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Από την αλληλογραφία των πολιτικών 

κρατουμένων 1955-1959 

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-1959 
δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί γιατί 

πολλά παραμένουν τα μυστικά του 

αγC:υνα και ένα μεγάλο μέρος της επί

σημης ή και της προσωπικής αλληλο

γραφίας χάθηκε ή παραμένει κάπου 

ακόμα ανέκδοτη. Οπωσδήποτε οι μντ'Ί

μες εκείνων που έζησαν από κοντά 

τον αγώνα και συμμετείχαν και εκεί

νων που διετέλεσαν στα διάφορα κρα

τητήρια είναι ένας σημαντικός παρά

γοντας για να μπορέσει ο ιστορικός 

του μέλλοντος να εκθέσει τα γεγονό

τα όπως εξελίχθηκαν. 

Πράγματι το αγωνιστικό φρόνημα 

των νέων εκείνων που με πίστη και 

ζήλο ανέλαβαν να aποτινάξουν τον 

Αγγλικό ιμπεριαλισμό από την Κύπρο 

πρέπει να μας εμπνέει σήμερα εμάς 

ολλcΊ και ταυτόχρονα να μας προβλη

ματίζει. Εκείνων το πνεύμα και η θυσία 

ήταν το παν για την λευτεριά της Κύ

πρου. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιέφε

ρε. Πίστευαν στο ιδανικό της ελcυθε

ρίος και δεν θα μπορούσαν να 

διανοηθούν ποτέ ότι θα rταραχωρού

σαν μια σπιθαμf1 από το έδαφος μας 

στους ξένους κατακτητές. Ο θάνατος 

δεν τους ένοιαζc. Με το χαμόγελο 

στα χείλη νέοι μαρτύρησαν για να εκ

δηλώσουν τα αισθήματα αγάπης τους 

προς το καθήκο για την Πατρίδα και 

την ελευθερία της. Πολλά είναι τα πα

ραδείγματα που μας εμπνέουν σήμε

ρα και που μας είναι αθάνατοι εκείνοι 

Α. Τηλλυρίδη, Δρα Φιλοσοφίας 

Μητροπολίτη Ζιμπάπουε 

ηου πρόσφεραν τη ζωή τους θυσία 

για να σώσουν τον τόπο μας. Δεν 

έχουμε να κάνουμε άλλη επιλογή. 

Απλά και aπέριττα πρέπει να τους θυ

μόμαστε, να τους έχουμε παράδειγμα 

προς μίμηση και σύμβολα αιώνια για 

την κάθε μολλοντική μας πράξη. 

Τα κείμενα που ακολουθούν πιστεύω 

ότι βλέπουν το φως της δημοσιότη

τας για πρώτη φορά. Τα δημοσιεύω 

ανώνυμα μια και πιο πολλοί ζουν 

ακόμα. Το κάθε κείμενο έ;χει την ιστο

ρία του. Η κάθε γραμμή έχει την ιδιαί

τερη σημασία για την αληθινή κατά

σταση των θλιβερών εκείνων ημερών. 

Το κάθε τι έχει το δικό του νόημα και 

μας δίνει ένα μήνυμα. 

Όπως είναι γνωστό τ6τε στον αγώνα 

ενάνηα στην αποικιοκρατική Κυβέρ

νηση εκείνοι που έδωσαν το παρόν 

τους ήταν ο κλήρος και οι νέοι των 

Χριστιανικών Ενώσεων. Έτσι πολλοί 

κληρικοί εγκλείστηκαν στις Κεντρικές 

φυλω<ές και στα στρατόπεδα συγκέ

ντρωσης. Ένας από τους κληρικούς 

αυτού~ ήταν και ο Ηγούμενους Αλέ

ξιος. Από το αρχείο της Μονής δημο

σιεύω μερικά από τα κείμενα που θεώ

ρησα αξιόλογα και που προσφέρουν 

μια εικόνα της όλης τότε κατάστασης. 

Τα κείμενα όλα έχουν περάσει από 

την λογοκρισία και φέρουν τη σφρα

γίδα της. Γράφει λοιπόν ένας κρατού-



μενος από το Διαμέρισμα «Ε» των Κρα

τητηρίων Κοκκινοτριμιθιάς: " ... Τα νέα 
μας εδώ δεν είναι και πολλά. Εκκλησίες 

δεν υπάρχουν, λόγω του ανθρωπομα

ζώματος. Αλλά και προηγουμένως, οι 

αρχές δεν τις αναγνώριζαν και ης θεω

ρούσαν ως τραπεζαρίες. Εφ' όσο έφθα

σαν σε τέτοιο σημείο που να καταργή

σουν την Κεντρικήν Εκκλησίαν των 

κρατητηρίων, τις άλλες να μην τις θεω

ρούν τίποτα, αλλά και έξω να επιτρέ

πουν τόσες και τόσες ιεροσυλίες, 

ακόμη και οι ίδιοι να τις πράττουν, η δι

καία οργή του Κυρίου θα συντρίψη και 

θα εξαφανίση αυτούς από προσώπου 

της γης, κι ολόγλυκη χρυσαυγή θα 

ανατείλη στον Κυπριακόν ορίζοντα ... 

Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω αν πήρα

τε aπάντησιν από τον κ. Ατσαβέν στην 

αίτησιν που έκαμα, διότι εγώ μέχρι της 

στιγμής αυτής που σας γράφω δεν 

πήρα. Αν ελάβατε, ή όταν θα λάβετε 

τοιαίπηv aπάντησιν ειδοποιείστε με 

εγκαίρως δια να γνωρίζω πότε θα 

δώσω εξετάσεις. 

Εδώ στο διαμέρισμα «Ε>> που διαμένω, 

αφ ότου έχω έλθει στην Κοκκινοτριμι

θιάν, μένουν μεταξύ άλλων ο ... με τον 
οποίον και έχω συνομιλήσει διό το 

θέμα των εξετάσεων. Είναι δε πρόθυ

μος να με βοηθήση όσον μπορεί, δια να 

επιτύχcι1 του ιι~<οrτr1ύ μου. Οπως βλέπε

τε καθαρά η ΑγαθrΊ Πρόνοια του θεού 

ουδέποτε μας εγκαταλείπει, αλλά πά

ντοτε μας παρακολουθεί και τα πάντα 

συνεργεί ειι.; αγαθόν για κείνους που 

πιστεύουν σ' αυτήν, και αγαπούν τον 

Θεόν ... 

Στα μαθήματα μου προχωρώ κανονικά 
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(μόνος μου βέβαια), περιμένω δε και τα 

βιβλία των Μαθηματικών και της Χη

μείας δια να αρχίσω με τον κ. Ντlνοv 

τακτικά μαθήματα. Αν το επιτρέψουν οι 

αρχές ... 

Εκαμα αίτησιν δια να μεταφερθώ στα 

«Α» και δεν πήρα ακόμη aπάντησιν. Πι

θανόν να συναντήσω και πάλιν τους 

πρώην φίλους και συγκρατουμένους 

που άφησα στην Πύλαν. Βέβαια και η 

παρέα που είμαι τώρα είναι όλοι τους 

πολύ καλοί. Ο Λοιζής έχει μεταφερθή 

στο «Α», και γι\αυτό, όπως βλέπετε, 

προσπαθεί τώρα ο ... ο κ. Φίλιππος να 

βρη τον Ναθαναήλ, ... «Ετσι με την δη-
μοσίευση της πρώτης αυτής επιστο

λής, βλέπει κανένας μια μικρή σκιαγρά

φηση της κατάστασης μέσα στα 

Κρατητήρια. 

