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Ι στορικό διήγημα 

ΤΟ ΤΟΡΜΕΝΤΟ ΞΑΝΑΖΕΙ 

(Αφιερωμένο στους Ανδρέα Σοφοκλέους 
οπό τη Λευκωσία, Κωστάκη Παπανικολάου 
οπό τον · Α γιο Γεώργιο Κερύνεισς, Ντίνο 
Χαραλάμπους από την Κερύνεια, Ανδρέα 
Σοφιόπσυλο οπό το Μπέλλο Παϊς, Κύρον 
Πίστον οπό τον Αγ. Γεώργιο Κερύνειας, 
στη δεκαμελή ομάδα αγωνιστών που συνε

λήφθηκε μετά την επίθεση στον Αστυνομι

κό Σταθμό της Κερύνειος, το Θάσο Σοφο
κλέους οπό τη Κυθρέο και σ· όλους τους 
άγνωστους αγων ιστές που βασανίστηκαν 
με φοβερά κ ι aπάνθρωπο βσσσνιστήρια 
στον Ενετικό Πύργο του Φρουρίου της Κε

ρύνειος. Τέλος, aφιερώνετα ι στους Νίκο 
Γεωργίου οπό τη Λευκωσία και Σπύρο Χ· · 
Γιοκουμή οπό την Κυθρέο, που η σιδερένιο 
στεφάνη των · Αγγλων ανακρ ιτών τους 

απέκοψε βίαια το νήμα της νιότης). 

Οι σειρήνες των στρατιωτικών aυτοκινήτων 
σκίζουν την ησυχία της Κερυνειώτικης νύχτας 
μετaφέρνοντaς στο Κάστρο της Κερύνειaς το 
Σοφοκλή, που συνελήφθηr.ε χτες μόλις αιχμά
λωτος, κρυμμένος γιο έξη ολόκληρα μερόνυ
χτο άγρυπνος. \ηστικός στο πηγάδι τ' · Α η 
Γιώργη της Κερύνειας . 
Τσακισμένος όπως είναι aπ' την υπερέντα

ση, την τρομερή εξάντληση κι aπ· την πείνα . 
πνιγμένος ακόμα απ· τους καπνούς των δα
κρυγόνων και των άλλων αερίων που του ρίξαν 
στο πηγάδι. μόλις που στέκεται με δυσκολία 
πολλή, μολονότι κρατημένος χειρομάοκαλα. 
στα πόδια του. 
Ο · Αγγλος αρχιaνaκριτής δεν aρκείται με 

τα βασανιστήριο τούτο του Σοφοκλή και προσ
τάζει ν· αρχίσουν τα βασανιστήριο με το 
σεντούκι. 
Με σαδιστική ικανοποίηση οι Τούρκοι επι

κουρικοί aστυνομικοί κι οι ανακριτές της Ιντέ
λιτζενς Σέρβις τοποθετούν ανάσκελα μέσο σ· 
ένα σεντούκι τον αιχμάλωτο. Υπάρχουν πολλά 
σχήματα σεντουκιών στους πύργους του Κά
στρου . Μετρούν το ύψος του και τον τοποθε
τούν στο σεντούκι μέσα εκείνο. που εφαρμό
ζουν με τις διαστάσεις του ακριβώς όλο τα 

μέλη του κορμιού του. Οι Τούρκοι aστυνομικοί 
κλείνουν καλά το σεντούκι με τον Σοφοκλή 
μέσο, χωρίς ούτε μια χαραμάδα aνοιχτή ν' 
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aφήνουν. εκτός aπό δυο μικρές τρυπίτσες 
που είναι aνοιγμένες οπό πριν, μια στη περιο

χή που βρίσκεται το πρόσωπο. γιο να μπορεί 
aυτός που είναι κλεισμένος μέσο μόλις που να 
αναπνέει, και μια στη περιοχή των κάτω 
άκρων. 
Οι Τούρκοι επικουρικοί κι · οι · Αγγλοι ανα

κριτές σπρώχνουν το σεντούκι με τον έγκλει
στο μέσα Σοφοκλή ψηλά aπ' την Ενετική είσο
δο του Πύργου. Το σεντούκι κατρακυλά και 
κατευθύνεται μ· ένα θόρυβο δαιμονιι<ό. με τα

χύτητα που συνεχώς επιτείνεται ως το βάθος 
του κατασκότεινου Πύργου . Ο Σοφοκλής πα
θαίνει σκοτοδίνη aπό την ιλιγγιώδη φόρο με 
την οποίον κατρακυλά το σεντούκι, ζαλίζεται. 
πονά φοβερά απ' το χτυπιiματa του κεφαλιού, 
μ ' ακόμα κρατιέται. 

Σε λίγο δυο Τούρκοι επικουρικοί φτάνουν 
στο βάθος του Πύργου. κουνάνε το σεντούκι 

κι aντιλαμβάνονται πως ο κλεισμένος μέσα 
aντιδρά. «Αντέχει ακόμα το σκυλλί .. , σιγοψι
θυρίζουν. Το σεντούκι με τον κλεισμένο μέσο 

πατριώτη μεταφέρεται ξανά στην είσοδο του 
Πύργου . Ο Σοφοκλής ακούει καθαρά τα ακα
τάσχετο, το σαρδόνια γέλιο των βασανιστών 

του . Κάνει κουράγιο να μη λυγίσει· και το μα
κάβριο παιχνίδι συνεχίζεται... Με μια γερή 

σπρωξιά το σεντούκι ξaνaκοτροκυλά με πάτα
γο ως το ριζά του τοίχου του κατασκότεινου 
και κάθυγρου Πύργου. Ο Σοφοκλής αναμετρά 

τις δυνάμεις του κί:ιι νοιώθει πως άρχισε η 

aντίστροφη μέτρηση του aποθεματικού δυνα
μικού του . Όμως ακόμα aντέχει. Ασφυχτιά 
όμως κλεισμένος στο σεντούκι μέσο. Θρόμβοι 
από ιδρώτα aρχίζουν να κυλούν βιαστικά σ' 
όλο του το κορμί και το πρόσωπο. Και το .. πεί
ραμα .. επαναλαμβάνεται πολλές φορές. 

