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Η μνήμη κι η συνείδηση γυροφέρ

νουν σιΊμερα στο εφιαλτικό καλοκαί

ρι του 197 4. Ζωντανεύουν την ώρα 
τούτη μέσα μας και γύρω μας οι μαύ

ρες μέρες του Ιουλίου και του 

Αυγούστου του θλιβερού εκείνου 

έτους, που σημάδεψε με την τραγω

δία του την ιστορική πορεία του 

έθνους και τραυμάτισε βαθιά τη ζωή 

και την περηφάνια του κυπριακού 

ελληνισμού. 

Με την καρδιά ραγισμένη από τον 

πόνο, που προκαλεί η ανάμνηση της 

συμφοράς, συγκεντρωθήκαμε στον 

ιερό αυτό χώρο για να τψr]σουμε τη 

μνήμη των ηρώων κω μαρτύρων της 

Κυθρέας και των κοινοτήτων της 

γύρω περιοχrις, που αγωνίσθηκαν και 

θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμε

νοι την πατρώα γη, καθώς και τη 

μνήμη των κατοίι<ων τους, οι οποίοι 

πέθαναν στην προσφυγιά με αvεκ

Πλrlρωτο τον ηόθο της επιστροφής. 

Είκοσι έξι χρόνια έχουν περάσει από 

τους θλιβερούς Ιούλιο και Αύγουστο 

της κτηνώδους τουρκικής εισβολής, 

που αμαύρωσαν τη μικρή μας πατρίδα 

και ακρωτηρίασαν το πολυβασανι-

σμένο νησί μας. Ήταν τότε που ο 

λαός μας δοκίμασε τα μύρια πάθη 

του και υπέστη τα φρικτά μαρτύριά 

του. Κι η περιοχ1i της Κυθρέας, η 

όμορφη αυτή περιοχή με τους ήσυ

χους και περήφανους κατοίκους της 

και τη θεία φυσική ομορφιά, με τον 

κεφαλόβρυσο και τους aπέραντους 

ελαιU.1νες της, να πρωταγωνιστεί 

στην προσφορά αίματος και θυσίας, 

πόνου και οδύνης. Και να δοκιμάζει, 

να βιώνει και να υφίσταται το ασύλ

ληπτο δράμα και την ανείrτωτη τρα

γωδία της. Συγr~λονίζεται 

ανθρι\)πινη ψυχή και ραγίζει κι η ηιο 

σκληρΙ1 καρδιά μπροστά στο φοβερό 

απολογισμό της τουρκικΙΊς κτηνω

δίας: 

Κυθρέα :Νεκροί 19,αγνοούμενοι61 

Τραχώvι: Νεκροί 12, αγνοοuμενοι 20 
Βώvη: 19, αγνοούμενοι 24 
Έξω Μετόχι: Νεκροί αγνοούμενοι 

21 
Μιά. Μηλιά: Νεκροί 

14 
αγνοούμενοι 

Παλαίκυθρο: Νεκροί 20, αγνοοι'η1ενοι 
14 
Νέο Χωριό: Νεκροί 36, αγνοούμενοι 
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45 
Συνολικά 128 οι νεκροί και 207 οι 

αγνοούμενοι κάτοικοι της Κuθρέας 

και των χωριών της περιοχής. 

Την άφα τούτη του συγκλονισμού και 

του ψυχικού δέους αναθuμούμαστε 

τις εκατόμβες των θυσιών και τις 

στρατιές των ξεριζωμένων, ης δηώ

σεις και τις συλJlσεις, τους βιασμούς 

και τις κακοποι1Ίσεις, τα χαλάσματα 

και τις πυρπολήσεις, τους εξευτελι

σμούς και τις εν ψυχρώ δολοφονίες. 

Ένα θλιβερό μνημείο υποβάθμισης 

της ανθρώπινης ύπαρξης και μελανό 

στίγμα στην ιστορία της aνθρωπότη

τας του ύστερου τέταρτου του εικο

στοι) αιώνα. 

Η σκέψη κι η αvαθύμηση στρέφονται 

την ξέχωρη τούτη ώρα στις άγιες 

μορφές των ηρωικών νεκρών και των 

τρaγικι~ν αγνοουμένων της f\υθρέας 

και των χωριιi>ν της γίφω περιοχής. 

