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εύθεντο γαρ Κύπρον δε µέγα
κλέος (όταν στην Κύπρο το µέγα άκουσµα είχε φτάσει.... Ιλιάδα Λ 21). Όσσον Λέσβος άνω, Μάκαρος
έδος, εντός εέργει (απ’ όσους κατοικούν στη Λέσβο στου Μάκαρα τη χώρα.
Ιλιάδα... Ω 544) Όπως ίσως καταλάβατε, πρόκειται για τις αρχαιότερες γραπτές αναφορές που έχουν γίνει για την
Κύπρο και τη Λέσβο και προέρχονται
από την Ιλιάδα του Οµήρου.
Λέσβος και Κύπρος. ∆υο νησιά που
κατοικήθηκαν από τα πανάρχαια χρόνια
από ελληνικά φύλα, που ήρθαν στα νησιά µας από τη Θεσσαλία και την Aρκαδία αντίστοιχα. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν κατά το παρελθόν
στη Μυτιλήνη, στη Θερµή, στη Νάπη,
στην Ερεσό, στο Βουνί, στο Κούριο, στη
Σαλαµίνα, στην Πάφο, στην Κυρήνεια
και αλλού αποδεικνύουν περίτρανα το
βάθος χρόνου των δύο νησιώτικων πολιτισµών που φτάνει µέχρι την παλαιολιθική εποχή.
Ο παράλληλος βίος των δύο νησιών
θα αποδειχτεί µέσα από τις ξένες κατακτήσεις, κοινές και για τα δυο νησιά.
Πέρσες, Ρωµαίοι, Βάνδαλοι, Σαρακηνοί
και Άραβες, άλλοι θα περιοριστούν σε
επιδροµές κι άλλοι θα κατακτήσουν τα
δυο νησιά. Προσωρινά όµως. Η επικράτηση του χριστιανισµού στα δυο νησιά
θα υπερισχύσει όλων των κατακτήσεων.
Η νίκη του πνεύµατος πάνω στη βία. Οι
εκκλησίες της Παναγίας της Τρουλωτής
στους Πύργους Θερµής, του Αγίου Στεφάνου στο Μανταµάδο, της Παναγίας
της Αγγελόκτιστης στο Κίτι, της Παναγίας της Κανακαριάς στην κατεχόµενη
Αµµόχωστο, και άλλες πολλές, απηχούν µέχρι σήµερα την αδιάλειπτη παρουσία του ορθόδοξου ελληνισµού στη Λέσβο και στην Κύπρο.
Η Λέσβος, θα καταληφθεί το 1204
από τους Σταυροφόρους της ∆' Σταυροφορίας και αργότερα το 1355 θα παραχωρηθεί ως προικώον από τον Ιωάννη Ε'
Παλαιολόγο στη γενοβέζικη δυναστεία
των Γατελούζων. Ανάλογη ήταν και η
τύχη της Κύπρου, που όντας εξαιρετικά
αποµακρυσµένη από το διοικητικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, θα καταληφθεί από τους Σταυροφόρους της Γ'
Σταυροφορίας. Το 1192 θα παραχωρηθεί αρχικά στους Να΄ϊτες ιππότες, τον
ίδιο χρόνο θα πουληθεί στη φράγκικη

Λ έ σ β ο ς - Κύ π ρ ο ς

Εθνικοί βίοι παράλληλοι
δυναστεία των Λουζινιάν και τέλος το
1489 θα περάσει στην κατοχή των Βενετών.
Η Λέσβος, πρώτη από όλα τα νησιά
του Αιγαίου, θα καταληφθεί από τους
Οθωµανούς το 1462. Τη µοίρα της όµως
θα ακολουθήσει και η Κύπρος, έναν περίπου αιώνα αργότερα, το 1571. Καθ'
όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας τα
δύο νησιά θα τεθούν υπό καθεστώς βίαιων εξαναγκασµών, οι οποίες µεταφράζονταν σε πολλές περιπτώσεις σε
πάσης φύσεως απειλές, στον στραγγαλισµό της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης, στην τροµοκρατία, στους βίαιους ή εθελούσιους εξισλαµισµούς, και
στα απάνθρωπα βασανιστήρια.
Λέσβος και Κύπρος θα εκδηλώσουν
τις προθέσεις τους για εθνική ελευθερία µε αφορµή την ελληνική επανάσταση του 1821. Η γεωγραφική όµως θέση
των δύο νησιών θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε
επαναστατική εξέγερση µαζικής εµβέλειας. Η µεν Λέσβος ευρισκόµενη στην
έξοδο των ∆αρδανελίων χρησιµοποιήθηκε ως βάση εξόρµησης του τουρκικού
στόλου στο Αιγαίο και γι' αυτό οι όποιες
προθέσεις ή εξεγέρσεις καταπνίχτηκαν
εν τη γενέσει τους, η δε Κύπρος, ευρισκόµενη πολύ µακριά από τα ελληνικά
επαναστατικά κέντρα, δεν ήταν δυνατόν να τύχει των απαραίτητων ενισχύσεων που απαιτούνταν για την ευόδωση
του αγώνα. Οι προθέσεις των µυηµένων
στη Φιλική Εταιρεία Κυπρίων και Λεσβίων θα πνιγούν στο αίµα και θα διατυµπανιστούν στα δύο νησιά µε τους
απαγχονισµούς των πρωταγωνιστών. Ο
αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, οι
µητροπολίτες Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος και Κυρήνειας Λαυρέντιος
θα απαγχονιστούν στις 9-7-1821 στη
Λευκωσία, ενώ ο Γιαννάκης Λεµονής
και ο Χατζηγρηγόριος Ιωάννου λίγους
µήνες πριν στη Μυτιλήνη.
Και τα δυο νησιά δεν θα ενταχθούν
στο ιδρυθέν το 1830 νεοελληνικό κράτος. Η Λέσβος θα παραµείνει ως το
1912 υπό τουρκική κατοχή και η Κύπρος

