
30 ΕΛJΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ 
ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΝ 

ΑΓΩΝΑ 1955 - 1959 

'Arrrό ,μι~pός, όταν έφοιτοϊισο: εiς τη'ΙΙ 'Λ

στικi'ιν Σχολη'ΙΙ ΛεUΙ<ωσίας ώς :μαθψής, τΟ: 

μσ:Ηήιματα ποu ε'ίλκuο'ΙΙ περισσόπρσν την mρο· 

σσχi'ι-ν κα:i τό έv5ιαφέρον :μοv π:ρός αίr:a 

ι'jσαv τa θ,:.ηισκευτικΟ: καΙ η έλιληr.rικη ίστσ

ιρία τijς άρχαiας καi -vεωτέορσ:ς '6λλό15ος, 

προ π01vτος δε η περίοδος τής ΈλληνικΠς 

'Επαναστάσεως τοίι 1821 πσu διδάσκει έ~ 

πλάτει είς δλαc; της τaς πτιιχaς πως άπσ

ιcr&ται η έλεvθφία άπο ΕΞνα στκλαβωμέvσ• 
λαόν. 

'Ήσαv τότε οί ώραίΌι χρόνοι τ&v έ.vδό

ςωv καi νικη:φόpωv πολέ;μωv τοίΊ έλλψικοCι 

σηρσ:τοv 1912--19 I 3 μi: άρχιστρά-ηηyον 

τΩ'~! «yιov τοCι άητσι};ι, τον ~puλικοv στρατη

Αάτ:ηv βασιλέα Κ·ωvσταvτΊ-vον τον 12ον. Cί 

,μ. διδάimιαλοί ,μας, έ\Ιθοuσιώδεις καΙ άΙGpσ:Ι

φνεΊς ί:λληινες μf: άvεπτ.uy:μένφ την έβνικη•ι 

συ~ίδησιv εiς τόv μiyιστ-οv 6αθιμόrv, δi:v 6:
φφον νΟ: παρέλθη άπι:φατήρητος κάθε vι

rκη,φόφος μάχη τοCι έ:λληrvικοίι στρσ:rοί} ποu 

να μη :μάς η1v πειριypό:ψΟ\Jv μέ τα ζωηρόη:

ρα χρQμ;ατα και Ε.νθουσιώδη λόγια καi -,α 

ηΊν παpαλ)Ιηιλίζονν ίστορικ&ς ,με έκεiνας 

τώv νικJΙ]φόρωi\1 πολέμων τώv ήμιθέω'Ι! τφcι-

yόνων μας κατό; των τότε 6αp6άiρωv έ,χθpώι 

τής Έλλ.άδος. 

ΟΙ 1στορικοl α&το! παpα:λληλιστμοi i)σαν 

τόσο:ν ζωιιτα:vοi 111οlι μaς ι!:φλόyιζ0'11 τη., ψcι

χηrv καi μaς έτόvωvαν το φρόνημα, ποu προς 

στιΥΙμi'ιν σδ:v να έΎ'fjΥάμεθα καi η,μεί<; 

ικ,αίτοι μι-ιφ::.l -- - Ο:λλοι η,μίθεοι κομ,ηάζQi\1-

πς δια η1rv καταyωyήν .μας. τα έθνικά μω; 

δi; σuμ6ολα KC!li τa θι>ίιpια aσ,ματα τΟU 

1912--13, ποlι δΕ.ν ι)σκχ:v καi όλίγα, έδέ

σποζΟ'J είς κάθε μας σχολικi)ν ~~δ.ήλωσιν 

rκα1 σχολικην έοιpτi'ιν λόyφ των άλλεπα!λλι1-

λωv νικ&'~/ τοίι έλληrvικοΟ στρατοίJ. Δια κά

θε ξεσκλάβωμα μιάς 1τόλεως κα1 .μιa δοξv-

λοyία κα1 .μιa παρθλασις είς τΟν μΟJι<Jρ(ιδp?-

ΧΡ. ΛΟΓΓΙΝΟΥ 

'Ο άyωνιστης διδάσκαλΟς Χρlστος Λι>γγί'vc;~ 

έ!Κ Κuθipέας. 

μοιv (οδός Λή5Jρας). 'Όλα αίιτa ---- ι!:θvικa 

λοuτρa -- E;μcrvov εiς Ολοvς τοuς μα:θιryτ,'rς 

τής έποχiίς ποlι τα έζησαν, ίστηρικως δε 

καi εiς τας ιcα:-1"0!ΠΙ'IIaς yεv~άς, 6αθέως pιζω

:μέvα είς τηw καρδίαv κα1 άvεξίτηλα. Πι-

σπύω δf: aκραδάlντως πως αVro το έθvικον 

6-ά::ττισμα καΙ έβvικόrv τrι•στείrω, 111αpaδοσια-

κ6: διατ-rιpιεΊται καΙ σννε.χίi;εται κα1 σή,μερα.v 

καΙ θa σιινεχίζεται οπαθε;ρόν καΙ &vαλλοί:.::~ 

TO'J <Jl•ζ τaς ψ-.J)(aς ολωrJ των [;λλφοποίδωtν 

τijς Κίχτηροιι, 

Μέσα λοι111&ν σΕ τοιαύrην έ-ΘΙΙ·ικην άτμό

σψαιι,:χw κα1 έθvικτ]ν κολuμ16ήθpαv έμοpφώ

θ'r;,χα εiς δλψ μοιι η\ν σχολικfι,ν ζωcιlι.ι καΙ 
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,μi: τiΊι O:)'''iθειaJv τοu Θωϋ άm:.ψοίτησα άπο 

το Παγκvπριον Διδασ(αι'λεϊον καΙ ijρχισα vO: 
f:ξασκω το έrτάγyελιμα τοϋ διδασ>κάλου. 

'Εν nαρό5eι> άναφέρω έδω Ε,α Ιστορικό' 

ysyovoς τής μαθιφικιϊ<; μcυ ζωiiς πολu σχ~

τι"Κ6ν. "Η,μ,ην τόπ είς τιΊ·ν πτάρτη.ν τάξιν τ σΟ 

Π01yιi<'υπr;:;•ίοv Γ υ·μrιασiοv δταv ij,ρχισεν ή f.λ

ληνικ'ή έ!κστρατ.εiα δι<'χ τι'jν άπελwθέρωσιv 

των έλληνΙJκωι έ!δαφων τη,ς Μ. 'Ασίας. Τ ό

σος iμσ ό ένθσ:.ισιαοψος ποιJ έπc:1<!pά.τησε 

:μεταξu των μαθ'ητώv, ποu μφικοi τωJ 

•μεyαλuτέρωv τάξεω•ν καθιiις καΙ 3--4 άπο 
τ~ιι τάξιν μου, μεταξu αύτC>v καΙ έyώ, έ

σπ•εύσ:χ~μεv μi. έκατσντά:Sας πολιτι:Jι κai έ

vayι;Jι:Xψ'η[jlEC:I ώς έθιελσνταi είς τΟ: yιρα:φεϊα 

τσίι τότε Cλλ.ηrνος πρσξέwοu τijς Έλλάδος, 

άsψrνήστοr..ι Άrpτέψη, διa νa λάοωιμεν καΙ 

ήμεϊς μ,έJpσς είς τιΊv ιJκστpατείαv κα:Ι ν<'χ πο

λεμήσQμιιΝ Π')νάϊ μi: ΤΟUς ifλλr]'Vας ό:Q.ελφούς 

·μας. Διuστuιχώς δμως ο ένθwσιαισμός μας 

αVτος ,μετεδλήθη είς ό:πσyοήcrευσιιv, διότι δ 

τότε &:γyλος 'Α;Jrμ•οισ'τι'j·ς τijς Κύcτφου η,ριvήθrι 

κιο:Ι δi:ν έπέτρεψε καΙ άίτω 6 ποοος μας i'
μει·νε άπΙ;Jαyμο:ιτοπrοiητος. Ποιος ξεύρει, iiv 
έιmριCΧΙγ!ματοπrοιi'jτο, καΙ μi: τι']v ήτταιv καΙ 6-
πισ'Θaχώιρησιv τοv έλληινικοΟ στρα'τοu πσύ 

έ11'ηιΙ<Cαλοή,ΙJιησεν, δi.ν θa άφ,ι'ι·να<με καΙ ήιμεlς 

το Κ·ΟUΙψ•άpι μας σi: κα'Ι'έvα 60UIVOV 1] χα:ρό:

δ>ραv τi'jς Μ. 'Ασία(: διa νa Ω::>:!:ψωιμεv ,.,'ι 

τσύ,:ϊχtι:<α κcρ{'(;κια! 

Δεν ίnrίj:pχcε άμφι6-αλiα λο~πόν, πώς i:.τri 

της αόττl<; έ\3Ιν·ικτlς δδοv θa έ6άδιζον, θa f
«αιλλιερyοοοα καΙ θa έvέσπειρσν εiς τaς 

ψυ1χaς των έλλιηνοποίδων μαθιητωv μου τ:Χ 

'iδια φροιvή:ματα κα1 ένθσuσιαοψον καΙ τσιJς 

iδίους έθνιικσUς στοχασ>μούς. 

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΞΕΙΙ 

ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 

ΤοιοίJτοv λαιπόv, έθνιικ&!ς καi έλλη,vαπ,ρ'

πC>ς κατ.η.ρrτ·ισμιέvοrv, μέ είιριε καΙ ό έ.κ:ραγεiς 

ό:11'ελεuθερωrrικος άyciιv τC>ν έλλήνων τijς Kι)-

111pov τι'Jιv lrηrιι ,Ατnριλίοv 1955. Tc\1 Οντι μi:. 

ι'Jλ,έJΚτιρισε Kictt TOV συν-έλα,f)οrιι μέ·σσ Εiς την 

ψιJχή'ν μοu μξ ολοv τοv το μεyαJλείΌν. 

Ήτο, δ:ν δέν άπατ&ψαι, Μάϊος - Ίούνισς 

μi'JΙV τοu 1955. Ό Πέτρος ΣτvλιαvοΟ, σuγ-
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χώριός μισu ιJκ Κu:θρέα<;, vvν διευβuντής 

τοCι Μ:Jιuσείοι; 'Αyωνσς -- τετρα<:τι'Jς τότε 

φοηιr;,τι')ς τιϊς φιλολ,οyίας εiς Άθ1ή,ναι; κα.i έκ 

τώ·ι πpώ~τωrιι ό:p;.οσθ1έντωr,r ι<αi καταταyέντωv 

εiς τ:Χς τόJξεις τiις Ε.Ο.Κ.Α., έλθώ·ν εiς ΚCι

προν, μέ οuvήιvτησεν Ε:να π.ρωϊ:νον - ιiτο σχu

λικi) cφιγία --- εiς το:ν πιερί6ολοο ... TOV IEi,DOV 

ν·αιοu ΦαVΙερω,μέΝ,ης εiς Λ<Ju:κωσίαv, μi:. έ;πλη.

σ:ασεο,ι καΙ μi:. ά:κιραιv μ,υστικότητα μοi) έξc:

μuστη,pιεUΘrη το,y 01κοπΟv τοu 'Α.yωνος καΙ 

μοV έτη;:::ότ,ε,ιιvιε να κατα:rαγώ καΊ έγω εΙς 

αurόν. Τοιιαύτηv λoψnnperv εύικαιρίαv, άλλως 

τε, τι'jν έ:ττε.δcίωκον καΙ cφέσωις ιΊ<τrΓάlσ€:ην 

τι'jν τιρότο:σιν μέ έθινικιΊ·ν ύπφ,ηψάνιειαi\1 και 

άyαλλίασιν. 'Έοαιλοv τον σταυρόν μαυ δσ

~άζων τοv Θεο'ν καΙ έ:νδσμιJχω<; εΤπον είς .-ov 
έαuτόv μου «IΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ 

ΛΑιlν\JΠ Ρ ΟΝ» Ι. 

Ό Πέτρος Στu,λιαvοΟ ijξωρε πολU καλa 

τον χαιραικτήιρια μοu· καΙ τa ψιροvή,ματά μοu 

καθως καΙ τη,ν έθΙηικήν μ'οu· δ:ρaσιν ποu άvέ

wτruσσσν, ώς διδό:Jσ~αλσς, έπl άyyλα:φα.

τείας είς δσα χωιριΟ: είρryάσθην κο:] τελευ

ταίως εiς Κuθ'ρ,έαιv καΙ m:ρίχωιρα. 'Όμως 

καΙ έyω έτρεφαν πλήρη. έμπιστοσuνην προς 

αύτοv διι'ι: τι'j,ν εiλικρίvε~>άν του, τον σταθε

ρό•' του χαΙ;:;ακτi'j.ρα κα:i τα άyva φρονή,μα

τά του. Mov έξήyησε. έν όλίγσις, έν εlδει 

'(Φιλικι'jς 'Εταιρείας» (av και τοίίτο ιlτσ πε

ριττCχll) πc~ς ό σκαπΟς τc{ί )A .. yC:Jvoς τt'cU .3:-· 
νελ,ά16:1με;J νCχ: κάμω~μεν είναι ιερός, εΤvαι t.

θ'.Ιιικός, εΤναι aywv μ,έ.χρις έσχάτων διa Ttl•V 

Ο:π·ελεuθ-έpωαιν τi]ς σ:<'λαοωιμένης Kύ1rpou 

μας άπο το·'Ι 66,ναuσον άγyλι.χον ζυγόν, 

κ.λ.π, ''.~v QUΙVεχεία μοu εΤπ-ε νa μετα6;;) 

είς την ίε,ρατιΙ<llν σχσλι'Jν κα! έκεΊ νa σuναv-

i. Μiiχρι τής Ι ης 'Απριλίου 1955 είχον 

τ.ρ,ιαc<οντα:ετr} · διδασκαiλικJ,:ν UΊΊ'η:,c;εσίαv 
και δeν Π1;J<Ωr)χθ<ην εΙς άvωcrέιpαν Τ1ά.ξιν --
αvτο δε,v μi: έvSιέφε.ρε -·- διότι είς rτο 

φάϊλ μου· Υ]ιμιηrv μαυροrτηvαικισμένο<; uπο 

τοίi άyγλιικοi) Γ ρα,φεί.οu Παιδείαι; δι' t
βν•ιικι'Jν δρaσιν. 'Ενώ ή έν τc\1 σχοιλείι:,:> 

έρ:yασία μου καΙ ή Π1ριόο5ος τι:Jv μσ'θη

τWιν 1")το άρ<iστη, ώς μi: διε6q6α.ίωvον cί 

τότε έλληνες έπιθεωιρη,τα.i ποu μέ έπΡ.

θ>εωροVσωι. 
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η1σω τον τότε ΔιιJιt9Vvη')ν α&rfiς κ. Κω)τlνοv 

Λwικωσιάτην, κοσμιΙκον τότε, καΙ νίJ,ν Άριχι

Ιμcννδιpίτrηιν, δια. τa πφαιτ~ι:ω. Πρό:)"ματι, 

έοcαψαΙ ά;μέσως i:vα τη,λεφώιnηψο: ε! ς τ•ιΊ•v 'I ε
ρο:τιικτψ Σχολι')<ν άπο τό τη1λέφωιvον το\Ί έ

ξοψ'Ολο,γηrrη:ρ•ίοU' τfiς Φανφ:.:,μένης μετ.Ο: φό-

6α.ι ΘΕ:!σu -- τΟ: τηλεφι.:Νή:ματα πcφακοιλου

θα--:Jντο -· παρCιντωιν καi τοU Πιέτρσv καΙ τσJ 

m:x:πa Σ ταιίιρου, ίεφ1έως τότε το.U vα:σu Φα

·>'zpω.μ;έvη1~. Τ οσ άwσκ:άλυφα - τoiJ Λwκω

σιάrrη - ·π·σlο·ς 1\νιeου•v καΙ δταν έπi]1;;ο: ά

'J!'άντ.ησιν, άμέσως έπi];;α ίiν:α τΟJξi καi έτrij

γα π;ρΟς συιvάvτιησίιv του.2 ~ΕκεΤ ό::φοV ώμι

λήσοψιεv τΟ: σχετι.κΟ: καi μοσ άνέγ~ο~~ωσε το1v 

&::ιχαι τί]ς Ε.Ο.:Κ.Α. καΙ ώρκίσθΙηrι, κατετ-5:

γ·ηrι άπό τfi•ς στιγίμi]ς έκεi•ν:ης ε!ς τΟ:ς τά

ξεις τi]ς Ε,Ο.Κ.Α. ύττό το ψινδώνuιμσv 

<<ΚΡ.ΑΤΙΝΟΣ» καi άνέλα6·ο•ν κ·αθήικαvτα ί'

μαι5άρχοv είς Κuθριέαν. Τότε δέν ίιτrηρχεν 

ταμέάJ;:ιχης είς τιΊv πε:ριαχήν μας. ΤοιμεάJριχης 

ryΊ"o δ ΛιJυΙ~Οσιάrrης καi τf\ς Λεvκωσίας κα1 

τf\ς -mεpωχf)ς ύττό τό ψΕ:!ι.ιSιώv:υψαι ιιΤ σέλιΥ

κας». 