Ο Σοφοκλής νοιώθει σιγά-σιγά τις δυνάμεις 
του να τον εγκαταλείπουν. Αισθάνεται πως 

δεν θ' αντέξει άλλο στη φοβερή δοκιμασία 
τούτη. Σβύνει. .. Η φοβερή περιδίνηση, το aπί
θανα τραντάγματα του σεντουκιού στους τοί

χους ίσα με να καταλήξει και να οριζοντιωθεί 
τούτη, η ξύλινη κάσα, η νεκροφόρα με το ζων
τανό μέσα, είναι φοβερά εξουθενωτική. Τούτη 
τη φορά η κάσα σταματά με τον Σοφοκλή γερ
μένο μπρούμυτα· την αναποδογυρίζουν. Από 
την τρύπα πού 'ναι στην περιοχή των ποδιών οι 
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Τούρκοι επικουρικοί μπήγουν ένα σμιλάρι για 

να δουν τις αντιδράσεις του κλεισμένου μέσα. 
Τούτη τη φορά όμως το σούβλισμα δείχνει 
πως ο Σοφοκλής δεν αντιδρά. Σημάδι αλάθητο 
πως ο αιχμάλωτος λιποθύμησε ή πέθανε. Ο 

Τούρκος φρουρός αποφαίνεται. 
- Δεν κλωτσά ο γκιαούρ. Να ανοίξει το 
σεντούκι! 
Φορτωμένοι με το σεντούκι και το φορτίο 

του στους ώμους οι Τούρκοι επικουρικοί φτά

νουνε και πάλι στην είσοδο του Πύργου. Με 
ένα σκεπάρνι η κάσα aνοίγει και πάνω στο λι
ποθυμισμένο Κύπριο έφηβο στηλώνουνται 

εξεταστικά και βλοσυρά τα μάτια των · Αγγλων 
ιεροεξεταστών του. Ο Αχμέτ ξέρει καλά το 
ρόλο του: τρέχει , aρπάζει ένα κουβά με νερό 
aπό δίπλα, aπ· την αυλή του Κάστρου . και το 
χύνει στο πρόσωπο του λιποθυμισμένου αγω

νιστή . Ο Σοφοκλής συνέρχεται . Οι ανακριτές 
μένουν ικανοποιημένοι. .. Τώρα μπορούν να 
aρχίσουν οι ανακρίσεις ... 
Η συγκομιδή όμως του έργου του ανακριτι

κού δεν ικανοποιεί τους Εγγλέζους εξετα
στές , που προστάζουν να τεθεί σε εφαρμογή 
μια δεύτερη σειρά βασανιστηρίων. Ο Σοφο

κλής μεταφέρεται στη νότια πλευρά του Ενε
τικού Πύργου. Είναι σούρουπο. Μ' ένα χοντρό 
σχοινί ή με μια αλυσίδα τού δένουν πιστάγκω

να τα χέρια. Απ' την πολεμίστρα του Κάστρου , 
πού 'ναι κατάφρaχτη με βαρειούς σιδερένιους 
σταυρούς ψηλά στον τοίχο του Πύργου , κρε
μούνε το Σοφοκλή ανάποδα, με το κεφάλι 

στραμμένο στη γη. Ο αιχμάλωτος νοιώθει το 

αίμα να κατεβαίνει στο κεφάλι . μια σκοτοδίνη 
φοβερή τον κυριεύει και πολλές φορές 

λιποθυμάει. 
Λίγο νερό όμως τον ξαναφέρνει στις αισθή

σεις του. Οι · Αγγλοι ανακριτές επωφελούνται 
της ευκαιρίας για να αρχίσουν το ρόλο που 

τους έχει ανατεθεί. Το ανάποδο κρέμασμα συ

χνά μεταλλάζει με το ανακριτικό έργο των 
πρακτόρων της Ιντέλιντζενς. 
- Μίλα βρε παιδί μου, να τελειώνουμε. τον 

παίρνει σε μια στιγμή με το μαλακό ο Περέϊρα. 
Βοήθα μας να συλλάβουμε τους τρομοκρά

τες. Εσύ, όπως φαίνεσαι, είσαι καλό παιδί , κι 

άδικα τούτοι δω σε βασανίζουν. Αν μιλήσεις θα 
σε πάρουμε στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού 
θελήσεις. Θα σου βρούμε μια καλή δουλειά και 
θα πάρεις και στην τζέπη 10.000 λίρες. Νότες, 
τις βλέπεις : 

Και βγάζει απ' τη τσάντα είκοσι πακετάκια με 

κολλαριστά πεντόλιρα. 
- τίποτα δεν ξέρω, απαντάει ξέπνοα ο Σοφο 

κλής. 
- Τα βλέπεις που δεν θέλεις να μας βοηθήσεις : 
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επιμένει ο Περεϊρα. Ελα στα σύγκαλο σου. 
Νέος είσαι ακόμα, κρίμα είναι να χαθείς. Τού
τοι εδώ θα σε σκοτώσουν οπωσδήποτε . Ζωντα
νός απο δω μέσα πάντως δεν πρόκειται να 
ξανάβγεις. 

- Μα σας είπα, πως τίποτε δεν ξέρω. 
- Πάλι τα ίδια ; ξεφωνίζει ο Περέϊρα. Αν δεν 
σκέφτεσαι τα νειάτα σου. σκέψου τουλάχιστο 
τους γονιούς σου που θα σε χάσουν νέο και θα 

μοιρολογάν σ' ολάκερη την ζωή τους. Ενώ αν 
μιλήσεις όλα τελε ιώνουν μια χαρά. Θα ·στε 
όλοι ευτυχισμένοι και θα πάρω και γω aπ· τα 
χέρια της Βασίλισσας το Τζώρτζ Μέταλλ. Σκέ

ψου κι aπάντα. 
- Ό, τι είχα να σας πω. το είπα. Τίποτα δεν 
ξέρω. 

· Εξω φρενών ο Περέϊρa χτυπά το χέρι στο 
τραπέζι. 
- · Ο,τι παθαίνει κανείς είναι του κεφαλιού του. 

βρυχάται. 
Ο Περέϊρα μαζεύει τα χαρτιά του, βάζει στη 

τσάντα μέσα τις κολλαριστές τις λίρες και 
φεύγει. .. 

Σειρά έχει τώρα μια τρίτη μορφή βασανιστη
ρίου . Ο Τούρκος επικουρικός σπρώχνε ι το Σο
φοκλή να καθήοει σε μια καρέκλα. · Ενας άλ

λος Τούρκος τοποθετά στο κεφάλι του ένα 
στεφάνι ατσάλινο, που το σφίγγει με ειδικό 
μοχλό κάθε φορά και πιο πολύ, αναλόγως της 
εντολής που παίρνει απ' τον ανακριτή , που 

κάθεται δίπλα. Οι πόνοι είναι φοβεροί κι αβά

σταγοι. Ουρλιάζει από το σταθερό. το συστη
ματικό στριφογύρισμα του μοχλού ο νεαρός 
αγωνιστής. 

