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Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα, Μακεδονίτισσα
Λευκωσία
Μακαριότατε,
Πανιερώτατε,
Σεβαστό Ιερατείο
Έντιμε κ. ευρωβουλευτή
Συνάδελφε Δήμαρχε της Λαπήθου
Έντιμου κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, προσφυγικών σωματείων και
οργανώσεων
Αγαπητοί συνεπαρχιώτες Κερυνειώτες
Αγαπητό εκκλησίασμα,

Έχουν ήδη συμπληρωθεί σαράντα χρόνια από την Τουρκική Εισβολή στο μαρτυρικό
μας νησί. Σαράντα χρόνια μακριά από την αγαπημένη επαρχία της Κερύνειας.
Σημαδιακή η σημερινή μέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Παντελεήμονος,
προστάτη και πολιούχου της κοινότητας Μύρτου και όλης της επαρχίας μας. Σαν
σήμερα πριν το 1974 ολόκληρη η επαρχία Κερύνειας έσφυζε από ζωή, από χαρά,
από περηφάνια για την ιστορία, για τον πλούτο της θρησκευτικής μας παράδοσης.
Δυστυχώς, το σκηνικό 40 χρόνια μετά τις συγκλονιστικές στιγμές που βιώσαμε με
την Τουρκική Εισβολή είναι πολύ διαφορετικό με πολλές ανατροπές, οι οποίες
έχουν δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα.
Καταγράφουμε με πολύ πόνο και θλίψη το βίαιο ξεριζωμό, το μεγάλο αριθμό
πεσόντων ηρώων μας στο πεδίο της μάχης, την αγωνία για διακρίβωση της τύχης
των αγνοουμένων μας, την αδικία, την απόγνωση, τη μεγάλη προσπάθεια να
κρατηθούμε με αξιοπρέπεια στο στίβο της ζωής, την έγνοια για το μέλλον της
μοιρασμένης πατρίδας, τη θλίψη για τους συμπατριώτες μας που φεύγουν από τη
ζωή με τον πικρό καημό της ανεκπλήρωτης επιστροφής στα χείλη, τις εκκλησίες μας
και τα θρησκευτικά μας μνημεία που έχουν βεβηλωθεί και καταστραφεί και τα τόσα
άλλα προβλήματα.
Το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα που γιόρταζε σαν σήμερα, και που
για αρκετά χρόνια υπήρξε έδρα της μητρόπολης Κερύνειας, είναι ένα από τα
τραγικά παραδείγματα της μεγάλης καταστροφής που έχουν υποστεί τα
θρησκευτικά μας μνημεία σε όλες τις κατεχόμενες μας περιοχές και όχι μόνο.
Χαιρετίζουμε τις ενέργειες που έχουν ξεκινήσει για να αναστυλωθούν θρησκευτικά
μνημεία και εκκλησίες. Αναμένουμε Μακαριότατε, ότι στις προτεραιότητές σας θα
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είναι και το ιστορικό μοναστήρι της επαρχίας μας. Ευχόμαστε δε, να ξεπεραστούν οι
δυσκολίες που παρουσιάζονται για το θέμα.
Μετρούμε ξανά τις πληγές μας, προσπαθούμε να κερδίσουμε δυνάμεις και να
διδαχτούμε από το παρελθόν. Τα τραγικά επακόλουθα του προδοτικού
πραξικοπήματος της Χούντας και της Τουρκικής εισβολής, εξακολουθούν να
σημαδεύουν τη ζωή και τις σκέψεις μας. Για μας το κεντρί της μνήμης ζωντανεύει
ξανά την πιο τραγική μορφή της ιστορίας μας, της μνήμης που γυροφέρνει στα
σκληρά βράχια του Πενταδάκτυλου στην κατεχόμενη Κύπρο, που αγναντεύει από
ψηλά με απέραντη θλίψη την αγριεμένη θάλασσα της Κερύνειας, αναζητώντας
εφόδια καρτερίας και πίστης για μια σταθερή πορεία διεκδίκησης και στοχευμένου
Εθνικού προσανατολισμού.
Τις τραγικές εκείνες μέρες του Ιούλη και του Αυγούστου του 1974 ο Κυπριακός
Ελληνισμός επιστρατεύτηκε για να αντιμετωπίσει τη βάρβαρη Τουρκική Εισβολή. Η
υπεροπλία του εχθρού από τις πρώτες ώρες της απόβασης των τουρκικών
στρατευμάτων στην παραλία του «Πέντε Μίλι» στον Καραβά της επαρχίας
Κερύνειας ήταν τρομακτική. Αεροπορία και πολεμικά πλοία δημιούργησαν ένα
πρωτόγνωρο, εφιαλτικό σκηνικό με τους καπνούς και τις βόμβες να σκορπούν το
θάνατο και την καταστροφή. Είδαμε το μόχθο μας να σωριάζεται σε σωρούς
ερειπίων. Νοιώσαμε την αδικία και την απόγνωση με τα όνειρα μας να γίνονται
θρύψαλα στις τέσσερις γωνιές του ανέμου. Βαρύ το πλήγμα του ξεριζωμού και της
απώλειας αγαπημένων προσώπων. Μεγάλος ο συγκλονισμός από τις θυσίες και τον
ηρωισμό των παλικαριών μας στα πεδία των μαχών.