" ... δεν φαντάζεσαι τη μεγάλη μου 

χαρά μα και όλων των συγκρατουμένων 

μου άμα τω ακούσματι των χαιρετι

σμών σας. Ολονών μας οι σκέψεις βρέ

θηκαν κοντά σας, στο πλευρό σας, για 

να αντλf]σουμε νέα δύναμη και να ξα

ττοστάσουμε αντάμα-αντάμα. 

Πράγματι, πόσο αληθεύει το «εν ημέ

ραις θλίψεων εμνήσθην Σου Κύριε! 

Νοιιl)θουμε τον πόνο σας και η καρδιά 

μας ράγισε από την αγανάκτηση. Ίσως 

όμως νάσαστε ο «περιούσιος Ισραήλ» 

μέσω των οποίων ν' αστράψη κάποιο 

καινούργιο φως, το φως ... 

Χθες γιορτάσαμε για δεύτερη φορά την 

εθνική μας επέτειο, το αθάνατο εικο

σιένα, στα συχαμερά στρατόπεδα των 

στρουθοκαμήλων, με κάθε επισημότητα 

και όπως άρμοζε να την γιορτάσει κάθε 

κρατούμενος. Δεν ξύπνησαν και πολύ 
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πρωί για το Εωθινό, στις 7.π.μ., πάντως 

έγινε έπαρση της σημαίας, πρώτα βέ

βαια στον κάμπο μας, και ύστερα παρέ

λαση και τραγοίJδια. Ολόκληρη η Κοκ

κινοτρψιθιά εδονείτο από των πρωινών 

ωρών από τα ελληνικά θούρια. Οι δε 

ζητωκραυγές ακούονταν αρκετά μα

κρυά. Κατά την 12 παρά τέταρτο ένα 
αυτοκίνητο ταξί με δυο Έλληνες πλη·· 

σίον στα συρματοπλέγματα ε, και τότε 

τι έγινε δεν μπορc!J να σας το περιγρά

ψω. Αρκετός κόσμος πλησίασε με ση

μαίες και με τα γνωστά συνθήματα μας 

χαιρετούσαν. 

Εδώ χορτάσαμεν από τέτοια! Έχουμε 

δε τακτικές επισκέψεις ανακριτών, βέ

βαια μόλις απέξω από τους διαδρό

μους, πΓ'ι·ι με τις εξυπνάδες τους μας 

σπάζουν την ρουτίνα, στην ημερησίαv 

δε διάταξιν και το πειθαρχείο! 

... Ελπίζουμεν πως την Ανάσταση του 
58 θα την κάμουμεν, στην Φανερωμένη 
με τον Μακαριώτατο ... «Αυτές οι μαρ
τυρίες των αγωνιστών του 55-59 απο
τελούν τα καλύτερα τεκμήρια για 

όλους μας. Τα λόγια τους διατυπώνουν 

την αγνότητά τους και περικλείουν 

τους στόχους και τις επιδιώξεις τους 

για την σκλαβωμένη τους πατρίδα. Βλέ

πει κανείς ότι μοναδική τους επιθυμία 

είναι πότε θα ανατείλει ο ήλιος της 

ελευθεp~.::;c; στον τόπο μας. Ακολουθεί 

τώρα και η τρίτη επιστολή με άλλα πε

ριστατικά. 

<< ••• Φαντάζομαι να το έμαθες από τους 

δικούς μας αν έκαναν επίσκεψιν, πως 

συνελήφθηκα στις 22 Ιουλίου και έκτο
τε βρίσκομαι στα κρ. Πύλος. Ας το νομί

ζουν οι μεγάλοι δuνάσται πως θα κάμ

ψουν το ηθικόν μας και θα δυνηθούν να 
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καταπνίξουν τα ιδεώδη αισθήματα της 

ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αν το 

νομίζουν αυτό απατώνται Η δουλεία ή 

ταπείνωσις και ο εξευτελισμός θα μεί

νουν στην ιστορία των μετέπειτα γενε

ών και θα διερωτούνται αν υπήρξε 

πραγματικότης. Η πίστις μας προς τον 

Δημιουργόν Πλάστην μας εμψυχώνει 

την ψυχή μας aτσαλώνει την θέλησιν, 

μας δίνει κουράγιον για να αντιμετωπί

σωμεν όλος τος δυστυχίας που έρχο

νται στον βασανισμένον αλλά υπερή

φανον Ελληνικόν λαό του νησιού μας. 

Ο ήλιος της Ελευθερίας άρχισε να ρο

δίζη στον ορίζοντα οπότε όλοι μαζί 

ενωμένοι θα γιορτάσωμεν Ελεύθεροι 

ξεχνώντας τες περιπέτειες και τες 

στερήσεις. Έμαθα πως πήγες στο Νο

σοκομείον και όμως δεν έμαθα για ποιο 

λόγο μεταφέρθης εκεί μήπως σε ενό

χλησε περισσότερον το στομάχι σου; 

Γράψε μου γιατί ανησυχώ. Επίσης πήγε 

και ο αδελφός μας ο Γιάννης στο νο

σοκομείο από τροφικήν δηλητηρίαση 

των εντέρων. Ευτυχώς πήγε εγκαίρως 

και πρόλαβε ακόμα δεν ήλθεν αλλά αν 

τύχη και το μάθης va μην ανησυχής, 
είναι καλά ... ,τί κι αν τους έκλεισαν στα 
τρατόπεδα. Εκείνοι ήξεραν γιατί πολε

μούσαν. Τα πατριωτικά φρονήματα των 

κρατουμένων στα διάφορα στρατόπεδα 

δονοΟσαν από το ένα τόπο στον άλλο. 

Η συχνή αλληλογραφία ανάμεσά τους 

τους έδιδε μια ελπίδα κρυφή και προ

χωρούσαν τον ανηφοριΙ<ό δρόμο του 

δικού τους Γολγοθά με θάρρος και καρ

τερία. 

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μάκα

ριος από την εξορία παραλουθούσε 

την όλη κατάσταση και με πίστη κι 

αυτός προς τον δίκαιο αγώνα του Κυ-



πρmκοΟ Ελλην~μοΟ εμψΟχωνε τους 

κρατουμένους με μηνύματα και επιστο

λές. Έγραφε λοιπόν από τες Αθήνες 

προς τον Ηγούμενο Αλέξιο" ... Αvτευ
χόμεθα υμίν παν αγαθόν, παραμυθίαν 

δε παρά ΘεοΟ εν τοις παροΟσι πόνοις 

και ταχείαν την λΟτρωσιν. 

Ελπίζομεν ότι τος σημερινός θλιβερός 

ημέρας θα διαδεχθώσιν άλλοι χαρμόσυ

νοι και ότι θα δυνηθώμεv να επανίδω

μεν συντόμως το προσφιλές ημών ποί

μνιον και υπό καλυτέρας συνθήκας να 

ευρεθώμεν και πάλιν εν μέσω υμών. 