θα παραχωρηθεί το 1878 στους Άγγλους. Η επιθυµία όµως των Ελληνοκυπρίων για ένωση µε τη µητέρα Ελλάδα
θα παραµείνει άσβεστη και θα αποδειχθεί περίτρανα στα πεδία των µαχών
του ελληνοτουρκικού πολέµου του
1897 και του Α' και Β' βαλκανικού πολέµου, όταν εκατοντάδες Λέσβιοι και Κύπριοι θα λάβουν µέρος ως εθελοντές
στις τάξεις του ελληνικού στρατού για
την απελευθέρωση της Μακεδονίας,
της Ηπείρου και των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ειδικότερα κατά τη
διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέµου
του 1897 η Κύπρος και η Λέσβος θα
έχουν την πρωτιά στην αποστολή εθελοντικών σωµάτων στο πλευρό της µαχόµενης Ελλάδας. Συγκεκριµένα θα
στείλουν, κατ' αναλογία µε τον πληθυσµό τους, τους περισσότερους εθελοντές σε σχέση µε άλλες εκτός Ελλάδος
περιοχές, και όπως έγραψε στις 11-61897 η εφηµερίδα Σάλπιγξ της Λεµεσού
«οι Κύπριοι και οι Μυτιληναίοι, πάντες
όσοι κατετάχθησαν εις τον τακτικόν
στρατόν, εφιλοτιµήθησαν να είναι πάντοτε επί του µετώπου και απεδεκατίζοντο εν εκάστη µάχη».
Η Μεγάλη Βρετανία δύο φορές, κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσµίων πολέµων του 20ου αιώνα θα αρνηθεί την
ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα, παρά τις εκατόµβες των θυµάτων που είχαν οι Κύπριοι στους δυο αυτούς πολέµους.
Αντίθετα, προκειµένου να διατηρήσει τα αποικιοκρατικά της συµφέροντα,
έβαλε στο παιχνίδι τη µειονότητα των
Τουρκοκυπρίων, που ήταν προφανώς
στην πλειοψηφία τους απόγονοι εξισλαµισµένων χριστιανών, αναδεικνύοντάς την σε ισότιµη κοινότητα και στρέφοντάς την εναντίον των Ελληνοκύπριων αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ο διχασµός του νησιού σε δύο αντίπαλες εθνικά κοινότητες ήταν αναπόφευκτος.
Οι Λεσβίοι, όπως και οι λοιποί Έλληνες, θα συµπαρασταθούν υλικά και
ηθικά στον ένοπλο αγώνα των Κυπρίων
για ένωση αρχικά και για αυτοδιάθεση
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ΗΡΩΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ
στη συνέχεια. Οι διαδηλώσεις που λάµβαναν χώρα στην προκυµαία της Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια των δεκαετιών
του 1950 και 1960, ήταν ένα συχνό φαινόµενο, που καταγράφηκε στις τοπικές
εφηµερίδες της εποχής, αιώνιο σύµβολο της αµέριστης συµπαράστασης προς
το δίκαιο αγώνα των Κυπρίων αδελφών.
Άλλωστε το γεγονός ότι ο ∆ήµος Μυτιλήνης αποφάσισε να µετονοµάσει την
κεντρικότερη πλατεία της πόλης σε
πλατεία Κυπρίων πατριωτών αποδεικνύει το µέγεθος της αλληλεγγύης των Λεσβίων προς τους αδελφούς Κυπρίους.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 θα έρθει η
σειρά των Λεσβίων να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιµής στον αγώνα για τη
σωτηρία της Κύπρου. Τρεις Λεσβίοι θα
µείνουν για πάντα στην κυπριακή γη,
ποτίζοντας το δέντρο της λευτεριάς µε
το ίδιο το αίµα τους: Γιώργος Ζερβοµανώλης από την Άντισσα, Κωνσταντίνος
Πατσανάς από τα Παράκοιλα, Ασηµάκης Μπουρέκας από τη Θερµή. Τα οστά
του τελευταίου µεταφέρθηκαν πριν από
ένα χρόνο και εναποτέθηκαν στη γενέθλια γη.
Σήµερα, 30 χρόνια µετά την τουρκική εισβολή, καλούµαστε µέσα στα πλαίσια της ενωµένης Ευρώπης και της νέας
τάξης πραγµάτων να τα ξεχάσουµε
όλα, να δώσουµε χέρι φιλίας στην αντίπερα όχθη και να εργαστούµε για µια
επανενωµένη Κύπρο. Πιστεύω προσωπικά ότι κάποια στιγµή αυτό θα γίνει
πραγµατικότητα, όταν όµως ωριµάσουν
τα πράγµατα, κι όταν το θελήσουν και οι
δυο λαοί, χωρίς έξωθεν πιέσεις και παρεµβάσεις. Προς το παρόν ισχύουν οι
στίχοι του µεγάλου χρονογράφου της
Κύπρου Λεοντίου Μαχαιρά από την
«Εξήγηση της γλυκείας χώρας Κύπρου», που γράφηκε στις αρχές του
17ου αιώνα: «Όχι, δεν είµαστε ταγµένοι
για να πούµε πού είναι το άδικο. Το δικό
µας χρέος είναι να βρούµε το µικρότερο
κακό...»
Στρατής Αναγνώστου
Iστορικός
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ΣΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟ 1974

T

ον Ιούλιο του 1974 ο Τουρκικός στρατός - εισβολέας του Αττίλα επιχειρεί να πλήξει αυτό που φοβήθηκε όσο τίποτε άλλο στην
ιστορία του.

