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Έτσι έφυγε n Κυθρέα 
Του Νίκου Ορφανίδn 

Μέλους τnς Εnιτροπriς Εκnαιδευτικriς Υπηρεσίας, 

τέως Αιευθυντri του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Κάποτε πρέπει να πούμε για 'κείνπ τπ μεγdλπ σφαγri. Για όσα έζπσε π Κυθρέα. 

όταν έσπασε π γραμμr'i άμυνας στο δεύτερο γύρο τπς εισβολr'iς, πρωί-πρωί, στις 

14 Αυγούστου. Τότε r'iταν που πr'iραν οι άνθρωποι αλλόφρονες τους δρόμους, με 
τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν και να πολυβολούν τις aτέλειωτες ουρές των 

αμάχων. αλλά και με τα τανκς, που πολυβολούσαν, και τους σφαγείς που προέ

λσυναν. Όσοι απέμειναν στην Κυθρέα. μόνοι κι έρημοι κι ανυπεράσπιστοι και 

τρομαγμένοι και φοβισμένοι και αμr'iχανοι, δέχτηκαν τα πυρά του αδέσποτου 

πλr'iθους, αλλά και τις εκκαθαρίσεις του τουρκικού στρατού. Άοπλοι. Γέροντες 

και παιδιά, που μαρτύρησαν εκείνες τις μέρες. 

Σκέφτομαι όλους εκείνους, που στοιβαγμένοι βρέθηκαν εις το μέσον του στρα

τού. που προr'iλαυνε μέσα σ· εκείνον το Φλεγόμενο κάμπο. Όλο εκείνο το πλr'i

θος των αμάχων, από την Κυθρέα και τα γύρω χωριά, που βρέθηκε στην περιοχr'i 

του Αγίου Δημητρίου στο Καϊμακλί r'i στο Γκαράζ Παυλίδη. Ποιος θυμάται σr'iμε
ρα εκείνο τον τόπο του εγκλεισμού και του μαρτυρίου; ποιος θυμάται όλο εκεί

νο το πλr'iθος, που βρέθηκε ανυπεράσπιστο στο μένος του τουρκικού όχλου; 

Ποιος θυμάται όλους εκείνους τους νεκρούς; Όλα τα σκέπασε η σιωπr'i, τριάντα 

πέντε τόσα χρόνια. Όλα, τότε, «τα Όκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», 

όλα. τότε, r'iταν σιωπηλά, μας θυμίζει σ· εκείνο το υπέροχο ποίημα της εθνικr'iς 

αυτοσυνειδπσίας, τον "·γμνο εις την Ελευθερίαν» ο Διονύσιος Σολωμός. Νέος, με 

σοφία Γέροντος. Όπως και σr'iμερα. που στην Κυθρέα «δεν έμεινε μr'iτε ένα κλω

νάρι/φιλέρημο πουλάκι να καθίση,/το βράδυ, την αυγι'i, να κιλαϊδι'iση», όπως 

γράφει και πάλι ο Διονύσιος Σολωμός, στον «Λάμπρο». 

Τη Φοβέρα και τη σκλαβιά έζησαν στην Κυθρέα όλοι οι εναπομείναντες. και το 

θάνατο. Έτσι ι'iταν, που εισι'iλθαν στην Κυθρέα τα τουρκικά στρατεύματα, κατη

φορίζοντας από το βουνό. Έτσι πέρασαν από τους έρημους δρόμους, οι άνθρω

ποι κλεισμένοι να κοιτάνε πίσω από τα ερμητικώς κλεισμένα παράθυρα ι'i τις 

χαραμάδες της πόρτας. Ώρες κράτησε αυτι'i η διέλευση των τουρκικών στρατευ

μάτων, στις 15 Αυγούστου. Έτσι κατελr'iΦθη η Κυθρέα, έρημη και εγκαταλελειμ
μένη, με δεκάδες νεκρούς στη μέση του δρόμου. Πέρασαν, έτσι, των εχθρών τα 

φουσάτα, που ποδοπατούν τον τόπο μου, που ποδοπατούν την ψυχι'i μας. Στίφη 

και Φουσάτα τουρκικά. Σ' αυτr'iν τη νέα τουρκοκρατία, που π Κύπρος ζει και βιώ

νει επωδύνως. 
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Έτσι έφυγε η Κυθpέα 

Του Νίκου Ορφανίδn 

Μέλους τnς Εnιτροnnς Εκnαιδευτικnς γπnρεαίας, 

τέως Διευθυντn του παιδαγωγικού ινατιτούτου. 

Κάποτε πρέπει να πούμε για 'κείνn τn μεγάλη σφαγn. Για όσα έζnσε n Κυθρέα, 
όταν έσπασε η γραμμn άμυνας στο δεύτερο γύρο τnς εισβολrlς, πρωί-πρωί, στις 

14 Αυγούστου. Τότε tiταν που πtiραν οι άνθρωποι αλλόφρονες τους δρόμους, με 
τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν και να πολυβολούν τις aτέλειωτες ουρές των 

αμάχων, αλλά και με τα τανκς, που πολυβολούσαν, και τους σφαγείς που προέ· 

λαυναν. ·οσοι απέμειναν στnν Κυθρέα, μόνοι κι έρημοι κι ανυπεράσπιστοι και 

τρομαγμένοι και φοβισμένοι και αμtiχανοι, δέχτηκαν τα πυρά του αδέσποτου 

πλnθους, αλλά και τις εκκαθαρίσεις του τουρκικού στρατού. Άοπλοι. Γέροντες 

και παιδιά, που μαρτύρησαν εκείνες τις μέρες. 