Ο · Αγγλος ανακριτής δίνει κάθε λίγο το 

πρόσταγμα . Κάποτε μ ' ένα του νεύμα ο μο
χλός σταματά να περισφίγγει το κεφάλι του 

βασaνίζομένου. Αντίθετα χαλαρώνεται ο μο
χλός και το στεφάνι βγαίνει. Πλησιάζει τότες 

το Σοφοκλή και τον ρωτά: 

-Είσαι έτοιμος τώρα να μιλήσεις : 
Ο Σοφοκλής απαντά με ένα απλό νεύμα του 

κεφαλιού . 
-Όχι! 
Ο Ωντρίσκολ δίνει ξανά το πρόσταγμα: 

-Να ξαναμπεί το στεφάνι στο κεφάλι! 

Το στεφάνι μπαίνει τώρα πιο στενά. Ο Σοφο

κλής σφαδάζει και πάλι από τους πόνους· έχει 
την εντύπωση πως από στιγμή σε στιγμή το 

κεφάλι του θα σπάσει και το μυαλό του θα 
χυθεί έξω από τη βάση του κρανίου . 
- Μίλα, ουρλιάζει με τη σειρά του κ' ο Ωντρί
σκολ. Αλλοιώς θα σ ' εχτελέσουμε επί τόπου. 

Θα σε θάψουμε σ· άγνωστο τόπο ή θα στήσου

με το κουφάρι σου κάτω aπό την πολεμίστρα 
του κάστρου· θα το κατατρυπήσουμε aπ· τις 
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σφαίρες για να σκηνοθετήσουμε μετά απόπει
ρα aπόδρασης. Ε. τι λες. θα μιλήσεις; 
Ο Σοφοκλής σφίγγει τα χείλη και δε μιλά. Με 

το κεφάλι όμως ανανέβει Σημάδι για τον 

Ωντρίσκολ πως έπρεπε να συνεχίσει .. 
Κοντεύουν σε λίγο μεσάνυχτα και γι ' απόψε 

τα μαρτύρια σταματούν. 

Ο Σοφοκλής μεταφέρεται στον Πύργο. και 
παραμένει ήσυχος για τρεις με τέσσερις μέ
ρες. Παραξενεύεται κι ο ίδιος για τούτη την 

απραξία των βασανιστών του. 

Μια νύχτα χτυπά την πόρτα του κελλιού του 
ο Φάρροου , ένας άλλος αξιωματικός της Ιντέ

λιτζενς. Ο Φάρροου φεύγει αθόρυβα όπως ήρ

θε. αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη. Σε λίγο 
απ' τ · άνοιγμα μπαίνει ένα όμορφο καστανό 

κορίτσι κλείνοντας πίσω του την πόρτα. Μι
λάει σπασμένα Ελληνικά με προφορά εγγλέζι
κη. Κατευθύνεται στον Σοφοκλή προσπαθών
τας να του πουλήσει αγάπη και συμπόνια. 

- Πουαρ μπαιντί. λέει στον Σοφοκλή. Πολύ λυ
πάμαι για το κατάσταση σου. Μα έλα ξέχασε τα 
τώρα . 
Ο Σοφοκλής δέχεται το απρόσμενο τούτο 

συναπάντημα με προσοχή κι επιφύλαξη. Αντι
λαμβάνεται πως οποιαδήποτε αποδοχή της 

νέας τούτης προσφοράς. του νέου τούτου 
ελιγμού των ανακριτών του . θα εξαργυρωθεί 

την άλλη μέρα, ίσως και την ί.δια ακόμα τη 

νύχτα. με τα μονέδα της προδοσίας. Ξέρει πως 
ό.τι κάνουν οι · Αγγλοι ανακριτές κρύβει μέσα 
του μια σκέψη οπισθόβουλη που σ· ένα και 

μόνο στόχο τοξεύει : στην άλωση του άπαρτου 

του Κάστρου. της σιγής του. που ως τώρα τόσο 
υπέροχα αμύνεται Τούτος όμως ο κίνδυνος 
είναι τρισχειρότερος aπ· τους άλλους. Με 

τούτη την επίθεση συγκλονίζεται αρχικά ολό

κληρος. Μα ξαναβρίσκει σύντομο την αυτοκυ
ριαρχία του. την νηφαλιότητα του μυαλού. 

Ανακλαδίζεται στα κουρέλια του μέσα και μιλά 

με φωνή ευγενική και σιγανή στο ξένο κορίτσι : 
- Σ ' ευχαριστώ. · Εμιλυ. για τα καλά σου λόγια . 
Πες όμως στον κ. Περέϊρα πως ακόμα συντηρώ 

την αυτοπε ιθαρχία μου κα ι την αξιοπρέπεια 
μου . Πες του τα χαιρετίσματα και την ευχή μου 

να πάρε ι ένα μετάλλιο απ' τα χέρια της Βασί
λισσας· όχι όμως σαν αποτέλεσμα προδοσίας 

οπό μέρους των Κυπρίων αγωνιστών. μα οπό 

μια του πράξη πραγματική ολτρουϊστική, πε
ρήφανη και για τούτο ωραία. Εμείς οι · Ελλη
νες δεν τη συμπαθούμε τη χαμέρπεια. όσες 
μορφές κι αν μεταλλάξει. 

Η · Εuιλυ κάνε ι ακόμα μια προσπάθεια να 
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παραμ~ίνει για να δικαιολογήσει τουλάχιστο 
την αποστολή της. 
- · Ασε με τουλάχιστο να σου κρατήσω συντρο
φιά ως το πρωϊ. 
Μα ο Σοφοκλής το ερμηνεύει και τούτο σαν 

εκδούλευση και προσφορά οπό μέρους των 
ανακριτι~ν του . Και ευγενικά αρνείται και πά
λιν τούτη την εξυπηρέτηση του κοριτσιού . Η 

· Εμιλυ καταλαβαίνει και δεν επιμένει άλλο. 
· Ηρεμη , αθόρυβη , απαλή - σον οπτασία φαν
τάζει μέσο στο οραχνοϋφαντο νυχτικό της -
την βλέπει που απομακρύνεται 

Το απομεσήμερο της άλλης μέρας δυο κοκ
κινοσκούφηδες προστάζουν τον Σοφοκλή να 
τους ακολουθήσει. Βγαίνουν απ ' τα κατάβαθα 
του Πύργου · και σε λίγο φτάνουν στην είσοδο 
του . Ο Σοφοκλής ξανααντικρύζει το φως της 
ημέρας και την αυλή του Κάστρου . 

