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Φίλες και φίλοι,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη Μάτση,
Τι άλλο παρά τιμή και δέος μπορεί να αισθάνεται κανείς, ευρισκόμενος σε
μία εκδήλωση που αφορά τον Κυριάκο Μάτση.
Τι άλλο παρά τιμή και δέος μπορεί να αισθάνεται κανείς, αναλογιζόμενος
την λαμπρή προσωπικότητα, τον στοχαστή – όπως εύστοχα αναφέρει στον
τίτλο του βιβλίου της η Δόξα Κωμοδρόμου- που τάχθηκε στον αγώνα της
ΕΟΚΑ, στον αγώνα της Κύπρου, στον αγώνα της ελευθερίας

Φίλες και φίλοι,
Στο βιβλίο της Δόξας Κωμοδρόμου, το οποίο κυκλοφορεί εξήντα σχεδόν
χρόνια από τη θυσία του Κυριάκου Μάτση στο Δίκωμο, ο αναγνώστης
μπορεί να μελετήσει άγνωστες πτυχές από τη ζωή του ήρωα.
Μεγάλο μέρος του υλικού που παρατίθεται, ιδίως όσον αφορά γραπτά
κείμενα μέσω των οποίων μας μιλά ο ίδιος, δεν έχει δει ποτέ το φως της
δημοσιότητας μέχρι σήμερα.
Ως εκ τούτου,

η Δόξα, έχοντας πρόσβαση στο αρχείο του ήρωα, δεν

εξέδωσε ακόμη ένα βιβλίο, ούτε και στάθηκε στα γνωστά που όλοι λίγοπολύ γνωρίζουμε για τον Κυριάκο Μάτση.

Πραγματικά ενδιέτριψε, διεισδύοντας σε βάθος στα στοιχεία που είχε
ενώπιον της χωρίς φόβο αλλά με πάθος για την αποκάλυψη αγνώστων
πτυχών της πολυσύνθετης προσωπικότητας του ήρωα.
Θεώρησε σωστό πως με τον ίδιο τρόπο που απλόχερα της δόθηκε η
ευκαιρία από την οικογένεια Μάτση να εξερευνήσει το ογκώδες αρχείο που
φυλάσσεται για τον ήρωα και η ίδια ήταν κατά κάποιον τρόπο υπόλογη και
ότι θα έπρεπε να μοιραστεί με τους κυπρίους πολίτες αλλά και τον
Ελληνισμό ευρύτερα, όσα έχουν πλέον αποτυπωθεί στο βιβλίο της.

Γνωρίζω πολύ καλά την Δόξα και τις ικανότητες της καθώς είχα την χαρά
να συνεργαστώ μαζί της επί μακρόν μέσα από τις κοινές πολιτικές επάλξεις
στις οποίες ταχτήκαμε.
Συνεπώς δεν με εκπλήσσει η ανοδική της πορεία, αφού πλέον και ως
συγγραφέας

γράφει για άγνωστες πτυχές από τη ζωή

του ήρωα της

ΕΟΚΑ, τον οποίο είχε πάντα ως οδοδείκτη και πρότυπο ζωής.
Ο Κυριάκος Μάτσης στο βιβλίο της Δόξας, πιστεύω ότι παρουσιάζεται και
σαν πρότυπο που ενδόμυχα θα επιθυμούσε να αποτελεί φωτεινό
παράδειγμα προς μίμηση, όπως και η ίδια επισημαίνει για

νέους του

σήμερα, μα και του αύριο.

Εκείνο που με ιδιαίτερη εντύπωση παρατήρησα στο βιβλίο της, είναι η
κλιμάκωση των γεγονότων στην πορεία της ζωής του Κυριάκου Μάτση.

