«Νησί που μοσχοβολά και θυμίζει
παντού Ελλάδα. Χρόνια τώρα,
δούλη.
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αποκαλούσε «φρόνιμη σκλάβα».
Ήλθε
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ελληνικό αίμα της κόχλασε. Και
τότε ακούστηκε το σάλπισμα του
πολεμικού

παιάνος:

Ραγιάδες,

ξυπνάτε. Λεύτεροι ή νεκροί. Ποτέ
δούλοι.»
Γεώργιος Γρίβας Διγενής

Μολών Λαβέ!

Ή τάν ή επί τας!
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Ο απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. (1955 – 1959)

Η σκλαβωμένη μεγαλόνησος, φαίνεται να
κοιμάται μες τον βραχνά της πολύχρονης
δουλείας της. Ένας λαός αγέραστος,
σπέρμα της Ρωμιοσύνης, προσμένει και
ανυπομονεί να γράψει το όνομά του στις
σελίδες της ιστορίας, με τα άγια ονόματα
των αγωνιζομένων για τη λευτεριά λαών.
Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο αποτελεί μια
οδυνηρή περίοδο 82 ετών (12 Ιουλίου
1878 – 16 Αυγούστου 1960). Σ’ αυτήν τη
χρονική περίοδο, οι Κύπριοι εξέφραζαν διαρκώς τα εθνικά τους αισθήματα και επιθυμούσαν διακαώς την ένωση της Κύπρου με τη
μητέρα Ελλάδα. Έτσι, μια δωδεκαμελής
επιτροπή της οποίας πρόεδρος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ συγκροτήθηκε στην
Αθήνα για την προσπάθεια υλοποίησης της
σκέψης του ένοπλου αγώνα. Αυτή η επιτροπή Αθηνών συνεδρίασε αρκετές φορές,
προετοιμάζοντας τον απελευθερωτικό αγώνα.
Παράλληλα, με αυτήν τη μυστική επιτροπή,
το 1953 ιδρύθηκε η οργάνωση Κ.Α.Ρ.Η.
(Κύπριοι Αγωνιστές, Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες), με
στόχο την προετοιμασία του επαναστατικού
κινήματος στην Κύπρο.
Ο Γεώργιος Γρίβας, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού, ήλθε μυστικά
στην Κύπρο, στις 10 Νοεμβρίου 1954. Πήρε
το ψευδώνυμο Διγενής και με αυτό κυκλοφόρησε τις επαναστατικές του προκηρύξεις. Στις
13 Ιανουαρίου 1955, εισηγήθηκε στον
Μακάριο Γ΄ την οργάνωση του Αγώνος της
Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών), την οποία ενέκρινε. Ο αγώνας
της Ε.Ο.Κ.Α. (1955 - 1959), είχε στόχο την
απελευθέρωση της Κύπρου από τους
Άγγλους κατακτητές και την ένωσή της με την
Ελλάδα. Στρατιωτικός αρχηγός ορίστηκε ο
Γεώργιος
Γρίβας
και
πολιτικός
ο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄.
«Με τη βοήθεια του Θεού, με πίστιν εις τον
τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση
ολοκλήρου του Ελληνισμού και με τη
βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν
τον αγώνα δια την αποτίναξη του
αγγλικού ζυγού. Με σύνθημα εκείνο, το
οποίον μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας ως
ιεράν παρακαταθήκην, «Ή ταν ή επί τας».
Γεώργιος Γρίβας Διγενής
Έτσι άρχιζε η Ε.Ο.Κ.Α. την προκήρυξή της.
Και ήταν η προκήρυξη αυτή, η φωνή ενός λαού ξεχειλισμένου από την πίκρα και την αγανάκτηση και πλημμυρισμένη από τον πόθο
και το πάθος για την Ελευθερία. Ήταν ένα
σάλπισμα που φλόγισε τις ψυχές, ατσάλωσε
τις καρδιές και στράτευσε τον κυπριακό Ελλη-

νισμό σ' ένα αγώνα που όμοιός του δεν υπήρξε στη νεότερη κυπριακή ιστορία. Παράλληλα
με την Ε.Ο.Κ.Α., οργανώθηκε και η Α.Ν.Ε.
(Άλκιμος Νεολαία Ε.Ο.Κ.Α.), με διαταγή του
Γρίβα. Τα καθήκοντα και η δράση της οργάνωσης ήταν το μοίρασμα φυλλαδίων και προκηρύξεων, η αναγραφή συνθημάτων στους
τοίχους, η ανύψωση του ηθικού του λαού, η
διοργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών και διαδηλώσεων. Προετοίμαζε ακόμα τα μέλη που θα
εντάσσονταν στις τάξεις της Ε.Ο.Κ.Α. Πολύ
συχνά, τα μέλη της Α.Ν.Ε. ανέβαζαν την
ελληνική σημαία σε σχολεία και δημόσιες
υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συγκρούονται
με τους Άγγλους.
Τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα της 31ης
Μαρτίου προς την 1η Απρίλιου 1955, εκκωφαντικές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Λάρνακα, τη
Λευκωσία και τη Λεμεσό. Αποτέλεσμα αυτών
των εκρήξεων ήταν οι πολυδάπανες ζημιές
σε κυβερνητικά κτήρια. Η Ε.Ο.Κ.Α. θρήνησε τον πρώτο της νεκρό, τον Μόδεστο
Παντελή, από ηλεκτροπληξία. Ο Παντελή
πέθανε προσπαθώντας να αποκόψει το
ρεύμα στην Αμμόχωστο για να δράσουν οι
ομάδες της Ε.Ο.Κ.Α. Μετά την έκρηξη,
καταζητήθηκε από την αστυνομία ο
Γρηγόρης Αυξέντιου, που ήταν ο επικεφαλής στις επισταθμίες της Δεκέλειας. Οι καταστροφές σε κυβερνητικά κτήρια, αστυνομικούς σταθμούς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Άγγλων, συνεχίστηκαν σε όλη
τη διάρκεια του Αγώνα.
Στον αγώνα έλαβε μέρος σχεδόν όλος ο
κυπριακός πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, γυναίκες και ηλικιωμένοι.
Η συμβολή των νέων, ήταν η πιο καθοριστική στην εξέλιξη του αγώνα. Οι νέοι,
εντάχθηκαν και αφοσιώθηκαν στον απώτερο σκοπό της Ε.Ο.Κ.Α. και με την πάροδο
του χρόνου σχημάτισαν έναν αόρατο και
ακαταμάχητο στρατό.
Όταν ο Διγενής μίλησε για την προσφορά
στον αγώνα από τους νέους, αναφέρθηκε
και στις νεανίδες, οι οποίες έφεραν εις
πέρας το έργο που ανατέθηκε σε αυτές, με
μεγάλη επιτυχία. Διακρίθηκαν για το θάρρος τους, για την εχεμύθεια που επέδειξαν,
καθώς και για την αντοχή στα βασανιστήρια των ανακριτών. Η γυναίκα, ενήλικη,
μικρή, μορφωμένη ή αμόρφωτη, ένιωσε
πολύ έντονα την ανάγκη να προσφέρει
στην πατρίδα. Μέσα της ξύπνησε το αίσθημα του καθήκοντος και της ευθύνης και το
σθένος της ψυχής της, την κατέστησε αιώνιο πρότυπο αγωνιστικότητας και πατριωτισμού. Η Κύπρια μάνα, γυναίκα, κόρη κι αδελφή, αποδείχθηκε ισάξια με τη Σπαρτιάτισσα, τη Σουλιώτισσα, την Ηπειρώτισσα.
Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες τομεάρχες ή οι
ομαδάρχες των γυναικείων ομάδων της
Ε.Ο.Κ.Α. ή της Α.Ν.Ε. άξιες επαίνου και
θαυμασμού, αλλά και οι ανώνυμες απλές
γυναίκες που αψηφούσαν τον Άγγλο δυνάστη, κι έστηναν τα κορμιά τους ασπίδα για
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να προφυλάξουν τα ηρωικά μας παλληκάρια.
Οι Άγγλοι δεν πίστευαν πως οι γυναίκες θα
ήταν ικανές να κάνουν ανταρτοπόλεμο. Κι
όμως, εξαπατήθηκαν. Με θάρρος και περίσσια τόλμη, ανέλαβαν το τεράστιο καθήκον της
μεταφοράς όπλων, βομβών, τροφίμων και
ρούχων στους αντάρτες και συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες κρούσης. Οι μικρές μαθήτριες,
εκτύπωναν και μετέφεραν φυλλάδια στις φούστες και στις τσάντες τους και μετέφερναν
τρόφιμα μέσα στα καλάθια τους. Κάποιες
άλλες κρατούσαν τσίλιες και ειδοποιούσαν
τους αγωνιστές αν έρχονταν οι Άγγλοι στρατιώτες. Οι πιο μεγάλες γυναίκες, βοήθησαν
στη δημιουργία κρησφύγετων, στη φύλαξη και
στην περιποίηση των καταζητούμενων αγωνιστών. Ο Γεώργιος Γρίβας, ανέθεσε στις γυναίκες ανά το παγκύπριο τη δημιουργία γυναικείων ομάδων.

Ο απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. (1955 – 1959)
Ανάμεσα στα καθήκοντα που ανέλαβαν ήταν να καταστρώνουν σχέδια για τη
διοργάνωση νέων ομάδων. Με αυτές τις ομάδες, τα κρατητήρια γέμισαν και
με γυναίκες εκτός από άντρες, κάτι το πρωτοφανές για τα δεδομένα της Κύπρου, τον καιρό εκείνο. Ταυτόχρονα, η γυναίκα της Κύπρου έδειξε μεγάλη
αντοχή στα βασανιστήρια και δεν πρόδωσε τους συμπολεμιστές της όταν τη
συνέλαβαν και την οδήγησαν στον δήμιο. Η γυναίκα της Κύπρου δεν δίστασε
μπροστά σε κανένα κίνδυνο, δεν υποτάχτηκε στα βασανιστήρια και στους
εξευτελισμούς, αν και οι Άγγλοι δεν δίστασαν να υποβάλουν ακόμα και τα
μικρά κοριτσάκια σε φρικτά βασανιστήρια προκειμένου να πάρουν πληροφορίες. Για όλα αυτά, η Κύπρος οφείλει πολλά στις γυναίκες που κρύβονταν
πίσω από κάθε αγωνιστή, διότι ήταν αυτές που σφυρηλάτησαν τις ψυχές
των αγωνιστών με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη της φυλής, ήταν αυτές που
τους έδωσαν μαθήματα λεβεντιάς.
Πρωταγωνιστικός ήταν και ο ρόλος της Εκκλησίας μας, γιατί υπήρξε ο εμψυχωτής της Ε.Ο.Κ.Α., αφού όχι μόνο ευλόγησε, χρηματοδότησε και κατεύθυνε
τον Αγώνα, αλλά παράλληλα οι κληρικοί ήταν οι στρατολόγοι των αγωνιστών
μας. Αυτοί διάλεγαν και μυούσαν τα εκλεχτά και δυναμικά παλληκάρια της
Πατρίδας μας, ορκίζοντάς τους στο Ιερό Ευαγγέλιο «εις το όνομα της Αγίας
Τριάδας...». Όπως το θαύμα του 1821, έτσι και το θαύμα της μεγάλης εποποιίας του 1955 πραγματώθηκε με την ευλογία της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ψυχής του Γένους. Στις πόλεις και
στα χωριά, οι ιερείς ήταν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή εράνων για παροχή
βοήθειας στις χήρες και στα ορφανά όσων έπεφταν στον αγώνα, αλλά και
στις οικογένειες των κρατουμένων και των ανταρτών.
Εκτός από τα πιο πάνω, η Εκκλησία υπήρξε και το προπύργιο του αγώνα.
Τα μοναστήρια είχαν γίνει φυλάκια των ανταρτών και πολλοί από τους μοναχούς είχαν γίνει αγγελιαφόροι, τροφοδότες, φρουροί, οδηγοί των ορεινών
ομάδων. Για παράδειγμα, η Μονή του Αγίου Νεοφύτου, φιλοξένησε και απέκρυψε πολλάκις τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, την ομάδα του Χρίστου Κκέλη
και άλλους αγωνιστές της περιοχής Πάφου. Άλλο λαμπρό παράδειγμα για τις
υπηρεσίες και τη στήριξη που προσέφερε στους αγωνιστές, αποτελεί η Μονή
του Μαχαιρά, όπου φιλοξενήθηκε ο Γρηγόρης Αυξεντίου και η ομάδα του.
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο περιστατικό: Το Πάσχα του 1956, πάνω
από 100 Άγγλοι αξιωματικοί και στρατιώτες έζωσαν το Μοναστήρι. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, μεταμφιεσμένος σε καλόγερο με γενειάδα και ράσο, παρουσιάστηκε και συστήθηκε στους Άγγλους ως πατήρ Χρύσανθος και τους κέρασε κουμανταρία! Τους διαβεβαίωσε μάλιστα ότι αν μάθει κάτι για τον Αυξεντίου θα τους ενημερώσει!

Ο Αυξεντίου ως πατήρ Χρύσανθος

Το Μοναστήρι του Μαχαιρά
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Ο απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. (1955 – 1959)
Μετά από αυτά τα γεγονότα, η Ε.Ο.Κ.Α.
χαρακτηρίστηκε παράνομη οργάνωση
από τους Άγγλους, γιατί προκαλούσε
ταραχές. Γι’ αυτό, οι Άγγλοι μετέφεραν
στρατιωτικές ενισχύσεις τον Σεπτέμβριο
από τη Μάλτα και το Σουέζ. Στη
συνέχεια, η αγγλική κυβέρνηση αντικατέστησε τον κυβερνήτη Αμιτέιτζ με τον Σερ
Τζων Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ, έφτασε
στην Κύπρο στις 3 Οκτωβρίου 1955 και
αμέσως ανέλαβε καθήκοντα. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε διάφορες χώρες,
αλλά ήταν και ο αρχηγός του επιτελείου
του στρατού της Βρετανίας. Οι στόχοι
που είχε θέσει ήταν η συντριβή της
Ε.Ο.Κ.Α. και παράλληλα η επιβολή της
τάξης και του νόμου. Επιπλέον, μέλημά
του ήταν να αρχίσει συνομιλίες με τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για το Κυπριακό
Πρόβλημα. Ο Χάρντινγκ, δεν κατάφερε
να υλοποιήσει κανέναν από τους στόχους που είχε θέσει. Οι κύριοι λόγοι της
αποτυχίας του ήταν ότι δεν υπολόγισε
πως
την
Ε.Ο.Κ.Α.
αποτελούσαν
άνθρωποι που πίστευαν ακράδαντα στην
ελευθερία της πατρίδας τους και θα
άντεχαν κάθε βασανιστήριο και εξευτελισμό για την Κύπρο. Ο άλλος λόγος αποτυχίας του ήταν ότι πίστευε πως η λύση
του Κυπριακού Προβλήματος θα προνοούσε μόνο την εξασφάλιση των συμφερόντων της Βρετανίας. Παρόλα αυτά, οι
συνομιλίες μεταξύ του Χάρντινγκ και του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου συνεχίστηκαν,
χωρίς όμως να καταλήξουν κάπου, γι’
αυτό διακοπήκαν και η Ε.Ο.Κ.Α. συνέχισε τη δράση της. Στις 4 Οκτωβρίου του
1955, ομάδα αγωνιστών με επικεφαλή
τον Γρηγόρη Αυξεντίου, επιτέθηκε στον
αστυνομικό σταθμό Λευκονοίκου, πετυχαίνοντας την υποκλοπή 11 όπλων από
τις δυνάμεις των Άγγλων. Στις 20 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, οκταμελής ομάδα από την Αμμόχωστο πήρε 16 όπλα
από στρατιωτική αποθήκη. Ακολούθως,
ο αγγλικός στρατός ενισχύθηκε κατά πολύ και οι έρευνες για ανακάλυψη των
αγωνιστών εντάθηκαν.
Νέες συνομιλίες ξανάρχισαν στις 21
Νοεμβρίου του 1955, αφού είχαν διακοπεί στις 11 Οκτωβρίου. Ο Χάρντινγκ
πρότεινε νέα σχέδια λύσης, τα οποία πάλι απορρίφθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο.
Τότε, ο Χάρντινγκ κήρυξε την Κύπρο σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όρισε δηλαδή ότι για οποιαδήποτε πράξη μετακίνησης όπλων ή εκρηκτικών υλών, θα
επιβαλλόταν η θανατική ποινή. Εκτός
από αυτό, οι Άγγλοι προχώρησαν σε
κλείσιμο όλων των σχολείων. Στις 26 και
27 Ιανουαρίου του 1955 έγιναν σοβαρές
συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών του
Παγκύπριου Γυμνάσιου και των δυνάμεων ασφαλείας. Στην Αμμόχωστο, μαθητές λιθοβόλησαν Άγγλους στρατιώτες, οι
οποίοι χρησιμοποίησαν πυρά εναντίον
τους, με αποτέλεσμα να πυροβολήσουν
θανάσιμα
τον
σημαιοφόρο
του
Γυμνασίου, Πετράκη Γιάλλουρο.

απόφαση εξορίας του Αρχιεπισκόπου
Εθνάρχη Μακάριου Γ΄ στο νησί Μαχέ
των Σεϋχελλών και στην επιβολή στρατοκρατίας. Οι συνέπειες όμως, δεν ήταν
αυτές που οι Άγγλοι ανέμεναν. Με την
εξορία του Αρχιεπισκόπου, το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων της Κύπρου
τονώθηκε και ο πόθος για ελευθερία μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Η Ε.Ο.Κ.Α.
συνέχισε τις σφοδρές επιθέσεις κατά των
Άγγλων, προκαλώντας βανδαλισμούς,
αλλά και ανθρώπινες απώλειες. Μια από
αυτές αφορούσε την τοποθέτηση ωρολογιακής βόμβας στο κρεβάτι του Χάρντινγκ από τον Νεόφυτο Σοφοκλέους, η
οποία όμως δεν εξερράγη λόγω κλιματολογικών συνθηκών. Ο Νεόφυτος, την επόμενη μέρα εντάχθηκε σε ανταρτική
ομάδα.
Στις αρχές του 1956, ιδρύθηκε η Π.Ε.Κ.Α.
(Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα).
Ο σκοπός της ήταν η υποστήριξη του
αγώνα σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η ενίσχυση του φρονήματος και του
ηθικού του κυπριακού λαού και η καταπολέμηση της βρετανικής προπαγάνδας,
γεγονός το οποίο πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Αυτά όλα τα υλοποίησε μέσω των
συνεχών ανακοινώσεών της, οι οποίες
γίνονταν γνωστές στον πληθυσμό μέσω
των προκηρύξεων.
Στις 10 Μαΐου 1956, οι αγωνιστές Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου,
απαγχονίστηκαν. Έπειτα, οι Άγγλοι
οδήγησαν ακόμα επτά αγωνιστές στην
κρεμάλα: Αντρέα Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ,
Ιάκωβο Πατάτσο, Αντρέα Παναγίδη, Μιχαήλ Κουτσόφτα, Στέλιο Μαυρομάτη και
Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Όλοι οι πιο
πάνω αγωνιστές περπάτησαν ελεύθεροι
τον δρόμο της αγχόνης με απόλυτη ψυχραιμία, ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο και
τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και
θρησκευτικούς ύμνους. Και οι εννιά τάφηκαν στα Φυλακισμένα Μνήματα στις
Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, μαζί με
τους Γρηγόρη Αυξεντίου, Κυριάκο Μάτση, Μάρκο Δράκο και Στυλιανό Λένα. Οι
Άγγλοι αρνήθηκαν να δώσουν τις σορούς
των ηρώων στις οικογένειές τους,
φοβούμενοι
τις
μαχητικές
λαϊκές
εκδηλώσεις και τα μαζικά συλλαλητήρια
κατά την κηδεία τους. Σχεδίασαν έτσι
έναν περιτοιχισμένο μικρό χώρο δίπλα
από τα κελιά των μελλοθανάτων και
την αγχόνη, που έμεινε γνωστός στην
ιστορία με την ονομασία «Φυλακισμένα
Μνήματα».

Πετράκης Γιάλλουρος
Ο Πετράκης Γιάλλουρος, γεννήθηκε στο
Ριζοκάρπασο, στις 29 Αυγούστου το
1938, με γονείς τον Ζαχαρία και την Άννα
Γιάλλουρου. Ο Πετράκης Γιάλλουρος φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου και όταν φονεύθηκε, ήταν τελειόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου. Ψηλός, λεπτός, με σγουρά μαλλιά
και γαλανά μάτια, πάντα πρώτος στα μαθήματά του, ήταν ο σημαιοφόρος στις εκδηλώσεις του σχολείου του.
Αγαπούσε την πατρίδα και δεν άντεχε να τη βλέπει να υποφέρει
εξαιτίας των Άγγλων. Η μητέρα του αφηγείται πως μιλούσε συνέχεια για τη μητέρα Ελλάδα και την ένωσή της με την Κύπρο: «Να
αγωνιζόμαστε πρέπει, μάνα, να αγωνιζόμαστε για την Κύπρο
μας».
Εντάχθηκε νωρίς στην Ε.Ο.Κ.Α., αναλαμβάνοντας τις μαθητικές
ομάδες του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου. Καθήκοντά του
ήταν η οργάνωση των μαθητών του σχολείου του, η γραφή και η
διδασκαλία τραγουδιών αγωνιστικού περιεχομένου, η διανομή
φυλλαδίων, η απόκρυψη και διακίνηση οπλισμού, η μεταφορά της
αλληλογραφίας, των τροφίμων και των μηνυμάτων στις οικογένειες
των αγωνιστών, η εγγραφή επαναστατικών συνθημάτων στους
τοίχους και η οργάνωση μαχητικών μαθητικών διαδηλώσεων. Για
τις δραστηριότητές του αυτές είχε επισημανθεί από τους κατακτητές, οι οποίοι και τον κυνηγούσαν.
Στις 6 Φεβρουαρίου 1956, οι μαθητές του Γυμνασίου Αμμοχώστου
συγκρούστηκαν με τον στρατό και η κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο
του Γυμνασίου. Την επομένη, 7 Φεβρουαρίου 1956, μεγάλη δύναμη μαθητών του Γυμνασίου και του Εμπορικού Λυκείου Αμμοχώστου συγκεντρώθηκε στην οδό Ερμού και οργάνωσε διαδήλωση.
Κατά τη διάρκειά της έστησαν οδοφράγματα και λιθοβολούσαν
τους Άγγλους στρατιώτες. Εκείνοι χρησιμοποίησαν πραγματικά
πυρά εναντίον των διαδηλωτών. Κατά την αποχώρηση, Άγγλος
στρατιώτης στόχευσε και πυροβόλησε τον Πετράκη Γιάλλουρο
στην καρδιά. Ο Πετράκης προχώρησε δέκα βήματα περίπου, φώναξε «Ζήτω η ένωση» και έπεσε. Ήταν ο πρώτος μαθητής που
πότισε με το αίμα του τη γη της ελληνικής Κύπρου.
Πηγή
myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/biographies/giallouros.htm

Πετράκης Γιάλλουρος
Πανίκος Θεοφάνους

Τα έφηβα
όνειρά του
ευθυτενή.
Κι η σημαιοφόρα
καρδιά του
υψωμένη. Καρπός από ρίζες
μιας πέτρινης γης.
Ποτές
δεν πρόδωσε
το χρώμα
της θάλασσας
και τ’ ουρανού
της Αμμοχώστου!
Και το Γιάλλουρο
της ματιάς του, αφόπλισε
για πάντα τα χέρια
της δειλίας και το «χαμόγελο»
της θρασύτητας!

