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Ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια! 

ΜΙΑ από ης τραγικότερες ίσως περιπτώ

σεις της τουρκικής θηρωδίας το καλοκαίρι 

του 1974, αποτελεί η οικογένεω του Γιάγ
κου Ιωάννου από το Νέο Χωριό Κuθρέας. 

Πέντε συνολικά συγγενείς του εξακολου

θούν εδώ και δεκαέξη τώρα χρόνια να 

Ιr>κηvτnι στον κατάλογο των αγνοουμέ

νων, ενώ άλλα τέσσερα άτομα της ίδιας 

σκοτώθηκαν από τους Αττί~ 

κατά τη δεύτερη φάση της Τουρκικής 

Εισβολής. 

ο•·-

~ Ζαχαρίας Γιαvνό - θείος 
"' Λούλλα Σοφοκλέους -θεία 
e Παναγιώτης Σοφοκλέους - ξάδελφος 
.ιι Σωτηρούλλa Ρωτού - ξαδέλφη 

-πατέρας 

•Σάββας 

'~~Αντώνης - ξάδελφος 
Σοφοκλέους -

Γιάγκος Ανδ. Ιωά1νοu 

Για δεκαπέντε τώρα χρόνια ο Γιάγκος 

Ιωάννου εξακολουθεί· να ζει τις φοβερές 

συνέπειες της Τουρκικής θηρωδίας. Και 

μαζί μ' αυτόν και όλα βέβαια τα υπόλοιπα 

μέλή της οικογένειας του, μα προπάντων η 
μητέρα του. 

Μαθητής το καλοκαίρι του 1974, ο Γιάγ
κος Ιωάννου ζήσε; έντονα όλα τα γεγο

νότα που ακολούθησαν τη δεύτερη φάση 

της εισβολής. Στο συγκλονιστικό πραγμα

τικά κείμενο που ακολουθεί, ο Ιωάννου 

ηεριγρόφει λεmό προς λεπτό τα γεγονότα 

εκείνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αιχμαλω

σία τοu αγνοούμενου σήμερα πατέρα του: 

Κατά τη δεύτερη φάση της Τουρκικής 

Εισβολής (14ην Αυγούστου 1974) αναγκα
σθήκαμε να καταφύγουμε, η οικογένεια 

μου (πατέρας Ανδρέας Ιωάννου Γιαννό) 

Αγνοούμενος, Μητέρα Κωνσταντίνα και 

αδελφός Σοφοκλής μαζί με άλλους συγγε-
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γCνείΟ του) στην Άσσια για ασφάλεια, 
αφού εγκαταλε!ψαμε τα πάντα στο χωριό 
μας. 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.30 π.μ. της 
14ης Αυγούστου 1974, η Τουρκική αεροπο
ρ!α βομβάρδιζε και πολυβολούσε ανηλεώς 
το χωριό μου (Νέο Χωριό) και την γύρω 

περιοχή της καταπράσινης Κυθρέας, φθά

νοντας στην αμυντική γραμμή στη Μια 

Μηλιά. 

Κατά τις 6.00 π. μ. όταν κόπασε για λίγο ο 
άγριος βομβαρδισμός, επιβιβαστήκαμε σε 

αυτοκίνητα και μετά από διάφορες περιπέ

τειες και ταλαιπωρίες, φθάσαμε στην Άσ

σια. 

Κατά τις 2.30 μ.μ. Τουρκικά άρματα ·και 
χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες, είχαν εισβά

λει στην Άσσια. Κατατρομαγμένοι από 
τους πυροβολισμούς, μπήκαμε στο αυτο

κίνητο του Αντώνη. Προχωρήσαμε μέχρι το 

«Αλτ» προς τον κύριο δρόμο της Άσσιας 

για να διαφύγουμε. Για κακή μας τύχη 

·όμως, ένα άρμα, σταμάτησε ακριβώς στο 

«Αλτ» του δρόμου. Έμοιαζε σαν βουνό 

μέσα στο δρόμο. Την στιγμή εκείνη 

ένοιωσα τα χειρότερα συναισθήματα στη 

ζωή μου. Το «Τανκς» άρχισε να πυροβολεί 

μπροστά και ήταν αδύνατο να περάσουμε. 