Επί λέξει αναφέρει πως ο ήρωας: «Εκ γονέων ασχολουμένων και
αποζώντων σχεδόν αποκλειστικώς εκ της γεωργίας, λαχανοκομίας και
δενδροκομίας, ουσιαστικά γεννήθηκε στη γη, με τη γη καταπιάστηκε στα
φοιτητικά

του

χρόνια

σπουδάζοντας

στο

Τμήμα

Γεωπονίας

του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη γη πότισε με τον ιδρώτα
του όταν είχε αναλάβει την Τεχνική Διεύθυνση του Αγροκτήματος της
Κυπριακής Αγροτικής Εταιρείας Λτδ Κουκλιών και μέσα στη γη αφήνει την
τελευταία του πνοή, ωσάν να μην ήθελε να σπάσει αυτή την αλυσίδα της
ζωής».
Η συγγραφέας μέσα σε διακόσιες περίπου σελίδες, καταφέρνει να
αναδείξει αυτή ακριβώς την κορύφωση. Βέβαια εγώ δεν είμαι ειδικός. Για
το βιβλίο θα μας αναφέρει σε λίγο περισσότερα και σαφώς έγκυρα, ο πλέον
αρμόδιος ακαδημαϊκός, γνωστός και για την έρευνά του στη σύγχρονη
ιστορία του νησιού μας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου.
Είμαι πεπεισμένος ότι η Δόξα έχει καταγράψει με ακρίβεια και αξιοπιστία τα
πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία, (το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσθέσει
και άλλα στην πορεία), ώστε εμείς να παραλάβουμε ένα αξιόλογο
σύγγραμμα μέσα από το οποίο να πληροφορούμαστε αρχές που ο ήρωας
πρέσβευε.
Στο βιβλίο αυτό πιστεύω ακόμα, πως ψάχνοντας κανείς μπορεί ανά πάσα
στιγμή να ανακαλύψει αθησαύριστα ντοκουμέντα, ανεκτίμητης ιστορικής
αξίας για τη συγκεκριμένη φάση που καθόρισε τις απαρχές του κυπριακού

κράτους και ανεξαρτησίας. Αυτός ήταν εξάλλου και ο βασικότερος στόχος
της συγγραφέως!
Να ξεδιπλώσει ανάμεσα στις δεκάδες σελίδες των γραπτών καταλοίπων
του Κυριάκου Μάτση, συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον πατριωτικό του
προσανατολισμό,

τον

ανθρωπισμό,

τη

φιλοσοφική

προσέγγιση,

προβληματισμούς και την προσήλωσή του σε ιδανικά.
Έτσι γινόμαστε κοινωνοί σε μέχρι πρότινος άγνωστες πληροφορίες, καθώς
η συγγραφέας ασχολείται με τη νεαρή ηλικία του Κυριάκου Μάτση στην
Αμμόχωστο,

ακολουθεί

τα

βήματά

του

στη

Θεσσαλονίκη,

ενώ

παρακολουθεί στενά τα σχέδια και το ανεκπλήρωτο όνειρο του για
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακριβώς λίγο πριν από την έναρξη
του Αγώνα της ΕΟΚΑ.
Μέσα από τα τεκμηριωμένα γραπτά του, αντιλαμβάνεται κανείς ότι
πρόκειται για σπάνια μορφή ανθρώπου, ενός στοχαστή που πατά στέρεα
στη γη, καθώς μελετά φιλοσοφία, γράφει λογοτεχνία, κρατά προσωπικά
ημερολόγια και αγωνίζεται ακατάπαυστα για την ελευθερία της πατρίδας.
Θα ήθελα καταλήγοντας να σημειώσω δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλο
επιμύθιο σε μία τέτοια παρουσίαση παρά τα ίδια τα λόγια του Κυριάκου
Μάτση που είναι πάντοτε επίκαιρα. Πόσο μάλλον που ευρισκόμαστε σε μία
έντονη είναι γεγονός προεκλογική εκστρατεία. Έλεγε λοιπόν ο Κυριάκος
Μάτσης: «Νάσε τίμιος στις πολιτικές σου αντιλήψεις, που πρέπει να
πηγάζουν από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, που συνεπάγεται
καλυτέρεψη της πατρίδας…»

Τόσο απλά και τόσο καθαρά λόγια. Τόσο έντιμη αντίληψη της πολιτικής
δράσης, είχε ο Κυριάκος Μάτσης.
Δόξα, σου εύχομαι ότι καλύτερο στην προσωπική σου ζωή και καλοτάξιδο
να είναι το βιβλίο σου.
Ευχαριστώ

