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Ιστορικό Διιiγημα 

Από την τουρκική εισβολή: το παραδείσιο τοπίο σε κρανίου τόπο 

του Πέτρου Σrυflιαvσύ 

Παραδείσιο το τοπίο, σωστός σύγκρονος τnς Εδέμ, λες, κιiπος, μέσα στο οποίο ο 

Αντρέας ζει και δημιουργεί, κάτω 'κει ατο βλογημένο από τn θέση και τη Μοίρα, το 

καταπράσινο Πετονότζιν, ακριβώς στο μεταίχμιο του δρόμου από τn Χρυσίδα τnς 

Κυθρέας μέχρι το Νέο Χωριό τnς. Δίπλα, τα κελαρυστό νερό του κεφαλόβρυσου να 

πλαταίνουν και να μερίζονται στην ομώνυμn χαραγιi στο πιο μικρό, το Νιοχωρίτικο 

και στον κύριο κορμό, το Ξιλεβρίτικο - ετυμολογικό εξ αλευρίτικο - που κινεί το 

σιφούνι του διπλανού νερόμυλου, πριν να επαναμεριστεί στη στερνιi τη χαραγιi 

μερικές κατοσταριές μέτρα νοτιότερα και τ' αnδόνια να σημαδεύουν από πλατάνια 

και λεύκες τn ζωιi, το χρονόχωρο, το ίδιο, των ιμερτών ανθρώπων 

Πλάι, στο δωδεκόσκαλο -μοίρα και κοσπεντόσκαλο με των άλλων δυο αδελφών το 

κτιiμα - αγρόκτημα της Αθnνός και του Αντώνη να στιiνουνε σωρούς από οπωροκη
πευτικά πολύγευστα και πολύχυμα. Οι ντομάτες τnς Κυθρέας- οι πομηλσρκές της 

στην καθομιλουμένη - ακουστές σ' όλn την Κύπρο για τn μυρωδιά μα και τη γεύση 
τους - οφειλιi στο εδαφικό υπόστρωμα και στα νερό του κεφαλόβρυσου - κι αποδί

πλα, η τριπλιi πσραλλαγn της κράμβης: Η γογγυλοειδιlς, n γνωστn κουλούμπρα, η 
βοτρύτnς- το κουνουπίδι - κι η κράμβη η κοινn -το κραμπί- που οι μεσαιωνικοί περιη

γητές το θέλουν και τα τρία είδη του να μεταφέρεται και να γίνεται γνωστό, για την 

εξαίρετη του γεύσn από την Κυθρέα στην Ευρώπη. 

Ο πλούσιος όμως κόμπος παράγει κι άλλα μαξούλια aρίφνητα: μπαμπάκι, σουσάμι, 

μπάμιες, μελιτζάνες - τα βαζόνια, κυπριώτικο - κολοκύθια, μαρούλια, αγγουρόκια, 

σκόρδα, κρεμμύδια (πύργοι aνυψώνονται ολόκληροι με το κατακόκκινο, πανόμορφο 

περίβλημα και την aντρίκια γεύση -τύφλα να ·χουνε μπροστά του τα ευρωπαϊκό, με 

την ντελικάτη, τn θηλυnρεπn τη γεύσn> και μυριστικό ένα σωρό: σέλινο, δυόσμο, 

βασιλόδυοσμο, μαϊντανό, πnγανο, σπατζιό, μελισσόχορτο, λεβάντα, λεβαντίνn, 

αλουίζα. Δυο στρέμματα μ' ελιές κυπριώτικες ακλουθόνε, άλλες τρεις με λεμονόδε

ντρα, ιτιές και κλιlματα-το σταφύλι μαύρο, τραγανιστό, μυρωδάτο - που σκαρφαλώ
νοντας στις ιτιές, επιστεφανώνοντός τις, λες κι αποζnτόν να τις παρηγορnσουν για 

τον αδικοχαμό του Φαέθοντα. Μηλιές, τζιτζιφιές, συκιές, ροδακινιές, μεσπηλιές και 