Καi έ5ω θa κιάμω μιό1v μικΙρόJv παριέvθε

σιν. Τό ψω5ώνuμο•v «ΚΡΑτΙΝΟΣ» το έ

χ,ρη,cημοτrοίησα είς τaς αναφοράς μου πρός 

τον τομεάρχηΙV μου διa όλίγαν X.CXJ;tiKOJ 

διάστη1μα. Κατόπιν ό «Τσέλιγκας» (ΛεlfiκD

σι·άτ.η.ς) μσί) Ε5ωισΕJ•ι aλλο ψεvδώ.wμοv 

«Κ ΡΕΩΝ» διa τοι έξr1 ς λόγcrι. 

,, Οταν 6 Πέτ;χ>ς Σ τιtλιανοί) έ.3ραπέτεU'Οεν 

6κ 6ευτιέρσυ i:Jκ των κ,pατηlτηι,JΙ:ω,v, ό:ντl \'0: 

i:ιλθη ε!ς τcJ<J το1μέα Κυe•ρ:f;ας, έmϊ•γiεν ε>ς 

τΟν Τ'CΙ;Jέα Σολιάς ~-- εκ τωv ύστΘ~ω·v, δπ:vς 

θ.J: ΙS·αιί),με παpα:κ•άrrωι, βa ί'jτοι τrροτιμόΊ"ε:ρσι 

καΙ άσφα!λέ:;, δv i'ιρχετο εΙς τον τομέα μαr;. 

·- -- Ειύp•ισΚ:ΟΙμ·ένοv τ01u Πέτ,ρcv έκεί', τοϋ εΤχοv 

γ,p:)ψεΙ, κά-ποτε, ίJνα Υ'ρά:μΙμα ε(ς το οποί'c.v 

τΌU άνεκοίνωΙVΟ'/ ένα ποιλ.u σσ6αpον μυστι

ι<:Οιν τfiς όρyαvώσεως καi αuστ·ηρως άτrορ

,ριήταJ mει;;•ιεχαμ.ένου. Τοϋ f:yρα1Jov ΕΙi•ς τrψ 

έτrιστ•οίλijv -- σ:καπί<μως ~- aσχετα μέ τ.Jν 

2. Ό Λιω:<οσιό:της i'jτo καί τφοηγσuμέvως 

γν:v.χττός μοv. ΕΤχ•εν f:λθlει ε(,ς Κυθρέαν 

κα] έκήιρu•ξε<ν είς τ·ιΊιν έκΙΚλrtΟiίαν τί]ς 'Α

γίας Μ01ρίνης, ο"Π"αc.ι 1\:μψ ίεραψάλτψ~ 

ε1ς αuτήν. 

ιΕ.ΛΙΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

άγωvα, καi κάτι γιΟ: τΟ:ς έ.ργασίο:ς δηθεν 

TC>U τrατέpα του κ.τ.λ. και τοσ την Ε.στειλα 

καταλλήλως μi: τη,v ίι·ποyρ01ψ-i]v «ΚΡΑΤΙ

Ν Ο Σ •' πο•u έγνώ:.οιζ,ΕJv δτ ι η,μσυν έγώ. Α/.;

τι'J.ι τ•ι'ν ι:.-τ,•ιστοίλ,ήι·ι, ό Πέτρας, άvri ·ΙΙ'ό: τι'Jν 

σχίση i] ν(χ τll'Y Κά.ψr,ι, μ1ετa ΠΟU τιΊ,ν έδ.ιά-

6·ασε, έληισμόVΙηΡ'ε φaίΙΛεταιι καi ocv το Ε.κο:

ιμιε, παΙρ<'χ. μόνοw τιΊ·ν Ε'601λ<ε στιΊ τσέπτη του. 

'Α,;;.yόη:ρα, κατ Ο: κ.α:κ-i]v τύχη,v καΙ κατόιπιν 

Π'pοδοσίας, 6 Πέτ.ρσς έπεση<μ•άνθιη καΙ συνε

λήφΘη, ύrιτο τw•ι a:γγλω,ν καi μετεφέρiθlry ε!:; 

τaς ψΙJΙλiCΙΙΚ1άς, έρεύ'V'!]Ις δf: γ<Εν'Ο'μ•έ:ν'!]<; f::τr' aV· 
τοί), εupον το γρά:μ1μα εiς τιΊν τσέπηv τοι.ι. 

Έ:π<ει5,η δΕ: σί ογγλσι τον εΤ.χαv ε!ς τό στο

μάχι, μετa Cι.πο δύσ δΙpκJΙτrετεύσεις καΙ ώς 

i':vo άπό τό: 6ασικώτΕi.:Jα στΘλέ:χη τf\ς όρ"(σ:

νώσεωις καi έδ:ιψσΟσαv έικδίικιησιιv, τΟv ύΠ'έ-

6αλα,;ι είς πολu σκληρa 6ασΟJνιστή,ριια, το-

εΙς το rπρόσωπrοv 

μέχΙ;:JΙI σηjμ•ε:!οv τrou έπαpαμDΙρφώ8Ιη. Είς τi]v 

άv6!κ;ρισιv πσu έJΠ1J'])κσλού:θηρε, (μεταιξu &λ

λω·ι, ήρωrrήS'•η· νa άποκαλύψt} ποΊ.ος εivαι 

εί.vαι αύτος ό Κ Ρ ΑΤ I ΝΟ Σ ποu τοu ί::στει

λεν αύτι'j,; τη,ν έτrιστολή.ν. ·ο Πέτρος ήρνεί'

το έπψόινως πwς δFc'v' έγινώριζ:ε τέτοιον crι

\)χ,J•πον μi: αvτο το δv:ψα, Π·ά:vτως θa εΤ

vαι κ•ά.ποως, εΤπ•ε, άπο τa μέ,οη μας διά 

·VCx γν((·cΙ:ζη τΟΥ ΠQTEψJQ μου καi \la μΟιJ 

γ~άψη οι αύτο,, σχετικά. Προσι.::rπι,κ·a δμως 

έyw c·i::·ι yv:.(::.:ζω ποίος εΤ·,'αι. 

Τrμ σC.λλο-;.ψιν, τιl·v άνάJΚJ.:>ισιv καi τιΊv κα

τάΘεσιv τσv Πιέ,ρου τι')·v έ5ηjμοσίευσε.ν τότc: 

,κ,άποια i:φημΙΕΙρicα, &ν δΕ.v Ο:πατwιμαι, ή «'Ε 

λευθε,ρία». 'Όταιv 6 ΤσέJλιγκας (Λωιωσιά

τη.ς) έ5ιά6ασε και εfδ<εν όλα αύτ,ά, άμιέσο~ 

μέ έκtάf~<ΕσΕ καi μ::οv άλλαξε το πprnov μσο 

ψξιι5:ώvuμον καΙ μοί) !L5ωσεrΙ δεύτΕJροιv, τ,) 

«ΚΡιΕΩΝ». Ό Λα,Ικοσιιάτη'ς έ;τi πα;;οοvσic;χ 

μσυ έητήι~Ει01ε τΟ'.t Π'έτιρ::;ιv δtCx τιlιv τηα-ηριωτι

κι')v καi άγωvιστιΙΚή,y αurrι')v στάσιιv τrou έ

τή·:•ησε κα'11όπrιν τόισωv πι·έ-Ο'εωv καΙ 6αΟ"αιvι

στ.r;ρ:.ωv. 'E·v συΙΙ<'εχε:iι;r ό Πιέτρος έφιc.ιιλαtι<ίσ3·,1 

διa 6iιou Ελς τΟ:ς κ•ε.vτpιΙκaς ψV'λαΙΙ<Jaς, κατό

'Π'ι•ν δi: μετε:φ•έΙpθη. μαζu μέ άλλους άγωιvι

στaς τσϋ σκλη;οοσ m.ιι;>ήΙVος, ε!ς τc'χς φvλα

κaς τf\ις 'Αγγλίας δι' αιχrτιφοτέJραν Φ!Ρ'Ού

ΙΡrισι•ν. 

"Οταv λοιποv ~- ώς πρσαναφΘρθη, ~ _, 

μσσ άvετέeη ή ένταλη καi άvέλα6οv ώς ό-
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ιμα\Sά:ΡΙ)(η>ς, η π,ρώτη; ,μου <1\ΡCJΙΠiς ι'jτο νa έπι

λέςω παιδιa τσVψιηιpa μt έλληr.ιιικi]ν καιpδιav 

ocαi νa σχηιματίισ;ω τi]·ν δμ,ά:5α μα.ι. Κατάτττ~ 

"!Ι'Ολλi]ις 01Ι(jέψεως και μιελιέτιης Ε'Π'έιλιεξοο τώς 

τοιαίlτα, νέοιυις ποu διΕJκατείχαvτο, κατιa τrψ 

γιν~ι.urιv μου, άπο φιλογφον πα:τιριωτισ,μό•~, 

τόWμηv καΙ αύταπάpιvησιν. Είς Ε.να διμως ά

γιc.:fJΙστη,y ,μιδ:·ς μu'στικi]ς έπαν,στατιικi]ς όρ

γοnιώσεως διa έλιωθ'εpJ•CΧΙV, έκτος aύτων των 

ψ""'Χιικ&rι Ιδιοτήτων, χιpειάζιεται καi η Ciiκιpα 

(!χεμύeΙ~ια κα!] έν έσχάη] avάJyκl:J κai η αιJ

τοθιJσίσ:. Τολψω καί λέγω δτι κιαί αύτa έ

κιέiκτηντο είς μέiyιστοv 6α8ιμόν. 'Ατrοκαλίι

πτω έ5ω τΟ: όνόματα τi]ς Qμάδιος τσv π,ρώ

τΟ'J 'Π'L.Ι;:;i]νος τi]·ς Ε. Ο.Κ.Α. είς Κvθpέαν 

χά;:>ι·ν τi]ς ίστοιρίας καi τi]ς συ,μιμετοιχi]ς τi]ς 

Ι<lu..ψαπόλεώς μας εΙς τον Άγωνα: •Ησα.ν 

οί.. Σ01έλιος Πετά:σης -- Χpύσαvθιος Γεωιp

γίου Πccφίτιης - Ά1Λ5pέ.ας Βαιφειάδιης 

( Σ I'Ο<ρpούηιv), Βάσ:ας Πετιρu..,vaς κα:i 'Αν

δρέας ΣοVΙpi\ς. Οί τιpεlς τε.λεuτα\οι ι'jσαv 
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01Ελειόφιοιτ01ι μαθητα] τοΟ Γ UΙμνα:σίοu, δλα 

Υ'ενναία ικαi Λ.ε6ένηκα παιδιό: μέ έλληνικfιv 

κα:pδιάν. Οuδiπστε ήρνή.θησσJΙΙ i'j έδίστασαv 

νό: Θκτε!λ.έσοuιv οίανδήπτοτε σχετι:κi]ν διατο:.·· 

γηv π:iι έστέλλετο Cι.πο τ&ν 'Αρχηγόν, Εστω 

ικα] με κίνδvνοv τi]ς ζωi]·ς τωιν. ΔΕ.ν ~φ6άλ

λω aν cψaιλογήσω, ώς δμαδάJpιχ•ηις των ΠΌΙJ 

i)μηv, Οτι, κατέχοντες αύτa τ.Ο: ψυχικό: &;yω

ινιστιικά 111pοσόντα κατετάiσσοντο μεταξ) 

των τι:ρώτι...'ΙV άγ,ωvιστωv τfi·ς Ε.Ο.Κ.Α. Εu

χfι.ς ~ργ·αν θa i'jτo &ν καi τΟ: άλλα χωριa εΤ

χαν τέτοιως. Δεν θέλω δμω·ς va παρε;ξη

γιηΘω, σuτε καΙ ίσχuιρίζοιμαι μέ τοuς χαιρα

κτrιιtJ<ιισιμούς μου αύτοuς δτι δev uπi]ιριχσιv κ::ti 

&:λλα στελέχη είς ΚυθιρέσJΙΙ 1ικαvά διa τi:ηι 

'Αyωνα. ~ Αλλωις τε Μ6κλ.ηιρος δ 11"λη/3Uσμος 

τi]ς Κuθρέας ώς σύνολον - wλ.i]v έλα~ίστω~ 

τι'Ι!ων έξαιρέσε;ων - ώς Cι."ΙrεδεJίχθ'η δια;:,~ 

ικοιuινrιος τοv 'Αγωvσς, δι·ε;κιρίθιη1 διό: τοv πα

·nριω01ισ;μόν καi τi]ν άφοσί.ωσίιν του ΠΙΡΟς σ:ύ

τόΙV. Πλi]ΙV διμωις πάσΌ θuσίςι: Ιf.τηpιειπε να σχη-

Μαθφαί τfιις Α' τάιξεωις τοu Δηιματικοv Σχοιλείσv Κuθρέ.ας 1962 μαζι) ,με ΤΟΥ Διειυθιιιντήν 

Χρ. Λογγ'tινοιν κο::i διδιάΟΊκαiλ.σν Πδ:ΙιΙ:ΟΙν Καλλfιν. Ό δια τοv 6έλοuις σηιμειοί.ψ.ενσς 2ος Ε.ξ cι:ρι-

στφι&ν τi]ς τρίτης σειρaς εΊναι ό ηρωlίκος τrεσών εΙς τi]ν ,μ.άχην πα?ό: το Μπέη- Κισyιc•J 

το 197 4 κα:τ:Ο: Πι ν Τ οvρκικi]ν εlσ6οιλήν, Σωτιήιpιος Χ'' Κvριάκιοv Θκ Κuθιρέω;. 



34 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

·μαησ<11} ο π,ρ&τος ό λ ι γ ά ρ ι θ μ ο c; πυ

•Ρ·Ί•v κατ άρχά•ς, καΙ αιJτσ1 έπελέγησαν πα,) 

Ο:vί.ψφο·~ και cdrrΌ·l εναpίθησαν. Δεν θό: ά

m:φιθiμήσω έδω έν Μ:ιπτqμε:ριJίq; ηΊν Ο:γωνι

στικc.<τηrrα και δρ&Jσιν ένος έrκάστοv έξ α&

τωv κεχωi,CJΙΙΟψέr.ιως, ifγιναv ά)J..ως τε α! σχε

τικσι, ί:.κ:θοέ.σεις δποv δε'\. 'Αναφέρω με;ρικάc; 

δ;;αστη;yιόηγrας tν yενικαΊς yραμμαΊς διό: νa 

φανij, μro<tJ α.Uτων, ή συΙμ:μετσχiΊ τί]ς κωμο

·π61Jt.ώς μας είς τον 'AyC:Na. 

ΈΞι5ραιπiτεuσεν κ•άπrcrτε άπο το νοσοκο., 

μf:ίον τfι·ς Λωκωσίας δποv μετεφέρΘη άπο 

τ:'! κ,;:ιοJτηπή·p·ια δια θlεpαπείαν ό Ο:γωνιστrι~ 

Δ:).μcητ1ράiκης, ό έπα·νοιμασΘεiς άργότε.ρον 

T<~;JζO:iv3 κα1 νϋν Ο:στυνδμσς εΙς Πάφσν. ΚS:

'Π'Οιοc άγωΥιστiις {)κ Λωκωσiας τον παpέ

λαοε καl τον μετέφεpεν είς Κuθρέαν. 'A>~

τfDrι είς τόιν ΆνS,ρέα Σοuφή καl άνέλαδε 

τr;!l' ιiπάκ1pvψιν κα\ τrφιποίφi.ν τοv δι' όλί-· 

yaς ή,μέpας. τα φάι:-:ιμακα τa έ:mραμηθ:εuόμc

θ<χ άπο τον μ. ίατρο·ν ΠιοVΙύ·6ισν Γρηγοpιά

δηv. Μετό: το" πcφέλαοε ό Πετ•pω.vό:ς, πσlι 

έaεωι;χ:Ίτο πιο άσφ.αλες το καταψvγιοv ποu 

ύcrι'έδι:ιξε, κα1 μετα όV\iγας ή.μέρας, άφοu f..
θε;:ιατπείιθη τον παφέλα<βεν ό Χρύσανθος Πα

φiτψ;, κα1 μΕ: τiΊν μοτοpούδαν τοv τόν μ~

τιφεJοε;ν είς Αωκωσiαν καΙ τΟr.ι ~ωσε 

διη:Ν διεϊ. 

