
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Με το επαναστατικό όνομα "Γαβριήλ" άρχισε τον αγώνα της στην ΕΟΚΑ η Δήμητρα 
Κουρσουμπα - Γρήγορα. Μυήθηκε στην Οργάνωση το Δεκέμβριο του 1955 από την 
Ανδρούλα Κούσπετρη, που την έφερε σ' επαφή με τη Λουλλα Κόκκινου :α η 
Καϊμακλιώτισσα αγωνίστρια εντάχθηκε στην ομάδα γυναικών συνδέσμων Λευκωσίας, ;.ιε 
τις συναγωνίστριες Αλίκη Στρογγυλού, Λέλλα Αναστασιάδου, Μαρούλα Αδαμίδου, Bάσω 
Λοϊζά, Μαρούλα Οικονομίδου, Νίκη Αρτεμίου, Λέλλα Γεωργιάδου. 

Συνομιλία με το "Γαβριήλ" της ΕΟΚΑ 

Πρώτη αποστολή της Δήμητρας η παραλαβή επιστολών από την οικία της Λούλλας 
Κόκκινου και η παράδοση τους σε αγωνιστές. 
Στη συνέχεια η Λουλλα Κόκκινου οδήγησε τη Δήμητρα στο Ελληνικό Προξενείο όπου 
γνωρίστηκε με τον Πρόξενο της Ελλάδας Ροδή Κανακάρη Ρούφο και τη σύζυγο του. Ο 
Ρούφος ήταν μυημένος στον αγώνα. Έδωσε στη Δήμητρα το ψευδώνυμο "Γαβριήλ", ο ίδιος 
χρησιμοποιούσε το "Μιχαήλ" κι άρχισε η συνεργασία. Η Λουλλα Κόκκινου είχε το 
ψευδώνυμο "Σεβαστιανός". 
Αποστολή της Δήμητρας ήταν η διακίνηση αλληλογραφίας και διαφόρων αντικειμένων, 
συνήθως κουτιών τσιγάρων "Παπαστράτος 1". Μέσα στα τσιγάρα υπήρχαν σημειώματα και 
πιθανώτατα εκρηκτικό υλικό που έφθανε από την Ελλάδα με το διπλωματικό σάκκο. 
Παράλληλα, η Δήμητρα προωθούσε τα Βρετανικά, τότε, διαβατήρια Κυπρίων αγωνιστών, 
για θεώρηση από την προξενική αρχή, για να μπορούν να ταξιδεύσουν οι άνθρωποι της 
ΕΟΚΑ στην Ελλάδα και να φέρουν στο νησί οπλισμό σε ειδικές βαλίτσες με κρύπτες. Την 
ίδια περίοδο στην οικία Κουρσουμπά, στο Καϊμακλί, κρύβονταν καταζητούμενοι. Από το 
σπίτι πέρασαν κατά καιρούς οι αγωνιστές Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, Ανδρέας Τσιάρτας, 
Ακης Ιωαννίδης, Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιαννάκης Στεφανίδης, Νίκος Κόσης, Θωμάς 
Λοΐζου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και οι αγωνίστριες Παναγιώτα Λουκή, Μαρούλα 
Ιωσήφ, Θάλεια και Μαρούλα Μιχαηλίδου, Λητώ Τιγγιρίδου, Παναγιώτα Ευθυμίου, Ελένη 
Μάρκου, Γεωργία Σοφοκλέους, Παναγιώτα Αυγουστή Ευσταθίου, Γαννούλα και Γεωργία 
Κουπεπίδου. 

Στο φθινόπωρο του 1956 οι Αγγλοι συνέλαβαν τον πατέρα Γεώργιο Κουρσουμπά, τη 
Δήμητρα και τον αδελφό της Φειδία. Τους δυο άντρες τους βασάνισαν στην Ομορφίτα. Σ' 
ένα κελί είχαν κλείσει και τη Δήμητρα. Παρουσίαζαν μπροστά της τον πατέρα της και τον 
αδελφό της και την απειλούσαν πως της επιφυλάσσουν την ίδια τύχη στα βασανιστήρια. 
Ειδικά το Φειδία, τον βασάνιζαν μπροστά της για να την εξαναγκάσουν να προβεί σε 
αποκαλύψεις, χωρίς, αποτέλεσμα βέβαια. 