Μέχρι της ημέρας εκείνης ας αναμεί

νωμεν με ηρεμία και γαλήνην ψυχής, 

βέβαιοι ότι το δίκαιον εν τέλει θα επι

κρατήση ..... 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη επι

στολή από ένα κρατοΟμενο. ''Ειλικρι

νώς ελυπήθην όταν είδα εις την επι

στολήν σας να μου γράφετε ότι η υγεία 

σας συνεχώς κλονίζεται λόγω των επι

κρατουσών συνθηκών. Δεν αμφιβάλλω 

ότι σκοπός του κατακτητοΟ είναι να 

μας ταλαιττωρή δια να μας σπάση το 

ηθικόν μας δια να βγοΟμε μίαν ημέραν 

από τος φυλακάς ανίκανοι δια κάθε ερ

γασίαν. Αλλά και απαντώμεν ότι προς 

·'κέντρα λακτίζουν" δεν θα το κατορ· 

θιl)σουν ποτέ διότι και εάν σωματικώς 

θα είμεθα ράκη, η ψυχή μας όμως δεν 

θα λυγίση από τας δυσκολίας τος τα

πεινώσεις και τους εξευτελισμοΟς. Ο 

Μέγας Ιερόρχηc; ο Ιωάννης ο Χρυσό

στομος όταν οδηγείτο εις την εξορίαν 

από τους εχθροΟς του πάντοτε έλεγε 

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν», Το 

ίδιο λέμε και εμείς προς το Δικαιοκρίτη 

Θεόν. Θα περάσουν οι χαλεποί ημέραι 

θα περάση η καταιγίς και θα έλθουν οι 
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καλοί ημέραι. Θα έλθη η γαλήνη εις το 

πολυβασανισμένο μας νησί που πολ

λοΟς aφέντες άλλαξε δεν άλλαξε 

όμως την Ελληνικrιν του καρδιά. 

Μου γράφεις δια το έκτρωμα αυτό που 

λέγεται ΣΟνταγμα και που τόσον ττολΟ 

το διαφημίζουν οι Άγγλοι. Είναι πραγ

ματικώς τέρας και είναι λυπηρόν διότι 

συνέβαλεν εις την γένvησίν του ένας ο 

οποίος θέλει να ονομάζεται φιλελεύθε

ρος ο Κυβερνήτης της μαρτυρικής μaς 

πατρίδος Φουτ. Και ακόμη περισσότε

ρον που λέγει ότι είναι χριστιανός και 

καλός γνώστης της Καινής Διαθήκης 

και όμως ενεργεί "τοις έργοις τοις 

ατάκτοις". Ας ελπίσω μεν εις τον Θεόν 

ίσως φωτίσει τος διανοίας των ~χυρών 

της γης και αποδώσουν δικαιοσύνην 

εις την Κύπρον μας. Είθε να αλλάξουν 

πολιτικf]ν διότι εάν δεν αλλάξουν τοτε 

θα χρειασθή ένας νέος Ιερεμίας δια να 

κλαύση επί των τειχών του ελευθέρου 

κόσμου. Διότι η μυωπική πολιτική που 

ακολουθούν σπρώχνουν τους λαούc, 

rτρος τον κομμουvισμόν και δια τούτο η 

ευθΟνη των θα είναι πολύ μεγάλη. Οι 

ιστορικοί του μέλλοντος θα τους κρί

νουν πολΟ αυστηρά δm τας πράξε~ 

των. Ας παρακαλοΟμεν όπως παρεκ6-

λει και ο ψαλμωδός τον Θεόν να μας 

"σκεπάσει από επιδρομής πονηρευομέ

νων, από πλήθους εργαζομένων την 

αδικία ν" ... 

Ένα άλλο μικρό αrτ()σηασμο, χαρακτη

ριστικό όμως, είναι το πιο κάτω:" ... 
Πλείστων συγκρατουμένων γέμισαν τα 

μάτια από του αποχωρισμού σας. Τη 

συγκίνηση αυτή τη στιγμή θυμήθηκα τα 

τελευταία σας λόγια, "Ποιος ξέρει ίσως 

να με περιμένουν μεγαλΟτεραι δοκιμα-
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σίαι. Εξ' άλλου σιονεται τώρα ακριβώς 

ένας χρόνος από της μεταφοράς μου 

εις Πύλο και έτσι εν όσω διατηρείται η 

επιστολή μου αυτη στα αρχεία σας θα 

μνημονεύεται και η μοιραία χρονολο

γία ... " (Στρατόπεδο Πύλος 1 0.7.57). 

Πράγματι είχε δίκαιο ο επιστολογρά

φος αυτός. Ύστερα από τριάντα τόσα 

χρόνια βρέθηκε η επιστολή του αυτή με 

μια ζωντανή μαρτυρία για την ζωή του 

σε στρατόπεδο των Άγγλων ... 

Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να δη

μοσιεύσω μια εκτενή επιστολή γραμμέ-· 

νη από τες γυναίκες πολιτικές κρατού

μενες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι 

στον αγωνα ενάντια στην αποικιοκρα

τία οι γυναίκες έπαιξαν ρόλο πολύ ση

μαντικό και βοήθησαν με διάφορους 

τρόπους τον ένοπλο μας αγώνα. Γρά

φουν λοιπόν χαρακτηριστικά τα εξής: 

"Αγαπητέ εν Χριστc.ί.J αδελφέ, Κατόπιν 

διαταγής σας γρόφομεν τα ακόλουθα. 

θα είναι βέβαια πολύ διαφορεηκά διό r ι 
δεν μπορούμεν να γρόψωμεν τόσες λε

τπομερειες. Άλλο να τα ζη fωνείς και 

άλλο να τα διαβόζη ή να τα ακούη. Ac; 
αρχίσω από αυτό που θεωρώ πρώτον. 

Ξέρετε ότι έχομεν να t<όμωμεν με άθε

ους. με vομμουνι.στάς, με παλιανθρc!.J

πους. Μuς απαγορεύουν να προσευχό

μεθα. Αν καμμιά φορά λέει ο 

Διευθυντr)ς μας τσακc.οσουν να κάνω

μεν αιηην rην ανοησίαν όπως ονόμα

σε την προσευχήν θα μας τιμωρήση εις 

ψωμί-νερό. Η συνηθισμένη του τιμωρία 

με το παραμικρό Που; Εις σκοτεινόν 

υγρό κελλί χωρίς υποδήματα με μιαν 

πατανίον, χειμιονας είναι καλ.οκαίρι το 

ίδιον του κάμνει. Μας παρεχώρησαν 

ένα ακατάλληλο κελλί δια εκκλησίαν. 

Μα και αυτ6 το θεωροuv πολύ και 

συχνά μας αναγκάζουν να την μετακι

νιiσουμεν. 

Ερευνώνται το ιερά μας σκεύη από γυ

ναίκες, το ιερόν ευαγγέλιο το Άγιον 

Ποτήριον και αυτό το ιερόν Ανημήν

σιοv και έπειτα ρίχνεται καταγής. Ενώ 

ερευνούν στην εκκλησία μας καπνί

ζουν, χαχανίζουν. Αυτά γίνονται όταν 

μας κλειδώσουν το βράδυ. Μας απαγό

ρευσαν ν α στέλλομεν τα Ιερά σκεύη με 

τον Ιερέα και να τα φέρνη κάθε Κυρια

κή, δια να είναι εις την διάθεσίν τους. 

Τις προάλλες ενώ υπήρχε άδειο κελλί 

δια να βάλουν τις δυο τσιγγάνες που 

μας κουβάλησαν, μας ανάγκασαν να με

ταφέρουμε τα ιερά σκεύη στην κουζίνα 

διότι έπρεπε λένε να μην μπουν εκεί 

μέσα οι τσιγγ6vες. Έγινε μικρή φασα

ρία διότι δεν μας επέτρεπαν ούτε και 

στα χέρια μας να τα μεταφέρωμεν. 

Δια το ζήτημα υγείας: Ένας είναι ο για

τρός για πόδια, δια χέpια, δια μcΊτια, 

καρδιές, για όλα. Μπορεί να εξακριβώ 

ση την αρρώστιον ενώ μας βλέπει. 

