Επιμνημόσυνη Ομιλία από τον Δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου.
Εκδήλωση καταδίκης της Τουρκικής εισβολής και κατοχήςς.
Τύμβος Μακεδονίτισσας
23 Ιουλίου, 2018
Έντιμε κύριε Υπουργέ Άμυνας
Πανιερότατε Μητροπολίτη Κερύνειας, Έξαρχε Λαπήθου και Καραβά,
Έντιμοι Εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Κύριοι Δήμαρχοι
Συναγωνιστές Δήμαρχοι, των κατεχομένων Δήμων, Κερύνειας, Λαπήθου,
Αγαπητέ Εκπρόσωπε της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο,
Έντιμοι αξιωματικοί του ΓΕΕΦ, της ΕΛΔΥΚ και της Αστυνομίας Κύπρου,
Κύριε Έπαρχε Κερύνειας,
Αγαπητοί Κοινοτάρχες της Επαρχίας Κερύνειας,
Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι Σωματείων και Οργανώσεων,
Αγαπητοί μας συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων,
Τιμημένοι πολεμιστές του 1974,
Κερυνειώτες και Καρυνειώτισσες,
Φίλοι της Επαρχίας,
Κυρίες και Κύριοι,

Σαράντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τότε, κι εμείς
νεκρούς μας στον ιερό τούτο χώρο,.

μνημονεύουμε ξανά τους

Όσους έχασαν την ζωή τους τες αποφράδες εκείνες ημέρες,
όταν παράφρονες συμπατριώτες μας με το αποτρόπαιο πραξικόπημά τους
άνοιξαν την κερκόπορτα και ξεχύθηκε η Τουρκιά
όταν, με τη βάρβαρη εισβολή, οι Τούρκοι μαινόμενοι σκότωσαν, ατίμασαν,
ξεσπίτωσαν και ερήμωσαν τα σπίτια και τη γη μας.
Τιμούμε τα λαμπρά παλικάρια που πέρασαν στην αθανασία πολεμώντας σε κάθε
γωνιά της Επαρχίας μας:




Τα νιάτα που θυσιάστηκαν στο λιμανάκι της Κερύνειας.
Αυτούς που έπεσαν μαχόμενοι ανάμεσα στα λεμονόδεντρα της Λαπήθου και
του Καραβά.
Εκείνους που σκοτώθηκαν στα ακρογιάλια μας, στην Όρκα και τα Λιβερά, την
Βασίλεια και τον Βαβυλά.
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Όσους πότισαν με το αίμα τους τη γη μας στο Αγριδάκι, τον Σύσκληπο, τον
Κοντεμένο και τo Δίκωμo.
Εκείνους που ξεψύχησαν στον Λάρνακα της Λαπήθου και την Μύρτου, τη
Χάρτζια, τον Άγιο Αμβρόσιο, τον Άγιο Επίκτητο.
Όλους όσους αντιστάθηκαν στην Ελιά και τους Μότιδες, τα Φτέρυχα και τον
Παλιόσοφο, το Κάρμι και το Τριμίθι, το Διόριος και την Αγία Ειρήνη.

Μακρύς ο κατάλογος των χωριών μας, ακόμα και ν’ αναφερθούν,
αλλά ασύγκριτα πιο μακρύς ο αριθμός των νεκρών μας.
Μαζί με αυτούς, τιμούμε όλους τους ήρωες μας, που έδωσαν τη ζωή τους τον μαύρο
εκείνο Ιούλη.



Τους υπερασπιστές της ελευθερίας, της νομιμότητας, της δικαιοσύνης.
Τους Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι, πιστοί στις αξίες του έθνους, δεν
δείλιασαν, δεν έριξαν τις ασπίδες και παρέμειναν στη μάχη, εκεί που τους
έταξε η ιστορία να φυλάγουν Θερμοπύλες, να υπερασπίζονται πατρίδες.