- Πόσες μέρες πέρασαν όραγες από τότες; 
αναρωτιέται 
Μέσα κει καταχωμένος στα κατάβαθα του 

Πύργου με το σκοτάδι να κατακάθεται και να 
περιχύνεται ολόγυρα παντού, έχασε την αίσ
θηση του χρόνου. Μπορεί και να διαβήκαν δέ
κα. δώδεκα, ή δεκαπέντε τώρα μέρες που είναι 
ριγμένος στο aνήλιαγο εκείνο μπουντρούμι, 
το ζωντανό το τάφο. Ο Σοφοκλής αμφιβάλλει 
αν και σ· aυτά ακόμα τα πλαϊνά ουμπλιγέ, τα 
περίφημα λησμονητήριa των Φράγκων. η ζωή 

ήταν χειρότερη. 
Οι Φράγκοι βασιλιάδες είχανε τουλάχιστο 

την ειλικρίνεια να διακηρύξουν πως όποιος 

εκεί h!έσα έμπαινε. ζωντοντός δεν θα ξανά

βγαινε. Ξαναφέρνει στη σκέψη τα ουμπλιγέ 
που βρίσκονται στη νότια mέρυγα του Κά
στρου . Λίγα βήματα μονάχο από κει που βρι

σκόταν. Οι Φράγκοι βασιλιάδες ρίχνανε εκεί 
μέσα όλους τους επίφοβους μα και τους επί
δοξους πολιτικούς τους aντιπάλους. Στο επά
νω διάζωμα του Κάστρου ζούσανε ευγενείς 
και μεγιστάνες των Φράγκων. Από μια καταπα
χτή. που άνοιγε κάθε λίγες μέρες, άφηναν να 
πέσουν τα γλυμμένα κόκκαλο και τα ψίχουλα 
μαζί απ' τα πλουσιοπάροχα τραπέζιο τους οι 

Φράγκοι ευγενείς. Απ' τις χωρίστρες της κατα
παχτής απολάμβανε σε λίγο με ηδονή το θέα

μα των πολιτικών αιχμαλώτων που aποδύον
ταν σ' ένα aπεγνωσμένο αγώνα μεταξύ τους 

ποιός να πρωταρπάξε ι κείνα το άθλια aποδέ

λοιπα τροφής που πέφτανε από ψηλά. Ο αγώ
νας της επιβίωσης και το αίσθημα της aυτο
συντήρησης παρουσιοζότανε έτσι ρεαλιστικά, 

ανάγλυφο με το πιο στυγνό κι ωμό του πρόσω
πο, σ' όλο το aποτρόπαιο μεγαλείο του. Σήμε
ρα τ· άσπρα κόκκαλο των πολιτικών κρατουμέ

νων των φοβερών Γαλλικών λησμονητηρίων, 
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ανόμειχτα με τα οστό των ζώων προβληματί
ζουν τους aρχαιολόγους σαν κάνουνε έρευ
νες στο Κάστρο. για το διαχωρισμό τους. 

Οι δυο κοκκινοοκούφηδες παραδίδουν τον 
Σοφοκλή οιδεροδέσμιο σε τρεις κομμόντος 
του αγγλικού στρατού. Ο νεαρός αγωνιστής 
ξέκρινε κατάστιχα τα χέρια των κομμάντος με 
νεκροκεφαλές κι ' ολόγυμνες γυναίκες. 
• Να, τους δυο πόλους έλξεως της σκέψης και 
των ενδιαφερόντων του Αγγλικού στρατού , 
διαλογίστηκε: Το σεξ κι ο φόνος. Μα δεν μπο
ρεί τούτη η πανάθλια, η aρρωστημένη κοινω
νία να κυβερνά και να δηλητηριάζει την ψυχή , 
το φρόνημα ι<αι τη συνείδηση του λαού μας ε π' 
άπειρον. ·Ε στ ι δίκης οφθαλμός ... 
Οι τρεις κομμάντος με τον Σοφοκλή στη μέ

ση διασχίζουνε την αυλή του Κάστρου. Πλάϊ 
του μια ροδοδάφνη συναγωνίζεται άφοβα, με 
τους ιριδισμuύς και τα χρώματα που αφήνει 
ψηλά στον ορίζοντα να διαγράφουνται. το με
νεξελί Κερυνειώτικο aπόβραδο. 

Ο Σοφοκλής, άγγισε της ροδοδάφνης τα 
χρώματα. ρούφηξε άπληστα φως. αέρα οπ· τη 
γη της πατρίδας του . Νάχε , λέει, δέκα, όχι μο
νάχο πέντε αίστησες. ν' απολάμβανε μ· όλο 
του το είναι, με κάθε ίνα του κορμιού, με κάθε 
χορδή της ψυχής, με κάθε aκρόρριζο του εγ
κέφαλου τούτο το θαύμα της γης μας. Τούτο 
το φως, που ούτε το φως του Σαν Τροπέζ. του 
Μονακό, του Σαν Μαρίνο μπορούσε μαζί του 
να παραβληθεί κυριολεχτικό τον μεθούσε. 

Οι βόρειες κυπριώτικες ακρογιαλιές κι ' 
ιδιαίτερο η γραμμή Κερύνειας-Ακaνθούς δε 
μπορούσε στη συνείδηση του Σοφοκλή με κα
νένα τρόπο να ξεπεραστεί από κaμμιό άλλη 
ακτή της Μεσογείου. 
Σε λίγο οι τρεις · Αγγλοι στρατιώτες σέρ

νουν το Σοφοκλή στη Βυζαντινή εκκλησιά
aφού περάσανε aπό το σκοτεινό διάδρομο -
που έχει κι aυτή διαμορφωθεί σ' aνακριτήριο. 

Οι χαραμάδες κι οι πιο μικρές ακόμα της 
εκκλησιάς κλείνονται κι ένας ηλεκτρικός προ
βολέας φωτίζει την αίθουσα. Σ' ένα γραφείο 

κάθονται ο Λιντς με τον Περέϊρα. Μιλάει ο 
Περέϊρα. 
- ·Ο λα το πράγματα, όπως ξέρεις, Σοφοκλή, 

έχουν ένα έσχατο όριο aνθεκτικότητας. Κόπο
τε σπάνε. · Ετσι και ου δεν μπορεί παρά να 
λυγίσεις και, φυσικά, να μιλήσεις. Πλησιάζεις, 

άλλωστε, στο επικίνδυνο σημείο. Γιατί να βα
σανίζεσαι άλλο ; Μίλα! Πες μας ποιός έκανε 
την επίθεση στον Αστυνομικό Σταθμό της Κε
ρύνειaς ; Ποιός απήγαγε τον Κρήμερ ; 
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Ο Σοφοκλής aρνείται οποιαδήποτε ανάμει
ξη σ' όλες τούτες τις επιχειρησεις. Ξέρει πως 
αν aνοίξει το στόμα του να πει έστω και μια 
μονάχα λέξη , ο κατήφορος δεν πρόκειται να 

σταματήσει. Θα γίνει αναγκαστικά συνεργός 
των · Αγγλων για να κρύψει τελικά κόπου, σε 
κάποιο aποξεχασμένο κομμάτι της γης. μα
κρυά aπ' τις γελαστές ακρογιαλιές της Κύ

πρου , το πρόσωπο του. Να μείνει εκεί για πάν
τα. αποξεχαομένος, κι aποκομμένος απ' τη γη 
του και τους ανθρώπους της. 

