Επιμνημόσυνη Ομιλία από τον Δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου.
Εκδήλωση καταδίκης της Τουρκικής εισβολής και κατοχής.
Τύμβος Μακεδονίτισσας
22 Ιουλίου, 2021

Έντιμε κύριε Υπουργέ Άμυνας, Εκπρόσωπε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας,
Πανιερότατε Μητροπολίτη Κερύνειας,
Κύριε Εκπρόσωπε της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Κύριε Πρόεδρε του ΔΗΚΟ,
Έντιμοι Εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων,
Κυρία Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κύριε Εκπρόσωπε Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού
Κυρία Εκπρόσωπε της Πρεσβείας της Ελλάδος,
Κυρία και Κύριοι Βουλευτές Κερύνειας,
Κυρίες Δήμαρχοι του Λευκονοίκου και Ακανθούς,
Κύριοι Εκπρόσωποι των Δήμων Αμμοχώστου και Μόρφου,
Συναγωνιστές Δήμαρχοι, των Δήμων Κερύνειας και Λαπήθου,
Έντιμοι αξιωματικοί του ΓΕΕΦ και της Αστυνομίας Κύπρου,
Κυρία Επίτροπε και Πρόεδρε Συμβουλίου,
Κύριε Έπαρχε Κερύνειας,
Κυρίες και Κύριοι πρώην Υπουργοί και πρώην Βουλευτές,
Αγαπητοί Πρόεδρε και Κοινοτάρχες της Επαρχίας Κερύνειας,
Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι Σωματείων και Οργανώσεων,
Αγαπητοί μας συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων,
Τιμημένοι πολεμιστές του 1974,
Κερυνειώτες και Καρυνειώτισσες, Νέα Γενιά της Κερύνειας,
Φίλοι της Επαρχίας,
Κυρίες και Κύριοι,
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Σαράντα επτά χρόνια πέρασαν από τότε, κι εμείς εδώ, μνημονεύουμε ξανά
τους νεκρούς μας.
Αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή εδώ, στον ιερό αυτό χώρο, τον αγιασμένο με
τα οστά των ηρώων μας.
Όσα υπάρχουν στους τάφους και όσα ελλείπουν από τα κενοτάφια που μας
περιβάλλουν.
Δίπλα από τες ατέλειωτες σειρές των σταυρών, το σεπτό μνημείο της Μάνας
των αγνοουμένων και τη σιωπηλή παρουσία του τραγικού αεροσκάφους των
Ελλαδιτών Καταδρομέων.
Τιμούμε όσους έχασαν την ζωή τους τες αποφράδες εκείνες ημέρες,
όταν κάποιοι συμπατριώτες μας με το αποτρόπαιο πραξικόπημά που έκαμαν
άνοιξαν την κερκόπορτα και ξεχύθηκε η Τουρκιά.
Όταν, με τη βάρβαρη εισβολή, την δύναμη του ισχυρού και τη συντριπτική
τους υπεροπλία, οι Τούρκοι μαινόμενοι σκότωσαν, ξεσπίτωσαν και ερήμωσαν
τη γη μας.
Μνημονεύουμε και τιμούμε τα λαμπρά παλικάρια
που πέρασαν στην αθανασία πολεμώντας
ανάμεσα στα λεμονόδεντρα της Λαπήθου και του Καραβά,
στο λιμανάκι της Κερύνειας.
Στα υψώματα γύρω από το Αγριδάκι, τον Σύσκληπο,
τον Λάρνακα της Λαπήθου
στα χαρακώματα κοντά στη Χάρτζια, τον Άγιο Αμβρόσιο, τον Άγιο Επίκτητο.
στα ακρογιάλια μας, στην Όρκα και τα Λιβερά, την Βασίλεια και τον Βαβυλά,
Τιμούμε αυτούς που κράτησαν την πρώτη οργανωμένη αντίσταση πολιτών
στον Καραβά, την Ελιά και τους Μότιδες, τα Φτέρυχα και τον Παλιόσοφο,
Όλους όσους πότισαν με το αίμα τους τη γη μας,
σε κάθε γωνιά της Επαρχίας μας.
Με ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε στη θυσία των παλληκαριών από την
Ελλάδα,
 τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ,
 τους καταδρομείς από την Κρήτη,
οι οποίοι έγραψαν σελίδες ένδοξης ιστορίας στα πεδία της μάχης.
Και ακόμα,
Γονατίζουμε στη μνήμη του κάθε αθώου πολίτη,
που έπεσε θύμα των ορδών του Αττίλα.
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Πονούμε για τον χαμό των δικών μας, που πέθαναν στην προσφυγιά με τον
πικρό καημό και ανεκπλήρωτη την επιθυμία για επιστροφή στην αγαπημένη
τους γη και
Προσευχόμαστε ξανά για τους αγνοούμενους αδελφούς, συγγενείς και φίλους.
Και δεν πρόκειται όσο ζούμε
να παύσουμε να τους μνημονεύουμε,
να παύσουμε να τους τιμούμε, όπως εμείς θεωρούμε σωστό.
Ειδικά εφέτος, που συμπληρώθηκαν τις μέρες αυτές 200 χρόνια από έναν
άλλο αιματοβαμμένο Ιούλη, όταν ξανά ο ίδιος δυνάστης κρέμασε τον
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, και έσφαξε τους Ιεράρχες και τους Προκρίτους της
Κύπρου.
Ανάμεσά τους ο Μητροπολίτης Κερύνειας Λαυρέντιος, ο Χατζηνικόλας
Λαυρεντίου Πρωτοσυγγέλλου Φερμανής από τον Καραβά, ο Χ’’ Ηλίας από τη
Λάπηθο και άλλοι 15 Πρόκριτοι από τες δίδυμες Κωμοπόλεις της επαρχίας
μας.
Στη μνήμη και τη θυσία όλων αυτών έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε τον
αγώνα για τον οποίο έδωσαν τη ζωή τους.