Πολλές φορές μας βάζει το ακουστικόν 

πάνω από τα ενδύματά μας. Οσον δια 

τα φάρμακα μοναδικά και άφθαρτα. Τα 

θαυματουργικά δισκία Α εiναι για όλες 

τις aρρώστιες για όλες ης ηλικίες. Αν 

τα ένπρά σου rι το στομάχι σου πονής 

τα οποία έγιναν χάλια το γαλακτώδες 

υγρό θα τα βάλη στην θέσιν τους, δη

λαδτΊ διαλυμf'.νο δισκία. Μι1ορεί να είναι 

αναγούλα, έλκος, κρυολόγημα, δηλητη

ρίασις, εκείνο είναι για όλα και για 

όλους. Η συνηθισμένη φράσις του για

τρού "Αλλ ράιτ πέττερ του μόpροου". 

Ολες οι κοπέλλες υποφέρουμεν από 

στομαχικές ενοχλήσεις τα δε έντερά 



μας c:ίνc.ί χάλια. Κανένα ενδιαφέρον 

δια την υγείαν μας. Καλούμε τον ια

τρόν δια την Φ. Π. η οποία πάσχει τώρα 

και 8 μήνες από βαρύ πονοκέφαλον. 
Της είναι aνυπόφορος. Επανειλημμέ

νως παραπονέθηκεν γι' αυτό. Σε μικρό 

βαθμό τον είχε όταν βγήκε από την 

Ομορφίτα ύστερα από πολλά και αδέ

σποτα κτυπήματα στην κεφαλήν. Τώρα 

όμως ύστερα από πολλά επανειλημμέ

νος τιμωρίας εις ψωμί-νερό έπαθε 

άσχημο κρυολόγημα και πονεί συνεχώς 

την πλάτη και το στήθος. Ο δε πονοκέ

φαλος της έγινε aνυπόφορος όπως 

σος tγρυψα. Η κατάστασις της χειρο

τέρεψε. Τις περισσότερες μέρες τα 

μάτια της ημίκλειστα. Ζητήσαμεν να 

μας ακτινοσκοπήσουν. τίποτε. Ολεc:; 

τις άρρωστες κοπέλλεc:; τις κρατούμε

νεc:; τις έφερναν στο κάμπο μας και τις 

περιποιούμαστε. Τις έφευγαν από τον 

κάμπο τους δια ασφάλεια των άλλων. 

Βέβαια δεν κινδυνεύαμε εμείς από 

καμμιά αρρώστια αφού τρώμε τα φαγη

τά με τις τόσες βιταμίνες!Ι! Ξέχασα να 

σας γράψω ότι μετά την άδικον τιμω

ρίαν της Φ. εις ψωμί-νερό ζήτησε να 

πάη να πλαγιάση διότι ήτο αρκετά 

εξαντλημένη. Την άφησε η Βαργιάνα. 

Οταν όμως ήλθε η υπεύθυνος περιπο

λεία και την είδε την έβγαλε έξω από 

το κελλί και όχι μόνο τούτο αλλά και 

την διέταξεν δουλειά. Γιατί; Διότι κά

ποιος μεγάλος Κύριος θα επισκεπτό

ταν τον κάμπο μας και για να μην την 

δη στο στριJJμα και μάθη τα αίσχη τους 

την σήκωσαν. Οσο για την Ανδρούλλα 

την οποίαν συχνά κυνηγούν δια τιμω

ρίαν δεν βρήκαν τίποτε άλλο και όταν 

μίαν ημέραν ζήτησε να πάη στο κρεβάτι 

της διότι ήτο άρρωστη, αντί τούτου 
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την υποχρέωσαν να κόμη γυμναστικήν. 

Αυτή βέβαια αρνήθη και κατηγγέλθη 

στον Διευθυντήν. Οταν την επομένην 

ζήτησε γιατρόν διότι η κατάστασίς της 

rιτο χειρότερα την κάλεσε στο γραφείο 

του ο Διευθυντής. Εκεί συζήτησε αρκε

τά μαζί του μα το αποτέλεσμα αντί για

τρόν τρεις μέρες ψωμί-νερόκαι 9 μέρες 
από την χάριν της. Τιμωρήθηκε και η 

Π.Κ. εις ψωμί-νερό. Την κάλεσαν να 

εκτελέση καθήκοντα διερμηνέωc:; εις 

την μαθήτριαν Άνναν. Την τιμιJJρησεν 

δf]θεν ότι την παρότρυνε, ενώ ήτο 

ψέμα. Να μην παραλείψω να γράψω για 

την κυρίαν Αρτεμισίαν ηλικίας 50 ετών 
η οποία πάσχει από ρευματισμούς και 

άλλα, υποχρεώνεται να κάμνη γυμνα

στική ή θα τιμωρηθή ψωμί-νερό ή θα 

της στερήση τα δικαιώματα της (επι

στολή, επίσκεψη). Συχνά ερευνώνται 

τα κελιά μας αφού μας aπομονώσουν. 

Ξεράβονται ιφεββάτια, μαξιλάρια, πα

πλιJJματα. Ολα τα ρούχα μας σεντόνια, 

εσσώρουχα κλη. ρίχνονται καταγής και 

ποδοπατούνται. Όλα αναποδογυρίζο

νται και μετακινούνται Σωματική έρευ

να και αυτά τα μαλλιά μας ξεπλέκονται. 

Αντιστεκόμαστε και τις εμποδίζομεν 

διότι δεν έρχονται με σκοπόν να βρουν 

κάτι αλλά για εξευτελισμόν και προστυ

χιά, π.χ. μία aπόδειξις εις μίαν από τις 

τσιγγάνες τι θα εύρισκαν πάνω της; 

Την έβαλεν να σκύψη αφοι) της αφήρε

σαν μερικά εσσώρουχα και καταλαμβαί

νετε που ερευνούσαν. Έπειτα χαχάνι

ζαν ήτο η κ. Πέννευ με 6 Βαργιάνες 
της. Μας έχουν στον ίδιο κάμπο που 

είναι οι ιδιωτικές επίσης στα ίδια κελ

λιά. Μας υποχρέωσαν να τρώμε στο 

ίδιο τραπέζι με τις τούρκισσες τσιγγά

νες. Αυτό δεν έγινε μα πρέπει να μέ-
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νουν στην ίδια τραπεζαρία. Χρησιμο

ποιούμε το ίδιο μπάνιο και αποχωρηη1-

ριον με αυτέc:. 

Όταν εμεις διεμαρτυρηθήκαμεν στον 

:Αιρον δια την ακαθαρσία και ασθένειές 

τους η aπάντησις ήτο αν λερώνουν να 

καθαρίζετε. Όσο για το άλλο που ζητή

σαμε να μας χωρίσουν από τις ιδιωτι

κές μας είπε ότι δεν βλέπει καμμίαν 

διαφοράν μεταξύ ημών και αυτών. 

Όλες Κυπρίες και όλες εγκληματίες. 