- Καλά. aφού επιμένεις να μη μιλάς, θα δεις τι 

σε περιμένει, απειλεί ο Περέϊρα· και την απει
λή του κaτακaλύmει το γέλιο aπάνθρωπο. 
σαρδόνιο, των δυο ανακριτών, όπως καθρεφ

τίζεται στα πρόσωπα τους. στο φως του δυνα
τού ηλεκτρικού προβολέα. 

Σε λίγο, πίσω από έναν παραβάν, ένα μαγνη
τόφωνο aρχίζει να λειτουργεί. Στο μαγνητό

φωνο σε τόνο ψηλό μια ταινία αρχίζει να 
γυρνά: 

• ... Είναι νύχτα. ·Εχει αστροφεγγιά , η θάλασσα 
είναι ήσυχη . Την ακούς; γιατί δεν την ακούς; 
(ο φλοίσβος της θάλασσας ακούγεται ευδιά

κριτος να ξεδιπλώνει όμορφους κυματισμούς 

ως την ακτή). Τώρα όμως πάρτε τις θέσεις σας ! 

(η φωνή γίνεται νευρική, αγχώδης). Ετοιμα
στήτε για την ενέδρα. Εσύ , Κώστα, στάσου 
πίσω aπό το βρόχο. Ο Αντρέας να πατήσει την 
συσκευή του δυναμίτη , όπως είπαμε. Κανένας 

να μην πυροβολήσει πριν ακουστεί η έκρηξη 
και πριν ρίξω εγώ με το aυτόματο. Οι φωτοβο

λίδες θα σημάνουν υποχώρηση. Ξέρετε το 

δρόμο επιστροφής στον Κaππαρόβουνο. Ο 
οδηγός της επιστροφής θα 'ναι ο Νικήτας. 
· Ετοιμοι ; Το aυτοκίνητο πλησιάζει (ακούεται 

ο θόρυβος και το μοτέρ αυτοκινήτου). Αντρέα, 
πάτο το κουμπί, πάτο το κουμπί. σου λέω! 

(ακούεται άγριο προσταγή aπ· το μαγνητόφω
νο. Και σε λίγο μια τρομερή έκρηξη). Πυρ, πυρ 

ομαδόν! (προστάζει άγριο και πόλι η φωνη του 
υποτιθέμενου αρχηγού . Μέσο στη κοσμοχα

λασιά και το πανδαιμόνιο που δημιουργείται 
aπ· τις εκρήξεις. τις φωνές. τα ουρλιαχτά των 

σκοτωμένων , ξεχωρίζει και πάλι η φωνή του 
aρχηγού) : Ρίχτε χειροβομβίδες και κατεβάτε 

όπως είπαμε για όπλα! (ακούγονται στη μαγνη

τοταινία βήματα από aρβύλες στρατιωτικές 
που κατεβαίνουν στη δημοσιά πατώντας πάνω 

σε σκίνο. φτέρες κι άλλους θάμνους. Ξάφνου 
η φωνή τ' αρχηγού ξανακούεται) : Ω! Θεέ μου ! 

είναι γυναίκα! Μια γυναίκα σκοτωμένη ! Πάμε 

να φύγουμε! 
Ο Σοφοκλής αντιλαμβάνεται πως οι · Αγγλοι 

ανακριτές αναζητούν στοιχείο γιο την Κάθριν. 

Εκείνης της αγγλίδaς που σκοτώθηκε σε μια 
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ενεδρα στα βουνό της Κερύνειας. που στάθη
κε μια aπ· τις πιο ανεπιτυχείς τους επιχειρή

σεις . .. που στο καλό .. . αναλογίστηκε τότες ο 
Σοφοκλής, βρέθηκε τούτη η ξεμοναχιασμένη 
Αγγλίδα με το πολιτικό μέσα στο τζιπ του 
στρατού ; Στάθηκε τότες αδύνατο να βρει μια 
λύση. Κι ο σκοτωμός της αγγλίδας του δη
μιούργησε ένα απρόσμενο κι· αναπάντεχο 
τραύμα ψυχικό. Δεν το ήθελε . δεν το επεδίωξε 
κι ήτανε ξένο προς την περήφανη ιδιοσυγκρα
σία rου τούτο το φονικό. 
Ο Περέϊρα κλείνει το μαγνητόφωνο και ρωτά 

τον Σοφοκλή. 

- · Ε λα τώρα, Ουρβονέ. πες μας κάτι γιο το 
φόνο της Κάθριν μια και ξέρεις. τώρα πιο πως 
τα ξέρουμε όλα. Πες μας . ακόμα , ποιός οκότω· 
σε τον Γκόρντον Χιλλ σ · αντίποινα γιο την 
εχτέλεση του Καραολή οπό μας ; Τουλάχιστο 
εκείνος . μωρέ , ήτανε δολοφόνος. Σκότωσε 
ένα αστυνομικό. τον Πουλλή. Ενώ ο Χιλλ δρα
πέτευσε, απ' το στρατόπεδο κι ήρθε να σας 
συναντήσει. Λέγε. πού τον κροτούσατε ; Ποιός 
τον σκότωσε ; Εσύ ή ο Λένας ; 
Ο Σοφοκλής κατάλαβε πως και το τελευταίο 

του ψευδώνυμο έγινε γνωστό στους 
· Αγγλους. Κάνει μια προσπάθεια aυτοσυγκρα
τήσεως κι αυτοκυριαρχίας. 
- Καλά τα σκηνοθετήσετε . τους απαντά. Η Κά
θριν δεν σκοτώθηκε από μας και το γνωρίζε
τε ... 
Μα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι 

· Αγγλοι ανακριτές είναι συντριπτικό. Κι ο Πε
ρέϊρα δεν είναι aπ· τους ανθρώπους που ουν
θηκολογουν με το πρώτο. Κι επιμένει με σαρ
καστική διάθεση. 