ροδιές -φλογίζονταν οι κόμποι απ' τη Χρυσίδα ως το Νιο Χωριό σαν η τρελιi ροδιά 

σκιρτάει, κατά τον ποιητιi, στο φως, σκορπίζοντας ολούθε το καρποφόρο γέλιο της, 

ανανεώνοντας τις φυλλωσιές τnς, κάνοντας μ' αυτές τον όρθρο να σπαρταράει και 

ν' ανοίγει όλα του τα χρώματα. Τότες που n τρελn ροδιά κάνει τις καρδιές των περα
στικών να σκιρτάνε και τον ποιnτn ν' αναρωτιέται: 
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Πέστε μου, είνσι n τρείΊrί ροδιά που χσιρετάει στα μάκρn 

τινάζοντας ένα μανrίίΊι ΦύίΊΙΙων από δροσερrί Φωτιά 

Μια θάίΊασσα ετοιμόγενn με χίίΊια δυο καράβια 

Με κύματα που χίίΊιες δυο φορές κινάν κσι πάνε 

Σ' αμύριστες ακρογιαίΊιές, πέστε μου είνσι n τρείΊrί ροδιά 

Που τρίζει τ' άρμενα ψnflά στο διάΦανον σιθέρα; 

Σε μεσοφούστανα πρωταπριίΊιάς κσι σε τζιτζίκια δεκαπενrαυγούστου 

Πέστε μου, αυτrί που παίζει, αυτrί που οργίζεται, αυτrί που ξείΊογιάζει 

τινάζοντας απ' τn φοβέρα τα κακά μαύρα σκοτάδια τnς 

Ξεχύνονrας στους κόρφους του rίίΊιου τα μεθυστικά πουflιά 

Πέστε μου, αυτrί που ανοίγει τα φτερά στο στrίθος των πραγμάτων 

Στο στrίθος των βαθιών ονείρων μας, είνσι n τρείΊrί ροδιά; 

Στ' ακρόχειλα τπς χαραγιiς π Αθπνά φυτεύει βερυκοκιές -χρυσομπλιές στα Κυπριώτι

κα- καρυδιές, μαραμπελιές, κορομnλιές -παυρνελιές, στα κυπριώτικα - μερσινοκο

κιές, ενώ αυτοΦύονται σκλινιτζιές-πολύτιμο όργανο στπν οικογενειακιi μακαρονο

ποιία- ποταμοϊΊ:ανοι, βάτοι κι αγριοκαλαμιώνες, Στπ χαραγιi εγκαταβιεί ο ενάξιος 

κόσμος τπς: καβούρια, που τα ξεγελάν με το καλάμι, βατράχια, πεταλίνες, νεροφί

δες 

το Ξιλεβρίτικο από αριστερά, το μεγαλύτερο μέρος τπς χαραγιiς, γυρίζει -πέφτο

ντας μ' ορμιi στο σιφούνι - το μύλο του nετονατζιού, τον τελευταίο νερόμυλο aπ· 
τους τριάντα τπς Κυθρέας και βάλε, ενώ στα δεξιά τπς χαραγιiς κυλάει το Νιοχωρίτι

κο. Ο Αντρέας ανασταίνει λεμονόδασα που, απριλομαγιάτικα. ακόμα και νεκρούς με 

τους λεμονανθούς τους ανασταίνουν. Κι όμως δω πέρα καπότες στον παραμυθένιο 

τούτο χρονόχωρο βρουχιέται. κατά τον ποιπτιi το μέγα πφαίστειο με το "μισπτό" 

μισοφέγγαρο να επικαλύπτει το χώρο και να ρίχνει τπ βαριά σκιά του. το σμαραγδέ

νιο τοπίο βομβαρδίζεται άγρια από τπν τουρκικιi αεροπορία κι ο Αντρέας με τπν οικο

γένεια του εγκαταλείπει τnν πατρογονικιi εστία, αναζπτώντας καταφύγιο στο μεγα

λοχώρι του κατάξανθου μεσαρίτικου κάμπου - το γιομάτο άλλοτες με ζωιi και σφρί
γος, μα κατασφαγμένο κι αυτό τώρα - τπν Άσσια. 

Από τπν ώρα εκείνπ, αφπγείται ο μικρός Γιάγκος, μέχρι τn νύχτα ακούαμε συνέχεια 

πυκνούς πυροβολισμούς, παράθυρα, πόρτες που σπάζανε, φωνές .. Γύρω στις τέσσε
ρις και μιαιi τ' απόγευμα, Τούρκοι στρατιώτες θρυμμάτισαν και πυραβόλnσαν τα γυά

λινα κομμάτι τnς πόρτας. Προσέχοντας πως κανένας δεν υπιiρχε εγκατέλειψαν το 
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σπίτι Ήμασταν κρυμμένοι πίσω από τn σκάλα του σπιτιού. 

