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Δοκίμιο 

«Κύπρος 1974-2015: Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ» 

 Ζούμε σε ένα από τα μικρότερα νησιά στην Ευρώπη και γενικά από τα πιο ιστορικά στην 

Μεσόγειο. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε πως ξέρουμε πολύ καλά το νησί μας, την πόλη 

μας, το χωριό μας. Το γνωρίζουμε τόσο πολύ όσο θέλουμε να πιστεύουμε άραγε; Αν δεν 

μάθουμε την ιστορία μας θα επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη του παρελθόντος. 

Σαν λαός έχουμε πολύ πλούσια ιστορία που αξίζει να μάθουμε. Οι Μυκηναίοι 

εγκαταστάθηκαν πρώτοι στο νησί μας, σαν πρώτοι κατακτητές, γύρω στο 1400 π.Χ. Εδώ 

αρχίζει το νησί μας να εξελληνίζεται. Ακολούθησαν οι Φοίνικες. Όμως η ταυτότητα μας, 

μετά τον εξελληνισμό από τους Μυκηναίους, δεν άλλαξε. Ακόμη και οι θεοί που έφεραν οι 

Φοίνικες στο τέλος έγιναν και αυτοί ελληνικοί. Δυστυχώς για τον λαό μας ακόμη ένας 

καινούργιος λαός μας έθεσε την Κύπρο υπό την κατοχή του. Οι Ασσύριοι, ένας πολεμικός 

λαός, από τους μεγαλύτερους που γνώρισε η ιστορία μας. Ήμασταν και είμαστε ακόμη το 

νησί σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Φαίνεται αρκετός λόγος για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

πολλών κατακτητών.  

Μετά από χρόνια κατακτηθήκαμε από ακόμη ένα γειτονικό μας λαό, τους Αιγύπτιους. 

Φτάνουμε στον καιρό οπού μας πήραν οι Πέρσες. Οι Πέρσες έμειναν πάρα πολλά χρόνια 

στην Κύπρο  παρόλες τις αποτυχημένες προσπάθειες των Ελλήνων να μας ελευθερώσουν. 

Οι Πέρσες ήθελαν, αφού κατέκτησαν όλη την Μικρά Ασία, να επεκτείνουν την 

αυτοκρατορία τους πολύ πιο μακριά. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες το νησί 

ελευθερώθηκε από τους κατακτητές. Την ελληνιστική περίοδο, όπως όλοι έχουμε ακουστά, 

επηρεαστήκαμε στη γλώσσα, στις τέχνες και έχουμε μαρτυρίες αυτής της αλλαγής σε 

αμφορείς και πλάκες με επιγραφές. Κυριάρχησε επίσης και η Ελληνική θρησκεία με τους   

12 Θεούς του Ολύμπου από την Μυκηναϊκή εποχή. Αυτή η ελευθερία δεν κράτησε για πολύ 

αφού το 30 π.Χ. μέχρι στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. οι Ρωμαίοι έχουν στη διοίκησή τους, την 

Κύπρο μας. Πριν από τους Ρωμαίους είχαν περάσει από τα εδάφη μας οι Λουζινιανοί, οι 

Φράγκοι και οι Βενετοί. Πήραμε την ελευθερία μας μετά από αρκετά χρόνια. Από το 1571 

αρχίζει η Τουρκοκρατία που κράτησε περίπου 300 χρόνια. Οι Τούρκοι απαγόρευσαν πολλά 



δικαιώματα που είχαν οι Κύπριοι. Οι Κύπριοι, όπως και άλλοι υπόδουλοι του Τουρκικού 

στρατού βασανίστηκαν. Το 1878 πουληθήκαμε από τους Τούρκους στους Βρετανούς. 

Πιστέψαμε πως θα καλυτέρευαν τα πράγματα αλλά έγινε το αντίθετο. Αποφασίσαμε να 

επαναστατήσουμε και το 1955 άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας με τόσες ανδρείες ψυχές 

να πέφτουν νεκρές. Το 1959 έγιναν οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Επιτέλους αυτό το 

μικρό νησί μας ήταν ελεύθερο. Δυστυχώς αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα δεν κράτησε για 

πολύ. 

