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Λύκειο Αγίου Ιωάννη

Από το «δεν ξεχνώ» 
στο «δεν ξυπνώ»
Σε «πνευματική και εθνική εγρήγορση» και 
«αφύπνιση από τον εθνικό λήθαργο», καλεί 
η αγωνιστική ατονία και λησμονιά, που 
επικρατεί στην κυπριακή κοινωνία . . .

η συνέχεια στη σελίδα 10

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αν και το σημερινό μοναστήρι είναι κτίσμα του 1855, ωστόσο η Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα, στο 
τέρμα σχεδόν της κατεχόμενης σήμερα Καρπασίας, συνδέεται...

η συνέχεια στη σελίδα 21

Αιχμάλωτος στα 
βάθη της Τουρκίας
Συνέντευξη με τον κ. Κώστα 
Πιτσιλλίδη, αιχμάλωτο 
πολέμου του 1974

Σήμερα εργάζεται ως φιλόλογος στο Λύκειο 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό. 
Ο κ. Κώστας Πιτσιλλίδης με καταγωγή από τον 
ορεινό Αγρό, 60 χρονών σήμερα, κάθε πρωί 
πηγαίνει σχολείο με τον ...

η συνέχεια στη σελίδα 8

Η πόλη - Αμμόχωστος.
Μια πόλη χιλιοτραγουδημέ-
νη. Ένα στολίδι που κλέψανε 
από το νησί, πριν καλά...

η συνέχεια στη σελίδα 4

Αφίξεις: ένα μήνυμα από τον 
«Διεθνή Αερολιμένα Λευκωσίας»
Αεροδρόμιο φάντασμα…  
Πώς είναι δυνατό να υπάρχει 
κάτι τέτοιο; Κι όμως ...
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Κερύνεια, η βασίλισσα 
του Βορρά

Η Κερύνεια ή Κυρήνεια, η 
μικρή και η σπουδαία, η πανέ-
μορφη...

η συνέχεια στη σελίδα 5

Πάθη αντί πόθων
Τα συναισθήματα χαράς, που 
συνόδευσαν την ανακοίνωση 
της ενοικίασης της Κύπρου 
στην Αγγλία...

η συνέχεια στη σελίδα 2

Η εισβολή σε αριθμούς
36,4% του εδάφους υπό τουρ-
κική κατοχή, 3.000 νεκροί, 
162.000 πρόσφυγες...

η συνέχεια στη σελίδα 2

Δεν είναι η πρώτη φόρα
Η Κύπρος μέσα στη μακραί-
ωνη πορεία της έγινε ουκ 
ολίγες φορές το «μήλον...

η συνέχεια στη σελίδα 3

Συνέντευξη από τη 
μητέρα ενός αγνοούμενου
Καθώς αποφάσισα να πάρω
συνέντευξη από την ...

η συνέχεια στη σελίδα 6

Το κίτρινο αυτοκίνητο
19 Ιουλίου 1974. Ανυποψία-
στοι πολέμου, η οικογένεια...
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Πώς βίωσε η οικογένεια της 
μητέρας μου τον χαμό αγαπημέ-
νων προσώπων κατά την εισβολή
«Καλοκαίρι 1974. Η περίοδος 
που στιγμάτισε όχι μόνο...

η συνέχεια στη σελίδα 7

Αττίλας ΙΙΙ: η εισβολή 
που γίνεται τώρα!
Φυσικό αέριο: ένα θέμα...
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Κυπριακό και ενέργεια: 
ευλογία ή κατάρα;
Είναι φυσικό ότι σε έναν 
κόσμο που...
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ: 
ΝΑΙ  Ή ΟΧΙ;
Έχουν περάσει 41 χρόνια από 
την εισβολή του 1974, που 
στιγμάτισε εξολοκλήρου...

η συνέχεια στη σελίδα 12

•	 Ψευδοκράτος:	εντός	και	εκτός	
εισαγωγικών

•	 Τουρκοκύπριοι:	πόσο	ξένοι;
•		 Ένα	σχολείο	«διαφορετικό»
•	 Συνέντευξη	με	τη	Μαίρη	

Νασίμ, Τουρκολόγο
•	 Συνέντευξη	με	τον	τ/κ	

καθηγητή Σαλίχ Ταχσίν
•	 Ξανά	μαζί;

σελίδα 13-18

ΜΝΗΜΗ ΒΙΩΜΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Φάκελος	Τ/Κ
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Το 1974 στο πεντάγραμμο
η συνέχεια στη σελίδα 25

1974: ο Πόλεμος στην οθόνη
η συνέχεια στη σελίδα 26

Το βίωμα του 74 στην τέχνη
η συνέχεια στη σελίδα 23
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Γράφει η Γεωργία Στυλιανού - Β1

Τα συναισθήματα χαράς, που συνόδευσαν την 
ανακοίνωση της ενοικίασης της Κύπρου στην Αγγλία 
στα παρασκήνια του συνεδρίου του Βερολίνου 
το 1878, γρήγορα αντικαταστάθηκαν από αυτά 
της απογοήτευσης, της πικρίας και της οργής. Οι 
ενδόμυχοι φόβοι των Κυπρίων, ότι η Αγγλία θα 
αντιληφθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου 
και δεν θα ικανοποιήσει τον διακαή πόθο τους 
για ένωση, επαληθεύονται. Το παράδειγμα των 
Επτανήσων θα μείνει απλά μια ελπίδα στην καρδιά 
των Κυπρίων, που θα κρατά ζωντανό τον αγώνα 
για παραχώρηση τους στην Ελλάδα. Κι όμως η 
μοίρα φάνηκε να πέρασε ξυστά από την Κύπρο: τα 
Επτάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1864 
από τους ίδιους πολιτισμένους δυνάστες, που τώρα 
είχαν στην εξουσία τους την Κύπρο. Γιατί όχι κι εμείς;
Δημοψηφίσματα, αποστολή πρεσβειών στην Αγγλία 
για το κυπριακό πρόβλημα και εθελοντικός στρατός 
στο πλευρό των συμμάχων ήταν οι απεγνωσμένες 
και άκαρπες εν τέλει προσπάθειες των Κυπρίων για 
μεταστροφή της αγγλικής γνώμης και παράδοση 
της μεγαλονήσου στη μητέρα πατρίδα. Η άρνηση 
της προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης Ζαΐμη, της 
κυβέρνησης μιας εβδομάδας, για συμμετοχή της

Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της 
Αντάντ το 1915 με αντάλλαγμα την Κύπρο, υπήρξε 
μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Έκτοτε η Αγγλία δεν 
κάνει ποτέ λόγο ούτε καν συζητά την παραχώρηση 
του νησιού και η Κύπρος ανακηρύσσεται επίσημα 
αποικία του στέμματος το 1925. Μοιάζει με επωδό, 
αλλά και πάλι η μοίρα πέρασε ξυστά.

Τα πολιτικά αδιέξοδα, η καταπίεση των αποικιο-
κρατών, που επιχείρησαν να αποπροσανατολίσουν 
πολιτισμικά τους Κυπρίους μετά τα Οκτωβριανά 
επεμβαίνοντας στην εκπαίδευση, τα κίβδηλα 
πολιτικά δικαιώματα με το Νομοθετικό Συμβούλιο 
– «παρωδία» και η απογοήτευση των Κυπρίων, που 
κατατάγηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στον 
βρετανικό αποικιακό στρατό, πιστοί στο αίτημα του 
λαού για λευτεριά του κόσμου και δελεασμένοι από 
την υπόσχεση της ένωσης, ήταν αυτά που εξώθησαν 
σε μια δυναμική αντίδραση και στην απόφαση για 
τον ένοπλο αγώνα του 1955-59.  Η Τουρκία, που 
παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της στο νησί ήδη 
από το 1923, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι μετά από 
ενθάρρυνση της Βρετανίας με την Τριμερή Διάσκεψη 
του Λονδίνου το 1955 και η τουρκοκυπριακή 
μειονότητα αναβαθμίζεται σε ισότιμη κοινότητα. 
Και να που οι Άγγλοι δημιουργούν μια νέα συμμαχία

ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ, Β5
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, Α2
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΩ, Β2
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9. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, Β5
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14. ΠΕΥΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑ, Β4
15. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Β1
16. ΤΟΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Β5
17. ΤΣΕΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΒΕΤΟΜΙΡΟΒΑ, Α5

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α2
2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΣΑΪΑ, Α2
3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, Γ1
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ, Γ7
5. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Γ7
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9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ, Α2

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ, ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)
2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Β.Δ.Α’)
3. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Β.Δ.)
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Β.Δ.)
5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Β.Δ.)
6. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΤΕΧΝΗΣ
7. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
10. ΧΑΪΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

κατά των Κυπρίων με την αξιοποίηση της 
Τουρκίας. Και να όμως, που αναγκάζονται τελικά να 
παραχωρήσουν ανεξαρτησία, αν όχι ένωση, στον 
μικρό λαό που τόλμησε να τα βάλει μαζί τους. 

Ανεξαρτησία, λοιπόν, αλλά και λαός διακριτά χωρι-
σμένος σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. 
Έως και το 1963 οι δύο κοινότητες τυπικά θα 
συμβιώνουν ειρηνικά, όταν την 21η Δεκεμβρίου 
ένα τυχαίο επεισόδιο θα πυροδοτήσει την κρίση 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες και θα καθορίσει την 
πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι διακοινοτικές 
συγκρούσεις θα ανοίξουν τους ασκούς του Αιόλου, 
που θα πνέουν μέχρι το 1967, έτος που θα στιγματίσει 
και την παραπέρα πορεία της Ελλάδας, αλλά και 
τελικά της Κύπρου, αφού εγκαθιδρύεται η δικτατορία 
των συνταγματαρχών. Στα χρόνια που ακολουθούν 
δημιουργείται το εθνικό μέτωπο και στη συνέχεια η 
ΕΟΚΑ Β΄, οργάνωση που θα προβεί στο πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974. Το πραξικόπημα γίνεται 
ουσιαστικά και η άδικη δικαιολογία, προσφερόμενη 
σαν σε πιάτο, για την εισβολή της Τουρκίας στις 
20 Ιουλίου 1974. Ημερομηνία, που θα χαραχτεί 
ανεξίτηλα στη μνήμη των Κυπρίων και θα καθορίζει 
τη ζωή μας μέχρι και σήμερα. Αποφράδα μέρα που 
κανείς δεν θα ξεχάσει όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
Μια τραγωδία, που εδώ και 40 χρόνια αφήνει τα ίχνη 
της πάνω στα χώματα, στα σώματα, στα πρόσωπα, 
στις καρδιές μας.

•	 36,4%	του	εδάφους	υπό	τουρκική	κατοχή
•	 3.000	νεκροί
•	 162.000	πρόσφυγες	
•	 1.200	αγνοούμενοι	έως	σήμερα	(1619	το	’74)
•	 440	 εγκλωβισμένοι	 (από	 20.000	 το	 1974	 και	 800	 το	

1991)
•	 43.000	τούρκοι	στρατιώτες	στο	κατεχόμενο	τμήμα	
•	 160.000	παράνομοι	έποικοι	από	την	Τουρκία
•	 550	 χριστιανικοί	 χώροι	 λατρείας	 λεηλατήθηκαν,	

υπέστησαν βανδαλισμούς, μετατράπηκαν σε τζαμιά, 
αποθήκες, στάβλους ξενοδοχεία, μουσεία ή κατεδα-
φίστηκαν 

•	 20.000	εκκλησιαστικά	κειμήλια	αγνοούνται
•	 60.000	 πολιτισμικά	 αντικείμενα	 πουλήθηκαν	 στο	

εξωτερικό
•	 100%	 του	 μη	 καταγεγραμμένου	 υλικού	 των	 κατεχό-

μενων μουσείων πουλήθηκε στο εξωτερικό και ανυπο-
λόγιστη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς

•	 απώλεια	του	70%	του	συνόλου	της	παραγωγής	
•	 απώλεια	του	65%	των	τουριστικών	υποδομών
•	 απώλεια	 του	 87%	 των	 υπό	 ανέγερση	 ξενοδοχειακών	

μονάδων
•	 απώλεια	 του	 83%	 της	 δυνατότητας	 διακίνησης	

εμπορευμάτων λόγω κατάληψης του λιμανιού της 
Αμμοχώστου

•	 απώλεια	του	56%	της	εξόρυξης	μεταλλευμάτων
•	 απώλεια	του	41%	των	κτηνοτροφικών	μονάδων
•	 απώλεια	του	48%	των	εξαγωγών	αγροτικών	προϊόντων
•	 απώλεια	 του	 46%	 της	 βιοτεχνικής	 και	 μεταποιητικής	

παραγωγής
•	 απώλεια	του	20%	των	κρατικών	δασών	
•	 απώλεια	του	36,2%	οικιών	και	υποστατικών
•	 απώλεια	του	38,3%	των	σχολικών	κτηρίων

πηγή: ΥΠΕΞ

Η εισβολή σε αριθμούς

Γ.Τ.Π.
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Δεν είναι η ΠΡΩΤΗ φορά
Γράφει η Γεωργία Στυλιανού - Β1

Η Κύπρος μέσα στη μακραίωνη πορεία της έγινε ουκ 
ολίγες φορές το «μήλον της Έριδος» ανάμεσα στα 
ισχυρά κράτη της εκάστοτε εποχής. Ο λόγος, που 
την καθιστούσε ποθητή, ήταν συχνά η παρουσία 
χαλκού, αλλά και η σημαντική γεωγραφική της θέση. 
Αν και σήμερα η Κύπρος μετρά τέσσερις δεκαετίες 
μοιρασμένη, ωστόσο γι’ αυτό το νησί –που κατά τη 
διάρκεια της ιστορίας του κατασχέθηκε, πουλήθηκε, 
κληροδοτήθηκε και νοικιάστηκε– δεν είναι η πρώτη 
φορά.

Αν γυρίσουμε δεκατρείς αιώνες πριν, θα δούμε 
την Κύπρο, όπως και σήμερα, στα όρια μεταξύ 
χριστιανικού και μουσουλμανικού κόσμου. Η νήσος, 
για	 αιώνες	 ρωμαϊκή-βυζαντινή,	 από	 τον	 7ο	 αιώνα	
αποκτά νέο διεκδικητή, τους Άραβες. Οι τελευταίοι 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας κυριαρχίας τους και της 
διεκδίκησης της ναυτικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο 
από τους Βυζαντινούς, βλέπουν την Κύπρο ως το 
κλειδί, που θα τους διασφαλίσει την επίτευξη του 
στόχου τους. 

Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μόλις 
οι Άραβες αποκτούν στόλο, τον εγκαινιάζουν με την 
πρώτη τους επιδρομή στην Κύπρο. Αυτή η πρώτη 
σοβαρή και μεγάλη ναυτική επιχείρηση των Αράβων 
συνέβη κατά τον 7ο αιώνα, όταν Εμίρης της Συρίας 
ήταν ο Μωαβίας. Ο ίδιος έκανε δύο προσπάθειες 
να καταλάβει το πολυπόθητο νησί και στο πλαίσιο 
αυτών των επιδρομών λεηλατεί και καταστρέφει 

πόλεις, πυρπολεί εκκλησίες και παίρνει αιχμαλώτους.

Το 659 μ.Χ. λόγω εσωτερικών προβλημάτων ο 
Μωαβίας υπογράφει μια πρώτη συνθήκη ειρήνης 
με τους Βυζαντινούς. Το 688 ακολουθεί μια δεύτερη 
συμφωνία με την οποία τα δύο μέρη συμφωνούν να 
μοιράζονται με συγκυριαρχία το νησί. Η συμφωνία 
προβλέπει και την ουδετερότητα της Κύπρου στις 
μεταξύ τους διαμάχες, αλλά και τον διαμοιρασμό 
των φόρων, οι οποίοι βαρύνουν σταθερά τις πλάτες 
των κατοίκων και αποδίδονται τον ένα χρόνο στην 
Κωνσταντινούπολη και τον άλλο στη Δαμασκό. 

Αυτή είναι και η πρώτη διαίρεση του νησιού, όχι 
με μια πράσινη γραμμή στη μέση, αλλά με ένα 
γκρίζο χρώμα απ’ άκρη σε άκρη. Το καθεστώς της 
συγκυριαρχίας θα διαρκέσει για τρεις αιώνες, μέχρι 
το 965, όταν ο στρατηγός Νικήτας Χαλκούτσης υπό 
τις διαταγές του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά 
επαναφέρει την Κύπρο οριστικά και εξολοκλήρου 
στους κόλπους του Βυζαντίου. Και βέβαια η ιστορία 
της διαίρεσης δεν είναι η μόνη που επαναλαμβάνεται 
μέσα σε αυτούς τους τρεις αιώνες. Επαναλαμβάνονται 
και οι μετοικεσίες και η προσφυγιά, ο θάνατος και οι 
απώλειες, η καταστροφή των πόλεων και οι πόλεις 
φαντάσματα… όλα βέβαια με έναν άλλο τρόπο. Άλλα, 
όσο και αν το ένδυμα διαφέρει, η ουσία παραμένει η 
ίδια και ο παρονομαστής κοινός: ανθρώπινος πόνος 
«λόγω γεωγραφίας». Κι έτσι έχουμε να κάνουμε 
ακόμη μια φορά με αυτό που όλοι σε όλο τον κόσμο 
λένε: η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πόσο κοινότοπο 
να το λες! Πόσο «πρωτότυπο» να το ζεις!

Είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας,

είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας. 

Κώστας Μόντης, «Της Εισβολής» (Πικραινόμενος εν εαυτώ, 1975)

Γ.Τ.Π.
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Αφίξεις: ένα μήνυμα 
από τον «Διεθνή Αερολι-
μένα Λευκωσίας»
Γράφει η Μαρία Ευαγόρου - Β3

Αεροδρόμιο φάντασμα…  Πώς είναι δυνατό 
να υπάρχει κάτι τέτοιο; Κι όμως αυτή είναι η πρώτη 
σκέψη, που έρχεται στο μυαλό των Κυπρίων, 
όταν γίνεται αναφορά στο παλιό αεροδρόμιο της 
Λευκωσίας. Αυτό, που άλλοτε ήταν ένα πολύβουος 
συγκοινωνιακός κόμβος, αποτελεί σήμερα ένα 
ερημωμένο κτήριο με χιλιάδες αναμνήσεις, 
αποχαιρετισμούς και υποδοχές να το στοιχειώνουν. 
Ο «Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας» αποτελεί 
σήμερα ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, που 
βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Κύπρου, της 
Λευκωσίας. Ήταν το κύριο αεροδρόμιο της Κύπρου 
από την περίοδο της οικοδόμησής του το 1968, 
μέχρι και το 1974. Στις 20 Ιουλίου 1974, οι ζημιές 
που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο ήταν πολλές 
μεταξύ των οποίων και η καταστροφή δυο άδειων 
αεροσκαφών των Κυπριακών Αερογραμμών κατά 
τη διάρκεια των σφοδρών βομβαρδισμών της 
τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, που έγιναν στο 
πλαίσιο της παράνομης τουρκικής εισβολής. Η 
περιοχή θα είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων, αν 
μια μικρή ομάδα ελλαδιτών καταδρομέων δεν το 
είχε κρατήσει προκαλώντας απίστευτες απώλειες 
στον εχθρό. Μια μοναδική επική στιγμή μέσα 
στην τραγωδία της ήττας. Έκτοτε έχει περιπέσει σε 
κατάσταση αχρηστίας και σήμερα βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών, καθώς βρέθηκε στη 
Νεκρή Ζώνη, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη 
την εξασφάλιση άδειας εισόδου στον χώρο.

Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε είναι περιορισμένες οι 
διαθέσιμες φωτογραφίες, που μπορεί να βρει κανείς 
με μια πρώτη εξερεύνηση στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα 
αυτά πρόκειται για στιγμιότυπα συγκλονιστικά: 
ένα ταξίδι στο παρελθόν σαν σκηνή από ταινία 
επιστημονικής φαντασίας. Αυτό δείχνουν και 
οι μαρτυρίες ανθρώπων, που το επισκέφτηκαν: 
άδειες καρέκλες, επιγραφές προσανατολισμού, 
που ακόμη διατηρούν λίγη από τη γυαλάδα τους, 
τουριστικές αφίσες, που διαφήμιζαν την Κύπρο του 
έρωτα και των ακρογιαλιών, σκοτεινά καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών, παγωμένα από τον χρόνο 
αναψυκτήρια και αίθουσες αναμονής, που κάποτε 
φιλοξενούσαν πληθώρα κόσμου. Όσοι κατάφεραν 
να παρευρεθούν στον χώρο μετά το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων έχουν να λένε για τα ανάμικτα 
συναισθήματα θλίψης, απογοήτευσης και συνάμα 
νοσταλγίας, που πλαισιώνονται πια από τον ήχο των 
περιστεριών, που έκαναν το αεροδρόμιο σπίτι τους. 
Σαράντα ένα χρόνια τώρα οι αίθουσες αναμονής, 
παραμένουν βουβές και σκοτεινές αναμένοντας 
τους επιβάτες να επιστρέψουν. Η ελπίδα ωστόσο 
δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει, όσα χρόνια και 
αν περάσουν. Κι αυτή η τραγική χρονοκάψουλα 
μένει εκεί, για να μας θυμίζει πως το νήμα κόπηκε 
απότομα και πως εμείς έχουμε χρέος να το πιάσουμε 
από κάπου. Το σημαντικό τελικά δεν είναι το κτήριο, 
αλλά το μήνυμα που μας στέλνει. Το μήνυμα που 
λέει ότι η δύναμη του τόπου είναι οι άνθρωποι, αν 
ξέρουν να προσμένουν και να αγωνίζονται.

Γράφει η Μαρία Ευαγόρου - Β3

Αμμόχωστος. Μια πόλη χιλιοτραγουδημένη. Ένα στολίδι 
που κλέψανε από το νησί, πριν καλά καλά προλάβουμε 
να χαρούμε τους θησαυρούς του. Τι κι αν άνθιζε, 
τι κι αν ευτυχούσε. Ο Αττίλας, βάρβαρος, όρμηξε, 
και στ’ αυτιά του κόσμου πλέον μόνο  πένθος 
και  λύπη αντηχούσε. 

Αμμόχωστος του 1974 – Αμμόχωστος του 2015. 
Μια πόλη νεκρή με τη σιγή σαράντα τόσων χρόνων. 
Ακόμα	και	το	όνομά	της	προϊδέαζε	τον	επισκέπτη	για	
την αγνή ομορφιά της. Κυριολεκτικά μια πόλη χωμέ-
νη στην άμμο «σαν σπάνιο κοχύλι». Και πράγματι, η 
Αμμόχωστος υπήρξε παγκόσμια γνωστό τουριστικό 
θέρετρο μεταξύ του 1960 και 1974 λόγω της χρυσής 
αμμώδους παραλίας της, που έκανε τον γιαλό της 
τόσο γαλάζιο. Με 40.000 περίπου κατοίκους έσφυζε 
από ζωή και ευημερούσε. 

Και τώρα; Παραμένει απροσέγγιστη, απόμακρη, 
ψυχρή, άδεια από χαμόγελα, μονάχη, θλιμμένη, 
καταστρεμμένη. Σαν να σιγοψιθυρίζει τόσα χρόνια, 
με τρεμάμενη φωνή πλέον, εξουθενωμένη, να την 
σώσουμε. Και τον ακούμε αυτό τον ψίθυρο… Φτάνει 
στ’ αυτιά μας σαν κραυγή και στην καρδιά μας 
σαν φωτιά. Και ο νόστος να επιστρέψουμε όλο και

μεγαλώνει, στεριώνει και γίνεται από επιθυμία όνειρο 
και από όνειρο ελπίδα. Και του πελάγου το κύμα της 
είναι εκεί και καρτερά με την ίδια υπομονή, που τρώει 
τα βράχια της από αιώνες, με την ίδια υπομονή, που 
τόσοι άνθρωποι έχουν για να την δουν. Γίνονται οι 
σκέψεις σύννεφα και ταξιδεύουν πάνω απ’ τη χρυσή 
της αμμουδιά κι ύστερα τα σύννεφα βροχή, που 
σμίγει με το γαλάζιο του ουρανού της. Μόνο έτσι την 
χαιρόμαστε, πλατωνικά. Στη θύμισή μας παραμένει 
όμως πάντα ζωντανή. Με το λιμανάκι της, τα τείχη 
με το λιοντάρι και τον Πύργο του Οθέλλου, τον Άγιο 
Νικόλαο και τις εκκλησιές της, να περιμένουν τη μέρα 
που θα αντικρύσουν και θα νιώσουν πόδι γνώριμο 
στον τόπο. Γιατί, αυτή η μέρα θα έρθει. Όλοι το 
ξέρουν. Όλοι. Ακόμα και αυτοί που δεν το πιστεύουν. 
Θα έρθει και θα σημάνει την ένδοξη επιστροφή στη 
γη του Τεύκρου, του Ονήσιλου, του Ευαγόρα.
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Γράφει η Άντρια Πεύκου - Β4  

Η Κερύνεια ή Κυρήνεια, η μικρή και η σπουδαία, 
η πανέμορφη και πλούσια σε πολιτισμό πόλη της 
Κύπρου έχει ιστορία ελληνική πάνω από τρεις 
χιλιάδες χρόνια. Η πανάρχαια ιστορία της αρχίζει από 
τότε που άραξαν στα δαντελωτά ακρογιάλια της τα 
γοργοκίνητα καράβια των Αχαιών.  Τα καράβια του 
Πράξανδρου και του Κηφέα αγκυροβόλησαν, όπως 
αναφέρει ο Όμηρος, στις ακτές της «Βασίλισσας του 
Βορρά». Ο πρώτος έκτισε τη Λάπηθο κι ο δεύτερος 
την Κερύνεια.

Μέσα από τα βάθη των αιώνων, η Κερύνεια, όπως και 
όλο το νησί, πέρασε στα χέρια  πολλών κατακτητών. 
Η θαυμαστή πόλη είχε διαμορφωθεί ανάλογα με τις 
προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των «εισβολέων». 
Οι Κερυνειώτες αφομοίωσαν τα χαρακτηριστικά 
των ξένων πολιτισμών και τα συνδύασαν με τον 
δικό τους τρόπο ζωής δημιουργώντας έτσι τον 
δικό τους χαρακτήρα. Οι Πτολεμαίοι, οι Ρωμαίοι, 
οι Λουζινιανοί, οι Ενετοί, οι Οθωμανοί και οι Άγγλοι 
άφησαν τη σφραγίδα τους, χωρίς να αλλάξουν όμως 
την ταυτότητα της ελληνίδας πόλης. 