Την Eλληνική Ψυχή! H σφοδρότητα και η βαρβαρότητα των Τούρκων,

για άλλη µια φορά είχε σαν στόχο τον Ελληνισµό της Κύπρου.
Ο Ελληνισµός της Κύπρου αντιστέκεται στις ξενοκίνητες ορδές του
Αττίλα και δίπλα τους αγωνίζεται όλος ο Ελληνισµός. Άλλωστε σε όλους
τους αγώνες για την ελευθερία, η Κύπρος, η Ελλάδα και όλος ο περιφερειακός ή µητροπολιτικός Eλληνισµός ήταν πάντα δίπλα – δίπλα.
Μετά το πρώτο κύµα της επίθεσης (20 Ιουλίου 1974) ακολουθεί η φονική επίθεση στις 16 -18 Αυγούστου 1974.
Ο Ελληνισµός υπερασπίζεται τη γη του και τις αξίες του και κοντά
στους Κύπριους αδελφούς µας, που φάνηκαν ανέτοιµοι να αντιµετωπίσουν την Τουρκική απειλή, εξαιτίας του πραξικοπήµατος που είχε προηγηθεί και της σύγχυσης που είχε δηµιουργηθεί από την αποµάκρυνση του
χαρισµατικού ηγέτη της Μεγαλονήσου Μακαρίου από το Νίκο Σαµψών.
5.000 νεκροί, 3.500 αγνοουµένοι και 180.000 πρόσφυγες ήταν ο απολογισµός των αιµατηρών γεγονότων που κατέληξε στην κατοχή του 38%
της Κύπρου επιβάλλοντας την de facto διχοτόµηση.
Ελλάδα και Κύπρος µέχρι σήµερα προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα
παιδιά τους µέσα στους νεκρούς ή να µάθουν κάτι για τους αγνοούµενους ήρωες που υπερασπίστηκαν αποτελεσµατικά τις θέσεις τους αποτρέποντας τον αφανισµό ολόκληρου του νησιού.
Η Λέσβος δίπλα τους ψάχνει τα παιδιά της, µαζί µε τις µαυροφόρες
µητέρες τους.
Αρκετοί στάθηκαν τυχεροί. Γύρισαν πίσω στο νησί µας. Σε τρεις
όµως από τους ήρωες αυτούς δεν επέτρεψε ο Θεός να χαρίσουν στους
δικούς τους τη χαρά της επιστροφής.
Τριάντα χρόνια συµπληρώθηκαν από τότε! Μα ο λοχίας Πατσανάς
Κωνσταντίνος και ο στρατιώτης Ζερβοµανώλης Γεώργιος δε γύρισαν στο
νησί µας.
Για έναν άλλον ήρωα τον Μπουρέκια Ασηµάκη, ξεκαθάρισε η εικόνα
αφού µόλις στις 21 Ιουνίου 2001 επέστρεψαν τα οστά του στη γενέτειρα
του Μόρια από το στρατιωτικό Νεκροταφείο της Λακατάµειας που αναγνωρίστηκαν µε την µέθοδο του DNA.
Εµείς δεν έχουµε παρά να ευχηθούµε ο Θεός να τους ευλογεί όπου
κι αν βρίσκονται, και ταυτόχρονα µέσα από τις σελίδες αυτού του µαθητικού εντύπου να κάνουµε µια µικρή αναφορά σ’ αυτούς, ελπίζοντας η κοινωνία και η πολιτεία έστω αργά, να τους αποδόσει την τιµή που τους αξίζει.
Β.Π.Κ 9/2004

ΣTPATIΩTHΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ
του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
Ο ΑΣHMAKHΣ γεννήθηκε το
1952 στη Μόρια Λέσβου. Είχε άλλους δύο αδελφούς και µία αδελφή
και υπηρέτησε κανονικά τη θητεία
του. Κατά την έναρξη της εισβολής
του Αττίλα βρισκόταν σε πλοίο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, µιας και
µόλις είχε απολυθεί από το Στρατό.
Το πλοίο βρισκόταν κοντά στη
Ρόδο και πήρε εντολή να επιστρέψει
στην Κύπρο.
Μάχεται µε τις δυνάµεις της
ΕΛ.∆Υ.Κ εναντίον του εισβολέα και
µε την πρώτη ευκαιρία επικοινωνεί
µε τους συγγενείς του στη Μόρια για
να τους πει πως είναι καλά.
Αυτή η επικοινωνία επαναλαµβάνεται µέχρι τις 16 Αυγούστου, οπότε
και άρχισαν οι φονικές τριήµερες µάχες της δεύτερης µεγάλης επίθεσης
του Αττίλα µε καταιγιστικά πυρά από
ξηρά και αέρα.
Σε σχετική προανάκριση που διενεργήθηκε από την ΕΛ.∆Υ.Κ αναφέρεται:
«¶ÂÚ› ÙËÓ 15.00 ÙË˜ 16.8.2004 Ë ›ÂÛÈ˜ ÙÔ˘ Â¯ıÚÔ‡ ‹ÙÔ Ï¤ÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ˜
Î·È ·ÊﬁÚËÙÔ˜, Ù· ‰Â ¿ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Â›¯ÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ¿˜ ı¤ÛÂÈ˜.
∆ﬁÙÂ ‰ÈÂÙ¿¯ıË ˘ﬁ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ··ÁÁ›ÛÙÚˆÛÈ˜….»
Η απαγγίστρωση όµως εν µέσω
των καταιγιστικών πυρών όλων των
επίγειων τουρκικών δυνάµεων αλλά
και της αεροπορίας δεν ήταν δυνατό
να ελεγχθεί και να συντονιστεί.
Έτσι, εξαφανίζονται πολλοί
αξιωµατικοί και οπλίτες και απουσιάζουν κατά προσκλητήριο της µονάδος µετά την απαγγίστρωση από την
αρχική τους θέση.
Ανάµεσα στους απόντες είναι
και ο Ασηµάκης Μπουρέκας, ο οποίος και δεν ξαναεπικοινώνησε µε τους
συγγενείς του.
Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να
διαπιστωθεί µετά από έρευνες του
ΥΠΕΘΑ πως τα οστά του ήρωα Ασηµάκη βρισκόταν σε οµαδικό τάφο

στρατιωτικού Νεκροταφείου της Λακατάµειας.
Η ταυτοποίηση έγινε µε τη µέθοδο του DNA και τα οστά επέστρεψαν
στη γενέτειρα του για να ταφούν στο
χώµα που τον γέννησε µε στρατιωτικές τιµές που αποδόθηκαν µε τη
φροντίδα του ΥΠΕΘΑ, της Νοµαρχίας Λέσβου και του ∆ήµου Μυτιλήνης.
O αδελφός του Παναγιώτης, βεβαιώνει και ο ίδιος την ταυτότητα
των οστών από ένα χαρακτηριστικό
χρυσό δόντι του αδελφού του, ενώ η
µητέρα του χάθηκε από τον καηµό
της, πριν ακόµα βρεθούν και αναγνωριστούν τα οστά του χαµένου παιδιού της.
Στα έγγραφα που συνοδεύουν
τα οστά του Ασηµάκη Μπουρέκα από
το ΥΠΕΘΑ αναφέρεται ως αιτία θανάτου:

«….¶ÔÏÏ·Ï¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ·ﬁ ˘ÚÔ‚ﬁÏÔ….»
Σε έγγραφο της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λέσβου των ηµερών
αυτών (441/19-6-2001) διαβάζουµε:
«H ¡ÔÌ·Ú¯È·Î‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË §¤Û‚Ô˘ ‰È’ ÂÌÔ‡ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·ı‹ÎÔÓ
Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ◊Úˆ·
·˘ÙÔ‡ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜, ÌÂ ‰ËÌﬁÛÈ· ‰·¿ÓË ‰ÈÎ‹ ÙË˜, Î·È Ó· ·Ú·ÁÁÂ›ÏÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÈÓ ÙË˜ ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÛÙËıÂ› ÛÙËÓ
È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.
¢ËÌ‹ÙÚË˜ º. µÔ˘Ó¿ÙÛÔ˜»
Επίσης, σε ψήφισµα του τοπικού

