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’Επιμνημόσυνος λόγος τού ΔίευΘυντού ’ Εκπαιδευσεως 
κ* ΚλΖ Γεωργιάδη κατά τό εθνικόν μνημόσυνου του Κυριάκου 
Μάτση είς Δίκωμον τήν Ι^ην Νοεμβρίου, 196 «

πΚι Αν είναι νά πεθάνουμε γιά τήν ‘Ελλάδα> θεία
ή δάφνη’ χ>ιά φορά κανείς πεθαίνει .

• Πόσο λαμπύριζε ή ήυχή καί πώς άστραψταν τά μάτια 
στή θύμηση των στίχων τούτον πού τόσο συχνά Απάγγελλε υ 
σταυραετός τού Πενταδακτύλου, όταν ξαπλωμένοι σέ ωρα 
ανάπαυλας στίς ακτές του 'Αγίου Γεωργίου αναλύαμε τά 
νόημα του Αγώνα πού άρχισε τήν 1η ’Απριλίου 1955 Υ^ά νά 
σταματήση τρεις μόνο μήνας ύστερα Απο τόν Αναπάντεχο 
χαμό του, τόν χαμό του εκλεχτού μας, του δποίου τελούμε 
σήμερα τό δεκάχρονο μνη^ιόσυνο. Καί πόσο τά τελευταία· του 
λόγια ”δν Θά βγω, θά βγω πυροβολώντας^ συνταίριασαν μέ 
τούς δραματισμούς καί τούς προσανατολισμούς τής ωραίας 
ψυχής του στίς ιερότερες παραδόσεις τής Ακόμα πιό 
ωραίας ‘Ελλάδας πού τήν θρόνιασε βασίλισσα μέσα του γιά 
νά πρόσφέρη στό θείο βωμό της τά νειάτα του, τα ύλό ζωή 
καί πνοή καί προσδοκίες.

'Η Ιερά μορφή τού Κυριάκου Μάτση φαντάζει 
πανώρια στό συνταίριασμα τούτο πού· δίνει νόημα στή θυσία 
του, μιά θυσία πού ομοιά της βρίσκει κανείς μόνο στίς 
παραμυθένιες ιστορίες της φυλής μας που μονή π1τάκε 
τήν έννοια τού θανάτου στό πνεύμα τής έλευθερίσ.ς 
γιά νά δημιουργήση θρύλους Ασύλληπτους καί κατορθώματα 
έξωκοσμικά.

Στά ίδια τούτα περιθώριο. Θρύλου τοποθετείται 
κι ή δική του Θυσία γιατί δ Θάνατος του δεν ήταν δ

μά τό Αποτέλεσμα μιώς Ασύλληπτης σέ Αποφασιστικότητα 
ύποταγής ~ Ινστίκτρυ της ζωής στή φωνή τού χρέους 
γιά τήν πατρίδα καί τά Ιδανικά της.

Καί συνάντησε δ Μάτσης φωτεινή στή σπηλιά του 
Δικώμου τή Δόξα των μεγάλων πού τόν αοραξε με δρμή καί 

ώδήγησε σταθερά ατούς δικούς της τούς κόσμους, Ακεί, 
®ού οί δνΘρωποι παύουν νδάνήκουν σέ μιά χωρά καί σέ μιά 
έπΓ,χή καί γίνονται σύμβολα αιώνια και παγκόσμια. 
Παγκόσμιοί :τ. ί αϊώνι σν σύμβολου Αρετής ύ Λάτσης στέ^ι 
’ ■' - ' · αιθέρες τό πρόσταγμα της Ιγκαρτερή · 
τής εμμονής είς τούς Αμετάθετους σκοπούς τ^ύ Αγώνα
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' . ~ ' :ρό Εθυσι ί

Δεν πρόκειται στον σύντομο τ^ύτο Επιμνημόσυνο 
λόγω ν’&ναλύσω τή ζ ' ' τή δράση τού Εκλεκτού
Τούτο θά κόμη δ ιστορικός τού μέλλοντος μέ ξάστερο 
μυαλό σάν περάσουν οί θύελλες. Αύτέ πού θά προσπαθήσω 
στή σημερινή περίσταση νά κάμω είναι νά μ ~ 
πολύ μπορ^ ατό νόημα τής θυσίας του καί ν’ ύντλήσω διδά
γματα, βέβαιος ότι μέ τούτο τόν τρόπο κι αύτόν τιμώ πιό 
πολύ καί τό μνημόσυνο παίρνει θετικότερη Εξ ία.

