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πλάκωναν βαριά μαύρα σκοτάδια κουβαλώντας μνήμες από τα περασμένα και
φόβους για τα παρόντα και τα μέλλοντα, κι εκείνες οι υποθέσεις ... άραγε τι;
άραγε πώς και με ποιους και γιατί; Εκείνο το αναπάντητο γιατί.
Να τον σκοτώσουν γιατί, να τον βασανίσουν γιατί, να τον γδάρουν, να τον μαχαι

ρώσουν, να του κόψουν το χέρι και τn γλώσσα και το πόδι, γιατί... γιατί; Διάβαζε
τα μαρτύρια των αγίων και τα ζούσε στο πρόσωπο του παιδιού τnς, άκουγε κι

έβλεπε παντού το παιδί, ήταν μπροστά τnς στο τραπέζι, στον nλιακό, στον κήπο.
Στον ύπνο κατέβαινε και τπς μιλούσε, μα δεν τnς έλεγε τnν τρομερή αλήθεια.

Στο πού είσαι δεν απαντούσε. Κι όλο τριγύριζε μαζί του και δεν ήξερε πού.
Ώσπου τον φέραν σ' ένα κουτί. Λείψανα λειψάνων. Μέσα από ένα λάκκο, τους
έριξαν στο λάκκο, τους σκότωσαν, άλλον στον κρόταφο, άλλον με αλυσίδες,

άλλον στον τράχnλο. Τα παιδιά που είχαν γονείς και τα περίμεναν, που είχαν
αδέλΦια, παιδιά, γυναίκα, οικογένεια, ένα λαό δικό τους και ένα λαό που τα 'χε
δικά του. Τα παιδιά τnς φωτογραφίας, μαρτύριο τnς θnριωδίας και του εγκλήμα
τος, τnς aπανθρωπιάς και τnς αδικίας, τnς χτnνωδίας και τnς βαρβαρότnτας.

Μαύρες φτερούγες του θανάτου, τριξιμο του ξύλου στn Φωτιά, τρίξιμο κοκάλων,
σ' ένα πnγάδι που 'δινε ζωή τούς έδωσαν το θάνατο, σε μια πατρίδα τnς αγάπης
και τπς ομορφιάς τούς έσυραν στnν πnχτή νύχτα σκοτωμένους, σ' ένα χώμα

ειρηνοφόρο τους άΦnσαν στα όρνεα βορά, στους γκρεμούς και στα σπήλαια και
στις οπές τnς γnς .. Ως..πότε ακόμα .. θα θρnνούμε τα παιδιά μας, ως πότε θα σπα
ράζουν οι καρδιές, ως πότε τα μάτια θα βουρκώνουν, ως πότε

n

πλάστιγγα θα

βαραίνει κατά τn μεριά τπς αδικίας; Τnν πιο μεγάλn ακόμα αδικία που μας ετοι
μάζουν, που δε θέλουμε να μας τn φέρουν σε κανένα κουτί.
Γιατί εδώ πρέπει να ζήσουν τα παιδιά μας λεύτερα και χαρούμενα. Γιατί γι' αυτό
θυσιάστηκαν όσοι τους φέρνουν τώρα λείψανα λειψάνων σ' ένα κουτί!

~~

Ένοχος δεν υπάρχει, καπνός
του Νίκου Ορφανίδn
Μέλους της Εηιτροηnς Εκπαιδευτικός Υnηpεσίος,
τέως Διευθυντn του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σκέφτομαι και πάλι, επωδύνως και με σπαραγμό, όλα τα θύματα εκείνnς τnς
σφαγής του
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στnν Κύπρο. Εκείνnς τnς πρωτοφανούς γενοκτονίας των Ελλή

νων τnς Κύπρου, για τnν οποία, χρόνια τώρα, κανείς δεν μιλά. Για εκείνα τα πρω
τοφανή εγκλήματα από μέρους τnς Τουρκίας, λίγο πριν εκπνεύσει ο 2Οός αιώ

νας. Σκέφτομαι όλn εκείνn τnν αναλγnσία και υποκρισία των ισχυρών του
κόσμου τούτου. που υποκρίνονται και προσποιούνται πως δεν βλέπουν τίποτα.
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«'Ενοχος δεν υπάρχει, καπνός», σnμειώνει με πίκρα ποιnτικώς ο ΣεΦέρnς. Έτσι,

λοιπόν, ανασύρονται από τα πnγάδια και τα λαγούμια του Φλεγόμενου κάμπου
τnς Μεσαορίας οι μάρτυρες τnς κυπριακής τραγωδίας. Οι Έλλnνες νεομάρτυρες.
Τα θύματα τπς σφαγής και τnς αγριότnτος. Ύποκλινόμαστε μπροστά στον αγια

σμό και το μαρτύριο τους. και τους μνnμονεύουμε, ταπεινά, αυτούς τους νεο
μαρτυρες του κάμπου τnς Μεσαορίας. τους μαρτυρικούς νεκρούς τnς Κυθρέας.