     Η αιματηρή ημερομηνία που είναι χαραγμένη στην ψυχή κάθε Κυπρίου δεν μας άφησε 

να χαρούμε την ελευθερία μας. Στις 20 Ιουλίου 1974, χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες 

εισβάλουν στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας παράνομα. Το όμορφο λιμάνι 

της Κερύνειας έγινε το πρώτο μέρος όπου οι Τούρκοι πάτησαν. Έχουν περάσει 41 χρόνια 

από τότε. Οι Τούρκοι έχουν το 37% της Κύπρου μας παράνομα. Έδιωξαν 200.000 

ανθρώπους από τα σπίτια τους. Αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την 

πατρίδα, χωρίς να τους προειδοποιήσει κάποιος. Είναι γελοίο αλλά και τόσο αληθινό. Στο 

λεξικό μας προστέθηκαν οι λέξεις πρόσφυγας, αγνοούμενος, εγκλωβισμένος. Χιλιάδες οι 

νεκροί και οι αγνοούμενοι μας. Μητέρες απεγνωσμένες να αναζητούν τον γιο τους, την 

οικογένεια τους. Πως νιώθουν; Νοιάστηκε κανείς για αυτούς; Ακόμη και σήμερα 41 χρόνια 

μετά αναζητούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Παιδιά ορφανά. Ρωτάνε, θέλουν να μάθουν 

αλλά ποιος θα απαντήσει τα αναπάντητα ερωτήματα τους. Αυτά τα παιδιά έγιναν άνδρες 

και γυναίκες, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά και έρχεστε τώρα μετά  από τόσα χρόνια 

αγωνίας, απόγνωσης και τους λέτε πως οι γονείς σας, τα παιδιά σας, είναι νεκρά. Από την 

αρχή ήταν. Αυτό είναι δικαιοσύνη για εσάς; Αντέχει η καρδιά σας να το πει αυτό σε ένα 

άνθρωπο που ακόμη ελπίζει πως ζούνε οι συγγενείς του; Είναι απάνθρωπο, γι εμένα. Είναι 

για άκαρδους ανθρώπους. Έτσι δεν ελευθερώνεται η ψυχή κάποιου που ελπίζει. Θα 

ελευθερωνόταν αν τους λέγατε από την αρχή την αλήθεια. Ο χρόνος δεν απαλύνει τον 

πόνο όπως λέτε. Ο πόνος μένει πάντα μέσα στους ανθρώπους και αυτοί τον κρύβουν. Το 

σκεφτήκατε ποτέ αυτό; 

     Το ψευδοκράτος  βγάζει πρόεδρο όπως θα έκανε μια αναγνωρισμένη χώρα σήμερα. Το 

έχουμε συνηθίσει πλέον. Δεν μας ενδιαφέρει. Πέρασαν 41 χρόνια και ακόμη περιμένουμε 

μια λύση. Όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα ξεχάσουμε το κακό που έπαθε ο τόπος μας. 

Δεν νιώθουμε μίσος μέσα μας για τους Τούρκους. Θέλουμε τον τόπο μας πίσω. Το χώμα 

που πάτησαν οι πρόγονοι μας. Θέλουμε μια λύση επιτέλους που θα μας ανακουφίσει. Ένα 

μεγάλο βάρος θα φύγει από την καρδιά μας. Η Λευκωσία, είναι η μόνη χωρισμένη 

πρωτεύουσα παγκόσμια. Αυτό ραγίζει την καρδιά μας. Η Αμμόχωστος, η πόλη φάντασμα. Η 

πόλη με την πιο ωραία θάλασσα που έχει το νησί μας, είναι νεκρή. Ούτε Κύπριος αλλά ούτε 

και Τούρκος πατά μέσα. Ξυπνάει και κοιμάται μόνη της. Δεν υπάρχει κανένας εκεί. Δεν 

μπορεί να αναπτυχτεί. Τι γίνεται με τις συνομιλίες; Το ξέρουμε δεν είναι και το ευκολότερο 

πράγμα μια δίκαια λύση και για τις δύο πλευρές. Φοβόμαστε. Τι θα γίνει; Αν μας 

κατακτήσουν; Αν μας πάρουν όλο το νησί μας; Ποια θα είναι η Κύπρος; Κάθε Κύπριος 

πρέπει να αγωνιστεί σκληρά, να πάρουμε πίσω  την γη που ζούσαν οι προγονοί μας. Να 