Όλες περάσαμεν από το ίδιο δικαστή

ριο, όλF:r ωι1λακισuένες είμαστε. Επο

μένως δεν cπτάρχει δtοφορά. Αυτή ήτο 

η aπάντησις. Ο τρόπος δε των βαργιά

νων είναι πάντα προκλητικός και αγε

νής. Mac; επιτρέπουν μόνον μίαν 

φοράν την εβοδμάδα μπάνιο 15 λεπτά 
δια την κάθε μιαν. Δεν μας αρκεί. Ζητή

σαμε πιο πολλήν ώραν και μας είπαν να 

κόψωμεν τα μαλλιά μας δια να φθάνω

μεν. Πολλές φορές μας στερούν και 

αυτό το σαπούνι και χρησιμοποιούμε 

σερφ ή τιντιτι δια μπάνιο. Αφαίρεσαν 

την κλειδαριά από την ηόρταν. σων 

μια μπήκε στο μπάνιο να ξεπλυθή της 

άνοιξαν τnν πόοταν και την βρήκαν ημί

γυμνην. Οσον δια την τροφήν τι να σας 

γράψω. Είναι χάλια μαύρα. 4 φορές 
την βδομάδα φασόλια όλο φαγητά με 

όμιλο. Να μην παραλείψω να σας 

γράψω δια την όλο βιταμίνες ρέγγαν 

που καταφθάνει το πρωί με 1/6 ψωμιού 
και ένα κρεμμύδι. Μιαν φοράν ήλθε 

κατά λάθος ένα κρεμμύδι παραπάνω 

και η βαργιάνα ρωτούσε ποιός θα το 

φάη. Όταν είδε να επιστρέφονται όλα 

κατάλαβε μόνη της ποιά θα έτρωγε το 

παραπάνω. Έτσι γίνεται τις πιο πολλές 

φορές. Στέλλεται πίσω το φαγητό μας 
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διότι δε τρώγεται. Όλες υποφέρομεv 

με τα έντερά μας και στομάχια μας 

ένεκα της κακής τροφής. Η Χλόη η 

οποία πάσχει και από σκωληκοειδίτιδα 

είναι αναγκασμένη να τριί'ιη μόνο το 

ψωμί της τις πιο πολλές φορές διότι 

είναι όσπρια και η κατάστασις της θα 

χειροτερέψη. Αν καμμιά φορά δόξει 

του γιατρού να μας βάλη δίαιτα είναι τα 

ίδια και τα ίδια χόρτα βραστά με λίγο 

λάδι και ένα κομμάτι κρέας σκληρό 

που μέρες να το έχης στην φωτιά δεν 

θα ψηθή. Ούτε και ο γάτος μας δεν το 

τρώει. Η Πίτσα τιμωρήθηκε εις ψωμί

νερό όταν παραπονέθη για το κρέας. 

Συμβαίνουν τόσα άλλα που δεν γράφο

νται γιατί είναι κάθε ώρα και κάθε στιγ

μή. 

Σας ευχαριστούμεν για το ενδιαφέρον 

που δείξατε για μας. 

Αι αδελφοί κατάδικοι 

Υ. Γ. Να μας συγχωρέσετε δια την ασu

νταξίαν, κακογροφίαν και ανορθογρα

φiαν. Αι ίδιοι" 

Να λοιπόν μια συγκλονιστική μαρτυρία 

των νεανίδων ηρώων του αγώνα μας 

που η Μεγάλη Αγγλική Αυτοκρατορία 

χρησιμοποίησε όλα τα απάνθρωπα 

μέσα για να κάμψη το ηθικό τους και να 

ομολογήσουν τα μυστικά της ΕΟΚΑ. 

Εκείνες όμως προτίμησαν να υποφέ

ρουν, να ταλαιπωρούνται παρά να προ

δώσουν τον ιερό μας αγώνα 

Επανέρχομαι στις επιστολές των δια

φόρων κρατουμένων προς τον Ηγού

μενο π. Αλέξιο. Η επόμενη επιστολή 

φέρει ημερομην~ 27 Αυγούστου 1957 
και έρχεται από τα Κρατητήρια Πύλος. 



Γ ράψει λοιπόν ο κρατούμενος: ... Ευρί
σκομαι τιί.φα κατόπιν αρκετών περιπε

τειών εις τα κρατητήρια Πύλος. Ο Πα

ντοδύναμος με εβοήθησε και πάλιν να 

είμαι εν τη ζωή. Φαντάζομαι να περνά

τε και σεις καλά πάντως η φυλακή είναι 

φυλακή. Εδώ n.JJρa κάνω διάφορα μαθή

ματα του Γυμνασlοu ... Ευρίσκομαι μέσα 
σε στρατόπεδον συγκεντρώσεως πα

ρακαλώ τον Παντοδύναμον όπως φωτί

ση τους έχοντας την εξουσίαν να απη

λευθερώσοuν ημάς εκ των 

κρατητηρίων. Πάντως όλοι οι ελπίδες 

μας έιναι εστραμμέναι προς τον Θεόν 

διότι άνευ αυτού τα πάντα είναι μάταια. 

Φαντάζομαι θα συναντάτε πολλάς δυ

σκολίας εκεί μέσα λόγω της ανυποφό

ρου ζέστης του καλωωιριού ... " 

Η επόμενη επιστολή φέρει ημερομηνία 

4 Ιουνίου 1958 και είναι γραμμένη στα 
Κρατητηρια Κοκκινοτριμιθιάς. Έχει ως 

εξflc;:" .. Μετά μεγάλης λύπης επληρο
φορήθην σrτό κρατουμένους ότι δεν 

ελάβετε επιστολrΊv μου ιωι ερωτάτε 

διατί διέκοψα αποτόμως την αλληλο

γροφίc-t ~.,,' εiχαμεν ΕιλικρινciJς κατε

πλάγην και εστενοχωρήθην όταν 

έμαθα τα νέα σας. Μόλις ελάμβαναν 

γράμμα σας απαντούσα αμέσως και οu

δεποτε αδιαφόρησα εις την αλληλο

γραφίαν μας. Είχα την εντύπωσιν ότι 

εσεiς δεν απαντήσατε εις επιστολήν 

μου. Ως φαίνεται η επιστολτ'J μου ούτε 

έφθασεν αλλ' οίηε θα φθάση εις τον 

προορισμόν της. Είναι γεγονός ότι η 

βιαία οπομάκρυνσίς σας από τα κρατη

τήρια και η μεταφορά σας εις τος φυλα

κάς εστοίχισε πολύ εις τους φίλους 

σος διότι c:χάθη ένα πνευματικόν 

έργον π:Ju ορ;;:ίσαμεν Το πιστεύω ότι 
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υποφέρετε πολύ περισσότερον από 

ημάς που ευρισκόμεθα εις Κοκκινοτρι

μιθιάν λόγω του χιί1pου, της ζέστης ιωι 

των άλλων πιέσεων τι να γίνη ας ελπί

ζωμεν εις τον Θεόν ότι δεν θα αργήση 

και εις το πολύπαθο νησί μας να ροδί

ση η ημέρα της ελευθερίας και τότε εκ 

του πλησίον θα πούμεν πολλά. Θέλω 

να πιστεύετε ότι είμαι και θα είμαι ένας 

καλός σας φίλος και ουδέποτε θα σας 

ξεχάσω... Η ζωή των κρατητηρίων η 

ιδία δεν άλλαξε μπορώ να πω ότι εχει

ροτέρευσε κατά πολύ ... " Ο ίδιος ο κρα
τούμενος με ημερομηνία 7 Αυγούστου 
1957 γράφει και τα ακόλουθα:" ... Είμαι 

βέβαιος ότι θα περνάτε καλά κι ο χρό

νος εύκολα θα φεύγη. Εφ' όσον έτσι 

ηθέλησε ο κυρίαρχος να σας μεταθέ

ση από το στρατόπεδον δια λόγους 

aσυλίας ... Το ίδιον συνέβη και με το 

ηρόσωπ6ν μου. Ο κύριος Διοικητής με 

μετέφερε εις το 'Έ" COMPOUND διότι 
με αγαπούσε και ήθελε το καλόν μου 

και ιδιαιτέρως δια να με διαπαιδαγωγή

ση. Πρέπει να χρωστάμε ευγνωμοσύνη 

δια το ενδιαφέρον που επιδει

κνύουν ... " Η τιμωρία μου" ... επήρα άδεια 
να πηγαίνω καθημερινώς εις το κομπά

ου μας δια να εξετάζω τους μαθητάς. 