Η αποτυχία εξεύρεσης λύσης στις
συνομιλίες Αρχιεπισκόπου - Χάρντινγκ
οδήγησε τη βρετανική κυβέρνηση στην
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Ο απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. (1955 – 1959)
Στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, δόθηκε από την Ε.Ο.Κ.Α. η μάχη στον Αχυρώνα του Λιοπετριού, γνωστή και ως «Το Νέο Χάνι της Γραβιάς». Οι
αγωνιστές που έπεσαν στον Αχυρώνα ήταν οι Ανδρέας Κάρυος, Ηλίας
Παπακυριακού, Φώτης Πίττας και Χρίστος Σαμάρας. Οι τέσσερις αγωνιστές είχαν λάβει την εντολή να μεταβούν στο Λιοπέτρι για να εκπαιδεύσουν τα νέα μέλη της Ε.Ο.Κ.Α. στις 30 Αυγούστου. Στις 2 Σεπτεμβρίου,
οι Άγγλοι τους ανακάλυψαν, αφού βασάνισαν με απάνθρωπο τρόπο τον
αδερφό του Χρίστου Σαμάρα. Μετά από έρευνες στον Αχυρώνα δέχθηκαν πυροβολισμούς από τους αγωνιστές, αρχίζοντας έτσι τη μάχη. Οι
πυροβολισμοί συνεχίζονταν και οι αγωνιστές κλήθηκαν να παραδοθούν.
Μετά από πολύωρη μάχη, ελικόπτερο έριξε εμπρηστικές βόμβες στον
Αχυρώνα, βάζοντάς του φωτιά. Όλοι εξήλθαν από τον Αχυρώνα πυροβολώντας, με αποτέλεσμα να πεθάνουν από τα πυρά των Άγγλων. Έτσι
νικούσαν τα παλληκάρια της Ε.Ο.Κ.Α. οι Άγγλοι: Περιλούζοντάς τους με
φωτιά…(ηρωικές αυτοθυσίες κι άλλων παλληκαριών της Ε.Ο.Κ.Α.
παρουσιάζονται στις σελίδες που ακολουθούν).
Στις 25 Νοεμβρίου 1958, το Κυπριακό συζητήθηκε στην επιτροπή του
Ο.Η.Ε. Ο Ευάγγελος Αβέρωφ, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, κατήγγειλε το βρετανικό σχέδιο ως παγίδα και ζήτησε την ανεξαρτησία του
νησιού. Τελικά, ψηφίστηκε συμφωνία από την ολομέλεια της Συνέλευσης, στις 25 Δεκεμβρίου 1958 «Περί ειρηνικής, δημοκρατικής και
δίκαιας λύσεως του Κυπριακού, συμφώνως προς τον χάρτη των Ηνωμένων εθνών». Συνομιλίες συνεχίστηκαν και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με Αβέρωφ και Ζορλού στο Παρίσι. Περαιτέρω, ακολούθησε συνάντηση στη Ζυρίχη όπου μονογραφήθηκε σχετική συμφωνία. Αργότερα,
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αποδέχτηκε τις συμφωνίες στο Λονδίνο στις
19 Φεβρουαρίου και άρχισαν οι προετοιμασίες για τη δημιουργία ενός
νέου ανεξάρτητου κράτους, με βάση της συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου.
Μετά από τα πιο πάνω γεγονότα, στις 22 Φεβρουαρίου 1959, απολύθηκαν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και έγιναν μεγάλοι πανηγυρισμοί στο
νησί. Μια νέα περίοδος στην ιστορία της Κύπρου, είχε ξεκινήσει. Η Κύπρος, «χόρεψε και τραγούδησε, όσο λεβέντικα κάηκε στις φλόγες του
Μαχαιρά». Απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν είναι φτιαγμένη από
χώμα. Είναι πλασμένη από δάκρυ και ιδρώτα, αξίες, μεγάλα ιδανικά και
όνειρα. Είναι ο τόπος που σε κάθε σπιθαμή γης έχει να προβάλει ακατάλυτους βωμούς αθανασίας και λάβαρα παλληκαριάς…
Μαντοβάνης Γιώργος
Πηγές
Ανδρέας Βαρνάβα, Σύντομη ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α., Λευκωσία, 2004
https://el.wikipedia.org/wiki/Φυλακισμένα_Μνήματα
http://www.impaphou.org/news_article/207.aspx
http://www.impaphou.org/news_article/207.aspx
http://anek16.blogspot.com.cy/2012/03/blog-post_13.html
https://hellenicns.gr/2016/
Η νεολαία στον απελευθερωτικός Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959. Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία, 2000

«Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι κι ελεύθερος. Όλοι
αδελφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας
βαδίσουμε τον δρόμο του Γολγοθά, τον δρόμο προς τη
Λευτεριά»

Λόγια του ηρωομάρτυρα Φώτη Πίττα, από επιστολή που έγραψε
ελάχιστες ημέρες πριν από τη μεγάλη μάχη στον Αχυρώνα.
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Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου
Γρίβα, όπου έδωσε τον λόγο της Στρατιωτικής του Τιμής και εντάχθηκε
στον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Άγγλων. Την 1η Απριλίου
του 1955, είχε αρχίσει να καταζητείται από τους Άγγλους για τη συμμετοχή του στον αγώνα και για λόγους ασφαλείας μετατέθηκε στην επαρχία Κερύνειας, όπου του απονεμήθηκε η θέση του Τομεάρχη της
Ε.Ο.Κ.Α., μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1955. Τον Δεκέμβριο του 1955 διετέλεσε Τομεάρχης της Πιτσιλιάς. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1955 απέδειξε τις στρατιωτικές του ικανότητες στην ιστορική μάχη των Σπηλαίων,
παρασέρνοντας δυο φάλαγγες Άγγλων στρατιωτών που κατευθύνονταν
προς τα κρησφύγετα, με σκοπό να συγκρουστούν μεταξύ τους. Μετά
από αυτό το γεγονός, ο Γρίβας, εκτός από τον τομέα της Πιτσιλιάς,
του ανέθεσε και τα χωριά γύρω από τον Μαχαιρά και αργότερα, τον Ιούλιο του 1956, τα κρασοχώρια της Λεμεσού. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, έγινε
πλέον ο φόβος κι ο τρόμος των Άγγλων.

Στην αρχαία Λύση {Ελισσώ},
ο Θρακιώτης Διονύσιος Καρδιανός,
το 478 π.Χ, έπεσε πολεμώντας
για την ελευθερία της Κύπρου.
Ο Γρηγόρης, βλέπει στο απέραντο γαλάζιο
του ουρανού της Λύσης
την ηρωική μορφή του
Διονύσιου Καρδιανού
και ακούει τη φωνή
του ασπιδοφόρου πολεμιστή
να τον προστάζει:
Αγωνίσου Γρηγόρη, να μείνεις
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!
Και η προσταγή γίνεται όρκος.
Όρκος ιερός!

Στις 3 Μαρτίου του 1957, οι Άγγλοι, μετά από προδοσία, πληροφορήθηκαν την ακριβή τοποθεσία του κρησφύγετού του στον Μαχαιρά. Ο Αυξεντίου και η ομάδα του, αντιλήφθηκαν ότι οι Άγγλοι στρατιώτες άρχισαν να
σκαρφαλώνουν στο κρησφύγετο πάνω από την οροφή της σπηλιάς, γι’ αυτό τοποθέτησαν δύο πέτρες μπροστά από την είσοδο. Καθώς περπατούσαν
πάνω από την οροφή της, ένας από τους στρατιώτες κατάλαβε ότι
υπήρχε ένα κενό. Κτύπησε δυνατά τα πόδια του και όταν βεβαιώθηκε ότι
εκεί βρισκόταν το κρησφύγετο, φώναξε δυνατά «here, here» και αμέσως
μαζεύτηκαν όλοι γύρω από το κρησφύγετο. Τότε, κάποιος φώναξε στους
αγωνιστές στα ελληνικά να βγούνε έξω και να παραδοθούν, αλλιώς θα
έριχναν χειροβομβίδα.
Ο Αυξεντίου, με αυστηρό τόνο, διέταξε την ομάδα του να παραδοθεί. Ο
παιδικός του φίλος, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, τον ρώτησε: «Και συ τι
θα κάνεις;» και ο Αυξεντίου του απάντησε: «ΕΓΩ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΚΑΙ
ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ». Επανέλαβε τρεις φορές αυτήν τη
φράση και κάθε φορά που επαναλάμβανε «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ», το
πρόσωπό του φωτιζόταν όλο και περισσότερο, λες και είχε ξεπεράσει
την ανθρώπινη αδυναμία του θανάτου. Κανένας στο κρησφύγετο δεν
τόλμησε να παρακούσει τη διαταγή του. Πρώτος στη σειρά βγήκε έξω ο
Ανδρέας Στυλιανού, μετά ο Φειδίας Συμεωνίδης, ο Αυγουστής Ευσταθίου
και τελευταίος ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Οι Άγγλοι συνέχισαν να του φωνάζουν να παραδοθεί, διαφορετικά θα έριχναν βόμβες. Ο Αυξεντίου, με ψυχραιμία και απόλυτη ηρεμία τους απάντησε σαν άλλος Λεωνίδας: «Μολών
Λαβέ». Ο πρώτος Άγγλος που πλησίασε το κρησφύγετο, έπεσε νεκρός. Αμέσως, οι κατακτητές έριξαν χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη, με αποτέλεσμα ο Αυξεντίου να τραυματιστεί στο πόδι και στον λαιμό. Οι Άγγλοι τότε
έστειλαν τον Αυγουστή για να επιβεβαιώσει τον θάνατό του. Ο Αυγουστής
όμως, συνέχισε τη μάχη με τον αρχηγό του, με τον οπλισμό που παρέμεινε
(δυο αυτόματα, 13 χειροβομβίδες και ένας όλμος εξήντα χιλιοστών). Μετά
από δέκα ώρες μάχης, οι αποικιοκράτες αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς, αλλιώς, δεν θα μπορούσαν να νικήσουν. Όταν περιέλουσαν το κρησφύγετο με βενζίνη, ο Αυξεντίου διέταξε τον Αυγουστή να βγει έξω. Έτσι κι
έκανε. Ο Αυξεντίου έμεινε μόνος στο κρησφύγετο και κάηκε ζωντανός.

Ο Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του
1928 στο χωριό Λύση, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις επαρχίες
Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Οι γονείς του Αυξεντίου ήταν ο Πιερής και η
Αντωνού Αυξεντίου. Ο Γρηγόρης είχε φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο
του χωριού του και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου, το οποίο
ήταν το πλησιέστερο στη Λύση. Αφού αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
Αμμοχώστου, πήγε στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό να σπουδάσει
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όμως στις εξετάσεις δεν κατάφερε
να εισαχθεί. Στη συνέχεια, κατατάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό και
πέρασε από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, ενώ παράλληλα
παρακολουθούσε μαθήματα φιλολογίας για να πάρει θέση στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ακολούθως, απολύθηκε από τον Στρατό ως
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού και υπηρέτησε στα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Το καμένο σώμα του, θάφτηκε στις 4 Μαρτίου 1957, στα Φυλακισμένα
Μνήματα. Όταν ο πατήρ Αντώνιος Ερωτοκρίτου πήγε να τον θάψει στα μνήματα των φυλακών, ο Άγγλος φύλακας τον σταμάτησε λέγοντας: Νo face
(δεν έχει πρόσωπο). «Τότε κατάλαβα, διηγείται ο πατήρ Αντώνιος, πως το
είπε επειδή ήξερε πως πριν θάψω τους νεκρούς ήρωες, τους φιλούσα στο
πρόσωπο. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου όμως, δεν είχε πρόσωπο. Από τη μέση
και πάνω ήταν μια καμένη μάζα. Για χρόνια, μου έλεγε μια Κύπρια φίλη (η
ξαδέλφη άλλου ήρωα, του Μάρκου Δράκου), όταν πηγαίναμε στο κρησφύγετο για να τιμήσουμε τον ήρωα, ο τόπος μύριζε ακόμα καμένη σάρκα…»

Το 1952 επέστρεψε στην Κύπρο και αρραβωνιάστηκε τη Βασιλική Παναγή, την οποία παντρεύτηκε στις 10 Ιουνίου του 1955 στη Μονή της Αχειροποιήτου στη Λάπηθο. Ο γάμος ήταν μυστικός, με δανεικούς αρραβώνες,
στεφάνι φτιαγμένο από κληματόβεργες και κλωνάρια ελιάς. Ο Γρηγόρης παρουσιάστηκε στον γάμο του με στρατιωτική στολή, παρέα με το όπλο του.
Το μυστήριο παρακολούθησαν λιγοστοί συναγωνιστές. Ο ιερέας που τέλεσε
το μυστήριο ήταν ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλλου, ο οποίος είχε ορκίσει χιλιάδες νέους στον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. κατά τον απελευθερωτικό
αγώνα εναντίον των Άγγλων. Η τελευταία μέρα που τον είδε ο ιερέας, ήταν
η μέρα που τον είχε παντρέψει. Θυμάται και τα λόγια που αντάλλαξαν:

Ο Σταυραετός του Μαχαιρά θυσιάστηκε για την Ελευθερία. Ήταν ένας θάνατος όχι μόνο οδυνηρός και οικτρός, αλλά συγχρόνως, το φωτοβόλο λαμπάδιασμά του μέσα στο κρησφύγετο, αναβίωσε τον αρχέγονο μύθο της φυλής
με τον δεσμώτη Προμηθέα, που προσφέρει εαυτόν ως θυσία για το καλό του
συνόλου. Με ένα του πέταγμα ανέβηκε στον Κυπριακό Όλυμπο κι έγινε
εμψυχωτής, ακοίμητος οδηγός, μάστορας του πολέμου και του πατριωτισμού. Από το Τρόοδος μέχρι τον Μαχαιρά συνεγείρει, συναρπάζει, εμψυχώνει. Ακούραστος κι αγέρωχος, συγκρούεται με τον εχθρό, ζωντανεύει τη
φλόγα της τόλμης και της ανδρείας. Το παλληκάρι της Λύσης, ο αείμνηστος
Σταυραετός του Μαχαιρά, πάντα θα μας συγκινεί, θα μας θυμίζει, θα μας εμπνέει, θα μας καθοδηγεί κι ας πέρασαν χρόνια από τότε. Το μεγαλείο του
ήρωα θα επανέρχεται και θα αναβιώνει όσα χρόνια κι αν περάσουν. Γιατί, οι
ηρωικές θυσίες και τα ηρωικά παραδείγματα, πάντοτε θα ζεσταίνουν τις καρδιές των ανθρώπων και ο πόθος κι ο αγώνας για Ελευθερία, πάντοτε θα
προκαλούν πνευματική ανάταση.

- Γρηγόρη μου να ζήσετε!
- Πάτερ, να μου ευχηθείς καλό βόλι και καλή Λευτεριά!
- Ε τότε, καλό βόλι, καλή λευτεριά και ζήτω η Ένωση!
Για τον Γρηγόρη, πάνω από τη Βασιλική και τον εαυτό του, βρισκόταν η πατρίδα. Επέστρεψε στα βουνά και επικοινωνούσε με την αγαπημένη του μέσω
γραμμάτων. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1956, της γράφει: «Πες μου πόσα στοιχίζει
το μαλλί για ένα τρικό, να σου στείλω χρήματα να μας κάνετε μερικά όπως
εκείνο που μου έστειλες τον περασμένο χειμώνα. Πρέπει να δώσεις και σε
άλλες κοπέλες για να τελειώσουν γρήγορα, διότι άρχισε το κρύο. Θα σου
στείλω χρήματα για πέντε τρικά. Πάνω από όλα είναι το καθήκον μας προς
την πατρίδα. Θα εκπληρώσουμε πρώτα αυτό και μετά όλα τα άλλα».
Την περίοδο 1955 - 1959, ο Γρηγόρης Αυξεντίου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο ως μέλος της Ε.Ο.Κ.Α., καθώς ήταν δεύτερος στην ιεραρχία
της οργάνωσης, μετά τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα είχε πολλά ψευδώνυμα, παρμένα από την ελληνική
ιστορία και μυθολογία: Ζήδρος, Άρης, Αίαντας, Ρήγας. Αργότερα, πήρε και
τα ψευδώνυμα «Μάστρος» και «Σταυραετός του Μαχαιρά». Στις 20
Ιανουαρίου του 1955, ο Αυξεντίου είχε την πρώτη του συνάντηση με τον

Κυριακίδης Ευάγγελος
Πηγές
www.libver.gr/ο-σταυραετος-του-μαχαιρα
Αυγουστής Ευσταθίου, Ο Ματρόζος της Ε.Ο.Κ.Α. και της Κύπρου, Λευκωσία, 2012
Παπαγεωργίου Σπύρος, Ζήδρος, Λευκωσία, 2008
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Aποχαιρετισμός (αποσπάσματα)
Γιάννης Ρίτσος

Εικονογράφηση: Γεωργίου Έλενα

Τέλειωσαν πια τα ψέματα – δικά μας και ξένα. Η φωτιά η παντάνασσα
πλησιάζει. Δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν καίγεται σκοίνος ή φτέρη
ή θυμάρι. Η φωτιά πλησιάζει.

Άντε, γριά μάνα, μην αρχίσεις τώρα τις κλάψες. -Όχι;Έτσι σε θέλω. Ρωμιά. Σου παίρνω λες τη ζωή σου; Σου αφήνω την
περφάνια σου. Δε θα σε δει ο εχτρός καμπουριασμένη. Το ξέρω. Θα
πεις: «Είμαι πέρφανη για τον γιο μου, κάλλιο μια φούχτα τιμημένη
στάχτη παρά γονατισμένος ο λεβέντης μου». Έτσι. Γεια σου, μάνα.

Μου χρειάζεται πριν απ’ τον θάνατό μου μια ύστατη γνώση, η γνώση
του θανάτου μου, για να μπορέσω να πεθάνω. Ποτέ δε θα μπορούσα
να πιστέψω πως η στενότητα μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση
ευρυχωρία, μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με τις ελιές της,
τ’ ακρογιάλια της, τα βάσανά της, με τα καΐκια της μ’ ολάνοιχτα πανιά
στον αντρίκιον αγέρα της, τον κόσμο με τα φλάμπουρά του, τα όνειρά
του, τις καμπάνες του και τα μικρά αγριόχορτα. Ανασαίνω, μέσα σ’ αυτό το πέτρινο τούνελ που η έξοδός του είναι το ίδιο το στόμιο του
ήλιου. Το ξέρω: Από δω, κατευθείαν, θα περάσω νεκρός μες στον κόσμο. Μην κλαίτε. Και ξέρω τώρα, όσο ποτέ, πως είναι δυνατή η ελευθερία. Γεια σας.

Ο πατέρας θα με γνωρίσει στο νεκροτομείο απ’ τις χοντρές
ελληνικές κοκάλες μου, όμοιες με τις δικές του, κι απ’ τον σταυρό
της πατρίδας που ‘χα φυλαχτάρι μες στις τρίχες του κόρφου μου.
Μιλάω για μένα σαν να ‘μαι ερωτευμένος με τα μένα, σα νάναι η
Ρωμιοσύνη ερωτευμένη με τα μένα. Συγχωράτε με. Εσείς μου το
δώσατε τούτο το δικαίωμα. Ευχαριστώ.
(Όλες οι καμπάνες της γης σήμαναν μεμιάς. Όλα τα ανθρώπινα
μέτωπα ψηλά. Όλες οι καρδιές μεσίστιες. Στο χωριό Λύση, ανάμεσα
Λευκωσίας κι Αμμοχώστου, η μάνα του έσφιξε το μαύρο της τσεμπέρι
κάτου απ’ το δυνατό σαγόνι της κ’ είπε ακριβώς τα λόγια που περίμενε
ο γιος της: «Είμαι πέρφανη. Κάλλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη, παρά
γονατισμένος ο λεβέντης μου». Ο πατέρας του πάλι, σαν πήγε στο
στρατιωτικό νοσοκομείο της Λευκωσίας, αναγνώρισε το καμένο παιδί
του απ’ τις χοντρές ελληνικές κοκάλες του κι από κείνο το χρυσό
κωνσταντινάτο που άχνιζε στον κόρφο του και στον κόρφο του
κόσμου).

Τα πάντα είναι ανύπαρκτα πριν τα σκεφτείς και πριν τα πράξεις. Όχι
μονάχα να τα σκεφτείς, ή μονάχα να τα πράξεις, μα να τα πράξεις και
να τα σκεφτείς μαζί. Και σεις, αδέρφια μου, πολύ με βοηθήσατε
(κανένας δεν υπάρχει μόνος χωρίς τη βοήθεια του άλλου).
«Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου – το σώμα
και το αίμα του Γρηγόρη Αυξεντίου, ενός φτωχόπαιδου, 29 χρονών,
απ’ το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το επάγγελμα, που ‘μαθε στη Μεγάλη
Σχολή του Αγώνα τόσα μόνο γράμματα όσα να φτιάχνουν τη λέξη
«Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α».
Όλο σας αποχαιρετώ κι ακόμα μένω. Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της
ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας. Όταν υπάρχει κάποια
διέξοδος, όταν μπορείς και να τον αποφύγεις και συ τον διαλέγεις σαν
τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, πιο πέρα απ’ τις ανάγκες σου.
Όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή του, νικάει και τον
θάνατο. Τo ‘μαθα.
Τ’ αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται πάντα με το μέτρο της
Λευτεριάς. Τίποτ’ άλλο. Γεια σας.
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Ο Γρηγόρης Αυξεντίου μέσα από τον Αποχαιρετισμό του Γιάννη Ρίτσου
Το ποίημα «Αποχαιρετισμός» του
Γιάννη Ρίτσου, είναι αφιερωμένο
στον «ήρωα και Άγιο Γρηγόρη
Αυξεντίου,
στους
Μεγάλους
Νεκρούς Ποιητές και Διδασκάλους
του Έθνους, Διονύσιο Σολωμό,
Ανδρέα Κάλβο, Κωστή Παλαμά,
Άγγελο Σικελιανό και σ’ όλους τους
γνωστούς κι άγνωστους μάρτυρες
των ελληνικών και παγκόσμιων
αγώνων. Ο Αποχαιρετισμός είναι
ένας ύμνος στην Ελευθερία και στον

κτά ύπαρξη, δηλαδή διαμορφώνεται ως
χαρακτήρας, χάρις στην επίδραση των
άλλων και της κοινωνίας. Επομένως, ο
άνθρωπος είναι προϊόν του περιβάλλοντός του.
Ο Αυξεντίου συνειδητοποιεί ότι η ζωή
είναι όμορφη, αλλά αποκτά ένα ανώτερο
νόημα όταν αφοσιώνεται κανείς στην
υπηρεσία υψηλών ιδανικών όπως η
Ελευθερία. «Το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετριέται με το μέτρο της
Λευτεριάς», λέει ο ήρωας, εννοώντας
πως η αξία του ανθρώπου είναι πιο μεγάλη, όσο περισσότερο αυτός αγαπά κι εκτιμά την Ελευθερία. Το μέγεθος, το ηθικό ανάστημα
του ατόμου μετριέται από το πόσο εσωτερικά ελεύθερος είναι από
καταναγκασμούς και δεσμεύσεις. Λεύτερος είναι ο γενναιόψυχος, ο
ανδρείος, αυτός που έχει δυνατή ψυχή. Σ’ αυτόν τον στίχο, αποκαλύπτεται ταυτόχρονα ένας τρυφερός κι ευαίσθητος άνθρωπος, ένας
ήρωας διαφορετικός από τους σκληροτράχηλους ήρωες, όπως τους
έχουμε πλάσει με τη φαντασία μας.

ελεύθερο άνθρωπο.
Ο Ρίτσος, παρουσιάζει έναν εσωτερικό μονόλογο του Γρηγόρη
Αυξεντίου, λίγο πριν το ολοκαύτωμά του. Πίσω από τον ήρωα,
βρίσκεται ο ίδιος ο ποιητής, ο οποίος χρησιμοποιεί τον Αυξεντίου ως
προσωπείο για να εκφράσει μέσω λυρικών στοχασμών, συναισθηματικά φορτισμένων, σκέψεις για τη ζωή, τη θυσία του και τον θάνατο.
O Ρίτσος, προσπαθεί να απαντήσει σε υπαρξιακά ερωτήματα
δίνοντας έμφαση στο τι είναι ο θάνατος και τι νόημα έχει και εστιάζει
στο δίλημμα μπροστά στην επιλογή θανάτου ή ζωής.

Ο ήρωας σ’ ένα νοερό διάλογο με τη μάνα του, της ζητά να τηρήσει
αξιοπρεπή και δωρική στάση όταν πληροφορηθεί τον θάνατό του, αν
και είναι σίγουρος ότι ως γνήσια Ελληνίδα, δεν θα τον διαψεύσει. Στη
συνέχεια, αναφέρει ότι ο πατέρας του θα τον αναγνωρίσει από τις
χοντρές ελληνικές κοκκάλες και τον σταυρό που έχει στον κόρφο,
αναφορές που παραπέμπουν στην ελληνικότητα, τη βυζαντινή
παράδοση, την ορθοδοξία, τον Διγενή και τον Ύμνο προς την
Ελευθερία (απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη). Έτσι, καθώς οδεύει στην
ολοκλήρωση της θυσίας του, νιώθει να ταυτίζεται με την καρδιά της
Ρωμιοσύνης, αφού έχει στραμμένο το βλέμμα της πάνω του.

Στην αρχή του ποιήματος, παρουσιάζεται ο χώρος της θυσίας, το
κρησφύγετο του Αυξεντίου κοντά στη Μονή του Μαχαιρά, η σπηλιά.
Ο ήρωας ομολογεί πως ποτέ δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως η
σπηλιά χωράει τον γεωγραφικό χώρο της πατρίδας με τη χλωρίδα
της, τη θάλασσα, την πολιτιστική παράδοση, την ιστορία, τις
περιπέτειές της, αλλά και τα πανανθρώπινα ιδανικά και τα οράματα
όλων των ανθρώπων. Ολόκληρος ο κόσμος με τις αξίες του πλημμυρίζει τη σπηλιά και την ψυχή του ανθρώπου. Η έξοδός της είναι το
ίδιο το στόμιο του ήλιου απ’ όπου θα περάσει ο μάρτυρας
φλεγόμενος, χωρίς να καεί και θα μεταμορφωθεί σε ίνδαλμα
Ελευθερίας, σε σύμβολο αθανασίας και αιωνιότητας. Εντωμεταξύ, η
παντάνασσα φωτιά πλησιάζει...

Ο Αυξεντίου κάηκε ζωντανός και όλες οι καμπάνες της γης σήμαναν
μεμιάς. Ο θάνατός του είχε οικουμενική σημασία, γιατί δεν πρόσφερε
τον εαυτό του μόνο για την προάσπιση των εθνικών δυναμικών, αλλά
και των παγκόσμιων ιδανικών. Επομένως, το ποίημα λειτουργεί σε
τρία επίπεδα: Στο ατομικό, στο φυλετικό και στο οικουμενικό, «στον
λυρισμό του εγώ, του εμείς και των όλων», όπως υποστήριξε ο
Κωστής Παλαμάς.

Ο Αυξεντίου έχει πάρει την απόφαση να θυσιαστεί. Ξεπέρασε κάθε
σκοτεινή εσωτερική δύναμη, τα πάθη και τον φόβο του θανάτου. Αυτή
η απόφαση, είναι η πιο σημαντική απόφαση που πήρε στη σύντομη
ζωή του. Είναι μια απόφαση που υπερβαίνει τις ατομικές και τις
βιολογικές ανάγκες, μια απόφαση θυσίας προς τους άλλους, μια
ύψιστη έκφραση αξιοπρέπειας. Θυσιάζεται για να υπάρξει ένας
καλύτερος κόσμος. Γίνεται σύμβολο διαχρονικό, κερδίζει τον
αγέραστο έπαινο και τον τάφο τον περίλαμπρο. Σ’ αυτούς τους
ανθρώπους ταιριάζει η τιμή, αφού «όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούντες». Περαιτέρω, ο Αυξεντίου
κατέκτησε την εσωτερική ελευθερία, γιατί με την απόφαση να
θυσιαστεί, νίκησε τόσο τη ζωή, όσο και τον θάνατο και κέρδισε την
αθανασία.