Οι συλλήψεις των Κουρσουμπάδων 
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Μετά από δεκαπενθήμερη κράτηση μετέφεραν τη Δήμητρα στις Κεντρικές Φυλακές 
Λευκωσίας όπου την κράτησαν με τον αριθμό F.D.P. 5. (γυναίκας Πολιτικής 
Κρατούμενης). Εκεί κρατούνταν ήδη οι αδελφές Λούλλα και Ουρανία Κόκκινου., η Νίτσα 
Χατζηγεωργίου, η Μαρούλα Καραολή. Στη διάρκεια της δεκαπεντάμηνης κράτησης η, 
Δήμητρα είχε το ψευδώνυμο "Παγκράτιος". 
Μετά την απόλυση της, η αγωνίστρια εντάχθηκε στον τομέα Ορεινής Λευκωσίας επί 
τομεαρχίας Ανδρέα Σιεηττάνη "Μαρούση", που γνώρισε στο σπίτι της Χλόης Κυριακίδου.. 
Η νέα αποστολή της αγωνίστριας ήταν πολύπλευρη. Ήταν σύνδεσμος με τον τομεάρχη, η 
μόνη που γνώριζε το μέρος διαμονής του Σιεηττάνη (το τουβλοποιείο Αλέξανδρου 
Δημητρίου στη Μια Μηλιά). Η ίδια διακινούσε το "Μαρούση" με το αυτοκίνητο της, ένα 
Ρενώ πράσινο A.S. 386. Εξάλλου μετέφερε καταζητούμενους, διακινούσε όπλα και 
πυρομαχικά, συμμετείχε στην κατασκευή εκρηκτικού υλικού, μετέφερε τραυματισμένους 
αγωνιστές σε κλινικές γιατρών της ΕΟΚΑ, όπως τον Απόστολο Κωνσταντίνου στην 
κλινική Θουκή Ζαμπαρλούκου, το Σταύρο Στυλιανίδη στου Όμηρου Χατζηδημητρίου, Για 
την απόκρυψη της αλληλογραφίας ο πατέρας Κουρσουμπάς είχε κατασκευάσει κρύπτες 
σε κομοδίνο και σε μεταφερόμενο ξύλινο κουτί, ενώ στο δωμάτιο του μπάνιου υπήρχε 
υπόγεια κρύπτη που παρά τις εξονυχιστικές έρευνες δεν την ανακάλυψαν. 

Παρόλο που η Δήμητρα επανασυνελήφθηκε και κλείστηκε πάλι στις Κεντρικές Φυλακές 
και αν και υπέστη πολλές φορές έρευνες, ουδέποτε οι Αγγλοι ανακάλυψαν στοιχεία που 
να την ενοχοποιούν. Η ίδια αποδίδει τούτο, στην προστασία της Θείας Πρόνοιας. Ενώ 
ερευνούσαν οι Αγγλοι στο σπίτι, αφηγείται, στο γραφείο υπήρχε σχεδιάγραμμα ενέδρας 
που δεν προλάβαμε να κρύψουμε. Οπως πλησίαζαν στο γραφείο του πατέρα μου φύσηξε 
αέρας, πήρε το χαρτί και το έριξε ανάποδα στο πάτωμα. Ουδέποτε ανακάλυψαν τον 
πολυγράφο που είχαμε στο σπίτι. Ούτε την κρύπτη στο μπάνιο. Στο διπλανό σπίτι της 
αδελφής μου έβγαλαν τα μάρμαρα, όχι όμως και στο δικό μας. Σε μια περίπτωση 
ερευνούσαν στο σπίτι μας. Έφτασαν μέχρι το μπάνιο. Τα παράτησαν και πήγαν *cai 
ανάσκαψαν το δάπεδο του μπάνιου της αδελφής μου... 

Η Θεία Πρόνοια 

Μετά τη σύλληψη της Λούλλας Κόκκινου η Δήμητρα ανέλαβε το ταμείο της ΕΟΚΑ ,όπως 
αναγράφεται στο οικείο κεφάλαιο. 

Ταμίαο τηα ΕΟΚΑ 
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