- Χάσατε πια το παιχνίδι, Σοφοκλή . Είναι με 
μαθηματικούς και επιστημονικούς υπολογι
σμούς και δεδομένα που καταλήγουμε στα πο
ρίσματα μας. Θα μας πεις τουλάχιστον ποιός 
οπό σας είναι ο .. μίστερ Κρούπ .. . όπως τον 
βάφτισαν δικοί σας και ξένοι δημοσιογράφοι ; 
Ο Σοφοκλής αντιλαμβάνεται τη δύσκολη 

του θέση , μα δεν τα βάζει κάτω. 
- Πιστεύω στην επιστημονική δουλειά που κά
νετε, γι · αυτό κι η επιστημονική επιτυχία στη 

ουρραφri των αποσπασματικών καταθέσεων 
που ψεύτικα μας ενοχοποιούνε . Μα εμείς εί
μαστε αθώοι σ · όλο τούτο το κατηγορητήριο 
των μυστικών υπηρεσιών σας. 
Ο Περέϊρα κουνάει το κεφάλι και δίνει τέλος 

στη συζήτηση με ένα απειλητικό υπονοούμε
νο ; 

-Να δούμε τελικά πόσο ακόμα θ ' aντέξεις! 

Ο Σοφοκλής κοιμήθηκε το βράδυ εκείνο μέ
σα στη Βυζαντινή την εκκλησιά. 
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Χαράματα. θα 'ταν γύρω στις τέσσερις το 

πρωϊ. τον ξύπνησε φουριόζος ο Οσμάν. 
- Σήκω. τον πρόσταξε. 
Ο Σοφοκλής κατάλαβε. Αχνοχόραζε , με μια 

νέο μορφή βασανιστηρίων η καινούργια μέρα. 

Στην αυλή του Κάστρου είχuν ήδη χωθεί 
τέσσερα παλούκια σιδερένιο μέσα στη γη. 

Σπρώχνουν το Σοφοκλή να ξαπλώσει ανάσκε
λα. Σε λίγα δευτερόλεπτα και τα τέσσερα του 
άκρα ήσαν δεμένο στα παλούκια. · Ε το ι όμως 
που δένουνε τα χέρια και τα πόδια τόσο πολύ 
τραβιούνται και τεντώνουνται. που νομίζει 

πως θα εξαρθρωθούνε. 

Μέσα σ · όλη εκείνη την οδυνηρή του κατά
σταση. ένας Τούρκος επικουρικός του ακινη
τοποιεί το κεφάλι. ενώ ένας άλλος του κρατάει 
ολάνοιχτο το στόμα. Στη συνέχεια αδειάζουν 
στην κοιλιά του Σοφοκλή. aπ· το εξαναγκαστι
κά κρατημένο ανοιχτό του στόμα, κουβάδες 
με νερό. Ρίχνουνε στο Σοφοκλή έτσι δυο με 
τρεις κουβάδες, που νοιώθει να ασφυκτιά και 
να πνίγεται τόσο από την έλλειψη οξυγόνου 
όσό και οπό την εξαναγκαστική κατάποση τό
σου όγκου νερού. Η κοιλιά του πρήζεται, νοιώ
θει ένα πνιγμό aφόρητο να τον κατακυριεύει. 
αρχίζει να ζαλίζεται και να χάνει σταδιακά τις 
αιστήσεις του . Φτάνει σε λίγο σε κατάσταση 
απόλυτης αναισθησίας . Το επισημαίνει ο 
Τούρκος επικουρικός και δίνει τη διέξοδο, που 
είναι εντεταλμένος να πράξει : Πατά τον Σοφο
κλή βίαια στην κοιλιά, σε τρόπο που το νερό 
χύνεται έξω aπ · το στόμα του. 

Και το σαδιστικό τούτο παιχνίδι συνεχίζεται 
για ώρες μέχρι που ο Σοφοκλής χάνει απόλυτα 
τις αισθήσεις του . 

Με τη διαδοχικri εναλλαγή των τρόπων βα
σανισμού του Σοφοκλή πέρασαν άλλες 7 μέ
ρες. ·Ε να πρωϊνό τον ξυπνούν απ' τα κατάβα
θα του Ενετικού Πύργου . Αρχίζει σε λίγο ένα 
καινούργιο. σαδιστικό βασανιστήριο σε βάρος 
του Σοφοκλή . Τον ρίχνουν μπρούμυτα στη γη, 

ανοίγουν το εσωτερικό του πρωκτού με ειδικό 
όργανο, που κρατάνε και τον καίνε στο ευαίσ
θητο κείνο σημείο με τσιγάρα αναμμένα ... 
Νοιώθει στο σημείο εκείνο του κορμιού πό

νους τρομερούς, που σε λίγο γιομίζει πληγές 

που του προξενούν πόνους aσίγαστους ... 
Απόψε ο Σοφοκλής θα γνωρίσει μια καινούρ

για εμπειρία : το στριφογύρισμα πάνω σ· ένα 
χαλκό του Κάστρου. Δένουνε μ· αλυσίδα τα 
χέρια και τα πόδια του και τον κρεμόζουνε aπ· 
το χαλκά - που 'ναι καρφωμένος ψηλά στον 
τοίχο του Ενετικού Πύργου. Μόλις το κρέμα-



66 

σμα τελειώνει αρχίζουν να τον στριφογυρί

ζουν δυνατά πάνω στον χαλκά μέχρι που χάνει 
τις αιστήσεις του και λιποθυμάει .. 

Σήμερα το πρωϊ μπαίνουν σ' εφαρμογή οι 
"ορροί αληθείας". Με μια μεγάλη σύριγγα ρί
χνουν στο Σοφοκλή μπόλικες κι οδυνηρές 

ενέσεις. Οι ενέσεις προκαλούν πόνους τρομε

ρούς και χάσιμο των αιστήσεωv. 
Μόλις συνέρχεται βλέπει τον Λίντς και τον 

Περέ"ίρα - μ' ένα κομμάτι χαρτί κι ένα στυλό 
στα χέρια του ο δεύτερος- να περιμένουν την 

απάντηση του. 
- Είσαι τώρα έτοιμος; ρωτάει ο Περέϊρα. 
Ο Σοφοκλής νεύει και πάλι πως, όχι. 

Ο Περέϊρα δεν χόvει άδικα τον καιρό του. 
Σαν άριστος ψυχολόγος που είναι, ξέρει καλά 
πως ακόμα το έσχατο όριο δεν έχει φτάσει. 

Φεύγοντας απ' το κάστρο θα ρίξει την υπο
σχετική στο Σοφοκλή. 
- · Αμα μας χρειαστείς ειδοποίησε μας για να 
σε βοηθήσουμε. 