Λίγα χρόνια μετά από την ελάχιστη σε χρόνο 
ελευθερία του νησιού, που ακολούθησε την αποικι-
οκρατία, επήλθε το απευκταίο. Η αποφράδα ημέρα, 
20η Ιουλίου 1974, στιγμάτισε το νησί κι από τότε 
το 36,4% της Κύπρου βρίσκεται υπό κατοχή. Ο 
τούρκος Αττίλας αποβιβάστηκε στο Πέντε Μίλι 
της Κερύνειας και αυθωρεί και παραχρήμα άρχισε 
να σκοτώνει, να λεηλατεί και να καταστρέφει. Οι 
Κερυνειώτες νιώθοντας τη δαμόκλειο σπάθη της 
καταστροφής να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια 
τους έκλεισαν τις πόρτες των σπιτιών τους και 
αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν κλείνοντας 
μέσα σ’ αυτά τις ψυχές τους. Τα χώματα της 
Κερύνειας στερήθηκαν τα βήματα των ανθρώπων

της και πατήθηκαν από τους ξένους και βάρβαρους 
κατακτητές. Χιλιάδες Κερυνειώτες έχασαν τις 
περιουσίες τους, διώχτηκαν από τα πάτρια εδάφη 
και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. 
Χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι. Κι οι μανάδες 
των αγνοουμένων είναι πάντα με ένα ερώτημα στα 
χείλη: «Ζουν ή έχουν πεθάνει;». Κι αν έχουν πεθάνει, 
πού βρίσκονται τα οστά τους, ώστε να ταφούν με 
τιμή, όπως τους αρμόζει;

Αυτά έπαθε η Κερύνεια μας. Η Κερύνεια, που διά 
μέσου των αιώνων δεν υπήρξε ποτέ μια τυχαία πόλη. 
Στη διάρκεια της κυριαρχίας των Πτολεμαίων, η 
Κερύνεια σημείωσε μεγάλη εμπορική ανάπτυξη. Ο 
βυθός της κερυνειώτικης θάλασσας είναι γεμάτος 
με απομεινάρια παλαιών ναυαγίων. Απτή απόδειξη 
της εμπορικής δραστηριότητας της Κερύνειας 
είναι το αρχαίο ναυάγιο, που βρέθηκε λίγο έξω 
από το λιμάνι της. Είχε εντοπιστεί από τον κύπριο 
δύτη Ανδρέα Καριόλου και είχε ανασυρθεί από την 
κερυνειώτικη θάλασσα και ευτυχώς συντηρηθεί 
πριν από την τουρκική εισβολή. Τώρα βρίσκεται σε 
ειδικά διαρρυθμισμένες αίθουσες στο Κάστρο της 
Κερύνειας. Κι όσοι δικαιούνται αυτή την ανυπέρβλητη 
κληρονομιά είναι αναγκασμένοι να μένουν μακριά 
της.

Κατά τη βυζαντινή περίοδο οι κάτοικοι της Κερύνειας 
πρόκοψαν στο εμπόριο και τις τέχνες. Το κάστρο 
της πόλης κτίστηκε επί αυτοκράτορα Αλεξίου του 
Κομνηνού στα τέλη του 11ου αιώνα. Κι από πάνω, 
στην οροσειρά του ακλόνητου Πενταδακτύλου 
κτίστηκαν τα τρία περίφημα κάστρα της Ρήγαινας, 
ο Άγιος Ιλαρίωνας, η Καντάρα και το Βουφαβέντο. 
Οι Βυζαντινοί είχαν κτίσει τα κάστρα με σκοπό 
να αντιμετωπισθεί η απειλή εναντίον της Κύπρου 
μετά την κατάληψη της Μικράς Ασίας από τους 
Σελτζούκους Τούρκους.

Μετά την εισβολή του 1974 η Κερύνεια, όπως και 
όλες οι κατεχόμενες περιοχές μας, έχει υποστεί όλες 
τις τραγικές συνέπειες του πολέμου. Ιεροί ναοί, που 
οικοδομήθηκαν για τη δόξα του Τριαδικού Θεού 
καταστράφηκαν, βεβηλώθηκαν ή έγιναν στάβλοι, 
μουσουλμανικά τεμένη, αποθήκες, μπαρ. Απορώ πώς 
μπόρεσαν να καταστρέψουν με τόση βία και μίσος 
τον θρησκευτικό πλούτο της Κερύνειας χωρίς κανένα 
φόβο και σεβασμό. Η εκκλησία του Αγίου Επικτήτου, 
που βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό, η εκκλησία της 
Αγίας Ειρήνης στον Καραβά, του Αγίου Μάμαντος στο 
Συγχαρί βρίσκονται πραγματικά σε άθλια κατάσταση.  
Στη γη της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κυρηνείας 
κινδυνεύουν να εκτουρκισθούν τα πάντα. Οι Τούρκοι 
προσπαθούν διά πυρός και σιδήρου να αφανίσουν 
όλα τα σημάδια, που θυμίζουν χριστιανισμό και 
ελληνισμό. Ακόμη και τοπωνύμια αρχαιοελληνικά, 
που τα σεβάστηκαν τόσοι κατακτητές και τόσοι 
αιώνες, έχουν εκτουρκιστεί.

Χρέος όλων των Κυπρίων, που αγωνίζονται και επι-
θυμούν πραγματικά να επιστρέψουν στην κερυ-
νειώτικη γη, είναι να έχουν στη μνήμη τους αυτήν 
ακριβώς τη χριστιανική και ελληνική γη. Γνωρίζοντας 
ότι δεν κομίζω γλαύκας εις Αθήνας, θέλω να 
τονίσω πως τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας και 
τα παιδιά των παιδιών μας πρέπει να γνωρίζουν 
την ιστορία της Κερύνειας μας  και να αγωνίζονται 
μέχρις ότου επιστρέψουν σ’ αυτήν. Κανείς δεν 
πρέπει να την λησμονήσει. Οι Τούρκοι επιδιώκουν 
να καταστρέψουν τα πάντα και να μας κάνουν να 
ξεχάσουμε. Όμως εμείς πρέπει να επιμένουμε ότι 
κανείς δεν ξεχνά, τίποτε δεν ξεχνιέται. Δεν πρόκειται 
να επιτρέψουμε στον κατακτητή να μας νικήσει μέσα 
μας. Οι Κερυνειώτες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
από ιώβειο υπομονή κι εμείς οι υπόλοιποι να 
στεκόμαστε στο πλευρό τους. Η Κερύνεια μας, η 
βασίλισσα του βορρά, δικαιωματικά μας ανήκει και 
γι’ αυτό θα επιστρέψουμε. 

Κερύνεια, η βασίλισσα του Βορρά
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Συνέντευξη από τη μητέρα ενός αγνοούμενου
Γράφει η Μαρία Ερμογένους - Β1  

Καθώς αποφάσισα να πάρω συνέντευξη από την 
προγιαγιά μου, Κυριακή Αντωνίου από το Πελέντρι, 
για τον θείο Αντώνη, που ποτέ δεν γνωρίσαμε, 
ετοίμασα τις ερωτήσεις μου και το κινητό μου, 
για να την ηχογραφήσω. Τελικά όλες οι ερωτήσεις 
πήγαν «χαμένες». Το ποτάμι άρχισε να τρέχει σε μια 
αφήγηση και η συνέντευξη πήγε περίπατο. Μια και 
μόνη ερώτηση πρόλαβα να της κάνω: «Γιαγιά, πόσων 
χρονών θα ήταν σήμερα ο θείος;». Κι οι απαντήσεις 
σε όλα τα υπόλοιπα ήρθαν μόνες τους. Ο πόνος 
τόσων χρόνων δύσκολα μπαίνει σε καλούπια. 

«Αν ζούσε σήμερα ο Αντώνης μου, θα ήταν εξήντα. 
Όταν πήγε να πολεμήσει, ήταν 18 ετών. Χάθηκε στον 
Άγιο Γεώργιο της Κερύνειας το 1974. Ήταν έφεδρος 
Ανθυπολοχαγός της 33ης Μοίρας Καταδρομών. 
Αρχικά  ρωτούσα γι’ αυτόν λοχαγούς και στρατιώτες, 
που ήταν μαζί του. Κάποιοι μου έλεγαν ότι ήταν καλά. 
Αλλά ο Αντώνης πουθενά. Ρωτούσα παντού, πήγαινα

σε όλα τα μέρη να τον βρω εγώ κι ο πατέρας του. 
Συνήθως, όταν κάποιος είχε αγνοούμενο πήγαινε στο 
Υπουργείο Άμυνας. Παράπονο δεν έχω. Το κράτος 
βοήθησε, όσο μπορούσε, και πολλοί άνθρωποι 
μου συμπαραστάθηκαν, φίλοι και συγχωριανοί με 
βοήθησαν να ψάξω. Την περίοδο εκείνη, επειδή δεν 
ήξερα πού βρίσκεται, όλα περνούσαν  από το μυαλό 
μου, όλες οι εκδοχές. Πάντα όμως είχα την ελπίδα 
ότι θα ξαναέρθει να τον δω, ποτέ δεν πάψαμε να τον 
περιμένουμε. Ο πατέρας του πέθανε και η τελευταία 
του κουβέντα ήταν “πού είσαι, Αντώνη μου;”. Πέθανε 
με αυτό τον καημό, από τη στενοχώρια του. 

Με ρωτάς αν θα έστελνα ξανά το παιδί μου στον 
πόλεμο; Εγώ σου λέω ότι καμιά μάνα δεν θα το 
έστελνε. Όμως ο πόλεμος είναι υποχρεωτικός. Και ο 
Αντώνης μου άδικα χάθηκε. Μέχρι σήμερα θα είχε 
κάνει παιδιά, μπορεί να ήταν και παππούς. Θα είχε 
ζήσει τη ζωή του. Αλλά έπρεπε να πάει. Ποιος θα 
πολεμούσε;  Απ’ τη στιγμή όμως που σκοτώθηκε, 

Στους δρόμους χάος. Πολλοί ζητούσαν  βοήθεια, άλ-
λοι έκλαιγαν, ενώ κάποιοι έμοιαζαν έτοιμοι να 
ανοίξουν το αυτοκίνητο, για να χωρέσουν κι 
αυτοί κάπου μέσα. Το κίτρινο αυτοκίνητο του 
Όμηρου ξαφνικά άλλαξε πορεία. Το ράδιο μόλις 
προειδοποίησε ότι, καθώς η εισβολή συνεχιζόταν, ο 
κεντρικός δρόμος προς τη Λεμεσό και συγκεκριμένα 
στο ύψος της Κοφίνου ήταν κλειστός από τους 
Τουρκοκύπριους της περιοχής. Παράλληλα συνέ-
βαιναν συμπλοκές. Ο ασφαλέστερος δρόμος για 
Λεμεσό ήταν από το Τρόοδος. Προς τα εκεί πήγαινε 
και το φοβισμένο αυτοκίνητο. Ανέβηκε στην 
πλατεία Τροόδους και στη συνέχεια κατέβηκε προς 
Λεμεσό από τον δρόμο των Πλατρών. Εκεί η κυρία
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είμαι περήφανη γι’ αυτόν.

Όταν βρήκαν τα οστά του στον Άγιο Γεώργιο της 
Κερύνειας και τον ταυτοποίησαν με τη μέθοδο 
του DNA, και η τελευταία ελπίδα χάθηκε. Είχε γίνει 
αυτό που φοβόμουν από την πρώτη στιγμή. Μου 
είπαν ότι τον είχαν πυροβολήσει στο στήθος. Το 
πουκάμισό του θα ήταν μέσα στα αίματα. Τον 
περίμενα τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια και ούτε 
μια στιγμή δεν ησύχασα. Τριανταπέντε χρόνια, μέσα 
στη στεναχώρια, το άγχος, την αγωνία. Και να σου πω 
την αμαρτία μου; Αν το ήξερα από την αρχή, μπορεί 
και να ησύχαζα λίγο. Αλλά τι να έκανα;

Μου τον φέρανε στις 28 Φεβρουαρίου του 2010. 
Τότε κάναμε την κηδεία. Το σωστό είναι τα παιδιά 
να θάβουν τους γονείς, όχι οι γονείς τα παιδιά. Δεν 
υπάρχει για μια μάνα μεγαλύτερο χτύπημα από το να 
χάσει το παιδί της. Στην κηδεία ήρθαν και ψυχολόγοι. 
Κανένας τους δεν μπορούσε να με συνεφέρει.»

Γράφει η Αναστασία Τσέκοβα - Α5

19 Ιουλίου 1974. Ανυποψίαστοι πολέμου, η οικογένεια 
Κωνσταντινίδη περνούσε μια συνηθισμένη μέρα 
στον Στρόβολο, ένα προάστιο της Λευκωσίας. Ο 
Όμηρος Κωνσταντινίδης, σαράντα δύο χρονών, 
δούλευε ως ηλεκτρομηχανικός σε γνωστή εταιρεία, 
για να μπορεί να συντηρήσει τη γυναίκα και τις δύο 
του κόρες. Όπως λοιπόν κάθε μέρα, έτσι και το πρωινό 
της Παρασκευής 19 Ιουλίου 1974, ο Όμηρος πήγε 
κανονικά στη δουλειά. Είχε πάει στην Κερύνεια, για 
να επιδιορθώσει ένα κλιματιστικό και να μεταφέρει 
κάποια από τα εμπορεύματα της εταιρείας. Η μέρα 
κύλησε ομαλά και το απόγευμα επέστρεψε σπίτι. 
Μόλις μπαίνει στο σπίτι, βλέπει τη γυναίκα του, 
Αναστασία αναστατωμένη.  Τον πλησιάζει φοβισμένη 
και του λέει πως οι Τούρκοι θα επιτεθούν από την 
Κερύνεια. Έτσι είπαν στο ραδιόφωνο; Κάποιοι το 
άκουσαν; Το λένε πάντως. Κάτι θα γίνει. Ο Όμηρος 
της αποκρίθηκε πως αποκλείεται. Τώρα ήταν στην 
Κερύνεια. Δεν είχε τίποτε. Εντάξει, τα πράγματα ήταν 
ανακατεμένα με το πραξικόπημα, αλλά οι πολιτικοί 
θα διαπραγματεύονταν τα θέματα με τους Τούρκους. 
Και οι μεγάλες δυνάμεις; Δεν θα επέτρεπαν να γίνει 
εισβολή. Δεν είναι εύκολο πράμα ο πόλεμος.

20 Ιουλίου 1974. Κι όμως οι φόβοι της Αναστασίας 
έγιναν πραγματικότητα. Το επόμενο πρωί, θα ’τανε 
γύρω στις πέντε τα ξημερώματα, σειρήνες και 
βομβαρδισμοί ακούστηκαν σε όλη την περιοχή της 
Λευκωσίας. Ο Όμηρος κοιμόταν κουρασμένος, αλλά 
η Αναστασία ξύπνησε από τον θόρυβο και τις φωνές 

των γειτόνων. «Όμηρε, ξύπνα, ήρτασιν οι Τούρκοι». 
Και τότε ήταν που όλη η οικογένεια πανικοβλήθηκε 
και δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Με 
τα ρούχα που φορούσαν, πήραν μόνο τα χρυσαφικά 
τους και έτρεξαν στο κίτρινο «Χίλμαν Αβέντζερ», 
εταιρικό αυτοκίνητο του Όμηρου, για να πάνε στη 
Λεμεσό. Είχανε σπίτι εκεί.  Η Λεμεσός είναι μακριά. 
Εκεί θα ήταν ασφαλέστερα. Στο μεταξύ η γειτόνισσα, 
η κυρία Χριστοθέα, φώναζε ταραγμένη. Ήθελε 
βοήθεια. Κι αποφάσισαν να την πάρουν μαζί τους, 
μαζί με τις δύο κόρες της, την Αγνή και τη Λήδα. 
Κι έτσι στο αυτοκίνητο μπήκαν έξι μεγάλοι και δύο 
παιδιά, ο Όμηρος, η Αναστασία, η κυρία Χριστοθέα, οι 
κόρες της, Λήδα και Αγνή, και οι μικρές του Όμηρου, 
Λία και Άντρη. Όλοι τους στο ίδιο αυτοκίνητο, στον 
δρόμο για τη Λεμεσό. 

Το κίτρινο 
αυτοκίνητο

Γ.Τ.Π.-ΥΠ.ΕΞ.
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...συνέχεια από σελίδα 6

Χριστοθέα ζήτησε να την αφήσουν μαζί με τις κόρες 
της, επειδή είχαν συγγενείς στην περιοχή και θα 
έμεναν σε αυτούς. Έτσι λοιπόν αποχαιρετίστηκαν και 
η οικογένεια Κωνσταντινίδη πήρε το δρόμο για τη 
Λεμεσό.  Αφού έφτασαν στο σπίτι τους στη Λεμεσό, 
περίμεναν κλεισμένοι και φοβισμένοι νεότερα από 
το ράδιο.

21-22 Ιουλίου 1974. Τις δύο επόμενες μέρες η εισβολή 
συνεχιζόταν. Το αεροδρόμιο, που φαινόταν από τη 
δουλειά του Όμηρου, λίγο έλειψε να καταληφθεί 
από τους Τούρκους. Τι ωραία να μη συνέβαινε τίποτε 
από όλα αυτά και να ανεβαίναμε σε ένα αεροπλάνο 
για διακοπές. Μα τα αεροπλάνα πια δεν ανεβαίνουν. 
Αργότερα ο Όμηρος έμαθε πως εκείνη την ημέρα ένα 
ελληνικό αεροπλάνο, που είχε έρθει για βοήθεια, είχε 
καταρριφθεί από δικά μας πυρά. Τι ασυνεννοησία! 
Πόση σύγχυση! Και στη Λεμεσό; Όλοι στημένοι γύρω 
από το ραδιόφωνο. Θα ακουστούν κάποια στιγμή 
καλές ειδήσεις; Πότε θα τέλειωναν όλα; Πότε θα 
γύριζαν; Επιτέλους ακούστηκε ότι θα γίνει ανακωχή. 
Αλλά μέχρι να γίνει οι Τούρκοι προχωρούσαν. Από 
Κερύνεια προς Λευκωσία. Στο Βαρώσι βομβαρδισμοί 
και μάχες της Εθνοφρουράς στον τουρκοκυπριακό 
θύλακα. Φόβος; Ανακούφιση; Τι;

Φόβος. Σύντομα κατέφθασαν στο σπίτι της 
οικογένειας Κωνσταντινίδη, οι θείες του Όμηρου από 
την περιοχή του Βαρωσιού, Λέλα και Άννια. Άλλοι 
έμειναν. Αυτές όχι. Μια άφιξη με χαρακτήρα τραγικό: 
πόνος για το ξερίζωμα, αλλά μια οικογένεια πιο 
μεγάλη, πιο δυνατή. Η παρουσία των δύο γυναικών 
έδωσε περισσότερη δύναμη και περισσότερο 
κουράγιο, ειδικότερα στις μικρές Λία και Άντρη. Οι 
δύο θείες έμειναν κοντά τους για αρκετό καιρό. Τις 
φιλοξενούσαν, ώσπου να τακτοποιήσουν τη μόνιμη 
τους διαμονή. Ευτυχώς φαγώσιμα προμήθευε και η 
κυβέρνηση. Το φαγητό δεν έφτανε για όλους.

Πέρασε ήδη μια εβδομάδα από την εισβολή. Ο 
Όμηρος ειδοποιήθηκε από τον εργοδότη του να 
επιστρέψει στη Λευκωσία, για να πάει να ελέγξει 
τα εμπορεύματα στις αποθήκες της εταιρίας,  που 
βρίσκονταν στο Μόρφου και την Αμμόχωστο. 
Επικοινώνησε με τους συναδέλφους του, για να μάθει 
την κατάσταση που επικρατούσε στη Λευκωσία. 
Τα πράγματα φαίνονταν ήρεμα. Η ανακωχή ίσχυε. 
Ευτυχώς δεν συνάντησε απροσδόκητους κινδύνους 
από Τουρκοκύπριους. Και όταν εκπλήρωσε τις 
υποχρεώσεις του, επέστρεψε αμέσως στη Λεμεσό. 

14 Αυγούστου. Νηστεία. Ζέστη. Έρχεται και της 
Παναγίας. Κι ακόμη στη Λεμεσό. Ξανά σειρήνες. 

Πραξικόπημα;  Ξανά οι Τούρκοι; Οι Τούρκοι. Γιατί 
ξανά; Το Μόρφου, η Αμμόχωστος, το Καρπάσι! Πάνε. 

Η θεία Λέλα γύρισε μια μέρα και είπε: «Σαν να ’μαι 
στο Βαρώσι. Η Λεμεσός εγέμωσε Αμμοχωσκιανούς.» 
Και Αμμοχωστιανοί στη Λεμεσό και Κερυνειώτες 
και Μορφίτες και Καρπασίτες και Κυθραιώτες και… 
και…

Σε λίγες εβδομάδες τα πράγματα ηρέμησαν. Οι 
άνθρωποι όχι. Ο Όμηρος ξανάρχισε δουλειά. Πή-
γαινε κι ερχόταν κάθε μέρα στη Λευκωσία. Το 
σπίτι ευτυχώς είχε μείνει ελεύθερο. Πήγαινε και το 
έβλεπε. Η Αναστασία και τα κορίτσια στη Λεμεσό. 
Πέρασαν μήνες, ώσπου να επιστρέψουν. Η ζωή 
ξανάρχισε, αλλά ο Όμηρος δεν πήρε ποτέ ξανά 
δουλειά για την Κερύνεια. Κι εκείνη, λες και του 
θύμωσε, μένει κρυμμένη του πεισματικά πίσω από 
τον Πενταδάκτυλο.

Κάποτε ο Όμηρος βρήκε νέα δουλειά στη Λεμεσό. 
Μετακόμισαν όλοι μόνιμα εκεί. Αν τον ρωτούσες, 
θα σου έλεγε πως τ’ αποφάσισε, γιατί η καινούργια 
δουλειά ήταν καλύτερη. Για κείνο το πρωί του Ιούλη, 
τίποτε.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κυρούδης - Α4

«Καλοκαίρι 1974. Η περίοδος που στιγμάτισε όχι 
μόνο τους Κύπριους, αλλά και όλο τον ελληνισμό. Οι 
Τούρκοι εισβολείς με όσο πιο  βίαιο τρόπο γινόταν, 
με τον στρατό τους, εισέβαλαν στην αγαπημένη 
μας πατρίδα, την Κύπρο. Άσχημες μνήμες, που 
στιγμάτισαν την τρυφερή ψυχή μου. Ήμουν 12 ετών.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά την ώρα που έφυγε ο 
μεγάλος μου αδελφός, Κωστάκης, για τον πόλεμο. 
Ήταν 20 Ιουλίου 1974, η ώρα 9 το πρωί. Θυμάμαι 
τη μητέρα μας κλαμένη να τον θυμιατίζει και να 
προσεύχεται. Εγώ του έβαλα μια εικόνα της Παναγίας 
στην τσέπη, να τον προστατεύει.

Δεν μπορούσα να γνωρίζω, ούτε και να φανταστώ, 
πως εκείνο το σταυρωτό αγκάλιασμα και το φιλί θα 
ήταν και το στερνό. Η μάνα μας πέθανε με αυτό τον 
καημό το 1987: “άραγε θα ξανάρθει το αγαπημένο 
μου παιδί;”

Όταν επέστρεψε ο αδερφός του πατέρα μου από 
τα Άδανα, τότε οι ελπίδες όλων αναπτερώθηκαν. 
Πιστέψαμε ότι πλησίαζε και η επιστροφή του 
Κωστάκη μας. Με τις θλιβερές αφηγήσεις του θείου η 
μητέρα λύγιζε και μονολογούσε: “άραγε θα περάσει 
κι ο Κωστάκης μας αυτές τις κακουχίες στα χέρια των 
Τούρκων;” 

Αν και πέρασαν σαράντα χρόνια, δεν έχω λησμονήσει 
ποτέ εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα μετά τον πόλεμο 

με εκείνο το σφίξιμο στο στομάχι, που ένιωσα, όταν 
συναντηθήκαμε με τον αδερφό της μητέρας μου, 
που κι αυτός περίμενε τον γυρισμό του δικού του 
παιδιού, του ξαδέλφου μου, του Μάριου. Λένε πως τα 
Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή. Όμως από 
αυτή έλειπαν πολλοί.

Όλες οι ελπίδες μας χάθηκαν, όταν μας έστειλαν ένα 
γράμμα. Μας πληροφορούσαν ότι ο αγαπημένος μας 
αδερφός, ο Κωστάκης, σκοτώθηκε στον Άγιο Γεώργιο 
της Κερύνειας την ίδια μέρα που τον χαιρετήσαμε, 
στις 20 Ιουλίου 1974. Κι εμείς περιμέναμε…

Το στερνό φιλί, που του έδωσα τη μαύρη εκείνη 
μέρα, ακόμη το νιώθω.»

Πώς βίωσε 
η οικογένεια 
της μητέρας 

μου τον χαμό 
αγαπημένων 

προσώπων κατά 
την εισβολή

Γ.Τ.Π.
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Αιχμάλωτος στα βάθη της Τουρκίας
Συνέντευξη από τον κ. Κώστα 
Πιτσιλλίδη, αιχμάλωτο πολέμου 
του 1974

Από την Ομάδα Συνεντεύξεων  

Σήμερα εργάζεται ως φιλόλογος στο Λύκειο 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό. Ο κ. 
Κώστας Πιτσιλλίδης με καταγωγή από τον ορεινό 
Αγρό, 60 χρονών σήμερα, κάθε πρωί πηγαίνει 
σχολείο με τον χαρτοφύλακά του, κάνει το μάθημά 
του και περνά το διάλειμμά του με καφεδάκι και 
κουβέντα. Αν γυρνούσαμε όμως 41 χρόνια πριν, η 
εικόνα θα ήταν πολύ διαφορετική. Νεαρός έφεδρος 
Αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς βρέθηκε στο μάτι 
του κυκλώνα… Κατά τη διάρκεια της Β΄ Εισβολής, 
τον Αύγουστο του 1974, περικυκλωμένος μαζί με 
τους συναδέλφους του στην πρώτη γραμμή, στην 
κατεχόμενη σήμερα Μύρτου της Κερύνειας, πιάστηκε 
αιχμάλωτος και οδηγήθηκε στην Τουρκία, όπου 
έμεινε για δυο μήνες. Μήπως είναι αναμενόμενο 
ότι το αγαπημένο του μάθημα είναι η Ιστορία; Και 
σήμερα γι’ αυτή θα μιλήσει. Τι περίεργο όμως να είσαι 
εσύ ο πρωταγωνιστής;

Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη, όταν πιαστήκατε 
αιχμάλωτος; Πώς το αντιμετωπίσατε;

Αν και θα περίμενε κανείς ότι τέτοιες στιγμές ο 
άνθρωπος πανικοβάλλεται, δεν μπορώ να πω ότι 
πανικοβλήθηκα. Μάλλον ήμουν ψύχραιμος. Αυτό 
που κυριαρχούσε μέσα μου ήταν ένα μεγάλο και 
συνεχές ερωτηματικό: τι θα γίνει παρακάτω, θα με 
σκοτώσουν, θα ζήσω, θα ζω αιχμάλωτος;

Πώς ήταν οι πρώτες ώρες σύλληψής σας;

Αφού μας έπιασαν στη Μύρτου, μας πήρανε στο 
στρατηγείο τους, όπου εκεί ευτυχώς υπήρχαν τούρκοι 
αξιωματικοί. Λέω «ευτυχώς», γιατί οι αξιωματικοί σε 
γενικές γραμμές ακολουθούσαν τους κανόνες, ήταν 
ήρεμοι και δεν σκότωναν εν ψυχρώ. Διότι, γνώρισα 
άτομα, που μου είπαν ότι είδαν εκτελέσεις από 
απλούς στρατιώτες, ενώ οι ίδιοι σώθηκαν τη στιγμή 
που ήταν στημένοι στον τοίχο με την παρέμβαση 
κάποιου αξιωματικού. Αργότερα μας μετέφεραν 
στη Λευκωσία, όπου μας κλείσανε στο γκαράζ του 
«Παυλίδη», και τέλος στην Τουρκία. 

