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Το Νέο Μαρτυρολόγιο της Κύπρου

του δρα Νίκου Ορφανίδη

Καθώς πλέον έχουμε φτάσει στην κατάσταση του κορεσμού από τον κενό και
εμπαθή λόγο των πολιτικών, από αυτή την άθλια ρητορική που μας απελπίζει
και εξαθλιώνει, είναι καιρός να προσλάβουμε, επί τέλους, το μαρτύριο και τη
θυσία της Κύπρου κατά τρόπο ορθόδοξο, δηλαδή, εν Χριστώ, ίσως και εισέλ -
θουμε μαζί με τους νεκρούς μας στον τόπο της αναψυχής και της παραμυθίας.
Στον τόπο του φωτός. Έτσι εισήλθε, με το μαρτύριο, στον τόπο του αγιασμού η
γενιά εκείνη της εισβολής. Έτσι εισήλθαν, με το θάνατό τους, στον τόπο του
φωτός, οι ήρωες και οι μάρτυρες της εισβολής. Ένα Νέο Μαρτυρολόγιο θα απο-
κάλυπτε αυτό το περικείμενο νέφος των μαρτύρων της Κύπρου, που καταλά-
μπει.

Οι εκατοντάδες νεκροί, θύματα του λυσσώδους πάθους, της βαρβαρότητος
αλ λά και της γενοκτονίας σε βάρος του ελληνισμού της Κύπρου, που επιχει ρή -
θηκε, έχουν προ πολλού αγιασθεί, καθώς κατέστησαν μάρτυρες του ελληνισμού
και της ορθοδοξίας, στη νέα τουρκοκρατία που βιώνουμε εδώ και σαράντα σχε -
δόν χρόνια. Κι είναι καλό να θυμόμαστε ακριβώς τούτο. Πως τις μέρες εκείνες
της εισβολής εμαρτύρησαν και αγιάσθησαν εκατοντάδες ορθόδοξοι αδελφοί μας.
Είτε στο πεδίο της μάχης είτε στα μετόπισθεν, ως αθώα θύματα της τουρκικής
βίας και βαρβαρότητος. Αυτή τη διάσταση του μαρτυρίου και του αγιασμού ανα-
δεικνύει εξόχως η τραγωδία της Κύπρου. Όσοι έπεσαν και χάθηκαν, εισήλθαν
προ πολλού στον τόπο του αγιασμού και της Χάριτος. Στον τόπο του φωτός. Στην
αγκάλη του Θεού.

Σκέφτομαι, αυτές τις μέρες, καθώς μνημονεύουμε εκκλησιαστικώς τους
ήρωες και τους πεσόντες μας, και καθώς θυμόμαστε και προσευχόμαστε για
τους αγνοούμενους της εισβολής, πόσο οι μάρτυρες της πατρίδος, προ πολλού
αγιασθέντες και αναπαυόμενοι στην αγκάλη του Χριστού, μας παραστέκουν.
Μας δίνουν, ακόμα, σ’ αυτούς τους έσχατους καιρούς της αθλιότητος, το
παράδειγμα της αυτοθυσίας. Την αίσθηση του χρέους. Τον έρωτα και την αγάπη
της πατρίδος. 

Στέκομαι, ακόμα, και σ’ εκείνο τον αόρατο στρατό των αγίων, που μας πα-
ραστέκουν. Που μας παραστάθηκαν εκείνες τις μέρες. Που μας σκέπασαν με
τα φτερά της αγάπης τους. Όλους εμάς τους ανυποψίαστους. Έπρεπε να περάσει
καιρός, για να αντιληφθούμε τη δύναμη των αγίων, που μας σκέπασαν τότε και
μας σκέπουν, μέχρι και σήμερα. Σκέφτομαι την ευλογία που είχαμε όσοι ήμαστε
στα τοπία των μαχών, τη σκέπη και την προστασία των αγίων, τη σκέπη και την
προστασία της Κυρίας Θεοτόκου και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Κρατάω και σημειώνω τη μαρτυρία και κατάθεση του υποδιοικητού μιας μο-
νάδας του Πυροβολικού, σε σχέση με τα τραγικά συμβάντα της κατάρριψης ενός
μεταγωγικού αεροπλάνου της ελληνικής αεροπορίας, δεύτερη νύχτα της εισβο-
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λής στη Λευκωσία, εκεί που τώρα είναι ο τύμβος και το κοιμητήριο των πεσό-
ντων. «Ήταν απίστευτο», λέει. «Τα πυροβόλα και πολυβόλα που έβαζαν αδιακό-
πως δυο ολόκληρα εικοσιτετράωρα, ξαφνικά, όταν θελήσαμε να ρίξουμε ενάντια
στα προσεγγίζοντα ελληνικά αεροσκάφη, νομίζοντας πως αυτά ήταν τουρκικά
που μετέφεραν αλεξιπτωτιστές, ξαφνικά έπαθαν σχεδόν όλα εμπλοκή. Το 80 τοις
εκατόν των όπλων έπαθαν παραδόξως εμπλοκή. Ήταν απίστευτο!» Ήταν το αό-
ρατο χέρι της Παναγίας της Μακεδονίτισσας, λέω τώρα, που δίπλα από το μο-
ναστήρι της κατέπεσε το ένα και μοναδικό αεροπλάνο που κατέπεσε, εκείνο το
βράδυ. Όλα τα άλλα δώδεκα διασώθηκαν θαυματουργικώς.

Ήταν, ακόμα, και μια άλλη μαρτυρία, του σμηναγού, του χειριστού ενός από
τα υπόλοιπα αεροσκάφη: «Όλοι μέσα στα αεροπλάνα, προσευχόμαστε εκείνη την
ώρα. Εγώ, από τη Ζάκυνθο, στον άγιό μας, τον άγιο Διονύσιο. Οι άγιοί μας μας
έσωσαν!» 

Αυτά και άλλα πολλά για εκείνες τις ώρες, για τις μέρες των θλιβερών συμ-
βάντων της ιστορίας και της δοκιμασίας της Κύπρου. Είναι καιρός, πιστεύω,
να ψηλαφήσουμε τά πράγματα ορθοδόξως και χριστιανικώς και εκκλησιαστι-
κώς, μακράν του άθλιου λόγου των πολιτικών, με την κενή και άγονη και στείρα
ρητορεία, έτσι για να προσλάβουμε το θαύμα και τη στοργή των αγίων που μας
σκέπουν, της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

ΚΥΘΡΑΙΑ
της Ειρήνης Χατζηδημητρίου

i

Γύφτισσες μνήμες
γιατί επιστρέφετε
ΜΟΝΙΜΑ εκεί;

ii

Περιπλανιέμαι
σαρανταδύο χρόνια
χωρίς Ιθάκη!

iii

Θα ξαναδούμε
ηλιοβασιλέματα
της δικής μας γης;
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