Μίαν ημέραν άργησα από την κανονι

κήν ώραν κω αυτό δεν εξαρτάτο από 

εμέ διότι οι μαθητές εlχον εξετάσεις 

και το αποτέλεσμα ήτο να τιμωρηθώ με 

ένα μήνα επισκέψεις διότι παρήκουσα 

εντολflν και άργησα 15 λεπτά. Ει)γε εις 
την Αγγλική δικαιοσύνην ... ! 

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν· δεν είναι 

έτσι που έλεγε ο Χρυσόστομος όταν 

καταδιώκετο από τους εχθρούς του; 

και ημείς τι να φοβηθούμεν · έχουμεν 
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συμπαραστάτην μας και παρά το πλευ

ρόν μας τον Θεόν όπου και αν ευρι

σκώμεθα πρέπει να δοξολογούμεν το 

Όνομα Tou διότι επέτρεψε κat αυτήν 

την δοκιμασίαν δια την πνευματικήν 

μας άνοδον. 

Ακολουθεί τώρα μια επιστολή με ημε

ρομηνία 26 Νοεμβρίου 1958 γραμμένη 
από ένα κρατούμενο των Κρατητηρίων 

Πύλος" .... Αρκετός καιρός πέρασε να 

σας γρciψω, αλλά όμως φαντάζομαι θα 

μάθετε από τις διάφορες εφημερίδες 

τα διάφορα γεγονότα τα οποία έγιναν 

εδώ. Πάντως είμεθα όλοι καλά ως 

προς την υγείαν το ίδιο βέβαια επιθυ

μώ και δια σας ως και όλους τους συγ

κρατημένους και υποφέροντας μεθ' 

ημών δόξα τω Παναγάθω Θεώ. 

Καταγίνομαι τώρα με την λεπτουργι-· 

κήν, αλλά όμως αργιί.J ττολύ να μάθω 

διότι είναι αρκετά δύσκολη. Την μcλt 

την πάντως δεν την άφησα κατ(1 

μέρος. αλλά πάντοτε διαβάζω παίρνο 

vτας διάφορα βιβλίο οπό την βιβλιοθή· 

κην των rφατητηρίων. 

ΕυτυχcλJς υπάρχουν αρκετοί γνωστοί 

εδώ και περνούμε όλοι καλά και είμεθα 

πάντοτε ενωμένοι και αγαπημένοι. Μας 

κ6νει τακτικώτατα κύκλον Αγίας Γρα

φής ο κύριος Λ. Κανονίσαμεν τώρα και 

καλήν χορωδίαν. Τον Γ. κάποτε τον 

βλέπω διότι δυστυχώς δεν μου επέτρε

ψαν να πάω αλλού εκτός στον απένα

ντι καμπον όπου μένατε σεις προηγου

μένως. Εχομεν όμr.υς τος ελπίδας μας 

στον Παvάγαθον Θεόν διόη κάποια 

μέρα θα βασιλεύση και το δίκαιον και θα 

εκπληρωθοίιν δε οι ιεροί ημών πόθοι.. 

Ηκούσθη κάποτε περί μεταφοράς μου 
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εις Κεντρικός Φυλακός αλλά όμως δεν 

είναι ακόμη βέβωον. Μου εξέθεσαν κα

τηγορίαν προς το ζήτημα της ταυτότη

τός μου δεν ξέρω ακόμη τίττοτε ... " 

Μια άλλη επιστολή από τα κρατητήρια 

Πύλος με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 

1958 αναφέρει και τα εξής:" ... Είναι γε
γονός πως έχεις μεγάλο δίκαιο αλλά 

πρέπει κάθε σκέψις να προσπαθούμεν 

να την απομακρύνωμεν για να μπορέ

σωμεν να βγούμεν γεροί όπως αvαλά

βωμεν άλλοι το ουωγενειακά μας κα

θήκοντα και άλλοι τα θρησκευτικά τους 

με ζήλον ως και πρότερον να συμπλη

ρώσουν τα κενά που τόσον στερήθηκε 

η κοινωνία μας .... " 

Ακολουθούν μικρά αποσπάσματα επι

στολών προς τον π. Αλέξιο." .. Το θάρ
ρος σας η αισιοδοξία σας π. Αλέξιε μας 

ενεψύχωσαν κι' εμάς μολονότι εσείς 

βρίσκεστε ττεριοσ<'ηερο από εμάς φυ

λακισμένος. 

Εν όσω δοκιμάζεται το σίδερο στη 

φωτιά κατά τοσούτον γίνεται εργάσι

μοv και rτολuτιμότεροv. Έτσι κt εμείς, 

άλλοι πολιj και άλλοι λιγότερο δοκιμα

ζόμαστε ... " (29.8.57)." ... Ελπίζουμε πως 
το τέλος είναι πια πολύ κοντά και σύ

ντομα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την 

πολυπόθητη ανάσταση της ηρωιrςής 

μας Κύπρου με την Ανάσταση του Σω

τήρας, ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ... " (Στρατόπεδο 

Πύλος 27 Ιανουαρίου 1958). 

Ένας κρατούμενος γράφει" ... ΦαντcΊζο
μαι πως θα κακοπερcΊσατε τις τελευταί

ες μέρες λόγω του υπερβολικού καύ

σωνας κάτω από τους πανίJψηλους 

τοίχους των Κ. Φυλακών. Οσο για τα 

κρατητήρια θα έχετε φαντάζομαι μι-



κράν πείραv. Ευτυχώς εφέτος δεν 

ξέρω για ποιό λόγο, λιγόστεψαν οι μυί

γες και απηλλάγημεν από την χειροτέ

ραv εvόχλησιv ... Τα τελευταία εττείσό
δια πλημμύρισαν την καρδιά μας από 

αγανάκτηση και πικρία, αλλά και υπερη

φάνειαν για τη μεγαλοψυχία και την 

τόλμη των αδελφών μας. Άς υπομένου

μεν όλος τας δοκιμασίας διότι το να 

μπορεί;; ·:ο τ:r:ριμc~νης είνω και αυτή 

αρετή ιωι μlιλιστα πολύ μεγάλη,.."(Κρα

τητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, 3.9.1958). 

"Κραττηήρια Κοκκο/θιάς 5.6.1958 ... Εύ
χομαι το γράμμα μου να σας συνανηΊση 

όχι στις Κ. Φυλακές αλλά ελεύθερον. 

ΕγιiJ πάντως κατ' αυτάc; αισιοδοξώ και 

τρέφω αν όχι και σπουδαίες αλλ' αρκε

τές ελπίδες για το εγγύς μέλλο. 

Εδώ πέρα κατόπιν των εορτών που έγι

ναν την 1 ην Μαίου, όλα Ε:χουν αλλάξει 
όψιν. Οι ηαρά'{γεc; .... Οι ιωλύβες για το 
καλοκαίρι. Και τι':λος η ζωτΊ μας, η 

τpοφ1l uηC' f(λπ Ολa αυτά μπορεί κα 

νείc να τα αναλογιστή. Κ.αι από μακρυα 

φτ6νcι να έχει ζήση έστω r<αι για λίγο 
καιρό τα κρατητήρια ... " σημειώνει χαρο
κτηpιστικ(; ακόμα ένας κρατοι)μενοc;. 

