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Η «τετιμnμένn γnραιά δέσποινα Πιπίνα Κ. Αρτέμn», «Π καρτερόψυχος» αυτn 

«δέσποινα», που αψnφώντας τα πάντα υπερασπίσθnκε και διέσωσε τέσσερεις 

χιλιάδες Αρμενίους, ανοίγοντας το αρχοντικό τnς και υπερασπιζόμενn, με κίνδυ

νο τnς ζωι'iς τnς, τn σωτnρία του. αυτι'i n θαρραλέα Ελλnνίδα από τn Σύρο, που 
ύψωσε, γενναίως, στο μπαλκόνι τnς τnν Ελλnνικι'i σnμαία μαζί με τn Ρωσσικι'i, 

ενώπιον «του δαιμωνιώδους όχλου», είχε γυιό τον Αγnσίλαο Αρτέμn, διαπρεπι'i 

δικnγόρο τnς Λευκωσίας. Αυτό αναφέρει το κείμενο. Έτσι και πάλιν n Κύπρος. 
ποιος θυμάται. σι'iμερα, τn σφαγι'i των Αδάνων; Εκείνn τn μεγάλn σφαγι'i των 

Αρμενίων από τα πλι'iθn των φανατικών Τούρκων, τον Απρίλιο του 1909; Πέρα
σαν εκατόν και ένα χρόνια από τότε και όλα πια έχουν περιπέσει στον τόπο τnς 

λι'iθnς, όπως τόσα άλλα, μέσα από τnν διολισθαίνουσα προπαγάνδα και τις μεθο

δεύσεις των ισχυρών του κόσμου τούτου. Σκέφτομαι τους χριστιανικούς εκεί

νους πλnθυσμούς τnς Μικρασίας, που οδnγι'iθnκαν στο μαρτύριο και τn σφαγι'i 

και τον αφανισμό. Αιώνες τώρα. Σκέφτομαι τn σφαγι'i των Ελλι'iνων τnς Μικρο

οίας, τn σφαγι'i τnς Σμύρνnς, τον αφανισμό των Ελλι'iνων τnς Πόλnς, τn σφαγι'i 

τnς Κύπρου. Με τον ίδιο τρόπο. Απροκάλυπτα. και βάναυσα. Και φρικτά. Υπό το 

απαθές και αδιάφορο βλέμμα των Δυτικών. Σκέφτομαι. ακόμα, πως το έγκλnμα 

εκείνο, δεν υπι'iρξε «το ειδεχθέστερον στίγμα του αιώνος.» Αλλά, εξίσου ειδεχθι'i 

στίγματα και εγκλι'iματα. το ακολούθnσαν. 

τα γράφω όλα αυτά, καθώς σπαρακτικώς και επωδύνως βιώνουμε εδώ στnν 

Κύπρο τn μεθοδευμένn παράδοσn του ελλnνισμού τnς Κύπρου στους Οθωμα

νούς. Καθώς εισι'iλθαμε σε μια νέα τουρκοκρατία. Με τα στρατεύματα τnς κατο

χι'iς. και όσα άλλα. Και σκέφτομαι, πόσο επωδύνως εμείς οι Έλλnνες καλούμα

στε να υπερασπισθούμε, μόνοι στον κόσμο τούτο. και να διασώσουμε τn σπα

ραγμένn και λεnλατnμέvn και καταπατnμένn πατρίδα μας. και σκέφτομαι. ακό

μα, πόσο συνειδnτοποιούμε τnν κρισιμότnτα των καιρών, πόσο έτοιμοι είμαστε. 

πόσο ενωμένοι, για να τnν υπερασπισθούμε και να τnν διασώσουμε. Όμως, μόνο 

με τn γνώσn τnς ιστορίας αλλά και τn σύμπνοια και τnν ομόνοια και τnν ομοψυ

χία θα εξέλθουμε των δεινών και των κινδύνων. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις 

τnς ανοnσίας και aπερισκεψίας μας. 
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Εις εαυτόν 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