Συµβουλίου του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μόριας του ∆ήµου Μυτιλήνης στις 21.6.2001 αναφέρεται:
To ∆ÔÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚Â ˘’ ﬁ„ÈÓ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ËÚˆÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡ Ì·˜,
∏ƒø∞ ∞™∏ª∞∫∏ ª. ª¶OÀƒ∂∫∞
……
….ÔÌﬁÊˆÓ· „ËÊ›˙ÂÈ:
1………
2………
.........
5. ¡· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙÂ› Ë Ï·ÙÂ›· ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÂ Ï·ÙÂ›· ∞ÛËÌ¿ÎË ª. ªÔ˘Ú¤Î·,
6. ¡· ÛÙËıÂ› ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ∏ƒø∞
ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ Ï·ÙÂ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡……..
O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ∑Ô‡ÚÔ˜

«

»

Μέχρι σήµερα δυστυχώς τίποτα από
τα παραπάνω δεν έχει γίνει.
Ο αδελφός του ήρωα θα µας πει
µε πίκρα: «….Aν ενοχλεί κάποιους
µια πινακίδα : «Οδός Ασηµάκη Μ.
Μπουρέκα» τότε βάλτε την τουλάχιστον στο δικό µου σπίτι, πάνω
σ΄έναν τοίχο…»
Ο ίδιος µας εξηγεί πως η αγωνία
των συγγενών και της µητέρας τους
για τον αρχικά αγνοούµενο Ασηµάκη, είχε σαν αποτέλεσµα να επισκεφτούν δύο φορές την Κύπρο πριν 25
χρόνια µήπως βρουν κάποιο στοιχείο
για τον Ασηµάκη µετά την τότε άφιξη
στρατιωτικών στη Μόρια για να ανακοινώσουν επίσηµα στη δύστυχη µητέρα του ήρωα πως ο γιος της αγνοείται!!
«∆εν έχω παράπονο από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας» λέει ο
Παναγιώτης, «αλλά δεν φαίνεται να
ισχύει το ίδιο για την πολιτική ηγεσία
και τους τοπικούς άρχοντες».
«Βγήκε ο Κεντέρης, τον οποίο τιµώ κατά τα άλλα, πρώτος στους Ολυµπιακούς και όλοι τρέξανε να ονοµάσουν βαπόρια και γήπεδα µε το όνοµα του…..
Για τα παλικάρια που δώσανε το
αίµα τους για τον τόπο µας, δεν αξίζει ούτε µια ταµπέλα σ’ ένα δρόµο;»
Ελπίζουµε οι γραµµές αυτές να
διαβαστούν από κάποιους υπεύθυνους και να δώσουν µε πράξεις την
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απάντηση που αρµόζει.
Εµείς υποκλινόµαστε στον ήρωα
και επιθυµία µας παραµένει να µπορέσουµε να οργανώσουµε µια εκδήλωση τιµής, γιατί το οφείλουµε σ’αυτούς που έπεσαν στην Κύπρο και σε
αυτούς που πολέµησαν και ευτυχώς
επέστρεψαν στο νησί µας, αλλά και
στη νέα γενιά του τόπου µας που
πρέπει να µάθει για τη θυσία τους και
να διδαχτεί από αυτή.
Ι.Γ Βαρνάκος: Οι 1619 αγνοούµενοι του 1974

ΣTPATIΩTHΣ

ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ξει. Ο ευαίσθητος Γιώργος µέχρι σήµερα αγνοείται. Μετά το γράµµα
πρόλαβε άλλη µια φορά να τηλεφωνήσει στους δικούς του και από τις
16 Αυγούστου χάνονται τα ίχνη του.
Οι έρευνες της Πανελλήνιας Ένωσης
Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων
Αιχµαλώτων και Αγνοουµένων Κυπριακής Τραγωδίας, και οι έρευνες
του ΥΠΕΘΑ δεν έχουν δώσει κάτι συγκεκριµένο.
Η προανάκριση της 1.11.1974
του Λ/γού Φυτά Ιωάννη (που έγινε µε
βάση την Φ.453/14/62/ΑΣ.51/3.9.1974
∆γή ΕΛ.∆Υ.Κ/1ον Ε.Γ) αναφέρει:
«( … )
∂È˜ ÙÔÓ 4ÔÓ §ﬁ¯ÔÓ ·Ó‹ÎÔÓ Î·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÏ›Ù·È
·.) ™ÙÚ/ÙË˜…
…
Î) ™ÙÚ/ÙË˜ ∑ÂÚ‚ÔÌ·ÓÒÏË˜ °ÂÒÚ-

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
«Εν Κύπρω τη 9.8.74”
Πολυαγαπηµένοι µου και αξέχαστοι
γονείς και πολυαγαπηµένη µου αδελφούλα… Ο πόλεµος έχει τελειώσει
πια εδώ και έχουν ησυχάσει τα πράγµατα και γι’αυτό δε θέλω να στεναχωριέστε καθόλου για µένα, αλλά να
κοιτάτε τον εαυτό σας και να περνάτε καλά.
Το ξέρω πόση λαχτάρα πήρατε µε τα
επεισόδια που έγιναν αλλά τι να κάνουµε, ήτανε γραφτό µας και αυτό.
Το ευχάριστο είναι ότι ζω και αυτό
φτάνει. Τα άλλα θα περάσουν και θα
τα ξεχάσουµε αν και είναι δύσκολο
για µένα να ξεχάσω αυτές τις δραµατικές ηµέρες, µέσα στο καυτό βόλι
που έπεφτε και τους συναδέλφους
µου που σκοτώθηκαν.
Κάθοµαι και σκέφτοµαι τη µητέρα
τους, την πίκρα που θα πήραν όταν
έµαθαν για τον σκοτωµό των παιδιών
τους…
Τι κάνει ο πατέρας µου πηγαίνουν
στη θάλασσα; Βγάζουν καµιά σαρδέλα; ∆ώστε χαιρετισµούς σε όλη τη
γειτονιά και ιδιαιτέρως στον πολυαγαπηµένο µου πατέρα και Κατίνα.
Σας φιλώ όλους µε πολλή αγάπη, το
αγαπηµένο σας παιδί ο Γιώργος.
Γεια σας και περιµένω ανυπόµονα
γράµµα σας και τα νέα σας…»
Όµως άλλο γράµµα δε θα υπάρ-
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ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, 3Ë ¢ÈÌÔÈÚ›·,
…
3. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙËÓ Ê¿ÛÈÓ ÙˆÓ
∆Ô˘ÚÎÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ÙÈ˜ ‰È‹ÚÎÂÛÂÓ ·ﬁ 20.7.77 ¤ˆ˜ 22.7.74 ¿·ÓÙÂ˜ ÔÈ ÂÓ ·Ú·ÁÚ¿Êˆ 2 ‰È·Ï·Ì‚·ÓﬁÌÂÓÔÈ ÔÏ›Ù·È ¤Ï·‚ÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Î·È
Ô˘‰Â›˜ ¤·ıÂÓ ÙÈ.
4. ∏ 14.8.74 ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·ı’‹Ó ‹ÚÍ·ÙÔ Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÈıÂÙÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ Â‡ÚÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ˜ ·Ú·Á
2 ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÏ›Ù·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÒ˜ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ÂÈ˜ ‡„ˆÌ· ∞
(4Ô˜ §ﬁ¯Ô˜) Î·È ÂÈ˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ·
(2Ô˜ §ﬁ¯Ô˜).
∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ Ê¿ÛÂˆ˜ ÙÔ
™ÙÚ·ÙﬁÂ‰ÔÓ ÙË˜ ∂§.¢À.∫ Â‰¤¯ıË
ÛÊÔ‰Ú¿˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ∆Ô˘ÚÎÈÎÔ‡ Â˙ÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙËÚÈ˙ﬁÌÂÓÔÓ ·ﬁ ·ÚÌ¿ÙˆÓ, ﬁÏÌˆÓ, ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ Î·È ·ÂÚÔ-