Τις τραγικές εκείνες ημέρες του Ιούλη και του Αυγούστου του 1974, η
υπεροπλία του εχθρού από την πρώτη στιγμή της απόβασης στην
παραλία «Πέντε Μίλι» στον πρωτομάρτυρα Καραβά, ήταν τρομακτική.
Πολεμικά πλοία και αεροπορία δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο,
εφιαλτικό σκηνικό με τις βόμβες, τους πολυβολισμούς, τις φωτιές και
τους κανονιοβολισμούς να σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή.
Αλλά ακόμα ποιο τραγική είναι η διαπίστωση ότι σκόπιμα η τότε
στρατιωτική ηγεσία δεν εφάρμοσε έγκαιρα το Σχέδιο Άμυνας της
Κύπρου και δεν έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του
προγεφυρώματος στον χώρο εισβολής, όπως προνοούσαν τα σχέδια
του ΓΕΕΦ.
Με αυτή την προδοσία είδαμε τη γη μας να σκλαβώνεται.
Τον μόχθο μας να σωριάζεται σε σωρούς ερειπίων.
Νιώσαμε την αδικία και την απόγνωση, με τα όνειρά μας να γίνονται
θρύψαλα στις τέσσερεις γωνιές του ανέμου.
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Βαρύ το πλήγμα του ξεριζωμού και του χαμού αγαπημένων προσώπων.
Μεγάλος ο συγκλονισμός από τις θυσίες και τον ηρωισμό των
παλληκαριών μας στα πεδία των μαχών.

Από εκείνη την ημέρα αγωνιζόμαστε με όλα τα ειρηνικά μέσα που
έχουμε στη διάθεση μας. Με όπλο μας το δίκαιο και την αγάπη για
κάθε κομμάτι της κατεχόμενης γης μας προσβλέπουμε σε μια λύση δίκαιη,
βιώσιμη και ειρηνική.
Διαχρονικά οι Κερυνειώτες ομοφωνήσαμε στο ότι η λύση του Κυπριακού
προβλήματος, πρέπει να στηρίζεται στις παγκόσμιες Αρχές Δικαίου και
ηθικής, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με γνώμονα τις θέσεις αυτές, ως ηγεσία και ως λαός,
κτυπήσαμε τις πόρτες των Διεθνών Οργανισμών,
προσφύγαμε σε δικαστήρια,
καλέσαμε τους ισχυρούς της γης να παρέμβουν.
Σε όλα τα βήματα, σε όλα τα κέντρα αποφάσεων,
διεκδικούμε λύση του Κυπριακού, που
να απελευθερώνει τα σκλαβωμένα μας εδάφη,
να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες
όλων των Κυπρίων,
να εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων στα σπίτια και
τις περιουσίες μας,
να παρέχει σε μας συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και μονιμότητας .
Απαιτούμε την απαλλαγή της Κύπρου από τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα
και τους εποίκους και
αναζητούμε τη μέρα που όλοι οι Κύπριοι θα συμβιώνουν ειρηνικά
και θα απολαμβάνουν τα αγαθά της ειρήνης και της ευημερίας σε μια ενωμένη
πατρίδα.
Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Προσφυγικά Σωματεία και τα οργανωμένα Σύνολα
της Επαρχία Κερύνειας δεν θα παρεκκλίνουμε από τις διεκδικήσεις αυτές.
Με βαθιά επίγνωση της αποστολής μας επανατονίζουμε την αταλάντευτη
θέση μας ότι ο χρόνος δεν λυγίζει τις αντοχές μας.
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Δεν συμβιβαζόμαστε με κανένα τρόπο με τα τετελεσμένα της εισβολής και της
κατοχής και τονίζουμε ότι οι μνήμες των κατεχόμενων εδαφών μας αποτελούν
πυξίδα ζωής.

Αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή
Κυπριακού προβλήματος.