Κυριολεκτικά παγώσαμε σαν ακούσαμε τους στρατιωτικούς βnματισμούς των Τούρ· 

κων εισβολέων. Για ν' αποφύγουμε τn σύλλnψn μας και νια οκτώ μέρες, κινούμασταν 

από σπίτι σε σπίτι στn διάρκεια τnς νύκτας Στο τέλος καταλι'ίξαμε στο σπίτι κάποιου 
γέροντα. Για οκτώ μέρες και νύκτες δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι από το Φόβο 

μn μας σκοτώσουν, τις νύκτες, ακούονταν πυροβολισμοί, φωνές, κλάματα από 

δολΟφονίες αθώων πολιτών από κάποια γειτονικά σπίτια. Επίσnς από τις τρύπες τnς 

πόρτας του αχυρώνα που κρυβόμασταν, βλέπαμε τακτικές λεnλασίες περιουσιών. το 

φαί μας ήταν λίγο ψωμί και λίγες ελιές. Το νερό που πίναμε από παραμελnμένο 

πnγάδι, βγάζοντάς το με σχοινί και κουβά, περιείχε λάσπn και σκουλίκια. 

Μυθιστορnματικές κι οι υπόλοιπες συνθήκες μέχρι τn διάσωσn · με τραγικό όμως 
αντίτιμο τον αγνοούμενο πατέρα · από το πουρκατόριο τnς Άσσιας που συνθέτουν 
σίγουρα, αν όχι ομώνυμο λογοτεχνικό έργο, τουλάχιστον νουβέλα. Ενα εγχείρnμα 

που το στοχοeετούμε σύντομα και που θα καλύψει τον κύκλο τnς εξαΦάνισnς 

!νεκρών κι αγνοουμένων τnς τουρκικής θnριωδίαςJ μιας πλειάδας στενά συγγενικών 

προσώπων και μορφών αγαπnμένων !από τnν οικογένεια τnς μάνας> του Γιάγκου: 

τnς θείας Λούλλας Σοφοκλέους, του ξάδελφου παναγιώτn Σοφοκλέους και τnς 

ξαδέλΦnς Σωτnρούλας Ρωτού. Και με μιαν άλλn πλειάδα αγνοουμένων απ' τnν 

οικογένεια τnς μάνας πάλι: των Θείων, Σάββα Λέαντρου και Αντρέα Σοφοκλέους και 

του ξάδελΦου. Αντρέα Χαρή. 

Όμως τnς τραγωδίας ο χορός δε λέει ν' aποσώσει. ο αδελφός του Αντρέα. ο zaχa· 

ρίας, στnν aρχri τnς τουρκικriς εισβολής διανυκτέρευε μαζί με άλλους χωριανούς 

που εγκλωβίστnκαν στnν Κυθρέα, στο σπίτι του Κύπρου Κούτσουρου, στn Χρυσίδα. 

Στις είκοσι του Αυγούστου του 74 προσπάθnσε μέσω του Παλαικύθρου να διαφύγει. 
Σαν επεσriμανε πως κι αυτό riτaν κατεχόμενο κι riταν αδύνατο να διαφύγει, επέ· 

στρεψε στnν Κυθρέα, Το πρωί τnς εικοστriς πρώτnς τ' Αυγούστου πriγε στο σπίτι του 
για ν' αρμέξει απ' τις κατσίκες του γάλα, για να πιει με τους γείτονες του. Ενώ όμως 

άρμεγε τις κατσίκες του, τον πυροβόλnσαν πισώπλατα Τούρκοι από το φράκτn γει· 

τονικού σπιτιού. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγχωριανών του, έριξαν τον τοίχο του σπι· 

τιού του και τον κάλυψαν. 