Ο Αυξεντίου όπως παρουσιάζεται από τον Ρίτσο είναι ένας εξιδανικευμένος ήρωας με αγνότητα σκέψεων, συναισθημάτων και
προθέσεων. Η θυσία του είναι απόρροια της αρετής και της αγάπης
του για την κοινωνία, την πατρίδα και όλο τον κόσμο. Η ανθρωπιά κι
η Ελευθερία ταυτίζονται στο ποίημα, ως δυο έννοιες παράλληλες και
επάλληλες. Ποσά ανάλογα, αφού αυξανομένης της μιας αυξάνεται και
η άλλη. Ανθρωπιά είναι να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από το εγώ
και να πλησιάσει τον συνάνθρωπο, να τον συντρέξει στον πόνο και
στη δυστυχία, αλλά και να μοιραστεί μαζί του τη χαρά.

Κάθε ιδέα που μένει στο θεωρητικό επίπεδο είναι ανύπαρκτη. Η ιδέα,
όσο είναι ιδέα, δεν υπάρχει, πρέπει να υλοποιηθεί για να υπάρχει.
Αλλά και όποια πράξη γίνεται αυθόρμητα, όσο ηρωική και σπουδαία
κι αν είναι, δεν έχει καμιά αξία, αν δεν είναι προϊόν ενσυνείδητης και
ώριμης απόφασης. Ο Αυξεντίου, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του
προς τον λαό του γιατί πιστεύει πως είναι δημιούργημα αυτού του
λαού. Ο λαός αυτός τον παρακίνησε με πολλούς τρόπους να γίνει
αυτός που έγινε και να φτάσει σ’ αυτήν την κορυφαία στιγμή. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό. Σύμφωνα με
τον Ρίτσο, η διαπίστωση αυτή, έχει κι άλλο νόημα. Ο άνθρωπος απο-

Στον Αποχαιρετισμό, ο Γιάννης Ρίτσος συνταιριάζει πολλά. Είναι μια
σύνθεση πνευματική, που μας οδηγεί στις ρίζες της Ιστορίας και της
Παράδοσής μας, ανοίγει παράθυρα στον κόσμο, αποτελεί δίδαγμα
και οδοδείκτη ζωής και πολιτικής.
Γεωργίου Έλενα
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Γρηγόρης Αυξεντίου
Νίκος Κρανιδιώτης
(απόσπασμα)

Γράφεις πεπρωμένο.
Θάνατος πλησιάζει,
φλόγα ανάβει.

Κυλάει η λάβα της φωτιάς και γράφει,
γράφει με γράμματα καυτά στον ουρανό
της δόξας τ’ όνομά σου, Αυξεντίου!

Αίμα κυλά,
ήλιος σβήνει.
Μολών Λαβέ!

Αρχάγγελος με τη ρομφαία σου,
στο πύρινο άρμα μπήκες του Προφήτη Ηλία.
Κι έσμιξες με τον ήλιο,
έσμιξες με το φως,
κι έγινες φλόγα, κεραυνός,
συνείδηση της λευτεριάς
μες στην καρδιά της οικουμένης!

Μοναχός αργοπεθαίνει,
δεν είναι μοναχός.
Αετός δημιουργήθηκε. Ελευθερία!
Η ανάλυση των στίχων από τον δημιουργό του ποιήματος:
Γράφεις πεπρωμένο: Το πεπρωμένο θεωρείται πως έχει ήδη προδιαγραφεί
από τη μοίρα. Ο Γρηγόρης έχει επιλέξει να το ακολουθήσει με την απόφασή του να μην παραδοθεί.

Εδώ, μες το φθαρτό, το γήινο χώμα,
δεν είναι τάφος,
στήλη καμιά δεν είναι, Αυξεντίου,
να’ ρθουμε να σε κλάψουμε σ’ αυτή
δικοί και φίλοι.

Θάνατος πλησιάζει: Προετοιμασία αναγνώστη για το τι θα ακολουθήσει.
Φλόγα ανάβει: Το θάρρος, η ανδρεία και το κουράγιο συμβολίζονται με τη
φλόγα, η οποία έχει ανάψει στην καρδιά του ηρώα και δεν σβήνει. Η φλόγα
που τον σκότωσε, ταυτόχρονα τον κατέστησε αιώνιο σύμβολο.
Αίμα κυλά: Μετά τον τραυματισμό του από τη χειροβομβίδα, η οποία του
πήρε το πόδι, οι κατακτητές αρνούνται να εισέλθουν στο κρησφύγετο. Τον
φοβούνταν ακόμα και με ένα πόδι!

Σε πήρε η μέρα,
κι έγινες φωτιά,
πυραχτωμένο σίδερο απόφασης,
που σταματάει τον χρόνο.
Σε πήρε η νύχτα στα φτερά του ονείρου,
αϊτέ μου κι Αϊ - Γιώργη μου Τροπαιοφόρε,
και σ’ έβαλε για πάντα στην καρδιά μας.

Ήλιος σβήνει: Μετά την πολύωρη μάχη που δίνει ο Αυξεντίου, η νύκτα πλησιάζει, ο ήλιος δύει, ο ήλιος σβήνει. Φοβούμενοι για την απόδρασή του, οι
Άγγλοι δίνουν διαταγή να περιλούσουν με βενζίνη το κρησφύγετο και να
τον κάψουν ζωντανό. Δεν ήξεραν όμως ότι μ’ αυτήν τους την πράξη, ο Αυξεντίου μετατράπηκε σε άσβεστο και παντοτινό ήλιο! Τον ήλιο που δείχνει
τον δρόμο για τη Λευτεριά!
Μολών Λαβέ: Τα τελευταία λόγια του Αυξεντίου ως απάντηση στους κατακτητές που ζητούσαν την παράδοσή του. Ο Αυξεντίου ταυτίζεται με τον Λεωνίδα και γράφει ακόμα μια λαμπρή σελίδα στην ελληνική ιστορία της Κύπρου!

Γρηγόρης Αυξεντίου
Χαγιάννης Ι. Βάσος

Και βέβαια ήταν άνισο το αναμέτρημα.
Εκείνος, ο ένας
το περίμενε σε όλη τη ζωή του.
Ζούσε μονάχα για εκείνη τη στιγμή,
για εκείνη την άνοιξη,
που ήξερε πως θα ερχόταν…
Κι εκείνοι, οι πολλοί,
ήταν τυχαίοι, περαστικοί,
κι απ’ το βουνό, κι από την ιστορία…

Μοναχός αργοπεθαίνει: Μόνος στο κρησφύγετο, αφήνει την τελευταία του
πνοή. Πάει να συναντήσει τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Διάκο.
Δεν είναι μοναχός: Οι σκέψεις για την Ελλάδα, την Ελευθερία, την Οικογένεια, τον συντροφεύουν μέχρι την τελευταία του πνοή. Ταυτόχρονα, πλάι
του βρίσκεται ολόκληρος ο ελληνισμός…Ο Αυξεντίου τελικά, δεν ήταν μόνος…
Αετός δημιουργήθηκε: Ο Αυξεντίου έγινε αετός. Ελεύθερος πια, προσέχει
τα δάση του Μαχαιρά από ψηλά και δίνει το παράδειγμα στις επόμενες γενεές. Έγινε σύμβολο της δύναμης, του πνεύματος, του φωτός, του ίδιου
του ήλιου. Ο Σταυραετός της Λευτεριάς!
Ελευθερία: «Να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις, να’ χουμε να τραγουδάμε ανεξάντλητα εμβατήρια για τη Λευτεριά» (Κώστας Μόντης).

Κωνσταντίνου Δανιήλ

Έργα Χαμπή Χαράκτη

10

Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου

οι σπόροι του σιταριού
μ’ αναστηθήκαν σε φύτρα που πάνε για ολόγιομα στάχυα.
Στα μαρμαρένια αλώνια όπου παλαίψαμε
θ’ αλωνίσουμε το λιγοστό μας σιτάρι μα όχι πια για τους κουρσάρους.
Θα ’χουμε για τα παιδιά μας ψωμί, για την Κυριακή αντίδωρο
και για μνημόσυνο της Λεβεντιάς στους αιώνες των αιώνων.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου διά χειρός Γιάννη Κ. Παπαδόπουλου
Γιάννης Πεγειώτης
Εκείνο τον βροχερό Φεβρουάριο του 1958 πλημμύριζαν οι αίθουσες των
Γυμνασίων με το «Eγερτήριον Σάλπισμα», αόρατοι έφηβοι μπαίναν μέσα
από τους φεγγίτες και τις χαραμάδες και σκορπούσαν τα μηνύματα της Λευτεριάς, τους προάγγελους της γαλανής αγκάλης. Εκεί μέσα στις ταλαιπωρημένες από τους πολυγράφους σελίδες, κάποιος «Μνάσων Αποστόλου»,
γονατιστός μπρος της Παναγιάς το εικόνισμα, μιλούσε για τον στρατιώτη.
Σαν έφυγε από κοντά μας, έκλαιγε το παλληκάρι του Μεσαρίτικου κάμπου:

Το ποίημα πήρε τον δρόμο του. Το διάβασαν στην ανάπαυλα των διαδηλώσεων τα παιδιά της Κύπρου, τα μαθητούδια που έγιναν άνδρες ξαφνικά, τα
κοριτσόπουλα που κρύψαν τις πλεξίδες και φορτώθηκαν το ταχυδρομείο
ενός αγώνα. Το σιγοψιθύριζαν οι αντάρτες ανεβαίνοντας μες στην καταιγίδα
τον κυπριακό Όλυμπο. Το απάγγελλε στη γαλανόλευκη ο σημαιοφόρος, ο
αγονάτιστος μπροστάρης των αιματηρών διαδηλώσεων.

«Δροσοπηγές της Πιτσιλιάς που αγγίξανε τα χείλη του,
χιονίστρα που τα χιόνια σου λιώσανε στη ματιά του,
χαροκαμένα κέδρα κι αγρινά, φίλοι της μοναξιάς του,

Ύστερα σαν ήρθε «με σπασμένα φτερά» στο νησί η Λευτεριά, το είπαμε στα
Φυλακισμένα Mνήματα, το ψάλλαμε στο πρώτο λεύτερο μνημόσυνο. Το
διαβάσαμε στον γέρο - Πιερή και στην κυρά - Αντωνού, το απαγγείλαμε στις
γιορτές μας.

αγριοπερίστερα που ταξιδεύατε τους λογισμούς του,
κι εσείς κομμένες κερασιές του Πεδουλά που σας αρνηθήκαν ανθό,
πέστε το «χαίρε» στον Λεβεντονιό που δεν θα ξαναδείτε.
Το Σταυροβούνι αγνάντια κλαίει και καμαρώνει.

Πάντα όμως έμενε στην ψυχή μας η χωματερή γεύση ενός θανάτου. Η
νοσταλγία ενός ονείρου, νεκρού πια. Σταυρωμένου από μια αυτοκρατορία στ’
ανήλεα τραπέζια κάποιων συμφωνιών.

Μένουν τα αητόπουλα που πότισε αθάνατο νερό,
που γύμνασε να φτερουγούν κατάντικρυ στον ήλιο

Τώρα, χρόνια μετά, η Λύση απόμακρη ανάμνηση. Ηρωομάνα χωρίς ήρωες
στις πλατείες της. Ο Αυξεντίου τύψη στη ζωή μας.

μ’ ολάνοιχτα τα μάτια τους δίχως να ρίξουν δάκρυ.
Με το σχοινί, με τη φωτιά και με το σίδερο

Τύψη για μας και η θύμηση του ποιητή με τους λευκούς κροτάφους.
Παραφωνία στον τρελό χορό της ευδαιμονίας μας: «Ο Θεός ξέρει τα κλάματα
που έκαμα γράφοντάς το».

αντιμετρήθηκε και νίκησε η ψυχή μας.
Με το σχοινί, με τη φωτιά και με το σίδερο στου Xάροντα τα χέρια
γνωρίσαμε την όψη που με βια μετράει τη γη
“Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις”
και εμείς με τη σφεντόνα και το ψαλτήρι του Δαυίδ»

Στον Γρηγόρη Αυξεντίου
Τριανταφύλλου Παντελής
(απόσπασμα)

Η Παναγιά του Μαχαιρά, ελπίδα κι αποκούμπι στις δύσκολες ώρες. Το
μαχαιρωμένο της εικόνισμα, συντροφιά μας στις ατέλειωτες χειμωνιάτικες
νύχτες, ιστορία χιλιοειπωμένη και πάντα όμορφη, πάντα ελκυστική στα χείλη
του παππού, στα λίγα λόγια της μάνας. Ο ποιητής δεν θυμιατίζει μοσκολίβανο στην Άγια Tης εικόνα. Φέρνει στη χάρη Tης ογδόντα τρεις στίχους όλους
κι όλους. Aλλού ιστορεί κι αλλού παρηγορεί. Ένας κι αυτός από τους
«ασκητές της Λευτεριάς, αποθέτει στη χάρη Tης πλάι στο μπαρούτι και στο
σώμα του, ένα σώμα έτοιμο για το μαρτύριο», τον ταπεινό του λόγο. Πλημμυρισμένο από σύμβολα χριστιανικά, πότε θρηνητικό και πότε ρωμαλέο:

Ο Λεωνίδας έσκυψε και πήρε την ψυχή σου,
κι ο Διάκος κρυφοδάκρυσε με δίκια περηφάνια,
με δάφνες απ’ τον θρύλο τους σκεπάσαν το κορμί σου
και πλέξανε στον θρύλο σου τα χέρια τους στεφάνια.
Σ’ αυτήν τη γη π’ ανάστησε θεούς μα κι εφιάλτες,
εσύ Θεός γεννήθηκες και τέλειωσες Θεός,
μα κάποιος από τους πολλούς της προδοσίας τους κράχτες,
μας πόμπεψε τον ύμνο μας που γίνηκε λυγμός.

Σήμερα δεν είναι το εικόνισμά Σου μαχαιρωμένο, Δέσποινα του Μαχαιρά.
Σήμερα σκίζει το ανόσιο μαχαίρι τη ζωντανή, μητρική Σου καρδιά.

Εσύ δεν είχες κόκαλα, δεν είχες σάρκα κι αίμα,
δεν είχες πέρασμα ανθρώπου, δεν ήσουνα θνητός,
κάποιου παλιού παραμυθιού αλήθεψε το ψέμα
και γίνηκες στον Γολγοθά της Κύπρου μας Χριστός.

Στο πέρασμα της καινούργιας Σου θλίψης
σκύβουν τα πεύκα και προσκυνούν.
Μυροφόρες του Επιτάφιου από τα δάκρυά σου ευωδιάζουν.
Στις λαίμαργες παλάμες του Ιούδα

Ο Λεωνίδας έσκυψε και πήρε την ψυχή σου,
απ’ τους τριακόσιους ο στερνός σου έδωσε το χέρι,
ο Διάκος κρυφοδάκρυσε, λυσσάξαν οι εχθροί σου,
γιατί λυχνάρι ήσουνα και σ’ έφτιαξαν αστέρι.

τριάντα κομμάτια ασήμι πέφτουν ένα, ένα.
Aκούγονται σαν σφυριά δαιμονικά πάνω σε σταυρό.
Σαν πυρωμένα καρφιά που τρυπάνε τα τύμπανα της ανθρώπινης ακοής
και ματώνουν αιώνια τη ζεστή μητρική Σου καρδιά:
«Αμοιβή πέντε χιλιάδων λιρών»…
Σ’ εκείνη την ταπεινή σπηλιά, ίδια σκήτη αναχωρητή, μια μάχη αρχίζει.
Aναμετριέται η ψυχή με τους γιους της νύχτας, αυτούς που μέρα μεσημέρι
δεν ντράπηκαν να βλασφημήσουν μια εικόνα του Θεού. Το καρβουνιασμένο
κορμί του, τα τσουρουφλισμένα ντουβάρια, τα πλουμισμένα με το αίμα του
μαρτυρούν την απανθρωπιά τους και τη νίκη του.
Τη χρονιά που «ξύπνησε ο Διγενής» ανάμεσα στους σποριάδες που ρίξαν
στάρι αλλιώτικο στην κυπριώτικη γη, ήταν και ο ποιητής. Ακόλουθος των
πρωτοπόρων. Ακόλουθος του Ζήδρου, του νέου Aίαντα. Τα στάρι, σπόρος
του ξεσηκωμού, θάφτηκε στη γη και με τον καιρό όλοι αναρωτιούνταν τι να
’γινε, κι ας ήταν σίγουροι πως θα καρπήσει κάποτε.
Σαν πέρασαν δυο χρόνια ήρθε η απάντηση:
Στους λυσιώτικους κάμπους πεθάναν στο χώμα
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Ο δεσμός της Σχολής μας με τον Γρηγόρη Αυξεντίου
Σημαντικότατος σταθμός στην ιστορία της Β'
Τεχνικής Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου», αποτελεί η ανέγερση μνημείου στο Άτριό
της, αφιερωμένο στον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. Το μνημείο κατασκευάστηκε από τους μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών τους, κατά
τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων.
Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τον Μάρτιο
του 1988, διοργανώθηκαν για πρώτη φορά,
προς τιμή του ήρωα, οι επαρχιακοί αγώνες
των Σχολείων της Λεμεσού με την επωνυμία
«Αυξέντεια». Στις 27 του ίδιου μήνα, έγιναν και
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γρηγόρη
Αυξεντίου, η οποία δημιουργήθηκε από το ίδιο
πρόπλασμα με αυτό που κατασκευάστηκε η
πρωτότυπη, που βρισκόταν στη Λύση. Τα
«Αυξέντεια» συνεχίζουν να τελούνται κάθε
χρόνο στις 3 Μαρτίου. Τώρα όμως, αντί αγώνων, γίνεται ενδοσχολική εκδήλωση, η οποία θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες εκδηλώσεις στη Λεμεσό, προς τιμή του Σταυραετού του Μαχαιρά. Σ' αυτήν παρευρίσκονται οι Αρχές και οι Φορείς της πόλης, πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων, καθώς και οι Σημαιοφόροι όλων των Σχολείων της Λεμεσού.
Λόγω της σύνδεσης της Σχολής με τον ήρωα, αποφασίστηκε όπως στο
λάβαρό της να εικονίζεται η ηρωική μορφή του Γρηγόρη Αυξεντίου
(Απόφαση Καθηγητικού Συλλόγου, Πράξη 5η, 7.10.1997) και από το 1998,
το περιοδικό της Σχολής, μετονομάστηκε από «Λεύκωμα» σε
«Ζήδρος» (Απόφαση Επιτροπής Εκδόσεων). Περαιτέρω, μετά από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου της Σχολής, στις 9.11.2006, το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη μετονομασία της σε Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού
«Γρηγόρης Αυξεντίου» (Αρ. Απόφασης 64.590). Η Σχολή μας, είναι το μοναδικό σχολείο σε ολόκληρη την Κύπρο που φέρει το όνομα του Γρηγόρη
Αυξεντίου.
Α΄ και Β΄ Αυξέντεια
«Ελάχιστη προσφορά τιμής είναι η σημερινή εκδήλωση αγώνων, τα
«Αυξέντεια». Με περηφάνια βλέπω στα πρόσωπα των μαθητών μου τους
πρώτους αγωνιστές στίβου, να τιμούν μέσα από το άθλημα που μας εμπνέει
η λάμψη της ολυμπιακής φλόγας, το όνομα του Γρηγόρη Αυξεντίου και στο
πρόσωπό του, όλους τους αγωνιστές της Ελευθερίας της Κύπρου μας. Με
ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση κηρύσσω την έναρξη των αγώνων: Τα
«Α΄ Αυξέντεια»…«Στόχος μας είναι η σημερινή αφετηρία να αποτελέσει το
ξεκίνημα μιας διασχολικής παράδοσης των εκπαιδευτικών αξιών του
Ολυμπισμού και των ιστορικών αξιών που προσφέρονται από τις θυσίες των
ελεύθερων πολιορκημένων της ιστορίας μας. Με αυτά τα αισθήματα και μετά
από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου της Σχολής μας, προκηρύσσω τα
«Β΄ Αυξέντεια», για τις 3 του Μάρτη 1989».
Κρίστης Χαράκης, Διευθυντής

Έτσι ξεκίνησαν τα Αυξέντεια στη Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου». Τα Αυξέντεια, όχι μόνο τιμούν τη μνήμη αυτών που έδωσαν τη ζωή
τους για την Ελευθερία, αλλά αποτελούν υπέρτατο χρέος και καθήκον όλων
των εκπαιδευτικών που έχουν ως αποστολή να σμιλεύουν ψυχές, να καλλιεργούν συνειδήσεις και να τονώνουν το εθνικό και αγωνιστικό φρόνημα της
νεολαίας μας. Γι’ αυτό, κάθε χρόνο, όσοι παρακολουθούν τα Αυξέντεια,
βιώνουν το «Μολών Λαβέ», τις αξίες και τις αρχές της φυλής μας και γίνονται δέκτες του φωτός που σκόρπισε ο ήρωας σε όλη την υφήλιο με τη θυσία του. Ακόμα, τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τις δαφνοστεφανωμένες μορφές των Αθανάτων της ελληνοκυπριακής ιστορίας και να
αναβλύσει στη συναίσθησή τους το «εύδαιμον» και το «εύψυχον!»
Συντακτική Επιτροπή
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Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Μουσείο Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α.
Η νεολαία μας πρέπει να γνωρίζει την ελληνική ιστορία, να θυμάται και να παραδειγματίζεται, να έχει κριτική σκέψη και φυσικά να μιμείται τα σωστά
πρότυπα. Γι’ αυτόν τον λόγο, τη μέρα διεξαγωγής των ομίλων, ο Δημοσιογραφικός όμιλος θεώρησε πρέπον και καθήκον να επισκεφτεί τα Φυλακισμένα
Μνήματα και το Μουσείο Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν βιβλία από την έκθεση βιβλίων για τους ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. που
βρίσκεται έξω από τα Φυλακισμένα Μνήματα, να γνωρίσουν την αδερφή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, κ. Μαρούλα Βρυωνίδου, να συζητήσουν μαζί της για
τον Ευαγόρα, να βγάλουν φωτογραφίες και να εργαστούν για την εφημερίδα της Σχολής μας.
Αναστασία Κωνσταντίνου, Φιλόλογος
Η θηριωδία των Άγγλων, απαγόρευσε στους συγγενείς των αγωνιστών που θάφτηκαν στα Φυλακισμένα Μνήματα να πάρουν τα λείψανα των αγαπημένων
τους. Όταν η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της, επιχειρήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων όλων των ηρώων της Κύπρου που μοιράστηκαν την ίδια
σκληρή μοίρα. Δεκατρείς στο σύνολο. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Κυριάκος Μάτσης, στα τριάντα δύο του. Ο μικρός της παρέας των ανδρείων, ο Ευαγόρας,
στα δεκαεννιά του. Δεν μπόρεσαν όμως. Οι Άγγλοι είχαν ποτίσει τα μνήματα με καυστικά οξέα. Να τους λιώσουν και να τους εξαφανίσουν, ακόμη κι απ' τους
νεκρούς. Τέτοιο μένος και μίσος. Κι έτσι τα παλληκάρια έμειναν εκεί. Στην αιώνια και εντάφια συντροφιά τους, αξεχώριστοι. Και με τη φωνή του ποιητή να
φωνάζει στον επισκέπτη:

«ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΛΟΓΙΕΤΑΙ»
Αν ποτέ βρεθείτε στη Λευκωσία, μην παραλείψετε να προσκυνήσετε τους τάφους τους. Μα μην κάνετε το λάθος να αφήσετε δάκρυ να τρέξει. Δε θα το
ήθελαν οι ίδιοι!
Στις σελίδες που ακολουθούν, διαβάστε για τους δώδεκα αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. που είναι θαμμένοι στα Φυλακισμένα Μνήματα (για τον Γρηγόρη Αυξεντίου,
έγινε αφιέρωμα στις προηγούμενες σελίδες).
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Σελίδες Λεβεντιάς
Οι εννιά απαγχονισθέντες
Mιχάλης Καραολής
Αντρέας Δημητρίου

Ο Μιχάλης Καραολής
γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1933. Γονείς
του ήταν ο Σάββας και η
Παναγιώτα
Καραολή.
Ήταν ο μικρότερος από
τα 4 αδέρφια του. Φοίτησε στο Δημοτικό Παλαιχωρίου και αποφοίτησε
με υποτροφία από την
Αγγλική Σχολή. Εντάχτηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. πριν από την 1η Απριλίου, στην
ομάδα του Πολύκαρπου Γιορκάτζη. Ο Καραολής συνελήφθηκε σε
αγγλική ενέδρα το χρονικό διάστημα που ετοιμαζόταν να ενωθεί με
την ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί
στις Κεντρικές Φυλακές. Στις 10 Μαΐου 1956, οδηγήθηκε στην αγχόνη μαζί με τον Αντρέα Δημητρίου ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο. Εκτελέστηκε πρώτος λέγοντας τα λόγια: «Εμένα δεν πρέπει να με λυπάστε, αφού εγώ δεν βρίσκω λόγο για να με κλαίω, ούτε οι συγγενείς
μου πρέπει να με κλαίνε». Ο Μιχαλάκης, όπως τον έλεγαν οι φίλοι
του, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έγραψε στους φίλους του:
«Τα ελληνόπουλα δεν ξέρουν μόνο πως να ζουν, ξέρουν πως
να πεθαίνουν και πως την πατρίδα να τιμούν».

