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Ο άγνωστος θείος 

 

«Ακόμα τζιαι τωρά να μου εχτύπαν την πόρταν κάποιος τζιαι να μου ελάλεν «Είμαι ο 

Κούλλης τζιαι εστράφηκα πίσω» είσιεν να τον πιστέψω...» 

.......................................................................................................................................... 

-Κυριάκο, πάμε να φύγουμε. Οι Τούρκοι μας ανακάλυψαν. 

- Περιμένετε! Πρέπει πρώτα να έρθει και ο Κωνσταντίνος. 

Πυροβολισμοί ακούγονται την ίδια στιγμή από τη φάρμα. 18 στρατιώτες τρέχουν έξω 

έντρομοι προσπαθώντας να σωθούν. Μαζί τους όμως δεν είναι και ο Κυριάκος. 

.......................................................................................................................................... 

 

Ότο-έμα, ότο-έμα, φωνάζει το μωρό, που με δυσκολία ισορροπεί στα δυο του πόδια. 

Οι δυο αδελφές του κάθονται δίπλα από το κρεβατάκι του και γελάνε, ενώ η μαμά 

φέρνει από το ντουλάπι ένα στρογγυλό μπισκότο με γέμιση κρέμας. Το δίνει στο 

δίχρονο αγοράκι, που το τρώει με ευχαρίστηση. 

.......................................................................................................................................... 

- Μπαμπά, μαμά! Βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Πέρασα στο English 

School! 

- Μπράβο, γιε μου, μας κάνεις πολύ περήφανους. 

- Ευχαριστώ, πατέρα. 

......................................................................................................................................... 

-Μητέρα, πάω στον «Αχιλλέα». Θα προπονηθούμε στο basket με τα παιδιά. 

-Εντάξει, αλλά να γυρίσεις γρήγορα, γιατί ο δάσκαλος του φλάουτου θα είναι εδώ 

στις 5.00. 

-Εντάξει, λέει ο γιος, και της δίνει ένα ζεστό φιλί στο μάγουλο. 

......................................................................................................................................... 

-΄Ολοι στα όπλα, οι Τούρκοι κάνουν εισβολή στην Κύπρο. ΄Εχουμε πόλεμο! 

Ένα δεκαεννιάχρονο παιδί, ο Κυριάκος, με τόσα όνειρα - να σπουδάσει, να 

ασχοληθεί με τη μουσική και το basket, να χαρεί την οικογένειά του -  ντύνεται στο 

χακί, γιατί το κάλεσμα της πατρίδας είναι πιο δυνατό από οτιδήποτε άλλο. 
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Γίνεται λοχίας του τάγματός του, που έχει έδρα το Νέο Χωρίο Κυθρέας, και 

λαμβάνει μέρος σε μάχες που γίνονται κοντά στην Κερύνεια και στα γύρω χωριά. 

Με την πρώτη εκεχειρία κλέβει λίγο χρόνο για να επισκεφτεί την οικογένειά του και 

να ξεκουραστεί. Η μητέρα του τον ρωτά με αγωνία: 

-Θέλεις τίποτε, γιε μου; 

-Όταν τελειώσει ο πόλεμος και επιστρέψω. Όταν επιστρέψω, της απαντά ο Κυριάκος. 

14 Αυγούστου και οι Τούρκοι αρχίζουν τη δεύτερη εισβολή. Οι Κύπριοι στρατιώτες 

προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να υπερασπιστούν τα ιερά χώματα της 

πατρίδας. Μαζί τους και ο Κυριάκος. Στο Νέο Χωρίο Κυθρέας όπου βρίσκεται, 

δηλώνει με αυτοθυσία ότι, αν δε φύγει και ο τελευταίος ηλικιωμένος με ασφάλεια 

από το χωριό, δε θα το κουνήσει απ’ εκεί. 

Με το τέλος της δεύτερης εισβολής, προσπαθεί μαζί με 19 συμπολεμιστές του να 

καταφύγει στις ελεύθερες περιοχές μέσω Αμμοχώστου, για να μην πέσουν στα χέρια 

των Τούρκων. Δεν τα καταφέρνουν και γυρίζουν πίσω, κοντά στο χωριό Φλαμούδι. 

Κρύβονται σε μια φάρμα και τρώνε τα λιγοστά τρόφιμα που τους προμηθεύουν με 

κίνδυνο της ζωής τους οι κάτοικοι του χωριού. 

5 Σεπτεμβρίου όμως συμβαίνει το μοιραίο. Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τη φάρμα και 

γίνεται ανταλλαγή πυρών. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που θεάθηκε ζωντανός ο 

Κυριάκος Δημητρίου. 

......................................................................................................................................... 

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος και επιστρέψω», είχε πει στη μάνα του. 

Λοιπόν, επέστρεψε, 42 χρόνια μετά μέσα σε ένα μικρό κουτί καλυμμένο με την 

κυπριακή και την ελληνική σημαία. 

 

19 Φεβρουαρίου 2016. 

-Πώς είσαι, γιαγιά; Είσαι έτοιμη για αύριο; 

-Ακόμα τζιαι τωρά να μου εχτύπαν την πόρταν κάποιος τζιαι να μου ελάλεν «Είμαι ο 

Κούλλης τζιαι εστράφηκα πίσω» είσιεν να τον πιστέψω... 

Ούτε η μέθοδος DNA ούτε οι δεκαετίες που πέρασαν είναι αρκετές για να λυγίσουν 

την ελπίδα της μάνας. Πόσες φορές άραγε δεν ακούμπησε το άσπρο της κεφάλι στο 

μαξιλάρι κι έκανε αυτή ακριβώς τη σκέψη. Και πόσες φορές δεν άκουσε το κουδούνι 

της εξώπορτάς της να χτυπά και δε σφίχτηκε η καρδιά της από την ελπίδα ότι 

μπροστά της θα εμφανιστεί επιτέλους ο μονάκριβος γιος... 
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20 Φεβρουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία, ο αποχαιρετισμός της αδελφής, οι 

χαιρετιστήριες βολές να τρυπούν την καρδιά όλων, μια μάνα - ο πατέρας δε ζει πια, 

έφυγε με τον καημό- να αποχαιρετά τον γιο που είχε κάποτε... 

.......................................................................................................................................... 

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία του θείου μου, Κυριάκου Δημητρίου. ΄Ενας άγνωστος 

στους πολλούς ήρωας, μα τόσο πολύτιμος και ξεχωριστός για την οικογένειά του. 

Μαζί του, χιλιάδες άλλοι άγνωστοι στρατιώτες που θυσίασαν τη ζωή τους για την 

ελευθερία της πατρίδας. 

Γράφοντας αυτή την ιστορία, μια φωνή μέσα μου φωνάζει να ακολουθήσω κι εγώ το 

παράδειγμα αυτών των νέων παιδιών και να υπηρετήσω αντάξια την ημικατεχόμενη 

πατρίδα μου. 

Μα μια άλλη φωνή - η φωνή της μάνας- ακούγεται πιο δυνατά: 

-Να την υπηρετήσεις, παιδί μου, αλλά με τα έργα της ειρήνης. 

Κι εγώ νιώθω να σφίγγω με περισσότερη σιγουριά το μολύβι στα χέρια μου... 

 

 

 

 

 

Μαριάννα Στυλιανού 