Κατεβήκαμε όλοι από το αυτοκίνητο και 

τρέχοντας καταφύγαμε στο πιο κοντινό 

σπιτι που βρήκαμε. Έκεί ήταν οι ιδιοκτήτες 

του σπιτιού μαζί με άλλους συγγενείς και 

χωριανούς. 

Από την ώρα εκείνη μέχρι την νύκτα, 

ακούαμε συνέχεια πυροβολισμούς, παρά

θυρα, πόρτες Που έσπαζαν, φωνές ... Γύρω 
στις 4.30 μ.μ., Τούρκοι στρατιώτες, εθρυμ
μάτισαν και πυροβόλησαν το γυάλινο 

μέρος της πόρτας. Βλέποντας ότι' δεν 

υπήρχε κανείς, εγκατέλειψαν το σπ!τι. 

Είμαστε κρυμμένοι π!σω από τη σκάλα του 

σπιτιού. Κυριολεκτικά πάγωσε το αίμα μας 

όταν ακούσαμε τα στρατιωτικά βήματα τωγ 

Τούρκων Εισβολέων. 

Για να αποφύγουμε την σύλληψη μας, για 

οκτώ μέρες μετακινούμαστε από σπίτι σε 

σπίτι, κατά τη'· διάρκεια της νύκτας. Στο 

τέλος καταλήξαμε στο σπίτι κάποιου 

γέροντα. Για οκtω μέρες και νύκτες, δεν 

μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι από το 

ΦόβQ μη μας σκοτώσουν. 
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Τις νύκτες ακούονταν πυροβολισμοί, 

φωνές, κλάματα από δολοφονίες αθώων 

πολιτών από κάποια κοντινά σπ!τια. Επ!σης 

από τις τρύπες της πόρτας του αχυρώνα 

που κρυβόμαστε, βλέπαμε τακτικά λεηλα

σίες περιουσιών. 

Το φαΤ μας ήταν λlγο ψωμι καιλlγες ελιές. 

ΊΌ νερό που πίναμε από παραμελημένο 
πηγάδι βγάζοντας το με σχοινί και κουβά, 

περιείχε λάσπη και σκουλήκια. 

Τrιν 16rιν Αυγούστου φώναξαν να μετα

φέρουμε τρόφιμα από το συνεργατικόν παν

τοπωλείο. Τότε πήγε ο πατέρας μου μαζί με 

το θείο μου και μας έφεραν μόνο μερικές 

σαρδέλλες (αυτά που ε!χαν απομεiνει από 

τις λεηλασ!ες). 

Την 21ην Αυγούστου ημέρα Τετάρτη, 

πέντε με έξι Τούρκοι στρατιώτες, πυροβο

λώντας, θρυμμάτιζαν τις πόρτες και έκα

μναν τις τελικές εκκαθαρiσεις. Κατά τις 

10.30 π.μ. της ίδιας ημέρας, έγινε η σύλ
ληψη μου και της οικογένειας μου, μάζί με 
άλλους συγγενείς. 

Μας συνέλαβαν Τούρκοι στρατιώτες με 

απειλητικές διαθέσεις. Στη συνέχεια ακο

λούθησε σωματική έρευνα. 

Μετά από πολλές κακοποιήσεις με τους 

υποκόπανους των όπλων, εμένα και του 
αδελφού μου Σοφοκλή, (είμαστε οι μόνοι 

άρρενες νεαρο.ί) και μετά από εξηγήσεις 

που τους έδωσε ο πατέρας μου (στην τουρ

κική) ότι δεν είμαστε στρατιώτες αλλά 

μαθητές, μας διαχώρισαν και μας μετέφε

ραν με τα γυναικόπαιδα. 