Με ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε στη θυσία των παλληκαριών από την Ελλάδα,
 τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ,
 τους καταδρομείς από την Κρήτη,
οι οποίοι στα πεδία της μάχης έγραψαν στιγμές ένδοξης φιλοπατρίας και
αυταπάρνησης.
Και ακόμα,
Γονατίζουμε στη μνήμη του κάθε αθώου πολίτη, που έπεσε θύμα
των ορδών του Αττίλα.
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.
Προσευχόμαστε ξανά για τους αγνοούμενους φίλους, συγγενείς και αδελφούς
Καταθέτουμε στεφάνι στα Άγια Πάθη της Φυλής.
Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, όσα κι αν περάσουν ακόμα, θα θυμόμαστε τον Γολγοθά
που μας έφερε εκείνο το φοβερό καλοκαίρι και θα προσδοκούμε την Ανάσταση.
Για σαράντα τέσσερα χρόνια προσβλέπουμε σε μια λύση δίκαιη.
Σαν ηγεσία και σαν λαός εναποθέσαμε τις ελπίδες μας στη Δικαιοσύνη.
Κτυπήσαμε τις πόρτες των Διεθνών Οργανισμών,
προσφύγαμε σε δικαστήρια,
ικετεύσαμε τους ισχυρούς της γης.
Σε όλα τα βήματα, σε όλα τα κέντρα αποφάσεων, διεκδικούσαμε και διεκδικούμε
λύση του Κυπριακού που να στηρίζεται σε θέσεις Αρχών.
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Διεκδικούμε λύση που να στηρίζεται στις Πανανθρώπινες Αρχές του Διεθνούς
Δικαίου.
Πάνω στα ιδεώδη που οικοδομήθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών,
τα ιδανικά που κτίστηκε η Ενωμένη Ευρώπη,
τα πρότυπα που βασίζεται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Διεκδικούμε λύση του Κυπριακού που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα
όλων των Κυπρίων, να εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων
στα σπίτια και τις περιουσίες μας, να παρέχει σε μας συνθήκες ελευθερίας,
μονιμότητας και αξιοπρέπειας.
Απαιτούμε την απαλλαγή της Κύπρου από τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και
τους εποίκους.
Προσβλέπουμε στην ημέρα που όλοι οι Κύπριοι θα απολαμβάνουν τα αγαθά της
ειρήνης και της ευημερίας.

Οι Δήμοι και τα προσφυγικά Σωματεία της Επαρχία Κερύνειας με τη συμπαράταξη
των κοινοτήτων ολόκληρης της Επαρχίας δεν θα παρεκκλίνουμε από τις διεκδικήσεις
αυτές.
Αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση του Κυπριακού
προβλήματος. Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι κρίσιμες για τις εξελίξεις του
Εθνικού μας θέματος. Γνωρίζουμε και αξιολογούμε θετικά την επιθυμία και τις
προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και των συνεργατών του
για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση το συντομότερο δυνατόν.
Και ξέρουμε πολύ καλά ότι «δεν είναι εύκολες οι θύρες, σαν οι χρεία τις κουρταλεί»,
κατά τον Εθνικό μας ποιητή.
Εμείς κι αν το ξέρουμε αυτό.
Είναι όμως καιρός να μιλήσουμε ξεκάθαρα:
Να εκθέσουμε την Τουρκία επιτέλους ως κατοχική δύναμη.
Να απαιτήσουμε.
Να διεκδικήσουμε.
Φτάσαμε στο σημείο που η Τουρκία από κατοχική δύναμη να αντιμετωπίζεται σαν
ενδιαφερόμενος τρίτος και μάλιστα να πιστώνεται με θετική συμπεριφορά και
συμβολή.
Με πικρία παρακολουθούμε επίσης την στάση των Ηνωμένων Εθνών σε πολλά
θέματα.
Πότε επί τέλους ο ΓΓ του ΟΗΕ θα πει τα πράγματα με το όνομά τους;
Πότε θα μιλήσει για εισβολή και κατοχή;
Πότε θα απαιτήσει δικαιοσύνη;
Αντί αυτού κρατά ίσες αποστάσεις και ζητά επίδειξη ελαστικότητας και από τες δύο
πλευρές.

