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Ως Αθλητικό Λαϊκό Σωµατείο ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 µαζί µε τη ΘΥΡΑ 9 
διοργανώνουµε τη σηµερινή εκδήλωση για την επανάσταση των Κυπρίων 
χωρικών υπό την καθοδήγηση του Ρε Αλέξη τον 15ο αιώνα και τη σηµασία της, 
γιατί θεωρούµε ότι είναι καθήκον µας. 
Στόχος της σηµερινής εκδήλωσης είναι η προβολή αυτής της σηµαντικής 
στιγµής της κυπριακής ιστορίας που σκόπιµα αποκρύβεται από το λαό µας, 
αφού η επανάσταση αυτή δίνει το παράδειγµα της αντίστασης, της εξέγερσης 
και της λαϊκής εξουσίας. Μια επανάσταση από το λαό για το λαό που µοίρασε 
τη γη των φεουδαρχών στους δουλοπάροικους. Μια επανάσταση που έθεσε σε 
εφαρµογή την κοινοκτηµοσύνη. Μια επανάσταση που σκόρπισε τρόµο στην 
κυρίαρχη τάξη της εποχής και που ακόµη φοβίζει την κυρίαρχη τάξη του 
σήµερα για τα µηνύµατα που εκπέµπει. Όπως οι φεουδάρχες κατακτητές και οι 
ντόπιες µαριονέτες τους έπνιξαν στο αίµα την επανάσταση των δουλοπάροικων 
της Κύπρου το 1426-27, έτσι και οι µετέπειτα απόγονοί τους την έθαψαν στα 
κατάστιχα της ιστορίας θέλοντας να θάψουν τα λαµπρά µηνύµατά της. Είναι 
για αυτούς τους λόγους που οι αστοί αποκρύβουν αυτή την ιστορική καµπή της 
κυπριακής ιστορίας από το λαό. Είναι για αυτό το λόγο που ως σωµατείο, µαζί 
µε τους οργανωµένους οπαδούς µας, διοργανώνουµε αυτή την εκδήλωση 
απέναντι στη σκόπιµη συσκότηση της ιστορίας από τους κεφαλαιοκράτες και 
τους πολιτικούς εκπροσώπους τους, αλλά και απέναντι στην ηχηρή σιωπή 
αυτών που καπηλεύονται λαϊκούς και ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και 
που έχουν ξεπουλήσει και τα ιδανικά του ένδοξου 1948. Όπως και το ίδιο το 
1948, µε τους ταξικούς αγώνες, αλλά και την αντίσταση στο φασισµό και στο 
χώρο του αθλητισµού, η επανάσταση των Κυπρίων χωρικών του 15ου αιώνα, 
στέλνει τα «λάθος µηνύµατα», τόσο για όσους δεν θέλουν να σταµατήσει η 
εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο αφού θα χάσουν την εξουσία από την 
εργατική τάξη, αλλά και από όσους δεν θέλουν να ξεγυµνωθεί για άλλη µια 
φορά η συµβιβασµένη τους, πλέον, φύση. Στέλνει τα «λάθος µηνύµατα» για 
όσους απεχθάνονται τη λαϊκή πάλη, τους οργανωµένους ταξικούς αγώνες. 
Όσους απεχθάνονται τις λογικές «από το λαό για το λαό». Όσους δεν θέλουν να 
ξεσηκωθούν οι λαϊκές µάζες γιατί θα χάσουν την εξουσία της τάξης τους και 
αυτούς που δεν θέλουν να ξεσηκωθεί ο λαός και να καταλάβει ότι αντί να τον 
καθοδηγούν αυτοί στους ταξικούς αγώνες του σήµερα, τον νεκρώνουν µε 
ψευδεπίγραφα συνθήµατα και πράξεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
υπηρετώντας το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα µε τις σοσιαλδηµοκρατικές 
λογικές του συµβιβασµού και της προώθησης της δήθεν «κοινωνικής ειρήνης» 
εν µέσω γιγάντωσης της ταξικής επίθεσης των εκµεταλλευτών. 



Στη σηµερινή εκδήλωση θα προβληθούν αποσπάσµατα από το ακυκλοφόρητο 
ντοκιµαντέρ «Ρε Αλέξης-Ρε Λαός, Κοιτίδα Κοινοκτηµοσύνης και τα µετέπειτα 
ψήγµατά της» που αποτελεί δηµιουργία του κεντρικού οµιλητή µας 
Χαράλαµπου Αριστοτέλους, ο οποίος είναι µέλος του σωµατείου µας και τον 
ευχαριστούµε για τη συνεργασία. Παράλληλα θα έχουµε παρέµβαση από τον 
ακαδηµαϊκό Γιάννο Κατσουρίδη, επίσης µέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 1948. 
Κλείνοντας πρέπει να τονίσουµε ότι ως ΟΜΟΝΟΙΑ του Λαού µαζί µε την 
ΘΥΡΑ 9 αποφασίσαµε να τιµήσουµε απόψε τον αείµνηστο ιστορικό και 
συγγραφέα Κώστα Γραικό για την ανάδειξη της λαϊκής επανάστασης υπό την 
καθοδήγηση του Ρε Αλέξη. Για αυτό το λόγο βρίσκεται µαζί µας η σύζυγός του 
Ελένη Καρατσιόλη Γραικού, την οποία καλούµε να παραλάβει την τιµητική 
πλακέτα. 