Θα 'χουν περάσει κιόλας 30-35 μέρες που το 
μαρτύριο του Σοφοκλή στο Κάστρο συνεχίζε
ται άγριο, ανελέητο, απάνθρωπο, απρόσμενο 

για τη φαντασία και στα μέτρο του σύγχρονου 

"πολιτισμού, μας. Πετάνε στο Σοφοκλή καθη

μερινά σκέτο ψωμί και νερό και μέσα-μέσα ένα 
κομμάη-τυ.ρί. Αποτέλεσμα. το.ίιτ.ο .. u .. ΙQ.!J .όeΛ.ιρ_μ . 
διαιτολόγιου είναι να γεμίσει το πρόσωπο του 
μ' άπειρα στίγματα, να πάθει έλλειψη βιταμι

νών κι' από σκορβούτο, τη γνωστή πανάρχαια 
αρρώστεια των ναυτικών και των εξερευνη
τών, που ξαπόστειλε άμετρες φορές χιλιάδες 

θύματα πρόωρα στον τάφο. 
Σήμερα το πρω'ί στον Πύργο έχουν φτάσει 

κι' οι τρεις ανακριτές. Μιλούν στο Σοφοκλή 
χωρίς περιστροφές: 

Ή θα μας μιλήσεις ή θ' αφήσουμε τούτους 

εδώ να σ' aποτελειώσουν. Διάλεξε όποια λύση 
απ' τις δυο προκρίνεις. 

- Ο Σοφοκλής μιλάει: 
-τίποτε δεν έχω να σας πω. ·ο,τι έχω να πω θα 

το πω στο δικαστήριο και μόνο. Στο μεταξύ 
θέλω να δω το δικηγόρο μου. 
-Και ποιός, αν μας επιτρέπεις, είναι ο δικηγό

ρος σου; ρωτάει μισοσοβαρά-μισοαστεία ο 
Περέϊρα. 

Ο κ. τίτος Φάνος, απαντά ο Σοφοκλής. 

- Α, έτσι; Είναι και δικός σου δικηγόρος ο κ. 
Φάνος; ρωτά μι:; υπονοούμενα πολλά για το 

Φάνο ο Λίντς. Για να δούμε όμως, θα προλά
βεις να τον συναντήσεις; αναρωτιέται χλευα

στικά. 
Ο Σοφοκλής αντιλαμβάνεται πως το δράμα 

φτάνει σε λίγο στην κορύφωση και στην στερ-
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νή του πράξη και πως γι' αυτό ακριβώς πρέπει 
ν' αντέξει ακόμα μια φορά, για να κατισχύσει 

ξανά στη νέα ετούτη μεγάλη δοκιμασία, τη 
φοβερή δίνη μέσα στην οποία τον σύρουν ολο
ταχώς τα γρανάζια των πρακτόρων της Ιντέλιτ
ζενς Σέρβις. 

Ο Περέϊρα διατάζει να μεταφέρουν τον νεα
ρό πατριώτη ξανά στη Βυζαντινή την εκκλησιά 
του Φρουρίου. Ο Σοφοκλής διασχίζει και πάλιν 

την αυλή του Κάστρου. Μια όμορφη, κατακόκ
κινη, τριανταφυλλιά, μια baccara, η τριανταφυ
λιά με το πιο όμορφο, το πιο ξακουστό, το πιο 
θεσπέσιο και πολυφημισμένο κατακόκκινο 
χρώμα σ' όλο το νησi μα και στην Ευρώπη ολά
κερη ακόμα, βλέπει το Σοφοκλή και κοκκινίζει 
πιο πολύ από ντροπή γιο τα όσο Ευρωπαίοι 
συμπατριώτες της αδίσταχτοι, έχουνε κάνει 
στον έφηβο Κύπριο αγωνιστή της λευτεριάς. 

·Ε να ασπροπετροχελίδονο απ' τα στερνά 
που aπομείνανε ακόμα στον πικραμένο ετού

το τόπο διάσχιζε κείνη την στιγμή το Κάστρο 
της Κερύνειας. Ο Σοφοκλι)ς πρόλαβε κι έστει

λε το μήνυμα της aπαντοχής, της λευτεριάς 
και της ελπίδας στη μάνα του και στην καλή 
του, που σγωνιζότανε συστρατευμένη κι αυτή 

μαζί του στις εμπροστοφυλακές του αγώνα 
από το ταπεινό κι απέριττο σπιτάκι της στην 
οδό Ξάνθης Ξενιέρου στη Λευκωσία. Απαντα

,Χ?.~ .. Jl~.ΡΞ~ι:J.t? (Jε __ .κάθε ~ρίσιμη_κι Ηποφασιστική 
καμπή τοι.J 'αγώνΩ:Ό·ε 'κ'ά"θέ μετερίζι της Π"όλης 
για τη λευτεριά, ίδια η προσωποίηση κι η Θεά 

του Ελέους. η ίδια λες, η Αγγέλισσα Ελοά, πο
λεμά, προλάτισσα πάντα, Παναγιά καθοδη
γήτρια. 

- ·Οχ ι, αγαπημένη. Εμείς δε θα κρεμάσουμε 
σαν τον πεισιθανάτιο τραγουδιστή στις γέρι

κες ιτιές τις λύρες μας για να κλάψουμε χωρίς 
δάκρυα γι' αυτήν που δεν θάρτει ποτέ πια μεσ' 
την ψυχή μας. Γιατί, aπλούστατα, εκείνη, η 
Λευτεριά, που εσύ τόσο υπέροχα τη συναιρείς 
και την εκφράζεις, τελικά θε νάρτει. Τότες μο

νάχα θα μπορέσουμε κι εμείς να ξαποστάσου
με μια στάλα και σαν το βαθύρριζο Υμηττό, το 
ερωτικό ν' αφουγκραστούμε τραγούδι του Φα

λήρου, απόλυτα δοσμένοι στο δικό μας ίμερο. 
Το ασπροπετροχελίδονο, αποδέχεται τομή

νυμα του Σοφοκλή, φτεροκοπά τ' αψήλου, κα

βαλλάει το Κάστρο, σελαγίζει πάνω aπ' τις 
κορφές του Πενταδάχτυλου και το εναποθέ
τει στα ίδια τα χέρια της καλής του. 
Μέσα στη Βυζαντινή την εκκλησιά, με τους 

ηλεκτρικούς προβολείς στραμμένους κατά 

πάνω στο Σοφοκλή, οι · Αγγλοι ιεροεξεταστές 
έχουν πάρει κι όλος τις θέσεις τους. Τρεις 
Τούρκοι επικουρικοί έχουν ετοιμάσει τα σύν
εργα με το στεφάνι Ο Λίντς πατάει το κουμπί 
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και το μαγνητόφωνο αρχίζει κι όλος να δου

λεύει. Μιλά ο Περέ"ίρα: 
Για στερνή φορά σε προειδοποιούμε 

Σοφοκλή. Είσαι νέος. Το μέλλον όλο ξαvοϊγε
ται διάπλατα μπροστό σου. Έχεις να διαλέ
ξεις ανάμεσα σε δυο λύσεις μονάχα. ·Η που θα 
μιλήσεις και θα ζήσεις σαν άνθρωπος ή που θα 
ταφείς εδώ μέσα. Διάλεξε ποιόν aπ· τις δυο τις 

διαδικασίες προτιμάς. 
Ο Σοφοκλής σταθμίζει την κατάσταση ξανό. 