Μνημονεύουμε σήμερα, όλους τους ήρωες μας και αποτίουμε σ’ αυτούς τον
οφειλόμενο φόρο τιμής. Σε αυτούς, που είχαν ως υπέρτατες αξίες την ειρήνη, την
ελευθερία, τη νομιμότητα, τη Δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και για τις οποίες
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, παραμένοντας μέχρι το τέλος συνεπείς και
ανυποχώρητοι υπερασπιστές τους. Σε αυτούς, που πιστοί στις πανάρχαιες
παραδόσεις του Έθνους μας, δε δείλιασαν, δεν έγιναν ριψάσπιδες και παρέμειναν
στα πεδία των μαχών, εκεί που τους έταξε η Ιστορία να φυλάγουν Θερμοπύλες και
έδωσαν μαθήματα ηθικής, τόλμης και ανδρείας, θέτοντας πάνω απ’ όλα την
πατρίδα. Μνημονεύουμε επίσης, όλους τους συνεπαρχιώτες μας, όλους τους
πρόσφυγες που μας έφυγαν στη δύσβατη διαδρομή των 40 χρόνων προσφυγιάς με
ανεκπλήρωτο τον πόθο για επιστροφή.
Σε μια εποχή που ιδανικά και αξίες ισοπεδώνονται στο βωμό του ατομικισμού, του
κέρδους, του εύκολου πλουτισμού και του βολέματος, οι θυσίες των ηρώων μας,
μας υπενθυμίζουν ότι αυτά που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή, αυτά που
δίνουν υπόσταση στον άνθρωπο και στον πολιτισμό του, είναι τα ιδανικά της
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ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης είναι οι αρχές και αξίες της
ορθόδοξης πίστης μας. Είμαστε όλοι χρεωμένοι στην Ιστορία μας και οφειλέτες
στους μάρτυρες των Εθνικών μας αγώνων. Είμαστε όλοι χρεωμένοι στους ήρωες
μας και σε ό,τι συμβολίζει και διαμηνύει η υπέρτατη θυσία τους.
Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα θυμόμαστε πάντα εκείνο το μαύρο καλοκαίρι. Για να
αντλούμε δύναμη και κουράγιο στη δύσβατη ανηφορική μας πορεία. Θα
θυμόμαστε για να διδασκόμαστε από την ιστορία, για να μην επαναλαμβάνουμε τα
ίδια λάθη.
Αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή του εθνικού μας θέματος με
τις συνομιλίες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που συνδέονται άμεσα με
την τουρκική αδιαλλαξία και την ξεκάθαρη πρόθεση της κατοχικής Τουρκίας να
εδραιώσει τα τετελεσμένα της εισβολής.
Οι στιγμές απαιτούν σοβαρότητα και υπεύθυνους χειρισμούς. Απαιτούν ανάληψη
νέων πρωτοβουλιών στο διεθνή χώρο και πάνω απ’ όλα ενότητα και συλλογική
δράση. Στεκόμαστε ενωμένοι, ολόκληρος ο Ελληνισμός, ανυπότακτοι και
αξιοπρεπείς στις επάλξεις για διεκδίκηση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας. Η
σκληρή πραγματικότητα δεν επιτρέπει εγκατάλειψη του αγώνα. Τα 40 χρόνια είναι
πολλά, όχι όμως για να μας οδηγήσουν σε μια στάση αποδοχής ή ανοχής των
αποτελεσμάτων της Τουρκικής εισβολής. Αντιθέτως, πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο
το αίσθημα της ευθύνης μας και βαρύτατο το χρέος μας ώστε να αγωνιστούμε για
το δίκιο μας.
Δεσμευόμαστε, οι Δήμοι, τα προσφυγικά σωματεία, οι οργανώσεις της επαρχίας
μας ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με πίστη υπευθυνότητα και με αδούλωτο
φρόνημα όπως το έπραξαν οι υπερασπιστές της κατεχόμενης γης μας στην Κύπρο
τον Ιούλη και τον Αυγούστου του 1974 Θα εργαστούμε με υπομονή, επιμονή και
συνέπεια μέχρι τη τελική δικαίωση και την επιστροφή στα πατρογονικά μας εδάφη.
Γιατί σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία των καιρών που περνούμε, με τις πολιτικές και
οικονομικές αναταράξεις, η ιστορία μας ζητά και πάλι να διασφαλίσουμε απόλυτα
την αξιοπρέπειά μας και να παραμείνουμε σταθεροί σε αξίες και αρχές με πίστη στο
δίκαιο.
Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι σε όλους όσους μνημονεύουμε σήμερα.
Αιώνια και τιμημένη η μνήμη τους.

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά
27 Ιουλίου 2014
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