Και μαζί τους ανασταίνονται, αναβιω

νουν κι αναπαρασταίνονται η αρεηΊ 

και το ήθος του λαού μας, το πάθος 

και η λατρεία του για τη λευτεριά. 

Αποκαλυπτόμαστε μπροστά στο 

άφθαστο ψυχικό τους κάλλος και 

προσκυνούμε με κατάνυξη το ιερό 

προσκυνητάρι του πάθους και του 

μαρτυρίου τους. 

Την ιερή αυτή στιγμή της θύμησης και 

της θλίψης, της αναπόλησης και της 

πίκρας ζωντανεύουν ενιi>πιόν μας τα 

πανάγια χώματα της περιοχής της 
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Κυθρέας, καθώς και όλα τα κατεχό

μενα εδάφη μας, τάφοι προγονικοί, 

βωμοί κι εστίες, εκκλησιές και μονα

στήρια, τα ιερά και όσιά μας κι όλα τα 

δημιουργήματα του πολιτισμού και 

της εθνικ1Ίς μας παρC:1δοσης, που 

κατέχονται και βεβηλώνονται, κουρ

σεύονται ι<αι ρυπαίνονται από τον 

κατακτητή. 

Εικοσιέξι χρόνια από την εισβολή του 

Αττίλα κι εμείς, ανυπότακτοι κι aσυν

θηκολόγητοι, να θρεφόμαστε από τις 

προαιώνιες ρίζες μας, να προσατενί

ζουμε τα τουρκοπατημένα εδάφη μας 

και να τραγουδούμε με νοσταλγία και 

πόθο, προσδοκία και αναμονή το 

"πάλι θα γενούν δικά μας, το χρωστά-

με στα παιδιά μας." χρόνια 

από τότε κι εμείς, αθεράπευτοι 

λάτρεις ελευθερίας, να βιώνουμε 

με ευλάβεια ης διδαχές και τις επιτα

γές της ιστορίας και να. επαναλαμβά

νουμε με φωνή τεντόρια στους νεο

βαρβάρους ότι τούτη η γη είναι δική 

μας και σε κανένα δεν τήν δίνουμε 

και με κανένα δεν τη μοιραζόμαστε. 

Εμείς ποτέ δεν είπαμε όχι στον 

ποτέ είπαμε ναι 

Ακολουθούμε πάντα 

θαρρετά τη μοίρα μας και την 

θοuμε όπως τη θέλουμε. Μοίρα ελλη

νική και πανανθρώπινη. Μοίρα των 

ελεύθερων και των aντρειωμένων. 

Μοίρα των ανυπότακτων και καταξιω

μένων. 



Ο Κυπριακός Ελληνισμός είναι υπο

χρεωμένος να ακολουθήσει τη μοίρα 

του. Δεν έχει άλλη επιλογή. Να την 

ακολουθήσει οφείλει και να αποδεί

ξει ακόμη μια φορά ότι ποτέ δεν θα 

γίνουν περιττοί στον κόσμο κι οι λίγοι 

ως αρμός και τροφοδότης της ιστο

ρίας. Κι ακόμη γιατί χρωστεί: Να 

δικαιώσει και να δικαιωθεί. Να κατα

ξιώσει και να καταξιωθεί. 

Έλληνες, 

Όταν την αποφράδα μέρα της 20ης 

Ιουλίου, 1974, qι ορδές του αδίστα

κτου Αττίλα εξαντλούσαν κάθε από

θεμα βαρβαρικού μένους και άναν

δρης συμπεριφοράς εναντίον της 

μικρής και στρατιωτικά παροπλισμέ

νης πατρίδας μας, η αφετηρία μιας 

νέας εθνικής τραγωδίας εσηματοδο

τείτο για το σύγχρονο Ελληνισμό. 

Εσηματοδοτείτο, όμως, ταυτόχρονα, 

για την Κύπρο και την Ελλάδα, η αφε

τηρία μιας νέας πορείας και η έναρξη 

μιας νέας σελίδας ιστορίας. 

Το έθνος μετέφερε και πάλι στην 

Κύπρο, για δεύτερη φορά στο δεύτε

ρο ήμισυ του εικοστού αιώνα, την 

αδυσώπητη πρόκληση της ύπαρξης 

και τη σκληρή δοκιμασία της συνέχει

άς του. Το '55, πρώτα, όταν μας 

έδωσε τη σκυτάλη για να ανανεώ

σουμε το μεγαλείο του και να αναζω

πυρώσουμε το ζείδωρο πνεύμα του. 