Σκέφτομαι όλους εκείνους, που στοιβαγμένοι βρέθηκαν εις το μέσον του στρα

τού, που προriλαυνε μέσα σ' εκείνον το Φλεγόμενο κάμπο. ·ολο εκείνο το πλrl· 

θος των αμάχων, από την Κυθρέα και τα γύρω χωριά, που βρέθηκε στην περιοχn 

του Αγίου Δημητρίου στο Καϊμακλί ti στο Γκαράζ Παυλίδη. ποιος θυμάται σtiμε
ρα εκείνο τον τόπο του εγκλεισμού και του μαρτυpίοιJ; Ποιος θυμάται όλο εκεί· 

νο το πλrlθος, που βρέθηκε ανυπεράσπιστο στο μένος του τουρκικού όχλου; 

ποιος θυμάται όλους εκείνους τους νεκρούς; Όλα τα σκέπασε n σιωπti, τριάντα 
πέντε τόσα χρόνια. "Ολα, τότε, «τα Όκιαζε n φοβέρα και τα πλάκωνε n σκλαβιά», 
όλα, τότε, tiταν σιωnnλά, μας θυμίζει σ' εκείνο το υπέροχο ποίημα της εθνικnς 

aυτοσυνειδησίας, τον .. ·γμνο εις την Ελευθερίαν» ο Διονύσιος Σολωμός. Νέος, με 
σοφία Γέροντος. ·οπως και σtiμερα. Που στnν Κυθρέα «δεν έμεινε μtiτε ένα κλω· 

νάρι;φιλέρnμο πουλάκι να καθίσn,/το βράδυ, την αυγti, να κιλαϊδriσn», όπως 

γράΦει και πάλι ο Διονύσιος Σολωμός, στον «Λάμπρο». 

Tn Φοβέρα και τn σκλαβιά έζησαν στην Κυθρέα όλοι οι εναπομείναντες. και το 
θάνατο. Έτσι tiταν, που εισιlλθαν στnν Κυθρέα τα τουρκικά στρατεύματα, κατη

φορίζοντας από το βουνό. "Ετσι πέρασαν από τους έρημους δρόμους, οι άνθρω

ποι κλεισμένοι να κοιτάνε πίσω από τα ερμnτικώς κλεισμένα παράθυρα t'i τις 

χαραμάδες τnς πόρτας. "Ωρες κράτησε αυτti n διέλευση των τουρκικών στρατευ
μάτων, στις 15 Αυγούστου. "Ετσι κατελnΦθn n Κυθρέα, έρnμη και εγκαταλελειμ
μένη, με δεκάδες νεκρούς στn μέσn του δρόμου. Πέρασαν, έτσι, των εχθρών τα 

φουσάτα, που ποδοπατούν τον τόπο μου, που ποδοπατούν τnν ψυχti μας. Στίφη 

και φουσάτα τουρκικά. Σ' αυτtiν τη νέα τουρκοκρατία, που n Κύπρος ζει και βιώ
νει επωδύνως. 
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Έτσι, λοιπόν, έφυγε η Κυθρέα. Όσοι απέμειναν, βρέθηκαν, απερχομένου του 

2Οού αιώνος, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Βώνη. Όσα έγιναν εκεί, απερί

γραπτα και πρωτοφανή. Αρκετά καταγράφηκαν στις aτέλειωτες μαρτυρίες. 

Κάποια βρίσκονται κλεισμένα ερμητικώς στις καταθέσεις των αιχμαλώτων. "Ολων 

εκείνων των αόπλων, αμάχων γυναικοπαίδων. Εκεί βρέθηκαν όσοι επέζησαν. Για 

να υποστούν τον πλriρη εξευτελισμό. Με τις εκτελέσεις, τους ολονύχτιους 

ξυλοδαρμούς, τις αγγαρείες, τη στέρηση. Τη γύμνια. Έπρεπε να περάσουν μέρες 

πολλές, για να εντοπισθούν και να καταγραφούν οι διασωθέντες και επιβιώσα

ντες στη Βώνη της Κυθρέας. Κι ανάμεσά τους οι γονείς μου. Κι όλη σχεδόν η 

οικογένεια της μητέρας μου. 

Σκέφτομαι και πάλι, καθώς περνούν τα χρόνια, πώς έφυγε, πώς χάθηκε η Κυθρέα. 

Πώς αφεθriκαμε σ' αυτri την αμήχανη και αδιέξοδη σιωπri. Πώς αΦεθήκαμε, τριά

ντα πέντε τόσα χρόνια, να παρακολουθούμε το βιασμό της πατρίδος μας. Τη 

λεηλασία της μνriμης μας. τα βεβηλωμένα ιερά μας. Γι' αυτά όλα θέλω να 

γράψω, τώρα που αδειάζει, πλέον, και φεύγει η ζωri μας. Τώρα που Φεύγουν 

ένας-ένας οι γονείς και οι Φίλοι. Τώρα, που ανασύρονται, από τα πηγάδια και τα 

λαγούμια, τα οστά των μαρτύρων της εισβολtlς. Τώρα που φεύγουμε κι εμείς, 

κουβαλώντας τη στυΦri γεύση της εθνικής nττας και ματαίωσης. Εμείς που είδα

με και φορτωθιlκαμε στην ψυχn και κουβαλούμε εντός μας τον καημό της βεβη

λωμένης και μαρτυρικής μας πατρίδας. Της λεηλατημένης Κυθρέας. της 

«Παντέρμης Κύπρου». 

Το παρόν τεύχος έχει επιχορnγnθεί από τις Πολιτιστικές Υπη

ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Η επιχορnγnσn δεν σnμαίνει τnν αποδοχn του περιεχομένου 

n των απόψεων που εκφράζονται από τn συντακτικn επιτρο
πn από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 