Ο Αντρέας Δημητρίου γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Μάμας, της
επαρχίας Λεμεσού στις 18 Σεπτεμβρίου 1934. Οι γονείς του
ήταν ο Δημήτρης και η Ευδοκία
Βασιλείου. Τον αδελφό του τον
έλεγαν Σάββα και την αδερφή
του Ελένη. Επίσης, είχε και ετεροθαλή αδέλφια, τη Σούλα και
την Αγγέλα. Αποφοίτησε από
το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και φοίτησε για τέσσερα χρόνια στο Νυχτερινό Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Αργότερα, εργάστηκε σε κυνηγετικά είδη και στον αγγλικό στρατό. Διακρινόταν για την εργατικότητα, τη δυναμικότητα και την ευσυνειδησία του. Εντάχθηκε από τους πρώτους στην Ε.Ο.Κ.Α. και
έδρασε με τις ομάδες Αμμοχώστου. Μία από τις δράσεις του ήταν
η αρπαγή όπλων από τις αποθήκες του λιμανιού. Τα όπλα αυτά
δόθηκαν σε πολλές αντάρτικες ομάδες που μέχρι τότε είχαν μόνο
κυνηγετικά. Ο Αντρέας, μετά από την απόπειρά του να σκοτώσει
τον Άγγλο πράκτορα Τέυλορ, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλους
στρατιώτες. Στην προσπάθειά του να τους πυροβολήσει, έπαθε
εμπλοκή το όπλο του, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν, αφού
τον τραυμάτισαν σοβαρά. Καταδικάστηκε σε θάνατο και απαγχονίστηκε πρώτος μαζί με τον Μιχαλάκη Καραολή στις 10 Μαΐου
1956. Τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει ήταν: «Το μόνο που
λυπούμαι είναι που δεν θα δω την Κύπρο μας ελεύθερη.
Όμως, δεν με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή
μέσα στη σκλαβιά».

Αντρέας Ζάκος
Ο Αντρέας Ζάκος γεννήθηκε
στο χωριό Λινού της επαρχίας
Λευκωσίας στις 12 Νοεμβρίου
1931. Σε νεαρή ηλικία μετοίκησε με τους γονείς του Χαρίλαο
και Αφροδίτη Ζάκου στη Λεύκα
και με τα αδέλφια του Γεώργιο,
Αδόλφο, Αστέρω και Ευρούλα
φοίτησαν στο Δημοτικό Σχολείο
Λεύκας, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και αποφοίτησαν από την
ελληνική Σχολή Λεύκας. Από
παιδί του άρεσε η μουσική και η
μελοποίηση
στίχων.
Ήταν
έξυπνος, αγνός και γεμάτος ιδέες. Όταν άρχισε η Ε.Ο.Κ.Α. τη
δράση της, ο Αντρέας εργαζόταν ως σχεδιαστής στην Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία στο Ξερό. Είχε οργώσει την περιοχή Λεύκας –
Πύργου, ετοίμασε πολλά κρησφύγετα και στρατολόγησε άνδρες στην
Ε.Ο.Κ.Α. Έπειτα, κατέφυγε σε ανταρτική ομάδα στην περιοχή Γαληνής, όπου ακολουθούσε εντολές για μελλοντικές επιθέσεις από τον
ίδιο τον Διγενή. Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, στο Μερσινάκι, ο Χαρίλαος
Μιχαήλ και ο Αντρέας Ζάκος συνελήφθηκαν τραυματισμένοι και καταδικαστήκαν σε θάνατο στην αγχόνη. Η τελευταία του επιθυμία ήταν
να ακούσει τη μουσική του Μπαχ και του Μπετόβεν, ενώ τα τελευταία του λόγια προς τον αδερφό του Γιώργο ήταν τα ακόλουθα: «Τη
στιγμή αυτή ακούμε την ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν. Στη θέση
που βρισκόμαστε τώρα, ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε να
ανακαλύψουμε που υπάρχει τραγωδία στον θάνατο». Απαγχονίστηκε στις 9 Αυγούστου 1956. Αναφέρεται ότι, την ώρα της εκτέλεσης,
ένας Άγγλος αξιωματικός προσπάθησε να του πει κάτι, τον σταμάτησε όμως, λέγοντας: «Έννοια σας, οι Έλληνες ξέρουν να πεθαίνουν».

Αντρέας Ζάκος
(Μπετόβεν)
Κλαίρη Αγγελίδου

Αν θέλεις, μπορείς να πιστέψεις
πως ένας μελλοθάνατος ζήτησε τελευταία παρηγοριά
μουσικούς ήχους του Μπετόβεν μέσα στ’ ανήλιαγο κελί του.
Μια τελευταία μέρα ευτυχίας,
γι’ αυτόν τον τρομοκράτη όπως τον αποκαλούσαν οι δήμιοι του...
Ένα παιδί μ’ αγγελική ψυχή,
μάτια που μέσα τους καθρέφτιζαν
την αγωνία όλου του κόσμου,
τη μοίρα του λαού του,
της μάνας την απελπισία μα και την περηφάνια.
Αυτός που έφευγε στο μακρινό ταξίδι
κρατώντας ήχους στην καρδιά
κι αγάπη για της ζωής τα όμορφα.
Αυτός που αντάλλαξε τη Λευτεριά με την αγχόνη.
Αυτός που την Αχερουσία πέρασε κωπηλατώντας
με ήχους μουσικής, ίσως της μουσικής των αγγέλων.
Ένα παιδί μ’ αγγελική ψυχή.
Μάτια που μέσα τους καθρέφτιζαν
την αγωνία όλου του κόσμου...
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Οι εννιά απαγχονισθέντες
Ιάκωβος Πατάτσος

Χαρίλαος Μιχαήλ
Ο Χαρίλαος Μιχαήλ
γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1935, στο
χωριό
Γαληνή
της
επαρχίας Λευκωσίας.
Οι γονείς του ονομάζονταν Μιχαήλ Θεοχάρους και Αφροδίτη
Μιχαήλ και τα αδέλφια
του Γιάγκος, Χατζηχαμπής Ηλίας, Ανδρέας
και Μάρω. Αποφοίτησε
από το Δημοτικό Γαληνής και εργαζόταν στην
Κυπριακή Μεταλλευτική
Εταιρεία.
Εντάθηκε
στην Ε.Ο.Κ.Α. μαζί με
τον πατέρα του και τα
αδέλφια του, ενώ είχαν διασυνδέσεις με την ομάδα του Μάρκου
Δράκου. Ήταν αχώριστος φίλος και στενός συνεργάτης του Αντρέα
Ζάκου, με τον οποίο κατέφυγε στο αντάρτικο στις 17 Νοεμβρίου
1955, δημιουργώντας ομάδα στην περιοχή Γαληνής, αφού είχαν
στο μεταξύ κατασκευάσει κρησφύγετα και λημέρια στην ορεινή αυτή
περιοχή. Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, η ομάδα τους ενώθηκε με την
ομάδα του Μάρκου Δράκου για την ενέδρα στο Μερσινάκι, κοντά
στους αρχαίους Σόλους. Στην επίθεση, οι Χαρίλαος Μιχαήλ, Αντρέας Ζάκος, Χαράλαμπος Μούσκος και Μάρκος Δράκος, μαζί με
τέσσερις άλλους συναγωνιστές τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον
ταγματάρχη Κουμπ του αγγλικού στρατού και τον δεκανέα Μόρουμ,
ο οποίος σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε επίσης και ο Χαράλαμπος Μούσκος. Ο Ανδρέας Ζάκος συνελήφθηκε. Μαζί του συνελήφθηκε και ο
Χαρίλαος Μιχαήλ, ο οποίος δεν θέλησε να εγκαταλείψει τραυματισμένο τον φίλο του. Καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν
στις 9 Αυγούστου 1956. Το βράδυ της Τετάρτης, 8 Αυγούστου,
λίγες μόνο ώρες πριν από την εκτέλεσή του, υποδέχτηκε τους
γονείς του στις Κεντρικές Φυλακές με το τραγούδι «Ξύπνα καημένε
μου Ραγιά» και τους αποχαιρέτησε με τα ακόλουθα λόγια: «Έχω το
θάρρος να πατήσω την αγχόνη, πατέρα. Εσύ, μάνα, να το
έχεις ευχαρίστηση και να το κρατείς καύχημα που πεθαίνω για
την πατρίδα».

Αντρέας Παναγίδης
Το ζεϊμπέκικο
Κλαίρη Αγγελίδου

Και μες στην άκρα σιωπή που στο κελί
του μελλοθάνατου απλωνόταν,
ο λεβεντόγερος πατέρας έσυρε το λευκό μαντίλι.
Το πέρασε απ’ το συρματόπλεγμα
κι άρχισε με τον γιο του τον χορό της λεβεντιάς,
το ζεϊμπέκικο,
κρατώντας το μαντίλι.
Κι εκείνοι όλο χόρευαν
πιο γρήγορα, πιο γρήγορα,
δεν έπαιρναν ανάσα.
Και το παιδί παρέκει το χέρι ύψωσε ψηλά
και τα μικρά του πόδια με ρυθμό χτυπούσε
κι όλο γελούσε κι όλο χόρευε, χόρευε χωρίς να ξέρει
πως ήταν του πατέρα του ο τελευταίος χορός.
Πριν από κείνον της αγχόνης, που ‘ταν χορός της Λευτεριάς,
που ‘ταν χορός της Λευτεριάς, που ‘ταν χορός θυσίας.
Μέσα στην άκρα σιωπή, μόνο το τρίχρονο παιδί του ήρωα
γελούσε...

Ο Ιάκωβος Πατάτσος γεννήθηκε
την 1η Ιουλίου 1934. Γονείς του
ήταν ο Αντρέας και η Ροδού Πατάτσου και αδελφή του ήταν η Χλόη.
Αποφοίτησε από το Δημοτικό
Σχολείο Ελένειο και ήταν απόφοιτος της Σχολής Σαμουήλ. Ως μέλος της Ορθόδοξης Χριστιανικής
Ένωσης Νέων (Ο.Χ.Ε.Ν.), που
αποτέλεσε το «φυτώριο» της
Ε.Ο.Κ.Α., εντάχθηκε στον αγώνα
πριν το 1955. Ο Ιάκωβος ήταν
πιστός οπαδός της θρησκείας
και ότι έκανε, το έκανε γιατί πίστευε ότι η ελευθερία είναι δώρο
του Θεού. Τον Ιανουάριο του 1956
συνεργάστηκε με μέλη της
Ε.Ο.Κ.Α. για τη δημιουργία βόμβας και στην τοποθέτησή της στο
κρεβάτι του κυβερνήτη Χάρντινγκ.
Στις 23 Απριλίου 1956, ανέλαβε
μαζί με τον συναγωνιστή του Γιώργο Παλαιολόγο την εκτέλεση ενός προδότη
αστυνομικού. Η επίθεση αυτή απέτυχε και ο Ιάκωβος που έπεσε από το
ποδήλατό του θεάθηκε από ένα Τούρκο χωροφύλακα. Ένας δεύτερος
Τούρκος αστυνομικός άρπαξε τον Ιάκωβο και ο Παλαιολόγος υποχρεώθηκε
να τον πυροβολήσει και να τον σκοτώσει για να ελευθερωθεί ο Ιάκωβος. Στη
συνέχεια όμως, ο Ιάκωβος ακινητοποιήθηκε από πλήθος Τουρκοκυπρίων και
συνελήφθηκε. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στα κελιά των φυλακών,
τόνωνε τη θρησκευτική πίστη των άλλων κρατουμένων, δημιουργώντας ατμόσφαιρα πνευματικής ανάστασης. Η τελευταία του επιστολή προς τη μητέρα
του έλεγε: «Αγαπημένη μου μητέρα, Χαίρε. Ευρίσκομαι μεταξύ αγγέλων.
Το πνεύμα μου φτερουγίζει γύρω από τον θρόνο του Κυρίου. Θέλω να
χαίρεις όπως κι εγώ». Ο Ιάκωβος απαγχονίστηκε στις 9 Αυγούστου 1956.

Αντρέας Παναγίδης
O Aντρέας Παναγίδης γεννήθηκε
στο χωριό Παλαιομέτοχο στις 14
Νοεμβρίου 1934. Η σύζυγός του
ονομαζόταν Γιαννούλα και τα τρία
τους παιδιά ονομάζονται Αρέστης,
Δέσπω και Αυγή. Αποφοίτησε από
το Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου και εργαζόταν στην κουζίνα
του αγγλικού στρατού στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Με την έναρξη
του Αγώνα ήθελε να δηλώσει το
παρόν του, αλλά λόγω της αριστερής ιδεολογίας του, υπήρχαν επιφυλάξεις και δίσταζε να εγγραφεί
στην Ε.Ο.Κ.Α. Τελικά, κατάφερε
και τον όρκισε ο πατήρ Λευτέρης.
Η πρώτη του δράση ήταν η
ύψωση της ελληνικής σημαίας στην κορυφή των ευκαλύπτων στο κέντρο του
χωριού του, μαζί με τον φίλο του Μιχαήλ Κουτσόφτα, την οποία κατέβασαν οι
Άγγλοι. Ένα βράδυ μαζί με τον Κουτσόφτα, έκοψαν τα κλαδιά των ευκαλύπτων, για να μην μπορούν οι Άγγλοι να κατεβάσουν τη σημαία. Ένας Άγγλος
στρατιώτης, αφού έκανε έρευνα στην τσάντα του, βρήκε μια διπλωμένη
ελληνική σημαία και του ζήτησε να σκουπίσει τα πόδια του με αυτήν. Τόση
ήταν η προσβολή που ένιωσε ο Παναγίδης, που επιτέθηκε και χτύπησε άγρια
τον Άγγλο στρατιώτη. Όταν πήγε σπίτι ζήτησε από τη γυναίκα του να του
δώσει τα περίστροφα που είχε κρύψει, με σκοπό να πάει δουλειά στο αεροδρόμιο και να σκοτώσει τον Άγγλο σμηναγό Τζων Χέιλ. Οι Άγγλοι τον
συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο, αφού σκότωσε τον Χέιλ.
Μέσα από τη φυλακή, έγραψε στον αδελφό του: «...Περιμένουμε την ημέρα
της εκτελέσεως σαν άγια ώρα της Ελευθερίας. Μάθε ακόμα ότι ο Ζάκος
και οι άλλοι πέθαναν με υπερηφάνεια. Τραγουδούσαν μισή ώρα πριν
να εκτελεσθούν και την ώρα της εκτελέσεως φώναζαν υπέρ της Ελευθερίας». Πριν οδηγηθεί στην αγχόνη, ο πατέρας του φώναξε: «Τι τιμή στο
παλικάρι...», ενώ οι δικοί του τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και με τα
χέρια από απόσταση. Απαγχονίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956.
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και απαγχονίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956, μαζί με τους Αντρέα
Παναγίδη και Μιχαήλ Κουτσόφτα. Στο τελευταίο του γράμμα προς την οικογένειά του γράφει: «Τώρα που σας γράφω, ευρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό
κελί της φυλακής μου, περιμένοντας με θάρρος και υπομονή τον δήμιο να
‘ρθεί να με οδηγήσει στον τόπο της εκτελέσεως. Αισθάνομαι τον εαυτό μου
ισχυρόν και γαλήνιον, γιατί έχω τον Χριστό μέσα μου και είμαι βέβαιος πως
θα με βοηθήσει μέχρι τέλους. Η τελευταία μου επιθυμία που ζητώ από σας
είναι να σταθείτε ψύχραιμοι μέχρι το τέλος και να προσεύχεστε για μένα. Δεν
θέλω ούτε μοιρολόγια ούτε θρήνους, παρά μόνο να ευχαριστείτε και να
δοξάζετε τον Θεό που με αγάπησε και θέλησε να με πάρει κοντά του. Θέλω
να ξέρετε πως ο υιός και αδελφός σας πέθανε με το χαμόγελο στα χείλη,
γιατί κράτησε τον ιερόν όρκον που έδωσε να θυσιαστεί για την Ελευθερία
της Κύπρου. Να είστε δε βέβαιοι πως γρήγορα θα ανατείλει το άστρο της
Ελευθερίας και της δικαιοσύνης στο νησί μας, τον ψυχρό δε και
σκοτεινό χειμώνα των θλίψεων και δοκιμασιών θα επακολουθήσει η
γλυκεία άνοιξης της γαλήνης και της ευτυχίας. Θέλω να είστε υπερήφανοι γιατί ο υιός και αδελφός σας θυσιάστηκε για την Ελευθερία. Θυσιάστηκε γιατί θέλησε να χαρεί κι αυτός μαζί με όλους τους Έλληνες της Κύπρου
το μεγαλύτερο δώρο που χάρισε ο Θεός στην ανθρωπότητα. Με αυτά,
σεβαστοί μου γονείς και πολυαγαπημένες μου αδελφές και αδελφέ μου,
κλείνω το γράμμα μου και σας στέλνω τον τελευταίο θερμό μου ασπασμόν.
Σας γλυκοφιλώ, ο υιός και αδελφός σας Στέλιος Μαυρομάτης».

Στέλιος Μαυρομάτης
Ο Στέλιος Μαυρομάτης γεννήθηκε στο χωριό Λάρνακα της Λαπήθου, στις 15 Νοεμβρίου 1932.
Γονείς του ήταν ο Χριστόφορος
και η Ελένη Μαυρομάτη. Τα αδέρφια του ήταν η Μαρία, η
Ειρήνη και ο Κώστας. Ο Στέλιος
αποφοίτησε από το Δημοτικό
Σχολείο στο χωριό του και τη
Σχολή Σαμουήλ στη Λευκωσία.
Εργαζόταν για δύο χρόνια στον
αγγλικό στρατό και στην συνέχεια
στο αεροδρόμιο Λευκωσίας ως
γραφέας. Ήταν μέλος των
σωματείων Σ.Ε.Κ. και Θ.Ο.Ι. του
χωριού του. Με την έναρξη του
Αγώνα, εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α.
και αμέσως ενέργησε ενάντια στα αεροπλάνα των Άγγλων. Επίσης, ήταν
από τους πρώτους που πήραν μέρος στη συλλογή κυνηγητικών όπλων από
ιδιώτες. Έδρασε κυρίως στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου (Λευκωσία),
τις οποίες οι Άγγλοι είχαν ονομάσει «μίλι του θανάτου». Είχε στενή συνεργασία με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην απόκρυψη οπλισμού και στη φιλοξενία καταζητούμενων. Στην τελευταία του ανεπιτυχή επίθεση ενάντια στον
Βρετανό σμηνία Νόρμαλ Άλφρεντ και στον αεροπόρο Λώρενς Ληθ στον
Άγιο Δομέτιο Λευκωσίας, ο Στέλιος Μαυρομάτης συνελήφθηκε κατά την
αποχώρησή του από δύο Άγγλους αεροπόρους. Καταδικάστηκε σε θάνατο

Μετά την εκτέλεσή του, στη διάρκεια ερευνών που διεξήγαγαν τα αγγλικά
στρατεύματα κατοχής στο πατρικό του σπίτι, η 27χρονη αδελφή του Μαρία,
πυροβολήθηκε στη σπονδυλική στήλη και έζησε το υπόλοιπο της ζωής της
σε αναπηρική καρέκλα.

Μιχαήλ Κουτσόφτας
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, που ως καταζητούμενος κρυβόταν
για ένα διάστημα στο σπίτι του Μαυρομάτη στη Λάρνακα,

Ο Μιχαήλ Κουτσόφτας γεννήθηκε στο Παλαιομέτοχο της
επαρχίας Λευκωσιας, στις 12
Νοεμβρίου 1934. Οι γονείς του
ήταν ο Κυριάκος και η Ελένη
Κουτσόφτα. Είχε 2 αδελφούς
και 3 αδελφές και ήταν παντρεμένος με την Ευγενία Κουτσόφτα. Ο Μιχαήλ αποφοίτησε
από το Δημοτικό Σχολειό
Παλειομετόχου, εργαζόταν ως
οικοδόμος και αργότερα σε
νηματουργείο ως βαφέας. Η
πρώτη του δράση ως μέλος της
Ε.Ο.Κ.Α. ήταν η ύψωση της
ελληνικής σημαίας στην κορυφή των ευκαλύπτων στο κέντρο
του χωριού του, μαζί με τον
φίλο του Αντρέα Παναγίδη. Στις
συμβουλές της μάνας του να προσέχει, απάντησε: «Για την Ελευθερία
της Κύπρου μας, όλοι ανοίξαμε τα στήθη, μητέρα». Ακολούθησε το
επεισόδιο στον χώρο του αεροδρομίου Λευκωσίας, στο παρατηρητήριο
«Όμηρος», όπου δολοφονήθηκε ο Άγγλος σμηναγός Τζων Χέιλ. Στη
συνέχεια, καταδιώχθηκε και συνελήφθηκε. Εκτελέστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956, μαζί με τον Αντρέα Παναγίδη και τον Στέλιο Μαυρομάτη.

έγραψε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 και αφιέρωσε στους
Μαυρομάτη, Παναγίδη και Κουτσόφτα, το ποίημα με τίτλο
«Το τελευταίο Τρίο απαγχονισμού»
«Γιατί μαυρίζει ο ουρανός κι ας είναι καλοκαίρι,
λες κι η αυγή κατάμαυρο χαμπάρι θα μας φέρει;
Και να! Χτυπούνε πένθιμα κάθε χωριού καμπάνες,
κλαίνε μαζί τρεις μάνες, μαζί των κι όλη η γη.
Κι είναι γλυκό το κλάμα τους, από χαρά λες κλαίνε,
λόγια Σουλιώτου λένε στην πένθιμη σιγή.
Ποτέ δε θα πεθάνουνε, όσοι πεθάναν σήμερα.
Και της σκλαβιάς τα σίδερα θα σπάσουν κάποια μέρα
και θ’ ακουστούν ελεύθερα τραγούδια πέρα ως πέρα
στο ελληνικό νησί».

Τους στίχους έχει μελοποιήσει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης
(τραγούδι «Ποτέ δεν θα πεθάνουνε») στον δίσκο «Των Αθανάτων», σε ερμηνεία Γιώργου Νταλάρα, Γιώργου Δημοσθένους
και «Διάστασης».

Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Πηγές
http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/biographies/mavrommatis.htm
http://myweb.cytanet.com.cy/iaae5559/biographies/patatsos.htm
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Σελίδες Λεβεντιάς
Οι εννιά απαγχονισθέντες
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ρομαντικός επαναστάτης
Το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956, κατά τη διάρκεια μετακίνησης οπλισμού
και άλλων εφοδίων από ένα κρησφύγετο σε άλλο, έπεσε σε ενέδρα αγγλικής
στρατιωτικής περιπόλου, η οποία ενεργούσε βάσει πληροφοριών. Την ώρα
της σύλληψής του, δήλωσε στους Άγγλους: «Είμαι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και πολεμώ για την πατρίδα μου». Κατά τη διάρκεια της κράτησής του
στη Λίμνη, στη βόρεια ακτή της Πάφου και στο Κτήμα, υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Μετά από δέκα μέρες, επιτράπηκε στους δικούς του να τον επισκεφτούν. Τα σημάδια κακοποίησης στο σώμα του ήταν εμφανέστατα, καθώς
είχε επηρεαστεί σοβαρά ακόμα και η όρασή του.

Πλάι στον Αυξεντίου και τους Αγγέλους, φαντάζει η
μορφή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Έφηβος 19
χρόνων, έγραψε τον δικό του θρύλο, ως ο τελευταίος και ο νεότερος απαγχωνισθείς του αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α. Η ζωή του ήταν ένας αγώνας, ένας
έρωτας ανεξάντλητος για την Ελευθερία, ένα ποίημα δοτικό, που άρχιζε από μιαν ανηφοριά...
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στις 27
Φεβρουαρίου 1938 στην Τσάδα της επαρχίας
Πάφου, το χωριό της μητέρας του. Ο πατέρας του
καταγόταν από το χωριό Λάρνακα της Λαπήθου. Ήταν το τέταρτο παιδί στην
οικογένεια, με δύο άλλους αδελφούς και δύο αδελφές.

Ένα περίπου μήνα πριν τη σύλληψή του, στις 22 Νοεμβρίου 1956, ο Άγγλος
Κυβερνήτης της Κύπρου στρατάρχης Χάρντιγκ, είχε θέσει σε ισχύ τον «Νόμο
Έκτακτης Ανάγκης», που μεταξύ άλλων, προνοούσε τη θανατική ποινή για
όποιον είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. Στις 5 Ιανουαρίου 1957, ο
ήρωας κατηγορήθηκε για κατοχή και μεταφορά όπλου και 88 σφαιρών και
στις 12 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε στις Κεντρικές Φυλακές. Η δικαστική ανάκριση έγινε στις 14 Φεβρουαρίου και η υπόθεση του παραπέμφθηκε στο
Ειδικό Δικαστήριο για τις 25 Φεβρουαρίου.

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο του Κτήματος (1944 - 1950). Στη συνέχεια, πήγε στο Ελληνικό
Γυμνάσιο Πάφου από το 1950 μέχρι το 1955 και ως τελειόφοιτος, το πρώτο
τρίμηνο του 1955 - 1956. Από την παιδική του ηλικία φανέρωσε τα χαρακτηριστικά που θα τον συνόδευαν σ’ όλη τη σύντομη ζωή του: Δυναμισμό, ηγετικές ικανότητες, δημιουργικότητα, φιλοπατρία και λογοτεχνική φλέβα. Ήταν
λιγομίλητος, φιλομαθής, στοχαστικός και μεγαλόψυχος. Στο τέλος της
Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, την 1η Ιουνίου 1953, παραμονή της στέψης της νέας
βασίλισσας της Αγγλίας, σε ηλικία 15 χρόνων, ο Ευαγόρας πρωτοστάτησε
στις μαχητικές αντιβρετανικές εκδηλώσεις. Κατέβασε την αγγλική σημαία από
τον ιστό του σταδίου και έδωσε το έναυσμα για την πρώτη, μετά την
εξέγερση του 1931, δυναμική αναμέτρηση των Ελλήνων της Κύπρου με τους
Βρετανούς. Ήταν η πρώτη επαναστατική του πράξη, που σημάδεψε την περαιτέρω αγωνιστική του πορεία.