ΆΑλλψ φαpav μδ:ς Ιfστειλαv &λλοv άγω

νιστiΊν καταζητσί.ψΕνσv ποu άπεκΓJύτrτετο εlc; 

κ U:<cK0\1. Μό:ς τον εστειλα v ιω 1 αύτον δ! α 

Εt<,pα:τrε:ίαν --- εΤχεv Ιfκζεψ•αν -- -. Μσfι δια

φει:l'(".Ι πόθεν άκ'pι6CJς κατήγετο, νομ,ίζω i5-
μω,- η άπό τi'J.v Χάρτσιαv 1'\ τιΊν Καλο

ΎJJ<:χ'Ιαν. Αύτον τον πα,ρ~λαοιΝ ι<α1 τον αττέ-

:_1. Το έπώνuιμσν αuτο τοv τό ττροο'εκόλλrι

σαν τότε ο! άγωνιστα1 διότι, δπως ό 

«ΤαιρζΟ:ν τC>ν δασCw>> είς κινηματογρrχ

φιιών Εργον έ'κQΙμνε δύσκολες άκιpοο6α

σ•ίες, έτσι καi αύτΟς άπο το παράθu

ΙΡ'ΟIV τοϋ άνωry<είοu 6αλ,άlμ.οu, ifvθα έr.ιοση

λε.ίιε:το, έπi].ρε ηΊν όδροχόοv ( τiΊν Π'ovu

nouρωτi'Jν χωiλέτ1pαν των 0 poχCw) κat 

πpοQΙΚοiλληΙμένος έ.π' αύτί]ς σ&ν γάτος 

καj συpqμε:VΌς 'ΠipΟς το κ·6:τω κ<:rτήλ9ε 

μέχρι τοΟ έδάφοuς καί έ'φuryε τιρέ.χωr/, 

&r-ως ήτο μf. τι'χς μπιζιά:μας. 

ιφυψεν είς τόν στrίτι ταJ ό Στέλιος Πε.τcί

Ο'J•' διa μφ•ικάς η,μοέρας κατόπιν δi: μετε

φέ.,:Θιη, είς τσϋ Χ;χ.ισο:<.ι&fι Παφ,ίτ.η ΊΤΟΟ τό 

σπιτι τοο έθ'Ξωρεί'το άσφαλέστφον κtill' δτι 

i'jτo εiς τό 6!:φ:>ν τfi•ς έναρίας πρΟς τοιΊ; 

λόφους. Και αvτσϋ τα ψ·άJρ~μακα τό: έτrpσμη

θεuόιμψ a:πο τόν μ. ίατ,ρ(w Πa.λv6ij. Μετa 

άπό παιpαΙμοντ]ο.ι όλίγωv fι,μ,φών κα] ιJκεϊ, 

φαίνεται οτι έττεσηιμ.ότ...θη ίπrο κάπrοιοv καi 

cπροδ6οθ'η ύπ' αύrcrϋ είς τσUς &:y-y"J.o.x,, σΙ 

όποϊοι έποiλιόορκ.ησαν το στrίτι - ήτο νίι

κτα -- κα\ σΕ μια τrp::Jσττάθει·ά TO\J ό άyω

νιστi'Jς --- νομίζω ώvσμάζετο Χαιμ:τnlς - να 

διaψVyη. Τ,JΙέJχων μ1έσω τcJv λόφων, ΕΠΕΟΕ 

στό:ι κλοιόv καΙ σιιΙVΕVIήφθοη καΙ μαζLι μi: αύ

τον Κ•αl ό Χρύσανθσς. Κα1 ό μi:ν Χαιμτrfι~ 

ό&ηιγήθη. καi Θvεκλεiσθη είς τa κορατητήρι:χ 

τijς ΚDΙΚΙΚιvοτιρψιδ:c, ---- έκεΊ το.v σuνήντησ,-χ 

δταν συ•Ι"ελfιφθηrιι καΙ έ:γω (δ γράφωv) άcι:>-· 

γό"Ιlερα καΙ] έν<Jκλεiσθη~ εί·ς Κοκ.κινοτριμι

θιό:ν --- ό δi: Χρύσανθος έτέθη ύπο κράτη

σιν επι δεκαή,με;:χJν είς τον 'Αστuνομικοv 

Σταθιμaν Λωκv..'σiας δι' άνmφισιν καi κα

τόπιν ό:πελύθη. 

Μία.v νίr.<τα χεψω'vιάτικοη, η-rσ περίπσJ· 

f.-Εσάνυιι,cτα, μ·άλιστα δε έvθe..ιιμοuμαι Ιf6ρεχε 

συ·vέχεια, κάπο-ιος 6<:τύπησε τi'J.ν έ~ώθvρα 

τσu σπιτωv μοu αύτό δi:ν ,μi: έτρό.μαξε 

οuτε με άνησύ.χ.ησε, διότι rjτo κ6:τι το σ&· 

νηθες άμέσως έσηικώθηκα ·-·-- μόiλις f'
Ίτλ6:Ύιασα --- καΙ μΕ ποJ\uν δισταγ,μον καΙ 

Πρ<::Jσοχήν, CxψOV έ6ε6αιώθΙηΙΚα ποιος rjτo U
νσιξα, κ σ:\ βλέπω τον Ο'UΙ\Ιαιyωνιστι'JΙJ έι< Λf'.υ

κωσίας, Πο:ναyιώτοη.ν 'Αριστείδου νa σuνο

δείιη κ<άrττοιον άγωνιστiΊν ~κ Δuoρiov, Φα

κού,ραν όνοιμαζό,μwον, με τiΊν έ.ντολ.ι'Jν να τον 

'κpατήσοu:μιε 1μέχρι τίlς αίιγή·ς καΙ τφ1.ν χα· 

ράξη το φως να τον φu•γαδrεύσουΙμεν είς Χά:ρ

τσιαv η Καιrπαρό<Ο-ουνον, διόrrι ώς μοCι ελέ

χΘη, κατεδιώκ•ετο ύπο των &yyλων δια σύλ

ληψ'ίv διa κάτι το ποίλU σο6αΙροv πού f:πpσ:

ξε. Είς παιρατήρηριίν μοu, διατ1 τον έ'φεpe:ν 

εiς Κuθ'ρέαν, ο Π.Α. μοCι άπάντησεν πώς 

αύτiΊν τiΊ·ν διαταyι'Jν εΤχ·ε δια νό: μη τον εϋρη 

ή η,μέ:ρ;α ε!ς Λωκωσίαν, μf. διε.6ε6αίωοσε δέ, 

πως δi:ν τοCι άπεκό:λuψε το cw01μά μαv oihε 

καί πως εΤναι t'l Κuθιρέα. ~έτσια νύκτα τrα

γε.pή πού η,.,σ έπίll'(α καΙ έφώνα:ξα τον • ΑJι
δρέαν Σοuρή κα; τοϊι ά.vέθεσα το Ειριyον τίlς 
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μεταψορaς τοr.ι. Ό Σοο;Πίς διa ειiκολiαν 

τοv τον πij>ρε σπίτι του κα\ τι'ι·ν αίιyfιν διά 

μέσου των λόφ.ων τοίι σχολείου καi τών μο

VCJ'Π1ατιών τοi:Ί Πενταδακτίιλοu μαζu μέ rov 

Σ τ!Jλιον Πετάση.ν τον μετέφι.pον εiς Κα:ππα

ρ.ό6ουνσν. 

ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΝ ΟΠΛΩΝ 

"Ε.ιο: έκ τών δvακόλων καθιηΙκόντων πο•J 

άνέλα6ε καi έφερι;ν εiς πέρας η ό.μ:άδα μ?v 

π·ερi τa μιέσα ΊανοuαρίσrJ 1956 ijτo καί 

το .μάζιψα τών κvνη,γετικώ·ι iYrMωv τf\ς Κυ

θpιέας έν 1μιξι νvκτί. ~Ητο γενικiι διαταγfι 

τού &ipχηγοu, διότι υπη,pi)(εv πληιροφσpί:χ 

πως θa τa μάζωεν ή Κv6έ.pνηι:ης &ιa νa 

aφ:Jm1λίση Ολον τον έλληνικον πληθυσμο~ 

τής .νή.σοο. Τiιν διαταγήν τiιν έ:τrί]ρα TCJ 
π,pωί τής ή,μέ;ρας Εκείνης εiς το σχοιλεlον 

τού Καϊμα:κλιοίl δποιι εiργαζόμην, άπο τον 

τ ομεάpr,.cην ,μοu τ σ!Jλιγκαν. Μiiλις έσχόλα

σα, έσπε.ι..ισ:μένως ι'jλθCJΙΙΙ εΙς Κvθpιέ<ΧΙΥ καi εl

δ<mοί.ησα καταλλήλως τΟ: παιδιa τής όμά

δος ,μαt πσU στο «άψε - σ6ί)σε» σvvεκεντρώ

θησαν ολοι εΙς το σπίτι μοv. 'ΑφοU τσUς εί

τrον το σκοπΟν καΙ άνταλλάξαμεν μεpικrJ:.:; 

σκέψΕις ΚJαl καταpτίσαμε το σχέδιον δρά

σεως, πφl τfιν 8ην έσπερινfιν ωραιι ή ο

μάδα άμέσως έπελήφθη τοu έnov, Σ' αlι 

τfιν τiιv έπιχείρησιν πήιpαμε καΙ 6οηθμούς 

τον μ. 'Ανδρέα Πεφω-v& καΙ Γεώ>?ΥIΟ'-' Γιαv

·νάκηv, Wν εiς Άyγλίαν. •Ητο έπιχείρησιι: 

ό:σηοαιπή, δπως ό:στραπιαίωr; ήλΘε καi ή 

διαταγή. Σχεδον δλα τa δπλα -- δέν ί']σαv 

·καΙ πολλa τότε -- .μέχρι τfjς δεuτέρας ώρας 

μετa τa .μεσάwκτα μαζεί.ιθησ<ΧΙΥ καΙ 'Π'pοτσu 

έξημερώση ό:πι;κpύφθη,σα;ι καταλλήλως σf. 

προχείρους κ.pvψώνας. 01 
σΚ'ευάζCJΙΙΙτο .με μεγάλην 

κιρuψώ\ιες κατε

ταχίιτητα εiς τaς 

οχθας τοu ποτcφα.u ποu εΤναι τrιpος το 6ό

ρειον μέρος τίjς έκκληΟ'ίας 'Αγίας ΜαρίΨκ:. 

Έτφοτιμήθη αίιτο το μ!Jpσς τοu πσrαμο:J 

&ιότι, cκτος τrou ι'ίτο ιωντa ε!ς το σπίτι μ')u 

εΤχε καΙ πσλtι ύψηλaς δχθας. "Εσκα6CJΙΙΙ μΕ. 

λι6έφια τpύττας εiς τaς οχθας, 'Π1εψιετuλίσ

σοντο τΟ: δττ!λα μ-έσα σε έσwrεpικa έλασrι-

κα τών τροχών τών αύτοκι~π·ωv, ποU τό:. 

rnφομηθεύτηικα δλα ά-ττο τη.v Λευικωσίαν καΙ 

οχι άπο τiιv Κuθρέαν διa νά μfι κινήσωμε 

τι'ιv 'Π'Θp·ιέρyειαν καΙ τi}v ύπσψίαν, κα1 έτο-

wοθετοίιντο εiς τaς .ιφύπτας αί όποί'αι έχα

λύπταrτο μΕ: ποιχu στρωμα ό:γριαχqpτr.J·ν 

1τοu ι)σαv άφθονα φοuτρωμiΝα εiς τaς οχθας. 

Ta μαζ€:11ό<μενα ΟΠλα, Πp!OTOU ΤΟ'JΚΤΟΠσιιι

θοί}v Κιο:l τε.ιθσΟν εΙς τό:ς 1Κιpίmτας: σuγκεv

τ.ρώvοντο π,ρώτα μέσα εΙς το ίερΟν τής Ί\

yίας Μαρίνης .καi έτ·οποΘεπσίJντο ύπο κάτω 

τfjς 'Αγίας Τ1pcχτrέi;ϊης. Άμαρrτία δέΥ ητο, 

διότι καi ό 'Αγώνας ί']το ίεφος καΙ ούτω ει}

λογοίΝτο καi τa δπλα. 'Εδώ aξίζει τον κ6-

πο νa σημ•ειωιΕhJ πώς ολοι οί Κuθρε&ηες 

ποu κατ·ciχοv δπλα τa παρέδιδον π;pοθuψό

τατα άνευ δισταγιμοίι τινος η aρνήσεως, χά

ριν τοίί σκοποu, κια1 διa τοVτο το -μά:ζεμα: 

--- ώς π;ροανεφέiρθη -- έτελείωσε σέ ;~ερι

.κaς CJ,pας. Κανε1ς δtν i<με.μψιμ-οίρισε &ιa τ?jv 

σrέρησιv τοu δπλοu τοv. 'Αντισταθμίζετcη 

άραγε ή στέρησις ένος &π'λοu μi τiιν διa 

τfις 6ίας στέpησιv τίjς ζωής ένΟς άπΟJγχ;ονι

<ri)έντος !Ίρωος ό:γωνιστοΟ χάριν τοΟ Ccτrελεl.l'

θερωτικοu μας άγώνος; 

'ΑπΟ μφιικοUς άλλοος ποο λ&y(ι) τω~ μο:· 

κρυ.;ώv άποστάσεωv δέν κατωρθώθη τΟ μά

ζεμα, η διότι δέν ί']το yνωστον δτι κaτεlχσv 

δπλα, αότοi τi}ν &:λλην ήμέραν ιφιιφίως ra 
Ε.φeραν μόνοι των καΙ μ&ς τa τrqρέ:διδοv. 

Έν6vμοi:Ίμαι μάλιστα, ό μ. Σά66ας Καλο

γή,:>:ΥJ μάς είδοποίησε πώς κατείχε στριχτι

κον οΠ'λο (μαρτίνι) καΙ πήγα:με καi .μδ:ς τ) 

παρέδωσ-ε. μετa τrολλών σφαι,ρ&v. Δι' αuη1v 

τfιv έπιχεί•pησιο.ι έστάλη κατά:λλ.ηλος Εικθεσ·ιc. 

καi λiσ-τα είς τον 'Αιpχηγον, δστι<; μ€. τr]..ι 

σεφάν τοv σvνεχάΙρη διιΧ τιΊv πατpις.πικi)~ 

αιiτfιν ό:νταπόκ.pισιν. 

Η ΠΑιΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΟΥ 

ΔΡΝlΕΤΕΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΛ. 

ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 

Σημ : Το &νω κεφάλαιον τοποθετείται σ~ 

τος τών ή;μερομηνιών 17 μέ 19 ·ι α

vοιυαρίω 1956. Mov διαφεύγει fl 
όJκρι6iις 1\μεpο.μιηνία τοu yεyov(η ο ς 

το~Jτοv. 

Ώς wpοανε.φέρθοη ε!pγαζbμ.ην είς Κα.ίμr.τ:

.κλί. Κα:τa τiιv lΟην πρωϊ,.,..ηv W;ραv ένώ iϊ

μ•ηv εΙς τiΊ-ν αίθοuσαν τf\·ς διδασκαλίας τil<; 
τετάριτης τάξεως καi παpέδιδον θρ~ι-
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Ι<!ά, κό:τrσιος έκτύ:πη01ε η'!>~ θύμαv τijc; αΙθού

σης, fjνσιξα καΙ εr6ov άπέναvτίο μου νέοv 

25·ετ~ m:.pίτrου, &γνωστόν μοv·, μέ έχωpέ

τησε κα:Ι μοιϋ έvΕJχεί:ρη 1σε Ενα: ,μικροv φακελ

.λ.ι:"κι κλειστον μέ τf]ν δ~εύθ\J'ι'σίν μ·οv• έ.π' 

αv• :"ύ <~Κ Ρ Α Τ I Ν Ο Σ» κα1 iΕφυιyε χωpiς χιρο

vατψ,ι6•1·v, οuτιε K'O!t μοCί άπΕJκάλυψε ποΙος 

iΊτο. Το fjvοιιξα μΕ: ψυιχιρσ:ιιμίαν καi μi. πε

ριέρyειαv τό άΙ'έΎνωσα. Ήτοι κάποιο: δι-χ

ταyη ή δπο:α iΕλ:εyε «Σl'1μερον το ά-τr&γεu

μα ο:&τa τaς 4 μέ 5 ή ωρσ: πρέπει να εu

,ρ:ακεσαι εiς το στιcίτι σοιJ εi·ς Κuθ:p~Ξ:αν δια 

v&. πα,:χχ1λ:ά16ηις πέντε 

eα tδ;:χι:ττ{.,ιcυον άπο 

(5) ayωνιστaς 

τa κιpατη,τt]pΙα τiΊς 

Κοικο:ινοτιριιμιθ'ιδ:ς ικαi όλοr.ιυικτiς νa μετα

ψ[f:Jic,.!ν εiς Kαtmrσιp6ι6ovvov». 

