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ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ
Αγαπητή Αφροδίτη, Αγαπητή Μαρία,
Αντιστράτηγος Στυλιανός Καλμπουρτζής, ο πατέρας σας, ένα όνομα που από
μόνο του αποτελεί μια ιστορία. Ένα όνομα που αυτές τις μέρες, η μνήμη αναπόφευκτά
το ανακαλεί επιστρέφοντας πίσω στο χρόνο, στα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης
κυπριακής Ιστορίας και το συνδέει με ένα από τα μακροχρόνια δράματα που βίωσε ο
ελληνισμός, αυτό των αγνοουμένων. Η διακρίβωση της τύχης του αποτέλεσε βάλσαμο
στις πληγές που για σχεδόν 47 χρόνια άφησε ο χαμός του. Το όνομά του σβήστηκε
από τον μακροσκελή κατάλογο των αγνοουμένων, θα παραμείνει όμως αιώνια στον
κατάλογο των ηρώων της φυλής μας.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Κύριε Βουλευτά Εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων,
Κύριε Επίτροπε Προεδρίας,
Κύριε Διοικητά της ΕΛΔΥΚ,
Αγαπητοί Πυροβολητές,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κύριες και Κύριοι,
Με αισθήματα συγκίνησης, δέους, και εθνικής υπερηφάνειας συγκεντρωθήκαμε
στο Στρατόπεδο που φέρει το όνομα του ήρωα, για να αποδώσουμε τον πρέποντα
φόρο τιμής και τον προσήκοντα σεβασμό στον ήρωα Διοικητή της 181 Μοίρας Πεδινού
Πυροβολικού, Αντιστράτηγο Στυλιανό Καλμπουρτζή. Νιώθω την αδήριτη ανάγκη, ωσεί
παρών, να απευθυνθώ προσωπικά σε εσένα Στρατηγέ και να σε καλωσορίσω στο
Στρατόπεδό και στην Μονάδα σου, που για 47 χρόνια σε περίμενε να επιστρέψεις.
Σήμερα, εδώ, με την οικογένειά σου, τους στρατιώτες - συναγωνιστές σου, τους
πυροβολητές αλλά και όλην την Εθνική Φρουρά, σου απευθύνουμε το ύστατο χαίρε
και σε κατευοδώνουμε στην τελευταία σου κατοικία, τη Σχολή Πυροβολικού της
Ελλάδας, ως φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς. Αναγνωρίζω, ότι τα δικά μου λόγια
δεν θα προσθέσουν στην υστεροφημία σου, ωστόσο θα προσπαθήσω σήμερα να
αναδείξω το μήνυμα της θυσίας σου καθώς και το παράδειγμα που αφήνεις για τις
γενεές που θα έρθουν.
Στρατηγέ,
Ατενίζοντας με δέος την προτομή σου, φέρνουμε στη μνήμη μας τη φιγούρα του
Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Στυλιανού Καλμπουρτζή, Διοικητή της 181 ΜΠΠ κατά την

πολεμική της δράση τις μέρες του Ιούλη του 1974. Οι πυροβολητές της Μοίρας,
αυτόπτες μάρτυρες της θυσίας σου, μετέφεραν την ιστορία και ειδικότερα τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες, τις κρίσιμες εκείνες στιγμές της τελικής μάχης,
εκθέτοντας τον εαυτό σου σε θανάσιμο κίνδυνο για να εξασφαλίσεις τη ζωή των
στρατιωτών σου, των «παιδιών» σου όπως τους αποκαλούσες. Μετά από μια άνιση
αλλά και άνανδρη μάχη με καταδρομείς του Τουρκικού στρατού, οι οποίοι δεν
σεβάστηκαν την ανακωχή, έπεσες ηρωικά μαζί με τους άνδρες σου και «επί των
πυροβόλων», στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, στο Συγχαρί.
Από τότε και για 41 σχεδόν χρόνια, «το βουνό της σιωπής», σε κράτησε στα
σπλάχνα του μέχρι και τον Απρίλιο του 2015. Όπως υπερτονίζει ο Θουκυδίδης, ο πιο
λαμπρός τάφος των ηρώων δεν είναι εκεί που είναι θαμμένοι, αλλά εκεί που η δόξα
τους παραμένει και μνημονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία. Και η δόξα, σε περίμενε
Στρατηγέ Καλμπουρτζή εδώ στην Κυπριακή γη, για να σε κατατάξει σε «αυτούς που
τίμησαν τη στολή τους» και για να σε μνημονεύει, αιώνια, όπως και τους άλλους
αγωνιστές του Ελληνισμού.
Η ιστορική μνήμη του Έθνους είναι γεμάτη με παραδείγματα ανδρείας και
αυτοθυσίας στο βωμό της υπεράσπισης της ελευθερίας. Για τους πυροβολητές όμως
αν και όχι μόνο, ο Στρατηγός Καλαμπουρτζής κατατάσσεται δίπλα στον Υπολοχαγό
Κοσκινά και τον Ταγματάρχη Βερσή, οι οποίοι, αρνήθηκαν να παραδοθούν και έπεσαν
δίπλα στα πυροβόλα τους. Ο Στρατηγός Καλμπουρτζής με φάρο το «Ουκ καταισχύνω
τα όπλα τα ιερά», επέδειξε σπάνια χαρίσματα ανδρείας, ηρωισμού, πατριωτισμού και
αυτοθυσίας, αλλά προ πάντων, πίστη στον όρκο και στο καθήκον του. Γι’ αυτό,
δικαίως, προστίθεται σε αυτούς που με το αίμα τους, τροφοδότησαν την ιστορική μας
μνήμη και διαμόρφωσαν τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη από ήρωες. Πρότυπα ανδρείας,
ανιδιοτέλειας και αυταπάρνησης. Οι τελευταίες στιγμές της ζωής και το παράδειγμα της
θυσίας του Στρατηγού Καλμπουρτζή αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και
υπερηφάνειας, φάρο καθοδηγητικό για το μέλλον. Τέτοιες πράξεις ηρωισμού και
ολοκληρωτικής κατάθεσης ψυχής σε ιδανικά και αξίες, οφείλουν να αποτελούν
μαθήματα ιστορικής διαπαιδαγώγησης και λάβαρα πατριωτικής υπεράσπισης.
Στρατηγέ,
Αύριο, 47 ολόκληρα χρόνια μετά τη θυσία σου, η οικογένειά σου και εμείς όλοι
θα σε συνοδεύσουμε, με τις δέουσες τιμές, στην τελευταία σου κατοικία. Η Κύπρος, η
Εθνική Φρουρά και το Πυροβολικό, αποχαιρετούν σήμερα ένα άξιο στρατιώτη, ο
οποίος έδωσε τη ζωή του για να υπερασπίσει τα ιερά και τα όσια της φυλής μας.
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας κληροδότησες, υποκλινόμαστε σήμερα στην
αγέρωχη μορφή σου και υποσχόμαστε ότι θα φανούμε αντάξιοι της θυσίας σου, μέχρι
να ζήσουμε σε μια επανενωμένη, πραγματικά ελεύθερη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα
κατοχής.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ

