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Eνας χρόνος εφιάλτης, γε-
µάτος πόνο και δυστυχία. 
Ένας χρόνος ατέλειωτο δά-

κρυ για τον χαµό των αγαπηµέ-
νων τους προσώπων. Ένας χρό-
νος και η απώλεια µεγαλώνει.

Ο χρόνος για όλους τους συγ-
γενείς των 13 θυµάτων του Μαρί 
έχει σταµατήσει στο µαύρο πρω-
ινό της 11ης Ιουλίου. Θεωρούν 
ότι πρόκειται για ένα κακόγουστο 
ψέµα και ότι κάποια στιγµή θα 
κτυπήσει το τηλέφωνο και στην 
άλλη άκρη της γραµµής θα µιλά-
νε οι δικοί τους άνθρωποι. Αλλά 
δυστυχώς η πραγµατικότητα εί-
ναι διαφορετική, πολύ σκληρή 
και τους προσγειώνει απότοµα. 
Στο βαρύ πένθος. 

∆ώδεκα µήνες µετά, επιστρέ-
φουν στο πρωί της µαύρης ∆ευ-
τέρας του Ιούλη. Πρόκειται για 
γεγονότα που σηµάδεψαν και σε 
κάποιες περιπτώσεις άλλαξαν τη 
ζωή τους, όπως και τον τρόπο 
που σκέφτεται και λειτουργεί η 
κυπριακή κοινωνία. Ταυτόχρονα 
η αγωνία και έγνοια τους στρέ-
φεται στην εκδίκαση της υπόθε-
σης µε τους υπόπτους. Η απαλ-
λαγή των κατηγοριών για δύο εκ 
των κατηγορουµένων γέµισε µε 
καχυποψία τους συγγενείς των 
θυµάτων οι οποίοι ανοικτά πλέ-
ον εκφράζουν φόβο ότι ουδείς 
θα τιµωρηθεί για την απώλεια 
των ανθρώπων τους. Η φονική 
έκρηξη έµελλε να ταρακουνήσει 
πολιτικά, οικονοµικά, ενεργεια-

κά, συναισθηµατικά την Κύπρο. 
Τίποτε δεν λειτουργεί µε τους 
ρυθµούς που λειτουργούσε πριν 
από τη µαύρη ∆ευτέρα. 

Την Κυριακή τελέστηκαν σε 
Ιερούς Ναούς της Λάρνακας και 
των γύρω κοινοτήτων τα πρώτα 
ετήσια µνηµόσυνα των θυµάτων 
της φονικής έκρηξης στη ναυτική 
βάση «Ευάγγελου Φλωράκη» στο 
Μαρί, που κατάγονταν από την 
επαρχία. Στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Σάββα στα Λειβάδια τελέστηκε 
το µνηµόσυνο του Αρχιλοχία της 
ΕΜΑΚ, Ανδρέα Παπαδόπουλου, 
ενώ στην εκκλησία του Αγίου Ιω-
άννη του Θεολόγου, το µνηµόσυ-
νο του Λοχία της ΕΜΑΚ, Βασίλη 
Κρόκου, στην παρουσία του προ-
έδρου του ∆ΗΚΟ, Μάριου Καρο-
γιάν και του Αρχηγού Αστυνοµί-
ας, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Στα 
Περβόλια τελέστηκε το µνηµό-
συνο του Λοχία της ΕΜΑΚ, Σπύ-
ρου Ταντή, ενώ στην Ορµήδεια 
αξιωµατικοί της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και πλήθος κόσµου, 
παρέστησαν στο µνηµόσυνο του 
Πανίκου Θεοφίλου.

Σε Αγγλισίδες, Αλεθρικό και 
Κίτι τελέστηκαν τα ετήσια µνηµό-
συνα των πυροσβεστών Γιώργου 
Γιακουµή, Αδάµου Αδάµου και 
του υποδιοικητή της Ναυτικής 
Βάσης, Λάµπρου Λάµπρου. Στη 
µνήµη του Λάµπρου Λάµπρου, 
πραγµατοποιήθηκε, µετά το µνη-
µόσυνο, αιµοδοσία.

Εν τω µεταξύ συνεχίστηκε για 

δεύτερη µέρα από την Παγκύ-
πρια Οµάδα Μνήµης Θυµάτων 
11ης Ιουλίου 2011, η εκδήλωση 
µε θέµα: «Πορεία 300 χιλιοµέ-
τρων στην µνήµη των 13 θυµά-
των». Oι πεζοπόροι, που ξεκίνη-
σαν το Σάββατο από το Μνηµείο 
Ελευθερίας στη Λευκωσία, τερ-
µάτισαν στις 20:30 το βράδυ 
(ώρα Κύπρου), στην Αθηένου, 
όπου έξω από το ∆ηµοτικό Μέ-
γαρο πραγµατοποιήθηκε σεµνή 
τελετή υποδοχής τους.

Σήµερα το πρωί θα περάσουν 
από το Αλεθρικό για τρισάγιο 
και κατάθεση στεφάνου στον 
τάφο του Αδάµου Αδάµου και τις 
Αγγλισίδες για τρισάγιο και κα-
τάθεση στεφάνου στον τάφο του 
Γιώργου Γιακουµή. Το απόγευµα 
οι πεζοπόροι θα φτάσουν στην 
Κοφίνου όπου θα ξεκουραστούν 
και στις 20.30 το βράδυ θα βρί-
σκονται στο χωριό Μαρί όπου 
θα πραγµατοποιηθεί σεµνή εκ-
δήλωση. Αύριο, στη µία τα ξηµε-
ρώµατα οι πεζοπόροι θα ξεκινή-
σουν από το χωριό Μαρί για τη 
ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλω-
ράκης» όπου την ώρα που σηµει-
ώθηκε η έκρηξη στις 11 Ιουλίου 
2011, δηλαδή στις 05:50, θα 
πραγµατοποιήσουν σεµνή τελετή 
µνήµης και τιµής. Στις 07:00 η 
οµάδα πεζοπόρων θα ξεκινήσει 
από το Μαρί για την επιστροφή 
της στη Λευκωσία, όπου γύρω 
στις 10:30 θα βρίσκεται έξω από 
το Προεδρικό Μέγαρο.

Των αθανάτων το κρασί 
για τα 13 παλικάρια 
που χάθηκαν στο Μαρί
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