μπορούμε να περπατήσουμε ελεύθερα. Γιατί να δώσω την ταυτότητα μου και να πληρώσω 

για να μπω σε ένα μέρος δικό μου; Είναι σαν να ταξιδεύω σε μια άλλη χώρα. Αυτό σημαίνει 

κατοχή. Όμως γιατί το αφήνουμε να μας κυριεύει; Κάποιοι από εμάς πρέπει να ξυπνήσουν, 

να δουν τι συμβαίνει γύρω τους, να αναζητήσουν λύσεις. Να επιμένουν για την ισότητα και 

την δικαιοσύνη. Μπορεί, εμείς η νεολαία της Κύπρου, να μην περάσαμε όσα πέρασαν οι 

γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, αλλά θέλουμε να μάθουμε  την αλήθεια 

επιτέλους. Οι καθηγητές μας, μας διδάσκουν την ελευθερία, την ειρήνη, να είμαστε 

δίκαιοι, ανεξάρτητοι αλλά όταν βγαίνουμε έξω παρακολουθούμε την αδικία και τη 

δυστυχία στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων. Είμαστε δυστυχισμένοι και δυσαρεστημένοι. 

Νιώθουμε ένα κενό στην καρδιά μας. Βλέπουμε τη σημαία στο βουνό του Πενταδακτύλου 

και μέσα μας κάτι σφίγγεται. Χαμηλώνουμε το κεφάλι και προχωράμε κοιτάζοντας το 

πάτωμα. Το βράδυ αυτή η σημαία φωτίζεται. Σε κάνει να αναρωτιέσαι  που ζεις. Στην 

Κύπρο ή στην Τουρκία; Μια μέρα θα ξεχάσουμε. Θα πιστεύουμε πως έτσι ήταν από πάντα. 

Αν δεν ξέρω για την ιστορία μου τι θα πω στα εγγόνια μου όταν μεγαλώσω; Πως πάντα έτσι 

ήμασταν; Η Κύπρος και η τουρκική Κύπρος;  Έτσι θα είναι όπως να την αναγνωρίζω σαν ένα 

νόμιμο κράτος σήμερα. Θα μείνει απλά το όνομα ψευδοκράτος που κανείς δεν θα ξέρει τη 

σημασία του. Πρέπει να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, όπως κάναμε και παλιά. Πού 

είναι το θάρρος και η λεβεντιά που για κάποτε φημιζόμασταν; Έχουν εξαφανιστεί αυτά τα 

προτερήματα μας ή τα έχουμε κρύψει τόσο βαθιά; Κάποτε η πατρίδα ήταν τα πάντα για 

εμάς, η πατρίδα ήταν πάνω από όλα. Τι απέγινε αυτό;  

     Εκτός από αυτά δεν νομίζετε πως πρέπει να ενημερωθούν και οι ξένοι καλύτερα; Ακούνε 

το όνομα της πατρίδας που ζω και με ρωτάνε αν είμαι από το Ελληνικό κομμάτι της Κύπρου 

ή από το Τουρκικό. Τι να τους εξηγήσω; Δεν θα με πιστέψουν. Δεν θα ξέρω τι να τους πω 

αφού εγώ ως Κύπριος δεν ξέρω την ιστορία μου. Δεν ξέρω τον πολιτισμό μου. Αυτοί 

πιστεύουν πώς έτσι ήμασταν από την αρχή. Μας λέτε πως μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει το 

ψευδοκράτος. Είναι και αυτό μια ψεύτικη αλήθεια; Δεν πιστεύουμε άλλο τα ψέματα σας. 

Οι ξένοι γνωρίζουν μόνο ότι είμαστε δύο διαφορετικά κράτη σε μια χώρα. Αυτό για εμένα 

σημαίνει αναγνώριση και από τους ξένους. Πως καταλήξαμε έτσι; Πρέπει να δράσουμε. 