Και το · 7 4, ύστερα, όταν η εθνική 

aπαντοχή εναποτέθηκε στη δική μας 
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προωθημένη ακριτική έπαλξη. 

Είκοσι έξη χρόνια από τη βάρβαρη 

τουρκική εισβολή και η κυπριακή τρα

γωδία συνεχίζεται Ψηφίσματα των 

Ηνωμένων Εθνών, καταδικαστικές 

αποφάσεις διεθνών οργανισμών και 

επίδειξη κάθε δυνατής καλής θέλη

σης από μέρους της δικής μας πλευ

ράς δεν στάθηκαν ικανά να κάμψουν 

την τουρκική αδιαλλαξία και αδιστα

κτικότητα. 

Η Τουρκία συμπεριφέρθηκε και εξα

κολουθεί να συμπεριφέρεται στην 

περίπτωση της Κύπρου με σημαία και 

λάβαρό της το δίκαιο του ισχυροτέ

ρου. Της παρέχουν αυτή την πολυτέ

λεια η έλλειψη αποτελεσματικών πιέ

σεων από μέρους των ισχυροτέρων 

χωρών και η ανοχή που επιδεικνύονν 

έναντί της. 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα και κάτω απ' 

αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί εύλογα 

να αναμένεται πρόοδος ούτε στο νέο 

γύρο των συνομιλιών που βρίσκονται 

σε εξέλιξη. Αντίθετα δικαιολογημένη 

είναι η επιφυλακτικότητα, αφού η 

Τουρκία προβάλλει aπροσχημάτιστα 

την αναγνώριση του ψευδοκράτους 

και τη λύση της συνομοσπονδίας ως 

προϋποθέσεις για να προβεί σε 

ουσιαστικές συνομιλίες ο κ. 

Ντενκτάς. 

Εμείς έχουμε καταστήσει ξεκάθαρη 

τη θέση μας. Δεν πρόκειται να φαλκι

δεύσουμε τα δίκαιά μας, να απαλλο-
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τριώσουμε τα αναφαίρετα δικαιώμα

τά μας, να ακρω-τηριάσουμε την 

μας και να uηονομείισοuμε 

την επιβίωση των παιδιών μας στη γη 

των προγόνων μας. 

Κάτω από τις aντίξοες που 

διέρχετω και τα πολλά και δυσχερή 

προβλήμα-τα που ο 

Ελληνισμός πρέπει να παραμείνει 

άρρηκτα δεμένος με τις προαιώνιες 

ρίζες του. Να αντλεί μέσα από το 

ζωογόνο παρελθόν του και να ανα-

τροφοδοτείται από ης ανεξι1ντλητες 

πηγές της ιστορικής δημιουργίας του. 

Και το εθνικό συμφέρον, όπως το 

καθορίζει η συνείδηση της ιστορικής 

ευθύνης και η συναίσθηση του χρέ-· 

ους έναντι του παρελθόντος του 

παρόντος και του μέλλοντος, να απο

τελεί την της ζωής και την 

πυξίδα της καθημεριν1'1ς συμπεριφο

ράς μας. 

Έλληνες, 

Αν είναι καθώς πρέπει να τιμήσουμε 

τους νειφοι)ς και μάρτυρες μας, στην 

ιερή μνήμη των οποίων εlναι αφιερω-
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το μνημόσυνο, πρέπει 

ενωμένοι να βαδίσουμε τον ανάν-τη 

για τη δικαίωση παρακατα-

θήκης τους. Κι η υπόμνηση 

του μεγάλου Μακρυγιάννη ποτέ δεν 

ήταν περισσότερο επίκαιρη και ανα

γκαία να το σωστικό 

λάβαρο του αγιiΝα μας: "ότι 

την την όλοι μαζί. 

πολιτικοί και στρατιωτικοί και 

σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και 

πτωχοί και οι πλέον μικρότεροι 

άνθρωποι." 

Πρέπει να αρθοuμε στο ύψος των 

περιστάσε(.uV. f',Jα συνθέσουμε αντι

να παροrιλισθούμε από πάθη 

και να οδει)σουμε το μέλλον με 

όραμα, πίστη και 

φι α. 

σε 

θαρθούνε, θα 

κριτες θα μας 

πέρασαν, 