Η δίκη υπήρξε συνοπτική. Ο Παλληκαρίδης παραδέχθηκε θαρραλέα το
κατηγορητήριο και δήλωσε: «Γνωρίζω ότι το δικαστήριο θα μου επιβάλει την
ποινή του θανάτου. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι τούτο: Ό,τι έκαμα, το
έκαμα ως Έλλην Κύπριος, ο οποίος ζητεί την Ελευθερία του. Τίποτε άλλο».
Με τη δήλωσή του αυτή δεν άφησε στους συνηγόρους του περιθώρια υπεράσπισης. Ο Δικαστής, ανακοινώνοντας την απόφασή του, είπε: «Ο νόμος
προνοεί μόνον μίαν ποινήν: Την ποινήν του θανάτου. Σε καταδικάζω εις
θάνατον».
Στις δεκαέξι μέρες που μεσολάβησαν μέχρι τον απαγχονισμό του
(14 Μαρτίου 1957), εντυπωσίασε τους πάντες με την εγκαρτέρησή του, την
αταλάντευτη πίστη του στον σκοπό για τον οποίο θα έδινε τη ζωή του, για
την ηθική ενίσχυση που πρόσφερε στους δικούς του και τους συγκρατουμένους του, αλλά και με τη δήλωσή του: «Όταν πεθάνω, θα πάω στον Θεό και
θα τον παρακαλέσω να είμαι ο τελευταίος που απαγχονίζεται». Και πράγματι, ήταν ο τελευταίος που οδηγήθηκε στην αγχόνη. Η καταδίκη και η εκτέλεσή
του προκάλεσαν την παγκόσμια κινητοποίηση και κατακραυγή κατά των
Άγγλων αποικιοκρατών. Η κατακραυγή αυτή, απέτρεψε τον απαγχονισμό
άλλων 26 αγωνιστών που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο.

Τον Απρίλιο του 1955 εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. και πρωταγωνίστησε στις
διαδηλώσεις, στη διανομή προκηρύξεων, στην αναγραφή συνθημάτων και
στις ανατινάξεις βρετανικών στόχων. Στις 17 Νοεμβρίου 1955, κατά τη διάρκεια μαθητικής διαδήλωσης, επιτέθηκε σε δύο Άγγλους στρατιώτες που κακοποιούσαν συμμαθητή του και τον ελευθέρωσε. Αργότερα συνελήφθηκε,
κατηγορήθηκε και ορίσθηκε να δικαστεί στις 6 Δεκεμβρίου 1955. Βέβαιος ότι
θα καταδικαζόταν σε φυλάκιση ή θα οδηγείτο στα κρατητήρια, διέφυγε στα
βουνά την παραμονή της δίκης του και εντάχθηκε στις πρώτες αντάρτικες
ομάδες της Πάφου. Στις 16 Δεκεμβρίου, επικηρύχθηκε από τους Άγγλους.
Κατά τη διάρκεια της δράσης του, που κράτησε ένα χρόνο, πήρε μέρος σε
επιθέσεις εναντίον βρετανικών φρουρών, αστυνομικών σταθμών και στρατοπέδων, καθώς και σε ανατινάξεις και ενέδρες. Με τόλμη και αυτοθυσία και
πολλές φορές κινδυνεύοντας ο ίδιος για την ασφάλεια των συμμάχων του,
έγινε πρότυπο αγωνιστικού φρονήματος και πράξης, δηλώνοντας πάντα
πως ποτέ δεν θα παραδινόταν, αλλά θα έπεφτε στο πεδίον της μάχης.
Παράλληλα με την αγωνιστική του δράση, συνέχισε την ποιητική του
δημιουργία, την οποία είχε αρχίσει από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια.

Η ζωή και ο θάνατος του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, εκτός του ότι τον κατέστησαν σύμβολο και πρότυπο της κυπριακής νεολαίας του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.,
συγκινούν μέχρι σήμερα και εμπνέουν πολλούς λογοτέχνες στο έργο τους. Ο
θάνατός του στέρησε το ελληνικό έθνος από έναν ιδεολόγο πατριώτη, μια
ηγετική φυσιογνωμία, ένα μέλλοντα αξιόλογο ποιητή.

Γεωργίου Έλενα
Πηγές
https://www.sansimera.gr/biographies/235
https://el.m.wikipedia.org/wiki/Ευαγόρας_Παλληκαρίδης
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Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Ελευθερίας αγέραστε: Στη θύμηση του Ευαγόρα, όλοι θα φέρνουν
στον μυαλό τους έναν μαθητή, ένα νέο παλληκάρι, που έδωσε τη
ζωή του για την Πατρίδα και την Ελευθερία.

Έφυγες νωρίς.
Ακόμα παραμένεις.
Έρωτα αναζητάς.

Δύση έφτασε: Ο Ευαγόρας ξεψύχησε με τη δύση του ήλιου. Η νύχτα
κυριάρχησε όμως και στις καρδιές των Ελλήνων, που έχασαν έναν
λεβέντη.

Ελευθερίας αγέραστε.
Δύση έφτασε
και προδοσία.

Και προδοσία: Η αδερφή του ήρωα και οι εφημερίδες της εποχής
κατήγγειλαν ότι η σύλληψη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη δεν ήταν
τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σιχαμερής προδοσίας.

Οδυνηρός θάνατος.
Αιώνια Αθάνατος.
Αργεμός η σωτηρία.

Οδυνηρός θάνατος: Ο απαγχονισμός, είναι ένας οδυνηρός θάνατος,
αφού η αγχόνη είτε ασκεί πίεση στους σπόνδυλους του αυχένα και
τους συνθλίβει, είτε ασκεί πίεση στο μπροστινό μέρος του λαιμού κι ο
θάνατος επέρχεται από στραγγαλισμό.

Η ανάλυση των στίχων από τον δημιουργό του ποιήματος:
Έφυγες νωρίς: Ο ήρωας ήταν μόλις 19 ετών όταν άφησε τα θρανία
για να λάβει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Η
αγάπη του για την Ελλάδα υπερίσχυσε της αγάπης για τη ζωή.

Αιώνια Αθάνατος: Ο Παλληκαρίδης θα ζει για πάντα στις καρδιές των
Ελλήνων και στα βιβλία της ιστορίας. Οι σελίδες του θα μιλούν για
έναν αιώνιο αγωνιστή, ονειροπόλο ποιητή και αυθεντικό ήρωα του
απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.

Ακόμα παραμένεις: Μπορεί να ξεψύχησε στις φυλακές μετά από
απαγχονισμό στις 13 Μαρτίου 1957, αλλά παρέμεινε ζωντανός στις
καρδιές όλου του ελληνισμού.

Αργεμός η σωτηρία: Η λύτρωση άργησε να έλθει για τον Ευαγόρα. Η
βασίλισσα Ελισάβετ, αρνήθηκε να υπογράψει την αναίρεση του
απαγχονισμού. Ευτυχώς όμως, μετά από τις έντονες διαδηλώσεις
των Ελληνοκυπρίων, υπέγραψε για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες.

Έρωτα αναζητάς: Ο Έρωτάς του για την πατρίδα και την Ελευθερία
εκφράζεται μέσα από τις πράξεις του ως μέλος της Ε.Ο.Κ.Α. Ταυτόχρονα όμως, ως νέος, είναι ερωτευμένος με την ίδια τη ζωή, αλλά και
με τη συμμαθήτριά του Λία, στην οποία αφιέρωσε πολλά από τα
τελευταία του ποιήματα.

Κωνσταντίνου Δανιήλ

Εικονογράφηση: Γεωργίου Έλενα

Χειρόγραφο ποίημα Ευαγόρα Παλληκαρίδη
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«Παλιοί

συμμαθηταί,

Αυτήν την ώρα κάποιος λείπει
ανάμεσά σας. Κάποιος που φεύγει
αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα.
Κάποιος που μπορεί να μην τον
ξαναδείτε, παρά μόνο νεκρό. Μην
κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει
να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του
Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο.
Του φτάνει αυτό μονάχα.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια,
να βρώ τα σκαλοπάτια
που παν στη Λευτεριά.
Θ' αφήσω αδέρφια, συγγενείς,
τη ΜΑΝΑ, τον ΠΑΤΕΡΑ,
μεσ' στα λαγκάδια πέρα,
και τις βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας για τη Λευτεριά,
θα 'χω παρέα μόνη,
κατάλευκο το χιόνι,
βουνά και ρεματιές.
Τώρα κι' άν είναι χειμωνιά,
θαρθεί το καλοκαίρι,
τη Λευτεριά να φέρει,
σε πόλεις και χωριά.
Μα δεν μπορώ να καρτερώ.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά,
θα πάρω μονοπάτια,
να βρώ τα σκαλοπάτια
που παν στη Λευτεριά.
Τα σκαλοπάτια θ' ανεβώ,
θα μπω σ' ένα παλάτι,
το ξέρω - θαν' απάτη,
δε θάναι αληθινό.
Μεσ' στο παλάτι θα γυρνώ
ώσπου να βρω τον θρόνο
βασίλισσα μια μόνο
θα κάθεται σ' αυτόν.

Η εικονογράφηση του ποιήματος «Θα πάρω μια
ανηφοριά», του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, έγινε από
τον Ανδρέα Μακαρίου, στη σειρά Δρόμοι Ελευθερίας
55 – 59, Ευαγόρας Παλληκαρίδης, του Μπάμπη
Αναγιωτού, Εκδόσεις Κυπροέπεια, Λεμεσός

Κόρη πανώρια, θα της πω,
άνοιξε τα φτερά σου
και πάρε με κοντά σου,
μονάχ' αυτό ζητώ.»
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

21

Σελίδες Λεβεντιάς
Οι εννιά απαγχονισθέντες
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ρομαντικός επαναστάτης
Συνέντευξη από την αδελφή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη,
κ. Μαρούλα Βρυωνίδου
Γνωρίσαμε την κυρία Βρυωνίδου στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ήταν υπεύθυνη για
την έκθεση βιβλίου αναφορικά με τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Συνειδητοποιήσαμε ότι είναι
ένας άνθρωπος απλός, λιγομίλητος και καλοσυνάτος. Οι κουβέντες της έκρυβαν την
περηφάνια και την αγάπη που νιώθει για τον αδερφό της, αλλά και το μεγάλο κενό που
δημιούργησε η απώλειά του. Τη ρωτήσαμε αν μπορούσε να μας δώσει συνέντευξη σε
καθορισμένη μέρα κι αυτή αποδέχτηκε με μεγάλη προθυμία. Έτσι, η συνέντευξη
ορίστηκε να γίνει μέσω τηλεφώνου, λόγω της απόστασης Λευκωσίας - Λεμεσού.

αγωνία για το τι θα ακολουθούσε και ταυτόχρονα ήμασταν αγχωμένοι για την
έκβαση των γεγονότων.

Κυρία Βρυωνίδου σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για τον πολύτιμό σας χρόνο. Στην επόμενη επίσκεψή μας
στη Λευκωσία, θα περάσουμε από τα Φυλακισμένα Μνήματα να σας
δώσουμε την εφημερίδα μας.

6) Πώς αντέδρασαν οι γονείς σας όταν έμαθαν για τον θάνατο του
Ευαγόρα;
Το ήξεραν. Ήταν κάπως προετοιμασμένοι, όσο μπορεί βέβαια να
προετοιμαστεί κάποιος για τον θάνατο του παιδιού του, μετά την απόφαση
του δικαστηρίου. Μετά την καταδίκη σε απαγχονισμό, τον είχαμε επισκεφτεί
οικογενειακώς και τον επισκεπτόμασταν μετέπειτα, όποτε μπορούσαμε.
Είχαμε πάει να τον δούμε μια μέρα πριν τον απαγχονίσουν, να του δώσουμε
θάρρος. Αντί να του δώσουμε θάρρος όμως εμείς, μας έδωσε αυτός. Μας
εμψύχωσε και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν καθόλου
δυστυχισμένος. Ακόμα και την υστάτη, η ανωτερότητα, το μεγαλείο και η
καλοσύνη της ψυχής του ήταν ευδιάκριτα.

1) Πώς ήταν ο Ευαγόρας ως παιδί και ως έφηβος;
Ο Ευαγόρας ήταν ένα ήσυχο παιδί, υπάκουο και χαμηλών τόνων. Ήταν
αρκετά δραστήριος όσον αφορά στις σχολικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα
όμως του άρεσε να λαμβάνει μέρος σε διάφορα αγωνίσματα. Επίσης, είχε
έμφυτο ταλέντο στην ποίηση και έγραφε από πολύ μικρός. Ήταν ένας πάρα
πολύ ευαίσθητος νέος. Τον στενοχωρούσε η δυστυχία των ανθρώπων και
αγαπούσε τα ζώα. Μα περισσότερο από όλα αγαπούσε την Πατρίδα. Ήταν
ένας άνθρωπος έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα, ακόμη και τη ζωή του, ώστε
να δει την Πατρίδα του ελεύθερη και ελληνική.
2) Πώς ήταν η σχέση μεταξύ εσάς και του αδελφού σας, αλλά και της
οικογένειας γενικότερα;
Ήμασταν μια αγαπημένη και δεμένη κυπριακή παραδοσιακή οικογένεια. Ο
κάθε ένας από μας νοιαζόταν για τον άλλον. Ήμουν πολύ συνδεδεμένη μαζί
του, πάντα θα μου λείπει και θα αναπολώ τις στιγμές που περάσαμε μαζί.
Εγώ και η μια αδερφή μου, δώσαμε το όνομά του στα αγόρια μας, εις
ένδειξη της αγάπης και της περηφάνιας που τρέφουμε γι’ αυτόν. Μέχρι
σήμερα μας λείπει ο Ευαγόρας, ο χρόνος δεν κατάφερε να επουλώσει την
πληγή της οικογένειας για τον χαμό του.

7) Δηλώσατε επανειλημμένως ότι ο Ευαγόρας προδόθηκε. Πώς
νιώθετε γι’ αυτό;
Να με συγχωρήσετε, αλλά δεν επιθυμώ να προχωρήσω σε περαιτέρω
λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα. Είναι κάτι που με πληγώνει κάθε φορά που το
συλλογίζομαι, που δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Προσωπικά, ναι, αυτό
πιστεύω. Η όλη πορεία προς τη σύλληψή του, αυτό αποδεικνύει. Το γεγονός
ότι οι Άγγλοι τους περίμεναν με φώτα και μηχανές σβηστά πάνω στην
κορυφή του λόφου, δεν ήταν τυχαίο.
8) Θα θέλατε να μας πείτε κάτι για τον αδερφό σας ως καταληκτικό
σχόλιο;
Οι νέοι μας πρέπει να παραδειγματιστούν, όχι μόνο από τον Ευαγόρα, αλλά
και από όλους τους αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. Πρέπει να έχουν πρότυπα
αυτούς τους αγωνιστές. Οι νέοι πρέπει να πιστεύουν στις ίδιες αξίες: Να
αγαπούν την Πατρίδα, να έχουν πίστη στον Θεό, να αγωνίζονται για το
Δίκαιο. Οφείλουν και πρέπει να σταθούν αντάξιοι της θυσίας τους.

3) Γνωρίζατε για την αγωνιστική δράση του αδελφού σας;
Κατά καιρούς, όταν είχε βγει αντάρτης στα βουνά, μαθαίναμε νέα του και
για τις μάχες που λάμβαναν χώρα από διάφορους, ποτέ από τον ίδιο. Τον
ίδιο τον είχαμε συναντήσει μόνο δύο φορές σε συγγενικά σπίτια εκτός
πόλεως. Ο ίδιος δεν μας μίλησε ποτέ για τον Αγώνα, κρατούσε καλά τα
μυστικά του. Δεν του κάναμε όμως ιδιαίτερες ερωτήσεις, διότι γνωρίζαμε ότι
δεν θα παίρναμε απάντηση. Ξέραμε πως ήταν απόλυτα δοσμένος στον
Αγώνα και τον σκοπό του.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε εσάς και
στην οικογένεια σας!

4) Ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν ο αδελφός σας είχε φύγει για
το αντάρτικο;
Το ξέραμε ότι θα πήγαινε, μας το είχε πει, μάλιστα ήρθε και μας
αποχαιρέτησε, όπως και τους συμμαθητές του, στους οποίους άφησε ένα
αποχαιρετιστήριο γράμμα. Ζήτησε την ευχή των γονιών μας, δε ζήτησε
άδεια, δήλωσε μόνο την απόφασή του να φύγει για το αντάρτικο. Η
απόφασή του ήταν οριστική και αμετάκλητη και εμείς στηρίξαμε την επιλογή
και την επιθυμία του. Οι γονείς μας του έδωσαν την ευχή τους και κάποιες
συμβουλές, όπως θα έκανε ο κάθε γονιός. Ήταν αναμενόμενο για την
οικογένεια ότι θα γινόταν ενεργό μέλος της Ε.Ο.Κ.Α. Η όλη στάση του
απέναντι στους Άγγλους και η επιθυμία του για δραστηριοποίηση εναντίον
τους, τα πατριωτικά αισθήματα που διέθετε και εξέφραζε διαρκώς, καθώς
επίσης και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, αυτό έδειχναν. Ο Ευαγόρας
ήταν έτοιμος για όλα. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να
προσευχόμαστε ότι όλα θα πήγαιναν καλά και θα επέστρεφε σπίτι ζωντανός.

Γεωργίου Έλενα
Χαραλάμπους Ανδρέας
Μαντοβάνης Γιώργος

5) Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε ότι βρισκόταν στις Κεντρικές Φυλακές;
Δεν τον είδαμε αμέσως, αλλά μετά από αρκετές ημέρες. Όταν τον
επισκεφτήκαμε στις Φυλακές, μας είχε μιλήσει για τη σύλληψή του και για το
πως εξελίχτηκαν τα γεγονότα τη συγκεκριμένη μέρα. Σίγουρα, υπήρχε μια
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Κυριάκος Μάτσης, ο οραματιστής
Ο Κυριάκος Μάτσης γεννήθηκε στις 2 Μαΐου
του 1926, στο Παλαιοχώρι. Οι γονείς του
ασχολούνταν με τη γεωργία, την αμπελουργία, τη λαχανοκομία και τη δενδροκομία.
Είχε δύο μικρότερους αδελφούς, ο ένας
διέμενε στο χωριό και ο άλλος έκανε τις
γυμνασιακές του σπουδές στην Αμερικανική
Ακαδημία Λάρνακας (Πρόκειται για τον
αγωνιστή, βουλευτή και τέως πρόεδρο του
Δημοκρατικού
Συναγερμού,
Γιαννάκη
Μάτση). Έζησε, μέχρι τα 13 του χρόνια
δίπλα στους γονείς του και ενώ πήγαινε
σχολείο (δημοτικό), παράλληλα βοηθούσε
τους γονείς του στα χωράφια.

αποδιοργανωμένος, λόγω των πολλών συλλήψεων. Ο Μάτσης έφθασε στο
Δίκωμο στο τέλος Φεβρουαρίου του 1957 και επέμενε όπως το χωριό παραμείνει ένα από τα πιο ήσυχα μέρη της Κύπρου, ώστε να χρησιμοποιείται ως
καταφύγιο σε δύσκολες περιστάσεις. Έτσι, δημιούργησε κρησφύγετα σε διάφορα σπίτια στο
χωριό. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι
Άγγλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον Μάτση και άλλους αντάρτες, αλλά
θεώρησαν ότι ήταν απλοί χωρικοί. Έπειτα, ο Μάτσης έφυγε από το Δίκωμο.
Στις 12 του Νιόβρη του 1958, ο Μάτσης και οι δυο συμπολεμιστές του,
Ανδρέας Σοφιόπουλος και Κώστας Χριστοδούλου, επέστρεψαν στο Δίκωμο
και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Κυριάκου Διάκου, όπου έμειναν μέχρι το
τέλος. Οι Άγγλοι έφτασαν στο χωριό στις 19 του Νιόβρη, μετά από πληροφορίες. Συνέλαβαν μεγάλο αριθμό ανδρών και τους μετέφεραν για ανάκριση
στο κτήριο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου. Αργότερα, διενέργησαν έρευνα σε
σπίτια της δυτικής άκρης του χωριού, όπου ανακάλυψαν το κρησφύγετο στο
σπίτι του Διάκου και κάλεσαν τον Μάτση και τους συντρόφους του να παραδοθούν. Ο Ανδρέας Σοφιόπουλος εξιστόρησε το τι τους είπε μεταξύ άλλων ο
Μάτσης: «Το κρησφύγετο δε μας χωρεί να κινηθούμε. Βγείτε εσείς κι
εγώ θα σκεφτώ τι θα κάμω. Σας διατάσσω, είπε με συγκίνηση – και
πρόσθεσε: Η πατρίδα θα σας χρειαστεί. Κι έσκυψε μέσα στο σκοτεινό
κρησφύγετο και μας φίλησε. Τα δάκρυα, καυτά, μας έβρεχαν το πρόσωπο.
Μαντέψαμε τη συνέχεια. Τρεμάμενη τότε η φωνή του Μάτση, μας είπε τα τελευταία του λόγια, με επιβλητικό τόνο: Αξέχαστα παιδιά μου. Σας είπα
πως την τελευταία φορά που συναντήθηκα με τον φίλο μου τον
Αυξεντίου σφίξαμε τα χέρια κι ευχηθήκαμε καλή αντάμωση. Τώρα θα
πάω να τον βρω. Με περιμένει. Τώρα σας διατάσσω να βγείτε…» Οι
σύντροφοι του Μάτση βγήκαν από το κρησφύγετο και ο επικεφαλής του αποσπάσματος των Άγγλων, ταγματάρχης Μακρίτσι, μαζί με τον μεταφραστή
του πήγαν κοντά στην είσοδο και κάλεσαν και πάλι τον Μάτση να παραδοθεί. Η απάντησή του, ήταν η αναμενόμενη: «Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας, Μολών Λαβέ». Ο Μακρίτσι τότε, έριξε χειροβομβίδες μέσα στο
κρησφύγετο. Οι «γενναίοι της Αγγλίας», δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να τον
αποτελειώσουν με τις χειροβομβίδες τους. Τον έθαψαν κρυφά στα Φυλακισμένα Μνήματα, μακριά από τους δικούς του ανθρώπους και το αγαπημένο
του Παλαιχώρι.

Ο Μάτσης σπούδασε Γεωπονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ανέπτυξε έντονη δράση κατά των Άγγλων κατακτητών. Σ’ αυτούς
που του αντιπαρέτασσαν το επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι φτωχή και καταστρεμμένη, ενώ η Αγγλία είναι πλούσια και ισχυρή αυτοκρατορία, απαντούσε
με πάθος: «Προτιμούμε τα ράκη της μητρός Ελλάδος, παρά την πορφύραν
της μητριάς». Τον Σεπτέμβρη του 1954, ο Μάτσης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφτηκε τη Διεθνή Έκθεση, «για την εκπλήρωση άλλων
σκοπών», ιδιαίτερα για τη συλλογή οπλισμού, όπως γράφει ο ίδιος σε
επιστολή που έστειλε στην οικογένειά του στις 5.1.1955.
Η έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, την 1η Απριλίου 1955, βρίσκει
τον Κυριάκο Μάτση ενταγμένο στις τάξεις της Ε.Ο.Κ.Α. Γράφει χαρακτηριστικά ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής: «Εκ των πρώτων κατετάγη εις την
Οργάνωση. Στρατιώτης του καθήκοντος, αγνός και τίμιος, υπόδειγμα εις
τους υφισταμένους του, εμψυχωτής, εισήλθεν εις τον αγώνα με τη φλόγα της
αυτοθυσίας και τη δίψα να επιτελέσει μεγάλο έργο.
Στα πρώτα βήματα του Αγώνα, ο Διγενής του ανέθεσε την οργάνωση των
ομάδων κρούσης στις περιοχές Αμμοχώστου και Μιτσερού. Μετά, ανέλαβε
την πολύ σημαντική και επικίνδυνη ευθύνη της οργάνωσης Παγκύπριου
Κεντρικού Συνδέσμου, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό τη συστηματοποίηση της μεταφοράς οπλισμού και εφοδίων σ' ολόκληρη την Κύπρο μεταξύ
Διγενή και αγωνιστών.

Πηγές
Κλείτος Ιωαννίδης, Κυριάκος Μάτσης, Λευκωσία, 1998
https://averoph.wordpress.com/2012/11/20/

Στις 6 Ιανουαρίου 1956, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στα φρικτά ανακλητήρια της Ομορφίτας, όπου και βασανίσθηκε. Εκεί τον επισκέφτηκε ο
Στρατάρχης, τότε κυβερνήτης του νησιού, Τζων Χάρτινγκ και του πρόσφερε
το κολοσσιαίο για την εποχή ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών,
προκειμένου να αποκαλύψει πού βρισκόταν ο Διγενής. Η απάντηση του
ήρωα, έμεινε στην ιστορία: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά
περί αρετής». Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς,
απ' όπου δραπέτευσε, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1956. Αρχικά, κατέφυγε
στην Πιτσιλιά, στον τομέα του Γρηγόρη Αυξεντίου και ακολούθως μετακινήθηκε στην περιοχή Μόρφου - Ζώδιας. Τον Νοέμβριο του 1956, επωμίζεται
την ευθύνη του Τομεάρχη της περιοχής Κερύνειας, ο οποίος ήταν
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Στυλιανός Λένας, ο γίγαντας της Ε.Ο.Κ.Α.
Ο Στυλιανός Λένας γεννήθηκε στις 20
Ιουλίου του 1932 στα Χανδριά της
Μαδαρής. Γονείς του ήταν ο Χριστοφής
και η Αθηνά Λένα. Όντας εργατικός
από μικρή ηλικία, όταν έγινε 12 χρονών
έφυγε από το σπίτι του με προορισμό
τη Λευκωσία, για να δουλέψει στο κατάστημα του θείου του. Ήταν άνθρωπος
αξιοπρεπής, σιωπηλός και λιγόλογος,
ενώ έπραττε πάντοτε έχοντας κατά νου
την αρετή του μέτρου. Διακρινόταν
ακόμη και για τη βαθιά χριστιανική του
πίστη, την τόλμη και την επινοητικότητά
του. Το 1947 εντάχθηκε στην Ο.Χ.Ε.Ν.,
ενώ μαθήτευσε στις Τεχνικές Σχολές
Λέρου, απ’ όπου και αποφοίτησε.

χήν. Από της ενάρξεως της Γενικής Εξορμήσεως μέχρι της παρελθούσης
Παρασκευής ενήργησε πέντε ανατινάξεις. Τα αποτελέσματα θα τα μάθω
μόλις επιστρέψει. Το μόνον που μου ανέφερεν είναι, ότι η διασκέδασις
είναι μεγάλη και δεν θα την εγκαταλείψει μέχρις ότου τους μεθύσει όλους.
Φαίνεται να είναι ενθουσιασμένος. Αίαντας».
Αργότερα, συμμετείχε στους «χορούς της Κλεφτουριάς», στον Αγρό, τα
Χριστούγεννα του ’56, με επικεφαλής τον Αυξεντίου. Ο Λένας κι ο
Αυξεντίου κρύβονταν στο σπίτι του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή, μέχρι
τη στιγμή της προδοσίας. Μετά από μάχη με τους Άγγλους στρατιώτες,
κατάφεραν και οι δύο να ξεφύγουν προκαλώντας απώλειες στους
κατακτητές.
Τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 1957, Άγγλοι στρατιώτες κατευθύνθηκαν προς το χωριό Πελέντρι, όπου ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι
λίγο πριν έγινε μια μάχη στην Ποταμίτισσα και πέθαναν τρεις Έλληνες και
τέσσερις Άγγλοι. Ανάμεσα στους τρεις Έλληνες ήταν και ο Λένας, ο οποίος
τελικά δεν είχε πεθάνει, αλλά τραυματίστηκε βαριά στην κοιλιά. Προσπαθώντας να διαφύγει, το αίμα του τον πρόδωσε υποδεικνύοντας στον
αγγλικό στρατό την πορεία του, με αποτέλεσμα να βρεθεί και να
συλληφθεί. Οι Άγγλοι τον μετέφεραν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του
Ακρωτηρίου για να τον βασανίσουν και έπειτα να τον ανακρίνουν. Μετά
από λίγες μέρες, επέτρεψαν στους γονείς και στους συγγενείς του να τον
επισκεφτούν, ώστε να αποσπάσουν πληροφορίες από τα λεγόμενά του,
κάτι το οποίο δεν κατάφεραν, διότι ο Λένας ήταν αρκετά έξυπνος για να
καταλάβει τον σκοπό τους.

Ο Παναγιώτης Αριστείδης, μέλος της ομάδας του, έγραψε αργότερα σε
έκθεσή του προς τον Διγενή: «Ο Λένας υπήρξε γενναίος αγωνιστής και
άφθαστος στην κατασκευή πολεμικού υλικού. Ήταν ηθικότατος, σοβαρός.
Σε όσους γεύθηκαν μαζί του τις χαρές και τις λύπες του Αγώνος, θα
παραμείνει αλησμόνητος. Οι συνεχείς μετακινήσεις, η σκληρή ζωή του ως
μέλος της Ε.Ο.Κ.Α., οι απρόβλεπτες δυσχέρειες, δεν τον εμπόδισαν ποτέ
από το να ακολουθεί μια χριστιανική ζωή. Νήστευε Τετάρτη και
Παρασκευή κι όλες τις άλλες ημέρες των νηστειών. Δεν ήθελε ούτε
ανεχόταν ν’ ακούει τους άνδρες του να λένε λόγια άπρεπα και κουβέντες
άσχημες. Σ’ όποιο σπίτι έμενε, μιλούσε με θέρμη για τον Χριστό και το
μεγαλείο της χριστιανικής ζωής. Την Αγία Γραφή δεν την αποχωριζόταν
ούτε στιγμή. Τη μελετούσε τακτικά μόνος ή με τους άνδρες του. Και
αντλούσε απ’ αυτή δύναμη και καρτερικότητα. Συχνά έλεγε: «Δεν
πρόκειται να πιαστώ ζωντανός, έστω κι αν βρεθώ σε δύσκολη θέση. Κι αν
τύχει και με πιάσουν άοπλο, θα τρέξω να τους φύγω, για να με
πυροβολήσουν.»

Μέρα με τη μέρα, ο ήρωας έσβηνε σιγά σιγά εξαιτίας των σωματικών
βασανιστηρίων που δεχόταν, αν και αυτό δεν τον εμπόδισε από το να
κρατήσει τα μυστικά της Ε.Ο.Κ.Α., τιμώντας έτσι τον ιερό όρκο. Στις 28
Μαρτίου 1957, σε ηλικία μόλις 25 χρονών και αφού πέρασαν 39
ολόκληρες μέρες μαρτυρίου, ο Στυλιανός Λένας ξεψύχησε στα χέρια του
πατέρα του. Είχε εκπληρώσει το χρέος προς την Πατρίδα και τώρα
μπορούσε να κοιμηθεί ικανοποιημένος γιατί εργάστηκε τίμια και
παλληκαρίσια. Οι Βρετανοί αρνήθηκαν να δώσουν τη σορό στην
οικογένειά του να κηδευτεί, για να μην ξεσπάσουν ταραχές. Κηδεύτηκε
στα Φυλακισμένα Μνήματα, στο ίδιο μνήμα με τον Ανδρέα Δημητρίου (ο
διαχωρισμός των λειψάνων έγινε αργότερα). Στα Χανδριά, έγινε η νεκρώσιμη ακολουθία χωρίς τον Νεκρό Ήρωα. Κι αντηχούσε παιάνας, πλέον, το
κατευόδιο της μάνας του της Αθηνάς, όταν βγήκε αντάρτης: «Σύρε παιδί
μου στο καλό, να πα’ να πολεμήσεις, σου δίνω γιε μου την ευχή, με δόξα
να γυρίσεις».

Ο Λένας έγινε πολύ νωρίς μέλος της Ε.Ο.Κ.Α. και εντάχθηκε στην ομάδα
του Αυξεντίου, με την οποία έδρασε στην επτά λεπτών, καταδρομική
επιχείρηση των ανταρτών, της κατάληψης και της λαφυραγώγησης του
οπλισμού του αγγλικού αστυνομικού σταθμού στο Λευκόνοικο. Με αυτήν
την ενέργεια, η Ε.Ο.Κ.Α., στις 4 Οκτωβρίου 1955, «υποδέχθηκε» τον νέο
κυβερνήτη της, στρατάρχη σερ Τζον Χάρντινγκ.
Ο Στυλιανός ήταν ο δεύτερος επικηρυγμένος και καταζητούμενος μετά τον
Αυξεντίου. Με την έναρξη του Αγώνα, ειδικεύτηκε στην κατασκευή βομβών
γι’ αυτό οι Βρετανοί του είχαν προσδώσει το παρατσούκλι «ο Κρούπ της
Κύπρου». Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε όμως ο ίδιος ως μέλος της
Ε.Ο.Κ.Α. ήταν το «Γίγαντας». Ήταν ο άπιαστος αντάρτης του Πενταδακτύλου και έπειτα της Πιτσιλιάς και της Γεράσας, αυτός που δημιούργησε τα
δικά του κρησφύγετα - εργαστήρια κατασκευής χειροβομβίδων. Συμπρωταγωνίστησε με τις βόμβες του, στον «μαύρο Νοέμβρη» του 1956, όπου
τα στρατεύματα του Χάρντινγκ, υπέστησαν πανωλεθρία στην οροσειρά
του Τροόδους. Για τη «Γενική εξόρμηση» που πραγματοποιήθηκε στις 10
Νοεμβρίου του 1956 σε συνεργασία με τον Αυξεντίου, ο Αυξεντίου έγραψε
στον Διγενή: «Αναμένω τον ΓΙΓΑΝΤΑ απόψε δια να μάθω τα
αποτελέσματα (…). Φαίνεται ότι αι ανατινάξεις οχημάτων εις Αμίαντον είναι
πολύ ελκυστικαί, διότι ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ δεν εννοεί να εγκαταλείψει την περιο-

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την ίδια μέρα, σ’ όλες τις πόλεις και
χωριά, της τότε αγγλοκρατούμενης Κύπρου, οι καμπάνες ηχούσαν
χαρμόσυνα (εκτός βέβαια από την καμπάνα των Χανδριών). Ο λαός βγήκε
στους δρόμους με τις γαλανόλευκές του, πανηγυρίζοντας για την είδηση
ότι ο εξόριστος απ’ τους Άγγλους στις Σεϋχέλλες, Εθνάρχης Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, αφηνόταν ελεύθερος να πάει στην Αθήνα, μαζί κι οι
τρεις συνεξόριστοί του, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, ο ιερέας
της Φανερωμένης και της Ο.Χ.Ε.Ν. Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου κι ο
γραμματέας της μητροπόλεως Κυρηνείας Πολύκαρπος Ιωαννίδης.
Πηγές
Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους 1955 - 59 Αθήνα,
1994
www.sigmalive.com/simerini/columns/iristho/219190
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Σελίδες Λεβεντιάς
Μάρκος Δράκος, το ήθος και το κάλλος της Ε.Ο.Κ.Α.
θη λόγω κατοχής σφαιρών και δραπέτευσε τη νύκτα της 23ης Σεπτεμβρίου
1955 από το κέντρο Κερύνειας, μαζί με άλλους δεκαέξι συναγωνιστές. Αυτό
το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να επικηρυχθεί με το ποσό των 5.000
λιρών. Ακολούθως, κατέφυγε στα βουνά του Κύκκου μετά από διαταγή του
Διγενή, όπου σχημάτισε την πρώτη ανταρτική ομάδα της περιοχής με το
όνομα «Ουρανός». Ο Δράκος οργάνωνε και διεύθυνε πολλές επιχειρήσεις
εναντίον των Άγγλων, όπως την επίθεση στο Μερσινάκι, στην οποία σκοτώθηκε ο Χαράλαμπος Μούσκος. Ο Δράκος κατάφερε να διαφύγει τραυματισμένος στο κεφάλι. Στις 12 Νοεμβρίου του 1956, μαζί με τον Πολύκαρπο
Γεωρκάτζη ηγήθηκαν επίθεσης στην Ξεραρκάκα εναντίον φάλαγγας στρατιωτικών οχημάτων στον δρόμο Λεύκας - Καλοπαναγιώτη, η όποια ήταν
επιτυχής, αφού προξενήθηκαν πολλές απώλειες στους Άγγλους.
Στις 15 Ιανουαρίου 1957, ο Μάρκος Δράκος και τέσσερις συναγωνιστές του,
είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν το κρησφύγετό τους στην περιοχή
Τρουλινός, κατόπιν εκτεταμένων ερευνών που άρχισαν εκεί οι Άγγλοι, μετά
από προδοσία και να καταφύγουν στην περιοχή Σολέας. Παρά τον ασφυκτικό κλοιό που είχαν δημιουργήσει οι Άγγλοι στην περιοχή, τη νύχτα της 18ης
Ιανουαρίου 1957, προσπάθησε να οδηγήσει τους άντρες του σε ασφαλέστερο μέρος, για να δημιουργήσει ένα νέο κρησφύγετο. Όμως, ενώ προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι με τους συναγωνιστές του, βρέθηκε ξαφνικά σε επαφή
με τον εχθρό, ο οποίος τους περίμενε και άνοιξε πυρ. Όλοι οι αγωνιστές
έπεσαν στο έδαφος, αλλά ο Δράκος συνέχισε να πυροβολεί. Και επειδή ο
Δράκος στάθηκε μπροστά τους, οι συναγωνιστές του δεν μπορούσαν να
πυροβολήσουν, να τον υπερασπιστούν. Δέχτηκε περισσότερες από
σαράντα σφαίρες και έπεσε νεκρός, σε ηλικία 25 ετών. Τάφηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα.
Ο θάνατός του, στέρησε έναν Μεγάλο Άνθρωπο από τον ελληνισμό της Κύπρου: «Υπήρξε αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος μαχητής. Ο θάνατός
του με αποστέρησε ενός αρίστου συμπολεμιστού, τη δε Κύπρον ενός τέκνου
της, το οποίο θα της ήτο λίαν χρήσιμον, όχι μόνον εις τον απελευθερωτικό
αγώνα, αλλά και εις την μετ’ αυτόν δημιουργικήν εργασίαν δια την πρόοδο
και ευημερία της. Ήρωες ως ο Δράκος και θνήσκοντες δεν παύουν να ζουν.
Παραμένουν φωτεινοί οδηγοί των επιζώντων, δια την εκπλήρωσιν της αποστολής των εις ωραίους ευγενείς αγώνες» (Γεώργιος Γρίβας Διγενής).

Ο Μάρκος Δράκος γεννήθηκε στις
24 Σεπτεμβρίου του 1932, στη
Λεύκα της Λευκωσίας. Ήταν το ένα
από τα τρία παιδιά της οικογένειας
του Κυριάκου και της Δέσποινας
Δράκου. Φοίτησε στο Δημοτικό
Σχολείο των χωριών Καλοπαναγιώτη, Βατιλής και Λεύκας και αποφοίτησε από την Εμπορική Σχολή
Σαμουήλ. Δούλευε ως λογιστής
στην Ελληνική Εταιρεία, ήταν μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Κ.
και μέλος της Επιτροπής Π.Ε.Ο.Ν.,
απ’ όπου εργάστηκε αποτελεσματικά για την καλλιέργεια των εθνικοθρησκευτικών ιδεών. Εντάχθηκε
από
πολύ
νωρίς
στην Ο.Χ.Ε.Ν. Λευκωσίαs και ανέλαβε αρχηγός ομάδας με το ψευδώνυμο
Λυκούργος
ή
και
Μαβίλλης. Τον Μάρκο Δράκο τον
σέβονταν και τον αγαπούσαν όλοι οι άνδρες του. Ο λόγος του ήταν νόμος.
Αν καμιά φορά απουσίαζε και διαφωνούσαν, ανέβαλλαν τη λύση του ζητήματος λέγοντας:
-Σαν έλθει ο Λυκούργος να του το πούμε, για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Τον
Δράκο εκτιμούσε βαθύτατα και ο ίδιος ο Διγενής, άλλωστε δεν ήταν καθόλου
τυχαίο το γεγονός ότι τον επέλεξε για να δώσει το σύνθημα για την έναρξη
του Αγώνα. Την 1η Απριλίου 1955, ηγήθηκε της ομάδας του με το όνομα
«Αστραπή» και επιτέθηκε στην Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία (μετέπειτα
ΡΙΚ), την οποία ανατίναξε.
Στις 19 Ιουνίου 1955, οργάνωσε επίθεση εναντίον του αστυνομικού σταθμού
της Κερύνειας στη Λευκωσία. Στις 25 Μαΐου του 1955, ηγήθηκε της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Βρετανού Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ στο κινηματοθέατρο «Παλλάς». Η ομάδα του τοποθέτησε βόμβα κάτω από το κάθισμα
του Άρμιτεϊτζ, λόγω όμως κακής λειτουργίας του ωρολογιακού μηχανισμού,
η έκρηξη έγινε μετά τη λήξη της παράστασης και της αποχώρησης του
Άρμιτεϊτζ. Κατέστρεψε δύο φορές το γεφύρι του Κοκκινόγκρεμου, συνελήφ-

Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki

Μάρκος Δράκος
(Δύο Δέσποινες)
Κλαίρη Αγγελίδου

Ο Μάρκος Δράκος νεκρός. Οι Άγγλοι τύλιξαν το σώμα του με
σχοινιά, διότι ήταν διάτρητο από τις πολλές σφαίρες.

Δεν τον ετρόμαζε ο πόλεμος,
αλλά ούτε ο θάνατος.
Σαν Λιόντας πολεμούσε το κακό.
Άγγελος ήτανε Θεόσταλτος
με πύρινη ρομφαία.
Κι έστηνε τις ενέδρες του
σε στράτες και βουνοκορφές
για χάρη μόνο μιας Κυράς,
της Λευτεριάς.
Καρτέρι του ‘στησε ο θάνατος
μες στα αστραπόβροντα
μια νύχτα του χειμώνα,
σαν άνοιξε το έρεβος της νύχτας
η αστραπή
τέσσερα μάτια ανταμώθηκαν
του οχτρού και του Αγγέλου
κι ακούστηκαν ταυτόχρονα
οι ντουφεκιές
στου Δράκου το Αρκάτζιν.
Δυο Δέσποινες τον θρήνησαν,
Η Μάνα του κι η Παναγιά.
Μα απ’ τον ουρανό του...
Δόξα Σοι και Χαίρε.
Από την καρδιά του νιου
η προσευχή ανέβαινε
κι οι αγγέλοι φτερουγίσαν
να πλύνουν τις πληγές του.
Ο Μάρκος Δράκος πέθανε
μα ζει μες στις ψυχές μας.
Δυο Δέσποινες τον θρήνησαν,
η Μάνα του κι η Παναγιά.
Αρχάγγελος της Λευτεριάς,
Αρχάγγελος της Κύπρου.

Χρίστου Κωνσταντίνος
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Μαθητών Βήμα
Στην εποχή της Ε.Ο.Κ.Α. (Διήγημα)
η

Ήρθε πάλι η 1 Απριλίου. Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, οι μνήμες ξυπνούν, ο
λογισμός ταξιδεύει στο παρελθόν, στον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.
1955 -1959…
Όταν πρωτάρχισε ο απελευθερωτικός Αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α., ήμουν 12
χρονών. Ήμουν το τρίτο παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας. Είχα άλλους
δύο αδελφούς, τον Γιώργο που ήταν 21 χρονών και τον Αλέξη που ήταν 14
χρονών. Ο μεγάλος αδελφός μου, ήταν μέλος της Ε.Ο.Κ.Α.
Την 1η Απριλίου, η Ε.Ο.Κ.Α άρχισε δυναμικά τον αγώνα με εκρήξεις βομβών
στις κυριότερες πόλεις της Κύπρου. Από καιρό όλοι οργανωνόμασταν για
τον ξεσηκωμό και είχαμε προετοιμαστεί για τα όσα μας περίμεναν. Όλα τα
αδέλφια στην οικογένεια είχαμε δώσει όρκο ότι αν χρειαζόταν θα θυσιαζόμασταν για την Πατρίδα και το μέλλον των επόμενων γενιών.
Ο μεγάλος μου αδελφός, ο Γιώργος, ήταν εκπαιδευμένος στη χρήση και
κατασκευή βομβών, γεγονός το οποίο τον καθιστούσε κατάλληλο για την
ένταξή του στην Ε.Ο.Κ.Α. Στις εκρήξεις της 1ης Απριλίου συμμετείχε κι αυτός,
μαζί με τον ορφανό ξάδελφό μας, τον Ανδρέα. Αυτοί οι δύο ήταν συνομήλικοι
και ήταν αχώριστοι. Οι γονείς μου, αν και περήφανοι, ήταν κάπως επιφυλακτικοί με την απόφασή τους να συμμετέχουν στον Μεγάλο Αγώνα. Παρόλα
αυτά, δεν στάθηκαν εμπόδιο. Τους έδωσαν την ευχή τους. Η μητέρα
προσευχόταν καθημερινά να επιστρέψουν ζωντανοί. Η εικόνα της Παναγίας
του Κύκκου, έγινε η προέκταση του χεριού της.
Μία μέρα έφθασαν τα κακά μαντάτα στην οικογένεια. Οι Άγγλοι αστυνομικοί
είχαν συλλάβει πολλούς από αυτούς που συμμετείχαν στις εκρήξεις, μεταξύ
των οποίων ήταν ο Γιώργος κι ο Ανδρέας. Οι αγγλικές αρχές, πέρασαν
αμέσως σε αντίποινα: Συλλάμβαναν, βασάνιζαν με φρικτά βασανιστήρια,
φυλάκιζαν, σκότωναν... Η οικογένειά μας είχε τρελαθεί από την αγωνία. Η
ιδέα ότι οι αγαπημένοι μας θα βασανίζονταν ή θα καταδικάζονταν σε θάνατο
μας φόβιζε και μας κλόνιζε ταυτόχρονα. Εγώ δεν ήθελα να μιλάω σε
κανέναν, το ίδιο και ο δεκατετράχρονος αδελφός μου. Δεν ήθελα και δεν
μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτούς. Συνειδητοποιήσαμε
όμως ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, εκτός από το να περιμένουμε
και να ελπίζουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι είχαν ξεφύγει με κάποιον τρόπο,
ότι δεν τους συνέλαβαν οι Άγγλοι.
Ένα πρωινό, η γειτονιά γέμισε με αφίσες στους τοίχους με τα αγαπημένα
πρόσωπα. Έγραφαν «καταζητούνται» και «αμοιβή £250». Αμέσως, μια
ελπίδα ξεπρόβαλε από μέσα μας, τα πρόσωπα όλης της οικογένειας
φωτίστηκαν. Οι λεβέντες μας ήταν ζωντανοί! Προφανώς κάπου κρύβονταν
και συνέχιζαν τον Αγώνα! Αυτή η είδηση για εμάς σήμαινε συναγερμός!!!
Σκεφτήκαμε ότι το πρώτο μέρος που θα επισκέπτονταν οι Άγγλοι μόλις
ανακάλυπταν την ταυτότητά τους, θα ήταν το σπίτι μας. Και δεν ήταν
καθόλου δύσκολο να μάθουν για την οικογένειά μας. Έτσι, οργανωθήκαμε
άρον άρον. Μαζέψαμε τα απαραίτητα ρούχα, λίγα τρόφιμα κι
εφοδιαστήκαμε με βενζίνη. Σκεφτήκαμε ότι η μόνη και σίγουρη διαφυγή ήταν
τα βουνά. Ελπίζαμε ότι οι Άγγλοι δεν γνώριζαν τα κατατόπια στις ορεινές
περιοχές, άρα θα δυσκολεύαμε το έργο τους. Ο πατέρας, ως πιο ήρεμος και
ψύχραιμος, άρχισε να καταστρώνει σχέδια. Εκτός από τα ενθαρρυντικά του
λόγια πως όλα θα πάνε καλά, μας ανακοίνωσε ότι στο εξής το σπίτι μας θα
είναι ένα κρησφύγετο στα βουνά, το οποίο είχε φτιάξει ο πατέρας του για
ώρα ανάγκης. Οι γονείς του είχαν φύγει σε μικρή ηλικία, δεν ήταν πλέον στη
ζωή. Μόνο ο πατέρας επισκεπτόταν μέσα μέσα το συγκεκριμένο σπίτι, το
οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.
Ήταν 7:00 το πρωί όταν πήραμε τον δρόμο για το κρησφύγετο. Φύγαμε
κρυφά και αθόρυβα από το χωριό για να μην μας δει κανείς. Με την έξοδό
μας από το χωριό, είδαμε από μακριά να καταφτάνουν Άγγλοι στρατιώτες με
τα μεγάλα τους τζιπ. Καταλάβαμε ευθύς ότι μόλις που καταφέραμε να ξεφύγουμε. Πέντε λεπτά να καθυστερούσαμε ακόμα, θα μας προλάβαιναν. Πολύ
προσεκτικά συνεχίσαμε την πορεία μας ανεβαίνοντας στα βουνά, ρίχνοντας
ματιές στον δρόμο. Δεν φοβόμασταν μόνο μη μας δουν και μας κυνηγήσουν
οι Άγγλοι, φοβόμασταν επίσης μη μας δει κάποιος Κύπριος που δεν πρέπει.
Η προδοσία μας προκαλούσε μεγάλο άγχος. Θυμάμαι ότι η διαδρομή ήταν
μεγάλη και δύσκολη, γεμάτη στροφές και στενούς δρόμους.
Όταν φθάσαμε στο κρησφύγετο όμως, νιώσαμε ενθουσιασμό και ανακούφιση γιατί επιτέλους ήμασταν ελεύθεροι, τουλάχιστον φαινομενικά. Βρισκόμασταν σε ένα πυκνό δάσος και είχαμε την αίσθηση ότι εκεί δεν μπορεί να μας
ενοχλήσει κανείς. Μπήκαμε στο κρησφύγετο και τακτοποιηθήκαμε. Αυτό που
μας προβλημάτιζε ιδιαίτερα ήταν το πώς θα εφοδιαζόμαστε με τρόφιμα και
ταυτόχρονα θα συνεχίζαμε να προσφέρουμε στον Αγώνα για την απελευθέρωση της Πατρίδας. Όταν νύχτωνε, βγάζαμε με σειρά σκοπιά. Προσέχαμε
τον περίβολο του σπιτιού και την περιοχή γενικότερα. Η μαμά κι εγώ φροντίζαμε κάθε μέρα να μεταφέρουμε νερό για την οικογένεια από το κοντινό ποτάμι. Στη διαδρομή, μαζεύαμε μανιτάρια, άγρια σαλιγκάρια και διάφορα είδη
χόρτων για το μεσημεριανό. Αν ήμασταν τυχερές, βρίσκαμε και σπόρους
τρεμιθιάς για τις υπέροχες πίττες που έφτιαχνε η μαμά. Ο πατέρας, κατέβαινε κάθε τόσο στο χωριό για να εφοδιαστεί με τρόφιμα. Επίσης, επισκεπτόταν
έναν έμπιστο φίλο του για να τον ρωτήσει για τα παλληκάρια μας. Ήταν ο
μόνος που του είχε εμπιστοσύνη και τον έβαλε να παρακολουθεί την κατάσταση για να τον ενημερώνει. Κάπου κάπου, περνούσε από το σπίτι μας
«τυχαία» για να ελέγξει αν το παρακολουθούσαν οι Άγγλοι. Εγώ και ο αδελφός μου συμμετείχαμε στον Αγώνα με τον δικό μας τρόπο. Γράφαμε ξεσηκωτικά μηνύματα και ποιήματα για τον Αγώνα, τα οποία θα δίναμε σε
άλλους συνομήλικούς μας από το χωριό όταν ανταμώναμε ή θα τα ρίχναμε
σε καμιά διαδήλωση όταν περνούσε «η περίοδος του αποκλεισμού».