Η οικογένεια σας γνώριζε ότι ήσασταν αιχμάλωτος;

Στην αρχή δεν γνώριζαν τίποτα για εμένα. Όταν 
όμως αργότερα άρχισαν ανταλλαγές αιχμαλώτων 
και ο Ερυθρός Σταυρός κατέγραψε τα ονόματά μας, 
έστειλα μήνυμα μέσω του Ερυθρού Σταυρού και 
έμαθαν πού βρίσκομαι. Μην φανταστείτε όμως ότι 
μπορούσαμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε, διότι υπήρχε 
λογοκρισία και καθορισμένος αριθμός λέξεων.

Σκεφτήκατε ποτέ πως ο θάνατος είναι κοντά;

Βεβαίως. Στον πόλεμο πάντα. Το ίδιο και στην αιχ-
μαλωσία. Μόνο όταν τα ονόματά μας καταγράφηκαν 
από τον Ερυθρό Σταυρό, μπορούσαμε να ελπίζουμε 
ότι είναι δύσκολο να μας εκτελέσουν. Βέβαια 

υπήρχαν και αιχμάλωτοι που δεν εκτελέστηκαν κατά 
την αιχμαλωσία, αλλά βασανίστηκαν τόσο σκληρά, 
συνήθως για να αποκαλύψουν πληροφορίες, που δεν 
άντεξαν και πέθαναν μετά την επιστροφή τους στην 
Κύπρο. Πάντως ακούσαμε πολλές περιπτώσεις Ε/κ, 
που τα ονόματά τους δεν πρόλαβαν να καταγραφούν 
από τον Ε.Σ. και εκτελέστηκαν εν ψυχρώ.

Υπήρχε κάτι από το οποίο παίρνατε δύναμη, για να 
αντέξετε την κατάσταση;

Δύναμη παίρναμε από την ομάδα. Το ότι ήμασταν 
πολλοί μαζί ήταν εξαιρετικά σημαντικό, γιατί 
μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, να λέμε ιστορίες… 
Είχαμε ο ένας τον άλλον. Μετά ήταν η σκέψη των 
δικών μας, ότι μας περίμεναν. Γι’ αυτούς πολεμήσαμε, 
για τα σπίτια μας!

Γ.Τ.Π.

Σκεφτήκατε ποτέ να αποδράσετε;

Κατ’ ουδένα λόγο. Η απόδραση δεν θα μπορούσε να 
είναι επιλογή. Πρώτα πρώτα δεν ξέραμε τη γλώσσα 
και έπειτα τον χώρο. Ακόμη και αν τολμούσαμε να 
αποδράσουμε, προς τα πού έπρεπε να πάμε, για να 
γλιτώσουμε;

Ήρθατε καθόλου σε επαφή με απλό κόσμο;

Ναι, αρχικά όταν φθάσαμε εκεί και καθώς μας 
μετέφεραν προς τις φυλακές, ο απλός κόσμος μας 
έβλεπε και προσπαθούσε να μας λιντσάρει με 
τσεκούρια και με μαχαίρια, αλλά τους σταμάτησαν οι 
στρατιώτες που μας συνόδευαν. Θεωρώ βέβαια ότι 
μας προστάτευσαν, όχι γιατί το ήθελαν οι ίδιοι, αλλά 
γιατί είχαν διαταγές από πάνω, αφού θα ήμασταν
 

η συνέχεια στη σελίδα 9

Γ.Τ.Π.
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Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα και ούτε φοβάμαι 
να επιστρέψω εκεί, ούτε θα απέφευγα να έρθω 
αντιμέτωπος με τις αναμνήσεις μου. Από αντίδραση 
όμως, όσο τα εδάφη μας είναι κατεχόμενα, δεν 
πηγαίνω.

Κάποιος θα μπορούσε μετά από όλα αυτά να μισεί 
τους Τούρκους ή να γίνει πιο μάχιμος στη ζωή του ή 
ακόμη και να υποφέρει για χρόνια. Σε σας τι έμεινε 
τελικά από αυτή την εμπειρία;

Δεν μπορώ να πω ότι μετά τον πόλεμο και όσα μου 
συνέβησαν μισώ κανέναν. Είμαι άτομο, το οποίο 
έζησε μαζί με Τ/κ πριν από την εισβολή. Τον καιρό 
που ήμουν μαθητής διασκέδαζα πολλές φορές με 
Τ/κ, πηγαίναμε στους ίδιους τόπους, στις δισκοθήκες, 
στα ίδια κέντρα. Καμιά φορά μπορεί να μας έπιανε 
το πατριωτικό μας και να κάναμε μικροκαβγαδάκια, 

αλλά τα βρίσκαμε. Αυτό που μου έμεινε 
είναι ότι ο πόλεμος αλλάζει τον άνθρωπο, 
αλλάζει τα πάντα. Είναι διαφορετικό να 
βλέπεις τον πόλεμο απομακρυσμένο μέσα 
από μια ταινία ή ζωντανά από τις ειδήσεις. 
Στην πράξη ο πόλεμος μεταμορφώνει τους 
ανθρώπους.

Κάποιοι λένε ότι η Τουρκία δικαιολογημένα 
εισέβαλε στην Κύπρο και ότι γι’ αυτό 
ευθύνεται η δική μας πλευρά με τα λάθη 
της. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

Σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν είχε 
δίκιο, ούτε είναι δικαιολογημένη η εισβολή. 
Οι Τούρκοι επιχείρησαν και πριν το 1974 
να εισβάλουν, όμως τους σταμάτησαν 
οι μεγάλες δυνάμεις. Είχαν από χρόνια 
έτοιμα τα σχέδια τους, που προέβλεπαν 
διχοτόμηση γι’ αυτό και οργάνωσαν την 
παράνομη οργάνωση Τ.Μ.Τ. Ήταν λοιπόν 
ήδη έτοιμοι να εισβάλουν και εμείς απλώς 
τους δώσαμε την αφορμή με τον άφρονα 
διχασμό μας. Η δε Συνθήκη Εγγύησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας τους παρείχε 
δυστυχώς τη δυνατότητα μονομερούς 
επέμβασης σε περίπτωση κατάλυσης της 
συνταγματικής τάξης και, όταν τους 
δώσαμε την ευκαιρία με το πραξικόπημα, 
αυτοί την άρπαξαν. Αν θεωρήσει κανείς 
ότι «συνταγματικά» η εισβολή ήταν 
δικαιολογημένη και αν πράγματι αυτός 
ήταν ο σκοπός της, δηλαδή η αποκατάστα-
ση της συνταγματικής τάξης, τότε λογικά 
θα έπρεπε, μόλις ο νόμιμος Πρόεδρος 
της Κύπρου, ο Μακάριος, επέστρεψε, 
να αποχωρήσουν. Τότε όντως θα είχαν 
δίκαιο. Αλλά δεν έχουν, διότι, όπως ξέρετε, 
βρίσκονται ακόμη εδώ, αφού ο σκοπός 
τους ήταν πολύ διαφορετικός.

Πιστεύετε ότι το κυπριακό θα λυθεί;

Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ένα μικρό 
κράτος, το οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει, αφού 
δεν μπορεί να κάνει πόλεμο, για να ανακτήσει τα 
χαμένα εδάφη του, είναι να αξιοποιήσει τις πολιτικές 
συγκυρίες. Δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε σε 
φαντασιώσεις ότι κάποιος δυνατότερος θα τρέξει 
να μας σώσει. Εξ όσων γνωρίζω και ως Ιστορικός 
ποτέ καμιά υπερδύναμη δεν έσπευσε να βοηθήσει 
μικρότερα κράτη, αν ταυτόχρονα δεν εξυπηρετούσε 
και τα συμφέροντά της. Άρα το όπλο μας είναι 
η διπλωματία και μόνο μέσω ειρηνικής λύσης 
μπορούμε να εργαστούμε για την επίλυση του 
προβλήματος. Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
προσφέρουν μια καλή ευκαιρία. Στο μεταξύ βέβαια 
πρέπει να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ 
μας, να χωρίζουμε τους εαυτούς μας σε κόμματα και 
σε παρατάξεις. Η πολιτική υπάρχει, για να υπηρετεί 
τον άνθρωπο και όχι για να γίνεται ο άνθρωπος 
υποχείριό της. Διότι, ο φανατισμός μας οδήγησε 
σε αυτή την κατάσταση. Αν λοιπόν εργαστούμε 
συλλογικά, επίμονα και έξυπνα σε επίπεδο 
διπλωματίας και καταφέρουμε εσωτερικά να είμαστε 
ενωμένοι, τότε πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρουμε. 
Ας μην ξεγελιόμαστε όμως ότι η Κύπρος θα γυρίσει 
ξανά στην προπολεμική της κατάσταση. Ωστόσο μια 
δίκαιη και βιώσιμη σε λειτουργικότητα και διάρκεια 
λύση μπορεί κατά τη γνώμη μου να θεωρείται εφικτή.

...συνέχεια από σελίδα 8

χρήσιμοι σε περίπτωση ανταλλαγής 
αιχμαλώτων. Διότι, οι στρατιώτες που 
μας προστάτεψαν, αργότερα μέσα στις 
φυλακές μας χτυπούσαν. Δεν χρεια-
ζόταν να κάνεις κάτι. Μας κτυπούσαν 
από μίσος ή για την πλάκα τους. 
Θυμάμαι, όταν μας πήγαιναν στο λιμάνι 
της Κερύνειας, για να μας μεταφέρουν 
με το οχηματαγωγό στην Τουρκία, δεν 
υπήρχε καθόλου χώρος για μας, γιατί 
το πλοίο ήταν γεμάτο με κάθε είδους 
«λάφυρα» από το πλιάτσικο, που είχε 
γίνει… ολόκληρα ψυγεία, συσκευές, 
αυτοκίνητα. Καθώς μας γύριζαν πίσω 
στη Λευκωσία, η Στρατιωτική Αστυνο-
μία σταμάτησε το λεωφορείο και μας 
χτύπησαν.

Υπάρχει κάποιος φίλος σας, συγκρα-
τούμενος, ο οποίος πέθανε κατά τη 
διάρκεια της αιχμαλωσίας;

Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω για 
όλους τους συγκρατούμενούς μου. Φα-
νταστείτε ότι στο γκαράζ του «Παυλίδη» 
ήμασταν περίπου πεντακόσια άτομα. 
Πάντως τα άτομα που γνώριζα και 
ήταν συγκρατούμενοί μου στο κελί 
στις φυλακές της Τουρκίας επέστρεψαν 
όλοι.

Υπήρξαν στιγμές που οι Τούρκοι έδειξαν 
ανθρωπιά;

Ο τούρκος αξιωματικός που μας μετέ-
φερε μετά τη σύλληψή μας στο στρα-
τόπεδο, μπορώ να πω ότι έδειξε ανθρω-
πιά. Όταν φτάσαμε εκεί, μας κέρασε τσάι, μας 
πρόσφερε τσιγάρα, συμπεριφέρθηκε σωστά. Πολύ 
περισσότερο η ανθρωπιά του αποδείχτηκε σωτήρια, 
όταν μας μετέφεραν στη Λευκωσία και κάποιοι 
Τ/κ του ζητούσαν να μας παραδώσει. Ήθελαν να 
μας σκοτώσουν μέσα στα περβόλια. Εκείνος δεν το 
επέτρεψε και μάλιστα ένας Τ/κ χτύπησε οργισμένος 
κάποιον από εμάς με τον υποκόπανο του όπλου του.

Όσο ήσασταν αιχμάλωτοι, μπορούσατε να ζητήσετε 
κάτι από τους δεσμώτες σας;

Όχι, δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτε επιπλέον 
από την τροφή, που μας παρείχαν. Όσοι κατάφεραν 
όμως, να φυλάξουν λεφτά τα αντάλλασαν με τους 
Τούρκους, για να τους φέρνουν τσιγάρα. Θυμάμαι   
μάλιστα ότι κόβαμε τα πακέτα και φτιάχναμε 
τράπουλες, για να παίζουμε και να περνά η ώρα. 

Γιατί σας άφησαν ελεύθερους;

Έγινε ανταλλαγή αιχμαλώτων, διότι κρατούσαμε κι 
εμείς τ/κ αιχμάλωτους. Βέβαια γυρίσαμε ρακένδυτοι. 
Ό,τι είχαμε πάνω μας και θα μπορούσε να αξίζει μας 
το αφαιρούσαν: από ρολόγια, σταυρούς, βέρες ή 
άλλα χρυσαφικά μέχρι και παπούτσια. Επιστρέψαμε 
ρακένδυτοι.

Θα μπορούσατε τώρα, εάν σας δινόταν κάποια 
ευκαιρία, να επισκεφτείτε τη Μύρτου και να δείτε τα 
μέρη που άρχισε όλη αυτή η περιπέτεια;

Γ.Τ.Π.

Γ.Τ.Π.
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Από το «δεν ξεχνώ» στο «δεν ξυπνώ»
αγωνιστές, οι οποίοι ακόμα και σήμερα λειτουργούν 
ως φωτοβόλος φάρος στα σκοτάδια της σύγχρονης 
πραγματικότητας. Σηματωροί και οδοδείκτες, μας 
υπενθυμίζουν ότι η ενδυνάμωση της ιστορικής 
γνώσης και μνήμης, αλλά και η διατήρηση της 
εθνικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας αποτελούν, 
όσο ποτέ άλλοτε, επιτακτική ανάγκη. Αποτελούν το 
τρανταχτό παράδειγμα, που μας θυμίζει ότι, όταν 
ο Ελληνισμός κλήθηκε να υπερασπιστεί τα πάτρια, 
το έπραξε με ζήλο, ανδρεία και μαχητικότητα. 
Έτσι λοιπόν, χρέος όλων μας σήμερα είναι να 
προασπίσουμε τις ακατάλυτες αξίες και ιδανικά, που 
καταξιώνουν την ανθρώπινή μας ύπαρξη. 

Οι πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, επιβάλλεται να
γίνουν βίωμα. Αναμφίβολα, η προώθηση των παναν-
θρώπινων αξιών και ιδανικών, όπως η ελευθέρια, η 
δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η τιμιότητα, 
ο σεβασμός των δικαιωμάτων, η δημοκρατία, η 
ειρήνη, προβάλλει επιτακτική ανάγκη, αφού η εποχή 
μας είναι ηθικά ρευστή, ο κόσμος δοκιμάζεται από 
τον κλυδωνισμό των ηθικών αξιών και τα πάντα 
καταβαραθρώνονται. Η αξία των ιδανικών είναι 
ανεκτίμητη και ανεξίτηλη. 

Διανύοντας, επομένως, εποχές δύσβατες, καιρούς 
κρίσης και δοκιμασίας, καλούμαστε όλοι να συνειδη-
τοποιήσουμε την ακατάλυτη αξία της διατήρησης της 
ιστορικής μας μνήμης, της εθνικής και πολιτισμικής 
μας ταυτότητας, ώστε να προστατευτούμε από την 
αλλοτριωτική δύναμη της χοάνης της παγκο-
σμιοποίησης. Παράλληλα, έχοντας ως βέλη στη 
φαρέτρα μας τις πανανθρώπινες αξίες, μπορούμε 
κάλλιστα να καταστούμε πολίτες υπεύθυνοι και 
ενεργοί, ώστε να αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα 
για την προαγωγή τόσο του ατομικού, όσο και 
του συλλογικού βίου. Η μικρή μας πατρίδα, ένα 
«χρυσοπράσινο φύλλο στο πέλαγο», μας προσκαλεί 
και μας προκαλεί…

...συνέχεια από εξώφυλλο

Γράφει η Ραφαέλα Κωνσταντινίδη - Γ8 

Σ’ αυτό το παρακμιακό τοπίο που ζούμε σήμερα, το 
μόνο σίγουρο περιουσιακό στοιχείο, που έχουμε να 
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, είναι η εθνική 
και πολιτισμική μας κληρονομιά, καθώς επίσης και 
η πίστη σε αξίες και ιδανικά. Διότι, πέρα από τις 
ξένες επιβουλές, που είναι σε όλους ξεκάθαρες, 
συνειδητοποιούμε ότι χάσαμε τον δρόμο. Δυστυχώς, 
παραστρατήσαμε στην ιδιοτέλεια, το εύκολο κέρδος, 
υποταχτήκαμε στα καμώματα της εξουσίας. Και το 
χειρότερο; Απεμπολήσαμε πατρίδες… 

Η κυπριακή κοινωνία υποφέρει από την ηθική 
αποτελμάτωση, τη σήψη, τη διαφθορά. Κανείς δεν 
μπορούσε να φανταστεί, ότι ο κυπριακός λαός, θα 
αδιαφορούσε για το κοινό καλό, θα διέγραφε τις 
υποχρεώσεις του για τους άλλους, δεν θα νοιαζόταν 
για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Γι’ αυτό και 
σήμερα προσπαθεί να εξισορροπήσει το εσωτερικό 
του κενό με την προσήλωσή του στην ύλη. Είναι 
αδιανόητο, το γεγονός ότι παραμένει αδρανής 
και απαθής, μπροστά στα τόσα προβλήματα που 
ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Και βέβαια, την ίδια 
του την πατρίδα, την κατεχόμενη, τη μοιρασμένη.

Όλοι παραδεχόμαστε ότι φταίει η Τουρκία. Αυτό 
είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, κάπου φταίμε κι εμείς. 
Εμείς είμαστε, που αποδεχόμαστε παθητικά την 
κατοχή. Εμείς, που εξευτελίζουμε την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, όταν μπαινοβγαίνουμε, κάτω από τους 
δοτούς περιορισμούς του κατακτητή. Εμείς είμαστε, 
που θητεύουμε στα καζίνα των Κατεχομένων, που 
διαμένουμε και διασκεδάζουμε στα κλεμμένα 
μας ξενοδοχεία. Εμείς είμαστε, που ταξιδεύουμε 
από το παράνομο αεροδρόμιο, ενισχύοντας την 
κατοχή και την οικονομία της. Και ναι λοιπόν, εμείς 
είμαστε και αυτοί που ξεπουλούμε την περιουσία 

Γράφει η Δήμητρα Θεοδώρου - Γ8

Φυσικό αέριο: ένα θέμα που εδώ και καιρό απασχολεί 
όλους τους Κύπριους. Διότι, εκτός από δώρο της 
Αφροδίτης συνιστά άραγε και μια μορφή απειλής για 
την Κύπρο μας; 

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2011, όταν με την άδεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας η εταιρία Noble Energy 
με έδρα τις Η.Π.Α. άρχισε διερευνητικές εξορύξεις 
στις πλούσιες σε υδρογονάνθρακες θαλάσσιες 
περιοχές μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Πρόκειται για 
περιοχές, οι οποίες βρίσκονται εντός της κυπριακής 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.), τα όρια 
της οποίας η Κύπρος κατοχύρωσε μέσω συνθηκών 
με την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ. Η Τουρκία 
μη αναγνωρίζοντας την ίδια την υπόσταση της

Αττίλας ΙΙΙ: η εισβολή που γίνεται τώρα!
Κυπριακής Δημοκρατίας και αμφισβητώντας το 
δικαίωμά της να προχωρήσει σε συμφωνίες για 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Α.Ο.Ζ., 
αποφάσισε στα τέλη του 2014 να κάνει αυθαίρετα 
τις δικές της έρευνες στην περιοχή με το ερευνητικό 
πλοίο «Μπαρμπαρός» συνοδεία τουρκικών 
πολεμικών πλοίων. Στην ουσία αυτή η πράξη της 
συνιστά μια ακόμη εισβολή. Η δε δικαιολογία, που 
επικαλείται, είναι ότι τα οφέλη από την εκμετάλλευση 
της Α.Ο.Ζ αφορούν και τους Τ/Κ, ενώ η Κυπριακή 
Κυβέρνηση προστατεύει μόνο τα συμφέροντα 
των Ε/κ. Έτσι, επικαλούμενη την ιδιότητά της ως 
εγγυήτρια δύναμη, ιδιότητα που απορρέει από τη 
Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960, έχει αναλάβει δράση 
με «αγαθό» σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των Τ/κ. Αυτό αυτόματα σημαίνει, πάντοτε 
σύμφωνα με την τουρκική «λογική», ότι η Κυπριακή 

Δημοκρατία δεν δικαιούται να εκμεταλλευτεί τους 
θαλάσσιους φυσικούς της πόρους μέχρι την επίλυση 
του Κυπριακού, το οποίο βέβαια η ίδια η Τουρκία 
κρατά ανοικτό για 40 χρόνια. 

Μέσα σε αυτή τη στημένη από την Τουρκία κρίση, 
η μικρή φλόγα σωτηρίας που είχαμε για ευμάρεια 
της Κύπρου μας τρεμοπαίζει. Τελικά το φυσικό 
αέριο από ευχή μετατράπηκε σε κατάρα; Αν ισχύει 
το τελευταίο, τότε αυτό συμβαίνει, επειδή όλοι 
κοιτάζουν το συμφέρον τους και κανένας την αδικία, 
που για άλλη μια φορά γίνεται εις βάρος της Κύπρου 
και του λαού της. Κανένας, ούτε καν η Ευρώπη στην 
οποία ανήκουμε και από την οποία θα προσμέναμε 
περισσότερα. 
 

μας στην κατοχική δύναμη, διευκολύνοντας έτσι την 
επίτευξη των τελικών της στόχων. Και πόσο τραγικό, 
που έχουμε κατορθώσει να αλλοτριωθούμε, να 
αποξενωθούμε, να λησμονήσουμε, αλλά την ίδια 
στιγμή, όταν μας ρωτούν, να δηλώνουμε περήφανοι.

Σήμερα, σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων, 
που ο πολιτισμός μας λαμβάνει όλο και περισσότερο 
παγκόσμιο χαρακτήρα, προκειμένου να διατηρήσουμε 
την οντότητά μας και να μην αλωθούμε από τα 
αλλοτριωτικά ρεύματα των καιρών, επιβάλλεται 
να διαφυλάξουμε την εθνική και πολιτισμική 
μας κληρονομιά. Παρά τις σειρήνες της παγκο-
σμιοποίησης, επιβάλλεται να προτάξουμε την εθνική 
μας ιδιαιτερότητα. Ως μέρος κι εμείς του ελληνισμού 
«σ’ αυτήν τη μακρινή γωνιά», έχουμε την υποχρέωση 
να αντισταθούμε στις ισοπεδωτικές τάσεις του 
υλισμού και του ευδαιμονισμού. Επιβάλλεται να 
καλλιεργήσουμε τον υγιή πατριωτισμό, μακριά από 
κάθε τάση φυλετισμού. «Όποιος δεν υπηρετεί το 
έθνος του, τον πολιτισμό του, την ιστορία του, αυτός 
δεν μπορεί να υπηρετεί ούτε την ανθρωπότητα», λέει 
ο Ευάγγελος Παπανούτσος.

Αναντίρρητα, εξετάζοντας κανείς τη μακραίωνη 
πορεία του ελληνισμού, θα διαπιστώσει τους 
ατέρμονους αγώνες για κατάκτηση των υπέρτατων 
αγαθών της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, καθώς 
και της διαφύλαξης της εθνικής αξιοπρέπειας. Οι 
Έλληνες αγωνίζονταν πάντα με αυταπάρνηση και 
σθένος, θεωρώντας απαραίτητη προϋπόθεση την 
εσωτερική και εξωτερική τους ελευθερία για την 
ατομική και συλλογική τους πρόοδο. Βαθύ πιστεύω 
τους, το «εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον 
το εύψυχον», και γι’ αυτούς αληθινός πολίτης ήταν 
αυτός που αγαπούσε την πατρίδα του και αγωνιζόταν 
αδιαλείπτως με ευψυχία και ανιδιοτέλεια για το κοινό 
καλό. 

Μέσα σε αυτούς τους αγώνες, ηρωικές μορφές, οι 
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Γράφει η Μαίρη Λοϊζίδου - Γ2

Είναι φυσικό ότι σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει 
αυξανόμενες τιμές ενέργειας, εν μέσω της χειρότερης 
οικονομικής κρίσης, κάθε ανακάλυψη νέων κοιτασμά-
των πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ευπρόσδεκτη 
και δημιουργεί κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας. Για 
χώρες, όπως το Ισραήλ και η Κύπρος, που εισάγουν 
κάθε σταγόνα πετρελαίου, είναι φυσικό η ανακάλυψη 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πιθανόν πετρελαίου 
να  μοιάζει με λύτρωση. Σε μια Κύπρο, που βρίσκεται 
στη δίνη της οικονομικής κρίσης, η ανακάλυψη 
κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων εορτάζεται ως σωτη-
ρία και πανάκεια. Ωστόσο, η εμπειρία μας διδάσκει ότι 
μια τέτοια ανακάλυψη, όσο ελκυστική και αν φαίνεται, 
δεν είναι απαραιτήτως πανάκεια. Είναι, στην καλύτερη 
περίπτωση, μια αμφιλεγόμενη ευλογία ή μάλλον ένα 
δίκοπο μαχαίρι, και στη χειρότερη περίπτωση, το κουτί 
της Πανδώρας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προωθήσει διαπραγμα-
τεύσεις με γειτονικές χώρες, που έχουν ιδιαίτερα 
έντονο τον στρατηγικό χαρακτήρα. Στόχος αυτής της 
αυξημένης κινητικότητας είναι η ενίσχυση της διεθνούς 
μας θέσης ως στρατηγικού περιφερειακού παράγοντα, 
καθώς και η αξιοποίηση της θέσης μας ως δυνητικού 
ενεργειακού κόμβου στην ανατολική Μεσόγειο. 

Εν μέσω, όμως, αυτής της ατμόσφαιρας γενικής «ευ-
φορίας» είναι χρήσιμο να προβληματισθούμε πώς, 
ενδεχομένως, αυτές οι στρατηγικές μας κινήσεις θα 
επηρεάσουν και τις προοπτικές επίλυσης του Κυπρια-
κού, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι των διακοινοτικών 
συνομιλιών για 40 χρόνια, με την αξιοποίηση της 
ενισχυμένης διαπραγματευτικής μας θέσης, που 
απορρέει από τη δυνατότητα εξόρυξης και διάθεσης 
των υδρογονανθράκων μας. Γι’ αυτό και είναι χρήσιμο 
να αναλύσουμε και το επαναλαμβανόμενο από διάφο-
ρους πολιτικούς και άλλους παράγοντες, ότι οι υδρο-
γονάνθρακές μας μπορεί να αποδειχθούν «ευλογία» ή 
«κατάρα» για την Κύπρο.