Τότε έρ)'ι:ι(όιμεθα κα1 τa άπσιyείιμα;τα εiς 

το σχοί\εi'Ον. Το άπόγιοv•μα έικείνης τfίς ή

μi:.pας ιμ.Ο.vσν !Ενα μ·άθη,μα εΙχοv τήν m.:)ώτην 

ώραν κα1 έκιεlσν ώ5•ιικ.ή. Καοa τaς 2 r) ί::ιpα 

ποu έJκτuπησ.εν ό κώ5ωv τfις είσόδοu ώμί

il;r,σο: ίδ:ιαπ•έρως εiς τον διειυθιuιvτilν τσιί:ι 

σχαΝείοιιJ κ; Γ. Σ α6ι6άκ,η~ •κ.α1 τον παιpε:κά-

λεοα να μ·σιϊι δ019ίj &διεια διό: νό: μετα6ω ε1ς 

Λcο.vικωσίαιv διό: πολι) έ;τrείyουσαν προσωπι

!<iή•ν ,μου έpιyασίαν. Ή &δεια μοi) έδόΗη·, Ίr~

ρο: άψέσως το ποδήλατόv μοιι καΙ δiloτcr-

Λ Ό κ. Γ. Σα:66ά:κιη•ς, ό διεv\JιuντrΊς τοσ 

σχοιilείαι, οταν τοu έζήτηισα η'Jν a:δειαv 

:έ.χαμ.αyιέλ,ι:ισε, κα1 έyω ίrποψιάσθηικ:χ 

πως κάτι uπσψιάισθηκεv ό:πο τf]·~ τr,ριωί

vilν έΊrίΟΊκεψιν τοCί άγrvώστοιιJ έικείν:Jι.ι 

,.,έοv ε•ίς τilν τά,ξιv μου. Ή άπ:άvτησ:c: 

του i'\το «va πδ:ς στο καλό». Ό κ. Σα6-

6άiκης i'\το Ε:νας ό:τrο τοuς όλίyσυς έν 

ΚύιmΡ'(ιJ Ελλιηνας διδασκάλωc; Π'ΟV διc.

κα.τείχετο άπο φλιοyερόν πατ,ριωτισμον 

κα'l έ:πίστεuιεv εΙς τa έθ;.ιικa iδεώδrJ· τi]-; 

φυιλfιις μας κ.αι εΙς τil·ν ΕΝΩΣ I Ν. KcrrO: 
-r•a Όικτω.Οpιιο:vό: ί:λα:6εv ένερyον μέ.ρος 

ι<α:Ι μιετι'χ την aποτιι;χίαv, δ.υο-τuιχως, το.J 

ικ.ιvή;μσ:'τος συνελήιψθη: ίιπrο των Cci):))(ων, έ-

δικ.άσθη καΙ έ'Π1αύθ>η, aπο τf]·ν ΕV'ΕJρrγον (~

τrη.ρεσίαν. Έτr=διιωιpίσθη, καΙ πάλι·~ 

ιμ•ετΟ: τnαι.αιέλωσιν 3 - 4 l:τωv κατότrιv 

:έΠ'οiλλώv δια:6ηιμ:άτων καί ΊrΟiλλώv ·π:pοσ

Ίrοθιειών. 

ΕΛΕΥΘΕΡJ-1 ΚΥΘΡΕΑ 
--------------------------------------
χ&ς έπi)yα ε:ίς Λιεur~ωσίαν, έμ,6ij~ εiς τ'> 

τrρωτσν αύτοικιν:ηrrοv τfi·ς y,pαιμιμίjς - αίιτο

κ.ν•,Ί,τα u•πη.,:ι;<ον τότε 4-5 καi !')το εuικολ::,.ν 

να έπιτύιχιης ηΊν έ:κικινησι·ν τilv wιpcw ΠΟΟ ή

θΕJλιες -· καί i:.φθασα εiς Κιuι~,:Jιέα:ν. 'Αιμέσω-;, 

χωρiς χ·?ανστριδιήν, έκ:αλιεσα Ενα τijς δμά

οος μο·~ τον ΠΙΟ πληισί·σν Π,pΟς τΟ σ'τΓί'τ I 

μοu·, vομιζω τόν Βάσσν Πετρωιν•άν, καi τoiJ 

άvιέθ!εσα νa είδοτrοιήση δλσ: τa &λλα μέλη 

τι'];; (;,μό.;5ο.:.; άστ.pαπιαί.ως. Ή προθvμία τDu· 

καi ή χαρά τοιuι i'\τσ παλu μεγάλη .. Εiς διά;

στηιμια σχιεδοv ,μιaς wιρΟJς έμαζεύθιr;σαν κα:i 

τσuς άν•ΙΞJκοίνωσα τον 01Κ•οιπόιv. ΕΙ μΕJθα iloι

πov έν άvcφοιν'q. Φθ•άνει ή Sη μ.μ. ί::ιιpα, ή 

όηι καΙ κανιεlς δf:ν φαίvεται. Το σκ&τος έ.

πλ6:ικωσε οαθu ά.πο τi)ς Sιης wρας. Πδ:σα 

κί vησις ιε·ίς τον δ:ρόιμοv aιpο:ίωσε, σχεδον' έ

στοψάτησε. Σ τενοχωιpία κα1 άγων ίο: διακ•χ

τεΊχε τΓι·ν ψυχi]ν δλω.v ,μιας κσ:i διιεpιωτώ.μεθα. 

• Αραyε τοuς σuνιέλαΙοαv είς τον διpόμον, η 

δΕ-ν κιCC'τώ'Ρθιωσαν νό: δραπετείισοuν; 

'Ο 65.ηyος ποιΊ τοuς .μιετέφφε -- ίιπrάλ

ληλος τσu χ,pιυσσχοu > Αλοί!τrα - ξένος πο~· 

i'jτo δtν fjξευιpε το mτίτι μο.υ, άλλ' οuτε καi 

οί 'ίδιοι, ικα1 με τον φόβον μήπως κατιοδιώ

καντο, τpά:ο.η,ξαv 6ilοτα'χως π.pος τaς Ο:ν•c,} 

ένο.ρίας. ΠροτοΟ φιθιάσσυν εiς η1ν έ~κλψτίσ,v 

τίjς Χαpδο:χιωτiσσi]Ις έστα:μά'τιησαν, καηi-

6ηικαv εΙς τον δριόμοv, έJκεl ΠΌU εΤναι ή «τc:

ρατσιa τσΟ σκοτωμ,ένσυ» 1,4 πειρίπσu τοί} μι

λιοιJ έκ τωv καψενείων τfiς ένοιp:ίας. Ό 6δη

yος τω1ν •Εγvώ;>ιζε τον Πιετάσψ, διότι i'jτo 

καi αuτός άvα,μιε:μιyιμέvος εΙς τον άyiJJvr:r, 

i:τρεξε μόνσς τοιu εiς το καφ.εvεlσv ΠΟU εύ

ρ'σ:<ιετο ό Πετάσης ικαi τον ε:Ιδοποίησε. Ά

μέ:Jως ΕσπΙει:J:σε πρΟ'ς συινάvτησίv των, ται·J 

εΤπον νι'χ τοuς ό5ηyήσηι εΙς το mτiτι μου 

κ01i αuτος -- 6 Πετάσ.ης --- χωιρiς ΧΙ,ΟΟVC:

τ,pι:6ιlιν διό: μέσου τwν λόψων τοuς Ι:φειρε ά

ΠΟ τf]ν 6πισθΙίαv πλι;u,ρav aΊr' Ε!Κεl ποu ιiτο 

το παvύψηiλσν .~uπταρίσσι τfις Ά.yiας Μαρί

νας. Έ;π1 τέλοvς ή άγωινία κα] ή στενοχω>

ρίο: ποu μδ:ς κατεlχε δι,ελύθ:η. Τοuς καλωc; 

ώ:pιίσα:με, ό:λλιηλοασπασθιήικαιμε καΙ σu•νοοτ")-

σα ε(ς αuτοuς τa μέλη• τ•fι<; Ομ•cΧδος μοο, σΙJ· 

ν'εστήΘιη,σ:αν κα] αύτσί κα1 f::ν συντσμίςι: μδ:ς 

διηιyήθ•ψαν τf]v αlτίαv τfις καθιυστφήσεώς 

τωv κα:J δια τf]ν ΊrΕJριπλάνησίv των. Καθ\.ι·

στφήσαιμιε, ·μδ:ς εΤποv, διότι καθΙJQ1τέprησε 
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κcxi 6λ yov η δ,;;α;πέη:u.ιτiς μα; ς --- σuναν

τ(]σΟJμ<: κ•:i:ττσια δuσ'Κ.::;λία. --- 'Ανα~τατω6ή

κα;μιε μΕ τα·uς έρyάτας τωv ιφατητηιp.ίων, 

πσu Θ:Χ έσχόιλαζαν καi σav έρy6.ται καi ~. 

μείς μΕ έργατι>κό:ς έv3υμασιας, έ6yήικαμε 

.μα:,.u μέ ο:ύτοιuς Ε:ξω. Ή Θέσις .μας τώρα 

κο.5.στατσ πσλu δύ01κολσς δι-ότι δέν εlχα:μεv 

&χ.ηιμα. "Επρεπε πάσΏ θuσίςι: --- προταίi 

ΚΙΝΕ':σΙΧ.Ι'ΙΙ ΤΟ'Uζ ΚΙ;JαΤΟU'μέVΟIUς εiς τa διαμ~

ρ:σμ::Χτ.ά τωv διc'χ ηΊv συ•vή>θ.η <φέτραν,;. 

τσιαικι<6;::ιισψ.α -- νa έξωρεθiJ δχημα διa 

ιvc'x άποιμα:κ:ρvινθισC,με. ΤσCι κ.άκου δμως. Εί::; 

τi]ν Ο:πελiπισ'α·ι μας αιJτιΊv ώρμιή.σαμε κα:i 

έμ:6ή>καμεν ολοι μαι::; εiς !:να αvτοκίνητcv 

ποιlι εΤχε μtσα έ;ηάτας διc'χ νΟ: τοuς μετα

φιέJ:>η· Θ!ς τΟ: χωρι·ά των. Τσuς εlπαμε περi 

τ ~νος πιp16ικ,ειται κσl μΕ. άπειλΓιν έξ:ηναγκά

σαμε το σια:pι~p va στ,ραφ,η προς η\ν Λω

κιωσίαν δπου μΟ:c; πcφέiλαJ6ε y1.0ωστο·ν μα;; 

πρόσωπον. 

'Όταv έΠΙληισ•ι·άσαψιε.v εΙς ΚυΘρέαν, '<ai 
τφατσσ .μπσΩιμε μέσα, ε'ίδοιμεν άστuινοιμίαν 

καi άγγλους στ,ρατιc1τες καi έτοιμάζονrτσ 

va τοποθετήσουν συpματστrλιέyματα διό: νΟ: 

κόψου•ν το·ν διρόμ.σν δι, Ε.pεuνα:ν των δ ιερχ ο

,μέvωv αύτοκιvήτωιν. --- Φαίνεται Θa ειiδο

πσι-ήθιηισαv ολοι ο! ΆD"ruινοιμικοi ΣταΘ:μοi 

διa τιΊν δραπ•έrτευσιν. --- Μόλις έτοπτοθέτη

σαν το τηp(;)το.v σιJριματάπλιε-yψα καi ίiκάλJ

ψε το ij.μισu σ:χεδ·Dv τοιίι δρόιμου καi προ

τσCι τrρσ~βά.σουν ·νa τοποθ:ετήσα.ιΙι καΙ δεύ

τε,,οοv δι(χ va κλείση τελείως 6 διpόιμος, έ

με'iς μΕ την ταχύτητα τωu έρχόιμεθα έπ,ρο

φΘάσσψε καΙ έπφάσα.με 6λοταχως --· σcxv 

&πο Συιμιπ~η;yάδιες Πιέ,τρες -- χωρiς νc'χ μΟ:ς 

σταιματήσουv, έvW τΟ αίJτοκ'ί vητ'Οιν ποU c~

κολοιυΘοCισε δέv έ·.πρόφ.θασε ν·a π.φά:Ο"η. διό

τι εΤχε κλείσrι 6 δ.ρό·μος, πέιpα: ώς πέρα, κ::χ1 

το σατιμ,άτ.ηισαν δι' Ε.ρευναν. 

Oi τrέvτε (5) δ.ρα.τrετεύσαvτες ήσαν σΙ 

ό.iκ•όιλουιθσι: 

1. '.Αvrώνης Γεωιpyιάδιης θεολλyος καΙ u
'rr<:rΙpχηyoς τσlι Γρiιδα καΙ μιετa ηΊν ό:νε

ξαpτηΙσίαv τi]ς Κύmρου π,ρc1τος Ύ'Π'οuιρ

yος των ΣvιjΊΚΟινωιvιων Κ'αi "Epγωrv. 

2. Π·ολύικα:ριπ·σς Γεωpγάτζης, mpC.noς Ύ

τrοuιργός τι1ν 'Εσωτερικων. 
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4. Μιχαλάl!<.η,ς Ρωσσiδηις. 

5. 'Ασιώη1ς -- το μικρόν του 6-
ναιμα μοCι δια.φιεvyει - διαδίδεται πως 

εΙναι αίrτος ( ό Άσιώτη;ς) ποu άρyότε;:χχ 
rnκ:ότ:ωσεν εΙς την π-εpιοχ.ηv τflς Σοιλιftς 

μέσα στ·ο κρψ:τφ·ύγιετδν τωιν τοuς άyω

vιστaς Πα'Πα,χριστοφ.ό,ροιυ κα:Ι Μυλω.v&. 

Ή σ.κηνη αuτιΊ τiΊ·ς συναντήσεω•ς μας εiς 

ΤΟ σπ-iτι μου· i'jτσ τ6σον σuγκινηrτικ.ι'J ΠΟ!J 

ή y·υvαίικα μου δέv 6άσταξε καi άpιχισε νa 

.κλαίη. Ό κ. Γ·εωργιάδης ηΊv ένεθ'άιpρvνε λέ" 

γωr; τrρος αύiτή,ν. ΜιΊ κλαΙς κuριά μου, Θάιp

.ρο'ς, S.D: νι•:<ήισα~με κα1 διλοι μας θιΊ: έλω

θΙφωθο.Uιμε. Ό Άγις, ό yιός μου, ποv ήτο 

είς το δωμάτιόν του καΙ έδιαά6αζε --- ijτo 

τόrτε μαθιητης τi]ς Σ τ' τάξεως τfις 'Εμ:ττο

ρικi]ς Σχολflς - δτccv &κοvσε θqρu6ον κα:i 

(φιλίες εiς την 6εράνταv τflις αvλi]ς ά.νοιξε 

,ΚΙσ] έ\6y:i]ικεν i':ξω κα:Ι δταv εΤδεv τrρόσω.πσ 

άyνωστά του, &λλα μΕ τυλιγμένα τΟ: κε

φάλια κα1 &λλα μΕ ξη,pιισιμ.ένα κιεψ&Jλια, έ

'κάλεσε τf]ν μάνα του· καΙ η\ν έρώτ•ησεv α~ 

εΊναι κ.αpνα16άλια, δταv δ€: τοιCι έξήyησ~v 

πι:iJς εΤvαι κάπrσισι γvωστοi καΙ φίλοι τοο 

πα·πΟ: σοu κσ1 πως κάτι τον Θιέλοvν, έμrτrilκε 

τrάλι μέσα κα1 Εικ~εισε. 

Ένί;> δλα α.ucτa 5ιry--tεί6αντσ εiς τι'Jιι 

6ε.ράντα·; καΙ ειlς τ;Ίιν αύλήν, ['fjθασε καΙ ή 

CJιpα τωJ «νέων» καΙ μετό: το τrροαν.άκρσυ

σιμα τοCι συνθήματος, 6,pιχισε το ρά5ισν νa 

λ·έΥΏ προσοχή, προσο:χή. «'Εδρατrέτωσαv 

σήιμεpον ά:ττο τΟ: κ.;:;ατητf:ιpια τflς Κοικκινο

τ.σιιμ·ιθ·ιΟ:ς σί κ.ραιτσίψενοι, τά5ε καi τάδε, 

ίίψους τάSε, χιpοώ.ματος τ·άδ-ε κ.λ.π. "Οτrοιος 

y;ιι.: 1;:cιίζει κάτι, νa το άναγyείλη εΙς τον 

πρωτοιv 'Α.στυνομικοv Στιαiθμ.οv καΙ Θa c'.ι-

1μειφθιii»- "Ολοι ξ.εκα:ρδι.στήκα<με στΟ: γέλια. 