Περαιτέρω, η μαμά με είχε μάθει να πλέκω. Ήταν πολύ σημαντικό να
πλέκουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ο χειμώνας στα βουνά της Κύπρου
ήταν τσουχτερός και οι νέοι που ζούσαν στο αντάρτικο είχαν ανάγκη από
ζεστά πουλόβερ για να ανταπεξέλθουν.
Πέρασε περισσότερος από ένας χρόνος και δεν ακούσαμε κανένα νέο.
Αρχίσαμε πάλι να χάνουμε τις ελπίδες μας. Φοβόμασταν ότι δεν επέζησαν,
ότι ίσως οι Άγγλοι τους πέταξαν σε κανένα χαντάκι... Μια μέρα, όταν ο
πατέρας επέστρεψε από το χωριό, μας είχε μια ευχάριστη έκπληξη!
Κατέφθασε στο κρησφύγετο με τον Γιώργο! Όλοι ορμήσαμε πάνω του και
τον αγκαλιάσαμε. Δεν τον αφήναμε να μας ξεφύγει. Η μητέρα βούρκωσε
όπως και εμείς. Μετά την απερίγραπτη χαρά που βιώσαμε όταν τον είδαμε
μπροστά μας ξαφνικά, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν μόνος, ο Ανδρέας δεν
ήταν μαζί του. Μια απόλυτη σιωπή μας κυρίευσε όλους. Τα δάκρυα χαράς,
μεμιάς μετατράπηκαν σε δάκρυα πόνου και θλίψης. Αγκαλιαστήκαμε όλοι
και περιμέναμε τον Γιώργο να μας δώσει εξηγήσεις, να μας πει τι έγινε. Και
με τρεμάμενη, γεμάτη συγκίνηση φωνή, άρχισε να μας διηγείται το πώς
συνέβησαν όλα...
Ήταν απόγευμα όταν κάποιοι «πρόθυμοι συμπολίτες μας», υπέδειξαν στους
Άγγλους το υποστατικό στο οποίο οργάνωναν την επόμενη δράση της
Ε.Ο.Κ.Α. στην περιοχή. Οι Άγγλοι τους έπιασαν απροετοίμαστους και τους
συνέλαβαν. Από την πρώτη στιγμή βέβαια, είχαν στο μυαλό τους την
απόδραση, ήταν αρκετοί από τους αγωνιστές που ξέφυγαν από τα χέρια
τους. Η κατάλληλη ευκαιρία για απόδραση ήταν η ώρα της μεταφοράς στις
φυλακές. Καθώς τους μετέφεραν, ο ένας κοίταξε τον άλλον συνωμοτικά και
αμέσως συνεννοήθηκαν. Προσποιήθηκαν ότι τσακώνονταν για κάποιον
σοβαρό λόγο και άρχισαν να αλληλλοκτυπιούνται, γεγονός που «τους
επέτρεπε» να προκαλέσουν ταραχή και φασαρία. Στην προσπάθεια των
Άγγλων να επιβάλουν την τάξη, ο αδελφός μου άρπαξε το όπλο του ενός
από τους δύο στρατιώτες που βρίσκονταν στο τζιπ και άρχισε να πυροβολεί.
Ο Ανδρέας, όρμησε πάνω τους για να τον βοηθήσει κι αφού κατατρόπωσαν
τους Άγγλους, άνοιξαν την πόρτα του τζιπ και άρχισαν να τρέχουν για να
ξεφύγουν. Ο οδηγός όμως, πρόλαβε και πυροβόλησε τον Ανδρέα στην
πλάτη. Ο Γιώργος ανταπέδωσε τα πυρά και αφού σιγουρεύτηκε ότι ο οδηγός
ήταν νεκρός, μετέφερε τον Ανδρέα στην πόλη. Ήταν όμως αργά. Ο Ανδρέας
ξεψύχησε στην αγκαλιά του. Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι
περισσότερο για να τον σώσει. Αυτή η εικόνα θα τον στοιχειώνει για πάντα
μας είπε…
Τελειώνοντας την αφήγησή του, ο Γιώργος μελαγχόλησε αφάνταστα. Ο
χαμός του Ανδρέα, ήταν κάτι που τον πόνεσε πολύ. Η απώλειά του, τον
έκανε να θέλει να αγωνιστεί ακόμα περισσότερο για να τιμωρηθούν οι κατακτητές, για να δικαιωθεί ο Ανδρέας, για να επέλθει η κάθαρση στις καρδιές
όλων των Κυπρίων. Αναμφίβολα, αυτό ήταν κάτι που ένιωθε όλος ο ελληνισμός της Κύπρου. Ο χαμός αγαπημένων προσώπων, ενδυνάμωνε τον πόθο
για δικαίωση και Λευτεριά.
Όμως, η περιέργειά μας, δεν είχε ακόμα ικανοποιηθεί. Η σιωπή, για άλλη μια
φορά, λειτούργησε ως η επικοινωνία μεταξύ μας. Πού ήταν όλο αυτόν τον
καιρό που εμείς τον ψάχναμε και δεν τον βρίσκαμε; Δίστασε λίγο να
ξαναρχίσει την αφήγηση, διότι ο Αγώνας δεν είχε τελειώσει κι όσο πιο λίγα
γνωρίζαμε, τόσο το καλύτερο για την ασφάλειά μας. Ωστόσο, το αξίζαμε
μετά από όσα περάσαμε μέχρι να τον ξαναδούμε.
Kι η εξομολόγηση άρχισε... Μας είπε ότι μετά το συμβάν με τον Ανδρέα, τον
βρήκε ο Γρίβας και κατέστρωσαν μαζί σχέδιο για να τον προστατεύσει και να
συνεχίσει παράλληλα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ε.Ο.Κ.Α. Οι δύο
τους σκέφτηκαν να τον κρύψει μία ηλικιωμένη ανάπηρη γριούλα. Αυτό δεν
θα έβαζε σε υποψία κανέναν. Έτσι κι έγινε. Ο Γρίβας μίλησε με τη γριούλα
που τη γνώριζε πολύ καλά και την εμπιστευόταν και της ζήτησε να
φιλοξενήσει τον αδελφό μου. Αυτή δεν δίστασε και υποσχέθηκε πως θα τον
προστατεύει σαν τα μάτια της. Ακολούθως, ο Γιώργος έμενε στο σπίτι της,
τη βοηθούσε και τον βοηθούσε και μετά τα μεσάνυκτα συναντιόταν με τον
Γρίβα για την οργάνωση διαφόρων δράσεων του Αγώνα. Ευτυχώς, κανένας
δεν πρόσεξε τον νεαρό φιλοξενούμενο της γριάς (φρόντιζε να μην κυκλοφορεί εκτός σπιτιού), γι’ αυτό δεν κινήθηκαν υποψίες. Ακόμα και ως καταζητούμενος, δεν δείλιασε, ούτε μετάνιωσε ποτέ για τη συμμετοχή του στην
Ε.Ο.Κ.Α. Απεναντίας, ήταν πολύ περήφανος που βρισκόταν δίπλα στον
Γρίβα, τον «Μεγάλο Αρχηγό», όπως τον αποκάλεσε…
Με το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα, ο Γιώργος μας οδήγησε στον
χώρο όπου έθαψε τον Ανδρέα. Η οικογένεια, έκανε στη συνέχεια τις διαδικασίες για μια κανονική, αξιοπρεπή ταφή, όπως του αξίζει. Όπως αξίζει στον
καθένα που θυσιάστηκε για την Πατρίδα. «Ο Ανδρέας πάντα θα ζει ανάμεσά
μας», είπε στον επικήδειο ο Γιώργος. Και θυμήθηκα τότε το απόσπασμα
ενός κειμένου της Κίκας Πουλχερίου: «Στο τραπέζι, απέναντι ακριβώς από
τη θέση του πατέρα, είναι πάντα ένα αδειανό πιάτο. Είναι το πιάτο του
Ανδρέα, του μεγάλου μας αδερφού, που έφυγε για τον πόλεμο και δεν
ξαναγύρισε. Πάει καιρός από τότε, μα η μητέρα επιμένει να τοποθετούμε το
πιάτο εκείνο στο τραπέζι, λες κι είναι να ’ρθει ο Ανδρέας μας να καθίσει μαζί
μας…»
Αυτό που συνειδητοποιήσαμε με το τέλος του απελευθερωτικού Αγώνα,
είναι ότι χρειάζονται πολλές θυσίες για να διατηρήσουμε την Πατρίδα μας
ελεύθερη. Πάντα θα είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι θυσίασαν τη ζωή
τους για την Ελευθερία. Τιμή σε σας …ποτέ δεν θα πάψετε να είστε οι
ήρωές μας…

Ιωάννου Μελίνα
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Μαθητών Βήμα
Από το ημερολόγιο μιας μαθήτριας της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου»
3 Μαρτίου, 7:30 το πρωί. Το κουδούνι κτυπά.
Τρέχουμε όλοι στην τάξη για την πρώτη περίοδο.
Ιστορία, γράφει το πρόγραμμα. «Πόσο βαριέμαι!»,
σκέφτομαι. Μπαίνω μέσα και κάθομαι στη θέση
μου. Γυρνώντας το βλέμμα προς τον πίνακα, διακρίνω πολλές φωτογραφίες… Νεαροί άντρες,
λαμπερά πρόσωπα, άντρες που μυρίζουν λεβεντιά! Μα εκείνη εκεί, εκείνη η τελευταία στη σειρά
φωτογραφία, σαν να μου μιλάει. Σαν να θέλει να
μου πει κάτι. Λες κι αυτά τα δύο μάτια μιλούσαν
στην ψυχή μου. Από όλους τους νεαρούς άντρες,
το βλέμμα μου έχει κολλήσει σε αυτόν. Κοιτάζοντάς τον, ένιωσα τον χρόνο να σταματάει. Και
πήρε τον λόγο η κυρία Στέλλα:
- Καλημέρα παιδιά! Όπως θα έχετε παρατηρήσει, στον πίνακα βρίσκονται οι φωτογραφίες
κάποιων ηρώων του Απελευθερωτικού Αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α. του 55 - 59. Μήπως αναγνωρίζετε
κάποιον από αυτούς;
Κανείς δεν απάντησε. Κανείς. Μα εγώ μέσα μου
ήξερα πολύ καλά ποιον είχα απέναντί μου. Ήξερα
καλά ποια δυο μάτια κοίταζα. Δεν μίλησα. Δεν
έβρισκα τα λόγια. Πώς να χωρέσουν οι μεγάλες
πράξεις του στα δικά μου μικρά λόγια; Η δασκάλα
άρχισε να προσφωνεί τους ήρωες ένα ένα.
- Μιχαλάκης Καραολής, Ανδρέας Δημητρίου,
Ιάκωβος Πατάτσος, Αντρέας Ζάκος, Μιχαήλ Κουτσόφτας, Στυλιανός Λένας, Γρηγόρης Αυξεντίου…
Κάθε όνομα και μία ιστορία Λευτεριάς. Κάθε ιστορία και ένα ηρωικό παρελθόν γεμάτο φως. Μα το
μυαλό μου σταμάτησε πάλι σ’ αυτόν. Σταμάτησε
πάλι στον Γρηγόρη Αυξεντίου. Τα μάτια μας ξανασυναντήθηκαν και τότε χάθηκα, χάθηκε και η
τάξη. Σαν να μεταφέρθηκα κάπου αλλού…
Θυμήθηκα τις ατέλειωτες ώρες μπροστά στο τζάκι
μαζί με τον αγαπημένο μου παππού. Τον λατρεμένο μου παππού Ευριπίδη! Κάθε φορά που
πήγαινα στο χωριό, μου διηγόταν την ιστορία και
κάποιου ήρωα από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., στον
οποίο συμμετείχε κι ο ίδιος. Και πάντα, όταν
έφτανε η διήγηση στο τέλος, τον παρακαλούσα να
μου πει ακόμα μια φορά για τον Αυξεντίου! Τώρα,
η σκέψη μου με ταξίδεψε στο τζάκι στο χωριό,
δίπλα στον παππού!
Θυμάμαι να μου λέει για τους Άγγλους στρατιώτες
να περικυκλώνουν το κρησφύγετο του Αυξεντίου
στον Μαχαιρά. Τον Γρηγόρη να διατάζει τους
συντρόφους του να παραδοθούν για να σωθούν,
ενώ αυτός θα έμενε να πολεμήσει. Θυμάμαι τον
παππού να λέει με περηφάνια πως ο Αυξεντίου
ήταν αποφασισμένος να πεθάνει παρά να τον
πιάσουν ζωντανό οι Άγγλοι. Και να λέει τα λόγια
του Γρηγόρη φουσκώνοντας σαν παγώνι: «Μέχρι
σήμερα μαθαίνατε πως πολεμούν οι Έλληνες.
Σήμερα θα μάθετε και πως πεθαίνουν». «Μολών
Λαβέ» να βροντοφωνάζει στους Άγγλους!
Και συνέχιζε ο παππούς: «Ήταν ολομόναχος,
τραυματισμένος από θραύσμα χειροβομβίδας, κι
όμως, συνέχισε να πολεμά επί 10 ώρες τους
μαινόμενους Άγγλους. Ο συμπολεμιστής του
Αυγουστής Ευσταθίου, ξαναμπήκε στο κρησφύγετο μετά από διαταγή Άγγλου στρατιώτη για να δει
αν ο Αυξεντίου πέθανε. Όταν οι Άγγλοι έριξαν τη
βενζίνη στο κρησφύγετο όμως, ο Αυγουστής βγήκε έξω. Και τότε, ο Αυξεντίου κάηκε ζωντανός και
με τη λάμψη του ολοκαυτώματός του, φώτισε όλη
την υφήλιο.»
Αυτό ήταν το τέλος ενός ήρωα που απέδειξε ότι ο

ηρωισμός δεν είναι θεωρία και λόγια, αλλά
αποφάσεις και πράξεις. Και όπως κάποτε «η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τους κατακτητές»,
έτσι και ο φαινομενικά νικημένος Αυξεντίου,
νίκησε τους νικητές! Αυτή τη στιγμή κατάλαβα τι
πάει να πει θυσία και αυταπάρνηση. Φαντάσου
πόσο ηρωισμό έκρυβε μέσα του αυτό το παιδί!
Μόλις 29 χρονών. Τόσο νέος και τόσο έτοιμος
ταυτόχρονα να θυσιαστεί για την Πατρίδα. Σαν να
γεννήθηκε την κατάλληλη στιγμή για να τη βοηθήσει. Γιατί πράγματι, τη συγκεκριμένη εποχή, το
έθνος είχε ανάγκη από έναν Αυξεντίου, έναν
Παλληκαρίδη, έναν Καραολή, έναν Μάτση…Είχε
ανάγκη από τόσο μεγάλους ανθρώπους για να
σώσουν αυτόν τον τόπο.
- Κυρία, υπάρχουν τέτοιοι ήρωες στις μέρες
μας;
Η ερώτηση της Ελένης ήταν η αιτία να εγκαταλείψω τις σκέψεις μου και να προσγειωθώ στην
πραγματικότητα.
- Μα φυσικά και υπάρχουν Ελένη μου!
Βρίσκονται καθημερινά ανάμεσά μας και φανερώνονται στα μικρά καθημερινά προβλήματα.
Βέβαια, τώρα δεν βρισκόμαστε σε εμπόλεμη περίοδο για να έχουμε ανάγκη τέτοιους ήρωες.
- Δεν έχουμε ανάγκη τέτοιους ήρωες; Τι είναι
αυτά που λέει η κυρία Στέλλα; Μα και βέβαια
έχουμε, σκέφτηκα και χωρίς καθυστέρηση
εξέφρασα τη διαφωνία μου.
- Με συγχωρείτε κυρία Στέλλα, αλλά εγώ θα
διαφωνήσω! Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι η εποχή
μας έχει ανάγκη από τέτοιους ήρωες. Μπορεί να
μη βιώνουμε τη φρίκη του πολέμου, αλλά
μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Μήπως ξεχνάτε ότι ο Τούρκος
εισβολέας στέκεται απέναντί μας; Τέτοιοι ήρωες
μας αποδεικνύουν περίτρανα τι πάει να πει αγάπη
για την πατρίδα, ηρωισμός, γενναιότητα, αφοσίωση και πίστη, ιδανικά που λείπουν από τη δική
μας γενιά. Αλήθεια, ποιοι από εμάς θα παρατούσαν τα πάντα για να θυσιαστούν για μία ελευθερία
που οι ίδιοι δεν θα απολάμβαναν; Ποιοι από εμάς
θα θυσίαζαν τα νιάτα τους για να ζήσουν
ελεύθεροι κάποιοι άλλοι;
- Σωστά όλα αυτά που λες. Μήπως όμως
διακρίνω κάποιο θυμό, κάποια απογοήτευση στα
λόγια σου; Νιώθεις ότι η δική σας γενιά δεν είναι
αντάξια των πράξεων όλων αυτών των ηρώων
που θυσιάστηκαν κάποτε;
- Φυσικά και είμαι θυμωμένη και απογοητευμένη από τη δική μου γενιά κυρία. Παρατηρήστε
τους νέους σήμερα! Τα ιδανικά και οι αξίες έχουν
χάσει το νόημά τους, έχουν αντικατασταθεί από
ψευτιά, υποκρισία, εγωισμό, ανούσιες προτεραιότητες και πράγματα που δήθεν συμπληρώνουν τα
κενά τους. Παντού επικρατεί μια εικονική ευτυχία
και μετριότητα! Όλοι ενδιαφέρονται για το
συμφέρον τους και όχι για το κοινό καλό. Η αγάπη
για την πατρίδα, η αφοσίωση και η πίστη στον
Θεό έχουν εξαφανιστεί και έχουν αντικατασταθεί
από ξένα πρότυπα, απαλλαγμένα από τέτοιες αρετές. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είπε: «Στην έσχατην
ανάγκην θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν
Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν», ο
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, «Γνωρίζω ότι θα καταδικασθώ σε θάνατο. Θα με κρεμάσετε, το ξέρω.
Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλληνας Κύπριος, που
ζητά τη Λευτεριά του», ο Ανδρέας Δημητρίου,
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«Λυπούμαι που δε θα δω την Κύπρο μας ελεύθερη. Όμως δε με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή
είναι περιττή μέσα στη σκλαβιά». Ποιος από εμάς
θα έλεγε τα ίδια λόγια σε αντίστοιχη περίπτωση
σήμερα;
Η τάξη σιώπησε. Και η καθηγήτρια επίσης.
Γυρνάω δεξιά, γυρνάω αριστερά…Με κοιτούσαν
όλοι. Μέχρι αυτήν τη στιγμή, νόμιζαν ότι ήμουν το
κορίτσι που σιχαινόταν την ιστορία. Και όμως, για
πρώτη φορά με είδαν να μιλάω με θάρρος και να
υπερασπίζομαι με πάθος τους αθάνατους ήρωες
του έθνους μας. Γιατί τελικά, συνειδητοποίησα,
πως η ιστορία δεν είναι απλά αυτό το βαρετό
σχολικό βιβλίο που κουβαλάω στην τσάντα μου,
μα είναι η ιστορία ενός έθνους, συνυφασμένη με
τις αξίες και τα ιδανικά του.
Το κουδούνι κτύπησε. Η τάξη άδειασε. Ή μάλλον
δεν άδειασε. Ακόμη στον πίνακα βρίσκονταν όλοι
οι ήρωες. «ΑΘΑΝΑΤΟΙ!», φώναξα! Φεύγοντας,
πήρα τον μαρκαδόρο και έγραψα δίπλα στις φωτογραφίες τους «Τ' αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται».
Πέρασα όλη τη μέρα σιωπηλή και σκεφτική. Πώς
θα ανταποδώσω στους ήρωες ό,τι έκαναν για
εμάς; Πώς θα φανώ αντάξιά τους; Σήμερα εμείς
περπατούμε στα ίδια εκείνα χώματα, μιλούμε την
ίδια εκείνη λαλιά, κουβαλούμε το ίδιο αίμα και
ιστορία όπως τότε, μα προτιμούμε να αυταπατόμαστε με κούφιες, πρόσκαιρες και ανούσιες
«αξίες». Διαγράφουμε κάθε χθεσινή σελίδα απ’ το
βιβλίο του παρελθόντος, κάθε ιστορική σελίδα
που οφείλουμε να θυμόμαστε. «Εθνικιστικές» και
«ακραίες» τις βαφτίσαμε τις σελίδες του βιβλίου
της ιστορίας. Δεν μας κάνουν πια, δεν ταιριάζουν
με τον σημερινό τρόπο ζωής λέμε. Λες και όλα
αυτά που μας πουλάνε καθημερινά σε
τηλεοράσεις και περιοδικά είναι τα μόνα άξια
λόγου, σε μία χώρα βουλιαγμένη στην ανεργία, σ’
ένα νησί που ο λαός του ξυπνάει καθημερινά
αντικρίζοντας την ανεπιθύμητη και προκλητική
τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο, σ’ ένα έθνος
που έπαψε να οραματίζεται το μέλλον και αφέθηκε στα «θέλω» των μεγάλων δυνάμεων! Στενέψαμε το οπτικό μας πεδίο, σμικρύναμε την καρδιά
μας, στερέψαμε από αγάπη, γίναμε παραπληγικοί
συναισθηματικά.
Δυσκολευόμαστε
να
δώσουμε κάτι δικό μας, πόσο μάλλον να θυσιαστούμε εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς
θα φύγουν «μια μέρα από τη ζωή χωρίς να έχουν
πάρει καν είδηση τι τους συνέβη…» και πολύ
φοβάμαι πολλοί από μας θα φύγουμε χωρίς να
έχουμε καταλάβει τίποτε! Πέρασε άλλη μια μέρα
και γω εξακολουθώ να αγανακτώ για την κατάσταση της σημερινής νεολαίας. Μόνο εγώ τελικά
επαναστατώ σ’ αυτόν τον τόπο; Όχι, δεν γίνεται!
Κάπου θα κρύβεται και η νεολαία που αντιστέκεται, απλά δεν την έχω ανακαλύψει ακόμη…! Ίσως
σε κάποια αντικατοχική διαδήλωση, σε κάποια
διαμαρτυρία…Διότι υπάρχει. Απλά πρέπει να
ξυπνήσει από τον λήθαργο.
Γεωργίου Έλενα

Μαθητών Βήμα
Κυπριώτισσα μάνα

Λεβέντες γιοι…Λεβεντόκαρδοι γονείς

Άντης Περνάρης

Συνήθως, όταν μια μάνα ή ένας πατέρας χάσει το παιδί του, χάνει και ένα
κομμάτι από τον εαυτό του. Ένα μέρος του φεύγει για τον άλλο κόσμο,
μαζί με το αγαπημένο βλαστάρι. Κάποιοι γονείς δεν μπορούν να σταματήσουν το μοιρολόγι, κάποιοι άλλοι βιώνουν ψυχολογικά προβλήματα και
κάποιοι, απλά δεν το αντέχουν…
Οι γονείς των αγωνιστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., αντιμετώπισαν τον χαμό των παιδιών τους με
απόλυτη αξιοπρέπεια, περηφάνια και ψυχραιμία. Δεν θρήνησαν, αλλά
τραγούδησαν τον θάνατο, λες κι οι καρδιές τους ήταν φτιαγμένες από
σπάνιο υλικό. Δεν μοιρολόγησαν πάνω από το νεκρό παιδί τους και ούτε
επέτρεψαν σε κανένα να τους δείξει λύπηση ή οίκτο. Φάνηκαν αντάξιοι της
θυσίας των παιδιών τους, άλλωστε οι ίδιοι τους προετοίμαζαν για τη μέρα
της αυτοθυσίας. Οι ίδιοι τους γαλούχησαν με την αγάπη για τη μητέρα
Ελλάδα και την Ελευθερία. Οι ίδιοι τους έδωσαν την ευχή τους όταν
έφευγαν αντάρτες στα βουνά και τους αγόρασαν το πρώτο ντουφέκι. Άρα,
γιατί να κλάψουν; Γιατί να θρηνήσουν; Τα παιδιά τους έγραψαν ιστορία.
Ελληνική Ιστορία…
«Να βαδίσεις στην αγχόνη σαν πραγματικός Έλληνας!», είπε η Ροδού, η
μάνα του Ιάκωβου Πατάτσου όταν τον αποχαιρέτησε.
«Δεν γέννησα εγώ παιδί που θα το πουν προδότη. Χαλάλιν της πατρίδας
μου το γαίμαν του παιδιού μου!», φώναξε η μάνα του Παλληκαρίδη όταν οι
Άγγλοι πρότειναν στον σύζυγό της να πείσει τον γιο του να προδώσει
άλλους αγωνιστές, με αντάλλαγμα τη ζωή του.
«Μην περιμένετε να κλάψω για τον χαμό των παιδιών μου. Χαλάλιν της
Πατρίδας και τα δυο βλαστάρια που της πρόσφερα. Ετούτη είναι η μεγάλη
μας μάνα και δεν με νοιάζει που την αγάπησαν πιότερο από μένα τα παιδιά μου», δήλωσε η μητέρα των αδερφών Ανδρέα και Γιώργου Κάρυου.
Προηγουμένως, όταν είδε τους καπνούς πάνω από τον Αχυρώνα κι
άκουσε την αντάρα της μάχης, βγήκε στο ξωπόρτι, σταυροκοπήθηκε και
ψιθύρισε: «Δύναμη γιε μου, να πεθάνεις λεβέντης».
Η Αντωνού Αυξεντίου, στα εννιάμερα του γιου τους, είπε «Κοίταξέ με γιε
μου, δεν δακρύζω. Ο θάνατός σου με γεμίζει περηφάνια». Κι ο πατέρας
του πρόσθεσε: «Ο γιος μου δεν ανήκει εις την οικογένεια που τον γέννησε,
ούτε στο σπίτι που τον ανέθρεψε. Ανήκει σ’ ολόκληρη την Κύπρο, σ’ ολόκληρο τον ελληνισμό…» Αξιοθαύμαστη ήταν και η στάση του Πιερή
Αυξεντίου, όταν κλήθηκε από τους Άγγλους να αναγνωρίσει τη σορό του
παιδιού του. Στο νεκροτομείο, αφού μετά δυσκολίας αναγνώρισε τον γιο
του, από «το χρυσό κωνσταντινάτο που άχνιζε στον κόρφο του και από τις
χοντρές ελληνικές κοκκάλες», όπως έγραψε αργότερα ο Ρίτσος, βγήκε έξω
χαμογελαστός. Όταν ρωτήθηκε αν έγινε λάθος και ο νεκρός ήταν άλλος, ο
Πιερής Αυξεντίου απάντησε «Δεν ήθελα να με δουν τα σκυλιά (Άγγλοι) να
κλαίω!»
Ελληνοπρεπής στάση από τον γέρο Πιερή, από τον κάθε Πιερή που
πρόσφερε παιδί στον Μεγάλο Αγώνα. Με τέτοιους πατέρες και μητέρες,
πώς λοιπόν να μην γεννηθούν Αυξεντίου και τόσοι άλλοι Αυξεντίου;
Ιωάννου Μελίνα και Γεωργίου Έλενα

Μήνα πααίνει σε χορό, μήνα πα' σε τζιμπούσι
η μάνα με το ορθό κορμί, το σηκωτό τζεμπέρι,
μήνα τα μαύρα που φορά είναι γιατί της πάνε;
Μηδέ πααίνει σε χορό, μηδέ πα σε τζιμπούσι
κι αυτά τα μαύρα που φορά γιατ' είν' χαροκαμένη.
Είχε δυο γιους λεβεντογιούς, δυο στύλους του σπιτιού της.
τον ένα έφαε τσεκουριά, τον άλλονε το βόλι
και πάει ταχιά στην εκκλησιά να τους ξεπροβοδήσει
κανίσκι για τον χάροντα, που τρώει και δεν χορταίνει.
Κλαίνε οι γυναίκες απ' τη μια κι οι άντρες απ' την άλλη
και μόνο η μάνα η καψερή δεν κλαίει μηδέ δακρύζει,
παρά σηκώνει τη φωνή γεμάτη περηφάνια:
«Χαλάλι σου Πατρίδα μου ας είναι τα παιδιά μου
κι όχι μονάχα που ΄ναι δυο, μα ας ήταν και σαράντα.
Ντροπή να κλαίτε αθάνατους, ντροπή και να λυπάστε.
Θέλει η Πατρίδα λεβεντιά, κι η Λευτεριά σφακτάρια
και μην ιδούν τα μάτια σας οι ξένοι δακρυσμένα
και πουν πως χαραμίζουμε μια τόση δα θυσία».
Όλα τα μάτια λάμψανε, τα πρόσωπα γελάσαν
και με χαρές αλάλητες τους νιους ξεπροβοδίσαν
κι ο βουρκωμένος ουρανός, εγέλασε κι εκείνος.