ÔÚ›·˜, ÏËÓ ﬁÌˆ˜ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÛıÂÓ·Ú¿˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘
™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Â˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ Î·È 4Ô˘ §ﬁ¯Ô˘ ·È
∆Ô˘ÚÎÈÎ·› ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ·ÂÎÚÔ‡ÔÓÙÔ
ÌÂ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ¿˜ ·ˆÏÂ›·˜ ‰È· ÙÔ˘˜
ÂÈÛ‚ÔÏÂ›˜.
¶ÂÚ› ÙËÓ 15.00 ÙË˜ 16.8.74 Ë ›ÂÛÈ˜
ÙÔ˘ Â¯ıÚÔ‡ ‹ÙÔ Ï¤ÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î·È
·ÊﬁÚËÙÔ˜, Ù· ‰Â ¿ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Â›¯ÔÓ
ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ¿˜
ı¤ÛÂÈ˜.
∆ﬁÙÂ ‰ÈÂÙ¿¯ıË ˘ﬁ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÛËÌ 9ÔÓ ™.¶.) ··ÁÁ›ÛÙÚˆÛÈ˜
‹ÙÈ˜ ¢/Á‹ ‰ÈÂ‚È‚¿ÛıË Î·È ÂÈ˜ ÙÔ˘˜
2ÔÓ Î·È 4ÔÓ §ﬁ¯Ô˘˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ·› ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ‰È¤Ù·Í·Ó Ù·˜ ¢ÈÌÔÈÚ›·˜ ÙˆÓ
Ó· ··ÁÁÈÛÙÚˆıÒÛÈ ÂÓÒ Ë Â¯ıÚÈÎ‹
›ÂÛÈ˜ Ë‡Í·ÓÂÓ ÔÏÔÓ¤Ó…
OÌÔ›ˆ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ˆ˜ ¿Óˆ
ËÌÂÚÔÌËÓ›·Ó Î·È ÒÚ·Ó ‹ÚÍ·ÙÔ Î·È Ë
··ÁÁ›ÛÙÚˆÛÈ˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
4Ô˘ §ﬁ¯Ô˘ ˘ﬁ ÛÊÔ‰ÚﬁÓ ˘Ú Â˙ÈÎÔ‡, ·ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÂÚÔÔÚ›·˜.
∂ÂÈ‰‹ ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÏ›Ù·È:
1)……
……….
10. ™ÙÚ/ÙË˜ ∑ÂÚ‚ÔÌ·ÓÒÏË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 4Ô˜ §ﬁ¯Ô˜,
………….
∂ÍËÊ·Ó›ÛıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó
ÙË˜ ··ÁÁÈÛÙÚÒÛÂˆ˜ ‹ÙÈ˜ ‹ÚÍ·ÙÔ
ÙˆÓ 15.00 ÙË˜ 16.8.74 Î·È ﬁÙÂ ÙÔ Â¯ıÚÈÎﬁÓ ‡Ú ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÁÂ›ˆÓ Ì¤ÛˆÓ ˘Úﬁ˜ Î·È ÙË˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ‹ÙÔ
ÙﬁÛÔÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎﬁÓ, ÒÛÙÂ Î·ı›ÛÙ·ÙÔ Ï›·Ó ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ ·Ó ÌË ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ô
¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌﬁ˜.
Â) ¢ÂÓ Â˘Ú¤ıËÛ·Ó ·ÚﬁÓÙÂ˜ ÂÈ˜ ÙÔ
‰ÈÂÓÂÚÁËı¤Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁÁ›ÛÙÚˆÛÈÓ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ §ﬁ¯Ô˘ ÙˆÓ
ÙË˜ 17:15 ÙË˜ 16.8.74.
˙) ¢ÂÓ ÂıÂ¿ıËÛ·Ó ˘ﬁ Ô˘‰ÂÓﬁ˜ Ó·
·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È, Ó· ·˘ÙÔÌÔÏÔ‡Ó, Ó·
›ÙÔ˘Ó ÓÂÎÚÔ› ‹ Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ,
…………………
¢π∞ ∆∞À∆∞
ºÚÔÓÒ ﬁÙÈ:
………….
ÂÍËÊ·Ó›ÛıËÛ·Ó ÙËÓ 16.8.74 ÂÓ Î·ÈÚÒ ÔÏ¤ÌÔ˘, ‰È·ÙÂÏÔ‡ÓÙÂ˜ ÂÓ ˘ËÚÂÛ›· ‰È·ÙÂÙ·ÁÌ¤ÓË ÙÔÈ·‡ÙË, Ë ‰Â
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ›˜ ÙˆÓ ÚÔ‹ÏıÂÓ ¤ÓÂÎÂÓ
ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜……»
Ο ΓIΩPΓOΣ γεννήθηκε στο 1953
στα Παράκοιλα Λέσβου.
Είχε µια αδελφή, την Κατίνα, και
έναν αδελφό, τον Φώτιο. Υπηρέτησε
για έναν χρόνο στην Καλαµάτα.
Πήρε φύλλο πορείας τον Ιούλιο
του 74 και πήγε στην Κύπρο. Μόλις