Μαζί με τις κυβερνήσεις και των δύο πλευρών, με τη βοήθεια της Ελλάδας να τους 

αποδείξουμε ποιοι ήταν οι Έλληνες του παρελθόντος και πως συνεχίσαμε να είμαστε οι 

ίδιοι ακόμα και μετά από τόσα βάσανα. Πως είμαστε οι ίδιοι Έλληνες που τόσα χρόνια πριν 

ήταν ένας ξεχωριστός και χαρακτηριστικός λαός που όλοι τον γνώριζαν. Το φιλότιμο μας, 

μας ξεχωρίζει. Είναι απαραίτητο να γίνουμε ένα για την ελευθερία του τόπου μας αλλά και 

στο να αποδείξουμε στις «μεγάλες» χώρες και σε όλο τον κόσμο πως δεν είμαστε 

ανύπαρκτες χώρες που δεν υπολογίζει κανένας. Να θυμηθούμε  ποιοι ήμασταν και τι 

κάναμε στο παρελθόν. Από εμάς άρχισε ο πολιτισμός και πρέπει επιτέλους να 

χρησιμοποιήσουμε το  πολυμήχανο μυαλό μας για το οποίο κάποτε ήμασταν θαυμαστοί 

και να αφήσουμε αυτό το θάρρος που κρύβουμε μέσα μας να βγει προς τα έξω. Παρόλο 

που εμείς το κρύβουμε μέσα μας, να το αφήσουμε να ελευθερωθεί. Να φωνάξουμε σαν 

γροθιά πως απαιτούμε μια λύση. Να φωνάξουμε, πως ναι, υπάρχουμε παρόλο που κάποιοι 



κάνουν πως δεν μας βλέπουν. Είμαστε εδώ και ζητούμε την αναγνώριση μας σαν ένα 

κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία, και την λύση η οποία θα μας επιτρέψει να γυρίσουμε 

πίσω στον τόπο μας, στα χωριά μας, στα σπίτια μας. Όλοι μικροί και μεγάλοι να 

μαζευτούμε, να φωνάξουμε, να νιώσουμε περήφανοι για την καταγωγή μας. Ακόμα και με 

την τόση ανεργία που έχουμε σήμερα, ο Κύπριος φοιτητής να θέλει να επιστρέψει πίσω 

στην πατρίδα του. Να την αγαπήσει. Να την καταλάβει. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τα 

πάντα φτάνει να μάθουμε την ιστορία μας και να επιμείνουμε στις απαιτήσεις μας. 

Αναζητούμε μια μόνιμη και δίκαιη λύση. Δεν θα ήθελε κανείς μας να βρεθεί μια λύση που 

μετά από λίγα χρόνια δεν θα είναι εφικτή  και να βρεθούμε σε μια πολύ πιο δύσκολη 

κατάσταση από πριν. Αν συμβεί αυτό μπορεί και να χάσουμε όλο μας το νησί. Οι ελπίδες 

μας θα σβήσουν. Δεν θα υπάρξουν άλλοι Ελληνοκύπριοι. Θα λεγόμαστε Τούρκοι. Δεν θα 

υπάρχει το νησί μας γραμμένο στο χάρτη. Θα ονομάζεται Τουρκία. Κανείς μας δεν θέλει να 

χάσει το νησί του από ένα λάθος. Πρέπει να σκεφτούμε σωστά και να φερθούμε έξυπνα. 

Να μην μας ξεγελάσει κανείς. Κάπως έτσι έπρεπε να πράξουμε και πριν. Μπορεί και να 

καλυτερέψουν τα πράγματα αν ενεργήσουμε γρήγορα.  

     Μπορούμε να βρούμε μια λύση που θα είναι βιώσιμη και δίκαιη. Σαν νέος άνθρωπος 

είμαι έτοιμος να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο ώστε να μπορώ να δω μια πατρίδα 

ελεύθερη. Η εισβολή άφησε πολλές αρνητικές καταστάσεις στο μικρό νησί όπου ζούμε 

αλλά ποιός είπε πως δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε  να 

πιστεύουμε στα όνειρα μας και στις ελπίδες μας. Με αυτό τον τρόπο θα τα καταφέρουμε, 

και θα μπορέσουμε μια μέρα να ξαναπατήσουμε στα χώματα των προγόνων μας. Θα 

νιώσουμε περήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες. 

Θέλω να ζήσω σε ένα τόπο που αγωνίζεται για την ελευθερία και τα δικαιώματα του.               

Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε τα πιο πάνω. Μπορούμε να κατορθώσουμε πολλά και 

να αγωνιστούμε για ακόμα περισσότερα. Να σταματήσουμε αυτή τη παθητική 

συμπεριφορά και να προσπαθήσουμε για μια ελεύθερη πατρίδα ενωμένοι σαν μια γροθιά. 