*0 Κυριάκος Μάτσης ύπήρζεν Λπό τά πρώτα καί πιό 
σημαντικά στελέχη τής ECKA κι Από τούς πιό στενούς κι 
Εκλεχτούς συνεργάτες τού Διγενή. Δέν ύπήρχε μορφή καί 
πτυχή τού άγωνα πού νά μή τήν Εγνώριζε. ’Από τή στιγμή 
πού Ενάλαβε τήν εΰθύνη τής περιοχής τού Πενταδάχτυλου 
συνέδεσε τόν Εαυτό του μέ όλες τίς ήρσί’κές πράξεις πού 
ή καθεμιά έφερε τήν προσωπική του σφραγίδα. Τολμηρός 
σέ βαθμό Ασύλληπτο, Επινοητικός καί στρατηγικός σάν δ 
πιό έμπειρος στρατιωτικός, επιβλητικός κι’Αποφασιστικός 
σι’όλες τίς ενέργειες του, αγνός καί φλογερός στις 
Εκδηλω ; υ, καθαρός κι ’ ένθουσι ωδής στίς πρωτοβουλίες 
του, Ενέπνέε τήν αγάπη καί τον σεβασμό καί τήν Εμπιστοσύνη 
στούς συνεργάτες του, πού ήταν έτοιμοι ν’ Εναλάβουν έργα 
Απίθανα μέ τή δι :ή του καθοδήγηση.

λι όλα τούτα όχι γιατί του τά ζητούσαν κι ούτε 
γιά Επίδειξη,, μά γιατί πίστευε μέ όλη τή δύναμη τής 
ψυχής του στήν 'Ελλάδα καί στήν Ιδέα τής Ελευθερίας. 
Γι’αύτόν ή Τόνωση δέν ήταν ένα απλό σύνθημα μά βίωμα 
πού πήγαζε Από τήν ιστορική Ανάγκη φυσιολογικής σύνδεσης 
Εν 5ς τμήματος μέ τόν όλο Ελληνικό κορμό. Γι’ ό.' 
βίωμα, γι’αυτή τήν ιστορική Ανάγκη ήταν έτοιμος γιά

. ί . Γιβί τ.ι γιά τούτο Ακριβώς πού δ θάνατός του 
παίρνει ξεχωριστό νόημα, κι ερμηνεύεται σάν Απόφαση 
νά δώση τή ζωή του μέ τόν πιό λαμπρό τρόπο γιά κάτι 
πού τό έζησε σάν βίωμα καί στό δποίο πίστεψε σάν τό 
περιεχόμενό της; Δ® θυσιάζει κανείς τή ζωή του γιά 
’..ί ιξ ,. μιά ' είναι βέβαιο πως ΑποτελεΓ ή ζωή τό ιιό 
πολύτιμο Αγαθό π ' ‘ στόν άνθρωπο. . '
θυσιάζει μόνο σάν προσφορά·στό βωμό Αγαθού πιό πολύτιμου. 
Καί γιά τόν Κυριάκο λίάτση Αγαθόν :ι ' λύτι ’ ' -ή 
ζε ή ήτ,.ν ή Ελευθερία, π,, ύ τήν Εστησε . ίλι ία στήν

‘ . ό ή ’ ·", η νά ύ ) γι ’αύτή Λ 5 τά
ι"τ.,. ’Απέδειξαν ο Ηάτσης μέ τήν θυσία του

. (/ ι ■■ κα ί τ ί ■ - - ■* ·. .. < ■ ί
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άφσύ κατώρθωσε σέ gid στιγμή, πού τήν είχε φοβηθή σάν
,ο·πος κι αβτός ο Θεάνθρωπος νά καταδαμάση τό ένστικτο 

τής ζωής και' τήν Αδυναμία τού σώματος καί νά μεταπηδήση 
άπό τήν ζωή όχι στο θάνατο, σάν ο£ κοινοί Θνητοί, μά 
στην Αθανασία σάν cl καλλίνικοι μάρτυρες τής πίστεως κι ί 
τής πατρίδος. ’Απέδειξε μ’αύτή πόση δύναμη μπορεί νά 
εμπνεύση ή Αφοσίωση στά I VI ' " ί ■ s . -
τά ^ρια τής λογικής, δέ μπορεί νά έρμηνευθή παρά σάν έκφραση 
μιάς Εσωτερικής Ανάγκης τήν δυνατών νά σπάσουν τά Θερμά 
τής ζωής κι ’ αθάνατοι νά όρμήσουν στην κατάχτηση τού Ιδανικού 
ώπ ς τό συνέλαβαν cl πρόγονοί των κι όπως έχει μετουσίωθή 
στήν έννοια τής ελευθερίας.