Υπό ποια έννοια θα μπορούσαν να είναι «κατάρα»; 
Τι σχετικό σενάριο θα μπορούσε να σχετίζεται με 
μια σειρά από παράγοντες: κλιμακούμενη επιθετική 
συμπεριφοράς της Τουρκίας εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έντονη «ψυχροπολεμική» ατμόσφαιρα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ακύρωση της διαδικασίας 
επίλυσης του Κυπριακού και μια ενδεχόμενη εκβιαστική 
απόσχιση της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου 
Κύπρου», που θα μπορούσε να περιλαμβάνει σε πρώτο 
στάδιο τη διεθνή αναγνώρισή της από χώρες φίλα 
προσκείμενες στην Τουρκία. Σε μια τέτοια εξέλιξη είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι οι εταιρείες που αδειοδοτήσαμε για 
έρευνες στην ΑΟΖ μας να αρνηθούν να προχωρήσουν 
στην ανόρυξη και την εμπορία του πλούτου αυτού, 
καθώς η ρευστότητα γύρω από την Κύπρο θα αυξάνει 
το επενδυτικό ρίσκο. Και ήδη βλέπουμε ότι εξαιτίας 
της στενότερης συνεργασίας της Κύπρου, της Ελλάδας, 
της Αιγύπτου και του Ισραήλ η Τουρκία  καλλιεργεί 
κλίμα φόβου και εκβιασμών με την αποστολή του 
ερευνητικού σκάφους Μπαρμπαρός. Οι προκλήσεις 
αυτές της Τουρκίας, όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο 
τις συνομιλίες για το Κυπριακό και την οικονομική

ανάπτυξη της Κύπρου, αλλά επηρεάζουν την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την 
οποία οι υδρογονάνθρακές μας θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν «ευλογία». Στην περίπτωση αυτή η 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων μας θα μπορούσε 
να αποβεί πραγματικός καταλύτης στην επίλυση του 
χρονίζοντος Κυπριακού, με μια συμφωνία μεταξύ όλων 
των εμπλεκομένων μερών για μια κατά το δυνατόν 
πιο δίκαιη και λειτουργική διευθέτηση, που να κρατά 
το νησί σε ηρεμία για τις επόμενες δεκαετίες. Μια 
λύση που να μετατρέπει την επανενωμένη Κύπρο σε 
μια «Ελβετία» της Ανατολικής Μεσογείου, με έντονη 
οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Πέρα βέβαια από τον τρόπο με τον οποίο οι υδρο-
γονάνθρακες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
εξέλιξη του Κυπριακού, οι πρόσφατα ανακαλυφθέντες 
ενεργειακοί πόροι της Κύπρου θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως δίκοπο μαχαίρι και σε άλλους 
ζωτικής σημασίας τομείς. Από τη μια, η ανακάλυψη 
ορυκτών καυσίμων οπωσδήποτε θα βοηθούσε την 
Κύπρο να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, που 
τη βασανίζει. Το εύκολο χρήμα θα ενθαρρύνει και 
άλλα υψηλού κόστους δημόσια. Από την άλλη όμως 
υπάρχει ο κίνδυνος να μη συνεχιστεί η αναδιάρθρωση 
της οικονομίας και του δημόσιου τομέα. Ένας άλλος 
κίνδυνος που καραδοκεί φέρει το όνομα της «κατάρας 
των πόρων». Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε

χώρες με αφθονία μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, 
οι οποίες τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας 
των άλλων τομέων, της αστάθειας των τιμών των 
ορυκτών καυσίμων, της κακοδιαχείρισης, της αναποτε-
λεσματικότητας και της διαφθοράς που προκαλεί ο 
εύκολος πλούτος. Η πιο επιζήμια και διαρκής επίπτωση 
από την κατάρα των πόρων είναι η καθυστέρηση της 
ανάπτυξης των θεσμών και του ανθρώπινου δυνα-
μικού της χώρας. Διότι, τα εύκολα έσοδα από την 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μειώνουν την 
πίεση για την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης 
στη γνώση, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία  
και καθυστερούν την εξυγίανση των δημόσιων οικονο-
μικών και τη σωστή μακροοικονομική διαχείριση. Το 
αποτέλεσμα; η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και 
η πολιτική ανάπτυξη ατροφεί. 

Εν κατακλείδι, είναι ηλίου φαεινότερο ότι το κατά 
πόσον οι ενεργειακοί μας πόροι θα καταστούν 
ευλογία ή κατάρα για την Κύπρο μας, έγκειται στους 
σωστούς χειρισμούς από μέρους μας, τόσο ως προς 
την αντιμετώπιση της Τουρκίας, όσο και ως προς τη 
μετέπειτα επιτυχή εκμετάλλευσή τους. Αναφορικά με 
το τελευταίο, το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει  
να προωθήσει την απόκτηση γνώσεων, αλλά και 
τεχνολογικής κουλτούρας γύρω από την αξιοποίηση 
υδρογονανθράκων, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να 
τους διαχειριστούμε σωστά προς όφελος της Κύπρου 
και του λαού της.

Κυπριακό και ενέργεια: ευλογία ή κατάρα;
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Γράφει η Άντρια Γιαννοπούλου - Α5 

Έχουν περάσει 41 χρόνια από την εισβολή του 1974, 
που στιγμάτισε εξολοκλήρου τις ζωές μας. Κάθε 
Ιούλιο η Κύπρος πενθεί. Μαζί της και η ψυχή κάθε 
Κύπριου, που ντύνεται στα μαύρα και θρηνεί. Θρηνεί 
για τους νεκρούς, τους αγνοουμένους, αλλά και 
για τους τόπους που άρπαξαν οι Τούρκοι εκείνο το 
τραγικό καλοκαίρι. Όμως από το 2003, που άνοιξαν 
κάποια οδοφράγματα, πολλοί Κύπριοι επισκέπτονται 
τα Κατεχόμενα, για να ξαναδούν τον τόπο που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με τη βία. Από τότε 
ακριβώς ανέκυψε κι ένα ερώτημα με πολλά σκέλη, που 
αιωρείται αναπάντητο: πρέπει να επισκεπτόμαστε τα 
κατεχόμενα ή όχι; Με την επίσκεψή μας αναγνωρίζουμε 
το ψευδοκράτος ή κάνουμε προσκύνημα «στη γη που 
μας γέννησε»; Ας σημειώσουμε πάντως ότι κανένας 
πολιτικός, διπλωμάτης ή κάποιος άλλος υπεύθυνος δεν 
μας έχει απαντήσει ως τώρα αν υπάρχουν συνέπειες 
από τις επισκέψεις των Ε/κ στα Κατεχόμενα.

Πηγαίνοντας στα κατεχόμενα εδάφη του νησιού 
ερχόμαστε καταρχήν αντιμέτωποι με μια οδυνηρή 
διαδικασία που απαιτείται, για να επιτραπεί από τις 
κατοχικές «αρχές» να περάσουμε στα δικά μας εδάφη, 
στις δικές μας ρίζες, στον τόπο που κάποιοι συμπολίτες  
μας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, στο άλλο κομμάτι 
της καρδιάς μας. Πρόκειται για μια διαδικασία που 
περιλαμβάνει έλεγχο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
και πληρωμή τέλους για ασφαλιστική κάλυψη του 
οχήματός μας (εκτός αν είμαστε πεζοί), για να δούμε 
αυτό που ανήκει στους Κυπρίους και θα έπρεπε κάθε 
κύπριος πολίτης, αλλά και κάθε πολίτης της Ε.Ε. να έχει 
το δικαίωμα και την ελευθερία να επισκέπτεται χωρίς 
την άδεια κανενός. Κάποιοι, ακόμη και πρόσφυγες, 

αρνούνται να υποβληθούν σε αυτή την απαράδεκτη 
διαδικασία. Προτιμούν τη μνήμη παρά την υποταγή στον 
εισβολέα. Πολύ περισσότερο θεωρούν ότι πηγαίνοντας 
στα Κατεχόμενα ενισχύουμε οικονομικά τους Τούρκους 
ή τους παρακαλούμε να μας επιτρέψουν να μπούμε στο 
ίδιο μας σπίτι από το οποίο μάλιστα, αν μας επιτραπεί 
τελικά η είσοδος, θα πρέπει λογικά φεύγοντας να πούμε 
και «ευχαριστώ». Εύκολο να το συζητάς, μαρτύριο να το 
ζήσεις. Αυτά από τη μια πλευρά.

Από την άλλη πλευρά όμως δεν ξέρουμε πότε θα 
επιστρέψουμε στα εδάφη μας ή αν θα μας δοθεί κάποτε 
το δικαίωμα να τα επισκεπτόμαστε χωρίς έλεγχο. Ως 
εκ τούτου η επίσκεψη των Κύπριων, και ιδιαίτερα των 
νέων, που ίσως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν τις 
κατεχόμενες περιοχές, καθίσταται τελικά σημαντική, 
αφού μέσα από αυτή μπορεί κανείς να γνωρίσει τα 
ιστορικά μνημεία, τις πόλεις, τα χωριά και τα τοπία της 
φύσης, τα οποία έχει δει μόνο μέσα από εικόνες βιβλίων 
και έχει ακούσει μόνο από αφηγήσεις των παλαιότερων. 
Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για την άλλη μίση 
μας πατρίδα, την άγνωστη και την αδικημένη από την 
ιστορία, την οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε εξίσου 
καλά με την άλλη μισή, την ελεύθερη. Διότι, αν την 
ξεχάσουμε ή την αγνοήσουμε, ίσως κάποια στιγμή 
να μην την νιώθουμε πλέον δική μας. Κι αν όλοι οι 
Κύπριοι οφείλουν να γνωρίζουν την Αμμόχωστο και 
τη Σαλαμίνα, την Καρπασία και τον Απόστολο Ανδρέα, 
τον Πενταδάκτυλο με τα κάστρα του, την Κυθραία με 
το Κεφαλόβρυσο (άλλο αν η υπεράντληση μετά το ΄74 
το έχει στερέψει), το Μπελλαπάις με το Αβαείο του, την 
Κερύνεια με το λιμανάκι της, τη Λάπηθο και τη Μόρφου 
με τα πορτοκαλοδάση τους, τους Σόλους με το αρχαίο 
θέατρο και τόσα άλλα, η περίπτωση των προσφύγων 
είναι κατά τη γνώμη μου λίγο διαφορετικό θέμα. Ο

πρόσφυγας, που επιστρέφει, δεν προσκυνά μόνο 
πατρίδα, αλλά το σπίτι του, τη γειτονιά του, τα νιάτα του, 
τη ζωή του, όλα αυτά που οι εισβολείς του πήραν μέσα 
από τα χέρια του. Και κάτι ακόμη: αν δεν επιστρέψουμε 
ποτέ και η μνήμη χαθεί, η δεύτερη και η τρίτη γενιά 
των προσφύγων, ίσως το μόνο που θα ξέρουν είναι 
ότι κάποτε οι πρόγονοί μας ήρθαν από την Κερύνεια 
(αν το θυμούνται και αυτό) και τίποτε παραπάνω για 
το από πού κρατά η σκούφια τους, ούτε καν το σπίτι 
που μεγάλωσαν οι πατεράδες και μανάδες τους, που 
κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει ακόμη και ίσως 
περάσουν κάποια στιγμή από έξω ως τουρίστες. Πόσο 
φτηνή φαίνεται μετά από τα παραπάνω μια επίσκεψη 
στα Κατεχόμενα για φτηνό ψάρι στην Κερύνεια, για 
τζόγο στο καζίνο, για φτηνό αεροπορικό ταξίδι από 
το «αεροδρόμιο» της Τύμπου, για αγορά τσιγάρων και 
ρούχων	–	«μαϊμού»	made	in	Turkey;

Τελικά ποιο είναι το σωστό; Με την επίσκεψη μας στα 
Κατεχόμενα «αναγνωρίζουμε» ως νομικά πρόσωπα 
με κάποιο τρόπο το ψευδοκράτος ή ο νόστος, που 
υπερνικά την πολιτική, πρέπει να γίνεται σεβαστός; 
Πάντως, εδώ που τα λέμε, κανένας μας δεν μπορεί 
να σβήσει από τη λίστα της καρδιάς του τα δικά μας 
εδάφη, που βρίσκονται υπό τούρκικη κατοχή, τη 
χρυσή αμμουδιά και την κρυστάλλινη θάλασσα της 
Αμμοχώστου ή τη μαγευτική Κερύνεια με τα ιστορικά 
μνημεία και την εκπληκτική ομορφιά της. Η καρδιά έχει 
την επιθυμία να δει την Κύπρο ενωμένη, όπως ήταν 
πάντα και όπως φαίνεται σε έναν γεωφυσικό χάρτη. 
Γι’ αυτό αγνοεί τον κατακτητή και γι’ αυτό ανέχεται τον 
έλεγχο και την ταπείνωση: για να ξαναδεί και το άλλο 
κομμάτι, που εδώ και 41 χρόνια είναι τόσο μακριά και 
τόσο κοντά της και ανυπομονεί να ξαναενωθεί. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ: ΝΑΙ  Ή ΟΧΙ;



Γράφει η Αργυρώ Βασιλείου - Α2

Παρόλο που με τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923 
η Τουρκία παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματά της 
στην Κύπρο, την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνας της ΕΟΚΑ ’55-’59 η Τουρκία ξαναμπήκε στο 
παιχνίδι με την ενθάρρυνση της Βρετανίας. Σκοπός 
ήταν η αποτροπή του στόχου της ε/κ πλειοψηφίας 
για ένωση με την Ελλάδα. Η λογική απλή: όπως οι Ε/κ 
επιθυμούν την ένωση με την Ελλάδα, έτσι και οι Τ/κ 
θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ένωση με την 
Τουρκία. Μια διπλή ένωση πρακτικά ισοδυναμούσε 
με διχοτόμηση της Κύπρου. Ουσιαστικά το σχέδιο 
διχοτόμησης της Κύπρου άρχισε να υλοποιείται λίγο 
μετά την Ανεξαρτησία, το 1963, όταν με αφορμή 
την πρόταση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για 
αναθεώρηση του Συντάγματος, οι Τουρκοκύπριοι 
αποχώρησαν από τη Βουλή και την Κυβέρνηση, ενώ 
η Τουρκία απειλώντας με εισβολή βομβάρδισε την 
Τηλλυρία. Τους επόμενους μήνες η Κύπρος διαιρέθηκε 
για πρώτη φορά: οι Τ/κ περιχαρακώθηκαν σε θύλακες, 
τους οποίους δεν έλεγχαν οι αρχές της Δημοκρατίας 
και ο τ/κ τομέας της Λευκωσίας χωρίστηκε από τον 
ε/κ με τη λεγόμενη Πράσινη Γραμμή, επινόηση και 
αυτή των Βρετανών. Δέκα χρόνια αργότερα η εισβολή 
απέσπασε από τη Δημοκρατία το 37% του εδάφους 
της. Τότε οι Τ/κ, που ζούσαν στο νότιο τμήμα του 
νησιού, αποχώρησαν για τις κατεχόμενες περιοχές, 
με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία του τ/κ 
πληθυσμού να συγκεντρωθεί εκεί.

Ενώ αργότερα γίνονταν συνομιλίες για επίλυση 
του Κυπριακού, ο ηγέτης των Τ/κ, Ραούφ Ντενκτάς, 
ανακήρυξε στις 15 Νοεμβρίου 1983 τη λεγόμενη 
«Τούρκικη Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Όμως 
ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο κράτος 
αναγνώρισε το ψευδοκράτος, εκτός από την ίδια την 
Τουρκία. Μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν 
την αυθαίρετη ανακήρυξη του Ντενκτάς με τα 
Ψηφίσματα 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και ζήτησαν άμεσα την ανάκλησή της, 
ενώ παράλληλα προέτρεψαν όλα τα κράτη να μην 
αναγνωρίσουν το κρατικό μόρφωμα, που εκείνη τη 
στιγμή γεννιόταν παράνομα. Η θετική στάση του 
Πακιστάν και του Μπανγκλαντές να αναγνωρίσουν 
την «Τ.Δ.Β.Κ.» δεν ευοδώθηκε, αφού οι δύο αυτές 
χώρες υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν εξαιτίας 
της διεθνούς πίεσης. Έτσι το Ψευδοκράτος σήμερα 
αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία στην οποία 
διαθέτει «πρεσβεία» και «προξενεία». Τα Ηνωμένα 
Έθνη βέβαια εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία ως τη μόνη νόμιμη αρχή 
σε όλο το νησί. Εξάλλου και η πλήρης ένταξη της 
Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 αφορούσε όχι μόνο το 
ελεύθερο κομμάτι του κράτους, αλλά ολόκληρο το 
νησί με τη διευκρίνιση ότι η εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου στο βόρειο τμήμα αναστέλλεται λόγω 
της παράνομης κατοχής.

Η προσπάθεια του Ψευδοκράτους να αποκτήσει 
διεθνή αναγνώριση είναι συνεχής. Από αθλητικές

διοργανώσεις στην Τουρκία, όπου υψώνεται η 
ψευδοσημαία μέχρι τη διαφήμιση τουριστικών  
και	 κτηματομεσιτικών	 προϊόντων	 στο	 διαδίκτυο.	
Η αντίδραση βέβαια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και η συμπαράταξη του διεθνούς παράγοντα, που 
καταδικάζει τις παράνομες και κουτοπόνηρες αυτές 
ενέργειες είναι σταθερή. Όμως όλα τα πιο πάνω 
δεν είναι τίποτε, αφού τα τελευταία χρόνια κάποιες 
προσπάθειες για αναβάθμιση του ψευδοκράτους 
έχουν πετύχει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
η απόφαση του Ε.Δ.Α.Δ. για προσφυγή των Ε/κ 
στην «Επιτροπή Αποζημιώσεων», που σκοπό έχει 
να αποζημιώνει όσους το ζητούν για τη στέρηση 
της περιουσίας τους, οι φωνές εντός της Ε.Ε. για 
απευθείας σχέσεις με τα Κατεχόμενα και το αίτημα 
για εκπροσώπηση των Τ/κ στο Ευρωκοινοβούλιο, 
όσο ισχύει η παράνομη κατοχή. Πολύ περισσότερο 
το Ψευδοκράτος διατηρεί το δικαίωμα να ανοίγει 
«γραφεία – αντιπροσωπείες» σε άλλα κράτη 
με πρόσχημα τη διατήρηση επαφών με την 
τουρκοκυπριακή διασπορά και την οικοδόμηση 
καλών σχέσεων με τα κράτη αυτά. Πριν από λίγους 
μήνες τα εγκαίνια ενός τέτοιου «γραφείου» σε 
χώρα – μέλος της Ε.Ε., την Ουγγαρία, προκάλεσε 
δικαιολογημένα την αντίδραση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Για πολλούς λόγους το «κράτος» αυτό χρειάζεται 
το πρόθεμα «ψευδό-». Πρώτα απ’ όλα θεωρείται 
παράνομο από όλα τα κράτη της Γης, πλην της 
Τουρκίας, η οποία είναι η μόνη που το αναγνωρίζει, 
καθώς βέβαια είναι δικό της δημιούργημα. Επίσης 
το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν επιτρέπει την απόσχιση ή ένωση τμήματός 
της με άλλη χώρα. Κι ακόμη δεν πρόκειται για 
ένα κράτος αληθινό, γιατί είναι μια «αποικία» της 
Τουρκίας από την οποία εξαρτάται οικονομικά και 
πολιτικά με πολιτικούς–φερέφωνα της Άγκυρας και 
30.000 τούρκους στρατιώτες. Η ονομασία «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» συγκαλύπτει 
την αλήθεια: την παράνομη κατοχή. Και βέβαια, ως 
γνωστό, οι παράνομοι δύσκολα ξεφεύγουν από την 
παρανομία. Και παρανομίες πολλές: εποικισμός και 
δημογραφική αλλοίωση, παράνομες οικονομικές 
δραστηριότητες, λαθρεμπόριο, καταστροφή και 
βεβήλωση μνημείων και χριστιανικών χώρων 
λατρείας, αρχαιοκαπηλία, τουρκοποίηση τοπωνυμίων 
με σκοπό τον πλήρη ξεριζωμό της ελληνικής 
παρουσίας από τα κατεχόμενα εδάφη. 

Αν φυλλομετρήσει κανείς μια ε/κ εφημερίδα, θα 
προσέξει ότι κάθε αναφορά στο Ψευδοκράτος, τα 
αξιώματα και τους θεσμούς του είτε αναφέρεται 
με το πρόθεμα «ψευδό-», είτε χωρίς αυτό, αλλά 
τότε πάντοτε εντός εισαγωγικών: Ψευδοβουλή ή 
«Βουλή», Ψευδοϋπουργός ή «Υπουργός» κ.ο.κ. Είναι 
αδύνατο να δεχτούμε τη νομιμότητα της μισής 
κατεχόμενης Κύπρου και ουσιαστικά τη διχοτόμηση. 
Το πρόβλημα όμως είναι αν ο εφησυχασμός της ε/κ 
κοινωνίας κάποια στιγμή καταργήσει τα εισαγωγικά 
με πρόσχημα το πέρασμα του χρόνου ή απλά τον 
λεγόμενο «ρεαλισμό».

Τουρκοκύπριοι: 
πόσο ξένοι;
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Πόσο ξένοι είναι οι Τουρκοκύπριοι; Ποιοι ακριβώς 
είναι και πόσο τελικά διαφέρουν από τους Ελλη-
νοκύπριους;  Πολλά τα ερωτήματα, που μέχρι τώρα 
παραμένουν αναπάντητα. Πολλά είναι αυτά που δεν 
ξέρουμε ή που ίσως αρνούμαστε να αποδεχτούμε.  
Ως μαθήτρια Λυκείου και ως αυριανή πολίτης 
αποδείχθηκε πως βρισκόμουν σε πλήρη άγνοια 
σχετικά με το θέμα αυτό, παρόλο που είναι τόσο 
σημαντικό και αφορά εδώ και εκατοντάδες χρόνια το 
νησί μας. Πιστεύω πως είναι ένα ζήτημα για το οποίο 
όλοι πρέπει να γνωρίζουμε, και κυρίως οι νεότερες 
γενιές, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι ρατσιστικές 
αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις, αλλά και ταυτό-
χρονα να είμαστε σε θέση να κατανοούμε πώς 
κάποτε οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ζούσαν 
σε γενικές γραμμές ειρηνικά. Διότι, ίσως τελικά δεν 
αποτελούν τίποτε άλλο παρά μόνο έναν  λαό.

Με τον όρο «Τουρκοκύπριοι», λοιπόν, εννοούμε 
τους κατοίκους της Κύπρου που εθνοτικά αυτο-
προσδιορίζονται ως Τούρκοι της Κύπρου.  Η εθνική 
τους ταυτότητα σχετίζεται με τις ιστορικές συνθήκες 
που επικράτησαν στο νησί κατά την Τουρκοκρατία 
και τον κατά κανόνα θρησκευτικό διαχωρισμό των 
κατοίκων σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, που 
εφάρμοζε η οθωμανική διοίκηση.  Οι περισσότεροι 
Τ/κ σήμερα κατοικούν στο βόρειο κατεχόμενο 
μέρος της Κύπρου.  Μικρός όμως αριθμός κατοικεί 
και στα εδάφη που ελέγχονται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Πολλές χιλιάδες Τ/κ βρέθηκαν στο 
βόρειο μέρος μετά την μετακίνηση τους από τους 
τόπους καταγωγής τους κατά την τουρκική εισβολή 
του 1974. Έκτοτε η Τουρκία μεταφέρει παράνομα στα 
Κατεχόμενα χιλιάδες εποίκους από την Τουρκία σε μια 
προσπάθεια να δημιουργήσει «κράτος» με ομοιογενή 
πληθυσμό και αδιαμφισβήτητο προσανατολισμό 
προς την ίδια. Ο δε όρος «Ελληνοκύπριοι» και 
παλαιότερα «Έλληνες Κύπριοι» χρησιμοποιείται 
κυρίως στον δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο. 
Στην Κύπρο, για να περιγραφεί η ιδιότητα του 
πολίτη της Δημοκρατίας, χρησιμοποιείται ο όρος 
“υπηκοότητα” και όχι “εθνικότητα”. Συνεπώς με τον 
όρο “Ελληνοκύπριος” εννοούμε έναν Κύπριο ως προς 
την υπηκοότητα και Έλληνα ως προς την εθνικότητα.

Άραγε, πόσοι από μας γνωρίζουν ποιοι ακριβώς είναι 
οι Τουρκοκύπριοι και πότε πρωτοεμφανίστηκαν;  
Όλα άρχισαν με την οθωμανική κατοχή της 
Κύπρου, που ξεκίνησε το 1571. Η Κύπρος, που 
μέχρι τότε βρίσκονταν υπό την σκληρή κατοχή των 
Ενετών, πέρασε στα χέρια των Οθωμανών, οι οποίοι 
«ενθάρρυναν» τον εξισλαμισμό με τη μέθοδο του 
παιδομαζώματος και της βαριάς φορολογίας. Αναφέ-
ρεται επίσης ότι τα μέλη της άρχουσας φεουδαρχικής 
φραγκικής τάξης, η οποία τουλάχιστον γλωσσικά 
είχε από καιρό εξελληνιστεί και αναμιχτεί με τον 
γηγενή ελληνικό πληθυσμό, αν δεν εγκατέλειψαν... 
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την Κύπρο, εξισλαμίσθηκαν αμέσως, προκειμένου να 
διατηρήσουν την περιουσία τους και την κοινωνική 
τους θέση. Μαζικότερα κύματα εξισλαμισμών όμως 
παρατηρούμε τους επόμενους αιώνες, αφού ο 
εξισλαμισμός ισοδυναμούσε με σημαντική φοροα-
παλλαγή. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει πως οι 
εξισλαμισμένοι έπαψαν να είναι ελληνόφωνοι ή 
και να εργάζονται για τα συμφέροντα της πατρίδας 
τους. Διότι, εξισλαμίζονταν τυπικά και διατηρούσαν 
μυστικά την πίστη τους.  Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι 
Κρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι στην κυπριακή διάλεκτο 
ονομάζονται «Λινοπάμπακοι». 

Βέβαια στο νησί εγκαταστάθηκαν και Τούρκοι 
από την Ανατολία, που αποτελούσαν τη φρουρά, 
τους διοικητικούς υπαλλήλους και όσους άλλους 
τους συνόδευαν. Αυτοί αποτέλεσαν τον πρώτο 
τουρκικό πυρήνα στην  Κύπρο, αν και ο αριθμός 
τους δεν θεωρείται σημαντικός. Η τουρκική πλευρά 
θεωρεί τους σημερινούς Τουρκοκύπριους άμεσους 
απόγονους αυτών των πρώτων εποίκων. Το αν 
βέβαια οι πρώτοι τούρκοι έποικοι ήταν απόγονοι 
των ήδη από τη Βυζαντινή Εποχή εξισλαμισμένων 
ελληνικών μικρασιατικών πληθυσμών είναι ένα θέμα, 
που θα αποτελούσε από μόνο του ένα ιδιαίτερο 
κεφάλαιο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι οι τούρκοι 
έποικοι από το 1571 και έπειτα θα προσελκύσουν 
σταδιακά γύρω τους κάποιον αριθμό εξισλαμισμένων 
και θα διαδώσουν ανάμεσά τους την τουρκική 
γλώσσα. Όμως η τουρκική άποψη δεν μπορεί να 
ευσταθεί δεδομένης της ελληνοφωνίας των Τ/κ και 
της κοινότητας ηθών και εθίμων με τους Ε/κ, για να 
μην αναφέρουμε και τις φυσιογνωμικές ομοιότητες. 
Διαφορετικά θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι κατακτητές 
Τούρκοι αφομοιώθηκαν από τους υπόδουλους, 
πράγμα εξαιρετικά απίθανο, αφού είναι ιστορικά 
αποδεδειγμένο ότι είναι οι κυρίαρχοι που ασκούν 
πιέσεις στους κυριαρχούμενους.