πήγε άρχισε δυστυχώς ο πόλεµος.
Είχε προηγηθεί άλλο ένα ταξίδι
µε συναδέλφους του στρατιώτες τις
ηµέρες του πραξικοπήµατος στην
Κύπρο αλλά δεν έµειναν στη Μεγαλόνησο, επέστρεψαν αµέσως.
Μετά ξαναµεταφέρθηκαν στο
νησί και η Τουρκική επίθεση τους
βρήκε τελείως ανέτοιµους ψυχολογικά αλλά και απροσανατόλιστους.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα γεγονότα µε τη σειρά που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Μέχρι σήµερα ο Γιώργος Ζερβοµανώλης αγνοείται, ενώ κανένας,
όπως διαπιστώσαµε από τη συζήτηση µε τους συγγενείς του, δεν έχει
ενδιαφερθεί για να τιµηθεί ο ήρωας
αυτός µε τον τρόπο που του αξίζει.
Μπορεί να πέρασαν τριάντα ακριβώς
χρόνια από τότε, µα οι δικοί του ακόµα περιµένουν να ξαναγυρίσει, όπως
υποσχόταν σε ένα άλλο γράµµα του:
Από κοντά σου µάνα µου
Θα λείψω µακριά
Κλείσε τα µάτια σου τα δυό
Και σφίξε την καρδιά

Καθώς επήρα το στυλό
Για να σου γράψω γράµµα
Πικρό ένα δάκρυ κύλισε
Και µ’έπιασε το κλάµα.
Μην κλαίς µανούλα µου γλυκιά
Που έφυγα από κοντά σου
Θα ρθει µια µέρα που ξανά
Θα ρθω στην αγκαλιά σου.

ΛΟΧΙΑΣ

ΠΑΤΣΑΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ο ΚΩΣTAΣ γεννήθηκε στις
18.9.1952 στον Γαβαθά Άντισσας.
Όπως και ο Γιώργος Ζερβοµανώλης, προερχόταν από οικογένεια ψαράδων.
Τελείωσε το ∆ηµοτικό και µετά
µαζί µε την οικογένεια του ασχολείται µε το ψάρεµα.

Τότε ο Γαβαθάς είχε το πολύ 15
οικογένειες και σχεδόν όλοι ήταν
ψαράδες.
Η µητέρα του Πολυξένη (Ποσούλα) Πατσανά και τα αδέλφια του ακόµη τον περιµένουν να γυρίσει εκεί
στο Γαβαθά µε πολλές ελπίδες.
Έχουν πάρα πολλές αιτίες για να πιστεύουν πως ζει, αλλά πάρα πολύ λίγες πληροφορίες για το πού µπορεί
να βρίσκεται, αν και δεν κατάφεραν
οι ίδιοι να πάνε στην Κύπρο µετά την
εισβολή µήπως µάθουν κάτι.
Ο Κώστας Πατσανάς είχε τρεις
αδελφές και έναν αδελφό. Υπηρέτησε ως λοχίας για ένα χρόνο στο Χαϊδάρι και τη ∆ράµα και µετά για έναν
ακόµη χρόνο στην Κύπρο.
Στις 20 Ιουλίου απολυόταν από
το Στρατό µα µέχρι σήµερα δεν έχει
έρθει µε το απολυτήριο πίσω στο Γαβαθά. Τον πρόλαβε η εισβολή του Αττίλα.
Σε σχετικό πιστοποιητικό του
Αρχηγείου Στρατού, 1ον Ε.Γ/ Τµήµα
6 αναφέρεται:

Το πρώτο κύµα της επίθεσης του
Αττίλα κόπασε και η λήξη του τον
βρήκε ζωντανό.
Μετά την πρώτη αυτή επίθεση
τηλεφώνησε ένα πρωινό στις 09.00
από τα χαρακώµατα και η µητέρα του
και η αδελφή του θυµάται ακόµη το
διάλογο: «Tι κάνετε; Πίνετε κανένα
ούζο;» και οι δικοί του: «Πότε θα έρθεις;» µια και έπρεπε να είχε απολυθεί, για να απαντήσει ο ίδιος: «Μακάρι να ήξερα …………»
Την πρώτη φορά που επιχειρήσαµε να συζητήσουµε µε τους δικούς
του στο Γαβαθά, µια χιονοθύελλα
µας επέτρεψε να φθάσουµε µόνο µέχρι το Σκαλοχώρι.
Τη δεύτερη, εξαιτίας κατακλυσµιαίας βροχής χρειάστηκε να δηλώσουµε στην Τροχαία πως µόνο µε δική µας ευθύνη θα περάσουµε από
την περιοχή του κόλπου Καλλονής
όπου είχαν πληµµυρίσει τα πάντα.
Φτάσαµε µε µεγάλο κίνδυνο - πράγµατι - στον Γαβαθά για να ακούσουµε

«…. O ¶·ÙÛ·Ó¿˜ ∫ˆÓÛ/ÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ¶ÔÛÔ‡Ï·˜ … ˘ËÚÂÙÒÓ ˆ˜ §Ô¯›·˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ ÂÈ˜ Ïﬁ¯ÔÓ
µ·Ú¤ˆÓ ŸÏÌˆÓ ∂§.¢À.∫ ÂÍËÊ·Ó›ÛıË ÙËÓ 16ËÓ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1974, Ì·¯ﬁÌÂÓÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÂÈ˜
∞Ì˘ÓÙÈÎ‹Ó ∆ÔÔıÂÛ›·Ó ™ÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ∂§.¢À.∫ ÂÓ §Â˘ÎˆÛ›· ∫‡ÚÔ˘,
‰È·ÙÂÏÒÓ ÂÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ¤ÓÂÎÂÓ
Ù·‡ÙË˜.
∞ı‹Ó·È 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974»

Σε ένα γράµµα του γράφει ο Κώστας:
« Λευκωσία 2-7-1974
….σας γράφω τώρα και το τελευταίο .(γράµµα !)
Όπως βλέπετε οι µέρες µείνανε
πολύ λίγες για να έρθω. Στις 16
του µηνός φεύγουµε από την Κύπρο, και στις 19 θα έρθουµε στην
Ελλάδα. Αν πάρουµε τις άδειες
την ίδια µέρα, στις 20 θα είµαι
στο σπίτι, αν όχι στις 20, στις 21
θα είµαι σίγουρα…
Χαιρετισµούς σε όλο το Γαβαθά
γεια σας και καλή αντάµωση
Σε 17 µέρες κοντά σας»

