
ώπόφαυι του νά ά/ωνισθή καί vd άποθάνη γιά τήν Ελευθερίά 
τής πατρίδας του, ό Κυριάκος Μάτσης άτένισε .έ βάθος όλόκληρη 
τ$ν ίστορία τού *Εθνους κι’άντίκρυσε τήν 'ελληνική του μοίρα 
μέ τόλμη καί άρετή·

' έ &ριμη σπέψι, καθαρή έδνιηή συνείδησι, 0€ίδύ 
ίδεαλισμό* πραότητα καί ήρεμία, παί άδολο πατριωτισμό, 
ό ,^τσης εισέρχεται μέ σταόερά u:.i αποφασιστικά βήματα 
στές τάζεις τής EQKA γιά νά ΐφο-νέρη τόν έαυτό του υτή 
Ηάδεσι τής Ιίατρίδος του·

Μέ πλήρη συναίσδησι των καθηκόντων, πού Επωμίζεται, 
μέ τή πλούσια Εμπειρία πού παίρνει άπό τήί/^ΰέίία κοινωνική 
καί Εύνική του δράσι είαέρχε^χι στό στρατόπεδο των 
άγωνιστων της ΕΟΚΑ, όχι μόνον Ιπό τόν Ενθουσιαυμό καί τό 
σκίρτημα τής μεγάλης δρας πού ίσήμανε, άλ/\ά από μιάν 
Εοατερική ν::ρ») ό..·ί μιό^^.ή ύ.·.υχρό.ωσι, πού βριο-ιόταν ατό 
σωΨΐ'κά του, χρόνια τώρα, καί πού περίδενε νά μετουσιωθή 
σί πραζι ήρωΐ’σμό τήν· .κατάλληλη στιγμή»

Από τά φοιτητικά του χρόνια νοιώθει τήν ώνάγκη 
νά προυρέρη τές Βυνάμεις του στόν άγδνα γιά τήν Ελευθερία 
τής Πατρίθος του κι’Εργάζεται πυρετωδώς, μΕ ζήλο καί 
Ενθουσιασμό, γιά τή προώθησι καί at op λή Toy υπριακού .ιαί 
μετέχει σ£ όλες τές Εθνικός Εκδηλώσεις τού πανεπιστημίου 
υτή Θεσσαλονίκη»
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*ϋμελεϊ» ν γρ&φεν» n'vtv έκαφές» al.C
βτ^ ‘Ελλάδα τήν πραυγή τής λδπρου παί τήν 

δπδφαυι, ης γεά έ^ευυερία·

Μετά τήν άποπεράτωοι των σπουδήν του έπνστρεφεί» 
στήν >ύιφθ w C τή π^πλ^υρη έθνεπή ν.ουυωννΜή
του δράσε καί τδ 1^» βρίσπεταλ μέ τό δπλο στδ χέρε στές 
προκεχωρημένες έπάλςενς τού δπελευθερατνΗού άγωνα τής 
Πατρίδος του ικ C μετουσι,όνει, αέ πραψν τά δνειρα, τές 
ηροσόοιιίες καί τούς έθνεκοδς του δραματεομούς· £?νκε ή 
μεγάλη Στνγμή τής Κύπρου πού ή άδοδλωτη ‘Ελληνική της ψυχή 
δρθύνεται άλύγτστη hc C &πο^ υ<τική γεά υύ ά,ωντσθή 
ένάντια οτή σκλαβιά καί τήν δίοδούλωσι.

Τδν ‘Ιανουάριο του δ άτοης σνλλαμβάνεται 
στδ αγρόκτημα τού *Α.χερδ nctC μετω^δρεταε στήν ’ϋμορφίτα 
δπυυ ‘ντεμετωπίζεν τή ίϊρότη φοβερή τ υ όο*νμ^.ο(α·

Mi ψυχνηδ ?&*νος i^C *νλληννχή άξνοπρέπει,ίχ ^έχεταν 
τά βαβα^ι,ζΓΐήρ^ mt τές ταβεενώσεες·