Μια άλλη σημαντική μαρτυρία είναι και 

η ττιο κάτω:" .. · Οσο για την κατcωταση 
στις Κ. Φuλακέc; έχουμε ακούσει πολλά 

Ι<αι rιραγμαπκά μας περιέλουσε μεγάλη 

αγανάκτησις. Τότε ακριβώς νοιιiJσαμε 

πως πραγματικά η ζωή σαc; εκεί στα 

σιωτεινά, υγρό: κω γενικώς ανθυγιεινC:ι 

κελιά κοθiσταται ολονέν ασφυκτική κω 

επικί ν δ υvoc;. 

Πάντοτε rιροσει.ιχόμαστε για σαc; και 

για όλους μαc; που ευρισκόμαστε παρά 

την θέλησίν μαc; "δέσμιοι" ιδιαιτέρωc; 
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παρακαλούμε τον Ύψιστο για την απε

λευθέρωση του νησιοίJ μας .... 

Όσο για μένα δεν είμαι και τόσον καλά 

αυτό τον καιρό. Ένας όγκος έχει φανεί 

κάτω από το γόνατο του αριστερού μου 

ποδιού και με πονεί κατά διαστήματα. 

Δεν νοιάζομαι όμως κω πολύ γιατί πώς 

με μια εγχείρηση, αν ο Θεός μου βοη

θτΊση θα γίνω καλά.. Επίσης έχω αλλά

ξει κάμπο: Μεταφέρθηκα στο Β· και 

μένω σε μεγάλην παράγκαν μαζί με δυο 

εξαδέλφους μου. Οί κύκλοι συνεχίζο

νται κανονικά σε κάθε κάμπο ξεχωρι

στά. Ο π. Μιλτιάδης μετεφέρθην δια 

της βίας στο G. COMPOUND για να 

λειτουργεί αλλά ... "(Κρατητήρια Πύλος 
18.2.1958) 

Από το στρατόπεδο Πύλος γράφει κά

ποιος τα εξής με ημερομηνία 

3.12.1957:" .... Ο κόσμος εδι~ πέρα είναι 
γεμάτος πίστη και αισιοδοξία. Και αυτό 

είναι ευχάριστο γιατί ούτε ο χρόνος 

ούτε η θέα των απαισίωv συρματο

μπλεγμάτων οίιτε και οι αvαμνf]σεις 

των προσφιλών μας προσώπων μας 

λύγισε το φρόνημα Τουναντίον αντλή

σαμε απ' τις δοκιμασίες περισσοτέραν 

πίστη για το Χριστό και την πατρίδα. Το 

κρατητήρια μας πρόσφεραν κάποιο μυ

σηχό. Το μυστικό της σωτηρίας, της 

αληθινής χαράς. Στα συρματομπλέγμα

τα ελευθερt.ί.Jθησαν οι ψυχές μας εδώ 

πήραμε το άγιο του βιβλίο στα χέρια 

μας σαν διψασμένα ελάφια ξεδιψούμε 

σ' αυτό. Ωστόσο ουδέν κακόν αμιγές 

καλού ισχύει και αντιθέτως. Δεν μπο

ρούμε να πουμε πως ο χρόνος μας 

στη φυλακή πήγε χαμένος ... " 

Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει το 
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αγωνιστικό φρόνημα των πολιτικών 

κρατουμένων που έμειναν πιστοί οπα

δοί των ιδεωδών και των διδαγμάτων 

των ιερών της φυλής μας. Αγωνίστη

καν τα νειάτα της Κύπρου με παραδειγ

ματισμό χωρίς να λυγίσουν χωρίς να 

υποκύψουν στη βία των Άγγλων κατα

κτητών. Κανείς διερωτάται πού εύρι

σκαν όλη τη δύναμη και όλο τον ψυχι

κό πλούτο για να μπορούν να τα 

βάζουν μαζί μ' ένα γίγαντα όπως ήταν 

η Αγγλία. Τα ένδοξα κατορθώματα των 

μεγάλων προγόνων της φυλής μας 

τους ενέπνεαν και τους έδιναν θάρρος 

και δύναμη και κουράγιο. Το "εις οιω

νός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης" 

και το "μητρός τε και πατρός και των 

άλλων προγόνων απάντων, τιμιώτερον 

εστίν η πατρίς" ήταν μερικά από τα 

συνθήματα που ηχούσαν συνέχεια στ' 

αυτιά τους. Και η επίδρασή τους ήταν 

τεραστία. τίποτε δεν μπορούσε να 

τους χωμίσει από την αγάπη τους για 

τον ιερό της ι::λευθερίας αγώνα. Ο 

νους τους ήταν στραμμένος συνέχεια 

στις Θερμοπύλες και τον Παρθενώνα. 

Και όταν οι πιο πολλοί αγωνιστές συνε

λήφθησαν και ωδηγήθηκαν στα διάφο

ρα στρατόπεδα συγκεντρώσεως εκεί 

έδειξαν έμπρακτα τα ευγενικά τους αι

σθήματα για την πατρίδα τους. Οι εξευ

τελισμοί, τα βασανιστήρια και οι κακου

χίες δεν τους φόβιζαν. Απεναντίας η 

πίστη τους δυνάμωνε και τους εμψύχω

νε. Στ' αυτιά τους ηχοι)σαν ακόμα οι 

υποσχέσεις που έδωσαν όταν εγίνο

νταν μέλη της οργάνωσης," .. θα εκτε
λώ άνευ αντιρρήσεως απάσας τος 

εντολάς της οργανώσεως, αίτινες θα 

μου ανατεθούν και δεν θα φέρω ουδε

μίαν aντίρρησιν, όσον δύσκολος και 
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επικίνδυνος και αν είναι". 

Ο στρατιώτης της Πατρίδας, ο αγωνι

στής της ελευθερίας ας μην το ξεχνού

με ήταν ταυτόχρονα και χαρούμενος 

αγωνιστής, χριστιανός ορθόδοξος με 

ιδανικά και φλόγα ανώτερα από κάθε τι 

άλλο. Αυτή η πίστη στο Θεό ήταν εκεί

νη που τον κράτησε ζωντανό μαχητή 

και ανυποχώρητο υπρασπιστή των δι

καίων της σκλαβωμένης του γης. Ετσι 

με το όπλο στο ένα χέρι και με τον 

σταυρό στο άλλο οι αγωνιστές του 

αγώνα του 1955-1959 ακολούθησαν 

πιστά τον δρόμο του καθήκοντος. 

Κλείνω το σημερινό σημείωμα μ' έναν 

απολογωμό ενός θεολόγου κρατουμέ

νου που δείχνει το φρόνημα και το πι

στεύω των αγωνιστών της εποχής του 

αγώνα μας για την αποτίναξη του Αγ

γλικού ζυγοι) από την Κύπρο. 

Εκθεσις Χριστιανικής εργασίας εις τα 

Κρατητήρια 

" ... 0 Κύριος δια της δοκιμασίας, εκαλ
λιέργησε τος ψυχός των κρατουμένων. 

Επραγματοποιήθη το του Ησαίου: εν 

θλίψει εμνήσθημέν Σου". Αλλά, της 

Θείας Προνοίας έργον, ήτο και η πα

ρουσία θεολόγων εις τα κρατητήρια, 

δια να οδηγήσουν ως ποιμένες τα λογι

κά πρόβατα, προς τον Μεγάλον Ποιμέ

να και επίσκοπον των ψυχών ημών, τον 

Κύριον Ιησούν. Ευχαριστώ τον Κύριον 

που ηξιώθηκα και εγώ να προσφέρω 

τος υπηρεσίας μου προς τους αδελ

φούς μου συγκρατουμένους. 