3

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.
Δεν πρόκειται να διαλύσουμε το Κράτος που με θυσίες αποκτήσαμε στο όνομα μιας
οποιασδήποτε λύσης.
Και επειδή τελευταία κάποιες πληροφορίες υπάρχουν ότι η άλλη πλευρά θεωρεί ότι
με τη λύση που διαπραγματευόμαστε θα καταργηθούν οι κατεχόμενοι Δήμοι και οι
Κοινότητές μας, ξεκαθαρίζουμε ότι:
Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τους Δήμους και τες Κοινότητες της
κατεχόμενης γης μας.
Δεν παραδίνουμε την Κερύνεια,
δεν σβήνουμε την Λάπηθο από τον χάρτη,
δεν διαγράφουμε τον Καραβά,
ούτε και κανένα από τα χωριά μας.
Η ύπαρξη τους χάνεται στα βάθη των αιώνων
Η γη τους αναβλύζει την ιστορία των προγόνων μας.
Η γη τους ανήκει σε μας και στα παιδιά μας.
Διεκδικούμε να γυρίσουμε ως οντότητες εκεί, όπου ανήκουμε.
Θα διεκδικούμε και θα εμμένουμε.
Στο χέρι μας είναι.
Κερυνειώτες και Κερυνειώτισσες,
στο χέρι μας είναι να δικαιωθούμε.
Με υπομονή και επιμονή, ομοψυχία και ελπίδα,
μα προ πάντων με προσήλωση στα δίκαιά μας.
Δεν μας πτοούν οι δυσκολίες.
Δεν μας τρομάζουν οι προκλήσεις.
Περιφρονούμε τις πιέσεις, όσο κι’ αν γίνονται κάτω από
Πιλάτων.

τη σκιά των διεθνών

Στην μακρόχρονη ιστορία μας αποδείξαμε ότι ως λαός έχουμε μέσα μας αντοχές
ανεξάντλητες.
Οικτρά πλανώνται όσοι νομίσαν ότι θα μας ξεριζώσουν από τη γη μας.
Δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι που πέρασαν από εδώ.
Πέρασαν Πέρσες, Φοίνικες, Ρωμαίοι, Ενετοί και Φράγκοι, Άραβες, Εγγλέζοι,
για να θυμηθούμε μερικούς από αυτούς.
Κανένας τους όμως δεν λύγισε τούτο τον λαό.
Με υπομονή λοιπόν θα αναμένουμε τις εξελίξεις.
Νηφάλια και αποφασιστικά θα τις κρίνουμε με βάση το τελικό αποτέλεσμα.
Νηφάλια και αποφασιστικά θα κρίνουμε, όπως ξέρουμε να κρίνουμε.
Όπως κρίναμε και σε άλλες περιπτώσεις.
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Και όπως πάντα προειδοποιούσαμε, έτσι και τώρα υποδεικνύουμε προς κάθε
κατεύθυνση τη θέση ότι:
Οποιαδήποτε λύση που δεν στηρίζεται στις Αρχές, όπως τις περιγράφουμε, θα
μας έβρει δυναμικά αντίθετους.

Κερυνειώτες και Κερυνειώτισσες,
Σε λίγο θα γίνει κατάθεση στεφάνων στον ιερό τούτο μνημείο.
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
αυτό που ανεπιφύλαχτα μπορώ να καταθέσω ενώπιόν των νεκρών μας,
αυτών που μνημονεύουμε σήμερα,
είναι υπόσχεση μνήμης και αγώνα για δικαίωση και Ελευθερία.
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