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Ο Τζον Μάκρι, υπηρέτησε στον Α’ Π.Π., στο 
ιατρικό σώμα των Δυνάμεων του Καναδά.

Το ποίημα In Flanders Fields γράφτηκε από τον 
Καναδό αντισυνταγματάρχη John McCrae
αποτελεί φόρο τιμής στους νεκρούς του Α' 
Παγκόσμιου Πολέμου.
Είναι εμπνευσμένο από το θάνατο ενός φίλου 
του στη δεύτερη μάχη της Φλάνδρας στο Ypres
την άνοιξη του 1915.
Παπαρούνες άνθισαν στο πεδίο τις μάχης λίγες 
μέρες μετά την μεγάλη καταστροφή...



In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields
https://www.youtube.com/watch?v=NkKEynoTwp8

https://www.youtube.com/watch?v=NkKEynoTwp8




https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ie=UTF8&t=
h&source=embed&ll=35.31612118834115%2C24.92121849752
766&spn=0.01956%2C0.025663&z=9&mid=1OsDMLrb5sCE-
PiEX_SqtzBrGhyo

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ie=UTF8&t=h&source=embed&ll=35.31612118834115,24.92121849752766&spn=0.01956,0.025663&z=9&mid=1OsDMLrb5sCE-PiEX_SqtzBrGhyo
















































https://www.mixanitouxronou.gr/den-xero-pou-ine-
thammeno-to-pedi-mou-xero-omos-pos-ola-touta-itan-ta-
pedia-mias-kapias-manas-san-ki-emena-i-kritikia-pou-anave-ta-
kantilia-stous-tafous-ton-germanon-sto-maleme-eno-tis-
skotosa/

https://www.mixanitouxronou.gr/den-xero-pou-ine-thammeno-to-pedi-mou-xero-omos-pos-ola-touta-itan-ta-pedia-mias-kapias-manas-san-ki-emena-i-kritikia-pou-anave-ta-kantilia-stous-tafous-ton-germanon-sto-maleme-eno-tis-skotosa/


«Hunger Camp At Jaslo» (απόσπασμα)

της Wilsawa Szymborska

...Η Ιστορία μετράει τους σκελετούς σε στρογγυλούς 

αριθμούς. 

Χίλιοι και ένας, παραμένουν χίλιοι 

ως εάν ο ένας δεν υπήρξε ποτέ 

ένα φανταστικό έμβρυο, ένα άδειο λίκνο 

μια αλφαβήτα που ποτέ δεν διαβάστηκε 

αέρας που γελά, κλαίει, μεγαλώνει 

ένα κενό που κατεβαίνει τα σκαλοπάτια προς τον κήπο 

η θέση κανενός στη γραμμή…
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ΕΚΤΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 1999

• Το 1999 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση 
ενός προγράμματος εκταφών και αναγνώρισης λειψάνων από το 
στρατιωτικό κοιμητήριο Λακατάμιας και το κοιμητήριο Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Στα δυο κοιμητήρια είχαν ταφεί το 
καλοκαίρι του 1974 πεσόντες Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες της 
τουρκικής εισβολής. Στα χρόνια που ακολούθησαν τοποθετήθηκαν 
στους χώρους ταφής σταυροί, σε κάποιους από τους οποίους 
αναγραφόταν η λέξη «άγνωστος».



• Ενόψει και της προόδου στον τομέα της γενετικής και της πάγιας άρνησης της 
τουρκικής πλευράς στις προσπάθειες επίλυσης της τραγωδίας των αγνοουμένων 
αποφασίστηκε η πραγματοποίηση των εκταφών, ώστε εκεί που με δικές 
ενέργειες και πράξεις μπορούσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποιες 
οικογένειες να το πράξουμε.

• Οι εκταφές και οι ανθρωπολογικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από ξένους 
επιστήμονες της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα υπό την αιγίδα του διεθνούς φήμης ανθρωπολόγου Δρος William
Haglund. Για τις ανάγκες των ανθρωπολογικών εξετάσεων δημιουργήθηκε το 
πρώτο ανθρωπολογικό εργαστήριο στην Έγκωμη. Οι γενετικές εξετάσεις έγιναν 
στην Κύπρο από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου. Ουσιαστική συμμετοχή με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών είχε και η 
Εθνική Φρουρά.

• Ήταν οι πρώτες εκταφές που έγιναν στην Κύπρο με επιστημονικό τρόπο.



• Κατά τις εκταφές διαπιστώθηκε ότι σχεδόν στην ολότητα τους οι ταφές έγιναν με 
πρόχειρο και ανορθόδοξο τρόπο. Επίσης εντοπίστηκαν οστά που παρέμειναν από 
προηγούμενες εκταφές. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι την 
περίοδο 1979-81 έγιναν εκταφές επωνύμων και αγνώστων Ελλαδιτών και τα λείψανα 
που εντοπίστηκαν παραδόθηκαν σε οικογένειες στην Ελλάδα ή τοποθετήθηκαν σε 
ειδικό οστεοφυλάκιο στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. Λόγω των εκταφών που έγιναν 
καθώς και του τρόπου ταφής στην πλειονότητα τους τα λείψανα που εντοπίστηκαν ήταν 
αναμεμιγμένα και δεν υπήρχε αντιστοιχία στις πληροφορίες που αναγράφονταν στον 
τάφο με το τι υπήρχε στον τάφο.

• Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα με τη βοήθεια των επιστημόνων έγινε 
κατορθωτή η ταυτοποίηση των λειψάνων, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν στο 
οστεοφυλάκιο στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και ψεκάζονταν με χημικές ουσίες.

• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας οι χώροι από όπου έγιναν οι εκταφές 
αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους μορφή.
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