Οι Μουσουλμάνοι της Κύπρου, αν και είχαν 
αλλάξει πίστη, παρέμειναν Έλληνες στη συνείδηση 
και έτοιμοι να θυσιάσουν τις ζωές τους για την 
ελευθερία. Έλαβαν μέρος ή και πρωτοστάτησαν σε 
πολλές εξεγέρσεις κατά της οθωμανικής διοικητικής 
ασυδοσίας. Ξεχωρίζουν οι επαναστάσεις του Μεχμέτ 
Αγά Βογιατζίογλου γύρω στο 1683, που κράτησε 
περίπου επτά χρόνια, κι εκείνη του Χαλίλ Αγά, 
σχεδόν ένα αιώνα αργότερα.  Μάλιστα σε αντίθεση 
με άλλες περιοχές του ελληνισμού, οι μουσουλμάνοι 
Κύπριοι συντάχθηκαν ενεργά με τους χριστιανούς 
συμπατριώτες τους σε κοινούς αγώνες.   

Οι λεγόμενοι «Τ/κ» παρέμειναν αποκλειστικά ελλη-
νόφωνοι κατά τη διάρκεια όλης της οθωμανικής 
κατοχής και τα Ελληνικά, ως κυπριακή διάλεκτος, 
εξακολουθούν να είναι ακόμη και σήμερα η μητρική 
γλώσσα σημαντικού μέρους της γενιάς, που ήταν 
ήδη ενήλικη πριν την εισβολή. Ο περιορισμός της 
ελληνοφωνίας ανάμεσα στους Τ/κ σήμερα θα πρέπει 
προφανώς να αποδοθεί στο έργο της τουρκικής 
παιδείας, την οποία λάμβαναν οι Τ/κ επί δεκαετίες. 
Θα ήταν σίγουρα πολύ προωθημένο σε μια εποχή 
έντονου εθνικισμού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
τα ελληνόφωνα μέλη της τ/κ κοινότητας να τυχαίνουν 
ελληνικής αντί τουρκικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, 
ακόμη και σήμερα οι μουσουλμάνοι Κύπριοι σε 
γενικές γραμμές δεν αισθάνονται να διαφέρουν σε 

πολλά πράγματα από τους χριστιανούς συμπατριώτες 
τους, εκτός φυσικά από τη θρησκεία. 

Το 1878 η Κύπρος «νοικιάστηκε» στη Βρετανική 
Αυτοκρατορία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
με τον όρο ότι οι Βρετανοί θα βοηθούσαν τους 
Οθωμανούς σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Η 
παραχώρηση των Επτανήσων από τη Βρετανία 
στην Ελλάδα δεκατέσσερα χρόνια νωρίτερα ήταν 
ένα πρόσφατο προηγούμενο, που ενθουσίασε τους 
Κυπρίους, αφού η Βρετανία θα μπορούσε μελλοντκά 
να κάνει το ίδιο και με την Κύπρο. Βέβαια η βρετανική 
αποικιοκρατία εφαρμόζοντας το δόγμα «διαίρει 
και βασίλευε» καλλιέργησε με ζήλο την τουρκική 
εθνική συνείδηση στον ελληνόφωνο μουσουλμανικό 
πληθυσμό αποσκοπώντας να σπείρει τη διχόνοια 
μεταξύ του κυπριακού λαού, προκειμένου να εμπο-
δίσει την επιθυμία για ένωση. Κάποια στιγμή λοιπόν 
οι χριστιανοί Κύπριοι βλέποντας στα πρόσωπα των 
Τ/κ τους παλιούς δυνάστες τους και σε εκείνα των 
Βρετανών τους τωρινούς τους, ταύτισαν αυτά τα 
δύο σε έναν κοινό εχθρό.  Έτσι, οι Τ/κ αναζήτησαν 
ασφάλεια εργαζόμενοι ως χωροφύλακες και μισθο-
φόροι των Βρετανών.  Οι τελευταίοι, όσο περνούσε 
ο καιρός, υποδαύλιζαν συστηματικά τα θρησκευτικά 
μίση, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
της «τουρκοκυπριακής» εθνικής μειονότητας, ονομά-
ζοντας «Τούρκους» τους μουσουλμάνους Κύπριους. 
Το αποτέλεσμα; Οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι 
ελληνόφωνοι Κύπριοι, τόσο ανόητα παρασύρθηκαν 
και διαιρέθηκαν σε θρησκευτικές κοινότητες, με απο-
τέλεσμα να αφήσουν την πατρίδα τους έρμαιο των 
Βρετανών και τελικά να προκαλέσουν τον διαχωρισμό, 
την τουρκική εισβολή και κατοχή του βόρειου μέρους 
του νησιού από το 1974 μέχρι σήμερα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι ίδιοι οι 
Τούρκοι αντιμετώπιζαν τους μουσουλμάνους της 
Κύπρου παρουσιάζει το άρθρο του αρχαιολόγου 
Τουντζέρ Μπαγισκάν  μέσα στο οποίο παρατίθεται 
η μαρτυρία ενός μουσουλμάνου Κύπριου από την 
Καρπασία και το οποίο αποδεικνύει πως οι Τ/κ δεν 
έχουν τουρκική καταγωγή.  Γράφει σχετικά: «Πριν 
από μερικά χρόνια, ενώ βρισκόμουν στην Καρπασία 
για αρχαιολογικές ανασκαφές πληροφορήθηκα την 
περιπέτεια ενός Τουρκοκύπριου της περιοχής, ο 
οποίος στη δεκαετία του ’30 μετέβη στην Τουρκία 
για να εγγραφεί στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της 
Κωνσταντινούπολης.  Οι στρατιωτικές αρχές μετά από 
σχετική έρευνα, απεφάνθησαν ότι ο εν λόγω Τ/κ δεν 
είχε τουρκική καταγωγή και ως εκ τούτου δεν έγινε 
δεκτός στη Σχολή.  Κατόπιν αυτού ο Τουρκοκύπριος 
ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου 
Κωνσταντινούπολης. Ο Τουρκοκύπριος, του οποίου 
δεν αναφέρεται το όνομα, έγινε αργότερα γνωστός 
στην κοινότητα για τα εθνικιστικά του φρονήματα, 
εξελέγη «βουλευτής» και χρημάτισε «Υπουργός».  Η 
κηδεία του έγινε σε τζαμί και σύμφωνα με τα όσα 
ισχύουν στη μουσουλμανική θρησκεία.»  

Ιδού και μια ακόμη περίπτωση, πολύ πιο πρόσφατη. 
Εντύπωση προκάλεσε ένα ζευγάρι μουσουλμάνων 
Κύπριων, που κατοικεί στην κατεχόμενη Κύπρο, το 
οποίο δηλώνει ότι δεν είναι Τουρκοκύπριοι, αλλά 
τουρκόφωνοι Κύπριοι και δεν χάνει την ευκαιρία 
να υψώνει την κυπριακή σημαία. Το ζευγάρι αυτό 
έχει υψώσει τρεις κυπριακές σημαίες έξω από το 
κατάστημά του στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, με 
αποτέλεσμα η πράξη αυτή να το οδηγήσει στο

δικαστήριο. Δεν δέχονται να ζητήσουν συγγνώμη 
ή να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ η δικαστική τροπή, 
που πήρε η πράξη τους χρονίζει λόγω της απουσίας 
σχετικής νομοθεσίας για τη χρήση εθνικών συμβόλων.
Επιπλέον, σύμφωνα με την συστηματική εικοσαετή 
έρευνα του διευθυντή του Εργαστηρίου Μοριακής 
και Ιατρικής Γενετικής, στο τμήμα Βιολογικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ερευνη-
τικού Κέντρου Μοριακής Ιατρικής, Κωνσταντίνου 
Δέλτα, ανακαλύφθηκε ότι οι γενετικές ομοιότητες 
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων είναι  περισσό-
τερες από αυτές μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Ελλα-
διτών ή Τουρκοκυπρίων και Τούρκων. Ποιος θα 
μπορούσε πλέον να αρνηθεί τη συγγένεια των δύο 
αυτών «εθνοτήτων»;  Αυτών που έχουν συγγενικό 
DNA; Είναι βέβαιο πως έχει λυθεί κάθε αμφιβολία.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται σήμερα, πριν 
τη βάρβαρη τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 
1974 οι απλοί άνθρωποι, Ελληνοκύπριοι και οι 
Τουρκοκύπριοι, ζούσαν σε γενικές γραμμές μαζί 
από αιώνες μονιασμένοι. Υπήρχαν χωριά αμιγή και 
χωριά μικτά. Οι συναναστροφές μεταξύ τους ήταν 
ελεύθερες και τα κοινά γλέντια συνήθη. Πάντα στους 
ε/κ γάμους παρευρίσκονταν και διασκέδαζαν από 
κοινού Τ/κ και αντίστροφα. Υπήρχαν πολλά κοινά, 
τόσο στους χορούς όσο και στα τραγούδια, όπως για 
παράδειγμα	 στους	 καρσιλαμάδες,	 τα	 ζεϊπέκικα	 και	
τα ταξίμια και υπήρχε σεβασμός στην τήρηση των 
εθίμων και από τις δυο πλευρές.

Μετά το 1974 οι μουσουλμάνοι Κύπριοι αισθάνονται 
αιχμάλωτοι στην ίδια την πατρίδα τους από τον 
κατοχικό τουρκικό στρατό που τους «απελευθέρωσε», 
για να τους «προστατεύει». Να γιατί και υπό την πίεση 
των τούρκων εποίκων, των τόσο διαφορετικών από 
αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει μεταναστεύσει 
εκτός Κύπρου. Φωνάζουν και διεκδικούν, έστω και 
δειλά, την κοινή μας καταγωγή, ίσως περιμένοντας και 
από εμάς να πάψουμε να θεωρούμε ως «γνήσιους» 
γηγενείς Κύπριους μόνο τους Ορθόδοξους. Πρέπει 
λοιπόν ως Ε/κ να αποδεχθούμε τους αδελφούς 
μας από τους οποίους τόσο βίαια αποκοπήκαμε 
εξαιτίας της στρατηγικής των μεγάλων ή της τοπικής 
στενομυαλιάς. Θα τιμήσουμε ουσιαστικά την ίδια 
ιστορία μας, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε 
απόγονοι των ίδιων προπατόρων. 

Ως τότε δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνούμε ότι κάποτε 
η ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία Ε/κ και Τ/κ ήταν 
δυνατή. Και είναι πολύ απαισιόδοξο να πιστεύουμε ότι 
αυτή η συνύπαρξη είναι αδύνατο να επιτευχθεί ξανά. 
Διότι, αν λέμε πως θέλουμε μια Κύπρο ενιαία από 
την Πάφο ως τον  Απόστολο Ανδρέα και τελικά την 
πετύχουμε, θα πρέπει στο μεταξύ να έχουμε βρει έναν 
τρόπο συνύπαρξης. Πάντως, τη στιγμή που μιλούμε, 
η συνύπαρξη ήδη συμβαίνει και δεν έχουμε παρά να 
ανηφορήσουμε ως τη Λευκωσία. Το χωριό Ποταμιά 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου 
ζωής του λαού της Κύπρου, που τεχνηέντως και βίαια 
ανατράπηκε το 1955, το 1963 και βέβαια το 1974. Στην 
Ποταμιά Ε/κ και Τ/κ συμβιώνουν ακόμη αρμονικά, 
εργάζονται και διασκεδάζουν μαζί και μάλιστα είναι 
περήφανοί γι’ αυτό. Το μέλλον είναι εδώ και, εάν 
θέλουμε, μπορούμε να το διαμορφώσουμε θετικά. 
Χρειάζεται απλώς αρκετή γνώση, πολλή αυτογνωσία 
και αγάπη γι’ αυτό το κομμάτι γης, που αναδύθηκε 
κάποτε μέσα από τη θάλασσα και πάνω στο οποίο 
έλαχε να ζούμε εμείς και να το λέμε «πατρίδα».
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Συνέντευξη από τον Διευθυντή του 
Γυμνασίου Αγίου Αντωνίου της Λεμεσού, 
όπου φοιτούν τ/κ μαθητές

Με δεκαετίες υπηρεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης 
και κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια στο πηδάλιο 
του Γυμνασίου Αγίου Αντωνίου ο κ. Αριστείδης 
Ποταμίτης λίγες μέρες  πριν από την αφυπηρέτησή 
του μας δέχτηκε φιλόξενα στο γραφείο του, για να 
μιλήσουμε για ένα σχολείο διαφορετικό από τα 
συνηθισμένα. Το Γυμνάσιο του Αγίου Αντωνίου, μέσα 
στην παλιά τ/κ συνοικία της Λεμεσού, εξυπηρετούσε 
μέχρι το 1974 τ/κ μαθητές. Σήμερα το σχολείο 
εξυπηρετεί κυρίως τους ε/κ μαθητές της περιοχής, 
όμως μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003 
και τη δειλή επιστροφή τ/κ πολιτών στη Λεμεσό το 
σχολείο προσφέρει δυνατότητα φοίτησης σε αυτό και 
τ/κ μαθητών, φοίτησης προσανατολισμένης σε δύο 
στόχους: τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας 
των τ/κ μαθητών και την ομαλή και λειτουργική τους 
ένταξη στην κοινωνική ζωή της ε/κ κοινότητας στην 
οποία έχουν επιλέξει να ζήσουν.

Πόσοι μαθητές από τα Κατεχόμενα φοιτούν φέτος 
στο σχολείο σας;

Πρόκειται για 9 παιδιά εκ των οποίων ο ένας είναι 
κουρδικής καταγωγής, που ξέρει Τουρκικά, και γι’ 
αυτό τον εντάξαμε στο ίδιο πρόγραμμα με τους Τ/κ.

Σε σχέση με παλιότερες χρονιές ο αριθμός Τ/κ 
αυξήθηκε ή μειώθηκε;

Κινείται περίπου στα ιδία επίπεδα. Ποτέ δεν υπήρχαν 
πάρα πολλοί Τ/κ, όπως λένε. Τον πρώτο χρόνο που 
ήρθα ήταν 12 παιδιά.

Για ποιους λόγους οι γονείς των Τ/κ επιλέγουν να 
κατοικήσουν στη Λεμεσό και να εγγράψουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο σας;

Πολλοί λόγοι μπορούν να συντρέχουν. Κατ’ αρχήν 
η γειτονιά εδώ γύρω πριν το ’74 ήταν τ/κ συνοικία 
και μπορεί οι γονείς κάποιων να κατάγονταν από 
εδώ. Ακόμη το σχολείο μας είναι το μοναδικό 
σχολειό που μπορούν να φοιτούν Τ/κ. Σε άλλους 
πάλι παραχωρήθηκε σπίτι εδώ γύρω. Και μη ξεχνάμε 
πως η περιοχή ως η παλιά τ/κ συνοικία διαθέτει και 
αναγκαίες υποδομές, όπως το τζαμί, που βρίσκεται 
πολύ κοντά. 

Ποια προβλήματα συνήθως αντιμετωπίζουν οι τ/κ 
μαθητές;

Το κύριο πρόβλημα από ό,τι βλέπω είναι η γλώσσα. 
Εξάλλου γι’ αυτό υπάρχουν και ειδικά προγράμματα 
εκμάθησης της Ελληνικής, ώστε και να αποκτήσουν 
κάποια	 στιγμή	 τη	 δυνατότητα	 ακαδημαϊκής	
προόδου, αλλά και η κοινωνική τους ενσωμάτωση 
να καταστεί ευκολότερη. Κατά τα άλλα είναι και 
αυτά παιδιά, όπως όλα, άρα παρόμοια είναι και τα 
προβλήματά τους.

Οι έφηβοι είναι από τη φύση τους αντιδραστικοί. Σε 
αμιγή ε/κ σχολεία αιτία συγκρούσεων μπορεί να είναι 
προσωπικοί λόγοι, διαφορές μεταξύ των ομάδων ή 
τμημάτων, τάξεων κτλ. Η διαφορά της εθνικότητας 
έχει γίνει ποτέ αιτία για συγκρούσεις στο δικό σας 
σχολείο; 

Δεν έχω αντιληφθεί τον ρατσισμό ως αιτία συγκρού-
σεων. Οι αιτίες των προβλημάτων, που μπορεί 
να παρουσιαστούν, είναι παρόμοιας φύσης με 
αυτές που αφορούν τους ε/κ μαθητές. Σίγουρα 
τσακωμούς έχουμε, αλλά όχι γιατί εσύ είσαι Τ/κ 
και εγώ Ε/κ. Ευτυχώς δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια 
προβλήματα. Εξάλλου προσπαθούμε συνεχώς να 
τους μεταδίδουμε με κάθε τρόπο το μήνυμα του 
αλληλοσεβασμού.

Όταν λέτε ότι οι Τ/κ ακολουθούν κάποιο ιδιαίτερο 
πρόγραμμα, τι ακριβώς εννοείτε; 

Φεύγουν από κάποια μαθήματα, λ.χ. από τα 
Θρησκευτικά, αφού είναι Μουσουλμάνοι, ή τα 
Αρχαία Ελληνικά, τα οποία θα δυσκολεύονταν να 
παρακολουθήσουν, από τη στιγμή που υστερούν ήδη 
στα Νέα Ελληνικά, και από κάποια αλλά μαθήματα 
και παρακολουθούν μαθήματα  με τον τ/κ καθηγητή 
τους: τουρκική γλώσσα και πολιτισμό, Ιστορία, 
Βιολογία κ.ά. Επίσης φεύγουν από τα τμήματά τους, 
για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ελληνικής με 
ε/κ τουρκολόγους. Συνολικά φεύγουν από τις τάξεις 
τους περίπου 18 ώρες για να παρακολουθήσουν το 
ειδικό γι’ αυτούς πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα μαθήματα 
τα παρακολουθούν κανονικά μαζί με τους ε/κ 
συμμαθητές τους.

Έχουν κάποια επιπλέον δικαιώματα ή ειδική μετα-

χείριση; Π.χ. το κυλικείο πουλά σάντουιτς χωρίς 
χοιρινό; Ή τι συμβαίνει τις ώρες του εκκλησιασμού; 

Έχουν τα ίδια δικαιώματα, που έχουν και οι ε/κ 
μαθητές. Πρακτικά ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν 
λύνονται εύκολα. Το κυλικείο φέρ’ ειπείν προσφέρει 
μια μεγάλη ποικιλία προγευμάτων από την οποία 
μπορούν να επιλέξουν. Πέρυσι όντως είχαμε 
μια περίπτωση μαθητή που δεν ήθελε χοιρινό 
στο σάντουίτς του. Πολύ απλά ετοιμαζόταν ένα 
σάντουιτς χωρίς χοιρινό. Όσο για τον εκκλησιασμό, 
κανονικά τον παρακολουθούμε όλοι. Τους έχω όμως 
ήδη δώσει την επιλογή, όσοι θέλουν να μην τον 
παρακολουθούν, αλλά την ώρα εκείνη θα βρίσκονται 
υπό την επίβλεψη του τ/κ συναδέλφου. Συνήθως 
όμως δεν παρουσιάζονται προβλήματα στα θέματα 
αυτά. Ακόμη και κατά την πρωινή προσευχή στην 
τάξη τούς έχουμε μάθει να δείχνουν τον απαιτούμενο 
σεβασμό και να κάνουν σιωπηρά τη δική τους 
προσευχή. 

Εσείς ως σχολείο με ποιους τρόπους καλλιεργείτε 
στην πράξη την ενσωμάτωση των τ/κ μαθητών και 
την ειρηνική συνύπαρξη; 

Είναι γραμμή της διεύθυνσης να ενθαρρύνονται 
όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορες 
ενδοσχολικές εκδηλώσεις. Όποιος μαθητής μπο-
ρεί να προσφέρει κάτι, είναι ευθύνη μας να τον 
εμπλέξουμε και να του δώσουμε την ευκαιρία να 
εκφραστεί. Αυτό ισχύει και για τους Τ/κ: μπορούν
να απαγγείλουν ένα ποίημα, να δημιουργήσουν 
μια ηλεκτρονική παρουσίαση, να ενταχθούν στη 
χορωδία. Φέτος υπάρχει τ/κ μαθήτρια, η οποία είναι...

η συνέχεια στη σελίδα 16
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Η Μαίρη Νασίμ είναι ε/κ Τουρκολόγος στο 
Γυμνάσιο του Αγίου Αντωνίου και διδάσκει 
την ελληνική γλώσσα στους τ/κ μαθητές του 
σχολείου. Εμείς της ζητήσαμε να μας πει τη 
δική της άποψη για τα πράγματα.

Συνήθως οι τουρκολόγοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε 
ε/κ μαθητές την τουρκική γλώσσα, που προσφέρεται 
ως μάθημα επιλογής στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Ποια είναι 
όμως η δουλειά ενός Τουρκολόγου σε ένα Γυμνάσιο με 
τ/κ μαθητές;

Όπως ξέρετε, οι Τουρκολόγοι διδάσκουν την τουρκική 
γλώσσα σε μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου, ως μάθημα 
επιλογής.  Το Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού είναι 
το μοναδικό γυμνάσιο σε ολόκληρη την ελεύθερη 
Κύπρο, που ο Τουρκολόγος διδάσκει την ελληνική 
γλώσσα μέσω της Τουρκικής. Δηλαδή, αναλύουμε 
και επεξηγούμε στην ελληνική γλώσσα απλά και 
κατανοητά κείμενα και τα γραμματικά φαινόμενα, 
που βρίσκουμε σε αυτά. Επίσης, εξαρτάται και 
από τον εκπαιδευτικό, αν έχει γνώσεις και σε άλλα 
διδασκόμενα μαθήματα, να βοηθά, όσο μπορεί, 
π.χ. στα Μαθηματικά, τα Αγγλικά, τη Φυσική, τη 
Χημεία, επειδή το λεξιλόγιο των τ/κ μαθητών στα 
Ελληνικά είναι τόσο φτωχό, που δυσκολεύονται στην 
κατανόηση των μαθημάτων αυτών.  Ο Τουρκολόγος 
όμως δεν σταματά εκεί. Συνδέεται πολύ με τους τ/κ 
μαθητές, αναπτύσσει σχέσεις πολύ φιλικές, είναι ο 
σύμβουλός τους και, όποτε βρίσκονται σε δύσκολες 
καταστάσεις, είναι στο πλευρό τους.

προσέξει ότι διαχωρίζονται και κατά συνέπεια 
απομονώνονται.

Κρίνοντας από την περίπτωση αυτού του σχολείου, 
ανήκοντας στη μια μεριά και γνωρίζοντας καλά την 
άλλη, θα ήταν εύκολη η συνύπαρξη σε περίπτωση 
λύσης; Αν όχι, τι θα μπορούσε να κάνει ένα σχολείο;

Νομίζω ότι η συνύπαρξη σε περίπτωση λύσης δεν θα 
ήταν πολύ εύκολη λόγω του φανατισμού που υπάρχει. 
Από μικρούς μας μαθαίνουν να βλέπουμε τους 
Τούρκους (κι όχι τους Τ/κ) με προακτάληψη. Στην άλλη 
πλευρά συμβαίνει το ίδιο. Σε τέτοια περίπτωση θα 
πρέπει τα σχολεία και στις δύο πλευρές να διδάσκουν 
την ιστορία απαλλαγμένη από φανατισμούς. Αυτό δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι κάποια πράγματα πρέπει 
να αποσιωπηθούν. Τα γεγονότα είναι αυτά που είναι 
και με βάση αυτά ο καθένας μπορεί να κρίνει. Ακόμη, 
και στις δυο πλευρές θα πρέπει να διδάσκονται και οι 
δύο γλώσσες, καθώς είναι οι επίσημες γλώσσες του 
κράτους μας. Η γλώσσα, οποιαδήποτε γλώσσα, είναι 
ούτως ή άλλως «θησαυρός».

Επιθυμούμε όλοι μια Κύπρο ενιαία. Μέχρι τώρα 
βλέπουμε συνήθως ο ένας τα «κουσούρια» του άλλου. 
Ποιο είναι το δυνατό σημείο των Ε/κ και ποιο των Τ/κ, 
που μαζί θα μπορούσαν να απογειώσουν μελλοντικά 
την Κύπρο;

Το πιο δυνατό σημείο των Ε/κ και Τ/κ που θα 
μπορούσαν μαζί να απογειώσουν μελλοντικά την 
Κύπρο είναι η μια και μοναδική τους πατρίδα, τα 
ήθη και τα έθιμα τους που μέσα από τόσους αιώνες 
παραμένουν ανέπαφα. Οι σχέσεις, που υπήρχαν 
προηγουμένως, και μπορούν να επανέλθουν. 

Συνέντευξη από τη Μαίρη Νασίμ, Τουρκολόγο
Δυσκολεύονται με τα Ελληνικά;

Οι τ/κ μαθητές δυσκολεύονται με τα Ελληνικά σε 
αρκετό βαθμό. Οι δυσκολίες αυτές κατά τη γνώμη μου 
οφείλονται στην ίδια τη δομή της τουρκικής γλώσσας. 
Όπως ίσως γνωρίζετε, στην τουρκική γλώσσα δεν 
υπάρχει άρθρο, αλλά ούτε και γένος.  Λαμβάνοντας 
υπόψη και μόνο αυτό το δεδομένο μπορείτε να 
πάρετε μια γεύση για τις αιτίες των δυσκολιών. 
Επίσης τα Ελληνικά, που μιλούν οι τ/κ μαθητές, είναι 
η κυπριακή διάλεκτος, την οποία έχουν μάθει είτε 
από το σπίτι τους είτε στη γειτονιά τους. Περιττό να 
πω ότι στο σπίτι μπορεί να μην μιλούν καθόλου την 
Κοινή Νεοελληνική. Γενικότερα όμως βλέπουμε να 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο σχολείο και 
πιστεύω ότι ο σοβαρότερος λόγος είναι ότι οι γονείς 
τους δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση. 
Δηλαδή, πιστεύουν ότι οι γνώσεις που προσφέρονται 
στα σχολεία δεν είναι αρκετά απαραίτητες για το 
μέλλον των παιδιών τους. Αν και πολλοί τ/κ μαθητές, 
αλλά και μαθήτριες, επιθυμούν να έχουν ένα 
λαμπρότερο αύριο μέσα από την εκπαίδευση, τους το 
στερούν οι ίδιοι οι γονείς τους λόγω των αντιλήψεων 
που έχουν. Έτσι τα απογεύματα δεν αφιερώνουν 
χρόνο για να μελετήσουν.

Πώς τους βλέπετε στις σχέσεις τους με τους 
Ελληνοκύπριους; Παίζουν, φέρ’ ειπείν, μαζί το 
διάλειμμα ή είναι απομονωμένοι μεταξύ τους;

Οι σχέσεις μεταξύ Τ/κ και Ε/κ είναι πάρα πολύ 
καλές. Τα διαλείμματα παίζουν είτε χειροσφαίριση, 
είτε ποδόσφαιρο όλοι μαζί. Βέβαια, υπάρχουν 
μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες διάφορες 
αντιζηλίες καταστρέφουν την ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί οποιοσδήποτε να

...συνέχεια από σελίδα 15

εξαιρετική στον χορό. Το σχολείο αξιοποιεί, όπου 
υπάρχει η δυνατότητα, αυτό το ταλέντο της.  Πριν από 
δυο χρόνια η θεατρική μας παράσταση παρουσίασε 
παράλληλα δύο γάμους: έναν ε/κ και έναν τ/κ. Δύο 
ανδρόγυνα με μαθητές και  Τ/κ και Ε/κ, κορίτσια και 
αγόρια, αναπαρέστησαν τα γαμήλια έθιμα των δύο 
κοινοτήτων, τα οποία εν πολλοίς είναι παρόμοια. 
Βέβαια οι Τ/κ ήταν λίγοι, αλλά όσοι είχαν τη διάθεση 
αξιοποιήθηκαν. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία. 
Προσκαλέσαμε και τ/κ γονείς στους οποίους άρεσε 
πολύ. 