Καταλαβαίνει πως έφτασε ίσως η κρισιμότερη 
ώρα της ως τα σήμερα πορείας του, της στα

διοδρομίας του στον αγώνα και την πάλη του 

λαού για λευτεριά. Και ή που θα μιλτ)σει και θα 
"σωθεί", ή θα εξακολουθήσει τον ανηφορικό 
του Γολγοθά με άγνωστη την ακροτελεύτια 

έκβαση της πορείας. Μα η "σωτηρία,, που οι 
"Αγγλοι εξεταστές του προσφέρουν, περνά 

σύρριζα μέσα από το στίγμα το ανεξάλειπτο 
και την καταισχύνη την aπαράδεχτη. Λύση 

υπαλλακηκή άλλη από πουθενά δεν ξεκρίνει. 
Και η απάντηση του Σοφοκλή έρχεται για 

τούτο αβίαστη, κατηγορηματική κι αναντί

λεχτη. 
-Σας είπα πως τίποτε απ' αυτά που μου κατα

μαρτυρείτε δεν ξέρω. 
· Αλλη μια φορά ο Περέ'ίρα στρέφεται στον 

Σοφοκλή: 

- Είν~_ι_η _:rε~-~.~-ταίι) ετού~·η·~ ε~_καιρία ___ Π9'! (J_()ύ 
· ... Πj:JtHJφέ:pOVJ.iε. "Αν' δεΊ.ί"ιiρΟ'κΡ1Vεις τ' ή ν 'ΑyΥλία, .. 
μπορούμε να σε στείλουμε στον Καναδά, στην 

Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία· ν' αλλάξεις εκεί 

όνομα. · Ετσι θα σπουδάσεις πολιτικός μηχανι
κός, ή αρχαιολόγος, ένα απ' τα δυο επαγγέλ
ματα που ονεφευόσοuνα. Διαφορετικά, ξέ
ρεις ποιά τύχη σε προσμένει! 
-Την απάντηση μου σάς την έχω ήδη πει, τονί

ζει σταθερά για άλλη μια φορά ο Σοφοκλής. 
Ο Περέϊρα φεύγει. Μένουν ο Λίντς με τον 

Ωντρίσκολ, που παρακολουθούν και τις απα
λότερες αντιδράσεις του Σοφοκλή στα βασα

νιστήρια που υποβάλλεται από τους Τούρκους 
επικουρικούς. 
Το στεφάνι περισφίγγει κι όλος την κεφαλή 

του Σοφοκλή, που δαγκώνει πεισματικά τα χεί
λια μην του ξεφύγει πόνος. 

Ο Λίντς γνέφει για μια στιγμή στον Αχμέτ να 
σταματήσει το γύρισμα της στρόφιγγας. Απευ

θύνεται στον Σοφοκλή ξανά. 
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- Σπήκ μπλάτυ μπάσταρντ! Σπήκ μπλάτu 

τέρροριστ! 
Ο Σοφοκλής τού ρίχνει μια ματιά περιφρο

νητική. Σφίγγει τα δόντια και ψιθυρίζει: 

-Δεν ξέρω τίποτε. 

Ο Λίντς προστάζει τον Αχμέτ να συνεχίζει 
Το στεφάνι σφίγγει ακόμα πιο πολύ. Ο Σοφο

κλής δεν τον αντέχει άλλο τον πόνο κι αφήνει 
ένα βογγητό να του ξεφύγει Ο Αχμέτ σφίγγει 
μέσα σε κείνη την υπερένταση, μέσα στη βα

ρειά, τη φορτισμένη εκείνη ατμόσφαιρα του 

στεφανιού τον κοχλία ακόμα πιο πολύ, μετρό
πο νευρικό, βίαιο ... 
Ξάφνου ένα δυνατό τρίξιμο από κόκκαλο 

που σπάνε γεμίζει την ατμόσφαιρα. 

Ο Σοφοκλής κάνοντας ένα-δυο σπασμούς 
ξεφεύγει απ' τα χέρια του Οσμάν που τον κρα· 

τά και πέφτει άψυχος στο πάτωμα. Η θυσ!α του 
νεαρού έφηβου έχει ολοκληρωθε!. .. 
Οι σκηνές του γεφυριού των στεναγμών, το 

ίδιο το Βενετσάνικο γεφύρι της οδύνης · το 
γεφύρι που τόσες οιμωγές άκουσε και τόσους 
στεναγμούς καταδίκων αφουγκράστηκε, λίγο 

πριy κλείσουν οριστικό τα μάτια, ω αναβιώνουν 

απόψε και ξαναεμφανίζονται Το γεφύρι των 
στεναγμών των Δόγηδων της Βενετιάς σrρέω 
φει απόψε τα μάτια στο Βενετσιάνικο το Κά

στρο της Κερύνειας τραγική, στ' αλήθεια, συψ 
.'5~Υ-ρ~gι~ .. λε~ς Κ( έχει.πολλά"~να".ζηλέψει.aπ:- το 
δικό μας τον Πύργο. 

Οι ψυχές των βασανιστών των μυστικών κλι

μάκων της Ενετικής Σαλέτας, που οδηγούσαν 
στη Κάμερα ντελ Τορμέντο, στο υπόγειο δω

μάτιο των βασανισrηριών, χαίρονται που στην 

άλλη άκρη της Μεσόγειος μια άλλη ομάδα βα· 
σανιστών ενός άλλου έθνους καραβοκυραίων 

και θαλασσοκρατόρων και πάλιν, τους ξεπερ
νά σ' ωμότητες και φρικαλεότητες. · Ετσι δεν 
θάχουν το θλιβερό ιστορικό προνόμιο να στιγ· 
ματίζουνται ε π' άπειρον μόνοι αυτοί για τα βα

σανιστήρια τους σ' ολόκληρο το χώρο της Με
σογειακής λεκάνης. Γιατί, απλούστατα, η φρί

κη του Τορμέντο, όπως ζωντάνεψε στις 

συγκλονιστικές σελίδες του Μιχαήλ Ζεβακό, 

έχει aπόψε αμαυρωθεί μ· αυτά που γίνονται 

στο Κάστρο της Κερύνειας .. 

ΠΕΤΡΟΙ ΗΥ ΛΙΑ ΝΟΥ 