του Στέλιου Παπαντωνίου 

Εκπαιδευτικού 

και επειδri φαίνεται να κατάλαβες πως n ελευθερία έχει και είναι μεγαλύτερnς 
αξίας από όλα τα άλλα κο από αυτnν εξαρτώνται τα πάντα και n περιουσία και n 
Ιστορία και προπάντων n αξιοπρέπειά σου, διερωτώμαι πώς αΦnνεσαι και ανέχε
σαι. Και n πολλιl υπομονn βλάφτει, γιατί σε θεωρούν ... Ευτυχώς όμως έδειξες 
εκείνn τnν περίοδο και εκείνn τn μέρα που έριξες στnν κάλπn το βροντερό εκεί· 

νο ΟΧΙ, ελπίζω λέω να ξαναΦανείς άξιος όταν σε καλέσουν και ξαναδείς πως παί· 

ζεις στο ίδιο έργο θεατnς, αλλά εκείνn τnν ώρα πάλι θα είσαι ο Παίκτnς. Ανέχε· 

σαι. Κι αυτό προσπάθnσαν να σε συνπθίσουν να υπακούς, να μn μιλάς, εσύ δεν 

ξέρεις, υπάρχουν τόσα άγνωστα, και οι μεγάλοι και οι μεγάλες δυνάμεις και τα 

συμφέροντα, εμείς έτσι δουλεύουμε, τυφλός και κωφός και άλαλος. Αλλά εκεί· 

νπ τn μέρα nταν το μέλλον και τπς πατρίδας και των παιδιών και των εγγονιών, 

είχες γίνει πια παππούς και εκείνο το σπίτι nταν τόσο καινούργιο, μόλις έγιναν οι 

γάμοι και τόσο όμορφο μέσα στα περβόλια, και τόσο δροσερό το νεράκι να τρέ· 

χει απ' έξω ... 

Όπως και n εκκλnσιά του Βουνού και το σπίτι του παππού κι όλα όσα έμαθες πως 
τα γκρέμισαν. και οι φίλοι που χάθπκαν και δεν τους ξανάδες. Και ύστερα ιlρθαν 

να σου γκρεμίζουν τπν Ιστορία και τους αγώνες και τις αγχόνες και τις διαδnλώ· 

σεις στπ Σεβέρειο και έξω από τις φυλακές, και τ' αυτοκίνnτα των Εγγλέζων που 

λαμπάδιαζαν μπουρλότα και τα ξενύχτια στα φυλάκια, τότε που έμειναν οι εξε· 

τάσεις στπ μέσn και τρέχατε στα στρατόπεδα, γιατί δεν είχαμε στρατό κι έπρεπε 

να φτιάξουμε. Όλα λοιπόν nταν εχθρικά προς τnν πατρίδα, όλα κακώς έγιναν, 

είσαι εγκλnματίας, εσύ που ππδάς πάνω από μυρμnγκι: 

Κι οι χιονοστιβάδες κατεβαίνουν σαρωτικές. τα έκτροπα στα γnπεδα τ' ακούς και 

δεν παραξενεύεσαι, τα έκτροπα στα σχολεία σου, εδώ συνnθισες να βλέπεις 

γκρεμισμένο και καμένο τόσα χρόνια το ένδοξο Δπμοτικό Αγίου Κασσιανού, π 

συνιlθεια, τι να πεις, ποιος να πει, τα γκρεμισμένα καμπαναριά, τα λεnλατnμένα 

νεκροταφεία. Μα εσύ στπ Λευκωσία ξέρεις πως οπισθοχωρούσες, n σε έβαζαν να 
οπισθοχωρnσεις για το καλό, για τπν ειρπνικn συνύπαρξπ, νια να αρχίσουν συνο· 

μιλίες, κι έτσι, χάνεις τον ΑΙ Λουκά, από το 58, χάνεις τον Αϊ Ιάκωβο, περιlΦανος 
ακόμα στα γεροντάματά του εκεί, χάνεις τπν περβόλα που 'παϊζες μπάλα, χάνεις 

τπ Μεγάλου Κωνσταντίνου με τους εκατοντάδες κατοίκους-φίλους, χάνεις τον 

καφενέ τα Ελευθέρια, όλπ τπν περιοχn πίσω από τα σχολεία, τον Αι Γιώργn. Η 

γειτονιά σου ασφυκτιά, μένει μόνο n εκκλπσία και δέκα σπίτια. ο Αις Κασσιανός 