Πριν από λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν ελπίδες ότι το 
Κυπριακό ίσως λυνόταν. Σήμερα οι συνομιλίες έχουν 
διακοπεί και η Τουρκία σχεδόν καθημερινά εκτοξεύει 
απειλές εναντίον της Κύπρου με το «Μπαρμπαρός» 
στην Α.Ο.Ζ. μας. Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν αντίκτυπο 
στη ζωή του σχολείου; Οι σχέσεις των μαθητών 
επηρεάζονται από όλα αυτά;

Σε καμία περίπτωση οι μαθητές και προπαντός στη 
ηλικία των γυμνασιοπαίδων δεν ασχολούνται με το 
εθνικό θέμα. Ποτέ δεν τους ακούσαμε να συζητούν 
κάτι σχετικό, πόσο μάλλον να τσακωθούν με 
αφορμή το Κυπριακό. Οι  ανησυχίες τους κινούνται 
στο φάσμα, που κινούνται οι ανησυχίες όλων των 
εφήβων, οι οποίες σπάνια έχουν σχέση με την 
πολιτική. Κάποιες φορές, βέβαια, σκέφτομαι μακάρι

να ενδιαφέρονταν περισσότερο για ό,τι συμβαίνει 
στη χώρα μας ή στον κόσμο γενικά, αρκεί να έμεναν 
μακριά από φανατισμούς και διενέξεις. Είναι σπουδαίο 
να νοιάζεσαι για τον τόπο σου, να λες την άποψη σου, 
να συζητάς, να προβληματίζεσαι, αλλά από ό,τι βλέπω 
κάτι τέτοιο είναι έξω από τα ενδιαφέροντά τους. 

Το σχολείο σας είναι όντως διαφορετικό. Πώς το 
αντιμετωπίζει η κοινωνία; Η διαφορετικότητα ή 
στην προκειμένη περίπτωση η πολυπολιτισμικότητα 
δημιουργεί άραγε αρνητική εικόνα;

Έχω πολλά να πω γι’ αυτό το θέμα, διότι από τη 
μια όντως η κοινωνία είναι σε κάποιο βαθμό 
προκατειλημμένη, από την άλλη όμως όταν όμως 
περάσεις τον αυλόγυρο, συνειδητοποιείς ότι το 
σχολείο μας δεν είναι και τόσο διαφορετικό από 
τα υπόλοιπα. Όταν με ρωτούν πού υπηρετώ και 
τους απαντώ στον Άγιο Αντώνη, αρκετοί μου λένε: 
«Μα είναι τούρκικο!». Κι εγώ τους διευκρινίζω ότι 
μονό εννιά παιδιά μας είναι Τ/κ. Είναι αλήθεια ότι 
βρισκόμαστε εντός της παλιάς τ/κ συνοικίας, αλλά 
η συντριπτική πλειοψηφία των περιοίκων και των 
μαθητών είναι Ε/κ. Δυστυχώς πολλοί γονείς δεν 
εγγράφουν στο Γυμνάσιό μας τα παιδιά τους λόγω 
της προκατάληψης ότι είναι υποβαθμισμένο, ότι το 
επίπεδο είναι χαμηλό κ.τ.τ. Όμως τα πράγματα δεν 
είναι έτσι. Το σχολείο μας είναι όπως τα υπόλοιπα και, 
αν κάποια προβλήματα παρουσιάζονται εδώ λίγο 
εντονότερα, αυτό συμβαίνει, γιατί η γύρω περιοχή

είναι γενικά υποβαθμισμένη. Η υποβάθμιση αυτή δεν 
έχει να κάνει με τις «ράτσες» που κατοικούν εδώ γύρω, 
αλλά με τη φτώχια, την ανεργία, τα οικογενειακά 
προβλήματα… Αυτά είναι οι αληθινοί πυρήνες των 
προβλημάτων. Καταβάλλουμε όμως προσπάθειες 
να αλλάξουμε αυτή την εικόνα και είναι αλήθεια ότι 
όσοι αποφασίσουν να επισκεφθούν το σχολείο μας, 
σύντομα αλλάζουν γνώμη. Η κτηριακή αναβάθμιση, 
που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε, η προσπάθεια 
που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη για ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών υποδομών, η λειτουργία προγραμμάτων 
για τον περιορισμό της παραβατικότητας και την 
επίλυση συγκρούσεων έχουν κάνει τεράστια διαφορά. 

Πιστεύετε ότι τελικά η παιδεία είναι το κλειδί για την 
ειρηνική συνύπαρξη Ε/κ και Τ/κ;

Ναι, η παιδεία παίζει σπουδαίο ρολό, γιατί γαλουχεί 
τα παιδιά με αξίες και τα μαθαίνει να σέβονται το ένα 
το άλλο ανεξάρτητα από τη θρησκεία,  το χρώμα, τον 
πολιτισμό και την εθνικότητα. Διδάσκει ότι πάνω απ’ 
όλα αξία έχει ο άνθρωπος και πως εγώ κι εσύ είμαστε 
πρώτα απ’ όλα άνθρωποι με τα ιδία δικαιώματα και τις 
ίδιες υποχρεώσεις. Οι έφηβοι είναι οι αυριανοί πολίτες 
και είναι σημαντικό να μάθουν να συμπεριφέρονται 
σωστά. Από αυτούς θα εξαρτηθεί αν στο μέλλον θα 
ζήσουμε ειρηνικά στον τόπο μας. Διότι, μάλλον οι 
παλιότερες γενιές, συμπεριλαμβανομένης και της 
δικής μου, φαίνεται πώς τα έχουν θαλασσώσει.
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Από την Ομάδα Συνεντεύξεων

Στον χώρο της μικρής, αλλά ζεστής και γεμάτης 
δημιουργίες των μαθητών του αίθουσας, μας 
υποδέχτηκε ο κ. Σαλίχ Ταχσίν, τ/κ εκπαιδευτικός στο 
Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου, επιφορτισμένος με τη 
διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού 
στους τ/κ μαθητές του σχολείου. Γεννημένος στα 
Πολεμίδια της Λεμεσού και εκτοπισμένος στον βορρά 
το 1974, έζησε για πολλά χρόνια στην Αγγλία. Τα 
τελευταία χρόνια διδάσκει στο Γυμνάσιο και κατοικεί 
μόνιμα στη Λεμεσό, όχι όμως, όσο το Κυπριακό 
παραμένει άλυτο, στο πατρικό του στα Πολεμίδια, 
όπου κατοικούν ε/κ εκτοπισμένοι. Η συνομιλία μας 
έγινε στα Αγγλικά, καθώς ο κ. Σαλίχ είναι παθητικός 
γνώστης της Ελληνικής. 

Πού γεννηθήκατε και πού κατοικείτε σήμερα;

Γεννήθηκα στα Πολεμίδια της Λεμεσού, αλλά έζησα 
πολλά χρόνια στη Βρετανία. Όταν γύρισα πίσω στην 
Κύπρο, προτίμησα να εγκατασταθώ στο ελεύθερο 
τμήμα, διότι νιώθω Κύπριος, και πιστεύω ότι στα 
Κατεχόμενα δύσκολα πια νιώθει κανείς Κύπριος. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί δημογραφικά η περιοχή έχει αλλάξει 
λόγω των εποίκων από την Τουρκία, που πλέον 
αποτελούν πλειονότητα. Εσείς, που δεν γνωρίζετε 
Τουρκικά, θα δυσκολευόσασταν να καταλάβετε 
την έκταση του φαινομένου, αν επισκεπτόσασταν 
τα Κατεχόμενα. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι έποικοι 
διαφέρουν από τους Τουρκοκύπριους, διότι 
μιλούν διαφορετική διάλεκτο, έχουν διαφορετική 
νοοτροπία και συμπεριφορά. Αυτή η κατάσταση σε 
κάνει να νιώθεις ξένος στην ίδια σου την πατρίδα. 
Επιπλέον στα Κατεχόμενα υπάρχει έντονη πίεση 
από την Τουρκία. Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν είσαι 
πραγματικά ελεύθερος να εκφραστείς. Για τον λόγο 
αυτό προτίμησα να εγκατασταθώ στην επικράτεια 
της Δημοκρατίας. Εξάλλου όχι μόνο γεννήθηκα 
εδώ και μεγάλωσα με ε/κ φίλους και γείτονες, αλλά 
και όταν βρισκόμουν στο εξωτερικό ήμουν μέλος 
κυπριακών οργανώσεων και διοργανώναμε από 
κοινού με τους Ε/κ πολιτιστικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις, σεμινάρια, ποιητικές βραδιές κ.τ.τ. Να 
σας πω βέβαια ότι δυσκολεύομαι με τα Ελληνικά, τα 
οποία καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Η 
μητέρα μου πάντως μιλά καλύτερα τα Ελληνικά από 
ό,τι τα Τούρκικα. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν 
νιώθω ξένος, που ζω εδώ. Διότι, πιστεύω ότι όλοι 
είμαστε Κύπριοι και πέρα από τη γλώσσα δεν έχουμε 
άλλη διαφορά.

Ποια ακριβώς είναι η δουλειά σας σε αυτό το σχολείο;

Διδάσκω τουρκική γλώσσα στους Τ/κ. Αυτό γίνεται 
μέσα από μια ποικιλία θεμάτων και βιβλίων, όπως μέσα 
από ιστορίες, τη Γεωγραφία, τα Μαθηματικά ή την 
Τεχνολογία και βέβαια τη Γραμματική. Χωρίς να θέλω 
να υπερβάλω, οι τ/κ μαθητές βλέπω ότι σημειώνουν 
πρόοδο στα Τουρκικά τους και κατακτούν ένα 
σημαντικό λεξιλόγιο μέχρι να αποφοιτήσουν.

Ποιος ακριβώς σας εργοδοτεί;

Με εργοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δουλειά μου δεν 
έχει απολύτως καμία σχέση ή οποιαδήποτε άλλου 
είδους σύνδεση με τις «αρχές» των Κατεχομένων. 
Αν ο εκπαιδευτικός που εργαζόταν σε αυτή τη θέση 
είχε κάποια σχέση με τις κατοχικές αρχές, τότε θα 
επρόκειτο για ένα άτομο, το οποίο θα προωθούσε

την τουρκική εθνικιστική προπαγάνδα. Εγώ βλέπω 
τα πράγματα μέσα από μια τελείως διαφορετική 
οπτική, αυτή της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της 
απομάκρυνσης από εθνικιστικές τάσεις.

Πώς είναι να εργάζεστε με ε/κ συναδέλφους; 

Δεν είναι η πρώτη φορά, που συναναστρέφομαι με 
Ε/κ, αφού γεννήθηκα στα Πολεμίδια, που ήταν ένας 
μικτός οικισμός. Μάλιστα επισκεπτόμασταν κι εμείς 
μέρη που «κανονικά» ανήκαν στους Ε/κ, όπως την 
εκκλησία της Καρμιώτισσας. Όλοι μας πηγαίναμε 
εκεί και κάναμε ευχές. Η μητέρα μου μας πήγαινε 
συχνά, ειδικά όταν είχαμε πονοκέφαλο ή κάποιο 
άλλο πρόβλημα υγείας. Η σχέση μου με τους Ε/κ δεν 
σταμάτησε στα Πολεμίδια το 1974. Όταν τη δεκαετία 
του 1980 ζούσα στην Αγγλία, ανήκα σε κυπριακές 
οργανώσεις και τα απογεύματα οργανώναμε συνα-
ντήσεις, πάρτι και άλλες εκδηλώσεις. Δεν είμαστε 
τόσο διαφορετικοί. Μη ξεχνάμε ότι, αν γυρίσουμε στο 
παρελθόν, θα δούμε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι 
καθαροί Τούρκοι και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 
τα οικογενειακά δέντρα των Τ/κ καταλήγουν και σε 
Ε/κ προγόνους ή συγγενείς. Δεν νομίζω ότι τελικά 
προερχόμαστε από την Τουρκία. Αυτό εξάλλου το 
υποστήριξε  και μια πρόσφατη έρευνα, που έδειξε ότι 
το DNA των Τ/κ είναι πιο κοντά σε αυτό των Ε/κ παρά 
των Τούρκων.

Νιώσατε ποτέ να σας αντιμετωπίζουν ως «Τούρκο»;

Κοιτάξτε, σε διαπροσωπικό επίπεδο ποτέ. Δεν νιώθω 
ποτέ κάτι τέτοιο ούτε στη δουλειά, ούτε στον καφενέ, 
ούτε στη γειτονιά. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο 
πάντοτε, όταν μιλάμε για τις σχέσεις μου με τις αρχές. 
Για παράδειγμα, όταν ζήτησα να κατοικήσω στο σπίτι 
μου στα Πολεμίδια ή έστω σε κάποιο άλλο τ/κ σπίτι 
στην περιοχή, το αίτημά μου δεν έγινε δεκτό με την 
δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, 
όσο συνεχίζεται η κατοχή. Έχω μάλιστα όλους τους 
τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν έχει 
σημασία. Στο σπίτι μου ζει σήμερα ένας πολύ καλός 
άνθρωπος, ε/κ πρόσφυγας. Και ξέρω ότι πρώτα οι 
κατοχικές «αρχές» δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους 
να γυρίσουν στα σπίτια τους. Όσο και αν με λυπεί 
η κατάσταση, μπορώ να καταλάβω την αιτία της

απόρριψης του αιτήματός μου. Το πρόβλημα είναι 
πολιτικό και δεν σχετίζεται με κάποιου είδους 
ρατσισμό. Αλλά πάλι σκέφτομαι ότι δεν προκάλεσα 
εγώ προσωπικά την τουρκική εισβολή. Και μακάρι να 
είχα τη δύναμη να επιστρέψω σε κάθε πρόσφυγα το 
σπίτι του, αλλά δυστυχώς δεν την έχω.

Πώς σας αντιμετωπίζουν στην «άλλη πλευρά», όταν 
λέτε ότι εργάζεστε στην υπηρεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας; 

Οι δικοί μου άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
με αυτό. Αλλά και οι άγνωστοι Τ/κ δεν το βρίσκουν 
καθόλου αρνητικό. αντιθέτως, με εκτιμούν γι’ αυτό. 
Αρνητικό φαίνεται μόνο στους Τούρκους. Μάλιστα, 
όταν είχα επισκεφθεί την Τουρκία και γνώριζα άτομα 
που με ρωτούσαν από πού είμαι κ.τ.λ. και τους έλεγα 
ότι εργάζομαι για την Κυπριακή Δημοκρατία, όλοι 
έμεναν εμβρόντητοι. Μάλιστα κάποιος Τούρκος στη 
Σμύρνη αστειεύτηκε με την τ/κ προφορά, που μιλώ 
τα Τουρκικά, και με ρώτησε γιατί μιλώ έτσι. Τότε εγώ 
νευρίασα και του απάντησα ότι δεν μιλώ καλά τα 
Τουρκικά, γιατί είμαι Έλληνας.

Γνωρίζοντας και τις δυο πλευρές νομίζετε ότι υπάρχει 
ελπίδα για μια λύση στην Κύπρο;

Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κατ’ αρχήν 
τα κόμματα στα Κατεχόμενα συνεργάζονται με τον 
κατακτητή με ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Γενικά οι 
πολιτικοί στην άλλη πλευρά δέχονται την τουρκική 
επικυριαρχία και εργάζονται όχι για τα συμφέροντα 
της Κύπρου, αλλά της Τουρκίας. Αν αυτή η στάση 
τους αλλάξει, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε λύση. 
Πίσω όμως από όλη αυτή τη στάση κρύβονται 
προσωπικά συμφέροντα και μιλώ για τα οφέλη από 
την εκμετάλλευση των ε/κ περιουσιών. Αυτό ισχύει 
και για ένα τμήμα της κοινωνίας γενικά. Η λογική είναι 
απλή: αφού η διαίρεση της Κύπρου με έχει ωφελήσει 
οικονομικά, ποιος ο λόγος να επιθυμώ λύση, αφού 
σε μια τέτοια περίπτωση θα χάσω τα προνόμιά μου; 
Πάνω σε αυτή τη νοοτροπία έρχεται να προστεθεί 
και η υποκρισία της Ευρώπης και γενικά της Διεθνούς 
Κοινότητας, η οποία προσποιείται πως επιθυμεί λύση, 
αλλά δεν γίνεται ποτέ σκληρή απέναντι στην Τουρκία 
από φόβο μήπως διακυβευτούν τα συμφέροντά τους 
σε αυτή.

Συνέντευξη από τον τ/κ καθηγητή Σαλίχ Ταχσίν
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Γράφει η Ηρώ Βασιλείου - Β2

Πολλοί μιλάνε για επαναπροσέγγιση Ε/κ και Τ/κ. 
Ωστόσο, αναμφισβήτητα οι απόψεις διίστανται 
κατά πόσο μπορούμε να έχουμε αγαστές σχέσεις 
μεταξύ μας. Τα πιο φυσικά πάντως ερωτήματα που 
προκύπτουν είναι τα εξής: γιατί να μένουμε μακριά 
από ανθρώπους που ζουν στο νησί μας; Έχουμε 
άραγε κοινά στοιχεία που μας συνδέουν; Υπάρχει 
όντως κάτι τόσο «περίεργο» με τη σύναψη φιλικών 
σχέσεων Ε/κ και Τ/κ ή άδικα έχει δημιουργηθεί αυτό 
το κλίμα προκατάληψης; 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε γενικές 
γραμμές Ε/κ και Τ/κ ζούσαν μαζί για αρκετά χρόνια 
μονιασμένοι. Δεν ήταν απλά γείτονες, αλλά ήταν 
ακόμα και φίλοι, έχοντας δημιουργήσει δυνατούς 
δεσμούς μεταξύ τους. Οι σχέσεις αυτές είναι ακόμη 
αρκετά φανερές, αφού εκατοντάδες ελληνικές 
λέξεις είναι ίδιες ή αρκετά παρόμοιες με τις δικές 
τους, τις τούρκικες, και αυτό λόγω της συνύπαρξης 
του παρελθόντος. Όσον αφορά στην κουλτούρα, τη 
νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης, οι άνθρωποι από 
τις δύο κοινότητες είχαν και έχουν μέχρι και σήμερα 
πολλά κοινά λόγω της μακροχρόνιας συμβίωσης. Όλα 
αυτά βέβαια δεν μπορούν να διαγράψουν την ύπαρξη 
προβλημάτων και διαφωνιών, αλλά εδώ πρέπει να 
τονιστεί ότι οι διαφορές, που υπήρχαν, ήταν μεταξύ 
ομάδων ανθρώπων, που προέρχονταν από την κάθε 
κοινότητα και όχι από τους Ε/κ ή Τ/κ στο σύνολό τους. 

Τόσα κοινά στοιχεία κι όμως μετά από σαράντα 
χρόνια κατοχής, οι άνθρωποι έχουν πλέον συνηθίσει 
στην απομόνωση των δύο κοινοτήτων. Η απουσία 
επιθυμίας για επαναπροσέγγιση σε ένα μέρος της 
κοινωνίας είναι απόλυτα κατανοητή και αποδεκτή 
και στο θέμα αυτό δύσκολα θα μπορούσε κάποιος 
να ασκήσει κριτική, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχασαν 
αγαπημένα τους πρόσωπα, τα σπίτια τους, τις δουλειές 
τους… Ασφαλώς η εισβολή και η συνεχιζόμενη 
κατοχή αποτελεί μια βαθιά πληγή για την κυπριακή 
κοινωνία και όλοι ευχόμαστε σύντομα να τερματιστεί. 
Για να τερματιστεί όμως και κυρίως για να πετύχει μια 
μελλοντική λύση, θα πρέπει οι δύο κοινότητες να 
έρθουν πιο κοντά. Με αυτό το σκεπτικό και θέλοντας 
να μάθω πώς είναι οι άνθρωποι της «άλλης μεριάς», 
έγινα μέλος σε ένα πρόγραμμα με σκοπό τη γνωριμία 
και τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ εφήβων 
από τις δύο κοινότητες.

Το διακοινοτικό πρόγραμμα ονομάζεται «Cy-
prus	 Friendship	 Program»	 και	 αποσκοπεί,	 όπως	
προανέφερα, στην επαναπροσέγγιση Ε/κ και 
Τ/κ. Μέσα από τη συμμετοχή μου σε αυτό 
συνειδητοποίησα πως όντως έχουμε πολλά κοινά, 
ίσως μάλιστα πιο πολλά από όσα μπορούμε να 
φανταστούμε. Οι δύο κοινότητες αποτελούν τον 
κυπριακό λαό και άρα λογικά θα έπρεπε να είμαστε 
σύμμαχοι στον αγώνα για την επανένωση της 
πατρίδας μας και όχι αντίπαλοι. Ως έφηβοι βέβαια 
ή ακόμα και ως απλοί πολίτες δεν είμαστε σε θέση 
να δώσουμε –τουλάχιστον άμεσα– μια λύση στο

πρόβλημα της πατρίδας μας, αλλά μπορούμε έστω να 
δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
την άλλη πλευρά. Εγώ μπόρεσα να γνωρίσω περίπου  
80 έφηβους της ηλικίας μου, όπως επίσης και τις 
οικογένειες κάποιων από αυτούς. Πέρασα πολύ χρόνο 
μαζί τους και συζητήσαμε αρκετές φορές για το ποια 
είναι αυτά ή αυτοί που μας χωρίζουν, αλλά και τι 
μπορούμε να κάνουμε εμείς, για να αντιστρέψουμε το 
κλίμα και να μη λειτουργούμε άλογα και ασυνείδητα. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα, τα μέλη του μπορούν 
είτε να λάβουν μέρος σε διακοινοτική κατασκήνωση 
στα μέσα περίπου του Ιουλίου ή να επισκεφθούν τις 
Η.Π.Α. για έναν μήνα. Και στις δύο περιπτώσεις σκοπός 
είναι να ζήσουμε μαζί με άτομα της ηλικίας μας από 
την άλλη κοινότητα, να γνωριστούμε καλύτερα, 
να ανακαλύψουμε τις ομοιότητές μας μέσα από 
συζητήσεις και δραστηριότητες, που γίνονται κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων σε Κύπρο ή Αμερική. 
Υπήρξα	μέλος	στο	«Cyprus	Friendship	Program»	από	
την άνοιξη του 2014, και τον Ιούλιο του 2014 εξήντα 
τέσσερις έφηβοι ηλικίας 15 έως 18 χωρισμένοι σε 
ομάδες ταξιδέψαμε και φιλοξενηθήκαμε σε σπίτια 
αμερικανικών οικογενειών σε πέντε διαφορετικές 
πολιτείες, ενώ σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο στο 
Τρόοδος είχε οργανωθεί η κατασκήνωση. 

Στην πρώτη περίπτωση, ένα από τα πράγματα που 
έπρεπε να κάνουμε ήταν να γνωρίσουμε ένα άτομο 
του ιδίου φύλου από την άλλη κοινότητα με το οποίο 
θα αποτελούσαμε «ζεύγος». Υπήρξαν συναντήσεις 
από την άνοιξη, προκειμένου να μπορέσουμε να 
διαλέξουμε το άτομο με το οποίο θα περνούσαμε 
έναν μήνα μαζί και θα δενόμασταν ίσως περισσότερο.  
Ταξιδέψαμε μαζί κατά ζεύγη, ζήσαμε στο ίδιο σπίτι και 
μοιραστήκαμε το ίδιο δωμάτιο. Παράλληλα ως μέλη 
του προγράμματος είχαμε διάφορες συναντήσεις σε 
καθορισμένο χώρο –όλα τα άτομα από κάθε πολιτεία– 
όπου μαθαίναμε πώς να μιλήσουμε σε πλήθος 
ανθρώπων χωρίς να αγχωθούμε, πώς να πάρουμε 
συνεντεύξεις που αφορούσαν την ειρήνη, αλλά 
κυρίως συζητούσαμε για το πρόβλημα της Κύπρου 
και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως έφηβοι. 
Αρκετοί από εμάς είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα  
Έθνη και περάσαμε τη μέρα μας μαθαίνοντας

τρόπους ειρηνευτικής προσέγγισης. Κάποιοι από 
εμάς είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε εκκλησίες, 
ροταριανούς ομίλους, σχολεία για μικρότερα 
παιδιά κ.ά., για να μιλήσουμε για το πρόβλημα της 
Κύπρου και τον λόγο που βρισκόμασταν εκεί. Mε 
αυτό τον τρόπο πολλοί άνθρωποι έμαθαν για το 
πρόγραμμα και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
συμβάλουν και οι ίδιοι. Επίσης, είχαμε κάνει αρκετές 
ομαδικές δραστηριότητες (επισκευή και αποστολή 
ποδηλάτων σε παιδιά της Λατινικής Αμερικής και 
Αφρικής, διάφορες δραστηριότητες σε χώρους 
ανάβασης, ιππασίας κ.τ.λ.), οι οποίες μας βοήθησαν 
να ενεργούμε ως ομάδα και όχι ως άτομα. Μέσα 
από όλα αυτά χτίστηκαν μεταξύ του ζεύγους και των 
υπολοίπων της ομάδας η συμπάθεια, η αλληλεγγύη, 
αλλά πάνω από όλα η εμπιστοσύνη.  Μετά από έναν 
μήνα συμβίωσης συνειδητοποιούσα ότι πέρα από 
τη γλώσσα και τη θρησκεία οι μόνες διαφορές που 
υπάρχουν μεταξύ μας είναι αυτές του χαρακτήρα και 
της προσωπικότητας. 

Η συμβίωση με ένα άτομο, το οποίο δεν γνώριζες 
καν ένα μήνα νωρίτερα, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, 
αλλά όλοι ξέραμε πως ήμασταν εκεί για έναν σκοπό, 
ανεξάρτητα αν θα ταιριάζαμε απόλυτα με το ζευγάρι 
μας ή όχι. Για παράδειγμα, εγώ και το ζευγάρι μου 
ήμασταν δύο άτομα εντελώς διαφορετικά, με 
διαφορετικά ενδιαφέροντα κι επιθυμίες. Όμως μετά 
από όλα όσα βιώσαμε μαζί, αυτές οι διαφορές στον 
χαρακτήρα έμοιαζαν ασήμαντες. Καταφέραμε να 
δεθούμε και ως ομάδα και, παρόλο που αρχικά δεν 
ήμασταν τίποτε παραπάνω από μερικούς εφήβους, 
οι οποίοι τύχαινε να μένουν στο ίδιο νησί, στο τέλος 
Ε/κ και Τ/κ νιώθαμε ότι, τη στιγμή που ήμασταν στο 
άλλο άκρο του κόσμου, μακριά από τους δικούς 
μας και τους φίλους μας, είχαμε ξαφνικά μια νέα 
οικογένεια. Προσωπικά αυτό το πρόγραμμα με 
βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι, παρόλο που 
δεν πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στο παρελθόν, 
ωστόσο είναι πολύ καλή ιδέα να συνεχίσουμε στο 
μέλλον με συνοδοιπόρους μας τα άτομα από την 
άλλη κοινότητα: εμείς με αυτούς κι αυτοί με εμάς. 
Διότι, πιστεύω πως από αυτή τη σχέση, που έχουμε 
τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να κτίσουμε, μπορούμε 
μόνο να ωφεληθούμε.