Δδυ δευλτ* μπροστά ατά μ ,ρτύρνα hg£ όδν κάμπτεται» 
άίτδ τήν δπερτδτη θοχεμαο(α« AC δελεαοτεκές προτάωευς τού 
στρατάρχη χάρτνγΗ πού τόν έπευπέπτεταΐτ στά ηρατητήρνο mC 
τού προσφέρει, τδ ύπέροριο ποσδ των πεντίΜΜοσέ^ν χςλν'οων 
λι,ρων γνά νά τού παροοδση τδν άρχηγδ τ υ Γηγενή, παρέχουν 
τήν εήιιβή^Ε οτδν ήρ®α τού Πενταδακτύλου νζ 2 '
μεγ λεύο τής ’ΕΜηνρπής του ψυχής καέ νά φανερώση μπροστά 
στδν Ματάπληπτο Στρατάρχη τδν σν^ρωπνομδ wxC τδ ήθος τού 
άγδνα των ίυπρίωυ άγωvuοτδν»

Μέ άΰνγπράτητη τήν δργή του δ Μάτσης πτυπά τδ 
χέρν του στδ γραφείο waC άψήνεε νά βγή άπδ τή ψυχή του 
ή έστορνηή auC ναραλλέα του άπάντησν· "Ού περέ χρημάτων 
τδν άγωνα πονοόμεθα. άλλά περί άρετής. Λυπούμαι, δι,δτι, μέ 
έχετε προσφάλεε"· Καί μέ σταθερά βήματα έγιιαταλε£ιιεν τδν 
Στρ τ -ρχη Ht-C βαύέζεε πρδς τδ πελλί τού μαρτυρίου του·
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Μέ τέτοια γενναιότητα ψυχής δ Μάτοης αντιμετωπίζει 
τήν πρόκλησι· Μέ τέτοια ζωντανή καρδιά άντικρύζει τήν 
έννοια τής ελευθερίας, πού είναι τ6 πάθος καί η ζωή του·

*0λη ή νοτορία τής ί·υλής μέ τές παραδόσεις καί 
τούς θρύλους της, ζωντανεύει μπροστά του καί τ5ν παλεί στή 
συνέχιοι τού αγώνος· Καμμία δύναμι όέν μπορεί νά σταματήση 
•κενά τήν ήρμίκή του πορεία· Κανένα Εμπόδιο, ούτε 'md τά 
συρματοπλέγματα των Κρατητηρίων» μπόρεσαν ν' συνθλίψουν 
τήν άπόφασί του γιά έ ευθερία·

Δραπετεύει, άπδ τά Κρατητήρια τής Κοκκινοτιεμεθΐ~ς 
καί βρίσκεται, καί πάλι υτήν Εμπροσθοφυλακή τού ‘γώνος·

QC παταπράσινοι κάμπον καί τά βουνά τής Κερήνείας 
δέχονται, ιόν παλμό τής ψυχής του κί τό τραγούδι των 
ήρωεσμών του·

* 0 Πενταδάκτυλος, η Λάπηθος, δ Καραβας, τό Κ'ρμι» 
τό Δίκωμο φιλοξενούν στ' ειμημύνα τους χώματα τδν ήρυίσμδ 
παί τά κατορθώματα του. <ι’αναπνέουν βαθείά τήν άνάσα των 
αγόνων του καί τό μεγαλείο τής ουοίας του.

Σ.τά ά ξασμένα χώματα τού ήρωνκού Δτηώμου, εοω 
πού βρισκόμαστε ο ήμεροί, ή ίστορία των αγώνων τού Κυριάκου 
Μώτση τέλενωοε μέ τόν ήρωνκδ του Μνατον, πού είναι μήνυμα 
πίστεως, φωνή Ελευθερίας καί προ ταγή καθήκοντος· ‘eoS 

σ’αύτδ τύν ίερδ χώρο δ Κυριάκος ώτσης δίδει τήν ήθική καί 
πνευμ τική μάχη τής ’ΕΑληνι,κής ύπρου χαρίς ενδοιασμό καί 
χωρίς τήν έγνοια τού θανάτου. Hi τδ άγιο αίμα του γράφει 
τό μεγάλο Επίλογο τής ίσεορίας του, πού είναι ή συνέχεια καί 
ή συνέπεια τής ίστορίας των 'Ελλήνων.

