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Αφήγηση του παππού μου Λοϊζου Γεωργίου· 
του Λοϊζου Γ. Γεωργίου 

Οι γονείς του πατέρα μου Γιώργου, Λοϊζος και Λέλλα Γεωργίου, κατάγονται από 

τπ κατεχόμενη Κυθρέα. ο παππούς μου, από τότε που ι'iμααταν πολύ μικροί, μας 

μιλούσε για το όμορφο χωριό του και μας διnγούνταν ιστορίες από τnν ανέμελn 

ζωι'i του στnν Κυθρέα, αλλά και άλλες ιστορίες που τις έλεγε με πίκρα, που είχαν 

να κάνουν με τον άδικο πόλεμο του 1974. 

Η ιστορία, που ξεχώρισα και ι'iθελα να ακούω πιο συχνά απ' το στόμα του παπ

πού μου, είναι αυτι'i που θα σας διnγnθώ πιο κάτω. 

«Ο παππούς Λοϊζος, που έχω και το όνομά του, όταν ξέσπασε ο πόλεμος έτυχε 

να έχει στπν κατοχι'i του ένα φορτnγό αυτοκίνπτο. Από τις 20 Ιουλίου, nμέρα που 
έγινε n εισβολι'i των Τούρκων στπν Κύπρο, του είχε ανατεθεί να κουβαλά μέρα 
και νύκτα στρατιώτες, οπλισμό και πυροβόλα στα διάφορα μέτωπα του πολέμου. 

Στπν αρχι'i, όπως μου έλεγε, νόμιζαν πως θα νικούσαν, πως δεν μπορούσε n 
Κύπρος μας να σκλαβωθεί. Γνώριζαν πως ο αγώνας ι'iταν άνισος, αλλά δεν τα 

έβαζαν κάτω. τα πράγματα όμως γίνονταν όλο και πιο δύσκολα. Ήρθε διαταγι'i 

στn συνέχεια να παραλάβουν στρατιώτες από τα μέρπ τnς κερύνειας. Περνώντας 

στn βόρεια πλευρά του πενταδάκτυλου, αντίκρισαν με φρίκπ τούρκους στρα

τιώτες να κατεβαίνουν από τα πλοία στις ακτές τπς Κερύνειας, βαριά οπλισμένοι 

και να τρέχουν με λύσσα και μανία, να σκοτώνουν και να καταστρέφουν τα 

πάντα. 

•<Ομορφn μας Κερύνεια, τί σου έμελλε να πάθεις<> μονολογούσε ο παππούς μου. 

Στα ελλnνικά φυλάκια στnν Κερύνεια δεν υπι'iρχε πια στρατός. Τα πάντα ι'iταν 

έρπμα και n διαταγι'i ι'iταν να πάρουν τους στρατιώτες και να φύγουν το γρπγο
ρότερο. οπισθοχώρnσn. Μερικοί οδnγοί Φοβι'iθnκαν και λιποτάκτnσαν. Πι'iραν τα 

αυτοκίνnτα και έφυγαν. οι Έλλnνες αξιωματικοί προσπάθπσαν να τους σταμα

τι'iσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

Μάζεψαν έτσι τους στρατιώτες μας και έφυγαν. Τα αυτοκίνnτα τους κινούνταν 

μέσα στα βουνά του Πενταδάκτυλου, μέσα στα δάσπ και τους γκρεμούς. Οι στρα-

ΊΕργαοία στο λογοτεχνικό βιβλίο: Μιλώντας σε συγγενείς μου για το βιβλίο του Στρατή 

Δούκα «Ιστορία ενός αιχμαλώτου», τους ζητώ να μου αφnγnθούν βιώματα από τον 

πόλεμο του 197 41. 