Ξανά μαζί;
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...συνέχεια από εξώφυλλο

Γράφει η Γεωργία Παπαδοπούλου - Α3 

... τρόπους, όπως κλοπές, αποκολλήσεις τοιχογρα-
φιών, λαθρανασκαφές, κατεδαφίσεις, μετατροπές 
χρήσης. Άλλα δε μνημεία αφέθηκαν εγκατα-
λελειμμένα απλώς στη φθορά του χρόνου και των 
καιρικών συνθηκών. Εκτιμάται ότι δεκαέξι χιλιάδες 
εικόνες, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, καθώς και 
εξήντα χιλιάδες αρχαιολογικά αντικείμενα έχουν 
κλαπεί και φυγαδευτεί από τα Κατεχόμενα. Το 
πλήγμα, που έχει υποστεί η πολιτιστική κληρονομιά 
της Κύπρου, δεν περιορίζεται στα πιο πάνω, αλλά 
έχει και συνέχεια:  πεντακόσιες ορθόδοξες εκκλησίες 
λεηλατήθηκαν, εκατόν τριάντα τρεις εκκλησίες, 
ξωκκλήσια και μοναστήρια βεβηλώθηκαν, δεκαπέντε 
χιλιάδες εικόνες εξαφανίστηκαν, εικοσιοκτώ εκκλη-
σίες χρησιμοποιούνται από τον τούρκικο στρατό 
ως νοσοκομεία ή στρατόπεδα και δεκατρείς έχουν 
μετατραπεί σε στάβλους. Μια αποτελεί εδώ και λίγα 
χρόνια αρχιτεκτονικό «καμάρι» ενός σύγχρονου 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Τις καταστροφές 
αυτές παρακολουθεί και καταγράφει η ΟΥΝΕΣΚΟ από 
το 1984.

Παρόλα αυτά όμως η Τουρκία αγνοεί και επα-
νειλημμένα παραβιάζει τους δεσμευτικούς κανόνες 
των διεθνών συμβάσεων, παρά το γεγονός ότι αυτές 
ρητά απαιτούν την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Οι περισσότερες διεθνείς συμβάσεις 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
έχουν υπογραφεί πριν το 1974, λες και κατά κάποιο 
περίεργο τρόπο τα κατεχόμενα μνημεία μας 
ήταν νομικώς προστατευμένα ήδη πριν από την 
εισβολή. Ωστόσο η διεθνής νομική προστασία τους 
δεν σημαίνει και ουσιαστική τους προστασία. Οι 
απώλειες του νησιού μας είναι πολλές και σε κάποιες 
περιπτώσεις οριστικές.

Πολλά κυπριακά έργα έχουν αποκτηθεί παράνομα 
από ξένα μουσεία, εκείνα όμως εντοπίζονται 
ευκολότερα από τα έργα, τα οποία ανήκουν πια στις 
«κλειστές» συλλογές ιδιωτών. Η χαρακτηριστικότερη 
ίσως περίπτωση εντοπισμού κλεμμένων πολιτιστικών 
θησαυρών από τα Κατεχόμενα είναι η λεγόμενη 
υπόθεση Μονάχου. Στο διαμέρισμα ενός τούρκου 
αρχαιοκάπηλου στο Μόναχο βρέθηκαν το 1997 
πέντε χιλιάδες αντικείμενα από όλο τον κόσμο, 
μεταξύ τον οποίων και πολλά από την Κύπρο. Ένα 
έγκυρο γερμανικό περιοδικό είχε χαρακτηρίσει την 
υπόθεση ως μια από τις μεγαλύτερες κλοπές έργων 
ανά το παγκόσμιο. Όσον αφορά την Κύπρο, ανάμεσα 
στα άλλα εντοπίστηκαν τεμάχια ψηφιδωτών του 
6ου αιώνα, βιαίως αποκολλημένα, από την Παναγία 
την Κανακαριά, τα σπαράγματα τοιχογραφιών από 
το κεφάλι του Αγίου Ιγνατίου του 14ου αιώνα, τα 
σπαράγματα τοιχογραφιών από τον ναό της Παναγίας 
Περγαμιώτισσας στην Ακανθού του 12ου αιώνα και 
άλλα. Οι δε εικόνες χρονολογούνται από το 16ο μέχρι 
τον 20ο αιώνα. Και σαν να μην έφτανε η εγκληματική 
του αμέλεια (ή πολιτική;) τον Νοέμβριο του 1997 
το Ψευδοκράτος υπέβαλε αίτημα για επιστροφή 
των κατασχεθέντων στην «Τούρκικη Δημοκρατία 
της Βορείου Κύπρου». Βέβαια η Εκκλησία της 
Κύπρου διεκδίκησε ως νόμιμος ιδιοκτήτης τα έργα 
τέχνης με αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο 
του Μονάχου και δικαιώθηκε. Τον Ιούλιο του 2013
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Η Παναγία η Χρυσελεούσα στον Σύσκληπο Κερύνειας
Πηγή: Γ.Τ.Π.

Η εκκλησία της Παναγιάς στο Ριζοκάρπασο
Πηγή: Γ.Τ.Π.
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κυρίαρχης ελληνικής παρουσίας στο βόρειο τμήμα της 
Κύπρου εξυπηρετεί την πολιτική τουρκοποίησης των 
Κατεχομένων. Είναι μια μορφή, που προπαγανδίζει τη 
διχοτόμηση του νησιού, το οποίο για τους κατακτητές 
πρέπει να απογυμνωθεί από την αληθινή ιστορία 
του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την ίδια στιγμή 
που μνημεία αιώνων καταστρέφονται, ξεφυτρώνουν 
σαν μανιτάρια «έργα τέχνης», που αποθεώνουν 
την τουρκική παρουσία:  ο Κεμάλ Ατατούρκ (που, τι 
ειρωνεία, είχε υπογράψει την παραίτηση της Τουρκίας 
από την Κύπρο!) ή ο «αγνός» τούρκος στρατιώτης 
εισβολέας, που έρχεται να λυτρώσει την Κύπρο. Με 
αυτή την πολιτική συνδέεται και ο εκτουρκισμός των 
ελληνικών τοπωνυμίων, που κι αυτά είναι μια άλλη 
όψη πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως αυτής, που έχει 
άυλο χαρακτήρα. Πίσω από όλα αυτά όμως κρύβεται 
μια αλήθεια, που οι Τούρκοι γνωρίζουν καλά: είναι 
ξένοι σε αυτόν τον τόπο και προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να τον κάνουν να φαίνεται δικός τους. Εμείς 
ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εξάλλου έχουμε σύμμαχο 
την ίδια τη γη, που ακόμα και αν την ανασκάψουν από 
άκρη σε άκρη, πάντοτε θα βρίσκουν την αλήθεια που 
θα τους φωνάζει: «εσείς είστε κουβαλητοί!».

...συνέχεια από σελίδα 19

επιστράφηκαν 173 αντικείμενα, όπως η εικόνα 
του Αγίου Βασιλείου από το ναό της Παναγίας 
Γαλακτοτροφούσας, το ψηφιδωτό του Αγίου Θωμά 
από την Παναγία Κανακαριάς, η εικόνα του Ιησού 
Χριστού από το ναό του Αγίου Θεοδώρου και άλλα. 
Αυτά τα έργα τέχνης μπορεί να δει κανείς σήμερα στο 
μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία. Η δε ιστοσελίδα της 
Εκκλησίας της Κύπρου έχει τακτικότατη ενημέρωση 
αναφορικά με κλαπέντα και επαναπατρισθέντα έργα 
εκκλησιαστικής τέχνης.

Παρόλο βέβαια που τα αντικείμενα έχουν 
συντηρηθεί, τα σημάδια της βίαιης αποκόλλησης και 
μεταχείρισής τους από τους αρχαιοκάπηλους είναι 
ολοφάνερα. Αυτή ακριβώς η βίαιη μεταχείριση ή η 
βίαιη απόσπαση ενός έργου τέχνης ή αρχαιολογικού 
αντικειμένου γενικότερα από το σημείο που αρχικά 
βρισκόταν, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, όχι απλώς 
γιατί καταστρέφει το ίδιο το αντικείμενο, αλλά και 
γιατί εξαφανίζει οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες για τη χρονολόγηση, τη χρήση και 
την προέλευση του αντικειμένου. Έτσι για πολλά 
αντικείμενα είναι δύσκολο ή και αδύνατο πια να 
διαπιστωθεί η κυπριακή τους προέλευση. Πρόκειται 
για ένα ακόμη έγκλημα κατά της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου και κατά της ίδιας της 
αρχαιολογικής και ιστορικής επιστήμης, οι οποίες 
με αυτόν τον τρόπο στερούνται πλήθος χρήσιμων 
πληροφοριών. Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγα-
λύτερες διαστάσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι, από 
τη στιγμή που παραμένει άγνωστη η προέλευση 
ενός ιστορικού αντικειμένου, η διεκδίκησή του μέσω 
δικαστικής οδού καθίσταται αδύνατη.

Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο εκκλησιαστικά 
κειμήλια ή έργα θρησκευτικής τέχνης. Σοβαρή 
είναι και η κατάσταση αναφορικά με σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους των Κατεχομένων. Για 
παράδειγμα, η κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου 
των Σόλων φαίνεται πως είναι δραματική. Η αρχαία 
πόλη, που κατά την παράδοση  ίδρυσε ο αθηναίος 
Σόλωνας, έχει υποστεί καταστροφές από έργα 
ύδρευσης, η βλάστηση έχει καταλάβει αρκετή έκταση, 
ενώ ψηφιδωτά δάπεδα, που έχουν αποκαλυφθεί, 
είναι πια έρμαια των καιρικών συνθηκών. Κάποιοι 
θεωρούν ότι οι καταστροφές από την πρωτοφανή 
αδιαφορία είναι μη αναστρέψιμες. Το ίδιο ισχύει και 
για άλλους ανεκτίμητους αρχαιολογικούς χώρους, 

όπως η Νεκρόπολη της Έγκωμης και η Σαλαμίνα. 
Και για τις δύο αναφέρεται από δημοσιεύματα του 
ίδιου του τ/κ τύπου ότι πέρα από την εγκατάλειψη, 
οι αποθήκες, όπου φυλάσσονταν  ευρήματα από τις 
ανασκαφές, έχουν καταληστευθεί επανειλημμένως, 
ενώ λαθρανασκαφές γίνονται ανεξέλεγκτα ακόμη και 
στην πολύ γνωστή περιοχή του θεάτρου. 

Κρίνοντας λοιπόν από την οικτρή κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει τα μνημεία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς στα Κατεχόμενα, το πρώτο συμπέρασμα 
που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι ότι οι Διεθνείς 
Συμβάσεις, όσο και αν προστατεύουν τα μνημεία, δεν 
ισχύουν στο Ψευδοκράτος ούτε και είναι εμπόδιο, 
που θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή. 
Οι προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 
βέβαια αξιόλογες, αλλά πόση από την καταστροφή 
μπορεί να αποτραπεί, όσο δεν ασκείται διεθνής ή 
δικός μας έλεγχος στα κατεχόμενα εδάφη; Σε ένα 
δεύτερο συμπέρασμα μπορούμε να οδηγηθούμε 
μέσα από ένα απλό ερώτημα: γιατί οι κατοχικές 
«αρχές» ανέχονται ή εγκρίνουν την καταστροφή; Η 
απάντηση ανήκει στην κοινή λογική. Η καταστροφή 
των ιστορικών τεκμηρίων της πανάρχαιας και

Τμήμα ψηφιδωτού, Παναγία Κανακαριά, 
Λυθράγκωμη Αμμοχώστου
Πηγή: Γ.Τ.Π.

Λευκόνοικο Αμμοχώστου, βανδαλισμοί στο νεκροταφείο
Πηγή: Γ.Τ.Π.

Η εκκλησία του Αντιφωνητή στην Καλογραία Κερύνειας
Πηγή: Γ.Τ.Π.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

...συνέχεια από εξώφυλλο

Από την Ομάδα Συνεντεύξεων

... με μια παράδοση, που μας πηγαίνει πίσω στον 1ο 
αιώνα, όταν ο Απόστολος Ανδρέας αποβιβάστηκε 
λόγω νηνεμίας στο απώτατο αυτό ακρωτήρι της 
Κύπρου. Στον Απόστολο οφείλεται το θαυματουργό 
αγίασμα, που αναβλύζει μέσα από τον βράχο 
σχεδόν δίπλα στη θάλασσα. Το Μοναστήρι του 
Απόστολου Ανδρέα αποτελεί ένα προσκύνημα 
παγκύπριας εμβέλειας και είναι ένα από τα μνημεία 
που θεωρούνται «σήμα κατατεθέν» της Κύπρου. 
Πλαισιωμένη από ένα συγκρότημα ξενώνων, που 
μέχρι το 1974 φιλοξένησαν αμέτρητους προσκυνητές, 
η Μονή αυτή έχει συνδεθεί με τις εμπειρίες γενιών 
και γενιών Κυπρίων. Παρόλο που εξακολουθεί να 
είναι χώρος χριστιανικής λατρείας, χάρη στον αγώνα 
των εγκλωβισμένων Καρπασιτών, που το κρατούν 
«ζωντανό», ωστόσο έχει από χρόνια υποκύψει στη 
φθορά του χρόνου. Μετά από πολλές περιπέτειες το 
καλοκαίρι του 2014 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ 
του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών	 -	 Συνεταιρισμός	 για	 το	Μέλλον	 (UNDP	 -	 PFF)	
και ε/κ και τ/κ κοινοπραξίας εργοληπτών και τελικά 
οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν τον περασμένο 
Σεπτέμβρη σύμφωνα με ειδική μελέτη που εκπόνησε 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εμείς βρήκαμε τον 
ιδιοκτήτη	της	εργοληπτικής	εταιρείας	FIXICO,	κ.	Πιερή	
Χατζηπιερή, που ανέλαβε εκ μέρους της ε/κ πλευράς 
τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα έχει και 
τον ρόλο του μηχανικού εργοταξίου. Μάθαμε πολλά 
που δεν ξέραμε και όχι μόνο για το έργο… Είναι 
αλήθεια τελικά ότι κάθε καλή κουβέντα ανοίγει νέα 
μονοπάτια.

Ποιος είναι ο στόχος του έργου της αναστύλωσης της 
Μονής του Αποστόλου Ανδρέα;

Όταν το έργο θα έχει τελειώσει, θα πάρει τη μορφή 
ακριβώς που όλοι ξέρουμε: αυτήν που εμείς, όσοι 
είχαμε την τύχη να επισκεπτόμαστε τον Απόστολο 
Ανδρέα πριν το 1974, ξέραμε και αυτή που οι νεότερες 
γενιές γνώρισαν μέσα από τα σχολικά τετράδια του 
«Δεν Ξεχνώ». Το μνημείο επομένως θα βρίσκεται σε 
πολύ καλή κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα θα έχει την 
ίδια ακριβώς εικόνα, που γνωρίζουμε. Θα μοιάζει σαν 
να μην έχει τίποτε αλλάξει. Είναι ευτύχημα κατά τη 
γνώμη μου, που η μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών 
σέβεται απόλυτα τη φυσιογνωμία του μνημείου 
και αυτό το λέω, διότι μελέτες του παρελθόντος 
προέβλεπαν την αφαίρεση των κελιών γύρω από 
τον ναό. Το αποτέλεσμα σε μια τέτοια περίπτωση θα 
ήταν ένας διαφορετικός Απόστολος Ανδρέας. Μπορεί 
το μνημείο αυτό καθεαυτό να μην είναι ιδιαίτερα 
παλαιό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει 
σημασία η αρχαιότητα, αλλά το γεγονός ότι πρόκειται 
για ένα προσκύνημα ιστορικά φορτισμένο και πολύ 
σημαντικό για τη συλλογική μνήμη των Κυπρίων. 
Επομένως με το τέλος των εργασιών αποκατάστασης 
το μνημείο θα έχει τη μορφή ακριβώς που ξέραμε. 
Δεν θα πρόκειται για ένα χώρο καθαρά μουσειακό, 
αλλά θα παραμείνει ένας χώρος λειτουργικός με όλα 
όσα ήδη διαθέτει το μοναστικό συγκρότημα, τράπεζα, 
παρεκκλήσια, βαπτιστήριο κ.τ.λ., ο οποίος απλώς θα  
περιμένει τους μοναχούς και τους προσκυνητές του. 

Το έργο θα περιοριστεί μόνο στον ναό και τα 
εφαπτόμενα κτήρια ή περιλαμβάνει και τα γύρω 
κτήρια, τα οποία είναι προσαρτημένα στη Μονή;

Η Α΄ φάση περιλαμβάνει μόνο το σύνολο του ναού 
και των κελιών. Υπάρχουν και άλλες δύο φάσεις, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν το Αγίασμα και τα υπόλοιπα 
περιβάλλοντα κτήρια, τα οποία έχουν μεγάλη ιστορική 
αξία.

Διαβάσαμε πριν από λίγους μήνες ότι οι κατοχικές 
αρχές, για τους δικούς τους ενδεχομένως λόγους, 
κάνουν προσπάθεια να παραμείνουν τα παραπήγματα 
των μικροπωλητών, που βλέπει κανείς έξω από τον 
ναό, με μια νέα μορφή περισσότερο εναρμονισμένη με 
το μνημείο. Εσείς γνωρίζετε αν ισχύει κάτι τέτοιο;

Δεν ξέρω αν ισχύει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι 
ότι η μικτή ε/κ και τ/κ επιτροπή, που είναι υπεύθυνη 
για το έργο, συμφώνησε με τους μικροπωλητές για 
την απομάκρυνση των παραπηγμάτων μέχρι τις 8 
του περασμένου Οκτωβρίου. Ωστόσο, ζητήθηκε 
παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, που γίνεται το 
πανηγύρι του Αποστόλου Ανδρέα. Όμως πάλι δεν 
έφυγαν και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Αυτό 
που παρατηρώ είναι ότι, καθώς για χρόνια δεν τους 
ενόχλησε κανείς, θεωρούν ότι το να βρίσκονται εκεί 
είναι κατά κάποιο τρόπο ένα κεκτημένο «δικαίωμά» 
τους και προβάλλουν το επιχείρημα ότι αυτή είναι 
η δουλειά τους και ότι έχουν επενδύσει σε αυτές τις 
επιχειρήσεις τα χρήματά τους. Μπορεί βέβαια να 
κατανοήσει κανείς την άποψή τους, όμως είναι βέβαιο 
ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούν να μετακινηθούν, 
καθώς, όσο προχωρά το έργο, η παρουσία τους 
εμποδίζει τις εργασίες.

Στο εσωτερικό του ναού ποια εικόνα θα έβλεπε κανείς, 
αν επισκεπτόταν τη Μονή σήμερα; 

Το εσωτερικό είναι σήμερα άδειο. Το έχουμε αδειάσει 
από εικόνες, τάματα, πολυελαίους και κάθε κινητό 
αντικείμενο, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες 
εργασίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μεταφέρουμε 
την κολυμπήθρα του ναού, μια κολυμπήθρα μέσα στην 
οποία βαφτίστηκαν αμέτρητοι Κύπριοι με το όνομα 
Ανδρέας, που είναι ίσως το πιο δημοφιλές όνομα στην 
Κύπρο. Όλα τα αντικείμενα, που έχουν απομακρυνθεί, 
έχουν φυλαχτεί με ασφάλεια, θα συντηρηθούν και θα 
επιστρέψουν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
στη θέση τους.

Εδώ και λίγους μήνες, που εργάζεστε σχεδόν καθημε-
ρινά στον Απόστολο Ανδρέα, υπάρχουν πράγματα που 
σας έκαναν εντύπωση ή σας φάνηκαν πρωτόγνωρα;

Αν και κατάγομαι κι εγώ από την περιοχή, συγκε-
κριμένα είμαι πρόσφυγας από την Ακανθού, που βρί-
σκεται στην αρχή της χερσονήσου της Καρπασίας, 
μπορώ να πω ότι όντως κάποια πράγματα σήμερα 
μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Για παράδειγμα, 
έμεινα έκπληκτος, όταν κάποιο πρωί με καθαρή
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εκδιώχτηκαν λίγο μετά την εισβολή, σήμερα ζουν 
εγκατεστημένοι Τ/κ από τα Κόκκινα, τον τ/κ θύλακα, 
που υπάρχει και σήμερα στην Τηλλυρία. Είναι 
εντυπωσιακό πως οι κάτοικοι έχουν ως μητρική τα 
Ελληνικά και μάλιστα μιλούν «βαριά» Κυπριακά, με τον 
ιδιαίτερο τρόπο που τα μιλούν οι Παφίτες. Και αυτό 
δεν αφορά μόνο την παλιά γενιά, αλλά και τους νέους, 
οι οποίοι γεννήθηκαν μετά την εισβολή και έλαβαν 
αποκλειστικά τουρκική παιδεία. Ένα άλλο χωριό της 
Καρπασίας, η Γαληνόπορνη, είναι αμιγές τ/κ ήδη πριν 
την εισβολή. Κι εκεί μιλούν Ελληνικά, καθώς από ό,τι 
έμαθα οι κάτοικοι εξισλαμίστηκαν σχετικά πρόσφατα, 
γύρω στο 1850. Μάλιστα μου είπαν και το όνομα ενός 
πολύ σκληρού εξισλαμισθέντα φοροεισπράκτορα, 
που έγινε η αιτία να εξισλαμιστούν οι κάτοικοι, αφού 
με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να απαλλαγούν από τη 
βαριά φορολογία. Έχω ακούσει ότι ακόμη και σήμερα 
υπάρχουν κάποιες αναμνήσεις χριστιανικές. Οι 
ηλικιωμένοι λέγεται ότι επισκέπτονται τα ερείπια της 
Αγίας Άννας, για να ανάψουν κεριά. Γνωρίζω ακόμη 
ότι μέχρι πριν την εισβολή οι κάτοικοι  του χωριού 
τηρούσαν το έθιμο να παραλαμβάνουν από τους 
κατοίκους της γειτονικής Γιαλούσας την εικόνα της 
Παναγίας της Χρυσελεούσας την ημέρα της γιορτής 
της, για να την λιτανεύσουν με τη σειρά τους και αυτοί 
μέσα στο χωριό τους. Κι αφού ολοκλήρωναν την 
περιφορά, την παρέδιδαν πίσω. Δεν θα ξεχάσω ακόμη 
την περίπτωση του Μεχμέτ, ενός Τ/κ που κατάγεται 
από το Κολόσσι και μετά το ’74 εγκαταστάθηκε στη 
Ζώδια. Πριν από λίγες βδομάδες, σε κοινό τραπέζι 
προσπαθούσαμε οι δυο μας, να θυμηθούμε παλιά 
ελληνικά	 λαϊκά	 τραγούδια.	 Ο	 Μεχμέτ,	 που	 ήταν	
μουσικός και έπαιζε σε γάμους, δηλώνει θαυμαστής 
του Στέλιου Καζαντζίδη. Κάποια στιγμή γυρίζει 
και μου λέει: «Αν δεν αννοίαν οι πόρτες (σ.σ.: τα 
οδοφράγματα),  είσιεν να ξηάσουμεν τζιαι τα Ελληνικά 
που εξέραμεν». Πρόκειται για ιστορίες συγκλονιστικές! 
Και υπάρχουν ίσως και συγκλονιστικότερες, όπως 
η περίπτωση ενός μεγάλου μέρους εποίκων από 
την Τουρκία, που έχουν εγκατασταθεί στο χωριό 
Δαυλός, οι οποίοι, τουλάχιστον οι γεροντότεροι, είναι 
επίσης ελληνόφωνοι, καθώς είναι μουσουλμάνοι του 
Πόντου!

Με δυο λόγια τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας 
στο έργο της αναστύλωσης της Μονής του Αποστόλου 
Ανδρέα;

Για μένα είναι μια εμπειρία ζωής. Και αυτή η εμπειρία 
έχει να κάνει από τη μια με το ίδιο το έργο της 
αποκατάστασης του μνημείου και από την άλλη με 
όλα όσα «συνοδεύουν» αυτό το έργο: τη διαδρομή, 
τον τόπο και τους ανθρώπους.
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ατμόσφαιρα πάνω στον ορίζοντα, την ώρα που 
ανατέλλει ο ήλιος, μπόρεσα να διακρίνω τις σιλουέτες 
των βουνών της Συρίας. Όσον αφορά τώρα το ίδιο 
το οικοδόμημα του ναού, διαπιστώνω για άλλη μια 
φορά τις μεγάλες ικανότητες των παλιών μαστόρων. 
Φέρ’ ειπείν, δεξιά και αριστερά από το σημείο γένεσης 
των αψίδων, στο εσωτερικό της εκκλησίας, υπάρχουν 
κάποιες τρύπες, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
τα στόμια εντοιχισμένων σταμνών. Δεν πρόκειται 
για αρχιτεκτονικό στολίδι, αλλά έχουν να κάνουν 
με την απορρόφηση του ήχου και την όλη ηχητική 
του χώρου. Πόση τέχνη και εμπειρία, ουσιαστικά 
ένα απόσταγμα σοφίας, σε σύγκριση με την ατελή 
ακουστική των σύγχρονων ναών από μπετόν! 

Θα μπορούσε κανείς να απορήσει πώς είναι δυνατόν 
μια ε/κ εργοληπτική εταιρεία να αναλαμβάνει ένα 
έργο στα Κατεχόμενα. Υπάρχει κάποια φόρμουλα, 
η οποία να διασφαλίζει την νομιμότητα του όλου 
εγχειρήματος, ώστε να μη μπορεί κάποιος να πει ότι 
με αυτό τον τρόπο «αναγνωρίζουμε» το Ψευδοκράτος;

Το έργο της αποκατάστασης του Αποστόλου Ανδρέα 
δεν αφορά μόνο τη δική μας εταιρεία, καθώς 
συνεργαζόμαστε και με μία τ/κ εργοληπτική εταιρεία. 
Μια τέτοιου είδους συνεργασία συμβαίνει για πρώτη 
φορά. Το έργο όμως δεν πραγματοποιείται από τις 
«αρχές» του Ψευδοκράτους, αλλά από το τεχνικό 
τμήμα των Η.Ε. Ουσιαστικά η κοινοπραξία μιας 
ε/κ και μιας τ/κ εργοληπτικής εταιρείας είναι μια 
ιδέα που προήλθε από τα Η.Ε. με το σκεπτικό ότι ο 
Απόστολος Ανδρέας είναι ένα προσκύνημα σεβαστό 
όχι μόνο για τους Ε/κ, αλλά και για τους Τ/κ. Όπως 
ίσως γνωρίζετε, ανέκαθεν, αλλά και μέχρι σήμερα 
οι Τ/κ, παρά το γεγονός ότι είναι μουσουλμάνοι, 
σέβονται, τιμούν, προσεύχονται και κάνουν τάματα 
στον Απόστολο Ανδρέα. Ξεκινώντας από αυτό το 
γεγονός τα Η.Ε. θεώρησαν ότι η αποκατάσταση ενός 
θρησκευτικού μνημείου, όπου οι δύο κοινότητες 
συναντώνται, αποτελούσε ευκαιρία για συνεργασία. 
Να σημειώσουμε ότι το λεγόμενο «Υπουργικό 
Συμβούλιο» ενέκρινε κατ’ εξαίρεση τη συμμετοχή 
μιας ε/κ εταιρείας στην υλοποίηση του έργου κατόπιν 
πιέσεων των Η.Ε. Ευχαριστούμε τον κ. Π. Χατζηπιερή για την παραχώρηση των φωτογραφιών

Σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Απόστολο Ανδρέα 
βρίσκεται το Ριζοκάρπασο, όπου οι εγκλωβισμένοι 
μας κρατούν ακόμη Θερμοπύλες. Μιλήστε μας λίγο γι’ 
αυτούς.