* **Αν θά βγώ θά μγω πυροβολώντας”·

* 0 ίοριΖΛος άτοης άπήντησε μέ ιή* γνώριμη ·,ωνή 
τής ίστορίας καί τό άόούλωτο πνεύμα τής cγωνιζομένης Κύπρου·

Τδ όλοκαύτωμα τού .Ζαχαιρα συνεχίζεται στδ Δίηωμον·

Τδ Δίκωμον γίνεται χώρος «sk·^^ ^;.ί ‘Ελληνικής 
άρετής καί φιλοξενεί στά χώματα του μί ν δλδκΛηρη C ιτορία 
έπους καί θυοίας, τήν ιστορία τής ψυχής καί τού πνεύ,ατος 
των * λΛήνων τής Κύπρου·
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Ι&τή είναι ή μοίρα μας σάν * Ελλήνων νά δίνουμε κ'θε τδβο 

μί τδ αίμα μας τήν {©τορι^ή π: ρου ία μας στ δ χώρο τδν ήθι^ΑΙν 
ίήΐ4ν , Αψευδή μάρτυρα τής Αντοχής μας καί τής πίστεως μας
στδ ίδανι δ τής έλευθεμίας.

0 ΚυριΑλος άτσης 6ρ0ν ς άρχισε τδν Αγώνα του τήν 1ην *Α· 
πριλίον το® 1955 mi όρθιος τδν τέλειωσε τήν 19ην Νοεμβρίου τοϋ 

1958 σ'ν Αξιος λ^θωνοδοδμας παραδίδων σέ μάς η ί στές έπβρχδμενβς 
γενεές τή δάδα τής Ελευθερίας mt τής <·λλάδος , «®ς mt ύναμι Ακα- 
τ μάχητη στδν δίκαιον Αγώνα μας πού δέν έχει Ακόμη νθάβει σέ αίσιο 
τέρμα.

Τ8 ·ώς τής θυσίας του εΓν ι ή διαθήκη πού Ασήνει στδ 
σημερινό κί δριανδ ’Αληνισμδ τής ύπρου. ιά διαθήκη πού έγρά» 
•η μέ τδ πολύτιμο αίμα του , τδ Α ,ούλωτο πνεύμα του κ ί τήν έλεύ-

U * · ■ C· * > ■ , ( ' . : ■ .. * · . ' »

νατα Ιδεώδη τοϋ *»λληνισμοϋ, χοί>πρέπει νά Αποτελούν τά «νεύμα» 
τι,?, καί ήι ικώ θεμέλια τοϋ έθνικοϋ μας βίου.

Μέ τδ έθνικό τοϋτο μνημόσυνο Απττίουμεσδρο τιμής mt έκ- 
βράζουμε^τήν ευγνωμοσύνη μας πρδς τδν έκλεκτό ήρωα τής I: τ έθος 
μ· ', ποδ επεεε μ-χδμενος ήρωικΑ γιώ τή δική μ-ες όλευθεοία κ ί 
τή δίΝαίαει τβν Mwv τής Μληνικής ου. 1βί Αντλοδμε < ύν l 
^^. γωνιστικδ ερδνημα Από τήν ήδικήν Ακτινοβολία τής θυσίας του 
κατά τές σημερινές δύσκολες στιγμές τής ιστορίας μας.

Λ 1 ' Λ λεγίζουν. Μ «ραμείνουμε
στδν ζωτικδν αύτδν Ελληνικό ^ρο ώς θυσία, ώς Αρετή, ώς 
Hn ΑνθρακισμοΟ, ώς ^ς Ελληνικόν, ςδς Αγωνιστικής

• < U ντιτΑζουμε δλο τδ Αγωνιστικό μας σρδυημα Ινάντία
σέ οιεοδήκετβ ίπι^ουλές mt προσπάθειες γιά τήν έπιβολή λύσεων 
Λπαραδέκτων mt Αντί δημοκρατικών.

·ίαδήποτ« διαιρετική λύσι είναι παντελώς Ακαρώδεκτη 
mt Ανεπιθύμητη διότι Αντίκειται «ρδς τές διεθνώς παρ δεδεγμένες 
δημοκρατικές Αρχές mt θά 'ποτελή βιώσιμη «τάστα<| Αλλά 
θα «Ιρη τδ σπόρο νέας κρίσεως χειρότερης τών σημερινών.

’Ο Κυπριακός λαός κυρίαρχος τδν καί τοϋ μελλοντορ 
του πισηεύει σέ μιά δίκαιη mt δημοκρατική λθσι τοϋ πολιτικού 
τ9υ προβλήματος πού νΑ έζασσαλίζη μόνιμη εί ηνική συμβίωσι 
μετά τών ουρκοκυπ 4ων mt νά Οέτη τέρμα β& τυχδν μελλοντικές 
διενέξεις.