Άφοv τοuς π:ρομ.ηβεύσα:με άπο τρό-

φηιμ:α δτι πιρόχεφαν εΊχαιμ·εv στο Ο"Πίτι, 

χαλλaιύμιια, ψωιμίι πορrrΌΙκάλια·, μπανάνες 

καΙ μ.ι(χ μτrουικάλλα ζι6αvίαν έτοι,μάσθ'ησαv 

γιΟ: το ξεκίvηιμα·. 'Εyω yvωρίζωv τaς 

διυ<rκσλίας ποu ΘΟ: συναvτοCισαν μέσα είς τΟ: 

τr:ετιpώδη; μσ\!οπάτια τοι) Πενταδα:κτύλου' ικαi 

μέσα σε θ'ό::μνοuς άπο άσryαιvιi::ς με τΟ: μ>ε

yάfλα ό:yικάθια, τrροτrά:ντ·ων δέ ποu ijτα κα1 
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ΜαΟήτpιαι τής Στ' τάξεως TOU Δημοτικάι Σχαλείοu Κuθρέας χορώοuσαι τον χοιοΟν 

των Κα,:w:iτιδων, 1962. 

νύχτα, είπα εiς τΓιν Έλένην η\ν ί:ιπηρέ:τ;:ι·ιό.ν 

μας κα1 i:φφεv Ε:να μπαστούνι στι6α;;ο, 6:
πΌ άγριοεληa καΙ τΌ πρόσΦf'ρα εiς τον κ. 

'Α.ντ. Γα,.,~pγιάδην γιa va στηρίζεται. Ή &

πάντrρίς του η,ο. «τi va το κάνω κύρ 

Λr:ηyίν<-, έγω τέτοια 6οννό: δf:v τa φο()":

.μαι, σaν κατσίκι έτρεχα έπάνω στa 6αΛ·ά 

τής ΧαλκιSικιϊς:z,. τ ο έπήρεν δμως. ΝΕ6α

λαν η'Jν δύνσ:μιv τσΟ Θεοu καΙ ολοι <JyYKΙ

Vl')lμ:έvoι άποχαιρετιστήκαψε μi: ηΊv είιχiιν va 
ξαvανται.-ωθοίψεν έλεύθεροι καΙ <':ξεκίνησαν 

διa TOv «Καmταρόιλ')WΟV>" ΠοU εύρίσκετσ 

εΙς η1ν άλλην π:λεu,ρav τίjς όροσειράς τού 

Πσνταδα:κτίιλοv πλησίον τίjς θαλάσση~. 

ΤοιJς σ-Jνόδεvσαν εiς τfιν περιπετειώS.η αu

τiι·v πο;:-εiαν ο\ Στέ.λιος Πετάσης, 'Λvδρέας 

Βrnφειά:δη (σΊορροίιην) καΙ Βάσος Πε

τ.ρωνάς. Κατόπιν τrολλC>ν τrεριπετειωv κα1 

~ινδίινων t'φθασαν κατa τa ξημερi>ματα εi·; 

τοv π·ροορισ.μόv των. 

την άλλrt; ήμέραν ήλθσv τΟ: τraιδtfJ 

τής όμά:δος μου κατΟJΚοupaσψένα καΙ κα

ταξεσχισμ:έvα και μοίί περιέγραψαν τilν 1-
στOo()t·κ'ilv αύτiιv πορεiσ:ν. Το κρύο, μοίί rT--

πω, i'\τΌ τrαλu δpιμu καΙ διαm:ραστικόν. 

··ε6.ρεχε, καΙ διό: μιό:v στιγμηv ξεπά:yιασαν 

καi av καi αιlτο i'iτo πολU έπικίvδvvοv 

διό: νCι: έπισημανθούν -- avαψαν μικρav φω

ΤΙCχ\1 γιΟ: νa ζΕΌτα€οvν λίγο. Ό κίι.,:>ιος Γε

ω:γι6:δης f:λεγε: «εuτυχώς ποLι πήραμε κα1 

τη ζι6αvicrJ καi μaς ζεσταi'ιει καi αύτη λί

γο,:;> 

Κάπ::Υrε, σε μιa στιyμη ΠοU πcφατrα-

1'000<:, 6 κίι;:>ιος Γεω;ηrι"χδης, μέσα στΟ: &
Υ.:Ηα μοναπάηα καΙ τrΑJπι·ώταν άπο τa ά

γκάΘια τώι aιτγα·;ιων (aκαvθcJδης θό:ψνος 

τωv 6;Χω"') Ελεyε: «καλά Ε:πέμενεv ό κύφ 

Λοyyίcιιο..; νa πά..~ω το μπαστούνι κa1 έy:~) 

έSiστα!;α ν(χ το τrά:ρω· Μ:.:;.?Ε τΙ aγρια OOIJ

ν!r. εiΊ•αι αuτά! » Μ6iλιστα, δττως μοv διη

yι')Θηικcr; τό: ,-αιδιά, έσχίσθη καΙ το παντε

λόνι τοu. Με Πιν 6οή,θειαv δμως τοv ΘεοίJ, 

ώς aνέφ.sρα, {φθασαν είς τον ττpοcφισμό~ 

τ~.:·ν σώοι καί ά6λα6εlς χωρ1ς va έπισ-η;μαιι

θ:Χ:ιν ίmο τCJv άγγλων στpατιωτCJy ΠοU συ

χνa περιπολοLισαν είς την όροσεφav καΙ {
κτένιζοv τ'ilv περιοχi]ν δι' ό:-)εύιpεσιν κατα

ζητουμένων άγωνιστi'w κα] ό:vαι<άλυψιν 
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Οu-ι;,;, ii Kvθpi:α ιjτο ο διαμετακομι

στικος σταθμος καταζητοvμέvωv άyωvιστων. 

Κα1 &λλας ποΛλCις δρασrηpιότφας 

άviητvξεν ή ομάiδα μοι', δολιοφβο;χiς ού-<. 

6λίyας είς άyyλικό: στ;:ατιωτικό: αuτοκίvr1-

τα, άνατινάξεις yεφvp(Jv :<α] aλλαι; -rrλεt

στας σ)(Ί::.τικάς. 

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΜΟΥ 

Ώς άvεφέι:Βη, είρyα:ζc.μην είς το Καϊ

μο:κλί. Ήτα vοιμiζω ή lSη fί ή 16η Φε

Ό.ροuαpίοv 1956 ημ~ρα Σά6Όατον. Μδλις 

ιπέστι,:εψα σ·πίτι μοο είς Κuθρέαν περ\ w
,ραι 2 μ. μ. κα1 πp::ιτοίJ σχεδοv πpοψθάσc,J 

νa κ.α;&ι]σω, ~.:ωuσα κτιJπον είς τi'jv Ε:ξώ8υ

pαν, άνοίyω και 6.λέπω διJο aν5ρες κα

λοντvμ.ένους μΕ; πσλιτικιΊν πφι6ολi'jv κ.:ι:Ι 

μf: ήr,Jώτησαv αν εf.μαι έyω δ ΧρΊστος Λοy

ylνα;, - ώμίλοvν καλa τΟ: έλληνικά, άλλ'χ 

Ο:πΟ τiΊν π;-'<:>'{>·ο.;J-άν των κατάλααα πwι; i]· 

σαν τοupκοι ---- τσlις άπάντησα ναί έy:;J 

εtμαι, άiλλa σεΙς πσιοl ε!σθε; Εϊμε.θα άστυ

νομικοl μοv άπήvτηο-αν καΙ νa έλθης μσζ(ι 

μας τώ;χτ είς τοv 'Ασruναμικον Στσθμόv 

Κu.θ,ριέας νΟ: σε έpωτήσιcψεν κάη κα1 νa 

μa~ Ε·ώΟ'ης κο:] μιΟ: κατάθεσιν. ΈyC:), φυσι

κά, ~κατάλσ16α δτι, μι'Χλλοv πεp] συλλήψi> 

ως έπ,ρόκειτο καΙ οχι τrερl ιωτα.θέσεως. 

Τούς κάλεσα μέσα διό: νa καθίσονν δυο 

λεπτa καΙ νa τοuς προσφέρr.:ψεν κάτι καi 

ν:'ι μπο.:•iσω καΙ έyω va πάρω κrnμμιa μποv
~<:ιά. (Aύra τa εΤπον 'ίσως μου έ5ίδετο και

(.)0ς καi κατώ,pθωνα va κ•ρύψω μίαν έπιστο

λfι.y ποu κ,ρατοοοα καί εΤχε σχέσιν μ€ το>• 

Άy&να). Ma δε θ'άργήσης, μσtι λέyουv -· 

.μετa ηΊν κατάθεσιν eα γuρίσηc; σπίτι 

σου - δηλ. όλληλσκaροϊδεuόμεθα --- Πr~-· 

.pοΟσαι i;σαν και η yuvα.ίκα μου κα1 η ίrττn

ρέτrριά μας 'Ελένη, δ yuιός μοο δf.v εΤχF-v 

f:λθει άκόιμη άπο το σχολείΌν έκ Λευκωσί

ας. 

Με έτοποθ>έτ•ησαν είς το αύrσκ·iνητόv 

τους είς το όπίσθιοv κάθισψα έν τιί) μέσr,> 

αύr&v -- σaν va έπρόκειτσ τrε.pl ληστοϊι -·-

καί μέ όδη'ΥΟV Ciλλον τwρκσv άστννομικοv, 

άvτl είς τον Σταθμον Κuθριέας διό: κατά-
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Θc:σιv, μi •,χ';&ιj;αv oi φlλοι! κατ' εύθε'iαv 

είς τον Άστννομικοv Σταθμον τοίί Σε;xxyi

cv· ε.ς Λευκωσια.ι, καi μετά άπό παραμο

v'iι·.ι μου έκr.Ι μιας wpας εiς άπομον~μένσ,ι 

κελλ ίJκεί εu,::>.:;;ι τήν εUκαφίαν, τΟ: ι.

κο.τάq:rΞ,,:;α καi έμάσryοα την f:ιπιστολiΊv πού 

κpατοJσα, ijτo • .-ολu μικ;ρΟ: καi 6χι καΙ τό

σο έπιλι]ψrι>μη, r:'iλλa εΊχε σχέσιv με τοv 

Άy&~α με έ.πή.ραν καi μi έvaκ:λεισαv 

εi·:; τaς σχοτεινaς καΙ vy:;:;aς φυλακaς η1ς 

περιβόητης Ό·μοpφίτας, &που έvaκλειοv 

τοUς σ-νλλQΙμι6c;ι~~λiέvοuς άyωv·ιστας τοu 

σκλη,,:>ο.J πv;:yijvo:; και τοο:; ίπrέοαJλλον εΙς 

έξονvχιστωΞrς Ο:νΟJχ,ρίσεις καi σκγ._ηρa 6ασα

vιοτή.J•ια, τr::ιλλάχις δε μ·έ.χρι θανάτου. 

Έ:<εi έπi l 7 σu,.εχεlς fι:μέρας μi άv~

κ·ρινοv, δύο καl τρεiς φορΟ:ς τΥjν ήμιέp<r~, 

ayyλoι ά·Ι<'Ο:Κ•pιταί, Ο πε;:Η6όη:τος και μέ

yας cόλιος και ύποιφιηΊς Μπφέϋρας, δ 

πολu σκλφος Χάρη·ς, αίπος ήτο τf\ς φο6t.

ρας καΙ τ&w ϋ6;:;r.;:ων, δ Ν.άϊτ,. αύτος •)το fι

λικt·ωμ.έva<; καΙ κάπως μαλαιι:6ς, έξ οiί καΙ 

το/ ί:.Sιωξαν άργότερα:. 'Επ"iσης δύο &λλcι 

άv~η9;:>σι στρατιωτικοi με βλέμμα «' Ιαδ~
~η:t~ ~--- αιJτοl ήσαν διά τΟ: 6ασαvιστΊl1ρια:-· -. 

Έξέχοuσω! ! ! μέ το συμπάθιον ---- eι

σιv είς τi']ν Όμο,οφίταν μεταξu τών άνα:

κριτώ'.ι, κατz.ίχεν ό μ~~γιστος ίCJν tλληνcκv

·rτρίωv τφοS~ωv, ο Χατζη Μιτσijς. Λύτος 

διαϊηροϋσε καi ίδιαίτε:·;cψ ypσ.Φt:'tov κα\ Cr
viκρινε κα αύrός. 

.. Α.ναφΔ;:>ω έδ& t<άτΙ τrολιΊ C:),::-a:!α/ ι<αί 

φαιδ;::οv πο;) σuνέ6η i:νi;> i],μovv τ ο 

ypαψtε'tov των ό:νακ.,:)ΙΤωv· Ι<α1 άv·εΚιρ1\.Ρ'5ΙμηιJ. 

Σίiv v6: i';το κάτι το τφοσχεδια .. -:ω.έvον. Μιr-

θητα! έ·\ληvικοv δηιμοτικοu σχολείου -
τflς ~ Οιμ•οι::χ~ίτας Θ Ο: 1)σαν κρσ:·-

τσί!ντες μφφκο1 έξ αuτών μικρΟ:ς έλληνικD:ς 

σημασίας ΕΚΟJμναν οιαδήλωσιΙΙΙ ε(ς TOV Οrpό

'μον φωνάζσντες, ρuθiμικά, "Ενωσις - 'Ένω

σις. (τοuς !:6λεπα άπο το παρ·m1υρcν η'iς 

αiθσύση,ς τwν ό:νακριτών ΠΟU ή·rσ Ο:νώycι

ο.ς.) Αδτο το θέαμα μ€. σuVΙΕΚίl'ησε, μ ξ: 

έvθtσvσίασε κα] μΕ: έ·vεθάiριρuνε. Ό Μm:ρέϋ

ρας, νεuιριαοψέvα;, το έξΕΙμεταλλεύ.θ!η κα1 

·rrρo στιγμr1ν διαΙΚόψας την άνάκρισιν καί μf: 

uφσζ αίιστ.η.pον καΙ 6Μμμα 6λοσυρον άm:v'

θιJνεται ,.ρ00ς έιμέ καί μοu λέγει . .::Άr..:οvς; 

'Ορίστε τΟ: Θργα σας, NG: τ; διδάσκετε έ:-
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σείς oi δαι:τκάλοι». ΜοΟ ι'j~θε τrρος στιγμiΊν 

νά γ·ελάσ•ω, ό:δ·ιCΧΙψΟ!pί.'ιν διΟ: τΟ: έrrτακό~οv

θα, σ;λJλα σι.ιγΙκρατήθηικα λi.γ•ωv. τι ππa:ίω 

tyω κίιριε ό:νακριτΟ: σΟ:ν εΤμαιι στiΊ φvλα

ι<rή; - Ση1μει•ωθήτω, 6 Μτrειpέϋρας γνώρι

ζε ποιλv καλί.)ς τΟ: έλλη~v~>ι<:ά, τΟ: μιλοuσε 

ικα] τa ί:Υ'pαψεv Crrrrαί•στως, ώς fνας Ελλη•ν 

ιωθηγητiΊς. ΚαΙ oi Ο:λλοι ό:ναιφιταl έγvι::ι

ιpιζον έλλ•ηvικά, δχι δμως δπως αuτ6ς. 

'Η τροφή μας εi.ς τΟ: ~ελια τiiς '0-
μορφiτας ι'jτο τnλοuσιώιτατη1 ! ! ! Πιρό>γωμα 

ψωιμi μέ ληi:ς ( ό Θεος νΟ: τές κάΙμ \1 έληξ:c;) 

:μ:εσημέιρ.ι μιa ρέγκα π·άλι μέ ψωιμi καi τ:ι 

6ρά!δv !tνα αUγο·, 6ραστόν. Αύτa έπi 17 ιΊ

,μέρας, ό:λλΟ: οίίτε τ' aγγιξα ποτέ μου. Εu

π•χί.'ις ι'πιcετpιέπετο καΙ μδ:ς ί:φειρνον τρόψη

ιμα άπό το σπίτι οί δικοί μας καi έκ τωι 

πΘpισσεvμιά-rω;ι έπ1ρωιγοv καi οΙ τοϋ,ρκοι έ

πικοιι.ιρικοί, οί φίιλαικ•ές μας, είδ' Ο:λλως Ο:ν 

έμ•έναΙμ'ΕV μέ τiΊν ρέ'Υ'καν, σάv ρέγκα θΟ: έ-

6γαί~μεν ά.πο την 'Ομοιριφίταν. 