Σήμερα στο Ριζοκάρπασο έχουν απομείνει περίπου 
200 εγκλωβισμένοι Ε/κ. Ίσως εμείς, που ζούμε 
στην ελεύθερη Κύπρο, τους λυπόμαστε, γιατί 
είναι απομονωμένοι και ζουν μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες. Και όντως έχουν περάσει πολλά. Όμως 
αυτό που διαπιστώνω είναι ότι παρά τις δυσκολίες, 
είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, περήφανοι, αυτάρκεις. 
Δουλεύουν σκληρά, προτεραιότητά τους είναι να 
προκόβουν, είναι δραστήριοι, αισιόδοξοι και καθόλου 
ηττοπαθείς. Κατάφεραν να αποκτήσουν ένα καλό 
οικονομικό επίπεδο και ταυτόχρονα να έχουν μια 
απλή ζωή, που έχει χαθεί από τη δική μας κοινωνία. 
Είναι βέβαια αναγκασμένοι να ζουν σε μια κοινωνία, 
όπου από κυρίαρχο στοιχείο έχουν καταντήσει 
μειονότητα, αφού στο Ριζοκάρπασο σήμερα η 
πλειοψηφία των κατοίκων είναι έποικοι από την 
Τουρκία, κυρίως Κούρδοι. Οι Ριζοκαρπασίτες όμως 
είναι δυναμικοί και το γεγονός αυτό δεν τους πτοεί. 
Το έργο της αποκατάστασης του Αποστόλου Ανδρέα 
είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς, διότι χάρη στους 
Ριζοκαρπασίτες εγκλωβισμένους κατάφερε η Μονή 
να παραμείνει χριστιανικός χώρος λατρείας μετά την 
εισβολή. Αυτό που παρατηρούμε τελευταίως είναι 
ότι χάρη και στη σταθερή ενίσχυση των δικών μας 
αρχών από την εισβολή και έπειτα και στο γεγονός 
ότι οι κατοχικές «αρχές» επιτρέπουν τη λειτουργία 
ελληνικού Γυμνασίου, στελεχωμένου με ε/κ εκπαι-
δευτικούς, υπάρχουν πια κίνητρα να παραμείνει 
κάποιος εκεί. Μάλιστα υπάρχει τουλάχιστο ένα νεαρό 
ζευγάρι, που προτίμησε να αφήσει τις ελεύθερες 
περιοχές και να εγκατασταθεί εκεί, στον τόπο 
καταγωγής του. 

Από τις επαφές σας με τους Τ/κ, ποια εντύπωση έχετε 
αποκομίσει γι’ αυτούς;

Κατ’  αρχήν οι επαφές που έχουμε με τους Τ/κ 
αφορούν τους συνεργάτες μας από την τ/κ εργολη-
πτική εταιρεία. Η συνεργασία μας είναι αρκετά 
καλή και δεν έχω νιώσει έντονα να δίνουν την 
εντύπωση ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος, επειδή 
το έργο γίνεται στην κατεχόμενη πλευρά. Γι’  αυτό 
και έχουν αρχίσει να δημιουργούνται φιλίες. Επίσης, 
ερχόμαστε σε επαφή και με απλό κόσμο από τη 
γύρω περιοχή. Μπορώ να πω ότι έχω θετικές 
εμπειρίες. Θα έλεγα όμως ότι οι εμπειρίες μου με 
τους Τ/κ είναι περισσότερο «αποκαλυπτικές». Να 
σας πω κάποια παραδείγματα. Στην κατεχόμενη 
Γιαλούσα από την οποία οι ε/κ εγκλωβισμένοι
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Γράφει η Μαρίνα Έλληνα - Β2

Σαράντα χρόνια εισβολής και κατοχής: 1974-2014. 
Σαράντα χρόνια πόνος, θλίψη, καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστροφή της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς και παράλογη αδιαλλαξία 
των εισβολέων. Τα βιώματα αυτού του πολέμου με 
τις πολλαπλές οδύνες είναι χαραγμένα στις καρδιές 
του κυπριακού λαού. Οι πληγές ανεπανόρθωτες, οι 
αναμνήσεις ζοφερές, η αγωνία γεμάτη ερωτηματικά, 
όμως όλοι αγωνιζόμαστε πιστεύοντας και ελπίζοντας 
ότι θα κυριαρχήσει η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η 
ανθρωπιά και ότι γρήγορα θα γεμίσει ο ουρανός με 
κάτασπρα περιστέρια, που κρατούνε στο ράμφος 
τους κλαδιά ελιάς.

Την αντανάκλαση όλων των γεγονότων, που συμ-
βαίνουν σε μια κοινωνία, τα αντιλαμβάνονται οι 
ευαίσθητοι δέκτες του πνεύματος και της τέχνης, τα 
αφομοιώνουν, τα διαμορφώνουν και τα προσφέρουν 
ξανά στη κοινωνία, προβάλλοντας μέσα από το έργο 
τους την κοινωνική κατάσταση κάθε εποχής. Γι’ αυτό 
η τέχνη ήταν ανέκαθεν έκφραση της κοινωνίας. 
Έτσι αποφασίσαμε κι εμείς να παρουσιάσουμε τη 
φωνή της ψυχής του κυπριακού λαού μέσα από 
έργα τέχνης, που καταθέτουν τη οδύνη τούτου του 
πολέμου και την αγωνία για το μέλλον τούτου του 
λαού. Πρόκειται για έργα τέχνης διαφόρων μορφών: 
εικαστικά, φωτογραφίες, γελοιογραφίες. Αρκετά από 
αυτά παρουσιάστηκαν σε έκθεση το καλοκαίρι του 
2014 με τίτλο «Θυμήσου, η κατοχή εξακολουθεί να 
υφίσταται» στην οποία συμμετείχαν 40 εικαστικοί, 40 
σκιτσογράφοι και 40 ποιητές.

Οι φωτογραφίες των έργων τέχνης αναδημοσιεύονται 
με την άδεια της «Ομάδας Οργάνωσης και Παραγωγής» 
της έκδοσης «Θυμήσου: η κατοχή εξακολουθεί να 
υφίσταται∙ 100 και πλέον καλλιτέχνες τοποθετούνται», 
Εκδόσεις Άνευ, Λευκωσία 2014.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΛΛΑΣ - Γελοιογραφία

ΝΙΚΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ -2014 - Γελοιογραφία

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗ - Φωτογραφία

ΑΝΤΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ-2014 - Φωτογραφία
‘’1.262.304.000’’

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΦωτογραφίαΧΑΡΗΣ ΖΕΒΛΑΡΗΣ-2014‘’REMEMBER’’ - Φωτογραφία

ΦΡΑΓΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ‘’ΤΟ ΤΑΜΑ’’- Φωτογραφία

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - 1981 - Έργο Τέχνης
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ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΝΘΟΣ-
‘’ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ’’-1977
(ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ)
Χαρακτική

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-
‘’Ο ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ. ΚΥΠΡΟΣ ’74 - 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΟΓΙΑ’’(ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ)
Χαρακτική

ΧΑΜΠΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, 1975-1979
‘’ΕΙΣΒΟΛΗ’’ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ)
Χαρακτική

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ - ‘’ΞΕΧΝΩ;’’ - Έργο Τέχνης

ΓΑΒΡΙΗΛ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ - 2014‘’ΚΥΠΡΟΣ ’74 - ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ.’’- Έργο ΤέχνηςΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - 2014 ‘’ΜΑΝΕΣ ΤΟΥ ’74’’  - Έργο Τέχνης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ - 2014‘’ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ” - Έργο Τέχνης

ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ‘’ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ’’- 1974
( Κατασκευή) - Έργο Τέχνης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (κατασκευή)  - Έργο Τέχνης
«Τις υποσχέσεις και τις ευχές τις φύλαξα προσεκτικά. Μικρές, 
μεγάλες, παλιές και πρόσφατες. Με τάξη και ευλάβεια τις 
αρχειοθέτησα στα άδεια κουτάκια των ελπίδων μου που 
λιγοστεύουν κι αυτά, όσο περνάει ο χρόνος. Το μέλλον όμως, που 
πλησιάζει ανελέητα, περνά αδιάφορο μπροστά από τα τάματα 
της ψυχής μου. Ώσπου μια μέρα, όλα αυτά, θα γίνουν αντίβαρο 
στη θηλιά που πέρασαν στο λαιμό τους όσοι μου έσφιξαν το χέρι 
χαμογελώντας και με διαβεβαίωσαν πως όλα θα πάνε καλά.’’ –  
Λόγια του καλλιτέχνη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΑΝΤΑΣ - ‘’ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ’’- Έργο Τέχνης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΣ - ‘’ΜΝΗΜΗ  ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ’’ - Έργο Τέχνης

ΒΑΣΩ ΘΩΠΟΥ-2014 - Έργο Τέχνης
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Γράφει ο Βασίλης Τόκαλος - Β5

Ένα δροσερό καλοκαιρινό ξημέρωμα, στις 20 Ιουλίου 
του 1974, εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Από τότε 
οι Τούρκοι έχουν στα χέρια τους τη μισή μας πατρίδα. 
Πρόκειται για ένα γεγονός που δημιούργησε πολλές 
πληγές και βιώματα τραυματικά στην ψυχή Κυπρίων. 
Ένα γεγονός που πρόσθεσε ένα ακόμη παράπονο στα 
χείλη του ελληνισμού. Ένα γεγονός, που επηρέασε 
πολλούς μουσικούς, στιχουργούς και βέβαια τρα-
γουδιστές, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν τον νέο 
εθνικό καημό. Σαράντα ένα χρόνια μετά και οι πληγές 
δεν επουλώθηκαν. Κι έτσι ακόμη και σήμερα βγαίνουν 
τραγούδια για το τραγικό 1974.

Μερικά από αυτά τα τραγούδια έγιναν μεγάλες 
επιτυχίες. Γράφτηκαν από μεγάλους καλλιτέχνες και 
αποδόθηκαν από σπουδαίους ερμηνευτές. Νομίζω 
ότι η φωνή, που πιο έντονα και επίμονα από όλες 
πένθησε την Κύπρο και ταυτόχρονα έδωσε θάρρος για 
αγώνα ήταν αυτή του Γιώργου Νταλάρα. Οι συναυλίες 
του μαζί με τον παλμό των Κυπρίων ίσως να δόνησαν 
τον Πενταδάκτυλο. Ο δίσκος του 1991 “Ες γην εναλίαν 
Κύπρον” σε μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη και 
στίχους Κυπρίων ποιητών αποτελεί έναν αξιόλογο 
σταθμό και περιέχει πλήθος γνωστών επιτυχιών. 
Ένας ακόμη δίσκος με σπουδαίες επιτυχίες είναι 
αυτός του 1994 με τίτλο «Των Αθανάτων». Αν και 
όχι αποκλειστικά αφιερωμένος στο 1974, ωστόσο 
περιέχει τραγούδια, που πλαισιώνουν ακόμη τον 
αγώνα των Κυπρίων, όπως το «Καρτερούμεν μέραν 
νύχταν» σε μουσική του Δημήτρη Λάγιου και στίχους 
του μεγάλου μας ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Το 1998 
κυκλοφορεί ο τελευταίος δίσκος για την Κύπρο με 
τίτλο “Φωνή Πατρίδας” σε μουσική του Μάριου Τόκα 
και στίχους Κυπρίων ποιητών αλλά και της τ/κ Νεσιέ 
Γιασίν, που εκφράζει το παράδοξο της κατοχής: «Η 
δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο…». Ο 
Νταλάρας βέβαια δεν τέλειωσε με την Κύπρο μόνο 
μέσα από αυτές τις δισκογραφικές δουλειές, αλλά 
ενέταξε σχετικά τραγούδια σε άλλους δίσκους του 
ή είχε συμμετοχές σε παραγωγές άλλων για την 
Κύπρο. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε το τραγούδι 
του	 Goran	 Bregovic	 και	 του	 Χάρη	 Κατσιμίχα	 «Ένα	
τραγούδι	 για	 την	 Ελένη	 F.»	 από	 τον	δίσκο	 του	1997	
«Με δυο παπούτσια πάνινα», που είναι εμπνευσμένο 
από την ηρωική δασκάλα των εγκλωβισμένων μας, 
Ελένη Φωκά, το «Κερύνεια μου» σε ντουέτο με τον 
Παντελή Θαλασσινό από το «Δάκρυ στο γυαλί» της 

Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου και την πιο 
πρόσφατη συμμετοχή του στον τελευταίο δίσκο της 
Κυριακούς Πελαγία και του «Μουσικού Σχήματος 
Ανατολική Μεσόγειος» του Μιχάλη Χατζημιχαήλ, 
«Γεια σου, Μαστόρισσα» με το «Ο κόσμος ούλλος τζι 
αν χαθεί». 

Αν και ο Νταλάρας είναι η κυρίαρχη περίπτωση, 
ωστόσο δεν είναι η μόνη. Τρία χρόνια μετά την 
εισβολή κυκλοφορεί ο δίσκος «Ήλιε μεγάλε» με 
τραγούδια του κύπριου συνθέτη Νάσου Παναγιώτου 
σε στίχους διαφόρων ποιητών με ερμηνευτές τη 
Μαρινέλλα, τον Αντώνη Καλογιάννη και άλλους. 
Ίσως το γνωστότερο κομμάτι είναι το «Την Κύπρο 
ζώσαν οι καημοί» με τη Μαρινέλλα. Στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 ανήκει και η επιτυχία «Βουνό 
μου, Πενταδάχτυλε» του Νάσου Παναγιώτου και 
του Μιχάλη Πασιαρδή από τον Αντώνη Καλογιάννη. 
Αίσθηση προκάλεσε η ελληνική συμμετοχή του 
1976 «Παναγιά μου, Παναγιά μου» με τη Μαρίζα 
Κωχ, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για την Κύπρο κατά 
παραγγελία του Μάνου Χατζηδάκη. Το σκηνικό της 
βραδιάς επεισοδιακό, με υποψίες για επί σκηνής 
δολοφονία της τραγουδίστριας, με «κόψιμο» της 
ελληνικής συμμετοχής από την τουρκική τηλεόραση 
και βαθμολογίες, που σαφώς έδειχναν την πολιτική 
στάση των χωρών, όπως του συνήθους υπόπτου, του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θα μπορούσαμε ακόμη να 
παραλείψουμε το τραγούδι «Για την Κύπρο» από τη 
«Ρεζέρβα» του Διονύση Σαββόπουλου το 1977.

Είναι και άλλοι πολλοί συνθέτες και στιχουργοί, που 
κατά καιρούς εμπνεύστηκαν ή πήραν αφορμή από 
το εθνικό μας πρόβλημα. Από τη δεκαετία του ’90 ας 
θυμηθούμε δύο τραγούδια που γραφτήκαν με φόντο 
τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού 
Σολωμού τον Αύγουστο του 1996 στη Δερύνεια 
από τους Αττίλες: «Το τραγούδι του χελιδονιού» 
της Χαρούλας Αλεξίου και το «Πάντα γελαστοί» του 
Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου 
από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τραγούδια για το ’74 
έχουν επίσης τραγουδήσει η Άννα Βίσση («Είκοσι 
Χρόνια» του Άντρου Παπαπαύλου και Ανδρέα 
Παράσχου) και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης («Πατρίδα»). 
Έξω από τις μεμονωμένες συνθέσεις έργο σταθμός 
πρέπει να θεωρηθεί η «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» σε 
ποίηση Κυριάκου Χαραλαμπίδη και μουσική Μάριου 
Τόκα (συν το «Κορούλλα μου» του Βασίλη Μιχαηλίδη) 
με σπουδαίους ερμηνευτές, όπως τον Δημήτρη

Μητροπάνο, τον Μανόλη Μητσιά, τη Γλυκερία 
και άλλους. Το ποίημα αν και είχε εκδοθεί από το 
1982 και ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
ανέβαινε μελοποιημένο ως θεατρική παράσταση, 
κυκλοφόρησε ως μουσική δουλειά το 2002. 
Κορυφαίο ίσως κομμάτι από αυτή τη δουλειά είναι 
το «Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι» με τη φωνή 
του Δημήτρη Μητροπάνου. Το πιο πρόσφατο έργο, 
που κατακτά μια περίοπτη θέση στη δισκογραφία 
για την Κύπρο είναι το «Τραγουδώ το νησί μου» 
του Γιώργου Θεοφάνους (2014) με τις φωνές της 
Μαρινέλλας, του Αντώνη Ρέμου, του Άλεξ Παναγή, 
του	Πέτρου	Γαϊτάνου	και	άλλων.	Πρόκειται	βέβαια	για	
έναν μουσικό περίπατο στην κυπριακή ποίηση από 
την εποχή του Στασίνου μέχρι τις μέρες μας. Το βίωμα 
του 1974 δεν θα μπορούσε να λείπει.

Ο κατάλογός μας δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι 
εξαντλητικός, αλλά οφείλουμε να αναφερθούμε σε 
«μικρότερους» καλλιτέχνες, που μπορεί να στερούνται 
της μεγάλης δημοσιότητας των δημιουργών και των 
ερμηνευτών, που αναφέραμε πιο πάνω, ωστόσο 
είναι ισάξιοι για την ευαισθησία τους και την αγάπη 
για την πατρίδα τους. Ίσως το πιο γνωστό είναι το 
τραγούδι «Δεν ξεχνώ» για το οποίο στάθηκε αδύνατο 
να βρούμε τους συντελεστές του. Λυρικότατο και 
πασίγνωστο, τουλάχιστον στην Κύπρο, το «Χώμα που 
περπάτησα» του Στέλιου Χιώτη. Άλλοι συνθέτες που 
«μίλησαν» για το 1974 μέσα από τα έργα τους είναι 
ο Άδωνης Μιχαηλίδης, ο Σταύρος Χατζησάββας ο 
Κώστας Χατζηχριστοδούλου, ο Αντώνης Ζαγοραίου, 
η Θεοφανώ Χαραλαμπίδου, ο Χρίστος Κροίσος και 
πολλοί άλλοι. Η ζωντανή δημοτική παράδοση, που 
έκανε θέμα της την κυπριακή τραγωδία, θα μπορούσε 
από μόνη της να αποτελεί ένα άλλο κεφάλαιο. Ας 
αναφέρουμε μόνο το διασκευασμένο «Τέρτιν της 
καρτούλλας μου» με παραδοσιακά «τσιαττιστά» της 
Κυριακούς Πελαγία, που αναφέρεται στον πόνο του 
πρόσφυγα για επιστροφή. 

Ας καταλήξουμε με μια σκέψη και μια ευχή. Η σκέψη: 
αν η καταστροφή του 1974 στάθηκε αιτία για να 
δημιουργηθούν τόσα σπουδαία τραγούδια, τότε 
αυτό δεν μπορεί παρά να μοιάζει με μια τραγική 
ειρωνεία. Τόση ομορφιά από τόσο πόνο. Και η ευχή: 
ας αξιωθούμε γρήγορα να ακούσουμε τα τραγούδια, 
που θα γραφτούν, όταν πάψει η κατοχή. Διότι, εκτός 
από το να πονούμε, ξέρουμε και να γλεντούμε. Η 
Μούσα είναι πάντοτε εδώ.



πολιτισμός

26

Γράφει ο Νικόλας Κυριάκου - Β5

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, πέρα από τις 
καταστροφές που έφερε, δημιούργησε έντονα 
βιώματα στην κυπριακή κοινωνία και στοίχειωσε 
μνήμες . μνήμες από την τραγωδία και βέβαια 
μνήμες από την εποχή της προ του 1974 αθωότητας, 
που έληξε απότομα. Γι’ αυτό ίσως, όσο το τραύμα 
ήταν ακόμη νωπό, οι κινηματογραφικές ταινίες 
μυθοπλασίας και οι τηλεοπτικές σειρές δεν άγγιζαν 
εύκολα το θέμα. Ένα θέμα λεπτό, ευαίσθητο, αλλά 
και εύφλεκτο ως προς τις πολιτικές του προεκτάσεις. 
Γι’ αυτό και η ενασχόληση με την ιστορική εκείνη 
περίοδο στα πρώτα χρόνια περιορίστηκε στο πλαίσιο 
της μαρτυρίας και της καταγραφής, δηλαδή ντυνόταν 
το ένδυμα του ντοκιμαντέρ. Ίσως αυτό βέβαια να 
είναι το φυσιολογικό, μέχρι κάποιος να «χωνέψει» 
αυτό που τον βρήκε.

Μια από τις πρώτες καταγραφές της τραγωδίας 
έγινε από τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον μεγάλο 
κύπριο σκηνοθέτη, που άφησε εποχή στον ελληνικό 
και παγκόσμιο κινηματογράφο. Πρόκειται για το 
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Αττίλας ’74», που 
γύρισε στην πατρίδα μας, τη μαρτυρική Κύπρο, 
αμέσως μετά τη βίαιη τουρκική εισβολή. Το έργο του 
αυτό βραβεύθηκε στη Φλωρεντία ως το καλύτερο 
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για το έτος 1974. 
Ένα άλλο ιστορικό ντοκουμέντο, που συγκίνησε 
χιλιάδες κύπριους και ελλαδίτες τηλεθεατές, όταν 
προβλήθηκε, είναι αυτό της εκπομπής «Διάλογοι» 
με τη Μελίνα Μερκούρη, που γυρίστηκε στην Κύπρο 
τον Ιούλιο του 1975, ένα χρόνο μετά την τουρκική 
εισβολή. Το ντοκουμέντο πρόβαλε συγκλονιστικές 
μαρτυρίες από Κύπριους, που προκάλεσαν δέος, 
όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά. Το 1974 
καταγράφει και μια σειρά σπουδαίων ντοκιμαντέρ, 
όπως το «Αργάκι» και το «Αγνοείται η τύχη τους» του 
Ανδρέα Κωνσταντινίδη, ο «Καρπασίτης» του Άδωνη 
Χριστοφόρου, το «Η Χαρίτα Μάντολες στέκεται 
δίπλα μου» του Χρίστου Σιοπαχά, το «Κύπρος, η άλλη 
πραγματικότητα» των Θέκλα Κίττου και Λάμπρου 
Παπαδημητράκη, οι «Νεκατωμένοι Αέρηδες» (1984) 
του Γιάννη Ιωάννου, το «Τριμίθι, μια αναπαράσταση 
με λέξεις» (1988) του Ανδρέα Πάντζη, το «Το τείχος 
μας» (1993) του Πανίκου Χρυσάνθου και άλλα.

Το 1985, έντεκα χρόνια μετά την τραγωδία, 
προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία με 
θέμα την εισβολή. Πρόκειται για τον «Βιασμό της 
Αφροδίτης» του Ανδρέα Πάντζη, που αφηγείται 
την ιστορία ενός κύπριου μετανάστη, που μετά 
την εισβολή έρχεται στην Κύπρο και ψάχνει το 
παιδί του και τη σύζυγό του. Άλλα έντεκα χρόνια 
μετά οι «Δρόμοι και πορτοκάλια» (1996) της Αλίκης 
Δανέζη–Knutsen	 παρουσιάζει	 την	 ιστορία	 δύο	
κοριτσιών, που αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι 
στην Τουρκία, προκειμένου να διερευνήσουν 
την τύχη του αγνοούμενου πατέρα τους. Η πιο 
πρόσφατη παραγωγή που έχουμε υπ’ όψιν μας είναι 
«Ο τελευταίος γυρισμός» της Κόριννας Αβρααμίδου 
(2008): το τεταμένο κλίμα διχόνοιας πριν την εισβολή 
και τα γνωστά επακόλουθα είναι το φόντο στο οποίο 
εκτυλίσσεται η κεντρική ιστορία δύο αδελφών, που 
ερωτεύονται την ίδια γυναίκα.

Τις πρώτες δεκαετίες μετά την εισβολή οι τηλεοπτικές 
παραγωγές που μονοπώλησαν το Κυπριακό ήταν 
οι εβδομαδιαίες εκπομπές δημοσιογραφικού 
ή λαογραφικού χαρακτήρα. Η τηλεθέαση ήταν 
δεδομένη σε μια εποχή που υπήρχαν μόνο τα κρατικά 
κανάλια και που το «Δεν Ξεχνώ» ήταν ζωηρό. Μόνο 
από τη δεκαετία του 2000 δημιουργήθηκαν σειρές, 
που αγκαλιάστηκαν από το κυπριακό κοινό, λες και η 
κοινωνία ήταν πια έτοιμη να δει την εθνική τραγωδία 
μέσα από μια άλλη ματιά. Το πλέον χαρακτηριστικό 
παράδειγμα σειράς, που έκανε τεράστιους αριθμούς 
τηλεθέασης, ήταν η «Βασιλική» σε σενάριο Γιώργου 
Τσιάκκα και σκηνοθεσία Θοδωρή Νικολαΐδη το 
2005 από το κανάλι «Σίγμα». Η πρεμιέρα σημείωσε 
ρεκόρ τηλεθέασης για την κυπριακή τηλεόραση. Δύο 
χρόνια χρειάστηκαν για να ξαναδούμε μια σειρά, που 
βασικός άξονας του θέματός της ήταν η εισβολή. 
Πρόκειται για την «Επιστροφή» από το «Σίγμα» σε 
σενάριο Ηλιάνας Χαλκιά και σκηνοθεσία Βάσου 
Βάσου. Στο μεταξύ το βίωμα εμφανιζόταν πια χωρίς 
δισταγμούς και σε σειρές, οι οποίες δεν είχαν καμία 
σχέση με το ’74. Θυμηθείτε, λ.χ. στην κωμική σειρά 
του	Λώρη	Λοϊζίδη	και	της	Χριστιάνας	Αρτεμίου	«Την	
πάτησα» του 2008, την κυρία Σταυριανή, η οποία, αν 
και ήταν ένας από τους πλέον κωμικούς χαρακτήρες, 
θυμόταν ξαφνικά τραγικές στιγμές από τον πόλεμο, 
λες και πρόθεσή της ήταν να ταρακουνήσει ένα 
εφησυχασμένο κοινό μέσα στην ανέμελη προ της 
κρίσης εποχή. Ακολουθεί το  «Ό,τι αγάπησα» σε 
σενάριο Ντίνου Οδυσσέως και σκηνοθεσία Θεοδόση 
Οικονομίδη από τον ΑΝΤ1 Κύπρου. Η σειρά σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία, αφού γυρίστηκε και δεύτερος 
κύκλος. Το 2012-2013 προβλήθηκε η σειρά «Εκείνο 
το καλοκαίρι» πάλι από τον ΑΝΤ1 Κύπρου σε σενάριο 
Γιώργου Τσιάκκα και σκηνοθεσία Θοδωρή Νικολαΐδη. 
Το μίσος του διχασμού, ο πόλεμος, η πικρή γεύση της 
προδοσίας, ο πόνος του ξεριζωμού, η αγωνία για τις 
τύχες των αγαπημένων ήταν τα χαρακτηριστικά, που 
τράβηξαν το ενδιαφέρον του τηλεθεατή. 

Η κυπριακή κοινωνία φαίνεται πως παρά την πάροδο 
σαράντα ενός χρόνων από την εισβολή, όσο και 
αν στο μεταξύ έχει προσανατολιστεί σε άλλες 
προτεραιότητες, εξακολουθεί να συγκινείται από τα 
γεγονότα, τα οποία άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια 
τους πάνω στο νησί.