Τους δεκατέσσαρες μήνες διετέλεσα 

κρατούμενος εις τα Κρατητήρια Πύλος, 

κ.αι μόνον τους τρεις εις Κοκκινοτριμη

θιάν. Όθεν, την περισσοτέραν χριστια-



νικήν εργασίαν, την έκαμα εις τα Κρα

τητήρια πωως. 

Εν περιλήψει, ο χριστιανικός μου απο

λογισμός, περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Πενήντα κηρύγματα κατά τος θείας 

Λειτουργίας των διαφόρων κάμπων. 

2. Ογδόντα Κύκλους Αγ. Γραφής εις 

διαφόρους κάμπους. 

3. Εκατόν πεντήι~οντα Κύκλους οικοδο
μηηκης μελέτηι:.; rι μελέτης Αγ. Γραφής 

εις τον ιδιαίτεpον θάλαμον της συγκα

τοικήσεως. 

4. Τριάντα ομιλίαι με διάφορα θέματα, ή 
λύσεις θρησκευτικών αποpι<.ον. 

5. ΓΡΑΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) ΧριστιανLΙ<όν Ημερολόγιον, καλλιτε

χνημένον, με όλα τα θέματα των Κύ

κλων !'.Υ. Γραφrκ 

β) Δεκατρείς εκδόοεις χριστιανικών 

άριστα Ι<;ολλι π:χνημι-':νων 

()\!6 

οrτο τους ι<ι!κλους Λγ ΓραφιΊc:. 

ti. Ειψάθηοιι:.; χριστιανικιίJν τραγουδιών, 
τη συνοδεία ω<κορτεc'Jν. 

7. Λειτουργία χρισηανικιΊς βιβλιοθήκης 
του κάμπου, με 200 περiποιJ βιβλία. 

8. ΔιCιδοσις και αγορά άφθονου χρισηα
vικοι! βιβλίου 

9. Διό.δοσιc; χριστιανικών περιοδικών. 

1 Ο. Χριστωνικαί εορταί κατά των 

σφηιJιών ιωι αισχρολογιών, ιωθώς ιωι 

ι-<ατό. τοu q;οβεροίJ πόθους της χαρτο·-

παιξίας ... κλπ. 

Πολλα είvω τυ ψυχικCι θαύματα που 

εηετελέσθησαν εντός των Κρατητη-
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ρίων, αλλ' ας αφήσω να ομιλήσουν και 

εκφραστούν μερικοί εκ των κρατουμέ

νων. ΚΡΙΣΕΙΣ: Εις ειδικόν ερωτηματο

λόγιοv που τους εδόθη, μερικοί οπή·· 

ντησαν ως εξής: "Στους Κύκλους 

γίνεται ένα συνεχές σφυρηλάτημα, μια 

ψυχικιΊ αναγέννησις με τα διδάγματα 

και τα θέματα που λέγον-rαι, που σκο

πόν έχουν να γίνουμε καλύτερα". Δια 

τους Κύκλους αλλος γράφει: "Οι συγκε

τρώσεις είναι πολύ ωφέλιμες, γιατί ο 

καθένας ακοίιει εκείνα τα θεία και 

χρυσά λόγια του Χριστού, τα οποία δεν 

γνωρίζει ο καθένας μας. Ετσι κι εμείς 

θα γίνουμε σαν στρατιώτες του Χρι

στού, θα τρέξουμε δεξιά κι' αριστερά 

για να φέρουμε κι' άλλους κοντά στο 

Χριστό και τους απομακρύνουμε από 

την αμαρτίαν". 'Αλλος γράφει: "Μόνον 

οι χριστιανικές συγκεντρώσεις μπο

ρούν να κρατούν εξυψωμένο το ηθικό 

μου και ουδέποτε θα παύσουν να με 

οδηγούν και καθοδηγούν στα διό.φορα 

ζητήfιατα της t:ωτΊς μου. Τόσο καλή 

είvω η γνώμη μου για τέτοωυ είδοuς 

συγκεντρώσεις, ιοστε και στα παιδιά 

μου θα λέγω με ζήλον και αγάπην, ποία 

είναι η ωφέλεια που θα αποκομίζουν 

από τέτοιες χριστιανικές συγκεντρώ

σεις". Άλλος δεκαεφτάχρονοι.::; νέος, 

λέγει: "Τις χριστιανικές συγκεντρώσεις 

τις βρίσκω πολύ ωφέλιμες για όλους 

μας, όσοι έχουμε ζήλο για πρόοδο 

Είνω μια θαυμάσια ευκαιρία που δεν 

ιην ευρίσχει ει:ικολα ο ιωθέvας μας, γι 

oun) πρi:ηει να υπερηφοvευώμαστε -
με χριστιανική περηφάνεια - που είχαμε 
τέτοια ευκαιρία... 'Άλλος προσθέτει: 

"ΜποριίJ να πω ότι οι κύκλοι έκαμαν 

θαίψuτα. Με τους ιςι)ι<λους πληοιίιζου

με περισσότερο τον Χριστόν. Οι κύκλοι 
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ελευθερώνουν το πνι:ίψα μας και μ' αυ

τοι)ς λύουμε τις απορίες μας, που 

μόνοι μας δεν μπορούμε να τις λύσου-

μc ... ;'Σχετικά για την JΔ,γ. Γρφαφή, κά-

ποιος γράφει: Άρχισα να μελετώ την 

Αγ ΓpαCDή από την ημέρα της κρατήσε

ώς μου και εντεύθεν. Από τότε είναι ο 

πιστός μου φίλος και πάντοτε μου δίνει 

θάρρος και δύναμη να υπομένω το μαρ

τύριο τοί,τ::: . ~εννοεί, της κρατήσεως 

τοu). Αλλος λεέι: Την Αγ. Γραφή την 

μελετούσα και πριν, αλλά δεν της έδινα 

τόση σημασία, όσο τώρα". 

Στην ερώτηση· Πότε πλησίασες περισ

σότερο τον Χριστόν", ένας είπε "Πλη

σιασα περισσότερο τον Χριστόν, όταν 

συνελήφθηκα την 1 ην Φεβρουαρίου 

1957 fωι ωδηγήθηκα κάτω από τα φρι
χτά, βασανιστήρια .. " Άλλος γράφει:" 

Για να πλησιάσω περισσότερο τον Χρι

στόν, αφορμή ήταν η σύλληψίς μου και 

η μεταφορά μου στα ανακριτήρια. Στις 
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δύσκολες μου αυτές ώρες, ένοιωθα ότι 

είχα την ανάγκη Του περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά". Άλλος σημειώ

νει· "Πλησίασα περισσότερο τον Χρι

στόν, όταν ταπεινώθηκα στα κρατητή

ρια.Κάποιος νέος εκφράζεται ως εξής: 

"Οι κυκλοι ήσαν η αφορμή να πλησιάσω 

και να νοιώσω την αληθινή χαρά. Για 

πρώτη φορά στη ζωή μου κατάλαβα, 

πόσο ευτυχισμένοι είναι οι καλοί χρι

στιανοί". 

Αυτές είναι ελάχιστες σκέψεις μερικών 

κρατουμένων των Κύκλων, που μπόρε

σα να πάρω. Το καλύτερο και ζωντανό

τερο τεκμήριο των ψυχικών θαυμάτων, 

βρίσκεται βαθειά στις καρδιές τους. Η 

καρδιά ξέρει καλύτερα να εκφράζεται, 

παρά το χαρτί. 

Και όλα αυτά, δια την δόξαν πάντοτε 

του Πανάγαθου Θεού. 'ΆuτciJ η δόξα εις 

τους αιώνας των αιώνων" .... " 