,.u , t > λ«6ς ^.«4 προσηλωμένος «ί ; Κρα»6.εις
£ · ~ ί <·«. »» *· (ΜΗ ■ t ·ημο < ·

2 ”α',1β*υ·'· τοσ •‘"■t®· Μνο. τον «t οίν
» η 6^ ίγων,ζίμενος μ{α μδνιμη „τα9ίρή ,.

Τί του λ6<^
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δημοκρατική MtC Ανελεύθερη.
•Απαραίτητοι προϋποθέσεις τήν έπίτβυζι μι£ς όικαίας 

όημο;:ρ τικής λύσεως civ ι ύψηλ*ν *γωνι τικδν *τόνημτ μ ί 
ν δνδτης, δμ*Μ-ΐ* παί ιύμπνοίί; τού λ ού γύρω Από τήν έθνική 

του ήγεσία.

β γε ύρω^ι των παθβν , τ5ν προσωπικών Αντιθέσεων καί
*λ\ων θςαφορβν είναι ® ήμερα Ανάγκη έθνική.

*0 Κυπρίίάός Αγών διέρχεται σήμερον κρίσιμες στιγμές.
ΰ διαίρεσι καί 6 διχαμός τού λ' οΟ π οάγουν τήν διχοτβίησι, 
είναι σύμμαχοι διαιρετικών λύ· >ων ηΊ Ανθβ :ρ ύνουν τήν ουρ· 
κι *ή dsn λλαξίο,.

Ίπερ'νω 3λων, ύπσράνω οι^σδήποτβ Αντιθέ τέως κ ί πικ ί' .ς 
προίχει τό έΰνικδν συμ»* ον.

Ιναι ή βρα πού δπι;άλλβι ίθνικήν περισυλλογήν κ ί 
πβρίσκεφιν.

’Ισχυρόν κ ·ί * ι ιρετον έσφτϋρικόν μδτωπον π *χει 
τές προϋποθέσεις γιέ μιέ τό : * ‘ <
κοϋ προβλήματος αεί «φ&ΧΚα πχρέ χει είς τήν έθνική μας 
ήγε ία τήν εύχέ >εΐα η ί τή δυν τδτητ: ν* τ : ο οιή η 
θισθνΟς »ω;ί έσωτερι ώς τή βέσι της μίαν λύ®ιν θημοκρατι- 
κήν καί έικαίαν.

ύτήν τήν ζωτικήν Λν'γκ^ν κ ΑεΤτπι δ π τριωτικδς 
Κυπριακός λ; δς,ν* συνειθ ποποιήση.

Τούτο έπιΜλλβι τ6 *θνικ5ν συμ Ipovt ή ο^ δτης 
τού προβλήματος μας, καί ή Ανάγκη ίποΡιόσβως μας Λς λαού 
μέ Ιστορική π"; *άοσι καί Αποστολή.

‘Η Εσωτερική ’νδτης τού κυπριακού μετώπου Αποτελεί 
τήν cύτοΐμυν ν μας έναντι τδν ϊανερδυ καί κρυβίωυ έχθρβν 
τής πορείας μας»

*0 φ>δενρος τής ίςπριακής Δημοκρατίας , έκ»ρα®τής 
τής Θβλήσεως τού λαού , ίιΑ τδν τελευτά ίων ΗβΘνΟν έΜ«βν 
του έχει θέσει τΛς βάσεις όν* μίαν Δημοκρατικήν λύσιν τού 
κυπριακού Προβλήματος· *τήν τήν προσπάθειαν άς ένδυναμώ- 
σουμσ κ~ί Αζιοποιήσουμε , πήραμε ίζοντες τήν ί ωτερικήν 
θίαμάχην.

’Ο μ^ρτυι ικδς ένατος το~υ Κυριάκου ίτση μ®ς η λεϊ 
είς Ουσίας κ ί γενναίας Αποβάσεις.

^·θνο»>ς , elv? ι θρονςματισμού, Αρετή κ: ί Ανθρωπισμός 
Αξιοπρέπεια κ ί ςβς» Ιναι ζωντανός χβρος πού θια-

^υλάττσι κ ί ίποαχσίζσι τήν έλευθεοία μας.
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