Ο άλλος αδελφός του Αντρέα, ο Σάββας, συνελriΦθnκε στο σπίτι του, στnν Καμάρα 

τnς Κυθρέας τnν εικοστri πρώτn Αυγούστου από τους Τούρκους εισβολείς. Δύο 

μέρες μετά τn δεκάτn τετάρτn τ· Αυγούστου του 74 μετακινriθnκε με τn σύζυγο του, 
Χρυσταλλού, στο σπίτι του Μιλτιάδn Σπανού και τους συνέλαβαν. Εκεί ζriτnσαν από 
το Σάββα να τους πάρει στο σπίτι του για έρευνα. Μαζί με το Σάββα πriγε κι ο γέρο 

Μιλτιάδnς. 

Σε λίγn ώρα τον Μιλτιάδn τον οδriνnσαν στο δρόμο και τον μετέφεραν μαζί με άλλα 

γυναικόπαιδα στn Βώνn, όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος και μετά από αρκετό καιρό 
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απελευθερώθηκε. Τον Σάββα τον μετέφεραν σ' άγνωστn κατεύθυνση Βέβαια οι 

Τούρκοι είπαν στον Μιλτιάδη ότι τον Σάββα θα τον μετέφεραν στnν αστυνομία για 

ανάκριση ... 

Σε λίγους μnνες n εθνικn ποδοσΦαιρικn ομάδα τnς Ελλάδας αντιμετωπίζει το αντί
στοιχο ποδοσφαιρικό συγκρότημα τnς Τουρκίας. Ο Μιχάλnς, φοιτnτnς τnς Γυμναστι

κnς Ακαδnμίας, aνιψιός ενός από τους τρεις αδελφούς δολοφονnθέντες, μπαίνει 

δέκα λεπτά πριν από τnν έναρξn του αγώνα από είσοδο κρυφn που ο ίδιος γνωρίζει, 

με τρεις-τέσσερις φίλους στο κατάμεστο από πενnντα πέντε χιλιάδες Φίλαθλους 

στάδιο τnς Καλογρέζας, κρατώντας μια τεράστια ελλnνικn σnμαία και κατευθύνεται 

προς τnν εξέδρα των nεντακόσιων τόσων Τούρκων θεατών, φωνάζοντας: 

- Λευτεριά στnν Κύπρο! Έξω ο Αττίλας από τnν Κύπρο! 

Οι χιλιάδες των θεατών χειροκροτούν το Μιχάλη, μα n αστυνομία τον συλλαμβάνει 
και τον προσάγει σε δίκn. Κάποια στιγμn φτάνει στο δικαστnριο, μάρτυρας υπερά

σπισης, ο Κώστας. Ξεδιπλώνει μπροστά στn δικαστικn έδρα του Προέδρου το άρθρο 

του Τεύκρου 'Όπαράγραφες μνnμες", που ο πρόεδρος του δικαστηρίου με προσοχn 

διαβάζει και το δίνει στn συνέχεια και στους σύνεδρους. ο δικηγόρος του Μιχάλn, 

ερωτώμενος από το δικαστnριο, απαντάει, 

- Το άρθρο που στα χέρια σας έχετε, κύριε Πρόεδρε με καλύπτει απόλυτα, Προσω
πικά δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω. 

Και το δικαστnριο ομόφωνα αποφαίνεται: 

- Αθώος ο κατηγορούμενος! 

ο Αντρέας είναι ο Αντρέας Ιωάννου Γιαννός. 

Αντώνnς είναι ο συνταξιούχος Κυθρεώτnς εκπαιδευτικός Αντώνnς Κολλίτσnς και Αθnνά n 

σύζυγός του. Κώστας είναι ο Κώστας Γιαννός, Τεύκρος είναι ο σ. το άρθρο του που κατατέ

θηκε στο δικαστήριο, αθωώνοντας το Μιχάλn. δnμοσιεύτnκε στnν κυπριακή "Ελευθεροτυπία" 

στις 10.1.1991. 

Μιχάλnς είναι ο Μιχάλnς Αντρέα τσικκάς. 

Δικnγόρος του Μιχάλη είναι ο Κύπριος δικηγόρος τnς Αθήνας, Χατζιnπιέρος με βοnθό του στn 

δίκn τον επίσnς Κύπριο δικnγόρο στnν Αθήνα, Μιχάλη Βορκά. 

Τα στοιχεία κατέγραψαν φοιτnτές και φοιτήτριες του ιστορικού Ομίλου του Φρέντερικ με τnν καθο

δήγnσn του καθnγnτή τους. 