'ΑψΟ<ίί παρfi,λθον 17 ή. μέρα ι καi έτ:::-

λεί•ωσαν αί 'Π'ερίφημοι ξονυχ ιαστ ικα:i ό:vα-

αφίσεις, εiς τ aς 3 Μι:φτίοu 1956 το aπό .. 
γεr..ιμα, μέ μεγάλη1ν έπισrtμότητα ! ! ! άφού 

μ::.Ο Ε6αλαν τΟ:r; χειραπ,έδας καi είς τΟ: δύο 

χi:.ρια μέ €.6αλοrν εiς [να μαupον αύτακivη

τσ·ι ποu δf:v μπωpοϋσα va διακρίννJ ί'ξω "α' 

όλοτα:χως μέ μετέψεραν καΙ μέ ένέκλεισαι 

εiς τΟ: κ:ρατ·ητiμ,:Ηα τfiς Κο:κΙκιvοτριμιθιιδ:ς με 

το; αuξσιτα 6:.;J·ιθιμοv κpατου!μένου D' ρ. 

224. Π;::•::χrοΟ ό:ναφε.pθί.'ι είς τΟ: ό:ιωλωθiι

σαι•τα μετa τiΊv σύλληψίν καΙ τόv έγκλω6ι

σμόν μου είς τa κρατητήρια, τrα;;Jαθέιτω χά

ιριν των 6:vαγvωιστωv μειρικaς ό:πο τaς πολ

λaς έ;,y.Jτι]σεις ποu μοϋ ίιτrε6άλλοντο ΙζΟτeχ 

ΤΟ~ς &vα<κ,ρίσεις είς τ aς φ,υ•λακc'χς Όιμορφί

τας. Σέ κ.ά:ποιαιν στιγμiΊν 6 ΜπrΕJρέϋρας μοϋ 
uπέ:6αλε η'ιv έρώτηση, αν ξείιρω τοv Πετά

σr,ν καΙ τον Χριίισανθιον Παφίτη ---· ήτσ πα

,ρwν ·καi ό Χ'' Μιτσfiς --- καΙ αν fχω σχέ

σεις μαζύ τους. Ή ό:πι:Wr.ησίς μου ι'jτο όχι, 

τέτοισι άνθpωπτοι μιέ fτσι ονόματα δεν ύ

πόi;JΙΧονν ει!ς την ένορίαv μοn.ι, aλλ' αίίτε, νΟ· 

ψίζω, καΙ ε.iς δλάκιληρσν τiΊν Κυθρέαν. Θa 

εΤναι τrcφε:ξ.ήγ.ηισις. Πvθaνόν νa εΤναι ό:πο 

τa τrεpί!χ,ωιρα τfiς Κυθριέας, άλιλως τε έγw 

δiν έpy1άζομαι εiς Κuθpέαv, έργάζο•μ:αι εiς 

Καϊ,μα:κλ1 καΙ μόνον τό 6ράδu fφχσμαι στr:-

τι ,μοο. Τότε έπει.Ε6ηι ό Χ' ' Μιτσfiς καi ξε

φσίφνισε μειρικες 6λlακεί'ες. '6ρωτ& (ό Χ'' 

Μιτσfiς). 'Εμένα μέ ξεί>ρεις; Άπαvτω. ~σχι. 

ΣυVΕj)(ίζει καi λiέγει: Έγω σιέ ξείι,ρω, δεν εΤ · 
σαι ό δάσκαλσς ό ΛογγΊ~.ος; 'Απαντω: ΚαΙ 

έπει5η με ξεύρεις έσίι, τrpιέπει νa σέ ξεup::u 

καΙ έγώ; Πpο~ωιp•εl καi λ•έγει (ό Χ'' Mι

T<J'rjς). Δf:;v Ε.στειίλα μ,ιc'χ νύικτα τ6v Χρuσαν

θfi τόν Παφίτη στό στrίτι σου, ποu εΤναι 

στι'ι «Τούιμπα» ποu εΊναι το σχολεlοιν, γιιχ 

νa τοu δώσης κ•ά-τι, καi τοίί εΤ'Π'ες fτσι π,ρά

μια δέν !Εχεις. Άπταντί.'ι:: Λ~θάvεσαι κίφιε, 

ΤΟ σπίτι μου aπό τiΊ «τσίιμrrτα» TOU αχΌ

λείου ά:π•έχει Π'έlρ'αν τσίJ ένός ( 1) μι,λίοu 

καΙ οπως εfπα', Ε.τσι Χρuσαvθιίj, δΕν γνωρί

ζω. Πα,:;•εξή.y,η:σις θ'a ε!ναι, κά,ποων άλλον 

θ:Χ !Εχη.ς ύπόψι;ι σοv καΙ τΟ:: συιyχiζεις. 

Ό δ6λισς Πφέϋ,ρκ>"-ς i!μ·ηχαvο)θiη1 κ·ά:τι 

άλ~ο διa νa μέ ξεγελάση - η.U,ρεν το δ:γιον 

ν' οψ\1 τ,ο κερί του, ένcψισε πwς εΤχεν έμ

'πρός του μικρο παιιδi ---. Τιpα:6δ: το σύρμα 

το•u γραψείου καΙ 6γάζ.ει δίιο έ§ογ1κ.ωιμένα 

δ~:-ιισjτ'α σιδει~ι~JμΙέJ\ΙΙt.:::ΙV π:εντσλιίιρωιv κα1 μοίι 

τa π.ρ~σψ•έ.;;•ει καΙ μέ Ύ'λυικύτατοv ίJφος μf: 

Ι.κετεύΕι καΙ πόJλιν λ-έγων. «~ Λτε μωρi: Λσy

ylvσ, J'ιλιικ.ιc.:ιμιένος Ο:vθpωπσc; είσαι καΙ μi: οi

κοιγένειαν καΙ θa έχης ό:νάγκην, πά1pτα καΙ 

τrές μοv ποu ι:,σiσκξται ό Πετάσης4 καΙ θ-'.:. 

σε στεlλαυμε άμ.έσως οίικσyενειακwς στ?ιν 

Άyyλίαv κα:; ν:'χ ζ1]σης i:κεl εuτυχής. (ΑUτο 

είναι ί:να άπο τΟ: 'Π'σλ;λ.Ο:: 111;>όστuιχα μέσα 

ΠΟV χρησψ<ΟΓΤΓΟιΟuσα'J ολοι σί aναικpιτrχt 

γιΟ: νa έξαyq:J,άσουν συvειδή:<J'εις καΙ ν(χ δv

νηθΌϋιν, δν τΟ: κατά.φ.ερ>Jαv, νa έκμαιεύσουν 

κά-rι ό:πο τον άναικ,ριvόμ.ενον καΙ νa τον κι

vήσ'οvν είς πψοSοσίαν). Τόσον μi: έτάραξε 

Ιjυιχικά η τrρ:Sστυιχος αUτfι προσψοιρ(r τοϋ 

Μrrφέϋρια ποu γιΟ: μιa στιγ•μη, μοΟ έφάν•η 

πως το αf.μα μου ό:νΘ6η ολο'J εiς την κεφα

λήν μ.οv, καΙ τσΟ ό:πrή,vτη,σα έλληvοπ,ρετrως. 

Κύριε ό:νακριτ:ά, aν εΤχον &λέφεις καi aδu

\ftJ!μiαw Ccτr<άνω• στα χιpή,ματα, αίrΠιν τiΊν 

στιyψηv θ(χ f]μουν καi έγω μεταξLι των ειJ..· 

πόρων, κατάrτιν τ,ριακοvταετσσς ίιrπηpεσίας 

μοv, κα1 οχι νa εΤμαι ό:wέvταιpος, η σu'JΙΕ:ίδ.η-

4. Δη.λα!5ή, Ο:ν έπεφτε στΟ: χέρια τωv ό 

Πετάσης θΟ: τον καταιφεοvριyοΟσαν. 
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σις τού ελλη:νος δεν έξαyο,ρό;ζεται. Ό ψίλος 

',μας! ! ό Πφέϋρας σuχνακατάπrιvε, άφijκε το 

ίιπ;;ι<Jριτικο,v χαιμ6γελον σuvοφρuώθη:, ένι:u

,ρ:ασε, έριιθρiαισε --- οχι C:cπo ι~.~τ,ροπη'Ιν -

ικαi διάταξε τοuς δύο τΟύ';JΙΚΟUς ψιρΟU,ΡΟUζ VCx 
μi. κλεiσοuν εΙς το σικοτεινον καΙ VyιpOν κελ

λί μου. 

"Ν.:λος όνακριτής, ό σκλ,η,ρος Χάρης, ---

πα:;:ων π,άλιν i'jτo καi ό Χ'' Μιτσiiς - με

ταξu τώv πολλών ό:vαilφiσεω·ι, πα>ρα5όξως 

:μσίί fi1rp:J,τεινε σΕ κάπrοιαν στιγ:μην Ενα π-ε

ιρίστροψον καΙ μέ διέταξε νa το έ!:;:ετάσcu 

δ:ν ήτο γεμ&το καΙ κατόπτι,ν νό: τον «παί

ξω». Παι;:,ά:δοξα πράγιματα εΤπα Ccπo μέσα 

ιμοu. Έχ<φογ'έλασα κα:i το:ίί εΤπα, γιατi ν.:i 

σΕ «παίξω»; γιό: Ν γί11ω ψονηδ:ς; έJκτος δf: 

τούτ,οv εΤΙΙα'ι τάτrος έδώ μέσα νό: 111UΙpο6ολή

σης ΕΙ!α; Ε1:μαι 50 έτών καΙ έτσι άvτικε.ί

ιμενον τώ;ρα βλέπω. Φυσικό: αύτο i'jτo 6λα

κώ5ες κό:λπrο τω γιό: νό: ίδιi'j δ:v ξε~pω την 

;χιρfj,σιν τοιϊι περιστ1pόφοu', ποu άσψαλώς θιΧ 

fiτo εuκα~pον. Αuτό: καΙ &:λλα παλλό: δι:ηιμεί

ιδοντο καΙ διεκηχχ:γα5οοντο κατa τaς ό:να

οορίσεις, πόrrε μi: yλvκόλοryα, πότε μi: δωιρο

ιδακίες, πότε μέ θuιμοίις, π&rε μ,Ε γρονθ'!,

ικοπή,ματα στο τιpαm>έζι καi φοδέρες, m'n;:: 

,μf; χuδαϊες ϋ6,ρεις και τελευτα\α, ώς t1n

δό,pτnov, ro 6ασαvΙστ1]jpια. ΕύτΙJ)(ώς, πα/ 

δλα αύτά, στrανιώτατα 6γηκαv προδότεc. 

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Α:ΠΟΠΟΜΠΗ ΜΟΥ 

5Κ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΜΙΚΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Μετa παρέλευσιν μιικρσV χιpονικ,οCι δια-

στή:ματος, :μετό: τον έyκλω6ισμόv μ,οv είς 

τΟ: κ=-rητήιpια τi]ς Κ οκκινοτ'Ρψtθ'ι0:ς, εiδο

ποιή,θη:κα y,ραιπτώς Ccπo τον τό:τε # Ayyλc,v 

Κv:δερνήτ,ην, τον Χά,ριτιγκ, δτι παύοιμαι, ι~'; 

διδάiσ,κσλος, καΙ διιαγράφοιμσι C:Jς τοιούτο::; 

ικα\ άπΟ το μη,τ,pώΟIV τών διδα01κ:ά;λων. • 0-
π,ως έ&ηιμοσί,εuσε τότε καi μΕ φιωrrο:yρίαv 

μου --- το πφιοιδιικο,v «ΕΛΛΗΝ I Κ Η Κ Υ

Π:Ρ Ο Σ» fi'μην δ mpώτος Q'ΙJλλη:φθε'iς Ελλ~ν 

iδιι:δά101ΚαΙλος. 

Μετ(χ δύο: μ,η,νας, άπο τον έγκλωι6ισμ6ν 

μ:οv, σuνελήιφο9Ιηισαν καi ένε;κλείdθιη:<J1αν ri,~ 

τΟ: κpατητfιρια οί έκ Κuθ.pέας Χρύσαv~cς 

Παφίτης, Πρόδιραμος Κοvτος και Παvα:yιώ-

της Σαιλαrχώpης, καΙ μετCι: άπο αuτοος, ό:p

γότερα, οί 'Αν5pέα:ς Τ σιάρr:ας διδάσκοJλος 

ικαi Γ. Μαιφιi'}ς. Είς το παγκιίτrριον δμως 

ό:νθΙρ:ΑJΙπομάζωμα τοv Ίσιuλίοv 1958 σιιvελrι· 

φθησαv και ii'ΕJκλιείσθ!ησα.ν είς τΟ: ιφατητή

ρια avω τών 30 Κuιθ:pεω1ών. 

ΠΟΙΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙ Σ ΚΥΘΡΕΛΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΜΟΥ 

Μετa η'ιv σύ,λλ:ηlψίν μου κατεζηrrήθη άμi

σως &π-ο τών στ,ρατιωτι:κών ό:ρχciιν Ολόκλη

ρος ή όμά:δα μοv, -- άτrόδειξις κ<::τJθ'Ό1ρaς 

προδοσίας - εύωχως &μως .κατώρθωσε αi 

διtφυγ>ε τηv σύλιλ.ηψι•V ΟU'\!εχίζσ:uσα οUτω rον 

'Αγώνα εΙς την πφιοχηv μέ.χιρι τέλους. Έξ 

αύτώv μ6vΩ•ν ό άγω:vιστ,ης Βάσος Πετρωv&:; 

συνελήφθη, --- 1rάλιv κατ,άπιν τφοδοσίσς --
είς «K<χ'τrnaρό:6ou'.'oV» ποv εΤχε προσ;χωρi!

σει ό:pγότφο'" είς την όμάiδα τοu Θάσου 

Σ οψάκιλ:έοvς. 

ΎπεUθvνος το[ι ΆγώΙΙος τσV τομέως τή.; 

mεφιοιχi]ς Κuθρέας ό:vέλα:οιεν δ Στέλι<>ς Πε

τά:σης δωpισθεiς ύπο τοCι ΆρχηγοCι ώς Τσ

μεάρ')(ης, άvατrτύξας πολU τοιλ:μηpaν καi ά

ξιόλοyον τrατ•ριωτι:κηv δ.ρδ:σιν μέσα στι)v 

θέrψιην τοCι 'Αγώνος, έξ οδ καί ό ύrπ' όJpιθ

μοv i'.vα καταζητούμενος κατό: τΟ: οUκ όλίγα 

κι:>--φιοίί καΙ έρείινας εΙς Κvθρέαν κα; Πi.· 

'Ρ<χω,Jα, καΙ πού' δ:ν σιινελαιμβάνετο --·- <i'<; 
άνωτέ;;ω ό:ΙΙεφιέριθιη, - θa κατeκρεΟ\,\ρyεlτο, 

a'Ιευ &ίικης, ίιπο τών άγγλων στρατιωτιικώ~. 

ΤΟ ΠΑΤΡΙΩτιΚΟΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΝ 

ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ 

ΘΟ: ijτo μεγάλη πα;:>ό-.λειψι.ς, &v δf» tyκω

μιάyετο έS,ώ το ύψηλον φ,pόvηιμα ικα1 ό πα

τpιω1ισμος τών Κuθρεω1&ιv, άνδρών καΙ γu

ναι:κών ποu έπέδειξ.αν καΙ τrσU m:φ' δλας 

τaς 0.\J)('IIaς ~ρεύvας, πιιέσης, π~ριcψιοψοu~ 

καi στεpήσεις ποu έτrΘ6αλιλο:v έπ' αύτών ο1 

δuι\Ιάσται, οίι5ε1ς δι•ενοήθ<η, οϋτε καΙ vi':ι. ό:vοί

ξη στόμα κα1 vi':ι. ciπα:κσJλύψη η va διεuικολύ-
1'η !'.στω καΙ κατ' έλιάχιστοv αύτο6ς. Άγryγ

γίστως τΟ: ίm<έφφοv 15λα :καi μόνον περΙ

φρόvτpιν έπεδείκvuον τrpΟς αότοίις, 

Κα:τΟ:: τΟ: πολοοριθμα <ι:κέρ--φισίι» •-
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σ<,vις ''a είναι το μόνον χωρίον έν Κvπρ(j) 

πιοο διεξήχθησαν τΟ: τr«ρισσότΈρα ·-··- στό

χος των &yγ:J..ων στιραηωτικWν ήσαν α1 νέοι 

ποv ω,:>ιοψένοuς έξ α&rωv, ποu είχον σεση

μαιηιέ .. ου·ς Εκ τ&v προτέρων εΙς τiΊv λίσταv 

τωv, τοuς έμάζ,εvιον είς τόιποvς σvyκεvτpώ

σε: . .:>:, -- τrλατ·είας - καΙ έπl παρουσία δ

λω,. - πρΟς ιJκφοι6ισμον καΙ τροιμοοφάτ']~ 

σιν τw -τΜή.θοuς -- τοuς uδριζον, τοvς ξυ

λ:;•:;>ι6ι;J'τωναv a~pια καΙ τοuς Vπέ13αλλον σε 

φρt~κ'!a 6ασανιστι];pια καΙ πολλάκις θανατη

ψ.r.φα - ά:rrό5ειξις άψει.ι5ης δ φρικτος καΙ 

έ;οώ&ιwaς θάνατος τΟΟ ήρωας Στrίίροv Χ·' 

Γ ισ:κοιιμf\ άπο τi)·ν Σ vρικαvιά. Τ ων είιγενων! 

