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Βρεθήκαµε σήµερα εδώ για να τιµήσουµε τη µνήµη και τη θυσία του
Κύπριου αντιφασίστα ήρωα Γιώργου Τσικουρή. Ήρωες όπως ο Τσικουρής
αποτελούν κόσµηµα για τον κυπριακό λαό και ως Αθλητικό Λαϊκό
Σωµατείο ΟΜΟΝΟΙΑ δεν ξεχνάµε αυτούς που το σύστηµα θέλει να µην
θυµάται ο λαός µας. Γιατί το αγωνιστικό παράδειγµα του Τσικουρή θα
έπρεπε να είναι ευρύτερα γνωστό στην κοινωνία µας, αλλά για ευνόητους
ιδεολογικούς λόγους κάποιοι προτιµούν να ηρωοποιούν ακόµη και
ολετήρες του τόπου µας, ενώ άλλοι προτιµούν να µένουν στους τύπους,
αφού και το παράδειγµα αντίστασης και πάλης του Τσικουρή τους
ξεγυµνώνει και τους αποκαλύπτει για τη δική τους υποταγή και
«προσαρµογή» στο σύστηµα.
Εδώ µπροστά στην προτοµή του ήρωα από την Άσσια, µαζί µε την
οικογένεια του, θέλουµε να στείλουµε το µήνυµα ότι η παρακαταθήκη της
ηρωϊκής πράξης του Τσικουρή αποτελεί για µας πυξίδα στον αντιιµπεριαλιστικό και αντιφασιστικό αγώνα του σήµερα.
Ο Γεώργιος Ξάνθος Τσικουρής γεννήθηκε στην Άσσια το 1945.
Ζυµώνεται από µικρή ηλικία στα ιδανικά της Αριστεράς και
ολοκληρώνοντας το σχολείο κερδίζει µε το σπαθί του υποτροφία για
σπουδές στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Μιλάνου. Οργανώνεται και
πολιτικοποιείται ακόµη περισσότερο. Μπαίνει στο δρόµο του
συνδικαλιστικού αγώνα. Εκλέγεται πρόεδρος των Ελλήνων Φοιτητών
Ιταλίας, εκπροσωπώντας τους αγώνες των Ελλήνων και Κυπρίων
φοιτητών στη χώρα. Οι καιροί ήταν και τότε δύσκολοι. Η ιµπεριαλιστική
επιθετικότητα ξεδιπλώνεται ανά την υφήλιο. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται
κάτω από το µαύρο πέπλο της αµερικανοκίνητης Χούντας, ενώ ο
κυπριακός λαός συνεχίζει να βιώνει επιθέσεις κατά της κουτσουρεµένης
ανεξαρτησίας του. Ο Τσικουρής παρόλο που βρίσκεται µακριά, δεν µένει
µακριά από τους αγώνες.
Μεγαλωµένος µε τα ιδανικά της Αριστεράς και τις αξίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
και του 1948, δεν έλειψε από τον αντιδικτατορικό αντιστασιακό αγώνα
στην Ελλάδα, παρόλο που ο ίδιος σπούδαζε στην Ιταλία. Μαζί µε την
30χρονη Ιταλίδα κοπέλα του, την Μαρία-Έλενα Αντζελόνι, έγιναν µέλη
της οργάνωσης «Άρης Βελουχιώτης», η οποία αποτελούσε παρακλάδι του

Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ) στο Μιλάνο. Μέσα από
την οµάδα αυτή ενίσχυαν µε εκρηκτικά και όπλα τους εντός Ελλάδας
αντιστασιακούς του ΠΑΜ που αγωνίζονταν ενάντια στην Χούντα. Να
σηµειώσουµε ότι το ΠΑΜ ιδρύθηκε το 1967 µε πρωτοβουλία του Μίκη
Θεοδωράκη και στελεχωνόταν από µέλη του ΚΚΕ και της ΕΔΑ.
Το 1970 ο Τσικουρής µαζί µε την Αντζελόνι κατέβηκαν στην ελληνική
πρωτεύουσα µε στόχο να προχωρήσουν σε µια σηµαντική αντιστασιακή
δράση. Στις 2 του Σεπτέµβρη του 1970 ο Τσικουρής µαζί µε την
Αντζελόνι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να πραγµατοποιήσουν
βοµβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, µε στόχο να
καταγγείλουν το ρόλο της ιµπεριαλιστικής υπερδύναµης στην Χούντα των
Συνταγµαταρχών.
Και για όσους µπορεί να νόµισαν τότε ότι η πράξη του Τσικουρή δεν είχε
σχέση µε τον τόπο του, η ίδια η ζωή τους διέψευσε. Τέσσερα χρόνια
αργότερα γιγαντώθηκε η ιµπεριαλιστική επιθετικότητα και κατά της
Κύπρου µε το δίδυµο ΝΑΤΟϊκό έγκληµα του προδοτικού πραξικοπήµατος
της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής.
Από τότε και ο ίδιος ο πατέρας του ήρωα είναι αγνοούµενος. Θύµα του
ίδιου θύτη που όπλισε τους αγώνες του παιδιού του: Του ιµπεριαλισµού
και του φασισµού.