Δεν ήταν θάνατος
Ανδρέας Κάρυος, Ηλίας Παπακυριακού,
Φώτης Πίττας, Χρήστος Σαμάρας
Κλαίρη Αγγελίδου

Οι μάνες τους δεν έκλαψαν, γιατί; Γιατί να κλάψουν;
Σταυροκοπήθηκαν και φίλησαν τα παλληκάρια.
Μέσα τους σαν παραμύθι ακούστηκε εκείνο,
εκείνο το λαμπάδιασμα εκεί στον Αχυρώνα.
Δεν ήταν θάνατος...
Ήταν μεσούρανο φτερούγισμα
σε κείνο το προσκυνητάρι.
Δεν ήταν θάνατος...
Ξοδέψαν τη ζωή τους για τη Λευτεριά.

Πηγές
Βασιλειάδης Νικόλαος, Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους, 1955 – 59, Αθήνα,
1994

Τους καλοδέχτηκαν του ήλιου οι πρωινές αχτίδες,
τους καλοδέχτηκαν και τιτιβίσματα πουλιών.

https://el-gr.facebook.com/.../posts/785021671589047:0

Ήταν παιδιά, γενναία παιδιά, της ροδαυγής αγγέλοι.
Παιδιά ήταν της αέρινης, γενναία παιδιά της Κύπρου.
Απ’ το γερό τους πάτημα γεμίσαν τα τοπία των αναμνήσεων.
Γέμισε ο κάμπος ο πλατύς απ’ την ατίθαση ψυχή τους,
το φωτεινό τους γέλιο.
Μιλούσαν για τη Λευτεριά σαν να ’ταν αδελφή τους.
Κι εκείνη τους καμάρωνε δίνοντάς τους δαφνόφυλλα, τριαντάφυλλα.
Μη με λησμόνει.
Τελευταίο επισφράγισμα τους χάρισε το πιο ακριβό φιλί
της Αιωνιότητας.
Οι μάνες τους δεν έκλαψαν.
Ονειρεύτηκαν τα στάχυα που γρήγορα θα μέστωναν στο Λιοπέτρι.

Αντωνού Πιερή Αυξεντίου
Σήμερον που σ΄ αντίκρισα τζ΄ είδα την ζωγραφκιάν σου,
την τόλμην σου φαντάστηκα τζιαι την παλληκαρκάν σου.
Να μεν σε πιάσουν ζωντανόν τζ΄ ας ήταν όπως τύχει,
αφού για την Πατρίδα μας το γαίμα σου εχύθην.
Ξύπνα Γληόρη μου να δης που κόντεψεν η νίκη,
τζιαι σένα βάλλουσιν ομπρός, γιατί σε σέν΄ ανήκει.
Ξύπνα να δεις τους κόπους σου, να δεις τα βάσανά σου
που νυχτοξημερώννεσουν μες΄ τα κρησφύγετά σου.
Που νυχτοξημερώννεσουν μες΄ τα βουνά, τους βράχους,
τζ΄ εκέρτησες ότ΄ ήθελες τζιαι πήρες τα μιτά σου...
Χαλάλιν της Πατρίδας μου το φως μου, η ζωή μου,
τζ΄ αφού εν επαραδόθηκεν, τζ΄ έμεινεν τζιαι σκοτώθηκεν
ας έσιει την ευτζιήν μου...

Αντωνού Πιερή Αυξεντίου
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Εμφύλιοι διχασμοί και προδοσία - Η κατάρα του ελληνισμού
Από τότε που υπήρξε ο ελληνισμός, οι εμφύλιοι διχασμοί και η προδοσία
οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες τους ίδιους τους Έλληνες. Κάποιοι
άνθρωποι με ιδανικά και αξίες πολεμούν και θυσιάζονται για την Πατρίδα,
ενώ κάποιοι άλλοι, για να εκδικηθούν και να επιβληθούν στους «ομοεθνείς
εχθρούς», ξεπουλούν ιδανικά και προδίνουν τους γνήσιους αγωνιστές στους
πραγματικούς εχθρούς, στους εχθρούς της πατρίδας και του έθνους.
Μεγάλοι ήρωες που έγραψαν λαμπρές σελίδες στην ελληνική ιστορία,
προδόθηκαν από Έλληνες: Ο Λεωνίδας, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης…
Στη μάχη που έγινε στις Θερμοπύλες κατά των Περσών, ο Λεωνίδας έχασε
τη μάχη μετά από την προδοσία του Εφιάλτη, ο οποίος κατέφυγε στην
προδοσία μετά από την απόρριψη του Λεωνίδα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος υπήρξε από τους σπουδαιότερους αγωνιστές κατά την επανάσταση του 1821, πολλές φορές είχε να αντιμετωπίσει, εκτός από τη θηριωδία των Τούρκων και τις απανωτές προδοσίες των Ελλήνων στρατιωτικών, οι
οποίοι δεν δίστασαν να τον φυλακίσουν δύο φορές σε μια κρίσιμη εποχή για
την εξέλιξη της επανάστασης. Ο δε Καραϊσκάκης, σύμφωνα με έντονη
φημολογία, έπεσε από ελληνικό βόλι, με ηθικό αυτουργό τον
Μαυροκορδάτο…
Σε όλους τους πολέμους που αναγκάστηκε να πάρει μέρος η Κύπρος, η
προδοσία αγωνιστών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του
εκάστοτε πολέμου. Κατά τη διάρκεια της Ε.Ο.Κ.Α., υπήρξαν πολλές
προδοσίες από συμπατριώτες μας εναντίον αγωνιστών, διότι δυστυχώς οι
Ελληνοκύπριοι ήταν χωρισμένοι σε δεξιούς και αριστερούς, με κάποιους να
λαμβάνουν μέρος στον αγώνα εναντίον των κατακτητών και κάποιους να
διαφωνούν με τον αγώνα και να γίνονται προδότες. Η Αθηνά Κουκή, η οποία
διατηρούσε κρησφύγετο στο σπίτι της και έκρυβε πολλούς αγωνιστές, σε
συνέντευξή της περιγράφει τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι της οι Άγγλοι
μετά από προδοσία για να βρουν τον Αυξεντίου. Η ίδια αναγνώρισε τον μετέπειτα προδότη του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος την προηγούμενη νύκτα
βρισκόταν στο σπίτι της ως αντάρτης. Ο αγωγιάτης της Μονής του Μαχαιρά,
Πέτρος Φιλίππου (θεωρώ ότι οφείλω να αναφέρω το όνομά του), πήρε 5000
λίρες για να προδώσει τον λεβεντονιό ήρωα της Κύπρου. Μετά φυγαδεύτηκε
στο Λονδίνο και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Αλλά και ο ίδιος ο Γρηγόρης

αναγνώριζε την κατάρα των εμφύλιων, με φυσικό επακόλουθο την
προδοσία. Έγραψε στον φίλο του Πάρη: «Το μόνο που έχω να σου τονίσω
είναι να φυλάγεσαι από την προδοσία. Τώρα τη φοβήθηκα».
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, κατά πάσα πιθανότητα ήταν κι αυτός θύμα προδοσίας. Η αδελφή του, Μαρούλα Βρυωνίδου, σε μαρτυρία της που μεταδόθηκε στην τηλεόραση, υποστηρίζει ότι ο αδελφός της προδόθηκε. Τη μαρτυρία της στηρίζει ο Βαγγέλης Χριστοφή, ο οποίος καταθέτει στην εφημερίδα
Φιλελεύθερος (Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014): «Ήμουν εγώ, ο Παλληκαρίδης
και ο Γεώργιος Χρίστου Πόπης. Είχαμε κατεβεί στο χωριό για να πάρουμε
προμήθειες, αφού οι Άγγλοι έκαναν μεγάλες έρευνες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να στερούμαστε τρόφιμα και είδη ιματισμού. Ενώ προχωρούσαμε,
βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα σταθμευμένο στρατιωτικό τζιπ και δύο φορτηγά
του στρατού με σβησμένα φώτα. Πιο κάτω, υπήρχε ενέδρα ομάδας Άγγλων
στρατιωτών που περίμεναν. Αυτό, δεν μπορεί να ήταν τυχαίο».
Το 1974, ο κυπριακός λαός χωρίστηκε για ακόμη μια φορά σε δεξιούς και
αριστερούς, με αποτέλεσμα να δώσει την αφορμή στον Τούρκο κατακτητή
να εισβάλει και να κατακτήσει τη μισή μας Πατρίδα. Εν κατακλείδι, θα έλεγα
ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη ως Έλληνες. Πρέπει να πάψουμε πλέον να
ξεπουλάμε ιδανικά και αξίες γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή
του ελληνισμού, της κοινωνίας, του ίδιού μας του εαυτού. Πρέπει να
πιστεύουμε στο υπέρτατο ιδανικό, στην Πατρίδα, να έχουμε αξιοπρέπεια και
ήθος, να αγωνιζόμαστε για τη δικαιοσύνη και την Ελευθερία. Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε ξανά στον Τούρκο ή στον κάθε Τούρκο να επέμβει και να
εκμεταλλευτεί καταστάσεις. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, το οφείλουμε στο
ελληνικό έθνος. Επιβάλλεται να κρατήσουμε κλειστή την κερκόπορτα.
Ιωάννου Μελίνα
Πηγές
https://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.tilestwra.com/theodoros-kolokotronis-o-geros-tou-moria-pou-me-fotia-ketsekouri-esose-ton-ethniko-xesikomo/
http://www.newsit.com.cy/
https://el.wikipedia.org/wiki/
http://mihalismihail.blogspot.com.cy/2010/02/blog-post_26.html
https://argolikivivliothiki.gr/2012/04/11/karaiskakis/

Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου

Ο ήρωας που αγωνίστηκε για τη Λευτεριά της Πατρίδας μέχρι θανάτου! Ο
ίδιος ο γιος της! Αυτή είναι η πρώτη σκέψη στο άκουσμα του ονόματος
Γρηγόρης Αυξεντίου. Ένας νέος που παραμέρισε το «εγώ» και αγωνίστηκε
για το «εμείς». Εφάρμοσε στην πράξη αυτά που διάβαζε από μικρός για
τους ήρωες του 1821 και βροντοφώναξε το «Μολών Λαβέ» ως νέος
Λεωνίδας! Ο Λεωνίδας της Κύπρου!
3 Μαρτίου 1957. Ήταν Άνοιξη όταν έπεσε. Τα δέντρα ήταν καταπράσινα,
τα λουλούδια μοσχοβολούσαν κι ολάκερη η φύση έσφυζε από ζωή, ήταν
χαρά Θεού. Όμως, ο Γρηγόρης κρυβόταν στα βουνά και στις σπηλιές. Με
το κεφάλι όρθιο, στραμμένο προς τον ήλιο, ανέβαινε τα βουνά της Κύπρου
βαδίζοντας προς τον θάνατο και την αιωνιότητα. Εκείνη η μικρή σπηλιά
στον Μαχαιρά, κατάφερε να χωρέσει τους αγώνες του ελληνισμού της
Κύπρου. Εκείνη η μέρα, ήταν το τέλος για τον Γρηγόρη, μα η αρχή μιας
νέας πορείας. Με τον θάνατό του σφράγισε το μέλλον. Με τη θυσία του
άνοιξε τον δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της τιμής και πέταξε στην
αθανασία, φυλάσσοντας ακέραιη την ελληνική μας περηφάνια! Το φωτοβόλο
λαμπάδιασμα του μέσα στο κρησφύγετο, τον ανέβασε στον ουρανό, απ’
όπου έγινε εμψυχωτής, ακοίμητος οδηγός, δίπλα στους Αρχαγγέλους. Κι
έγινε ήλιος, έγινε φως, έγινε η συνείδηση της λευτεριάς.
Ο λεβέντης από τη Λύση έγινε το δικό μας παλληκάρι, ο δικός μας
άνθρωπος. Χάραξε με το αίμα του την πορεία της Κύπρου. Πατριωτισμός,
ανατριχίλα, δέος, αισιοδοξία και ελπίδα είναι τα συναισθήματα που
πλημμυρίζουν τον καθένα στη θύμηση της θυσίας του. Ο Γρηγόρης είναι ο
μεγάλος Έλληνας ιδεολόγος, ο αγωνιστής, ο χριστιανός, ο αγέρωχος
μαχητής. Με τη θυσία του έγινε πρότυπο αγωνιστικότητας και λαμπρό
παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Είναι ο αθάνατος Σταυραετός της
Κύπρου, που στο άκουσμα του ονόματός του η καρδιά πάλλεται από
πατριωτικά συναισθήματα. Θυμόμαστε ότι ο καθένας οφείλει να αγωνίζεται
καθημερινά με τόλμη, γενναιότητα και δυναμισμό. Όπως τον Γρηγόρη μας…
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Μαθητών Βήμα
Συγγνώμη

Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου και η σημερινή νεολαία
Κάθε χρόνο, τρέχουμε σε μνημόσυνα για να τιμήσουμε όλους αυτούς που με
αυτοθυσία πολέμησαν για τα μεγάλα ιδανικά του ελληνισμού, όλους αυτούς
που θυσιάστηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη, για να προσφέρουν σε εμάς μία
καλύτερη ζωή, μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς κατακτητές. Κάθε φορά που
αντικρίζω την προτομή του Γρηγόρη Αυξεντίου στο άτριο της Σχολής μας,
συλλογίζομαι το μεγαλείο της ψυχής του. Άραγε πόση δύναμη ψυχής
χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος για να πολεμήσει μέχρι θανάτου για την
πατρίδα του; Πόσο θαρραλέος και αξιοπρεπής πρέπει να είναι για να προτιμήσει τον θάνατό του από τη ζωή; Πόση δύναμη ψυχής να είχε, αφού έβλεπε
ατάραχος τη φωτιά να τον πλησιάζει και δεν μετακινήθηκε από τη θέση του;
Αντικρίζοντας με δέος την προτομή, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ένας άνθρωπος
με ιδανικά και αξίες, ένας άνθρωπος σπάνιος και ανεπανάληπτος που ήρθε
και μας δίδαξε πολλά, που του χρωστούμε πολλά.
Σκεφτόμενη τη σημερινή νεολαία, με κατακλύζουν πολλές σκέψεις και συναισθήματα. Οι νέοι σήμερα, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, δεν πιστεύουν σε αξίες και
ιδανικά. Δεν έχουν ίχνος αξιοπρέπειας, είναι χρησιμοθηρικοί και υλιστές.
Ζούμε σε μία καταναλωτική κοινωνία που έχει μάθει να καλύπτει μόνο τις
υλικές ανάγκες, αγνοώντας εντελώς τα ωραία, τα μεγάλα και τα υψηλά. Οι
πραγματικές όμως ανάγκες του ανθρώπου, δεν καλύπτονται μόνο με τα υλικά
αγαθά, αλλά και με τα πνευματικά. Δυστυχώς, η κοινωνία δεν δίνει σημασία
στις πνευματικές ανάγκες, οι οποίες βοηθούν στο να διευρυνθούν οι πνευματικοί ορίζοντες. Η εγκληματικότητα και η βία έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητά μας και καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.
Πολλοί έχουν γίνει απάνθρωποι, χωρίς αισθήματα και ευαισθησίες. Οι
άνθρωποι ασχολούνται με ανούσια πράγματα που δεν έχουν σχέση με την
ηθική και τη δικαιοσύνη. Έχασαν το πραγματικό νόημα της ζωής.
Αυτό που με απασχολεί ιδιαιτέρα είναι κατά πόσο ο καθένας από μας έχει το
θάρρος και τη δύναμη της ψυχής να υπερασπιστεί την Πατρίδα με κάθε
κόστος. Άραγε, εμείς μπορούμε να αγωνιστούμε για όλα αυτά που πάλεψαν
και μόχθησαν οι πρόγονοί μας; Μπορούμε να φανούμε αντάξιοι των
πράξεών τους; Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν ανοικτά και επίκαιρα…

Ιωάννου Μελίνα

Ειρένας Ιωαννίδου - Αδαμίδου
Παιδιά: Λεβέντες του 55 - 59.
Τότε τα νιώσατε, τα είπατε, τα γράψατε.
Δια χειρός ηρώων...
Τι λέτε; Σίγουρα κάτι λέτε...
Μα η φωνή σας δεν μας φτάνει...
Είμαστε χαμηλά για να μας φτάσει...
Τόσο χαμηλά που σηκώνουμε τα μάτια
και δεν διακρίνουμε τους τάφους σας...
Τι λέτε τώρα Γρηγόρη, Κυριάκο, Ευαγόρα, Πέτρο,
Φώτη, Αντρέα, Μιχάλη; Κι άλλοι...Κι άλλοι...
Που σας θυμόμαστε μόνο κάθε πρώτη του Απρίλη...
Γιατί ψέματα είναι πως σας έχουμε συνέχεια στον νου μας.
Βέβαια, σεις το ξέρετε πως είναι ψέματα...
Και χαμογελάτε πικρά, ειρωνικά, τις σπάνιες
φορές που δεν τρίζετε τα κόκαλα.
Και μας λυπάστε γιατί είμαστε μικροί, ανθρωπάκια.
Και μας παρασύρουν τα ίδια μας τα λόγια.
Και καταντούμε να τα πιστέψουμε...
Ναι! Ίσως αυτό θα μας λέγατε αν
γινότανε να ξαναρθείτε στη ζωή: «Αν μας
είχατε συνέχεια στον νου σας...»
Και μεις πώς θα σας αντικρίζαμε στα μάτια;
Τί θα σας απαντούσαμε;
Αλλά και πάλι κάτι θα βρίσκαμε
γιατί είμαστε εφευρετικοί.
Και ανθρωπάκια και μικροί.
Στο κάτω - κάτω, δεν θα ’ταν αρκετό και φυσικό
ένα απλό συγγνώμη...

Ο Αυξεντίου και οι σύγχρονοι Ελληνοκύπριοι
1957 - 2017... Πέρασαν κιόλας εξήντα χρόνια από τη θυσία του Γρηγόρη
Αυξεντίου. Ο Ζήδρος, ξεπέρασε τις ατομικές του ανάγκες και αφιέρωσε τη
ζωή του στην Πατρίδα. Η Ελευθερία της Πατρίδας, βρίσκεται στην κορυφή
της πυραμίδας γι' αυτόν. Και ο αγώνας για την κατάκτησή της, ήταν
ενσυνείδητη πράξη για τον Αυξεντίου.

τολμηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν από τόσα χρόνια. Η
παγκοσμιοποίηση και η πολυπολιτισμκότητα έχουν μετασχηματίσει τον
κόσμο. Φυσικά, σ' αυτό το πλαίσιο, ο σημερινός νέος βρίσκεται αντιμέτωπος με την οικονομική κρίση, την ανεργία, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και
ένα αβέβαιο μέλλον. Οι σημερινοί Κύπριοι, βρίσκονται αντιμέτωποι και με το
εθνικό πρόβλημα του μικρού μας νησιού, το οποίο τους φορτώνει με
αβεβαιότητα και άγχος.

Με αυτήν τη σκέψη, ο Αυξεντίου ανηφόρισε προς τη δόξα. Αγωνίστηκε,
θυσίασε τα νιάτα και τη ζωή του, έδειξε τόλμη, γενναιότητα και θάρρος.
Ήταν μόλις 29 ετών και ήθελε να ζήσει. Όμως η Πατρίδα ήταν το πρώτο του
μέλημα. Ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία. Είχε στρατιωτική κατάρτιση και
πνευματικές αρετές (αγάπη, σεβασμό προς τους συναγωνιστές του και
αυταπάρνηση). Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε από τους πρώτους
καταζητούμενους των Άγγλων. Δεν τα παράτησε όμως! Η πίστη στον
Αγώνα, ήταν συνοδοιπόρος του, παρά τις δυσκολίες.

Όμως, είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχει ελπίδα. Πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι
έχουν όραμα και δύναμη, παρόλον ότι μεγάλωσαν σε μια δύσκολη εποχή
για την Πατρίδα μας. Διότι γαλουχήθηκαν με τις ίδιες ανθρωπιστικές αξίες
και ιδανικά και έχουν αποκτήσει όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις
σύγχρονες προκλήσεις. Επιπλέον, γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους
και είναι ενεργοί πολίτες. Πιστεύω ακράδαντα λοιπόν, ότι οι νέοι της Κύπρου
θα αποτελέσουν μια αυριανή κοινωνία οπλισμένη με γνώσεις, θέληση και
πείσμα για να αλλάξει τον κόσμο. Θεωρώ ότι οι σημερινοί νέοι είναι
άνθρωποι που στέκονται πίσω από τη γραμμή και περιμένουν τη σειρά
τους, για να δώσουν τον δικό τους αγώνα. Μπορούν να πάρουν τα ηνία και
να δράσουν ως άλλοι Αυξεντίου, στις δικές τους Θερμοπύλες, ως άλλοι
Λεωνίδες. Μπορούν να δουν κατάματα τον ήλιο και να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Οι σημερινοί νέοι μπορούν να φερθούν
όπως τον Αυξεντίου. Ναι, το 2017 μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο
μέλλον. Αρκεί η κοινωνία και η πολιτεία να πιστέψει σε αυτούς.

Στις 3 Μαρτίου 1957, δυστυχώς ο Σταυραετός του Μαχαιρά προδόθηκε.
Συνειδητοποίησε πια ότι το τέλος πλησίαζε. Ο υπέρτατος στόχος, συνέχιζε
να του δίνει δύναμη. Ακόμα κι εκείνη την ύστατη ώρα, ήταν αφιερωμένος και
αφοσιωμένος σ' αυτόν τον στόχο. Οι επιλογές του ήταν δυο: Να βγει από τη
σπηλιά και να συλληφθεί ή να μείνει και να πεθάνει για την Πατρίδα.
Επέλεξε το δεύτερο. Εκείνην την Κυριακή, φωτίστηκε ο κόσμος με το
λαμπάδιασμα της σπηλιάς. Ο Γρηγόρης, πέρασε στην αιωνιότητα.
2017... Οι σύγχρονοι Έλληνες, άραγε θυμίζουν σε κάτι τον Γρηγόρη που
αγωνίστηκε μέχρι θανάτου, με όραμα και στόχους; Ζούμε στη δεύτερη
δεκαετία του 21ου αιώνα. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως την «εποχή της
γνώσης». Η τεχνολογία αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό, που ούτε και η πιο
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Επιμόρφωση - Ψυχαγωγία
1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
4
5
6
7
8

Εκεί κρύφτηκε ο Αυξεντίου λίγο πριν την προδοσία.
Ο λεβεντογιός της Λύσης
Η χώρα του κατακτητή κατά την περίοδο 1955 - 1959
Οι Ελληνοκύπριοι ζητούσαν διακαώς την ….. με την Ελλάδα.
Η …..διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.
Οδηγήθηκαν εννιά στο σύνολο.
Εκεί έμεναν οι αγωνιστές όταν τους συλλάμβαναν.
Ο στρατιωτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α.
Ακολούθησε τις αρχές της Φιλικής Εταιρείας.
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Μαντοβάνης Γιώργος

1.
2.
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8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
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Η_ _ _ _
Τ_ _ _ _ _ _ _ _ _
Α_ _ _ _ _ _
Ν_ _ _ _ _ _ _ _
Η_ _ _ _
Ε_ _ _ _ _ _ _ _
Π_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ι_ _ _ _ _
Τ_ _ _ _
Α_ _ _ _ _ _ _ _
Σ_ _ _ _ _ _ _ _

Ήταν όλοι τους ………….
Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα υπήρξαν πολλοί ……………..
Παιδικός φίλος του Αυξεντίου
Λαός ενωμένος ποτέ …………………
Έπεσε μαχόμενος στη μάχη του Αχυρώνα.
Υπέρτατο ιδανικό
Ο νεότερος και τελευταίος απαγχονισθείς
Η αυτοκρατορία που ήθελε να συντρίψει τον Ελληνισμό της Κύπρου ήταν πολύ ………..
Θέλει αρετή και ……………….. η Ελευθερία.
Η μητέρα του Αυξεντίου
Ο γίγαντας της Ε.Ο.Κ.Α.
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Να βρείτε είκοσι ονόματα ηρώων στο πιο κάτω κρυπτόλεξο (οριζόντια, κάθετα, κατακόρυφα, διαγώνια και αντίστροφα)
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΤΑΤΣΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ
ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
ΦΕΙΔΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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