κα1 λετrτων α&rων περιποιήσεων! ! ! δέν f.
ιμ.π~v άμοιρος καΙ vίός μου • Αγις. Έπ;>ε

Ίnε Va καλijτε τηpώτος κα( νό: συλλαψδάΨ.

ται - διότι δ πατ€,ρας του ήτο ΚJρατούuε

vοc, ε!ς τα κρατητήρια -- κα1 va παίρνr} 

κο:i αότος πλούσιον το μερίδιόν του, ΔΈ.ν 

άmiιφuyε δε καΙ 6κταήιμφοv φuλάκισιν διt'r 

ι'Ι'ι όιμολοιγήση; δra ποΊον λόγον συνελήφθη δ 

1rατέpας τω. Τι]ν φuλάκισίν του τfty έδιά-

6ασα ε! ς τaς έφη:μφίδας, εύρισκόιμε\10ς εi ~ 

τό: Ι<Ιρατηrτή,ρια καί, τr;3 15ντι, αύτό πολύ μέ 

lo;c·IJ'O?(ώpησε, καJ διΟ: vO: εΤμσι ε!λιιφιyής, 

ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

έτrcφ:ιμενα άπο στι)ψrlΥ σέ στιγμiιν πως θa 

τον ε:ψε,ρνον καi αίπον είς τΟ: κρατη:τήρια:. 

ΕVτuιχως διμως, εϊτε λόy(j) τijς ήλικ·ίας τοu 

ij καΙ διότι i'jτo μαθιητι'Jς σχο:)..είοu, τον ά

πiλuσαv. 

ΈΕπίσης GαρUς έ:mέπεσεν δ πέλεκυς .'<-v 
ά'('yλοu· κιιpιάρχw μας καΙ έπl τfις κεφα

λr]ς '!1ou Ά..Sρέα Πετάση - άδελφο(ι τοϊι 

Στέλιου· Πετάση -. Τόσα ποiλλ(χ καi σκλ,η

ρά:, άγρια κα1 έτrώδυvα ήσαν τό: έπ' αίιτο:J 

καταφεpιθιέντα κτU'!τ'ή:ματα ώστε, κάποτε, ά

π<.:>λεσε τaς ο:ίσθη,σεις αίποv καi λι'Ποθvμi;

σας έγκατελείφθη ίιrττ' αύτΕ>ν ήιμιθανiΊς τυγ

χάνων. Κα1 πάντα ταύrα διΟ: νeχ ό:νατyκασθ~ 

καΙ καταιδώσr.t τον καταζψοuμε.νον ά:δελφόν 

του. Μάταια δμως, π.ρός κέντρα έλάκτιζον. 

'Η όpyfι καi το 'Π1άθος καΙ τa 6άp6αρα 

ί:νστιιχτα των α~μοιδιψων αύτων ό:ypιαvθipώ

πων δέv έκοριέσθ!ησαv. »Ειττ,ρε.πε νΟ: τΟ: κοpΞ

σ?ιJν συνε;χίζοvτες τΟ: «χά:δια των! ! ! » πιο 
σκλη.ρ{χ καi hτri τl'>ΙΙ δύο ά:δελφων Τάχη κ <χ! 

ΝίκΟ\J Π" Ζαχαpίου, έξαJδέιλφων τοV καταζ,γ

τΟ'JΙμιένοv Πε:τάση. Έπί τοΟ ΝίκΟ\J α! ό:yριό

τητες ήσαν τοιαίίται 'Ιτ'ά.ι δέν μ>ττορούν vO: εύ

ρεθοϋv λέξεις διa νό: τό:ς περι~ράψουν, aς 

Καpvάτιc,ες τοΟ Δηιμ. Σχολείου Κvθριέ.ας μαψ με τον Δfvτi)ν τσV ΣχολείΟ\J Χρ. ΛσγγΊνον. 
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τaς φcwrcχσθη Εκαστος δπως τaς αίσeάνε

ται. 'Εξαvτληθέvτων δλων τών 6ασάνων καΙ 

μη έχοvτες άλλα, έm:νόησαν καΙ τiιν ψΙJ)(,:>Ο

λοοσίαν ρίΊΠοντές τον, δπως ι'jτο ένδε.δl)-

μέvος, έξ ίίψους 3--4 μέτρωιv μέσα είς το~ 

6σ:θι:.ιν α.UλΟJΚα τοίί Κεφαλσ6;:ιύσοu δ1ς καi 

τρiς χε.ιμωνος δvτος. ΚαΙ δλα. αύrΟ: έπi τια

,ροl)()"ίq::, π,ρος έκφοι6ισμ6ν, τοο διa της 6ίας 

σuγι<οεντρωθέντος πλήθwς καΙ τοίι Ιδίου αίι

των πατ,ρος άοιδί.μαυ. π.' Ζαχα.ρίοv ΠΟU 

ε.ίς μίαν στιγψήΙV, έξεyερΘέιιτος τοίι πατρικού 

φίiληρου καΙ μη ό:vβέξας , εσπασε. τον κλοιi'Jv 

.καi έπε.νέ6η φωνάζωΙV άγγλιστl -- έγνώρι

ζε. καλως τa άyγλικΟ: -- «σκοτωστε έμέ:.~α 

ΙΚαi c:Ί:φήστε τa παιδιά μου!•. Τον Τά~ηv π ' 
Ζαχαpίοv, άpyότερα τοv σuνέλα6ον καΙ rό.ι 

έvέχλεισαv είς τα κρατητήρια. 

ΗΑΡΑΔΟΣ I Σ ΤΟΥ Ο,τι ΕΣΧΕΗΖJΕ'Γ') 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

"Ολα τΟ: σχετικa διΟ: τι'Jν διεξαγωyι'Jν τοίι 

'Λyωνος έφvλάττοvrο καταλλήλως μακpav 

τής -κατοικίας μου είς τι<ολu άπ6Ι<JρΙJψα μέρη 

πο<:J μόνον ή 'Ελένη, η ίmηρέτριά μοu τΟ:: 

fjξεv;x --- τfiς εΤχοv τιλήpη έμπιστοσvvnν 

Mε:ra η1ν σύλληφίν μου i)λθεv ό Πετc(

σης, ώς ίιΠ'εύθwος τrov ι'jτο, δια va τΟ: παρα

λά6η ---- οuτε α&τος γνώριζε ποίι i'jσαν 

ΙΚαi Ενα π,ρος Ενα τοίί τΟ: παρέδωσε. κ αί δια 

'Κάτι aλλα, πολύ, πολV αuστη-,J·wς μυσ-ηκ 'χ 

<Και άκρως άπό.ρ;:>ητα καΙ ποv μόνον έ.y(~ 

fjξαιρον ηΊν κpύτηη, καΙ ποlι δέν έπρόλα6α 

νa τfiς μιλήσω τίποτε, ---- δταv μΕ: συνέλα-

6ον σί δύο τοίί,ρκοι &στvνομικοl -·- τιΊν εiδιι

'lτοίησαν άπο τa κρατητι'!.ρια -- μετΟ: φό

•ΟΟJ Θεοίί, ΚΡ'JΠΠοyραφικa καΙ πcφα6ολικά 

- - μ>~ τον ά5ελφόv μαι τον Παvαyιώτην ε!ς 

μίαν πρΟς έJμε έπίσ:κεψίv του, άvτ,ελήφθη (r, 
Έλέvη) καΙ άνεκό.λvψε τιΊν κρύτrτην καi πα

ρέδωσε κα αύτa ε!ς τον Πετάση·ν. 

Ώc; ιiτο έπόμενοιν, με.τa ηΊv σύiλληψον 

•μου, έγίΙVΟIVτο πολλα\ έρευvαι ε!ς το σπίτι 

μου, τίποτε &,Εν άφψοv εiς την θέσιν του, 

Ι<ΧΧi αίrra τa μάρμαρα τfiς σάλας τa έβγα

λσν ολα. 

τ aς έπιστ·σλaς κα1 διατο::ycΧς ποv επαφ

vο: δ;πο ΤΟν Τ σέλιyκα (ΝΙUΙ<ωσιάτ.ηv) Καθι:J~ 

καΙ μ fαv ποv μοί) ε Τ χε δt:Jσει ό Πέτρος Σ η.-
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λιανο(ι ε:Ιι;; τό:ς aρχeχς τοCι άyCwoς μ€: ίδιό

χει:ρον ί.m·ο~ραφfιν τοΟ ά~ηγοΟ Διγv.ιίj, τa::: 

έφίιλατον δiλας -- 'ίσως κά:τrστε νΟ: έΧΙΙJειά

ζοντ.ο χάριv τfiς ίστορίας τοΟ χωριοv μας 

--- ε.iς &.σψαlλΕ.ς καΙ ά:πάιφιχpαν μέρος έvτός 

τής οiκίας και ποο παp' δλας τΟ:ς έ,ρεύvας 

ποιV b:qμQ\1, είrrUΙ)(ως, δεv τό: εδ.ρον. Ή 'Ε

λένη, ποu fjξευ;JΙΕ το μέρος πσv τCcς έφύλατ

τον, ψο6οvμέvη μήπως κάJποτε σΕ Kά!Jroi'XV 

[pε\J\1()';\1 τΟ:ς άνσΙΙ<αλίιψονν καΙ έ~ο"οιχοιτιοι.ηθουν 

Ολοι ε!ς το σπίτι, τeχς Ε:καvσεν δλας. Νομί

ζω δ-π aξίζει καi αίrrij vO: σuyκαταλεχfiii, 

Οπως καi άλλαι πλεΤσται ιωπ;ριοιττοίJ<λiλ.,ε,;, 

:μεταξu των &:φανων ήρω.Ιδων τοίι άyCwσc; 

μας, i'ιτο co δεξί μοv χξ,ρι. 

Σvιιοψίζων &λα οοα έγραψα καi aνάφειρα, 

δέν ίσχvρίζομαι, πως ό άγων εiς τiιν ια.:ιμό

'ΠΟλίv μας διεξήχθη ό:πο μίαν μιιφΟ:v δμά

δα --- διότι αύτο δΕν θΟ: ι'jτο ιrο;τορ8ωτοv 

καΙ cnι ΤΟΥ εΤχ•εv c:Ί:τrοκλειστι:κοv μσvοιπ~J

'λιοv. Τό είχοv τονίσει είς τfι.ν ά.pχήν, δη n:X 
παιδιό: αύrό: ι}να:ι aξιέ,παινα διότι χωρ1ς 

δισταγ,μον έτrpοθUΙμοποιήθφο:ν καΙ έσχηιμrχ

τισαv τον τrpωτοv άvτιστασιΟJκον καi πc.>,\i.

μι:κόv ·πv.ρ-r,υα, ΠοU οπως δήποπ ΕΠpεn>' vα 

ΟJCΜαθ'ή διa Va δpάσοuν, ώς εδpασαν '<at 
διa va l:νθa.pρvvθoOv καΙ παραι5ει~μαησθuσv 

καl cΧκζχλοοΗήσουν καΙ &λλοt vέοι, δπως καl 

ίΌγιvc.. 

.Ι&τ:Χ. •+,v φυγήv καi καταζήτ.ησιν τiiJ.v• 

ρωϊ .. <ί..>υ αι .. ωv παιδιωv τfις μικρίΊς μοο ::.ψft· 

δος, ε:σήλθον άφανως είς τον άγωνα, ω:Πο~ 

6ούλως καi avιδιοτελc;)ς - διa Va μή χ•Ίλσ:

,ρωθή ciλλa τοόναvτίον νeχ σvvεχισθij --- r.r.cJ·
κετoi vf.oι τij Κuθριέας διό: νό: 6oηθoiJv κα\ 

έφοδιrχζουν •οuς άvτά:ρrτες κατα~ητουμέιΝ~χ. 

τ οί.ιτο ά-;το5εικνίιεται παcrιφανέστατα i'κ 

τσU Οτι, (·:,,~,τ! va πα;.Jιοuσι.άση Uφεσιν Κ(.Ι:'~ 1J(~ 

χαλαpώσσ:υι- κάθε έvερyον δρδ:σιν κατa των 

τυp.άνvωv μαc;, τούvαvτίον ή τόλμ1η φr.;,~η ωc.

vε, η κα.p5ιa έγιyαvτοίιτο κα1 η δραστ,~ριό-

της i.κpyοποιεlτσ 'J11ε.pισσότεpοv καΙ άiδιπ

λείπτως έσυ'~fJχίζετο .• Αλλό:: τrε.ρ.i ολων το.:ι

των ό μόvος άρμόδιος ποu εΤναι είς θέ:σ•v 

va όμιλήση κσ:! va έκθέση εΤναι ό Στtλι::Jς 

Πι:.τάσης ποu ι:Ιχεν avαλά:6ει CJς ι).πεVθvΙΚι:·; 

τ ομε1-ιprι(ης. 

"Οσσ έξιτέθηq-αν κσi έyράφησαν, δέν έ-



Υ<::::i.~ηι::ταν οuτε άπο έyωϊοψοv άλλ' cϋrε καi 

ίπrεpηφάvειαν. 'Απιλως Εικάιμαμε το χ;;-έ.ος r)

μ<:iι ποlι έπΙΕJ6.άλλετσ π;:;•aς η'ιν δσvλη:ν πα·· 

τ.?:5α μας. Οuπ καl έπι\λrμο•uμε va η1χω

μr,ν, έσ-r·ω καi τοu έλαχίστσv, εuyε. Προς 

Θ:::.lι! "Ολα έy:pάφησαν μέ μεγάλην ταπrει

vάrrrτn και μ.ετριοφ:pοσίίνψ καΙ διΟ: χάipον 

τi';~ ίστορία;; δ·ι(χ η'ιv σ..ιμψετοχ-Ι]ν τής εύάν

~~.::ιJον κ,α\ πατρtωτικfις κωΙμ:οrπόλεώς μαr;, 

κ :Jθ~ας, εiς τον άπελ!εuθbΡ'..Jιτι.κό.v μας ά·· 

y<:ivα. 'Αιmέδειξαν ούτω σί νέοι τής κωμ.a. 

-rr6λεώς μας δτι διamνέονται c'rnΌ ηχ ίδια 

αiσθ:Ίιματα καΙ εΊναι σuνεχισταi των έθελον

;·(;)·~ τrολ.εψιστωv σu•yχω:ρ.ι-αν&ν των ε·ίς τοuς 

ό:mελεv&ρωτικοuς άy(;)vας τοϋ 1897, 1912-
13 κα] τοΟ Μικ.ρασιαηκοu. • Ολη1 ή Κuθρέα, 

άlι5;::ες, yuνα'ί:κες καΙ τπχιδιά:, Ολοι - ολοι, 

καΙ αύτό τό άτr65η.ξαν πλειστάiκις, εΤνω 

πατριCπες καΙ έθνικόφιρονες είς μέγιστσν 

fΊ,αθμόιν, σu'ι'έi&ρ:αιμιον τόv άyωνα τrσι:κιλόcτρο

ττα κσ:1 ήθι:κi:>ς καΙ όλ.ι:κως καΙ έμ:τφάiκ:r~J·ς. 

ΠρF.Jm:ι va uπεΡ'ΙΊJψα'Ι!Εύεται ή Κuθρέα: διόη 

Ε:οοiλε καΙ αύτή, μέ τi]ν σει:ρά:ν τ•ης, μία~ 

τrειλΘΚιηrτi]ν τrέτρ:αν εΙς τό μεγάlλον έκεί'νοv 

αlκοδόμryμα, τό άπάρθητον φρούριον τfiς άv

τιστ·ά:cτεως ι<α1 τής π&νεμι:κιlς έπάiλ.ξεc.χ; 

τrού έλέ:γετο Ε. Ο .Κ. Α. 