τους πέντε εκείνους τnς συγκλονιστικής ασπρόμαυρnς φωτογραφίας, που με τα
χέρια πίσω από το κεΦάλι παραδίδονται στον προελαύνοντα τουρκικό στρατό,
για να εκτελεστούν αμέσως μετά. Γι' αυτούς γράφω σήμερα. Η, θλιβερή εκείνn
ασπρόμαυρn ΦωτογραΦία τους μας συνόδευε

35

τόσα

χρόνια. Μ' εκείνο το

αδιόρατα θλιμμένο βλέμμα. Με τα κουρασμένα από τον καύσωνα και τn μάχn
πρόσωπά τους. Οι συνθήκες και ο τρόπος του θανάτου τους πανομοιότυπος.
Δολοφονία εν ψυχρώ. Κι ύστερα, σ· ένα πnγάδι, για

35

ολόκλnρα χρόνια. Αυτά

στn σπαραγμένn Κύπρο του 20ού αιώνος. Όπου, «Καθένας νίβει τα χέρια του Ι
και τα δροσίζει ... » Και που «Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια. για τίποτε.>•
Γράφω, έτσι για τους εσχάτως ανασυρθέντες από το λαγούμι του θανάτου, μέχρι
χθες αγνοούμενους, μάρτυρες του Κυπριακού δράματος. Προσκυνώ και υποκλί

νομαι. Όπως θρnνούντες και υποκλινόμενοι θα πρέπει να τους μνnμονεύουμε.
Οι μάρτυρες εκείνnς τnς ασπρόμαυρnς φωτογραφίας, όπως τους aπαθανάτισαν

οι ίδιοι οι δολοφόνοι τους είναι: Κορέλλnς Αντωνάκnς του Μιχαήλ,

30

ετών, από

τnνΚυθρέα, Νικολάοu ΠavίκΡςΊ:οu Χρυσοστόμου, 26ετών,από τnν Αχνα, Σκορ
δής Χριστόφορος του Γεωργίου, 25 ετών, από το Δάλι, Παπαγιάννnς Ιωάννnς του
Χαραλάμπους, 23 ετών, από το Νέο Χωρίο Κυθρέας, Χατζnκυριάκος Ιωάννnς του
Χαραλάμπους,

19 ετών,

από τnν Αμμόχωστο.

Τους μνnμονεύουμε, σήμερα, καθώς ύστερα από

35 χρόνια ανασύρθnκαν από τα

λαγούμια και τα πnγάδια τnς Μεσαορίας. Προσκυνούμε τα αγιασμένα τους λεί
ψανα, προσκυνούμε τα μυροβλύζοντα οστά των δολοφονnμένων αδελΦών μας
τnς Κυθρέας, που μέσα στον καύσωνα του Θέρους εκτελέστnκαν από τους

Τούρκους εν ψυχρώ, εκεί στον κάμπο τnς Μεσαορίας, τον Αύγουστο του

1974.

και κλαίμε και θρnνούμε για τον τόπο μας, που ακόμα εισπράττει το δόλο, τnν
υποκρισία στον τόπο τnς ιστορίας, τnν αναλγnσία των ισχυρών του κόσμου τού
του, αλλά και τn φρίκπ νια τnν ατιμωρnσία των δολοφόνων και όλων των «υβρι

στών» του αιώνος. που ακόμα βιώνει όσα επωδύνως γράφει σε ένα ποίnμα του
ο Γιώργος ΣεΦέρnς σ' εκείνα τα σπαρακτικά «Τρία Κρυφά ποιήματα» τnς ποιnτι
κής του ωριμότnτος:

«Ποιος άκουσε καταμεσιiμερα
το σύρσιμο του μαχαιριού στnν ακονόnεrpα;

ποιος καβαίΊάρnς ιiρθε
με το προσάναμμα και το δαυίΊό;

Καθένας νίβει τα χέρια του

