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ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

ΤΟΥ 1974 

Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Εκπαιδευτικός 

 

Με ιερόν δέος και συγκίνηση και με αισθήματα βαθειάς 

ευγνωμοσύνης ιστάμεθα στον ιερόν τούτον λοφίσκον, τον 

καθαγιασμένον με τα μαρτυρικά αίματα και οστά των 

γενναίων υπερασπιστών της ελευθερίας, της τιμής και της 

αξιοπρέπειας της πατρίδος Κύπρου και του λαού της. 

Κλίνομεν νοερώς το γόνυ και αναβοούμεν:  

         Αιωνία υμών η μνήμη, γνήσια τέκνα της Εκκλησίας και 

της Πατρίδος! 

Σας ευχαριστούμεν! Γιατί, έστω κι αν ήταν εύκολη η 

οδός της φυγής, εσείς αυτοπροαιρέτως επιλέξατε την οδόν 

της ανδρείας, της τιμής και της θυσίας! 

Υψώσατε τα γενναία στήθη στον Αττίλα και 

αντισταθήκατε! 

Προτιμήσατε να αποθάνετε ως ελεύθεροι Έλληνες, 

παρά να κάμψετε, ως δούλοι, την οσφύν, στον βάρβαρον 

κατακτητήν. 

Τί κι αν ο επηρμένος Αττίλας τελικώς διάβηκε τις 

προδομένες Θερμοπύλες; … 

Η διάβαση δεν ήταν πάντα ελευθέρα… 

Στις πλείστες των περιπτώσεων, η διέλευση κατέστη 

δυνατή μόνο, όταν είχε πέσει μαχόμενος και ο τελευταίος τής 

επάλξεως υπερασπιστής. 
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Αθάνατοι ήρωες της Πίστης και της Πατρίδος! 

Γονατίζουμε μπροστά στους σταυρούς των τάφων όπου 

φυλάσσονται τα ιερά σας λείψανα! 

Και σας ευχαριστούμε! Γιατί, με την εθελούσια θυσία 

σας υπερασπισθήκατε και διακρατήσατε αλώβητες και 

ανόθευτες τις αρετές τής Ρωμηωσύνης:  

Την λεβεντιά! Το φιλότιμο! Τον σεβασμό στην 

αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου! Την σωφροσύνη! 

Την φιλοπατρία! Το ελεύθερο και αδούλωτο και αντρείο 

φρόνημα!  

Αποδειχτήκατε γνήσιοι απόγονοι:  

• Του Λεωνίδα και των τρακοσίων του. 

• Του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συν 

αυτώ αγωνισθέντων και ηρωϊκώς πεσόντων. 

• Των πεντακοσίων μαθητών και φοιτητών του 

Ιερού Λόχου, που τον Ιούνιο του 1821, αφού 

πολέμησαν γενναία τον προαιώνιο του Έθνους 

εχθρό, στο Δραγατσάνι, έπεσαν μαχόμενοι ΟΛΟΙ, 

στο Πεδίο της Τιμής. 

• Του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Κυριάκου Μάτση, 

των τεσσάρων του Οχυρώνα του Λιοπετρίου και 

των λοιπών ηρώων του Έπους 1955-59, που με 

τον μαρτυρικό τους θάνατο υπερασπίσθησαν την 

εθνική μας αξιοπρέπεια και εξευτέλισαν τον 

Άγγλο κατακτητή. 

 

          Όμως αλοίμονο! Η Ελευθερία και η Εθνική 

αξιοπρέπεια, τα οποία με το τίμιο αίμα τους υπερασπίσθησαν 

οι ενθάδε κείμενοι αδελφοί και πατέρες μας, δέχονται, στις 
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μέρες μας, πλήγματα ύπουλα, δολοφονικά και εν πολλοίς 

σατανοκίνητα: 

• Οι ελευθέρως στοχαζόμενοι και ομιλούντες 

χαρακτηρίζονται ψεκασμένοι…, λοιδορούνται και 

μυκτηρίζονται… 

• Οι λέξεις Πατρίδα, Έθνος, Ελληνορθόδοξη Παράδοση, 

Ιστορική μνήμη και συνείδηση τείνουν να καταστούν 

απαγορευμένες και όποιος τις υπερασπίζεται και τις 

χρησιμοποιεί κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί 

φανατισμένος και ρατσιστής. 