του

Ο Τούρκος εισβολέας και κατακτητής έχει αποθρασυνθεί..
Μεθοδικά και αυταρχικά
καταρρακώνει κάθε έννοια δικαίου και ηθικής.
Καταπατά κάθε ανθρώπινο δικαίωμα του νόμιμου δικαιούχου
και περιφρονεί προκλητικά, τις υποδείξεις των Διεθνών Οργανισμών.
Εισβάλλει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,
Διεκδικεί την υφαλοκρηπίδα μας,
Απαιτεί λύση δύο κρατών στην Κύπρο,
Απαιτεί κυριαρχική ισότητα
και δεν συνομιλεί αν δεν δεχτούμε πρώτα τις αξιώσεις του.
Ακόμα και χθες το φερέφωνο της Τουρκίας στην Κύπρο, σε μια έξαρση της
αδιαλλαξίας τους, έκανε προκλητικές εξαγγελίες με νέα τετελεσμένα και
παράνομες ενέργειες για την μαρτυρική βασιλεύουσα πόλη, την Αμμόχωστο.

Μέσα σε αυτό το θλιβερό σκηνικό στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις αγωνιώδεις
προσπάθειες της Κυβέρνησης και ολόκληρης της Πολιτικής Ηγεσίας να
σπάσουμε το αδιέξοδο για ν’ αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες.
Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια να βρεθεί μια έντιμη, αξιοπρεπής και
βιώσιμη λύση το συντομότερο δυνατόν. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι «δεν
είναι εύκολες οι θύρες, σαν οι χρεία τις κουρταλεί», σύμφωνα με τον Εθνικό
μας ποιητή.
Οι στιγμές απαιτούν σύνεση, σοβαρότητα και υπεύθυνους χειρισμούς.
Απαιτούν ανάληψη πρωτοβουλιών στον διεθνή χώρο,
διεκδικητικότητα και ευελιξία.
Απαιτούν πάνω από όλα ενότητα και συλλογική δράση.
Για τούτο και χαιρετίζουμε την ενότητα των Πολιτικών Δυνάμεων στο Εθνικό
Συμβούλιο για το θέμα της Αμμοχώστου και αναμένουμε ότι η ενότητα θα
περιλάβει κάθε πτυχή του προβλήματος μας, ώστε να πορευτούμε ενωμένοι
και αδιάσπαστοι.
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Επιδοκιμάζομε την ενέργεια να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Ήταν καιρός να απαιτήσουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να επέμβει
αποφασιστικά για την κατάφωρη περιφρόνηση των ψηφισμάτων του για την
Αμμόχωστο από την Τουρκία.
Είναι επιτέλους καιρός ομόψυχοι να αντιδράσουμε:
Να εκθέσουμε την Τουρκία ως κατοχική δύναμη.
Να ζητήσουμε,
Να απαιτήσουμε.
Να διεκδικήσουμε.
Είναι καιρός να απαιτήσουμε ΚΑΙ από τον ΓΓ του ΟΗΕ να μιλήσει ξεκάθαρα.
Ως ο θεματοφύλακας του Διεθνούς Δικαίου,
θα πρέπει να μιλήσει για εισβολή και κατοχή.
Να απαιτήσει δικαιοσύνη.
Είναι καιρός να διεκδικήσουμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να
διαδραματίσει σωστά τον ρόλο για τον οποίο συστάθηκε.

Βέβαια δεν έχουμε αυταπάτες για τες δυσκολίες που θα συναντήσουμε.
Παρόλα αυτά, παρά τις φοβερές δυσκολίες που υπάρχουν, τις πικρίες, τις
προκλήσεις, τις πιέσεις, εμείς οι Κερυνειώτες δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν
θα δεχτούμε λύση, αν αυτή η λύση δεν είναι δίκαιη, έντιμη και αξιοπρεπής.
Στην μακρόχρονη ιστορία μας αποδείξαμε ότι
ως λαός έχουμε μέσα μας αντοχές ανεξάντλητες.
Στεκόμαστε στις επάλξεις για διεκδίκηση των δικαίων και των δικαιωμάτων
μας. Η σκληρή πραγματικότητα δεν επιτρέπει εγκατάλειψη της αγωνιστικής
προσπάθειας. Τα 47 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως για να μας οδηγήσουν σε
μια στάση αποδοχής ή ανοχής των αποτελεσμάτων της Τουρκικής εισβολής.
Αντίθετα, πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο το αίσθημα της ευθύνης και βαρύτερο
το χρέος μας να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο μας.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με πίστη και
υπευθυνότητα. Με ανυπόταχτο φρόνημα.
Το χρωστούμε σε κείνους που υπερασπίστηκαν τη γη μας το 1974 και
έδωσαν το αίμα τους γι’ αυτήν.
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Θα εργαστούμε με επιμονή και συνέπεια μέχρι την τελική δικαίωση και
την επιστροφή μας στα πατρογονικά μας εδάφη.

Κυρίες και Κύριοι,
Κερυνειώτες και Κερυνειώτισσες,
Εκ μέρους των οργανωτών,
του Δήμου της πόλης Κερύνειας, του Δήμου Λαπήθου, του Δήμου Καραβά,
της Ένωσης Κοινοτήτων της Επαρχίας Κερύνειας,
του Προσφυγικού Σωματείου «Η Λάπηθος»
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς»,
και της Ένωσης Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας,
καταθέτω την ισχυρή μας θέληση και απόφαση
για αγώνα για δικαίωση και Ελευθερία.
Καλή δύναμη.
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