τη µητέρα του Κώστα Πατσανά να
µας λέει για τον ήρωα γιο της:
“Είχε έρθει ένα χαρτί (το οποίο δεν
µπόρεσε να το βρει σήµερα) που έλεγε πως βρισκόταν σε στρατόπεδο
της ΕΛ.∆Υ.Κ µαχόµενος κατά των
Τούρκων τις ώρες της δεύτερης σφοδρής επίθεσης στις 16-18 Αυγούστου
1974. Μετά από εξάωρη µάχη το καταφύγιό τους κατελήφθη από τους
Τούρκους”.
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Σύµφωνα πάντα µε όσα λέει η
µητέρα του και η αδελφή του:
«Το καταφύγιο τους ήταν µια
σπηλιά κάπου στον Πενταδάχτυλο.
Στη σπηλιά αυτή κρυβόταν µε
πολλούς άλλους στρατιώτες της
ΕΛ.∆Υ.Κ..
Ο Κώστας ήταν άρρωστος µε πυρετό, όταν οι Τούρκοι επιτέθηκαν στο
κρυσφήγετό τους»
Κάποια στιγµή φαίνεται πως η
σφοδρότητα της επίθεσης είχε το
ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό που συνέβη
και µε τον Γ. Ζερβοµανώλη.
∆ιατάσσεται απαγγίστρωση. Ο
Κώστας Πατσανάς λόγω της ασθένειάς του δεν µπορεί να ακολουθήσει
τους άλλους µέσα στο πανδαιµόνιο
της µάχης.
Έτσι αποφασίζει να µείνει κρυµµένος εκεί παρά το ότι οι άλλοι στρατιώτες πρότειναν να τον πάρουν από
τη σπηλιά µε οποιοδήποτε κόστος
γι’αυτούς, εξαιτίας της επικινδυνότητας του εγχειρήµατος κατά τη διάρκεια της απαγγίστρωσης.
«Τον πιάσανε», δηλώνει µε βεβαιότητα η µητέρα του Κώστα Πατσανά «τον βάλανε µαζί µε άλλους
αιχµαλώτους και του δέσανε τα µάτια. Με τρένο τους πήρανε στα βάθη
της Τουρκίας».
Από αυτήν την πίστη για τα συµβάντα µε τον Κώστα Πατσανά ξεκινά
και το δράµα της οικογένειας που
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κρατάει για τριάντα χρόνια µέχρι σήµερα
Ας ακούσουµε και πάλι την µητέρα Ποσούλα:
«Μετά την εισβολή ο Κώστας Σέρεζης, δηµοσιογράφος. έδειχνε στην
τηλεόραση της ΕΤ φωτογραφίες των
αγνοουµένων στο εσωτερικό της
Τουρκίας.
Οι αιχµάλωτοι φορούσαν (σε µια
από αυτές) ριγέ φανέλες».
«Τον είδαµε», λένε αδελφή και
µητέρα. Τον γνώρισαν σε µια φωτογραφία όπως λένε.
Βλέπουν µια δυσκολία να το πιστέψουµε και συµπληρώνει η µητέρα:
«Τον είδα εγώ, τον είδε η Ελένη,
τον είδε η Βαγγελιώ και ένας φίλος
του από εδώ, ο Γ. Θυµέλης που τώρα
µένει στην Αθήνα. ∆εν είµαστε µόνο
εµείς που είδαµε το παιδί µας. Είναι
και άλλοι από αυτούς που χάσανε τα
δικά τους παιδιά.
Ένας Έλληνας φορτηγατζής συνάντησε στο εσωτερικό της Τουρκίας
κάποιον που του δήλωσε πως είναι
Έλληνας που πιάστηκε αιχµάλωτος
στην Κύπρο.
Τους υποχρέωσαν να παντρευτούν µε Τουρκάλες. Ανάµεσα στη
ζωή τους και στην πρόταση αυτή,
πολλοί από τους αιχµαλώτους υπέκυψαν και δέχτηκαν να παντρευτούν.
Τώρα γιατί τόσα χρόνια δε δίνουν ση-

µεία ζωής, δεν ξέρω. Ίσως επειδή
έχουν πια παιδιά και οικογένεια…..»
Αυτά ισχυρίζεται η µητέρα. Τα
στοιχεία όµως είναι τόσο λίγα που
κανείς δεν µπορεί να πει τίποτα.
Παρ’ολα αυτά, οι ελπίδες των δικών του να γυρίσει πίσω είναι τόσο
πολλές που µας κάνουν να υποκλινόµαστε στην επίσης ηρωική µητέρα
και να ευχόµαστε αυτό να γίνει γρήγορα.
Τονίζουµε πως στην περίπτωση
του Κώστα Πατσανά δεν πήρε κανείς
ούτε αίµα για να ψάξουν µε τη µέθοδο του DNA, όπως έγινε µε τον Ασηµάκη Μπουρέκα, ούτε ενδιαφέρθηκε
κανείς από ∆ήµο ή Κοινότητα για τον
αγνοούµενο ήρωα. Η θυσία του φαίνεται δε συγκίνησε κανέναν, δεν
έκανε κανέναν να αισθανθεί πως κάτι
του οφείλουµε, και σ’αυτόν και στην
οικογένεια του
Το ενδιαφέρον βέβαια του ΥΠΕΘΑ υπήρξε και εδώ, αλλά µόνο από
το ΥΠΕΘΑ.
Ευχόµαστε και πάλι λοιπόν αυτές οι γραµµές να διαβαστούν από
τοπικούς άρχοντες και υπευθύνους
και να αλλάξουν στάση για το θέµα,
σε σχέση µε τους προκατόχους των.