• Κάθε διαμαρτυρία για το τραγικό γεγονός ότι η μικρή 

και ημικατεχόμενη Πατρίδα μας,  τα τελευταία χρόνια,   

«κατέστη  ξέφραγο αμπέλι», η οποία (διαμαρτυρία) 

στηρίζεται στην μεγάλη αλήθεια ότι «ο Θεός εκάστω 

Έθνει τας ιδίας οροθεσίας έθεσεν», (δηλαδή ο Θεός 

έθεσε γεωγραφικά όρια σε κάθε Έθνος, τα οποία πρέπει 

να είναι σεβαστά από τα υπόλοιπα Έθνη), η εν λόγω, 

λοιπόν, εύλογος διαμαρτυρία ποικιλοτρόπως φιμώνεται 

από τους ισχυρούς υπέρμαχους του διεθνισμού και 

αμοραλισμού. 

• Όποιος ομιλεί με σεβασμό και ιερό πάθος για τον θεσμό 

του Γάμου και της οικογένειας, για την πολυτεκνία και 

για τα ιερά πρόσωπα του αγωνιζόμενου πατέρα και της 

θυσιαζόμενης μητέρας κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι 

ασκεί ρητορική μίσους. 

        Όμως, ο ευσεβής λαός μας φρόντισε στον ιερό 

τούτο χώρο να τιμηθεί και το πρόσωπο της Ελληνίδας 

Κύπριας μητέρας, υψώνοντας στην βορειανατολική του 

γωνία συμβολικό άγαλμα της μάνας του κάθε 

αγνοούμενου. Για να θυμούνται οι νεώτεροι τις ανά 

τους αιώνες Μητέρες του Έθνους. 
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Όπως την μητέρα του Αλέξανδρου και του Δημήτρη 

Υψηλάντη. Ο πρώτος, σε ένα διάλογο με την μητέρα 

του, της είπε: «Η σωτηρία της Πατρίδος μπορεί να 

απαιτήσει την θυσία του κτήματός μας, το οποίο δίνει 

έσοδα πενήντα τέσσερεις χιλιάδες ρούβλια τον χρόνο. 

Προσφέρεις το κτήμα αυτό στην Πατρίδα;». 

Και η αρχόντισσα Υψηλάντισσα δάκρυσε και 

αποκρίθηκε:  

«Παιδιά μου! Εγώ προσφέρω στην Πατρίδα εσάς, τα 

φίλτατα τέκνα μου και θα λυπηθώ τα ρούβλια;». 

Από τους τάφους των ενθάδε κειμένων ηρώων μας 

πηγάζει ακόμη ένα χρέος και μια αδήριτη ανάγκη:  

Ο Ελληνισμός να αποκτήσει πολιτικούς ηγέτες, ουχί 

γραικύλους, αναξιοπρεπείς και δουλόφρονες απέναντι 

στους ξένους, αλλά ηγέτες ανδρείους και σώφρονες, 

ενσαρκωτές των ιδανικών και των παραδόσεων του 

Έθνους. 

Ηγέτες όπως  ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο οποίος 

μπαίνοντας, ως Υπουργός Ναυτικών, πρώτη φορά στο 

Υπουργείο του είδε πίσω από το γραφείο του μια 

πολυτελή και αναπαυτική πολυθρόνα. Στο αντίκρυσμά 

της θύμωσε και φώναξε: «Τί θέλει αυτή η πολυθρόνα 

εκεί; Βγάλτε τη γρήγορα από εδώ μέσα… Φέρτε μου μια 

κοινή καρέκλα. Δεν ήλθα εδώ για να αναπαυθώ». 

Εχουμε ανάγκη από ηγέτες όπως ο Ιωάννης  

Καποδίστριας, που απηύθυνε τα εξής συγκινητικά λόγια 

στον ιατρό του, ο οποίος του συνέστησε να βελτιώσει 

την διατροφή του, γιατί κινδυνεύει η υγεία του: Τότε 

μονάχα θα βελτιώσω την διατροφή μου, όταν θα είμαι 
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βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο που να 

πεινάει!». 

 

Έλληνες και Ελληνίδες, αδελφοί και πατέρες μας! 

 Στώμεν καλώς! Στώμεν μετά φόβου! 

Ιδού καιρός αφύπνισης, μετανοίας και αντίστασης! 

Αν απ’ τον λήθαργο ξυπνήσουμε, τότε σίγουρα, με την 

βοήθεια του Κυρίου, θα νικήσουμε! 

Ει ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών! ΑΜΗΝ! 

 


