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Μνήμη των κατεχομένων 

Το άγχος και η δυστυχία, που μας 

έφερε ο νεοτουρκικός Αττίλας το 197 4, 
δε λένε να κατασιγάσουν. Ο πένθιμος 

Πενταδάκτυλος προσκαλεί απεγνωσμέ

να κ ω προκαλεί εντονότατα ... Η χερσό
νησος της Ι<αρπασίας στενάζει στην 

απέραντη απομόνωση και στη βασανι

στικτ'ι ερημιά της. Μόνο ο Απόστολος 

Λνδμέοc; της έμcινε παρηγοριά και 

«συνέκδημος> στη θλιβερτι της πορεία. 

Πορεία ιστορικr]. Χαμένες πατρίδες δεν 

υπάρχουν. Δεν επιτρέπεται να διανοη

θοιΊμε ό1ι υπάρχουν. Αυττ'] είναι θέση 

αμετακίνητη. Χρέος ηανίερο. 

Συντήρηση μνήμης κατεχομένων 

σημαίνει ακοίμητη ενατένωη δικαίων, 

ιερciJν, οσίων, βωμιi)V, εστιών. Αλλ(] αυτή 

η ενατένιση δε σημαίνει εξουθένωση 

ψυχής και πνεύματος. Σημαίνει εγκαρτέ· 

ρηση, βαθιά χριστιανική, ορθόδοξη 

ηίστη, καλλιέργεια ιωι αι)ξηση της βεβαι· 

ι'πηταc; γιπ την του θF;οι~J Τα σyέ

οια του ()εrJu ειναιυνεt~ιχνίουω. Οι δοf<ι· 

μασίες ικf:ς rΊ εθνικές) έχουν τη 

σωτηριολογiΚ:Ι τους διόστασr1 και πιέν

δυση. 

Το σττΊριγμο της rωpδιόι:;, σε τέ

τοιες ιΟρεc;, αc; μην το ζητήσουμε, αδελ

ωοί, σε νοησιαρχι~ές και ορθολογιστικές 
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εξισώσεις και συλλογισμούς της τετρα

γωνισμένης προσθαφαίρεσης της πεζής 

καθημερινότητας. Τέτοια εγκεφαλικά 

καταφύγω, οδηγούν με ακρίβεια στην 

απελπισία και στην απόγνωση. Ο τίμιος 

και ζωοποιός Σταυρός του Θεανθρώπου 

Κυρίου δείχνει αλάνθαστα το δρόμο της 

ελπίδας, της πίστης, της δικαίωσης, της 

Ανάστασης. 

Θυμάμαι και «Δεν ξεχνώ» την αλη

σμόνητη βόρεια Κύπρο μας, σημαίνει 

εναποθέτω το κεφάλαιο της πίστης στα 

πανάγια πόδια Του εν Τριόδι Θεού. Και 

αυτός, «Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς». 

ξέρει καλά, πολύ καλά, της καρδιάς μας 

ΊΟ αθέατο, ιερό κλάμα. 

Τέλος, θυμάμαι τα τουρκοπατημέ

να χώματα της κουρσεμένης πατρίδας, 

σημαίνει προχωρώ σε αυτοκριτική για μια 

εξομολόγηση ειλικρίνειας: Τούτη η εθνι .. 
f\η οοκι.υασία tJα πρέ:πεr., επιτέλους, να 

έχει μεσα της πολλή Νινευή*, πολλή Βα

βυλιJJνα (Ψαλμc)ς 136, 1). Καιρός να έρ
θουμε «εις εαυτοι)ς,, να κοιτάξουμε τον 

ουρανόν ένδον, για μια αυτογνωσία ανα

γκαιότατ!l. 

*Βλ. ηροφητείες Ιωνά και Ναοι)μ. 