H πάλη αυτή όµως, χθες, σήµερα και αύριο, δεν έχει πραγµατικά σηµασία
που γίνεται. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Λατινική
Αµερική ή στην Ασία. Σηµασία έχει η οργάνωση και η αντίσταση των
λαών και των κινηµάτων κατά του ενιαίου εχθρού τους. Θυσίες όπως αυτή
του Τσικουρή και της Αντζελόνι εµπνέουν και σύγχρονους αγώνες όπως
δείχνει και το παράδειγµα του ανιψιού της Αντζελόνι, ο οποίος έχασε
επίσης τη ζωή του αγωνιζόµενος για ένα καλύτερο αύριο, δεκαετίες
αργότερα. Πρόκειται για τον Κάρλο Τζουλιάνι που δολοφονήθηκε ψυχρά
από τους Ιταλούς καραµπινιέρους στις λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια
στους G8 στην Γένοβα το 2001.
Επιστρέφοντας όµως στο 1970, η πρόωρη έκρηξη της βόµβας εντός του
οχήµατος του Τσικουρή και της Αντζελόνι έξω από την Πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Αθήνα προκάλεσε το θάνατό τους. Οι περιγραφές του
ελεγχόµενου από την Χούντα, Τύπου, ήταν ανατριχιαστικές: «Ο
Τσικούρης εκσφενδονίστηκε δέκα µέτρα µακριά, του κόπηκε το κεφάλι
και τα δυο χέρια, η Αντζελόνι παραµορφώθηκε και απανθρακώθηκε.
Κοµµάτια του αυτοκινήτου πετάχτηκαν παντού, η έκρηξη ακούστηκε

µέχρι το Κολωνάκι. Μαζί τινάχτηκαν τα πλαστά και αληθινά διαβατήριά
τους και η ασφάλεια έµαθε γρήγορα την ταυτότητά τους».
Η Χούντα έσπευσε να τους χαρακτηρίσει «τροµοκράτες», αλλά παρά την
αποτυχία της απόπειράς τους, η ενέργειά τους και η θυσία τους έδωσαν
θάρρος στην αντιστασιακή πάλη κατά της δικτατορίας. Και συνεχίζουν να
εµπνέουν µέχρι και σήµερα τους λαϊκούς αγώνες κατά του ιµπεριαλισµού
και του φασισµού, κατά του βάρβαρου εκµεταλλευτικού συστήµατος. Το
ίδιο σύστηµα της δικτατορίας των µονοπωλίων, που είτε εκφράζεται
πολιτικά µέσα από την αστική δηµοκρατία, είτε µέσα από στρατιωτικά
καθεστώτα, µέχρι και σήµερα, θέλει να βάλει την ταµπέλα της
«τροµοκρατίας» σε κάθε λαϊκό και ταξικό αγώνα. Δεν είναι τυχαία που
µέσα από τους τροµονόµους τους και τα φακελώµατα τους, ενώ δήθεν
στοχεύουν τζιχαντιστές, δεν χάνουν ευκαιρία να προσθέσουν κάθε λαϊκό
και ταξικό αγώνα, απεργία και κινητοποίηση. Γιατί αυτό είναι που
πραγµατικά καίει και απειλεί το σύστηµα εκµετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο.
Οι αξίες που εκπροσωπούσε ο ΑΣΟΛ όπως τον γνώρισε ο Γιώργος
Τσικουρής, αλλά και εµείς οι ίδιοι, τον ενέπνευσαν στους αγώνες του. Το
ολοκαύτωµα του Τσικουρή και της Αντζελόνι δεν µπορεί παρά να εµπνέει
το δικό µας σωµατείο, την ΟΜΟΝΟΙΑ του λαού. Ένα σωµατείο που
γεννήθηκε µέσα από την προσήλωση σε ιδανικά αντίστασης και πάλης,
ένα σωµατείο από το λαό για το λαό. Ένα σωµατείο που γεννήθηκε µέσα
από την ανάγκη να παραµείνουν ζωντανά τα ιδανικά του 1948 και του
ΑΣΟΛ που άγγιξαν και την καρδιά του Γιώργου Τσικουρή. Η ηρωική
θυσία του Τσικουρή και της Αντζελόνι αποτελούν πυξίδα στη σηµερινή
µας πάλη για ελευθερία και κοινωνική απελευθέρωση. Είναι τιµή µας που
µέλη της οικογένειας του ήρωα από την Άσσια συµµετέχουν ενεργά στη
ζωή του Αθλητικού Λαϊκού Σωµατείου ΟΜΟΝΟΙΑ. Τα ιδανικά της
αντίστασης που εκπροσωπεί το 1948 και που πιστά ακολουθούµε απέναντι
στο φασισµό, αλλά και σε όσους µε ευκολία τα ξεπούλησαν για µια
χούφτα δολάρια από τις ΗΠΑ, µας δίνουν δύναµη στους αγώνες του
σήµερα και του αύριο.
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