Eυχαριστούµε τον Γρηγόρη Bέτσικα για
τα πολύτιµα στοιχεία που µας παραχώρησε.
Β.Π.Κ. 9/2004
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Επιλογή από κείµενα των:ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΩΓΟΥ και ΣΑΚΗ ΠΛΕΣΣΑ - Πολεµιστών της ΕΛ.∆Υ.Κ.
«ΑΤΤΙΛΑΣ» 1 - 20 Ιουλίου 1974
Σάββατο πρωί, και ξαφνικά ο γαλανός ουρανός της Κύπρου σκοτεινιάζει από σµήνος εχθρικών αεροσκαφών. Πέντε αεροσκάφη τύπου Ντακότα και ένα τύπου C130 ρίχνουν αλεξιπτωτιστές κοντά στο χωριό ΚΙΟΝΕΛΙ. ∆ύο βοµβαρδιστικά αεροσκάφη (F 104) βοµβαρδίζουν το στρατόπεδο της ΕΛ∆ΥΚ.
Η ΕΛ∆ΥΚ στο διάστηµα της πρώτης ηµέρας εξαπολύει
δύο επιθέσεις. Μία κατά τη διάρκεια της ηµέρας και καταλαµβάνει το στρατόπεδο της ΤΟΥΡ∆ΥΚ, και τη δεύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το χωριό ΚΙΟΝΕΛΙ, όπου
ήταν και η µεγαλύτερη δύναµη της ΤΟΥΡ∆ΥΚ. Η επίθεση
αρχικά εξελίχθηκε µε επιτυχία και διήρκεσε µέχρι τις 02:00
το πρωί της 21/7/1974, οπότε και διατάχθηκε η σύµπτυξη
των τµηµάτων, επειδή η παραµονή εγκυµονούσε µεγάλες
απώλειες µε το φως της ηµέρας, λόγω των επιθέσεων της
αεροπορίας και της µη ύπαρξης αντιαεροπορικής κάλυψης.
Όλη την ηµέρα που ακολουθεί συνεχίζεται η προσβολή
του στρατοπέδου ΕΛ∆ΥΚ από αεροσκάφη µε ρουκέτες και
πυροβολισµούς. Οι βοµβαρδισµοί εντάθηκαν τις απογευµατινές ώρες και ακολουθεί νυχτερινή επίθεση. (20:00). Η µάχη υπήρξε σφοδρότατη και διήρκεσε µέχρι τις 03:30 το
πρωί της 23/7/74. Ο εχθρός είχε µεγάλες απώλειες στο πεδίο της µάχης, σε αντίθεση µε τα αµυνόµενα τµήµατά της
ΕΛ∆ΥΚ.
Το τέλος της πρώτης φάσης του «ΑΤΤΙΛΑ» 1 βρίσκει
τον εχθρό σε µειονεκτικότατη θέση. Έχει αποβιβάσει στο
νησί 40.000 στρατό και 200-300 άρµατα µάχης, αλλά το µόνο που κατάφερε είναι να χάσει στα περισσότερα πεδία µάχης. Οι εκτιµήσεις του BBC για τις απώλειες των Τούρκων
αναφέρονταν σε χιλιάδες, ενώ αντίστοιχα της ΕΛ∆ΥΚ
ήταν: Νεκροί 12, τραυµατίες 45, αγνοούµενοι 11.

«ΑΤΤΙΛΑΣ» 2 - 14 Αυγούστου 1974
Οι Τούρκοι έχουν κυριαρχήσει σχεδόν παντού, έχουν
χαράξει τη γραµµή τους αλλά δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν το θύλακα της ΕΛ∆ΥΚ, παρ’ ότι τον έχουν κυκλώσει. Στις 14 Αυγούστου τα ξηµερώµατα αρχίζουν καταιγιστικό πυρ κατά των θέσεων της ΕΛ∆ΥΚ και των δυνάµεων
που είναι γύρω και µέσα από το στρατόπεδο. Οι δυνάµεις
αυτές είναι 3 λόχοι: ο Λόχος ∆ιοικήσεως έξω από το στρατόπεδο και ο 2ος και 4ος Λόχος µέσα σ’ αυτό.

Μετά από καταιγιστικό πυρ δύο ωρών αρχίζει η τουρκική επίθεση. Προηγούνται τα άρµατα µάχης και ακολουθεί
πεζικό πλήρως εξοπλισµένο. Η επίθεση όµως αποκρούεται,
µε τεράστιες απώλειες για τους Τούρκους. Στις 11.20΄
έχουµε τη δεύτερη τουρκική επίθεση, οι απώλειές τους
όµως είναι τόσο µεγάλες, που και πάλι δεν καταφέρνουν
να προχωρήσουν βήµα. Στις 8 το βράδυ κάνουν νέα νυχτερινή επίθεση, αλλά και αυτή αποκρούεται.
Στις 15 Αυγούστου, στις 11 το πρωί οι Τούρκοι αρχίζουν
να βάλλουν τις θέσεις της ΕΛ∆ΥΚ µε αεροπορία και στη συνέχεια µε άρµατα και πεζικό. Και πάλι αποκρούονται οι επιθέσεις των Τούρκων που έχουν τεράστιες απώλειες.
Έτσι φτάνουµε στις 16 Αυγούστου. Με το πρώτο φως
της ηµέρας οι Τούρκοι εξαπολύουν επίθεση µε την αεροπορία, ακολουθούν όλµοι και όπλα υποστήριξης και τέλος τα
άρµατα µε το πεζικό. Συναντούν σθεναρή αντίσταση, αλλά
οι Ελδυκάριοι είναι λίγοι. Οι Τούρκοι προωθούνται και οι άνδρες της ΕΛ∆ΥΚ πλέον κυκλωµένοι, µάχονται σαν λιοντάρια µέχρι τις 11 το πρωί, οπότε και τα άρµατα έφτασαν στις
θέσεις τους και πάτησαν αρκετούς από αυτούς. Από τους
35 άντρες οι 23 είναι νεκροί µαζί µε τον επικεφαλής Λοχαγό Σταυριανάκο Σωτήριο. Οι δύο λόχοι που ήταν κυκλωµένοι µέσα στο στρατόπεδο, ο δεύτερος και ο τέταρτος, έδωσαν επική µάχη και πολλές φορές σώµα µε σώµα, ενώ δέχονταν επιθέσεις από αεροπορία, πολυβόλα Μπράουνινγκ
και εµπρηστικές βόµβες Ναπάλµ, άρµατα και πεζικό. Η µάχη των λίγων εναντίον των πολλών κράτησε σχεδόν µέχρι
τις 4 το απόγευµα. Ο 4ος Λόχος είχε 19 νεκρούς και αγνοούµενους καθώς και πολλούς τραυµατίες. Όταν οι Τούρκοι
έµπαιναν στο στρατόπεδο της ΕΛ∆ΥΚ, διατάχθηκε σύµπτυξη. Οι υπερασπιστές του στρατοπέδου πέρασαν στην κυριολεξία µέσα από τις γραµµές των Τούρκων βάλλοντες και
βαλλόµενοι (πράγµα απίστευτο και όµως αληθινό) και
έφτασαν στην περιοχή Αρχάγγελου, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι ζώντες.
Ο αγώνας της ΕΛ∆ΥΚ ήταν ανεπανάληπτος, οι θυσίες
των αξιωµατικών και ανδρών της συγκρίνονται χωρίς υπερβολή µε τις θυσίες των Θερµοπυλών, της Αλαµάνας, του
Σκρα και της Κλεισούρας.
Απώλειες της ΕΛ∆ΥΚ στη µάχη του στρατοπέδου: οπλίτες νεκροί 26, αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί µόνιµοι 16,
βαριά τραυµατίες 22 και 200 ελαφριά.
Θεόδωρος Π. Μανιάτης
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