Ο ΕΠΛΝΑΔΙ ΟΡ I ΣιΜΟΣ ΜΟΥ 

ΩΣ ΔΙΔΑΣ:ΚΑΛΟΣ 

·'ι5κ τών κιΡατητηρί·ωrv άπε/\G•θΙηιv δταν έτε-

λεiι..-.σεν δ 'AyCiYv και !,Jκλεισαv τa κpcrτ.η,τή

:pια τό 1959 και ή Κύπρος, κατόιπιv ένοr; 

ά"ι:σο•.ι και cτκληροv και J.ΙιΕτa τrολλω, θυ

σιωv α.ί.μαtr·~ΡοV άyωvος, άπετί να;ξε τον δοv

λι•κοv ζuιyό-v, fιλeuθε.ρώθιη και άν!')ΚΙ1Ρ'~'χθτι εiς 

&ν:ξό;pτητον κρc~ος, ~yινε Δηιμοκρατία. Τό

τε και έyω μΕ: τηv σει.ράν μου, οπω ... - καΙ 

Ολοι ol παυιθ'έντ.ες δημόσι·::η ύπιάιλλη1λ;ι, {. 

κλfr\JiΊ•V νa ύ•πη~:ετ~σω και π6λιv ώ·:· διδά-

01καλος. Λόγ41 δε τής πpοη•yσuιμένης 'πολu\0:
τσU.ς κιct,{ εύδαικ·i~μου· UΠiηιριεσrα.ς μου, πρ.σιl

χθη .. v ίmο τσσ Π.J•ο,έJ5ρDυ τής Έκrrrαι5εvτικi'· .. 

'Υ'111ηρεσίας εiς διεuθuντiΊν σχολείου τηρώ""~~ 
τά§εως μέ δ!Ο.,'J•ιcτμον εiς Κuθ'ρέα·v. Αύ•το is. 
μως •ό c·C::.;:;"'"'' δuστυχως, τό έ:πή.ρα πΌ'lι 
άρyΟ: διόcτι μέ έπpόλαι6.ε τό Οιριον τί]<; 1Ίλι

~<"ίας κα'i μ.ετΟ: ύοrη:ρεσίαv ί:ξ ( 6) !.των έτ{;

θη.ν ίmο σίίνταξι:ν. νΕiμενον ομ•ως πλήρως '
κα:vαιrοιηιμένος διότι, Εστω κα·i εΙς η'ιν έκ-

ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥ.ΘΡΕΑ 
·----

Π";~·:ιv τiΊς 6ιδα01οrολικήc; ύτπη,ρwίας, έ5•.-

καιώθη~ &πο τής ίδικfι.ς μας Κu•6ερνήσε<.χ;. 

ΜιΕΡ I ΚΑΙ ΑΝΛΜΝΗΣΕΙ Σ ΚΑΙ 

ΓΕiΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΥΛΙΧΘΗΚΑΝ 

ΕΙΣ ΤΟ :iΠ!Τ! ΜΟΥ ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Σv•νήθως, .μ<Ξ.τa άπΟ furα άπελεv&ρωτικόv 

άyωιια, άvαφύονται μεταξlι των άyωνιστciι~ 

παU &λ.\ος τrοιλίί, &λλος λίγο άvεμίχθη 

εi..; αίπόv ·-- μιφι:καi μιικ:pαπcφεξηryήσει;; 

καi δuσα;pέσκ€ιαι, κ.αi το•Ucτο άπο μικροε

yω.ϊσμ..ό-ν, Τοιαvται aν:εφίί•ησαν μετα:ξu τω~ 

Γ.Μ. καi Σ.Κ. Αύτό πφιήλθεv εΙς yvώιv 

τ·σu Ά.ριχ·η,yοίί Διyιενi] κιαi έπειδ-1] i')το ή έπι

θu<μία τΟΙU καt τΟ πιστεvω τοu, μετa ά'ΠΟ 

Ενα τέτοιον ώ·ρα'ίον κ,α] τιτάvεισv Άyωνα 

Π:)U ολοι, a5ιελφικα0: χέρι,χ{ρι, πιροσέφεροv 

ίrπη:ρεσίας νό: Lιττά.?)(•ηι δμόνοια και άδελ.φ -
ιο'ι άγ.άJπη κα1 δχι δuσα;ρέισκεια, ί:στειλεv είς 

Κu:θρέαv .είς το σπίτι μοu τον ίmcφχηryόν 

αύτοu κ. Άντώ·'-'ην Γεω:pyιάδην νa έπιληφθ:) 

τσΟ θέ•ματος καi v·O: σ~μφ-ι.λιώσJ;Ι αίιτούς. 

Κα; τηpό:γματι, δ κ. Γ εωρyιά:δης τοuς κάλ.:;

σ.ε καΙ άφ::>•ί/ 1\:κοuσεν έικοπέρωθΙεν τiΊν α:ίτίαv 

τijς δuσα.ρεακείας των, έπέ:ωχε μi: ώραϊα 

συ:yι:ινιηrrι:κ~ κ~1 πατριωrτι:κa λόyι·α να 01lJΙμ

φ.ιλιωcτη αντοuς. 

Μένουν άκΌ.μη ζωηρa είς τiΊιν μ'-"ή,μην μοο 

τa λόγια τοu κ. 'Λντ. Γεωρyιάδη ποu μοίι 

ε!πεν, όταν τον Uπεδέχθηκα και τον καλ&χ; 

ωpισα εiς τη.y έξώθuραν τού σπιτιοσ μοv. 

ν:Κlι.ρ Λσyy'ίνο άπ' έ5& έξε:κιvήσα:με τi]ν w
κτα έκείν.ηιv καί έδω πάlλιν συναvτηί3ι'ι~<αμε 

μετΟ: 3Υ2 χ.ρόvια. - ΈννοοίJ.σε τiΊν vVκτα 

6:<είν.rr τοί/ Ίανοuα?·ίοu τοu 1956 τrou τοος 

τταpέλα6ον οταν έδιρατrέτεuσαν άπο τΟ: κ.ρα .. 

τητrι~·ια τfΊς Κοκκινοτρι·μ~θιaς.--

,Εrττίσης καi δ κ. Ν Αντης Σωτηριάδης, δ 

νuv πρέσι6υις τή•ς Κύτrροu .είς ............... . 
f)λθεν καΙ αύτος σπάτι μσu είς Κuθiρέαν, με

τΟ: τόν 'Αγίλνα καΙ σuν<Jψιλίωσεν άλλοuς δύο 

ayω~,ο:στΟ:ς τ·αUς Παν. Σouρi'j καΙ Κ. Καvι

ικλί•δηΙV ποLι παρεξη:yήθησαν μεταξύ τωv κα .. 
τΟ: την δι·άρκιεια τοu 'Αyωvος και ή δυσαρέ

σκειά: τωv έσuνξ)(•ίζετο και μετ(χ τiΊν λιlξιν 

-rcu. 

ΤΟ ΕΔΜΑ ΕΙ Σ ΚΥΘΡΕΑΝ 

ΜετΟ: τον Άyωνα 1955--59 !δρύθlη1 έΠ') 

τrαγ~urτφίοu ιcλί·.Ιο:ΙJ<ος ή Πατριω'!'ικι'} '01ριyά-
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ν:..:οις ~·;η) η'lv f.n':.:.>'~μiαv Ε.Δ.Μ.Α. (Έ

νιαi:Υv Δrιμοικ:;:;ο;πκόν Μέτωπ.;;<·~ 'Αγωvιστωv;. 

Τσ:J Ε.Δ.Μ.Α. τοv τeιμέJ:.;.ς Κv9;;οέας καi 1Γ'ό:

ριιχώ;:.ω•~ μέχρι τ-::•Cι χ:.:,ρ:ω Γέρι τ.:,:;c.ε;Sρος i:
ξελέ.γη δ Π1έτ·Οις Σ τιr_ιι\ιαvοϊι K·O:I y,-.)O.!f.li!J':!ttUς 

6 y:,:,άφωι ταuτα. Μεταξv τωι aλλω•v πολ

λr)οι δ;:>αστη,.~ιιοτήτων του το Ε.Δ.Μ.Α. Κv

θι;=ιέα.:; aνέλα6ε δι' ίδίας ΙS·απάvης καί άνή

-γιειρε καλλι.μάρμαpον μ!Ι>ημείΌν είς ΓΘρι εfς 

μνή:μηιν των ή .. :ωϊκως 'Πf.σόvτωv κατα η'ιv ί

στ:JοpΙΙ:<J';ΙJ μ.C,,χηe; το-Cι νοα:>κοιμείσυ Λεvκωσιfας 

'!ων& καί ΚολοΙΚάση έκ Γ οερί ου. τ α 6:ττοκα

λ:.ιτπή,ρια τοv μν•'ΊΙ:~είοv έτε.λέσθηισαv Κupια

κfιv με:rα τrι·v θεiαv λειτουp/αv ύπο τοu μ, 

Π. Γεωρ:<•άτζη, τότε Ύποv.;ηοlι Έσωτεpι

κωv. 'Ει:< μ·~;:αJς τοv Ε.Δ.Μ.Α. Κuθ.:-·έας ώ

.μίληοτ ό γ;:>α;1ι:ιατεuς Χp\στος ΛογγίΎος. 

'Επίσης το Ε.Δ.Μ.Α. Κuθρέας άvέλα5ε 

τfιv οτ.:Jοωrτοι6ουι\ίαν καί άνήyηpε καλλιμάρ

.μσ,ροv στήληv είς τijv τ!1λατεΊαv τοv Κεφα

λα6,ρίισο:.ι τi]ς Κuθρέας είς μ~ιμιη,v τ::>v ά

yρίω-ς &ασανισ'θέvτο•ς ίrπο .,.ωv ά:γyλωv μέχρι 

θο:vάτοιu, κατc':ι: τον Άγωvα 1955- 59, Σπι)

ιpοu Χ'' Γιαικοu·μij έκ Σ·u<,:Ji:<ανιδ:ς Κ·Jθ?οέαr. 

τ α όiπ:οκ·αλυιτπήρ.ια τijς στήλης τα έτέλ"σ~ν 

έvώπι•σv άιprκπωv έ"ατσvτά5ωv λασίl ό τ6-

τε ίπrοuρyος των Έσωτερικωv μ. Πcλί>κα..c

πος Γεωρχά>rζης όμιλή.σας κατσ.λλήλως καi 

έξαί.~'ας το μεy.άC\ο·ι νόημα τf\.ς θυσίας τσι) 

Σπv;:-αυ· Χ'' Γιαιωιιμij. Έ.κ μέοαυ·ς τσv 

Ε.Δ,Μ.Α Κuθ;ρέω;, ώμιίi!νηρ"ε καi κατέθεσε 

σcέφαvσν ό Γ,ρqμψατεvς ΧρΊστος ΛογγΊνο·~ 

το:v άποία:.ι· ό μαρτuιpιήσας καi θυσια•σ€·c:Ι~ 

ij.aως Σ πV ριος Χ' ' Γ ιαrκοιψ i]ς ύrιri]ρξεν μα

θ<ητfις εiς τας μ.εyάλας τάξεις τσU Δηιμοτι

κοv Σχσλ·ε:ίοu. 

Μετa τfιν λijξιrιι τijc; σεμνijς αύτijς τελετf\ς 

δ μ. Π. Γεωιρι'<άτζης καΙ ή συνοδεία του έ

φιλα§ενήθηισαν τό σπίτι μ·οι.ι δια yεϊιμα, πα

ρεvpi01~ΟV'1Ό κα:i ό Π:έτpος Σ τυολιανο.V, ό 

Πετάiσ;ης κο:] τό: μέiλη τijc; όμά1δος μου. Προ

τοσ καθ'ίσωιμεv είς το τιραtτrέζι δ·ιa το με-:rη

μέ:ρι, έρώrτηρu τον μ. Γεωρικάτζιη, av έvθ\.ιμi]

τε aπΌ ποιον μ.έ.ριος μιττήικαν είς τfιrιι αίιλ~ν 

μο:ζv μΕ: ταVς σνντρόφους τοu έικείvην τfιv 

vlίκτα τοlι Ία:νιοvαρίοv τοv 1956 ποί'.ι έ5ρα

πιέτευσcrν wo τ :Χ ιφοπητήρια. 'Αμέσως έ.-

6γfίικεν ε:ίο τi]v αόλfιv .καΙ χωιp1ς πολλ.fιν σκ€.

ψιν - &ν και έ'Π1έ:ρασα:v άm) τότε πάνυ) ά

ΠΟ 4 χρόνια -- μ:οιΟ Θδειξε τον καλαμιωvα 

κο:i μοu είπε. ,.'Απ' έ::J.ω μ1rήr.<αJμε στr'ιv αύ

λή, vα ή 6z;:οάντα ποιJ σταιθi]ικα)με και μι

λσύσΟJμε, νa καi η πόρτα τrοlι τηv Ο:vοιξ;;v 

6 γιος σcYJ γιΟ: μιΟ:v στι)'1μi]v καi μaς είδε». 

ΣΑΝ ΣΥΜΠΒΡΛΣ.ΜΑ 

Δεν ύπάρχει ώραιόιτε,ραv κο:i πλιέοv είι

χCi_:;•ισ.ον πρό:yιμα ι:Jiς τοv &νθρωποv aπΌ τοi.ι 

va σv•;οS·εύειται ή ζωή το:J άπο περιπιετεiας 

καί θJσίας χάpιv τί]ς δόοξη:ς κcri τοv μεγα

λε.σJ τijς πατ:pίδος τ:>u• καi χά,:)ιν τι'!ς έθνι

κί]ς τοv άξιο.πρεπείας καί έλεu6ερίας. Αi

σ6άνεταί τις μίαν ψιJχικfιν άγαλλίασιv κr.ι:i 

εύψ:pασύΙνηv, a5ισφορι;;)y διά το ο,τι ήθελε 

σuμ6ij, καi δι' αύτι'ιν Ο:ικcψ.η τiιv έπJ τf\ς 

yί]ς σJJzχιυιι τf\ς ζωiΊ.ς του. Αύτο τρο:vως 

τ·ό ι';mέ~ιειξαν σί μελλοθάνατοι ij,ρωές μας 

με Θκι:Ινα τ(χ αίώνια καΙ &για τω•v λόγια 

ποu Ε.yραψαv είς τΟ:ς τε.λειπαίας τωv έπι

στοι\aς π,ρος τοuς γοvεΊς των, τaς άΟΟλφaς 

καi σ:.ιζίιγο·"·ς των λίγας στιγ'μιΧς π;:χ'> τ?.J 

άπαγ,χονισμα.J τω•v. 

Τ ι\) οvτι μάρτυς μοv ό Θεός f1:X 
το i.€ιεώ,ρσv .. ώ·.; έσχάτ~v ·mρο5οσίαν πρΟς 

τr'ιv mχτ.ρίiδα καi 0.0: με έτυπτεv ή συνείδr,

σiς μου, Cιv Ειμενοv άπαθ•Γις καi άδρανiΊς είς 

το ξέσπασμα τοσ άπιελοπ;ιθειpωτικσv μας κι

νήιματος. ΘΟ: έξανει-ίζετ.ο καΙ είς πΟιμφό.\ι

γσς eα μετετρέπιετο το έθvι.κοv οάiπτισμα 

ΠΟV ΠΊ'jpα άτrο ΤΟUζ aεψv•ήισσ:.ιι~ διδαΙσΊ:<.άλΟιJς 

μ:οv. 'Ι:κα'ι:J•πaι:ησιv μεyίστηrιι κα; εύτuχία;ι 

&:φαν αiσJ::Χvοιμαι διοτι άνεμ iχθ:ην καi wοο

σέφερ:Jν εic; ΑvτΟΝ, tστω κα', τό 1rλέοv a
σήμαι>τοv με τaς μικ;χS;ς μa.v δυνάlμεις. 

Έn·ισψ'.Jο:yίζωv τΟ: οσα έλέ:χβησαν καΙ έ

y,ράφησαν θΞι ijθελα ν:Χ εύχιηrθω εiς δλο~ • .:; 
έλληινc•παι:Ξαc; καΙ έλληνοποuiλλες τijς ω

ραίας μας Κυθ'ρcας va τια:;χχψείνουv γvήσωι 

καi ά:φαιφvείς [λληνες, πιστοί είς τα πά

τc:Jια, πιστοi εiς τον ό:yω"α μας δι' Ι:λεuΘε-· 

.p'cπ.ι κα; πι·στ::J,; είς τc':ι:ς έθiνικας τrσJρcι!Sόσειc; 

τi]ς έv5ιόιξοv έλληνικfίς φuλi'jς μας, α1 6-
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