Στη συνέχεια συνέλαβάν τον πατέρα μου 
Ανδρέα Ιωάννου Γιαννό, τον θείο μου 
Σάββα Λεάνδρου. τον σύζυγο της εξαδέλ
φης μου Αντώνη Χαρή και τον Ασσιώτη 

Χρίστο Μίο, τους οποίους μετάφεραν σε 

σταθμευμένα φορτηγό αυτοκ[νητα μαζi με 

άλλους αιχμαλώτους. 

Σύμφωνα πάντοτε με αξιόπιστες μαρτu

ρiες άλλων αιχμαλώτων συγχωριανών μου 

που ήταν μα ζ! στα ίδια φορτηγά και απελευ

θερώθηκαν μετά, ο πατέρας μου και οι 

άλλοι αιχμάλωτοι, με δεμένα τα μάτια και 

τα χέρια πισθάγκωνα. μεταφέρθηκαν την 

!δια μέρα 21.8.74, στο χωριό Αγυιά Κεπήρ 
και στην συνέχεια κατά τις 4.00 της [διας 
ημέρας· ; στο Γκαράζ Παυλίδη όπου σύμ
φωνα με μαρτυρίες, δεν κρατήθηκαν λόγω 
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ηλικίας. η επιστροφή τους στα 

τους και από τότε αγνοούνται 

Υπεύθυνος για τους αιχμαλώτους στο 

γκαράζ «Παυλίδη» ήταν ο ιιvώτερος αξιω

ματικός (τ/Κύπριος), ονόματι Χαλίτ. Υπείι-

θυνος για την επιλογή κότω 

των πενήντα ετών, ο αξιωματικός Επι-

πρόσθετα με τα πιο πάνω και ειδικά για το 

χωριό μου Νέο Χωριό Κuθpέας, να 

ληφθεί υπ' όψη καt ο μεγάλος 

κατοίκων (73 άτομα) αρκετοί από τους 
οποίος τυγχάνουν αγνοούμενοι και αρκε

τοί έχουν φονευθεί στις μάχες και εν 
ψυχρώ κατά την κατάληψη του χωριού μας. 

Η ύπαρξη τόσο μεγάλου αριθμοι:ι αγνοου

μένων δημιούργησε μεγάλο κλονισμό και 

τραύμα στα μέλη των οικογενειών τους και 

γενικά της κοινότητας μου. 

Από το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου, 

μας μετάφεραν μαζί με τα γυναικόπαιδα σε 

κάποιο σπίτι στην Άσσια. Εκεί υπεύθυνος 

για την φρούρηση μας, ήταν Τούρκος αξιω-

ματικός. Κατό τη διάρκεια της αιχμαλωσίας 

μας, η συμπεριφορά του ήταν πολύ καλή. 

Σε ένα σπίτι διαμέναμε κάπου 70 άτομα 
(Ασσιώτες, Αφαντίτες, Κuθραιώτες, Νιοχω

ρίτες). Κοιμούμεθα κατατρομαγμένοι στο 

δάπεδο. 

Ενθuμ(ftιμαι ότι κάποια Αφαvτίτισσα ηλι
ανάφερνε συχνά το 

Τούρκου ομοχωριοu της 
ηου βρήκαμε 

και 2-3 χαλλοΙJμια. Την 24ην Αυγούστου 
ότι θα μας aπελευθέρωναν. 

αισθήματα χαρά.ς αλλά 

και αγωνίας για 

την τι:ιχη των αγαπημένων μας προσώπων. 

Γύρω στις 10 π.μ. επιβιβαστήκαμε σε 

λεωφορείο για να αναχωρήσει αηό την 

κατεχόμενη Άσσια. Μετά από μια ώρα 

περίπου φθάσαμε στο Πέργαμος, όπου μας 
ηαρέδωσαν στους Άγγλους και στη συνέ

χεια στο Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου στη 
Λάρνακα. 