Τέτοιο τό περιεχόμενο τού Αγώνα καί τό νόημα τής 
Ουσίας τού Κυριάκου Μάτση, μιας Ουσίας πού διδάσκει πολλά 
καί πού συγχρόνως δημιουργεί σ’ όλους Εμάς Υποχρεώσεις ές. 
Διδάσκει ή θυσία του πώς τό Έθνος σ’^ποια γωνιά κι Αν 
είναι Απλωμένο διατηρεί Αξιόλογες ήύικές δυνάμεις πού 
έκδηλούνται σέ στιγμές Αποφασιστικές γιά νά σώσουν Από 
τήν ταπείνιοση καί νά διαγράψουν Ελπιδοφόρο τό μέλλον. 
Διδάσκει ή θυσία του, πώς στόν ξεχωριστό τούτο χώρο ή αγνή 
καί καθαρά Ελληνική ψυχή δέν έσβησε μά Εξακολουθεί νά 
ζή ζωντανή κι έτοιμη γιά νέες Εξορμήσεις καί νέες Θυσίες 
ft ' τήν Ολοκλήρωση τ“ν Εθνικών πεπρωμένων.

Lid ή Θυσία τού Μάτση δέ διδάσκει μόνο. Συγχρόνως 
δημιουργεί σέ πλους Υποχρεώσεις μεγάλες. Γιατί τό έργον 
του δέν έχει όλοκληρωΟή. Σέ μας στέκει ή ΑλοκΧήρ. σή του, 
φτάνει νά είμαστε Αποφασισμένοι νά δφυλέψόυμε θετικά 
καί σύμφωνα μέ τό περιεχόμενο τής Θυσίας του. Είναι βέβαιο 
πώς σήμερα έχουμε χάσει πολύ έδαφος καί πώς δ σκοπός γιά 
τόν όποίο Εθυσιάσθη βρίσκεται-τώρα στά περιθώρια των Ενείρων 
ώπ ς ήταν πρίν άπό Θρυλικό Αγώνα τού 55"59· ΕΪναι 
ζ ς τό ίδιο βέβαιο, ' Επαγακτάτα'ΐ’* μέ
ί, ιά ξ ' , ■ '
Θετική, γιά δουλειά ’ νική· Τό Έθνος μας γνώρισε Θερμοπύ) 
πολλές στο πέρασμα τής ιστορίας^ μά σέ τούτα τά συντρίμια 
τής συφοράς έστηνε πάντα μνημεία γιά νά τού Θυμίζουν τό 
χρέος γιά νέα Εξόρμηση. Δέν έκλαψε στ-'ν τάφο τού Λεονί' 
μά χρήσιμου ίησε τόν τάφο τούτο γιά νά γράψη τής Σαλαμίνας 
τό τρόπαιο. Λύτό μάς λέει ή ιστορία, αύτό φωνάζουν άπό 
τόν τάφο ot Αθάνατοι, α&τό φωνάζει * ’Ιυριάκος δάτοης. 
Jltvai ιερά Υποχρέωση "παν νά προ σατέν ίσ^υμε τό μέλλον
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ένωμένοι καί Αδιάσπαστοι καί με πλήρη atokοδοξία, 
πού τήν έμπνέει ή θυσία τ$ν μαρτύρων τής Ελευθερίας, 
ή Θυσία του Κυριάκου Μάτση. * Ενωμέ νο ι κι Αδιάσπαστοι, 

'. ' ο ' ' λογισμό
εύΘυνων. Δέν είναι καιρός γιά μικροπολιτική. Δεν 
είναι καιρός γιά ξεσπάσματα. Δέν είναι καιρός γιά 
Ενέργειες πού δξύνουν τά πάθη. Δέν είναι καιρός γιά 
διάσπαση. Είναι καιρός γιά δουλειά Εθνική. Είναι καιρό 
γιά δουλειά Θετική. Είναι καιρός γιά ΕρΟή Εχτίμηση 
κ^ί γι ’ ό.ξι ολόγηση τ~ν θυσιών, πού μπαίνουν πιό ψηλά 
5 ' δποιαδήποτε Εκμετάλλευση ?? ' καπηλεία, Είναι 
καιρός γιά πειθαρχία κι‘Ανάληψη των εύθυνων μας σάν 
‘Ελλήνων, σάν κλήρο νόμων τής πιό ένδοξης ιστορίας. 
Αίτά προστάζει ή ιστορία τούτη, αύτά προστάζουν οί 
δημιουργοί της, αυτά προστάζει δ Κυριάκος Μάτσης, 
πού μέ τόν ήρω.Γκό του Θάνατο άπεδείχθη μεγάλος καί 
τής πατρίδος άξιος. Τούτου Αμάραντος Ας λ ι \

(Κλ. Γεωργιάδης) 
Διευθυντής ’ Ξκπαιδεύσεως

ΥΉ CYP ΓΕ ICY Π ΑΙ ΔΕΙ ΑΣ , 
Λευκωσία.
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